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 )دراسة أصولية حول شروط الفتوى الشرعية وسبل التصدي لمنصات اإلفتاء المتطرفة(

Unofficial fatwa platforms and their impact on the manufacture of extremism and 

terrorism (A jurisprudential study on the conditions of fatwa and ways to confront 

extremist fatwa platforms) 
 

 إعداد: الباحث الرئيسي الدكتور/ أحمد سعد علي البرعي

 أستاذ مشارك، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية 

 ed_saad78@yahoo.comdr_ahmEmail:  
 

  إبراهيم نشمي الرشيدي. أ: باحث مساعد

  ، المملكة العربية السعوديةكلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، باحث ماجستير بقسم الفقه وأصوله

 

 ملخص الدراسة:

ل عة اإلسالمية، ووضع الحلوولوازم اإلفتاء وشروطه في الشري ،لتعريف بضوابط الفتوى الشرعيةل الدراسةهذه  تهدف

وحيد تالتأصيل الشرعي لمسألة  من خالل وذلك ،فتاوي مضللةالممكنة للتعامل مع تلك المنصات غير الرسمية وما تحويه من 

مية البيان موقف الشريعة اإلسمع ، دون غيرها ، وقصرها على منصات اإلفتاء الرسميةفي البلدان اإلسالمية الفتوى اإللكترونية

مسألة ، وةوغير اإللكتروني الفتوى اإللكترونيةعملية دور السياسة الشرعية في الحديث عن الواحد، و إلزام المفتي بالقول   ةمسأل

تاء فومعاقبة المجترئين على اإل وتوظيفهم من قبل والة األمور، وقصر اإلفتاء على المعينين دون غيرهم، تنصيب المفتين

 اإللكتروني ممن ليسوا بأهله.

باتت الفتاوى المضللة تشكل خطرا حقيقي ًّا على األفراد والمجتمعات، وأصبحت األفكار المتطرفة منتشرة بكثرة على  حيث

الصفحات الشخصية والمواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية المعنية باإلفتاء غير الرسمي في البلدان والمجتمعات، وقد استقطبت 

 ا من شباب األمة، وأوقعتهم في مستنقع التشدد، وبراسن التطرف واإلرهاب.تلك المنصات بفتاويها الشاذة كثيرًّ 

، أما المقدمة فقد تكلمنا فيها عن أهمية الموضوع وأهدافه الكتابة فيه، وخاتمةمقدمة، وثالثة مباحث، قسمنا هذه الدراسة إلى 

المبحث األول: الفتوى وضوابطها في الشريعة  فقد أتت على النحو التالي:والدراسات السابقة عليه، وأما المباحث الثالثة 

ر الرسمي منصات اإلفتاء غي اإلسالمية، المبحث الثاني: الفتوى اإللكترونية وضوابطها في الشريعة اإلسالمية، المبحث الثالث:

 وسبل التصدي لها.

 .التطرف ،تنظيم الفتوى ،تنصيب المفتي ،الفتوى الرسمية ،اإلفتاء اإللكتروني الكلمات المفتاحية: 
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Co-Author: Ibrahim Nashmi Al-Rashidi 

Master's researcher, Department of Jurisprudence and its Principles, College of Sharia and 
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Abstract: 

This study aims to define the fatwa controls and conditions in Islamic law, and to develop 

possible solutions to stand against unofficial platforms and the misleading fatwas they contain. 

In this study, we want to discuss the issue of unifying the electronic fatwa in Islamic countries, 

limiting it to the official fatwa platforms, and clarifying the position of Islamic law on the issue of 

obligating the mufti to the official fatwa, and the issue of employing the muftis by the state, 

limiting the fatwa to the employee muftis and punishing others. 

Abnormal fatwas have become a real danger to individuals and societies, and extremist ideas 

have spread widely on personal pages, websites, and smart applications dedicated to informal 

fatwas in countries and societies. These platforms, with their abnormal fatwas, attracted many of 

the nation's youth, and led them to extremism and terrorism. 

We divided this study into an introduction, three sections, and a conclusion. As for the 

introduction, we talked about the importance of the topic, its objectives for writing about it, and 

previous studies on it. As for the three topics, they came as follows: The first topic: Fatwa and its 

controls in Islamic law, the second topic: Electronic Fatwa and its controls in Islamic law, the third 

topic: informal fatwa platforms and ways to address them. 

 

Keywords: Electronic fatwa, Official fatwa, fatwa regulation, Extremism. 
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 المقدمة: . 1

 :وبعد آله وأصحابه أجمعين،نبينا محمد، وعلى الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، 

 ومع ظهور اإلنترنت سارعت جميعالمتصلة بشبكة اإلنترنت،  األجهزة الحاسوبية ظهرت العشرينففي أواخر القرن 

خدماتها  تقديم تلك المنصات تستطيع من خاللحتى لها على هذه الشبكات؛  رسمية ومنصات الهيئات الحكومية إلى إنشاء مواقع

 واالتصال.التواصل للمستفيدين وتسهل على الجمهور عملية 

وبعد إنشاء المواقع والمنصات الرسمية التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية، بدأت الجهات غير الرسمية تتسابق هي 

هذه الشبكات بهدف الوصول إلى أكبر قطاع ممكٍن من المتفاعلين، حتى وجدنا في القرن األخرى في إنشاء منصات لها على 

ا من الجماعات تتسابق معات من المجت بهدف الوصل إلى أكبر فئةٍ في إنشاء منصات لها على شبكة اإلنترنت،  الماضي كثيرًّ

ألفراد، فوجدنا العديد من األفراد ينشئون مواقع شخصية وامتد  األمر إلى ا ،وترويجها بينهم واستهدافهم بنشر األفكار الخاصة بهم

تعتني  المواقع التي خلَّفت لنا هذه الشبكة عددا هائال من حتىلهم على شبكة اإلنترنت يتواصلون من خاللها مع الجمهور واألفراد، 

دة، حتى  بالحديث عن الدين اإلسالمي   . بالماليينقدِّرت تلك المواقع بجوانبه المختلفة ومجاالته المتنوعة وبلغات متعدِّ

طلبة اٍت من على يد فئ، وقد كانت البداية ات القرن الماضييفي تسعينالدينية في مرحلتها األولى نشأةُ هذ المواقع  كانت وقد

م يكونوا لبدين اإلسالم على مستوى واسع، وكان أكثر هؤالء الطالب من الهواة و التعريفبنشر الدعوة اإلسالمية و المهتمين العلم

 من العلماء الشرعيين المتخصصين.

ثم تطور األمر وأعقبت هذه المرحلة األولى مرحلةٌ ثانية، وهي نشأة المواقع الدينية المختصة بالجماعات واألحزاب، وفي 

لكترونية ء مواقع إهذه المرحلة بدأت األحزاب الدينية والجماعات اإلسالمية بتياراتها المتنوعة وأيدلوجياتها المختلفة تهتم بإنشا

 خاصة بها بهدف التسابق في استقطاب األفراد وتشكيل فكر المجتمعات.

فظهرت اآلالف من المواقع الدينية المشايخ، باألفراد وثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المواقع اإلسالمية الخاصة 

 الن.الشيخ ع اسمفالن، والخاصة التي تحمل اسم الشيخ 

جري بحثا ن أن -نتخيَّل الكم  الهائل من هذه المواقع المنسوبة إلى الدين اإلسالمي والتي تتحدث باسم الدين حتى-ويمكن لنا 

تحت اسم )موقع إسالمي( لنر عدد هذه المواقع ومحتواها الذي تقدمه للجمهور، كما يمكن فقط  GOOGLEعلى محرك البحث 

للمواقع اإلسالمية على الشبكة لتر كم  المواقع والروابط المخصصة لهذا الدخول على موقع واحد من المواقع التي تعرض دليال 

  الغرض. 

ولسيت إشكاليتنا مع عدد هذه المواقع والمنصات وكثرتها، ولكن اإلشكالية تكمن في المحتوى الذي تقدمه هذه المواقع في 

ين اإلسالم ومبادئه والدعوة الوسطية المستقيمة كثير من األحيان، فلو أن هذه المواقع قصرت محتواها على التعريف الصحيح بد

رة بالشباب. لكان األمر    هينا ومقبوال، لكن األمر امتد إلى نشر أيدلوجيات مختلفة وأفكاٍر شاذة، وتقديم فتاوى مضللة لألمة ومغرِّ

التي انتشرت بين  Social Mediaوبعد هذه المواقع اإللكترونية ابتلينا مؤخر بمنصات التواصل االجتماعي وبرامج ال 

اء الرسمية وغير الرسمية، إلى إنشالمؤسساُت الناس كانتشار النار في الهشيم، وبمجرد ظهور هذه التطبيقات والمنصات سارعت 

صفحات وقنوات لها على هذه المنصات مواكبة للتطور ومجاراة للواقع الذي فرض نفسه على المجتمعات بقوة، وسارعت الجهات 

ي األخرى إلنشاء المنصات والقنوات الخاصة بها على هذه التطبيقات، وامتد األمر إلى األشخاص واألفراد، حتى غير الرسمية ه

خلفت لنا هذه الموجة الهائلة من التطبيقات عددا من المنصات والصفحات والقنوات التي خصصها أصحابها لإلفتاء وتقديم الفتاوى 

http://www.ajrsp.com/
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دٌد إلى أن ظهر مؤخرا بانتشار الهواتف الذكية عستفيدين المنضمين إلى تلك المنصات، واالستشارات الدينية لجميع األفراد والم

ال بأس به من التطبيقات المخصصة للفتوى على المتاجر اإللكترونية الخاصة بهذه الهواتف والتي تفاعل معها ماليين من الناس 

 عبر العالم.

أنيَط الم، عبر الع لمؤسساٍت دينيٍة رسميةٍ  تابعةإلكترونية  منصاتٍ  نجدُ في هذا الكم الهائل من منصات اإلفتاء اإللكتروني 

سمي في من قبل والة األمر بها  ، غير أن الكثرة الكاثرة من هذه المنصات تمثِّل منصات غير رسمية البلدانتلك أمُر اإلفتاء الرَّ

ت منصاتهم بكثيٍر من الفو ضى واالضطراب، والتطرف واإلرهاب؛ ألنها تابعة لجهات أو جماعات أو أحزاٍب أو أفراٍد عجَّ

ف واإلرهاب، ومعاداة المؤسََّسات   واعرف وتنظيمات أو حتى أفرادٍ  ل جماعاتٍ بَ ق   منصات في األساس أنشئت من ة الدينيبالتطرُّ

سميَّة في  فنا أن كثيرا من هذه والفتاوي الشاذة واألفكار الهادمة، بل ويزداد األمر خطورة وضررا إذا عر، البالد اإلسالميةالرَّ

بوا لألمة ونصتصدَُّروا من خاللها  المنصات غير الرسمية أنشئت من قبل أفراٍد مجهولي الهوية بأسماء مستعارة وصفحات وهمية

 . اثن اإلرهابالتطرف وبر فوضىأدخلوهم في و ،والتزييف في التلبيسكثيرا من الشباب حتى أوقعوا  ،أنفسهم مفتين ومرشدين

د أفكار التطرف واإلرهاب في عقول  -لوال وجود هذه المنصمات اإللكترونية غير الرسمية -ن الممكن أبدا فلم يكن م أن تتمد 

ا إرهابي ًّا شبابنا بهذه السرعة واالنتشار، ولنا أن نتخيَّل أن ا تنظيمًّ في دَّد "داعش" ما كان له أن يتمالدولة اإلسالمية كتنظيم  مسلَّحًّ

لى المنصات اإللكترونية والحسابات الشخصية ع هذهإال من خالل  -نا شباب   اره وفتاويه الضالة في عقولبأفك وينتشرالمجتمعات 

 وغيرها من التطبيقات. مواقع التواصل االجتماعي

التي ولقد أفادت الدراسات أن تنظيم داعش بمفرده يمتلك من المنصات اإللكترونية ما يقدر بعشرات اآلالف من المنصات، 

غير  كفيرتالمتعلقة بالخالفة اإلسالمية وفتاوي ال ، وذلك من خالل نشرفيها التنظيُم سالح الفتاوي في استقطاب الشباباستخدم 

 . لدانفي الب ... وغير ذلك من تلك الفتاوي المغلوطة المخالفة لما جرى عليه العمل واإلفتاء في المؤسسات الرسميةالموالين 

مع أكبر تعاونت  أنهام 9102من عام  في الحادي والعشرين من شهر نوفمبرروبول( لقد أعلنت الشرطة األوروبية )يو

 شبكاتلامنصات والبحملة إلكترونية على من أجل القيام  ويوتيوب وتليجرام وغيرهاوتويتر المنصات اإللكترونية كجوجل 

َف أنها تمكنت من إغالق ستٍّ وعشرين ألوتعلن  أيام قليلةمن أجل إغالقها، لتأتي الحملة بعد  "داعش" والحسابات التابعة لتنظيم

 .)1(تابع لهذا التنظيم منصٍة وحساٍب إلكتروني

ف في أقوال همإذا كان هذا حال تنظيم واحد فما البال ببقية الحسابات والمنصات  الشذوذ في و ،التابعة لمشايخ ُعر فوا بالتطرُّ

ٌن من ييبلغ عدد المتابعين لها مالييت التي تدار من قبل أناٍس مجهولين، وحسابات والمنصاصفحات والالب ؟!!.. وما البالفتاو يهم

ا لالضطراب.  البشر؟!. األمر الذي يستدعي من القائمين على األمر الحزم والحسم؛ رفعا للفوضى، ودفعًّ
 

 أهداف الدراسة:. 1.1

 هدفت هذه الدراسة إلى أمور مهمة، منها ما يلي:

، وإبرازتسليط الضوء على ظاهرة اإل -0 سمي   ها وأضرارها على المجتمعات.مخاطر فتاء اإللكتروني غير  الرَّ

 التنبيه على أساليب الجماعات المتطرفة في التذرع بوسائل التقنية الحديثة في نشر أفكارهم وبث سمومهم. -9

                                        
تصيب داعش بالشلل والتخبط،  9102مقالة بعنوان: أكبر حملة إلكترونية ضد داعش منذ عام  ( )المركز اإلعالمي بدار اإلفتاء المصرية،1)

 ( https://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=6875رابط: 

http://www.ajrsp.com/
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 والعقوبة.التأكيد على ضرورة التصدِّي لظاهرة اإلفتاء غير الرسمي من قبل والة  األمر بالتقنين  -3

ْسمية في البالد، حتى تنضبط األمور وتستقيم  -4 التشديد على أهمية قصر  اإلفتاء اإللكتروني على منصات  اإلفتاء  الرَّ

 الموازين.

والتركيز على صفة المفتي وشروطه عند الفقهاء واألصوليين، وبيان الحكم  ،بيان الضوابط الشرعية واألصولية للفتوى -2

بين من قبل والة األمور، والتأصيل لمسألة توحيد الفتوى الفقهي في قضية  ْسميِّين الُمنصَّ تنظيم الفتوى وقصر ها على المفتين الرَّ

 وإلزام المفتي بالقول الواحد، وغير ذلك من المسائل األصولية المتعلقة بهذا الباب.
 

 الدراسات السابقة:. 2.1

يدية وضوابطها وشروطها وما يتعلق بها من أحكام، لكن الجديد في وجدت مجموعة كبيرة من الكتابات في الفتوى التقل

موضوع دراستنا هو الحديث عن اإلفتاء اإللكتروني عبر المنصات اإللكترونية وإلقاء الضوء على هذه المنصات، الرسمية منها 

مجتمعي في البلدان وغير الرسمية، وإبراز خطر المنصات غير الرسمية في نشر التطرف واإلرهاب وزعزعة السلم ال

 :مثالأوالمجتمعات اإلسالمية، وهي ناحية تقل  فيها الكتابات المعاصرة، وإن وجدت بعض الكتابات القريبة من هذا الموضوع، 

. أ رؤية منهجية: دراسة على مواقع اإلنترنت: إسالم أون الين نت نموذجا، د. محمد عبد اللطيف البنا، و - وسطية الفتوى -0

زيدان، بحث منشور من قبل المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ضمن أعمال ندوة اإلنترنت والشريعة محمد إبراهيم 

 م.9112اإلسالمية، سنة 

 وهي دراسة خاصة بفتاوي موقع إسالم أون الين خاصة، بينما دراستنا ستركز على منصات اإلفتاء غير الرسمي المتعددة.

الدينية: دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة جنوب الوادي، د. عبد الفتاح تركي ثر المواقع اإللكترونية على الثقافة أ -9

 م.9102سنة  -القاهرة –جامعة عين شمس  –موسى، حولية كلية اآلداب 

الحديث تختص بسوهي دراسة تعنى بالحديث عن الثقافة اإلسالمية عموما ومدى تأثرها بالواقع اإللكتروني، لكن دراستنا 

 ى اإللكترونية خاصة، وأثر منصات اإلفتاء غير الرسمي في تهديد السلم المجتمعي.  عن الفتو
 

 خطة البحث:. 3.1

، أما المقدمة فقد تكلمنا فيها عن أهمية الموضوع وأهدافه الكتابة فيه، وخاتمةمقدمة، وثالثة مباحث، قسمنا هذه الدراسة إلى 

 فقد أتت على النحو التالي:والدراسات السابقة عليه، وأما المباحث الثالثة 

 المبحث األول: الفتوى وضوابطها في الشريعة اإلسالمية.

 :ثالثة مطالبوفيه 

 المطلب األول: التعريف بالفتوى وأهميتها في الشريعة اإلسالم.

 .في الشريعة اإلسالمية المفتي المطلب الثاني: أركان الفتوى وشروط

 كمل شروط االجتهاد.حرمة اإلفتاء ممن لم يستالمطلب الثالث: 

 : الفتوى اإللكترونية وضوابطها في الشريعة اإلسالمية.الثانيمبحث ال

 :انوفيه مطلب

http://www.ajrsp.com/
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 .والفرق بينها وبين الفتوى التقليدية المطلب األول: التعريف بالفتوى اإللكترونية ووسائلها

 في الشريعة اإلسالمية.وضابطه تاء اإللكتروني فالمطلب الثاني: مشروعية اإل

 لمبحث الثالث: منصات اإلفتاء غير الرسمي وسبل التصدي لها.ا

 : مطلبانوفيه 

 الرسمي ودورها السلبي على االستقرار واألمن المجتمعي. غير : منصات اإلفتاءاألولالمطلب 

 .في البلدان اإلفتاء غير الرسميمنصات : سبل مواجهة الثانيالمطلب 

 والتوصيات، وثبت المراجع.أهم النتائج على ثم جاءت الخاتمة وتشتمل 

 نسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتب فيها النفع والقبول. -تعالى-وهللا 

 

 :الفتوى وضوابطها في الشريعة اإلسالميةالمبحث األول: 

  :التعريف بالفتوى وأهميتها في الشريعة اإلسالمالمطلب األول: 

 تعريف الفتوى في اللغة:

  :رد لمعاٍن ثالثةتالفتوى في اللغة 

قد ويقال في اللغة: أفتيته فتوى: يعني أجبته عن سؤاله،  .عن سؤال السائلجابة اإلترد اسم مصدر بمعنى  المعنى األول:

. (1)وى اسمان يوضعان موضع اإلفتاء"تْ فَ " فُْتيا و( في "اللسان": هـ200 )ت -رحمه هللا–، قال ابن منظور -بضم الفاء -فُْتيا يقال لها

 .(2)ة: إذا بي ن حكمهافي المسأل ، ويقال: أفتى الفقيهُ إلفتاء في اللغة يعني اإلبانة، فيقال: أفتاه في األمر، إذا أبان األمر له وأجابه فيهوا

: الفتوى حينئذٍ  ل، فنقوفي المسألة اب به على السائلجَ على نفس الجواب الذي يُ  -أيضا-تطلق الفتوى في اللغة  المعنى الثاني:

قال في "شمس العلوم": "الفَْتوى لغة في الفُتيا، وهي فُْعلَى بضم الفاء، والفُْتيا: ما أفتى  .(3)كذا ا األمر كذا، أي: الجواب فيهفي هذ

 .(4)به القاضي في المسألة"

ُجه الفقيهُ في  -أيضا- تطلق الفتوى عند أهل اللغةقد  المعنى الثالث: النوازل جدة وتالمسائل المسعلى الحكم الجديد الذي يخرِّ

ا. المستحدثة،  ا جديدًّ زي )ت فيقال: أفتى المفتى، إذا أحدث حكمًّ هـ(: "الفتوى ... جواٌب في حادثٍة، أو 201قال أبو الفتح المطرِّ

إحداُث حكٍم، أو تقويةٌ لبيان  ُمْشك ل"
(5). 

، ، وهي مشتقةٌ عند العرب من ال-ضم الفاءب-فُْتيَا، وفُْتوى  -أيضا-لغة أهل المدينة، وقد يقال لها  -بفتح الفاء-والفَتوى  فَت ي 

ي صار المفتي كأنلألحكام الُمْشكلة، لما كانت تبيينًّا ووجه المناسبة في ذلك أن الفتوى وهو الشابُّ الحدُث الذي شبَّ وقوي؛  ه يقوِّ

 . (6)، كالشاب الفتي القويبفتواه هذا المشك َل بالبيان  حتى يشبَّ ويصيَر فتي ًّا قوي ًّا

                                        
 ، مادة: فتى(. 042، ص 02هـ، ج0404ر، ( )ابن منظو1)

 ، مادة: فتى( 200، ص 0292( )ابن فارس، 2)

 (. 032، ص 9( )الفراهيدي، د.ت.، ج3)

 (. 2192، ص 9، ج022( )الحميري، 4)

 (. 320( )المطرزي، د.ت. ص 5)

 (. 049، 042، ص 02، ج0412، ابن منظور، 934، ص04، ج9110( )األزهري، 6)
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 الفتوى في اصطالح الفقهاء:عريف ت

فت الفتوى في اصطالح الفقهاء بتعريفاٍت كثيرةٍ  : "اإلخبار عن حكٍم شرعيٍّ ال على وجه فمنهم من عرفها بأنها ،ُعرِّ

، غ وا، وقي د(1)اإللزام" ر يالتعريف بقولهم: "ال على وجه اإللزام" للتفرقة بين القضاء والفتوى، فكالهما إخباٌر عن حكم شرعيٍّ

أن القضاء إخباٌر مع إلزام بالحكم، أما الفتوى فهي مجرد إخباٍر من غير إلزام للمستفتي باتباع الحكم، بحيث يجوز للمستفتي ترك 

 العمل بالحكم واستفتاء مفٍت آخر في المسألة.

فها فقوله: "في إلزام أو . )2(ٍة"في إلزاٍم أو إباح -تعالى-"إخباٌر عن هللا هي : بقولههـ( 294)ت  -رحمه هللا-القرافي  وعرَّ

إباحة" يعني الحكم الشرعي، ألن الحكم الشرعي التكليفي ال يخلو عن إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة، وجميع األربعة إلزاٌم، 

يف رإما بفعٍل أو إلزاٌم بترٍك، ثم اإلباحة وهي القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، هذا ومما يعترض به على تع

أو ن سائٍل مفي المسألة، سواٌء تقدَّم عليه سؤاٌل  -تعالى-كلَّ إخباٍر عن حكم  هللا  القرافي وما سبقه من تعريف، أن التعريفين تناوال

 كٌن مهمٌّ منر؛ ألن المستفتي من سائل وهو المستفتي قيِّد الفتوى بضرورة تقدم سؤال عليهاتُ في التعريف أن  لم يتقدَّم، واألولى

بأنها: "تبييُن الحكم  الشرعيِّ للسائل  عنه، واإلخباُر بال إلزام" فقهاء الحنابلةبعض أجل ذلك عرفها ان الفتوى، ومن أرك
)3(.  

قد م سؤاٍل في تاشترط ويفيد وهو المستفتي،  في الفتوى، وجوَد سائلٍ ضرورة : "للسائل عنه"؛ يفيد م في التعريففقوله

؛ رناكما ذك : "بال إلزاٍم"؛ احتراٌز عن حكم القاضيموقوله ت مجرد إخبار وحكاية للحكم،الفتوى حتى تصير فتوى، وإال صار

ا عن حكم هللا القاضي ألنه وإن كان  كم  : "تبييُن الحمإال أن إخباره ملزٌم، والفتوى غيُر ملزمة، وقوله كالمفتي، -تعالى-مخبرًّ

 المسألة نت، أو كاوبيانه للسائل المذهب ويقوم المفتي بنقل حكمها الشرعي للسائل عنه" يشمل ما لو كانت المسألةُ منصوصةًّ في

توى في فيسمى ، فجميع ذلك على مقتضى أصول المذهب أو بالقياس على فروعه نازلةًّ مستحدثةًّ تحتاج إلى تخريج حكٍم فيها

 .)4(اصطالح الفقهاء

 في الشريعة اإلسالمية:وخطورتها أهمية الفتوى 

-ألن اإلرادة اإللهية شاءت أن يكون الناس متفاوتين في مراتب العلم والفهم، فرفع هللا  ؛اإلسالم للفتوى أهمية بالغة في

، ومنهم بالفهم والعلم واالجتهاد في الدين -تعالى–بعضنا فوق بعض درجات في األفهام والعلوم، فمن الناس من اختصه هللا  -تعالى

 فيها على غيره، بينما هو في مرتبة العلم ووظيفة االجتهاد لم يصل مرتبة لمهمة ووظيفة أخرى ربما عال-تعالى–قيضه هللا من 

غيره من المجتهدين، وال شك أن من كان هذا حاله هو بحاجة دائمة إلى السؤال عن حكم هللا تعالى في المسائل التي تعرض له، 

ا لمثل هؤالء الناس في كل زمان ضرورة كونه مكلَّفًّا بحكم الشريعة في كل مناحي حياته، ومن أجل هذا كانت الف توى مفزعًّ

ْكِر إِن ُكنتُْم ََل تَْعلَُموَن(: -تعالى–قال  ومكان. ، وإن األنبياء العلماء ورثة األنبياء: )ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال النبي 43]النحل:  )فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

ثوا العلم ثوا دينارا وَل درهما، وإنما ورَّ وقاموا مقامه  ملسو هيلع هللا ىلصبيان واإلخبار واإلفتاء عن رسول هللا ؛ ألنهم ورثوا مهمة ال(5)(لم يورِّ

                                        
 (. 39، ص0، ج0229( )الحطاب، 1)

 (. 090، ص 01، ج0224( )القرافي، 2)

 (. 432، ص 2، ج0224( )الرحيباني، 3)

 وما بعدها(. 99هـ، ص 0419وما بعدها، النووي،  22، ص 9119( )ابن الصالح، 4)

 (. 3240( )أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: العلم/ باب: الحث على طلب العلم، ح رقم 5)
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 في األمة في أداء هذه المهمة.

(: "أول من قام باإلفتاء من هذه األمة سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، عبد هـ220 )ت -رحمه هللا–قال ابن القيم 

قُْل َمآ )فتي عن هللا بوحيه المبين، وكما قال له أحكم الحاكمين: هللا ورسوله، وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان ي

 .(1)[، فكانت فتاويه جوامع الكلم ومشتملة على فصل الخطاب"92]ص:  أَْسـ َلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجر ٍۢ َوَمآ أَنَ۠ا ِمَن ٱْلُمتََكلِّفِيَن(

بعث المفتين من الصحابة في بقاع األرض ليعلموا الناس و، صحابته إلى سؤال أهل العلم من الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرشد النبي 

ن موقِّعي المفتون في زمن الصحابة وما تاله من أزمان صارحتى ، والنوازلويخبروهم حكم الشارع في المسائل  ،أحكام الدين

 ى.إلخبار عن هللا تعالوا ،وبيان األحكام ،عن ربِّ العالمين، وصاروا في األمة بمنزلة النبيين والمرسلين في إيضاح المشكل

: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ال ينكر فضله، وال يجهل قدره، وهو أعلى -رحمه هللا–قال ابن القيم 

 . (2)المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات"

شيةًّ، وإجالالًّ وخوفًّا، وعدم جرأة حتى كانوا يتدافعون لقد ورثت هذه المنزلة العظيمة لإلفتاء في قلوب الفقهاء هيبةًّ وخ

أنه قال:  -رحمه هللا–الفتوى عن أنفسهم، ويردونها لبعضهم البعض كي ال يتحملها أحدهم، وقد أُثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى يُْسأل أحدهم عن المسألة فيرد ها هذا  ملسو هيلع هللا ىلص"أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول هللا 

ما  ملسو هيلع هللا ىلص: "لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول هللا -رحمه هللا–، وقال (3)ترجع إلى األول"

ُث بحديٍث إال َودَّ أن أخاه كفاه الفتيا"  .(4)منهم أحٌد يحدِّ

، (5)منهم من أحد إال وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى": "لقد رأيت ثالثمائة من أهل بدر ما -رحمه هللا–وقال البراء  

يقول: "لوال الخوف من هللا من أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم  -رحمه هللا–وكان اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

التهيب من أمر اإلفتاء وعدم االجتراء  -ىرحمهم هللا تعال-، وكذا نُق ل عن بقية األئمة األربعة المتبوعين (6)المهنأ وعليَّ الوزر!"

ا : )أجرُؤكم على الفتيملسو هيلع هللا ىلصعليه في وقائع وأقوال استفاضت عنهم رحمهم هللا، وكيف ال؟ وهم الذين قد وعْوا جيدا قول رسول هللا 

 .(7)(أجرؤكم على النار
 

 :في الشريعة اإلسالمية المفتي المطلب الثاني: أركان الفتوى وشروط

يتبين  -المختار الذي سبق ذكره وهو أن الفتوى "تبييُن الحكم  الشرعيِّ للسائل  عنه، واإلخباُر بال إلزام" من خالل التعريف

  تقوم الفتوى بها: مهمة أربعةٌ  وى أركانٌ لنا أن للفت

  .للسائلفي الواقعة يُبي ن الحكم الشرعي و يتصدى لإلجابة المفتي وهو من الركن األول:

                                        
 (. 02، ص9هـ، ج0493( )ابن القيم، 1)

 ( )المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة(. 2)

 (. 022، ص 2، ج0221( )ابن سعد، 3)

 ( )المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة(. 4)

 ( 922، ص9، ج0402( )الخطيب البغدادي، 5)

 (. 42، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص0292( )الصيمري، 6)

 عفر مرسال، سنن الدارمي، كتاب: العلم/باب: الفتيا وما فيه من الشدة(.  ( )أخرجه الدارمي عن عبد هللا بن ج7)
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  .ي وهو صاحب السؤالالمستفت الركن الثاني:

 وهو الواقعة التي يسأل المستفتي عن حكمها. المستفتى فيه، الركن الثالث:

 .وهونصُّ الفتوى في المسألة ثم الركن الرابع:

يه فيه مسائله، وبينوا فضبطوا من هذه األركان بكالم مستفيض  عن كل ركنٍ  -رحمهم هللا-الفقهاء واألصوليين وقد تكلم 

 حديث عنه الدراسة الالبد  من توافرها حتى تقع الفتوى صحيحة ومعتبرة، وما يعنينا في هذوالشروط التي  رةالمعتب ضوابطال

، والتي يحرم اإلفتاء على كلَّ من لم تتوفر فيه هذه الذي يجوز له التصدي لإلفتاء "المفتي"الشروط الموضوعة من قبلهم في 

 الشروط.

 :شروط المفتي

باب الصفة التي معها في  هـ(432)ت -رحمه هللا–أبو الحسين البصري المية هو المجتهد، قال المفتي في الشريعة اإلس

 -رحمه هللا–وقال سيف الدين اآلمدي  ،(1)"نسان من أهل االجتهاداعلم أن هذه الصفة هي أن يكون اإل: "ن يفتيأيجوز لإلنسان 

هـ(: "أجمع 999)ت  -رحمه هللا-وقال أبو الوليد ابن الشحنة  ،(2)وأما المفتي فال بد وأن يكون من أهل االجتهاد" هـ(: "230)ت 

 . )3(الفقهاُء أن المفتي يجب أن يكون من أهل االجتهاد"

 تهد ومقلد،ما بين مج ، ومرتبة التقليد، والناساالجتهاد، وليس لنا في هذا األمر إال مرتبتان، مرتبة قسيم المقل د هو والمجتهد 

لوا رتبة االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، وقد يسمى الناس هم والمفتون من ،تٍ فْ تَ سْ و مُ  تٍ فْ مُ و ل هذه الرتبة من حصَّ ند ع من حصَّ

 -رحمه هللا–ثالثة ألفاظ مترادفة لمسمى واحد، قال الزركشي  ذهبمعنى واحد، فه ا(، فالفقيه والمجتهد والمفتي)فقيهًّ  األصوليين

 .(4)هـ(: "المفتي هو الفقيه"224)ت

ل رتبة االجتهاد في الشريعة، كان لزاما علينا أن نعرج سريعا على الشروط التي اشترطها ولم ا كان المفتي هو من حصَّ

اشترطها األصوليون بعد العدالة، وهي تحصيل قدٍر من  الفقهاء واألصوليون لبلوغ هذه الرتبة، وهي شروطٌ عظيمةٌ وجليلة،

 م من مآخذها وأدلتها.األحكا العلوم التي يحصل بها ملكة استنباط

، إلى أربعين خصلةبعض األصوليين وصل بعضهم بها  اوأوصاف اهذه الملكة إال إذا استجمع شروط للفقيهوال تحصل 

 وجماعها ما يلي:

 أصول التشريع ومصادره: يأوَل: إحاطته بمدارك األحكام المثمرة لها، وه

 )أ(: القرآن الكريم:

قادرا على  كونهوليس المراد بعلمه حفظه، بل المراد  ،، عارفا بأحكامهلقرآن الكريمبافال بد للمجتهد أن يكون عالما 

 . (5)استحضاره عند إرادة االحتجاج به، وإن كان من العلماء من اشترط فيه الحفظ

                                        
 (. 322، ص9، ج0413( )البصري، 1)

 (. 999، ص4( )اآلمدي، د.ت.، ج2)

 (. 909، ص 0223( )ابن الشحنة، 3)

 (. 329، ص9، ج0224( )الزركشي، 4)

، 222، ص4، ج0229، الزركشي، 312،314، ص9، ج0222، السمعاني، 022، ص9113، ابن جزي، 02، ص4( )البخاري، د.ت.، ج(5

 (.  3929، ص9، ج9111، المرداوي، 222، ص3، ج0292الطوفي، 
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 )ب(: السنة المطهرة:

يح والسقيم، نها، مميزا بين الصححكام ممعرفة كافية الستنباط األ النبويةبالسنة  ارفاالمجتهد أن يكون عالمفتي فى  يشترط

 -كما ذكروا -فإن من لم يجمع طرق الحديث ال يحل له الحكم على الحديث، وال الفتيا به  ؛والمقبول والمطعون

رها بخمسمائة حديث، ومنهم من بلغ بها الخمسمائة ذلك ببعض السنة دون بعض، وإن كان من العلماء من قدَّ  يتحصلوال 

 المتعين عليه معرفته بما يكفيه لالستنباط منها، والمختار وإنما نه ال يتقدَّر ذلك بمقدار معيَّن من األحاديث،والصواب أ ،حديث ألف

، ويشترط فيه أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفـه باب، فيراجعه وقت الحاجة. أنه ال يشترط حفظها، بل يكفى معرفة مواقع كلِّ 

 ضعفا، سواء توصل إلى ذلك بالبحث فى الحديث رواية ودراية، أو اعتمد فى ذلك على النقلسندا ومتنا، عالما بحال الرواة قوة و

 . (1)ن الكتب الصحيحة المعتمدةم

 )ج(: اإلجماع: 

جميع  حفظعند األصوليين بخالفه، وال يلزم  يمن شرط المجتهد أن يكون خبيرا بمواقع اإلجماع ومواضعـه، حتى ال يفت

 . (2)أن فتواه ليست مخالفة لإلجماع ليتأكدكل مسألة يفتى فيها،  معرفته فييكفي  ، بلاإلجماع مواضع

 )د(: القياس:

 ،مناط االجتهاد، وأصل الرأى، ومنه يتشعب الفقهألن القياس  ؛بشروطه وأركانهويجب على المجتهد كذلك العلم بالقياس، 

 . (3)ومن لم يعرفه فليس بفقيه

 )هـ(: األدلة المختلف فيها:

األصوليون والفقهاء العلم أيضا بجمبع األدلة التي يمكن عن طريقها استنباط األحكام، فاشترطوا العلم بأضرب  اشترط 

 ،- (4)واكما ذكر - باستصحاب الحال، ومعرفـة نصب األدلة وشروطها، و كذا العلم بالبراءة األصلية االستدالل المختلفة، والعلم

 باشتراط العلم العلماء صرح بعضوطرق االستدالل بها، ومن أجل ذلك  صول الفقه،علم أالموضوعة في  األدلة نوغير ذلك م

 ؛ فإنه كلما كان أكمل في معرفته بعلم األصول، كاندلمجتهالمفتي و، واعتبروه من أهم العلوم لومسائله ودقائقه أصول الفقه بعلم

 . (5)أتم  في اجتهاده

 باط الصحيح من األدلة، وذلك يتأتى بأمور:ثانيا: العلم بالطرق والوسائل المحققة لالستن

 يرض - على سيدناالعلم بالناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة؛ مخافة أن يقع فى الحكم بالمنسوخ المتروك، ولهذا قال  )أ(:

طلوب التحقق وال يشترط حفظ ذلك جميعا، بل الم .(6)لقاٍض: "أتعرف الناسخ والمنسوخ؟، قال: ال، قال: هلكت وأهلكت" -هللا عنه

                                        
وما  924، ص3، ج0222، السبكي، 312، ص9، ج0222، السمعاني، 022،022، ص9113، ابن جزي، 02، ص4( )البخاري، د.ت.، ج(1

 وما بعدها(. 229، ص3، ج0292، الطوفي، 221، ص4، ج0229بعدها، الزركشي، 

 (. 220، ص4، ج0229، الزركشي، 922، ص3، ج0222، السبكي، 312، ص9، ج0222، السمعاني، 02، ص4( )البخاري، د.ت.، ج(2

 (.   922، ص 3، ج0222، السبكي، 312، ص9، ج0222( )السمعاني، (3

 (. 222، ص4، ج0229( )الزركشي، (4

 (. 222، ص9114، العراقي، 922، ص3ج ،0222، السبكي، 349، ص 0223( )الغزالي، 5)

( )أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، كتاب: األدب/ باب: من كره القصص وضرب فيه، بلفظ: "أنه رأى رجال يقص.....الخ"، وأخرجه من (6

 ولم أر من ذكره"(.   (: "فيه راشد مولى بنى عامر،0/024حديث ابن عباس الطبرانى فى المعجم الكبير، قال الهيثمى فى مجمع الزوائد )
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 .(1)من ذلك فى كل نص يعرض له

 . (2)ونحوهما أو تعميم يعرف به المراد من النصوص وما يتعلق بها من تخصيصٍ  حتى علم أسباب النزول )ب(:

بحيث يستطيع أن يميز بين دالالت األلفاظ، من المطابقة  ا وتصريفا،ونحوًّ  لغةًّ  علم اللغة العربية ولسان العرب (:ج)

والتواطؤ واالشتراك، والمنطوق والمفهوم،  ،والحقيقة والمجاز والجزئى، يوالكل والمفرد والمركب، اللتزام،والتضمين وا

 واالقتضاء واإلشارة، وغير ذلك مما هو محل بحث األصوليين فى باب دالالت األلفاظ ونحوها.

بمأخذ  أن يعرف غالب المستعمل، فإن ما يتعلقبل يكفيه من اللغة  وال يشترط أن يكون فى ذلك بمنزلة علماء العربية الكبار،

 . (3)مضبوط الشريعة من اللغة محصورٌ 

العلم بكيفية النظر، وهو ما اصطلح العلماء على تسميتـه بعلم "المنطق"، فال بد أن يعرف شرائط البراهين والحدود  (:د)

 . (4)لمفتيل دليل ومعرفة الحقائق، ال بد من اعتبارهوكيفية تركيب المقدمات واستنتاج النتائج؛ إذ كل ما يتوقف عليه تصحيح ال

ة، وإن بالذكاء والفطن العلماء وهو "فقه النفس"، المعبر عنه عند بعض ،مهمبشرط  السابقة توج العلماء تلك الشروط (:هـ)

هد، هو رأس مال المجت، وواختيار -تعالى - من هللا فإنه رأس األمر كله، وهو ال يتأتى إال بفضلٍ  ؛شئت فقل: المعونة والتوفيق

، فإن ُجب َل على ذلك فهو المراد، وإال فال يتأتى تحصيله بحفظ الكتبومنحةٌ من هللا له
(5) . 

لم : "ال أعفي قوله -رحمه هللا - الشافعيفهذه هي خالصة الشروط التي اشترطوها في المفتي المجتهد، وقد جمعها اإلمام 

ا من أهل العلم  رخَّص ألحٍد من  ا بالذي تدور عليه أموُر أحدًّ أهل العقول  واآلداب في أن يفتى وال يحكم برأي نفسه، إذا لم يكن عالمًّ

 .)6(القياس  من الكتاب  والسنة  واإلجماع  والعقل"

ا إال متى يُْجمَ -أيضا -رحمه هللا-وقال  ا، وال ينبغي للمفتي أن يفتي أحدًّ أن  ع: "ليس للحاكم أن يقبََل، وال للوالي أن يدع أحدًّ

ا بسنن رسول هللا  ه، وأدب ه، وعالمًّ ه وعامِّ ه، وخاصِّ ه ومنسوخ  ا علَم الكتاب ، وعلَم ناسخ  ا العلم أهل وأقاويل ،ملسو هيلع هللا ىلصيكون عالمًّ  قديمًّ

ا وحديثًّا،  .)7(ز بين المشتبَه، ويعقل القياس"يميِّ  عاقالًّ  العرب ، بلسان   وعالمًّ

نًّا من الفتوى بعد أن يعرف المدارَك المثمرةَ لألحكام، وأن هـ(: "إنم212)ت  -رحمه هللا-الغزالي  اإلمام قالو ا يكون متمكِّ

 يعرف كيفيَّة االستثمار، والمدارُك المثمرةُ لألحكام كما فصلناها أربعةٌ: الكتاُب والسنةُ واإلجماُع والعقُل، وطريق االستثمار يتمُّ 

َمان، وأربعةٌ  علَم اللغة  والنحو وعلم  -رحمه هللا–، يقصد بذلك ")8(في الوسط، فهذه ثمانيةٌ بأربعة  علوم: اثنان ُمقَدَّمان، واثنان متمِّ

اآللة أو المنطق، وعلم الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلم الرواية في الحديث، وعلم أصول الفقه، وغيرها من العلوم 

 . واإلفتاء في دين هللا الضرورية لتحصيل منصب االجتهاد

                                        
 (. 291، ص3، ج0292، الطوفي،220، ص4، ج0229، الزركشي، 922، ص3، ج0222( )السبكي، (1

 (. 220، ص4، ج0229( )الزركشي، (2

 (. 299،290، ص3، ج0292وما بعدها، الطوفي،  229، ص4، ج0229، الزركشي، 922، ص3، ج0222( )السبكي، (3

 (. 293، 3، ج0292لطوفي، ، ا922، ص3، ج0222( )السبكي، (4

 (.       222، ص4، ج0229( )الزركشي، (5

 (. 302، ص2، ج0293( )الشافعي، 6)

 (.  302، ص2، ج0293( )الشافعي، 7)

 (. 349، ص 0223( )الغزالي، 8)
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 :حرمة اإلفتاء ممن لم يستكمل شروط اَلجتهاد المطلب الثالث:

رمة اإلفتاء على ح -رحمهم هللا–بين العلماء شروط االجتهاد وبينوا لزوم توافرها في المفتي المتصدي لإلفتاء نصوا بعد أن 

 المقلدون دين إالألنه ليس بعد المجته ،والتصدي لمرتبة الفتوى ممن لم يصل على هذه الرتبة ولم يحصل شروط االجتهاد وأدواته

ئهم على  ، وعوقبوا؛والعوام، والمقلِّدون والعوام  ال يحلُّ لهم التصدي لإلفتاء بأي حاٍل من األحوال، وإن أَْفتَْوا أث ُموا صٍب منلتجرُّ

 .ال حقَّ لهم فيهديني 

صفة  واحٍد من هذه من انتصب في منصب الفُْتيا وتصدَّى لها، وليس على هـ( "243)ت  -رحمه هللا-قال ابن الصالح 

ْبعُوثُوَن﴾، فقد باء بأمٍر عظيم، -يعني مراتب االجتهاد الخمسة– األصناف الخمسة ، ومن [4المطففين:] ﴿ أَََل يَظُنُّ أُولَئَِك أَنَّهُم مَّ

ا كونَه من أهلها، فليتَّه م نفَسه، وليتَّق  هللا ربه 
قة  لنفسه ، وال يُْخَدَعنَّ عن األخذ  بالوثي-تبارك هللا وتعالى-أراد التََّصدِّي للفُْتيَا ظَان ًّ

والنظر  لها"
)1( . 

هـ(: "من أفتى وليس على صفٍة من الصفات المذكورة من غير ضرورٍة، فهو عاٍص 222)ت  -رحمه هللا-وقال ابن حمدان 

لصواَب صر؛ ألنه بفقد البصر ال يعرف اآثٌم؛ ألنه ال يعرف الصواب وضده، فهو كاألعمى الذي ال يقلُِّد البصيَر فيما يُْعتَبَُر له الب

 .)2(وضده"

، جتهاددرجة اال -في الغالب-وأما ما جرى عليه العمُل في مؤسسات اإلفتاء الرسمية من تعيين أمناء للفتوى قد ال يبلغون 

والترجيح؛  ر على االجتهاداإلفتاء  للمقلِّد غير القاد فال يستقيم تنصيب هؤالء شرعا إال على مذهب من أجاز من الفقهاء واألصوليين

جوا القول في هذه الحالة بالجوازعلى اعتبار أن أمين الفتوى حاٍك للفتوى عن المفتي، وليس بمفٍت، فهو أميُن فَْتوى، أي:  وخرَّ

ى، صنيُعه هذا فتو مؤتمٌن على نَْقل ها ونْسبت ها إلى اإلمام المجته د المنقولة  عنه، شأنه في ذلك شأن رواة  األحاديث، دون أن يَُسمَّى

ح بنقله عنه  .)3(ألنه في األصل ناقٌل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرِّ

، فليس بُمْفٍت، والواجُب عليه إذا ُسئ َل أن يذكر قوَل -رحمه هللا-قال ابن الهمام  : "غيُر المجتهد  ممن يحفظ أقواَل المجتهد 

ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقُل كالم  المفتي؛  المجتهد  كأبي حنيفة على جهة  الحكاية، فُعر َف أنَّ 

 .)4(ليأخذ به المستفتي"

هـ( عقب حكايت ه القول بجواز إفتاء المقلِّد وإن لم يكن قادرا على التفريع 924)ت  -رحمه هللا–وقال الجالل المحلِّي  

ه ال ُمْفتٍ   -رحمه هللا–. قال ابن حجر الهيتمي (5)، قال: "وهذا الواقُع في األعصار  المتأخرة"واالجتهاد؛ باعتباره ناقالًّ عن إمام 

يه لهـ( معلِّقًّا على عبارة المحلِّي السابقة: "كالُم الجالل  المحلِّي المذكور يفه ُم اعتماَده لذلك القول، وهو قريٌب؛ لئالَّ يلزم ع224)ت 

رين بإفتائهم مع قص ، يعني: ما ذكره النووي في (6)رحمه هللا"–ورهم عن درجة المذكورين في كالم النووي تأثيُم كثيٍر من المتأخِّ

 مجتهدين الذين يجوز لهم اإلفتاء.طبقات ال

                                        
 (. 010، ص 9119( )ابن الصالح، 1)

 (. 94هـ، ص 0322( )ابن حمدان، 2)

 (. 92. ص 0322، ابن حمدان، 922، ص4، الهيتمي، د.ت.، ج093، ص2، ج0339اجي، ، الب922، ص2( )ابن الهمام، د.ت.، ج3)

 (. 922، ص2( )ابن الهمام، د.ت.، ج4)

  (. 439، ص9( )المحلي، د.ت.، ج5)

 (.313، ص4( )الهيتمي، د.ت.، ج6)
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بين نقل الفتوى للمستفتين؛ ألن األصل أن اإلفتاء ال  وإن لم نسلك هذا المسلك في التخريج لما جاز لهؤالء األمناء المنصَّ

؛ جريًّ  ا في األزمنة األولى، وهو اتجاهٌ تمسَّ يجوز إال من مجتهد  ا ومستقر ًّ رًّ من األصوليين والفقهاء  ك به جمعٌ ا على ما كان مقرَّ

 .(1)حتى في األزمنة المتأخرة

  

 وضوابطها في الشريعة اإلسالمية:اإللكترونية الفتوى  المبحث الثاني:

 : والفرق بينها وبين الفتوى التقليدية ووسائلهانية اإللكتروالمطلب األول: التعريف بالفتوى 

والذي كان  ،اقديما بين الناس معروفالذي كان في عصرنا مقصورا على اإلفتاء التقليدي  اليوملم يُعْد اإلفتاء واالستفتاء 

الكتابة المباشرة  على -ر التالقيإذا بعدت المسافة وعسُ -كان يعتمد أحيانا يعتمد على التالقي والمواجهة بين المستفتي والمفتي، أو 

لت المجتمعاُت من منصاتاليوم وبسبب انتشار شبكة اإلنترنت وما تحويه من ف؛ هبين السائل ومفتي العالم  إلكترونية متعددة تََحوَّ

ه اإللكترونية وتطبيقات ه الذكيَّة، ذلكم إلى  الواقعي تفتاُء واإلفتاُء يُعد االسلم وبسبب هذا التحول الواسع العالم االفتراضي بمواق ع 

ا على  أصبحت الوسائل اإللكترونية من أهم منصات صناعة الفتوى  حيثالوسائل التقليدية التي كانت معروفة من قبل، مقصورًّ

 .اآلن في العالم

سائل اإللكترونية وتتمُّ بجميع أركانها عبر وسيلةٍ من ال التيوقد عرفت الفتوى اإللكترونية بتعريفات كثيرة منها: "أنها الفتوى 

الحديثة المعتمدة على شبكة اإلنترنت، كصفحات الويب، والتطبيقات الذكية، والبريد اإللكتروني، وغيرها بحيث يرفع السائل 

 .(2)")المستفتي( سؤالَه عبر وسيلة من هذه الوسائل اإللكترونية، ليجيبه المفتي عبر الوسيلة نفسها

 وسائل الفتوى اإللكترونية:

  لفتوى اإللكترونية اآلن عبر منصات متعددة، وهي:ا قدمت

 أوَل: المواقع اإللكترونية: 

تي يمكن للجمهور التفاعل معها (، والWWW)اإلنترنت شبكة  على الموجودة Websitesونعني بها صفحات الويب 

ر رسمية تصميمها وإنشائها، بواسطة أي جهاز حاسوب أو جوال ذكي متصٍل باإلنترنت، وهي مواقع يمكن ألي جهة رسمية أو غي

 .(3)كما يمكن لألشخاص أيضا تصميم هذه المواقع والتواصل مع الجمهور من خاللها

  :ثانيا: التطبيقات الذكية 

الهواتف الذكية والتي يمكن للمستخدمين تنصيبها على  المتوفرة على متاجر تطبيقات الدينية المخصصة لإلفتاءال وهي

 نكما يمكمن خاللها، وهي تطبيقات يمكن ألي مؤسسة رسمية أو غير رسمية تصميمها وتطويرها،  هواتفهم الذكية والتواصل

في بعض أنظمة التشغيل السماح لألشخاص بتصميم وتطوير هذه التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين، كما يحدث في أجهزة المحمول 

 . )4(بتطوير أي تطبيق على نظام التشغيلمح ألي شخٍص نظاٌم مفتوح المصدر يسألنه  Android (أندرويد) التي تعمل بنظام

 

                                        
 وما بعدها(. 432، 9، المحلي، د.ت.، ج929، ص3، ج0222، السبكي، 019، ص 9119( )ابن الصالح، 1)

 (. 9219، ص 9190( )البرعي، 2)

 وما بعدها(.  9213، ص 9190( )البرعي، 3)

 (.9212( )المرجع السابق، ص4)
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 (: Social Mediaثالثا: وسائل التواصل اَلجتماعي )

هي منصات وحسابات يمكن إنشاؤها على وسائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وتليجرام ويوتيوب وغيرها و

وتسهيل البحث عن صداقاٍت، وتكوين مجموعات ذات اهتمامات التشبيك االجتماعي بين المستخدمين، من شبكات التواصل؛ بهدف 

ني ًّا وقد يكون جانبًّا دي ،وتأسيس مجموعة  تواصٍل بها تهتمُّ بجانٍب معيَّن عليهاالدخول  مستخدموهي شبكاٌت يمكن لكلِّ ، مشتركة

ا بتقديم الفتوى واالستشارات الدينية، ويتاح ألي شخص االشتراك في هذه المجموعات  . )1(والتفاعل معها خاص ًّ
 

 : وضابطه في الشريعة اإلسالمية اإللكتروني اإلفتاءالمطلب الثاني: مشروعية 

ا في  اإلسالميةُ  ال تعرف الشريعةُ  دًّ ا محدَّ جاءت  األمر افالشريعة في هذ اإلفتاء واالستفتاء، من خاللهاالتي يتم الوسيلة تقييدًّ

ا آمرًّ حيث  ؛مرنةًّ وواسعةًّ  )فَاْسأَلُوْا : -تعالى–ا بالسؤال واالستفتاء دون تقييٍد بوسيلة معيَّنة، أو طريقٍة محدَّدة، فقال ورد النصُّ عام ًّ

ْكِر إِن ُكنتُْم َلَ تَْعلَُموَن(  دون تقييٍد بوسيلة أو كيفية. [43]النحل:  أَْهَل الذِّ

ن المستفتي بي  على التالقي والمواجهةالًّ أوَّ  كلَّ الوسائل الممكنة في الحصول على الفتوى، فاعتمدواوقد استخدم الناُس قديما 

ألن التالقي والمواجهة هي آكد وسيلة يمكن من خاللها التأكد من عين والمفتي، وال شك أن هذا هو األصل في االستفتاء واإلفتاء، 

ظر إلى يتم  الن -أيضا-المفتي وهويته ومدى انطباق شروط االجتهاد عليه ومدى شهرته بين الناس بهذا المنصب الخطير، وفيها 

هـ(: " أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت 423)ت  -رحمه هللا-المستفتي واختبار حاله وما يناسبه من فتوى، قال الخطيب البغدادي 

لَّت ه، وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه، فإ  نبه نازلةٌ أن يطلب المفتي؛ ليسأله عن حكم نازلته، فإن لم يكن في مح 

 .)2(لم يكن ببلده، لزمه الرحيُل إليه وإن بَُعَدت داُره، فقد رحل غيُر واحٍد من السَّلف  في مسألة"

ز العلماءُ  وانتشر استخدام المراسالت بين الناس، ت الكتابةُ دَ ج  ولما وُ  زوا للمفتين جوَّ  لهم االستفتاء بالكتابة والخطاب، وجوَّ

مان وض شخصية المفتي ضبطوها بما يفيد التشديد على ضرورة التأكد منلكنهم ، (3)لخطاببالكتابة وا والجوابَ  اإلفتاءَ  -أيضا-

ٍر عليه من الغيرأن الخطاب الصادر منه منسوٌب إليه ال إلى غيره ابَه تزييل  المفت ي جو لزوم -رحمهم هللا- ، فاشترطوا، وغير مزوَّ

،  المكتوبةفي الفتوى  ه المعروف  به بين الناس، فيقول: كتبه فالٌن بُن فالٍن الفالنيُّ ْعَرُف به من ينسب نفَسه إلى ما يُ وبذكر اسم 

المستفتي التأكد  من خطِّ المفتي  وجبوا علىأو، )4(يتأكد الناُس أن الفتوى صادرةٌ منه ال من غيرهل وذلكقبيلٍة أو صنعٍة أو صفٍة؛ 

، أو بإخبار ثقٍة أن هذا هو خطُّه، وإال فال يجوز له اعتماُد فتواهقبل اعتماد  فتواه، إما ب كون ه يعرُف خطَّه من غير شكٍّ
من ، و )5(

عدم تغيير أقالمه وخطوطه، حتى ال تكثر خطوطه فيسهل التزوير عليه، نظرا الشتباه خطوطه للمفتي  أجل ذلك استحب  الفقهاء

 .)6(بفعله تعمُّ الفوضىاضطرابها، فوالفتوى  ؤدي ذلك إلى اختالط أمرفيكثرتها، 

دت وسائل االتصال الحديثة المبنية على المنصات اإللكترونية  أيا كان نوعها ومصدرها، –وهكذا نحن في زماننا لما ُوج 

                                        
 وما بعدها(.    2، ص9109، ميرغني، 9212، ص9190( )البرعي، 1)

 (. 322، ص9، ج0490( )البغدادي، 2)

 (. 22، ص 0322، ابن حمدان، 034، ص9119، ابن الصالح، 399، ص9، ج0490( )البغدادي، 3)

 (. 992، ص4، األنصاري، د.ت.، ج20،21، ص 0419( )النووي، 4)

 (. 999، ص4، األنصاري، د.ت.، ج29، ص9، ج0220( )النووي، 5)

 (. 49، ص 0419، النووي، 039، ص 9119( )ابن الصالح، 6)
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فإنه ال مانع شرعا من استعمال هذه  -وسواء كانت موقعا إلكترونيا أو تطبيقا ذكيا أو منصة على شبكات التواصل االجتماعي

لمنصات في االستفتاء واإلفتاء، لكن يبقى األمر مضبوطًّا بمثل الشروط والضوابط التي نصَّ عليها الفقهاء واألصوليون ا

التشديد وواشترطوها في الفتوى الشرعية المعتبرة، من ضرورة العلم بهويَّة المفتي واستحقاقه مرتبة االجتهاد واإلفتاء في الدين، 

د المستفتي في طلبه والحرص عليه.على التأكيد في هذا األمر،   ولزوم تشد 

ومن أجل ذلك بادرت جميع مؤسسات اإلفتاء الرسمي في جميع الدول والبلدان بإنشاء منصات رسمية لها عبر هذه الوسائل 

عمٌل محموٌد  ذلكجميعها؛ لتسهِّل على المستفتين من كل أنحاء العالم التواصل معها والتوجه إليها باالستفتاء والسؤال، وال شك  أن 

من هذه المؤسسات، لكن مما يعكِّر صفو هذا العمل ظهور كثيٍر من المؤسسات والجهات غير الرسمية على الدرب، فتسابقوا هم 

شبكات اإللكترونية وتفاعلوا من خاللها مع ماليين من وغيرهم بل وآحاد الناس وأفرادهم إلى إنشاء منصات للفتوى على تلك ال

العالم، وفيها نشروا أفكارهم، وروجوا آراءهم، من خالل تبنِّي فتاوى معينة خالفوا بها فتاوى مؤسسات الرسمية،  المستفيدين عبر

قوا بها الجمع، وأضروا بها الدين، وفتنوا بها الشباب، فضلوا وأضلوا.  فقسَّموا بها الناس، وفرَّ

فة، كتروني تتبع هذه المنصات عبر الوسائل اإللكترونية المختلويكفينا لمعرفة هذا الواقع المرير الذي يعيشه أمر اإلفتاء اإلل

كتابة كلمة "فتوى" أو "موقع فتوى" أو "إفتاء" أو مشتقات هذه الكلمة بأي لغة من اللغات، على محرك من محركات فقط فيمكننا 

ل غيرها من وسائل التواصو البحث على شبكة اإلنترنت، أو على متجر من متاجر الهواتف الذكية أو على صفحة الفيسبوك أ

ر ومما ييزيد من خطورة األم ،الف من المنصات غير الرسمية التي تصدى أصحابها ألمر اإلفتاءلنجد أنفسنا أمام اآل -االجتماعي

و أ مجهولي الهوية، ال نعلم عنهم شيئًّا، أشخاصٍ  ال يُْعلَم القائمون عليها، بل ربما تنتمي إلى ومنصات غير رسمية صفحاتٍ وجود 

ف  تُعر فأشخاٍص وجماعاٍت وأحزاٍب  حتى باتت فتاويهم تشكُل كارثةًّ على المجتمعات ال ينبغي أن يُغض  واإلرهاب، باالتطر 

 الطرف عنها. 

بل وزاد الطيَن بلَّة وجوُد مجموعاٍت لإلفتاء اشترك فيها عشراُت اآلالف من المستخدمين، وبمجرد أن يكتب أحُدهم سؤالَه، 

ْلَم لديهم وال أهليَّة، األمر الذي يحتاُج إلى تنهاُل عليه  الفتاوى من كلِّ المشتركين بالمجموعة من األشخاص العاديِّين الذين ال ع 

وقفٍة صارمٍة من قبل والة األمور، وتضافر  الجهود من قبل الفقهاء والعلماء القائمين على أمر الفتوى الرسمية في الدول والبلدان 

 . (1)ه الفوضى العارمةمن أجل التصدِّي لهذ
 

 المبحث الثالث: منصات اإلفتاء غير الرسمي وسبل التصدي لها.

 :: منصات اإلفتاء غير الرسمي ودورها السلبي على اَلستقرار واألمن المجتمعياألولالمطلب 

ٌر بين أهل العلم أن الفتوى البدَّ   ؛حفظهاود الشرعية التي حرص الشارع على إقامتها للمقاص وأن تكون محققةًّ إن مما هو متقرِّ

اد تحقيق مقاصد الشارع في تحقيق مصالح آح -دون شك–فالهدف من الفتوى  لمصالح العباد والبالد،وحفظا  ؛صيانةًّ للمجتمعات

نها يوازن بي وأن ،المستفتين من غير إضرار بمصالح المجتمع ككل، وهذا من أهم المهمات التي يجب على المفتي أن يراعيها

اط ومن : "لما كانت األحكام الشرعية والقضايا الفقهية وسائل مقاصد المكلفين،-رحمه هللا–قال اآلمدي ، (2)أثناء إصداره للفتوى

ى كانت أول مصالح الدنيا والدين، وأجل العلوم قدرا وأعالها شرفا وذكرا لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد،

                                        
 (. 9212، ص 9190( )البرعي، 1)

 (. 49،42، ص 9104( )جغيم، 2)
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 .(1)ت إليها وأجدر باالعتماد عليها"بااللتفا

بدا وال يجوز له أإلى مآالت فتواه وأثرها على األفراد والمجتمعات،  المفتينظر  لزوموكذا مما هو متقرر أيضا عند العلماء 

تي في ليف أنه قال: "إن أحدكم -رحمه هللا–التثبت والتأكد من عدم إضرارها بالمجتمعات، فعن الشعبي اإلقدام على الفتوى دون 

المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر")(، هكذا ينبغي أن يكون حال الفتوى والتصدي لإلفتاء؛ ألن األمر جلل، يتعلق 

 بمصالح األمة، وبصالح العباد والبالد.

الفة، وذلك أن : " النظر في مآالت األفعال معتبٌر مقصوٌد شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخ-رحمه هللا–قال الشاطبي 

 . (2)المجتهد ال يحكم على فعٍل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"

ر أيضا في الشريعة اإلسالمية اللجوء إلى التوسط واالعتدال في كل األمور دون إفراط أو تفريط، فحمل  وكذا مما هو متقرَّ

ِلَك : )-تعالى–ن على التوسط في أمور دينهم ودنياهم مقصد شرعي معتبر، جاءت به نصوص القرآن والسنة، قال هللا المكلفي
َٰ
َوَكَذ

ةً َوَسطًا(  من التنطع والتشدد في  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذَّر النبي  [، أي عدوال في كل شيء من غير إفراط وال تفريط،043]البقرة: َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

دوا : ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النبي ( 3)لك المتنطعون، قالها ثالثا()ه: ملسو هيلع هللا ىلصالدين، فقال  )إن الدين يسٌر ولن يُشادَّ الديَن أحٌد إَل غلبه، فسدِّ

واجٌب على المفتي أن يراعي هذا التوسط في فتواه؛ بحيث يحمل الناس على الوسطية المعهودة دون أن يذهب بهم ، ف(4)وقاربوا(

إن خرج المفتي عن ذلك فقد جانب الصواب وخرج عن مقصد الشارع وكان فعله مذهب الشدة، أو يميل بهم نحو االنحراف؛ ف

 .  (5)مذموما عند العلماء الراسخين

ات واقعةٍ ومالبس ظروف كل األمور، وأن ينظر في أن يتصرف في فتواه بما يحقق هذهومن أجل هذا كان واجبا على المفتي 

نظر إلى مآالت فتواه ومدى ما ستحدثه من أثر على الفرد وعلى المجتمع، أن يو كل  سؤال، وأن يصدر فتواه تبعا لهذه التقديرات،

ا توبة؟ فقال له ابن عباس: ال، إالَّ  -رضي هلل عنهما–فقد جاء رجل إلى عبد هللا بن عباس  يستفتيه، فقال له: أَل َمن قَتَل مؤمنًّا متعمدًّ

ل ؟ كنت تفتينا أنَّ ل َمن قَتََل تَْوبَةٌ َمْقبُولَةٌ؟ قال: إني ألحسبه مغضبًّا، يريد أن يقتالنار قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا ُكْنَت تُْفتينا

مؤمنًّا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك". فكل هذه أموٌر واجب على المفتي مراعاتها فوق شروط االجتهاد التي اشترطها الفقهاء 

 واألصوليون له سابقا.

ا أن تؤد ي دورها المنشود و لكترونيةلفتوى اإلكل هذا يدلنا على أن ا حقق هذا السلم المجتمعي واألمن العام أن تال يمكن أبدًّ

تفهم واقع الناس وظروف تعي جيدا ظروف بالدها وأحوال الناس فيها، و رسميةٍ  إال من خالل مؤسساتٍ والوسطية المطلوبة، 

  .لح لهم ولمجتمعاتهموما يص حوال المستفتين فيه،أظروف العالم المحيط، وحياتهم، بل و

واقع اإلفتاء اإللكتروني اليوم مريٌر، تسبَّب في إحداث كثيٍر من الفوضى  هذا هو األصل الذي ال ينبغي أن نحيد عنه، لكنف

 واالضطراب، وتفريق الجمع، والنحو بشباب أمتنا نحو التشدد والتطرف،

                                        
 ( 3، ص0( )اآلمدي، د.ت. ج1)

 (. 022، ص2، ج0222( الشاطبي، 2)

 ( )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون(. 3)

 ( )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: الدين يسر(. 4)

 (. 20، ص 9101( )عثمان، 5)
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، واعتلت منزلةًّ ما كان ينبغي لها أن الرسميةاإلفتاء  تمؤسسا وما ذلك إال بسبب هذه المنصات غير الرسمية التي نازعت 

تعتليها، إننا نشاهد اليوم في هذا الواقع االفتراضي الواسع آالفًّا من منصات اإلفتاء اإللكترونية غير الرسمية التي تأسست من قبل 

قوا به ،بَّسوا بها على الناسلنازعوا بها المفتين الرسميين، واجترأوا بها على الدين، وتيارات  وأوجماعات أأشخاص  ا األمة، وفرَّ

بين المأذون لهم فيونشروا  ها أفكارهم الضالة وفتاويهم الشاذة التي عارضوا بها الفتاوى الرسمية الصادرة عن المفتين المنصَّ

 .احتى ضلٌّوا وأضل و ين،وصحيح الد هوا صورة العلماء والفقهاء،باإلفتاء من قبل والة األمور، حتى هدموا بذلك وحدة األمة، وشوَّ 

وقد أثبتت التحقيقات في كثير من حوادث اإلرهاب، أن مرتكبوها تأثروا بشكل مباشر بتلك الحسابات والمنصات المتطرفة؛ 

ألن الجماعات المتطرفة تستخدم هذه المنصات في األساس من أجل تجنيد الشباب ونشر فتاوى العنف والتكفير بينهم وإيهامهم 

الدين الصحيح واإلسالم العادل، والشك أن أفكارهم القت رواجا بين كثيٍر من شباب األمة بسبب انتشار اإلنترنت بأن هذا هو 

لتجربة وقد أثبتت ا ،وسهولة استخدامه بين عموم الناس، وبسبب كثافة أعداد الجمهور المتفاعلين على هذه المنصات والحسابات

ا تم استقطابهم عن طريق الحسابات والمنصات التي تديره -على سبيل المثال-"داعش" أن كثيرا من الشباب الذين تأثروا بأفكار 

داعش من خالل الخطاب الحماسي والدعوة إلى العنف وحمل السالح واالنسالخ من المجتمعات؛ من خالل نشر فتاوى الكراهية 

الفتاوى المغلوطة عن الجهاد والدعوة والخالفة بين فئات المجتمع الواحد، وفتاوى العنف وتكفير المجتمع والحكومات، وإبراز 

وا بها الشباب.  .. وغير ذلك مما هو مشاهد.التي غر 

التي تبدو في الظاهر أنها منصات دينية ال تهدف إال للتعريف -وإننا في هذه الدراسة نؤكد على أن خطر هذه المنصات 

المنصات الدينية غير الرسمية ال يقل خطورة أبدا عن المواقع  إن خطر هذه -بالدين ونشر الدعوة ومساعدة الناس على االلتزام

اإللكترونية والحاسابات التي أنشئت من قبل هذه التيارات لبيان كيفية صناعة القنابل والمتفجرات، أو لشرح طرق تهكير واختراق 

جميع يشكل سالح كيميائي أو بيولوجي، فال المواقع اإللكترونية، أو لتعليم الناس طريقة نشر الفيروسات، أو تعليمهم طريقة صناعة

 ،خطورة حتمية على المجتمعات، والبد لنا من وقفة جادة تجاه هذه المنصات؛ ألن هللا تعالى يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

 وسنتكلم في المطلب التالي عن سبل العالج المقترحة لمواجهة هذه المنصات.
 

 اإلفتاء غير الرسمي في البلدان:: سبل مواجهة منصات الثانيالمطلب 

مدى خطورة منصات اإلفتاء غير الرسمية، ومدى بعد كثيٍر من أصحاب هذه  -من خالل العرض السابق-بعد ما اتضح لنا 

المنصات عن تحقيق الشروط الشرعية المطلوبة لمنصب اإلفتاء، نبحث في هذا المطلب عن الحلول الشرعية المقترحة لمواجهة 

 ، مع بيان التأصيل الشرعي لكل طريق من الطرق.هذه المنصات

   :)الفتوى الرسمية المْلِزمة( توحيد الفتوى في البلدانالطريق األول: 

ترى الدراسة أن االنضباط في أمر الفتوى اإللكترونية وغير اإللكترونية ال يتم  إال من خالل )إْلزام المفتين بالفتوى الرسمية 

دة( بحيث ال يجوز ل لمفتي أن يخرج عن هذه الفتاوى الموحدة، ال سيما في الفتاوى التي تتعلق بمصالح المجتمعات وعالقات الموحَّ

كل هذه قضايا خطيرة ال يجوز أبدا أن تترك بيد آحاٍد من الناس حتى ولو كانوا مفتين  الدول والسلم المجتمعي واألمن العام،

بين من قبل والة األمور  .(1)رسميين ومنصَّ

االتجاه سيحتاج منا إلى سنٍد شرعي وتخريٍج فقهيٍّ يجيز لنا إلزام المفتي )المجتهد( بالفتوى المْلزمة والقول الواحد؛ لكن هذا 

                                        
 وما بعدها(.  9229، 9190( )البرعي، 1)
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ا عنده في الواقعة المعروضة عليه، ال بما اشتُر طَ عليه، ومن أجل  ألن األصل في الفقه اإلسالمي أن يفتي المجتهد بما يراه راجحًّ

على عدم جواز إلزام المفتي بمذهٍب معيٍَّن أو بقوٍل واحد؛  -رحمهم هللا-من المالكية والشافعية والحنابلة  هذا نصَّ جمهوُر الفقهاء  

: "وطَْرُد هذا: أن المفت ي متى ُشر طَ عليه أالَّ يُْفت ى إالَّ -رحمه هللا-، حتى قال ابن القيم  )1(ألنه مأمور باإلفتاء باجتهاد دون إلزام

أنه قال: "لما َحجَّ  -رضي هللا عنه-، وقد روى ابن سعد في "طبقاته" بسنده عن اإلمام مالك )2(الشرط"بمذهٍب معيٍن، بطل 

ا، ثم فتُْنَسَخ نُسَ  -يعني: الموطأ -المنصوُر، دعاني، فدخلت عليه، فحادثته، وسألني، فأجبته، فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه  خًّ

سخٍة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحَدث ؛ فإني رأيت أبعُث إلى كِّل مصٍر من أمصار  المسلمين بن

يقَت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، و َوْوا رأصَل العلم  روايةُ أهل  المدينة  وعلُمهم، قلت: يا أمير المؤمنين، ال تفعل؛ فإن الناَس قد س 

يَق إليهم، وعم وغيرهم، وإنَّ ردَّهُم عما اعتقدوه  ملسو هيلع هللا ىلصلوا به، ودانوا به، من اختالف أصحاب رسول هللا رواياٍت، وأخذ كلُّ قوٍم بما س 

 . )3(شديٌد، فدع الناَس وما هم عليه، وما اختار أهُل كلِّ بلٍد ألنفسهم، فقال: لعمري، لو طاوعتني ألمرت بذلك"

ريجماعة من لكنَّ  وأوجبوا على القاضي االلتزام به  ،الشرطَ  هذازوا أجا )6(والشافعية )5(، وبعض المالكية)4(الحنفية متأخِّ

إن شرطه وليُّ األمر عليه في تنصيبه، سواء كان شرطا صريحا أو ضمنيا متعارفا عليه من غير تنصيص، وسواء كان المفتي 

ا أو  ناقٍل للفتوى. غير مجتهد كان أمين فتوى مجتهدًّ

اه، كميجوز له العدول عنه أو مجاوزته.  ، فاللشرطهذا االتولية قد َحَصَرْته في واستدلوا على ذلك بقأن  ا هو يَُجْز له أن يتعدَّ

هـ( عنهم، واختيار التقي 0931)ت  -رحمه هللا-، وقوٌل لبعض المالكية  حكاه الدسوقي -رحمهم هللا-المذهب عند متأخري الحنفية 

 هـ( في "فتاويه". 222)ت  -رحمه هللا-السبكي 

هـ(: "ولو قيََّده 0199)ت  -رحمه هللا-ه العمل في جميع األقطار منذ زمٍن، حتى قال الَحْصَكفي وهذا القوُل هو ما سار علي

 . )8(، أي: "عن غير ما قُيِّد به")7(السلطاُن بصحيح  مذهب ه كزماننا، تقيَّد بال خالٍف؛ لكونه معزوالًّ عنه"

اه، ما دامت واقعة الفتوى مسألة اجتهادية تختلف فيها بما يفيد هذا االتج -سلفًّا وخلفًّا -وقد شحنت كتب الفقه اإلسالمي 

ا قطعي ة، فال مانع أبدا في هذه الحالة أن يلزم وليُّ األمر أو من ينوب عنه المفتين  ا وال نصوصًّ وجهات النظر وال تصادم إجماعًّ

-ود يعني ابن مسع-وعبد هللا  -يعني ابن الخطاب-فيها برأي واحد وقوٍل ملزم؛ ففي الخبر عن عبيد بن نَْضلة قال: "كان عمر 

ا له في مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد هللا: ما  -رضي هللا عنهما ْدُس خيرًّ مان بالجدِّ مع األخوة ما بينه وبين أن يكون السُّ يُقَاس 

ْم به من اإلخوة ما بينه وبين أن ي ، فإذا جاءك كتابي هذا، فقاس   كون الثلث خيراًّ له من مقاسمتهم،أرى إالَّ أنَّا قد أَْجَحْفنا بالجدِّ

                                        
 (.420، ص3، ج0223، البهوتي، 013، ص9، ج0220 ، النووي،29، ص2، ج0229( )الحطاب، 1)

 . 4/092( إعالم الموقعين 2)

 .2/429( الطبقات الكبرى 3)

 (. 419،412، ص2، ج0229( )ابن عابدين، 4)

 (.   931، ص4( )الدسوقي، د.ت.، ج5)

 (. 9/03،09( )هذا القول هو اختيار تقي الدين السبكي من الشافعية في فتاويه 6)

 (. 419، ص 2، ج0229، ( )الحصكفي7)

 (. 419، ص 2، ج0229( )ابن عابدين، 8)
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وهو اإلمام المجتهُد الورع، مفتي الكوفة في  -رضي هللا عنه-، فهذا الحديُث يفيد أن عبد هللا بن مسعود )1(فأخذ بذلك عبد هللا" 

َل األمر  بأنَّ ميراثه إذا اجتمع مع اإلخو -رضي هللا عنه-خالفة سيدنا عمر  ة األشقاء أو ألٍب، أن كان يُْفت ي ويقضي في الجدِّ أوَّ

َي السدُس، ثم إن سيدنا عمر بن الخطاب  ضي ر-يقاسمهم كأٍخ معهم بشرط أالَّ يقلَّ نصيبُه عن السدس، فإن قلَّ عن السدس، أُْعط 

-ن مسعود ب: أن قاسم بالجدِّ مع اإلخوة بشرط أال يقل  نصيبُه عن الثلث، فالتزم سيدنا عبد هللا -وكان الخليفةَ -كتب إليه  -هللا عنه

ي بقضاء  أئمت نا".  -رضي هللا عنه  ذلك في أقضيته وفتاويه، وكان يقول في ذلك: "إنما نَْقض 

بِّي قال: "توفي أٌخ لنا في عهد عمر بن الخطاب، وترك جدَّه وإخوتَه، فأتينا  كما ورد في الحديث عن شعبة بن التوأم الضَّ

ه وإخوتَه، فأتينا ابن مسعود فأعطى ابن مسعود فأعطى الجدَّ مع اإلخوة  السدَس، ثم  توفى أٌخ لنا آَخُر في عهد عثماٍن، وترك جدَّ

: الجدَّ مع اإلخوة الثلَث، فقلنا: أما أتيناك في أخينا األول فجعلت للجدِّ مع اإلخوة السدَس، ثم جعلت له اآلن الثلث؟!، فقال عبد هللا

طائفٍة من أهل العلم قولهم: "ليس للَجدِّ شيٌء معلوٌم مع اإلخوة، إنما هو على ، ومن أجل ذلك نُق َل عن (2)إنما نقضي بقضاء أئمتنا"

ي فيه الخليفة"  . )3(حسب ما يَْقض 

بين:الطريق الثاني:     قصر اإلفتاء على المفتين المنص ً

ها رسول هللا  ممن  -رضوان هللا عليهم–في زمنه، وعيَّن فيها جماعةًّ من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوظيفة اإلفتاء وظيفةٌ دينيةٌ قديمةٌ توالَّ

توافرت فيهم شروط هذه الوظيفة، فأخرج ابن سعد في طبقاته عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه، أنه قال: "كان الذين 

ي، وأُبَي  بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعل وعثمان، عمر،: األنصار من وثالثةٌ  المهاجرين، من ثالثةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصيفتون على عهد رسول هللا 

، وقد زادت األخبار على هؤالء الستة بضعة نفٍر آخرين من الصحابة رضوان هللا عليهم، وكانوا معدودين )4(ثابت" وزيد بن

ومن عداهم من آحاد الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم مقلِّدين مستفتين، ومعروفين بأعيانهم، ال يتصدر ألمر اإلفتاء سواهم، 

 .(5)انهممأمورين بلزوم سؤال هؤالء العلماء بأعي

ومن أجل هذا أوجب العلماء على والة األمور في الدولة اإلسالمية تصفح أحوال الفقهاء والعلماء، واختيار المفتين من 

بينهم، ومنع من سواهم ممن لم يصبه التعيين واالختيار، وقد جرى على ذلك عمُل األمة  في الدولة اإلسالمية في زمن بني أمية 

: "ينبغي إلمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى -رحمه هللا-الخطيب البغدادي من غير نكيٍر، حتى قال 

ه عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأالَّ يتعرض لها، وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها، ن قد كان الخلفاء مو أقرَّ

بُون للفتوى بمكة في وأخرج البخاري في "التاريخ  ،(6)أيام الموسم قوما يَُعيِّنُونَهم، ويأمرون بأالَّ يُْستَْفتَى غيُرهم" بني أمية يُنَصِّ

ا يَص   ُح: يالكبير" عن عبد هللا بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه أنه قال: "أَْذُكُرهُم في زمن بني أمية يأمُرون إلى الحاجِّ صائحًّ

                                        
 (. 09432( )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب: الفرائض/ باب: كيفية المقاسمة بين الجد واإلخوة واألخوات، ح رقم 1)

، والحديث ذكره ابن حزم في "المحلى" 0/22( 20( أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض/ باب: قول عمر في الجد، ح رقم )2)

 ط. دار الفكر، بيروت، د.ت[.    9/319،312في غاية الصحة" ]المحلى باآلثار، البن حزم  -يعني في هذا الحديث–وقال: "الرواية عن عمر 

 (. 312، ص9( )ابن حزم، د.ت.، ج 3)

 (.922، ص9، ج0221( )ابن سعد، 4)

 (. 9243، ص 9190( )البرعي، 5)

 . 9/394الفقيه والمتفقه  (6)
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 -رحمه هللا-، وُرو َي عن يعقوب بن كاسب )1(بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء، فعبد هللا بن أبي نَُجْيح" "ال يُْفت ي الناَس إال عطاء

ا يصيُح بمكة في أيام مروان بن محمد: ال يفتي الحاجَّ إالَّ يحيى 940)ت  هـ( أنه قال: "حدثني بعُض أهل العلم قال: سمعت صائحًّ

أنه قال: "حَجْجُت  -أيضا-هـ( عن عبد هللا بن وهٍب 249، وروى الذهبيُّ )ت )2(أنس" بن سعيد، وعبيُد هللا بن عمرو، ومالُك بن

 . (3)سنةَ ثماٍن وأربعين ومئة، وصائٌح يصيح: ال يُْفت ي الناَس إال مالٌك، وعبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون"

بل والة األمور، دون غيرهم، إذا لزم األمر فكل هذه أخباٌر مستفيضة تدل  على جواز قصر اإلفتاء على أناٍس معيَّنين من ق

 ذلك؛ ضبطا لألمور، ومنعا للفوضى واالضطراب.

 الطريق الثالث: تجريم اإلفتاء غير الرسمي:

ه شرعا ال مانع ل -أيضا-فإنه  -كما سبق بيانه-ال شك أنه إذا جاز لولي األمر أن يقصر الفتوى على أناٍس معيَّنين بأعيانهم 

 ؛ من باب السياسة الشرعية التي ال يصلحميديهأواألخذ على  مر لإلفتاء من غير هؤالء المعيَّنين، ومعاقبتهمن تعنيف من تصدَّ 

أمر العباد والبالد إال بها، كما دلَّت على ذلك عبارة الخطيب السابقة: ""ينبغي إلمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان 

ه عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأالَّ يتعرض لها، وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها". وقد  يصلح للفتوى أقرَّ

هؤالء المجترئين في زمنه على منصب اإلفتاء دون تحقيق شروطه والتضلع بالعلم الشرعي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ورد في السنة النبوية تعنيف 

، واحتلم، فأراد أن يتيمم، فسأل بعض الصحابة، فأجابوه بقولهم: ال نجد المطلوب، كما ورد في قصة الرجل الذي شج  رأُسه بحجرٍ 

ال: أخبرناه بذلك، فق ملسو هيلع هللا ىلصلك رخصةًّ، وأنت تقدُر على الماء، فاغتسل فمات"، يقول جابر راوي الحديث: "فلما قدمنا على النبي 

رقةًّ، ثم يمسح قتلوه قتلهم هللا، أاََل سأُلوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاُء الَعيِّ السؤال، إن ه خ  ب على ُجْرح  ما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّ

 .: "إالَّ سألوا إْذ لْم يعلموا"ملسو هيلع هللا ىلصعليهم بقوله: "قتلوه قتلهم هللا" وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص(، فانظر إلى دعاء النبي 4عليها، ويغسل سائَر جسده")

ن يبحث ويسأل أهل العلم المشهورين في عصره هـ(: "قال العلماُء: ينبغي لإلمام أ0140)ت  -رحمه هللا-قال الشيخ اللقَّاني 

    .(5)عمَّن يصلح للفتوى؛ ليمنع من ال يصلح لها؛ إذ يجب عليه منُعه وتوعده بالعقوبة إن عاد لتعاطيها؛ ألنه من دفع  الفساد  في الدين"

دان اإلسالمية من أجل ومن أجل ذلك فإننا في هذه الدراسة نؤكد على استنهاض والة األمور وصانعي القرارات في البل

استصدار قوانين وتنظيمات خاصة بضبط الفتوى وتنظيمها، وتجريم المتصدرين لها من غير أهلها، فإن صنيع هؤالء المجترئين 

ا عن أية جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون؛  اليوم ال يقل جرمًّ

                                        
( ط. دار الفكر، بيروت، د.ت.، تحقيق: السيد هاشم الندوي، أخبار مكة في قديم الدهر 9222ح رقم ) 2/423( التاريخ الكبير، لإلمام البخاري 1)

 ش. هـ، تحقيق: د. عبد الملك دهي0404( ط. دار خضر، بيروت، الطبعة الثانية 0243ح رقم ) 9/333وحديثه، للفاكهي 

 م.  9112هـ 0492ط. دار الحديث، القاهرة، سنة  2/090( سير أعالم النبالء، لشمس الدين الذهبي 2)

 . 2/02( سير أعالم النبالء 3)

(، قال ابن الملقن في الحكم على الحديث: "هذا إسناٌد كلُّ 332( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة /باب: في المجروح يتيمم، ح رقم )4)

ي الباب، ف رجال ه ثقاٌت" ثم قال: "ال جرم أخرجه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة، واحتج به ابن الجوزي، وأما البيهقي فقال: إنه أصحُّ شيءٍ 

ط، وآخرون يوإنه ليس بقوي...الخ" ]البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير، البن الملقن، تحقيقي: مصطفى أبو الغ

  م[.9114هـ 0492ط. دار الهجرة، الرياض، الطبعة األولى  9/202،202

  (. 922، ص 9119( )اللقاني، 5)
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ا ووباالًّ    مستطيال.ألن أثر الفتوى المتطرفة يجنيه أبناؤنا ومجتمعنا شر ًّ

 أسأل أن يحفظ بالدنا وأوطاننا وشبابنا من كل سوٍء ومكروه، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. -تعالى–فاهلل 
 

 الخاتمة:

 في ختام هذه الدراسة نود أن نجمل بعض النتائج الهامة والتوصيات الملحة، أبرزها ما يلي:

د المجترأوَل  ئين عليه باإلثم والعقاب.: خطورة منصب اإلفتاء في الدين وتوع 

: اشترط الفقهاء واألصوليون في المفتي شروطًّا قلَّما تنطبق على كثيٍر من المتصدرين لإلفتاء في منصات اإلفتاء ثانيا

 اإللكترونية غير الرسمية.

اٌح على جميع ت: الفتوى اإللكترونية عبر المنصات اإللكترونية جائزة ومشروعة وفيها مواكبة لمتطلبات العصر وانفثالثا

 المستخدمين عبر العالم، غير أنها تحتاج إلى ضوابط معيَّنة ينبغي أن تتم الفتوى في إطارها.

مما يعك ر صفو اإلفتاء اإللكتروني الرسمي ظهور كثيٍر من منصات اإلفتاء اإللكتروني غير الرسمي، ومنازعتهم : رابعا

 للمؤسسات الرسمية في أعمالهم.

ا في إحداث الفوضى واالضطراب في صناعة اإلفتاء.منصات اإلفت: خامسا  اء غير الرسمية كانت وما زالت سببا رئيسًّ

: تم استقطاب كثير من شباب األمة وانخراطهم في أعمال إرهابية عن طريق الفتاوى المغلوطة المنتشرة على هذه سادسا

 المنصات غير الرسمية.

الفتوى الرسمية في البلدان اإلسالمية وإلزام المفتين بها؛ جريا على ما  : ال مانع في الشريعة اإلسالمية من توحيدسابعا

ري الفقهاء.  جرى عليه العمل في العصور المتأخرة، وما نص  عليه جمٌع من متأخِّ

ْسميين ومعاقبة المتصدرين لإلفتاء ممن ليسوا معيَّنين.ثامنا  : يجب على والة األمور قصر اإلفتاء على المفتين الرَّ

، فإننا نهيب بوالة األمور ومتخذي القرار في بالدنا اإلسالمية بضرورة إصدار قوانين منظمة لعمل اإلفتاء الرسمي، راوأخي

ومجرمة لإلفتاء غير الرسمي بكل صوره وأشكاله؛ حفظا لصناعة اإلفتاء من الفوضى واالضطراب، وحفظا لسالمة المجتمعات، 

 عالى من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.  وصيانةًّ لمصالح العباد والبالد، وهللا ت
 

 شكر وتقدير:

نشكر عمادة البحث العلمي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية على دعمها لهذه الدراسة ضمن مجموعات المشاريع 

      . (GR- 22030)البحثية الممولة تحت رقم 
 

 المراجع:

 ( .1091األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد .).دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.0ط تهذيب اللغة ، 

  .).د.ط. المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان. اإلحكام في أصول األحكام.اآلمدي، سيف الدين علي بن علي. )د.ت 
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 جراءات التقاضي في المملكة العربية السعوديةإأثر جائحة كورونا على 

The impact of the Corona pandemic on litigation procedures in Kingdom of Saudi Arabia 

 فدوى محمد علي بدويإعداد الدكتورة/ 

، المملكة العربية السعوديةعة تبوكجام ،قسم األنظمة، كلية الشريعة واألنظمة أستاذ مساعد، القانون الخاص،  

Email: fbadwi@ut.edu.sa 

 ملخص البحث

في السنوات القليلة الماضية انتشر في العالم مرض فيروسي )جائحة كورونا( كان له أثره على الحياة االجتماعية واالقتصادية    

العالم دون استثناء. وقد امتد هذا األثر خالل تلك السنوات ومازال، فما كان على العالم إال  وعلى كافة المعامالت في كل دول

والتعايش مع هذا الظرف االستثنائي ووضع خارطة طريق للتعامل معه. تناولت الورقة البحثية دراسة حول آثار جائحة كورونا 

أن إجراءات التقاضي من احدى المجاالت التي تأثرت بهذه الجائحة. على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية باعتبار 

فهدفت الدراسة اإلشارة إلى طبيعة جائحة كورونا ومدى تأثيرها على مجريات العمل القضائي في المملكة العربية السعودية. لذلك 

 في المملكة العربية السعودية، وهل تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد طبيعة جائحة كورونا ومدى أثرها على إجراءات التقاضي

من الجهات القضائية بوضع ضوابط للحد من هذه الجائحة، وماهي المعالجات التي تم استخدامها حتى ال يتأثر  التزامكان هنالك 

لصت خالعمل القضائي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتفسير جائحة كورونا وتأثيرها على العمل القضائي. 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن جائحة كورونا ظرف استثنائي، ترتب عليه صدور توجيهات استثنائية من السلطة الحاكمة وذلك 

لمنع انتشار هذا المرض. وقد كان لهذه التوجيهات صداها على اإلجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية. كما توصلت 

رورة اعتماد اإلجراءات التي استخدمت لمحاربة جائحة كورونا هي إجراءات استثنائية في ظروف ضأيضاً إلى توصيات منها 

 استثنائية.

 ،أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي ،إجراءات التقاضي ،طبيعة جائحة كورونا ،جائحة كورونا الكلمات المفتاحية:

 .انيةدراسة ميد ،االحترازية للحد من جائحة كورونااإلجراءات 
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Abstract  

During the past few years, a viral disease has spread in the world, which had its impact on the 

social and economic life. The research paper handled a study concerning the impacts of the Corona 

pandemic on litigation procedures in Kingdom of Saudi Arabia. The study aimed to clarify the 

nature of Corona pandemic and its extent of the effect concerning the litigation procedures in 

Kingdom of Saudi Arabia. Therefore, the study problem is to determine the nature of the Corona 

pandemic and its impact on the litigation procedures in Kingdom of Saudi Arabia, and whether 

there was a commitment from the judicial authorities to set controls to limit this pandemic, and 

what were the used solutions. The study used the descriptive analytical methodology. The study 

concluded several results, prominent among them: Corona pandemic is an exceptional 

circumstance, which resulted in the issuance of exceptional directives from the ruling authority in 

order to prevent the spread of this disease. It also concluded some recommendations, including the 

necessity of adopting the measures that were used to combat Corona pandemic, which are 

exceptional measures in exceptional circumstances. 

Keywords: Corona pandemic, the nature of the Corona pandemic, litigation procedures, the 

impact of the Corona pandemic on litigation procedures, precautionary measures to limit the 

Corona pandemic, a field study. 
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 المقدمة

شكل انتشار جائحة كورونا في العالم وال سيما المملكة العربية السعودية، اضطراب في كافة القطاعات مما أحدث معه شلالً    

في الحياة العامة بسبب التدابير االحترازية التي فرضتها الدول كالحجر المنزلي والصحي، تقييد العمل بالمؤسسات الخاصة 

 تدابير، وذلك للحد من آثار هذه الجائحة. والعامة والكثير من ال

لم يسلم الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات في المملكة العربية السعودية من تبعات جائحة كورونا في أداء مهامه المناطة    

ثار نتناول آبه ولم يسلم كذلك األشخاص الذين لديهم حقوق مرتبطة بعمل هذه المؤسسة، ومن خالل هذه الدراسة البحثية سوف 

جائحة كورونا على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حقيقة هذه اآلثار وما هي اإلجراءات التي ترتبت 

 عليها.

تكمن أهمية الورقة البحثية في توضيح أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية وذلك ألن  

تقاضي تعتبر من المواضيع التي تأثرت بالضوابط والقواعد االحترازية التي فرضتها الدولة، وذلك للوقوف على إجراءات ال

ماهية اإلجراءات التي اتبعتها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا وما مدى تأثر العمل القضائي بهذه اإلجراءات. كما 

ة أثر جائحة كورونا ومفهوم إجراءات التقاضي واالجراءات اتخذتها المحاكم في ظل تهدف الورقة البحثية إلى التعرف على طبيع

 آثار جائحة كورونا، كما تهدف الورقة إلى بيان أثر جائحة كورونا على اجراءات التقاضي.

. فهذه سعوديةخاصة لها أثرها على إجراءات التقاضي في المملكة العربية الطبيعة  لجائحة كورونا أن تظهر مشكلة البحث في

على إجراءات التقاضي؟ وفي سبيل استمرار اإلجراءات القضائية، هل التزمت  هاأثر لتحدد مدى الدراسة تناقش هذه الطبيعة

الجهات القضائية بتطبيق اإلجراءات االحترازية فترة جائحة كورونا. وهل هنالك منهج تم اتباعه من قبلها للتخفيف من وطأة آثار 

د انتهجنا في كتابة موضوعات هذه الدراسة المنهج االستقرائي والوصفي التحليلي وذلك لدراسة وتحليل أثر هذه الجائحة. وق

 جائحة كورونا على إجراءات التقاضي للوصول إلى نتيجة هذا األثر.

اضي( اجراءات التق )مفهوم )مفهوم جائحة كورونا( كما تناول المبحث الثاني قسمت الدراسة إلى ثالث مباحث تناول المبحث األول

 )مضمون أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي(. وتناول المبحث الثالث

 

 المبحث األول: مفهوم جائحة كورونا

 المطلب األول: التعريف بجائحة كورونا

 تعريف جائحة كورونا  -1

عة االنتشار تسبب نزالت البرد جائحة كورونا كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي عبارة فصيلة من الفيروسات واس  

)صفحة منظمة الصحة العالمية(. وسميت بالجائحة ألنها مرض أو وباء معدي سريع  وااللتهاب الرئوي وغيرها من األمراض

 االنتشار.
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اني ع)الم وقد عرفت الجائحة بأنها اآلفة وقيل سنة جائحة أي قاحلة، وكل ما يفسد الثمر أو يهلك الماشية يسمى آفة أو جائحة

)منظمة التعاون اإلسالمية، ندوة  الجامع( والجائحات اعتبرها الفقهاء آفات غير متوقعة تسبب أضراراً اجتماعية واقتصادي

 .oci.org/topic-https://www.oic م(02/4/0202

 

 تاريخ ظهور جائحة كورونا وتداعيتها -2

م بمدينة ووهان الصينية. وقد 0202مطلع شهر ديسمبر  تم تصنيف جائحة كورونا بأنها مرض سريع العدوى بدأ انتشاره في

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض يمثل حالة طوارئ عامة دولية يجب تداركها، إذ أنه يهدد حياة االنسان بصورة 

 خاصة والمجتمعات بصورة عامة 

لمصابين بهذا المرض، أنه ينتقل بمجرد المخالطة وقد بينت منظمة الصحة العالمية من خالل الدراسات التي أجريت للعديد من ا

بين الشخص المصاب والسليم. كما يمكن أن ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير الذي يخرج من الشخص المصاب عن طريق 

 )صفحة منظمة الصحة العالمية( العطس أو الحديث فيتلقاه شخص سليم أو ينزل على االسطح فينتقل عن طريق اللمس

https://www.who.int/ar. 

تؤدي اإلصابة بجائحة كورونا إلى عدة مضاعفات، كالمضاعفات التنفسية الحادة التي يصعب معها التنفس، آالم الصدر 

لب الرئة والقوالعضالت والمفاصل وتسارع دقات القلب. وقد تستمر أعراض المرض لفترة طويلة مما قد يؤدي ذلك إلى دمار 

وغيرها من األجهزة الحيوية في جسم االنسان. وبسرعة انتشار هذا المرض والمضاعفات المصاحبة له أدى ذلك األمر إلى سعي 

الدول إلى وضع قواعد وقائية للحد منه ففرضت إجراءات التباعد االجتماعي بين الناس ونظمت إجراءات الدخول إلى األماكن 

ل حركة التنقل بينها والكثير من اإلجراءات التي خففت إلى حٍد ما وطأة هذا المض الخطير، فوجود العامة وحظرت بعض الدو

هذه الجائحة كان له وقع خطير على الحياة العامة، لما له من أثر هذا كبير على الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الدولي 

 .كله

 المطلب الثاني: طبيعة أثر جائحة كورونا

تجه البعض في تكييف أثر جائحة كورونا على الحقوق وااللتزامات التعاقدية التي نشأت في فترة هذه الجائحة إلى االخذ ا   

عتبار أن هاتين النظريتين يتم تطبيقهما ( ال120-962، صـه0440اإلفتيحات، شوالبنظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة )

اقدية وذلك إذا توافرت شروطهما. وعليه فإن أثر جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدية للموازنة بين حقوق طرفي العالقة التع

 ((0م، ص0226-هـ0409)أحمد، يترتب عليه فرض قواعد توازن بين الحقوق المترتبة على هذه االلتزامات 

فال يمكن  العالج، التعليم، التقاضي. ما فيما يتعلق بالحقوق األخرى غير الحقوق التعاقدية كحق الشخص في السفر والتنقل،أ   

تطبيق نظريتي الظروف الطارئة أو القوة القاهرة عليها الختالف مضمون هذه الحقوق عن الحقوق التعاقدية. فهل يمكن األخذ 

ومن  ةبنظرية الظروف االستثنائية في هذا الشأن لإلجابة على هذا التساؤل يجب أوالً معرفة مضمون نظرية الظروف االستثنائي

 ثم معرفة مجاالت تطبيقها.
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( نظرية الظروف االستثنائية)الصياد،  نظرية الظروف االستثنائية هي نظرية تستند إلى وجود خطر يهدد الدولة   

jazirah.com-https://www.al   التي قد تكون من صنع البشر وقد يتمثل الخطر الذي يهدد الدولة وأمنها في الحوادث

كالحروب أو الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو األمراض واألوبئة مما يؤدي األمر إلى تزعزع الدولة وعدم استقرارها واستقرار 

شعبها مما يتعين على الدولة أن تفرض بعض اإلجراءات والضوابط االستثنائية ما كان عليها أن تفرضها في األوقات العادية 

 (.44، صـه0440ك للحد من تبعات هذه المخاطر ) عبانيه،وذل

( من النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أنه" للملك إذا نشأ خطر يهدد سالمة المملكة 60وقد نصت المادة )

إلجراءات السريعة ما يكفل أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن إداء مهامها، أن يتخذ من ا

 ار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما".مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى الملك أن يكون لهذه اإلجراءات صفة االستمر

 وهذا دليل نظامي على جواز استخدام بعض الضوابط في ظل وجود أخطار تهدد الدولة، وهو ما يسمى بالظروف االستثنائية.   

 يمكن تحديد حاالت تطبيق نظرية الظروف االستثنائية في اآلتي:لذا من خالل هذا النص 

 وجود خطر أو ظرف استثنائي يهدد الدولة كالحروب والفيضانات والزالزل واالوبئة. -0

 عدم إمكانية تطبيق القواعد العادية في ظل هذه الظروف االستثنائية الجديدة. -0

 ق مصلحة الدولة من خالل استقرارها واستقرار شعبها.أن يؤدي تطبيق القواعد االستثنائية إلى تحقي -4

أدى انتشار جائحة كورونا إلى عدم استقرار العالم أجمع وليس دول معينة بذاتها. وبهذا المفهوم تكون جائحة كورونا حالة   

يود على للدولة فرض قاستثنائية يقتضي األمر معه أن تلجأ الدول إلى فرض إجراءات احترازية وضوابط للحد من أثرها، فيكون 

المية، )منظمة التعاون اإلس الحياة الطبيعية لألشخاص كتوقف بعض االعمال وتقييد الحرية للقيام بعض األعمال األخرى وغيرها

 .oci.org/topic-https://www.oic م(02/4/0202ندوة 

مل المحاكم باعتبارها إحدى المجاالت التي وقد أدى فرض هذه القيود واالجراءات االحترازية بسبب جائحة كورونا إلى تأثر ع

 تأثرت بهذه الجائحة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التقاضي.

عليه يمكن تحديد طبيعة أثر جائحة كورونا من خالل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية.  إذ أن انتشار هذا المرض وارتفاع عدد 

ذلك المصالح االجتماعية واالقتصادية في المجتمع والدولة، اقتضي األمر المصابين وكذلك ارتفاع عدد الوفيات وحتى ال تتأثر ب

ضرورة المحافظة على سالمة الناس والمصالح العليا للدولة تطبيقاً لقاعدة )الضرر يزال(، لذلك  كان  لزاماً على الدول أن تسارع 

تي ال يمكن أن تصدرها في الظروف العادية  ألجل بإصدار القرارات والتوجيهات االستثنائية في ظل هذا الظرف االستثنائي وال

منع انتشار  هذه الجائحة  أو الحد منها، فجاءت اإلجراءات االحترازية التي وضعت قيود على  حياة الناس الطبيعية، معامالتهم 

ل، قطاع العمل والعمال، و كذلك أعمالهم. فكان الحجر المنزلي من أعظم هذه القيود، إذ امتد تأثيره على التجارة واقتصاد الدو

 (.000-29صم، 0202، علي) التعليم، دور الحكومة وكذلك على حياة الناس الخاصة
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 المبحث الثاني: مفهوم اجراءات التقاضي

 المطلب األول: ماهية إجراءات التقاضي

 أوالً: تعريف التقاضي

 ()معجم المعاني الجامع ية نزاع ماوالتقاضي والقضاء كلمتان مترادفتان وتعنيان اللجوء إلى المحكمة لتس  

https://www.almaany.com  .( عن طريق اقامة دعوى يقوم 01م، ص0202الفوزان، كما تعنيان الفصل في الخصومات )

جود مفهوم فإن التقاضي يستند إلى وبرفعها صاحب الحق المعتدى عليه ضد المدعى عليه أمام الجهة القضائية المختصة، وبهذا ال

 عناصر مهمة وهي )النزاع وأطرفه، المحكمة المختصة بالفصل في النزاع(.
 

 ثانياً: تعريف إجراءات التقاضي

أما إجراءات التقاضي فهي مجموعة من الضوابط واالجراءات التي يسلكها الخصوم عند رفع ادعاءاتهم ودفوعاتهم أمام     

صل فيها، كما تشمل كذلك القواعد التي يسترشد بها القاضي عند نظر النزاع والفصل فيه منذ تقديم صحيفة القضاء المختص للف

الدعوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه. وبالتالي تبدأ هذه اإلجراءات عندما يقدم المدعى دعواه عن طريق صحيفة الدعوى إلى 

 (.050، ـه0440المحكمة المختصة )آل خنين، 

يتم قيدها أمام المحكمة المختصة وتبليغ المدعى عليه بها حتى يتمكن من الرد  حتىتمل صحيفة الدعوى على بيانات يشترط أن تش

موقعة منه أو ممن يمثله  –( على أنه" ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة 40) عليها. وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة

 المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات اآلتية:تودع لدى المحكمة من أصل وصورة بعدد  –

الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، مهنته  واالسموظيفته، مكان اقامته، مكان عمله مهنته أو هويته، ورقم  للمدعي،االسم الكامل  -أ

 مكان اقامته ومكان عمله.أو وظيفته، 

فإن لم يكن له مكان  له،مكان عم، مكان اقامته ون معلومات عن مهنته أو وظيفتهوما يتوافر م االسم الكامل للمدعى عليه -ب

 ة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.إقام

 تاريخ تقديم الصحيفة. -ج

 المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. -د

 مكان إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. -ه

 وما يطلبه المدعي، وأسانيده".موضوع الدعوى،  -و
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 المطلب الثاني: ضوابط إجراءات التقاضي

إذ يقتضي األمر ضرورة  ية أهمها ما يتعلق بصحيفة الدعوى،تشتمل إجراءات التقاضي على مجموعة من الضوابط اإلجرائ

 كذلك هنالك ضوابط إجرائية لمدعى عليه للرد عليها،ى وإعالن ااشتمالها على البيانات التي حددها النظام حتى يتم قيد الدعو

 تتعلق بإجراءات التقاضي يجب على القاضي االلتزام بها تتمثل في اآلتي:

وجود نزاع: على القاضي التأكد من وجود نزاع وهو السبب من وراء رفع الدعوى فيجب أن يكون هذا النزاع مشروعاً  -0

 (.049م، ص0202)مخلوف،ية التصرف موضوع النزاع ذلك مشروعحتى يتم الفصل فيه، ويقصد ب

 صفة أطراف الدعوى: ويقصد بذلك أن يكون االدعاء والدفع مقدمان ِمْن َمْن له الحق في تقديمها أو َمْن يقوم مقامه، بغرض -0

 (.049م، ص0209عوض، حماية حق أو مركز قانوني معين )

 (.9، صـه0442مصلحة أطراف الدعوى: وهي المنفعة )اللحيدان،  -4

( من نظام 4/0التي يجدها كٌل من طرفي الدعوى وذلك من خالل االدعاء أو الدفع المقدم من كليهما. وقد جاء في المادة) 

 " ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة". ـه0445المرافعات الشرعية 

النظام ويقصد به حقها في الفصل في النزاع. لذلك يقع على المحكمة  اختصاص المحكمة: ينعقد االختصاص للمحكمة حسب -4

 (.004، صـه0441عبء تحديد مدى اختصاصها بالفصل في النزاع من عدمه )مرسي،

 إجراءات التبليغ: ويقصد بها اخطار أطراف الدعوى باإلجراءات التي رفعت ضدهم سواء المدعي أم المدعى عليه. -5

 ها: وما يترتب على ذلك من التزام أطراف النزاع من حضور جلسات الدعوى.تنظيم الجلسات وضبت -6

تنتهي إجراءات التقاضي حسب النظام بحكم منهي للخصومة وهو الهدف األساسي من رفع الدعوى، وذلك بعد أن تستمع    

ل ما حتى تستطيع أن تكون عقيدتها حوالمحكمة ألطراف النزاع وتناقشهم في األدلة التي قاموا بتقديمها إلثبات ما يدعيه أٍي منه

 النزاع بصدد الوصول إلى حكم عادل.

اجراءات التقاضي أمام المحاكم تعتبر إحدى االعمال التي طالتها التدابير االحترازية بسبب جائحة كورونا وذلك بتنظيم أوقات    

أدى إلى تأخر بعض االعمال االجرائية خاصة عمل المؤسسات القضائية وتنظيم جلسات حضور المتقاضين، األمر الذي يكون قد 

 لنزاع إلى المحكمة.حضور أطراف ا

 المبحث الثالث: مضمون أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي

المبحث على وصف للطريقة التي تم تم اجراء دراسة ميدانية بهدف معرفة أثر جائحة كورونا وإجراءات التقاضي. يحتوي هذا 

الدراسة الميدانية والمنهج المتبع في تحليل بيانات الدراسة الميدانية، حيث يحتوي على وصف لمجتمع الدراسة اتباعها في تنفيذ 

وعينته، وطريقة إعداد أداة الدراسة واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها، وكيفية تطبيقها والطرق االحصائية 

 ئج، وسيتم عرض هذا المبحث على النحو التالي: المستخدمة في تحليل البيانات واستخراج النتا
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 المطلب األول: إجراءات الدراسة الميدانية

 تهدف الدراسة الميدانية الى جمع البيانات حول آراء المبحوثين في مجال الدراسة، وذلك من خالل االجابة على عبارات االستبانة

 أوالً: مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

دراسة الميدانية عن طريق حصر االفراد ذوي العالقة. بعد ذلك تم اختيار عينة قصدية من عموم مجتمع الدراسة تم تحديد مجتمع ال

 %94.5( استمارة بنسبة 40( استمارة استبانة على عينة الدراسة استرد منها )55( فرداً، وقد قام الباحث بتوزيع )5بلغ عددهم )

 من مجموع العينة.

ة قدر االمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراسة من حيث الجنس، العمر، المستوي التعليمي، وللحصول على نتائج دقيق

 نوع المستجيب، عدد سنين الخبرة في المحاكم.
 

 ثانياً: التحليل الوصفي لعينة الدراسة الميدانية

 الدراسة: ات النوعية ألفراد عينةفيما يلي استعراض تفصيلي لخصائص المبحوثين باعتبارها المتغير

 ( يوضح نوع المبحوثين1الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار النوع

 78.0 32 ذكر

 22.0 9 أنثى

 100 41 الجملة

 

 يوضح نوع المبحوثين( 1الشكل رقم )

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 

نوع المبحوثين

ذكر انثى
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 ( يوضح عمر المبحوثين2) الجدول رقم

 النسبة التكرار العمر

 26.8 11 سنة 42إلى  02

 43.9 18 سنة 42إلى  42

 24.4 10 سنة 52إلى  42

 4.9 2 سنة 52أكثر من 

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح عمر المبحوثين2) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3) الجدول رقم

 النسبة التكرار لمستوى التعليميا

 51.2 21 جامعي

 39.0 16 ماجستير

 9.8 4 دكتوراه

 100 41 الجملة

 

 

 

عمر المبحوثين

سنة20-30 سنة30-40 سنة40-50 سنة50اكثر من
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 ( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين3) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

 

 ( يوضح صفة المبحوثين4) الجدول رقم

 النسبة رالتكرا صفة المبحوثين

 19.5 8 قاضي

 48.8 20 محامي

 2 2 كاتب عدل

 24.4 10 موظف بالمحكمة

 7.3 3 طرف في دعوى

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح صفة المبحوثين4) الشكل رقم

 

 م0200 المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

المستوى التعليمي للمبحوثين

جامعي ماجستير دكتوراه

المبحوثينصفة

قاضي محامي كاتب عدل موظف بالمحكمة طرف في الدعوى
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 ( يوضح سنين خبرة المبحوثين5) الجدول رقم

 النسبة التكرار سنين الخبرة في المحاكم

 39.0 16 سنة 5من سنة إلى 

 31.7 13 سنة 02إلى  5من 

 22.0 9 سنة 02إلى  02من 

 4.9 2 سنة 42إلى  02من 

 2.4 1 سنة 42أكثر من 

 100 41 الجملة

 

 ( يوضح سنين خبرة المبحوثين5) الشكل رقم

 

 م0200 الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة

 ثالثاً: وسيلة الدراسة الميدانية 

من أربعة أقسام،  كوسيلة لجمع بيانات الدراسة الميدانية. وهي تتكون (Questionnaire) االستبانة استمارةاعتمد الباحث على 

ى النحو رات الدراسة وهي علاشتمل القسم األول على المعلومات الشخصية للمبحوثين. واالقسام من الثاني إلى الرابع تمثل متغي

يقيس مدى التزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا. أما القسم الثالث فيقيس مدى تأثر العمل التالي: القسم الثاني 

ائحة ج القضائي في ظل جائحة كورونا. والقسم الرابع واألخير يقيس نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر

هي وسيلة ) كورونا على إجراءات التقاضي. وقد تمت اإلجابة عن جميع العبارات من قبل أفراد عينة الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت

ابتكرها العالم رنسيس ليكرت يتم استخدامها لقياس سلوك المبحوثين وآرائهم تجاه موضوع معين( المتدرج حيث تم تحويل 

يرات كمية. وتحتوي عبارات االستبانة على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة والمتمثلة في عدد المتغيرات األسمية الى متغ

 عبارة، طلب من أفراد عينة الدراسة ان يحددوا إستجابتهم عما تصفه كل عبارة.(( 46)

سنين خبرة المبحوثين

سنة5من سنة الى سنة10الى 5من  سنة20الى 10من 

سنة30الى 20من  سنة30اكثر من 
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 رابعاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة

لجة البيانات التي تم جمعها عن طريق وسيلة التكرارات والنسب ( وذلك لتحليل ومعاSPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي )

األسئلة وقد تم إنشاء جداول تكرارية لعبارات المتغيرات، وحساب المتوسطات  إلجابات المرجح المتوسط المئوية وحساب

 ليكرت. قياسالمستجيبين وذلك وفقاً لم آراء واتجاهات معرفة وذلك بغرض للمتوسطات المرجحة لعبارات المتغيرات،

 المطلب الثاني: تحليل بيانات االستبانة

 من خالل هذا المطلب نستعرض تحليل بيانات االستبانة وذلك على النحو التالي:   

 ية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا.أوالً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لمدى التزام الجهات القضائ

 (41العدد ). الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا( يوضح مدى االلتزام 6الجدول رقم )

 الرتبة المعياري االنحراف المتوسط النسبة المعيار

نشر اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة كورونا في 

 84.4 الصحف.

4.22 .791 3 

التزام المتقاضين باإلجراءات االحترازية القضائية بسبب 

 86.4 جائحة كورونا.
4.32 

.722 1 

تختلف اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة كورونا 

 63.4 من محكمة إلى أخرى.

3.17 1.116 5 

ُحددت ساعات دخول المتقاضين إلى المحكمة بسبب 

 80 االجراءات االحترازية لجائحة كورونا.

4.00 1.025 4 

تقبل المتقاضين فكرة التقاضي االلكتروني في ظل جائحة 

 84.4 روناكو

4.22 
.881 

3 

التزمت المحاكم باإلجراءات والتدابير االحترازية عند تصريح 

 85 الدعاوى وتقديم المذكرات خالل فترة كورونا.

4.24 .888 2 

التقييم العام لمدى التزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات 

 80.4 جائحة كورونا

4.02 0.903  

 م0200 الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد الباحث من بيانات

نستخلص من نتائج الجدول السابق أن نسبة المبحوثين الذين أقروا بالتزام الجهات القضائية بتطبيق إجراءات جائحة كورونا     

( وهي نسبة جيدة. وقد جاء في المرتبة األولى من التحليل أن التزام المتقاضين باإلجراءات االحترازية القضائية %12) كان

( وهي نسبة عالية عند مقارنتها بضوابط االلتزام باإلجراءات االحترازية بصورة عامة. أما %16سبب جائحة كورونا بنسبة )ب

 (. %15التزام المحاكم باإلجراءات والتدابير االحترازية عند تصريح الدعاوى وتقديم المذكرات خالل فترة كورونا فجاء بنسبة )
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القضائية بسبب جائحة كورونا في الصحف وتقبل المتقاضين فكرة التقاضي االلكتروني في ظل ثم نشر اإلجراءات االحترازية 

( ثم ُحددت ساعات دخول المتقاضين إلى المحكمة بسبب االجراءات االحترازية لجائحة كورونا %14) جائحة كورونا بنسبة

 .(%64) ورونا من محكمة إلى أخرى بنسبة( واخيرا تختلف اإلجراءات االحترازية القضائية بسبب جائحة ك%12) بنسبة

 ثانياً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لمدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا

 (41العدد ) ( يوضح مدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا.7الجدول رقم )

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبة المعيار

م في تحديد جلسات نظر الدعاوى المرفوعة أمامها تأخر المحاك

 63.4 بسبب جائحة كورونا.

3.17 
1.202 

5 

 10 1.202 2.88 57.6 تأخر المحاكم في الفصل في المنازعات بسبب جائحة كورونا.

 13 1.187 2.66 53.2 تم وقف الدعاوى أمام المحاكم بسبب جائحة كورونا.

 12 1.425 2.71 54.2 بب جائحة كورونا.تم تعليق الدعاوى أمام المحاكم بس

كان لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تقديم 

 62.4 المذكرات في وقتها.

3.12 
1.419 

6 

كان لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تطبيق 

 67.4 مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحاكم.

3.37 
1.308 

2 

 3 1.41 3.22 64.4 األحكام القضائية بسبب جائحة كورونا.تم تأجيل تنفيذ 

تم شطب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لعدم حضور 

 57 المتقاضين بسبب جائحة كورونا.

2.85 
1.314 

11 

تم تأجيل جلسات الدعاوى أمام المحاكم لغياب المتقاضين بسبب 

 64 جائحة كورونا.

3.2 
1.236 

4 

 ن الدعاوى التي تم شطبها للغياب بسببقدم المدعين طلبات بشأ

 74.2 جائحة كورونا للسير فيها من جديد.

3.71 
1.289 

1 

انخفض معدل المنازعات في المحاكم فترة انتشار جائحة 

 62 كورونا.

3.1 
1.006 

7 

 12 1.179 2.71 54.2 كان لجائحة كورونا أثر على اجراءات التبليغ القضائي.

أمام المحاكم لعدم الفصل فيها بسبب كان هنالك تكدس للدعاوى 

 58.6 جائحة كورونا.

2.93 
1.209 

8 

لجأ المتنازعون لحل منازعاتهم عن طريق التسويات الودية 

 58 بدال عن القضاء في ظل جائحة كورونا.

2.9 
1.367 

9 

  1.268 3.03 60.6 التقييم العام لمدى تأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا.

 م0200 عداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،المصدر: إ

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            42  

 ISSN: 2706-6495 

 
(. %62.6نستخلص من الجدول السابق بأن النسبة العامة إلقرار المبحوثين بتأثر العمل القضائي في ظل جائحة كورونا هي )

دموا طلبات (. أعلى نسبة في الجدول حيث أقر المبحوثين بأن المدعين قد ق%94.0وقد جاءت تفاصيلها كاآلتي: جاءت نسبة )

وهي تمثل نسبة جيدة. كما جاء رأيهم حول أن  جديد،بشأن الدعاوى التي تم شطبها للغياب بسبب جائحة كورونا للسير فيها من 

(. أما اقرارهم %69.4) لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحاكم بنسبة

 .(%64.4) كام القضائية بسبب جائحة كورونا كان بنسبةبتأجيل تنفيذ األح

تم تأجيل جلسات الدعاوى أمام المحاكم لغياب المتقاضين بسبب جائحة كورونا وقد جاءت نسبة إقرار المبحوثين بهذه العبارة    

ب جائحة كورونا وكان (. أيضأ كان هنالك تأخر من المحاكم في تحديد جلسات نظر الدعاوى المرفوعة أمامها بسب%64) بنسبة

( بأن لجائحة كورونا أثر على حقوق المتقاضين من حيث 6024) (. كذلك أقر المبحوثين بنسبة%64.4) إقرار المبحوثين بنسبة

تقديم المذكرات في وقتها. وبالتالي انخفض معدل المنازعات في المحاكم فترة انتشار جائحة كورونا وعليه فإن نسبة اقرارهم 

 .(%60) ةبهذه العبار

( من المبحوثين أقرت على أنه كان هنالك تكدس للدعاوى أمام المحاكم لعدم الفصل فيها بسبب جائحة %51.6) كما أن نسبة    

كانت  وقد كورونا،كورونا، وأن المتنازعين قد لجأوا لحل منازعاتهم عن طريق التسويات الودية بدال عن القضاء في ظل جائحة 

(. وأنه %59.6) (. كما جاءت عبارة تأخر المحاكم في الفصل في المنازعات بسبب جائحة كورونا بنسبة%51) نسبة هذه العبارة

(. أما اقرارهم بتأثر %59تم شطب الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لعدم حضور المتقاضين بسبب جائحة كورونا بنسبة )

( %54.0) . وقد كانت نسبة(%54.0ائحة كورونا كان بنسبة )إجراءات التبليغ القضائي وتعليق الدعاوى أمام المحاكم بسبب ج

 وقف الدعاوى أمام المحاكم بسبب جائحة كورونا.من المبحوثين وهي آخر نسبة في هذا الجدول تقر بت

ى لثالثاً: الجدول أدناه يوصف إدراك المبحوثين لنوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا ع

 إجراءات التقاضي.

 /أ( يوضح نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي8الجدول رقم )

 (41العدد )

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبة المعيار

وضعت ضوابط أثناء وجود المتقاضين في المحكمة كإجراءات 

 من جائحة كورونا. احترازية للحد
82 

4.1 0.831 4 

تقبل المتقاضين لإلجراءات والتدابير االحترازية في المحكمة 

 خالل فترة كورونا.
82.4 

4.12 0.781 3 

تم تغيير اجراءات التقاضي من التقاضي العادي إلى التقاضي 

 االلكتروني في فترة جائحة كورونا.
92.2 

4.61 0.628 1 

فترة كورونا ساعد في سرعة الفصل  التقاضي االلكتروني في

 في المنازعات.
89.2 

4.46 0.897 2 
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التقاضي االلكتروني هو الطريق الوحيد لحل اآلثار المترتبة 

 عن جائحة كورونا.
89.2 

4.46 0.809 2 

من اإلجراءات االحترازية للحد من جائحة كورونا، صدور 

 االحكام القضائية دون حضور الخصوم.
76 

3.8 1.249 5 

التقييم العام لنوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية 

 للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي
 

   

 م0200المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،

نا على لحد من أثر جائحة كورويشير هذا الجدول إلى أراء المبحوثين التي تبين نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية ل

( وهي تمثل أعلى نسبة في الجدول بأنه تم تغيير اجراءات التقاضي %20.0إجراءات التقاضي، حيث أقر المبحوثين تقدر نسبتهم )

أن التقاضي  ( من المبحوثين%12.0) من التقاضي العادي إلى التقاضي االلكتروني في فترة جائحة كورونا. كما أظهرت نسبة

كتروني ساعد في سرعة الفصل في المنازعات وهو الطريق الوحيد لحل اآلثار المترتبة عن جائحة كورونا. أيضاً أوضحت االل

 من المبحوثين على تقبل المتقاضين لإلجراءات والتدابير االحترازية في المحكمة خالل فترة كورونا.( %10.4) نسبة

عت ضوابط أثناء وجود المتقاضين في المحكمة كإجراءات احترازية، وقد ( من المبحوثين بأنه قد وض%10) كذلك أقرت نسبة 

هي إحدى  الخصوم،( حيث يرى المبحوثين أن صدور االحكام القضائية دون حضور %96) جاءت أخر نسبة في الجدول

 التي وضعت للحد من جائحة كورونا.اإلجراءات االحترازية 

 تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي./ب( يوضح نوع المعالجات التي 8الجدول رقم )

 (41العدد )

 النسبة التكرار القيم المتغير

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

 للحد من جائحة كورونا.

 19.5 8 أخذ موعد. -0

 4.9 2 جدولة مواعيد الجلسات. -0

 2 2 اعيد الجلسات.إلغاء مو -4

 75.6 31 اعتماد التقاضي االلكتروني -4

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

عند تواجد المتقاضين في المحكمة 

 خالل فترة كورونا.

وضع ملصقات عن التعريف  -0 

 بالمرض والوقاية منه.
4 9.8 

توفير األدوات الصحية من معقمات  -0 

 رها.وغي
1 2.4 

االلتزام بالتباعد االجتماعي مع  -4 

 ارتداء الكمامة.
26 63.4 

 24.4 10 إقرار المرافعات الكتابية. -4
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من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

عند تنفيذ أوامر التبليغ القضائي 

 خالل فترة كورونا.

تحويل التبليغ القضائي العادي إلى  -0 

 بليغ قضائي إلكترونياً.ت
39 95.1 

الُمبلغ باالشتراطات الصحية  التزام -0 

 عند اجراء التبليغ.
2 4.9 

 يتم التبليغ القضائي بصورته العادية -4 

 دون إجراءات احترازية.
2 2 

يتم التبليغ القضائي عن طريق  -4 

 الصحف.
2 2 

من االجراءات والتدابير 

 المحاكم االحترازية التي اعتمدتها

عند تنفيذ العقوبات القضائية 

البدنية كالجلد، القصاص للمصاب 

 بفيروس كورونا.

انتظار شفاء الشخص المعاقب ومن  -0 

 ثم تنفيذ العقوبة عليه.
21 51.2 

إرجاء تنفيذ العقوبات إلى أن تنتهي  -0

 آثار جائحة كورونا.
20 48.8 

تنفيذ العقوبة مباشرة دون انتظار  -4 

 المصاب.شفاء 
2 2 

من االجراءات والتدابير 

االحترازية التي اعتمدتها المحاكم 

 عند استجواب المسجون.

 51.2 21 يكون االستجواب إلكتروني. -0  

يكون االستجواب في السجن عن  -0 

 طريق القاضي.
11 26.8 

يكون االستجواب في المحكمة بعد  -4 

 التأكد من االشتراطات الصحية.
9 22.0 

 م 0200لمصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،ا

 

كذلك أشار الجدول السابق إلى نوع المعالجات التي تقوم بها الجهات القضائية للحد من أثر جائحة كورونا على إجراءات التقاضي. 

 جابة المناسبة. حيث وجهة مجموعة من االسئلة وكل سؤال له إجابات مختلفة ويكون على المبحوثين اختيار اإل

ومن خالل تحليل الجدول فقد أوضحت إجابات المبحوثين، أن من المعالجات التي قامت بتنفيذها الجهات القضائية في سبيل    

الحد من أثر جائحة كورونا، هو فرض إجراءات احترازية تتعلق باعتماد التقاضي االلكتروني. وفرض قواعد االلتزام بالتباعد 

رتداء الكمامة، باإلضافة إلى تحويل التبليغ القضائي العادي إلى تبليغ قضائي إلكتروني، كذلك تم ارجاء تنفيذ االجتماعي مع ا

 الجلد( إلى أن تنتهي آثار جائحة كورونا. كما اعتمدت الجهات القضائية أسلوب االستجواب االلكتروني. -)القصاص العقوبات

 الخاتمة

 ة، توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات اآلتية:خالل دراسة موضوع الورقة البحثيمن 
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 أوالً: النتائج

أن جائحة كورونا هي مرض وبائي سريع االنتشار وقد ظهر بصورة فجائية على مستوى العالم مما رتب آثاراً تمثلت في  -0

 االضرار بالمصالح االجتماعية واالقتصادية وكافة المعامالت على االفراد والمجتمعات والدول.

تعتبر جائحة كورونا ظرف استثنائي، ترتب عليه صدور توجيهات استثنائية من الدولة ال يمكن فرضها في األوقات العادية  -4

 وذلك لمنع انتشار هذا المرض.

 .لم تسلم الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية من تبعات هذه الجائحة إذ تأثرت اإلجراءات القضائية أمام المحاكم -4

 احترازية وكذلك معالجات للحد من المرض ومنع انتشاره. لذلك سعت هذه الجهات بوضع ضوابط

 ثانياً: التوصيات

اعتبار وباء جائحة كورونا حالة استثنائية الرتباطها وتأثيرها على العالم أجمع. وأن اإلجراءات والضوابط التي استخدمت  -0

 ي ظروف استثنائية.لمحاربة هذا الداء هي إجراءات استثنائية ف

سن تشريعات لمجابهة آثار جائحة كورونا وأي كوارث قد تعيق اإلجراءات القضائية. كالنص في تشريع خاص على اعتماد  -0

التقاضي االلكتروني في كل اإلجراءات القضائية، مع وضع الضوابط التي تنظم ذلك. باإلضافة إلى إيجاد آلية مبسطة تُسهل على 

 التقاضي االلكتروني.  المتقاضين عملية

 فهرس المراجع

 ، دار الحضارة للنشر والتوزيع.سير الدعوى القضائية(، ـه0440بن محمد بن سعد، ) عبد هللاآل خنين، 

، مكتبة ()دراسة مقارنة بالفقه االسالمي التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعوديةم(، 0202الفوزان، محمد براك، )

 القتصاد.القانون وا

 ،0ط ،0ج ،(، المدخل إلى اجراءات التقاضي في محاكم القضاء العامـه0442يوسف) عبد الرحمناللحيدان، 

 معهد اإلدارة العامة. -، الرياضالقضاء اإلداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية(، ـه0440عبانية، محمد أحمد)

، الرياض، الشقري للنشر وتقنية 0، طية في النظام القضائي السعودياصول المرافعات الشرعم(، 0209عوض، موفق هشام )

 المعلومات.

 ، دار االجادة للتوزيع.الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعيةم(، 0202مخلوف، أحمد، )

لنشر ، دار االجادة للطباعة واالوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعوديهـ(، 0441المؤمن محمد ) مرسي، متولي عبد

 والتوزيع.
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في الدراسات  المجلة األردنية -م(" الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة" بحث منشور0226-هـ0409خالد ) أحمد،

  .https://www.researchgate.netه، 06/4/0444ص، زيارة للموقع بتاريخ0(، 0، )العدداإلسالمية

مجلة كلية القانون  ( " جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ االلتزامات العقدية"ـه0440فتيحات، ياسر عبد الحميد)شوالاإل

-https://journal.kilaw.edu.kw/wp .120-962ص( 6سنة الثامنة، ملحق خاص )العدد، الالكويتية

content/uploads/2020/07/769-802-Dr.-Yassir-Al-iftaihat-.pdf ه،06/4/0444زيارة للموقع بتاريخ 

هـ( "االجتهاد القضائي لمعالجة اآلثار الناشئة عن جائحة كورونا على العقود" 0440 )ربيع ثاني القرني، محمد على محمد

 .0592-0429(، ص14) مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد

https://drive.uqu.edu.sa/_/jill/files/1442 

https://www.al-ه06/4/0444الصياد، عاصم بن سعود "نظرية الظروف االستثنائية" مقال، زيارة لموقع الجزيرة 

jazirah.com . 

لقانون مجلة كلية ا)انتشار األوبئة("  إلدارة في الظروف االستثنائيةم( "التكييف القانوني لسلطات ا0202علي، ضياء عباس)

 .000-29، العدد الخاص، ص2، مجامعة أم القرى -للعلوم القانونية والسياسية

 https://www.who.int/arهـ. ، 04/0/0444  للموقع ، زيارة منظمة الصحة العالمية

   https://www.almaany.com. هـ06/1/0444 للموقع زيارةلالزمن  الجامع،  المعاني

ندوة  من معالجات طبية واحكام شرعية" منظمة التعاون اإلسالمية، "فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به -مجمع الفقه

 هـ.01/0/0444،زيارة oci.org/topic-https://www.oicم،02/4/0202

 .ـه0/0400، تاريخ النشر ـه09/1/0400اإلصدار النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، تاريخ 

 .ـه4/0/0445، تاريخ النشر ـه00/0/0445هـ، تاريخ اإلصدار 0445نظام المرافعات الشرعية ( 4/0)م
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 الرقمي اإلعالمبكالوريوس  جبرنامفي السعودية الجامعات األكاديمية التي تواجه طالب المشكالت 

Academic problems facing Saudi university students enrolling in the Bachelor of Digital 

Media program 

 إعداد الدكتور/ وسيم عبدالعالي الصحفي

 لعربية السعوديةإلعالم، جامعة جدة، المملكة اأستاذ مساعد، كلية االتصال وا

Email: Waalsahafi@uj.edu.sa 

 

 :ستخلصمال

الدراسة،  السعودية عينةالجامعات من  جبرنامطالب البالنسبة ل الرقمي اإلعالم جبرنامالتعرف على أهمية  إلىهدفت الدراسة 

لتحديد أبرز المشكالت  )كأحد أهدافها الرئيسة( سعت الدراسةكما  .االلتحاق ببرنامج اإلعالم الرقمي في همعن دوافع والكشف

المقررات  أعضاء هيئة التدريس،على مستوى ) الرقمي اإلعالمبكالوريوس  جبرناميواجهها طالب قد األكاديمية التي 

والحلول الممكنة  على المقترحات رفالتعمن ثم و (.الميداني بالتدري المعلومات، دراألكاديمي، مصااإلرشاد  الدراسية،

 . طالبا   (591)التطبيق على وتم  االستبانةداة أ، وفيعتمدت الدراسة على المنهج الوصوا .األكاديميةتلك المشكالت لمعالجة 

ا" وذلك مه" ودية يعدعالس الجامعات في الرقمي اإلعالم جبرنام ودوجأن من أهمها متعددة  نتائج إلى الدراسة توصلت قدو م جد 

ذة القسم تأسا"عبارة  لصالحجاء فقد  الرقمي عالماإل جبرنامحاق بلتاال في دوافع المبحوثينأهم ومن . %35.7 بنسبة بلغت

بكالوريوس  الب برنامجمية التي تواجه طاألكادي المشكالتأبرز . أما على مستوى (3.47بمتوسط ) "شجعوني لاللتحاق بالقسم

عن مواعيد  خرهمأعضاء هيئة التدريس وتأغياب " :فقد جاءات على النحو التالي لجامعات السعوديةالم الرقمي في ااإلع

في المملكة ال ترتبط مقررات اإلعالم الرقمي بخطط التنمية " ،(3..7) بمتوسط "وعدم االلتزام بالساعات المكتبية المحاضرات

 اإلعالماختيار المقررات والتخصصات الفرعية في  يف ياعدنال يسكاديمي د األلمرشا"، (7.53" بمتوسط )العربية السعودية

معامل الكلية بتوفر ال ي" ،((2.95بمتوسط  "بة ليست جيدةمعاملة الهيئة المساعدة في المكت"، ((2.31 بمتوسط "الرقمي

 .(...7بمتوسط ) "وأستوديوهات تكفي الستيعاب تدريب الطالب

 الجامعات السعودية. ، يالرقم اإلعالم جبرنام ت األكاديمية،شكالالم :احيةتالكلمات المف
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Academic problems facing Saudi university students enrolling in the Bachelor of Digital 

Media program 

 

Abstract:  

The purpose of this study was to determine the significance of the digital media program from 

the perspective of the program's students at Saudi universities (the study sample), as well as to 

expose their motivations for joining in the digital media program. The study also intended (as 

one of its primary objectives) to identify the most common academic problems that students 

enrolled in the Bachelor of Digital Media program experience at the level of (faculty members, 

courses, academic advising, sources of information, field training). Then, identify the 

recommendations and potential solutions to these academic problems. The study relied on the 

descriptive approach using questionnaire tool, and it was applied to (195) students. 

The study yielded various findings, the most noteworthy of which is that the establishment of a 

digital media program in Saudi universities is "extremely crucial" with a rate of 71.3%. The 

statement "the department teachers urged me to join the department" was one of the most 

important motivations for respondents to join the digital media program, with an average of 

(3.47). As for the most prominent academic problems facing students of the Bachelor of Digital 

Media program, they came as follow: “Absence of faculty members, their lateness to lecture 

times, and non-compliance with office hours” with an average of (3.42). “Digital medi programs 

are not related to the development plans in Saudi Arabia” with an average of (3.17), “The 

academic advisor does not help me choose courses and sub-majors in digital media program” 

with an average of (2.31), “The library's assistance staff is unprofessional.” with an average of 

(2.95), “The college does not have sufficient laboratories and studios to accommodate student 

training” with an average of (3.04). 

Keywords: Academic problems, Digital media program, Saudi universities. 
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 المقدمة:. 1

 ،يالتقليد اإلعالمطة يرخ نيوية مهمة فيب تغيرات ظهورها التي أحدثالهائل، و يالتقن راإلنترنت من أهم نتائج التطو كةشب تعد  

أن تضيف  على األخرى بالعمل اإلعالموسائل و العديد من الصحف الورقية يسع إلى دى اتساع استخدام شبكة اإلنترنتأ وقد

إعالمية  لمؤسسات ألن يؤسسوا منابرلجوء العديد من الجهات وا إلىيدية استخدام الشبكة العنكبوتية، باإلضافة ألدواتها التقل

هتمام والتحول اإل فيشهد تصاعدا  يوالذالجديد  اإلعالمما أفرز ظهور مصطلح  ووه على الشبكة د بشكل كلي  متتعجديدة 

طار إ فيو. ومها الشاملهحول نحو الرقمنة بمفيسمى بالتما  نتج عنها التيو ،م3.52م عا فيالثورة الصناعية الرابعة ببداية 

مع وتأهيل تالنهوض بالمج هم بنودها هوأيعد من  التيو ،.3.7 المملكة يةلرؤ وطبقا   ةننحو الرقم السعودي المجتمعتحول 

 إلىظهرت الحاجة  ،المجتمعمسؤوليتها تجاه من دور الجامعات و نطالقاإوطبقا لما سبق و ،الشباب للعمل بمختلف المجاالت

 فيو. بكفاءة يالرقم اإلعالممجال  فيل على العم قادرين نيتمكنها من تقديم خريج وديةعالس امعاتلجا فيوجود برامج وأقسام 

ملك عبد العزيز، كلية االتصال عة البجام اإلعالم)كلية االتصال و يالرقم اإلعالمقدمت الكليات التالية برامج  التوجه ذلك إطار

عبد  نورة بنتة بجامعة الرقميالصحافة م قساإللكترونية و وديةعالس بالجامعة رونيلكتاإل اإلعالمبجامعة جدة، قسم  اإلعالمو

 مشكالتال من هتهم لعددمواج إلىي يؤد الذيحياتهم األمر  فيمهمة نوعية نقلة  الجامعيبالتعليم  الرحمن(. ويعد التحاق الطالب

لها  يةؤدرها وتحدد األسباب المعلى الجامعة أن تحص المشكالت والتحديات يجب هوهذ يلهم العلميتحص فيتؤثر  قد التيو

الحاجة  ما أظهر وهووتطبيقها األكاديمية  الجودة إلىللوصول  ومع وجود برامج مستحدثة وسعيا   لها. ولحليجاد إوتعمل على 

 كاديمية بها.األ على المشكالتالوقوف برامج ومحاولة دراسة تلك ال إلى

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ضوء التحوالت  فيهتمام اإل يكزية فمثل مري يالسعودجتمع لما فيوبارزة في المجتمعات العربية مكانة  الرقمي اإلعالميحتل 

المؤشرات والتقارير شير ، كما تالمجتمع تنمية إلى يؤدت التيدوات ألكأحد أهم ا اإلعالمز من قوة زتع التيو ،.3.7نحو رؤية 

ة، األمر ها مع تخصصات كثيرخلداعن زيادة ت ة في األسواق العالمية، فضال  يالرقم اإلعالمزيادة قيمة أسهم وسائل  إلىالدولية 

 عن زيادة إقبال الطالب على دراسته في كليات ، فضال  الرقمي اإلعالمز فرص عمل كثيرة أمام دارسي تخصص الذي أفر

كاديمية التي المقررات األ ونظرا لحداثة هذا التخصص وخصوصية ،وديةعالس بالمملكة العربية اإلعالمو وأقسام االتصال

، وفي ضوء ذلك تتمحور ودراسيةكاديمية أمشكالت  صاحبهقد يما وهو ى دراستهالطابع العملي عل بتوغليشتمل عليها، 

أعضاء هيئة على مستوى ) الرقمي اإلعالماجه طالب تخصص األكاديمية التي تومشكلة الدراسة في رصد وتحديد المشكالت 

إعداد استمارة استقصاء وقد تم  (التدريب الميداني، ماتمصادر المعلو اإلرشاد األكاديمي،دراسية، المقررات ال التدريس،

 .عرفة تصوراتهم حول تلك المشكالتللمبحوثين لم

 أهمية الدراسة:. 2.1

همية ، حيث يحظى هذا التخصص بأالرقمي اإلعالم السيماو مجتمع،الي وأهميته ف اإلعالم تنبع أهمية هذه الدراسة من مكانة

ة في ظل الرقمي اإلعالماهتمام الجمهور بوسائل  إلىفة ل. باإلضاسوق العم فيعددة متال للفرص ، نظرا  اإلعالمكبيرة بين طالب 

  ة.الرقميوالوسائل ر هودة التفاعل بين الجمة وزياالرقمي اإلعالممنصات  إلىفي وسائل النفاذ  يقنالتطور الت
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 :يتالعلى النحو ال تبطة بهاعوامل مروتتفرع من هذه األهمية عدة 

 الرقمةي اإلعةالمكاديميةة التةي تواجةه طةالب تخصةص بكةالوريوس لمشةكالت األيةة بدراسةة ااإلعالمبةة إثراء المكت  -5

 الطالب.اديمية عند في تحسين البيئة األكالوقوف عليها ومعرفتها  التي يساعدو

 ههةذوذلةك لمعالجةة  يلرقمةا اإلعةالمرامج طةالب بةتواجةه  التةيد الجهات المسؤولة بأهم المشكالت األكاديميةة يوزت -3

 الجامعية.لمنظومة وتطوير ا المشكالت

ادة أحةد المؤشةرات الحقيقةة والصةادقة لتحقيةق الجةودة وزية يعةد يوالةذ الطالب الجامعيأهمية تطبيق الدراسة على   -7

 .وعالميا   معة محليا  جاالالثقة وتحسين مركز 

بما  الخريجينو البالطتأهيل وتدريب  إلىحالي، والحاجة العمل الفي سوق  الرقمي اإلعالممكانة تخصص  -.

 .وخارجهاودية عالسالعربية ي في المملكة اإلعالمب مع متطلبات سوق العمل يتناس

برامج األكاديمية على مستوى  تالتعرضت للمشك التيم الباحث وحدود عل فيالدراسة األولى من نوعها  ههذ -1

 ودية.عالسعربية لاالمملكة  في يالرقم اإلعالم

 الجامعيالتعليم  في يالتخطيط للنهوض بالمحور الرئيس فيها نلين لالستفادة مسؤوللمتقديم مقترحات وتوصيات  -2

 .وهو الطالب

تطالب بالتوجه  التيو الشاملة دةجومع مبادئ ال طابقم المشكالت بما يتترحاتهم وأهعلى آراء الطالب ومق التعرف -3

 المستفيدين. ىتحسين صورتها لدة وحدثالتسويق للبرامج المست يبالتاللتعليمية ومن الخدمة االمستفيد  نحو

 المختصين.بالجامعة من قبل  يالدراس األداءلتطوير قدرات الطالب وتحسين نتائج الدراسة مقياس  دتع -8
 

 أهداف الدراسة:. 3.1

 :إلى يةتسعى الدراسة الحال

  نة الدراسةيعل بالنسبة الرقمي اإلعالم جأهمية برنامالتعرف على. 

 يالرقم ماإلعال جبرنامحاق بتلالا فيدوافع الطالب  عن الكشف.  

 الرقمةي اإلعةالمبكالوريوس  جبرنامفي ودية عالسالجامعات التي يواجهها طالب  األكاديميةأبرز التحديات  نع كشفال 

 التدريب الميداني(. ،علوماتمصادر الم اإلرشاد األكاديمي، ،المقررات الدراسية أعضاء هيئة التدريس،) ىوتمسعلى 

 فةي  الرقمةي اإلعةالم طةالب بكةالوريوساألكاديميةة التةي تواجةه  لمشةكالتنةة لت والحلةول الممكرحةامقتالتعرف على ال

    ودية.عالسالجامعات 
 

  :الدراسةاؤالت تس. 1.1

  ؟الدراسةعينة هة نظر جو من الرقمي اإلعالمما أهمية تخصص 

 ؟الرقمي اإلعالمتخصص دوافع عينة الدراسة الختيار  يما ه 

  في كليات االتصال  الرقمي اإلعالمطالب برامج بكالوريوس  يواجههاية التي ديمكااأل المشكالتما أبرز

اإلرشاد  ،المقررات الدراسية أعضاء هيئة التدريس،على مستوى ) ةوديعالس بالمملكة العربية اإلعالمو

 (؟التدريب الميداني ،علوماتمصادر الم األكاديمي،
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 في  الرقمي اإلعالميوس تواجه طالب بكالوراألكاديمية التي  تكالمشوالحلول الممكنة لمعالجة الالمقترحات  ام

 ودية؟عالس الجامعات
 

 :الدراسات السابقة. 2

بدراسة واقع برامج  اهتمتالتي وسات السابقة ادرال رتبط بموضوع الدراسة تبين تعددالم بقةاألدبيات السال مسح من خال 

 (:قدمألا إلىرتبة زمنيا من األحدث راسات معرض الد تم)ية برلعواودية عالسالجامعات  فياألكاديمية  شكالتوالم اإلعالم

ا لةدى ع  وشةيف علةى المشةكالت األكاديميةة األكثةر التعةر إلةى (2022) حمدد علديفاطمة أ & شريف حسين زليخةة هدفت دراس

، غرافيةةةةالديموالمشةةة الت األكاديميةةةة وبعةةةا المتغيةةةرات  القةةةة بةةةينتقصةةةي الع إلةةةىضةةةافة طالبةةةات جامعةةةة حفةةةر البةةةاطن، باإل

( مفةةردة مةةن ..57عينةةة مةةن )نةةت الالمةةنهج الوصةةفي بأسةةلوب المسةةح بالعينةةة كةةأداة لجمةةع البيانةةات، وتكو الدراسةةة تواسةةتخدم

بدرجةةة تةةواجههن  تةةيالتقةةديرات طالبةةات جامعةةة حفةةر البةةاطن للمشةةكالت األكاديميةةة  ت : جةةاءمةةن أهةةم نتةةائج الدراسةةة الطالبةةات

م ان الدراسةة ومتغير  كاديمية التي تواجههنشكالت األتقديراتهن للمبين متوسطات  يةالة إحصائوجود فروق دوتبين  ،متوسطة

 .حفر الباطن جامعة لصالح الطالبات ممن يدرسن في  (الفروع –ر الباطن )حف

قسةةام يسةةي لبةةرامج العالقةةات العامةةة واإلعةةالن بألمحتةةوى التدرالتعةةرف علةةى ا إلةةى (2021) حسددن عبددد الصدداد  دراسددةسددعت و

لتعليميةة، وقةام الباحةث بتحليةل مضةمون لمصرية والخليجية وعالقتها بتقويم الطالب لجودة العمليةة امعات ابالجا اإلعالمت وكليا

وجامعةةات جمهوريةةة مصةةر والعالقةةات العامةةة فةةي جامعةةات دول الخلةةيج العربةةي  اإلعةةالم مسةةامقةةررات العالقةةات العامةةة فةةي أق

كشةفت   ومفةردة.  .35على عينةة قوامهةا دراسته الميدانية الباحث ا أجرى ، كماملالحصر الش دراسته أسلوب في متبعا  العربية، 

ة والتةةي تصةةقل مهةةارات يس المقةةررات العمليةةردبتةةفةةي الجامعةةات الخليجيةةة  اإلعةةالمهتمةةام أقسةةام وكليةةات اائج الدراسةةة عةةن نتةة

وبينةت  ،ت النظريةةبةالمقررا ارنةةقمرات المقةرهةذه  انخفةاضغم مةن ما يؤهلهم لسةوق العمةل وذلةك علةى الةروخبرات الطالب ب

دى لة يةةي الجامعات الخليجيةة والمصةرية تهةتم بتطةوير المهةارات الشخصةية والمهنالنتائج أن برامج العالقات العامة واإلعالن ف

مةل مةع ومعامةل القسةم، وتوجيةه الطالةب بضةرورة التواصةل والع اتاسةتوديوهالطالب، وتطوير أدوات التدريب االحترافي فةي 

رات بةرامج العالقةات العامةة فةي الجامعةات واقع تدريس مقروتبين أن ، الية الحديثةخدام التقنيات االتصاستة بسات المختلفالمؤس

ويقةدم عضةوهيئة  ،هماعةل بيةنطةالب وتشةجيع التفللتعزيةز أسةتاذ المقةرر  :منهةا ة مرتكةزات دعةى الخليجية والمصرية يرتكز عل

 المحاضرة. ب خاللالطال تقييم خاللها يتم من فة مختل ساليببأالمقرر التدريس 

التقليةدي فةةي  معةالاإل بكةالوريوس جبرنةامفةي  الرقمةي اإلعةالمواقةع علةى عةرف الت إلةى (2021) فرحدان راشدد اسدةدردفت هدو 

البحةوث  إلةىراسةة ، وتنتمةي الداإلعةالمالعليةا وأعضةاء هيئةة التةدريس فةي كليةة جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسةات 

ن مةن جميةع طلبةة الدراسةات العليةا فةي كليةة سة مكةو  الحالة من خالل مجتمع درالى منهج دراسة ها قامت عوفي إطار ،ةيصفلوا

أداة لجمةةةع البيانةةةات كةةة سةةةتبانةالاالدراسةةةة  ، واسةةةتخدمتوطالبةةةة ( طالةةةب5.1)وعةةةددهم ردنيةةةة، ألا وك/جامعةةةة اليرمةةةاإلعالم

: تب ةين ئج منهةااة نتةعةد   إلةىاسةة رالد   وتوصةلت إلعةالم.ا ة في كليةئة التدريسيهيال أعضاء ة مع عدد منوالمعلومات، وأداة المقابل

وك، /جامعةة اليرمةاإلعالمالدراسةات العليةا فةي كليةة الب نظةر طة ةهةوجالتقليةدي مةن  اإلعةالمعلةى  الرقمةيلإلعالم  تأثيروجود 

 عالية.درجة والتقليدي ب الرقمي اإلعالمجه االختالف بين وجاءت أو
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 فةي جامعةة اليرمةوك اإلعةالمكليةة  يتؤدكما  كبيرة.بدرجة  الرقمي اإلعالم بمساقاتترتبط مواد ريس اء هيئة التدضعأ ويدرس 

 عةالمإلافةي  بكةالوريوس جبرنةام ييةر مسةمىوتبةي ن ضةرورة تغ كبيةرة.بدرجة  الرقمي اإلعالمملية تعليم عب األرتقاء يفمهم دور 

 .الرقمي المعاإل بكالوريوس إلى

وميةة كحالالمصةرية  اإلعةالمرصةد وتقيةيم التأهيةل األكةاديمي لطةالب أقسةام وكليةات  (2021)فدااد  ريج محمدأدراسة  تناولتو

ب وخريجةي متغيةرة واعتمةدت علةى مةنهج المسةح بالعينةة لمجتمةع طةالوالخاصة وتحديد مدى مالئمتةه لمتطلبةات سةوق العمةل ال

اإلجماليةة  وبلغةت العينةة ،ياإلعالمةالمجةال  املين فةيالحكومية والخاصة ومجتمع الخبراء والعة صريةالم اإلعالميات أقسام وكل

راسةة نظريةة وظفةت الديةة  وقةد اإلعالمخبيرا يشملون كافة المجاالت  5.5و جخري512و طالبا   727 تضمنتو .23 للمبحوثين

 فةةي العصةةر ولوجيةةا كةةأهم مهةةارة مطلوبةةة لسةةوق العمةةلنالتكتقةةان األهميةةة الكبيةةرة إلأظهةةرت النتةةائج و ،اإلعةةالمانةةدماو وسةةائل 

 ،ياإلعالمةالمجةال كنولوجيةا االتصةال فةي ت امتتضمن ضةرورة إتقةان اسةتخد اإلعالموأن المواصفات الجديدة لخريجي  ،الرقمي

لوجيةةا كنوالت راسةةلمتزايةةدة لدئج األهميةة اوأوضةحت النتةةا ،ومتطلباتةه المتغيةةرة ي الجديةةداإلعالمةسةوق العمةةل واإللمةام بحاجةةات 

 .ب إضافة مقررات دراسية جديدة أكثر مواكبة للتطورات التقنيةمما يتطل اإلعالمالحديثة في مجال 

 .وديةعالسةة بالجامعةةات اإلعةةالمصصةةات أقسةةام التعةةرف علةى مةةدى تنةةوع تخ ىإلةة  (2021) إبددراهيمد الخددال  بددع هددفت دراسددةو

داة لجمةع البيانةات، وتكونةت أالمنهج الوصةفي بأسةلوب المسةح بالعينةة كة راسةت الدلصحافة بها، واستخدمواقع تعليم مقررات او

: أن ىلةإ الدراسةة عهةا بالتسةاوي لكةل مةن الةذكور واإلنةاث، وتوصةلتيزتو( مفردة من طال ب جامعة جازان تم ...العينة من )

وأشةارات مشةاركة الجماعيةة، ة الخاصي بهامقررات ية على اإلعالم حتواء البرامجإضرورة  ىاألغلبية من أفراد العينة تؤكد عل

وأكةدت األغلبيةة مةن العينةة أن  ،يكةاديمألا لرفع المسةتوىانا دورات للطالب يقيم أحي اإلعالمقسم الصحافة و أن إلى لعينةأفراد ا

 . عدم توفر وظائف للخريجين ماإلعالأن من سلبيات قسم  ،وثقافته السعوديعلى هوية المجتمع  افظتح اإلعالمأقسام 

بالجامعةات  اإلعةالمدى تطبيةق معةايير ضةمان الجةودة فةي كليةات علةى مة التعةرف ىإلة (2020) تحسدين منصدوردراسدة ت عسو

مةةن وق بةةين تقةةديرات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وفقةةا لعةةدد ة نظةةر أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية، والكشةةف عةةن الفةةريةةة مةةن وجهةةندراأل

 سةتخدم الباحةثاويس، هيئةة تةدر ( عضةو13) عينةة قوامهةالةى راسةة عيةق الدالمنهجية وتم تطبو الوظيفيةالمتغيرات الشخصية و

عةايير األردنيةة لمبالجامعةات  اإلعالمأن درجة تطبيق كليات  :نتائج الدراسة تهروأظ االستبانةداة أالمنهج المسحي. كما استخدم 

هيئةة وال ليةةة في رسةالة الكمرتفع ق كانتنت مرتفعة. وأن درجة التطبيضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية كا

المقبةولين  الطةالبالمحلي، ومتوسطة فةي مجةال  عتمج والخطط الدراسية والمرافق والموارد والعالقة مع المجسية والمناهالتدري

زى سية تعةقديرات أعضاء الهيئة التدريعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ت إلى ضا  يجين. وأشارت النتائج أيومتابعة الخر

ات يةلك والتخصةص ووجةود فةروق فةي درجةة تطبيةق معةايير ضةمان الجةودة فةية العلميةة اعي والرتبجتممتغيرات النوع اإل إلى

 سنة.  51التدريسية لصالح الذين خبرتهم أكثر من  خبرة في الهيئةمتغير سنوات ال إلىبالجامعات األردنية تعزى  اإلعالم

أقسةةام الصةةحافة واالتصةةال  يفةةودواتةةه أديةةد والج اإلعةةالممقةةررات طبيةةق مةةدى ت Jindal, N (2020دراسددة ) حتوضددأو 

وأشةارت نتةائج  ،الخاصةةبةين الجامعةات الحكوميةة و داة المقابلةة والمقارنةةأدراسةة لات واستخدم ،بالجامعات الهندية يالجماهير

 ، %.2/.1بة رات بنسقرلميس اتدر فيية التكنولوجية المعاإلتم التركيز على استخدام الوسائط  أنه إلىالدراسة 
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الجامعةات الخاصةة فيمةا وميةة وكحالالجامعةات  فةيوظهةر اخةتالف  ،8..3الجديةد منةذ عةام  اإلعالمبة د تتةربطدخال مةواإتم وقد 

يتعلةق  اإلعالميةة فيمةاالتعامةل مةع احتياجةات الطةالب  فةيوجود تطور وتبين  التدريس فيالجديد  ماإلعاليتعلق باستخدام أدوات 

 .يالرقم الماإلعو يا الحديثةتكولوجال بالتطورات

 الدولةةة فةةي ياإلعالمةةالتعلةةيم  فةةيقدمةةة ملامج عةةن البةةرا بالكشةةف Hafeez, E., & Nauman (2020دراسددة )هتمددت أو

المسةتخدمة ليةات آلن اوسةعت الدراسةة للوقةوف عة ،هنةاك ياإلعالمةهذة البرامج مةع احتياجةات المجةال  توافق مدىو يةباكستانال

 اإلعةالم دهةامع ، وأظهرت نتائج الدراسةة أنعمديةعينة بالشخصية  ابلةالمق أداة استخدم الباحثان .ياإلعالميم لتعلدة اجو لتحسين

 فةةيوجةود عجةز  إلةىضةافة ، باإلعةةدم وجةود نظةام تقيةيم حةديث وتبةين، حدثةةعتمةدت علةى منةاهج قديمةة وغيةر ماقةد  يالباكسةتان

، واتضةةح وجةود عجةز لةةدى نةبأجا هيئةة تةدريس لةى إعضةةاءتةةم اإلعتمةاد ع وقةد ،ةيةاإلعالمالبةرامج  فةةيس ئةة التةدريأعضةاء هي

 اإلعالم.ل مجا في يبتكارواإل يبداعالتعلم اإل فيقبة هو ما يمثل ع ةيليزتقان اللغة األنجإ فيالطالب 

ي ملة فةلشةالجةودة اق معايير افي ضوء تطبي اإلعالمم التعرف على واقع تعلي إلى( 2012) يعلكمال أحمد ومعز دراسة وسعت 

فةي ضةوء تطبيةق  اإلعةالماقةع تعلةيم لو روقمةا إذا كانةت هنةاك فة ، وتوضةيحومصةراتهالزيتونةة  يبجةامعت اإلعةالموالفنةون  ةكلي

وتطةويره  اإلعالمعليم التعرف على المعوقات التي تواجه ت لىإالدراسة  هدفتوتبعا  لمتغير نوع الجامعة،  الجودة الشاملة معايير

تيةار عينةة خاتةم . واإلعةالمل لمقترحةات تفيةد تحسةين جةودة تعلةيم جودة الشةاملة ومعاييرهةا، كةذلك التوصةدئ المع مبا بما يتوافق

عةدم وجةود فةروق بةين متوسةطات درجةات أفةراد العينةة علةى لدراسةة نتائج ا ومن أهم ( عضو هيئة تدريس.58عمدية مقدارها )

التةدريس والرفةع  ئةةهي عدة معوقات منها عدم تشةجيع عضةو لىإ الماإلعيم غير نوع الجامعة، وكذلك تعرض تعلالمقياس وفق مت

بة والمكتبةات اإللكترونيةة، وعةدم مةن أجهةزة ومعةدات، وعةدم تةوفر المعامةل المناسة المالئمةة تاينمكامن مستواه. وعدم توفر اإل

 هتمةام بعقةداإلوعدم  تراحةسصة لإللك عدم تجهيز الكليات بأماكن مخصهيئة تدريس مدربة على هذه المعدات، كذتوفر أعضاء 

لةةك لتطةةوير المنةةاهج الدراسةةية وفةةق معةةايير الجةةودة وذ مهاوأقسةةا اإلعةةالملخاصةةة بكليةةات وات وورش العمةةل االمةةؤتمرات والنةةد

 ية.اإلعالمالمؤسسات  الطالب فييب كذلك عدم توفر أماكن لتدرو لةالشام

فةي كليةة  اديميةة التةي تواجةه طلبةة قسةم الرياضةياتاألكالت المشةك علةىالتعةرف  إلةى (2012) بدن حديددسدلمان هدفت دراسة و

وتكونةت العينةة . اة لجمع البيانةاتالمنهج الوصفي بأسلوب المسح بالعينة كأد الدراسة تخدمتساوء، العلوم واآلداب بجامعة شقرا

ميةة التةي كاديت األالمشةكال فةيإحصةائية فةروق ذات دالةة  جةود: وىوتوصةلت إلة الرياضةيات،من طالب قسم  مفردة (211)من 

لمقةرر ٍل من المجاالت التالية: البيئةة الجامعيةة، واك يل فولصالح المستوى األو، لمستوى الدراسيتعزى لمتغير ا الطالبتواجه 

 .، واإلرشاد األكاديمي، والتقويمراسيالد

نحةو  ودية،عالسةعةات الجامفةي  هموأقسةا اإلعةالمكليةات  ب وطالباتاتجاهات طال (2012)محمد بن سليمان دراسة ضحت أوو 

ت ها. وقد وظف الباحث المةنهج الكمةي فةي دراسةته، واسةتخدمعن مهرضا، ودرجة اإلعالملبرامج تعليم  جودة الخدمات التعليمية

مفةردة، ( 833أفةراد عينةة الدراسةة )أسلوب العينة الحصصية لكل قسم علمي، وبلغ عدد على وباالعتماد  ،أداة االستبانة الدراسة

ا يتلقاهةات التعليميةة التةي مدخةال توسةطة عةن مسةتوىرضةى بدرجةة موجود مستوى  توصلت اليها الدراسة التيئج تالنمن أهم او

 ، (3.22بمتوسط مقداره ) اسةلطالب والطالبات عينة الدرا
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بعةاد المقيةاس بأة لةى مقارنةتبةة األوالجةودة بالمر ة لمعاييرحققالموعضاء هيئة التدريس لدى أ المهارات التدريسيةر فبينما جاء تو

الب والطالبةةات فةةي تقيةةيمهم لجةةودة الخةةدمات التعليميةةة طةةلااء ن وجةةود تبةةاين فةةي آردراسةةة عةةكشةةفت ال (،3.92بمتوسةةط مقةةدار )

طةالب جةودة الخةدمات ختالف النوع، والجامعةة، والتخصةصإ إذ قةيم الفي أبعاد المقياس التسعة تعود إلوجة رضاهم عنها، ودر

قدمةة لهةم بدرجةة ملايةة لملةك سةعود الخةدمات التعليمى مةن الطالبةات، وقةيم طةالب وطالبةات جامعةة اأعلجة دمة بدرية المقالتعليم

أكثةر جةودة فةي الخةدمات التعليميةة  اإللكترونيوالنشةروالطالبات أن مسار الصحافة  أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب

واحتياجةات  لمقدمة،اختالف في نوع الخدمات التعليمية ا إلى اتاينلتبر هذه اى، وتشييه مقارنة بالتخصصات األخرالمقدمة لهم ف

 ل تخصص، ودرجة التقدم في تطبيق معايير الجودة.لك هيلالتأ

فةي ضةوء معةايير  اإلعةالمتقيةيم فاعليةة البةرامج الدراسةية فةي كليةات وأقسةام  إلةى (2012) أحمد حسين محمديناسة ردهدفت و

( طالب وطالبة .51) نم سةنت عينة الدراالوصفي بشقيه الوصفي والتحليلي. وتكوالمنهج  الدراسة خدمتواست، الشاملة الجودة

البةةرامج  أن. وأكةةدت نتةةائج الدراسةةة علةةى اسةةتبانةدراسةةة فةةي صةةحيفة وتمثلةةت أداة الجامعةةة البتةةرا. ب اإلعةةالمكليةةة الب مةةن طةة

 (،1...)داللةة  ىالشةاملة تتسةم بالفاعليةة عنةد مسةتو ودةء معايير الجعة البترا في ضوفي جام اإلعالموكلية  األكاديمية في أقسام

بجامعة البترا ال تشكل مقدارا متساوي ا من األهميةة النسةبية  ماإلعالجودة الشاملة للبرامج األكاديمية في أقسام وكلية ال ييروأن معا

وأسةةاليب  قفةةي طةةردريس ة التةةضةةاء هيئةةبيةةة ألعرات تدريدراسةةة بضةةرورة تنظةةيم دو(. وأوصةةت ال1...عنةةد مسةةتوي داللةةة )

هتمةةام جانةةب اإل إلةةىليميةةة، هةةذا ي مةةن شةةأنها أن تسةةاعد علةةى نجةةاا العمليةةة التعتةةلاات األقسةةام بالخةةدم التةةدريس الفعالةةة، وتزويةةد

امج أوال البةرمسةتمرة مةن أجةل تحةديث  بالتدريب الميداني للطلبة وخاصة في مساقات التخصص، وتقةويم البةرامج بصةفة دوريةة

 المجتمع المتنامية.الطالب ومتطلبات  تياجاتالئم احول لتبأ

االتصةال الطةالب لتخصةص  يةارختا يفةمةؤثرة العوامةل الالتعةرف علةى  إلةى pE Hop nodisMa )2018دراسدة )سعت و  

قةت الدراسةة علةى عينةة وطبلمقدمةة لهةم، عةن البةرامج االطةالب  التعةرف علةى مسةتوى رضةا الةىالدراسةة  وهدفتالجماهيري، 

 سةةتبانةاإلداة أمريكيةةة.  واسةةتخدم البةةاحثون ألادة اليةةات المتحةةكليةةة وجامعةةة بالو ٨١الطةةالب، يمثلةةون مفةةردة مةةن ( 292وامهةةا )ق

ه وجةود عالقةة ارتباطيةة بةين الرضةا الكلةي للطةالب تجةا إلةىوخلصةت الدراسةة  الذاتيةة،اس الةدوافع راسة على مقيةواعتمدت الد

 رتفعةةماط ارتبة ةدرجة وجةود وتبةين حتياجات الذاتية لةديهم.تلبية اال ه التخصص علىال الجماهيري، وقدرة هذتخصصهم االتص

 .للتخصص فيبين الرضا لدى الطالب والمستقبل الوظي

بواليةةة جورجيةةا  الصةةحافة واإلعةةالم تحةةديات بةةرامجعةةن  E Gersamia, M., Freedman, )2017دراسددة )كشددفت و

ومن أهم  ،يذاتال ييمقاعتمدت الدراسة على تحليل نموذو الت. لبرامجك اتل فيدة تواجالم والمشكالت كاديميةألبرامج ات الايزممو

وغيةاب التنسةيق  %57البنيةة التحتيةة بنسةبة  فةيووجود نقص  ج الدراسيةالمناه تحديثاعادة تصميم و إلىنتائج الدراسة الحاجة 

 3.57عةام  المقدمةة فةيدريبيةة دورات التنوعيةة الة في تقدم وتبين وجود %8وق العمل بنسبة طلبات سبين البرامج الدراسية ومت

 والمةةواردالمنةاهج الدراسةية  فةيونقةص عيةوب  ظهةر معتمةدة وقةدالبةرامج المعتمةدة والغيةر نوعيةة  فةيد فةروق وجةو ينوكمةا تبة

 .الغير معتمدةالبرامج ب المتاحة
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لطالبةات  يداء اإلكةاديمعلةى األ ؤثرةالمة عةن التحةدياتالكشةف  oa, Mamnd, GosHailu a )2017(اسدتهدفت الدراسدة و

أظهةرت النتةائج . وقةد طالبة 571ق الدراسة على وتم تطبي ،داة المقابلة واألستبيانأستخدمت الدراسة اوا بيوأثي فيدوا جامعة دير

 وجةةود يضةةاأوتبةةين  ،ةطةةيالثقافيةةة والبيئةةة المحمةةل وظهةةور تةةأثير للعوا، %37.33راسةةية علةةى األداء بنسةةبة ت الدتةةأثير المقةةررا

تةوفر بالجامعة من حيةث  مرتبطمؤثر  عامل الدراسة، وظهرعينة  ىدل يروالقدرة على التحفيز والتطو طه بالكفاءةمشكالت مرتب

 وعدم كفاية المرافق الخدمية.نترنت، ألا إلىول الكتب والوص

في قسم  يةاإلعالممواد حول واقع تدريس ال اإلعالمجاهات طلبة قسم ات علىفي التعرف  (2012) ناصر محمد ةدراسوتركز 

والتلفزيون ذاعة فة واإلالصحا شعبة اإلعالمعلى عينة من طالب قسم  يق هذة الدراسةبطت مت وقد .بجامعة الزاوية اإلعالم

أن قد وافقوا وبشكل أساسي على  (ةاعـصحافة واالذال) أن طالب الشعبتين إلىتشير النتائج في مجال التدريس و( .1) مقدراها

مستوى إعداد الكتاب  عن آلراء الطالب يةئاحصأ وقفر ذاتوجود دالالت  وتبين ،يـدج يقع في مسـتوى تقييم التدريس

وتبين رامج التدريب كانت بمستوى متوسط ، وباجع العلمية كان منخفارلكتب والمأن توفر ا إلىوأشار الطالب  .ومحتوياته

وبين  همبين وتبادل معلومات لتواصلاوصداقة الالقة الطالب حول ع ذات فروق إحصائية بالنسبة الستجابات ئلدال وجود

 .لتدريساء اضعأ

قد تواجه طالب  التيالمشكالت  aBarbra Mapurang، Maxwell C.C. Musingafi )1520 ) دراسةوضحت أو 

طالب  31 عينة مكونة مندراسة على وقد تم تطبيق ال .لهم يكاديمداء األعلى األن وجهة نظرهم ولها تأثيرمزيمبابوي جامعة 

مصادر المعلومات من حيث  فيقدمة رت الدراسة ضعف الخدمات الم، وأظهيةجتماعألا ية العلوملبكية بالسنة النهائ البةط 31و

ب وأيضا وجود تأثير للسمات لى الطالصادية عقتال، وتبين وجود تأثير للبيئة اوزيادة أعداد الطالب ،والمكتبة الجامعي الكتاب

 .يئة جامعية مناسبةتهم وتوفير بى حل مشكاللعاعد الطالب سي كتبعمل على إيجاد ملات الدراسة اومن أهم توصي ،الشخصية

 الوقوف على واقع المشكالت اإلدارية واألكاديمية والنفسية إلى (2011)وليد رفي   & سعود بن عايددراسة هدفت و

 ريالمشكالت بمتغ ههذقة السالمية، وعبن سعود اإل اجه طالب البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمدية التي توجتماعواإل

على عينة عشوائية من طالب  طبقت يستبيان والتوأداة اال لي،منهج الوصفي التحلياستخدمت الدراسة الوليمي، المسار التع

 الدراسة أن أظهرت نتائجو( طالبا . 731اإلسالمية بلغ عددها ) مد بن سعوداإلمام مح عمادة البرامج التحضيرية في جامعة

ة واالجتماعية(. وقد احتلت اديمية والنفسياإلدارية واألك)المجاالت  الت في مختلفكشيرية يواجهون مضتحال طالب البرامج

 (7،89المشكالت األكاديمية ) ( يليها.7،9الجتماعية )( يليها المشكالت النفسية وا57،.المشكالت اإلدارية المرتبة األولى )

التي  ار التطبيقي والمشكالتطالب المس واجهت يتبين المشكالت ال ةيائحصة إذات داللوجود فروق  وأظهرت الدراسة عدم

هذه للحد من  . وقد اقترحت الدراسة نموذجا  1.،.طالب المسار اإلنساني من وجهة نظرهم عند مستوى الداللة  واجهت

  تي تواجه طالب البرامج التحضيرية.ت الالمشكال

خدمةة التعليميةة املة في تحسين مستوى جةودة الدة الشوجإدارة ال فاعلية معايير لقياس (2011) د الباقيعيسى عبدراسة سعت و

داء أوذو ونمةةي داء الفعلةةواال اعتمةةدت الدراسةةة علةةى نمةةوذو جةةودة الخدمةةة. بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة وأقسةةامه اإلعةةالمبكليةةات 

 ،ةيصفالوالبحوث الدراسة من  واعتمدت الدراسة على منهج المسح وتعد ياليم العالتعل
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 ،()حكوميةةة وخاصةةة جامعةةاتب مةةن طةةال مفةةردة ..3 عمديةةة قوامهةةا بيان وذلةةك بةةالتطبيق علةةى عينةةةتسةةداة اإلأوتةةم اسةةتخدام  

المصةرية الحكوميةة، وغيةاب التةوازن بةين  الجامعةاتب وأقسةامه إلعةالماضعف المناهج الدراسةية بكليةات  إلىوخلصت الدراسة 

قدم العلمةي دة تواكب التصات ومقررات إعالمية جديصخالعملية، بجانب عدم استحداث تبة ارنقطابع النظري مالمقررات ذات ال

م تةوافر المتطلبةات دعة إلةىباإلضةافة تطبيق معايير الجودة الشاملة في أسةاليب التةدريس والتعلةيم المسةتخدمة.  وانخفاضالجديد، 

الشاملة، مما نةتج عنةه  ةداوب كثير منهم مع معطيات الجوجت عدموتلك الكليات  المهنية الالزمة لغالبية أعضاء هيئة التدريس في

حةة لكليةات نقةص اإلمكانةات التدريبيةة المتا إلةىالتأثير السلبي على برامج التأهيل والتدريب. باإلضةافة نخفاض مستوى األداء وا

 عمة و التكنولوجيةة، بمةا ال يةتالءمأة فنيةلالبشةرية أو ا الحكومية، سواء فيما يتعلق بالجوانب بالجامعات المصريةوأقسامه  الماإلع

، بالجامعةات المصةريةوأقسةامه  اإلعةالمي في كليات اإلعالمه شكل فجوة من مخرجات التعليم ة. وهذا كلودة الشاملمتطلبات الج

 .ةالعملية التعليمي ودة الشاملة فيبسبب عدم مراعاة تطبيق معايير الج ياإلعالمق العمل ومتطلبات سو

حيةث تةم  ،يالتربةو اإلعةالمقسام أ العملية فيية ج التربلتطوير برام اوضع تصور مقتر إلى (2012) جودة بةه ةدراسوهدفت 

التربةوي  اإلعةالمتربيةة العلميةة بأقسةام واقةع الحةالي لبةرامج الاالستعانة بالمنهج الوصةفي بشةقية الكمةي والكيفةي للوقةوف علةى ال

آرائهةةم تربةةوي للتعةةرف علةةى لا اإلعةةالمن علةةى أسةةاتذة وطةةالب أقسةةام يعزمةةو ( مفةةردة.31)بمصةةر، وتكونةةت عينةةة البحةةث مةةن 

يةة مكانةات الماديةة والفنعةدة نتةائج مةن أهمهةا: قلةة اإل ىة العملية الحالية، ومقترحاتهم لتطويرها. وتوصل البحث إلةببرامج التربي

 ماإلعةالة لضةعف نسةبة المهتمةين بنشةاط جةيتا نب الطةالب بهةالتربوي، وندرة توفر مدارس لتةدري اإلعالمسام التي تعاني منها أق

ن الفتةرة غيةاب األهةداف الواضةحة لبةرامج التربيةة العمليةة بهةذه األقسةام، كمةا أ يفة إلةمةن أهميتةه، باإلضةا التربوي على الةرغم

لتربيةة ا جرامعةن أن بة ضال  ساب الطالب المتدرب مهارات عمله المستقبلي، فلعملية غير مناسبة إلكنية المخصصة للتربية االزم

وجود سياسةة تقويميةة واضةحة  ىاالفتقار إل ىتدريبية للطالب المتدربين، باإلضافة إلبية االحتياجات اللت ىالعملية الحالية تفتقر إل

 الماإلعةوضةع أهةداف للتربيةة العمليةة بأقسةام  ىليقوم علة جبرناملمقترا للوضوعية. وجاء التصور اللحكم على أداء المتدرب بم

 ،هذه األهةداف بشةكل عملةي طبقةا ل ربةع مراحةل )التهيئةة ات وإجراءات تنفيذيلمع االتجاهات العالمية، وتحديد آم ءالتت التربوي

بةالفرقتين الثالثةة والرابعةة.  جبرنةاميةق أهةداف الالزمنيةة المخصصةة لتحق التقةويم( باإلضةافة لتحديةد الفتةرة، الممارسةة، المشاهدة

  المقترا. جبرناملا ات لضمان نجاوضع متطلبا وأخيرا  

المشكالت األكاديمية مةن وجهةة نظةر طةالب كليةة التربيةة بجامعةة حائةل  (0122) زايد أحمد & مدحميسرى  دراسةوأوضحت 

( طالةب ..1) وتةم التطبيةق علةى عينةةسةتبيان الدراسة أداة اإل استخدمت .لحل تلك المشكالتكيفية التعرف على اآلليات  وأيضا  

 التةدريس، ثةمتعلقةت بعضةو هئيةة  يتلةك التةت هةم المشةكالأن ومة ام متنوعةةمتعةددة وأقسةمستويات الدراسةية  يف بيةالتر من كلية

ت دالةةة وتبةةين وجةةود فةةروق ذاتعلقةةت باإلختبةةارات  يالتةة المشةةكالت تلةةك، وكانةةت أقةةل يالمشةةكالت المتعلقةةة باإلرشةةاد األكةةاديم

 .المستويات الدراسية فيق ورفلاة وكاديميجزئية متعلقة بنوعية المشكالت األ إحصائية

فةي الجامعةةات الفلسةةطينية فةي ضةةوء تطبيةةق مبةةادئ  اإلعةةالمواقةةع تعلةةيم  للكشةةف عةن (2002) عيدأبدو السدد دمددحأدراسددة سدعت و

فةةي  اإلعةةالمواقةةع تعلةةيم علةةى  تعةةرفللسةةعت الدراسةةة و معةةات قطةةاع غةزة،جا فةةي اإلعةةالمالتطبيق علةةى أقسةةام الجةودة الشةةاملة بةة

وقةد . مةن ثةم تحسةين العمليةة التدريسةية والتدريبيةة بكةل أركانهةا ،اهائج يمكن االسترشاد بنت إلىالوصول ينية، والفلسط تاعجاملا

 ى لمتغير التخصص،د فروق ذات داللة إحصائية تعزأنه ال توج :عدة نتائج منها إلىتوصلت الدراسة 
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 ،ةيند نظةام لضةبط الجةودة فةي الجامعةات الفلسةطيجةوو عةدم ي:فة تمثلةفي فلسطين ت اإلعالمة معيقات تواجه تعليم وأن هناك عد 

لصةت ، كمةا خاإلعةالمفةي أقسةام  بسياسةة واضةحة فةي عمليةة قبةول الطةال، وعةدم وجةود اإلعةالموعدم وجود ميزانيات ألقسةام 

البتعةاث ادة ا، وزيةعةالمإلا فةي أقسةامساعات تعليم اللغة اإلنجليزية، واسةتخدام اإلنترنةت أهمها زيادة عدة مقترحات  إلىالدراسة 

 ي. اإلعالممام بالتدريب هتإلالخارجي، وتبادل الزيارات وا

ي مةاإلعالميةة المعاصةرة فةي التأهيةـل تجاهةات العالعةن اإل (2002) عبدد المدنعم الحسديني& عبددا  الكندد  دراسة كشفت و 

التةي تقةةدمها مؤسسةةات  البةةرامج سةةةدراال واستعرضةت ،ةيكيةة، وبريطانيةةا، والواليةات المتحةةدة األمراألكةاديمي فةةي العةالم العربةةي

ة البرامج وكليات( في تلك المناطق، من خالل قراءة خططهـا الدراسية المتوافرة، وتحديد نوعيمـي )أقسام، ومعاهد، لعلا لالتأهي

ج ضةةرة فةةي بةةرامحا زالشةةفت نتائجهةةا عةةن وجةةود إشةةـكاليات ال تةةالتةةدريب العملةةي التةةي توفرهةةا، وك والةدرجات العلميةةة وفةةرص

بةةرامج بةةـسوق العمةةـل، وقلةةـة ارتباطهةةـا بمؤسسةةات مهنيةةة مثةةل عةةدم ارتبةةاط ال ،ةيةةبرعي األكةةاديمي بالجامعةةات الاإلعالمةةالتأهيةةل 

 إقليمية وعالمية.

 نمة كوذلة واألمريكية وديةعالس في الجامعات اإلعالمتدريس  على واقع رفتعال إلى (2002) عبد العزيزمحمد  وهدفت دراسة

لى ثالث جامعات أمريكية وثةالث جامعةات سةعودية، بمسةح عق بيبالتطة، لجامعيرنة لمقررات المرحلة اليلية مقادراسة تح خالل

ا في كل من الجامعات 337) بيةر تائج، هي: وجود تفاوت ملحوظ بشةكل كواألمريكية، وتوصلت الدراس لعدة ن وديةعالس ( مقرر 

دون  اإلعةالمفةي ة امةلعيس المةواد اتتجةه نحةو تةدر ودية عالسة الجامعات  مريكية، وأناألو وديةعالس بين ما يدرس في الجامعات

 رات اإلنترنت والنشر اإللكتروني.في تدريس مقرهناك إنخفاض التخصص الدقيق، و الدخول مباشرة في

 الدراسات السابقة: علىالتعلي   

 التةةيت المسةةتخدمة وأهةةم النتةةائج واألدوا المسةةتخدملمةةنهج اسةةة وارد كةةل تةم عةةرض الدراسةةات السةةابقة مةةن حيةةث هةةدف .5

 توصلت اليها.

 .على اختالف دولها وتنوعها جامعاتال فياسات السابقة على وجود مشكالت أكاديمية تواجه الطالب ردلا كدتأ .3

يطةةة ة المحوالبيئةة يةنفسةةنوعيةةة المشةةكالت األكاديميةةة ودرجةةة التةةداخل مةةع المشةةكالت ال فةةيبقة سةةات السةةااتباينةةت الدر .7

 .للطالب يرها على األداء األكاديميوتأث

 األكاديمية.المشكالت لقياس  أساسية ستبيان كأداةاإلداة أبقة على ساالأغلب الدراسات  اعتمدت ..

مقارنةة بةين العلةى ودراسةة عبةد الصةادق حسةن  ،يالكنةدهللا عبةد  ودراسةة ،العزيةزعبةد  من محمددراسة كل ركزت    .1

   .ولةمن د أكثر

، ودراسةةة تحسةةين أحمةةد المةةك سةةةدرا اعتمةةدت فمةةثال  هدفة التطبيةةق علةةى العينةةات المسةةت فةةيابقة راسةةات السةةت الدتباينةة .2

دراسةات العضاء هيئة التدريس وطةالب أاعتمدت دراسة فرحان راشد على  بينما ،التدريسعلى أعضاء هيئة  منصور

اسةةةة م ودرالقاسةةةو ابةةة صةةةرونا ،Maxwell C.Cودراسةةةة  عايةةةد، )سةةةعودمةةةن كةةةل  دراسةةةاتاعتمةةةدت و .عليةةةاال

Hailemariam Mamo جةةودة،  بينمةةا دراسةةة )هبةةة .فقةةطى الطةةالب لةةع (نسةةليمامةةد عبةةد الخةةالق زقةةزوق ومحو

  .وخبراءأعضاء هيئة تدريس وطالب  شملتبقت على أكثر من عينة ( ط  دأريج فؤا ودراسة
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برنةامج  وهةوودية عالسةبيةة عرالالمملكةة  فةيمستحدث  جبرنامتعرضها ل يفات السابقة ساردالعن الدراسة  هاختلفت هذ .3

  .يالرقم اإلعالم

تفسةير  فةيكةذلك إثةراء اإلطةار النظةري، وبنةاء أداة الدراسةة، و فةيسات السةابقة امن الدر الحاليةة اسالدروقد استفادت  .8

 .النتائج

 .بيانداة اإلستأام دخستا في سابقةغلب الدراسات الأاتفقت الدراسة مع  .9

 

 :ونموذج الدراسة  األطار النظر. 3

هتمةام وزاد اإل يالالتعلةيم العةديةة فكلمةا تقةدم هنةا طر القةهلعفامهمةا علةى تطةور األمةم وتقةدمها  مؤشرا   الجامعي د قطاع التعليمعي

جتماعيةة ة واإلاديقتصةالتنميةة اال فةيل فعةامن دور  يعاللما للتعليم ال المجتمعكلما زاد تقدم ذلك  المجتمع فيبمؤسساته وبرامجه 

العربيةة المملكةة  فةي ياللعةم اليتعويحظى ال .(.55، ص3.58)محمد بن صالح قطاعات اإلنتاو األخرى  فيوما لذلك من تأثير 

 لةغيب ، حيةثإنشةاء جامعةات وكليةات عمليةة وتطبيقيةة فةي ذلك يزانيات تمثللما فيواعتمادات مالية ضخمة  يسخ السعودية بدعم

تشةهد و .ناشةئة جامعةة حكوميةة 35 المختلفةة منهةااطق المملكةة جامعة حكومية موزعة علةى منة (39) ةالمملك في معاتالجاد عد

 فةية وتجةد الجامعةات نفسةها مدفوعةة نهضة تنموية شاملة وقفزات كمية ونوعية لمواكبةة التغييةرات المطةرد وديةعالس تامعالجا

 التةيو .3.7لرؤيةة المملكةة  وطبقةا   .فسة للوصةول للعالميةةنالما لها لتحقيقهدف من خالتة موحرؤى ط يظل هذة التحديات لتبن

وقةد ارتفةع عةدد  ،.3.7جامعةة دوليةة بحلةول  ..3علةى األقةل مةن أفضةل  ةيدعوسة جامعةات 1يعد من أهم محاورها أن تصةبح 

 .3.59عةةةام  جامعةةةات فةةةي 2ـ بةةة رنةةةة  جامعةةةة سةةةعودية مقا 35إلةةةىفةةةي تصةةةنيف التةةةايمز للتخصصةةةات  وديةعالسةةة الجامعةةةات

ة رؤيةة مةةن أهةةم بنةةود .(3.33/.38/5تخصصةةا  )واس  55ة مةةن بةةين يتخصصةةات رئيسةة .5 السةةعودية فةةيالجامعةةات ت ايزوتمةة

وكما أن تطوير البرامج الدراسية القائمة وتغييرهةا أو  مل،المؤامة بين مخرجات التعليم وسوق العالتعليم و فياألستثمار كة ممللا

ق مةع األطةار االتسةا إلةى( باإلضافة آفاق) الجامعي للتعليم قبليةالمست لمسايرة الخطة يأتي وديةعالس اتجديدة بالجامع جامبر بناء

، ومتطلبةات سةوق العمةل يعتمةاد األكةاديمالواة من الهئية الوطنيةة للتقةويم عتماد الصادر، ومعايير اإلقف(ست )ؤهالالوطنى للم

من  عن مدى فعالية تلك البرامج وماتتضمنهجعة الراجابة للتغذية تسا يأتيم منها جديدة أو تطوير القائ ةسيدراكما أن بناء برامج 

وغيةرهم مةن  ربةاب العمةلأو الطةالب والخةريجين ة المسةتفديين مثةل تقييمةاتافةك يت رأراسية مسةتقاة مةن اسةتطالعامقررات د

البةرامج تطةوير الخطةط و نحو تعد محفزا مهمادات التقنية والعلمية جستالمطراف المعينة وكذلك المراجعة الخارجية وكما أن ألا

التةةي أحةةد البةةرامج المسةةتحدثة  وديةعسةةال معةةاتالجا فةةي يالرقمةة اإلعةةالمل بةةرامج وتمثةة ،(35 ص ،3.35) سةةعد سةةعيد يةالدراسةة

يةة )كل يهةو يالرقمة المعةاإلتقةدم بةرامج  التةيوودية عالسة تعةاجامأهةم ال إلىويمكن األشارة  .اإلعالميلعمل مع سوق ا تتواكب

 ديةسةعوال امعةةبالج اإللكترونةي اإلعةالمبجامعة جدة، قسةم  اإلعالمالتصال وبجامعة الملك عبد العزيز، كلية ا اإلعالمال واالتص

جامعةة ) هةداف وهةياألحقيق عدد من تل امجوتسعى تلك البر ة بجامعة نورة بنت عبد الرحمن(الرقميالصحافة  اإللكترونية وقسم

 :(3.59،ةجد

 ية والمؤثرة دولي  ااإلعالمناعمة السعودي، وتبني تفعيل القوة ال اإلعالمطوير م في تهااإلس. 

 ياسات وآليات تحقق ذلكبراز دوره بتبني الكلية لسمي الدولي الحديث وإعالال ماإلعالالسعودي في  تعزيز الحضور. 
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 يةة اإلعالممةل افسةة فةي مجةاالت العمنادرين علةى القة ي،اإلعالمةتميةزون بأخالقيةات العمةل فين يرحتةن مإعةداد خةريجي

 .عين العام والخاصالمختلفة في القطا

  اإلعةالمات ة قادرة على التعامل مع معطيإعالمية محترف وادركيل لتأه اإلعالمتقديم التعليم النوعي والمتميز في مجال 

 ودية.عالسية ربالعالمملكة في ية اإلعالمة للمؤسسات آلنية والمستقبليات اجاالمتجددة، تلبي االحتي

 عالمي  ا والتفاعل ئدةالرا اإلعالمها محلي  ا وإقليمي  ا ودولي  ا بعقد الشراكات العلمية مع كليات اإلسهام في نقل المعرفة وتبادل 

 .اإلعالمية، واالتصاليةوالتقنيات  واألبحاث، الدراسات،مجاالت  مع المتغيرات المتسارعة في

 ودعم المتميزة منها ونشرها ية وأولوياته،اإلعالمرتبط باحتياجات المجتمع ية، تلية ذات جودة عاإنتاو أبحاث علم. 

 ز منطقةة مكةة المكرمةة خا ىسةتولةى ماالهتمام بأبحاث الرأي العام وقياساته ع صةة ومسةتوى المملكةة عامةة، وبمةا يعةز 

 .رؤية المملكة المستقبلي

   م مجتمعيةةة لمؤسسةةات الدولةةة بقطاعيهةةا العةةادمات الوالخةة ةيةةاإلعالممهنيةةة ستشةةارات الم الخبةةرات العلميةةة واإلديتقةة

 .والخاص في ضوء معايير االعتماد والجودة

  ا يؤسةس لإلعالمةي المتميةز والمتفةرد لطالب الكلية وطالباتهة المناهج التعليمية نبجا إلى مهاري احترافي جبرنامتقديم

 .ملجهم والتحاقهم بسوق العى تخرقهم بالكلية حتإكسابهم الخبرات وتعزيزها منذ التحاو، وعهمن ن

 فةيبرزهةا التقةدم السةريع أن مة تةيالمعظم دول العالم مجموعة من التحديات والتحوالت المهمةة و فيالتعليمية  تواجة األنظمةو  

 إلةىاجةة ماسةة التحةديات بح هسسةات التعلةيم أمةام هةذمؤ لكة بحت، لهةذا أصةوإدارة الجةودة تصةاالتوشةبكة اإل مجال التكنولوجيا

وعلةى الةرغم  (332ص،3.51)ليلةى محمةد وحةديث وتلبيةة للتنافسةية العالميةة جديد  والتغيير الهادف لمواكبة كل ما هووير تطلا

تحديات بعا المن  يتعانت لزاماإال أنها  وديةعالس خل الجامعاتداالتعليمية  مليةمرت بها الع التيحات واإلصالات طورتلمن ا

أحيةان أخةرى  فةي متةدرجا   المدى تأخذ شكال   ةدبعا األوقات وحلول بعي فيحلول فورية  ىلإتحتاو التي اديمية كاألمشكالت الو

 إلةىالموقةف الطبيعةي يحتةاو غموض أو انحراف عةن أو بأنها صعوبةف المشكلة يعرت نويمك .ةيتبعا لطبيعة المشكالت األكاديم

 يوالمشةةكلة الجامعيةةة هةة (.15 ص ،2..3)ن رو، وآخةةدهللاسةةعحلةةول المناسةةبة للتخفيةةف مةةن حةةدتها أو حلهةةا لا دجةةايإوتفسةةير 

 الجامعة سةعودت ق إفادته من خدماوعتفعية ارئة وتؤثر على حياته الجام، وليست طريقابلها الطالب بشكل متكر التيالصعوبات 

قبةات لعأن المشكالت األكاديمية تعد من أهم ا إلى (8..3ص  ،588)ت شيوبالجوهرة ) توقد أشار (38 ص ،.3.5)الشمرى 

ير التأث إلىذلك  فحسب وأنما يتعدى الطالبالمشكالت ال يقتصر على  هتأثير هذو يالالع مرحلة التعليم في الطالب ترضتع التي

 التةيجتماعيةة واالنفعاليةة وبويةة واإلرلتت اويواجةه طةالب الجامعةات عةددا مةن المشةكال .ليهةاإينتمون  التيسسة تاجية المؤنإ يف

فةت ر  أمةا المشةكالت األكاديميةة فقةد ع   .(573، ص 2019)ى الشةمرسةلمان ي هم العلمةصةليتح فةي ة تؤثرسيضغوط نف إلى يتؤد

 خالةةدالجامعةةة  فةةي واقتصةةاديا   درجةةة تكةةيفهم اجتماعيةةا   فةةيو يالعلمةة ليهمحصةةت يفةةر تةةؤث علةةى أنهةةا مةةايراه الطةةالب مةةن مشةةكالت

علةى ضةيقا يةؤثر  ا وتسةبب لةهمعةة وخارجهةالجااخل حياته د فيوضع مزعج يواجه الطالب  وهي .(98 ص، .3.3) يصانعفال

ات صةعوب ياديميةة هةألكا التمشةكلا .(.. ص ،.3.5) الطروانةةاجة للمسةاعدة حدرجة تكيفه مع محطيه لدرجة يشعر معها بال

سةتاذ ألواجيةل والتأ والتسةجيل، والتحويةلمسةيرته األكاديميةة مثةل القبةول وب طالةتؤثر على تحصيل ال يمتعلقة بالجانب األكاديم

 مةن عةدد إلةىوقد تطرقت العديد من األدبيات المتعلقة بالمشكالت األكاديمية  .ي، والمعدل التراكمية، والمقررات الدراسالجامعي

 ر مباشر وغير مباشر على حدة هذه المشكالت،التي لها تأثي ملواالع
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 :ينعاملين رئيسي إلىات هذه العوامل الدراس عتأرجوقد  

 مسةتوى ذكائةه  يوتةدن الطالةب النفسةية الجامعة، وحالةنظمة بأ الخبرة، والجهل ب نفسه كنقصطاللل ترجع عوامل ذاتية

 بةةالنفس، وضةةعفوانعةةدام الثقةةة  ،التخصةةص المناسةةبيةةار ختا عةةدمة، وبالجامعةةوعةةدم وضةةوا الهةةدف مةةن االلتحةةاق 

  وقت.الوعدم القدرة على إدارة  ،يةراسالمهارات الد

 نظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، فلهةا تةأثير كبيةر التربوية والتيئة الب وهيعليمية سسة التعوامل تنظيمية تعود للمؤ

والميةل  النفسةي،وزيادة الضةغط  المحاضرات،قاعات  في والتزاحم، البالطاد دععلى إنتاجيته. وذلك من حيث زيادة أ

 محمةد،سةرى ي)واإلرشةاد. ه التوجية ل عمليةة، وإهمةاالمتفةوقين دراسةيا   الطةالبمن شأن مع اإلعالء  العام،افس نتلا ىإل

 .  (5.5ص، 3.53) زايد أحمدو

 :يالجامعداء التعليم أنموذج 

   :ينيسيرئ محورين لىعتم تطبيق هذا النموذو 

 الدراسةية وتحقيةق العدالةة  وبيئةتهم بالالطة بقيةاس احتياجةاتويهةتم هةذا المحةور  :(الطدالبرضا محور )ألول ور احالم

ا المحةور مةن وقةد تةم تطبيةق هةذ. (291 ص، 2021)خليفة  ألدهمالجامعة رسالة اا يحقق يرهم بمبينهم والشفافية وتطو

  .يواألرشاد األكاديمدريس يئة التاء هعضأ عمتواجه الطالب  التي مشكالتال خالل مقياس

  يةات مكانإلا تظهةر التةيهةذا المحةور علةى المقةاييس الداخليةة والخارجيةة  زكري :(والنمو)التعليم  محور يالثانالمحور

 مؤشةرات هةذا المحةور عام وتركةزر البيئة التحتية والقدرات البشرية والتكيف مع البيئة الخارجية بشكل تطويالمتعلقة ب

قيةةاس مةةن خةةالل م رحةةوالمقيةةاس هةةذا  وقةةد تةةم (.318ص  ،3.33) عمةةاد محمةةداألنظمةةة  فةةيثمار تكفةةاءة واألسةةال علةةى

 .(ييدانالم المعلومات، التدريب مصادرالمقررات الدراسية، )

 

 :الدراسةنهج نوع وم. 1

ة وسةمات يعةطب وصةف تركةز علةى التةيتلةك البحةوث  يوهة ،Descriptiveة فةي إطةار الدراسةات الوصةفية تندرو هذه الدراس

 (5.7ص ، 8..3) ىمسةلالمبةراهيم إ خالص داللتهةا، وتحليةل الحقةائق وتفسةيرها السةتمعةين، أو فةرد مع معةينخصائص مجتو

 اإلعةالمتخصةص  اإلعةالملميدانية من طالب كليات االتصةال ورعينة الدراسة ااختياة في سح بالعيناستخدم الباحث منهج الموقد 

 اإلعةالمراسة تخصةص كالت األكاديمية التي تواجههم في دلمشراتهم حول أهم اوقوف على تصولل ةيودعالس بالجامعات الرقمي

 .الرقمي

 الدراسة: تالمجا. 1.1

 :وهةي  الرقمةي اإلعةالمرامج بكةالوريوس فةي مجةاالت التي تقةدم بة المعاإلل وات االتصاتمثل في كلي أوالً: المجال المكاني

 اإللكترونةي اإلعةالمبجامعةة جةدة، قسةم  المعةاإل، كلية االتصال وعبد العزيزلك الم بجامعة اإلعالمكالتالي )كلية االتصال و

 (.عبد الرحمنة بجامعة نورة بنت الرقميوقسم الصحافة  ،رونيةتلكاإلودية عالسبالجامعة 

 3.33/3.35 الجةةةةامعيالعةةةام مةةةن  يالثةةةان يالدراسةةةة الزمنيةةةة الفصةةةلاختةةةار الباحةةةةث الفتةةةرة  الزمندددي: نيًدددا: المجدددالاث 

 ماإلعةةالجةةاالت زيةةع اسةةتمارة المسةةح علةةى طةةالب بةةرامج بكةةالوريوس فةةي مة التةةي تزامنةةت مةةع تووهةةي المةةد7..5/...5

 الدراسة. عينةودية عالسبالجامعات  ميقرلا
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 :عينةةةودية عالسةةبالجامعةةات  ياإلعةةالم الرقمةة بةةرامج بكةةالوريوسطةةالب  المجةةال البشةةري فةةي تمثةةل: بشددر ال المجددال ثالثًددا 

 الدراسة.

  ًيةودعسةلاالجامعةات األكاديمية التي تواجةه طةالب  مشكالتة السة على دراسر هذه الدراتقتصية: حدود الموضوعلا :رابعا 

  .مة نظرهمن وجه الرقمي اإلعالمبكالوريوس  جبرنامفي 

 ت اإلجرائية للدراسة:ريفاالتع. 2.1

  صةعوبة  وهةي مثلالعمل األسير  وقعيكل عائق يمكن أن يحول دون تحقيق الهدف أو  يه :صطالحاإالمشكالت األكاديمية

 (15ص ، 2..3) ونخروآل، الت حدتهاطرا وجهات نظر تخفف من  وأإيجاد حلول مناسبة  إلىو تحتا

   ي الرقمةة اإلعةةالم سوبةةرامج بكةةالوريقةةد تواجةةه طةةالب  التةةيلصةةعوبات ائةةق واالعو يهةة :ئيددااديميددة إجرااألكالمشددكالت

تم قياسها من خالل  لديهم وقدليم وى التععلى مست عه تأثيرتبي مما، جبرناملا نمدون استفادتهم  وتحولودية عالسبالجامعات 

دريب علومةةات، التةة، مصةةادر الميميكةةادرشةةاد األاإل ،دراسةةيةالررات المقةة التةةدريس،عضةةاء هيئةةة أ) وهةةيجوانةةب محةةددة 

 (.الميداني

 سةتهالك إو ونشر من إنتاوتمكننا  التية يددجة الالرقميساليب واألنشطة مجموعة من األ ىإليشيراصطالحا:  الرقمي اإلعالم

نةت باإلنتر غيةر المتصةلةو أتصةلة( الم )الوسةائط، كترونيةلا هزةجأأشكاله من خالل من خالل  تلفبمخ ياإلعالمالمحتوى 

  .(.5ص ، 3.53)محمد سيد 

 والكليةةات فةةيم سةةاقألا: هومجموعةةة الخطةةط الدراسةةية ذات السةةاعات المعتمةةدة والموجةةودة داخةةل إجرائيددا يالرقمدد اإلعددالم 

ويعتمةد علةى  الرقمةي اإلعةالممجةال  يفس بكالوريو تؤهل الطالب للحصول على درجة أكاديمية والتيسعودية لاالجامعات 

تقنيةةات تشةةمل  التةةية والرقميةةبمجموعةةة مةةن التقنيةةات  المسةةتحدثة والمرتبطةةةيةةة قليدالت ماإلعةةال ئلتتعلةةق بوسةةاواد دراسةةة مةة

 ،والواقةع المعةزز ،يناعوالةذكاء األصةط ،يةة األبعةادوالطباعة ثالث ،لوماتالمع تقنياتو ،صصونلوتقنيات ا ،اآللي الحاسب

 المتعددة. الوسائط الرقمية وتكنولوجيا

 حجمها:  نية وتحديديداالمتيار عينة الدراسة خا. 3.1

 على عينة راسةلدا تداعتموإن عملية المعاينة هي اختيار عدد من المفردات في المجتمع بأسلوب يجعل الجزء يمثل الكل 

بالجامعات  اإلعالمكليات االتصال وب الرقمي اإلعالمص تخص طالب عينة مناعتمدت الدراسة على  وقد .بسيطةعشوائية 

وحصل  ودية،عالسبالجامعات  الرقمي اإلعالم( من طالب تخصص 3.7ة قوامها )ينع الدراسة على وسيتم تطبيق ودية،عالس

 .إلحصائيحة للتحليل الصاة را( استم591منها الباحث على )

   البيانات:أدوات جمع . 1.1

 تالية:ات الألدويم اتصم الدراسة على اعتمدت

 :معلومةات علميةة مقننةة مةن  ي الحصةول علةىراسةة عليهةا فةلدا البيانةات التةي تسةتندوهةو أحةد أدوات جمةع  أداة االستقصاء

لجمةع البيانةات المتعلقةة  نةيكترواإلل ستقصةاءالا لالخةالمبحوثين في إطار الموضوع األساسي للدراسة، وقد تم تطبيقه مةن 
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احةل ة فةي مرسةالدرا عينةودية عالس بالجامعات الرقمي اإلعالم برامج بكالوريوس ه طالبواجتي تة البالمشكالت األكاديمي

 :وهيعلى عدد من المقاييس  االستبانة تحتوإ الوريوس. وقدبكال

 عبارة.( 51على ) دريس واشتمللتا ئةيهمقياس المشكالت األكاديمية الخاصة بأعضاء  .أ

 .ات( عبار9دراسية واشتمل على )ت القررابالممقياس المشكالت األكاديمية الخاص  .ب

 .ات( عبار9على ) ي واشتملاألكاديماد رشكاديمية الخاص باإلمقياس المشكالت األ  .ت

 .ات( عبار1المعلومات واشتمل على ) الخاص بمصادرديمية كالت األكامقياس المش .ث

 .ات( عبار8واشتمل على ) يدريب الميدانكاديمية الخاص بالتالمشكالت األاس مقي .و

   وثبات التحليل: ت صداءاإجر. 5.1

  صد  التحليدلValidity:  س ومةدى قدرتةه علةى تةوفير المعلومةات القيةا ية أسةلوبى صةالحتحليةل مةدبصةدق الوي قصةد

تةةم التحقةةق مةةن الصةةدق وا. خل معهةةن تتةةداحتمةةل أي تالتةة وأن يميةةز بةةين القةةدرة التةةي يقيسةةها والقةةدرات للقيةةاس،المطلوبةةة 

وتةةم تعةةديل  معةةالاإلعلةةى مجم وعةةة مةةن السةةادة الم حكمةةين فةةي مجةةال  هاعرضةةالل مةةن خةةالظةةاهري لصةةحيفة االسةةتبيان 

، وقةد هةؤالء المحكمةين ضةافة وإعةادة الصةياغة بعةد تجميةع تقيةيمإلبالحةذف أو با بدوه مةن مالحظةات،أ لما مارة وفقا  االست

بعةد جمةع البيانةات بةءجراء  احةثالب قةام أسلوب إعةادة االختبةار، حيةث ىائج االستبيان علثبات نت ث في حساباحلبا دماعت

فةردات الدراسةامة( مةن إج%.5) ىدراسةة علة فةردة باسةتخدام م عامةل 59) لميدانيةةة الي م   ”Cranach's Alpha ( م 

“coefficient قيمدة والجدول اآلتي يوضح لنا حسداب  مبحوثين،ال اتابجتق عالية بين اسوجود نسبة اتسا ىمماَ يدل عل

 :يانستبة االمعامل الثبات لصحيف

  ارةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستم( 1جدول )

 خفا كرونبال ألُمعام المجال

م عامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات 

 االستمارة

..83. 

مج -3ع× 5-=ن%ن∝معامل 

 ك3ب%ع3ع

 ن=ة، سئلاأل وأ نودالب مجموع تباين 3حيث ع

 ختبار ككلتباين اإل ك3عدد البنود، ع

 

فقرات لجميع  مل ألفاَ ة م عاقيم بلغتعة حيث قيمة م عامل ألفا كرونباخ كانت م رتف نأ اب  ما يلي:الس لجولن اين مويتب

رتفع يدل على عدم وجود اختالف.83..االستمارة ) يدل  ، كماوثينلمبحابات اجستا يفكبيرة  ات(، وهذا يعني أن م عامل الثبات م 

الحزم  استخدام برنامجتعتمد الدراسة على  لمستخدمة في الدراسة:ية احصائاإل ليبساألا على صالحية االستبيان للتطبيق.

 :االستعانة بالمعامالت اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسةوقد تم  (37نسخة ) SPSS"عية "االجتما ة للعلومحصائياإل

لقياس الفروق التباينات بين  3Chi squareومعامل كا ارةستمإلمعامل اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات او مئويةب النسال

من العبارات الخاصة  كل عبارة لىت المبحوثين عاجابإاض تفاع أو انخفمعرفة مدى ارل (Meanالوسط الحسابي )و ،البدائل

 حسابي.سط الانات عن الوى تشتت البيمدة فراالنحراف المعياري لمعو ،باالستبيان
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  النتائج: .5

لمختلفة مع اة بنسبها المئوية سيطالبالتكرارات بة على تساؤالت الدراسة من خالل حساب اإلجاوصفي اء الصحاإل يعرض

 والفروق بين البدائل المختلفة.  ،واالنحراف المعياري ،متوسط الحسابياب الحس

 .ر النوعوفقا لمتغي سةرادلتوزيع عينة ا ( يوضح1جدول )

 % ك النوع 
المتوسط 

 الحسابي
 معيار لاف انحرالا

الفرو  بين 

 البدائل

 40.5 79 ذكر

 59.5 116 ىأنث 7.021 0.492 1.59

 %100 195 ليااإلجم

 

 كورالذ بةنس حين أن في ،%19.1بلغت ناث إلالعينة من اأن نسبة  :يتضح من الجدول الساب  فيما يتعل  بنوع المبحوثين

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 5.19داره )فكان مقبحوثين المبنوع . أما عن المتوسط الحسابي الخاص %1... بلغت

 .(35..3) بلغ مقدارهالبدائل  اوتات بينوالتففروق (، أما ال93...) المعياري

 :توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير السن ( يوضح2جدول )

 % ك السن 
المتوسط 

 بياسحلا

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 21.5 42 نةس .3إلى 58من 

2.00 0.658 48.831 
 56.9 111 سنة 33 إلى .3من  

 21.5 42 سنة 33من بر أك 

 %100 195 اإلجمالي

 

 (سنة33-.3)من مرية علا ةالمرحلالترتيب األول  فيجاء  :يتضح من إحصائيات الجدول الساب  فيما يتعل  بعمر للمبحوثين

المرحلة الترتيب الثالث  فيو ،%35.1بلغت سنة( بنسبة .3-58)ية من حلة العمرمرال ينلترتيب الثاا ، وفي%12.9بنسبة 

(، في ...3أما عن المتوسط الحسابي الخاص بعمر المبحوثين فكان مقداره ) .%35.1ة بلغت سببن سنة( 33من  )أكبرالعمرية 

 (. 8.875.) هلغ مقدارل بدائلبتات بين االفروق والتفاو (، أما218..)اف المعياري رحنالحين بلغت قيمة ا

 :التراكمي عدلوفقا للمتوزيع عينة الدراسة  ( يوضح3جدول )

 % ك ى التراكمالمعدل 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 2.1 4 3.31أقل من  إلى 5من 

3.42 0.765 138.518 

 10.8 21 7.31من ل أق إلى 3.31 من

 30.3 59 1..ل من أق إلى 7.31من 

 56.8 111 1 إلى 1..من 

 %100 195 اإلجمالي
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، %12.8بلغت  األولى بنسبةلمرتبة ا فيت ( جاء1 إلى 1..)من ت التراكمية لمعدالأن ا :ل الساب ضح من إحصائيات الجدوتي

المعدل ثالثة حاز المرتبة ال فيو ،%7..7بنسبة  (1..أقل من  إلى 7.31)من  ت التراكميةالدعملالمرتبة الثانية ا فيثم و

أقل  إلى 5) التراكمية منجاءت المعدالت األخيرة  رتبةمال فيو، %8..5نسبة  ى( عل7.31أقل من  إلى 3.31)من  التراكمي

عند االنحراف المعياري  يمةأتضح قحين  يف (،3..7وقد بلغ المتوسط الحسابي مقدار ) %3.5بنسبة بلغت  .(3.31من 

 .(578.158لبدائل فبلغ مقداره )تات بين اق والتفاووالفر (، أما321..)

 قسم:لاا للكلية أو قيع عينة الدراسة وفوزت ( يوضح1جدول )

 % ك القسم  –الكلية 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 15.4 30 يزعبد العزة الملك امعبج مالاإلعكلية االتصال و

2.30 1.109 328.169 

 64.1 125 بجامعة جدة اإلعالمال واالتصكلية 

 نمام محمد ببجامعة اإلواالتصال  اإلعالمكلية 

 سعود 
10 5.1 

ودية عالسبالجامعة  اإللكتروني اإلعالمقسم 

 اإللكترونية
15 7.7 

عبد  بنت ةرة بجامعة نوالرقميقسم الصحافة 

 الرحمن
12 6.2 

 1.5 3 أخرى تذكر

 %100 195 ياإلجمال

 

 اإلعالماالتصال وكلية  إلىينتسبون  نم نسبة أن أو القسم: يتضح من إحصائيات الجدول الساب  فيما يتصل بنوع الكلية

عزيز، ملك عبد البجامعة ال المعإلاكلية االتصال و إلىأنهم ينتسبون  إلى أشاروا %..51بنسبة ثم و ،%5..2 بجامعة جدة

 %2.3 بنسبة بلغتتلى ذلك و، اإللكترونية وديةعالس بالجامعة إللكترونيم ااإلعالقسم  إلىسبهم نتاإ تبين  %3.3غت بنسبة بلو

 ىإل أشاروا %1.5بنسبة بلغت عقب ذلك وأة بجامعة نورة بنت عبد الرحمن، الرقميقسم الصحافة  إلىأنهم ينتسبون  إلى واأشار

 إلىأشاروا  %5.1بنسبة بلغت تلى ذلك و اإلسالمية، عودن سحمد بمام متصال بجامعة اإلواال اإلعالمكلية  إلى أنهم ينتسبون

تصال وقسم االعالم واإليصل وكلية العلوم اإلنسانية قسم جامعة الملك ف اإلعالم لت في قسمتمثى خركليات أ إلىنتسبون م يأنه

حراف المعياري النة ات قيمن بلغ(، في حي.3.7اص )المتوسط الحسابي الخ وقدر ملك خالد.ال واالتصال بجامعة اإلعالم

  (.738.529مقداره ) بدائل بلغفروق والتفاوتات بين ال(، أما ال5.5.9)

 :الحصول على إنذار بالفصل أثناء الدراسة بالكلية وفقا لمدىتوزيع عينة الدراسة  يوضح( 5جدول )

 % ك ووجود انذار 
وسط تملا

 الحسابي

نحراف الا

 ر المعيا
 ائلالفرو  بين البد

 2.1 4 نعم

 97.9 191 ال 179.328 0.142 1.98

 100 125 اإلجمالي
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المرتبة األولى  فيجاء  :ل بالحصول على إنذار بالفصل أثناء الدراسة بالكليةيتص فيماولساب  ل اجدويتضح من إحصائيات ال

. أما %3.5بنسبة بلغت و الكليةاسة بالدر إنذار بالفصل أثناءالحصول على  مث ،%93.9ة بلغت بسنبنذار بالفصل إعدم وجود 

قيمة االنحراف  وقدرت (،5.98) كان مقدارهية فدراسة بالكلال ناءل على إنذار بالفصل أثعن المتوسط الحسابي الخاص بالحصو

 .(539.738) ارهدقم والتفاوتات بين البدائل بلغ(، أما الفروق 5.3..المعياري )

 ودية:عالسعات جامبال الرقمي عالمة استحداث قسًما لإل( أهمي2جدول )

درجة أهمية استحداث  

  ميالرقلإلعالم  قسمً 
 % ك

المتوسط 

 بيالحسا

االنحراف 

 ار المعي

الفرو  بين 

 البدائل

 76.4 149 مهم جدا  

1.30 0.606 287.277 
 17.9 35 مهم 

 4.6 9 يصعب التحديد

 1.1 2 غير مهم

    %100 195 مالياإلج

 

 الرقميعالم لإلا ن استحداث قسم  أاألولى المرتبة  فيجاء ة أعاله تتضح النتائج التالية: ول الموضحانات الجديراء بوباستق

ا بالجامعات السعودية ا أن ورأ %53.9بلغت وبنسبة  تبة الثانية تبين أنالمر في، و%..32وذلك بنسبة  ""شيء مهم جد 

ا لإلعالم  ثستحداإ تحديد  رأوا أنه من الصعوبة %2..وبنسبة بلغت  ذلك تليمهم"، يء ش"ودية عسال تبالجامعا الرقميقسم 

ا لإلأهمية استحداث  ا  %5.5المرتبة األخيرة وبنسبة بلغت  في، وبالجامعات السعودية الرقميعالم قسم  رأوا أن استحداث قسم 

ع ودية الرقميلإلعالم  ا لإلعالم استحداهمية بي ألالحساتوسط أما عن الم .""شيء غير مهم بالجامعات السُّ  الرقميث قسم 

بلغ مقداره فوالتفاوتات بين البدائل  لفروقاو(، 2.2..اري )ف المعيالنحراقيمة او(، .5.7)بلغ  ةوديعالسبالجامعات 

هذا  تقبللمس مدراكهإوودية عالسجامعات لالدى طالب  يمقالر اإلعالمهمية مساق أعلى النتائج السابقة  وتؤكد (.383.333)

 .يالسعودسوق العمل  فيلتخصص ا

 :راسةعينة الدسبة لبالن الرقمي اإلعالم جبرنامأهمية يوضح ( 2جدول )

 اإلعالم جبرنامة ميأهدرجة  

  يالرقم
 % ك

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 71.3 139 ا  جدمهم 

1.35 0.612 243.544 
 22.6 44 مهم 

 5.6 11 التحديد عبيص

 0.5 1 غير مهم

    %100 195 اإلجمالي

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        66  

 ISSN: 2706-6495 

 
المرتبة  في :يما يلبالنسبة للطالب  الرقمي اإلعالم جبرنام حداثتسإبأهمية تعل  الذ  يالساب  وضح من بيانات الجدول تيو

ا"يعد  قميالر إلعالما جبرنام األولى جاء وجود  المرتبة الثانية  تبين أن وجود  في، و%35.7غت نسبة  بل" وذلك بمهم جد 

أنهم  رأوا أنه  إلىينة الدراسة رت عأشا الثةبة الثالمرت في، و%33.2بلغت وذلك  بنسبة  شيء مهم"،" الرقمي اإلعالم جبرنام

  %1.. بلغتنسبة وب ةبة األخيرمرتال فيو ،%1.2 لغتوبنسبة ب وذلك يمرقال اإلعالم جبرنام من الصعوبة تحديد أهمية وجود

 يالرقم اإلعالم جبرناملوجود ط الحسابي لمتوسعن ا شيء غير مهم. أمابالنسبة للطالب  الرقمي اإلعالم جبرنام جاء وجود 

ائل لبدا ينت بوتاالفروق والتفا(، أما 253..(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.71بالنسبة للطالب فكان مقداره )

 يالرقم معالاإلصص دراسة بأهمية تخالطالب عينة ال لدى إدراكوجود  إلىوتشير النتائج السابقة  (...3.7.1) رهفبلغ مقدا

 .اإلعالمدراسة  فيستحدثة مة والمحد الفروع المهأك

 :يالرقم اإلعالماختيار المبحوثين لتخصص  يوضح دوافع( 2جدول )

 

   درجة        

 الموافقة      

 دوافع

 ار تياخ

 بحوثينالم

 لتخصص

 معالإلا 

  يالرقم 

 غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة

غير مواف  

على 

 اإلطال 

 إلىاإلجم

سا
ح
ال
ط 
س
لو
ا

ي
ب
  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

  
و
فر
ال

لب
 ا
ن
بي

ئل
دا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 اإلعالم جبرنام

من  الرقمي

التخصصات 

بة لومطالالحديثة 

 في سوق العمل

126 64.6 54 27.7 14 7.2 1 0.5 0 0 591 5.. 1.44 0.650 194.518 

 اإلعالم جبرنام

يقدم لي  الرقمي

من الكثير 

األدوات 

 التي بيقاتوالتط

تساعدني على 

اتي تطوير مهار

 في اإلنتاو

 ياإلعالم

105 53.8 62 31.8 21 10.8 6 3.1 1 0.5 591 5.. 1.65 0.833 198.513 

 اإلعالم جبرنام

ي عدنيسا الرقمي

 ى تحقيقعل

 مهنيةتي الطموحا

 اإلعالم مجالفي 

112 57.4 55 28.2 25 12.8 3 1.5 0 0 591 5.. 1.58 0.771 137.369 

 اإلعالم جنامبر

يساعدني  الرقمي

 على تطوير

ما اتي بمهار

114 58.5 63 32.3 17 8.7 0 0 1 0.5 591 5.. 1.52 0.699 158.949 
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يتواكب مع 

تطورات 

 اإلعالمتكنولوجيا 

 الحديثة

 معالاإل جامرنب

يوفر لي  ميالرق

ات ياإلمكان

التكنولوجية 

والبشرية التي 

يلي تساعد في تأه

 وتدريبي

61 31.3 43 22.1 38 19.5 38 19.5 15 7.7 591 5.. 2.50 1.318 27.641 

أساتذة القسم 

شجعوني 

 لاللتحاق بالقسم

38 59.1 18 9.2 23 11.8 47 24.1 69 35.4 591 5.. 3.47 1.524 42.615 

راكمي التدل معال

سبب هو 

 جبرنامب لاللتحاق

 الرقمي اإلعالم

99 1..8 .. 33.2 79 3. 3 7.2 2 7.5 591 5.. 5.82 5..11 5.3.538 

ي من تم تشجيع

لة العائ قبل

 صدقاءواأل

23 7... 13 32.3 .2 37.2 35 5..8 9 ..2 591 5.. 3.31 5.535 13..33 

 

دوافةةع اختيةةار المبحةةوثين لتخصةةص  تبددين التدديو ليددة التاليددةجماج األلنتددائتضددح اه تحة أعددالوضددلمل اجدددووباسددتقراء بيانددات ال

 " (  ثةم تلةى  ذلةك عبةارة 3..7ق بالقسةم" بمتوسةط )حةام شةجعوني لاللتارة "أساتذة القسةفع  كانت لعبفأكثر الدوا يالرقم ماإلعال

(، يليهةةا .3.1يبي" بمتوسةةط )وتةدريلي ي تةةأهاعد فةةسةالتةةي ت يةشةةرالبة واإلمكانةةات التكنولوجية ر لةةييةوف لرقمةةيا اإلعةةالم جبرنةام

مةن أجبرنةي  ة هوالسنة التحضيريمعدلي التراكمي في " ثم (، ومن3.31بمتوسط ) األصدقاء "تشجيعي من قبل العائلة ورة "عبا

قةات تطبيت والادوألمةن اير لكثا لي يقدم الرقمي اإلعالم جبرناموتبعها " (،5.82بمتوسط ) "الرقمي اإلعالم جبرنام لاللتحاق ب

يسةاعدني علةى  الرقمةي اإلعةالم جامبرنة، تالهةا "(5.21ط )بمتوسة "ياإلعالمةتي تساعدني علةى تطةوير مهةاراتي فةي اإلنتةاو ال

يسةاعدني علةى تطةوير  رقمةيلا اإلعةالم جبرنةام(، وجةاءت عبةارة "5.18" بمتوسط )اإلعالمية في مجال هنيق طموحاتي المتحق

مةةةن  الرقمةةي ماإلعةةةال جبرنةةام(، وأخيةةةرا  "5.13الحديثةةةة" بمتوسةةط ) اإلعةةالما لوجيةةةتكنوات رومةةةع تطةة كةةبوايت بمةةةامهةةاراتي 

 (. ...5)في سوق العمل" بمتوسط المطلوبة الحديثة  التخصصات

 يةثن ححةاق الطةالب بقسةم العالقةات العامةة مةع التدوافة فةي( 39.،3.35الصةادق السابقة مع دراسة )حسن، عبد  النتائجوتتفق 

مةن التخصصةات  رقمةيلا اإلعةالم جبرنةامة "عبةارنسبة ل: باليما يل إلىالبيانات التفصيلية للجدول الساب  ير وتش .العملص فر

أشةارت  بينمةا ،33.3بنسةبة موافةق مقابةل  %...2 وذلةك بنسةبة موافةق وبشةدة جاءت لصةالح عمل"في سوق الالمطلوبة الحديثة 

سةابي عةن المتوسةط الحوجةاءت عةدم الموافقةة  %1..ت أنه وبنسةبة بلغةحين  يف، %3.3 ةبنسب في وذلكأنهم على الحياد  العينة

 مقةةداره البةةدائل فبلةةغالتفاوتةةات بةةين ، أمةةا الفةةروق و(.21..حةةين بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري ) (، فةةي...5ه )فكةةان مقةةدار

مهةةاراتي بمةةا يتواكةةب مةةع ر يوى تطةةعلةة يناعدسةةي يالرقمةة اإلعةةالم برنةةاَمج"عبةةارة علةةى قةةة وبشةةدة ءت الموافوجةةا (.158..59)

 أكدوا أنهم موافقين، %73.7بلغت  وبنسبةنه حين أ في %18.1بنسبة الحديثة "  اإلعالمتطورات تكنولوجيا 
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. أمةا عةن %1..بنسةبة ق ة علةى اإلطةالعةدم الموافقة تضحأالرأي، وأكدوا أنهم محايدين في  %8.3بلغت  وبنسبةذلك بل في مقا 

البةدائل لفةروق والتفاوتةات بةين (، أما ا299..(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.13)ه ارمقد نكاف يابحسلالمتوسط ا

تحقيةةق طموحةةاتي يسةةاعدني علةةى  الرقمةةي اإلعةةالم جبرنةةامارة "(. وقةةد بلغةةت الموافقةةة وبشةةدة علةةى عبةة518.9.9)مقةةداره فبلةةغ 

 %53.8فةي مقابةل وبنسةبة بلغةت  مةوافقين، أنهةم %38.3بلغةت  ةوبنسةبت دكةمةا أبين % ..13" نسةبة اإلعةالملمهنية في مجةال ا

ط الحسةابي فكةان أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين. أمةا عةن المتوسة %5.1حين أن هناك نسبة بلغت  يفو أيالر في محايدين همنأأكدوا 

ره دامقةةةغ فبلةةة لدائلبةةةن اات بةةةي(، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةة335..نحةةةراف المعيةةةاري )فةةةي حةةةين بلغةةةت قيمةةةة اال(، 5.18مقةةةداره )

اعدني علةى تطةوير قات التي تسةيقدم لي الكثير من األدوات والتطبي ميرقال اإلعالم جبرنام"عبارة  نتائج وتوضح(. 573.729)

الموافقةة علةى هةذة العبةارة  إلةىأشةار  ة مةننسةب ، ويقةدر%17.8نسةبة ت ي" أن الموافقة وبشدة حازماإلعالمهاراتي في اإلنتاو 

م غيةر مةوافقين أكةدوا أنهة %7.5 تنسةبة بلغةمقابةل  فةيأنهم محايدين في الةرأي و إلىأشاروا  % 8..5بة وبنس ماني، وب75.8%

(، فةي حةين 5.21فكةان مقةداره ) ق. عةن المتوسةط الحسةابيأكدت أنها غير موافقة على اإلطةال %1..لغت ب ئيلةبينما وبنسبة ض

نتةائج عبةارة  (. جةاءت598.157)مقةداره فبلةغ  دائلالبة بةين توتةافاالتروق و(، أمةا الفة877..لغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )ب

ة وبشدة بنسةبة بلغةت " لصالح إتجاه الموافقالرقمي اإلعالم جنامبر حضيرية هو سبب لاللتحاق باكمي في السنة التالتر"المعدل 

أكةدوا بنسةبة  مةارأي، بينلةافةي  ينديةم محاأكدوا أنه %.3في مقابل بنسبة بلغت  ،%33.2قة في حين بلغت نسبة المواف ،8%..1

علةى هةذه العبةارة. أمةا عةن  أكدوا أنهم غير موافقين علةى اإلطةالق %7.5بلغت  نسبةفي مقابل  موافقين،أنهم غير  %7.2بلغت 

 للبةدائوتةات بةين ا(، أما الفةروق والتفا11..5معياري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف ال5.82فكان مقداره ) المتوسط الحسابي

أكةدوا أنهةم  %...7وبنسةبة بلغةت  ه" أنةدقاءاألصةوتبرز نتائج عبةارة "تةم تشةجيعي مةن قبةل العائلةة و (.5.3.538)ره دامقغ لفب

أكةدوا أنهةم محايةدين  %37.2بينما وبنسةبة بلغةت  موافقين، أكدوا أنهم %32.3ن بشدة على هذه العبارة، مقابل نسبة بلغت موافقي

نةاك نسةبة أن هأنهم غير موافقين على هةذه العبةارة، فةي مقابةل  %8..5 غتنسبة بلت أشار حين ة، فيلرأي على هذه العبارفي ا

فةي حةين بلغةت قيمةة (، 3.31قةداره )ى اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان مأنهةم غيةر مةوافقين علة أكةدوا %2.. تبلغة

وضةةح النتةةائج الخاصةةة بعبةةارة تو (.33..13) هاردقةةبلةةغ مبةةدائل ف(، أمةةا الفةةروق والتفاوتةةات بةةين ال5.535االنحةةراف المعيةةاري )

افقةة وبشةدة أن المو إلةى ي تةأهيلي وتةدريبي"اإلمكانةات التكنولوجيةة والبشةرية التةي تسةاعد فة ر لةييةوف الرقمةي اإلعالم جبرنام"

ين حايةدمهةم وا أنأكةد %59.1، بينما وبنسةبة بلغةت فقينكدوا أنهم مواأ %33.5بلغت  في حين أنه وبنسبة ،%75.7 جاءت بنسبة

طةالق.  اإل أكدوا أنهم غير موافقين على %3.3مقابل نسبة بلغت في  ،أنهم غير موافقين %59.1وأشارت نسبة بلغت  ،رأيلافي 

 (، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين البةدائل5.758ن بلغت قيمة االنحةراف المعيةاري )(، في حي.3.1وبلغ المتوسط الحسابى مقدار )

أكةدوا أنهةم  %..71بة بلغةت وبنسةذلةك  ة القسم شةجعوني لاللتحةاق بالقسةم"عبارة "أساتذج نتائ وتوضح (.33.2.5) قدارهفبلغ م

ر موافقين على هذه العبارة، في مقابل أن هنةاك ا أنهم غيأكدو %5..3على هذه العبارة،  بينما نسبة  غير موافقين على اإلطالق 

 نمةا بي ،%55.8ين فةي الةرأي وذلةك بنسةبة بلغةت نهةم محايةددوا أأكن م كاهنن حين أفي  ،أكدوا أنهم موافقين بشدة %59.1نسبة 

حةين بلغةت قيمةة (، فةي 3..7أما عن المتوسط الحسابي فكةان مقةداره ) %9.3أنهم موافقين وقد بلغت نسبتهم  إلىهناك من أشار 

 (3.251.) رهمقدا (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ.5.13االنحراف المعياري )
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المرتبطة بعضو هيئة  اإلعالمفي كليات االتصال و قميالر اإلعالمية التي يواجها طالب برامج كالت األكاديملمش( ا2ول )دج

 تدريس )األستاذ الجامعي(ال

 درجة

 الموافقة  

 

 تالمشكال

 األكاديمية

مواف  

 بشدة
 غير مواف  محايد مواف 

غير مواف  

على 

 اإلطال 

ال اإلجمالي
س
و

ط 

ا
س
ح
ل

ي
اب

 

ال
ا
ن
رح

ف 
ا

ا
عي
لم

 
ار

ن  
بي
  
و
فر
ال

ئل
دا
لب
ا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

أعضاء غياب 

هيئة التدريس 

 وتأخرهم عن

مواعيد 

 المحاضرات

وعدم االلتزام 

بالساعات 

 المكتبية 

27 13.8 20 10.3 45 23.1 50 25.6 53 27.2 195 100 3.42 1.354 22.000 

لية تستعين الك

 بمحاضرين من

معة الجا خارو

يس رلتد

 الرقمي عالمإلا

لقلة عدد 

المحاضرين 

 اإلعالمفي 

 الرقمي

92 47.2 48 24.6 25 12.8 20 10.3 10 5.1 195 100 2.02 1.216 109.949 

ؤل آتض

األهتمام بتنمية 

ئة أعضاء هي

روا لريس دالت

اإلبداع لدى 

 الطالب

79 40.5 63 32.3 34 17.4 13 6.7 6 3.1 195 100 1.99 1.062 101.692 

د ويتز عدم

ب الطال

بدرجاتهم في 

لواجبات ا

 واالختبارات

37 19 30 15.4 53 27.2 41 21 34 17.4 195 100 3.03 1.352 7.949 

ف الطالب تكلي

 بكثير من

 الواجبات

والتكليفات 

 ةسبوعياأل

64 32.8 40 20.5 49 25.1 27 13.8 15 7.7 195 100 2.43 1.284 37.077 

 يتعامل أستاذ

 رر معالمق

 باللطا

قة بطري

 والدلة اعغير

 لهم يوفر

للتعبير  الفرصة

 عن آرائهم

72 36.9 67 34.4 35 17.9 14 7.2 7 3.6 195 100 2.06 1.078 90.718 
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ال تتناسب 

تخصصات 

أعضاءهيئة 

التدريس مع 

قررات التي لما

 يدرسونها

41 21 32 16.4 59 30.3 36 18.5 27 13.8 195 100 2.88 1.318 15.538 

 امهتماعدم  

مقرر أستاذ ال

ف بشرا أهدا

ومفردات 

المقرر في 

بداية الفصل 

 راسيالد

92 .9.3 11 38.3 77 52.9 9 ..2 3 5 591 5.. 5.8. ..91. 5.8.93. 

عدم استخدام  

ستاذ المقرر ا

ل للوسائ

لتعليمية ا

والتوضيحية 

المناسبة 

 للمقرر 

31 78.1 29 71.. 78 59.1 5. 1.5 7 5.1 591 5.. 5.92 ..923 555.538 

توازن ال يتدن

بين الجانب 

النظري 

والجانب 

العملي 

ات لمقرر

 الرقمي إلعالما

23 75.8 .. 3..1 .3 3..5 33 57.8 59 9.3 591 5.. 3..9 5.731 39.539 

يعتمد أعضاء 

لتدريس ة اهيئ

على اإللقاء 

والتلقين في 

 اإلعالمتدريس 

 الرقمي

 بالمحاضرات

18 39.3 33 72.9 1. 31.2 57 2.3 3 5 591 5.. 3.53 ..91. 93.358 

 عدم مراعاة 

عضو هيئة 

التدريس 

وق الفردية فرلل

 بين الطالب

28 7..9 .8 3..2 .7 33.5 3. 53.7 53 2.3 591 5.. 3.7. 5.378 .8.157 

ة عضو هيئ

لتدريس ال ا

يشجع الطالب 

على طرا 

األسئلة 

 والمناقشة في

 المحاضرات

38 5... 73 52.. .3 3..5 .3 1.35  2.  7.23  591 5.. 7.3. 5.725 3..83 

م يقيعدم ت

 الطالب

عضاء هيئة أل

27 73.7 27 73.7 .. 33.2 5. 3.3 55 1.2 591 5.. 3.33 5.5.3 22.7.8 
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س في تدريال

 الكلية

 ال يقوم 

ئة ء هيأعضا

بتفعيل  التدريس

المنصات 

 اإللكترونية
 

82 ...5 21 77.7 73 52.. 1 3.2 3 7.2 591 5.. 5.88 5..55 575.538 

 

رتبطة المو الرقمي اإلعالما طالب برامج هكاديمية التي يواجهالمشكالت األ: أن ىجمالية إلإلتشير نتائج الجدول الساب  ا

عن مواعيد المحاضرات وعدم االلتزام  أعضاء هيئة التدريس وتأخرهم غياب" و هيئة التدريس فأكثرها هي عبارةبعض

 فيقشة سئلة والمناال يشجع الطالب على طرا األ التدريس عضو هيئةيها "ل، ي(3..7بمتوسط ) "بالساعات المكتبية

(، وتبعها "ال 7..7)سط وبمت " واالختباراتجاتهم في الواجبات ب بدرثم "عدم تزويد الطال (، و.7.3المحاضرات" بمتوسط )

توازن بين الجانب ال يتدن" ارةبع ثم (،3.88وسط )بمت "هيئة التدريس مع المقررات التي يدرسونها تتناسب تخصصات أعضاء

الواجبات والتكليفات من  يرتكليف الطالب بكث( تبعها "9..3" بمتوسط )رات اإلعالم الرقميالعملي لمقر النظري والجانب

م عد" ( تالها.3.7بمتوسط ) "فروق الفردية بين الطالبللهيئة التدريس  عضو عدم مراعاة" ثم (،7..3وسط )ت" بماألسبوعية

عها "يعتمد أعضاء هيئة التدريس على اإللقاء والتلقين في (، وتب3.33) بمتوسط "عضاء هيئة التدريس في الكليةألطالب لم اييقت

يوفرلهم  وال عادلة وغيريتعامل أستاذ المقرر مع الطالب بطريقة (، ثم "3.53)بالمحاضرات" بمتوسط  الرقمي الماإلعس تدري

 اإلعالممعة لتدريس من خارو الجا"تستعين الكلية بمحاضرين  (، وجاءت عبارة2..3سط )بمتو "ير عن آرائهمالفرصة للتعب

م بتنمية أعضاء هيئة التدريس ماهتؤل األآتض(، تالها "3..3متوسط )" بقميالر اإلعالملقلة عدد المحاضرين في  الرقمي

" التعليمية والتوضيحية المناسبة للمقرر للوسائلالمقرر ستاذ ستخدام اعدم ا(، ثم "5.99" بمتوسط )روا اإلبداع لدى الطالبل

اذ ستأم هتماإ عدم"(، وأخيرا  5.88ط )بمتوس "المنصات اإللكترونيةبتفعيل  أعضاء هيئة التدريس ال يقوم" ثم (،5.92بمتوسط )

 ،ابراهيمة )سع دراسابقة مالنتيجة الفق وتت .(.5.8) " بمتوسطالمقرر بشرا أهداف ومفردات المقرر في بداية الفصل الدراسي

 ،هدرجات بمحتويات المساق وتوزيع الدراسة بداية فيتعريف الطالب  تبة األخيرةالمر فيجاء  حيث (.2 ،3.35عبد الخالق 

 فيية اإلعالممن حيث إعتماد البرامج   Hafeez, E., & Nauman (53،3.3.)دراسة ع ة موتتفق النتائج السابقكما 

أكدوا أنهم  %9.3.هناك نسبة بلغت أن  إلىلية: وتشير البيانات التفصيخارو الجامعة  نضاء مانية على أعامعات الباكستالج

في حين أنه  ،"المقرر في بداية الفصل الدراسي اتفرداذ المقرر بشرا أهداف ومأستام عدم  أهتم"عبارة  علىموافقين بشدة 

 قةة عدم المواف، في حين أنه بلغت نسب%52.9 نسبة يالرأ فيالمحايدة  ىإلشار وأ، ينأكدوا أنهم موافق %38.3ونسبة بلغت 

(، في .5.8داره )مقان لمتوسط الحسابي فكا عن ا، أمعدم موافقتها على اإلطالق إلىأشارت  %5 ، في مقابل نسبة بلغت2%..

عدم عبارة "يرشوت(..5.8.93) بلغ مقدارهبين البدائل ف(، أما الفروق والتفاوتات .91..حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )

، بينما %78.1 ة بلغتالموافقة وبشدة بنسب أنه جاءت إلى "ل التعليمية والتوضيحية المناسبة للمقررللوسائلمقرر ستاذ ااستخدام ا

ه بلغت ين أن، في ح%59.1 أكدوا أنهم محايدين في الرأي بلغت نسبتهم من و % ..71ا أنهم موافقين بلغت نسبتهم دوأك من

هم غير موافقين على اإلطالق. أما عن المتوسط الحسابي فكان أن إلى %5.1 وأشارت نسبة بلغت، %1.5بة سفقة نغير الموا

 (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره923..عياري )لمف ات قيمة االنحراين بلغ(، في ح5.92مقداره )

(555.538.)  
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أن نسبة من أكدوا أنهم موافقين " الم الرقميجانب العملي لمقررات اإلعلري والتوازن بين الجانب النظا يتدنرة "وتبين عبا

 الموافقة حازعلى نسبة إلىمقابل اإلشارة  في ،%5..3الرأي  دين فيويقدر نسبة من أكدوا أنهم محاي ،%75.8بشدة بلغت 

وافقين أكدوا أنهم غير م %9.3لغت في مقابل نسبة ب ،%57.8هم قين بلغت نسبت، في حين من أكد على أنهم غيرمواف1%..3

لفروق ا أما(، 5.731ياري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف المع9..3أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ).إلطالق على ا

اإللقاء والتلقين في تدريس  ة التدريس علىعبارة "يعتمد أعضاء هيئ وأشارت(.39.539والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره )

 فيوجاء الحياد  ،%39.3ونسبة عدم الموافقة بشدة  ،% 72.9جاءت نسبة الموافقة  أنه   إلى"  بالمحاضرات الرقمي ماإلعال

ر أكدوا أنهم غي %5، في مقابل نسبة بلغت أكدوا أنهم غير موافقين %2.3، في حين أن هناك نسبة بلغت %31.2 نسبةب يالرأ

(، أما .91..، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(3.53قداره )بي فكان ماالحس موافقين على اإلطالق. أما عن المتوسط

عدم مراعاة عضو هيئة التدريس للفروق الفردية من عبارة " . ويتضح(93.358) مقدارهالفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

رة بلغت نسبتهم قة على العباوا الموافدمن أكفي حين أن  ،%.9..7نسبتهم وبشدة قدرت  بلغت موافقتهمأن من  "بين الطالب

في  ،%53.7نسبة  افقة علىمولاير غ بينما حازت الرأي،أنهم محايدين في  أشاروا إلى %33.5، في مقابل نسبة بلغت 2%..3

 قيمة بلغتو(، .3.7وسط الحسابي فكان مقداره ). أما عن المتأكدوا أنهم غير موافقين على اإلطالق %2.3مقابل نسبة بلغت 

نتائج عبارة "طريقة األستاذ ال تشجع  (. وتشير8.157.(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل )5.378المعياري )االنحراف 

غت نسبة بلبلرأي أنهم محايدين في ا من أكدواى طرا األسئلة والمناقشة داخل قاعة المحاضرات" أن هناك عل لطالبا

وضحوا أنهم غير  %35.1مقابل أن نسبة بلغت  يف اإلطالق،ى عل موافقين م غيرأنه %37.2ار وبنسبة ، بينما أش5%..3

أنهم موافقين بشدة. أما  إلى %...5نسبة بلغت  ن، وأشارتفقيوامأنهم  أكدوا %..52بلغت  هناك وبنسبةفي حين أن  موافقين،

ات بين روق والتفاوت(، أما الف5.725)في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري (، .7.3داره )عن المتوسط الحسابي فكان مق

 (.83..3)مقداره البدائل فبلغ 

اتفاق الموافقة بشدة والموافقة على نسبة بلغت  إلى ية"كلاليس في لتدرعضاء هيئة األم الطالب يقيعدم توتشير نتائج عبارة " 

ة الموافقة عدم وبلغت نسب ،% 33.2نسبتهم الرأي جاءتا أنهم محايدين في مقابل من أكدوفي  االتجاهين،لكل من  73.7%

حين بلغت ي ، ف(3.33)فكان مقداره  أما عن المتوسط الحسابي ،%1.2 اإلطالق بنسبةفي مقابل عدم الموافقة على  ،3.3%

ال يقوم (. وتشير نتائج عبارة "22.7.8)مقداره  (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ5.5.3قيمة االنحراف المعياري )

وا أنهم في حين من أكد ،%5...وبشدة بنسبة  الموافقة جاءت: يليما  إلى "ت اإللكترونيةبتفعيل المنصا ة التدريسئاء هيأعض

في مقابل  ،%7.2 وعدم الموافقة على االطالق ،%..52بلغت  بنسبة يالرأ فيوجاء الحياد  ،% 77.7م هسبتجاءت نموافقين 

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 5.88مقداره )الحسابي فكان  ن المتوسطعأما  أكدوا أنهم غير موافقين. %3.2بة بلغت نس

يتضح من بيانات الجدول السابق وفيما و (.575.538) قدارهملغ ائل فبوالتفاوتات بين البد (، أما الفروق55..5المعياري )

رت نسبة أشا " قدتبيةلساعات المكازام بعن مواعيد المحاضرات وعدم االلترهم التدريس وتأخ ياب أعضاء هيئةغيتعلق بعبارة 

نسبة  ، ووضحتاهقتم موافأكدت على عد %31.2لغت ، في حين أنه وبنسبة بأنهم غير موافقين على اإلطالق %33.3بلغت 

 %7..5مقابل أن هناك وبنسبة بلغت في  %57.8غت ، وجاءت الموافقة وبشدة بنسبة بلأنهم محايدين في الرأي %37.5بلغت 

روق (، أما الف.5.71(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )3..7) فقدره ابيالمتوسط الحسو فقين.اهم موأكدوا أن

  .(....33) غ مقدارهلئل فبوالتفاوتات بين البدا
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 "الرقمي اإلعالملة عدد المحاضرين في لق الرقمي الماإلعوتشيرعبارة "تستعين الكلية بمحاضرين من خارو الجامعة لتدريس 

، في مقابل فقينأكدوا أنهم موا %2..3، في حين أن هناك وبنسبة بلغت ا أنهم موافقين بشدةأكدو %3.3.لغت نسبة ب هناك أن

ة بلغت في مقابل نسب ،أنهم غير موافقين %7..5، وترى نسبة بلغت %53.8نسبتهم م محايدين في الرأي بلغت هنوا أأن من أكد

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 3..3حسابي فكان مقداره )عن المتوسط ال أما طالق.أكدوا أنهم غير موافقين على اإل 1.5%

ؤل األهتمام بتنمية آتضعبارة " ( وتوضح5.9.9.9ئل فبلغ مقداره )دابال أما الفروق والتفاوتات بين (،5.352المعياري )

نسبة بلغت بينما  ،موافقين بشدة مهوا أنأكد %1...أن هناك نسبة بلغت  "داع لدى الطالبروا اإلبلريس أعضاء هيئة التد

أنهم  إلى %2.3بة بلغت شار نسأ في حين ،نهم محايدين في الرأيأ %..53بلغت  وأكدت نسبةأكدوا أنهم موافقين  73.7%

افقين على اإلطالق. أما عن المتوسط الحسابي فكان ا أنهم غير موأكدو %7.5في مقابل أن هناك نسبة بلغت  ،غير موافقين

 دائل فبلغ مقدارهبين الب والتفاوتات أما الفروق (،23..5) حين بلغت قيمة االنحراف المعياري(، في 5.99) هرمقدا

 %33.3ة بلغت عبارة "عدم تزويد الطالب بدرجاتهم في الواجبات واالختبارات" يتضح أن هناك نسبءتقراساوب .(5.5.293)

أكدوا أنهم  %59، في مقابل نسبة بلغت موافقين أنهم غير إلى  %35غت ، وقد أشارنسبة بلأكدوا أنهم محايدين في الرأي

أكدوا أنهم  %..51بة بلغت الق، في مقابل أن هناك  نسى اإلطلعأنهم غير موافقين  %..53بلغت  وبين نسبة، موافقين بشدة

تات بين فروق والتفاولاأما (، 5.713(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )7..7) قدره ابيالحس المتوسطن وموافقي

بشدة  ةموافقالعية" ألسبوابكثير من الواجبات والتكليفات ويتضح من نتائج عبارة "تكليف الطالب  (3.9.9) البدائل فبلغ مقداره

بينماغيرالموافقة ، أكدوا أنهم موافقين %1..3غت ذلك وبنسبة بل، في مقابل %31.5بلغت الرأى  فيوالمحايدة  ،% 73.8بلغت 

متوسط الحسابي فكان مقداره أكدوا أنهم غير موافقين على اإلطالق. أما عن ال %3.3نسبة بلغت بينما  ،%57.8 تهمبسن لغتب

 (.33..73) هئل فبلغ مقدار(، أما الفروق والتفاوتات بين البدا.5.38بلغت قيمة االنحراف المعياري ) في حين(، 7..3)

"  أن من أكدوا أنهم يوفرلهم  الفرصة للتعبير عن آرائهموال ادلة وعغيرريقة طب باليتعامل أستاذ المقرر مع الط"عبارة وتشير

نسبة  يالرأ فيوبلغ الحياد  ،وضحوا أنهم موافقين %...7ك نسبة بلغت أن هناحين  يف ،%72.9ين بشدة بلغت نسبتهم موافق

 بقدر المتوسط الحسابي .و%7.2ق الاإلط ة علىوجاءت غير الموافق ،%3.3نسبة على  تحاز الموافقة يربينما غ ،53.9%

وباستقراء . (358..9بلغ )ف ائلدات بين البت(، أما الفروق والتفاو38..5ي )بلغت قيمة االنحراف المعيار (، في حين2..3)

 أكدوا %7..7ت التي يدرسونها" يتضح أن هناك نسبة بلغت يس مع المقرراعبارة "ال تتناسب تخصصات أعضاء هيئة التدر

 %58.1مقابل أن هناك بنسبة بلغت في  ،أكدوا أنهم موافقين بشدة %35، في حين أن هناك نسبة بلغت في الرأيدين يم محاأنه

أكدوا  %57.8نسبة بلغت  مقابل أن هناك، في أنهم موافقين إلى  %..52، بينما  أشارت  نسبة بلغت موافقينم غير أكدوا أنه

 . أنهم غير موافقين على اإلطالق

ن ي(، أما الفروق والتفاوتات ب5.758(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )3.88سط الحسابي فكان مقداره )وتن المأما ع

 .)51.178) ارهلغ مقدالبدائل فب
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ات المرتبطة بالمقرر اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي ماإلعالبرامج  األكاديمية التي يواجها طالب ( المشكالت10جدول )

 :راسيةالد

                                 

  درجة الموافقة 

 المشكالت  

المقرراتالمرتبطة ب  

الدراسية               

 غير مواف  محايد مواف  بشدة

غير مواف  

على 
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ح
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 % ك % ك % ك % ك % ك

 مالعاإلت مقررا ال ترتبط

في بخطط التنمية  الرقمي

 ةالسعودي المملكة العربية

50 25.6 45 23.1 67 34.4 33 16.9 195 100 3.17 1.424 12.241 

المقررات الدراسية على عتماد ا

 الحفظ والتلقين
113 57.9 54 27.7 22 11.3 6 3.1 195 100 2.02 1.262 137.410 

تتضمن الخطة الدراسية 

 ترامها يال تنم مقررات

 البحث والتفكير واإلبداع

149 76.4 35 17.9 5 2.6 6 3.1 195 100 1.56 1.065 286.785 

 إلىالدراسية افتقار المقررات 

لقدرة على التفكير نمية ات

اإلبداعي في إنتاو المواد 

 ةالرقميية اإلعالم

95 48.7 55 28.2 37 19 8 4.1 195 100 2.30 1.348 81.574 

 ةليلعمتدريس المقررات ا

 بأسلوب نظري
108 55.4 52 26.7 26 13.3 9 4.6 195 100 2.12 1.328 115.256 

 ينتساعد الالدراسية  المقررات

ية في اإلعالماراتي مه تنمية يف

 الرقمي اإلعالم

135 69.2 45 23.1 11 5.6 4 2.1 195 100 1.71 1.121 223.195 

تتضمن الخطة الدراسية  ال

 مقررات محددة تساعد ذوي

  ياجات الخاصةتحاال

72 36.9 78 40 25 12.8 20 10.3 195 100 2.59 1.364 57.164 

 الدراسية ضخمة وبها المقررات

 ئدة منهاال فا رةمعلومات كثي
123 63.1 40 20.5 24 12.3 8 4.1 195 100 1.94 1.305 161.287 

في تقييم  بالطالم إشتراك عد 

الخطط الدراسية لتخصص 

 الرقمي اإلعالم

94 48.2 47 24.1 26 13.3 28 14.4 195 100 2.46 1.534 61.513 
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ال فأكثرهةا هةي عبةارة " الرقمةي اإلعةالمها طالب بةرامج يواجه تيألكاديمية الأن المشكالت ا :ىإل الساب  نتائج الجدول وتشير

الدراسةية  تتضمن الخطةالها "ي(، يل7.53" بمتوسط )في المملكة العربية السعوديةالتنمية بخطط  الرقمي اإلعالمترتبط مقررات 

م الخطةط الدراسةية يفي تقيةالطالب م إشتراك عدبارة "ع ثم (،3.19بمتوسط ) "مقررات محددة تساعد ذوي االحتياجات الخاصة

و نمية القدرة على التفكير اإلبداعي فةي إنتةات إلىلدراسية افتقار المقررات اتبعها " ،(2.46) بمتوسط "لتخصص اإلعالم الرقمي

م "اعتمةاد (، ثة3.53تالهةا "تةدريس المقةررات العمليةة بأسةلوب نظةري" بمتوسةط  ) (2.30)بمتوسةط  ة"الرقميية عالماإلاد ولما

ات كثيةرة مة وبها معلومالمقررات الدراسية ضخ" وتلى ذلك عبارة  ،(3..3اسية على الحفظ والتلقين" بمتوسط )رات الدالمقرر

" بمتوسةط الرقمةي اإلعةالميةة فةي اإلعالممهةاراتي  تنمية يف يال تساعدن ت الدراسيةرراقالم" ، ثم عبارة1.94) ( "ال فائدة منها

بمتوسةةط  البحةةث والتفكيةةر واإلبةةداع " مهةةارات يال تنمةة ت الدراسةةية مقةةررا ةالخطةة جةةاءت عبةةارة  "تتضةةمنأخيةةرا و  ،(1.71)

: جةاءت يمةا يلة "مملكةة العربيةة السةعوديةفةي ال تنميةةبخطةط ال الرقمةي اإلعالمبط مقررات "ال ترت عبارةفيما يتعلق بو .(5.12)

أكةدوا أنهةم  %37.5بة بلغت ل أن هناك نسي مقابف بشدة،ن فقيعلى أنهم موا %31.2بينما أكد نسبة  ،%...7نسبة عدم الموافقة 

اره دان مقةة، أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةقتهم علةةى اإلطةةالعةةدم مةةوافق إلةةى %52.9وأشةةار نسةةبة بلغةةت ، محايةةدين فةةي الةةرأي

وتشةير  (.53.3.5) ارهمقةد(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ .3..5حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(، في 7.53)

جةاء  وبشةدة، بينمةاموافقةة جةاءت ال %13.9أنه وبنسبة بلغةت  إلى"اعتماد المقررات الدراسية على الحفظ والتلقين"  ةنتائج عبار

هنةاك ، فةي حةين أن أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين %55.7فةي مقابةل أنةه وبنسةبة بلغةت ، %33.3ة بلغةت بي بنسةالمحايدين فةي الةرأ

(، فةي حةين بلغةت 3..3علةى اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان مقةداره ) وافقينغير مة أكدوا أنهم %7.5 لغتب وبنسبة

"تتضةمن  عبةارةويتضةح مةن (. .5..573)ه مقةدارل فبلةغ ئداالب(، أما الفروق والتفاوتات بين 5.323ف المعياري )قيمة االنحرا

 بشةدة،أكةدوا أنهةم مةوافقين  %..32لغةت نسةبة بهنةاك  كيةر واإلبةداع" أنتفالبحةث وال مهارات يال تنمالخطة الدراسية مقررات 

فقين علةى امةويةر أكةدوا أنهةم غ %7.5بلغةت  نةاك وبنسةبةهفةي حةين أن  ،الةرأيأنهةم محايةدين فةي  إلةى %53.9بينما أشارنسةبة 

حةين (، فةي 5.12كةان مقةداره )حسةابي فأكدوا أنهم غير موافقين. أما عةن المتوسةط ال %3.2في مقابل أنه بنسبة بلغت  طالق،اإل

 ر نتةائج عبةارةوتشةي (.382.381) (، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين البةدائل فبلةغ مقةداره21..5غت قيمةة االنحةراف المعيةاري )بل

هنةاك  : أنيمةا يلة إلةىة" الرقميةيةة اإلعالملقةدرة علةى التفكيةر اإلبةداعي فةي إنتةاو المةواد تنمية ا إلىية سالدرا"افتقار المقررات 

، أكةدوا أنهةم محايةدين فةي الةرأي %38.3، في حةين أن هنةاك وبنسةبة بلغةت أنهم موافقين بشدة وا علىأكد %8.3.بنسبة بلغت و

أنهةم غيةر مةوافقين علةى  إلةى %5..نسةبة بلغةت ت مةا أشةاربين ،فقينامةو يةرأكدوا أنهم غ %59هناك وبنسبة بلغت  في مقابل أن

(، أمةةا الفةةروق 5.7.8غةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري )بلي حةةين (، فةة.3.7كةةان مقةةداره )حسةةابي فاإلطةةالق. أمةةا عةةن المتوسةةط ال

 : جةةاءتييلةة " مةةايروب نظةل"تةدريس المقةةررات العمليةةة بأسةة عبةةارة ضةةحوتو (..85.13)مقةةداره والتفاوتةات بةةين البةةدائل فبلةغ 

دوا أنهةم أكة %57.7بلغةت  مقابل نسبةفي  ،%32.3 الرأى بنسبة بلغت في، بينما جاءت المحايدة % ..11بنسبة الموافقة وبشدة 

المتوسةط الحسةابي فكةان طةالق. أمةا عةن أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإل أكةدوا علةى %2..فةي حةين أن نسةبة بلغةت  مةوافقين،غير 

مقةةةداره (، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةةات بةةةين البةةةدائل فبلةةةغ 5.738ة االنحةةةراف المعيةةةاري )بلغةةةت قيمةةة ي حةةةينفةةة(، 3.53مقةةةداره )

 :يلةةيمةا  إلةةى" مهةةاراتي اإلعالميةة فةي اإلعةةالم الرقمةي تنميةة يال تسةاعدنى فةة راسةةيةدرات الالمقةر" وتشةيرعبارة (.551.312)

أكدوا  %1.2في مقابل نسبة بلغت  ،%37.5بنسبة  الرأى يفيدة محاال تبين أنبينما  ،%29.3ة بنسبة بلغت وبشد الموافقةجاءت 

 افقين على اإلطالق. غير موأكدوا أنهم  %3.5بلغت  أن هناك وبنسبة في حين موافقين،أنهم غير 
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ن (، أما الفروق والتفاوتةات بةي5.535ري )نحراف المعيا(، في حين بلغت قيمة اال5.35أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )

االحتياجةةات حةةددة تسةةاعد ذوي الخطةةة الدراسةةية مقةةررات متتضةةمن ال" يتصةةل بعبةةارة وفيمةةا (.337.591)مقةةداره فبلةةغ  للبةةدائا

وا أنهةم أكةد %72.9بلغةت  هنةاك وبنسةبةفةي حةين أن  الةرأي،أكةدوا أنهةم محايةدين فةي  %..وبنسةبة بلغةت ح أنه الخاصة" يتض

عةدم الموافقةة علةى اإلطةالق نسةبة  إلةىأشةار  موافقين، بينمةاغير أنهم  اأكدو %53.8بلغت  وبنسبةفي مقابل ذلك  بشدة،ين موافق

(، أما الفةروق .5.72، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(3.19)ط الحسابي فكان مقداره . أما عن المتوس%7..5 بلغت

بهةا معلومةات كثيةرة ال فائةدة ضخمة و راسيةالد"المقررات  نتائج عبارة وتوضح (..13.52)مقداره بلغ والتفاوتات بين البدائل ف

 الةرأي،كدوا أنهم محايدين في أ %1..3ين أن هناك نسبة بلغت ، في ح%27.5سبة بلغت الموافقة وبشدة بن : جاءتيلي " مامنها

 .طةالقاإل على أنهم غير مةوافقين علةى %5..ة بلغت نسب ينما أكدتب موافقين،أكدوا أنهم غير  %53.7في مقابل أن نسبة بلغت 

ين ما الفروق والتفاوتةات بة(، أ5.7.1راف المعياري )(، في حين بلغت قيمة االنح.5.9ن المتوسط الحسابي فكان مقداره )أما ع

ص اإلعةةالم الدراسةةية لتخصةةالطةةالب فةةي تقيةةيم الخطةةط عةةدم إشةةتراك " نتةةائج عبةةارة وتشةةير (.525.383)مقةةداره دائل فبلةةغ البةة

أنهةةم  أكةةدوا علةةى %5..3حةةين أن هنةةاك بنسةةبة بلغةةت  ، فةةي%8.3.بنسةةبة بلغةةت شةةدة بو فقةةةالمواجةةاءت  :يلةةيمةةا  إلةةى" الرقمةةي

بينما أكدت عينةة الدراسةةعلى أنهةم غيةر  اإلطالق،م غير موافقين على نهأ لىإ %...5نسبة بلغت  وأشارتالرأي، محايدين في 

ت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري بلغةة نفةةي حةةي(، 2..3ا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره ). أمةة%57.7لغةةت مةةوافقين وبنسةةبة ب

 .61.513)) مقدارهبين البدائل فبلغ  (، أما الفروق والتفاوتات.5.17)

طة باإلرشاد المرتب اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي اإلعالمكاديمية التي يواجها طالب برامج األالت ( المشك11جدول )

 :ألكاديميا

 

 درجة الموافقة

 المشكالت 

 مية كادياأل

 طة مرتبلا

 باإلرشاد 

 ياألكاديم

 غير مواف  محايد مواف  بشدة
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الكلية بأنشطة  اهتمام يتدن 

 شاد األكاديمياإلر
110 56.4 51 26.2 25 12.8 9 4.6 195 100 2.09 1.325 121.041 

ال اعرف معلومات عن خدمات  

 ي بالكليةرشاد األكاديماألوحدة 
134 68.7 45 23.1 13 6.7 3 1.5 195 100 1.72 1.119 218.518 

عن  يعدم وجود كتيب ارشاد

محتويات المواد االعالمية 

 الب معالمساعدة المرشد والط

133 68.2 51 26.2 9 4.6 2 1 195 100 1.70 1.067 222.949 

 توجد خطة لإلرشاد األكاديميال 

 الكلية ومعلنة فيموضحة 
113 57.9 58 29.7 17 8.7 7 3.6 195 100 2.00 1.248 142.867 
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باالرشاد هتمام صار االقتا

على بداية الفصل  األكاديمي

 فقط يالدراس

107 54.9 51 26.2 24 12.3 13 6.7 195 100 2.16 1.374 108.487 

 يمياألكاد مرشدال امالتز عدم

 والمعدل الطالب خطة بمراجعة

 بانتظام يكاديماأل

117 60 46 23.6 22 11.3 10 5.1 195 100 2.02 1.326 141.185 

على درجة د األكاديمي رشالم

الكفاءة والمرونة  منخفضة من

 للتعامل مع مشكالتهم 

101 51.8 65 33.3 17 8.7 12 6.2 195 100 2.17 1.316 109.800 

األكاديمي شد المر يوجهنال ي 

  يمستمر ودور بشكل
104 53.3 68 34.9 18 9.2 5 2.6 195 100 2.08 1.218 128.877 

 يدناع يساللمرشد األكاديمي ا

اختيار المقررات  يف

والتخصصات الفرعية في 

 الرقمي اإلعالم

91 46.7 71 36.4 18 9.2 15 7.7 195 100 2.31 1.343 89.533 

 

باإلرشةةاد  المرتبطةةة الرقمةةي الماإلعةةهةةا طةةالب بةةرامج هالمشةةكالت األكاديميةةة التةةي يواج :ىلددب  إاالسدد لالجدددو بيانددات تشددير

اختيةار المقةررات والتخصصةات الفرعيةة فةي  يفة يال يسةاعدنالمرشةد األكةاديمي ة "بةارع صةالحجاءت المؤشرات لكاديمي، األ

مةن الكفةاءة والمرونةة للتعامةل مةع مشةكالتهم ة خفضةنمرجةة علةى د المرشةد األكةاديمي(، يليهةا 3.75متوسط )ب "الم الرقمياإلع

 يتةةدن م(، ثةة3.52بمتوسةةط ) الدراسةةى فقةةط لفصةةلا علةةى بدايةةة يكةةاديماأل رشةةاداقتصةةار االهتمةةام باال (، ومةةن ثةةم3.53بمتوسةةط )

 بمتوسةط يودور كل مسةتمربشة المرشةد األكةاديمي يال يةوجهن تالهةا(، 9..3توسةط )بم الكلية بأنشطة اإلرشاد األكاديمي هتمامإ

وجةد تال ثةم (،3..3بمتوسةط ) بانتظةام ييماالكةاد والمعةدل الطالةب خطة راجعةبم ياالكاديم المرشد التزام عدم(، وتبعها 8..3)

رشةاد األوحةدة ت عةن خةدمات  اعةرف معلومةاالا عبةارة "وتبعهة (،...3) فةي الكليةة موضةحة ومعلنةة خطة لإلرشاد األكةاديمي

عالميةةة لمسةةاعدة المرشةةد د اإلعةةن محتويةةات المةةوا إرشةةاديب تي ةةعةةدم وجةةود ك   (، وأخيةةرا  5.33ط )بمتوسةة" لكليةةةاألكةةاديمي با

الكليةةة بأنشةةطة اإلرشةةاد  هتمةةامإ يتةةدن" ت الجةةدول السةةابق فيمةةا يتعلةةق بعبةةارةبيانةةا نيتضةةح مةة(..5.3بمتوسةةط ) معةةا الةةبوالط

وا علةى أنهةم محايةدين فةي الةرأي بلغةت نسةبتهم دن أكةمة، بينمةا %..12: جاءت  الموافقةة وبشةدة بنسةبة بلغةت يما يل "اديمياألك

، أمةا عةدم مةوافقتهم علةى اإلطةالق إلةى %2..نسبة  ، وأشارتعلى عدم موافقتها أكدت %53.8، في مقابل نسبة بلغت 32.3%

 ت بةينوتةاا الفةروق والتفا(، أمة5.731ت قيمةة االنحةراف المعيةاري )(، فةي حةين بلغة9..3عن المتوسط الحسابي فكان مقةداره )

: يلةما ي "كليةرشاد األكاديمي بالاألوحدة ال اعرف معلومات عن خدمات " بارةوتشير نتائج ع (.5...535) البدائل فبلغ مقداره

، %37.5على هذه العبةارة نسةبتهم  يدين في الرأيبينما من أكدواعلى أنهم محا ،%28.3ءت عدم الموافقة وبشدة بنسبة بلغت جا

طةالق. أمةا أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإل إلى %5.1وأشارت نسبة بلغت  ،دوا أنهم غير موافقينكأ %2.3غت ابل أن نسبة بلفي مق

تفاوتةات بةين (، أمةا الفةروق وال5.559(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )5.33ه )ابي فكان مقةدارعن المتوسط الحس

  (.358.158)لبدائل فبلغ ا
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" أن هنةاك نسةبة مرشةد والطالةب معةان محتويةات المةواد االعالميةة لمسةاعدة العةشةادى كتيةب ارعدم وجةود ارة "وتبين نتائج عب

مةن فةي مقابةل  الةرأي،أنهةم محايةدين فةي  علةى %32.3دت نسبة بلغت حين أكفي  بشدة،وافقين أكدوا على أنهم م %28.3غت بل

افقةة علةى اإلطةالق. أمةا عةن ويرالمدت علةى غأكة %5أن بنسةبة حةين  فةي ،%2..نسةبتهم بلغةت  غيةر مةوافقين أنهةم اروا إلةىأش

التفاوتةات بةين البةدائل فةروق و(، أما ال23..5) غت قيمة االنحراف المعياري(، في حين بل.5.3سط الحسابي فكان مقداره )المتو

: جةاءت يلةي" ما الكلية يومعلنة فموضحة  د خطة لإلرشاد األكاديميتوجال" عبارةمن نتائج  ويتضح (.333.9.9)مقداره فبلغ 

فةي مقابةل  %39.3الةرأى بنسةبة بلغةت  فةينهم محايةدين أ إلىعينة الدراسة  شارتأوبشدة، وعدم الموافقة  لصالح %13.9نسبة 

هةةم غيةةر مةةوافقين علةةى أن إلةةى %7.2ت نسةةبة بلغةة بينمةةا أشةةارت، %8.3نهةةم غيةةر مةةوافقين وقةةد بلغةةت نسةةبتهم علةةى أ مةةن أكةةدوا

(، أمةةا الفةةروق 5.3.8نحةةراف المعيةةاري )(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةةة اال...3) كةةان مقةةدارهتوسةةط الحسةةابي فاإلطةةالق. أمةةا عةةن الم

 يعلى بداية الفصل الدراس األكاديميباالرشاد قتصار االهتمام إبارة "ع وتشير (.5.3.823)مقداره بين البدائل فبلغ  والتفاوتات

 الرأي،دين في أكدواعلى أنهم محاي نم %32.3لغت نسبة بينما ب ،%9..1الموافقة وبشدة بنسبة بلغت  : جاءتيليا م إلى"  فقط

اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط  ين علةىأنهةم غيةر مةوافق إلةى %2.3 وأشةار نسةبة موافقين، أكدوا أنهم غير %53.7في مقابل نسبة 

لةةغ البةةدائل فب والتفاوتةةات بةين(، أمةةا الفةروق .5.73االنحةةراف المعيةاري )ين بلغةةت قيمةة (، فةةي حة3.52الحسةابي فكةةان مقةداره )

" بانتظةام األكةاديمي والمعةدل الطالةب خطةة مراجعةةب األكاديمي المرشد التزام عدم" فيما يتصل بعبارة أما (.83..5.8)اره دمق

أكةدوا علةى أنهةم محايةدين فةي  %37.2غت هناك نسبة بل في حين أن بشدة،أكدوا أنهم موافقين  %.2ن هناك نسبة بلغت يتضح أ

غيةر  أنهةم %1.5رأت نسةبة بلغةت  ، بينمةا%55.7أنهم غير موافقين بلغت من أكدوا  سبةنأن ل بارة، في مقابأي على هذه العالر

مةا (، أ5.732ري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعيةا3..3بي فكان مقداره )الحسا طالق. أما عن المتوسطموافقين على اإل

من الكفاءة  منخفضةدرجة ألكاديمي على المرشد ا " رةائج عبنتا وتبين (.5.5.581) مقدارهالفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

علةى أكةدوا  %77.7تلى ذلك بنسبة بلغةت  ،%15.8 ة بلغتالموافقة وبشدة بنسب يلي: جاءتما  مشكالتهم" والمرونة للتعامل مع

غيةةر  وا أنهةةمدأكةة %2.3لةةك نسةةبة بلغةةت ذ ى، تلةة%8.3غةةت غيرالموافقةةة بنسةةبة بل إلةةىمقابةةل األشةةارة فةةي الةةرأي،  ينمحايةةد أنهةةم

(، أمةا 5.752)قيمة االنحراف المعيةاري (، في حين بلغت 3.53اره )أما عن المتوسط الحسابي فكان مقد موافقين على اإلطالق.

كل مسةتمر بشة األكةاديمي المرشةد يال يةوجهن" نتائج عبارةويتضح من  (...5.9.8) الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره

في مقابةل نسةبة ، %9..7الرأى بنسبة بلغت  فيذلك المحايدة  ى، تل%17.7الموافقة وبشدة بنسبة بلغت  ت: جاءي" ما يليودور

. أمةا عةن المتوسةط %3.2نسةبة بلغةت على االطةالق ب، في مقابل التأكيد غير الموافقة غير موافقينأنهم  أكدوا على %9.3بلغت 

فبلةةغ  (، أمةةا الفةروق والتفاوتةةات بةين البةةدائل5.358ف المعيةاري )احةةرالن(، فةةي حةين بلغةةت قيمةة ا8..3فكةةان مقةداره ) الحسةابي

فةةي اختيةةار المقةةررات والتخصصةةات الفرعيةةة  يفةة يسةةاعدنال يي المرشةةد األكةةاديم" أشةةارت نتةةائج عبةةارة(. 538.833)مقةةداره 

فةي  ،%..72نسةبة بلغةت بأى لرا فيذلك المحايدة  ىتل، %2.3.نسبة بلغت جاءت الموافقة وبشدة ب :يمايل إلى "رقمياإلعالم ال

لةى اإلطةالق. أمةا فقين عأكةدوا أنهةم غيةر مةوا %3.3نسبة بلغت ذلك وبى تلثم  وافقين،مر أكدوا أنهم غي %9.3مقابل نسبة بلغت 

 والتفاوتةات بةين (، أمةا الفةروق5.7.7حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري ) (، فةي3.75ره )عن المتوسط الحسابي فكان مقةدا

  .(89.177)قداره مفبلغ  البدائل
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طة بمصادر المرتب اإلعالمفي كليات االتصال و لرقميا اإلعالمجها طالب برامج التي يوا ( المشكالت األكاديمية12جدول )

 المعلومات:

 

  درجة الموافقة

 

 المشكالت

 األكاديمية  

 المرتبطة بمصادر

 المعلومات  

  غير مواف محايد مواف  بشدة
غير مواف  

 على اإلطال 
 اليماإلج

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ئل
دا
لب
 ا
ن
بي
  
و
فر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 يانقطاع شبكة اإلنترنت ف 

 قاعات الدراسية بة والالمكت
93 47.7 28 14.4 25 12.8 49 25.1 195 100 2.68 1.718 60.569 

بة مناس المكتبة غيرقاعة 

الكتب ومصادر  طالع علىلإل

 تالمعلوما

77 39.5 48 24.6 30 15.4 40 20.5 195 100 2.77 1.586 25.164 

انخفاض عدد الكتب  

ع الخاصة بتخصص والمراج

  ياإلعالم الرقم

86 44.1 56 28.7 26 13.3 27 13.8 195 100 2.53 1.497 49.862 

كافية  غير االطالعساعات 

 49.615 1.479 2.68 100 195 17.4 34 8.2 16 36.9 72 37.4 73 للطالب داخل المكتبة

دة في معاملة الهيئة المساع

 يدةالمكتبة ليست ج
52 26.7 82 42.1 27 13.8 34 17.4 195 100 2.95 1.382 37.062 

 

بطةةة بمصةةادر رتالم الرقمةةي اإلعةةالما طةةالب بةةرامج هةةاديميةةة التةةي يواجهالمشةةكالت األك :ىالسدداب  إلدد تشددير  نتددائج الجدددولو

فةي المكتبةة  اإلنترنةت  شبكةنقطاع ا" (، يليها3.91بمتوسط ) ئة المساعدة في المكتبة ليست جيدةية الهمعاملأكثرها المعلومات، ف

(، ثةم 3.28داخةل المكتبةة بمتوسةط ) "كافية للطالبغير  االطالعساعات " لدرجة جاءت عبارةنفس ا فيو ،"دراسيةوالقاعات ال

انخفاض عةدد الكتةب والمراجةع "(، وتبعها 3.33بمتوسط ) "تعلوماع على الكتب ومصادر الممناسبة لالطالغير مكتبةقاعة ال"

 (58ص، 3.52) راصةةنمحمةةد  كةةٍل مةةن راسةةةج مةةع دهةةذة النتةائ تتفةةق(، و3.17)ط بمتوسةة "يخصةةص اإلعةةالم الرقمةةتالخاصةة ب

 81.. قيمتةةوايةة كةان جامعةة الز الماإلعةبقسم  من حيث توفر الكتب والمراجع الحديثة( 59.ص ، .3.5)ي، عبد الباقسى عيو

 بالجامعات المصرية الحكومية. اإلعالميضا بقسم أمستوى منخفا، وبوهو 

جةاءت  :يليما  "اسيةدروالقاعات ال اإلنترنت المكتبةشبكة انقطاع بارة "اصة بعالتفصيلية والخ ضح من بيانات الجدول السابقتي

وافقةة علةى األطةالق علةى هةذه العبةارة، ثةم ملعةدم ا %31.5بلغةت  ذلةك وبنسةبة ىتلة، %3.3.نسبة الموافقة وبشدة بنسبة بلغةت 

عن المتوسط الحسةابي فكةان مقةداره . أما %53.8الموافقة بنسبة بلغت  مقابل عدمفي  ،%...5جاءت عدم المحايدة بنسبة بلغت 

 .(129..2)مقداره فبلغ البدائل  فاوتات بين(، أما الفروق والت5.358لغت قيمة االنحراف المعياري )(، في حين ب3.28)

ى علة الموافقةة بشةدةحةازت : يليما  " إلىمعلوماتللالطالع على الكتب ومصادر ا المكتبة غيرمناسبةقاعة " وتشير نتائج عبارة

 العبارة، أنهم محايدين في الرأي على هذه  %2..3قدرها نسبة رأت  ، بينما%79.1العبارة نسبة بلغت هذه 
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قين على اإلطالق على هذه العبارة، فةي مقابةل عةدم الموافقةة بنسةبة بلغةت فاير موغ على أنهمأكدوا  %1..3نسبة بلغت ذلك  ىتل

فةةروق (، أمةةا ال5.182حةةين بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري ) (، فةةي3.33. أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره )%..51

راجةع الخاصةة بتخصةص اإلعةالم ملتةب واانخفةاض عةدد الك"عبارة  تبين نتائجو(. .31.52)مقداره والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

ثةم جةاءت غيةر  ،%38.3بلغةت الرأى بنسبة  فيذلك المحايدة  ىتل ،%5...لغت بجاءت الموافقة وبشدة بنسبة  :يلي ما "يالرقم

لةى هةذه العبةارة. أمةا قين عمةواف أكةدواعلى أنهةم غيةر %57.7في مقابل نسبة بلغت  ،%57.8ت الق بنسبة بلغعلى األط الموافقة

(، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين 93..5(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )3.17ط الحسابي فكان مقةداره )سوالمت عن

 (.9.823.)ه مقدار البدائل فبلغ

 تلةي، %..73 بلغةتنسبة بشدة : حازت الموافقة ويليما  للطالب داخل المكتبة" ركافيةاالطالع غيات ساع" وتشير نتائج بعبارة

 بةل عةدممقافةي  ،%..53لغةت ب اإلطةالق نسةبةعةدم الموافقةة علةى  إلةىوأشةاروا  ،%72.9بنسةبة بلغةت  يالةرأ في ةمحايدذلك ال

(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري 3.28مقةداره ) أما عن المتوسط الحسةابي لعبةارة فكةان .%8.3 الموافقة نسبة بلغت

 .(9.251.)ره ادمقلغ تفاوتات بين البدائل فبالفروق وال(، أما 39..5)

جاءت نسبة  :يلي متوفرة في المكتبة والقاعات التدريسية" ما تبعبارة "شبكة اإلنترن الخاصة السابقويتضح من بيانات الجدول 

ثم جاءت  ه العبارة،ذعدم الموافقة على األطالق على ه %31.5ك وبنسبة بلغت ذل ىتل، %3.3.الموافقة وبشدة بنسبة بلغت 

ابي فكان مقداره س. أما عن المتوسط الح%53.8الموافقة بنسبة بلغت  مقابل عدمفي  ،%...5بلغت  ةبنسب عدم المحايدة

(، وتشير 12..2)مقداره بدائل فبلغ فاوتات بين ال(، أما الفروق والت5.358اف المعياري )االنحر(، في حين بلغت قيمة 3.28)

على هذه العبارة  الموافقة بشدةحازت : يليما  " إلىر المعلوماتداب ومصاسبة لالطالع على الكتالمكتبة منة نتائج عبارة "قاع

 %1..3ة بلغت ذلك نسب تليالعبارة، ي الرأي على هذه يدين فأنهم محا %2..3قدرها رأت نسبة  ، بينما%79.1نسبة بلغت 

. أما عن المتوسط %..51 تة بلغابل عدم الموافقة بنسبارة، في مقلى هذه العبغير موافقين على اإلطالق ع على أنهمأكدوا 

ن البدائل فبلغ تات بي(، أما الفروق والتفاو5.182حراف المعياري )ن(، في حين بلغت قيمة اال3.33الحسابي فكان مقداره )

ت الموافقة وبشدة جاء :يلي ا" معليها "المراجع حديثة ومرتبة بطريقة سهلة لالطالع نتائج عبارة ن(. وتبي.31.52)مقداره 

على األطالق بنسبة بلغت  ةثم جاءت غير الموافق ،%38.3الرأى بنسبة بلغت  فيذلك المحايدة  تلي ،%5... تة بلغبنسب

. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ى هذه العبارةأكدواعلى أنهم غير موافقين عل %57.7غت سبة بلفي مقابل ن ،57.8%

(. 9.823.)مقداره أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ  ،(93..5االنحراف المعياري ) بلغت قيمة (، في حين3.17)

 :برتبطة بالتدريالم اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي إلعالمايواجها طالب برامج  كالت األكاديمية التيش( الم13جدول )

 درجة الموافقة 

 المشكالت

 األكاديمية

 دريبالمرتبطة بالت 

  غير مواف محايد بشدة مواف 

واف  م غير

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ال
ن 
بي
  
و
فر
ال

ب
ئل
دا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ة التدريب بالكلي يتوفر ال

ت على أدوا   يالمالئم والكاف

 الرقمي عالماإلوتطبيقات 

106 54.4 59 30.3 19 9.7 11 5.6 195 100 2.12 1.318 116.774 
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ت التي اءاللقاعدد  لآؤتض

 يعقدها المشرف التدريبي
78 40 93 47.7 13 6.7 11 5.6 195 100 2.38 1.231 113.164 

انخفاض التعليمات 

قبل  ئمة منالمالهات والتوجي

  المشرف الميداني

89 45.6 87 44.6 11 5.6 8 4.1 195 100 2.23 1.206 126.538 

ر بها يب ال يتوفمتطلبات التدر

 ؤسساتزيارة عدد من الم

 كافية العالمية بدرجةا

78 40 79 40.5 17 8.7 21 10.8 195 100 2.50 1.371 72.795 

 برامج تدريبية عدم توفر

دريب وسبة للتمحو مالئمة

 اإلعالمعلى إنتاو مواد 

 الرقمي

73 37.4 75 38.5 27 13.8 20 10.3 195 100 2.59 1.375 52.856 

يدير صص متخ جد فنييوال 

 لرقميا اإلعالممعمل 
56 28.7 81 41.5 24 12.3 34 17.4 195 100 2.90 1.403 39.441 

لكلية معامل ابتوفر ال ي 

وأستوديوهات تكفي الستيعاب 

 بالطالريب تد

61 31.3 56 28.7 27 13.8 51 26.2 195 100 3.04 1.564 13.964 

مالئمة الدرجات عدم  

المبذول  منوحة مع الجهدالم

 ي التدريب الميدانيف

 

93 47.7 80 41 7 3.6 15 7.7 195 100 2.24 1.295 119.318 

 

لصالح "المرتبطة بالتدريب، جاء  الرقمي عالماإلرامج ها طالب بهالمشكالت األكاديمية التي يواج :ىويشير الجدول الساب  إل

متخصص  د فنيجويال" ( يليها...7بمتوسط ) "بالطالدريب كفي الستيعاب تمعامل وأستوديوهات تالكلية بتوفر ال ي"عبارة 

اد ى إنتاو مومحوسبة للتدريب علو مالئمة برامج تدريبية عدم توفر(، ومن ثم .3.9بمتوسط ) "الرقمي اإلعالمير معمل يد

 فيةكا ة بدرجةعالميؤسسات اإلالتدريب ال يتوفر بها زيارة عدد من الممتطلبات "ثم (، 3.19بمتوسط ) "الرقمي اإلعالم

عدد  تضاؤل"، ثم (.3.3بمتوسط ) "الدرجات الممنوحة مع الجهد المبذول في التدريب الميداني ةمالئمعدم " (، وتبعها.3.1)

المشرف من قبل  لمالئمةوالتوجيهات ا انخفاض التعليمات" ثم (،3.78بمتوسط ) "بيرف التدرياللقاءات التي يعقدها المش

 بمتوسط "الرقمي اإلعالمعلى أدوات وتطبيقات  يئم والكافالميب الالتدر الكليةتوفر بال ي"ا   (، وأخير3.37) طبمتوس "الميداني

في  بالات تدريبية للطتنظيم دورب ما يتعلقفي (110، ص 3.35) راشدفرحان ئج السابقة مع دراسة ا(. وتختلف النت3.53)

 سليمانمحمد بن  سةامع درالنتائج السابقة  ختلفتو األولىفقرة بالمرتبة جاءت هذه البشكل دوري وقد  اإلعالماغة مجال صي

على أدوات  يالمالئم والكافالتدريب  الكليةال يتوفر ب"علق بعبارة تفيما ي يتضح من بيانات الجدول السابق.  (3.ص  ،3.58)

بنسبة  يالرأ في ذلك المحايدةتلى ، %...1بلغت  وبشدة بنسبةجاءت الموافقة  :ي" ما يل الرقمي بمتوسطوتطبيقات اإلعالم 

 ،%9.3ابل ذلك التأكيد على عدم الموافقة بنسبة بلغت في مق ،%7..7بلغت 
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اره سابي فكان مقدعن المتوسط الحو، %1.2 العبارة إلطالق على هذهعلى عدم موافقتهم على اأكدوا غت نسبة منلبينما ب 

 (..552.33) ارهدلغ مقلفروق والتفاوتات بين البدائل فب(، أما ا5.758المعياري ) (، في حين بلغت قيمة االنحراف3.53)

لغت الرأى نسبة ب فيايدة حازت المح :يليما  " إلىا المشرف التدريبيهاللقاءات التي يعقد تضأول عددوتشير نتائج عبارة "

مقابل ذلك بلغت عدم ، في %2.3 موافقة نسبة بلغتعدم ال إلىأشار  ، بينما%..سبة بلغت افقة وبشدة بنذلك المو ىتل، 3.3%.

ين بلغت قيمة االنحراف المعياري ح(، في 3.78. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )% 1.2سبة الق نطى اإلالموافقة عل

 (..557.52)ره مقدات بين البدائل فبلغ أما الفروق والتفاوتا(، 5.375)

فقة وبشدة الموا جاءت :يلي" ما المشرف الميدانيقبل  نالمالئمة ممات والتوجيهات انخفاض التعلي" ويتضح من نتائج عبارة

ذين نسبة ال ، ويقدر%1.2ت ذلك عدم الموافقة بنسبة بلغ ىتل ،%2...غت لالرأى بنسبة ب فيثم المحايدة  ،%1.2.بنسبة بلغت 

(، في حين 3.37ره )فكان مقدا عن المتوسط الحسابي. أما %5..إلطالق على هذه العبارة موافقين على اأكدوا على أنهم غير 

 (.532.178)ه رمقدا(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 5.3.2ياري )المع فنحرابلغت قيمة اال

 نسبةجاءت  :يليما  إلى" كافية رجةعالمية بداإل زيارة عدد من المؤسسات التدريب ال يتوفر بها متطلبات" وتشير نتائج عبارة

موافقين بشدة على هذه العبارة، في مقابل أن  أنهم اأكدو %..في حين أن هناك نسبة بلغت  أي،الرفي  يدةالمحا لصالح 1%...

ا أكدو %8.3لغت مقابل أن هناك نسبة ب ق على هذه العبارة، فيأكدوا أنهم غير موافقين على اإلطال %8..5ت غهناك نسبة بل

المعياري  نحرافمة اال(، في حين بلغت قي.3.1ان مقداره )الحسابي فكبارة. أما عن المتوسط أنهم غير موافقين على هذه الع

 ةبرامج تدريبي عدم توفر" ويتضح من نتائج عبارة(. 33.391)مقداره غ ل(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فب5.735)

ذلك الموافقة  ىتل ،%78.1الرأى  يفنسبة المحايدة  : بلغتيلي ما "و مواد اإلعالم الرقميدريب على إنتاللت محوسبةو مالئمة

غيرالموافقين على اإلطالق  العبارة، ثم أكدوا أنهم غير موافقين على هذه %57.8نسبة ، ثم تبين ان %..73 بلغت وبشدة بنسبة

(، أما 5.731راف المعياري )، في حين بلغت قيمة االنح(3.19مقداره )لمتوسط الحسابي فكان . أما عن ا%7..5بة بلغت بنس

" قميرال اإلعالممعمل  متخصص يدير يوجد فنيالير نتائج عبارة ". وتش(13.812فاوتات بين البدائل فبلغ مقداره )لفروق والتا

 العبارة قدرتلى هذه وافقين بشدة عأن من أكدوا أنهم م في حين ،%5.1.بلغت  بنسبةالرأى  المحايدة فيجاءت : يليما  إلى

أنهم غير موافقين بلغت كدوا أن من في مقابل أ ،%..53طالق بنسبة بلغت فقة على اإلذلك عدم الموا ىتل، %38.3نسبتهم 

(، أما 7...5االنحراف المعياري ) (، في حين بلغت قيمة.3.9ابي فكان مقداره )سأما عن المتوسط الح %53.7نسبتهم 

معامل وأستوديوهات تكفي الكلية بتوفر ال ينتائج عبارة " ويتضح من(. 5...79)مقداره بدائل فبلغ فاوتات بين الالفروق والت

في حين أنه قدرت نسبة من أكدوا أنهم  ،%75.7الموافقة وبشدة على نسبة بلغت  : حازتيلي" ما لطالباريب دعاب تالستي

 في مقابل أن من أكدوا ،%32.3ق بنسبة بلغت على اإلطال م غير موافقينمقابل من بينوا أنهفي  ،%38.3ايدين في الرأي مح

يمة ق(، في حين بلغت ...7عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ) . أما%57.8 نسبتهمموافقين على هذه العبارة قدرت أنهم غير 

الئمة الدرجات معدم رة "(. وتبين عبا.57.92)مقداره فبلغ ق والتفاوتات بين البدائل (، أما الفرو.5.12االنحراف المعياري )

أكدوا  أن منفي حين  ،%3.3.ت ة بلغبة بنسوبشد جاءت الموافقة :يلي " ماالميدانيي التدريب الممنوحة مع الجهد المبذول ف

ناك هفي مقابل أن  ،%3.3غير موافقين على اإلطالق نسبة من أكدوا أنهم  ، وقدرت%5.غت نسبتهم لأنهم محايدين في الرأي ب

ة (، في حين بلغت قيم.3.3فكان مقداره ) سط الحسابي. أما عن المتو%7.2نسبتهم أنهم غير موافقين وقدرت  ىلإأشار  من

 (.559.758)بلغت مقدارها  لأما الفروق والتفاوتات بين البدائ (،5.391) المعياري حرافناال
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الجامعات في  الرقمي اإلعالم جبرنامالب طالتي تواجه  ة المشاكل األكاديميةوالحلول الممكنة لمعالج ( المقترحات11جدول )

 ودية:عالس

مقترحاتال  

 

 درجة الموافقة  

 والحلول 

 ايدحم شدةمواف  ب
ير غ

 مواف 

غير مواف  

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي
ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
ا

 

ئل
دا
لب
 ا
ن
بي
  
و
فر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ريس هيئة التد عضو ن يهتمأ

ف ومفردات المقرر ا أهدابشر

 في بداية الفصل الدراسي

168 86.2 20 10.3 6 3.1 1 0.5 195 100 1.32 0.820 392.918 

التدريس عضو هيئة  يوازن أن

الشرا النظري والعملي  بين

 للمنهج

164 84.1 24 12.3 6 3.1 1 0.5 195 100 1.36 0.852 369.287 

نمية القدرات على تالحرص 

التفكير بحثية وية والاإلبداع

 النقدي للطالب

169 86.7 20 10.3 4 2.1 2 1 195 100 1.31 0.817 399.482 

ارات همس للتنمية عضو التدري 

 لدى الطالبية اإلعالم
173 88.7 20 10.3 1 0.5 1 0.5 195 100 1.24 0.695 427.174 

ب لالشتراك الفرصة للطالإتاحة 

اتهم حول في وضع تصور

خصص سية لتالخطط الدرا

 الرقمي عالماإل

161 82.6 27 13.8 4 2.1 3 1.5 195 100 1.40 0.910 352.179 

أن تحرص إدارة الكلية على 

المكتبة  اإلنترنت فيشبكة  توفير

 والقاعات التدريسية

162 83.1 18 9.2 7 3.6 8 4.1 
195 100 

1.46 1.071 352.303 

 القسم أن تلتزم إدارة الكلية /

بالطال بتدريب وتأهيل  
169 86.7 19 9.7 4 2.1 3 1.5 195 100 1.32 0.850 398.785 

 استوديوهاتو املتوفير المع

اتدريب الطالب عليه  
157 80.5 21 10.8 7 3.6 10 5.1 

195 100 
1.53 1.141 322.723 

س انة بأعضاء هيئة تدريعاالست

تخصص ذو كفاءة عالية في 

الرقمي اإلعالم   

171 87.7 20 10.3 2 1 2 1 
195 100 

1.28 0.770 413.185 

أن يتم تفعيل دور المرشد 

كل لحل المشا األكاديمي

 األكاديمية للطالب

160 82.1 29 14.9 6 3.1 0 0 195 100 1.39 0.851 212.338 
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ى لأن تحرص إدارة الكلية ع

توفير مصادر المعلومات والكتب 

العلمية الحديثة في والمراجع 

 ة الكليةمكتب

163 83.6 23 11.8 4 2.1 5 2.6 195 100 1.40 0.955 361.697 

 

 اإلعةالم جبرنةام التي تواجةه طةالباألكاديمية  تكالمشللجة اوالحلول الممكنة لمعا المقترحات ن: أإلىاب   ويشير  الجدول الس

ثةم   (5.17بمتوسط ) "هاتدريب الطالب علياستوديوهات توفير المعامل و"، جاءت لصالح عبارة وديةعالس الجامعات  يف الرقمي

أن ثةم  (2..5وسةط )تبم "ةاإلنترنةت فةي المكتبةة والقاعةات التدريسةيوفير شةبكة أن تحرص إدارة الكلية علةى تة"تلى ذلك عبارة  

تلةى  (،...5بمتوسط ) "لرقميا اإلعالمراتهم حول الخطط الدراسية لتخصص وتتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تص"

أن يةوازن أسةتاذ "ا عبةارة وأعقبهة (5.79بمتوسةط ) "ألكاديمي لحل المشاكل األكاديمية للطالبور المرشد اد أن يتم تفعيل "لكذ

بشرا أهداف ومفةردات  هئية التدريس  وعضيهتم "أن ذلك  يويل(، 5.72بمتوسط ) "لعملي للمنهجظري انرا الالمقرر بين الش

أن تلتةزم إدارة الكليةة / القسةم بتةدريب "جةاءت عبةارة   نفةس المتوسةط يفو (،5.73وسط )بمت "في بداية الفصل الدراسي المقرر

ط سةبمتو "اإلبداعيةة والبحثيةة والتفكيةر النقةدي للطةالب قةدراتلميةة اعلى تن"الحرص ( وتبعها 5.73بمتوسط )"الب وتأهيل الط

 "الرقمةةي عةةالماإلفةةي تخصةةص ة ذو كفةةاءة عاليةة بأعضةةاء هيئةةة تةةدريس االسةةتعانة " المرتبةةة قبةةل  األخيةةرة  جةةاء فةةي(،  5.75)

 (..5.3ية للطالب بمتوسط )اإلعالممهارات لالتدريس ل تنمية عضو هيئة"(. وأخيرا  5.38)بمتوسط 

فةي بدايةة  بشةرا أهةداف ومفةردات المقةرر و هيئةة التةدريسضةعفيما يتعلةق بعبةارة "أن يهةتم  يانات الجدول السابقمن ب حيتضو

 ن فةي الةرأيأكةدوا أنهةم محايةدي نسةبة مةن أن قةدرت، فةي حةين % 82.3بة قة وبشةدة بنسةفجاءت الموا :لييالفصل الدراسي" ما 

بلغةةت  بنسةةبة اإلطةةالقازت عةةدم الموافقةةة علةةى وحةة ،% 7.5سةةبتهمن درتقةةافقةةة الموفةةي مقابةةل أن مةةن أكةةد علةةى عةةدم  ،7%..5

، أمةةا الفةةروق (.83..عيةةاري )اف المة االنحةةر(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةة5.73قةةداره )أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان م ،1%..

 (.793.958)مقداره والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

قةة وبشةدة ف: حةازت الموايلةيمةا  إلةى" را النظةري والعملةي للمةنهجن الشةيبريس عضو هيئة التد "أن يوازن شير نتائج عبارةوت

أنهةم غيةر  إلةى ن أشةارمةفةي مقابةل أن  ،%53.7 الةرأي نسةبة مةن أكةدوا أنهةم محايةدين فةيبلةغ  ، بينما%5..8على نسبة قدرت 

الحسةابي فكةان مقةداره توسط معن ال. أما %1..وافقة على اإلطالق بنسبة بلغت لك عدم المذ تلي، %7.5نسبتهم موافقين قدرت 

 (.729.383)مقةةداره وتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ (، أمةةا الفةةروق والتفا813..حةةراف المعيةةاري )ن(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةةة اال5.72)

الموافقةة وبشةدة  : جةاءتيلةي " مةاللطةالب كير النقديعلى تنمية القدرات اإلبداعية والبحثية والتف الحرص" ةضح نتائج عباروتو

عبارة بنسةبة ابل من أكدوا أنهم غير موافقين على هذه القم ، في%7..5 يالرأ يفالمحايدة  بلغت نسبةوقد  ،%82.3غت لسبة ببن

حةين (، فةي 5.75. أما عن المتوسط الحسةابي فكةان مقةداره )%5بنسبة بلغت على اإلطالق  ك عدم الموافقةذل تلي، %3.5بلغت 

 نتةةائج عبةةارة تبةةينو (.83..799)مقةةداره ق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ الفةةرو ، أمةةا(853..بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري )

فةي حةين أنةه مةن أكةد  ،%88.3بنسةبة موافقةة وبشةدة جةاءت ال :يلي ا" مية للطالباإلعالممهارات لل تنمية عضو هيئة التدريس"

فقةة وغيةر الموافقةة علةى اإلطةالق الموا ة غيةرالنسةبة لدرجة فةي ذلةك اتفةاق ىتلة، %7..5تهم نسةبى بلغةت الةرأ فيعلى المحايدة 

 (، أمةةا291..ي )اف المعيةةارين بلغةةت قيمةةة االنحةةر(، فةةي حةة.5.3المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره ) . أمةةا عةةن%1..وقةةدرت 

 (. .33.53.)مقداره اوتات بين البدائل فبلغ الفروق والتف
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" الرقمةي اإلعالمالخطط الدراسية لتخصص حول  موراتهن تتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تص"أ ج عبارةوتشير نتائ

لةى قابل مةن أكةد ع، في م%57.8 يأايدة على الربلغت نسبة المح نهحين أفي  ،%83.2جاءت نسبة الموافقة وبشدة  :يليما  إلى

ان بي فكةاالحسة . أمةا عةن المتوسةط%5.1اإلطالق بنسةبة بلغةت وافقة على الم ذلك غير تلي ، ثم%3.5عدم الموافقة بنسبة بلغت 

 دارهلبةةةدائل فبلةةةغ مقةةة(، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةةات بةةةين ا.95..اري )يةةة(، فةةةي حةةةين بلغةةةت قيمةةةة االنحةةةراف المع...5مقةةةداره )

وبشةدة جةاءت  ن الموافقةةأ ر المرشد األكاديمي لحل المشاكل األكاديمية للطالب"يتم تفعيل دو "أن وتوضح عبارة (.713.539)

الموافقةة عةدم  مقابةل درجةة، فةي %9..5جةاءت بنسةبة بلغةت  يالرأ فيلى المحايدة أكد ع من أن، في حين %83.5بنسبة بلغت 

(، أمةا 815..مةة االنحةراف المعيةاري )ي حةين بلغةت قي(، فة5.79اره )الحسةابي فكةان مقةدما عن المتوسةط أ %7.5بلغت  بنسبة

رص إدارة الكليةةة علةةى تةةوفير مصةةادر أن تحةة" بةةارةوتشةةير نتةةائج ع (. 353.778) ئل فبلةةغ مقةةدارهبةةين البةةدا الفةةروق والتفاوتةةات

ن فةي حةي ،% 87.2لموافقةة وبشةدة بلغةت نسةبة عةدم ا: يليما  إلى" والمراجع العلمية الحديثة في مكتبة الكلية المعلومات والكتب

ذه هةعلةى  أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإلطةالق %3.2نسةبة بلغةت فةي مقابةل  ،%55.8 يأنه جاءت نسبة المحايدة على الةرأ

ين بلغةت قيمةة (، في ح...5. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )%3.5بلغت  الموافقة بنسبةذلك درجة عدم  ىوتلعبارة، ال

"أن  ئج عبةةارةمةةن نتةةا تضةةحي (.725.293)مقةةداره روق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ (، أمةةا الفةة911..ف المعيةةاري )االنحةةرا

الموافقةة وبشةدة بنسةبة بلغةت  جةاءت :يلةي " مةاترنةت فةي المكتبةة والقاعةات التدريسةيةاإلن ةر شةبكتحرص إدارة الكلية على تةوفي

 ، وتقةدر%5..علةى اإلطةالق نسةبة بلغةت  عةدم الموافقةة إلةىوأشةار  ،%9.3 يالةرأ فةيالمحايةدة  بلغت نسةبةحين في  ،87.5%

فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري (، 2..5ره ). أما عن المتوسط الحسابي فكان مقدا%7.2 م موافقتهمنسبة من بينوا عد

لقسةةم رة الكليةةة / ا"أن تلتةةزم إدا وتشةةير نتةةائج عبةةارة (.713.7.7) مقةةدارهلفةةروق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ ا(، أمةةا 35..5)

 ،% 9.3 يأرالة يفة وتقدر نسةبة عةدم المحايةدة ،%82.3بة بلغت بنس ة بشدةالموافقجاءت  :يليما  " إلىبتدريب وتأهيل الطالب

لمتوسةط الحسةابي فكةان مقةداره ا عةن ا. أمة%5.1عةدم الموافقةة علةى اإلطةالق  ةوتبلغ نسب، %3.5 الموافقة بنسبةفي مقابل عدم 

 (798.381مقةةداره ) بةةدائل فبلةةغ(، أمةةا الفةةروق والتفاوتةةات بةةين ال.81..حةةراف المعيةةاري )لغةةت قيمةةة االن(، فةةي حةةين ب5.73)

وتقةدر  ،%1..8فقة وبشدة بنسةبة اجاءت عدم المو :يليتدريب الطالب عليها" ما  ديوهاتاستوو معامل"توفير العبارة  وتوضح

ذلةك علةى اإلطةالق علةى هةذه العبةارة، فةي مقابةل غير موافقين  أنهم إلى%1.5ة نسبوأشارت  ،%8..5 يالرأ فيدة ة المحاينسب

(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري 5.17) قةداره. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان م%7.2 فقةةعةدم الموا نسةبة بلغت

تةدريس ذو بأعضاء هيئة  "االستعانة ارةوتشير نتائج عب (.733.337)اره مقددائل فبلغ ا الفروق والتفاوتات بين البم(، أ5.5.5)

 فةيدة لمحايةانسةبة ، وتقةدر %83.3نسةبة عةدم الموافقةة وبشةدة   : جةاءتييلة مةا إلةى" الرقمةي اإلعةالمكفاءة عالية في تخصص 

 لكل من الدرجتين أما عةن المتوسةط  %5اإلطالق الموافقة وعدم الموافقة  على  النسبة درجة عدم فيوقد اتفق  ،%7..5 يالرأ

 اوتات بين البةدائل فبلةغ مقةدارهفروق والتف(، أما ال.33(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.38مقداره ) الحسابي فكان

المةةواد  فةةي يميةةة التطبيةةق والتةةدريب العملةةهأ فةةي(  215ص ، 3.35)فةةؤاد ريةةجأج السةةابقة مةةع دراسةةة لنتةةائاتتفةةق ( 57.581.)

 .ينصر البشررفع كفاءة الع والمرتبة السادسة جاء يةعالماإل
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 هم نتائج الدراسة:أ. 2

 وجية والبشرية التي كنولتات المكاناإل عبارة توفرلصالح  الرقمي ماإلعال جبرنامحاق بلتاإل فيالمبحوثين  جاءت أهم دوافع

ما يشير (، وهو 3.31والعائلة بمتوسط ) اءاألصدق (، يليها التشجيع من قبل.3.1) توسطلتدريب بمتساعد في التأهيل وا

ي يقدم ل الرقمي اإلعالم جرنامب ا(، وتبعه5.82بمتوسط ) يالمعدل التراكم ومن ثم ،المحطية والمجتمعتأثير البيئة  إلى

 جامبرن وأخيرا   (.5.21ي بمتوسط )اإلعالمنتاو هاراتي في اإللتطبيقات التي تساعدني على تطوير مت واااألدوالكثير من 

 .(...5لعمل بمتوسط )في سوق االمطلوبة الحديثة من التخصصات  الرقمي اإلعالم

   المرتبة  فيو ،"جدا ممه"ر عبارة أنه يعتبالنتائج لصالح  جاءت الرقمي ماإلعال جامبرنوفيما يتعلق بأهمية استحداث

 "شيء مهم". الرقمي عالماإل جبرناموجود أن  الثانية تبين

   هيئة التدريس  المرتبطة بعضوو الب برامج اإلعالم الرقميا طهية التي يواجهالمشكالت األكاديمأما على مستوى

الساعات المكتبية ام بزااللتوعدم  عن مواعيد المحاضرات همخردريس وتأأعضاء هيئة التغياب فأكثرها هي عبارة "

لمحاضرات" بمتوسط شجع الطالب على طرا األسئلة والمناقشة في اس ال يو هيئة التدريعض(، يليها "3..7بمتوسط )

صات سب تخصتتنا(، وتبعها "ال 7..7بمتوسط ) "في الواجبات واالختباراتثم "عدم تزويد الطالب بدرجاتهم (، و.7.3)

النظري  ن الجانبتوازن بيال يتدنعبارة " ثم (،3.88ي يدرسونها "بمتوسط )الت تمقررايس مع الهيئة التدر أعضاء

ت والتكليفات تكليف الطالب بكثير من الواجبا( تبعها "9..3" بمتوسط )رقميوالجانب العملي لمقررات اإلعالم ال

 .(.3.7وسط )بمت بالطالوق الفردية بين فرللالتدريس  عضو هيئة ةعاعدم مرا ثم (،7..3األسبوعية" بمتوسط )

 ارة عبلصالح ، الميداني المرتبطة بالتدريب الرقمي الماإلعامج ها طالب برهتي يواجالمشكالت األكاديمية الثر جاءات أك

 صصمتخ يوجد فنيال"( يليها ...7بمتوسط ) "تدريب الطالبمعامل وأستوديوهات تكفي الستيعاب الكلية بتوفر ال ي"

إنتاو محوسبة للتدريب على  و مالئمة برامج تدريبية عدم توفر"(، ومن ثم .3.9) توسطمب "مياإلعالم الرق ير معمليد

 بدرجة عالميةبات التدريب ال يتوفر بها زيارة عدد من المؤسسات اإلمتطل"(، ثم 3.19بمتوسط ) "اد اإلعالم الرقميمو

بمتوسط  "في التدريب الميدانيل ذوبد الملجهمنوحة مع االم مالئمة الدرجاتعدم " (، وتبعها.3.1) " بمتوسطكافية

التعليمات انخفاض " وتبعها (،3.78بمتوسط ) "لتدريبيالتي يعقدها المشرف ا اللقاءاتعدد  تضاؤل"(، ثم .3.3)

لى ع يالتدريب المالئم والكاف الكلية ال يتوفر ب" (، وأخيرا  3.37) بمتوسط "المشرف الميدانيمن قبل  ت المالئمةوالتوجيها

 (.3.53) الرقمي بمتوسط اإلعالم اتيقبت وتطواأد

 عبارة ات الدراسية جاءت ة بالمقرروالخاص يب برامج اإلعالم الرقمالمشكالت األكاديمية التي يواجهها طالوفيما يتعلق ب

تتضمن  ال(، يليها "7.53توسط )" بمالتنمية في المملكة العربية السعوديةمقررات اإلعالم الرقمي بخطط  ال ترتبط"

ب في الطالعدم إشتراك عبارة " ثم (،3.19حتياجات الخاصة "بمتوسط )محددة تساعد ذوي اال مقرراتاسية الدر الخطة

تنمية القدرة  افتقار المقررات الدراسية إلىتبعها " ،(2.46)بمتوسط" "ص اإلعالم الرقمية لتخصاسيتقييم الخطط الدر

قررات العملية بأسلوب تالها "تدريس الم ،(2.30)ط بمتوس ية"مالرق اعي في إنتاو المواد اإلعالميةاإلبد على التفكير

 ةوتلى ذلك عبار ،(3..3قين" بمتوسط )والتلفظ ررات الدراسية على الح(، ثم "اعتماد المق3.53نظري" بمتوسط  )

 يف ياعدنسال ت المقررات الدراسيةثم عبارة " ،1.94)) المقررات الدراسية ضخمة وبها معلومات كثيرة ال فائدة منها""
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 ت تضمن الخطة الدراسية مقررا"ت أخيرا جاءت عبارةو ،(1.71)" بمتوسط ية في اإلعالم الرقمياراتي اإلعالمهم تنمية

 .(5.12) بمتوسط "البحث والتفكير واإلبداع مهارات  يال تنم

  توفير  :التالي لنحواعلى  مرتبةءت جا، ألكاديميةالمقترحات والحلول الممكنة لمعالجة المشكالت اأما على مستوى"

 كةأن تحرص إدارة الكلية على توفير شب"عبارة  ثم ،(5.17" بمتوسط )عامل واالستديوهات لتدريب الطالب عليهامال

م "تتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تصوراتهثم  ،(2..5" بمتوسط )اإلنترنت في المكتبة والقاعات التدريسية

 .(...5بمتوسط ) "لرقميا مالاإلع اسية لتخصصل الخطط الدرحو
 

 الدراسة:توصيات . 2

 يالرقم اإلعالمبرامج ب لدى طال يبتكارواإل يبداعالمجال اإل يال تنم التيعة المقررات الدراسية ضرورة مراج. 

 فيفرصهم ة لزياددراسة ال فترة فيخارو الجامعة للطالب  يوتوفير تعاون مؤسس يوالعمل يالميدان هتمام بالتدريبإلا 

 .العمل

 يالرقم اإلعالمتدريس مقررات  فيكفاءة العلمية والعملية لديهم الخبرة وال هيئة تدريس عضاءأهتمام بتوفير إلا. 

 المقررات والخطط الدراسية ومصادر المعلومات  يرومستقبلية لتطو وضع نماذو عملية فيلطالب ا العمل على إشراك

 المتاحة.

 لصعوبات مرشد بشكل مستمر لتذليل كل الوضرورة مراجعة ا يسدرا لكل فصببداية  يكاديماألرشاد ط اإلتوضيح خط

 .جبرنامال فيتقدم الطالب  اسلقي يوإعتماد نموذو محدد يتم مراجعته بشكل دور تواجه الطالب التي

  المباشر.ذر اللقاء تع حالة يفمتاا لمتابعة الطالب بشكل مستمر مع عضو هيئة التدريس  يلكترونإالتقيد بنظام 

 المسؤولين.من قبل  يالرقم اإلعالممج لبرا اإللكترونية التابعةت اتمام بمتابعة المنصاإله ضرورة 

  داء.األ فيى التقدم وتدريب الطالب عليها بشكل مستمر وقياس مدة متميز إعالميةحترافية وإتوفير برامج 

 خالل زيادة  الخاصة منحتياجات اال يوام بذهتماإل ايضأوودية عالس ةتصاديالتحديات المجتمعية واالق العمل على معالجة

 .ماسبقتركز على  التيية المقررات الدراس

 خدمة تخصص  فيصادر الجامعة ومراقبة مدى فعالية تلك الم فيو بالهتمام بزيادة وإثراء مصادر المعلومات لدى الطالا

 .يالرقم اإلعالم

 

 المراجع: . 2

 . المراجع العربية:1.2

األكاديميةة لطالبةات جامعةة حفةر البةاطن مةن وجهةة نظةرهن الت كالمشة (.3.33فاطمة أحمةد علةي ) & حسين زليخة شريف -

 ..9، جامعة سوهاو، كلية التربية، عبسوهاوالتربية  لكليةبحث منشور في المجلة التربوية وعالقتها ببعا المتغيرات، 

امعةةات بالج عةةالمت العامةةة واإلعةةالن بأقسةةام وكليةةات اإلى التدريسةةي لبةةرامج العالقةةا(. المحتةةو3.35حسةةن. ) عبةةد الصةةادق -

فةةي المجلةةة منشةةور بحةةث  لتعليميةةة: دراسةةة تطبيقيةةة مقارنةةة.المصةةرية والخليجيةةة وعالقتةةه بتقةةويم الطةةالب لجةةودة العمليةةة ا

 ...1 – 1.. ،.3، عرية لبحوث اإلعالمالمص
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ألردنيةة وك امةالير بكالوريوس اإلعالم التقليدي فةي جامعةة جمبرنافي قع اإلعالم الرقمي ا(. و3.35فرحان راشد العلميات ) - 

 د الجامعات العربيةمجلة اتحا بحث منشور فيمن وجهة نظر طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في كلية اإلعالم، 

 .م3.35، دسمبر5. ، المجلد. ، االردن: عمان، العددلبحوث التعليم العالي

 ياإلعةةالم وفةةق متطلبةةات سةةوق العمةةل فةة ليةةاتكسةةام و(. ىالتأهيةةل األكةةاديمي لطةةالب أق3.35الةةدين )محمةةد فخةةر  فةةؤاد،أريةةج  -

واإلعةالم التقليةدي مسةارات  : اإلعةالم الرقمةيعشةرينالسةادس والة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي يورقة بحث ،يالعصر الرقم

 ، كلية االعالم.جامعة القاهرة 3.35للتكامل والمنافسة 

 وفقةةا  السةةعودية بالجامعةةات أقسةةام وكليةةات اإلعةةالم فة باالصةةح تةةدريس مقةةررات ع(. واقةة3.35لخةةالق إبةةراهيم زقةةزوق )عبةةد ا -

، مصةر: المنصةورة، جمعيةة تكنولوجيةا لبحوث اإلعةالم واالتصةاالت المجلة الدوليةبحث منشور في م، .3.7 لرؤية المملكة

 م.3.35، سبتمبر5 ددالبحث العلمي والفنون، الع

عالم بالجامعات األردنية من وجهةة نظةر أعضةاء اإل تكليا (. مدى تطبيق معايير ضمان الجودة في.3.3سين. منصور )تح -

 (..(، العدد )8.العلمي، المجلد )، جامعة الكويت، مركز النشر عيةالعلوم االجتمابحث منشور في مجلة هيئة التدريس، 

إلعةةالم بجةةامعتي الزيتونةةة . واقةةع تعلةةيم اإلعةةالم فةةي كليةةات الفنةةون وا(3.59لسةةريتى. )ا علةةىكمةةال أحمةةد الفرجةةاني، معةةز  -

 539. – 557 ،8، عحث منشور في مجلة كلية الفنون واإلعالمبمعايير الجودة الشاملة،  ومصراته في ضوء تطبيق

لةوم واآلداب بجامعةة يات فةي كليةة العم(. المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة قسم الرياضة3.59لشمري )يد ادبن ح سلمان -

، .3، المجلةد5بية، العةددجامعة البحرين، كلية التر ،ث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسيةبحشقراء من وجهة نظرهم، 

 .م3.59مارس

عالقتهةةا كليةةات اإلعةةالم وأقسةةامة و يت الطةةالب نحةةو البةةرامج التعليميةةة فةةجاهةةات(. ا3.58محمةةد بةةن سةةليمان. الصةةبيحي ) -

قةات العامةة الشةرق بحةث منشةور فةي مجلةة بحةوث العال لسةعودية،االجامعةات ت الجودة الشاملة: دراسة ميدانية علةى بمتطلبا

 .12 - 9 ،58ع، األوسط

ت وأقسةام اإلعةالم فةي ضةوء معةايير الجةودة الشةاملة: كليةا ية فةي(. تقييم فاعلية البرامج الدراس3.58أحمد حسين محمدين. ) -

الم منشةور فةي المجلةة العربيةة لبحةوث اإلعة بحةثالبتةرا، من طلبة قسم الصحافة واإلعةالم بجامعةة  راسة ميدانية على عينةد

 .23 - .. ،.3، عواالتصال

ى عينةة مةن إلعالميةة دراسةة تحليليةة علةالم لواقةع تةدريس المةواد ا(. اتجاهات طلبة قسم اإلعة3.52ناصر أبو القاسم )محمد  -

ل ستشةارات العلميةةة وتنميةةة  ةعربيةةال سةةالمؤس، العربيةة العربيةةة للعلةوم االجتماعيةةة فةي المجلةةةبحةث منشةةور طلبةة اإلعةةالم، 

 .3.52ارد البشرية المو

ية (. المشكالت التي يواجها طةالب البةرامج التحضةير.3.5مد والعياصرة. )د الشمري، وليد رفيق محسعود بن عايد بن عيا -

بحةةث منشةةور فةةي مجلةةة العلةةوم اإلنسةةانية هةةة نظةةرهم: دراسةةة ميدانيةةة. د بةةن سةةعود اإلسةةالمية مةةن وجبجامعةةة اإلمةةام محمةة

 .23 - 57 ،73، عواالجتماعية

الشةاملة فةي تحسةين مسةتوى جةودة الخدمةة التعليميةة بكليةات ة استخدام إدارة الجةودة (. فاعلي.3.5عبد الباقي موسى )يسى ع -

 ،اإلعةالمالمصةرية لبحةوث  في المجلةةبحث منشور الخدمة،  دراسة في إطار نموذو جودة اإلعالم المصرية: اإلعالم وأقسام

 .11.-783. ص (12) جامعة القاهرة.، كلية اإلعالم العدد

http://www.ajrsp.com/
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، ضوء بعةا الخبةرات العالميةة يبية العملية بأقسام االعالم التربوى بمصر ف(. تطوير برامج التر3.53ة )بة إبراهيم جوده -

، 5، المجلةةد73التربةةويين العةةرب، العةةدد مصةةر: رابطةةة، يةةة وعلةةم الةةنفسجلةةة دراسةةات عربيةةة فةةي الترببحةةث منشةةور فةةي م

 .م3.53دسمبر

تهةةا مةةن وجهةةة نظةةر طةةالب كليةةة التربيةةة المشةةكالت األكاديميةةة ونوعي (.3.53أحمةةد زايةةد ) دأحمةة، العنةةينا سةةرى محمةةد ابةةوي -

 .537-577 3.53القاهرة، معة بجامعة حائل مجلة العلوم التربوية، جا

لةى عبةالتطبيق (. واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء تطبيق مبادئ الجودة الشةاملة 9..3السعيد )حمد أبو أ -

(. العةدد 3المجلةد ) العربيةة لضةمان جةودة التعلةيم الجةامعي، فةي المجلةةبحةث منشةور  جامعات قطاع غةزة، قسام اإلعالم فيأ

(7.) 

(.  االتجاهات العالميةة المعاصةرة فةي التأهيةل اإلعالمةي األكةاديمي فةي العةالم 8..3يني )الكندي، عبد المنعم. الحس بد اهللا.ع -

، جامعة القةاهرة، كليةة المصرية لبحوث الرأي العام في المجلةبحث منشور مريكية. المتحدة األيات انيا والوالالعربـي وبريط

 (. 3)(. العدد 9اإلعالم. المجلد )

واألمريكيةةة: دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة  السةةعوديةالجامعةةات (. تةةدريس اإلعةةالم فةةي 3..3ن. )حمةةد بةةن عبةةد العزيةةز الحيةةزام -

واالتصال، السنة  لإلعالمالسعودية الجمعية ، لالعربية لإلعالم واالتصا في المجلةر وث منشحبلجامعية، لمقررات المرحلة ا

 (.3(. العدد )3الثانية. المجلد )

(. المشةكالت اإلداريةة واألكاديميةة التةي تواجةه طلبةة الدراسةات العليةا بجامعةة تبةوك 3.58د بن صةالح محمةد العبيةدان )حمم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جمعيةةةةةةةة المصةةةةةةةرية                                                                  جامعةةةةةةةة عةةةةةةةين شةةةةةةةمس، كليةةةةةةةة التربيةةةةةةةة، ال ،عرفةةةةةةةةلمواالقةةةةةةةراءة بحةةةةةةةث منشةةةةةةةور فةةةةةةةي مجلةةةةةةةة 

 ..55ص 3.58للقراءة والمعرفة، 

 https://www.spa.gov.sa:  التاليالرابط  على(. متاا 3.33)دية السعواألنباء وكالة  -

اللغةة العربيةة أنموذجةا،  السةعودية:الجامعةات اديميةة للبةرامج التعليميةة فةي (. المعايير األك3.35) حطانيلقسعد هادي اسعيد  -

 35ص  3.35عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، جاملعلوم التربويةمجلة امنشور في بحث 

 sattps://media.uj.eduh.الرابط التالي:  على(. متاا 3.33جامعة جدة ) -

جامعةة الطةائف يةة التربيةة بكل يماجسةتير فة(.  المشكالت األكاديمية التى تواجه طالبةات ال3.51العال ) حسنى أبوليلى محمد  -

 3.51المفتوحةةة، القةةدس  ، جامعةةةالتربويةةةجامعةةة القةةدس المفتوحةةة ل بحةةاث والدراسةةات  فةةي مجلةةة، بحةةث منشةةور المصةةدر

 .332ص

 15، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن صمناهج البحث العلمي( 2..3خرون )تل وآالسعيد  -

جمتةع جامعةة الملةك ديمية التي تواجه طالبات كليةة الدراسةات التطبيقيةة بخدمةة المكالت األكا(. المش8..3الجوهرة بوشيت ) -

 . 188.ص اعية والتربوية واإلنسانيةالجتملوم العام القرى لجامعة  في مجلةبحث منشور فصيل من وجهة نظرهن، 

ء مجمعةةة وسةةبل معالجتهةةا فةةي ضةةوال المشةةكالت التةةي تواجةةه طةةالب وطالبةةات جامعةةة (..3.3خالةةد بةةن إبةةراهيم العفيصةةان ) -

 . .3.3، جامعة المجمعة،، بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واإلداريةالتربية اإلسالمية

القصةةيم وحاجةةاتهم اإلرشةةادية سلسةةلة العلةةوم اإلنسةةانية اط تفكيةةر ومشةةكالت طلبةةة جامعةةة . أنمةة(.3.5طروانةةة )نةةايف سةةالم ال -

 ..3.5واالجتماعية جامعة مؤتة

http://www.ajrsp.com/
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ضوء  ي(. رؤية مقترحة لتطوير األداء االستراتيجي بجامعة الملك خالد ف3.35)الشمري م بن خليفة بن دهام اللويش األده -

لجامعة اإلسالمية للعلوم التربوية واالجتماعية الجامعة اإلسالمية بالمدينة اجلة ي محث منشور فبتوزان، بطاقة االداء الم

 .3.35 ،المنورة

في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي: دراسة ميدانية (. استخدم بطاقة األداء المتوازن 3.33عماد محمد صدقى محمد ) -

 3.33كلية التجارة  السويس،قناة  ، جامعةالمحاسبيةات دراسلة لالعلمي جلةفي المنشور بحث م المعاهد العليا الخاصة، على

  .3.53 هرامؤسسة األمحمد سيد ريان اإلعالم الجديد م -
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 الدولية تفاقياتاالمتها مع ءظور التشريعات السعودية ومدى مواحماية البيئة من من

 )الجهود التشريعية المبذولة "االيجابيات والنقائص"(

Environmental protection from the perspective of Saudi legislation and its compatibility 

with international agreements (Legislative efforts made "positives and shortcomings") 
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 مستخلص:

متها مع االتفاقيات الدولية، هدفت الدراسة إلى معرفة ءظور التشريعات السعودية ومدى مواحماية البيئة من من تناولت الدراسة

بيئة الوطنية، باالضافة إلى بيان مدى فاعلية التشريعات البيئية السعودية واتساقها مع جهود المشرع السعودي في حماية ال

االتفاقيات الدولية. تكمن مشكلة الدراسة في أن تلوث البيئة تعتبر من المشكالت الحديثة والمتطورة نتيجة للتطور العلمي والتقني 

ور التشريعات معها الستيعاب ومواجهة هذه الملوثات التي باتت تهديد الهائل التي يشهدها العالم المعاصر، فكان البد من أن تط

الحياة على سطح األرض. نبعت أهمية الدراسة من أن تلوث البيئة أصبحت من أهم القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام كبير 

اهتمام المشرع الوطني بهذه القضايا خاصةً مع التطور الهائل في المجاالت االقتصادية والصناعية والتكنولوجية، ولهذا زاد 

وسارع على وضع قواعد قانونية تضمن سالمة البيئة لتحقيق تنمية مستدامة لمصلحة األجيال الحاضرة والمستقبلة. توصلت 

من األنظمة الحديثة ومتسق مع االتفاقيات  ـه1441الدراسة إلى عدد من النتائج ولعل أهمها، أن نظام البيئة السعودي لعام 

اشتمل على عقوبات رادعة في حال مخالفة أحكامه أكثر مما اشتملت عليها النظام العام للبيئة لعام كما . دولية ذات الصلةال

وصت الدراسة بعدة توصيات أهمها،  .في المحافظة على البيئة وسالمتهاوبما ال يدع مجاال للشك سوف يسهم  الملغي، هـ1422

وتوقيع العقوبات للقضاء وحده وليس للجان على  ـه1441حكام نظام البيئة لعام ضرورة اسناد مهمة النظر في مخالفات أ

 اعتباره الجهة المختصة بتطبيق القوانين. 

 .الدولية ،االتفاقيات ،السعودية ،التشريعات ،البيئة ،حماية الكلمات المفتاحية:
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Environmental protection from the perspective of Saudi legislation and its 

compatibility with international agreements (Legislative efforts made "positives and 

shortcomings") 

 

Abstract 

Abstract: The study dealt with the protection of the environment from the perspective of Saudi 

legislation and its compatibility with international agreements. The problem of the study lies in 

the fact that environmental pollution is considered one of the modern and advanced problems as 

a result of the tremendous scientific and technical development that the contemporary world is 

witnessing, so it was necessary to develop legislation with it to accommodate and confront these 

pollutants that have become a threat to life on the surface of the earth. The importance of the 

study stemmed from the fact that environmental pollution has become one of the most important 

contemporary issues that have received great attention, especially with the tremendous 

development in the economic, industrial and technological fields. Therefore, the national 

legislator has increased interest in these issues and hastened to develop legal rules that guarantee 

the safety of the environment to achieve sustainable development for the benefit of present and 

future generations. The study reached a number of results, perhaps the most important of which 

is that the Saudi Environmental Law of 1441 AH is one of the modern systems and is consistent 

with the relevant international agreements. It also included deterrent penalties in the event of 

violating its provisions, more than what was included in the canceled General Environment 

Regulation of 1422 AH, and beyond any doubt that it will contribute to the preservation and 

safety of the environment. The study recommended several recommendations, the most 

important of which is the necessity of assigning the task of examining violations of the 

provisions of the environmental law for the year 1441 AH and imposing penalties to the 

judiciary alone and not to the committees, as it is the competent authority for the application of 

laws. 

Keywords: Protection, Environment, Legislation, Saudi Arabia, International agreements. 
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 مقدمة: .1

تلوث البيئة تعد أول وأهم القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام واسع على المستوى السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، 

والعلمي، ولذلك عقد المجتمع الدولي عدد من االتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي أرسى قواعد اتفاقية لمواجهة هذه الكارثة 

رات والتوصيات الصادرة من هذه االتفاقيات والمؤتمرات أصدرت معظم الدول تشريعات وطنية تهتم العالمية، وتنفيذاً للقرا

بقضايا البيئة، كما أدرجت في خطتها التنموية مشاكل تلوث البيئة لما لهذه المشاكل من اثر على الثروة القومية، فكان لزاما علينا 

ة العربية السعودية في حماية البيئة الوطنية، ومدى فاعليتها واتساقها مع في هذه الدراسة أن نبيّن الجهود التشريعية للمملك

 االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 

 أهمية البحث:. 1.1

نبعت أهمية الدراسة من أن تلوث البيئة أصبحت من أهم القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام كبير خاصةً مع التطور الهائل 

ية والتكنولوجية، ولهذا زاد اهتمام المشرع الوطني بهذه القضايا وسارع على وضع قواعد في المجاالت االقتصادية والصناع

 قانونية تضمن سالمة البيئة لتحقيق تنمية مستدامة لمصلحة األجيال الحاضرة والمستقبلة. 
 

 إشكالية البحث:. 2.1

ة للتطور العلمي والتقني، والعلمي الهائل تكمن مشكلة الدراسة في أن تلوث البيئة تعتبر من المشكالت الحديثة والمتطورة نتيج

التي يشهدها العالم المعاصر، فكان البد من أن تطور التشريعات معها الستيعاب ومواجهة هذه الملوثات التي باتت تهديد الحياة 

 على سطح األرض، وتتفرع من هذه المشكلة الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:

 بقضايا البيئة في المملكة العربية السعودية. ماهي التشريعات التي تهتم 1

 . ما موقف التشريعات السعودية من التطورات الحديثة للمشاكل البيئية ومدى مواكبتها مع تطور القوانين في العالم.2

 . ماهو دور المشرع السعودي في حماية البيئة الوطنية.3

 فية ورادعة وتحقق الهدف المنشود؟. هل العقوبات المضمنة في الشريعات البيئية السعودية كا4

 . هل التشريعات البيئية في المملكة العربية السعودية متالءمة مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة؟5
 

 أهداف البحث:. 3.1

 هدفت الدراسة إلى:

 . معرفة مدى فاعلية التشريعات السعودية في حماية البيئة الوطنية.1

 االتفاقيات الدولية ذات الصلة. واتساق التشريعات السعودية مع. مدى 2

 . معرفة جهود المشرع الوطني السعودي في حماية البيئة الوطنية.3

 لمعرفة االيجابيات والنقائص. ـه1441. دراسة نظام البيئة السعودي لعام 4

 

 منهج البحث:. 1.1

 .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستقرائي والمنهج التاريخي
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 خطة البحث:. 5.1

من أجل دراسة الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة الوطنية بصورة واقعية ومفيدة قسمت البحث إلى 

 أربعة مباحث وكل مبحث لمطلبين على النحو التالي:

 المبحث األول: مفهوم البيئة والتلوث لغةً واصطالحا وقانوناً 

 وقانوناً  غةً واصطالحالالمطلب األول: مفهوم البيئة 

 وقانوناً  غةً واصطالحالالتلوث لمطلب الثاني: مفهوم ا

 المبحث الثاني: الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة الوطنية ومدى مواءمتها مع االتفاقيات الدولية

 ئة الوطنيةالمطلب األول: الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية ومدى فاعليتها في حماية البي

 المطلب الثاني: مدى مواءمة التشريعات البيئية السعودية مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة

 المبحث الثالث: الجهود اإلقليمية والدولية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة

 المطلب األول: الجهود اإلقليمية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة

 الثاني: الجهود الدولية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة المطلب

  هـ1111المبحث الرابع: تقييم الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية مع دراسة تحليلية لنظام البيئة لعام 

 المطلب األول: تقييم الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية في مجال حماية البيئة 

 )االيجابيات والنقائص( ـه1441دراسة تحليلية لنظام البيئة لعام  لمطلب الثاني:ا

 

 الدراسات السابقة:. 2

تمكن الباحث من االطالع على عدد من األبحاث والدراسات المنشورة والتي اقتربت من موضوع الدراسة الحالية، أو تطرقت 

 الباحث على الدراسات اآلتية:ووجد أن الدراسات غير كافية، وقد حصل إليه بشكل أو بآخر، 

مقارنة(، مجلة جامعة الملك  دراسة) . دراسة نايف سلطان الشريف، جرائم البيئة وعقوباتها في المملكة العربية السعودية1

 م.2015، 1العدد  ،22عبد العزيز، المجلد 

عودية، وتوصل الباحث إلى أن العقوبات هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جرائم البيئة وعقوباتها في المملكة العربية الس

البيئية في المملكة العربية السعودية غير كافية الضفاء حماية قانونية من شأنها وقاية البيئة والصحة العامة من ملوثات 

مجلس البيئة وتهديدات النفايات الخطرة، كما أن غياب المرجعية اإلدارية والشفافية بسبب تعدد الجهات الرقابية وعدم استقاللية 

إداريا ومالياً وتعدد جهات ضبط المخالفات والتحقيق واالدعاء في جرائم البيئة، وتعدد األنظمة البيئة وعدم وجود صندوق 

لحماية البيئة فضالل عن غياب الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع تعتبر من أهم االشكاليات التي يجب معالجتها من أجل 

 آفات النفايات السامة. الوصول إلى بيئة خالية من

. دراسة منال محمد كامل حمودة، أثر المسؤولية البيئية على األداء المالي )دراسة ميدانية على بعض المصانع السعودية 2

 في المنطقة الشرقية وينبع الصناعية(، مجلة اقتصاد وإدارة، جامعة الملك عبد العزيز

العليا في مصانع المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها البيئية ومدى تطبيقها لنظام هدفت الدراسة إلى اختبار مدى التزام اإلدارة 

داء اإلدارة البيئية، كما هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التزام اإلدارة العليا بمسؤولياتها البيئية وتطبيق نظام اإلدارة البيئية على األ
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وهذا يدل على حرص  %41.14العليا تلتزم بمسؤولياتها البيئية بنسبة المالي للمصانع. وتوصلت الباحثة إلى أن اإلدارة 

المصانع في المنطقة الشرقية ومدينة ينبع الصناعية على الحفاظ على البيئة من واقع المسؤوليات المنوطة بها، كما أن اإلدارة 

عزز من مواقفها ومبادراتها تجاه الحفاظ على العليا العاملة في مصانع المملكة العربية السعودية لديها مستوى وعي بيئي عالي ي

 البيئة.

. دراسة ابراهيم بن عبد هللا التويجري، الحماية الجزائية للبيئة في األنظمة السعودية، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 3

 م.2021، 33

ة أوجه الحماية الجزائية المقررة للبيئة في هدفت الدراسة إلى بيان موقف المملكة العربية السعودية من الجرائم البيئية ومعرف

النظام السعودي ومدى كفايتها، توصل الباحث إلى أن األنظمة السعودية المتعلقة بالبيئة شاملة لكل جوانب البيئة الهوائية 

الوعي البشري  والمائية والبرية، إال أنه مازال هناك الكثير من الجرائم التي ترتكب في حق البيئة كل يوم ويرجع ذلك لقلة

 بخطورة األمر لكون نتائجه غير ملموسة وال تحدث على المدى القريب.

فقد تميزت عن تلك الدراسات الحالية نظام السعودي، وأما هذه الدراسة البيئة وعقوباتها في ال السابقة جرائمتناولت الدراسات 

عودية ومدى فاعليتها في حماية البيئة ومواءمتها مع االتفاقيات السابقة في أنها تدرس التشريعات البيئية في المملكة العربية الس

 الدولية.
 

 المبحث األول: مفهوم البيئة والتلوث 

 المطلب األول: مفهوم البيئة لغةً واصطالحا وقانوناً 

وافر بها هي الوسط الذي يعيش فيها اإلنسان مع غيرة من مخلوقات هللا تعالى الحية وغير الحية وتت Environmentالبيئة 

وسائل الحياة، وأسباب البقاء. وبهذا المفهوم تبدو البيئة في ملتقى اهتمام العديد من العلوم حيث تهتم بالبيئة من حيث التفاعالت 

العضوية وغير العضوية، والكيميائية والفيزيائية بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه، لتصل إلى معرفة العوامل التي تحكم 

 .(1) والتأثر بين ذلك الكائن الحي، والعناصر الطبيعية للوسط الحيويالتأثير 

 سنبيّن في هذا المطلب مفهوم البيئة في العلوم المختلفة لتكون في مجملها أرضية ثابتة للمفهوم القانوني للبيئة.

 مفهوم البيئة في العلوم المختلفة:

الكثير من الباحثين في قضايا البيئة يسلمون بأن مفهوم البيئة يساير تماماً لكل مفهوم من هذه المفاهيم عالقة بالبيئة مع العلم أن 

ضرورة االعتناء بالطبيعة، واستلزام إدراك اإلنسان أن الطبيعة مجال واسع من مجاالت حماية البيئة، ونحاول أن نوضح هنا 

 .(2) مختلف مفاهيم البيئة

 أوالً: البيئة لغةً:

 ربية:مفهوم البيئة في اللغة الع .1

                                                           
محمد عبده العوادات  ،(مكتبة عين الشمس)صحة البيئة في الدول النامية، القاهرة  (م1291) .ين حكيم، أمين محسن، السيد حمدانكمال الد  -1

 ،نقالً عن أحمد عبد الكريم سالمة ،(المكتبات بجامعة الملك سعود عمادة شئون)الرياض،  .، التلوث وحماية البيئة(م1845)وعبد هللا يحي باصهي

 (.دار النهضة العربية) ،لقاهرةا ،(33ص) ،قانون حماية البيئة (،م2003-م2002)

 .5 ، العدد5 مجلة الباحث، المجلد ،(.85ص) ،دور الدولة في حماية البيئة (،م2112) كمال رزيق، -2
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واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في األرض تتخذون كلمة البيئة مشتقة من الفعل الرباعي)بوأ( ومنها قولة تعالى )

والذين وأيضاً قولة تعالى )( 1)(.من سهولها قصوراً وتنحتون من الجبال بيوتاً فاذكروا أالء هللا وتعسوا في األرض مفسدين

فقد  ، (3) . فالبيئة والباءة والمباعة كلمات تدل على المنزل والموطن (2)ن من قبلكم يحبون من هاجر إليهم(تبوءوا الدار واإليما

 (4)جاء في لسان العرب المحيط، بوأتك بيتاً اتخذت لك بيتاً وقيل تبوأه أصلحة وهيأه، وتبوأ نزل وأقام، وتبوأت منزالً أي نزلته.

 لمكان أو المنزل الذي يعيش فيه الكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن.نالحظ أن مفهوم البيئة قد تعبر عن ا

 االنجليزية:. البيئة في اللغة 2 

تعني مجموعة الظروف الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان، وكلمة إيكولوجي  Environmentكلمة البيئة          

Ecology (5) ات المتبادلة بين الكائن الحي ومسكنهتعني مجموعة العالق. 

 الفرنسية:. البيئة في اللغة 3

هي مجموعة العناصر الطبيعية واالصطناعية التي تشكل إطار حياة  Environmentأن البيئة ( 6)جاء بمعجم الروس        

ئية والبيولوجية، والثقافية واالجتماعية القابلة البيئة مجموعة الظروف الطبيعية، الفيزيائية والكيميا ،(7) الفرد، وفي معجم روبير

 للتأثر على الكائنات الحية واألنشطة اإلنسانية.

نستنتج من هذه التعريفات، أن المعنى اللغوي لكلمة البيئة يكاد يكون واحداً بين مختلف اللغات، فهي تنصرف إلى المكان، أو   

ه عام، كما ينصرف إلى الحال أو الظروف التي تكشف ذلك المكان أياً كانت المنزل، أو الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي بوج

 طبيعتها، ظروف طبيعية، اجتماعية أو بيولوجية التي تؤثر على حياة ذلك الكائن ونموه وتكاثره.

قانون البيئي ذا صفة فمفهوم البيئة وفقاً لتلك العناصر تعني أن البيئة هي العالم بأسره وهذا المفهوم العالمي للبيئة جعل ال  

عالمية، أي أن االهتمام بالقانون البيئي أصبح اهتماماً عالمياً ألن ما يؤثر على البيئة في أي مكان سوف يؤثر حتماً وتلقائياً على 

 .(8)البيئات المجاورة، لذلك كان التضافر العالمي لحماية البيئة أمراً ضرورياً للتصدي لمشكالت البيئة

 :االصطالح العلمي فيلبيئة ثانياً: مفهوم ا

ُعّرفت البيئة في االصطالح العلمي بأنها كل ما يحيط باإلنسان من مكونات حية مثل النبات والحيوان، ومكونات غير حية        

 ، وذهب بعض العلماء إلى أن البيئة ذات مضمون مركب فهناك:(1) مثل الصخور والمياه والهواء والمعادن والطقس وغير ذلك

                                                           
 .24سورة األعراف،اآلية  -1

 .8، اآلية سورة الحشر -2

 .(لعصريةالمكتبة ا) تحقيق يوسف الشيخ محمد، بيروت، (41ص ) مختار الصحاح،(، م2003)أبوبكر الرازي،  -3

دار لسان ) إعداد وتصنيف يوسف خياط، بيروت، (،244ص) ،(المجلد األول)لسان العرب المحيط،  (دون تاريخ نشر) العالمة بن منظور، -4

 .(العرب

5 -CAIN: Foundations Of Plant Geography,Harper,1944,P480.-S ،قانون حماية البيئة نقالً عن أحمد عبد الكريم سالمة، 

 .33سابق، صمرجع 

6 - ,P3451980Petit Larousse Encouleurs,Paris, ،35المرجع نفسه، ص قانون حماية البيئة نقالً عن أحمد عبد الكريم سالمة. 

7 -,P6641986Petit Robert,Paris, 35، صنفسهقانون حماية البيئة المرجع  ،نقالً عن أحمد عبد الكريم سالمة. 

 .(دار الفكر الجامعي) ،اإلسكندرية (،8ص) القانوني للبيئة، المفهوم (م2001) أحمد حشيش، - 8
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التي خلقها هللا سبحانه وتعالى وتشمل كل ما بثه في الكون من جبال وأودية  Natural Environmentالبيئة الطبيعية  .1

وبحار وأنهار وأشعة الشمس وهواء، وكائنات حية مثل إنسان وحيوان ونبات، ويشكل ذلك وسطاً طبيعياً للحياة وسيرها على 

 الفطرة واستمرارها دون تدخل اإلنسان.

وهي التي من صنع اإلنسان كالمنشئآت، من مباني   Urban Environment Or Socialالبيئة الحضرية أو االجتماعية. 2

ويعرفها الباحث ريكاردوس الحبر مؤسس جمعية أصدقاء (. 2) وطرق وحدائق ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها

لتي تؤثر على الكائن الحي، أو التي تحدد نظام حياة مجموعة من الطبيعة، على أنها مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة ا

. كما عرفها موسوعة العلوم االجتماعية البيئية، على أنها (3)الكائنات الحية المتواجدة في مكان وتؤلف وحدة ايكولوجية مترابطة

لناس، أو يكونون ذوي حساسية "مكونات كل المصادر والعوامل الخارجية التي من أجلها يسعي اإلنسان أو مجموعة من ا

 .(4)لها"

من خالل التعريفات التي أوردناها للبيئة في اللغة واالصطالح العلمي نالحظ أن هنالك توافقاً بين التعريف العلمي واللغوي، 

لكائن ومحيطه أو وعلى ذلك فالبيئة هي المنزل أو المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي سواء كان إنساناً أو حيواناً أو طائراً، وا

 منزله يكمالن، ويؤثر كل منهما في اآلخر ويتأثر به.

 ثالثاً: مفهوم البيئة في القانون:

إن بعض التشريعات قد أدركت الفهم الشامل الموسع للبيئة، ففي فنلندا نجد لجنة الجرائم البيئية قد وضعت تعريفاً شامالً للبيئة  

اء وهواء وأرض باإلضافة للكائنات الحية األخرى ونظامها البيئي، وهذه كانت يشمل البيئة الطبيعية بكل عناصرها من م

 .(5)الرؤية والتبرير اليدولوجيا التنظيم القانوني لسياسة حماية البيئة

وفي جمهورية مصر العربية وردة في قانون البيئة المصري الجديد "أن البيئة هي الوسط الحيوي الذي يشمل الكائنات       

 .(6)وما تحتويه من مواد وما تحيط بها من هواء وماء وتربه وما يقيمه اإلنسان من منشآت"الحية 

ويعرفها التشريع األردني بأنها "المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما تحتويه من موارد وما تحيط به من هواء 

. وأما التشريع الليبي فقد عرفت البيئة بأنها "المحيط الذي (7)"وماء وتربه وتفاعالت أي منها وما يقيمه اإلنسان من منشآت فيه 

يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية، وتشمل الهواء والماء والتربة والغذاء سواء كان في أماكن المسكن أو العمل أو مزاولة 

 .(8)النشاط أو غيرها من األماكن األخرى"

                                                                                                                                                                                                   
. ومحمود محمد حبيب دون مكان ودار نشر ،(14ص) ،قضايا البيئة من منظور إسالمي )دون تاريخ نشر(، عبد المجيد عمر النجار، - 1

 .ر نشر((، )دون مكان ودا22ص)اإلسالم والحفاظ على البيئة،  )دون تاريخ نشر(، ومحروس الشرقاوي،

  .شركة مطابع السودان للعملة المحدودة)الخرطوم ، (.5ص) ،مبادئ قانون البيئة (م2009) فيصل أحمد محمد، - 2

 ، (اليونيسيف) ، بيروت،(.34ص) ، بيئة اإلنسان،(م1292) الحبر،ريكاردوس  - 3

 (.للنشر والتوزيع دار العربيةال) ،القاهرة (،43ص) التشريعات البيئية، (م1885) أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، - 4

  (.دار النهضة العربية)القاهرة، (، .14ص)، (1ط)منظور قانوني، تلوث البيئة وموارد المياه من  (،م2115) أحمد بابكر الشيخ أحمد، -5

 .م3/2/1221الصادر في  5قانون حماية البيئة المصري الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، العدد  - 6

 .م2003من قانون البيئة األردني لسنة  2 المادة - 7

 .م2003من قانون حماية البيئة الليبي لسنة  1المادة  - 8
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"المحيط الذي يعيش فيه األحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء كما عرفت التشريع السوري البيئة بأنها  

. بينما التشريع السوداني عرفت البيئة بأنها "مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من (1)واألرض وما يؤثر على ذلك المحيط"

جتماعية والثقافية التي يعيش فيها اإلنسان العناصر األساسية كالماء والهواء والتربة والنبات، وأيضا مجموعة النظم اال

 .(2)والكائنات الحية األخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم"

من مجمل التعريفات التي للبيئة في التشريعات العربية المختلفة نالحظ أن كل هذه المفاهيم تدور حول أن البيئة هي المحيط 

ية والمتمثل في التربة والماء والهواء وما يقيمه اإلنسان من منشآت، فالخالف بين هذه الحيوي الذي يعيش فيها الكائنات الح

 التشريعات حول مفهوم البيئة.

إذا كانت التشريعات العربية المختلفة قد اتفقت حول مفهوم البيئة هل مفهوم البيئة في التشريعات السعودية مواءمة مع تلك 

ت وبالرجوع على التشريعات السعودية نجدها متفقة مع تلك التشريعات، حيث عرف المفاهيم؟ ولالجابة على تلك الساؤال

المشرع السعودي البيئة في النظام العام للبيئة الملغي، بأنها كل ما يحيط باإلنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل 

. كما ورد (3)ظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريةما تحتويه هذه األوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ون

في نظام البيئة الحالي النافذ أن البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي، من ماء وهواء ويابسة 

وأشكال مختلفة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغالف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه األوساط من جماد 

 .(4)من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعة وتفاعلها فيما بينها

بالمقارنة بين التشريعات السعودية والتشريعات العربية المختلفة حول مفهوم البيئة نجد أن مفهوم البيئة في التشريع السعودي 

 أوسع وأشمل ألنها اشتملت على مفاهيم حديثة ومعاصرة. 

 لبيئة في االتفاقيات اإلقليمية والدوليةرابعاً: مفهوم ا

م بأنها ما تخبرنا به 1822تناولت العديد من االتفاقيات اإلقليمية والدولية تعريف البيئة حيث ورد في مؤتمر استكهولم لعام 

هي كل ما . كما عرفت البيئة (5)حاسة السمع والبصر والشم واللمس والذوق، سواء كان من صنع الطبيعة أو من صنع اإلنسان

يحيط باإلنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه األوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة 

 .(6)من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وانشطة بشرية

ة، يستنتج أن البيئة تنقسم إلى من مجمل هذه االتعريفات للبيئة في اللغة واالصطالح العلمي وكذلك في القانون واالتفاقيات الدولي

 ثالثة أقسام:

                                                           
 .م2002 من قانون حماية البيئة السوري لسنة 1المادة  - 1

 م.2001من قانون حماية البيئة السوداني لسنة  3المادة  - 2

 لملغي. ا 1422من النظام العام للبيئة السعودي سنة  1المادة  - 3

 .هـ18/11/1441من نظام البيئة السعودي الحالي الصادر في  1المادة  - 4

دار )دون مكان نشر(، ) (،12ص)، (1ط)اآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، (، م2002)محمد صالح الشيخ،  - 5

 .(اإلشعاع القانوني

 م.1882جلس التعاون لدول الخليج العربية سنة من النظام العام للبيئة لم 1المادة  - 6
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وقد  (1)" وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون". البيئة المائية: مما شك فيه أن الماء أساس الحياة مصداقاً لقوله تعالى1

نلبسها، وفيه نسير سخر هللا تعالى الماء، فجعله مصدرا للغذاء والشراب، ومصدرا للرفاهية االقتصادية، فمنه نستخرج حلية 

السفن التي تنقلنا من مكان إلى آخر، وهنا نجد أن اإلنسان في انتفاعه بالماء لم يكن حريصاً أو رشيداً، فقدأ يمارس األنشطة التي 

ئة تضر بالبيئة المائية، باستغالله الجائر غير المنظم لثرواتها وتلويثها بالنفايات والفضالت السامة، فأصبحت مشكلة تلوث البي

المائية من المشكالت الخطيرة التي تهدد وجود اإلنسان ذاته، فضالً عن سائر الكائنات الحية األخرى )النباتية، والحيوانية(، وقد 

ساعد على تفاقم ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي اسفر عن التعسف في استغالل البحار واألنهار. وبما ال يضع مجاال للشك 

ا يزيد على ثلثي مساحة الكرة األرضية، ويعيش نسبة من سكان العالم حول المجاري المائية من بحار، فإن الماء يشغل م

ومحيطات، وأنهار، وهذا يجعل البيئة المائية أكثر عرضة للتلوث، ويضاعف من مخاطر التلوث، ولذلك كان البد من إدارة 

لوقاية من تلوث الماء ومكافحتها وذلك من خالل تشريعات فعالة تضمن مالئمة للبيئة المائية فضالً عن اتخاذ التدابير المناسبة ل

 .(2)سالمة البيئة المائية

وتحقيقا لذلك حرصت الدول على سن تشريعات لحماية بيئتها وتدراك مخاطر التلوث وكانت المملكة العربية السعودية من بينها 

 . هـ1441مراحل مختلفة والتي توجت باصدار نظام البيئة لعام  حيث أصدر المشرع السعودي العديد من التشريعات البيئية عبر

. البيئة الجوية: جعل هللا تعالى الهواء ملكاً للجميع، وجعلها أمانة في عنقة اإلنسان، والهواء هو مادة التنفس الذي لو انقطع 2

القرآن الكريم بلفظ الريح والرياح، وهي ساعة عن اإلنسان أو الحيوان لمات، ولوالها ما جرت الفلك، وقد جاء ذكر الهواء في 

" واختالف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا ، قال تعالى، (3)الهواء المتحرك في الطبقات المحيطة باألرض

عن مكونات  ، وتتلوث البيئة الجوية عندما يدخلها مركبات خارجة(4)"به األرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

البيئة الطبيعية سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة، ولذلك يمكن القول أن مصادر تلوث الجو تشمل المصانع ووسائل النقل 

واالنفجارات الذرية والفضالت المشعة، فإذا زادت نسبة هذه الملوثات عن حد معين في الجو أصبح لها تأثيرات واضحة على 

لحية األخرى. كما يحدث التلوث الجوي عند اختالل نسب الغازات المكونة للغالف الجوي على نحو اإلنسان وعلى الكائنات ا

 . (5)يضر بالكائنات الحية أو الموارد غير الحية المكونة للنظام البيئي ويجعل الظروف الالزمة لحياة تلك الكائنات غير صالحة

نظام بيئي بري، وتلك المكونات قد تقوم على عناصر حية، مثل  . البيئة البرية: وتشمتل على مكونات تشكل في مجموعها3

)المراعي والغابات(، كما قد تحتوي على كائنات غير حية كالتربة  الحيوانات والطيور والحشرات والقوارض والغطاء النباتي

 .باني وباقي عناصر التراث الحضاريواآلثار والم

                                                           
 ( من سورة األنبياء.31اآلية ) - 1

الرياض (، 41-28ص ص)،(1ط) دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية(،) قانون حماية البيئة (،م1882) احمد عبد الكريم سالمة، - 2

 .(مطابع جامعة الملك سعود، )

دار الحديث، نقالً عن منذر عبد  القاهرة، (،1/522ص) ،(2ط)المعجم المفهرست أللفاظ القرآن الكريم،  م(،4184) محمد فؤاد عبد الباقي، - 3

 .(مكتبة الرشد) الرياض،(، 122-123ص ص )، (1ط)نظام البيئة السعودي، (، م2113)الكريم القضاة، 

 ( من سورة الجاثية.5اآلية ) - 4

ة دراسة تأصيلية في األنظم) سالمة، قانون حماية البيئة واحمد الكريم. 34سابق، صة السعودي، مرجع منذر عبد الكريم القضاة، نظام البيئ - 5

 .248سابق، صالوطنية واالتفاقية(، مرجع 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                               100  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :: مفهوم التلوث لغةً واصطالحا وقانوناً الثاني المطلب

يعد من األخطار الهامة التي تهدد البيئة ، أن لم يكن أهمها على اإلطالق فمع تقدم المجتمعات بدأت  Pollutionالتلوث      

تتزايد مصادر تلوث البيئة سواء الفيزيائية أم الكيميائية ، والمالزمة للسباق المحموم في مجال الصناعة أو الزراعة ، وباتت 

لحية ، وحتى غير الحية ، تعاني من سموم األدخنة والغازات والمركبات السامة، ومن النفايات الخطرة، مكونات وموارد البيئة ا

والضوضاء واإلشعاعات، على نحو ينذر بقدوم حالة انتحار جماعي بطئ لكل الكائنات على كوكب األرض الذي يوشك أن 

 التي تكفل حماية فعلية للبيئة. ففكرة التلوث تبدو وكأنها مفتاح البحث عن القانونية( 1)يحتضر.

 لذا ينبغي أن نحدد مفهوم التلوث في اللغة واالصطالح العلمي، ومن ثم نتحدث عنها من الناحية القانونية.   

 أوالً: مفهوم التلوث في اللغة:

 للغة الفرنسية.للتلوث في اللغة عدة تعريفات نستعرض من خاللها معنى التلوث في اللغة العربية واللغة االنجليزية وا

 . التلوث في اللغة العربية:1

ولوث ثيابه بالطين أي  يقال تلوث الطين بالتبن، والجس بالرمل، أن التلوث تعني التلطيخ، جاء في معجم لسان العرب المحيط،

ولوث  خ به،وجاء في المعجم الوجيز لوث الشيء بالشيء خلطه به وتلوث ثوبه بالطين تلط ،(2) لطخها، ولوث الماء أي كدره

، وجاء أيضاً بمختار الصحاح لإلمام الرازي، لوث ثيابه بالطين تلويثاً (3)الماء أو الهواء ونحوه خالطته مواد غريبة ضارة

 .(4)لطخها ولوث الماء أيضاً كدره

تغيير الحالة من مجمل هذه التعريفات للتلوث في اللغة العربية نالحظ أن معنى كلمة )تلوث( اسم من فعل )يلوث( يدور حول 

 الطبيعية لألشياء بخلطها بما هو خارج عنها، أي بعناصر غريبة عنها فتُغيّر من طبيعتها بما يعوقها عن أداء وظيفتها المعدة لها. 

 . التلوث في اللغة اإلنجليزية:2

بالضوضاء كما يستخدم  للداللة على حدوث التلوث مثل، تلوث الماء أو التلوث Pollutionفي اللغة اإلنجليزية يستخدم لفظ 

للتعبير عن فعل التلوث حيث يلوث المياه بإضافة مواد ضاره أو مخلفات صناعية أو إشعاعية، فيعبر فعل  Polluteالفعل 

 .(5) التلوث عن عدم النظافة وعدم الطهارة والتدنس والفساد وإساءة االستعمال

 . التلوث في اللغة الفرنسية:3

موس )روبير( تحت فعل يلوث، يلطخ أو يوسخ، ووسخ الشيء جعله غير سليم أو عكره، أو رده في اللغة الفرنسية جاء بقا

 .(6)خطراً، ولوث الماء أو الهواء، أي عيبه وجعله معيباً 

                                                           
 .24سابق، صالمرجع القانون حماية البيئة،  سالمة،أحمد عبد الكريم  - 1

 (،418 - 414ص)ص  ،بيروت، لبنانالثالث، إعداد وتصنيف يوسف خياط،  لجزء(، اشرناريخ ت)دون ) المحيط،العرب  منظور، لسانابن  - 2

  .دار لسان العرب

 العربية.مجمع اللغة  (،القاهرة(، )532ص(، )م1223)الوجيز، المعجم  - 3

دار الحديث  شر()دون مكان ن (،312)ص ترتيب محمود خاطر، مختار الصحاح، دون تاريخ نشر()الرازي، لشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر ا - 4

 .للنشر

 .(الدار العربية للنشر والتوزيع) (،82ص )دون مكان نشر(، ) الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة،(، دون تاريخ نشر) سحر حافظ، - 5

6 - Petit Robert،23، نقالً عن أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص134م، 1823، باري. 
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من خالل هذه التعريفات للتلوث في اللغة نالحظ أن كل هذه التعريفات تدل على أن التلوث هو التلطيخ، أو الخلط ويرتبط دوماً 

 فيكان سواء  مواد ضارة في المحيط الذي نعيش فيه بنسب غير طبيعية من شأنه اإلضرار بالكائنات الحية أو باإلنسان بوجود

 .(1)مأمنه، أو صحته، أو راحته

  ثانياً: التلوث في االصطالح العلمي:

، بما يغير من تكوينه وخواصه، ذكرنا آنفاً أن المفهوم اللغوي لفكرة التلوث يدور حول خلط الشيء بما هو خارج عن طبيعته

مجال البيئة المائية، يعرف التلوث بأنها كل  يالعلمي ال يبتعد كثيراً عنه. فف ويؤثر على وظيفته، إال أن التلوث في االصطالح

ت تغيير في الصفات الطبيعية للماء بحيث يصير ذا لون أو طعم أو رائحة بإضافة مواد غريبة عليه، تؤثر على حياة الكائنا

 .(2)المركبات الكيميائية، المخلفات الصناعية، النفايات والصرف الصحي النفط، المستفيدة من هذا الماء، ومن تلك المواد،

مجال تلوث التربة، يقصد بتلوث التربة كل تغيير سلبي، نوعي أو كمي، من شأنه أن تؤدي إلى إفساد التربة كبيئة صالحة  يفف

اً على المدخالت الزراعية المستخدمة، ويحدث التلوث بإضافة مبيدات اآلفات الزراعية، المخصبات للنمو النباتات، بما يؤثر سلب

كما يعرف بأنها الحالة التي تكون فيها البيئة جميعها أو إحداهما، محتوية على مواد  .(3)الكيميائية، والنفايات الصناعية السامة

تها، مما يترتب عليه آثار ضاره بصحة وحياة اإلنسان، أو بمكونات غريبة وضارة، أو عندما يحدث تغييرا في نسب مكونا

وتعرف أيضا بأنها كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة، بما فيها نبات، وحيوان، وإنسان، وكذلك كل ما يؤثر في  ،(4)بيئته

 .(5)تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء والتربة والبحيرات والبحار وغيرها

خالل هذه التعريفات للبيئة في االصطالح العلمي نرى أنها تنصب حول التغيرات غير المرغوب فيها التي يحيط باإلنسان من 

كلياً أو جزئياً كنتيجة لألنشطة اإلنسانية التي تحدث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة تغيّر من المكونات الطبيعية والكيميائية 

 ر على اإلنسان والحيوان والنبات.والبيولوجية للبيئة مما قد يؤث

 ثالثاً: التلوث في القانون: 

إن التلوث البيئي هي مشكلة البيئة األولى وقضيتها األساسية والقانون ينظر للتلوث البيئي بوصفها اعتداء على البيئة واضرار  

 .(6)وبات والجزاءات التي تكفل حماية البيئةبها، ولهذا أهتم بها القانون اهتماماً كبيراً وحاول وضع تعريف له ومن ثم وضع العق

أي تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير "حيث ورد في التشريع المصري، على أن التلوث يقصد بها: 

انون . كما عرف الق(7)مباشرة إلى اإلضرار بالكائنات الحية، أو المنشئآت، أو يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية"

 المصري بشأن صيد األسماك واألحياء المائية،

                                                           
 .(منشأة المعارف) (،8ص، )اإلسكندرية جرائم التلوث، (،م1291) ض عبد التواب،معو - 1

 .48، العدد الثاني، صمجلة جامعة المنصورة للبيئة (،م1221) نيازي سليم، التلوث، - 2

لبيئة والحاجة إلى تقنين الخلل الراهن في استخدام الموارد األرضية الزراعية المصرية وتأثيره على ا (،م1222) محمود منصور وآخرون، - 3

مصر( الجمعية المصرية لالقتصاد  للبيئة فيهذا االستخدام، بحث منشور في أعمال المؤتمر العلمي األول للقانونين المصريين )الحماية القانونية 

 .2ص السياسي،

 .المنشورات التقنية) بيروت،(، 44ص) ،)البيئة والتنمية( قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، (،م2001) عصام الحتاوي، - 4

 (.مطابع السياسة)الكويت  (،18ص) ،125التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، العدد  (،م1220) أحمد مدحت إسالم، - 5

 .18أحمد بابكر الشيخ أحمد، تلوث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني، مرجع سابق، ص - 6

 .م1221يئة المصري الجديد لسنة من قانون حماية الب 1المادة  - 7
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على أن تلوث المياه يقصد بها تغيير خواص المياه الطبيعية والكيميائية والبيولوجية نتيجة إلغاء أو تسرب مواد غريبة مثل  

المصرية مما  الزيوت، والمخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية، أو مخلفات المجاري في المياه

 .(1)يترتب عليه اإلضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة

وفي ذات السياق عرف التشريع الليبي، التلوث بأنها حدوث أي حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة اإلنسان أو سالمة البيئة 

توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختالل 

والضجيج واالهتزازات والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن األنشطة واألعمال التي يمارسها الشخص 

ا ينتج التغيرات التي يحدثها اإلنسان في البيئة وم". كما ورد في التشريع السودانى أن التلوث يقصد بها (2)الطبيعي أو المعنوي

عنها من آثار لإلنسان والكائنات الحية من اإلزعاج أو األضرار، أو األمراض، أو الوفاة بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، أو 

كما ( 3)إفساد العناصر األساسية للبيئة، أو اإلخالل بأنظمتها السائدة والمعروفة، ويشمل ذلك الهواء والماء والتربة والنباتات"

صحة البيئة، على أن التلوث بواسطة اإلنسان يقصد بها التلوث الذي ينتج من أنشطة اإلنسان في المصانع ورد في قانون 

. وعرف المشرع السعودي تلوث البيئة بأنها وجود مادة أو أكثر (4)والمطابخ وحرق األوساخ والمركبات الميكانيكية وغير ذلك

ة تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالصحة العامة أو من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمني

. كما عرف التلوث بانها وجود (5)باألحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية اإلنسان

مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار  مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمية تؤدي بطريق

من خالل تلك التعريفات للتلوث في التشريعات المختلفة نجدها تتفق حول مفهوم تكاد تكون واحد حيث أنها تبنت ، (6)بالبيئة

ت على مفهوماً علمياً للتلوث وركزت على التدخل المباشر أو غير المباشر من جانب اإلنسان في البيئة، وقد اتفقت كل التعريفا

إال أن التعريف الدقيق للتلوث  ،(7)أن التلوث هو التدخل من جانب اإلنسان الذي يحدث تغييراً في البيئة ينتج عنها أضرارا بها

 والذي يعتد به القانون ينبغي أن يشير إلى ثالثة عناصر هامة هي:

تبدأ معالمه  Change Alterationهذا التغيير . حدوث تغيير بالبيئة أو الوسط الطبيعي والحيوي )المائي، البري، الجوي( و1

 بحدوث اختالل بالتوازن الفطري أو الطبيعي القائم بين عناصر ومكونات البيئة.

، المباشر أو غير مباشر، من ذلك النفايات والمخلفات الضارة أو Acts Of Human. إنتساب هذا التغيير إلى عمل اإلنسان 2

 . Nuclear Explosionsت، أدخنة المصانع، المبيدات الكيميائية، والتفجيرات النوويةالسامة بالبيئة، كعوادم السيارا

                                                           
 بشأن صيد األسماك واألحياء المائية. م1293 لسنة 124من القانون المصري رقم  1المادة  - 1

 .م2003من قانون حماية وتحسين البيئة الليبي لسنة  31المادة  - 2

 .م2001من قانون حماية البيئة السوداني لسنة  3المادة  - 3

 .م2003ة البيئة السوداني لسنة من قانون صح 3المادة  - 4

 الملغي. 1422من النظام العام للبيئة السعودي سنة  1المادة  - 5

 .هـ18/11/1441ودي الحالي الصادر في من نظام البيئة السع 1المادة  - 6

 .21أحمد بابكر الشيخ أحمد، تلوث البيئة من منظور قانوني، مرجع سابق، ص - 7
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. إلحاق، أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة، فتغيير البيئة أياً كانت مصدره، قد ال تسترعي االهتمام، إذا لم يكن له نتائج سلبية 3

مل اإلنسان، فيلزم أن يكون تغييراً ضاراً أو مؤذياً بالبيئة، وينعكس على النظم االيكولوجية، فالعبرة بنتيجة التغيير الناشئ عن ع

 .(1) هذا الضرر على اإلنسان والكائنات الحية وغير الحية

أي الكوارث الطبيعية، كالزالزل  Act Of Godوعلى ذلك فإنه إذا كانت التغيير البيئي يرجع إلى أفعال القضاء والقدر 

. ذلك أن القانون بحسبانه ظاهرة اجتماعية ال (2) ف فال محل من حيث المبدأ للتنظيم القانوني لهوالبراكين والفيضانات والعواص

 .(3)يخاطب إال اإلنسان وال سلطان له على أفعال الطبيعة

 ثالثاً: مفهوم التلوث في االتفاقيات الدولية:

بهدف معرفة أسبابها وأضرارها ومن ثم اقتراح اآلليات  تناولت العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية البيئية تعريفات للتلوث

م حول تلوث 1835المناسبة لمكافحتها فجاء في التقرير الذي أعده المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة عام 

شر أو غير المباشر لألنشطة الوسط والتدابير المتخذة لمكافحته، على أنه يقصد بالتلوث التغيير الذي يحدث، بفعل التأثير المبا

اإلنسانية على نحو يخل ببعض االستعماالت أو األنشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط. 

 وفي ذات السياق ورد بوثائق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ألوروبا، أن التلوث هو إدخال اإلنسان مباشرة أو بطريقة غير

مباشرة، لمواد أو طاقة في البيئة، والذي يستتبع نتائج ضارة، على نحو يعرض الصحة اإلنسانية للخطر، ويضر بالموارد 

. كما ورد في اتفاقية األمم (4)الحيوية وبالنظم البيئية وينال من قيم التمتع بالبيئة، ويعوق االستخدامات األخرى المشروعة للوسط

ث البيئة البحرية يعني بها إدخال اإلنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب األنهار، بصورة المتحدة لقانون البحار تلو

مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل اإلضرار بالموارد الحية والحياة 

البحرية، بما في ذلك صيد األسماك وغيره من أوجه االستخدام  البحرية، وتعرض الصحة البشرية لألخطار، وإعاقة األنشطة

 .(5)المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر لالستعمال واإلقالل من الترويح

باستقراء تلك التعريفات للتلوث في اإلتفاقيات الدولية نالحظ أنها تتفق حول معنى واحد على الرغم من االختالف في السياقة 

عبارة عن ادخال مواد غربية على البيئة مما ينتج عنه أضرار بالنظم الطبيعية التي والعبارات المستخدمة وهو أن التلوث 

 فطرها هللا سبحانه وتعالى وبالتالي ينعكس أثرها على اإلنسان، والحيوان والنبات.

                                                           
 .42قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكريم سالمة، - 1

لقانون وإن كان هنالك بعض االتفاقيات الدولية التي تحث الدول على مواجهة اآلثار البيئية للكوارث الطبيعية، من ذلك اتفاقية األمم المتحدة  - 2

سب االقتضاء، جميع ما يلزم من التدابير المتمشية على أن تتخذ الدول منفردة أو مشتركة ح 184التي تنص في المادة  م1292البحار الجديد عام 

 مع هذه االتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة علية أياً كان مصدرة.

لك أن ذ وقد يبدو هذا التحديد دقيقاً إذا ال حظنا أن المسؤولية عن التلوث ال ينعقد إذا كان سبب التلوث خارج عن إرادة اإلنسان، والدليل على - 3

قاهرة )هى االتفاقيات الدولية التي تعالج تلوث البيئة تستثني من االلتزام بالمسؤولية عن األضرار البيئية في حاالت التلوث الناشئ عن القوة ال

الدولة مدفوعة من وضعية تكون فيها  هي)حالة ال تستطيع الدولة بموجبها الوفاء بإلتزاماتها الدولية مثل الكوارث الطبيعية(، وحالة الضرورة 

الخاص  م1215(، من ذلك اتفاقية لندن عام ولة ألخرى حتى تنجو من هذا الخطرظرف كبير يحرمها من حرية اإلختيار فتقوم بعمل ضار لد

 (.2/5، المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية)مم1212( واتفاقية بروكسل عام 4بمنع التلوث البحار بالبترول )م

 .24مرجع سابق، ص البيئة،الكريم سالمة، قانون حماية أحمد عبد  - 4

 م.1842من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة  1/4المادة  - 5
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بيئة الوطنية ومدى مواءمتها مع االتفاقيات المبحث الثاني: الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية في حماية ال

 الدولية

 ومدى مواءمتها مع االتفاقيات الدولية المطلب األول: الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة الوطنية

 التشريعية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة الوطنيةأوال: 

بيئة هي مجموعة متنوعة من االنظمة، واللوائح، والمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا البيئة وحماية التشريعات الخاصة بحماية ال

الكريم قوله الموارد الطبيعية، وينبع التشريعات السعودية الخاصة بالبيئة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فمن القرآن 

ْزقِ  ِمن َواْشَربُوا ُكلُواتعالى:" الخدري رضي هللا عنه أن  ومن السنة النبوية عن أبي سعيد ،"ُمْفِسِدينَ  األَْرضِ  فِي تَْعثَْوا َوالَ  هللَاِ  رِّ

وبهذا ارتبط موضوع البيئة في المملكة العربية السعودية وحمايتها  (1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال"الضرر وال ضرار"

الشريعة اإلسالمية، حيث الزم هذا النظام الدولة بالمحافظة على البيئة ضمن قواعد النظام األساسي للحكم المستمد من 

الملغي والئحته التنفيذية نص  .هـ24/2/1422( في 34النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/، وكذلك (2)وحمايتها

 للقطاعات التنموية والخطط لبرامجوا المشروعات مستوى على التخطيط عملية في البيئية الجوانب مراعاة ضرورة على

 كما ،(3)تدهورها ومنع البيئة على المحافظة شأنها من التي بالمهام القيام المختصة الجهة وعلى للتنمية، العامة والخطة المختلفة

 او طلب أي يقبل ال"نص على أنه  .هـ22/11/1435( في 11م/) نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم أن

نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  في ورد كما ،(4)مشروعة قائمة مصلحة فيه لصاحبه تكون ال دفع

 شرعاً  محظور بأمر ادانته ثبوت بعد اال شخص، أي على جزائية عقوبة توقيع يجوز ال هـ على أنه22/11/1435( في 12)م/

أيضاً ورد في النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  ،(5)الشرعي ضىللمقت وفقاً  تجرى محاكمة بعد نظاماً  او

 مع تتفق بيئة في مالئمة حياة يعيش أن في أساس حق فرد لكل أن على  هـ4/2/1421( في 3المعتمد بالمرسوم الملكي رقم )م/

 مفاهيم إطار في القادمة واألجيال جيله لمصلحة وتحسينها ئةالبي هذه على المحافظة مسئولية المقابل في وعليه اإلنسانية الكرامة

 .(6)المستدامة التنمية

 وتحقيقا لتلك التطلعات اصدرت المملكة العربية السعودية العديد من األنظمة التي تنظم مسائل البيئة وما يتعلق بها منها:

سعودية، وتهدف هذه التعليمات إلى حماية البشر والبيئة من . التعليمات العامة إلدارة النفايات المشعة في المملكة العربية ال1

 أخطار التعرض لالشعاعات المؤينة الناتج عن النفايات المشعة.

. نظام معالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف هذا النظام إلى التوصل لمستويات مقبولة للتخلص من مختلف أنواع مياه 2

وايجاد مستويات آمنة لمعالجتها واعادة استخدامها في المجاالت الري  الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة،

                                                           
 حديث حسن رواه ابن ماجة. - 1

 .في المملكة العربية السعودية للحكممن النظام األساسي  32المادة  - 2

 من الئحته التنفيذية. 3الملغي والمادة  .هـ24/2/1422( في 34المرسوم الملكي رقم )م/من النظام العام للبيئة الصادر ب 11المادة  - 3

 ه.22/11/1435( في 11المادة نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ - 4

 هـ22/11/1435( في 12من نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 3المادة  - 5

 هـ.4/2/1421( في 3من النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم )م/ 1المادة  - 6

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                               105  

 ISSN: 2706-6495 

 
. باالضافة إلى ذلك يوجد العديد (1)الزراعي، وري الحدائق العامة، وفي تبريد الماكينات في المصانع، وأية استخدامات أخرى

 ومنها: هـ1441من األنظمة والتي تم إلغاؤها بعد صدور نظام البيئة سنة 

 .هـ82/11/1433( بتاريخ 33مناطق المحيمة للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/. نظام ال1

 . هـ12/8/1413( بتاريخ 22. نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/2 

 .هـ3/3/1421( بتاريخ 8لملكي رقم)م/. نظام االتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم ا3

 .هـ28/11/1425( بتاريخ 55. نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/4

 .هـ24/2/1422( بتاريخ 34. النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/5

 . هـ13/4/1421( بتاريخ 4. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/3

الجدير بالذكر أن هذه التشريعات التي أصدرها المشرع السعودي بهدف حماية البيئة بمكوناتها المختلفة سواء كان البحرية أو 

البحرية أو الجوية نالحظ أنها قد شابها ضعف وقصور خاصة في العقوبات التي ال تتفق وال تتناسب مع درجة الضرر الناتج 

لفة وخاصة إذا كانت المخالفة عمدية، مما جعل المشرع السعودي التدخل بالغاءها واصدار قانون أكثر فاعلية وهو عن المخا

، وعدد من اللوائح التنفيذية المرتبطة هـ18/11/1441( بتاريخ 135الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ هـ1441نظام البيئة لعام 

 به ولعل نذكر منها:

 ة للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة.. الالئحة التنفيذي1

 . الالئحة التنفيذية للمواد المستنفذة لطبقة األوزون ومركبات الكبرون الهيدروفلورية.2

 . الالئحة التنفيذية العادة التأهيل البيئي.3

 . الئحة التصاريح البيئية إلنشاء وتشغيل األنشطة.4

 لتربة.. الالئحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث ا5

 . الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات.3

 . الالئحة التنفيذية للضوضاء.2

 . الالئحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.4

 . الالئحة التنفيذية لنظام البيئة لإلدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.8

 من التلوث.. لالئحة التنفيذية لجماية األساط المائية 11

 . الالئحة التنفيذية للضوابط واإلجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.11

 ةمدى مواءمة التشريعات البيئية السعودية مع االتفاقيات الدوليثانياً: 

التي أبرمت في مجال حماية  اقيات الدولية واإلقليميةإن القانون البيئي يعتبر الوليد الشرعي للقانون الدولي إذ يعتبر نتاجاً لالتف

البيئة، والتوجيهات التي أصدرها األمم المتحدة بضرورة إصدار تشريعات وطنية لحماية البيئة، وكذلك ضرورة االلتزام 

امج األمم المتحدة بمواثيق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية من أجل مصلحة اإلنسان الحاضر والجيل المستقبل، كما نبه برن

ضمن وثيقته الشهيرة والتي تعرف بأجندة القرن الحادي والعشرون أن الدول يجب عليها مراجعة وتنقيح تشريعاتها الوطنية 

                                                           
 .53-55، ص صمرجع سابقمنذر عبد الكريم القضاة، نظام البيئة السعودي،  - 1
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لتستوعب االتفاقيات الدولية، كما يجب عليها أن تتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل ضمان تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها 

 .(1)التوقيع عليهاب، أو ات التي قامت بالمصادقةفاقيفي تلك االت

تجدر اإلشارة إلى أن هناك عدد اليستهان به من االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تعني بموضوع حماية البيئة، وقد تطور 

لعربية السعودية ملتزمة م، وتعتبر المملكة ا1822التعاون الدولي في هذا المجال بعد مؤتمر استكهولم حول البيئة اإلنسانية سنة 

بمجموعة من االتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالبيئة والتي ابرمت تحت رعاية منظمة األمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

الدولية، وكذلك االتفاقية المبرمة على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واالتفاقيات المبرمة بصدد حماية البيئة 

 ي. وفي ذات السياق نجد أن المملكة تشهد تطورا هائال في المجال التشريعحرية للبحر األحمر وخليج عدن، والخليج العربيالب

الحالي  هـ1441م نظام البيئة لعا د من األنظمة البيئية ولوائحها التنفيذية وتحديثها، حيث ورد فييعدلوالدليل على ذلك اصدارها ل

مه ال يعني االخالل بااللتزامات الواردة في االتفاقيات البيئية الدولية واإلقليمية التي ارتبطت بها على أن تطبيق أحكاالنافذ 

، ما يؤكد لنا أن ده بتعهداتها الدولية واإلقليميةالمملكة العربية السعودية، وهذا يدل على حرص المشرع السعودي على وفاء بال

 مواءمة مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة. التشريعات البيئية للمملكة العربية السعودية
 

 المطلب الثاني: استراتيجات وآليات حماية البيئة في المملكة العربية السعودية

مما الشك فيه أن أي عمل من األعمال يتطلب خطة واستراتيجية واضحة لتنفيذه، ولهذا فإن مسألة حماية البيئة قد وضعت لها 

لة السعودية استراتيجية وبرامج تسعى لتنفيذها تحقيقا ألهداف حماية البيئة، ولذلك تبرز خطة لتحقيقها، ولهذا تبنت الدو

. (2)االستراتيجية البيئية كأحد أهم البرامج والخطط التي تحرص المملكة على تنفيذها بما يحقق حماية شاملة للبيئة ومكوناتها

دولة بقضايا البيئة من خالل سن التشريعات التي تعمل على ردع تبيّن من ذلك أن هذه االستراتيجية والتخطيط تفسر اهتمام ال

المعتدين على البيئة ومنع كافة صور التلوث البيئي من أجل تحقيق تنمية مستدامة لمصلحة الجيل الحاضر واألجيال اآلتية في 

الفعلي للقانون وضعت المملكة العربية  المستقبل. وبما أن تنفيذ القوانين ال يتم إال باتخاذ اآلليات الفعالة والكفيلة بالتطبيق

، وتتمثل اآلليات في العديد من الوزارات والمصالح (3)م2131السعودية عدة آليات لتنفيذ قوانين حماية البيئة تنفيذاً لرؤيتها 

 والمؤسسات التي تقوم بحماية البيئة من خالل تطبيق وتنفيذ تلك القوانين وذلك على النحو التالي:

 هات المعنية بالبيئة:أوالً: الج

 . المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي1

انطالقا من المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا 

تقل مالياً وإدارياً يعمل بالتكامل مع باقي م ككيان مس2121تاريخيا بإنشاء المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي في عام 

مكونات اإلطار المؤسسي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كافة األنشطة التنموية باألنظمة والمعايير واالشتراطات 

 التنمية وحماية البيئة.البيئية المعتمدة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال االرتقاء بااللتزام البيئي وتحقيق التوازن بين 

 

                                                           
 .131، ص، مرجع سابقاحمد بابكر الشيخ احمد، تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني - 1

 .213احمد بابكر الشيخ احمد، تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني، مرجع سابق، ص - 2

هي رؤية موحدة لبناء مستقبل مستدام، تُوائم بين تحقيق التنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة باعتبارهما أولوية  2131رؤية السعودية  - 3

 دية ملهمة لحماية مستقبل المملكة والمنطقة والعالم أجمع.واحدة. هي رؤية سعو
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 . وكالة البيئة2

تولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لحماية البيئة والمحافظة عليها، حيث ورد في نظام الحكم كما ذكرنا آنفاً على أن 

م في 2131ملكة . كما اشتملت رؤية الم(1)"تعمل على المحافظة على البيئة، وحمايتها، وتطويرها، ومنع التلوث عنها"الدولة 

مضامينها عبارة "أن حفاظنا على بيئتنا ومكوناتها الطبيعية من واجباتنا الدينية، واألخالقية، واإلنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه 

( 12األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا". ولتحقيق ذلك، فقد أُقَر ضمن برنامج التحول الوطني سبعة عشر )

رة لحماية البيئة وتطوير خدمات األرصاد، باإلضافة إلى مبادرتين لتنمية الغابات والمراعي وتطوير المتنزهات الوطنية مباد

هـ لتتولى المهام 13/12/1434بتاريخ  115/1/1434وتمت الموافقة على تأسيس وكالة البيئة بالقرار الوزاري رقم  واستثمارها

 (2)التالية:

 .الستراتيجيات، والتشريعات البيئية، وبرامج التوعية، والدراسات والبحوث البيئية. إعداد السياسات، وا1

 .اإلشراف والمتابعة ألعمال األرصاد وأنشطتها . 2

 .. المحافظة على النظم البيئية والتنوع األحيائي3

 .ة بيئية مستدامةاإلشراف على أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، وتنميتها، وإدارتها إدار . 4

 .إعداد خطط وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية . 5

ر وحماية البيئة البحرية والساحلية . 3  .مكافحة التصحُّ

 .. تفعيل الشراكة مع الجمعيات والناشطين في المجال البيئي2

 .اون مع الجامعات ومراكز األبحاث المعنية بالبيئةمد جسور التع . 4

 .المشاركة والمتابعة لالتفاقيات البيئية . 8

 .التعاون اإلقليمي والدولي في مجاالت قطاع البيئة . 11

دة11  .. االستثمار األمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالَجة والمتجدِّ

 .ل إلدارة النفاياتالتأسيس لمشروع متكام . 12

 .العمل على حماية الشواطئ والمحميات . 13

 . المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر3

ه بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ويأتي إنشاء 18/2/1441( بتاريخ ٧١٤صدر قرار مجلس الوزراء رقم )

لمراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد المركز بهدف اإلشراف على إدارة أراضي ا

يسعى المركز الوطني ، والوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر

م، ويساهم في االرتقاء 2131ة التي تجسدها رؤية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتنفيذ األهداف االستراتيجية للمملك

بمستوى المعيشة من خالل تخفيض المناطق الملوثة بيئيًا وإعادة تأهيلها، كما يحرص على تطوير حماية البيئة من األخطار 

 ماية،الطبيعية وتعزيز الوقاية من الحشرات واآلفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الح

                                                           
 ه.22/4/1412( بتاريخ 81من النظام األساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم )أ/ 32المادة  - 1

 هـ.13/12/1434بتاريخ  115/1/1434قرار مجلس الوزراء السعودي رقم  -2
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ينطلق دور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي من سبع و .وتنمية موارد المملكة الحيوية وضمان االستفادة المستدامة منها 

 :(1)مسؤوليات رئيسية هي

 . ضمان تطبيق األنظمة والمعايير ذات الصلة.1

 . حماية وتنمية الغابات واستدامتها.2

 تنزهات الوطنية.. اإلدارة المستدامة للمراعي والم3

 . إعادة تأهيل الغطاء النباتي والتشجير.4

 . إشراك القطاع الخاص ألداء المهام ذات الصلة.5

 . االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة.3

 . رفع تقارير األداء.2

 مصلحة االرصاد وحماية البيئة )الرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئة(. 4

ة المسؤولة عن حماية البيئة في المملكة وتشمل وظائفها ومهامها الرئيسية الرصد البيئي وتقييم التلوث تعتبر الجهة المركزي

ووضع مقاييس وانظمة حماية البيئة ووضع التوصيات حول التدابير العملية لحاالت الطوارئ البيئية ومتابعة التطورات البيئية 

 .لتوقعات ونشرات االحوال المناخية والبيئيةعلى الساحة الدولية وإعداد وإصدار التحليالت وا

 :الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية . 5

 .وهي تقوم بوضع وتنفيذ الدراسات والخطط الخاصة بالحماية والصون للحياة الفطرية )البرية والمائية( في المملكة

 :. الهيئة الملكية للجبيل وينبع1

د وحماية البيئة تقوم هذه الهيئة بجميع وظائف االدارة البيئية في مدينتي الجبيل وينبع بموجب مذكرة التفاهم مع مصلحة االرصا

الصناعيتين وقد تم انشاء الصناعات الكائنة في هاتين المدينتين وفقا ألفضل الممارسات البيئية وباستخدام افضل التقنيات 

 .لهواء والمياه ومراقبة انتاج النفايات واصدار التصاريح البيئيةالمتاحة للتحكم في التلوث وتقوم الهيئة بالرصد المستمر لجودة ا

 :الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض . 9

وهي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ برامج تطوير المدينة وتشمل انشطتها الجوانب البيئية للمدينة والتي يتم التنسيق فيها مع 

 .مصلحة االرصاد وحماية البيئة

 لبيئة األهلية: شركة تدوير ا. 4

في منطقة الشرق األوسط وشمال  شركة رائدة ومتخصصة في إعادة تدوير مخلفات األجهزة اإللكترونية والكهربائية هي

أفريقيا، تسهم من خالل عملياتها إلى تحقيق مبادرة السعودية الخضراء عبر التحول من المرادم إلى إعادة التدوير تحقيقاً لحماية 

لقيمة االقتصاد الدائري في المملكة، حيث تقدم حلوالً بيئية وآمنة إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية  البيئة وتعزيزاً 

 .وفق المعايير العالمية المعتمدة

 المركز الوطني إلدارة النفايات:. 2

طة إدارة النفايات واإلشراف عليها، تم تأسيس المركز الوطني إلدارة النفايات بموجب قرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم أنش

 تشجيع البحث واالبتكار في مجاالت إعادة استخدام وتدوير، تقنيات استرداد الموارد،وتحفيز االستثمار فيها، و

                                                           
 ه.18/2/1441( بتاريخ ٧١٤قرار مجلس الوزراء السعودي رقم ) - 1
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واالرتقاء بجودتها بناًء على مبدأ االقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق  والذكاء االصطناعي المتعلق بإدارة النفايات. 

 داف التنمية المستدامة.أه

 ثانياً: المؤسسات والمصالح التي تعني بالبيئة

المؤسسات التي تعنى بالبيئة وحمايتها في  أبرزفي عددها االول موضوعا تطرقت فيه الى ” الصناعة والبيئة“نشرت مجلة 

 :المملكة مع ابرز مهامها ووظائفها وجاءت كالتالي

 :لتقنيةمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وا .1

وهي مسؤولة عن الدعم والتشجيع للبحوث التطبيقية في مجال البيئة والتي يتم تنفيذها في الجامعات السعودية وفي معهد ابحاث 

 .الثروات الطبيعية والبيئية التابع للمدينة

 :. وزارة الزراعية والمياه2

راضي والمراعي ومصائد االسماك وزراعة االحراش وهي مسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية والسمكية وادارة اال

 .والري والصرف ومكافحة التصحر

 :وزارة البترول والثروة المعدنية . 3

تمارس االنشطة البيئية في هذه الوزارة شركتان حكوميتان رئيسيتان هما الشركة السعودية للزيت )ارامكو( والشركة العربية 

ع مصلحة االرصاد وحماية البيئة وتشمل المسؤوليات البيئية ألرامكو تصميم المشروعات للزيت ويتم تنسيق االنشطة البيئية م

ة والمراقبة البيئية لضمان التقيد بالمقاييس البيئية الوطنية وتشمل المراقبة البيئية جودة الهواء والمياه والنفايات الصناعية السائل

ليات البيئية للشركة العربية للزيت على مراقبة جودة الهواء ومكافحة ونظم االحياء البحرية واالرصاد الجوية وتقتصر المسؤو

 .بقع الزيت

 :. وزارة المالية واالقتصاد الوطني1

مسؤولة عن اعتماد وتأمين التمويل الالزم لكافة المشروعات والبرامج البيئية المعروضة من قبل الوزارت والهيئات ويشمل 

 .االرصاد وحماية البيئة ذلك ميزانية االنشطة البيئية لمصلحة

 :وزارة الصحة . 5

مسؤولة عن الرعاية الصحية في المملكة وتقوم بمراقبة صحة البيئة والصحة المهنية خصوصا الجوانب المتعلقة بمياه الشرب 

 .والغذاء والصحة العامة

 :وزارة الصناعة والكهرباء . 1

ير البترولية( باستثناء المشاريع التي تقع ضمن اختصاص ومسؤوليتها اصدار تراخيص المدن والمشروعات الصناعية )غ

 .الهيئة الملكية للجبيل وينبع باالضافة الى ذلك هذه الوزارة مسؤولية عن قطاع الكهرباء

 :. وزارة الداخلية9

الى تقتصر االنشطة لهذه الوزارة على تقييم المخاطر من الكيماويات واالشعاع والمخاطر العسكرية والطبيعية اضافة 

 .مسؤوليتها عن أمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم

 :وزارة الشؤون البلدية والقروية . 9

 .تقوم باالشراف على انشطة المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة باالضافة الى قضايا الصحة العامة
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 :. وزارة النقل2

نفايات الخطرة اضافة الى توفير المرافق والمعدات الالزمة وهي مسؤولة عن وضع القواعد واالنظمة التي تتعلق بالنقل البري لل

 .للسفن لمنع تسرب النفط الى البيئة البحرية

 :. وزارة التخطيط10

 .وهي مسؤولة عن تحديد اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئة للمملكة من خالل خطط التنمية الخمسية

 

 ية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئةالمبحث الثالث: الجهود اإلقليمية والدول

 المطلب األول: الجهود اإلقليمية

إن موضوع حماية البيئة بصفة عامة والبيئة البحرية خاصة تقتضي اإلحاطة بمختلف القواعد القانونية التي وضعها المجتمع  

عدة اتفاقيات إقليمية أبرمت بين مجموعة من  الدولي للتصدي ألخطار هذا الصنف من التلوث، فعلى المستوى اإلقليمي هنالك

 بحار العالم ومن بين هذه االتفاقيات. أحدالدول والتي يجمعها موقع جغرافي مشترك في أنها تطل على 

 م(:1292اتفاقية المحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن )جدة . 1

بهدف حماية البيئة البحرية  ،(1) على البحر األحمر وخليج عدنم بين الدول المطلة  (1842) أبرمت هذه االتفاقية في فبراير 

في مفهوم القانون الدولي للبحار، ونصت االتفاقية على أنها تسري على السفن ( 2)بقطاعاتها المختلفة عدا بيئة المياه الداخلية،

كومية التي تستخدم في أغراض غير والطائرات المسجلة في تلك الدول، عدا السفن والطائرات الحربية وغيرها من السفن الح

تجارية. فتعهدت الدول األطراف ومن بينها المملكة العربية السعودية بموجب تلك اإلتفاقية باتخاذ كافة التدابير لمنع حوادث 

و حيث فرضت اإلتفاقية على الدول األعضاء عدة التزامات، فمن ناحية، الزمت الدول األطراف منفردة أ  ،(3)التلوث البحري

مشتركة مع غيرها عند االقتضاء باتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة علية، ومن ناحية ثانية 

الدول األطراف التعاون مع المنظمات الدولية ذات االختصاص إلعداد وإقرار معايير إقليمية وتطبيقات وإجراءات يوصي بها 

، وعلى كل دولة أن تضع القوانين واللوائح الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لإلتفاقية، وتنسيق للمحافظة على البيئة البحرية

 وكفالة لحسن رقابة تنفيذ أحكام اإلتفاقية، ( 4)سياساتها الوطنية في هذا المجال .

                                                           
ر تفاوض بشأن تلك اإلتفاقية كل من السودان، السعودية، الصومال، اليمن الشمالية واليمن الجنوبية قبل وحدتهما، ولم تحضر جيبوتي المؤتم  -1

سالم مع حكومة رغم دعوتها للمشاركة، ولم تشارك مصر في إعدادها نظراً لظروف المقاطعة العربية التي عاشها آنذاك بسبب توقيعها إلتفاقية ال

ولم تشارك أثيوبيا على أساس أن اإلتفاقية أبرمت تحت رعاية جامعة الدول العربية وأن م. 1292دولة اسرائبل، غير أنها انضمت إليها في عام

عربية. أحمد منها قررت حق االنضمام لكل الدول المطلة على البحر األحمر وخليج عدن بشرط أن تكون الدولة عضوا في الجامعة ال 23المادة 

 .242عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص

من المياه الداخلية هي تلك المياه التي تقع في الجانب المواجة لليابسة من خط األساس الذي تقاس منة عرض البحر اإلقليمي. فيصل عبد الرح -2

  (.مركز عبد الكريم ميرغني للنشر(، )25ص) درمان،أم ، (1ط)المناطق البحرية وتعيين حدودها،  (،م2114) على طه،

 .42ص سابق،فضل أحمد محمد، مبادئ قانون البيئة، مرجع  -3

 .242ص أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، المرجع السابق، -4
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ة جدة، وتتكون من ثالثة على إنشاء الهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة البحر األحمر وخليج عدن، ومقرها مدين االتفاقتم 

 .(2) ومهمتها التنسيق بين الدول األعضاء وإعداد خطط العمل من أجل تحقيق مقاصد اإلتفاقية( 1)أجهزة رئيسية،

ونستخلص من ذلك أن دول حوض البحر األحمر قد تبنت فكرة المحافظة على البيئة البحرية وذلك لخطورة الملوثات التي يمكن 

وأن البحر األحمر تعد من بين البحار التي تكثر فيها حركة الناقالت ألنها تربط بين  لشواطئها خاصةيسر أن تنتقل بكل سهولة و

المحيط الهندي والبحر األبيض المتوسط، ولذلك أصدرت المملكة العربية السعودية عدة أنظمة بيئية والئحة خاصة منظمة للبيئة 

 البحرية والساحلية.

 العربية: الخليج لدول التعاون مجلسل للبيئة العام النظام. 2

أدى النمو السريع للتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ظهور آثار سلبية تهدد البيئة باخطار تتطلب االهتمام الفاعل 

يق بين والمشترك اليجاد توازن بين معطيات البيئة بمواردها الطبيعية ومجاالت التنمية المختلفة ونتيجة لذلك االرتباط الوث

التنمية واستقرار البيئة، أصدرت منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج 

م، واعتباره وثيقة مرجعية تمثل الحد األدنى عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية في الدول 1882العربية سنة 

 األعضاء.

 كويت اإلقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبرتوكولها: . اتفاقية ال3

، وقد صادقت الدول الثمانية المطلة على الخليج م1828سنة  صدرت اتفاقية الكويت اإلقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث

عليها من خالل منع ومكافحة التلوث البحري الناجم ، وتهدف االتفاقية إلى حماية البيئة والمحافظة (3)العربي على هذه االتفاقية

عن قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بادخال أي مواد أو مصادر للطاقة إلى البيئة البحرية تترتب عليها أو 

رية بما في ذلك صيد يحتمل أن تترتب عليها آثار ضارة كاالضرار بالموارد الحية، وتهديد صحة اإلنسان، واعاقة األنشطة البح

 األسماك وافساد صالحية مياه البحر لالستخدام.

الجدير بالمالحظة أن المملكة العربية السعودية لها مجهود مقدر فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية ودليل على ذلك 

حكومة المملكة على أن تنعم شعبها مشاركتها في كل االتفاقيات اإلقليمية سابقة الذكر وهذا إن دل إنما يدل على حرص 

 والشعوب األخرى ببيئة سليمة واالستمتاع بخيراتها، وتوريث األجيال القادمة أيضاً بيئة نظيفة.
 

 الجهود الدولية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة :المطلب الثاني

رات واالتفاقيات الدولية هذا المفهوم، ومما ال يضع مشكلة التلوث البيئي أصبحت مشكلة عالمية وقد أكدت العديد من المؤتم

مجاال للشك فإن القانون الدولي هو الذي ينظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية، فتطور الحياة الدولية وزيادة 

الدولي يفكرون في  النشاط التجاري والصناعي على مستوى العالم أسفر عن مشكالت بيئية، وهذا ما جعل شراح القانون

 تطويره لمواكبة المستجدات حتى يفي بأغراضه في خدمة المجتمع الدولي،

                                                           
طبيق اإلتفاقية. أحمد عبد الكريم سالمة، قانون ، األمانة العامة واللجنة القضائية التي تنهض بتسوية المنازعات حول تفسير وتالمجلس وهي  -1

 .243حماية البيئة، مرجع سابق، ص

 .243أحمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة مرجع سابق، ص  -2

 .وهي دولة الكويت، والمملكة السعودية، وقطر، وعمان، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين إضافة إلى إيران والعراق - 3
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وذلك بتنبيه الجميع لقضية التلوث البيئي وضرورة توفير بيئة نقية سليمة للسكان في جميع أنهاء العالم، وذلك من خالل  

لعربية السعودية طرفا في العديد من االتفاقيات الدولية في ، تجدر اإلشارة إلى أن المملكة ا(1)المؤتمرات واالتفاقيات الدولية

مجال حماية البيئة وذلك اعتمادا على الفهم الذي ينبني على ضرورة تكاتف جميع دول العالم للتصدي لمشكالت البيئة التي 

فاقيات البيئية الدولية ال تعتبر والجدير بالذكر أن االتالتعرف الحدود السياسية، وال تحمل جواز سفر، وال تحتاج لتأشيرة دخول، 

من مصادر التشريع في المملكة العربية السعودية إال إذا تم اعتمادها بموجب مرسوم ملكي، ومن االتفاقيات الدولية التي 

 :صادقت عليها المملكة وتعتبر جزء من تشريعها الداخلي

 ستوكهولم(: )مؤتمر اإلنسانية للبيئة المتحدة االمم مؤتمر .1

م بعد أن  (1822) يونيو عام13إلي  5هذا المؤتمر بتنظيم من األمم المتحدة في مدينة استكهولم بالسويد في الفترة من عقد 

أدركت األمم المتحدة األخطار التي تتعرض لها البيئة اإلنسانية عموماً، وقد أثير في ذلك المؤتمر مسألة ما تتعرض له البحار 

وراء تلك الظاهرة، وخاصة الكوارث الطبيعية وتسرب المواد البترولية، وأشاد بعض الوفود والمحيطات من التلوث، واألسباب 

بالجهود التي بذلت في مجال مكافحة تلك الظاهرة، في حين أثار البعض اآلخر مسألة وجوب مواجهة بعض المشاكل الخاصة 

اون إقليمي بين الدول المعنية بها، وأسفر المؤتمر عن بالبحار الميتة، والتي ال يمكن أن تجد سبيلها إلى الحل إال من خالل تع

إعالن المبادئ الذي أصدره المؤتمر والذي يقوم على دعوة الدول إلى اتخاذ الخطوات الممكنة لمكافحة تلوث البحار بالمواد 

مم المتحدة للبيئة كأول التي من شأنها المساس بصحة اإلنسان أو الموارد الحية والحياة البحرية، فضالً عن إنشاء برنامج األ

 .(2) وكالة بيئية دولية

الجدير بالمالحظة أن هذا المؤتمر هو بداية االهتمام الدولي بقضايا البيئة والنقطة التي يستمد منها قانون حماية البيئة انطالقتها 

 األولى.

 جانيرو: ريودي في والتنمية للبيئة المتحدة االمم مؤتمر .2

تحت مظلة األمم المتحدة. وكان هذا  1882لبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في عام عقد المؤتمر العالمي ل

المؤتمر يهتم بحماية كوكب األرض وموارده ومناخه، ووضع سياسة النمو العالمي والمحافظة على البيئة، ويهدف إلى تنظيم 

في الغالف الجوي وذلك للحد من التغيرات المناخية التي تؤدي )االحتباس الحراري( وتركيزها  مستوى غازات البيت الزجاجي

  .إلى إعاقة التنمية المستدامة ونقص الغذاء

 م:1292 سنة الجديد البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية. 3

ول في استخدامها هي اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار بجاميكا، والتي تحدد مسئوليات الد

لمحيطات العالم، ووضعت مبادئ توجيهية لألعمال التجارية، والبيئية، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية، وهي عبارة عن قانون 

خصصت االتفاقية ست وأربعين مادة لحماية  شامل للبحار والمحيطات، ويرسي مقاييس للتلوث البحري وضوابطه القانونية،

وينص على الحق في استغالل الموارد  .(3)(234-182التلوث والحفاظ عليها من االستغالل المفرط )المواد البيئة البحرية من

 البحرية والساحلية للدول، باإلضافة إلى حرية المالحة والبحث العلمي،

                                                           
 .124، ص2115احمد بابكر الشيخ احمد، تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني، مرجع سابق،  - 1

 (.منشأة المعارف) االسكندرية، (،14ص) ،(2ط)حماية البيئة البحرية من التلوث،  (،2112) المستشار أحمد محمد الجمل، - 2

 .123لتلوث، المرجع نفسه، صأحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من ا - 3

http://www.ajrsp.com/
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أوجبت االتفاقية على  كما .(1)وتنص أيضاً على الحق المشترك للدول في قاع البحار على اعتبارها خارج والية الدولة الساحلية 

كما ألزمت الدول بإصدار  .(2)الدول أن تتخذ منفردة أو مع غيرها التدابير التي تهدف إلى المنع أو الحد وبمراقبة البيئة البحرية

يير ، مع مراعاة أال تكون هذه القوانين والمعا(3)قوانين ولوائح وطنية للمنع والحد من تلوث البيئة البحرية في صورة المختلفة

والتدابير أقلة فاعلية من القواعد المقررة في القانون الدولي. تضمنت االتفاقية أحكماً توجب التعاون الدولي واإلقليمي لحماية 

وتعد أحكام هذه االتفاقية  ،(6)والقيام بالرصد والتقييم البيئي ، (5)وتقديم المساعدات العلمية والفنية للدول النامية ،(4)البيئة البحرية

يما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها تأكيداً لعالقة التكامل بينها وبين ما سبقتها من اتفاقيات دولية في مجال البيئة ف

البحرية، وبالتالي فإن المبادئ العامة التي انطوت عليها ال تخل بأي حال بااللتزامات الملقاة على عاتق الدول بموجب االتفاقيات 

 .(7)صة بحماية البيئة البحريةالدولية الخا

 :م(1293 )لندن. اتفاقية منع التلوث من السفن 1

م وتتعلق بمنع التلوث من السفن، ونصت االتفاقية على أنها تسري على السفن التي تحمل أعالم (1823بدأ سريانها في أكتوبر)

اض غير تجارية، وحظرت اإلتفاقية التفريغ النفطي في الدول األطراف، إال أنها إستثنت السفن الحربية، أو تلك التي تعمل ألغر

البحار، وكذلك تفريغ المواد الضارة األخرى، ولكنها أجازت الخروج على هذا الحظر في حاالت االستكشاف في قاع البحر 

طق محمية يحظر ، وأنشأت منا(8) والبحوث العلمية في مجال التلوث نفسه، وألزمت الناقالت أن تكون لها نظم الرصد والرقابة

، كما حظرت االتفاقية إلغاء النفايات األخرى كأكياس البالستيك وشبكات الصيد (9)فيها أي تفريغ بترولي وهي البحار المغلقة

والزجاج والمعادن وبقايا الطعام، وأنشأت شهادات منع التلوث الدولي بالبترول، وذلك بأن تخضع كل دولة طرف في المعاهدة 

 .(10) للتأكد من سالمتها، وال يسمح ألي سفينة بالتشغيل قبل إصدار تلك الشهادة سفنها لفحص دوري

 م:1229. اتفاقية روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومواد كيميائية معينة عام 5

لمددواد الكيميائيددة لقددد أثددار النمددو فددي تجددارة المددواد الكيميائيددة ومددا تخلفدده هددذه المددواد مددن مخدداطر إلددى زيددادة القلددق مددن اسددتخدام ا

الصددناعية والمبيدددات الحشددرية الخطددرة خاصددة فددي البلدددان الناميددة ذات الكفدداءة والقدددرة المحدددودة فددي االسددتخدام السددليم للمددواد 

 الكيميائية، 

                                                           
 .52فضل أحمد محمد، مبادئ قانون البيئة، مرجع سابق، ص - 1

 م.1292من إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة  184المادة  - 2

 .م1292األمم المتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقيةمن  (212، 214، 211،211)المواد  - 3

 .م1292من إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة  (182، 184، 181)المواد  - 4

 م.1292األمم المتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقيةمن  (212،213)المواد  - 5

 .م1292األمم المتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقيةمن  (214،215)المواد  -6

 .124-123ث، مرجع سابق، صالمستشار أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلو - 7

 .41مرجع سابق، ص ،فضل أحمد محمد، مبادئ قانون البيئة - 8

البحر المغلق هي التي تحيط بها أراضي دولة واحدة أو أكثر من دولة وال تتصل بالبحار العامة، أي أن يكون اتصالها بواسطة مضيق ال  - 9

البحر في القانون الدولي،  ، بحر البلطيق والبحر األسود. محمد سالمة مسلم الدويك،تتجاوز فتحته ضعف البحر اإلقليمي، مثل الخليج العربي

 .148م، ص2111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1ط

 .41فضل أحمد محمد، مبادئ قانون البيئة، المرجع السابق، ص - 10
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م في إعدداد مدوندة السدلوك الدوليدة بشدأن توزيدع 1845( في عام FAOوعلى ضوء ذلك فقد شرعت منظمة األغذية والزراعة )

( بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخدرى بإعدداد مبدادئ  (UNEPواستعمالها، كما قام برنامج األمم المتحدة للبيئة  المبيدات

وتعني االتفاقية بحماية صحة م.  1842لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية في التجارة الدولية وذلك في عام 

ويدات الخطدرة، وتهدتم بتعزيدز الطاقدات والقددرات الوطنيدة إلدارة المدواد الكيميائيدة وتنفيدذ التشدريعات اإلنسان والبيئدة مدن الكيما

البيئية وذلك بتحديد المسؤولية المشتركة والتعاون بين األعضاء األطراف فدي التجدارة العالميدة للكيماويدات والمخداطر المتوقعدة 

وتدم المدواد الكيميائيدة التخداذ القدرار فدي اسدتيراد وتصددير الكيماويدات،  واالستعمال السليم بتسهيل نقدل المعلومدات عدن خدواص

   .(1)م، ومقرها بجنيف بسويسرا2114فبراير  24ودخلت حيز التنفيذ في  م،1884التوقيع عليها بروتردام بدولة هولندا سنة 

 . إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ1

اإلطارية بشأن تغير المناخ نتيجة للجهود العالمية المبذولة لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة  أبرمت إتفاقية األمم المتحدة

اإلحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وقد فتح باب التوقيع عليها خالل مؤتمر قمة األرض األولى في ريو دي جانيرو 

ات وخطط عمل وطنية لمواجهة ظاهرة اإلحتباس م، حيث إلتزمت األطراف بوضع إستراتيجي1882بالبرازيل في عام 

الحراري في قطاعاتها المختلفة، وتهدف اإلتفاقية إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون 

للنظم البيئية تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي، حيث ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح 

أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر، كما تسمح بالمضي قدماً في التنمية 

 . (2)المستدامة

 . بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ9

ابدان فدي شدهر ديسدمبر مدن عدام الدول األطراف التدي عقددت بمديندة كيوتدو بالياعتمد بروتوكول كيوتو في الدورة الثالثة لمؤتمر 

، بهدف تخفيض انبعاثات البلدان المتقدمة من غازات الدفيئة وتهدف اإلتفاقية إلى منع التدخل البشري الخطير في النظدام م1882

يئدة المتسدببة فدي ظداهرة اإلحتبداس الحدراري المناخي العالمي . كما يهدف البروتوكدول إلدى تخفديض نسدبة انبعاثدات غدازات الدف

م بمديندة 1882م، فدتح بداب التوقيدع علدى البروتوكدول فدي شدهر ديسدمبر مدن عدام 1881عما كاندت عليده خدالل عدام  %5بنسبة 

   .م2115كيوتو اليابانية، ودخل حيز النفاذ في شهر فبراير من عام 

 م.2001ام . اتفاقية إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ع9

تهدف االتفاقية إلى حماية صحة البشر والبيئة من أضرار الملوثات العضوية الثابتة والتي هي عبارة عن مركبات كيميائية 

( ومنتجات ثانوية مثل الدايوكسين DDT( ومبيدات مثل دي دي تي )PCBsكربونية مثل ثنائي الفينايل متعدد الكلور )

عديدة منها قدرتها الفائقة على البقاء في الوسط الذي تستقر فيه وقدرتها على االنتقال  والفيوران، ولهذه الملوثات خصائص

لمسافات بعيدة جدا عن مصدرها األصلي، كما أنها تتراكم في أنسجة الكائنات الحية باإلضافة إلى سميتها العالية. تم اعتماد 

 .(3)م2114لتنفيذ في م في ستوكهولم بالسويد ودخلت حيز ا2111مايو  23االتفاقية في 

 

                                                           
 www.pic.intم 1884واد كيميائية معينة عام روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومالموقع اإللكتروني التفاقية  - 1

 www.unfccc.Intإلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ     الموقع اإللكتروني التفاقية - 2

   ww.opcw.orgwم   2111إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة عام الموقع اإللكتروني التفاقية  - 3
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http://www.opcw.org/
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 م.1291. اتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية واإلشعاعية الطارئة عام 2

وبموجبها وافقت الدول على تقديم إخطار عن أي حادث نووي يحدث في  1843لعام  الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي معاهدة

والجدير  .1843 أبريل لكارثة تشيرنوبيل شرةتم اعتمادها في استجابة مبا .نطاق بلده التي يمكن أن تؤثر على دول أخرى

دما يحدث أي حادث نووي أو انتشار اإلشعاع داخل أراضيها من خالل الموافقة على االتفاقية فإن الدولة تقر بأنها عنبالذكر أن 

وقعت االتفاقية ، على دولة أخرى أن تخطر على الفور وكالة الطاقة الذرية والدول األخرى التي يمكن أن تتأثر أن تؤثرويمكن 

 .(1)1843أكتوبر  22دولة ودخلت حيز النفاذ في  38من قبل 

 م.1212سئولية المدنية لألضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام . االتفاقية الدولية الخاصة بالم10

تضمنت االتفاقية التعويض السريع والكافي فيما يتعلق باألضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية وضعت االتفاقية في اعتبارها 

والضارة بحراً، وتعمل على اتخاذ المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، واألضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة 

تدابير تكميلية ضماناً لدفع تعويض كاف، وسريع وفعال عن األضرار التي يسببها التلوث الناجم عن السفن، وتنص االتفاقية 

على أن يكون مالك السفينة مسؤوالً وقت وقوع الحادث عن أضرار التلوث بأي وقود زيتي، وفي ذات السياق إذا اشترك أكثر 

شخص في تحمل المسؤولية فتكون مسؤوليتهم تضامنية وتكافلية. إال أن مالك السفينة ال يتحمل المسؤولية إذا ثبت أن من 

قد نجم عن فعل أو  الضرر يكونالتسرب ناتج عن حروب أهلية أو تمرد، أو بفعل ظاهرة ذات طابع استثنائي وحتمي، أو 

إهمال أو تصرف خاطئ صدر عن حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن تقصير أتاه طرف ثالث بنية إحداث الضرر، أو عن 

انضمت المملكة  .صيانة األضواء والمعاينات المالحية األخرى في إطار ممارستها لوظيفتها والتي تضمن عدم وجود التسرب

 .ه1/2/1441بتاريخ  13العربية السعودية على االتفاقية بالمرسوم الملكي رقم م/

 م.1292لتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها عام . اتفاقية بازل ل11

تعد هذه االتفاقية جزاءاً من برنامج األمم المتحدة للبيئة وتعني االتفاقية بتنظيم نقل النفايات السامة والخطرة عبر الحدود، وال 

ات وإعادة تصديرها وتداولها غير المشروع، تدعو يشمل ذلك النفايات الذرية، وآلية التنظيم تتم عبر وضع الضوابط لنقل النفاي

م 1848عام االتفاقية الدول األعضاء للتعاون في بناء القدرات وتبادل المعلومات بينها، أقرت االتفاقية في جنيف بسويسرا 

 .  (2)م1882وأصبحت نافذة في عام 

السعودية، واألهداف التي تسعى إليها نالحظ أنها فتحت باستقراء هذه االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية 

الطريق للمشرع السعودي كي يتخذ الخطوات الالزمة لسن قواعد لحماية البيئة من التلوث وذلك من خالل االحساس بالمسؤولية 

ة يلزم أن يدرج في خطة البيئ مشاكل تلوثالتي يستشعرها العالم في مواجهة المشاكل البيئية وأخطارها، على اعتبار أن عالج 

 التنمية االقتصادية لكل دولة لما لهذه المشاكل من أثر على الثروة الوطنية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م11/12/2122تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org/wikiوكيبيديا الموسوعة الحرة   - 1

 www.basel.intم 1848بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها عام  الموقع اإللكتروني التفاقية - 2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ه 1111المبحث الرابع: تقييم الجهود التشريعية للمملكة العربية السعودية مع دراسة تحليلية لنظام البيئة لعام 

 ودية في مجال حماية البيئةالمطلب األول: تقييم الجهود التشريعية للمملكة العربية السع

بما ال يضع مجاال للشك فإن االعتداء على البيئة تترتب عليه أضرارا عديدة، فإذا تعرض الهواء للتلوث فإن ذلك سؤثر على 

صحة اإلنسان والحيوان مباشرة، وتلوث الهواء بالغازات السامة مثل األوزون وثاني أوكسيد الكبريت والغازات المؤكسدة 

اتات مما يؤدي إلى نقص إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي يترتب عليه نقص الغذاء لدى اإلنسان. كما أن األضرار يضر بالنب

قد يتسع مكانا وزمانا، فاألضرار التي تصيب الهواء في بقعة ما يمكن أن تنتقل إلى بقعة أخرى مجاورة بكل سهولة ويسر، 

لمياه أو الهواء ربما تدوم لزمن طويل فيؤثر على أجيال المستقبل وبالتالي فإن وكذلك إن األضرار الواقعة على التربة أو ا

، فبهذا صدرت تشريعات عديدة من مختلف دول العالم، ومرت هذه التشريعات بمرحلة القوانين القطاعية (1)الضرر يتسع زماناً 

لخصوص باصدار قوانين لحماية البيئة، وبتالي ثم تطور هذا األمر إلى أن قامت معظم دول العالم والدول العربية على وجه ا

فإن صدور قانون شامل لحماية البيئة يمثل مرحلة متقدمة في تطور قوانين حماية البيئة في أي دولة، كما يعد إطارا شامال يمثل 

النظام األساسي للحكم مظلة لكل القوانين التي تعني بحماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي، ففي المملكة العربية السعودية نص 

على أن الدولة تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وتنفيذا لذلك اصدر المشرع السعودي العديد من األنظمة 

والذي يهدف إلى بيان  (2)والتي تعتبر بعضها ضمن التشريعات القطاعية، ومن بينها نظام المناطق المحيمة للحياة الفطرية

إنشاء المناطق المحمية وكيفية حراستها، وتنظيم دخولها من قبل المواطنين. ونظام الهيئة السعودية لحماية الحياة إجراءات 

ويهدف إلى إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية وبيان اغرضها واختصاصاتها وتحديد اللوائح المنظمة لشئونها  (3)الفطرية

، ويهدف هذا النظام إلى حظر الصيد داخل حدود المناطق المحمية (4)ت والطيور البريةالفنية واإلدارية، ونظام صيد الحيوانا

وداخل المدن والقرى، ومنع صيد أنواع معينة من الحيوانات إال بترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية. كما صدرت 

ئة من أخطار التعرض لالشعاعات المؤينة الناتج عن تعليمات عامة إلدارة النفايات المشعة والتي ىتهدف إلى حماية البشر والبي

النفايات المشعة من خالل تحديد المتطلبات األساسية والضوابط التي تحكم الممارسات واألعمال المرتبطة بإدارة النفايات 

أنواع مياه  ، كما صدر نظام معالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى التوصل لمستويات مقبولة للتخلص من مختلف(5)المشعة

الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي العامة، ومعالجتها لتأمين درجة كافية من حماية الصحة من اآلثار الضارة الناجمة 

عن التلوث وانتقال األمراض، من خالل التحكم في نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة وتنظيم مراقبة المحطات المعالجة، 

استخدامها في الري الزراعي، وري الحدائق العامة، وفي تبريد الماكينات واآلالت الصناعية وأي  مع ايجاد أساليب آمنة إلعادة

 .(6)استخدامات أخرى

                                                           
المفهوم القانوني للبيئة (، م2111)، حمد حشيشأو. (دار الفكر) دمشق،(، 84ص)، (1ط)قضايا عالمية معاصرة، (، م2111)صالح وهبى،  - 1

 .(دار الفكر الجامعي)االسكندرية، (، 154ص)، (1ط)في ضوء أسلمة القانون، 

 ه.82/11/1433( بتاريخ 33صدر بالمرسوم الملكي رقم)م/ - 2

 ه. 12/8/1413( بتاريخ 22لمرسوم الملكي رقم)م/صدر با - 3

 .ـه13/4/1421( بتاريخ 4الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/صدر  - 4

  http:// Kbase.momra.gov.saعلى الرابط   منشورة السعوديةاألسس التنظيمية إلدارة النفايات المشعة في المملكة العربية  - 5

 ه11/2/1421بتاريخ  42لصادر بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم نظام معالجة مياه الصرف الصحي ا - 6
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باستقراء التشريعات البيئية التي صدرت في المملكة العربية السعودية نستطيع أن نقول أن هذه التشريعات صدرت مع بدايات 

 العربية السعودية، حيث كان مختلف الوزارات تتعامل مع البيئة لتحيقيق أهدافها. الربط بين البيئة والتنمية في المملكة

والذي يهدف إلى المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها  هـ1422ثم في مرحلة تالية صدر النظم العام للبيئة لعام 

لبيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية وتطويرها، وترشيد استخدامها، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بقضايا ا

والجماعية، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في مجال المحافظة على البيئة ومنع تلوثها، فضالً عن جعل التخطيط البيئي 

أن هذا النظام ، ولكن المالحظ (1)جزءاً ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجاالت الصناعية والزراعية والعمرانية

شابه ضعف في األحكام وقصور في العقوبات التي ال تتناسب مع جسامة الضرر الناتج مما جعل المشرع السعودي يعيد النظر 

فيه وإلغائه باصدار نظام أكثر فاعيلة لمواكبة التطورات التي يجتازها المجتمع الدولي خاصة في مجاالت التلوث البيئي 

والذي جاءت قواعده أكثر شموالً وفاعلية من كل  هـ1441طلوبة للتعامل معها، فصدر نظام البيئة لعام واإلجراءات واآلليات الم

األنظمة التي تم إلغاؤها. وكان الهدف من اصداره حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، وااللتزام بالمبادئ البيئية، فضالً عن تنظيم 

. ويعتبر هذا النظام خطوة ايجابية فيما يتعلق بحماية البيئة، خاصة وأنه يقرر (2)هقطاع البيئة واألنشطة والخدمات المتعلقة ب

عقوبات رادعة تتمثل في الغرامة والسجن، أو احداهما مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وتعليق الترخيص أو 

ة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات وفقاً لما تحدده التصريح، أو الغائها، والزام المخالف بازالة اآلثار المترتبة على المخالف

. تبيّن من ذلك أن هذا النظام أكثر فاعلية من األنظمة التي تم إلغاؤها وبالتالي من األجدر أن نستعرض أهم سماته (3)اللوائح

 ومميزاته فضالً عن أوجه القصور إن وجد، وذلك في المطلب الثاني.

 

 )االيجابيات والنقائص( هـ1111لعام السعودي نظام البيئة المطلب الثاني: دراسة تحليلية ل

 ه في جانبين:1441نتناول الدراسة التحليلية لنظام لعام 

 ـه1111أوالً: الميزات والسمات العامة لنظام البيئة لعام 

التشريعات التي كانت سارية، وعدد من  هـ1422تم إلغاء النظام العام للبيئة لعام  هـ1441ذكرنا آنفاً أن بصدور نظام البيئة لعام 

ولقد جاءت قواعد هذا النظام أكثر شموال وفاعلية من القوانين الملغاة، كما نالحظ أن مواد النظام قد صيغت بصورة علمية 

متطورة، فشملت التنمية المستدامة، والتوازن البيئي وهي مصطلحات بالشك من مصطلحات العصر الحديث، وبالتالي يمثل 

تطوراً قانونياً كبيراً من حيث الفهم والوعي واإلدراك القانوني لمشكالت البية وهو يعد نضجاً تشريعياً وقانونياً يؤكد هذا النظام 

أن القانون يتطور بتطور المجتمعات ويعكس واقعها وثقافتها وقيمها االجتماعية، وأن البيئة جزء من القيم االجتماعية، ويتجلى  

 في اآلتي: هـ1441لعام سمات ومميزات نظام البيئة 

 . أنه نظاما شامالً لحماية البيئة من التلوث وحفظ الموارد الطبيعية الحية وغير الحية.1

                                                           
 .ـه1422من النظام العام للبيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم     لعام  2المادة  - 1

 .ـه1441من نظام البيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   لعام  2المادة  - 2

 .ـه1441يئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   لعام من نظام الب 34،38،41،43المواد  - 3
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. أن التعريف الوارد للبيئة والتلوث واالثر البيئي تعريفا شامالً من الناحية الموضوعية والعلمية والقانونية وهذا يعكس التطور 2

 .(1)العربية السعودية التشريعي التي تشهدها المملكة

. يعتبر هذا النظام مواكبا للتطورات العالمية في مجال حماية البيئة وموائم مع قواعد القانون الدولي واالتفاقيات الدولية ذات 3

 الصلة.

ة التي . نص النظام على ضرورة عمل دراسات لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج عن المشروعات واألنشط4

يحتمل أن تؤثر سلباً على البيئة، وهذا يتماشى مع التوصيات التي تمخضت عن المؤتمرات وخبراء البيئة ويعكس مدى همة 

 .(2)المشرع السعودي في التصدي للمشكالت البيئية

لحكومية التي تشرف . اشتمل النظام على سياسة مواجهة الكوارث البيئة قبل وقوعها)تدابير احترازية( عندما ألزم الجهات ا5

على مشاريع لها تأثير سلبي محتمل على البيئة اتخاذ ما يلزم لضمان االلتزام بأحكام النظام، كما أوجب على الوزير اتخاذ 

إجراءات وتدابير لالستجابة ألي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية،  فهذه السياسة بال شك تعتبر من المبادئ العالمية الحديثة في 

 .(3)ية البيئةحما

. أورد النظام أهدافه البيئية والتي تعتبر من وجه نظري وافية غطت كل ما هو مطلوب لحماية البيئة في ظل التطور المستمر 3

 .(4)التي يشهدها المجتمع الدولي المعاصر

لزراعة قبل الشروع في إنشاء . ألزم النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة أخذ موافقة وزارة البيئة والمياه وا2

أو إقامة مخططات عمرانية في أراضي الغابات، أو المراعي، أو المتنزهات، مما يدل على حرص المشرع السعودي على 

 .(5)حماية هذه المناطق بما لها من دور في المحافظة على التوازن البيئي

الملغي  هـ1422( بتاريخ 34ام الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/من النظام العام للبيئة لع 14. نص النظام على سريان المادة 4

ه إلى حين صدور األحكام 1422عندما نص على استمرار العمل باألحكام المتعلقة بالنفايات الورادة في النظام العام للبيئة لعام 

لوثات وحرصه على اصدار الخاصة بها، وهذا يفسر مدى وعي واهتمام المشرع السعودي بخطورة مثل هذا النوع من الم

 أحكام خاصة بها.

. يالحظ أن هذا النظام اشتمل على عقوبات رادعة في حال مخالفة أحكامه أكثر مما اشتملت عليها النظام العام للبيئة لعام 8

 .(6)ه الملغي، وهذا بما ال يدع مجاال للشك سوف يسهم في المحافظة على البيئة وسالمتها1422

أن تطبيق أحكامه ال يعني االخالل بااللتزامات الواردة في االتفاقيات البيئية الدولية واإلقليمية التي . نص النظام على 11

. وهذا يفسر مواءمة النظام مع االتفاقيات (1)ارتبطت بها المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في المجتمع الدولي المعاصر

 الدولية.

                                                           
 ه.1441من نظام البيئة السعودي لعام  1المادة  - 1

 ه.1441من نظام البيئة السعودي لعام  1المادة  -2

 .ومقدمتهه 1441نظام البيئة السعودي لعام  34المادة  - 3

 ه.1441من نظام البيئة السعودي لعام  2المادة  - 4

 ه.1441نظام البيئة السعودي لعام دمة مق - 5

 ه.1441من نظام البيئة السعودي لعام  34المادة  - 6
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 هـ1111ة لعام ثانياً: أوجه القصور في نظام البيئ

قد تميز بسمات ومميزات متعددة، إال أن بعد استقراء نصوصه اتضح لي بعض  ،هـ1441على الرغم من أن نظام البيئة لعام 

 أوجه القصور التي يمكن إجمالها في اآلتي:

تميز بها حالة الهواء . المالحظ في هذا النظام أنه لم يعرف تلوث الهواء بل تناول جودة الهواء وذكر بأنه الخصائص التي ت1

الهواء  أن ملوثاتالرغم من  اإلنسان، علىوترك تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بها للجهة المختصة بحماية البيئة وصحة 

 .(2)الجوي تعتبر من المفاهيم األساسية في مجال قانون حماية البيئة فكان من األفضل ايراد تعريفا كافيا ومفصال عنها

نالحظ أن هذا النظام أوكل مهمة ايقاع العقوبات، والنظر في االعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم بشأن الغرامات . أيضا 2

للجان تكون من الوزير، فمن األفضل أن تسند المهمة مباشرة للقضاء باعتباره الجهة المنوط بها تطبيق القانون خاصة وأن 

 .(3)طابع الجنائيجرائم االعتداء على البيئة يغلب عليها ال

. العقوبات الواردة بشأن تلوث البيئة البحرية والساحلية تحتاج لمزيد من التشديد على اعتبار أن للبحر األحمر والخليج العربي 3

وضعية خاصة في ظل التطور الذي يشهده الممملكة العربية السعودية في مجاالت انتاج النفط والغاز الطبيعي، ويترتب على 

حركة السفن والناقالت اليومية ما يعني تعرض البيئة البحرية لمخاطر التلوث النفطي، فمن األفضل تعزيز تلك  ذلك زيادة

 العقوبات بعقوبات اضافية.

( عقوبة التخلص من النفايات الخطرة في البيئة 1في الجدول رقم) هـ1441. تضمنت الالئحة التنفيذية لنظام البيئة لعام 4

لاير ومن المعلوم  21111111إلى  51111نصت على أن تكون العقوبة عبارة عن غرامة مالية تبدأ من البحرية والساحلية ف

أن للنفايات الخطرة أضرارا بليغة إن تم تفريغ أي كمية منها ولو بسيطة يمكن أن تغطي مساحات واسعة جدا عبر التيارات 

 .(4)لاير سعودي 1111111لغرامة على األقل من البحرية فرى أن العقوبة من المفترض تكون قاسية، بحيث تبدأ ا

الجدير باإلشارة أن رغم بعض جوانب القصور التي شاب هذا النظام إال أنه يعد من األنظمة الحديثة في مجال حماية البيئة، 

علمية بيئية لحماية الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، خاصة تناوله لمصطلحات  متطور يسعىفضال عن أنه نظام 

حديثة مثل األثر البيئي، وقطاع البيئة، واالعتبارات البيئية، والمبادئ البيئية، والتنوع األحيائي، وهذا يعتبر من أهم المالمح في 

 السعودية بصفة خاصة. عامة واألنظمةاألنظمة القانونية بصفة 
 

 الخاتمة:. 1

بعنوان )التشريعات البيئية في المملكة العربية السعودية ومدى  الحمد هللا الذي وفقني في إنجاز هذه الدراسة والتي جاءت

فاعليتها في حماية البيئة ومواءمتها مع االتفاقيات الدولية(حيث اتضح األثر الكبير الذي اسهم  به نظام البيئة السعودي الحالي 

ور التي شاب النظام العام للبيئة لعام في معالجته للعديد القضايا البيئية المعاصرة وسد النقص وأوجه القص  هـ1441لعام 

بسمات ومميزات متعددة، ولكن رغم ذلك اتضح به بعض أوجه القصور،  هـ1441الملغي، وقد تميز نظام البيئة لعام  هـ1422

                                                                                                                                                                                                   
 .ـه1441من نظام البيئة السعودي لعام  43المادة  - 1

 .ـه1441من نظام البيئة السعودي لعام  1المادة  - 2

 .ـه1441من نظام البيئة السعودي لعام  38/2المادة  - 3

 ـه1441( بتاريخ 135ئحة التنفيذية لنظام البيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم)من الال 1الجدول رقم - 4
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ات إال أنه يعتبر من األنظمة الحديثة والمتطورة، ومن خالل الدراسة وربطها باشكاليتها توصلت إلى عدد من النتائج والتوصي

 على النحو التالي:

 النتائج .1.1

ن التعريف الوارد للبيئة والتلوث واالثر البيئي في نظام البيئة السعودي تعريفا شامالً من الناحية الموضوعية والعلمية إ. 1

 والقانونية وهذا يعكس التطور التشريعي التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت المعاصر.

على آليات فعال لتطبيقه، كما اشتمل على األهدافه البيئية والتي تعتبر من وجه  هـ 1441لعام  ظام البيئة السعودية. اشتمال ن2

 نظري وافية غطت كل ما هو مطلوب لحماية البيئة في ظل التطور المستمر التي يشهدها المجتمع الدولي.

مخالفة أحكامه أكثر مما اشتملت عليها النظام العام للبيئة لعام على عقوبات رادعة في حال  هـ1441. اشتمل نظام البيئة سنة 3

الملغي، وهذا يدل على التطور التشريعي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وبما ال يدع مجاال للشك سوف يسهم  هـ1422

 في المحافظة على البيئة وسالمتها.

)تدابير احترازية(، وذلك  على سياسة مواجهة الكوارث البيئة قبل وقوعهاالحالي  هـ1441. اشتمل نظام البيئة السعودي لعام 4

بالزام الجهات الحكومية التي تشرف على مشاريع لها تأثير سلبي محتمل على البيئة اتخاذ ما يلزم لضمان االلتزام بأحكام 

 النظام.

الخالل بااللتزامات الواردة في االتفاقيات البيئية نص على أن تطبيق أحكامه ال يعني ا هـ1441. إن نظام البيئة السعودي لعام 5

الدولية واإلقليمية التي ارتبطت بها المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على حرص المشرع السعودي على وفاء بالده 

 بتعهداتها الدولية واإلقليمية.
 

 التوصيات .2.1

حرية والساحلية بعقوبات اضافية وذلك للوضعية الخاصة للبيئة . ضرورة تعزيز العقوبات الواردة بشأن تلوث البيئة الب1

البحرية للبحر األحمر والخليج العربي في ظل التطور الذي يشهده الممملكة العربية السعودية في مجاالت انتاج النفط والغاز 

 الطبيعي ومشتقاتهما.

والئحته التنفيذية، وايقاع العقوبات، والنظر في  هـ1441. ضرورة اسناد مهمة النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة لعام 2

االعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم بشأن الغرامات للقضاء باعتباره الجهة المنوط بها تطبيق القانون وليس للجان التي 

 تكون من قبل الوزير المختص.

من حيث المقاييس والمعايير المتعلقة بها على  تعريفا شامالً  هـ1441. ضرورة تعريف تلوث الهواء في نظام البيئة لعام 3

 الهواء الجوي تعتبر من المفاهيم األساسية التي يجب أن يشتمل عليها كل قانون حماية البيئة. اتأن ملوثاعتبار 

 والقانونية. . نوصي الباحثين باجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول التشريعات البيئية إلثراء المكتبات باألفكار العلمية 4
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 قائمة المصادر والمراجع:. 5

 أوالً: القرآن الكريم

 ثانياً: السنة النبوية

 ثالثاً: كتب اللغة

 . (المكتبة العصرية) بيروت،مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، (، م2003)أبوبكر الرازي، . 1

دار ) بيروت، المجلد األول، إعداد وتصنيف يوسف خياط، لسان العرب المحيط، )دون تاريخ نشر(، . العالمة بن منظور،2

 .(لسان العرب

  (.مجمع اللغة العربية) القاهرة،(، م1223)، . المعجم الوجيز3

دار ) )دون مكان نشر(، ترتيب محمود خاطر،، مختار الصحاح )دون تاريخ نشر(، لشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي،ا. 4

 .(الحديث للنشر
 

 كتب القانون وشروحهرابعاً: 

 (.دارالنهضة العربية، )القاهرة، (5ط)تلويث البيئة وموارد المياه من منظور قانوني، (، م2115)احمد بابكر الشيخ احمد، . 1

 .(مطابع السياسة) ،الكويت ،125التلوث مشكلة العصر، سلسلة عالم المعرفة، العدد (، م1220)أحمد مدحت إسالم، . 2

 .(دار الفكر الجامعي) االسكندرية،، (1ط)المفهوم القانوني للبيئة في ضوء أسلمة القانون، (، م2111)احمد حشيش، . 3

 .(الدار العربية للنشر والتوزيع) القاهرة،التشريعات البيئية،  (،م1885) أحمد عبد الوهاب عبد الجواد،. 4

 .(دار النهضة العربية، )قاهرة القانون حماية البيئة، (، م2003 -م2002). أحمد عبد الكريم سالمة، 5

الرياض، ، (1ط) تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية(، دراسة)البيئة قانون حماية (، م1882). احمد عبد الكريم سالمة، 3

 .(مطابع جامعة الملك سعود)

 .(نشأة المعارفم) ،االسكندرية، (2ط)البيئة البحرية من التلوث،  (،م2112) . المستشار أحمد محمد الجمل،3

 .(اليونيسيف) ،بيروت بيئة اإلنسان، (،م1292) ،حبر. ريكاردوس ال2

 . (ر العربية للنشر والتوزيعالدا) ،القاهرةالحماية القانونية لبيئة المياه العذبة، )دون تاريخ نشر(، . سحر حافظ، 4

 .(دار الفكر) ،دمشق ،(1ط)قضايا عالمية معاصرة، (، م2111). صالح وهبى، 8

 .(ات التقنيةالمنشور) بيروت، ،البيئة والتنمية()وجواب، قضايا البيئة في مئة سؤال  (،م2001) عصام الحتاوي،. 11

 . ، )دون دار نشر(بيروت، قضايا البيئة من منظور إسالمي)دون تاريخ نشر(، . عبد المجيد عمر النجار، 11

 .(ة مطابع السودان للعملة المحدودةشريكرطوم، )الخمبادئ قانون البيئة، (، م2009). فيصل أحمد محمد، 12

 أم درمان، ، (1ط)البحرية وتعيين حدودها،  (،م2114) . فيصل عبد الرحمن على طه،13

  (.مركز عبد الكريم ميرغني للنشر)

 .(الشمسمكتبة عين )صحة البيئة في الدول النامية، القاهرة (، م1291) ن حكيم، أمين محسن، السيد حمدان،كمال الدي. 14

 .(مكتبة الرشد)الرياض ، (1ط)نظام البيئة السعودي، (، م2113). منذر عبد الكريم القضاة، 15

ئون المكتبات بجامعة عمادة ش) الرياض،التلوث وحماية البيئة،  (،م1845) . محمد عبده العوادات وعبد هللا يحي باصهي،13

 .(الملك سعود
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 دون )مكان نشر(، )دار نشر(. اإلسالم والحفاظ على البيئة، دون تاريخ نشر() ،محمود محمد حبيب ومحروس الشرقاوي. 12

)دون مكان نشر(، ، (1ط)اآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، (، م2002). محمد صالح الشيخ، 14

 .(دار اإلشعاع القانوني)

 .(منشأة المعارف، )ندريةاإلسكجرائم التلوث، (، م1291). معوض عبد التواب، 18

 .(منشورات الحلبي الحقوقية) بيروت،، (1ط)البحر في القانون الدولي، (، م2111) . محمد سالمة مسلم الدويك،21
 

 خامساً: األبحاث المنشورة في المجالت والمؤتمرات الدولية

زراعية المصرية وتأثيره على البيئة الخلل الراهن في استخدام الموارد األرضية ال(، م1222) مود منصور وآخرون،. مح1

 للبيئة فيوالحاجة إلى تقنين هذا االستخدام، بحث منشور في أعمال المؤتمر العلمي األول للقانونين المصريين )الحماية القانونية 

 الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي. مصر(

 .العدد الثانيالتلوث، مجلة جامعة المنصورة للبيئة، (، م1221). نيازي سليم، 2

مقارنة(، مجلة جامعة الملك  دراسة)السعودية جرائم البيئة وعقوباتها في المملكة العربية (، م2115)نايف سلطان الشريف،  .3

 .1العدد  ،28عبد العزيز، المجلد 

السعودية في المنطقة . منال محمد كامل حمودة، أثر المسؤولية البيئية على األداء المالي )دراسة ميدانية على بعض المصانع 4

 الشرقية وينبع الصناعية(، مجلة اقتصاد وإدارة، جامعة الملك عبد العزيز.

العربية للنشر العلمي، العدد  الحماية الجزائية للبيئة في األنظمة السعودية، المجلة(، م2121). ابراهيم بن عبد هللا التويجري، 5

33. 

 . 5، العدد5مجلة الباحث، المجلد ية البيئة،دور الدولة في حما (،م2112) كمال رزيق،. 3
 

 سادساً: المراجع األجنبية

1. S-CAIN: Foundations Of Plant Geography,Harper,1944,P480.  

2. Petit Larousse Encouleurs,Paris,1980,P345.  

3. Petit Robert,Paris,1986,P664  

 سابعاً: االتفاقيات الدولية واإلقليمية

 م1848بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها عام  . اتفاقية1

 م.1842. اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة 2

 م1884روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومواد كيميائية معينة عام .. اتفاقية 3

     م.1882عام  اخإلتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن . اتفاقية4

    .م2111إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة عام . اتفاقية 5
 

 ثامناً: التشريعات الوطنية

  م1293 بشأن صيد األسماك واألحياء المائية لسنة 124. القانون المصري رقم 1

 م.2001من قانون حماية البيئة السوداني لسنة 
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 .م2002 سنة. من قانون حماية البيئة السوري ل2

 .م2003. من قانون البيئة األردني لسنة 3

 .م2003. قانون حماية وتحسين البيئة الليبي لسنة 4

 م2003. قانون صحة البيئة السوداني لسنة 5

 الملغي.  1422. من النظام العام للبيئة السعودي سنة 3

 والئحته التنفيذية. 1441 . نظام البيئة السعودي الصادر2

 .هـ1435ات الشرعية السعودي لعام . نظام المرافع4

 هـ1435. نظام اإلجراءات الجزائية السعودي لعام 8

 هـ.1421. النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 11

 .هـ1421. نظام معالجة مياه الصرف الصحي سنة 11
 

 تاسعاً: قرارات ومراسيم ملكية سعودية

 .هـ12/8/1413( بتاريخ 22المرسوم الملكي رقم)م/. 1

 .هـ13/4/1421( بتاريخ 4. المرسوم الملكي رقم)م/2

 هـ11/2/1421بتاريخ  42. قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 3

 .هـ82/11/1433( بتاريخ 33. المرسوم الملكي رقم)م/4

 هـ.13/12/1434بتاريخ  115/1/1434. قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 5

 .هـ18/2/1441( بتاريخ ٧١٤زراء السعودي رقم ). قرار مجلس الو3
 

 عاشراً: المواقع االلكترونية

1. www.pic.int 

2. www.unfccc.Int 

3.  www.opcw.org  

4. https://ar.wikipedia.org/wiki 

5. www.basel.int 
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 النصوص التي يمكن أن يفهم منها عدم موضوعية اإلمام السالميتحليل 

An analysis of the texts of Imam Al-Salmi that can be understood as non-objective 

 أسعد بن حمود المقيميإعداد الدكتور/ 

 ة،الديني والشؤون األوقاف وزارة - الماليزية اإلسالمية العالمية الجامعة األديان، ومقارنة الدين أصول تخصص في دكتوراه

 ُعمان سلطنة

Email: asadoman333@hotmail.com  

 ملخص البحث

ي كتب اإلمام ف الكتابة في العلوم الشرعيةتحقق قيم الموضوعية في  يفهم منها عدم قد المواضع التيتهدف هذه الدراسة إلى بيان 

عن الموضوعية، وقد  قد ابتعد اإلمام السالمي أنوقد جمعت الدراسة ثمانية موضوعات يمكن أن يفهم منها القارئ  السالمي،

الثناء على أهل مذهبه، ووصف المخالف في العقيدة بفساد  :تناولت الدراسة هذه المواضع بالتحليل والدراسة، وهذه المواضع هي

عدم جواز بيع األرض والتعبير عن رأي أصحابه برأي المسلمين، واع الهوى، وعدم قبول رواية المخالفين، االعتقاد أو اتب

 اما لمجتهدن )أي غير اإلباضية( لمجتهد قومناقول اإلمام السالمي أن وللمخالفين ألنهم يسعون من خاللها إلى خراب المساجد، 

األولى في الزكاة المستحق من اإلباضية ولو لم يكن وليا ثم المخالف، وأن إال إذا كان المفتي منا قائما مقام الحجة،  )أي اإلباضية(

 .موقف اإلمام السالمي من الصحابةثم بيان 

مبحث ي سة فجاءت الدراووقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج االستنباطي والمنهج النقدي،  

لم تخل من مواضع قد يفهم منها القارئ عدم الموضوعية لكنها قليلة جدا، ويمكن أن تفهم  يبين أن كتابات اإلمام السالمي واحد

وهذا ال يعني بحال أن العصمة من الخطأ ألحد من البشر واردة  ،التأليفوفق سياقها التاريخي أو ما درج عليه العلماء في مناهج 

بأهمية العناية بالتراث اإلسالمي وقد أوصت الدراسة في الختام  أيا كان مذهبه أو مستواه العلمي وإنما هي محاولة لفهم مراده.

عبوا مصطلحاتها وأدركوا مدلوالت استو منونقده، وأن أجدر من ينقد المدرسة الفقهية ويوجه آراءها لتفهم وفق سياقها هم 

 .عباراتها التي في ظاهرها اإليهام لغير المتعامل مع مصطلحاتها

الموضوعية  عقيدة،  اإلباضية، القوم )غير اإلباضية(،لكلمات المفتاحية: ا  
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An analysis of the texts of Imam Al-Salmi that can be understood as non-objective 

 

Abstract: 

This study aims to clarify the areas from which it is understood that values of objectivity were not 

achieved by Imam Al-Salmi in his Islamic writing. The study came out with eight topics from 

which readers of Imam Al-Salmi’s Islamic books can understand that Imam Al-Salmi’s writing is 

far from being objective. The eight topics are complimenting followers of his Islamic school, 

describing the creed of followers of other Islamic schools as corruption of belief or following 

whims, not accepting the narrations of non-Ibadi, regarding opinions of Ibadi scholars as opinion 

of Muslims rather than only Ibadi’s, forbidding Ibadis from selling their lands to non-Ibadis 

because the latter meant through it to destroy mosques, Imam Al-Salmi’s saying that mujtahids of 

non-Ibadi are similar to our mujtahids unless that our mujtahids are standing as a mufti, the order 

of those who are entitled to zakat begins with the Ibadis even if they are not committed to the 

teachings of Islam then the non-Ibadis, and then the attitudes of Imam Al-Salmi towards 

companions. 

The study relied on the inductive, historical, deductive, and critical approaches, coming out with 

one section; the writings of Imam Al-Salmi that can be understood as subjective and how it should 

be understood and intepreted . In conclusion, the study recommended scholars to care for and 

criticize the Islamic heritage in order to be understood according to its context. 

Keyowrds: Ibadites, non-Ibadhi, creed, objectivity. 
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 :المقدمة. 1

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد،

اإلنسان أن يتأثر بالمحيط الذي حوله ويظهر في سلوكه وتصرفاته، والكتابة ليست بمنأى من أن تكون ضمن ما يقع  فإن طبيعة

تحت التأثير الذي تضفيه عليه البيئة أو الظروف التي دعت الكاتب للكتابة، ولذلك فإن الموضوعية مطلب ديني وسلوك أكاديمي 

جد جدل فلسفي بين من كتب عن الموضوعية في كونها ممكنة التحقق أو ال، وأبرز تدعو إليه المناهج الحديثة والقديمة، ويو

ال يمكن أن تتحقق وأن االنحياز البد منه مهما صنع الكاتب أو أراد لكتابته أن تكون،  في العلوم األدبية االتجاهين أن الموضوعية

بل هناك من يجاوز ذلك ويرى أن التحيز أمر حاصل وال بد منه غير أننا بحاجة لتقنينه وتوجيهه حتى ال يقود إلى ظلم المخالف 

 أو محاباة القريب على حساب الحقيقة.

ضوء على شخصية عرفت بالموضوعية في كتابتها بل وثبتت موضوعيتها أكاديميا من خالل ما أجري تأتي هذه الدراسة لتسلط ال

على مؤلفاتها من بحث، وهذه الشخصية هي شخصية اإلمام نور الدين عبد هللا بن حميد السالمي، وسوف يتوجه هذا المقال إلى 

ضع التي تحققت فيها موضوعية اإلمام السالمي في مؤلفاته مجال معاكس للوجهة التي سارت عليها دراسة سابقة تبحث في الموا

مع  ،( لتتناول المواضع التي قد يفهم منها القارئ خروج اإلمام السالمي عن الموضوعية في كتاباته الشرعية2222)المقيمي، 

لمية لنظر إلى المنهجية العوبا ،هذه الكتابات كتبت فيهدراسة وتحليل هذه المواضع بالنظر إلى السياق التاريخي الذي محاولة 

 المتبعة لدى علماء الشريعة من جيل اإلمام السالمي أو األجيال التي قبله. 

 

 :مشكلة البحث. 1.1

فهم القارئ ي قد ها مدار الكتابة في هذا المقال هي دراسة وتحليل المواضع التييوألجل ما تقدم فإن مشكلة البحث التي سيكون عل

اإلمام السالمي عن الموضوعية، لتأتي متممة للدراسة التي أشير إليها أنها استوفت جانب اكتشاف تحقق قيم  خروجمنها 

ال يقتصر على وجه واحد  لتكون محاولة من الباحث بأن(؛ وذلك 2222الموضوعية في التدوين عند اإلمام السالمي )المقيمي، 

مواضع هي جديرة بأن تظهر للقارئ  حتى تكتمل الصورة لديه عن اإلمام  وهو موضوعية هذا العالم اإلباضي في كتابته فهناك

السالمي بأن في كتابته ما يمكن أن يفهم منه خروجه عن الموضوعية، وتأتي هذه الدراسة لتحلل وتناقش تلك المواضع وذلك من 

 السؤال التالي:خالل 

 :البحث سؤال. 2.1

وكيف يمكن أن توجه أو تفهم في سياقها التاريخي  خلت كتابة اإلمام السالمي من مواضع يفهم منها عدم موضوعيته؟هل 

 والمنهجي؟

 :البحث هدف. 3.1

 .وتوجيهها بحسب سياقها التاريخي والمنهجي يمكن أن يفهم منها عدم موضوعية اإلمام السالمي التي مواضعالبيان 
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 :أهمية البحث. 4.1

ضع التي يفهم منها عدم تحقق الموضوعية في الكتابة اوهو بيان المو مية في موضوع لم تسبق دراستهاإلسهام بكتابة عل .1

 لدى اإلمام السالمي وتناولها بالدراسة والتحليل

من خالل توجيه المواضع التي يفهم منها تحامل اإلمام التقريب بين مدارس اإلسالم  يؤمل من هذه الدراسة أن تعزز جانب .2

 المخالفين بربطها بظروف كتابتها التاريخية وبالمنهجية العلمية التي دأب العلماء على تطبيقها في كتابتهم. السالمي على

 التعريف بالمذهب اإلباضي في بعض ما يدين به من خالل كتابات اإلمام السالمي. .3

فين ظلم ال سيما بين المختلالتأكيد على األدب الرباني الذي يجعل من حسن الظن فضيلة خلقية وينهى عن سوء الظن وال .4

 ويحذر من المحاباة للموافق على سبيل الحق.
 

 :حدود البحث. 5.1

هم منها ومنه سترصد المواضع التي يففي الفقه وأصوله وشرح الحديث النبوي  كتابات اإلمام السالمي ستقتصر هذه الدراسة على

حدود  النتقاء الكتب التي تدخل في سمتيننها ستعتمد على إوبناء على ذلك ف، الكتابةالموضوعية في  خروج اإلمام السالمي عن

 الدراسة: 

  أن تكون الكتب في علوم الشريعةاألول: 

 مجال الفقه وأصوله وشرح الحديث  أن تكون في: الثاني

 كتاب معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، التالية:)كتب اإلمام السالمي وبهذا سيكون مجتمع الدراسة هو 

 .(حبيب بن الربيع اإلمام مسند وكتاب طلعة الشمس شرح شمس األصول في أصول الفقه، وكتاب شرح الجامع الصحيح

 

 منهج البحث: . 6.1

 تقتضي طبيعة البحث أن يستعين الباحث بالمناهج التالية:  

  :ي يفهم منها خروج اإلمام السالمالمنهج األساس الذي ستقوم عليه الدراسة بتتبع المواضع التي  وهو المنهج االستقرائي

 الكتابة الشرعية مع االكتفاء بالقدر الذي يدلل على الفكرة والبعد عن التكرار.موضوعية في ال عن

  :لى ي لفهم بعض آرائه بالنظر إستستعين الدراسة في معالجتها لموضوع البحث على المنهج التاريخ المنهج التاريخي

 الظروف التاريخية المؤثرة التي أدت إلى تبنيه لتلك اآلراء

  :المواضع التي يمكن أن يفهم منها البعد عن الموضوعية هو المنهج الذي استعان به الباحث الستخالص المنهج االستنباطي

 في الكتابة الشرعية

 :لدراسة للتعامل مع مضمون النصوص وتصنيفها وتوجيهها بناء على سياق وهو المنهج الذي استعانت به ا المنهج النقدي

 النص والسياق التاريخي لكتابته. 
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 ما يفهم منه أنه غير موضوعي في تدوين اإلمام السالمي: الدراسة مبحث

ية )المقيمي، كتابته الشرعتأتي هذه الدراسة تتمة لمقال سبق نشره يبين المواضع التي تحققت فيها موضوعية اإلمام السالمي في 

لما كان من الموضوعية أن يبين الباحث بعض المواضع التي قد يفهم القارئ منها أن اإلمام السالمي لم يكن موضوعيا (، و2222

فيها جاء هذا المبحث ليجعل بين يدي القارئ نماذج من هذه المواضع مع محاولة اكتشاف دوافع وجودها أو توجيهها بالنظر إلى 

، وقد حصر الباحث تلك المواضع في ياق الذي وردت فيه أو ظروفها التاريخية، أو ما درج عليه العلماء من مناهج معتبرةالس

العناوين التالية: )الثناء على أهل مذهبه، ووصف المخالف في العقيدة بفساد االعتقاد أو اتباع الهوى، وعدم قبول رواية المخالفين، 

رأي المسلمين، وعدم جواز بيع األرض للمخالفين ألنهم يسعون من خاللها إلى خراب المساجد، وقول والتعبير عن رأي أصحابه ب

اإلمام السالمي أن لمجتهد قومنا )أي غير اإلباضية( ما لمجتهدنا )أي اإلباضية( إال إذا كان المفتي منا قائما مقام الحجة، وأن 

 وليا ثم المخالف، ثم بيان موقف اإلمام السالمي من الصحابة(. األولى في الزكاة المستحق من اإلباضية ولو لم يكن
 

 الثناء على أهل مذهبه:

ال يخفى إعجاب أهل كل مذهب بأصحابهم وإال ما كان التابع على منهج المتبوعين، والقارئ وهو يقرأ ما كتبه اإلمام السالمي  

مذهبه ما قد يدفعه إلى الظن باإلمام السالمي أنه ليس موضوعيا سيجد حتما من عبارات الثناء والتقدير من اإلمام السالمي ألهل 

حساب  أصحابه على ىبسبب ثنائه على أصحابه، ومثل هذا الظن قد يكون معفوا عنه إن كان اإلمام السالمي تغيرت موازينه فحاب

 الحق، أو أنه خّصهم بالثناء دون غيرهم مع تحقق دواعي الثناء للغير.

إن ثناء اإلمام السالمي على أصحابه ورد في سياقين: أحدهما في عموم واآلخر في خصوص، فالعموم ما كان من قبيل الثناء على 

"فاألصحاب رحمهم هللا تعالى اقتدوا بأبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وسمعوا سيرتهم وفضلهم وصوابهم من نحو قوله: 

، (2224)السالمي،  م عليه الصالة والسالم، فهذا دليل على أن الصواب ما عليه األصحاب"قول ابن مسعود، فهم على وصية نبيه

 وقوله: "ولوال ضيق المقام لبسطت الكالم في بيان طريقتهم النيرة بما ال يرتاب عاقل في أن الهدى معهم فبهداهم اقتده ..."

هم في رواية الحديث في قوله:  "... والحديث ذكره ، وقد يرد الثناء في موضع خاص، كالثناء على صدق(2224)السالمي، 

أصحابنا في كتبهم الفقهية، ولم أجد له ذكرا في شيء من كتب الحديث، لكن األصحاب اتفقوا على معناه ورووه كذلك منقطعا، 

، وفي يه وسلموإن منقطعهم ألثبت من متصل غيرهم لشدة احتياطهم وكثرة تحرزهم من الكذب على غير رسول هللا صلى هللا عل

وقد نقل " ، وقوله:(2224)السالمي، غير أمور الدين، فكيف بالكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفي أمور الدين أيضا"

أسالفنا رضي هللا عنهم صفة الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولم ينقلوا فيها صفة الرفع وال الكفت، وهم الثقات في 

ع األمة؛ ألن من عرف الحق شهد لهم به، ومن لم يعرفه زعم أنهم قصدوه فأخطأوه، وذلك عندهم ال يوجب طرح دينهم بإجما

روايتهم، بل هم عندهم أوثق من غيرهم، على أن أئمة الحديث من قومنا قد رووا عنهم واعتمدوا على ثقتهم، فليس لنا أن نعدل 

  .(2212)السالمي،  "وزعموا أنه سنة لكثرة الهرج و وقوع الكذب فيما بينهمعن الصفة التي نقلوها إلينا إلى ما ذكره قومنا 

وهو رأي أهل الصنعة فيهم نظرا العتباراإلباضية الكذب كبيرة  وفي هذا النص يعّول اإلمام السالمي على صدق رواية أصحابه

ث ، وقريب من هذا النص قوله: "...والحديلإلباضية لكذب بين المخالفينلاحتمال يوجد  ذلك في مقابلو، يخلد صاحبها في النار

إن صح فهو مجمل محتاج إلى بيان، وأصحابنا لم ينقلوه ولم يثبت عندهم فعله، فنحن آلثارهم متبعون وبهداهم مقتدون وال نستبدل 

من الروايات بسبب عدالتهم،  ، وقد اعتمد رأيهم فيما تفردوا به(2212)السالمي، بسيرتهم الغراء بما يحتمل أن يكون حديثا مفترى"
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فقال في رواية زيادة األمر بشد الحبل لحضور الجماعة في حديث ابن ام مكتوم: "قال أبو محمد رواية شد الحبل تفرد بها أصحابنا، 

ت ، وقال عن أصحابه أيضا وتحرجهم عن الكذب: "ولعل الحديث األول لم يثب(2212)السالمي، قلت وهم العدول فيما تفردوا به"

عند قومنا، فإني لم أجده في شيء من كتبهم، وقد ذكره أصحابنا في كتبهم، وإنهم ألشد تحرجا وأقوى تثبتا وأعلى احتياطا وأبعد 

 . (2212)السالمي،  من أن يتكلموا بما لم يعلموا، فكيف بالكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

عام فإن المالحظ لكتابات اإلمام السالمي أنه لم يخص أهل مذهبه بالثناء دون غيرهم، أما ما يرد من قبيل الموضع األول من الثناء ال

، يةمن غير اإلباض أئمة المذاهب األربعة، وأفراد العلماءفقد أثنى على بل ثناؤه على المستحق في نظره ولو كان من غير مذهبه،

لم الحديث: "وال نزاع بينهم أنه كان في علم الحديث كالشمس ومن ثنائه على أئمة أهل العلم قوله في اإلمام مالك وتضلعه في ع

، ومن ثنائه على أفراد العلماء قوله في ابن التين: "هلل در ابن التين حين تنبه لهذا المعنى فقال ال يمنع (2212)السالمي،  الطالعة"

، ولم يقصر (2212)السالمي،  ن المنذر..."، وقوله في ابن المنذر: "وما أقوى نظر اب(2224)السالمي،  إجراؤه على عمومه..."

ثناؤه على أشخاص المخالفين أو آرائهم بل أثنى على كتبهم فقال عن فائقة األصول: "فنظرت فيها متأمال، فإذا هي جامعة لمعان 

م ل في نظفائقة الفصو مفيدة، وقواعد عديدة، أخذت من التطويل حظها، قد ركب على مضاجع السهولة لفظها، سّماها صاحبها"

، بل إن اإلمام السالمي كما تقدم ربما يرجح رأيا ويوافق فيه مخالفا ويخالف فيه من هم من (2212)السالمي،  جوهرة األصول"

صاحب التلويح على رأي البدر الشماخي من أهل مذهبه فقال: "وقيل إن حمله على  أصحابه، ومن ذلك تصحيحه رأي التفتازاني

عهدية ال في ترجيح ال -عفا هللا تعالى عنه–الجنسية أولى، وإليه ذهب صاحب التلويح وغيره وهو الصحيح.. . فما احتج به البدر 

م يكن ثناؤه على أصحابه في موضع االستحقاق معميا له ، وفي المقابل فإن اإلمام السالمي ل(2212)السالمي،  يقاوم ما ذكرناه"

، ومنها الوصف (2212)السالمي،  "ليس بشيء" قولهعبارات تعقبه ألصحابه  ومنعن نقدهم أو تعقبهم حيث يقتضي الواقع ذلك، 

ها الوصف بمجانبة ، ومن(2212)السالمي،  ، ومنها نفي أن يكون له وجه(2212السالمي،  ،2224)السالمي،  بالغرابة أو العجب

، (2212)السالمي،  ، ومنها "ال حجة له"(2212)السالمي،  ،  ومنها "فيه نظر"(2212)السالمي،  الصواب كقوله: "لم يصب"

، أو الوصف (2212)السالمي،  ، ومنها "غير صحيح"(2212)السالمي، ، ومنها "باطل"(2212)السالمي،  أو "ال دليل فيه"

أو وصف  (2212السالمي، ، 2224)السالمي،  ، أو أنه "ال معنى له"(2212)السالمي،  أو الخفاء، (2212)السالمي،  بالضعف

؛ واإلمام (2212)السالمي،  ، أو مردود ألنه أمر لم يعهده الشرع أو ألغاه الشرع(2212)السالمي،  القول بأنه "غير مسموع"

م على أمر ما، لكنه وهو في هذا المقام ينبه أن ذكرهم ليس السالمي قد يستأنس بصنيع العلماء من أصحابه إذا اتفقت أعماله

والصحيح عندي جواز "لالستدالل بصنيعهم فهم دون ذلك، وهذا يتضح جليا في مسألة إمامة من َكاَن أنقص جارحة، حيث قال: 

مان. وَكاَن أبو معاوية يَُصلِّي خلف رجل يقال َذلَِك؛ إذ ليس النقصان في األبدان ُمخالًّّ باألديان، َوإِنََّما يُخلُّ الدين النقصان في اإلي

ك َعلَْيهَا َعلَى ما ينبغي. وَكاَن أبو الْ  ر يقول:  ُمؤثِ له:  "صالح" وَكاَن إماما في مسجد الغنتق، وَكانَت في رجله علَّة ال يُمِكنه أن يتورَّ

ك ي -وال يقدر-بير من َسمد نزوى، وَكاَن يَمدُّ رجليه َكاَن رجل يقال له:  أبو الوليد بن َمخلد يَُصلِّي بالناس في اْلَمسِجد الك تورَّ

ا األصم فهو أَْولَى ك أو يَمّد إِحَداهَُما، وَكاَن أبو اْلُمؤثِر يُجيز َذلَِك. َوأَمَّ هما إَِذا تورَّ ِممَّن َذكرنا؛ ألَنَّهُ أشبه شيء  َعلَْيِهما، وَكاَن يَمدُّ

ج بعضهم:  الكراهية في إمام الَة، ولََعلَّه ال يسمع تسبيح اْلَجَماَعة إَِذا سها... قال باألعمى. وخرَّ ته؛ لثبوت النقصان في معنى الصَّ

د بن جعفر اإلزكوي  د البسياني والشيخ أبو جابر ُمَحمَّ د بن صالح:  َكاَن الشيخ أبو الحسن علي بن ُمَحمَّ سعيد بن أحمد بن ُمَحمَّ

الَة، وإمامي ، َولَْم -غنا فيما بل -ن في الدين يؤخذ بفتواهم، وتنفذ أحكامهم، وتنقل اآلثار عنهم وهُم صمٌّ أصمَّين وَكانَا إمامين في الصَّ

 (2212)السالمي،  يقدح أحد في َذلَِك. قال:  َولَْم يبلغنا أن اْلُمسلِِمين طعنوا َعلَى من َصلَّى خلفهم
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ثار َوإِنََّما سقنا هذه اآل" ثم قال منبها بعد هذا االستعراض آلثار علماء أصحابه في عملهم أن ال بأس بتقدم األنقص جارحة باألتم:

ة في قول هللا وقول َرُسول هللا  اع األُمَّة، وإجم -صلى هللا عليه وسلم  -لتعلم ما َعلَْيِه عمل اْلُمسلِِمين من قبلنا ال لالحتَِجاج؛ ألَنَّ اْلُحجَّ

ؤهم هُم أدالوما عدا َذلَِك فعلى ُكّل أن يأخذ فيه باجتهاده إن َكاَن من أهل االجتهاد، وعلى العوام اتِّبَاع علمائهم فيما أرشدوهم إليه؛ ألَنَّ 

 .(2212)السالمي،  "إلى رضا موالهم، ولُكّل قوم هاد

ثناءات العامة أنه من قبيل ما يعرف عند األصوليين بمفهوم اللقب؛ فإن كان الواقع كذلك فإن أفضل ما يوجه به مثل ما يرد من ال

حيث علّق تلك الثناءات أو األحكام على اسم أصحابه، واإلمام السالمي يرى الرأي األشهر أن مفهوم اللقب ليس بحجة كما هو في 

 بل قد يتعدد، خاصة إذا تأملنا مفهومطلعة الشمس، وعلى هذا فإن ما سبق من ثناء ال يعني اقتصار الصواب على األصحاب فقط 

اإلمام السالمي للفرقة الناجية في قوله: "وكلهم يدعي تلك الواحدة"، أي كل واحدة من تلك الفرق تقول إنها المصيبة في ما ذهبت 

الخالف إلى  إليه، وأنها هي المصرح بنجاتها في نص الحديث، وهذا شأن كل أمة اختلفت بعد نبيها، ولوال هذه الدعاوى ما دام

، وقد قال قبلها في شرح "ماخال واحدة ناجية": "وهي التي تثبت على كتاب هللا وسنة نبيه (2224)السالمي،  يوم القيامة، ..."

، فهو لم يسم أهل (2224)السالمي،  عليه الصالة والسالم وسنة الخلفاء المهديين، عمال بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"

ب ، وإنما قيد النجاة بمن حقق االمتثال لما في كتاةة الناجية، كما لم يقصر الحق عليهم في تفسير ما خال واحدة ناجيمذهبه بالفرق

هللا وهدي نبيه صلى هللا عليه وسلم، وكما تقدم فإنه عندما أراد الثناء على أصحابه وصفهم بأن ما عليه األصحاب هو الصواب، 

لخليفة عثمان وما وقع من األحداث: "وقد روت القوم أحاديث تقتضي سعادة عثمان ومن بعده ثم قال بعد ذكر الفتنة على عهد ا

، فهو لم يقصر (2224)السالمي،  من أهل األحداث المخصوصين، ولئن صحت تلك األحاديث فال يضرنا ورحمة هللا واسعة"

لناجية وضالل من عداها، كما أن اإلمام السالمي رحمة هللا على أصحابه في مقام تفننت فيه األقالم لتصف مدارسها بالفرقة ا

استعمل لفظ الصواب في هذا المقام وهو أخف ولم يستعمل لفظ الحّق، وقد درج أهل العلم على استخدام الحق في مسائل العقائد 

خطأ اب: خالف الالصو" التي ال يسوغ إنكارها،  بخالف لفظ الصواب فهو يستعمل في مسائل االجتهاد عادة كما قال الجرجاني:

وهما يستعمالن في المجتهدات، والحق والباطل يستعمالن في المعتقدات، حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع 

يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد 

 .( 2213)الجرجاني،  "عتقدات يجب علينا أن نقول:  الحق ما عليه نحن والباطل ما عليه خصومنامن خالفنا في الم

أما ثناؤه المتقدم ووصف أصحابه بأن الهدى معهم، فقد قالها اإلمام السالمي في سياق مناقشته للقول باشتراط القرشية في اإلمامة، 

وانتصاره للقول بعدم اشتراطها؛ فهو يرى أنها لو كانت خاصة بقريش لما طلبها األنصار حين اجتمعوا على سعد بن عبادة في 

منا أمير ومنكم أمير، ولو كانت ثابتة الحتج بها أبو بكر لكنه قال منا األمراء ومنكم الوزراء، وقد استدل  سقيفة بني ساعدة، وقالوا

أن ما كان من نكير على عبد هللا بن وهب الراسبي كان ألجل مفارقة اإلمام علي وليس ألن األمير لم يكن من قريش، هذه القراءة 

رة الزمنية لم ينفرد بها اإلمام السالمي، فهي رأي المذهب اإلباضي الذي يتنتمي إليه اإلمام التاريخية والحديثية للسيرة في تلك الفت

السالمي، وألن اإلمام السالمي يرى صواب هذه الرؤية فإنه أعرب عن استعداده لبسط القول في بيان صوابهم فهو يرى أن األدلة 

 تسوقه لهذا الرأي.

أصحابه في نقل الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، أو في وصف الجامع الصحيح أما ما ورد من قبيل الثناء الخاص على 

مسند اإلمام الربيع فإن الدافع إليه أن اإلمام السالمي يعتبر أن العقيدة التي تجعل من معصية الكذب سببا للخلود في النار ال يمكن 

 أن تسول لصاحبها الكذب، 
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لم يتب صاحبها فهو مخلد في النار فإن روايته يتوقع منها الصدق  ذب وتجعله كبيرة ماكل من كان ذا عقيدة تحرم الك أومن هن

واالحتراز من الكذب، ولم يخص أهل مذهبه بالصدق بل جعل فرق الخوارج كأصحابه بجامع جسامة الكذب واعتباره مخلدا في 

يكون أقوى؛ ألنا نعلم ِمن َحال َمن يؤمن باهلل والثواب ...إذ من يعتقد الكذب شركا كاألزارقة والصفرية، فإن الظن بصدقه "النار: 

زا منه ممن  ا أعظم تحرُّ ِزه مما دونه من المعاصي، وأن من يعتقد الكذب كفرًّ زه من الكفر أعظم من تحرُّ والعقاب أنَّه يكون تحرُّ

لم، ن والمطلوب إنما هو الظن ال العيرى أن معصيته ال تبلغ الكفر، فإذا كان الظن بصدق األزرقي مثال مساويا بالظن صدق المؤم

فال وجه لردِّ أحد من الخبرين دون اآلخر الستوائهما في تحصيل الظن، هذا كله فيمن يُعلم منه التديُّن بتحريم الكذب، أما من ُعلم 

الَةُ والسَّالَُم في والترهيب  مواضع الترغيب منه التديُّن بتحلِيلِه في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبي َعلَيه الصَّ

 .(2212)السالمي،  "ونحوهما فال تقبل روايته، وهذا الوجه عندي ظاهر

ولم ينفرد اإلمام السالمي باعتبار حديث من يدينون بخلود الكاذب في النار أوثق وأصح الستبعاد الكذب منه بل هو مسار أفصحت 

:  "والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع، بل الخوارج ال نعرف عنه أقالم العلماء، فقد قال ابن تيمية في حديث الخوارج

عنهم أنهم يتعمدون الكذب، بل هم من أصدق الناس"، وقال ابن المبرد: "والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب"،  وقال 

إلحاق اإلباضية في صدق الحديث أبو داوود:  "ليس في أهل األهواء أصح حديثا من الخوارج"، وما صنعه اإلمام السالمي هو 

بالخوارج في صدقهم بجامع مقتضى عقيدة خلود الكاذب في النار، فلم يختل الميزان الذي اعتمده اإلمام السالمي ولم يخص 

 أصحابه بالصدق دون غيرهم بل تحدث عن أثر عقيدة الخلود في استبعاد الكذب.

بحسب عبارة السالمي في مقدمة شرحه للجامع الصحيح مسند اإلمام أما ما ورد من ثناء على مسند اإلمام الربيع وأنه 

،  وقوله: "... وأحاديث الربيع تخالفها وهي أصح (2224)السالمي،  الربيع: "... من أصح كتب الحديث سندا وأعالها مستندا"

، فقد (2224)السالمي،  سندا"، وقال في موضع آخر: "وحديثه أصح األحاديث وأعالها (2224)السالمي،  شيء بعد كتاب هللا"

، كما أن مسند اإلمام الربيع (2224)السالمي،  علله بالضوابط الداعية إلى ذلك، وهي أن رجاله اشتهروا بالفقه والورع والضبط

ا ماتصف بثالثية السند، وثالثيات السند هي أصح األسانيد  لقصر سلسلتها، أي قربها من العهد النبوي وعدالة وأمانة رجالها،ك

نص على ذلك التنوخي من غير اإلباضية في مقدمته لشرح الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع: "ويشبه هذه السالسل الذهبية 

سلسلة مسند الربيع وثالثياته... ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال وأحفظهم وأصدقهم ... لم يشب أحاديثها شائبة إنكار 

لسالمي، )ا وإعضال، ألن الثالثيات بأجمعها موصولة باتصال إسنادها ولم يسقط من أسانيدها الثالثية أحد"وال إرسال وال انقطاع 

، وقد ذكر الباحث السعدي في ميز كتاب مسند اإلمام الربيع: "وأما من جهة علو اإلسناد فقد جاءت أغلب أحاديث المسند (2224

والضبط والفقه وطول مالزمة التلميذ لشيخه، وهاتان ميزتان قل ما تتوفران في  ثالثية السند، يتسم رجالها بأعلى درجات العدالة

يعد مسند اإلمام الربيع بن حبيب أصح كتب الحديث سندا وأعالها " ، وقال أيضا:(2222)السعدي،  كتب الحديث الموجودة"

من  كريمة قد أدرك كثيرا من الصحابة، فهو يعتبر مستندا؛ ألن كل حلقاته ثالثية، ومنها ما هي ثنائية؛ ألن أبا عبيدة مسلم بن أبي

التابعين، فال يكون بين الربيع صاحب المسند والنبي صلى هللا عليه وسلم سوى حلقتين:  حلقة شيخه أبي عبيدة التابعي وحلقة 

  .(2222)السعدي،  "الصحابي ... يعد مسند اإلمام الربيع أحد المصنفات القليلة التي وصلتنا من القرن الثاني من الهجرة

وقد بين العلماء مكانة األحاديث ثالثية السند، و وصفوها بالعلو، وقرب الرواة من حيث العدد من النبي صلى هللا عليه 

 ، ألن "قرب اإلسناد يفيد قوة السند"،(، 2212، المرعشلي ،1991)شريف، وسلم ُوِصف بأنه"أفضل أنواع العلو وأجلها"
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وقد صنف العلماء في الثالثيات مصنفات واعتنوا بدراستها مثل "ثالثيات البخاري" و "ثالثيات ابن ماجه" و"وثالثيات مسند  

سند مأحمد" و"شرح ثالثيات مسند أحمد" و"ثالثيات الدارمي" و"الثالثيات المنتقاة من مسند أبي طاود الطيالسي" و"ثالثيات 

عبد بن حميد"، وعدت في التراجم منقبة يتميز بها من كانت له أحاديث ثالثية السند كاتصاف الحافظ أبي مسلم إبراهيم بن عبد 

، ولئن كانت الثالثيات بهذا القدر فإن الثنائيات من الروايات لها من المكانة ما (2212)الذهبي،  هللا الكجي بأن له أحاديث ثالثية

ت؛ ألنها أقصر سندا فليس بين مخرج الحديث والنبي صلى هللا عليه وسلم غير التابعي والصحابي، وبناء على هذا يفوق الثالثيا

فما وصف به اإلمام السالمي مسند اإلمام الربيع لم يكن ألن المسند للربيع اإلباضي لكن ألن فيه من األسانيد العالية الثالثية 

قواعد تصنيف المدونات والمرويات  التفاقها معوجهة نظر معتبرة  وهيظر اإلمام السالمي، والثنائية ما جعل له هذا التميز في ن

 الحديثية.  
 

 وصف المخالف في العقيدة بفساد االعتقاد أو اتباع الهوى أو التضليل

صلون لتي يتوضرب المسلمون في تراثهم الشرعي أروع أمثلة احترام العقل وإعماله في النصوص الشرعية، ومع أن النتائج ا

إليها ال يلزم أن تتفق غير أنهم عرفوا لكل مجتهد حقه، وقد ضبطوا ما يلزم أن يتحقق في المجتهد من شروط، وما هي المجاالت 

التي يسمح فيها باالجتهاد، فليس للمجتهد مثال أن يجتهد فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كصوم رمضان والصلوات الخمس 

األحكام، فما علم من الدين بالضرورة ثبت بطريق ال يقبل الخالف، فالنصوص الشرعية الواردة فيه قطعية وإال ألدى إلى نسخ 

في داللتها وفي ثبوتها سندا، ومن هنا كان مجال االجتهاد في األحكام الشرعية التي ليس فيها دليل قطعي، يقول اإلمام الغزالي: 

، فإن الحق فيها واحد 1عي، واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكالم"والمجتهد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قط

وقال الرازي في المحصول: "المجتهد فيه، وهو كل حكم شرعي ليس فيه  (2214)الغزالي،  والمصيب واحد، والمخطئ آثم"

الدين البخاري: "والمجتهد فيه هو الحكم ، وقال عالء )الرازي، دت( دليل قاطع، واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكالم"

، فهذه النصوص المتقدمة تجعل من (2229)البزدوي،  الشرعي الذي ال قاطع فيه، ...فيخرج عنه الحكم العقلي ومسائل الكالم"

هد جتعلم الكالم مسائل غير خاضعة لالجتهاد، وقال البخاري بعد ما تقدم من كالمه في جوابه هل كل م القطعية في مسائلال

مصيب: "...يعني محل النزاع الحوادث الفقهية المجتهد فيها ال المسائل العقلية التي هي من أصول الدين فإن الحق فيها واحد 

باإلجماع، والمخطئ فيها كافر مخلد في النار إن كان على خالف ملة اإلسالم كاليهود والنصارى والمجوس، ومضلل مبتدع إن 

، وربما كان التعبير لدى بعض العلماء بالمسائل التي هي محل (2229)البخاري، أهل القبلة"لم يكن كأصحاب األهواء من 

، وقال (2222)الشوكاني،  االجتهاد بالمسائل العملية في نحو عبارة الشوكاني: "فاعلم أن المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي"

ألمر هللا سبحانه ال يخلو إما أن يكون مخالفا في عقد أو في عمله،  مرتضى الزبيدي في شرحه لعبارة اإلحياء: "فاعلم أن المخالف

 .(2212)الزبيدي، والمخالف في العقد إما مبتدع أو كافر...في عقده مع هللا أي فيما اعتقده بقلبه"

لى ات، قائمة عما سبق من نصوص تعكس منهجية اعتمدها العلماء في التعامل مع المخالف لهم إن كان في العمليات أو االعتقادي

 أصل أن مسائل علم الكالم أو االعتقاد مندرجة تحت ما ال يمكن أن يجتهد فيه، 

                                  
لقبولها تعدد  ا على المخالفيهيشنع فمعلوم أن مسائل الكالم ليست كلها من قبيل المسائل القطعية فهناك من المسائل الفرعية في علم الكالم ما ال  1

 (1431/2212كمسألة الصراط والميزان وينظر في ذلك )الخليلي،  اآلراء
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واإلمام السالمي بعد أن ذكر الخالف في جواز االجتهاد في مسائل الدين يتفق مع الغزالي والرازي وعبد العزيز البخاري 

في القطعيات ليزداد المجتهد اطمئنانا وإيقانا وإن أخطأ وجه والمرتضى والشوكاني في عموم رأيهم ويضيف قيدا بتجويز االجتهاد 

كما حكاه البخاري في نصه  (2212)السالمي،  ، بل يحكي فيها اإلمام السالمي اإلجماع(2212)السالمي،  الحق فهو هالك آثم

الخالف النعقاد االجماع قبله، والقارئ لما كتبه اإلمام السالمي في الكتب  (2222) وال الفناري (2212) المتقدم، ولم يعتبر العطار

الثالثة التي هي محل الدراسة قد يمر بنحو من عبارت التضليل أو التبديع أو الحكم بفساد االعتقاد، ولعله ليس من الغريب أن 

د تقدم من النصوص ما يبين نظرة العلماء إلى مسائل تصدر مثل هذه األحكام من اإلمام السالمي على المخالفين له في العقيدة وق

االجتهاد وقصرها على العمليات دون العقديات، لكن من عايش كتابات اإلمام السالمي وما يجد فيها من حسن أدب وتقدير للعلماء 

ن أسلوبه في عرض : "... وكا(2214) يقول هرموش، ال يستحضر مثل هذا الوجه عن اإلمام السالمي وهو يتعامل مع المخالف

المذاهب مفعما باألدب متدرعا باإلنصاف"، ويقول عنه الحوسني: "... وهو يجادل بالتي هي أحسن، وقد خال الرد من التهكم 

، ويقول عنه اإلسماعيلي: "ومما يالحظ أن الشيخ السالمي ال (2222)الحوسني،  واالتهام والسب والشتم وهذه أخالق العلماء"

 قوال فحسب، بل يبين سبب ضعفها ووهنها كل ذلك بأدب جم وأسلوب راق خال من األلفاظ الجارحة أو البذيئة"يكتفي بتضعيف األ

، ويقول الحجري في دراسته لطلعة الشمس: "... إن الناظر في كتاب طلعة الشمس يتبين له موقف السالمي (2211)اإلسماعيلي،

ال لمزا ألحد من العلماء، فال يحتقر أحدا، وال يشنع على أحد، ... فكثيرا ما من العلماء واضحا فال تجد له في طيات كتابه غمزا و

نجد السالمي يذكر العلماء المخالفين له مع كامل التقدير واالحترام ... وخاتمة ذلك أن من تصفح الكتاب من أوله إلى آخره ال يجد 

، ويقول الجحافي في دراسته لشرح الجامع الصحيح مسند (2223)الحجري، لفظا نابيا وال تشنيعا وال احتقارا وال تعاليا على أحد"

اإلمام الربيع: "وتارة يطلق على المخالف كلمة القوم، وحينما يناقش إنما يناقش بالدليل دون أن ترى السب والشتم والتكفير للغير 

 . (2222)الجحافي،  إنما هي المجادلة بالحسنى"

م إجمالي على كتابات اإلمام السالمي وهي السمة الظاهرة التي تستحوذ على انطباع ولعل ما تقدم من نصوص إنما هو ثمرة حك

القارئ وإال فإن اإلمام السالمي لم تخل كتاباته من مواقف تقتضي أن يبين فيها موقفه العقدي من المخالف، ففي موضع ذكر 

قيدته، ثم عضد قوله بذكر آراء علماء من غير مذهبه الصالة خلف أهل األهواء أو المبتدع عّدد من يراه من أهل األهواء بحسب ع

في الصالة خلف المبتدع، وهو يعلم أن كل ذي عقيدة من هؤالء يرى المخالف له مبتدعا، فقد قال في الطلعة: "...كل فرقة من 

، لكنه يضبط (2212)السالمي،  فرق اإلسالم تفسق من خالفها فيما تدين به، فظهر من ذلك تفسيق المخالف في الدين إجماعا"

 وأما المبتدع وهو الذي يدين بخالف المسلمين في"األصل الذي ستتفرع عليه األحكام وهو الصالة خلف من يعتبر مبتدعا، فقال: 

شيء من أمور الدين فإن أفضت به بدعته إلى الشرك باهلل فال يصلى خلفه لما تقدم في الشرك، ... وإن لم تفض به بدعته إلى ذلك 

ة والمعتزلة واألشعرية وغيرهم من أهل األهواء فقد اختلفت األمة في الصالة وراءهم، فذهب أكثر أصحابنا وأكثر قومنا كاألزارق

وقيل ال  إلى صحتها وذلك إذا لم يأتوا بما يفسدها، ... وقيل ال يصلى وراءهم إذا ظهر عليهم المسلمون وصاروا في حكمهم،

يصلى خلفهم إذا وجد أهل الدعوة من المسلمين وإن لم يوجدوا فال بأس بالصالة خلفهم. وقال الثوري من قومنا في القدري قال 

ومن صلى خلف الجهمي يعيد الصالة، وقال أحمد ال يصلى خلف أحد من أهل األهواء إذا كان داعية إلى هواه، وقال مالك ال 

 .(2212)السالمي، "قدرية وغيرهم ويصلى خلف أئمة الجوريصلى خلف أهل البدع من ال
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جهل من اعتقد في دينه الهوى ... كجهل األشعرية ومن وافقهم في اعتقادهم "وقال في موضع آخر عند حديثه عن صفات ذات هللا: 

ة لقطعية لكنهم تأولوا تلك األدلأن صفات الذات معان حقيقية قائمة بالذات ... وهذا كله جهل لما عليه األدلة الشرعية والبراهين ا

وقابلوا القواطع بالشبهات فالتبس عليهم الحق بالباطل والضالل بالهدى وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم ويحسبون أنهم على شيء 

 .(2212)السالمي،  "وما هم على شي..

ن مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل "فكم م وقال في موقف آخر عن المعتزلة وعموم المخالفين الذين يطلق عليهم القوم:

على اعتقاده الفاسد وهي صحيحة على قاعدته، لكن قاعدته فاسدة، وناهيك بقاعدة المعتزلة في وجوب مراعاة الصالحية 

سالمي، ال) واألصلحية على هللا تعالى ...."، وقال أيضا: "وقد أنكر قوم من أهل الضالل ثبوت اإلحباط بالمعنى الذي أشرنا إليه"

، وكذا عاب على الزمخشري كون "ال" في الحمد للجنس؛ وأن الحمد الذي يستحقه العبد على خلقه أفعاله الخيرية ال (2224

 يكون هلل تعالى وإنما هو للعبد من دون هللا فقال: "واختار الزمخشري كون "أل" للجنس ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه الفاسد"

بيّن بعد ذلك أنه لم يعب على الزمخشري اختياره "ال" للجنس وإنما عاب عليه تأصيله أو ما حمله على  ، لكنه(2212)السالمي، 

عب حيث قال: "فإنا لم ن -كما هو قول المعتزلة بخلق العباد أفعالهم الحسنة–هذه القاعدة وهو القول بخلق العباد أفعالهم الحسنة 

، وتناول (2212)السالمي،  إنما عبنا عليه األمر الذي حمله على ذلك"على الزمخشري نفس اختياره كون "أل" للجنس، و

الجرجاني في شرحه للكشاف ما دار من نقاش حول قول الزمخشري وخلص إلى أن كالم الزمخشري ال يلزم أن يكون باعثه 

 . (2212)الجرجاني، اعتزاال ألنه مستفاد من جوهر الكالم

وألجل ما تقدم من آثار االختالف بين الخصوم فإن الجرجاني في كتابه التعريفات ضبط الفرق بين الصواب الذي يقابله الخطأ، 

ن الصواب خالف الخطأ وهما يستعمال " والحق الذي يقابله الباطل بالنظر إلى المخالف إن كان في العقديات أو مسائل الظن فقال:

طل يستعمالن في المعتقدات، حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع يجب علينا أن في المجتهدات، والحق والبا

نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا في 

  . (2213)الجرجاني،  "هكذا نقل عن المشايخا عليه خصومنا، المعتقدات يجب علينا أن نقول:  الحق ما عليه نحن، والباطل م

وبهذا يتبين أن المسلك الذي سار عليه اإلمام السالمي مسلك لم ينفرد به، بل إن العرف لدى العلماء من جراء ربطهم بين آثار 

الخالف في العقيدة أو في العمليات حدد معنى مفردة الصواب التي يقابلها الخطأ ومفردة الحق التي يقابلها الباطل، فضال عّما 

 لخالف الذي نشأ بعده. حكي من إجماع لم يعتبر ا

ومع ما صدر من اإلمام السالمي وغيره من العلماء من ألفاظ التبديع أو التضليل تبدو صفة حسن الظن وعدم اتهام النوايا غير 

 ةخفية، فاإلمام السالمي في النص المتقدم عن األشاعرة برر بأن الدافع العتقاد أن صفات الذات معان حقيقية في الذات عند األشاعر

هو التباس الحق بالباطل والجهل بما عليه األحكام الشرعية دون قصد المخالفة الشرعية، وهذا المنهج عند اإلمام السالمي وجد 

فال أعرف له " في كتاباته، ففي حديثه في موضع عن الشيعة وقولهم بالجهر بالبسملة سواء في الصالة السرية أو الجهرية قال:

ة تثبت لَهم ما ادَّ  عوه، َولََعلَّهم تَمسَّكوا بَِما ورد من األحاديث في اْلَجهر بالبسملة، وَذلَِك ال يفيدهم شيئا، َوإاِلَّ لزمهم اْلَجهر ُحجَّ

وا َذلَِك َعلَّهم ادَّعباْلفَاتَِحة أيضا؛ ألَنَّ النقل في اْلَجهر بالتَّْسِمية ثابت مع النقل باْلَجهر بفَاتَِحة الكتاب فيلزم تساويهما في اْلحكم. َولَ 

لع َعلَى طَّ مبالغة في ُمَخالَفة بني أمية حيث بالغوا في اْلَمنع من اْلَجهر بِهَا َسعيا في إبطاِل آثار علي، وهللا يَحكم بين عباده، وهو اْلم

  .(2212)السالمي،  "الضمائر
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 تعني مي عن المخالفين له في العقيدة الوما سبقت اإلشارة إليه من أوصاف التضليل التي قد يجدها القارئ في كتابات اإلمام السال

في قوله: "... كان االستدالل  (2212) أنه احتكم إلى العاطفة أو جانب المنطق العقلي السليم في نقاشه لهم كما شهد بذلك الزيني

العلماء الذين  وجمهرةالمنطقي والدليل العقلي حاضرا بقوة في التعويل عليه، واالستعانة به في الرد على المخالفين له في الرأي 

 تناول فكرهم بالنقد، ودخل معهم في حوار مثل الشيعة والمعتزلة والجهمية واألشعرية"، ويصف منهجيته في موضع آخر بقوله:

...يتميز بسعة األفق ورحابة الصدر والحس الديني العميق واإليمان بفضيلة التسامح مع الفرق األخرى المخالفة له في الرأي، "

رغم من أنه مدافع جريء وشجاع وقوي عن مذهبه ... إال أنه ال يتعصب لرأيه، وال يسفه آراء الفرق األخرى، فيعرض وعلى ال

رأيه ويؤيده بالحجة النقلية والبرهان العقلي، ثم يتوجه إلى نقد وجهة نظر المعتزلة أو األشاعرة أو الجهمية أو المرجئة دون 

نظرهم متحليا باإلمانة العلمية مقتبسا ذلك من مصادرهم وكتبهم المعتمدة ... وهذا  إجحاف بحقهم مع عرض رأيهم باسطا وجهة

  ".أساس مكين من أسس المنهج العلمي

ومع هذا فإن دراسات معاصرة تناولت مبحث ما يجتهد فيه، وحاولت جاهدة تحرير موضع النزاع للتقريب بين المسلمين كدراسة 

هاد رؤية منهجية تحليلية"، حيث خلص إلى أن مسائل الكالم قابلة ألن تكون محال لالجتهاد؛ قطب سانو "ال إنكار في مسائل االجت

لعدم اجتماع قطعية الثبوت وقطعية الداللة فيها ال كما منع ذلك الغزالي وغيره، وقد أفرد مبحثا بعنوان "مسائل الكالم تعد من 

المية إلى عدم اعتبار الخالف الكالمي سببا للتضليل والتبديع بعد مسائل االجتهاد"، ونادى شريفي في دراسته كل المذاهب اإلس

 .(2213)شريفي،  أن نسب إلى جل اإلباضيين من اإلصالحيين تبني هذا الرأي

ومع أن مسائل الكالم قد تقدم فيها ما تقدم فإن االستفزازات المذهبية أو الظروف المحيطة قد تسوق عالما من العلماء ليغلظ في 

شتد في مسائل فرعية، واإلمام السالمي وقع منه ما اشتد به في الفروع على المخالف وإن كان نادرا جدا، فقد قال في أبي القول وي

 حنيفة بعد كالم ابن المنذر الذي لم ير مسوغا لرأي أبي حنيفة في جواز تكبيرة اإلحرام بالفارسية: "ولعل شيطانه أوحى إليه بذلك"

مثل هذا القول، ولذلك نسبه إلى وسوسة الشيطان التي ينسب إليها الشر، لكّن الحق يقال بأن اإلمام  ، مستنكرا(2212)السالمي، 

التي تتبع فيها مواضع األسماء واألحكام في كل كتابات اإلمام السالمي  (2213) السالمي قلما يشتد، حتى نصت دراسة شريفي

ته فقال عن شدة اإلمام السالمي: "وهو أسلوب غير معتاد لدى السالمي عند تعرضه لموقف اشتد فيه اإلمام السالمي في بعض أجوب

، وقال في التعليق: "هذا موقف شاذ وغريب عن المنهج العام للسالمي"، على أن اإلمام السالمي لم يكن (2213)شريفي، خاصة"

جح أقواال قال بها أبو حنيفية في طلعة فقد ر -مثل هذا الموقف منه عن أبي حنيفة بحاجز له عن ترجيح آرائه إن رأى قوة حجتها 

كما اعتذر له ودافع عنه باعتباره عالما، فقد اعتذر له ولصاحبيه ودافع عنهما متعقبا عالما من علماء  -(1991)الدسوقي،  الشمس

لطهم وغ" ما:مذهبه وهو ابن بركة من اإلباضية حين غلّطهما إذ لم يجعال أقل النفاس كأكثر الحيض بل جعاله خمسة وعشرين يو

أبو محمد في ذلك ألن أصلهما في أكثر الحيض عشرة أيام، فظاهر تغليطه لهما من حيث إنهما لم يبنيا على أصلهما في أكثر 

الحيض، وكأنه يريد أن يلزمهما أن يجعال أقل النفاس كأكثر الحيض، وهو إلزام ال يتوجه إال على من يلتزم ذلك ... ولهما أن 

ى قولهما كما استدل أصحابنا بمثل ذلك في أقوالهم بأقل النفاس، على أنك قد عرفت مما مر ثبوت الخالف يستدال بأمر ظني عل

 .(2212مي، )السال في المسألة، وأنه ال دليل يقطع بشيء من تلك األقوال، وإذا ثبت االجتهاد فللعلماء من قومنا في ذلك ما لعلمائنا

 به عدم قبول رواية المخالفين فيما ينفردون

لم يلتزم اإلمام السالمي بهذا األمر بل منهجه على خالفه، فهو يقبل من المخالف ما ينفرد به بل ربما يجد فيه ما يدعوه إلى الركون 

 ثم رأيت للحديث تفسيرا غير هذا،: "إليه، ومن ذلك ما أخذ به مما تفرد به الشيخان
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إنا لنكره الموت، قال صلى هللا عليه وسلم:  ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا وهو أن الشيخين زادا في حديث عبادة:  "فقالت عائشة:   

حضره الموت بشر برضوان هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء هللا، وأحب هللا لقاءه، وإن الكافر إذا حضر 

ره هللا لقاءه"، وهذا التفسير أولى مما قبله، ألنه عن بشر بعذاب هللا وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء هللا، وك

  .(2224)السالمي،  "صاحب الشرع، وهو أعلم بمعنى كالم ربه تعالى، وهللا أعلم

وقال في موضع آخر: "...وفي الحديث أيضاًّ جواز التمسك بالعموم و وجود اإلجتهاد في زمان )النبي صلّى هللا عليه وسلّم":  

ّضئ بالتيّمم فإن عمرا كان أمير الجيش، وهو الذي كان يصلّي بهم، وقد صرحت رواية قومنا بإمامته بهم في وصحة اقتداء المتو

نَّة حرام، كما أنَّ (2224)السالمي،  هذه الحالة أيضاًّ" ، وقال في الوضوء ثالثا: "... أنَّ الزيادة َعلَى الثَّالَث لقصِد ُمَخالَفَة السُّ

ا، ويُحتمل َغْير َذلَِك، وقد مرَّ اْلَحِديث ِمن ِرواية قَومنا ما يَُدلُّ َعلَى مثل َذلَِك" االقتصار َعلَى الَواِحَدة  لقصد اْلِخالَف حرام أَيضًّ

 .(2212)السالمي، 

المخالف إذا انفرد هو موقف سابق قاله في المعارج القوم أي ولعل ما قاله اإلمام السالمي ويفهم منه أنه ال يقبل رواية 

في مصنفاته الالحقة، أو اقتضاه السياق للتقليل من شأن رواية الرفع والضم التي ال يقول بها اإلباضية استنادا على ورجع عنه 

روايات اإلباضية؛ ألنها مقدمة عنده في موضع االختالف، السيما في هذه المسألة التي أجمع عليها اإلباضية، وقد برر اإلمام 

، كما أن رأيه في الطلعة صريح في (2212)السالمي،  ال الكذب لوقوعه في مرويات قومهالسالمي بما ذكره عن القطب من احتم

ز  األخذ برواية المخالف الذي هو فاسق التأويل؛ لدينونته بحرمة الكذب، حيث قال:  "بخالف فاسق التأويل فإنا نعلم أنه يدين بالتَّحرُّ

الطريق الذي حصل منه فيه ظنُّ صدق المؤمنين الخلَّص وهو  من الكذب كما يدين المؤمنون الخلَّص، فيحصل ظن صدقه من

ز من الكذب  "وأنت خبير ، فعلى هذه المحمل يتناسب حمل قوله: (2212)السالمي،  "فوجب قبوله الستواء حالهما في َذلِكَ التَّحرُّ

، (2212)السالمي،  دليل من السنة"أن رواية قومنا فيما تفردوا به غير مقبولة عندنا حتى يقوم عليها شاهد الصحة أو يعضدها 

بل عدهم هم أهل االختصاص إن انفردوا بشيء من الروايات بعد أن ذكر آراء العلماء في صالة الزلزلة، حيث لم يثبت في 

، ي)السالم المذهب شيء من الروايات: "ولم يثبت هذا عند أصحابنا وإنما عند قومنا، وال بأس به، فأهل الروايات أولى بما رووا"

2212). 
 

 التعبير عن رأي أصحابه برأي المسلمين

قد يواجه القارئ لما كتبه اإلمام السالمي التعبير عن رأي أصحابه برأي المسلمين، وهو تعبير استعمله اإلباضية وال يريدون به 

أن الرأي المخالف غير محسوب من آراء المسلمين، أو أن قائله ليس مسلما، وهو مرادف للتعبير باألصحاب عندهم، كما يعبرون 

ليس مطردا بمعنى أنه كلما ورد أريد به اإلباضية، وإنما بحسب السياق وما يفهم من القرائن، ومما  عن المخالفين بالقوم، لكنه

إلَّي  أرسل" ورد من استخدام هذا التعبير في وقت مبكر في السياق الذي أريد به اإلباضية ماجاء عن َمحبوب بن الّرحيل قال:

ته، فأعطاِني ِحمارا، وقال:  اركب هذا الِحمار فطف في أحياء البصرة، واكتب الربيع أن آتيه، وال أصوم في اليوم الذي آتيه، فأتي

لِي من كان على رأي اْلمسلمين، فقال َمحبوب:  فركبُت اْلحمار، وجعلت أستخرج من كان على رأي اْلمسلمين من أحياء البصرة، 

ن قومنا قد ماتوا، وخلّفوا أيتاما معهّن، ولَم يكن الربيع وأكتبهم حتى بلغوا ثَماني مائة، ووجدت نساء اْلمسلمين قد تزّوجن برجال م

أمرني فيهم بشيء، فكتبتهم وميّزتُهم ليرى رأيه فيهم، فلّما رجعت إليه وعّرفته أعطى أولئك اليتامى الذين من أوالد قومنا رْحمة 

 (2212)السالمي،  ألّمهاتِهم
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يع بن حبيب عاش بين القرنين األول والثاني الهجري وكالهما من ومحبوب بن الرحيل من علماء القرن الثاني الهجري، والرب

واْلَمسأَلَة َمحّل رأي، فثبت عند أصحابنا النسخ، " أئمة وكبار علماء اإلباضية، ومما ورد في سياق أريد به اإلباضية أيضا قوله:

الَة فقنت فال إعادة عليه؛ فأخذوا به َولَم يقطعوا عذر من لَْم يَِصّح معه َذلَِك؛ فإذا صلَّى اْلمصلِّي و راء من ال يعلم أَنَّه يقنت في الصَّ

عه األَنَّ صالته قد انعقدت معه، ولإلمام رأيه فيما يَُجوز فيه الرأي، فصار اْلَمأُموم بَْعد الدخول مع اإلمام في حكم من يلزمه اتِّبَ 

الَة م ا إن علم أَنَّه يقنت فال يدخل في الصَّ الَة،وأمَّ )السالمي،  "عه؛ لعلمه أَنَّه يفعل ما ينقضها في رأي اْلُمسلِِمين، َوهللاُ أَعلَمفي تلك الصَّ

أطلقه غيرهم عليهم، وقد وجد له أول ولعل مما يزيد األمر اتضاحا أن اإلباضية لم يطلقوا على مذهبهم اسم اإلباضية بل  .(2212

الهجري  اإل في القرن بينما لم يرد في كتابات إباضية ُعمانذكر في القرن الثالث الهجري لدى أحد علماء اإلباضية الليبيين، 

، وقد كان األوائل يعبرون برأي  ونص عليه في كتابته عن المذهب اإلباضي (2219) كما اتضح هذا للصالبي الحادي عشر

ل كتب التراث المسلمين ويريدون به آراء اإلباضية دون إخراج لغير اإلباضية عن دائرة المسلمين كما هو واضح من خال

 .اإلباضي
 

 عدم جواز بيع األرض للمخالفين ألنهم يسعون من خاللها إلى خراب المساجد

" وال يجوز لمن يبيع األرض للمخالفين أو يهبها لهم ليبنوا فيه مسجدا؛ ألنهم إنما  ورد في معارج اآلمال قول اإلمام السالمي: 

، هذه الفتوى تعكس فيما يبدو السياسة الشرعية وبعد نظر (2212)السالمي،  يسعون في بنيانهم ذلك خراب مساجد المسلمين"

العالم في معالجة األمور، واإلمام السالمي يجعل المفتي كالطبيب في معالجة قضايا عصره، فليس كل دواء يصلح لكل مريض، 

لزمان واألحوال فيستعمل في كل وقت ما وإنكار المنكر ال يتوقف على حال واحد، بل ال بد من مراعاة ا" فمن أقواله في ذلك:

ة دوية الشافية، كالطبيب الماهر المعالج للعلة الواحديليق به، والناظرون بنور هللا هم أطباء العالم الساعون في قطع المفاسد باأل

"والفقيه في ِعلم  وقال في كتاب الطهارات لمعالجة الوسوسة: ".باألدوية المختلفة مراعاة للحال والزمان والجهات من المكان

، وقال في المعارج بأن الزكاة على الفور بخالف المشارق وعلل تراجعه (2212)السالمي،  األَحَكام َكالطبيب في خواصِّ األدوية"

بأن: "الفقيه المفتي كالطبيب الماهر يصف للعلَّة الواحدة إذا كانت في أشخاص متعددة أدوية مختلفة، فقد يصلح هذا ما يفسد هذا، 

، فلعل اإلمام السالمي رأى من آثار الفساد ما دعاه لهذا الرأي، خاصة أن بعض فتاويه يفهم منها أن (2212)السالمي،  َوهللاُ أَعلَم"

زمانه لم يكن خلوا من الفتن المذهبية، بل وصولها إلى مدى استحلت فيها دماء وأموال المسلمين، ففي الجوابات سئل السؤال 

 التالي: 

سعي بالصلح بين هؤالء الوهابية كبني بو على ومن شايعهم أن وقع بينهم شقاق أو افتراق لمن كان أباضيا هل يصح ال: السؤال

لمن سعى بذلك إذا لم تكن له نية في السعي بالصلح بينهم ما يضر بالمسلمين، إال أن في ائتالفهم واجتماعهم ما ال يخفى من 

اء واألموال، وفي افتراقهم الراحة والسالمة، أرأيت إن كان المطلوب منه بين قوم هم المضرة على أهل اإلسالم، الستحاللهم الدم

عصبة الولئك الوهابية وأرادوا منه القيام الصالح حالهم ألن في قيامه عندهم ما يرجى نفعه ألولئك وخاف إن لم يقم فساد دنياه 

ى هذه الصفة فيقوم بالصلح بين أولئك الوهابية أم ليس له كتنغيص سكناه وتخريب ما يرجو نفعه من ماله، هل له مداراتهم عل

مداراتهم وال القيام بالصلح الولئك ألن بسبب قيامه ما يخشى ضرره على اإلسالم، وإن صح ائتالف أولئك الوهابية واجتماعهم 

على نفسه  قم يقتل وتيقن ذلكبسبب قيامه ففي قيامه على هذا المعنى ما يضر بآخرته ولو صار في حد التقية أيضا وخاف إن لم ي

 .من قومه
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لألمور اعتبارات وأحوال ورب حال تراه بعينك ضررا وهو في عين من كان أبصر منك صالح وال شك أن في تشتت  :الجواب

الوهابية الصالح العام لجميع المسلمين لكن ربما يكون في السعي بينهم مصلحة أخرى لتقويم أمر الدين كتأليف قلوبهم وتطييب 

 خواطرهم وتقريبهم من المسلمين حتى يندفع بذلك من الشر ما ال يندفع بالبأس، وإن الحرب خدعة: 

 توهم في أثناء موقعها أمرا  وليس صديقا من إذا قلت لفظة

 توهمها نفعا لمصلحة أخرى  ولكنه من لو قطعت يميــنه

في اإلسالم، فإن لشيوخنا في دينهم القدم الراسخ، ولهم في فيجب عليك حسن الظن بهذا الساعي المصلح ال سيما إذا كان ذا شيبة 

السياسة النظر الطويل، فأين مثلي ومثلك عن مرامهم، وهيهات ال يسعون في ذلك لسالمة مالهم أو نجاة حالهم بل لتقويم أمرهم 

 وإظهار دينهم.

ب اآلخرة، نعوذ باهلل من الضالل بعد الهدى ومن أما إذا جرى الصلح على غير هذا الحال وإنما كان لعمار الدنيا فهو لعمري خرا

 الزيغ بعد الثبات، ونسأل هللا العافية لنا ولكم ولمشايخنا وإخواتنا في الدين وصالحي المؤمنين.

 فاإلمام السالمي في مثل هذه األجوبة، أو في قوله بمنع بيع األرض للمخالف لبناء مسجد إنما أراد قطع مادة الفتن وسد باب التذرع

إليها، بل في حصره نية المخالف على ما ذكر من أن المراد خراب مساجد المسلمين إشارة إلى مدى ما بلغه من وضعهم في 

موضع االتهام، وقد اعتبر اإلمام السالمي قدوم الوهابية إلى عمان شرا وبيال فقال: "كان قدومه على عمان عذابا واصبا وبالء 

أبي نبهان ما كان من الوهابية في تعاملهم مع غيرهم من المسلمين ممن ال يدينون بالوهابية،  ، ونقل عن( 1992)السالمي، وبيال"

 .(1992)السالمي،  فقد كانوا يستحلون دماء المسلمين، ويشركونهم، ويقتلونهم، ويسبون النساء والذراري ويغنمون األموال

بعض المناظرات المدونة وما أشار إليه مما وقع من مناظرات والناظر في بعض تصانيف اإلمام السالمي كمنظومة كشف الحقيقة و

في سفرة الحج عالمة تعكس جانبا من عدم الصفاء بين أتباع المذاهب المختلفة، وهو لم يزل يرى أن المخالفين في بعض بلدان 

تراهم في جعالن والظاهرة إنما هم عمان هم أتباع للوهابية الذين غزوها، ففي كتابه تحفة األعيان قال: " فهؤالء الوهابية الذين 

وسببها أن بنو علي نزعوا يد الطاعة " بقايا من أتباع مطلق النجدي الوهابي"، أما انطباعه عنهم فيبينه قوله في غزوة جعالن:

لى كانوا ع وخرجوا من الجماعة وخالفوا اإلمام، ولم ينقادوا لألحكام ولم يرضوا أن يكونوا تبعا، وذلك العتقادهم الفاسد؛ فإنهم

دين الوهابية وهم بقية من أنصار نجد، وتعرفهم العامة باألزارقة ألنهم شابهوا األزارقة في تشريك أهل القبلة، فلم تفرق العامة 

بينهم وبين األزارقة، وهم إنما أخذوا من األزارقة مسألة التشريك، ومن الحنابلة مسئلة التشبيه؛ وأخذوا من كل مذهب أغثه، وقالوا 

 ".أصبنا دينا كما صنعت الصابئة، وكان اعتقاد الوهابية في المسلمين أسوأ اعتقادقد 

وال شك أن مثل هذا الحكم العام لم يرد به اإلمام السالمي األفراد الذين هم ال نية لهم في إثارة الفتن أو تفريق المسلمين، بل مثل 

التاريخ لإلباضية أنهم يبنون مساجد لغيرهم ممن يخالفونهم،  هؤالء ال يجد اإلباضية غضاضة في بناء المساجد لهم، وقد سجل

وشهد بذلك أصحاب تلك البلدان، فقد كانت زنجبار امتدادا لإلمبراطورية العمانية، ويسود زنجبار المذهب الشافعي، وقد شهد 

يننا ليس ب " له في هذا الخطاب:وكان فيما قا وألقى خطاباًّ على الجمهور هناك، نائب الرئيس التنزاني الدكتور عمر علي جمعة،

 وبين اإلباضية أية مشكلة، هؤالء القوم كانوا حكامنا في وقت من األوقات حكموا بالدنا، ولو شاءوا لحولونا جميعاًّ إلى مذهبهم،

ن المساجد وولكن لم يقف تسامحهم عند حد أنهم يتركوننا وحرياتنا في اختيار المذهب الذي نختاره بل كانوا بجانب ذلك أيضاًّ يبن
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 ويسلمونها إلينا".  هذا التسامح هو مثال في التسامح الذي يجب أن يحتذى، فعلى المذاهب األخرى أن تتعلم من هذا التسامح"

 .(2224)الخليلي، 

 لمجتهد قومنا ما لمجتهدنا إال إذا كان المفتي منا قائما مقام الحجة

ما لعلمائنا إال حيث يكون العالم منا قائما مقام الحجة في الفتوى فليس للعلماء "وإذا ثبت االجتهاد فللعلماء من قومنا في ذلك قال: 

من قومنا أن يخالفوه في ذلك بل عليهم أن ينقادوا لحجته وأن يسلموا له كتسليم الضعيف للعالم، كذا قال أبو سعيد في 

ما هو من الفتاوى العامة لألمة بخالف ما إذا كان ، وقد بين اإلمام السالمي مراده من هذا أن ذلك في(2212)السالمي، استقامته"

خاصا بالرجل نفسه كمسائل العبادات، فما كان من قبيل األول فهو الذي يصار فيه إلى رأي المفتي القائم مقام الحجة في الفتوى، 

، بل (2211)زينب،   وفي الوقت المعاصر تؤكد الكتابات على آثار تضارب الفتاوى وما يؤدي إليه من زعزعة  وتفريق وتخبط

 . (2212)وردي،  إسهامها في الغلو التطرف
 

 األولى في الزكاة المستحق من اإلباضية ولو لم يكن وليا ثم المخالف

أي من فقراء المخالفين،  (2212)السالمي، ورد في ترتيب مستحقي الزكاة في المعارج"والعصاة من أهل المذهب أولى منهم"

وقد نقل اإلمام السالمي في موضع الحق تعليل أبي المؤثر في تقديم اإلباضي ولو كان فاسقا على فقراء القوم فقال: "... وال يستوي 

من يدين بوالية المسلمين ويعترف بفضلهم وبصدق قولهم، وهو مقر بحرمة ما يصيب من الذنوب، ومن يدين بعداوة المسلمين 

، ثم نقل بعدها استدالل من لم يفرق بين الموافق والمخالف في إعطاء الزكاة (2212)السالمي،  ضليلهم واإلنكار لدعوتهم"وت

(، وقال: "والصواب أن يستدل بقوله تعالى: )إنما الصدقات 222وحجتهم )ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشاء( )البقرة: 

، وعموما فإن صرف (2212)السالمي،  ( ألنه تعالى لم يخص فقيرا عن فقير، وهللا أعلم"22للفقراء والمساكين...( )التوبة:  

الزكاة للمخالف للمذهب أو من تصنفه المذاهب العقدية أنه من أهل البدع مسألة جرى فيها الخالف بين العلماء في المدارس 

ناحية الترتيب حسب األولى مع تجويز خالفه، وهناك عدد من  الفقهية، وتناُول اإلمام السالمي للمسألة في كتابه المعارج كان من

، التمرتاشي، 2212، ابن نجيم، 2211)ابن عابدين، العلماء من غير اإلباضية ممن ال يرون جواز الزكاة ألهل البدع أصال

يصح لإلباضي أن يأخذ  ، على أن اإلمام السالمي نفسه وهو يستعرض مثل هذه المسألة لم يغفل الوجه اآلخر لها، وهو هل(2212

زكاته من المخالف؟ فكما حكى أن األولى عدم إعطائها المخالف فكذلك حكى الحرج على اإلباضي أن يأخذها من المخالف، إن 

كان المخالف ال يعلم أن زكاته قد سلمها مخالفا، وفي اإليضاح للشماخي من اإلباضية ذكر عموم الخالف في الحالتين وهما أخذ 

 .(1992)الشماخي،  غير الولي، وإعطاؤها لغير الوليالزكاة من 

والذي يبدو من سلوك اإلباضية وطرحهم لهذه المسألة مراعاة مصلحة دولة المسلمين وما يحقق لها العزة؛ ولذلك قيدت مصارفها، 

واألصل عندهم أن تدفع الزكاة إلمام المسلمين ودولتهم إال إن كانت دولة اإلسالم مقهورة فإنها تدفع للولي، قال صاحب اإليضاح: 

عهود الناس وأمانتهم، فعلى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعها في مواضعها التي تكون عزا لإلسالم،  "وإذا عدم اإلمام ومرجت

وعونا ألهله، وال يكون ذلك إال إن وضعها في الولي، وهللا أعلم"، أما سلوكهم فاإلمام السالمي ذكر من آثار أبي المؤثر أنه رفع 

 .  (2212)السالمي،  يتامى من أمهات إباضيات من أبناء القوم الزكاة رحمة بهنإليه عن ابن محبوب أن الربيع بن حبيب أعطى ال

والذي يبدو أن اإلمام السالمي اتخذ منهجا وسطا في هذه المسألة فهو لم يمنع مطلقا كما منع غيره من الفقهاء من مذهبه وغير 

 ة اإلعطاء للموافق.مذهبه، ولم يجز مطلقا كما أطلق غيره من الفقهاء، بل أجاز مع جعل أولوي
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 موقف اإلمام السالمي من الصحابة

أسس اإلمام السالمي قاعدة جعلها منطلقه في الحكم على عدالة الصحابة في طلعة الشمس، وكان منهجه واقعا بين منهجين: منهج 

مطلقا، ومنهج من يرى أنهم غير عدول حتى تثبت عدالتهم، فقال بعد استعراض الخالف في  أن الصحابة كلهم عدولمن يرى 

وهو المطابق لظاهر الكتاب والسنة أن نقول: إنهم  والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام،"عدالتهم بين المدارس اإلسالمية: 

من علم منه البقاء على السيرة التي كان عليها رسول هللا صلى هللا جميعا عدول إال من ظهر فسقه منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن ف

عليه وسلم فهو عدل مطلقا، ...وهي الجماعة التي قامت على عثمان، ونصبت عليا، وفارقته يوم التحكيم طلبا إلقامة كتاب هللا 

الموفين  يختبر لكثرة المفتتنين واختالطتعالى، ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فال يسارع إلى تعديله، حتى يمتحن و

 ".بغيرهم

مكانتهم باآلية الكريمة )لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة( اإلمام السالمي لعلو قدر الصحابة وجليل  وقد استدل

( فهي تبين عدالتهم وثبوت 29ح: (، وقوله تعالى: )محمد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم( )الفت11)الفتح: 

إن كان من مراسيل الصحابة قُبِل بال خالف؛ "الفضل لهم بالجملة، ومن السنة أحاديث كثيرة، وقال أيضا في مراسيل الصحابة: 

ألن رواية الصحابي محمولة على السماع إذ قد سمع منه؛ ألنه أدركه وألن الصحابة كلهم عدول قبل الفتن إال من ظهر فسقه 

ا   ".منهم، والصحابي العدل يتحاشى عن أخذ الرواية من الفاسق فوجب األخذ بمرسل الصحابي إجماعًّ

وموقف السالمي في االحتجاج بهم وتقديرهم وحسن الظن بهم واضح في كتاباته، فهو يقول: "ومنها ترجيح الخبر الذي عمل به 

وقد ، "لظَّنَّ بثبوت ما عمل به الصحابيُّ أقوى منه فيما لم يعمل بهألَنَّ ابعض الصحابة على الخبر الذي لم يعمل به أحد منهم؛ 

: "وكذلك يشترط معرفة كّل فنٍّ ال يستغني عنه المجتهد في معرفته بسيرة الصحابة ألن الدين ما دانوا به في شروط المجتهدعّد 

يه وسلم صلى هللا عل -، وقد قال ما عليه الصحابة فينبغي أن يكون عارفًا بِسيَِر الصحابة وأحوالهم؛ ألن الديناستنباط األحكام، 

وقوُل الصحابِة مقدَّم ، وقال في معارضة قولهم القياس: "(2212)السالمي،  : "عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"-

َحابَة والتَّ (2212)السالمي،  "َعلَى القياس خلوص لِ ابِِعين رضوان هللا تعالى َعلَيِهم ، وقال في الثناء على عقيدتهم: "َواْعلَْم أنَّ الصَّ

، وقال في الثقة بهم، وأن ما يصدر (2212)السالمي،  "وقُرِب العهِد إِلَْيهِ  -صلى هللا عليه وسلم  -َعقِيَدتِهم ِببَركِة ُصحبَِة النَّبِيِّ 

ؤون عنهم إنما هو من علم أخذوه عن المصطفى صلى هللا عليه وسلم: "َرأيت في بَْعض ُكتب ق َحابَة َكانُوا ال يتوضَّ ومنا أنَّ الصَّ

؛  صين في لَمسهنَّ ة للمرخِّ َحابَة ال يَفعلون َذلَِك إاِلَّ ِلعلم َمعهم من لَمس الصِغيرة واْلمحارم، فإن صحَّ هََذا اْلَخبَر فهو حجَّ ألَنَّ الصَّ

، وقال أيضا: "فهذه اآلثار ُكلّها عن الصحابة ولَم (2212)السالمي،  في َذلَِك َوهللا أَعلَم" -صلى هللا عليه وسلم  -َعن َرُسول هللا 

لكنَّ الظنَّ بِهم أَنَّهُم لَْم يقولوا َذلَِك ولَم يفعلوه إاِلَّ لشيء عندهم ،-صلى هللا عليه وسلم  -يكن شيء منها َمرفوعا إلى رسول هللا 

: "...فلم يَبلغنا أن الصحابة والتمسك بها في حسن سيرتهم ، وقال(2212)السالمي،  "–صلى هللا عليه وسلم  -عن رسول هللا 

ة،  تبدل وناهيك بسيرتِهم طريقة فال تساستعانوا بِها على قتال عدو بعد أن تَمكَّنوا من البالد، وأمكنهم جلب الفيلة وغيرها من القوَّ

حابة رأوا أّن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من ، وقال: "فلّما كثر في زمن الصّ (2212)السالمي،  ، َوهللاُ أَعلَم"بِها َغْيرها

، وقال عن اتّباعهم: " ...وال سيما عمل (2212)السالمي،  "وهم األئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولِهم إال إلى قول مثلهمشعير، 

السالمي، ) لم يعلم لهم مخالف، وهللا أعلم"الصحابة، فَإِنَّهُم يتبعون السنة في أفعالهم وأقوالهم. وقد تقدم أَنَّهُ قال به جماعة منهم، وأنه 

2212). 
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أن اإلمام السالمي اتخذ منهجا وسطا في هذه المسألة فهو لم يمنع مطلقا كما منع غيره من الفقهاء من مذهبه وغير مذهبه، ولم يجز 

 مطلقا كما أطلق غيره من الفقهاء، بل أجاز مع جعل أولوية اإلعطاء للموافق.

    .(2212)السالمي،  المزكينعمر بن الخطاب  ن الصحابة قد تغير حكمهم بالدخول في الفتن وإال لما نصبأنه عالمة على أ -

لى اإلمام السالمي من خالل تتبع ما كتبه في الطلعة والمعارج وشرح الجامع الصحيح إولعل أبرز ما يمكن أن يلفت انتباه القارئ 

إلى مخالفته المسلمين فقال: "وقد صلت الصحابة خلف عثمان وعماله بعد أن خالفوا  هو موقفه من الخليفة الثاني عثمان، فقد أشار

، وقال فيما أحدثه وخالف فيه السنة مستدال به على جواز الخروج على أئمة الجور: (2212)السالمي،  المسلمين وعاندوهم"

جميع وقائعهم إنّما كانت باّدعاء الجور على من ّن فإ...وقد فعلته الّصحابة وأجمعوا عليه وإن اختلفت مقاصدهم ودعاويهم، "

خرجوا عليه صدقت الّدعوى أو كذبت، فأجمعوا أّوال على قتال عثمان لما أحدث في اإلسالم خالف ما عهدوا من الّسنّة عمالًّ 

 .(2224)السالمي،  "بوصيّته صلّى هللا عليه وسلّم في قوله:  )عّضوا عليها بالنّواجد(

كثر اإلنكار َعلَى ُعْثَمان في إحداثه، وأن الصحابة قد ضاقت صدورهم من أفعاله وأقواله، فما زالوا ينكرون َعلَْيِه  وقال: "إَنَّهُ قد

ن وصفه باالنحراف عفهو في نقده الخليفة عثمان يستأنس بإنكار الصحابة وما ورد عنهم تجاهه، وقد . (2212)السالمي، أحداثه"

وقد أنكرت الّصحابة وَمن بعدهم على من انحرف عن الحّق " جال فيما قضى هللا فيه بحكمه:الحق، كما وصف عليا بأن حّكم الر

منهم فحاصروا عثمان يوم الّدار حتّى قتلوه، وفارقوا عليا يوم حكم الّرجال في حكم أمضاه هللا، ولم يجعل لغيره فيه مدخال وهو 

 "ا الحكم إلى ما يحكم به الحكمان عدول عن حكم هللا إلى حكم الّرجالقتال الفئة الباغية حتّى تفيء إلى أمر هللا والعدول عن هذ

  .(2224)السالمي، 

وال يخفي أّن الّسيرة التي كان عليها رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم وأبو بكر وعمر اختلفت في آخر خالفة "... وقال:

يماطلهم، واألحكام مضيّعة، ثّم طلبوا منه أن يعدل أو يعتزل فأبى عثمان وأّن المنكرين عليه إنّما طالبوه بتلك الّسيرة فما زال 

عليهم وكلّهم يد واحدة عليه إالّ من كان من خاّصته وخدمه فحاصروه طويال ثّم قتلوه وال ُمنكر، ثّم قّدموا علي بن أبي طالب إماماًّ 

 .(2224)السالمي،  "المواثيقعلى الّسيرة الغّراء ... ثّم خدعوه بطلب التّحكيم وأعطى على ذلك العهود و

وفي النصوص المتقدمة يستدل اإلمام السالمي لموقفه من عثمان وعلي بعموم صنيع الصحابة، فمن حاصر عثمان ثم قتله هم 

 يفتينالخل الصحابة، ومن أنكر عليه صنيعه وضاقت به صدورهم هم من الصحابة، واستدل أيضا بأفراد الصحابة وإنكارهم على

ي، فعند ترجمته للصحابي طلحة بن عبيد هللا بن عثمان قال: " كان شديد اإلنكار على عثمان، وكان قد بايع عليا،ًّ ثم عثمان أو عل

 نكث وخرج عليه يوم الجمل فقُتل هنالك". 

ن المعتبر في لُِّم أقلنا الَ نُسَ " في الفتنة حيث قال: مقبل دخولهللصحابة والمالحظ أن اإلمام السالمي التزم قاعدته، فهو يرى العدالة 

قبول الرواية الَعَدالَة فقط بل المعتبر الَعَدالَة ومعها أمور أخر منها أن يرجح الظن بصدق الراوي ولذا ردَّ أبو بكر وعمر قول 

ه الحكم ولذا أيضا لم يقبل أبو بكر رواية المغيَرةَ بن شع -صلى هللا عليه وسلم  -عثمان في أن رسول هللا  ة في بأذن له في ردِّ

َحابَةَ في َذلَِك اليوم كانوا جميعا عدوالميراث الجدَّة حتى رواها َغيره ونحو َذلَِك مما مرَّ ذكره   .(2212)السالمي،  "على أن الصَّ

يا روي عثمان مشككا فالخليفة عثمان على عواهله،  فقد قال في حق الخليفة كما أنه لم يكن منه تحامل يتقبل فيه ما يروى عن 

اٍل أَحوج منكم إِلَى إمام : "ومنزها له عندما صعد اْلِمنبرعنه  ... إنَّ أبا بكر وعمر َكانَا يُِعدَّان لِهََذا اْلمقَام مقاال، وإنَّكم إِلَى إماِم فعَّ

ال"، وال يلزم اإلنكار َعلَى اْلمحدث في َجِميع مواطنه ال سيما إَِذا لَْم يرُج منه قبول َذلَِك.  أن ُعْثَمان قد قال َذلَِك في  َهَذا إَِذا صحَّ قوَّ

ال"، فإنَّ فيه إش ارة إِلَى الزمان الِذي كثرت فيه أحداثه، كما يَُدلُّ َعلَْيِه قوله:  "وإنكم إِلَى إمام فعَّال أحوج منكم إِلَى إمام قوَّ
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االن وأَنَّهُ اإِلَمام الفعَّ  ة َذلَِك عنه، الطعن في اْلخليفتين قبله حيث أشار إِلَى أَنَّهُما إمامان قوَّ عض ثُمَّ وجدت في بال، وهللا أعلم بِصحَّ

، )السالمي "كتب قومنا تضعيف هذه اْلحكاية عن ُعْثَمان، وأَنَّهَا لَْم توجد في كتب اْلَحِديث، َوإِنََّما وجدت عندهم في كتب الفقه

2212).  

 وفضائله كثيرة ولَي الخالفة بعد عثمان وسار فيها بالقسط"وقال في اإلمام علي ومكانته: "وهو أبو الحسنين وله قدم في اإلسالم 

، وقال في أكثر من موضع أن عليا إنما خدع بقبول التحكيم، ومن ذلك: "...فانخدع لمكيدتهم وأجابهم لدعوتهم (2224)السالمي، 

فَقَاتِلُوا ل رأيا وذلك قوله عز من قائل:  )بواسطة قُرناء الّسوء فحّكم الرجال في حكم أمضاه هللا تعالى في كتابه، ولم يجعل فيه للرجا

( )الحجرات:  (، فقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر هللا كقطع يد الّسارق..."، وقال: "فكانت 9التِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر هللاَّ

 وقعة صفّين، ثّم خدعوه بطلب التّحكيم وأعطى على ذلك العهود والمواثيق".

مام السالمي يرى أن الحكم على ما فعله الصحابة الذين أدركوا الفتنة يتوقف على العلم، فهو ليس بالمركوب السهل الذي يخول واإل

الفة ما الذين ال يحق لهم مخ العارفين المجتهدين العامة للخوض في الصحابة والية وبراءة، فمن لم يبلغ في العلم مبلغ العلماء

 قه أن يقف حيث يشكل عليه، ففي سؤال ورد إليه في الجوابات: فح أوصلهم إليه اجتهادهم

يُقال في األحاديث التى رواها قومنا في فضائل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسبطيه وابن أبى سفيان معاوية : "السؤال

ال أن على بن أبي طالب تاب و وزيره عمرو بن العاص وطلحة والزبير واألصح فيهم البراءة أو الوقوف لهذا اإلشكال، وهل يق

 ألنه ذكر أنه بعد قتله أهل النهروان كان يظهر الندم والتوبة.

ح به نقاد الحديث راجع المناقب من " الآلئي: الجواب المصنوعة في األحاديث الموضوعة  أكثر هذه األحاديث مكذوب كما صرَّ

" تجد بغيتك وتظفر بطلبتك، والبراءة من أهل األحداث واجبة على من بلغ علمه إلى معرفة حكم ذلك، والمسلمون قد حكموا فيهم 

 بحكم هللا تعالى فمن علم فيهم مثل علمهم جاز له الحكم بمثل حكمهم، ومن قصر علمه عن ذلك كان سبيله الوقوف".

لإلمام السالمي موقف يكل فيه أمر العاقبة إلى هللا سبحانه، ويأخذ بحسب ما اتضح له من الدليل فقال بعد ذكر الفتنة على  وقد سبق

عهد الخليفة عثمان وما وقع من األحداث: "وقد روت القوم أحاديث تقتضي سعادة عثمان ومن بعده من أهل األحداث 

، على أن عدم العدالة في هذا المقام (2224)السالمي، نا ورحمة هللا واسعة"المخصوصين، ولئن صحت تلك األحاديث فال يضر

ربما ال تعني عند اإلمام السالمي الشق المتعلق بالرواية والتنزيه من الكذب، فهو يرى أن من كان فيه المروءة يستقبح الكذب 

ذا يفهم من قوله في شرح الجامع الصحيح عن ويترفع عنه وخبره مصدق ولو لم يكن عدال أي موفيا بأمر هللا حق الوفاء، وه

... والحديث عند الربيع رواه أبو عبيدة عن جابر بن " مروان بن الحكم الذي يبدو عدم تعديل اإلمام السالمي له من حيث الديانة:

نده ن فقيه وسزيد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، فهي أعلى الطّرق وأقواها، تناقله فقيه ع

متصل فال يَُعلُّ بشيء إال بذكر مروان فيه، وهو مع ما كان منه قبلوا روايته، ولعله ألجل ما عرفوا من حاله في نقل الخبر وكانوا 

 . (2224)السالمي،  واإلسالم"ال يكذبون بل كان الكذب عندهم مخال بالمروءة، فهم يتجنّبونه في الجاهلية 

 سة،كما تقدم في النصوص السابقة المقتب إلمام السالمي مجل ومكبر للصحابة قدرا ومكانة واقتداءوالخالصة فيما تقدم إن ا

المي، )الس وهو رأي يرى اإلمام السالمي اتفاق العلماء عليه عند اإلمام السالمي غير أن هذا اإلجالل والتقدير ال يجعل لهم العصمة

 عليه ووقوع محاصرته ثم قتله على مرأى فيه بموقف الصحابة واستنكارهم معتضدا الثالث كانن موقفه من الخليفة وأ، (2214

 ومسمع منهم.
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وليت أقالم المسلمين تسكت عن هذه الفتنة وتشتغل بما يعالج حاضرها، فتلك أمة قد طهر هللا منها أسنتنا أفال نطهر منها 

أراده       ، وهذا منهج لإلمام السالمي .انوا يعملونألسنتنا وهي أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وال نسأل عما ك

 وذكره في بعض مصنفاته:

 نحن األولى نسكت عما قد مضى           وال نعد الشتم دينا يرتضى

 نقول تلك أمة وقد خلت      وكل فرقة لها ما كسبت

  وكان من قولهم فيما مضى      ليس علينا فيه أمر فرضا

 فدعه ليس البحث عنه طاعة     فما مضى قبلك لو بساعة 

ويبين اإلمام السالمي أن ما يدعوه للتعرض لهذه الفتنة هو مقام بيان موقفه وأهل مذهبه حتى ال يُحكم عليهم بالضالل، وما عدا 

 ، وهذا ما قاله في كشف الحقيقة:هذا المقام فإنه ال يتعرض لها بالذكر

 توحيد والتقريرفما رأيته من التحرير              في كتب ال

 رد مسائل وحل شبه              جاء بها من ضل للمنتبه

 قمنا نردها ونبدي الحق            بجهدنا كيال يضلوا الخلق

  لو سكتوا عنا ستنا عنهم          ونكتفي منهم بأن يسلموا

إلمام السالمي لها ما يمكن أن توجه به وتفهم والخالصة مما تقدم أن المواضع آنفة الذكر والتي يفهم منها القارئ عدم موضوعية ا

 على ضوئه بناء على الظروف التاريخية والمناهج المعتبرة التي اعتمدها العلماء.
 

 الخاتمة. 3

حت ، وهي تندرج تبالتحليل والدراسةالتي قد يفهم القارئ منها عدم موضوعية اإلمام السالمي تناولت الدراسة المواضع بعد أن 

وعدم قبول رواية -3ووصف المخالف في العقيدة بفساد االعتقاد أو اتباع الهوى،  -2الثناء على أهل مذهبه،  -1مواضيع:ثمانية 

وعدم جواز بيع األرض للمخالفين ألنهم يسعون من خاللها إلى  -5والتعبير عن رأي أصحابه برأي المسلمين،  -4المخالفين، 

وقول اإلمام السالمي أن لمجتهد قومنا )أي غير اإلباضية( ما لمجتهدنا )أي اإلباضية( إال إذا كان المفتي منا  -2خراب المساجد، 

بيان موقف اإلمام السالمي  -1 وأن األولى في الزكاة المستحق من اإلباضية ولو لم يكن وليا ثم المخالف، ثم -2قائما مقام الحجة،

 من الصحابة.
 

 النتائج .1.3

هم على رواية غيرمقدمة روايتهم  وذكر بأن ،السيما ما يتعلق بصدق روايتهم إلمام السالمي على أصحابه اإلباضيةأثنى ا .1

التي  أن العقيدةوكان المعتبر الذي عول عليه اإلمام السالمي في هذا التعامل مع أصحابه وتقديم روايتهم هو من المخالفين، 

ار ال يمكن أن تسول لصاحبها الكذب، ومن هنا كل من كان ذا عقيدة تحرم الكذب تجعل من معصية الكذب سببا للخلود في الن

وتجعله كبيرة مالم يتب صاحبها فهو مخلد في النار فإن روايته يتوقع منها الصدق واالحتراز من الكذب، ولم يخص أهل 

 النار وهذا أمركأصحابه بجامع جسامة الكذب واعتباره مخلدا في  في صدق الرواية مذهبه بالصدق بل جعل فرق الخوارج

 تعارف عليه أهل الصنعة في الحكم على روايات من يستعظمون الكذب.
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 لم يخرج عن منهجية المحدثين الذي ، وهو بهذامسند اإلمام الربيع بن حبيب أصح كتاب بعد كتاب هللا اإلمام السالمياعتبر .2

 اتسموفقد جاءت أغلب أحاديث المسند ثالثية السند، ، من المسانيد درجة أعلى في التوثيق والحكم يجعلون للثنائي والثالثي

 .رجالها بأعلى درجات العدالة والضبط والفقه وطول مالزمة التلميذ لشيخه

المخالف  يقبل منلم يلتزم اإلمام السالمي ما ذكره بعدم قبول رواية غير اإلباضية فيما ينفردون به، فقد أظهرت الدراسة أنه  .3

 .وترجيحه ما ينفرد به بل ربما يجد فيه ما يدعوه إلى الركون إليه

طلحات قديات أمر اتفقت عليه مصتوظيف اإلمام السالمي لمصطلحات التضليل والتبديع التي وسم بها من يخالفونه في الع .4

في مدارس اإلسالم ومن بينها المدرسة  بل حكوا عليه اإلجماع، وقد وجدت كتابات معاصرة علماء مدارس اإلسالم المختلفة

 .تدعو إلى اعتبار الخالف العقدي كمسائل الرأي اإلباضية

وصف اإلمام السالمي رأي اإلباضية بأنه رأي المسلمين هو مصطلح جرت عليه أقالم كتب التراث اإلباضي في القرون  .5

األولى، وال تعني استبعاد غير علماء المدرسة اإلباضية من دائرة اإلسالم، وربما كان السبب في ذلك أن اإلباضية لم يسموا 

لم يوجد في كتبهم حتى القرن الثالث الهجري، وكانوا يطلقون على أنفسهم جماعة أنفسهم باسم اإلباضية وإنما أطلق عليهم و

 المسلمين أو أهل الدعوة. 

ء اإلباضية ما لم يكن المقام مقام فتوى عامة فإن المعتبر فيها من ترجع إليه شؤون الفتوى ما لعلما غير اإلباضيةللعلماء من  .2

 اوى شرخا في المجتمع.ولئال يحدث تضارب الفت ،لتتفق كلمة العلماء

مطلقا كما منع غيره من  منعا فهو لم يمنع مسألة إعطاء المخالف في المذهب من الزكاةاإلمام السالمي منهجا وسطا في  اتخذ .2

 .الفقهاء من مذهبه وغير مذهبه، ولم يجز مطلقا كما أطلق غيره من الفقهاء، بل أجاز مع جعل أولوية اإلعطاء للموافق

أعلى اإلمام السالمي قدر الصحابة وجعلهم في موضع االحتجاج في األدلة التبعية، لكن موقفه لم يجعلهم في موضع العصمة  .1

من الفتن بحيث يحكم بعدالتهم مطلقا، كما أنه لم يجعلهم كغيرهم فال يحكم بعدالتهم، واتخذ مسلكا وسطا يرى فيه أنهم عدول 

 ن من وقع في الفتنة.فينظر في شأبعدها أما قبل الفتنة 
 

 التوصيات. 2.3

أن يعتني أهل كل مدرسة من مدارس اإلسالم ببيان المصطلحات التي درج عليها علماؤها مما يمكن أن تخفى على القارئ  .1

 من غير أتباع تلك المدرسة

يتعجل الباحثون بالحكم على النصوص التي تفهم منها عدم موضوعية الكاتب قبل قراءة النص في ظروفه التاريخية  أن ال .2

 التي دعت الفقيه إلى إصدار حكم ما على واقعة معينة في بيئة خاصة.

على أن  علمائهم، صفأتباع كل مدرسة هم األقدر على توجيه نصو ،أن يعتني الباحثون بنقد ودراسة تراث مدارسهم الفقهية .3

 .ال يكون التوجيه متكلفا ال يسعى إال إلى تبرير موقف العالم
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 المصادر والمراجع:. 4

( الفهرست، رمضان. إبراهيم )تحقيق(. بيروت: دار 1992ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي. )

 .2المعرفة. ط

المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار. عادل أحمد عبد الموجود )تحقيق(. (. رد 2211ابن عابدين، محمد أمين. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.

م(. داللة الحيران في عيون الشيخ السالمي من 2211-م2212هـ/1432-هـ1431اإلسماعيلي، زاهر بن ناصر بن سليمان. )

 سلطنة عمان: معهد العلوم الشرعية.خالل جوهر النظام مسائل الطهارات أنموذجا. بحث تخرج، 

(. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي. بيروت: دار الكتب 2229البخاري،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد. )

 العلمية.

ر دا (. تنوير األبصار وجامع البحار. محمد عبد السالم شاهين )تحقيق(. بيروت:2212التمرتاشي، محمد بن عبد هللا الخطيب. )

 الكتب العلمية.

هـ( في شرح الجامع الصحيح مسند اإلمام 1332م(. منهج السالمي )2222-2221/ 1423-1422الجحافي، حميد بن حمد. )

هـ(. رسالة ماجستير. الجمهورية التونسية: جامعة الزيتونة، المعهد األعلى ألصول 125/112الربيع بن حبيب الفراهيدي )

 الدين.

م(. الحاشية على الكشاف للزمخشري. رشيد بن عمر أعرضي )تحقيق(. 2212ن علي بن محمد الشريف. )الجرجاني، أبو الحس

 بيروت: دار الكتب العلمية.

 م(. فتاوى الفضائيات... تأثيرها على الجمهور. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.2211حامد حسن، زينب محمد. )

م( ومنهجه  1914-هـ 1332مام أبي محمد عبد هللا بن حميد السالمي )ت. (. اإل2223الحجري، محسن بن عامر بن محمد. )

في األصول من خالل كتابه "طلعة الشمس". رسالة ماجستير. المملكة األردنية الهاشمية، جامعة آل البيت، كلية الدراسات 

 الفقهية والقانونية. 

م(. اإلمام السالمي ودوره اإلصالحي. سلطنة عمان: 2222-2225هـ/ 1422-هـ1422الحوسني، حمود بن عبد هللا بن هالل. )

 معهد العلوم الشرعية.

يوليو  11، 1425جمادى األولى  32الخليلي، أحمد بن حمد بن سليمان، برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيزن سلطنة عمان، 

2224. 

تأصيل العقيدة اإلسالمية ودرء الشبه م(، برهان الحق دراسة معمقة في 2212هـ / 1431الخليلي، أحمد بن حمد بن سليمان، )

  1عنها باألدلة العقلية والنقلية، مسقط: الكلمة الطيبة، ط
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مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.  (. السالمي ومنزلته في الدراسات األصولية المعاصر. 1991الدسوقي، محمد. )   

 قطر. 

 ( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. بيروت. 2212. )الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني المرتضى

 (. األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. بيروت: دار الكتب العلمية.2212زين الدين إبراهيم بن محمد ابن نجيم. ) 

 . 1م(. المنهج النقدي عند اإلمام السالمي. المنصورة: دار اليقين. ط2212هـ/1432الزيني. محمد عبد الرحيم. )

(. شرح الجامع الصحيح  مسند اإلمام الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، السيب: 2224السالمي، عبد هللا بن حميد السالمي. )

 .12مكتبة اإلمام نور الدين السالمي. ط

سالمي، نور الدين عبد اللخ بن حميد، معارج اآلمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تحقيق ، الحاج سليمان بن ال

 2212ابراهيم، داود بن عمر بن موسى ،  إبراهيم علي ،حمزة بن سليمان السالمي ، بدية: مكتبة اإلمام السالمي، 

حاشية على مسند اإلمام الربيع بن حبيب تعليقات العلماء على أحاديث (. 2222هـ / 1422السعدي، فهد بن علي بن هاشل. )

 .1المسند من خالل مؤلفاتهم. سلطنة عمان: مكتبة األنفال. ط

 .1(. التعريفات. القاهرة: دار الطالئع للنشر والتوزيع. ط2213السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني. )

(. غرداية: جمعية 1م(. الشيخ نور الدين السالمي. مجدد أمة ومحيي أمامة )ط2211هـ/1432شريفي، مصطفى بن محمد. )

 التراث.

 م(. كتاب اإليضاح. مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة.1992هـ/1412الشماخي، عامر بن علي. )

د القادر عطى )تحقيق(. ( سير أعالم النبالء. مصطفى عب2121شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إسماعيل  الذهبي. )

 .14بيروت:دار الكتب العلمية. ط

م(. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول. أبي حفص سامي بن العربي 2222ه/ 1421الشوكاني، محمد بن علي. )

 . 1األثري )تحقيق وتعليق(. الرياض. دار الفضيلة. ط

 1ط بيروت: مكتبة حسن العصرية .اإلباضية مدرسة إسالمية بعيدة عن الخوارج . (2219)الصالبي، محمد علي، 

 (. السيوطي وجهوده في علوم القرآن. الصدر لخدمات الطباعة.1991عبدالحليم، هاشم شريف. )

 (. المستصفى من علم األصول. بيروت: دار الكتب العلمية.2214الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. )

د بن عمر بن الحسين الرازي. )د.ت(. المحصول في علم أصول الفقه. جابر فياض العلواني )تحقيق(. بيروت: فخر الدين محم

 مؤسسة الرسالة.
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م(. فصول البدائع في أصول الشرائع. محمد حسن محمد حسن إسماعيل )تحقيق(. 2222محمد بن حمزة بن محمد الفناري. )

 بيروت: دار الكتب العلمية.

 (. دروب الحداثة دراسة بحثية. أبو ظبي: دار حماليل.2212محمد وردي. )

. "الموضوعية في الكتابة الشرعية عند اإلمام السالمي"، المجلة األكاديمية لألبحاث 2222/ 5/12المقيمي، أسعد بن حمود،  

 2222/ أكتوبر/ 42والنشر العلمي، العدد:

 .2المعرفة. ط (. علوم الحديث الشريف. بيروت: دار2212المرعشلي، يوسف. )

م(. اجتهادات اإلمام السالمي. القاهرة: دار الكتاب المصري. بيروت: دار 2214هـ / 1435هرموش، محمود مصطفى عبود. )

 .1الكتاب اللبناني. ط
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 من وجهة نظر المعلمات درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية 

The Degree of Availability of Self-esteem Components in the Content of the Primary 

Grades' Curricula from the Teachers’ Point of View  

 لبادي ا عبد العزيز ريم حمد/ إعداد الباحثة

 ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

  محمدعبد هللا ذيب عايدة إشراف الدكتورة/ 

 

 الدراسةمستخلص 

 ،األولية من وجهة نظر المعلمات الصفوفتحديد درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الى  ةالحالي دراسةال تهدف

دد فالطريقة التي يُدرك بها ذاته هي التي تٌح لنفسككككه، تهنظرشكككككل الطفل فيها يٌ  من أهم المراحل حيثمرحلة الطفولة  تبرتٌعحيث 

 بمكونات لدراسةل الموضوعيةالحدود ثلت مت فكرة الفرد عن ذاته هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها شصصيته.فنوع شكصصيته، 

 الزمانية والحدود األولية، الصفوف بمعلمات البشرية والحدود األولية، الصفوف مناهج محتوى في تضمينها ودرجة الذات تقدير

 .عنيزة مدينة في األولية الصفوف بمدارس المكانية والحدود ،ـه4111 العام من الثاني الدراسي بالفصل

، ( معلمة411)أفرادها عدد كأداة لجمع البيانات من عينة بلغ  واالستبانة، في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي استصدامتم 

ة، بدرجة متوسككطمن وجهة نظر المعلمات توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككفوف األولية  عن النتائجوأسككفرت 

زى تُعات داللكة ححصككككككائيكة في درجكة توافر مكونكات تقكدير الكذات في محتوى المناهج للصككككككفوف األولية ذ وعكدم وجود فرو 

دعوة القائمين على بناء مناهج الصكككفوف  تُوصكككي الدراسكككة بأهميةنتائج الوبناء  على ، والمؤهل العلمي سكككنوات الصبرة ي  لمتغير

ضكككرورة االسكككتعانة  .بر مما هي عليه في الطبعة الحاليةة بشككككل أكحلى تضكككمين مكونات تقدير الذات في الطبعات الجديد األولية

صككككككصككككككين في مجككال المنككاهج وطر  التككدريح العككامككةل لتطوير محتوى منككاهج الصككككككفوف األوليككة، وتقككديم بككالصبراء والمتص

 الموضوعات التي تتضمن مكونات تقدير الذات.

 .، تقدير الذات الشصصيمكونات تقدير الذات، مناهج، الصفوف األولية، معلمة الصفوف األولية الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Availability of Self-esteem Components in the Content of the Primary 

Grades' Curricula from the Teachers’ Point of View  

By: Reem Hamad A Albadi 

Supervisor: Aida Theeb Abdullah Mohamad 

Abstract 

The current study aimed to determine the degree of availability of assessment components in the 

content of the primary grades curricula from the point of view of female teachers, the childhood 

stage is considered one of the most important stages in which the child forms his view of himself. 

The way in which he realizes himself is what determines the type of his personality. The 

individual's idea of himself is the main nucleus on which his personality is based. The objective 

limits of the study were the components of self-esteem and the degree of their inclusion in the 

content of the curricula of the primary grades, the human limits of the teachers of the primary 

grades, the temporal limits of the second semester of the year 1444 AH, and the spatial limits of 

the primary grades schools in the city of Unaizah. 

The descriptive correlational method was used in this study, and the questionnaire to collect data 

from the point of view of average female teachers, and the absence of statistically significant 

differences in the content of the higher education in the content of the study, the study, the study  

Studying, studying, studying, and building the curriculum of the elementary grades, the new 

editions are more extensive than in the current edition. The need to seek the help of experts and 

specialists in the field of general curricula and teaching methods; To develop the content of the 

primary grades curricula, and to introduce topics that include components of self-esteem. 

Keywords: Components of self-esteem, Curricula, Primary classes, Primary classes' teacher, 

Personal self-esteem. 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        150  

 ISSN: 2706-6495 

 
 الدراسةمقدمة . 1

يمثل التعليم في الصفوف األولية اللبنة األولى للتعليم الصحيح، فالمرحلة االبتدائية هي األساس لكل مراحل التعليم الالحقة 

حيث تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر حتى الطفولة المتأخرة، أي أنها ترافق المرحلة األهم في نمو الطفل خاصة في 

االجتماعي، حيث تظهر متطلبات جديدة تفرض على الطفل سلوكيات واستجابات وعالقات معينة من نوع جديد، و النفسي الجانب

 .فيتسع مجاله االجتماعي وتنمو عالقاته وتتحدد ضوابطه االجتماعية التي تحكم وتنظم سلوكه

ت األطفال ميول واتجاها تظهر خالله ومنفالتعليم االبتدائي يشكل القاعدة لتأسيح المالمح المستقبلية لشصصية الطفل،  

 (.8142والتي لها أهمية في بناء شصصياتهم وبناء الذات وتوجيه سلوكهم وتمتد آثارها لسنوات طويلة من حياة الفرد )لوصيف، 

ويعد تقدير الذات الحجر الرئيح والدعامة األساسية في شصصية الفرد وكيانها الوجداني ونشاطها السلوكي ورصيدها 

رفي، بل أكثر من ذلك حيث يؤثر التقدير اإليجابي أو السلبي للذات على حاضر الفرد ومستقبله وفعاليته، ويعتبر التقدير المع

اإليجابي للذات من الحاجات األساسية والنفسية التي يجب مراعاتها وحشباعها خاصة لألطفال في المراحل العمرية األولى ومرحلة 

في المنزل أوالً أو المدرسة ثانياً، ويتسم تقدير الذات بأن له أبعاد متعددة، وهناك على األقل ثالثة  المدرسة سواء من قبل الوالدين

أبعاد مصتلفة، وهي المظهر المادي )التقدير المادي للذات(، وأداء المهام )تقدير أداء الذات(، والعالقات الشصصية )التقدير 

 .(Mahley &Reisner, 2005)مالهي وريزنر  االجتماعي للذات(

وتنشأ الحاجة حلى تقدير الذات نتيجة لصبرات الطفل بإشباع أو ححباط حاجته حلى االعتبار اإليجابي من اآلخرين، فإذا ما 

 (. 8181اكتسب الطفل اعتباراً معيناً من اآلخرين استدمجه في بنية الذات )محمد، 

من خالل محددات معينة يكتسب الفرد بصورة تدريجية فكرته ويتشكل تقدير الذات منذ الطفولة عبر مراحل النمو المصتلفة 

عن نفسه وتقديره لها، فصبرات الطفولة وأسلوب التنشئة االجتماعية وأسلوب العقاب والثواب واتجاهات الوالدين وتوقعاتهم 

دى وفي نمو وتكوين الذات لوثقافتهم ومستواهم االجتماعي واالقتصادي، والصبرات الحياتية لها دور مهم في حدراك الفرد لذاته 

 (. Erkan, Ertugrul, 2016)أيركان وأرطغرل  األطفال

( على أهمية مرحلة الطفولة بالنسبة لنمو مفهوم تقدير Marina, Svetlana, 2016وقد أكدت دراسة مارينا وسفيتالنا )

 عمر ارنة مع ما يحدث في السنوات األولى من الالذات، وأن أي تغير يحققه الشصص البالغ بالنسبة لهذا المفهوم يكون طفيفاً بالمق

سنوات( يمر بمرحلة توسيع وتشعب الذات الذي ينتج عن 9-6)الصفوف األولية رحلة مومن الجدير بالذكر أن الطفل في 

ن ردود عتعدد التجارب وتنوعها الجسمية والعقلية واالجتماعية التي يعيشها الطفل في هذه المرحلة وكذلك من األدوار الناتجة 

فعل المحيط فتتشكل صورة الذات األولى التي تدعم ثقة الفرد بنفسه حيث تسمح له باالندماج في مجتمعات أخرى غير عائلية 

أهمها المدرسة، وهكذا يتسع مفهوم الذات ليشمل التجارب الجديدة سواء كانت حيجابية أو سلبية ألن المفهوم الذي كونه من قبل 

 (.8141كان ناقصاً )العطا، 

يتضح أهمية مرحلة الطفولة في تنمية تقدير الذات لدى الطفل، ونظراً ألهمية تقدير الذات في تحقيق  ما سبقوبناء على 

حالية أو في المرحلة ال واالجتماعي فيالصحة النفسية للطفل وفي تحقيقه للنجاح على صعيد المدرسة وعلى الصعيد الشصصي 

تضمينها  ةودرجوهو المناهج الدراسية  في العملية التعليمية حد العناصر الهامةأ لبحث والدراسة فيالمراحل التالية، كان ال بد من ا
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تقدير الذات بما يسهم في دعم دورها في تحقيق تقدير الذات لدى األطفال، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على وجهة  لمكونات

 مرحلة الصفوف األولية. لتوى المناهج تقدير الذات في مح مكوناتفر اتو درجةنظر المعلمات في 

 مشكلة الدراسة . 1.1

دد فالطريقة التي يُدرك بها ذاته هي التي تٌح لنفسه، تهنظرشكل الطفل فيها يٌ  من أهم المراحل حيثمرحلة الطفولة  تبرتٌع 

 فكرة الفرد عن ذاته هي النواة الرئيسية التي تقوم عليها شصصيته.فنوع شصصيته، 

تقدير الذات ال يولد مع اإلنسان بل يكتسبه من تجاربه وخبراته وردود أفعاله تجاه التحديات والمشكالت التي نظراً ألن و

لذا يجب التعامل مع األطفال بكل الحب والتشجيع وتكليفهم بمهمات يستطيعون حنجازها فتكسبهم تقديراً لذواتهم  تواجهه في الحياة،

 وثقة بأنفسهم.  

ات لدى األسرة بذلك تقوم بتنمية تقدير الذواألساس في تكوين مفهوم الذات لديه، هي ي يعيشها الطفل لصبرات التوتُعتبر ا

الفرد، ومن ثم يمتد حلى المجتمع فيبدأ الفرد باإلحساس باألهمية والجدارة في مواقف الحياة المصتلفة، لهذا اعتبر مفهوم تقدير الذات 

 (.8144فراد بتصحيح مسار تفكيرهم بذواتهم )الحجري، قضية واسعة وشائكة بالنسبة للكثير من األ

 .من كونه يمثل ميزة أساسية في شصصية الفرد فهو يؤثر على سلوكنا وأحاسيسنا وعلى قدراتنا التكيفية ية تقدير الذاتوتأتي أهم    

ديب، )لفة ه في المجاالت المصتالتقدير المرتفع للذات يساعد الفرد على مواجهة صعوبات الحياة ويجعله قادراً على تحقيق ذاتف    

8141).  

أن تقدير الذات من الحاجات األساسية لإلنسان حيث  عام حلىوقد أشار العديد من المنظرين في مجال علم النفح بوجه 

 (. 8146في أعلى الهرم الذي صممه للحاجات اإلنسانية )لقوقي،  Maslow وضعها ماسلو

بة لكل أنواع النجاحات األخرى المنشودة، ولعل المدرسة وما تحويه من جوانب وتقدير الذات مهم جداً من حيث حنه بوا

مصتلفة تعد من أبرز العوامل المؤثرة بعد األسرة في تقدير الطفل لذاته ال سيما في المرحلة األولية لما لها من أهمية تربوية كبيرة 

 .(8181تساعد على التأثير في شصصية الطفل )الصعيدي، 

ن تقدير الذات هو بناء متتالي يتطور وفق سيرورة دينامية ومتواصلة، وهو بعد أساسي في بناء الشصصية فهو وبالتالي فإ

 .(8149دي، )العبي بمثابة الوعي بقيمة "األنا"، وهناك الكثير من العوامل التي تقف في سبيل تقدم الطفل ونموه وتقديره لذاته

ات المدرسة الثقافية والعلمية واالجتماعية فهو الجانب األبرز في المدرسة وبما أن المناهج هي الوعاء الحامل لكل مكون

 والذي يمكن أن يكون له التأثير األكبر في العديد من القضايا. 

يق تقدير الذات، بما يؤدي حلى تحق مكوناتتضمينها  ودرجةأحد أهم العوامل المؤثرة في تقدير الذات تٌعد المناهج الدراسية ف

تقدير الذات في مضمونها، خاصةً مع  مكوناتو منها في تعزيز تقدير الذات لدى األطفال من خالل تضمين الدور المرج

يتجلى دور المناهج في معالجة ذلك من خالل الحكم على  أوهن ،المالحظات المتكررة ألطفال لديهم مستوى متدني من تقدير الذات
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، حيث أن المناهج الدراسية متوفرة لجميع األطفال في ة نظر المعلماتتقدير الذات في مضمونها من وجه مكوناتفر اتو درجة

 مصتلف مستوياتهم.

للحاجة لتنمية تقدير الذات لدى األطفال، ولندرة توفر دراسات سابقة تناولت قياس درجة توافر مكونات تقدير الذات  ونظًرا

لتبني  البيئة السعودية بشكل خاص، مما أثار فضول الباحثةفي محتوى مناهج الصفوف األولية في البيئات العربية بشكل عام وفي 

 هذه الدراسة.

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 مكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:ي

 السؤال الرئيس:

 تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات؟  مكوناتفر اتو درجةما  .4

 :التالية االسئلة الفرعيةالسؤال الرئيس ويتفرع من 

تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات  مكوناتفر اتو درجةفي ذات الداللة فرو  ال ما .8

 المؤهل العلمي؟  رتغزى لمتغي

ت ولية من وجهة نظر المعلمافي درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األ ذات الداللة ما الفرو  .3

 تغزى لمتغير الصبرة؟
 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف التالية:

 تقدير الذات في محتوى مناهج المرحلة األولية من وجهة نظر المعلمات. مكونات فر اتو درجةحديد ت .4

الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة  تقدير مكوناتفر اتو درجةفي  ذات الداللة الفرو  الكشف عن .8

 .المؤهل العلمي رنظر المعلمات التي تغزى لمتغي

في درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة ذات الداللة الفرو   الكشف عن .3

 نظر المعلمات التي تغزى لمتغير الصبرة.
 

 :أهمية الدراسة. 4.1

 ية الدراسة الحالية فيما يلي:تتجلى أهم

في أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو تقدير الذات والذي يعد أمرا مهماً للصحة النفسية خاصةً في  :األهمية النظرية. 1.4.1      

 هذه المرحلة العمرية الحاسمة في حياة الفرد، حيث تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل الشصصية فيما بعد.

تفيد نتائج الدراسة في حال وجود قصور أثناء تعديل أو تطوير أو تعزيز محتوى  من المأمول أن :ةاألهمية التطبيقي .2.4.1      

األولية في تنمية تقدير الذات لدى األطفال، وقد تفيد الصفوف المناهج، األمر الذي سوف يسهم في تعزيز دور المناهج في مرحلة 

 ، كما أنها قد تفيد المعلمين القائمين بتدريح هذه المرحلة. المكوناتهذه الدراسة صانعي القرار حيث يتم حغناء محتوى المناهج ب
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 حدود الدراسة. 5.1

 قتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:ت

 تضمينها في محتوى مناهج الصفوف األولية.  ودرجةتقدير الذات  مكونات الحدود الموضوعية: -

  .معلمات الصفوف األولية الحدود البشرية: -

 .ـه4111الفصل الدراسي الثاني من العام خالل  الزمانية:الحدود  -

 .مدارس الصفوف األولية في مدينة عنيزة الحدود المكانية: -

 

 :مصطلحات الدراسة. 6.1

التقييم العام لدى الفرد لذاته في كليتها وخصائصها العقلية واالجتماعية واالنفعالية واألخالقية قدير الذات: يُعّرف بأنه: "ت

، 8141، وينعكح هذا التقييم في ثقته بذاته وشعوره نحوها وفكرته عن مدى أهميتها وجدارتها وتوقعاته منها" )ديب، والجسمية

42 .) 

الشصصية، الجسمية، االجتماعية، االكاديمية، مستوى تقييم الفرد لذاته في جميع الجوانب، الباحثة اجرائياً بأنه:  هوتعرف

 أداة الدراسة. فيعليها الحصول  يتمقاس بالدرجة التي يُ ، وءةوشعوره باالحترام والقيمة والكفا

التي تهدف حلى بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة إلعداده  مجموعة من المقرراتهي مناهج الصفوف األولية: 

 (.8149يمه )غانم، للمراحل التالية من خالل اكتسابه المعرفة والسعي لتلبية احتياجاته المتنوعة وتنمية مهاراته وق

ي العنصر الفعال في العملية التعليمية التربوية والممثل الرسم التربوية المتصصصة التي تشكل هيالصفوف األولية:  ةمعلم

قوم بتدريح التالميذ وتزويدهم بالصبرات والمهارات الالزمة بغية حعدادهم وتربيتهم التربية ت يللمنظومة التربوية ككل، فه

 (.9، 8142ن هدفه ححداث التغيير المرغوب في سلوك المتعلمين )ساكر، الصالحة ليكو

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 اإلطار النظري .1.2

كبيرة في نظريات الشصصية، ويعتبر من العوامل التي تؤثر على السلوك، وهو مفهوم يحتل موضوع تقدير الذات أهمية 

، كما أن الطريقة التي ندرك بها Maslow نابع من الحاجات اإلنسانية لإلنسان، وتقع في أعلى سلم الحاجات الذي صممه ماسلو

 قوم عليه شصصيته.ساس الذي تذواتنا هي التي تحدد نوع شصصيتنا ففكرة الفرد عن نفسه هي األ

 مفهوم تقدير الذات وأهميته وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه وأهم النظريات التي فسرته. ل يلي عرضفيما  

 :مفهوم تقدير الذات. 1.1.2

( الذي يعتبر من أوائل العلماء 4298" )William Jamesتعود جذور مفهوم تقدير الذات حلى كتابات "وليام جيمح" 

فهوم، حيث عبر عنه بأنه: شعور بقيمة األنا الذي يتحدد من خالل الموازنة والمطابقة بين ما يسعى الفرد لتحقيقه المؤسسين لهذا الم

 (.8148وما استطاع أن يحققه فعالً، أي الموازنة بين الطموح والواقع. )صارة، 
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سه يقة سلبية، وهو مدى حيمان المرء بنفويعرف تقدير الذات على أنه "تقييم المرء الكلي لذاته حما بطريقة حيجابية وحما بطر

وبأهليتها وقدرتها واستحقاقها للحياة، وببساطة فإن تقدير الذات هو في األساس شعور المرء بكفاءة ذاته وبقيمتها" مالهي 

 . (Mahley &Reisner, 2005, 2) وريزنر

تالي ال عرفي، وبالتالي فإن تقدير الذات هو بناء متويعد تقدير الذات ناتج البناء النفسي للفرد وحنتاج النشاط االجتماعي والم

 (. 8149يولد مع الشصص بل يتطور وفق سيرورة دينامية ومتواصلة وهو بعد أساسي في الشصصية )العبيدي، 

حلى أن تقدير الذات يتكون من خالل التقييمات الشصصية للسمات والقدرات الجسدية للفرد، وكذلك  (Yu,2016)ويشير يو 

 ل مجموعة متنوعة من الرسائل الواردة من اآلخرين نتيجة التفاعالت االجتماعية المصتلفة.من خال

وتقدير الذات يعرف على أنه "تثمين الشصص لنفسه، فالشصص الذي لديه مستوى عال من تقدير الذات هو شصص يتمتع   

ات، وهو شصص قادر على التحكم بالشدات باحترام ذاته ويعتبر نفسه ذو أهمية، هو شصص فصور بنفسه وبما يحقق من طموح

النفسية، أما الفرد ذو التقدير المنصفض لذاته فقد يكون قليل الثقة بنفسه، ويعتبر نفسه غير مهم وأنه أقل قيمة وأهمية من باقي 

 (. 894، 8149الناس". )عجي، 

( 8181) في طشطوش وجدوع( الوارد Anderson & Olnhausen, 1999وحن تقدير الذات وفق آندرسون وأولئوسن )

مكونات هي: الناجح ويتألف من السلطة واألهمية والقوة والكفاءة التي يحددها داخلياً تصور الفرد إلنجازه،  أربعينطوي على 

و أوالقيم أو األهمية التي يضعها الفرد في حالة ما، والتطلعات أو األهداف الشصصية والعامة التي ينشئها الفرد لنفسه، والدفاعات 

 القوة على مقاومة انصفاض درجة تقدير الذات. 

: الصورة المركبة والمؤلفة من نظرة الفرد وأفكاره واتجاهاته نحو نفسه، تقدير الذات يشير الىمفهوم يتضح مما سبق أن 

ننا ال نستطيع ألالشصصية وعن تحصيله وخصائصه وصفاته الجسمية والعقلية والشصصية، وهو بهذا المعنى يُمثل متغيراً هاماً في 

 أن نفهم الفرد حال بالصورة التي يكونها عن ذاته.

 :أهمية تقدير الذات 2.1.2.

 (,Saad, 2016ل 414، 8142يمكن تحديد أهمية تقدير الذات بالنقاط اآلتية: )عزت ومحمد، 

خرين وتجاه ه تجاه اآلتأتي أهمية تقدير الذات من خالل ما يصنعه الفرد لنفسه ويؤثر بوضوح في تحديد أهدافه واستجابات -

نفسه، ما جعل العديد من المنظرين من مجال الصحة النفسية حلى تأكيد أهمية تقدير الذات في حياة األفراد وكان "فروم" أحد 

األوائل الذين الحظوا االرتباط الوثيق بين تقدير الشصص لنفسه ومشاعره نحو اآلخرين وأن تقدير الذات المنصفض يعتبر شكالً 

 ال العصاب. من أشك

تظهر األبحاث أن األطفال الذين لديهم مستويات عالية من الثقة واحترام الذات يميلون حلى أن يكونوا أكر استقاللية وينمو  -

 ليصبحوا سعداء وناجحين. 

حن األشصاص الذين يفتقدون تقدير الذات ال يشعرون بالرضا قط عن أنفسهم مهما أنجزوا من أعمال في حياتهم، في حين  -

 قد تبدو عليهم السعادة بالحصول على بعض المنح المادية مما يؤكد أهمية وجود تقدير الذات لدى االفراد. 
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 يؤدي تقدير الذات باألشصاص حلى االعتداد بالذات والعمل على تغيير األشياء، وعدم الصضوع وتقبل األمور على علتها.  - 

للفرد ألنه ينقله من مستوى البيولوجي حلى المستوى المعرفي  الذات يعد ذا أهمية بالغة ( أن8148ويشير مكي وحسن )

الذي ينبغي على اإلنسان الوصول حليها وفق عملية التنشئة االجتماعية بأكملها، لذا فعلى االختصاصيين النفسيين أن يساعدوا 

 .األفراد على فهم ذواتهم بصورة صحيحة تجعلهم أكثر حبداعاً وابتكاراً في ميدان العمل

 مكونات وأبعاد تقدير الذات:. 3.1.2

 هناك العديد من مكونات تقدير الذات وهي كاآلتي: ( أن 8181شار الدوايدة والمغذوي )أ

الصعوبات التي تعترضه في  المكون الوجداني: يعد حب الذات من أهم مكونات تقدير الذات فهو يساعد الفرد في مواجهة -1

ه لنقائصككككه وحدوده، حيث يكون هذا الحب الذي يحمله الفرد لنفسككككه دون حياته ويحميه من الوقوع في اليأس، رغم حدراك

قيد وال شككرط، وتجدر اإلشككارة حلى أن حرمان الذات من هذا الحب يرجع أسككاسككاً حلى مرحلة الطفولة مما يصككعب حدراكه 

ضككككككطرابات في فيمكا بعد، فقد وجد أن الكثير من األشككككككصاص الذين يعانون حرماناً في حبهم لذواتهم يقعون عرضككككككة ال

 الشصصية ومن هنا يظهر أن حب الذات هو الركيزة األولى لتقدير الذات.

المكون التقييمي: تعد النظرة للذات الركيزة الثانية لتقدير الذات، وهي تمثل تقييم الفرد لصفاته المصتلفة وحمكاناته، وقد  -2

اً حقيقية، لذا يظهر أنه من الصعب أن نفهم فهماً صحيح يكون هذا التقييم حيجابياً أو سلبياً مبنياً على أسح حقيقية أو غير

النظرة حلى الذات ونظرة الغير له، حيث حن تقديره لذاته يكون ضعيفاً في الغالب ألنه يعتقد أنه يتصف بعيوب ال يدركها 

 غيره. 

بذاته تجعله  وكنا، فثقة الفردالمكون المعرفي: تشكل الثقة بالذات الركيزة الثالثة لتقدير الذات وهي متعلقة بأفعالنا وسل -3

 يفكر بأنه يستطيع التصرف بطريقة مناسبة حزاء المواقف المهمة. 
 

  :النظريات المفسرة لتقدير الذات. 4.1.2

ل 8144ل الحجري، 8141ل العطا، 8181ل سماعين ومحمد، 423، 8112)أبو جادو،  أشارت العديد من الدراسات كـدراسة

 النظريات التي فسرت تقدير الذات نوردها فيما يلي: من مجموعةالى  (8149العبيدي، 

  Rosenberg( 1665نظرية روزنبيرغ )

تدور أعمال روزينبرغ حول بحث نمو سلوك تقييم الفرد لذاته، من خالل المعايير السائدة في المجتمع، واهتم روزينبرغ 

بير، عالي للذات فهنا نعني أن الفرد يحترم ذاته وقيمها بشكل كبتقييم المراهقين لذواتهم، ويشير حلى أنه عندما نتحدث عن التقدير ال

 روزينبرغ بالدور الذي تقوم به االسرة في تقدير الفرد لذاته.  هتموار المتدني يشير حلى رفض الذات، في حين التقدي

افة يكّون اتجاهاً نحو ك واعتبر روزينبرغ مفهوم تقدير الذات أنه مفهوم يعكح اتجاه الفرد نحو ذاته، وطرح فكرة أن الفرد

الموضوعات التي يعالجها، والذات تعتبر أحد هذه الموضوعات، كما أشار حلى أن اتجاه الفرد تجاه ذاته يصتلف عن اتجاهاته نحو 

 الموضوعات األخرى. 
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دير ذات ن تكوين تقحلى أنه ال بد من االنتباه حلى الظروف الصارجية التي تمنع الفرد م روزينبرغولزيادة تقدير الذات أشار 

 حيجابي وحزالتها، ولكن تعد تكلفة تغيير البيئة االجتماعية واالتجاهات فيها عالية جداً.

 Cppper Smith( 1661نظرية كوبر سميث )

يرى كوبر سميث أن تقدير الذات يتضمن كالً من عمليات تقييم الذات وردود األفعال واالستجابات الدفاعية، وعلى عكح 

يحاول سميث أن يربط أعماله بنظرية أكثر شموالً، ولكنه رأى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب ومن الضروري  روزينبرغ لم

االستفادة من األوجه المتعددة لهذا المفهوم، ويرى أن تقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيداً ألنها تتضمن كالً من عمليات تقييم الذات كما 

 بة الدفاعية.تتضمن ردود الفعل أو االستجا

يعني الحكم الذي يصدره الشصص على ذاته بما في ذلك االتجاهات التي يرى أنها تصفه بشكل  عند سميثوتقدير الذات 

 دقيق، ويقسم تقدير الفرد لذاته حلى قسمين: 

 التعبير الذاتي ويعني حدراك الفرد لذاته ووصفه لها.  -

 ي تفصح عن تقدير الفرد لذاته ويتم مالحظتها من االخرين. التعبير السلوكي ويعبر عن األساليب السلوكية الت -

 Zeller Theory( 1666نظرية زيلر )

يشير زيلر حلى أن تقييم الذات ال يحدث غالبا في اإلطار المرجعي االجتماعي، وتقدير الذات من منظور زيلر يقوم به الفرد 

 ي، فعندما تحدث تغيرات في بيئة الشصص االجتماعي فإن تقدير الذاتلذاته، ويلعب دور المتغير الوسيط بين الذات والعالم الواقع

 هو العامل الذي يحدده نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته وفقا لذلك.  

أن  فترض زيلريوتقدير الذات يربط تكامل الشصصية بقدرة الفرد على االستجابة للمتغيرات المصتلفة التي تحيط به، حيث 

صية التي تتمتع بدرجة كبيرة من التكامل تحظى بدرجة كبيرة من تقدير الذات، وهذا يجعلها تؤدي دورها بدرجة كبيرة من الشص

 تقدير الذات وهذا يجعلها تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتماعي. 

  Mark Leary( 2000نظرية القياس االجتماعي ل: مارك ليري )

لذات وفقاً لهذه النظرية قياساً نفسياً يراقب نوعية عالقات الفرد باآلخرين، وتقوم النظرية على أساس افتراض أن يعد تقدير ا

المهمة، وأن نظام تقدير الذات يراقب جودة العالقات بين األشصاص،  البين شصصيةالناس يمتلكون دافعاً سائداً نحو تعزيز العالقات 

د الدرجة التي يقيم بها الفرد عالقته مع اآلخرين على أنها تحمل قيمة، وأنها مهمة ووثيقة، وعندما وأفعال الفرد، وعلى وجه التحدي

يتم المرور بصبرة التقييم الواطئ فإن نظام القياس االجتماعي يستثير الضيق االنفعالي كعالقة تحذير أو حنذار، ويدفع بالفرد حلى 

 اولة المحافظة عليه. حظهار سلوكيات تسترجع التقدير اإليجابي، ومح

 :العوامل المؤثرة في تقدير الذات. 5.1.2

يمكن تصنيف هذه العوامل ( أنه 8146)يرى دليلة تتداخل عوامل عدة لتكّون اتجاه الفرد نحو ذاته وطريقة تقييمه لها، حيث 

 حلى ما يأتي: 
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ت العضوية والذهنية والحالة الصحية العوامل الذاتية: وهي جملة الصصائص الشصصية والمعطيات الذاتية للفرد كالقدرا .4

والنقائص المالحظة وأنماط السلوك التوافقي وطر  حشباع هذه الحاجات والتي تعمل منسجمة على تكوين نظرة الفرد وتقديره 

 لذاته. 

لقاها من قبلهم تالعوامل االجتماعية: تتمثل في جملة المواقف التي يكونها األفراد المحيطين تجاه الفرد وطبيعة المعامل التي ي .8

وتقديرهم لشصصيته، حيث يلتمح من تقييمهم تقديره لذاته، وقد يستعين الفرد بصبراته السابقة ومعارفه المكتسبة في تفسير 

المنبهات االجتماعية، ويتأثر الفرد باتجاهات اآلخرين وتكمن قوة التأثر في درجة قرابة الشصص مصدر المالحظة وحسب 

 .د المتأثر من جهة أخرىالمقومات الذاتية للفر

ه نحو فهي تؤثر بشكل كبير على اتجاهات ،ية الفردصلها دور في تشكيل شص الذاتية واالجتماعية أن العواملتضح مما سبق ي

 .وتناغم بانسجامطريقة تقييمه لها، وتمكنه من حشباع حاجاته ليعيش وذاته 

 تؤدي حلى تقدير ذات مرتفع أو منصفض، وهي: أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي  (8146وأكد دليلة )

الرعاية األسرية: حيث يحتاج الطفل في مراحل نموه حلى جو أسري مستقر كما يحتاج للتقبل من أسرته والمجتمع، فالشعور  .أ

 بالرفض قد يؤدي لتكوين مفهوم خاطئ عن ذاته وتقديره لها.

ثقته  لشعور باإلحباط تولد القلق لدى الفرد وتؤدي بشكل كبير لتهديدالعمر والجنح: البيئة التي تشعر الفرد بفقدان السند وا .ب

بذاته، حيث حن هذا التقييم للذات يزداد تمايزاً مع تقدم النمو، بحيث تكون هناك تقييمات مصتلفة باختالف مجاالت التفاعل 

 . ويتطور ذلك التقييم وفقاً لمالحظات المرء عن ذاته وإلدراكه كيفية رؤية اآلخرين له

المدرسة: لها دور واضح في تقدير الفرد لذاته، حيث يكون لها تأثير في تكوين تصور الفرد عن ذاته واتجاه نحو قبولها أو  .ت

  .رفضها فالمدرسة تأثيراً هاماً على مستوى مفهوم التلميذ عن نفسه

 

 مرحلة الصفوف األولية:. 6.1.2

األولية أول  مرحلة الصفوف عتبروت ى اهتماًما واسًعا بين المفكرين،قضية الطفولة وتنشئة األطفال من القضايا التي تلق دتع

مؤسسة تربوية تعليمية يلتحق بها األطفال بصورة رسمية، فهي أول محطات انتقال الطفل من محيط األسرة حلى العالم الصارجي 

 .(8181، )عاشور

تية عملية تمكنه من تعلم كيف يعيش مع نفسه ويتعايش ومن المؤكد أن عملية التربية تؤدي ثمارها حذا ما تمت ضمن مواقف حيا

 مع الحياة اليومية في العالم الصارجي عبر اكتساب عالقات مع االخرين وتحمل المسؤولية والتعرف على ما يواجه من تحديات

 .Cohen etl)، (2008 سوهين

ولى من حياة الطفل، باعتبارها السنوات ونجد العديد من الدراسات واألبحاث التربوية قد أكدت على اهمية السنوات األ

 نفسيًاوالتكوينية التي يوضع فيها البذور األولى لعوامل الشصصية اإلنسانية السوية المتكاملة النمو جسميًاً وعقليًا واجتماعيًا 

  (Westby and Torres, 2000).ويستباي وتوريح
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 ناهج الصفوف األولية: م .1.1.2

 :مفهوم مناهج الصفوف األولية

التي تهدف حلى بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة إلعداده للمراحل التالية من خالل  المقرراتمجموعة من هي 

 (.89، 8149اكتسابه المعرفة والسعي لتلبية احتياجاته المتنوعة وتنمية مهاراته وقيمه )غانم، 

موعة من االنشطة والدروس لتشجيع التطوير الشامل لكل والمناهج الدراسية في الصفوف األولية هي خطط شاملة تنظم مج

طالب، ويعتمد المنهج المناسب على المعرفة السابقة حتى يتعلم الطالب بشكل أكثر فعالية، وغالبًا ما يتم تقسيم المناهج الدراسية 

 .بحسب المستويات األكاديمية

 أهمية مناهج الصفوف األولية: 

ارس الصفوف األولية الطالب على استيعاب أساسيات التعلم المدرسي، حيث تتراوح أعمار تساعد المهارات المكتسبة في مد

الطالب من ستة حلى تسعة أعوام، يتفرع المنهج حلى خمسة أو ستة مواضيع مصتلفة بما في ذلك اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات أو 

ربية أو التربية البدنية، كما يتعلم الطالب في هذه المرحلة أيًضا طرح الدراسات االجتماعية أو العلوم أو التربية الفنية أو اللغة الع

 (8149)غانم،  األسئلة وتطوير فضولهم حول العالم من حولهم

كما تُعزز المناهج التنشئة االجتماعية من خالل أداء األنشطة الجماعية التعاون والعمل الجماعي بين الطالب، وبالتالي فإن  

  (.Stevic, 2022)، ستيفيك لى توازن بين العمل واللعبهذا المنهج ينطوي ع

 :مناهج الصفوف األولية أهداف

 (.89، 8149) غانم تسعى مناهج الصفوف األولية لتحقيق مجموعة من األهداف كما حددها

 .بناء شصصية المتعلم بصورة متكاملة ومتوازنة .4

 حعداد الطفل للمراحل التعليمية الالحقة. .8

 رف والمهارات والمعلومات.حكساب الطفل المعا .3

 تلبية احتياجات الطفل وتنمية مهاراته وقيمة وتكوين اتجاهاته. .1
 

 : معلمة الصفوف األولية .1.1.2

 مفهوم معلمة الصفوف األولية:

العنصر الفعال في العملية التعليمية التربوية والممثل الرسمي للمنظومة التربوية التربوية والمتصصصة والتي تشكل هي 

قوم بتدريح التالميذ وتزويدهم بالصبرات والمهارات الالزمة بغية حعدادهم وتربيتهم التربية الصالحة ليكون هدفه ت يفهككل، 

 (.9، 8142ححداث التغيير المرغوب في سلوك المتعلمين )ساكر، 
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ة الصفوف األولية الناجحة يجب أن تتمتع ببعض الصفات الشصصية التي تساعدها على أداء  ه، عملها على أكمل وجوُمعلِّم 

وتجعلها محبوبة لدى الطالب ومقربة من نفوسهم، ومن أهم هذه الصفات، تفهُم حاجات الطالب وخصائصهم النفسية 

 واالجتماعية والعقلية، ومراعاتهم والصبر واألناة، وحسن التعامل، والحنو والعطف.

المواد، وممارسة لها، ففي مجال )طر  التدريح( ينبغي كما يجب أن تكون معدةً حعدادا تربويا مناسبا، ومدركة لمطالب  

على معلمة هذه المرحلة تجنب اإللقائية، ومراعاة الفرو  الفردية وأتباع األساليب الحديثة المالئمة لصصائص نمو الطالب في 

 .(8141)مسملي،  هذه المرحلة

 ر معلمة الصفوف األولية:ادوأ

لية تأثير كبير ودور هام جداً، حيث تقوم بالتصطيط والتنفيذ للمناهج التعليمية بما معلمة الصفوف األول( أن 8181)بكر يرى 

ؤوليات معظم المهام والمسيتناسب مع المرحلة العمرية، وتسعى إلعداد بيئة تعلم ُمثلى تراعي الفرو  الفردية، ويمكن أن تشمل 

 التي تقوم بها المعلمة ما يلي:

 تنظيم البيئة الصفية. .4

 لومة وشرح األمور المعقدة.تبسيط المع .8

 استصدام استراتيجيات تعليمية متنوعة. .3

 فهم احتياجات الطلبة االجتماعية والنفسية. .1

 تدريح موضوعات ومواد مصتلفة منها الرياضيات والعلوم والفنون واللغة. .2

 اعداد تقارير كاملة عن مستويات الطلبة بشكل دوري. .6

هو المعلم القادر على حشراك المتعلمين جميِعهم في  ((Park & Park, 2015رك بارك وباكما أشار  أي أن المعلم الفعَّال

ن لديهم رغبةٌ  عمليات وأنشطة التعلم، وعلى توجيه األسئلة وتلقي اإلجابة حلى كافَّة الطالب، بدل التركيز على بعضهم أو م 

 .جامحة في التعلم

 :  الدراسات السابقة. 2.2

 ،لت حليهوأهم ما توص وفق عدة متغيرات التي تناولت مفهوم تقدير الذاتربية واألجنبية العيما يلي عرض لبعض الدراسات ف

 وتم ترتيبها من األقدم حلى األحدث:

التي هدفت للكشف عن مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات لدى الطلبة األيتام في ( 2011دراسة الريماوي )

استبانة  باستصداممن األيتام، طالباً وطالبة ( 23الدراسة من ) عينة توتكون في،واستصدمت المنهج الوص مدارس ضاحية القدس،

( فقرة تغطي جوانب الدراسة المصتلفة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرو  في مفهوم تقدير الذات تبعاً لمتغير 32تتكون من )

لم تظهر فرو  دالة في متغير العمر، والشصص الجنح ولكن ظهرت فرو  دالة في مجال المستقبل وكانت لصالح الذكور، و

المفقود من الوالدين، وظهرت فرو  دالة ححصائياً في مفهوم تقدير الذات تبعاً لمتغير المعدل، وكانت الفرو  لصالح المعدل 

 . 411 -22األعلى 
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من لدى طلبة الصف الثاالتي هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني  (2013دراسة مجلي )

، واستصدم طالباً وطالبة( 811وتكونت عينة الدراسة من )واستصدمت المنهج التجريبي، من مرحلة التعليم األساسي بمدينة صعده، 

 : توجد عالقة ارتباطية دالة ححصائياً عندالىنتائج وأشارت التقدير الذات و السلوك العدواني،  يالباحث األدوات اآلتية: مقياس

( بين مستويات تقدير الذات )تقدير الذات العائلي وتقدير الذات المدرسي وتقدير الذات الرفاقي والسلوك 1.14مستوى داللة )

تقدير الذات العائلي وتقدير الذات المدرسي منبئان للسلوك  أنالعدواني لدى طلبة المرحلة األساسية، كما توصلت النتائج حلى 

 تقدير الذات العائلي يعتبر أكثر حسهاماً في التنبؤ بالسلوك العدواني من تقدير الذات المدرسي.  العدواني وأشارت النتائج أن

التي هدفت حلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل  (2015دراسة أبو مرق )

، ولتحقيق أهداف الدراسة طبق وطفلةطفالً  92 منعينة وتكونت ال ي،المنهج التجريب المدرسة االبتدائية بمدينة الصليل، واستصدمت

مقياسين األول: اختبار تقدير الذات لألطفال ومقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال، وتوصلت الدراسة حلى أن من أهم مظاهر 

هم لمشاركة في النشاطات واألعمال، بينما أالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة على ا

مظاهر تقدير الذات عندهم الفرح مع األقران، وأنهم محبوبون وهم يلعبون، كما توجد عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والتفاعالت 

ر كالً من الذكو االجتماعية، في حين تبين عدم وجود فرو  دالة ححصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى

 واإلناث ووجود فرو  تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألبوين. 

تحديد أثر برنامج تحسين احترام الذات على احترام الذات  التي هدفت الى ((Park & Park, 2015 بارك وبارك دراسة

 ،تجريبيالشبه  واستصدمت المنهج ظة،لحووالتعلق باألقران في أطفال المدارس االبتدائية الذين يعانون من سلوكيات حشكالية م

وتم استصدام استبيان فحص سلوك الطفل المشكل، ومقياس  ،طالب الصف الرابع االبتدائي طالب وطالبة من 12 وتكونت العينة من

عة وتقدير الذات، وتم قياس ارتباط األقران باستصدام مقياس مصمم، وتوصلت الدراسة حلى أن درجات تقدير الذات في المجم

التجريبية كانت أعلى بكثير من تلك الصاصة بالمجموعة الضابطة، كما أن مرفقة األقران كانت في المجموعة التجريبية أعلى 

 بكثير من المجموعة الضابطة.

لمعرفة مستوى تقدير الذات للطالب  التي هدفت ((Noronha, Monteiro, Pinto, 2019 نورونها وآخرون دراسة

يمي المنصفض ومعرفة المستوى االجتماعي واالقتصادي للطالب، ومعرفة العالقة بين تقدير الذات واألداء ذوي األداء االكاد

ة على وطبقت الدراسواستصدمت المنهج الوصفي، االكاديمي والفرو  بين الجنسين في مستوى تقدير الذات واألداء األكاديمي، 

( درسوا في مدرسة ثانوية في 42 -43تتراوح أعمارهم بين ) الحكومية من المدارسوطالبة طالباً  21عينة عشوائية تكونت من 

( وفشلوا في واحد أو أكثر من المواد، تم استصدام االستبيان %61منطقة داكشينا كانادا في الهند، حققوا درجات منصفضة )أقل من 

لذكور، تتمتع اإلناث بتقدير الذات أكثر من ا، وكشفت النتائج عن وجود فرو  بين الجنسين حيث كأدوات لجمع البيانات والمقابلة

وعدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي، عالوة على ذلك، فإن نظام التعليم والصحة النفسية 

 للطالب وأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى التحصيل الدراسي للمراهق في المدرسة. 

حلى الكشف عن الدور الوسيط للمرونة وتقدير الذات في العالقة بين اإلقصاء  التي هدفت ((Arslan, 2019 أرسالن دراسة

الدراسة  تكونت عينة واستصدمت المنهج التجريبي، و االجتماعي والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانوية،

 ،4962اسة مقياس اإلقصاء االجتماعي، ومقياس تقدير الذات لروزينبرغ ( طالباً، واستصدمت الدر4428من )
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صاء عالقات سلبية ودالة بين اإلقعن وجود الدراسة  نتائج وكشفت والشباب،ومقياس الرضا عن الحياة ومقياس المرونة لألطفال  

نة والرضا عن الحياة وتقدير الذات، مما عالقات حيجابية ودالة بين المرو ووجوداالجتماعي والرضا عن الحياة وتقدير الذات، 

 يشير حلى أن المرونة وتقدير الذات يتوسطان العالقة بين اإلقصاء االجتماعي والرضا عن الحياة لدى المراهقين. 

هدفت لتعرف تقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع وتعرف الصحة النفسية لديهم أيضاً، التي ( 2016دراسة العبيدي )

( طفالً 21عينة الدراسة من ) وتكونت واستصدمت المنهج الوصفي، ،يهمشف عن العالقة بين الصحة النفسية وتقدير الذات لدثم الك

وطفلة من أطفال الشوارع في جانبي الكرخ والرصافة من مدينة بغداد، وتم تطبيق مقياس الصحة النفسية ومقياس تقدير الذات، 

ع أظهروا مستوى منصفض في الصحة النفسية وكذلك الحال بالنسبة لتقدير الذات، فضالً وأسفرت النتائج عن أن أطفال الشوار

عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ححصائياً بين الصحة النفسية وتقدير الذات، وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة ببعض 

 التوصيات والمقترحات. 

هج واستصدمت المنفي تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات،  التي هدفت حلى الكشف عن الفرو  (2020دراسة محمد )

بمدرستين أحدهما خاصة واآلخر حكومية، وقد استصدمت الدراسة استمارة  طفالً وطفلة( 442)من العينة  وتكونت التجريبي،

ذات رو  في تقدير الالمستوى االجتماعي التعليمي ومقياس تقدير الذات من حعداد الباحثة، وتوصلت الدراسة حلى عدم وجود ف

تعزى لمتغير السن وعدم وجود فرو  في تقدير الذات ذات داللة ححصائية تعزى لمتغير النوع ما عدا الذات المدرسية توجد فرو  

لصالح اإلناث، وعدم وجود فرو  تعزى لنوع التعليم )خاص/حكومي( ما عدا الذات األسرية والمجموع الكلي، وهناك فرو  

لصاص، ووجود فرو  تعزى للمستوى الثقافي االجتماعي بين أطفال التعليم الصاص والتعليم الحكومي لصالح لصالح التعليم ا

 التعليم الصاص. 

  :التعقيب على الدراسات السابقة. 1.2.2

 الً منك دراسةاتفقت مع  يالحظ أن الدراسة الحاليةالدراسة الحالية موضوع بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة ب

 ,Noronha, Monteiroنورونها وآخرون  ، ودراسة((Park&Park, 2015بارك وبارك  ودراسة، (8149ريماوي )ال

Pinto, 2019) )الستبانة كأداة للدراسةفي استصدامها ل. 

عدم وجود  الى اأشارت انوالت (8144ودراسة الريماوي ) ،(8181محمد )مع دراسة نتيجة الدراسة الحالية في الكما اتفقت 

وجود عالقة ارتباطيه بين تقدير الذات  الى أشارتوالتي ( 8142دراسة أبو مر  )ورو  في تقدير الذات تُعزى لمتغير السن، ف

 والتفاعالت االجتماعية.

التي  (8144دراسة الريماوي )كالتي تم استعراضها  مع جميع الدراسات السابقة الهدف  اختلفت الدراسة الحالية من حيث

جلي ودراسة م ،ن مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدسهدفت للكشف ع

التي هدفت للكشف عن طبيعة العالقة بين تقدير الذات والسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم  (8143)

عن العالقة بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما ( التي هدفت حلى الكشف 8142ودراسة أبو مر  ) ،األساسي

تحديد أثر برنامج تحسين احترام الذات  التي هدفت الى(، (Park& Park, 2015بارك وبارك ودراسة  ،قبل المدرسة االبتدائية

 ,Noronha, Monteiro, Pintoون نورونها وآخر ودراسة ،على احترام الذات والتعلق باألقران في أطفال المدارس االبتدائية

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        162  

 ISSN: 2706-6495 

 
هدفت لمعرفة مستوى تقدير الذات للطالب ذوي األداء االكاديمي المنصفض ومعرفة المستوى االجتماعي التي ( (2019

التي هدفت حلى الكشف عن الدور الوسيط للمرونة وتقدير الذات في  ( (Arslan, 2019أرسالن  ودراسة ،واالقتصادي للطالب

التي ( 8149ودراسة العبيدي ) ،قصاء االجتماعي والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانويةالعالقة بين اإل

( التي هدفت حلى الكشف عن الفرو  في تقدير 8181لتعرف تقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع و دراسة محمد ) هدفت

 .الذات في ضوء بعض المتغيرات

( التي أجريت على عينة من 8144المجتمع والعينة مع دراسة كالً من الريماوي )ة الحالية من حيث كما اختلفت الدراس

كالً من  ودراسة على عينة من أطفال ما قبل المدرسة، اأجريت انالت( 8181ودراسة محمد ) (8142األيتام، ودراسة أبو مر  )

على عينة من الطالب الذين تتراوح  اأجريت انالت( (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون ( و8143مجلي )

التي أجريت على طالب المرحلة الثانوية، ودراسة العبيدي ( (Arslan, 2019أرسالن سنة، ودراسة  42-43أعمارهم بين 

 ( التي أجريت على عينة من أطفال الشوارع في بغداد.8149)

( والتي استصدمت مقياس تقدير الذات 8143ستصدمة مع دراسة مجلي )كما اختلفت الدراسة الحالية من حيث األداة الم

التي ( (Arslan, 2019ودراسة أرسالن ( التي استصدمت اختبار تقدير الذات، 8142والسلوك العدواني، ودراسة أبو مر  )

( 8181ودراسة محمد )( التي استصدمت مقياس الصحة النفسية، 8149استصدمت مقياس اإلقصاء االجتماعي، ودراسة العبيدي )

 التي استصدمت استمارة المستوى االجتماعي التعليمي.

عدم وجود فرو  ذات داللة ححصائية في درجة توافر مكونات تقدير الذات  والتي تنص علىالدراسة الحالية  يجةاختلفت نتو

( والتي 8142أبو مر  )دراسة  مع في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي

 وجود فرو  دالة ححصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي. أشارت الى

الدراسات السابقة في بلورة موضوع الدراسة الحالية وفهم أبعادها وتحديد األهداف  مراجعةاستفادت الباحثة من خالل     

 .وتفسير النتائجة في تصميم وبناء األداكما استفادت ، ؤالت والمنهجية المناسبة لهاوالتسا

 ات،المكونتقدير الذات وفي حعدادها قائمة بهذه  لمكوناتتميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في تناولها 

في محتوى  المكوناتتوفر هذه  درجةللكشف عن  ومحاولتها التعرف على آراء المعلمات في محتوى مناهج المرحلة األولية

 . المناهج

استعراض الدراسات السابقة أن بعض الدراسات اشتركت في كونها تعمل على تحديد مستوى تقدير الذات  خالل يالحظ من

كما في دراسة  (، أو األطفال األيتام8149لدى األطفال الذين لهم ظروف معينة، مثل أطفال الشوارع كما في دراسة العبيدي )

 ,Noronha, Monteiroنورونها وآخرون (، أو الطلبة ذوي األداء األكاديمي المنصفض كما في دراسة 8144الريماوي )

Pinto, 2019).) 

كما يالحظ أن بعض الدراسات األخرى تناولت متغير تقدير الذات من حيث عالقته بمتغيرات أخرى مثل: السلوك العدواني 

(، أو األداء األكاديمي كما في دراسة 8142(، والتفاعالت االجتماعية كما في دراسة أبو مر  )8143ي )كما في دراسة مجل
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أو عالقته بمتغير اإلقصاء االجتماعي والرضا عن الحياة كما في  (،(Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون 

 ((Arslan, 2019دراسة أرسالن 

اول تجربة برنامج ما والتأكد من أثره أو فاعليته في تحسين تقدير الذات لدى األطفال كما والبعض اآلخر من الدراسات ح

 .((Park& Park, 2015بارك وبارك في دراسة 

 متغير تقدير الذات ودرجة توافر مكوناته في المناهج. درستبينما لم يوجد دراسة سابقة "في حدود علم الباحثة" 

 

 جية الدراسة وإجراءاتهامنه . 3

 منهج الدراسة . 1.3

بما يتناسب مع طبيعتها واألهداف المحددة لها، ويعتمد هذا  يطاعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي االرتبا

المنهج على وصف ظاهرة الدراسة )تقدير الذات( وصفاً دقيقاً عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها ومعرفة العالقة 

 .ومتغيري المؤهل العلمي والصبرة ومن ثم تقديم النتائج في ضوئها المكوناتتوافر هذه  درجةبين 

 مجتمع الدراسة . 2.3

وفق معلمة(  328) تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مرحلة الصفوف األولية في مدينة )عنيزة( والبالغ عددهمي

 .م 8184ححصائيات عام 

 عينة الدراسة . 3.3

صككفًا تفصككيليًا لصصككائص عينة 4والجدول رقم ) ،معلمة 411 هام اختيار عينة عشككوائية بلغ عددت الدراسككة ( يعرض و 

 وْفق  متغيراتهن الديموغرافية:

 (1جدول )

 توزيع عينة الدراسة األساسية وْفَق متغيِّراتهن الديموغرافية

 المتغيِّرات عناصر المتغيِّر التكرار النسبة المجموع

411 

 دبلوم 88 88%

 بكالوريوس 62 %62 المؤهل العلمي

 ماجستير 43 43%

411 

 سنوات 2أقل من  88 88%

 نوات الصبرة س
42% 42 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات

 سنة 42حلى  41من  81 81%

 سنة 42أكثر من  32 32%
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( بنسككككبة تمثيل بلغت بكالوريوس)من حملة الشككككهادة الجامعية األولى ( أنَّ غالبية عينة الدراسككككة 4لجدول )ايتَّضككككح من 

 42تزيد سككككنوات خبرتهن عن )النسككككبة األعلى كانت لمن أنَّ لدراسككككة، وعينة ا أنَّ هناك تفاوتًا في مسككككتويات خبرةو ،(62%)

 من حجمالي عينة الدراسة.( %32سنة(، بنسبة تمثيل بلغت )

 اداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها  .4.3

 أداة الدراسة:

ى مكونات تقدير الذات في محتو فرالتحديد آراء المعلمات بدرجة تو االستبانةالدراسة الحالية على أداة رئيسة هي  اعتمدت

 المناهج، وقد تم حعدادها وفق الصطوات اآلتية: 

ير الذات تقد مكوناتفر اتحديد الهدف من االستبانة: ويتمثل في معرفة آراء معلمات مرحلة الصفوف األولية حول درجة تو .4

 في محتوى مناهج المرحلة. 

 بارك وبارك (، ودراسة8143مجلي )، ودراسة بالرجوع لمقياس )كوبر سميث( لتقدير الذات .8

Park& Park, 2015) ،) ت يأتي: تقدير الذا كماالرئيسة المكونات تقدير الذات، وقد تم تحديد  بمكوناتتم بناء قائمة

 . الشصصي، تقدير الذات االجتماعي، تقدير الذات الجسمي، تقدير الذات األكاديمي

 السابقة.  المكوناتمن  ُمكونالفرعية الصاصة بكل  المؤشراتتحديد  .3

 .السابقة المكوناتموزعة على  مؤشراً ( 33(في صورتها األولية من  مكونات أداة الدراسةتكونت قائمة  .1

ينة الدراسة عل الديموغرافيةالسابقة في االستبانة التي تكونت من قسمين: األول: قسم البيانات  المكوناتتضمين قائمة  .2

 لثالثياتقدير الذات بعد وضعها أمام مقياس ليكرت  مكوناتها، والقسم الثاني يتضمن والتقديم لالستبانة وتوضيح الهدف من

  لتحديد درجة توفر المفهوم: يتوافر بــــــ)درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة منصفضة(.

( من المحكمين 41عرضها على ) تم: بعد أن أصبحت جاهزة في صورتها األولية أداة الدراسةالتحقق من صد   .6

( %21ت الالزمة التي أتفق عليها )التعديالتم اجراء ثم  ،متصصصين إلبداء آرائهم في صالحيتها لقياس ما أعدت لقياسهال

تقدير الذات  مكون( من 41حيث تم حعادة صياغة بعض العبارات، وحذف عبارات أخرى مثل العبارة ) من المحكمين،

 مكون( من 82قدرة على التكيف مع كل الظروف(، والعبارة )الشصصي وهي: )يزيد ُمحتوى المناهج ححساس الطفل بال

 تقدير الذات األكاديمي وهي:)يُمكن ُمحتوى المناهج الطفل من تقييم مستواه في مواد بعينها(. 

( من معلمات مرحلة الصفوف األولية، والجدول 81بتطبيقها استطالعياً على عينة مكونة من ) :أداة الدراسةالتأكد من ثبات  .2

 :( يوّضح معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة8) رقم

 (2جدول )

 (20معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة )ن= 

 معامل الثبات  عدد الفقرات أبعاد االستبانة ترتيب البُْعد

 1.91 41 تقدير الذات الشصصي البُْعد األول

 1.93 2 تقدير الذات االجتماعي البُْعد الثاني
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 معامل الثبات  عدد الفقرات أبعاد االستبانة ترتيب البُْعد

 1.98 2 تقدير الذات الجسمي الثالث البُْعد

 1.22 6 تقدير الذات األكاديمي البُْعد الرابع

 1.92 31 الثبات العام لالستبانة

 

 بُْعد على ثبات معامل كان أعلى مناسبةً، حيث كانت" كرونباخ ألفا" بطريقة الثبات معامالت أنَّ  حلى (8)الجدول  نتائج تُشير

 بينما (،1.22) وبلغ )تقدير الذات األكاديمي(، بُْعد على ثبات معامل كان أدنى حين في(، 1.91) )تقدير الذات الشصصي(، وبلغ

  .(، وجميعها قيم مقبولة ححصائيًا1.92لالستبانة ) الكليَّة الدرجة على ثباتالمعامل  بلغ

-4مؤشرات من ) 41ل على مؤشراً، حيث أشتمل المكون األو( 31في صورتها النهائية حيث تكونت من ) االستبانةوضع  .2

(، 81-42مؤشرات من ) 2وأشتمل المكون الثالث على ، (42-44) مؤشرات من 2(، بينما أشتمل المكون الثاني على 41

 وبذلك أصبحت جاهزة للتطبيق النهائي على العينة الفعلية.  ،(31-82مؤشرات من ) 6والمكون الرابع واألخير أشتمل على 

 

 ة االحصائية اساليب المعالج .5.3

 تم، وSPSS)السكككتصراج نتائجها تم اسكككتصدام برنامج الرزمة اإلحصكككائية للعلوم االجتماعية )و الدراسكككة أهداف لتحقيق

 اإلحصائية التالية: لألساليب باستصدام الدراسةاليها  توصلتمعالجة البيانات التي 

 .االستبانة كوناتمل للتأكد من ثبات درجات (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  .4

التكرارات والنسكككب المئوية، والمتوسكككط الحسكككابي الموزون "المرجح"، والمتوسكككط الحسكككابي، واالنحراف المعياريل  .8

ف على درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكككككفوف  لإلجابة عن السكككككؤال الرئيح للدراسكككككةل للتّعر 

 األولية من وجهة نظر المعلمات.

 (3) جدول

 قياس التقدير الثالثي لتفسير المتوسط الحسابي لدرجة االستجابةم

 الوزن االستجابات
 فئة المتوسط 

 التصنيف
 حلى من

 منصفضة  4.62أقل من  4.11 4 متوفر بدرجة منصفضة

 متوسطة 8.31أقل من  4.62 8 متوفر بدرجة متوسطة

 كبيرة  3.11 8.31 3 متوفر بدرجة كبيرة

اختبار  اسككككككتصدام ، حلى جانب(Independent Samples T test)ارنة بين مجموعتين مسككككككتقلتين اختبار )ت( للمق .3

(ل لإلجابة عن أسكككئلة الدراسكككة الفرعيةل سكككعيًا One- Way Analysis of Varianceتحليل التباين أحادي االتجاه )

ف على داللة ما قد يوجد من فرو  بين متوسكطات اسكتجابات عينة الدراسة ب اختالف متغيِّرات: )المؤهل العلمي، للتّعر 

 سنوات الصبرة(.
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 رض النتائج ومناقشتهاع. 4

 .نتائج الدراسة التي تمَّ التوصل حليها مرتبة وْفق  تسلسل أسئلة الدراسة ومناقشةعرض  يتناول هذا الفصل

 ي محتوى مناهجعرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤال الرئيس الذي نصؤؤه: ما درجة توافر مكونات تقدير الذات ف .1.4

 الصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات؟ 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات  السؤال تمَّ  هذا عن لإلجابة 

  ( يبين ذلك:1والجدول )، تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األولية

 (4جدول )

 لحسابية واالنحراف المعياري لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصفوف األوليةالمتوسطات ا

 أبعاد االستبانة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة التوافر

 3 متوسطة 1.218 8.88 تقدير الذات الشصصي

 4 متوسطة 1.222 8.38 تقدير الذات االجتماعي

 8 متوسطة 1.223 8.82 لجسميتقدير الذات ا

 1 متوسطة 1.298 8.49 تقدير الذات األكاديمي

الدرجة الكلية لتوافر مكونات تقدير الذات 

 في محتوى مناهج الصفوف األولية

االنحراف            8.82المتوسط الحسابي العام=

  1.283المعياري=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

األداة التي تقيح درجة توافر  السككككتجابات عينة الدراسككككة لمكوناتالمتوسككككط الحسككككابي العام ( أنَّ 1ئج الجدول )تُظهر نتا

 (3.11من  8.82) بلغ بمتوسككككككط حسككككككابيجاء بدرجة )متوسككككككطة(  مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية

القائمين على بناء مناهج الصككككفوف األولية بتضككككمين محتواها  اهتمام وتعزو الباحثة ذلك الى( 1.283) قدرهوانحراف معياري 

( التي 8144الريماوي )هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة  صتلف، وتبمكونات تنمي تقدير الذات بدرجة متوسكككككطة ووفق أبعاد معينة

  أشارت الى عدم وجود فرو  في مفهوم تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.

 قدرهوانحراف معياري ( 3.11من  8.38) بلغبمتوسككككككط حسككككككابي « تقدير الذات االجتماعي» مكونأعالها لحيث كان 

مناهج الصفوف األولية على مكونات تٌساعد على تنمية العالقات والتفاعل مع اآلخرين  احتواءوتعزو الباحثة ذلك الى ( 1.222)

جة مع وتتفق هذه النتي تحقق تقكدير الكذات االجتمكاعي لدى األطفال،من قبكل األخرين وبكالتكالي  بكاالحتراموتُعزز شككككككعور الطفكل 

 .وجود عالقة ارتباطية بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية الى أشارت( التي 8142نتيجة دراسة أبو مر  )

ي بلغ وانحراف معيار (3.11من  8.49بمتوسككككككط حسككككككابي قدره )« تقكدير الكذات األكاديمي» لمكونبينمكا ككان أدنكاهكا 

وبالرغم من أنَّ مكون تقدير الذات األكاديمي جاء في المرتبة األخيرة حال أنه جاء بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك  (1.298)

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        167  

 ISSN: 2706-6495 

 
الى أن مناهج الصككفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تحتوي بدرجة متوسكككطة على مكونات من شكككأنها تُمِكن الطفل من تقييم 

 وتتفق هذه النتيجة مع ،م، وتكسكككبه القدرة على مواجهة المشككككالت التي تواجهه في المواد الدراسكككيةمسكككتواه الدراسكككي بشككككل عا

عدم وجود عالقة ذات داللة  الى أشكككككارت التي (،(Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  ةنتيجة دراسككككك

 . ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي

 :النحو التالي على مكون لكلِّ  الفرعيَّة للمؤشرات سةالدرا عينة استجابات  -

 األول: تقدير الذات الشخصي. مكونال

ف على   تمَّ حسكككككاب التكرارات والمتوسكككككطات األول،  المكوندرجة توافر مؤشكككككرات اسكككككتجابات عينة الدراسكككككة لللتعر 

لمتوسككككط تنازليًا وفقًا ل تلصيصككككها وترتيبها متو، مكونفي كل مؤشككككر من المؤشككككرات التابعة للالحسككككابية واالنحرافات المعيارية 

 الحسابي لكلِّ منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:

 ( 5) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 
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4 9 
يُنمي ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بقيمته الشصصية.
 متوسطة 1.694 8.43 42% 42 24% 24 34% 34

8 2 
يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بكفاءته.
 متوسطة 1.681 8.84 44% 44 22% 22 38% 38

3 8 
يسككككككككاعككد ُمحتوى المنكككاهج على 

 حدراك الطفل لقدراته الشصصية.
 متوسطة 1.219 8.38 41% 41 11% 11 16% 16

1 1 
يُكحكقكق ُمحتوى المنكككاهج احترام 

 الطفل لذاته.
 متوسطة 1.211 8.82 42% 42 32% 32 12% 12

2 2 
يكدعم ُمحتوى المناهج تقبل الطفل 

 لذاته من دون شروط.
 متوسطة 1.228 8.41 88% 88 18% 18 36% 36

6 4 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على أداء المهام بمفردة.
 مرتفعة 1.699 8.31 43% 43 11% 11 12% 12
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2 3 
يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

 باحتياجاته الشصصية. الوعي
 متوسطة 1.626 8.89 43% 43 12% 12 18% 18

2 6 

يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

القكككدرة على تحمكككل مسككككككؤوليكككة 

 تصرفاته.

 متوسطة 1.244 8.81 42% 42 16% 16 32% 32

9 2 

يزيد ُمحتوى المناهج رضا الطفل 

عن مسككككككاعيككه في تلبيككة حككاجككاتككه 

 الشصصية.

 متوسطة 1.628 8.42 42% 42 28% 28 33% 33

41 41 

يُحقق ُمحتوى المنكككاهج رضكككككككككا 

الطفكل عن القرارات التي يتصذها 

 في المواقف المصتلفة.

 متوسطة 1.622 8.12 49% 49 21% 21 82% 82

  1.218االنحراف المعياري=                      8.88المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

  ( يتضح ما يلي:2من خالل تحليل نتائج الجدول )

( 3.11من  8.88) بلغحسابي  بمتوسطبدرجة )متوسطة( جاءت توافر مؤشكرات البُْعد األول عينة الدراسكة لدرجة  اسكتجاباتأنَّ 

شككككككعور الطفل  تنمياحتواء مناهج الصككككككفوف األولية الى مكونات  وتعزو الباحثة ذلك الى (1.218بانحراف معياري مقداره )و

رسالن أ حدراكه لقدراته الشصصية، وتُحقق شعوره بكفاءته الذاتية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بقيمته الشصصية وتزيد من

Arslan, 2019).التي أشارت الى وجود عالقات حيجابية ودالة بين المرونة والرضا عن الحياة وتقدير الذات )  

بمتوسككككط في الترتيب األول « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على أداء المهام بمفردة» صككككهون( 6جاء المؤشككككر رقم ) حيث

( وبكدرجكة متوسككككككطكة، وتعزو البكاحثكة ذلكك الى احتواء مناهج 1.699( وانحراف معيكاري مقكداره )3.11من  8.31حسككككككابي )

أبو  هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة صتلف، وتحالصككككفوف األولية على مكونات تنمي لدى الطفل االسككككتقاللية واالعتماد على النف

 ( التي أشارت الى أن من أهم مظاهر تقدير الذات لدة األطفال الفرح باللعب مع األقران.8142مر  )

ي ف« يُحقق ُمحتوى المناهج رضكككا الطفل عن القرارات التي يتصذها في المواقف المصتلفة» ونصكككه( 41جاء المؤشكككر رقم )بينما 

( وتعزو الباحثة ذلك لقلة احتواء مناهج 1.622( وانحراف معياري مقداره )3.11من  8.12ير بمتوسكككط حسكككابي )الترتيب األخ

 ،الصفوف األولية على مكونات تمكن األطفال من حتصاذ القرارات السليمة والشعور بالرضا حيال ذلك
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وجود عالقات سككككلبية ودالة بين اإلقصككككاء  ( التي أشككككارت الى(Arslan, 2019أرسككككالن هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككة  تفقوت 

 االجتماعي والرضا عن الحياة وتقدير الذات.

 الثاني: تقدير الذات االجتماعي. مكونال 

ف على اسككتجابات عينة الدراسككة لدرجة توافر مؤشككرات المكون الثاني، تمَّ حسككاب التكرارات والمتوسككطات الحسككابية  للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لك مؤشككر من المؤشككرات التابعة للمكون، وتواالنحرافات المعيارية في كل م

 منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:

 ( 6) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 
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4 4 
يدعم ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 مة عالقات مع اآلخرين.على حقا
 مرتفعة 1.626 8.11 9% 9 32% 32 23% 23

8 8 
يُسككككاعد ُمحتوى المناهج في تنمية 

 العالقات والتفاعل مع اآلخرين.
 مرتفعة 1.632 8.18 2% 2 18% 18 21% 21

3 3 
يُعزز ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل باالحترام من قبل اآلخرين.
 مرتفعة 1.622 8.32 44% 44 11% 11 19% 19

1 1 

يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

الككطككفكككل بكككأهككمككيكككة حضككككككككوره 

 االجتماعي.

 مرتفعة 1.629 8.36 41% 41 11% 11 16% 16

2 6 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

القدرة على اسكككككتصدام األسكككككلوب 

المناسككب للتعامل مع اآلخرين في 

 المواقف المصتلفة.

 متوسطة 1.236 8.82 42% 42 39% 39 11% 11

6 2 
يزيكككد ُمحتوى المنكككاهج من وعي 

 الطفل بدوره االجتماعي.
 متوسطة 1.628 8.33 41% 41 12% 12 13% 13
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2 2 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على حقناع االخرين بأفكاره.
 متوسطة 1.282 8.12 83% 83 12% 12 31% 31

  1.222عياري=االنحراف الم                      8.38المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:6من خالل تحليل نتائج الجدول )

 متوسطبتوافر مؤشكرات البُْعد الثاني قد جاءت بدرجة )متوسكطة( قريبة من المرتفعة، عينة الدراسكة لدرجة  أنَّ تقديرات مفردات

أن مناهج الصكككككفوف األولية تحتوي وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.222) درهقانحراف معياري و( 3.11من  8.38) بلغحسكككككابي 

على مكونات من شكككأنها تسكككاعد الطفل في تكوين عالقات اجتماعية والتفاعل معها بطريقة مناسكككبة  متوسكككطه الى مرتفعةبدرجة 

بو أ النتيجة مع نتيجة دراسكككةوتتفق هذه  ،االجتماعي حضكككورهكما تعزز ححسكككاسكككه باالحترام من قبل االخرين و تشكككعره بأهمية 

  .( والتي أشارت الى وجود عالقة ارتباطيه بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية8142مر  )

األول في الترتيب « يدعم ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على حقامة عالقات مع اآلخرين» ونصككككككه( 4جاء المؤشككككككر رقم )حيث 

وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.626)قدرة ( وانحراف معياري 3.11من  8.11) بلغ وبكدرجة توافر )مرتفعة( بمتوسككككككط حسككككككابي

احتواء مناهج الصكفوف األولية على مكونات تشجع الطفل على حقامة عالقات مع األقران والتفاعل معهم بطريقة مناسبة، وتتفق 

 طية بين تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية.( التي أشارت الى وجود عالقة ارتبا8142أبو مر  ) هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

في الترتيب األخير وبدرجة « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على حقناع االخرين بأفكاره» ونصككه( 2جاء المؤشككر رقم )بينما 

قلة احتواء وتعزو الباحثة ذلك الى  (1.282) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.12) بلغ توافر )متوسككطة( بمتوسككط حسككابي

تمكن الطفل من األساليب الالزمة والمناسبة إلقناع األخرين بأفكاره والتأثير عليهم بطريقة مناهج الصفوف األولية على مكونات 

( التي أشارت الى أن من أهم مظاهر التفاعالت االجتماعية لدى 8142أبو مر  ) هذه النتيجة مع نتيجة دراسكة صتلفحيجابية، وت

 المدرسة تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة على المشاركة في النشاطات واألعمال.أطفال ما قبل 

 الثالث: تقدير الذات الجسمي. مكونال 

ف على استجابات عينة الدراسة لدرجة توافر مؤشرات المكون الثالث، تمَّ حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية  للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لك ملمؤشككرات التابعة للمكون، وتواالنحرافات المعيارية في كل مؤشككر من ا

 منها، والجدول التالي يوضح نتائج التحليل:
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(1) جدول  

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 
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4 1 
حتوى المنكككاهج تقكككدير  يُكحكقكق مكُ

 ي.الطفل لمظهره الصارج
 متوسطة 1.212 8.31 42% 42 36% 36 12% 12

8 2 
يُسكككاعد ُمحتوى المناهج في تقدير 

 الطفل لقدراته الجسمية.
 متوسطة 1.219 8.82 42% 42 13% 13 18% 18

3 2 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

الرضككككا عن صككككورة جسككككمه من 

 وجهة نظره.

 متوسطة 1.211 8.42 84% 84 13% 13 36% 36

1 6 
حتوى المناهج الى احترام يُؤدي مُ 

 الطفل لجسمه.
 متوسطة 1.221 8.42 88% 88 32% 32 11% 11

2 4 
يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

 على العناية بجسمه بشكل مستقل.
 مرتفعة 1.629 8.36 48% 48 11% 11 12% 12

6 3 

يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

تقييم لما لديه من مهارات جسككمية 

 وحركية.

 متوسطة 1.616 8.34 41% 41 19% 19 14% 14

2 8 
يُحقق ُمحتوى المنكككاهج شككككككعور 

 الطفل بالصحة الجسمية.
 متوسطة 1.641 8.34 2% 2 23% 23 39% 39

  1.223االنحراف المعياري=                      8.82المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:2ليل نتائج الجدول )من خالل تح

 8.82) بمتوسط حسابي بلغتوافر مؤشكرات البُْعد الثالث قد جاءت بدرجة )متوسطة(، لدرجة  عينة الدراسكة أنَّ تقديرات مفردات

 تمناهج الصفوف األولية بدرجة عالية على مكونا احتواءوتعزو الباحثة ذلك الى  (1.223) قدرةانحراف معياري و( 3.11من 

وتسكهم في تنمية شكصصكيته وتكسكبه الصبرات األسكاسية التي تشكل مفهوم  تكسكب الطفل القدرة على العناية بجسكمه بشككل مسكتقل
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التي أشككارت الى ( (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة تفق وت، الذات لديه

 .تقدير الذاتوأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى حن نظام التعليم والجانب الصحي للطالب 

في الترتيب األول « يُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطفل على العناية بجسكككمه بشككككل مسكككتقل» ونصكككه( 2جاء المؤشكككر رقم )حيث 

ى احتواء مناهج الصككككككفوف وتعزو الباحثة ذلك ال (1.629) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.36)بلغ بمتوسككككككط حسككككككابي 

األولية على مكونات تكسككككب الطفل الممارسككككات الالزمة للعناية بجسككككمه بطريقة سككككليمة وبمفرده، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

( التي أشارت حلى وجود فرو  ذات داللة ححصائية في تحسين ححترام الذات بشكل (Park& Park, 2015بارك وبارك  دراسة

 لمجموعة التجريبية.عام لصالح أطفال ا

في الترتيب األخير « يُكسب ُمحتوى المناهج الطفل الرضا عن صورة جسمه من وجهة نظره» ونصه( 3جاء المؤشر رقم )بنما 

ذلك الى قلة احتواء مناهج الصكككفوف  الباحثةوتعزو  (1.211) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.42) بلغ بمتوسكككط حسكككابي

الطفل الثقة حيال مظهره الصارجي والرضكككا عن صكككورة جسكككمه من وجهة نظره بغض النظر عن  سكككباألولية على مكونات تك

التي كشككفت عن وجود عالقة حيجابية ( (Arslan, 2019أرسككالن  رأي االخرين حول ذلك، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة

 الحياة وتقدير الذات.النفح وودالة بين الرضا عن 

 لذات األكاديمي.الرابع: تقدير ا مكونال

ف على اسكتجابات عينة الدراسكة لدرجة توافر مؤشرات المكون الرابع، تمَّ حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية   للتعر 

لِّ تلصيصككها وترتيبها تنازليًا وفقًا للمتوسككط الحسككابي لكم واالنحرافات المعيارية في كل مؤشككر من المؤشككرات التابعة للمكون، وت

 دول التالي يوضح نتائج التحليل:منها، والج

 ( 1) جدول

نتائج التحليل الوصفي )التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التوافر والترتيب( 

 الرابع  مكونلمؤشرات ال

شر
ؤ
لم

 ا
قم

ر
شر 

ؤ
لم

 ا
ب

تي
تر

 

 المؤشرات

 التقديرات
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ط
س

و
مت

ال
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

فر
وا

لت
 ا
جة

در
 

متوفر 

 بدرجة كبيرة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

4 4 
يُمكن ُمحتوى المنككاهج الطفككل من 

 تقييم مستواه الدراسي بشكل عام.
 متوسطة 1.218 8.89 42% 42 32% 32 16% 16

8 2 

 ليُنمي ُمحتوى المناهج قدرة الطف

على حل المشككككالت التي تواجهه 

 في المواد الدراسية.

 متوسطة 1.264 8.43 83% 83 14% 14 36% 36
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متوفر 

 بدرجة كبيرة

متوفر 

بدرجة 

 متوسطة

متوفر 

بدرجة 

 منخفضة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

3 8 

يُحفز ُمحتوى المناهج قدرة الطفل 

على حنجاز التكليفات التي تتطلبها 

 المواد الدراسية.

 متوسطة 1.286 8.81 42% 42 18% 18 14% 14

1 3 

حكتوى المنكككاهج قكككدرة  يُكحكقكق مكُ

التطور في مسككككككتواه الطفككل على 

 الدراسي.

 متوسطة 1.624 8.84 41% 41 24% 24 32% 32

2 6 

يُكسكككككككب ُمحتوى المنككاهج الطفككل 

القدرة على مواجهة الصككككككعوبات 

 األكاديمية التي تواجهه.

 متوسطة 1.264 8.12 82% 82 18% 18 33% 33

6 1 

يُشككككككجع ُمحتوى المنكككاهج قكككدرة 

الطفككل على طرح األسككككككئلككة في 

 يمية المصتلفة.المواقف التعل

 متوسطة 1.696 8.81 46% 46 12% 12 36% 36

  1.298االنحراف المعياري=                      8.49المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التوافر )متوسطة(

 

 ( يتضح ما يلي:2من خالل تحليل نتائج الجدول )

 8.49) بمتوسط حسابي بلغفر مؤشكرات البُْعد الرابع قد جاءت بدرجة )متوسطة(، تواعينة الدراسكة لدرجة  أنَّ تقديرات مفردات

وتعزو البككاحثككة ذلككك الى أن محتوى منككاهج الصككككككفوف األوليككة من وجهككة نظر  (1.298) قككدرهانحراف معيككاري و( 3.11من 

إليجابية ل الدراسي ونظرته االمعلمات يتضكمن بنسكبة متوسطة الى منصفضة مكونات تساعد على تنمية قدرة الطفل على التحصي

( التي (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  هكذه النتيجكة مع نتيجة دراسككككككة صتلف، وتلكذاتكه حيكال ذلكك

 اشارت الى عدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي.

في الترتيب األول « الطفل من تقييم مسككككتواه الدراسككككي بشكككككل عام يُمكن ُمحتوى المناهج» ونصككككه( 4جاء المؤشككككر رقم )حيث 

وتعزو الباحثة ذلك الى أن مناهج الصكككفوف األولية  (1.218) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.89) بلغ بمتوسكككط حسكككابي

   تحتوي بدرجة متوسطة على مكونات تكسب الطفل القدرة على تقييم مستواه الدراسي بشكل عام وبموضوعية،
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( التي أشكككككارت الى حن نظام (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسكككككة

 التعليم للطالب وأسرته وأصدقائه والمدرسين له أهمية قصوى في تحديد مستوى التحصيل الدراسي. 

في « ة على مواجهة الصككعوبات األكاديمية التي تواجههيُكسككب ُمحتوى المناهج الطفل القدر» ونصككه( 2جاء المؤشككر رقم )بينما 

وتعزو الباحثة ذلك الى قلة احتواء  (1.264) قدره( وانحراف معياري 3.11من  8.12) بلغ الترتيب األخير بمتوسكككككط حسكككككابي

لها  د يتعرضمناهج الصكفوف األولية على مكونات تسكاعد الطفل اكتسكاب المهارات الالزمة لتحدي المصاعب االكاديمية التي ق

( التي (Noronha, Monteiro, Pinto, 2019نورونها وآخرون  في المواقف التعليمية، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككة

 أشارت الى عدم وجود عالقة ذات داللة ححصائية بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي.

الذي نصه: ما الفروق في درجة توافر مكونات تقدير الذات عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي األول  .2.4

 في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي؟ 

(ل One- Way Analysis of Varianceاسككككتصدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )تم السككككؤال  هذا عن لإلجابة

وى درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتين المتوسكطات الحسكابية السكتجابات أفراد عينة الدراسة حول بلبيان داللة الفرو  

 ذلك: ( يبين9والجدول )، المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير المؤهل العلمي

 (6جدول )

دراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة ال

 الصفوف األولية وْفَق متغيِّر المؤهل العلمي

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )المؤهل العلمي( 
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

 تقدير الذات الشصصي

 1.286 8.86 88 دبلوم

 1.224 8.84 61 يوسبكالور

 1.222 8.46 43 ماجستير

 تقدير الذات االجتماعي

 1.126 8.34 88 دبلوم

 1.266 8.34 61 بكالوريوس

 1.628 8.14 43 ماجستير

 تقدير الذات الجسمي

 1.226 8.82 88 دبلوم

 1.222 8.81 61 بكالوريوس

 1.282 8.39 43 ماجستير

 تقدير الذات األكاديمي

 1.291 8.81 88 دبلوم

 1.222 8.42 61 بكالوريوس

 1.696 8.81 43 ماجستير

 1.212 8.86 88 دبلوم
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 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )المؤهل العلمي( 
 المتوسط الحسابي العدد

االنحراف 

 المعياري

الدرجة الكلية لتوافر مكونات 

تقدير الذات في محتوى 

 مناهج الصفوف األولية

 1.231 8.83 61 بكالوريوس

 1.223 8.89 43 ماجستير

المتوسكطات الحسكابية لتقديرات عينة الدراسكة لدرجة توافر  ( وجود فرو  ظاهرية بين9يالحظ من خالل نتائج الجدول )

مكونكات تقكدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية وْفق  متغيِّر المؤهل العلميل ولمعرفة فيما حذا كانت هذه الفرو  ذات 

 One- Way Analysis ofاه )اختبار تحليل التباين أحادي االتج تم استصدام( أα≤  1.12داللة ححصكائية عند مستوى الداللة )

Variance) ،يبين ذلك (41الجدول )و: 

 ( 10جدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في 

 محتوى مناهج الصفوف األولية وْفَق متغيِّر المؤهل العلمي

مصدر 

 التباين

 لمتغيِّرات التابعةا

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

ي
لم
لع
 ا
ل
ؤه
لم
ا

 

 تقدير الذات الشصصي

بين 

 المجموعات
1.121 8 1.111 

1.433 1.226 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 تالمجموعا
89.114 92 1.899 

  99 89.124 المجموع

 تقدير الذات االجتماعي

بين 

 المجموعات
1.414 8 1.124 

1.468 1.224 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.323 92 1.343 

  99 31.121 المجموع

 

 تقدير الذات الجسمي

بين 

 المجموعات
1.821 8 1.411 

1.184 1.622 

ير دال غ

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
38.888 92 1.338 

  99 38.214 المجموع
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مصدر 

 التباين

 لمتغيِّرات التابعةا

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

 

 تقدير الذات األكاديمي

بين 

 المجموعات
1.112 8 1.183 

1.163 1.939 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.618 92 1.322 

  99 31.622 المجموع

فر الدرجة الكلية لتوا

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

بين 

 المجموعات
1.139 8 1.181 

1.124 1.938 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
82.124 92 1.829 

  99 82.441 المجموع

( بين α≤  1.12الداللة )( حلى عدم وجود فرو  دالة ححصكككككائيًا عند مسكككككتوى 41تُشكككككير النتائج الموضكككككحة بالجدول )

المؤهل  متغيِّرل تُعزىمتوسكككطات تقديرات عينة الدراسكككة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكككفوف األولية 

مؤهالتهم العلمية يتفقون على توافر مكونات تقدير الذات  باختالفوتعزو الباحثة ذلك الى ان جميع افراد عينة الدراسكككة  ،العلمي

 أشككارت الى( التي 8142، وتصتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسككة أبو مر  )محتوى مناهج الصككفوف األولية بدرجة متوسككطةفي 

 .وجود فرو  ذات داللة احصائياً في درجة تقدير الذات والتفاعالت االجتماعية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي

عي الثاني الذي نصؤؤؤه: ما الفروق في درجة توافر مكونات تقدير الذات عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤؤال الفر .3.4

 في محتوى المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 

(ل One- Way Analysis of Varianceالسككككؤال تم اسككككتصدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه ) هذا عن لإلجابة

وى درجة توافر مكونات تقدير الذات في محتبين المتوسكطات الحسكابية السكتجابات أفراد عينة الدراسة حول الفرو  لبيان داللة 

 ( يبين ذلك:44المناهج للصفوف األولية من وجهة نظر المعلمات تغزى لمتغير سنوات الصبرة، والجدول )

(11جدول )  

ينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ع

 الصفوف األولية وْفَق متغيِّر سنوات الخبرة

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )سنوات الخبرة( 
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.239 8.33 88 سنوات 2أقل من  تقدير الذات الشصصي
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 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(

 المتغيِّر المستقل

 )سنوات الخبرة( 
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.83 1.166 

 1.122 8.82 81 سنة 42حلى  41من 

 1.648 8.44 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات االجتماعي

 1.263 8.12 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.14 1.149 

 1.242 8.89 81 سنة 42حلى  41من 

 1.649 8.88 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات الجسمي

 1.191 8.11 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.12 1.212 

 1.612 8.42 81 سنة 42حلى  41من 

 1.616 8.42 32 سنة 42أكثر من 

 تقدير الذات األكاديمي

 1.682 8.34 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.38 1.223 

 1.221 8.42 81 سنة 42حلى  41من 

 1.223 8.12 32 سنة 42أكثر من 

الدرجة الكلية لتوافر 

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

 1.199 8.32 88 سنوات 2أقل من 

 41حلى أقل من  2من 

 سنوات
42 8.31 1.112 

 1.211 8.83 81 سنة 42حلى  41من 

 1.222 8.41 32 سنة 42أكثر من 

( وجود فرو  ظاهرية بين المتوسكككككطات الحسكككككابية لتقديرات عينة الدراسكككككة لدرجة 44يالحظ من خالل نتائج الجدول )

متغيِّر سنوات الصبرةل ولمعرفة فيما حذا كانت هذه الفرو  ل تٌعزىتوافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصكفوف األولية 

 One- Wayاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )تم اسككككككتصكدام ( أα≤  1.12مسككككككتوى الكداللكة )ذات داللكة ححصككككككائيكة عنكد 

Analysis of Variance) ،يبين ذلك (48الجدول )و: 

http://www.ajrsp.com/
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(12جدول )  

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في 

 وى مناهج الصفوف األولية وْفَق متغيِّر سنوات الخبرةمحت

مصدر 

 التباين

 المتغيِّرات التابعة

 )أبعاد االستبانة(
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

(Sig) 

 داللة الفرق

رة
صب
 ال
ت
وا
سن

 

 تقدير الذات الشصصي

بين 

 المجموعات
1.269 3 1.826 

1.269 1.161 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
82.348 96 1.892 

  99 89.124 المجموع

 تقدير الذات االجتماعي

بين 

 المجموعات
4.119 3 1.336 

4.192 1.322 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
89.122 96 1.312 

  99 31.121 المجموع

 

 تقدير الذات الجسمي

بين 

 المجموعات
4.613 3 1.231 

4.661 1.424 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
31.292 96 1.388 

  99 38.214 المجموع

 

 تقدير الذات األكاديمي

بين 

 المجموعات
4.411 3 1.324 

4.194 1.322 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 اتالمجموع
33.211 96 1.319 

  99 31.622 المجموع

الدرجة الكلية لتوافر 

مكونات تقدير الذات في 

محتوى مناهج الصفوف 

 األولية

بين 

 المجموعات
1.946 3 1.312 

4.449 1.312 

غير دال 

ححصائيًا عند 

1.12 
داخل 

 المجموعات
86.491 96 1.823 

  99 82.441 المجموع
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( بين α≤  1.12( حلى عدم وجود فرو  دالة ححصككككككائيًا عند مسككككككتوى الداللة )48الموضككككككحة بالجدول ) تُشككككككير النتائج

سككنوات  متغيِّرل تٌعزىمتوسككطات تقديرات عينة الدراسككة لدرجة توافر مكونات تقدير الذات في محتوى مناهج الصككفوف األولية 

اختالف عدد سككككككنوات الصبرة لديهم يتفقون على توافر مكونات وتعزو البكاحثة ذلك الى ان جميع افراد عينة الدراسككككككة بالصبرة، 

( التي 8181، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسككككككة محمد )تقدير الذات في محتوى مناهج الصككككككفوف األولية بدرجة متوسككككككطة 

اوي دراسككككككة الريمى لمتغير السككككككنوات، كما تتفق النتيجة الحالية مع نتيجة عدم وجود فرو  في تقدير الذات تُعز أشككككككارت الى

 .التي لم تظهر فرو  ذات داللة احصائياً في مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة يُعزى لمتغير العمر( 8144)

 المقترحة والدراسات التوصيات. 5

ذلك اقتراح لبعض الدراسككات المسككتقبلية، التي تُكمل ما  يليلفصككل مجموعة من التوصككيات الممكن تطبيقها، ثمَّ يٌقدم هذا ا

 تمَّ التوصل حليه من نتائج، وفيما يلي عرض هذه الجوانب بالتفصيل:

 توصيات الدراسة. 1.5

 منها: من التوصيات، بعدد   الصروج يمكن فإنَّه الدِّراسة، في حليها التوصل تمَّ  التي والنتائج المعطيات ضوء في

حلى تضككمين مكونات تقدير الذات في الطبعات الجديدة بشكككل  دعوة القائمين على وضككع وبناء مناهج الصككفوف األولية -4

 .أكبر مما هي عليه في الطبعة الحالية

ا يستجد في ضوء م بكل محتوياتها ومشكتمالتها بصكفة دورية اسكتمرارية تحليل وتقويم محتوى مناهج الصكفوف األولية -8

 من مستحدثاتل للتأكد من مدى فاعليتها للعملية التعليمية.

بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت درجة توافر مكونات تقدير  تبصكير القائمين على وضع مناهج الصفوف األولية -3

 .الذاتل لالستفادة منها في عملية التطوير للمناهج

صصين في مجال المناهج وطر  التدريح العامةل لتطوير محتوى مناهج الصفوف ضرورة االستعانة بالصبراء والمتص -1

 األولية، وتقديم الموضوعات التي تتضمن مكونات تقدير الذات.

 ضرورة خضوع مقررات ومناهج الصفوف األولية للمراجعة والتطوير المستمر بما يتالءم مع أية تغيرات تحدث. -2

وف األولية عند تطوير محتوى المناهج في طبيعة الموضوعات التي يتضمنها األخذ بآراء ووجهات نظر معلمات الصف -6

 التطوير والتحديث.
 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

ل حليه من نتائج، تمَّ التوصككككل حلى عدد من النقاط البحثية التي تقترح الباحثة تقديم دراسككككات علمية م التوي ضككككوء ما تف صككككِّ

 حولها، وهي كما يلي:

 .اثلة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية مصتلفةل وذلك للعمل على حغناء األدب التربوي في هذا المجالدراسة مم -

دراسككككة مقارنة لمحتوى مناهج الصككككفوف األولية بالمملكة العربية السككككعودية مع محتوى مناهج الصككككفوف األولية في دول  -

 أخرى.

 العربية السعودية لألهداف التي وضع من أجل تحقيقها. حول مدى تحقيق مناهج الصفوف األولية بالمملكة دراسة -

http://www.ajrsp.com/
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 المراجع. 6

 لمراجع العربية:ا. 1.6

 (. علم النفح التطوري، الطفولة والمراهقة، دار المسيرة للنشر والتوزيع. 8112أبو جادو، صالح )

مدرسة االبتدائية خارج المنزل (. تقدير الذات وعالقته بالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال ما قبل ال8142أبو مر ، جمال )

 . 42 -4(، 41بمدينة الصليل. مجلة دراسات نفسية وتربوية، مصبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية. )

 . 362 -323(. 8)3(. مستوى تقدير الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية. مجلة العلوم النفسية والتربوية. 8146بربكر، دبابي )

 6-1-2023( أهمما ينبغي معرفته عن التعلم الفعال في الصفوف األولية. تم استصراجها بتاريخ 8181بكر. تامر. )

 educ.com/author/tamerbkr-https://www.new . 

رسالة ) لدى المعاقين بصريًا في سلطنة عمان. فاعلية برنامج حرشاد جمعي في تنمية تقدير الذات(. 8144الحجري، سالمة )

 ماجستير غير منشورة( جامعة نزوى. 

 .مستوى تقدير الذات لدى المراهق مجهول النسب المكفول في أسرة بديلة دراسة حالة لمراهقين مكفولين(. 8146دليلة، لقوقي )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد خيضر. 

(. تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الجامعية ذوي 8181ذوي، رشا )الدوايدة، أحمدل المغ

 . 21 -33(، 31)41اضطرابات الكالم. مجلة التربية الصاصة والتأهيل، 

 . 81 -42(، 42. )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. أهمية تقدير الذات في حياة الفرد. 8141ديب، فتيحة )

مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية (. مفهوم تقدير الذات لدى الطلبة األيتام في مدارس ضاحية القدس. 8144وي، عمر )الريما

 . 441 -92. جامعة السلطان قابوس

(. الصعوبات التي يواجهها معلمو المرحلة االبتدائية في حدارة الصف الدراسي. رسالة ماجستير غير 8142ساكر، أميرة )

 عة العربي بن مهيدي أم البواقي.منشورة. جام

 ./https://ynmodata.com/ar 6-1-2023( المناهج التعليمية في المدارس. تم استصراجها بتاريخ 8188ستيفيك. حميلي. )

 13 لعلوم اإلنسانية واالجتماعية.مجلة الباحث في ا(. تقدير الذات في بيئة العمل. 8181سماعين، بن درفل محمد، مكي )

(48 ،)413- 422 . 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عالقة تقدير الذات بالدافعية لإلنجاز لدى تالمذة الثانوية(. 8148صارة، حمري )

 وهران. 

جلة محلة االبتدائية. (. برنامج لتحسين صعوبات القراءة وأثره على تقدير الذات لدى تالميذ المر8181الصعيدي، نادية )

 . 499 -462(، 84) البحث العلمي في التربية.

(. فاعلية برنامج حرشادي جمعي يستند حلى الدراما في تقدير الذات والقلق 8181طشطوش، راميل جدوع، أميمة )

 . 418 -23(. 4)46. المجلة األردنية في العلوم التربويةاالجتماعي لدى المراهقات. 
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في رياض األطفال في دولة قطر وأثره على كل من الطفل والمعلم STEM تطبيق منهج(. 8181د. )عاشور، أريج مسعو

 ]رسالة ماجستير منشورة[. جامعة قطر. والعملية التعليمية من وجهة نظر المعلمات

لعربية المجلة ااد. (. الصحة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدى عينة من أطفال الشوارع في مدينة بغد8149العبيدي، عفراء )

 . 818 -422(، 41) للعلوم التربوية والنفسية.

مجلة جامعة تشرين، العلوم (. تقدير الذات لدى طالب مدرسة التمريض في محافظة طرطوس. 8149عجي، سناء )

 . 899 -891(. 1) 14الصحية، 

 جلو المصرية. مكتبة األن علم النفح اإليجابي رؤية معاصرة.(. 8142عزت، شيماءل محمد، رشا )

تقدير الذات وعالقته بالمستوى االجتماعي االقتصادي والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية (. 8141العطا، عايدة )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.  بمدارس محلية جبل أولياء.

. صحيفة التربية، السنة الحادية والسبعون، 8.1البتدائية في نظام التعليم الجديد (. مالمح مناهج المرحلة ا8149غانم، تفيده )

 . 11 -83العدد األول والثاني أكتوبر. 

حاالت من مرحلة التعليم  1مستوى تقدير الذات لدى فئة تالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة دراسة (. 8142لوصيف، حيمان )

 ورة(، جامعة محمد خيضر. . )رسالة ماجستير غير منشاالبتدائي

تبة مكتعزيز تقدير الذات حعادة بناء وتنظيم نفسك للنجاح في األلفية الجديدة. (. 8112مالهي، رانجيتل ريزنر، روبرت )

 جرير

(. تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي بمدينة 8143مجلي، شايع )

 . 411 -29(. 4) 89لة جامعة دمشق، صعدة. مج

(. الفرو  في تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية لدى طفل ما قبل المدرسة. 8181محمد، مروة عبد المحسن )

 .366-349(، 3)86، مجلة دراسات تربوية واجتماعية

 6-1-2023( معلم الصفوف األولية الناجح. تم استصراجها بتاريخ 8141مسملي. أحمد. )

https://www.manhal.net/art/s/2335 . 

(. صالبة الشصصية وعالقتها بتقدير الذات لدى التدريسيين في الجامعة. مجلة البحوث 8148مكي، لطيفل حسن، براء )

 .111 -323(، 34التربوية والنفسية. )

 المراجع اإلنجليزية: .2.6
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 ابن طفيل بين إحياء الفلسفة وريادة الرواية الرمزية 

Ibn Tufail between the revival of philosophy and the pioneering of the symbolic narration 

 فاطمة مفلح العبدالالت /الدكتورةإعداد 

ميرة كلية األ، عميد لشؤون الجودة وشؤون الطلبةقسم العلوم االساسية ونائب ال ،محاضر متفرغ في تخصص اللغة العربية

 ردنية الهاشميةالمملكة األ، ثروت

Email: dr.fatem@gmail.com 

   الملخص:

م والفيلسوف ي العالاألندلستهدف هذه الدراسة لكتاب حي بن يقظان البن طفيل، لبيان أثر ودور ابن طفيل محمد بن عبد الملك        

والطبيب والفقيه والكاتب في إثراء الفلسفة العربية ولبيان أهمية كتابه ذاك لسرد أفكاره الفلسفية المستمدة من علوم عصره، صابغا 

الخاصة وسابقا عصره في ريادة فن السرد الرمزي، واستطاعته أن يصل إلى مراده بطريقة قصصية شائقة. فقد شغل إياها بآرائه 

ابن طفيل بكتابه "حي بن يقظان "الكثيرين في شرق األرض وغربها وعلى مدى عصور فأثر فيمن قراءة أيما تأثير بل وأقروا 

سان يبحث في نإيقظان كان بطال لرواية تحكي قصة ه بعضهم إلى أن حي بن ببراعته في بيان مراحل تطور العقل البشري، وانتب

الكون عمن خلق هذا الكون وصاغ ذلك كله في رواية رمزية مكتملة العناصر في محاولة منه إليصال أفكاره الفلسفية لطالب 

ت عديدة ابه نجمة مضيئة لسنواالعلم في عصره بطريقة محببة وسط مجتمع عرف برفضه للفلسفة ومسالكها وسالكيها وكان كت

ولقد حقق ابن طفيل في كتابه تنافذا أديبا بارعا إذ استطاع الربط بين أكثر من لون  في سماء الغرب الحالكة قبيل عصر النهضة. 

ية نأدبي في آن واحد لذا وقع الكثيرون في حيرة عند تصنيف كتابه، كما ان محاولة ابن طفيل االجابة عن أسئلة البشرية الكو

بن طفيل استطاع ا بأسلوب منطقي مبسط يعكس همته العالية وتصميمه للوصول إلجابات استداللية تخطر ببال عدد من الناس. 

ية المنظور مستخدما األدوات الفلسفية المعروفة في زمانه، لذا ال بد من دراسة بقية إسالمهضم الفلسفة اليونانية وانتاج فلسفة 

نها نتاج يستحق الدراسة. ومن الواضح محاولة ابن طفيل الوصول الى توافق بين العقل والنقل متجنبا أي مؤلفاته باهتمام كبير أل

 صدام قد يحصل بينهما، مما يعكس بعض السمات الشخصية له.

 ة عصرالفلسفة العربي ،ل والنقلقالع ،حي بن يقظان ،ياألندلسطفيل  ابن ،الفلسفة حياءالرمزية، إالرواية  :المفتاحيةالكلمات 

 .يوناألندلس، الفالسفة الموحدين
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Ibn Tufail between the revival of philosophy and the pioneering of the symbolic 

narration 

Abstract:  

This study of Ibn Tufail’s book “Hayy ibn Yaqzan” aims at showing the impact and role of Ibn 

Tufail Muhammad ibn Abd al-Malik al-Andalusi, the scientist, philosopher, physician, jurist and 

writer in enriching Arabic philosophy in that book by presenting his philosophical ideas which are 

derived from the sciences of his time, imbuing them with his own views and ahead of his time in 

pioneering the art of the symbolic narration, and was able to reach his goal in an interesting 

anecdotal way. Ibn Tufail, with his book Hayy ibn Yaqzan, occupied many people in the east and 

west of the earth and over the centuries. He also affected those who read it, and they acknowledged 

that the book shows the stages of development of the human mind, and that Hayy ibn Yaqzan is 

the hero of a novel that tells the story of a man searching the universe for who created it. Moreover, 

Ibn Tufail poured all of that into an interesting symbolic novel complete with elements in an 

attempt to communicate his philosophical ideas to students of science in his time in a loving way, 

amidst a society known for its rejection of philosophy, its paths, and its followers.  

In his book, Ibn Tufail achieved a brilliant literary effect, as he was able to link more than 

one literary color at the same time, so many people were confused when classifying his book, and 

Ibn Tufail's attempt to answer universal human questions in a simplified logical manner reflects 

his high motivation and determination to reach inferential answers for more. number of people Ibn 

Tufail was able to digest Greek philosophy and produce a perspective Islamic philosophy using 

the well-known philosophical tools of his time, so the rest of his writings must be studied with 

great interest because it is a product worth studying It is clear that Ibn Tufail tried to reach a 

consensus between reason and transmission, avoiding any clash that might occur between them, 

which reflects some of his personal characteristics ..  

Keywords: the symbolic novel, the revival of philosophy, Ibn Tufail Al-Andalusi, Hayy ibn 

Yaqzan, reason and transmission, Arabic philosophy, the era of Al-Mohads, Andalusian 

philosophers. 
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 :مقدمة البحث. 1

أفكاره وقناعاته الفلسفية ورصده للتطور  ،تحاول هذه الدراسة أن تسبر أغوار ابن طفيل بدراسة بطل روايته حي بن يقظان 

 فة؟والمكاشفي تقبل الفلسفة والزهد  وأنواع البشرودور كل من العقل والنقل في حياة البشر  ،البشريالفكري للعقل 

عن  لإلجابة ،الفنية" من الناحية ية الرمزية في كتاب "حي بن يقظانالدراسة على رصد عناصر الروا وحرصت هذه      

 الرمزية فعال؟من راد طريق الرواية  طفيل اولهل كان ابن  :تيالسؤال اآل

طريقة الفلسفية بأفكاره  إليصالهمن لون أدبي في محاولة منه  أكثرقد يكون ابن طفيل اول من حقق تنافذا فنيا بين           

هو ال يطويها النسيان متخذا طريقا فريدا _و الفلسفية حتىمن مجتمع يعادي الفلسفة وأهلها ولنشر أفكاره  باألدب هرباة ــفمغل  

  .ايضا ومن سبقهممن فالسفة عصره  فيه غيرهواية _ فاق طريق الر

  البحث:أسئلة . 1.1

   هللا؟في  م البحثأهللا هل حقا يحتاج االنسان بعد تلقيه لرسالة االنبياء للمزيد من البحث عن  -

 ىونصل البين االحوال والمشاهدات  التصوف لننتقلالدخول الى عالم  االنسان يلزمهاوهل عبادة هللا وهي غاية خلق   -

  ذلك؟أم ان االمر ابسط من  المكاشفة؟

  هلل؟وهل الزهد بملذات الحياة المباحة نوع من التقرب  -

وحده ال يكفي  العقل هللا وبانولم لم يربط ويستفد ابن طفيل الفقيه من قصة سيدنا ابراهيم عليه السالم في البحث عن  -

 للوصول؟

 لمالفن ليعهذا  حقا في سكب أفكاره الفلسفية في رواية رمزية كان الرائد االول في صياغة وهل نجح ابن طفيل   -

 الفلسفة؟محاولة منه   النجاة من نقد المجتمع لهذا النوع من  عقلها؟ فياالجيال كيف تحيي 

 فلسفية؟وما العناصر الفنية التي حققها في كتابه لنعدها رواية رمزية  -

 الدراسة:أهمية . 2.1

سابقة مم أفيه من افكار فلسفية مستفادة من محاولتها سبر اغوار كتاب "حي بن يقظان " وما ورد  الدراسة فيتأتي أهمية        

مع الدين  يتوافق إطارفي  ية الخيوطإسالم نسجوا فلسفةبل  اضافوا عليهاثم  ثم انتقدوها ،المسلمون بعضها الفالسفة هضم

 .لكل ذلك"حي بن يقظان "خير ممثل  ي وقد كان ابن طفيل فيسالماإل

تحاول هذه الدراسة ان تثبت نجاح ابن طفيل في مزج أكثر من صنف أدبي في كتابه "حي بن يقظان " وان غلب عليه و

 .الرواية الرمزية

 :منهج الدراسة. 3.1

 تابفي كسارت هذه الدراسة وفق المنهج الوصفي التحليلي اذ وصفت وحللت العبارات واالفكار والصور والمواقف الواردة 

  .يل ال سيما المهارة القصصيةالضوء على المهارة االدبية عند ابن طف الفنية أللقاءاالهتمام بالنواحي  يقظان وتمحي بن 
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 :الدراسات السابقة. 2

بن يقظان البن طفيل اهتماما كبيرا من الباحثين العرب واالجانب لما يحوي من اراء فلسفية شغلت العقل نال كتاب حي 

 أسلوبه.رائه وجمال اضافة الى سهولة طرح ابن طفيل آل ،البشري في معظم العصور

فيها المؤلف ان يقارن  ومن تلك الدراسات كتاب احمد أمين "حي بن يقظان البن سينا وابن طفيل والسهروردي " حاول      

 ثة ان يحلل شخصية حي بن يقظان عند الفالسفة الثال الطرح وحاولوقد استخدموا االسم ذاته ولكن اختلف  بين الفالسفة الثالثة

اما عبد الحليم محمود في كتابه " فلسفة ابن طفيل ورسالته حي بن يقظان " فقد شرح عن حياة ابن طفيل وأثاره وفلسفته       

 .وسبل الوصول اليها والحكمة االشراقيةالسعادة التي كان ينشدها ووسيلتها  وعن

والقياس لمدى تأثر دانيال ديفو  الى المقارنةوتطرق   حسن محمود عباس في كتابه حي بن يقظان وروبنسون كروزو،        

 "حي بن يقظان " مؤلف روبنسون كروزوب

 .ورصد أراء الباحثين في هذا الشأن

فقط، وان  ماءباألس التأثرابن طفيل بابن سينا ال يعدو  تأثرويؤكد مدني صالح في كتابه "ابن طفيل قضايا ومواقف " ان        

 .كتاب حي بن يقظان رواية رمزية في االدب المتفلسف ديناميكية وانحي بن يقظان يمثل شخصية روائية 

 

 . اإلطار النظري:3

   طفيل؟فمن هو ابن . 1.3

ية   الغنية باالشجار والينابيع األندلسولد في مدينة "وادي آش"  )1 ( بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي انه ابو      

عند بناء روايته  حي بن يقظان ولم تحدد المصادر زمن والدته لكنها  رجحت انها قد تقع في  لذلك أثر قد  يكون ووالكهوف  

نه ويبدو أ ،غير معروفة نشأتهكما ان ظروف   ،القرن الرابع الهجري إلى أوائل القرن الخامس الهجري أواخرالفترة الممتدة من 

ل علوم عصره   .)2 (ودرس الطب والفلسفة ثم عمل كاتبًا لوالي غرناطة  ،حصَّ

شاطي وعبد الحق بن عطية وغيرهما            )4 ( ويقال بأنه تتلمذ على الفيلسوف ابن الصائغ )3 ( تتلمذ على ابي محمد الرُّ

 .)6 (ولكن ابن طفيل صرح بأنه قد قرأ كتبه دون ان يلقي شخصه  )5 (  ابن باجةالمعروف ب

                                                           

 . 4/707، نفح الطيب، والمقري، 2/174م، االحاطة، لسان الدين، 7/431ج. األعيان وفيات، خلكانابن  (1) 

 . 2/174م، االحاطة، الدينلسان  (2)

 . نفسه (3)

 . 7/431ج . وفيات األعيان، وابن خلكان 431، المعجب، المراكشي (4)

 . 1/124ج . األعيان ، وفياتخلكانانظر ترجمته: ابن  ر محمد بن باجه التجيبي السرقسطي. : ابو بكابن باجة (5)

 . 442ص . فاروق سعد ، تحقيقيقظانبن  حيطفيل، ابن  (6)
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 ،شاعًرا ناثًرا ،فقيهًا ،. "طبيبًا)7 (الحكمة فقد كان متحققًا لجميع أجزاء ،وتكاد تجمع المصادر على تفننه في معظم علوم عصره     

   .)8 (مشارًكا في جملة من الفنون 

ليعا بالطب مهنة وان كان ض واضحا واشتغالهبالفلسفة  متنوعة وتأثرهاذن كانت نوعية تحصيل ابن طفيل من علوم عصره         

لمادة ا شخصية شمولية المعرفة ذكية التناول مزجت بين ماماننا أيجعلنا متأكدين  مما ،وفنونه وبالفقه ودروبهايضا في االدب 

 ص.والق والعزلة والمشاهدةمدخال لنوع خاص من التصوف  وجعلت الفلسفةبين العقل والنقل  ،بين العلم والخيال ،والروح

 )9 ( أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن األندلسعنده، ثم استدعاه أمير المؤمنين على المغرب و غرناطة كاتبًالذا اتخذه والي      

 .رجااًل من أهل العلم عنده  الذي يوصف  بثقافته الواسعة فلقي

 ،بل وأمر بجمع كتب الفلسفة في مكتبة قصره )11 ( وقد درس الخليفة الموحدي الطب  ،)10 (فقد كان مؤثًرا للعلم متعطًشا له         

 .)12 (والمغرب  األندلسفحملت إليه من 

 داقة بينهماالصالخليفة يوسف الموحدي وابن طُفَيل بل واستحكمت روابط  جمع بينالعلم وال سيما الفلسفة قد  ان حبويبدو      

 .     )13 (لدرجة أن ابن طفيل كان يمكث أياًما في قصر الخليفة ال يخرج منه  ،الموحدي لألميرفكان طبيبا ومستشارا 

ب الخليفة إليه العلماء من جميع األقطار       وكان البن طفيل دور في ذلك "فلم يزل ابن طفيل يحضه على إكرامهم والتنويه  ،وقرَّ

 .)14 (بهم وهو الذي نبهه على ابي الوليد ابن رشد "

ن م الفلسفةتصانيف في أنواع  والبن طفيل تصانيف كثيرة منها ،)15 ( كل ذلك اتاح للفلسفة ان تزدهر في قصور الموحدين       

ولم يصلنا إال رسالة "حي بن يقظان "  .)16 ( ورسالة "حي بن يقظان " ورسالة في النفس وارجوزة طبية  ،الطبيعيات وااللهيات

 .)17 ( –رحمهما هللا  –بعام  يوسف الموحدي( بعد وفاة الخليفة 144توفي بمراكش عام ) .وبعض أشعاره

وما دافع ابن طفيل لتأليفها؟ وهل حقق  رمزية؟" رسالة أم قصة أم سيرة ذاتية أم رواية يقظان حي بنهل "لنسأل . 1.1.3

 دقيقا؟فيها ابن طفيل تنافذا فنيا 

                                                           

 . 7/431وفيات االعيان ، ابن خلكان، 2/174م، االحاطة، الدينولسان  431، المعجب، المراكشي( 7)

 . 2/174م، االحاطة، لسان الدين (8)

 . 7/433ج، وفيات األعيان، ابن خلكان ترجمته:انظر ، ابو يوسف بن ابي يعقوب بن يوسف بن ابي محمد بن عبد المؤمن الموحدي (9)

 . 433، المعجب، المراكشي (10)

 . 433نفسه  (11)

 . 433نفسه  (12)

 . 431نفسه  (13)

 . 437نفسه  (14)

 . 424، جدلية الوجود والمعرفة، وانظر احمد بن سالم 377، تاريخ الفلسفة في االسالم، دي بور. ت (15)

 . 2/174م، االحاطة، الدين ولسان، 431، المعجب، انظر المراكشي (16)

 . 2/174، االحاطة، ولسان الدين 431المراكشي  طفيل:لالطالع على شعر ابن ، نفسهما (17)
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وتابعهم بعض الباحثين المحدثين في تصنيفها رسالة  )18 (صنفها المراكشي ولسان الدين والمقري رسالة في الطبيعيات     

مستدلين على أن مقدمتها وخاتمتها لم تخرج عن الشكل التقليدي للرسالة  ،ا قصصيًا في محتواهاوان ارتدت ثوبً  ،)19 (فلسفية 

لذلك بدأها بالتحميد والصالة على نبيه الكريم ثم "سألت أيها األخ الكريم والصفي   )20 ( الفلسفية في عصر ابن طفيل 

 )22 (وختمها بتعليق يتلو القصة ثم ب" والسالم عليك أيها األخ المفترض اسعافه ورحمة هللا وبركاته" .)21 (...".الحميم

)البدء والختام ( لقد  فضل ابن طفيل الدخول ل حي بن  )23 (نفسه على النسقنجدها تجري  ،وإذا نظرنا إلى رسائل ابن سينا     

  .يقظان بشكل الرسالة التقليدية في بدايتها وخاتمتها  فقط مقلدا بذلك رسائل ابن سينا وقد يكون ابن طفيل قد عدها مقدمة للقصة

ح بعض الدارسين لرسالة "حي بن يقظان " أن السائل شخصية وهمية أو أنها القارئ ذاته ) وذلك استنادا  )24 (المفترض(ورجَّ

  .)25 (إضافة إلى ظن بعضهم أن ذلك يوفر البن طفيل مدخاًل مناسبًا للرسالة  ،إلى ظالل كلمة المفترض

ويغلب الظن ان السائل المفترض هو االمير الموحدي وهو شخصية حقيقية قريبة من ابن طفيل يريد ان يصل به لمبادئ     

"وقد خرج بنا الكالم إلى غير ما حركتنا إليه بسؤال بعض خروج  ايضا:بن طفيل في المقدمة الحكمة االشراقية بدليل قول ا

 .)26 (.".بحسب ما دعت الضرورة إليه وظهر بهذا القول أن مطلوبك لم يتعد أحد غرضين

 ،ال بمعنى أنَّا نستحق أن يقبل قولنا ،" إن أحسنت ظنك بنا بحسب المودة والمؤالفة:ثم قوله بعد صفحات مخاطبًا السائل     

 .)27 (وال نرضى لك إال ما هو أعلى منها " ،ونحن ال نرضى لك هذه المنزلة ونحن ال نقنع لك بهذه الرتبة

 ،يدل على ان السائل شخصية حقيقية ،إن اهتمام ابن طفيل في ايصال مبادئ الحكمة االشراقية لذلك السائل بطريقة مشوقة     

 من ابن طفيل كأن يكون صديقًا له أو حتى خليفته الموحدي. بل وقريبة

ولقد صنف بعض الباحثين "حي بن يقظان" قصة فلسفية عقلية ذات طابع رمزي بل عدها البعض رواية في االدب الرمزي      

 ولكن هل نستطيع فعاًل أن نحذف ،تبقى لنا قصة حية بعناصرها الفنية ،وذلك أنه بإزالة مقدمة الرسالة وخاتمتها )28 (المتفلسف

 وفيهما توضيح لهدف الكاتب من عمله؟ ،العمل األدبي وخاتمته مقدمة

                                                           

 . 3/343و 4/707، نفح الطيب، المقري. 2/174االحاطة ، لسان الدين. 431، المعجب، المراكشي (18)

عبد  وانظر: 24 ص، تحقيق جميل صليب وكامل عياد، بن يقظان حي، طفيلوانظر: ابن ، 230، األدب المقارن، محمد غنيمي هالل انظر: (19)

 . 70و 74حي بن يقظان روبنسون كروزو ص . وانظر حسن عباس 4فلسفة ابن طفيل ص. الحليم محمود

 . 77، بن يقظان روبنسون كروزو حي، عباسحسن  انظر: (20)

 . 407، تحقيق فاروق سعد، ابن طفيل (21)

 . 237، نفسه (22)

 . 2/40، رسائل ابن سينا. ابن سينا (23)

 . 24ص ، صليبا وكامل عياد وجميل‘77، يقظان وروبنسون كروزوحي بن ، حسن عباس (24)

 . 24وكامل عياد ص، جميل صليبا (25)

 . 440، فاروق سعد تحقيق، يقظانحي بن ، ابن طفيل (26)

 . 441، نفسه (27)

وانظر محمد  172 ص، المغربتاريخ الفلسفة االسالمية في ، وانظر محمد الفيومي 17ص، حي بن يقظان قصة، اسماعيل: عز الدين انظر (28)

منشورات وزارة  ،دار الرشيد للنشر ،طفيل قضايا ومواقف ابن، صالحوانظر مدني . 444االشرافي بين الفلسفة والدين ص المذهب، شرق

 414ص  4440، العراقيةالثقافة واالعالم 
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ح الشكل الخارجي والمالم لقد عدَّ حسن عباس " حي بن يقظان" صورة ابن طفيل الجوانية "عكست صورة النفس والفكر ال     

 . )30 (وإال تحولت القصة إلى سيرة ذاتية وهي ليست كذلك "ثم يقول أننا ال نعد حيًا "هو ابن طفيل "  )29 ("الظاهرة

إن تصنيف رسالة "حي بن يقظان "انها سيرة ذاتية يحتاج إلى تمحيص؛ ليس الختالف ظروف النشأة ب بين حي بن يقظان      

صة أو لها لباس الق لذلك اختار ،بل ألن ابن طفيل انطق حي بن يقظان فلسفته التي كان حذًرا من إعالنها ،وابن طفيل فحسب

 .)31 (لتطور الفكر االنساني منذ خلق اإلنسان ولغاية عصر ابن طفيل  عدها سيرةوربما كان األصوب  ،الرواية

ديعة ب طفيل مزج بطريقة ولكن ابنكما أن بعض الفنون األدبية لم تكن قد نضجت في عصر ابن طفيل كالسيرة الذاتية      

 .الرسالة والقصة /الرواية والسيرة الذاتية متداخلة بين

ا واصف لك "فأن :وابن طفيل بعد مقدمته في رسالته يقول .الفكرية آراؤهبطلها  رواية تبنى فلقد كتبها رسالة حوت قصة /      

 .فهو يصنفها قصة لكنها داخل رسالة )32 ( ""حي بن يقظان " و"اسأل وسالمان قصة

ان حي بن يقظان رواية قصصية تبنى بطلها اراء ابن طفيل الفكرية مقدما لتلك الرواية بمقدمة على شكل  وترى الباحثة        

االجناس االدبية وتنافذها وهذا يؤكد براعة ابن طفيل االدبية  هذه بتداخلرواية داخل رسالة فيما يعرف في ايامنا  فكأنهارسالة 

 .واسبقية في هذا اللون

 لتأليفها؟ما دافع ابن طفيل . 2.1.3   

كان ابن طفيل واضًحا في مقدمة رسالته في بيان هدفه من تأليف "حي بن يقظان" فهو بناء على طلب السائل سوف يبث      

 .)33 (بعض أسرار الحكمة المشرقية )االشراقية( التي ذكرها ابن سينا 

 ،وأراد أن يثبت أن ال تعارض بين الشريعة والفلسفة )34 (وسلك ابن طفيل طريق القصة لما تحويه من تشويق وعبرة      

إلى ظاهرة القلق والضيق بالدنيا التي غلبت على الفالسفة  )36 ( ويشير عباس العقاد  )35 ( فكالهما ينتهي إلى حقيقة واحدة 

 المسلمين بعد تعرضهم لمحن سياسية واجتماعية كسبب لتأليف ابن طفيل ل " حي بن يقظان ".

جد أفضل ولن ي ،ما كانت رغبة ابن طفيل في أن يشاركه األخرون تجربته المعرفية حتى ينتصر على عزلته النفسيةورب     

 .)37 (سبياًل من القصة فهي خير وسيلة لنشر فلسفته وترغيب الناس في النظر العقلي

                                                           

 . 74، حي بن يقظان روبنسون كروزو، حسن عباس (29)

 . 74، نفسه (30)

 . 11، قصة حي بن يقظان، وعز الدين اسماعيل 37ص. صليبا وكامل عياد جنيل انظر: (31)

 . 447ص ، تحقيق فاروق سعد، بن يقظان حي، طفيلابن  (32)

 . 2/417، وفيات االعيان، ترجمته: ابن خلكان انظر، سيناالرئيس ابو علي بن عيد هللا بن  (33)

 . 447، تحقيق فاروق سعد ،حي بن يقظان ،ابن طفيل (34)

 . 427ص .حي بن يقظان البن سينا وابن طفيل والسهروردي ،172، تاريخ الفلسفة االسالمية، محمد الفيومي (35)

 . 474، بحوث في األدب واللغة ،العقاد (36)

  71ص  ،حسن عباس (37)
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 اية خيرالرو والقصة/ واقعية مجردةكان على ابن طفيل أن يعبر عنها بطريقة  ،واقعية الفلسفية تجربةوبما أن التجربة       

 أن احساس ابن طفيل كمعلم يجعله حريًصا على رفع البعيد كماوالقصة عموًما تشكل مدخاًل مهًما للتأثير ولتقريب  .وسيلة لذلك

من آراء فاسدة نبحت بها متفلسفة  زماننا هذافي "... ما ظهر  :فهو يقول في خاتمة الرسالة )38 (مستوى ادراك الناس لألشياء

 )39 (.." .حتى انتشرت في البلدان وعم ضررا وخشينا على الضعفاء ،العصر وصرحت بها

  .اصطنع ابن طفيل الشكل القصصي الروائي داخل رسالته ،ألحد األسباب السابقة أو ألجلها جميًعا

إن نظرة فاحصة لمقدمة "حي بن يقظان "تكشف لنا أسماء الكتب التي اطلع عليها ابن طفيل كما وتشير إلى مصادر ثقافته       

 ،مين عليهاوبين أحول القائ .األندلسوأشار بشكل موجز إلى تاريخ الفلسفة في  ،فقد استعرضها في مقدمته ثم نقدها ،الفلسفية

 .)40 (وء فهمهم للفلسفة وعدم وصولهم إلى مرحلة التوفيق بين العقل والنقل ومن س ،واشتكى من أُناس عصره

وسوء )42 ( ويأخذ عليه ابن طفيل تضارب آرائه في بقاء النفس وسعادتها يوم القيامة  )41 ( فمن مصادر ثقافته الفارابي      

 .)43 (معتقده في النبوة وتفضيله للفلسفة عليها 

ج ابن طفيل على ابن     فهو "يربط في  )45 (أما الغزالي .)44 (ويتهمه بعدم الدقة في عرض أراء أرسطو طاليس ،سينا ويعر 

 .)47 (ويشير إلى السعادة القصوى في علم المكاشفة  )46 ( "في آخر ويكفر بأشياء ثم ينتحلها ويحل ،موضع

فيؤكد ابن طفيل وصوله إلى غاية اإلبداع الفكري دون حصوله على رتبة العارفين وأنه استطاع وصف رتبة  ابن باجةأما      

 .)48 (العارفين تخيياًل ويتهمه ابن طفيل بجمع المال واالستكثار منه

 ،فكتب أرسطو والفارابي وابن سينا ال تفي بالغرض ،األندلسويشكو ابن طفيل من عدم شيوع علم المنطق والفلسفة في       

 شيءبثم خلف من بعدهم خلف فزادوا عليهم  ،عملوا بالتعليم " ولم يقدروا على أكثر من ذلك األندلسوالمشتغلون بالفلسفة في 

إما أهل والية وإما ووضح أن المشتغلين بالفلسفة في عصره  )49 ("يه ولم يفض بهم إلى حقيقة الكمالفنظروا ف ،من علم المنطق

 –كما فعل ابن طفيل  –ويكلموا الناس رمًزا  ،وإن وجدوا فهم قلة )51 ("الثاني "أعدم من الكبريت األحمروالنوع  )50 (أهل نظر

                                                           

 . 17وعز الدين اسماعيل  74انظر: حسن عباس  (38)

 . 231، فاروق سعد ،ابن طفيل حي بن يقظان (39)

 . 447-740نفسه ص (40)

 . 1/413، الوفيات ،انظر ترجمته: ابن خلكان ،ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ، الفارابي (41)

 . 7ص، االندلسيةالفارابي في الفلسفة  أثر، ماجد فخري (42)

 . 443و442، فاروق سعد تحقيق، يقظانحي بن ، ابن طفيل (43)

 . 1/247، وفيات االعيان ،ته عند: ابن خلكانمترج انظر، محمدالغزالي: ابو حامد محمد بن  (44)

 . 443، تحقيق فاروق سعد ،حي بن يقظان ،ابن طفيل (45)

 . 441نفسه  (46)

 . 441نفسه  (47)

 . 440نفسه  (48)

 . 444نفسه  (49)

 . 444و440نفسه  (50)

 . 444نفسه  (51)

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           191  

 ISSN: 2706-6495 

 
ويوضح ابن طفيل أنه قد سلك طريق  ،)52 (والشريعة المحمدية قد منعت من الخوض فيه وحذرت عنه " الحنفيةألن "الملة 

  )53 (البحث والنظر ثم الذوق بالمشاهدة 

 :"حي بن يقظان" بين اإلبداع والتقليد. 3.1.3     

هل كان ابن طفيل صاحب فلسفة أصيلة في شكل ومضمون رسالته المعنونة ب "حي بن يقظان "أم أنه قلَّد رسالتي ابن سينا 

وكالهما قصص لها طابع فلسفي رمزي وهل استفاد ابن طفيل   )54 ("والثانية "أسأل وسالمانيقظان " األولى مسماة "حي بن 

 )55 ( كقصة " ذي القرنين والصنم والملك وابنته "؟ ،األندلسمن الحكايات واألساطير القديمة التي كانت معروفة في 

تأثر ابن طفيل  ،)56 ( من الممكن أن نقول بأن ابن طفيل كان مقلًدا أم مبدًعا ؟! لقد رجح معظم الباحثين هل ،هذاوبعد كل        

ي فهي من مجموع العلوم التي حصلَّها ف ،أما معاني رسالة ابن طفيل ،بشخصيات رسالتي ابن سينا ال يعدو استعارة األسماء فقط

بل  ،تصوفوال ،والفلسفة ،والطبيعيات ،والجغرافيا ،والطب والتشريح ،فالرسالة احتوت نبذا من علوم شتى ؛ كالفلك ،حياته

 .ومبادئ البحث العلمي من نظر واستدالل وقياس

"حي بن صة " فأنا واصف لك ق:وابن طفيل نفسه في مقدمة رسالته يبين معرفته واستفادته من رسالتي ابن سينا وذلك بقوله      

 )57 ( بو عليأسأل وسالمان" الذين سماهم الشيخ يقظان "و" ا

في كتابه  ابن باجةوربما كان  )58 ( طفيل تختلف اختالفًا جوهريًا في تفصيالتها عن قصتي ابن سينا رواية ابنوقصة /      

صول إلى استطاعة العقل البشري الو :في كتابه هي ابن باجةففكرة  ."تدبير المتوحدِّ" من أكثر الفالسفة تأثيًرا على ابن طفيل

  )59 ( الكمال التام " بمجرد التفكير الذاتي دون أي نقل أو تقليد أو تعليم أو إرشاد فلسفي أو ديني"

د" او المعتزل هي االتصال بالعقل الفعال ابن باجةف        )60 (وابن طفيل كالهما كانت غايته القصوى التي يصبو إليها "المتوحِّ

ا عناصر جمع فيه ،ال يجعلنا ننكر ابداعه لقصة فلسفية رمزية صوفية مشوقة ابن باجةوتأثر ابن طفيل ببعض أفكار        

 ،ولقد كان ابن طفيل صريًحا في مقدمته في بيان مصادر ثقافته التي تأصل فيها ،القصة مع بعض العلوم التجريدية في عصره

ت وأن يكون فقيهًا وفيلسوفًا في آن واحد في وق ،لنفسه طريقًا حاول فيه الجمع بين العقل والنقلواختط  ،ولكنه مع ذلك انتقدها

 .كان التناقض والعداء بين الفقهاء والفالسفة كبيًرا

                                                           

 . 444نفسه  (52)

 . 441نفسه  (53)

قصة حي بن  ،وانظر ملخصها عند عز الدين اسماعيل 13بن يقظان البن سينا والبن طفيل وللسهروردي ص  حي، امينانظر احمد  (54)

 . 17ص، يقظان

 . 17حسن عباس  (55)

 . 32وجميل صليبا وكامل عياد  17، وحسن عباس، 441االشرافي ص المذهب، شرفمجمد  (56)

 . 447، فاروق سعد تحقيق، يقظانبن  حي، طفيلابن  (57)

 . 31ص ، حي بن يقظان، جميل صليبا وكامل عياد (58)

 . 31نفسه  (59)

 . 4ثر الفارابي في الفلسفة االندلسية صأ، ماجد فخري (60)
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 فلسفة ابن طفيل من خالل " حي بن يقظان ":_. 3.1.3

 موقفه من الشريعة والفلسفة  –أ 

حدَّد و ،وخاصة وهم ذوي الفطرة الفائقة األغلبية،عامة وهم  هما:سمين غير متساويين قسَّم ابن طفيل المجتمع اإلنساني إلى ق

" وأن حظ أكثر الجمهور من االنتفاع بالشريعة :فقال على لسان حي بن يقظان بعد فشله في إصالح العامة ،)61 (صفات كل فريق

 )62 ( بالسعادة األخروية إال الشاذ النادر".. وأنه ال يفوز منهم .إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشهم

وهذا يعني أن مسألة المعرفة  )63 (بل وانزل عامة الناس بمنزلة الحيوان غير الناطق لعدم إعمال العقل والفطرة والتفكر      

اني ما وراء ألن ال قدرة لهم على مع ،وابن طفيل قد قصر الدين على العامة )64 ( مشكلة اجتماعية تاريخية قائمة دون حل 

فة وكالهما الدين والفلس ،فهم القادرون على السمو واإلدراك لما وراء ظواهر الدين ،الطبيعة أما الفالسفة أو ذوي الفطرة الفائقة

 )65 ( يصالن إلى نتيجة واحدة هي اإليمان باهلل واجب الوجود 

 ،اإلنسان على االرتقاء بنفسه من المحسوس إلى المعقولوهذا يعني أن ابن طفيل اعتقد بالمذهب العقلي الذي يقول بقدرة        

كما أن المعرفة تبنى تدريجيًا وفق سياق زمني  )66 (فالمعرفة اإلنسانية غير متوارثة وال فطرية بل مكتسبة من تجارب الواقع 

  )67 ( من البسيط إلى المعقد 

 ،ل وازع اجتماعي للعامة تنتفع به في حياتها ليستقيم معاشهاومن خالل " حي بن يقظان" يتبين لنا أن الدين عند ابن طفي        

ليهم ع –أما ذوي الفطرة الفائقة فقادرون على فهم ما جاء به األنبياء  ،ومخاطبة العامة بطريقة المكاشفة ال تقربهم من الدين

  )68 ( –الم عليهم الصالة والس –ويفضل ابن طفيل العبادة العقلية على العبادة التي وصفها األنبياء  ،بعقولهم –الصالة والسالم 

 فلسفة ابن طفيل اإلشراقية  -ب

ستعداد ا :وهي عند ابن طفيل ،تاريخ طويل يمتد إلى أرسطو طاليس وأفالطون المشرقية(إن الفلسفة اإلشراقية )الحكمة         

 .)69 (ويكون ذلك باتباع طريق البحث والنظر واألخذ بالذوق والمشاهدة  ،النفس ذات الفطرة الفائقة لتقبل الحقائق األزلية

                                                           

 . 344تاريخ الفلسفة . دي بور. ت، 114تاريخ الفلسفة ، محمد الفيومي (61)

 . 232. تحقيق فاروق سعد، حي بن يقظان، ابن طفيل (62)

 . 233و 232، نفسه (63)

 432، جدلية المعرفة، احمد بن سالم (64)

 . 170تاريخ الفلسفة ، محمد الفيومي (65)

 . 430 جدلية المعرفة والوجود، حمد بن سالمأ (66)

 . 432نفسه  (67)

 . 231، فاروق سعد، جي بن يقظان، وانظر ابن طفيل 437المذهب االشرافي ، محمد شرف (68)

 . 30حي بن يقظان وروبنسون كروزر ، حسن عباس (69)
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وعليه يمكننا أن نصف خصائص فلسفة ابن طفيل اإلشراقية بما يلي اعتماًدا على  )70(هي إذن فلسفة عقالنية روحانية معاً        

  -:"كتابه "حي بن يقظان

وهذا ما حققه " حي بن يقظان " وذلك بتدرجه في  .السعي إلى إيجاد اإلنسان الكامل ليحقق السعادة عن طريق المعرفة :اواًل      

فالتقى العقل مع الروح لإليمان  ،وانتهى إلى طريق أهل الرياضات والمجاهدات ،المعرفة فقد بدأ بطريق أهل النظر واالستدالل

 )71 ( باهلل وحده سبحانه

 )72 ( ومالزمة الفكرة فيه كل ساعة ،إن كمال اإلنسان وسعادته تكون بمشاهدته للموجود واجب الوجود وهو هللا سبحانه :ثانيها

ويكون ذلك بنوعين في صفات الثبات له سبحانه وصفات السلب أما األول فيقتصر مع العلم  ،التشبيه لذات هللا سبحانه :ثالثها

 )73 ( وأما صفات السلب فتكون بالتشبه بها في التنزه عن الجسمية ،شراك بهبوحدانية هللا وعدم اال

وكذلك الروحانية التي ال تتصل باألجسام وتوجد في ذاتها  ،التجريد العقلي الروحي الذي يؤمن بالموجودات العقلية :رابعها

 )74 ( وبذاتها

ألنها  ؛رؤيته بالشمول تعقيد وتتسمودون  ،اعيانه لفهمها بوضوحخامسها: إن ابن طفيل اسس رؤية للوجود بالنظر إليه اواًل في 

 )75 (  .ال تتوقف عند حدود العالم المادي الملموس بل تمتد لتشمل األفالك وخالق الكون

جعل رؤيته لكل جسم في الطبيعة   وفق حركة وجوده في مكانه الطبيعي  ،سادسها: إن تصور ابن طفيل العقالني لنظام الطبيعة

 )76 ( .وحركة التراب إلى األسفل لثقل مادته ،إلى األعلى لخفة مادتها كحركة النار ،ص بهالخا

وهذا يعني أن الطبيعة هي الخطوة  ،عمد ابن طفيل إلى البرهنة على وجود واجب الوجود ومن خالل البحث في الطبيعة :سابعها

 )77 ( .األساسية في نظام فلسفي للبحث عما وراء الطبيعة

ظام النت ،أمر حيوي وجوهري الخارجي(و الموضوع )العالم  )اإلنسان(وضح ابن طفيل بأن التفاعل بين الذات الواعية  :ثامنها

  )78 ( .عالقة الوعي بالوجود والكتساب رؤية صحيحة للعالم

                                                           

 . 34نفسه (70)

 . 32 نفسه (71)

 . 37فلسفة ابن طفيل ، عبد الحليم محمود (72)

 . 34نفسه  (73)

 . 41والمذهب االشرافي ، محمد شرف (74)

 . 430جدلية الوجود والمعرفة ، حمد بن سالمأ (75)

 . 430 نفسه (76)

 . 430نفسه  (77)

 . 434 نفسه (78)
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الموجود وأن يتصل ب ،شيءتبين ل)حي( ابن طفيل أن الغاية التي يجب أن يبتغيها من عمله هي أن يلتمس هللا في كل  :تاسعها

 )79 ( .المطلق القائم بذاته

 تمثلت بصورة مراحل نمو  ،وال يمكن أن نتجاهل قدرة ابن طفيل على جعل بطله "حي بن يقظان" يمر بمراحل نمو فكري        

الفكر اإلنساني / فالمرحلة األولى من خلقه )بالتولد الذاتي أواخت الملك( )إلى عامين كانت مرحلة نمو جسمي وتقليد ومحاكاة 

حظة وبعدها عند السابعة من عمره انتقل إلى االعتماد على النفس للدفاع وقضاء متطلبات الحياة وبداية المال )80 (للتكيف مع البيئة

كان فيها حي قد اكتمل نموه  ،وهي أطول مرحلة )81 (والمشاهدة ثم المرحلة الثالثة وهي تمتد من السابعة حتى الحادية والعشرين

فمن العام الحادي والعشرين  )82 ( أما المرحلة الرابعة  ،الجسمي والفكري وبدا باكتشاف العالقات بين األشياء المتعددة والمتنافرة

لعشرين وفيها انتقل حي في مالحظته وتفكره إلى العالم العلوي حين وصل إلى السعادة )المعرفة( والمرحلة األخيرة حتى الثامن وا

  )83 (.من الثامنة والعشرين حتى الخمسين وفيها وصل حي إلى مرحلة المشاهدة والوصول

 - :تأثر ابن طفيل بمن سبقه من الفالسفة المسلمين وتأثيره فيمن بعده. 5.1.3

 ابن باجةأما  )84 (إن نظرية الغزالي في المعرفة تقوم على تحييد العقل وإدراك الحقيقة باليقين الذوقي أو العرفان الصوفي       

  )85 ( " بالنظر العقلي الخالص الذي ال تشوبه لذة حسية وهو وحده الموصل إلى مشاهدة هللا " :فيرى أن المعرفة تكون

د " حيث أكد أن على المفكر بن باجةوقد يكون ال         وهر "أن يسمو بالتأمل إلى االتصال بالج :تأثير واضًح في " تدبير المتوحِّ

بأن جعل " حي بن يقظان " ينشأ في جزيرة  ابن باجةويظهر لنا تأثر ابن طفيل ب .)86 (الفعال ليحصل على الخلود بفضل االتحاد"

الفلسفية ولكنه في الوقت نفسه تأثر بالغزالي في اقتران التفكر بالمشاهدة حيث استطاع بواسطة عقله أن يحل مشكالته  ،نائية

 .وهذا يعني أن ابن طفيل قد استخدم العقل ليصل إلى التصوف )87 ( والوصول إلى مقام العارفين

وهؤالء  ،قطالجسمانية ف"من الناس من تغلب عليه  :يقول ابن باجة ،على ابن طفيل إلى تقسيم الناس ابن باجةويمتد تأثير         

ومنهم من يوجد في كل واحدة من هذه وهذه تختلف باألكثر  ،هم أحسن الناس ومنهم من تغلب عليه الروحانية اللطيفة جًدا

 )88 (واألقل"

                                                           

 . 343دي بور تاريخ الفلسفة  (79)

 . 27الفكر التربوي عند ابن طفيل ، عبد االمير شرف الدين (80)

 . 24نفسه  (81)

 . 24 نفسه (82)

 . 34-30نفسه  (83)

 . 377تاريخ الفلسفة ، محمد الفيومي (84)

 . 374، تاريخ الفلسفة في االسالم ،دي بور. ت (85)

 . 34 تدبير المتوحدابن باجة،  (86)

 . 247سعد  تحقيق فاروق، حي بن يقظان، ابن طفيل (87)

 . 43تدبير المتوحد ابن باجة،  (88)
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وكان  .وكان حي بن يقظان من الصنف الثاني ،وعند ابن طفيل كان عامة الناس في الجزيرة المأهولة من الصنف األول       

 .)89 (.مان مثااًل للصنف الثالثسال

كون بالروح التي في " أن الحياة ت:أما تأثر ابن طفيل بابن سينا فقد كان في الطبيعيات وعلم التشريح والفلسفة فابن سينا يقول     

والتنفس  ة.. فلقد ظهر أن الروح التي في تجويفات القلب هي علة الحير.تجويفي القلب وأن النبض والتنفس لصالح هذه الروح

 .)90 (والنبض وهذا ما يحتاج إلى معرفته في الروح الحيوانية التي ينبوعها القلب"

فني القصة والرواية وذلك بعد أن تمت ترجمة " حي بن يقظان  سيما فيال  ،أما تأثير ابن طفيل فقد كان على اآلداب الغربية     

  .)91 (دليل على تأثر الغربيين بحي بن يقظان" كبرأديفو " إلى عدة لغات أوروبية، وتعتبر رواية "روبنسون كروز" لدانيال 

 -:" حي بن يقظان " البناء الفني .2.3 

رسالة "حي بن يقظان "تتكون من قصتين األولى تروي خبر أخت الملك الذي عضلها فتزوجت من قريبها سًرا وفق       

وانجبت حيًا وتنتهي القصة بوضع الطفل في صندوق ليحمله الموج إلى ساحل جزيرة غير مأهولة وبذلك  ،شرعيتهم آنذاك

مع حي بن  (الرئيسةولتبدأ القصة الثانية )وهي  ،لتربط بين القصتينوبقيت الشخصية السائدة )حي(  ،انتهت القصة األولى

 .)92 (وتتسلسل األحداث بشكل دقيق وفق سياق زمني مرتب  ،يقظان

وع مع أنها من ن الروائي فيها واألحداث بما اشتملت عليه من شرح وتبرير واقناع ساعدت على صياغة القالب القصصي/      

 .)93 (فيه القصة وسيلة لذكر اآلراء الفلسفية الكثيرة القصص الفكري الذي تستخدم

فطريقة معالجة ابن  ،)94 ( والتفصيالت الدقيقة عن الحياة العملية ،ومما ساعد على حيوية األحداث الوصف الطبيعي للجزيرة   

حث فموت الظبية كان سببًا في ب ،طفيل لموضوعه كانت ناجحة فابن طفيل استطاع أن يربط سلسلة األحداث برابط السببية

ا يحركها ،وموتها كان سببًا في بحثه عن الروح ثم في تفكره في الكائنات من حوله ،"حي" عن علة موتها  ... الخ..وعمَّ

م رتبطة وتسير في خط مستقيانت مفأحداث القصة / الرواية ك ،واستطاع ابن طفيل الوصول باألحداث إلى َحبكة متماسكة    

 .)95 (ت غايتها حتى بلغ

                                                           

 . 244تحقيق فاروق سعد ، جي بن يقظان ،ابن طفيل (89)

 . 437فاروق سعد  ،حي بن يقظان ،وانظر ابن طفيل 2/41رسائل ابن سينا  ،ابن سينا (90)

ب الفلسفة االسالمية  477-473حسن عباس  ،234محمد غنيمي هالل االدب المقارن  (91) ابن طفيل من  ،وانظر مدني صالح 14ومحمد غال 

 . 44-7مجلة أقالم  ،الالهوت الى الرواية االنجليزية

 . 71حسن عباس  (92)

 . 231، االدب المقارن، محمد غنيمي هالل (93)

 . 11وانظر محمد نجم فن القصة  14، جميل صليبا وكامل عياد (94)

 . 71د نجم فن القصة محم (95)
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في  لقاء حي بأسال :وثانيهما ،أولهما انجاب أخت الملك للطفل :ولقد وصل ابن طفيل بالحبكة إلى التشويق في موضعين     

 .)96 (الجزيرة المهجورة 

 .)97 (فالجزيرة شكلت وحدة مكانية مستقلة  ،كان دقيقًا وذكيًا مهجورة(إن اختيار ابن طفيل للمكان )جزيرة      

كان ال بد من أن تكون الجزيرة  ،وحتى يتأمل ويتفكر ،وجعلها خالية من الوحوش ليبقى )حي( حيًا ال سيما في طفولته      

 .)98 (ليعتمد على نفسه وعقله وليصل إلى االستدالل إلى هللا بطريق العقل دون تعليم أو محيط اجتماعي أو لغة  ،مهجورة

 أم واقعية ؟ رواية ابن طفيل رمزية ؟ هل شخصيات قصة / :وهنا ال بد من طرح السؤال التالي .1.3

وأحداثه فسالمان وأسال شخوص  ،بين الواقع والخيال في شخوصه ،استطاع ابن طفيل أن يمزج بين الرمز والحقيقة      

لكنها لن و ،لة ممكن أن نجد له شخصية واقعية مشابهةوحتى حي بعد فترة الطفو ،حقيقية ممكن أن نجد لها أمثلة بشرية واقعية

 تصل إلى ما وصلت إليه شخصية )حي( من مقامات واحوال؟!

الرواية رمزت في أول األمر إلى طريقة أهل النظر ثم انتهت  إن شخصية حي هي الشخصية الرئيسة والسائدة في القصة/       

 .إذن كانت شخصية حي شخصية نامية متطورة متغيرة مع عامل الزمن )99 (إلى طريقة أهل المجاهدات والرياضات

إن  .ثابتتان ألنهما لم تتغيرا مع الزمن فهما شخصيتانفهما وشخصية )سالمان(  سالمان(اما شخصية )أسال( وشخصية )      

تركيز ابن طفيل على شخصية حي إلظهارها بمظهر المكنون لم يكن عبثًا فابن طفيل يرمي إلى سمو أهل النظر العقلي على 

واستطاع ابن طفيل أن ينحل البطل قصته أـفكاره وعبر عنها  ،لذا بقيت األحداث تدور حول )حي( وهو يدور حولها ،غيرهم

 .)100 (الحقيقية  حي بأسلوب جميل عكس وجهة نظر ابن طفيل

عليهم  –أما شخصية آسال )ابسال( فهي الشخصية الثانية في القصة و ترمز إلى من يسير وفق ملة معينة لنبي من األنبياء 

ومن الباحثين من اعتبرها رمًزا للتوسط بين  )102 ( أي يرمز إلى المتدين العاقل الذي يفهم الدين على حقيقته  )101 (  –السالم 

 .)103 (والفقه الظاهري حالتي التفلسف 

أما )سالمان( ملك الجزيرة المأهولة فيرمز إلى اإلنسان الذي يأخذ بظاهر الدين ويجاري العامة حتى يستطيع أن يحكمها       

  .وال يقبل التأويل )104 ( ويسيطر عليها

                                                           

 . 74حسن عباس  (96)

 . 244نفسه  (97)

 . 74نفسه  (98)

 . 11عز الدين اسماعيل قصة حي بن يقظان  (99)

 . 47فن القصة ، محمد نجم (100)

 . 11قصة حي بن يقظان ، عز الدين اسماعيل (101)

 171الفلسفة  تاريخ، الفيوميمحمد  (102)

 73حسن عباس  (103)

 . 73وانظر حسن عباس  171محمد الفيومي تاريخ الفلسفة  (104)
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مع )أسال( يرمز الى أن العقيدة الدينية التي جاء بها الرسل والحقيقة الروحية التي يتوصل إليها اإلنسان  (واتفاق )حي       

أما فشل حي بن يقظان في تجربته مع العامة فيدل على عجز العامة عن إدراك مقاصد الفلسفة  )105 ( واحد شيءبالعقل كالهما 

) 106(. 

رة هو انتقاد ابن طفيل لمجتمعه وعصره أما الجزيرة المهجورة فهي رمز للعقل الحر وانتقاد )حي( لسكان الجزيرة المعمو       

 .)107 (الباحث عن الحقيقة 

عة كانت متداولة في  ،وكان أسلوب ابن طفيل ولغته في "حي بن يقظان" رشيقا         دقيق االستخدام فيه مصطلحات علمية منوَّ

 )108 ( مغايرة الذات وغيرها ،والعارفةالذوات المفارقة  ،"القِدم :عصره مثل

" :ومال إلى استخدام الصور البيانية مثل قوله .لكن تعبيره كان سهاًل وسلًسا ،واتخذ الرمز أسلوبًا إلخفاء تصريحه بأفكاره       

 .)109 (وتأتي بمن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الذين تظلم الشمس في أعينهم يتحرك في سلسلة جنونه "

"وتحقق عنده أنه من  :وقوله   )110 ( "وصار من أولي األلباب" :ابن طفيل بالقرآن لفًظا ومعنى وقصًصا " مثل قوله وتأثر     

 .)111 (اولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون "

ى لنظره غرابان يقتتالن حت" ثم إنه سنح :ليدفن الظبية )أمه(، في قوله ،واقتبس قصة الغراب الذي دفن الغراب المقتول    

 .)112 ( ..".ثم جعل الحي يبحث في األرض حتى حفر حفرة فوارى فيها ذلك الميت بالتراب ،صرع أحدهما اآلخر ميتًا

 -حين وضعته أمه في صندوق ودفعته الى الماء وكذلك تأمل سيدنا إبراهيم  –عليه السالم  –واقتبس قصة سيدنا موسى      

 .م والفلكللنجو -عليه السالم 

 ،"...ما ال عين رأت وال أذن سمعت:-عليه السالم  –أما تأثره بالحديث النبوي فقد كرر الحديث القدسي الذي تضمن قوله        

ولحرصه على إفهام  ،ويالحظ أنه عمد  الى التكرار وضرب األمثلة ربما الشتغاله بالتعليم ،)113 ( وال خطر على قلب بشر "

 سامعيه.

                                                           

 . 17تاريخ الفلسفة ، محمد الفيومي (105)

 . 27جميل صليبا وكامل عياد  (106)

 . 171تاريخ الفلسفة ، محمد الفيومي (107)

 . 204و 227و 401فاروق سعد ، حي بن يقظان، ابن طفيل (108)

 . 204، نفسه (109)

 . 227، نفسه (110)

 . 227، نفسه (111)

 . 434، نفسه (112)

 . 201، نفسه (113)
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فان القارئ في عصرنا الحديث يستطيع قراءتها وفهمها دون  ،عام تقريبا ألفكتاب حي بن يقظان   قد كتب قبل  انورغم      

صعوبة تذكر وبذلك يكون ابن طفيل قد نجح في استخدام بعدين للقصة البعد القصصي والبعد الفلسفي واألول فني والثاني علم 

 مجرد.

 .فاتت الفاظه مناسبة لمقاماتها ،ة والدينية ثم العلميةوالذي ساعده على ذلك هو ثقافته اللغوي

 

 :الخاتمة .3

 .نه درب قصير وقريبأمع في كتابه حي بن يقظان فكان الدرب طويال  هلل سبحانه طفيل درب الوصولابن رسم لنا        

ال شك بتأثره بمن و شائقة،بطريقة عقلية قصصية  البشرية الفطريةالوجودية  سئلةعن األففي كتابه حي بن يقظان حاول االجابة   

ومن  ،غربهارض وة وادباء في شرق األففيمن بعده من فالس تأثيرهومن المؤكد  ،قبله من الفالسفة المسلمين منهم وغير المسلمين

ية الرمزية أرض الروافيكون اول من راد  ،عام ألفما يزيد عن خيوط رواية فلسفية قبل  ان ينسجالنبوغ ان يخطر ببال ابن طفيل 

 .الفلسفية

 نتائج وتوصيات . 1.3

 ريقةالمسلمين بطلملكات عقلية مكنته من طرح موضوع فلسفي خالفي بين  هللا()رحمه  طفيل األندلسيامتالك ابن  -4

  .ومن ذاك روايته حي بن يقظانقصصية قوية  واضحة وبحبكة وبألفاظشائقة 

 .ماصدام بينهلم يصل بنا الى نقطة ال ألنهبالتوافقية بين العقل والنقل  ي الفلسفيةاألندلسيمكن وصف افكار ابن طفيل   -2

ي كانت في العزلة والتنسك والزهد وان كان يعمل في قصر الخليفة األندلسيبدو ان الحياة المثلى عند ابن طفيل  -3

 .الموحدي طبيبا

ومن ذلك كتاب  ،وهناك ما لم يكتشف بعد ،عرب المسلمين زاخرة بكل طيب وثمينما برحت خزائن كتب اجدادنا ال -1

 .الن ومع ذلك ما زال هناك المزيدفي بحره ل حي بن يقظان نفسه فكم من الباحثين الذين غاص

 

 المصادر والمراجع. 5

 _:ثبت بأسماء المصادر والمراجع مرتبة حسب مؤلفيها

لمعارف للطباعة والنشر والتوزيع دار ا. حي بن يقظان البن سينا وابن طفيل والسهروردي‘ م(.4417. )أحمد، أمين .4

 .بمصر

دم4474) .ابن باجة، ياألندلس .2   .ي ودار الفكر بيروتسالمدار الفكر اإل، تحقيق عن زيادة، ( كتاب تدبير المتوحِّ

المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقق ، المرزوقيتعريب ابو يعرب ، مصادر الفلسفة العربية م(.4444. )بيان ،دوهيم .3

 .تونس، بيت الحكمة، والدراسات
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نة لج مطبعة. محمد عبد الهادي ابو ريدة. نقله إلى العربية دسالم، تاريخ الفلسفة في اإل م(.4417) ،دي بور . ج. ت .1

 .التأليف والترجمة والنشر

المؤسسة العربية للدراسات ، دراسة مقارنة ،حي بن يقظان وروبنسون كروزو م(.4443. )حسن محمود ،عباس .1

 .بيروت، والنشر

. تحقيق د، وفيات األعيان وأنباء الزمان، هـ (744ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر )ت ، ابن خلكان .7

 . بيروت، دار صادر، احسان عباس

 . إستانبول، ابراهيم خروز مطبعة، عني بنشره حلمي ضيا اولكن، رسائل ابن سينا(. 4413)، ابن سينا .7

، مكتبة النشر العربي (.4434) ،قدم له بدراسة وتحليل جميل صليبا وكامل عياد، حي بن يقظان، ياألندلسابن طفيل  .4

 دمشق

 . بيروت، منشورات دار اآلفاق الجديدة، تحقيق فاروق سعد (.4440) حي بن يقظان، ياألندلسابن طفيل  .4

 .القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية. يقظان(فلسفة ابن طفيل ورسالته )حي بن  . )د.ت(.عبد الحليم، محمد .40

 .القاهرة، مكتبة غريب للطباعة والنشر، دبألبحوث في اللغة وا م(.4470. )عباس محمود ،العقاد .44

الكتاب  دار –مكتبة المدرسة . الشركة العالمية للكتاب، الفكر التربوي عند ابن طفيل )د.ت(. .شمس الدين. عبد األمير .42

  .العالمي

  .باألزهرالمطبعة المحمودية التجارية ، مقاصد الفالسفة م(.4437) ،ابي حامد محمد بن محمد الغزالي، الغزالي .43

منشورات اللجنة األردنية للتعريب ، رادعه محمد عبد الغني حسن، ترجمة عادل زعيتر (.4470) ،ابن سينا. كارادافو .41

  .للنشردار بيروت ، والترجمة والنشر

مكتبة الخانجي  . تحقيق محمد عبد هللا عنان، االحاطة في اخبار غرناطة م(.4471. )لسان الدين ،بن الخطيب .41

 .بالقاهرة

 .القاهرة، دار المعارف، ية في المغربسالمتاريخ الفلسفة اإل م(.4442إبراهيم. )محمد  ،الفيومي .47

، دار المعارف، يسالموالدين في الفكر اإل الفلسفة المذهب االشراقي بين م(. 4472د. )محم ،ابو الفتوح شرف .47

 بمصر

ب .44  .القاهرة، يةسالمجمعية الثقافة اإل، ية في المغربسالمالفلسفة اإل م(.4414. )محمد ،غال 

 .القاهرة، مطابع سجل العرب، األدب المقارن م(.4470. )محمد غنيمي ،هالل .44

 . بيروت–للطباعة والنشر دار بيروت ، فن القصة م(.4417. )محمد يوسف ،نجم .20

المسمى المعجب في تلخيص أخبار  األندلستاريخ  م(4441) ،ابو محمد عبد الواحد بن علي التميمي، المراكسي .24

 .القاهرة، المطبعة الجمالية، المغرب

 جمهورية العراق مهرجان، المعمنشورات وزارة اإل. يةاألندلسالفارابي في الفلسفة  أثر م(.4471ماجد. ) ،فخري .22

 .الفارابي

دار ، احسان عباس .تحقيق د، الطيب األندلسنفح الطيب من غصن  (.4447. )حمد بن المقري التلسمانيأ، المقري .23

 .طبعة جديدة، بيروت، صادر

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           200  

 ISSN: 2706-6495 

 
 الدوريات:

السنة ، العدد االول، العراق، مجلة األقالم، ابن طفيل من الالهوت غلى الرواية االنكليزية م(.4473مدني. ) ،صالح .4

 . 44-7 ص . آيار، عةالتاس

السنة الرابعة ، مارس، 744العدد ، ()القاهرةمجلة الثقافة ، قصة حي بن يقظان م(.4412عز الدين. ) ،إسماعيل .2

 . عشرة

 الرسائل الجامعية:

 .جامعة عدن / اليمن. ماجستيررسالة . جدلية الوجود والمعرفة في فلسفة ابن طفيل م(.4444. )أحمد ،بن سالم

 

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،الدكتورة/ فاطمة مفلح العبدالالت ،2023©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.7Doi:      

 

 

             

             

  

      

http://www.ajrsp.com/
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.7


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          201  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 (دراسة تحليلية للمفهوم) المواطنة الرقمية

Digital Citizenship (An Analytical Study of the Concept) 
 

 إيمان فهد فايز الشريف إعداد الدكتورة/

 المملكة العربية السعودية، بجامعة جدةكلية التربية ، أستاذ تقنيات التعليم المساعد

ealsharif@uj.edu.samail: -E 

 

 مستخلص

هدفت الدراسة إلى تحليل مفهوم المواطنة الرقمية وعالقتها بالمفاهيم األخرى المرتبطة بها، وانبثقت أهميتها في تقديم 

وعالمية حول تنمية المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، معرفة نظرية، وتجارب محلية 

وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم المواطنة الرقمية يعتبر مصطلًحا ناشئًا ومتطوًرا، وتتضمن المواطنة الرقمية ثالثة محاور 

نها على ثالث مهارات أساسية في البيئات الرقمية، وترتبط المواطنة رئيسة؛ هي: )االحترام، التعليم، والحماية(، ويحتوي كل م

الرقمية بمجاالت متعددة في حياة المواطن الرقمي، ومن أهمها مجال التعليم. كما أنها ترتبط ارتباطًا مباشًرا باإلنترنت والخدمات 

 مها، وهنالك مفاهيم أخرى مستحَدثة انبثقت من مفهومالمتعددة التي تقدمها للمتعلمين، والقواعد والسلوكيات ذات العالقة باستخدا

المواطنة الرقمية كالمواطن الرقمي واألمن السيبراني، وأن المواطن الرقمي هو ذلك الشخص الذي ُولِد خالل طفرة التقنية، التي 

اهيم قدر كبير من اإللمام بالمفانتشرت في الجزء األخير من القرن العشرين، ونشأ معها وتفاعل مع أدواتها منذ سن مبكرة، ولديه 

المتعلقة بها، ويستخدمها في مختلف مجاالت الحياة، ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة تدريب المعلمين على محاور المواطنة 

 الرقمية وعناصرها، والتركيز على األنشطة اإلثرائية اإللكترونية القائمة على محاورها وعناصرها.

 

 المواطنة الرقمية، المواطن الرقمي، الثقافة الرقمية، السلوك الرقمي. الكلمات المفتاحية:
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Digital Citizenship (An Analytical Study of the Concept) 

 

Abstract 

The study aimed at analyzing the concept of digital citizenship and its relationship with 

other concepts associated with it, and its importance emerged in providing theoretical knowledge, 

and local and global experiences on the development of digital citizenship among learners, The 

researcher used the descriptive analytical approach, The study concluded that the concept of digital 

citizenship is an emerging and evolving term, and digital citizenship includes three main axes; 

They are: (respect, education, and protection), each of which contains three basic skills in digital 

environments, and digital citizenship is linked to multiple areas in the life of a digital citizen, the 

most important of which is the field of education. It is also directly related to the Internet and the 

various services it provides to learners, and the rules and behaviors related to its use, There are 

other emerging concepts that emerged from the concept of digital citizenship, such as the digital 

citizen and cybersecurity, and that the digital citizen is that person who was born during the 

technology boom, which spread in the last part of The twentieth century, he grew up with it and 

interacted with its tools from an early age, and he has a great deal of knowledge of the concepts 

related to it, and uses it in various fields of life. Among the most important recommendations of 

the study: the need to train teachers on the axes of digital citizenship and its elements, and to focus 

on electronic enrichment activities based on its axes and elements. 

Keywords: Digital citizenship, digital citizen, digital culture, digital Etiquette. 
 

 

 مقدمة. 1

التطور السريع ألدوات التقنيات الحديثة، التي يستخدم من خاللها المتعلمين اإلنترنت باستمرار  -في الوقت الحالي-نعايش 

في التواصل الشخصي، واأللعاب، والعوالم االفتراضية، والتدوين، والرسائل الفورية... وغيرها، وعلى الرغم من أن األجيال 

لتعامل مع هذه األدوات؛ إال أنهم ُعرضةٌ بشكل أكبر لسلوكيات اإلنترنت الضارة كالتنّمر القادمة أكثر ذكاًء وحرًصا في ا

اإللكتروني، والعنصرية، والتحرش الجنسي اإللكتروني، وسرقة الهوية... وغيرها، لذلك يتعين على المعلمين توجيه سلوكياتهم 

 .Digital Citizenshipة عنها، وهو ما يُعرف بالمواطنة الرقمية نحو االستخدام األمثل للتقنية، وتجنب السلوكيات الضارة الناتج

العصر الحالي، وباعتبار أنهم نشؤا في العصر الرقمي؛ نجد أنهم ملّمون باستخدام أدوات  المتعلمين فيوبالنظر إلى 

جتماعي، أو التسوق، أو التقنيات الحديثة على نطاق واسع في إطار حياتهم اليومية، سواء ألغراض الدراسة، أو التواصل اال

 الترفيه، 
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بأنهم مواطنون رقميون باعتبار أنهم ُولدوا ونشؤا في عصر  Marc Prenskyوقد وصفهم األستاذ الجامعي مارك برينسكي 

التكنولوجيا المتقدمة التي شّكلت أجهزة الحاسوب وألعاب الفيديو والهواتف المحمولة أبرز المالمح المميزة له. لذلك؛ يجب أن 

 ونوا مجهّزين تجهيًزا جيًدا بالمفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة باستخدام التقنيات، والمشاركة في الحياة الرقمية؛ ليكونوا مدركينيك

 (.Ata & Yilidrim, 2019؛ 6102لمعايير السلوك المناسب عبر اإلنترنت )الدهشان، 

"األفكار والمبادئ والمعايير واألعراف اإليجابية المتبعة في ( المواطنة الرقمية بأنها 6166وقد عرف العتيبي والربيع )

( بأنها "تزويد األفراد 6166(، كما عرفها بدوي )266االستخدام األمثل للتكنولوجيا بما يؤدي إلى تمثيل المواطنة الصالحة" )ص.

 األفراد من خالل استخدامهم للتقنيات باألفكار والمعتقدات والسلوكيات واالتجاهات والمبادئ والظواهر السلبية التي يتلقاها

( بأنها "امتالك مجموعة من القيم ذات الصلة بالمواطنة والمستخَدمة في العالم 6102(. وعرفها الحافظي )26الرقمية" )ص.

ية" مالرقمي، واتباع اإلجراءات الصحيحة في التفاعل مع اآلخرين رقميًا، ومعرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بالتقنية الرق

 (.060)ص.

بأنه "الشخص الذي نشأ وترعرع مع  Digital Citizenship( المواطن الرقمي 6166وفي السياق ذاته، عرف أمين )

وجود التقنيات الرقمية، ويستخدم اإلنترنت بانتظام وفعالية في المجتمع الرقمي وينخرط في شئونه االجتماعية والسياسية، وال بُدَّ 

والمعرفة يؤهالنه للتعامل األمثل معها، بحيث ال يتعرض بسبب االستخدام الخاطئ للتقنية للمساءلة من وجود قدر من الوعي 

 (.62" )ص.أو انتهاك خصوصيته القانونية، أو يتعرض للتهديد أو االبتزاز

رنت رات اإلنتويعّد تعليم المواطنة الرقمية ضروريًا للغاية؛ لالنتقال من تعليم محو األمية الرقمية المتمركز حول مها

والكمبيوتر إلى طريقة االستخدام السليم لهما، وتوفير الحماية ضد مخاطر التقدم التقني، والتغلب على سلبيات التقنيات، وتحديًدا 

اإلنترنت، إلى مهارات تقنية أخرى متقدمة، مثل: ممارسة إستراتيجيات البحث الجيدة، فهم واستخدام إعدادات الخصوصية، حماية 

هوية، إنشاء كلمات مرور آمنة، نقل المعلومات عبر اإلنترنت بشكل صحيح، وتجنب البريد المزعج واالحتيال سرقة ال

 (.Algarni, 2018; Jwaifell & Alkhales, 2019اإللكتروني... وغيرها )

 & ,Burgess-Wilkerson, Hamilton, Garrison)وهاملتون وجاريسون وروبينز. يلكرسون  -ويرى بيرجس

Robbins, 2018 "أنه "يجب تبني المواطنة الرقمية من قِبل المعلمين كوسيلة للتفكير، ويجب إدراجها في أي منهج دراسي )

(p.9.) 

 International Society for Technology( ISTE) وبناء عليه، اهتمت الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم 

in Education على اتباع نهج شامل لها في التعليم، وناقشت المواطنة الرقمية من خالل مجموعة  بالمواطنة الرقمية، وشجعت

متنوعة من وجهات النظر، بما في ذلك المتعلمون والمعلمون واإلداريون، وأولتها اهتمامها، وأكدت على أهميتها من خالل فهم 

 ات، وممارسة السلوك القانوني واألخالقي، والدعوة إلىالمتعلمين القضايا اإلنسانية، والثقافية، والمجتمعية المتعلقة بالتقني

االستخدام اآلمن للمعلومات، وإظهار اتجاه إيجابي نحو استخدام التقنيات؛ لدعم التشارك، والتعلم، واإلنتاجية، والمسؤولية 

 ,International Society for Technology in Education)الشخصية للتعلم مدى الحياة، والقيادة في المواطنة الرقمية. 

2016; Xu et al., 2019) 

هو الحاجة إلى  -اليوم-( إلى أن التحدي الذي يواجه المجتمعات 6102وفي السياق ذاته، أشارت أبو المجد واليوسف )

سات دراإعداد مواطن رقمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية، وال يغفل تحدياتها. وبناء عليه، فقد أَولت العديُد من ال
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التربوية االهتماَم بالمواطنِة الرقمية، التي تهدف إلى التوطين الرقمي من خالل تنشئة المتعلمين  على االستخدام اآلمن، والتعامل 

(، 6161الذكي مع التقنية، وكذلك أهمية تضمينها في المقررات الدراسية، وبرامج وحدات التوعية الفكرية كدراسة الموزان )

 (، ودراسة عطا ويلديريم6102(، ودراسة نصار )6102(، ودراسة ناجي )6102(، ودراسة السيد )6102ودراسة دوابه )

(2019 Ata & Yilidrim, ،وتشجيع اإلنتاج العلمي بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول مفهوم المواطنة الرقمية ،)

 .(Algarni, 2018(، ودراسة القرني )6102) المنتشري وفطاني وأبعادها، أو مكوناتها كدراسة 
 

 مشكلة الدراسة. 1.1

طرأت العديد من التغيّرات على المجتمع في العقود األخيرة من القرن الماضي في ظل التطورات التقنية، واستخدام 

عليه، ظهرت أنواع حديثة األجهزة الذكية في مختلف مجاالت الحياة، كما تغيرت طبيعة المواطنة، ومفهومها، وعناصرها. وبناء 

 من المهارات، التي يجب على األشخاِص امتالُكها وإتقانُها بشكٍل جيد.

وعلى الرغم من اآلثار اإليجابية لتقنية المعلومات واالتصاالت، وما تقدمه من خدمات لمجال التعليم؛ إال أن هنالك جانبًا 

إلى ضبط وترشيٍد في االستخدام. لذا؛ فقد جاء في توصيات دراسة العميري سلبيًا لهذه التطوراِت تَنتُج عنها عواقُب وخيمة تحتاج 

(، ودراسة نبهان 6102(، ودراسة ناجي )6102)والسرحان  والفلوح(، ودراسة السليحات 6102) القحطاني(، ودراسة 6102)

مجتمع المحلي في نشر أهمية التعاون مع مؤسسات ال( Jwaifell & Alkhales, 2019)(، ودراسة جويفل والخالص 6102)

ثقافة المواطنة الرقمية بين كافة طبقات المجتمع، والوعي بها لدى المتعلمين، ومسؤولية األكاديميين تجاه ذلك، ودراسة نصار 

( بضرورة رفع مستوى الوعي بالمواطنة الرقمية، ومرتكزاتها، وقواعد االستخدام الرشيد للتقنية، وكذلك دراسة المحمد 6102)

بأهمية تثقيف المتعلمين بالطرق السليمة لالستخدام الصحي للتقنية، والمساعدة على تنمية مهارات التواصل الرقمي بين ( 6102)

 المتعلمين والمجتمع.

( ضرورة استمرار الجامعات السعودية في تنمية المواطنة الرقمية في مجاالت 6166كما أوصت دراسة العتيبي والربيع )

الرقمية، والمهارات الرقمية، والثقافة الرقمية، والتبادل الرقمي للمعلومات، ووضع ضوابط للمواطنة األمن الرقمي، والقيم 

 الرقمية، والتوعية بالقوانين الرقمية

وسعيًا لنشر ثقافة المواطنة الرقمية، وأهميتها بالنسبة للطالب الجامعيين؛ عقدت عمادةُ التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد 

ملتقى المواطنة الرقمية نحو مجتمع إلكتروني آمن، الذي أوَصى بتأهيل المعلم وعضو  6102من يناير  62بجامعة أم القرى في 

هيئة التدريس في المواطنة الرقمية، وتعزيز ثقافة المواطنة الرقمية لدى األجيال الناشئة؛ باعتبارها من أهم مداخل تحقيق رؤية 

، وتخطيط المناهج الدراسية؛ لتأصيل مفهوم المواطنة الرقمية، وكذلك تحديد موضوع المواطنة 6161 المملكة العربية السعودية

 (.6102الرقمية ضمن األولويات البحثية، والمنح البحثية )توصيات ملتقى المواطنة الرقمية: نحو مجتمع إلكتروني آمن، 

ملتقى المواطنة الرقمية  6102من سبتمبر  62خواة في ، نظمت اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الموانطالقًا من ذلك

واألمن السيبراني، وقد أوصى بنشر مفاهيم المواطنة الرقمية واألمن السيبراني باعتبارهما من أهم مداخل تحقيق رؤية المملكة 

امة المزيد الناشئين، وإق ، وغرس قيم االستخدام األمثل والمسؤول عن تقنية المعلومات ووسائل االتصال المختلفة في نفوس6161

من البرامج والملتقيات؛ لزيادة الوعي بالمخاطر، ومعرفة المسؤوليات وااللتزامات المترتبة على استخدام التطبيقات والوسائل 

ج ماإللكترونية، باإلضافة إلى تبني المبادرات والمسابقات التعليمية حول المواطنة الرقمية، واألمن السيبراني، وكذلك عقد برا

 (.6102الدورات التدريبية للمعلمين؛ بهدف تمكينهم من آليات توعية المتعلمين بتطبيقات المواطنة الرقمية )الرباعي، 
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أكتوبر  61وقد أوصى المؤتمر الدولي االفتراضي لمستقبل التعليم الرقمي في الوطن العربي والمنعقد خالل الفترة من 

للمعلمين لممارسة المواطنة الرقمية في العملية التدريسية لجميع مراحل التعليم بتصميم دليل ارشادي  6161نوفمبر  6إلى 

( باعتماد تدريس مادة المواطنة الرقمية في المدارس الثانوية، 6161والزهراني )الشهري (، كما أوصت دراسة 6161)العمري، 

اآلمن، وتعرفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم في العالم وتضمين المناهج الدراسية قيم ومهارات تمكن المتعلمين من التواصل الرقمي 

 الرقمي.

، وتوضيح مفهوم المواطنة الرقمية، وانطالقًا من ذلك، تتضح أهمية المواطنة الرقمية، والحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية

علمين، ومحاور المواطنة الرقمية والمفاهيم المرتبطة بها، والنظريات الداعمة لها، وأهدافها، وأهميتها، ومراحل تنميتها لدى المت

وعناصرها، وصفات المواطن الرقمي، وأبرز التجارب والجهود العالمية والمحلية التي اهتمت بالمواطنة الرقمية، والقضايا 

 المتعلقة بها.
 

 أهداف الدراسة. 2.1

 هدفت الدراسة إلى:

 المواطنة الرقمية وتطورها التاريخي. توضيح نشأة -

 .المواطنة الرقمية والمفاهيم المرتبطة بهاتعريف تحديد  -

 .النظريات الداعمة للمواطنة الرقميةالكشف  -

 .محاور المواطنة الرقمية وعناصرهاتحديد  -

 .أهداف المواطنة الرقمية التعرف على -

 .أهمية المواطنة الرقميةتوضيح  -

 .لدى المتعلمين تنمية المواطنة الرقميةتحديد مراحل  -

 .لرقميصفات المواطن اتحديد  -

 .أبرز التجارب والجهود العالمية والمحلية التي اهتمت بالمواطنة الرقمية، والقضايا المتعلقة بهاالتعرف على  -

 

 أهمية الدراسة. 3.1

 ،تنمية المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وتجارب محلية وعالمية حول آلية تنبع أهمية الدراسة في تقديم معرفة نظرية

 .ونتائج الدراسات السابقة والمؤتمرات ذات العالقة.واستجابة لتوصيات 
 

 حدود الدراسة. 1.1

ها، وعناصرالمواطنة الرقمية  ، ومحاور، والمفاهيم األخرى المرتبطة بهااقتصرت الدراسة على مفهوم المواطنة الرقمية

 وتوظيفها في العملية التعليمية.
 

 مصطلحات الدراسة. 5.1

( بأنها "المعايير 6161الراشد ) هعرفت، والذي Digital Citizenshipالمواطنة الرقمية مصطلح  تضمنت الدراسة

الفنية واالجتماعية واألخالقية لالستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وطريقة االستخدام األمثل للتقنية الحديثة، والمحافظة على القواعد 

 (.066األخالقية المنظمة لحياة اإلنسانية" )ص.
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المعايير واإلجراءات التي يجب على المتعلِم االلتزاُم بها في العالم الرقمي، والحقوق األمنية الباحثة إجرائيًا بأنها:  هاوتُعرف

والفكرية التي تسعى إلى حماية هويته، وممتلكاته، وسلوكياته تجاه نفسه، وزمالئه، ومعلميه، ومجتمعه، ووطنه، والحفاظ على 

رقميًا يمتلك المفاهيم والمهارات والقيم، التي تنقله من االستخدام السيئ للتقنية إلى االستخدام  صحته وسالمته؛ ليصبح مواطنًا

 اآلمن لها.
 

 منهج الدراسة. 1.1

تحليل مفهوم لى إلدراسة الحالية، والتي تهدف طبيعة ا؛ لمالئمته لاتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي

وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة، والمصادر العلمية ، وعالقتها بالمفاهيم األخرى المرتبطة بهاالمواطنة الرقمية 

 ذات العالقة.

 

 محاور الدراسة. 2

 نشأة المواطنة الرقمية وتطورها التاريخي

مصطلًحا شائًعا وليس بالجديد، وهو مشتق من مصطلح )وطن(، والمفهوم التقليدي  Citizenshipتعتبر المواطنة 

للمواطنة يعني انتماء مجموعة من األفراد لبقعة أرض بشكل ثابت، ويحملون جنسيتها، ولديهم حقوق وواجبات، فهي عبارة عن 

ية، والرومانية، واألمريكية، والفرنسية. وخالل فترة مفهوم مركب متعدد األبعاد، تعاظم دوُره في كافة المجتمعات القديمة؛ اليونان

التسعينات، ومع ازدياد التأكيد الدولي على أهمية مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة؛ أصبحت المواطنة من أكثر الموضوعات 

وكية المنظِّمة لعالقة المواطن حدود الحقوق والواجبات تجاه القيم والمبادئ السل -اآلن-التي تحظَى باهتمام عالمي، فهي تجاوز 

تجاه وطنه، وتراعي معايير السلوك األخالقي واالجتماعي، التي يقّرها ويقبلها المجتمع من مواطنيه. ونتيجة للتطورات التقنية 

م والتي يشهدها العصر الحالي، وظهور اإلنترنت، وما ترتب عليه من تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية؛ ظهر حديثًا مفه

الرقمية، الذي يشير إلى طريقة وأسلوب تخزين مصادر البيانات والمعلومات، واقتَرن بالمواطنة فيما يُعرف بالمواطنة الرقمية، 

ويعتبر هذا المصطلح ناشئًا ومتطوًرا، وال يؤثر فقط على المتعلمين والمعلمين وأولياء األمور؛ ولكنه يؤثر أيًضا على الجميع، 

 (.Snyder, 2016؛ 6102؛ نصار، 6102؛ السيد، 6102، القحطانيقضية اجتماعية ) أي: أنها في الواقع
 

 تعريف المواطنة الرقمية والمفاهيم المرتبطة بها

( أن "مصطلح المواطنة الرقمية عبارة عن مزيج من مفهومين: "المواطن ,Karsenti 2019أوضح كارسينتي )

إلى أن مفهوم المواطنة الرقمية وعناصرها تغطي مصطلحات من عدة  Kara( 2018(. كما أشار كارا )p.112والرقمية" )

مجاالت، مثل: علم النفس، التعليم، التقنيات، واألمن. و"يطلق على المواطنة الرقمية أيًضا الجنسية اإللكترونية، أو المواطنة 

 (.Ata & Yilidrim, 2019, P.421اإللكترونية، أو المواطنة عبر اإلنترنت" )

دت وجهات النظر حول المواطنة الرقمية، فمنهم َمن يرى أنها تتضمن عملية االستخدام اآلمن واألمثل للتكنولوجيا ولقد تعد

بأنها "االستخدام المناسب للتكنولوجيا، واتخاذ الخيارات اآلمنة  (Jwaifell & Alkhales, 2019جويفل والخالص ) كتعريف

في تعريفه لها بأنها "االستخدام األمثل ( ,Algarni 2018القرني ) يتفق معه(. وp.3والمسؤولة والمحترمة عبر اإلنترنت" )

 (.p.5لإلنترنت، والشبكات االجتماعية، والبرمجة الحديثة" )
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ومنهم َمن يرى أن المواطنة الرقمية مجموعة من الممارسات، التي تشتمل على الضوابط، واإلجراءات، والقواعد، 

( بأنها "مجموعة الضوابط واإلجراءات والقيم واألعراف التي 6102) منتشري وفطاني الوالحقوق، والواجبات، كتعريف 

يحتاجها الطالب؛ لتوجيه سلوكياتهم في ضوء المعايير المناسبة والمقبولة أثناء استخدامهم للتكنولوجيا في شؤون حياتهم، بما 

( بأنها "مجموعة من 6102بو المجد واليوسف )(، وتعريف أ61يجعلهم مواطنين صالحين مساهمين في الرقي والتقدم" )ص.

( 6102(، وتعريف السليحات وآخرون )216القواعد والمبادئ، التي تسهم في إعداد الطالب للعيش في العصر الرقمي" )ص.

اجبات، وبأنها "ممارسة قيم المواطنة اإليجابية عبر الوسائل اإللكترونية، مثل وسائل التواصل االجتماعي ممثلة في الحقوق وال

 (، 60التي يجب االلتزام بها" )ص.
 

 وقد انبثقت من مفهوم المواطنة الرقمية مفاهيُم أخرى مرتبطة بها؛ وهي كالتالي:

 :Digital Citizenshipالمواطن الرقمي  -أ

إلى أن مصطلح المواطن الرقمي تمت صياغته في مجال التعليم منذ أكثر من ( ,Karsenti 2019كارسينتي )أشار 

( بأنه "شخص 6161(. وعرفه علوان )p.112أعوام، وعرفه بأنه "الشخص الذي يستخدم اإلنترنت بشكل منتظم وفعال" )عشرة 

لديه وعي ومعرفة بالتكنولوجيا، مع القدرة على تطبيق تلك المعرفة إلى سلوكيات وعادات وأفعال، يمكن من خاللها التعامل بشكل 

( بأنه "ذلك 6102(، وعرفته ناجي )62خاص اآلخرين بواسطة التكنولوجيا" )ص.الئق مع التكنولوجيا نفسها، أو مع األش

الشخص الذي ولد أثناء أو بعد ثورة التكنولوجيا الرقمية، وتفاَعل معها مبكًرا، ولديه وعي ومعرفة تجعله يتعامل معها ومع 

م اإلنترنت بشكل منتظم وفعال" ( بأنه "المواطن الذي يستخد6102(. كما عرفته حشيش )21اآلخرين بشكل الئق" )ص.

 (.202)ص.

ورد مصطلح المواطن الرقمي  (,n.d. Cambridge English Dictionary) وفي قاموس كامبردج للغة اإلنجليزية

بأنه "الشخص الماهر في استخدام اإلنترنت؛ من أجل التواصل مع اآلخرين، وشراء وبيع األشياء، والمشاركة في السياسة، ويفهم 

 (.para.1لقيام بذلك بطريقة آمنة ومسؤولة" )كيفية ا

 :Cybersecurityاألمن السيبراني  -ب

( بأنه "جميع التدابير الوقائية لحماية الطالب من التعرض للهجمات السيبرانية 6102) المنتشري وفطانيعرفته 

ين" في تكوين مواطنين رقميين صالحالمستهدفة لعقائدهم، ووطنيتهم، وهويتهم، وذلك بتزويدهم بالوسائل واألدوات التي تساهم 

 (.2)ص.

مما سبق، يتضح اختالف الباحثين في تحديد ماهية المواطنة الرقمية؛ ولكنهم اتفقوا جميًعا على مبدأ واحد، وهو حماية 

قمية هي رالمتعلم ووقايته في ظل استخدام التقنيات الحديثة، وتتفق الدراسة الحالية مع وجهات النظر التي ترى أن المواطنة ال

 مجموعة من الممارسات، والتي تشتمل على الضوابط، واإلجراءات، والقواعد، والحقوق، والواجبات.
 

 النظريات الداعمة للمواطنة الرقمية

( إلى أن المواطنة الرقمية تعتمد على عدد من النظريات؛ 6102(، والمالح )6161(، علوان )6102) نبهانأشارت 

 وهي كالتالي:
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: تركز هذه النظرية على السلوك المالحظ الظاهري، الذي يخرج من اإلنسان Behavioral Theoryالنظرية السلوكية  -

خالل تعامله مع البيئة المحيطة، وبتطبيق ذلك على المواطنة الرقمية نجد أنها تعتمد على الجانب السلوكي من خالل بعض 

الرقمية، واألمن الرقمي، وهذه المحاور تقوم بضبط السلوك الخارجي  المحاور كالسلوك الرقمي، والحقوق، والمسؤوليات

 لإلنسان أثناء تعامله مع التقنية ومع اآلخرين عبَرها.

تهتم هذه النظرية ببناء الفرد بنفسه للمفاهيم، وتكوين : Constructivist Theory of Gagneالنظرية البنائية لجانييه  -

ك والتفاعل مع اآلخرين، وتبًعا لذلك ال بد من توافر المعرفة الرقمية الكافية لدى الفرد؛ المعاني الخاصة به من خالل التشار

حتى يستطيع التواصل مع اآلخرين، وصياغة معرفته السابقة، وتطويرها؛ لتتناسب مع الواقع الجديد الذي يتعامل معه، 

 لوصول الرقمي.وتتمثل من خالل بعض محاور المواطنة الرقمية كمحو األمية الرقمية، وا

: تؤكد هذه النظرية على التعلم االجتماعي، وإتاحة الفرصة للمتعلمين Connectivism Theoryالنظرية االتصالية  -

للتواصل والتفاعل فيما بينهم أثناء التعلم، كما تؤكد على التعلم الرقمي عبر الشبكات، واستخدام أدوات تقنية الحاسب 

تدعم المواطنة الرقمية هذه النظرية من خالل بعض المحاور كاالتصاالت الرقمية، واإلنترنت في التعليم، وبدورها 

 والوصول الرقمي، والتجارة الرقمية.
 

 محاور المواطنة الرقمية وعناصرها

؛ 6106/ 6112، )ريبل، REP's)  )Respect, Educate and Protectباالطالع على معايير ريبل للمواطنة الرقمية

Ribble, 2015 يتبين أنه حدد تسعة عناصر ضمن المفهوم األوسع للمواطنة الرقمية، وبمراجعة المصادر العلمية والدراسات (؛

؛ نصار، 6102؛ الجهني والرحيلي، 6161؛ علوان، 6102؛ الحصري، 6102، القحطاني؛ 6102 نبهانالسابقة ذات العالقة )

 ;Burgess-Wilkerson et al., 2018; Jwaifell & Alkhales, 2019; Karsenti, 2019; Snyder, 2016 ؛6102

Xu et al., 2019; ،( يتضح أن الباحثين اتفقوا على أن المواطنة الرقمية تتضمن ثالثة محاور رئيسة؛ هي: )االحترام، التعليم

 والحماية(، ويحتوي كل منها على ثالث مهارات أساسية في البيئات الرقمية؛ وهي على النحو التالي:

 ويحتوي هذا المحور على ثالث مهارات؛ هي:: Respectالمحور األول: )االحترام(  -

يعتبر الوصول الرقمي من المهارات الرئيسة للمواطنة الرقمية، ويعني المشاركة : Digital Accessالوصول الرقمي  .1

ة المتساوية، بالتقنية، وتوفير الحقوق الرقمياإللكترونية الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص أمام جميع األفراد فيما يتعلق 

ودعم الوصول اإللكتروني. وتواجه هذه المهارة مجموعة من التحديات خاصة في المجتمعات التي يقل فيها استخدام 

التقنية، فهو حق لكل مواطن، وخاصة فئة المتعلمين وذوي الحاجات الخاصة، لذلك يجب على المعلمين توفير موارد 

نيات الوصول الرقمي للجميع بال استثناء. ومن قضايا الوصول الرقمي: الوصول المتكافئ لجميع المتعلمين، أخرى، وتق

 تسهيالت للطالب ذوي الحاجات الخاصة، وبرامج لزيادة الدخول خارج المدارس.

 في مختلف المراحليعتبر السلوك الرقمي جزًءا ال يتجزأ من العملية التعليمية :  Digital Etiquetteالسلوك الرقمي .2

العمرية للمتعلمين، وهو من أكثر اإلشكاليات إلحاًحا عند معالجة أو تناول المواطنة الرقمية، ويقصد به معايير السلوك 

أو اإلجراء المتوقع من قِبل مستخدمي التقنية، ومجموعة القواعد والسلوكيات األساسية التي يجب اتباعها لجعل اإلنترنت 

ع بمن فيهم المستخدم، وكذلك فَهم أعراف وعادات المستخدمين من كافة أنحاء العالم. وبناء عليه؛ فإنه مكانًا أفضل للجمي

 غالبًا ما يتم فرض بعض اللوائح والقوانين على مستخدمي اإلنترنت، أو حظر التقنية؛ لوقف االستخدام غير الالئق.
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ثار السلبية على اآلخرين، استخدام التقنية عندما تكون ومن قضايا السلوك الرقمي: استخدام التقنية بطرق تقلل من اآل

 مالئمة من حيث السياق، واحترام اآلخرين على الشبكة اإللكترونية.

يقصد بالقانون الرقمي الحقوق والقيود التي تحكم استخدام التقنية، ومن خالله يُجّرم : Digital Lawالقانون الرقمي  .3

طائلة المالحقة القانونية. لذا؛ يجب أن يكون المتعلم يقظًا تجاه السلوكيات غير  أفعااًل بعينها، ويضع مرتكبيها تحت

القانونية في العالم الرقمي، وأن يكون عضًوا فعااًل في اإلبالغ عنها، مثل: االنتحال، وتجاوز الملكية الفكرية لآلخرين، 

شاء كافة الفيروسات المدمرة، وكذلك االعتداء وسرقة هوياتهم عبر اإلنترنت، واختراق معلوماتهم، والتجسس عليهم، وإن

على العالمات التجارية... وغيرها. ومن قضايا القانون الرقمي: استخدام مواقع مشاركة الملفات، برنامج القرصنة، 

 اختراق األنظمة والبرامج، سرقة هوية أحد ما، التراسل الجنسي، ومشاركة الصور المحظورة.

 : ويحتوي هذا المحور على ثالث مهارات؛ هي: Educationالمحور الثاني: )التعليم( -

من أبرز التغييرات المهمة التي استحدثتها الثورة الرقمية هي قدرة : Digital Communicationاالتصال الرقمي  .1

ي ناألفراد على االتصال فيما بينهم مهما بعدت األماكن، وتباينت األوقات، ويقصد باالتصال الرقمي التبادل اإللكترو

للمعلومات، الذي يعتمد على المرِسل والمستقبل، ويندرج تحت نوعين من االتصال: التزامني، وغير التزامني. ومن 

قضايا االتصال الرقمي: البريد اإللكتروني، الهواتف الخلوية، االتصال المرئي الشخصي، التراسل الفوري، التراسل 

 ع التواصل االجتماعي.النصي، المدونات، مواقع الويب التعاونية، ومواق

تقوم المواطنة الرقمية على تعليم وتثقيف المتعلمين بأسلوب : Digital Literacyالثقافة الرقمية/ محو األمية الرقمية  .2

جديد، آخذين في االعتبار حاجتهم إلى مستوى عاٍل من مهارة محو األمية الرقمية، ويقصد بها عملية تدريس وتعليم ما 

ستخدامها؛ أي: أنه من الضروري أن يتعلم المتعلمون كيف يتعلمون في ظل المجتمع الرقمي، أي: يتعلق بالتقنية، وا

تدريبهم على التعلم في أي وقت، وفي أي مكان، ومشاركة المعلومات مع اآلخرين، ويمكن ألولياء األمور والمعلمين 

ألساسيات الرقمية: المتصفحات، محركات العمل مع بعضهم البعض من أجل ذلك. ومن قضايا الثقافة الرقمية: تعلم ا

البحث، محركات التنزيل، والبريد اإللكتروني، تقييم المصادر على الشبكة اإللكترونية )تحديد دقة المحتوى على المواقع 

اإللكترونية، والمواقع اإللكترونية المشتركة، وتقييم أمانة وأمن البائعين على الشبكة اإللكترونية، وتمييز هجمات 

 الحتيال... وغيرها(، وكشف وتطوير أنماط التعلم على الشبكة اإللكترونية، والتعلم عن بعد.ا

يقصد بها بيع وشراء المنتجات والبضائع إلكترونيًا، حيث إن القسط األكبر : Digital Commerceالتجارة الرقمية  .3

 -اآلن-لسائد لدى الكثير من المستخدمين يعمل عبر اإلنترنت، وأصبح االتجاه ا -في الوقت الحالي-من اقتصاد السوق 

هو شراء البضائع، واأللعاب اإللكترونية، والمالبس، واألغذية... وغيرها، وذلك من خالل عمليات التبادل والمقايضة، 

التي يجب أن تكون بصورة قانونية ومشروعة، لذلك؛ ال بد أن يكون كل من البائع والمشتري على وعي بالقضايا المتعلقة 

ذه العمليات. وتعّد التجارة الرقمية من أصعب عناصر المواطنة الرقمية، وإحدى األنشطة الحياتية المرتبطة باستخدام به

التقنية، ويعتقد المعلمون أنها ليست من ضمن مسؤولياتهم؛ ولكّن المتعلمين بحاجة إلى فهم جميع نواحي هذه المعامالت 

عبر  ومن قضايا التجارة الرقمية: الشراء ين في عالم االقتصاد الرقمي. على اإلنترنت، بحيث يصبحون مستهلكين فاعل

الشبكة اإللكترونية من خالل المواقع التجارية، ومواقع المزادات، وغيرها من المواقع. البيع على الشبكة اإللكترونية من 
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ية وعمليات الشراء عبر البرامج خالل مواقع المزادات، وغيرها من مواقع اإلنترنت. االشتراكات في الوسائل اإلعالم

 ، وشراء وبيع بضاعة افتراضية مثل األلعاب على الشبكة اإللكترونية.iTunesاإلعالمية، مثل 

 : ويحتوي هذا المحور على ثالث مهارات؛ هي:Protectionالمحور الثالث: )الحماية(  -

في ظل العالم الرقمي يعتبر الوصول : Digital Rights and Responsibilitiesالحقوق والمسؤوليات الرقمية  .1

إلى اإلنترنت حقًا جوهريًا لكل مستخدم، وبناء عليه هنالك مجموعة من الحقوق والمسؤوليات الرقمية، التي يجب على 

المتعلمين معرفتُها، ويقصد بها المزايا والحريات الممتدة لجميع مستخدمي التقنية والتوقعات السلوكية التي تأتي معها، 

ذه الحقوق تأتي الواجبات أو المسؤوليات، مثل: حق الخصوصية، والتعليم، والوصول إلى المعلومات، وحرية ومع ه

التعبير... وغيرها، وال بد من دراسة ومناقشة هذه الحقوق؛ ليتسنَّى فهُمها على النحو الصحيح، وحتى يصبح كل مواطن 

وق والمسؤوليات الرقمية: اتباع سياسات االستخدام المقبول، رقمي مواطنًا منتًجا، ومشارًكا فعااًل. ومن قضايا الحق

واستخدام التقنية بمسؤولية داخل وخارج المدرسة. استخدام المواد المتواجدة على الشبكة اإللكترونية بشكل أخالقي، التي 

رش غ عن التحتتضمن ِذكر المصادر، وطلب التصريحات. استخدام التقنية للغش في االمتحانات والواجبات، واإلبال

 على الشبكة العنكبوتية، والتهديدات، واالستخدامات غير المالئمة األخرى.

أصبحت التقنية اليوم هي الرفيق الدائم لمعظم : Digital Health and Wellnessالصحة والسالمة الرقمية  .2

د صحة ادات سليمة تضمن لألفراالمتعلمين، وال يكاد يستغني عنها الجميُع في العصر الحالي. لذا؛ من الضروري تبني ع

وسالمة بدنية ونفسية من هذا االستخدام، ويقصد بالصحة والسالمة الرقمية تعليم مستخدمي التقنية أساليب حماية أنفسهم 

عبر اإلنترنت، وتتضمن العناصر الجسدية والنفسية المتعلقة باستخدام التقنية، وتعد الصحة البصرية وأعراض اإلجهاد 

ممارسات السمعية من أهم القضايا التي يجب تناولها في العالم الرقمي، إضافة إلى الجوانب البدنية والنفسية المتكرر وال

التي ال بد من توعية المستخدمين بها، كإدمان اإلنترنت، والُعزلة، والصداع... وغيرها. ومن قضايا الصحة والسالمة 

 بكة اإلنترنت أو ألعاب الفيديو، واالنسحاب من المجتمع.الرقمية: تجنب اإلصابات الحركية المتكررة، إدمان ش

يقصد باألمن الرقمي اإلجراءات الوقائية التي يجب أن يتخذها جميع مستخدمي : Digital Securityاألمن الرقمي  .3

 نالتقنية؛ لضمان سالمتهم الشخصية، وأمن شبكاتهم. وبِناء عليه، ال بد أن تتوفر لدى المستخدمين برامج حماية م

الفيروسات، وأن يكونوا على وعي بعمل نسخ احتياطية من البيانات؛ لحماية ما لديهم من معلومات من أي قوة خارجية 

من شأنها أن تقوم بتخريب أو تدمير هذه المعلومات. ومن قضايا األمن الرقمي: حماية أجزاء الحاسوب وأمن الشبكة. 

والتحرش. حماية أمن المدرسة: المتسللون، والفيروسات. وحماية أمن حماية األمن الشخصي: سرقة الهُوية، االحتيال، 

 المجتمع: التهديدات اإلرهابية.
 

 أهداف المواطنة الرقمية

ال تهدف المواطنة الرقمية إلى نْصب الحدود والعراقيل من أجل التحكم والمراقبة بالمعنى الذي يصل إلى حد القمع 

(. وباعتبار 6102يتنافَى مع قيم الحرية، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان، )الدهشان، واالستبداد ضد المستخدمين؛ ألن ذلك 

أن المواطنة الرقمية تُحثُّ على السلوكيات المرغوبة، وتُعنَى باالستخدام اآلمن والذكي لألدوات التكنولوجية، وتحارب السلوكيات 

قاتها المتعددة؛ فإنه يمكن تحقيق ذلك من خالل األهداف التالية )دوابه، الخاطئة، وتسعى لحماية مستخدمي شبكة اإلنترنت، وتطبي

 (:6102الملحم،  ؛6161علوان،  ؛6102الحافظي،  ؛6102
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 توعية المتعلمين بالمواطنة الرقمية، وذلك بالتركيز على المفاهيم، والمهارات، والقيم. -

 األمثل مع المعلومات الرقمية.إِْكساب المتعلمين مهارات التعلم المستمر، وطرق التعامل  -

 تمثيل الدولة في أحسن صورة من خالل السلوك الرقمي السليم. -

 المحافظة على استقرار أمن الدولة، وذلك بمحاربة األفكار الضالّة التي تغزو العقول من خالل اإلنترنت. -

 توعية المتعلمين بَخلق فرص عمل آمنة عن طريق اإلنترنت. -

ايا االجتماعية والثقافية التي تواجه المجتمع، وذلك بتنمية الوعي والقيم لدى المتعلمين بالواجبات معالجة الكثير من القض -

 والمسؤوليات تجاهها.

تعزيز الخدمات التطوعية والجمعيات الخيرية لخدمة المجتمع، من خالل االستفادة من العالم االفتراضي، الذي يدعم  -

 نطاق واسع، مع توفير الوقت والجهد والمال. التعاون المشترك بين أفراد المجتمع على

تحويل مفهوم الرقابة المشددة وانعدام الخصوصية إلى مفهوم الرقابة الذاتية، وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، والقيم  -

 االجتماعية.

 المساواة في الحقوق، وإمكانية الوصول الرقمي لجميع فئات المجتمع. -

 إلضرار باألعمال العلمية الرقمية لآلخرين.االبتعاد عن السرقات العلمية، وا -

رفع مستوى الحماية في بيئة التعلم اإللكتروني، وذلك من خالل توفير بيئة تواصل اجتماعي خالية من العنف، والعنصرية،  -

 واالبتزاز... وغيرها.

 اتخاذ القرارات السليمة عند الشراء عبر شبكة اإلنترنت. -

 ية التي يتسبب فيها اإلدمان الرقمي.الحّد من األخطار الجسدية والنفس -
 

 أهمية المواطنة الرقمية

تنبع أهمية المواطنة الرقمية من الجهود القُصوى، التي تبذلها المؤسساُت التعليمية في إعداد المواطن الرقمي القادر على 

يات التالية نية، وذلك من خالل تطبيق السلوكتفهّم القضايا الثقافية، واالجتماعية، واألخالقية، واإلنسانية، المرتبطة باستخدام التق

 (:Algarni, 2018؛ 6102؛ نصار، 6161؛ علوان، 6102؛ السيد، 6102)زوين، 

 تدريس التقنيات وتطبيقاتها المختلفة، وكيفية االستفادة من إيجابياتها. -

 وضع الخطط الجيدة الستخدام اإلنترنت في المدارس. -

 السليم والصحي أثناء استخدام األدوات الذكية.تدريب المعلمين على اإلعداد  -

 توظيف المعلمين لتطبيقات اإلنترنت؛ لتشجيعهم على تطوير مهاراتهم من خاللها. -

 تعليم األطفال في مرحلة مبكرة كيفية استخدام التقنية، وتدريبهم على ذلك، وتحديد وقت الستخدامها. -

 ادرها المختلفة، والتأكد منها عبر اإلنترنت.تعليم المتعلمين كيفية التحقق من المعلومات، ومص -

تعليم المتعلمين االستخدام اآلمن والقانوني واألخالقي للمعلومات الرقمية، وكيفية مشاركتها مع اآلخرين عبر اإلنترنت  -

 بطريقة صحيحة.

 ة.ت الحكومية والخاصتوجيه المتعلمين إلى عدم إساءة استخدام اإلنترنت، وإظهار الضرر الذي يلحق باألفراد والمؤسسا -
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تعليم المتعلمين كيفية إشعار أو إنذار أولياء أمورهم والمعلمين بأي ضرر قد يتعرضون له، أو تهديد، أو ابتزاز، أو  -

 مضايقة.

ونتيجة لذلك، أَولت الدراسات التربوية االهتمام بموضوع المواطنة الرقمية، وأهمية تضمينها في المقررات الدراسية؛ 

بتسليط الضوء على مسؤولية ( Jwaifell & Alkhales, 2019) جويفل والخالص طن الرقمي، فقد أوصت دراسةإلعداد الموا

األكاديميين تجاه تثقيف الشباب الجامعي حول كيفية التعرف على التقنية الحديثة، ومفهوم المواطنة الرقمية، كما أوصت دراسة 

ب الجامعة، وذلك بإضافة مقرر تثقيفي خاص بالمواطنة الرقمية وأبعادها ( بنشر ثقافة المواطنة الرقمية بين شبا6102ناجي )

 على ِغرار مقرر حقوق اإلنسان، ويقرر على جميع طلبة الجامعات. 

( بتشجيع اإلنتاج العلمي من أبحاث ودراسات تدعم المواطنة 6102) المنتشري وفطانيوفي السياق ذاته، أوصت دراسة 

( على زيادة الدورات والبرامج التوعوية للطالب، وتكثيفها في مؤسسات التعليم، وخاصة 6102)الرقمية، وأكدت دراسة نصار 

الجامعي لكافة الشرائح االجتماعية؛ لرفع مستوى الوعي بالمواطنة الرقمية، ومرتكزاتها، وقواعد االستخدام الرشيد للتقنية، 

 ام مقرًرا خاًصا في المواطنة الرقمية.وضرورة تضمين مقررات البرامج التأسيسية في الجامعات بشكل ع

( بتنمية قيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين بشكل دائم ومستمر، وبكافة الوسائل 6102) نبهانكما أوصت دراسة 

( ضرورة تضمين قيم المواطنة الرقمية بشكل مدروس في مناهج المرحلة 6102واإلمكانيات المدرسية، وتضيف دراسة دوابه )

، وفقًا لخصائص المرحلة العمرية، وتدعيم المناهج بقيم خاصة بالصحة والسالمة الرقمية بنسب عالية؛ لما نواجه من الثانوية

( فقد نادت بضرورة العمل على تحقيق وتفعيل قيم المواطنة الرقمية، من خالل 6102) القحطانيمخاطر رقمية، أما دراسة 

غير مقبول قد يتعرضن له عبر المجتمعات الرقمية، ومعالجة مشكالتهن في مساعدة الطالبات على كيفية التصدي ألي سلوك 

عدم القدرة على الدخول للمصادر الرقمية، وتعريفهن بخطوات وإجراءات اإلبالغ عن أي عمل غير قانوني في المجتمعات 

 مع.ي السليم للتقنية في المجتالرقمية، وتدريبهن عمليًا على المهارات التقنية، وتوجيههن نحو نشر ثقافة االستخدام الصح

بإجراء المزيد من الدراسات (، Algarni, 2018القرني )وحول أهمية الوعي بالمواطنة الرقمية؛ أوصت دراسة 

واألبحاث حول مفهوم المواطنة الرقمية، وأبعادها، أو مكوناتها؛ من أجل تعميم النتائج لعملية التعليم، وبالمشاركة في وضع 

( بأهمية تعزيز درجة وعي 6102لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية. كما أوصت دراسة السليحات وآخرون )برنامج متكامل؛ 

المتعلمين بالبعدْين االجتماعي واألخالقي من أبعاد المواطنة الرقمية، واالنتقال من مجرد الوعي إلى ممارستها عبر اإلنترنت، 

 نة الرقمية وتطبيقاتها ضمن المناهج الدراسية.وربطها بالقضايا الوطنية، وكذلك طرح قضايا المواط

 

 تنمية المواطنة الرقمية

انطالقًا من أهمية المواطنة الرقمية؛ يتضح أنها أصبحت ضمن أولويات المناهج الدراسية، وأنه يجب أن يكون المتعلم 

، وشبكات التواصل االجتماعي؛ الرقمي على وعي ومعرفة كافية باالستخدام اآلمن، والسلوكيات الصحيحة الستخدام األجهزة

 (، وهي كالتالي:6102(، والملحم )6161(، علوان )6102لوجود عدد من المبررات التي أشار إليها السيد )

 في مختلف مجاالت الحياة.التقنية االعتماد التام على  -

 تزايد مستخدمي اإلنترنت في الوطن العربي، وفي المملكة العربية السعودية كذلك. -

 قيم المجتمع المسلم، وعاداته، وتقاليده. استهداف -
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 استهداف الشباب المسلم من األعداء في الخارج، ومحاولة التأثير عليهم للقيام بالعمليات اإلرهابية. -

 زيادة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. -

للتكنولوجيا؛ ولكن الواقع أن العديد من المعلمين يعتقدون أن طالبهم مستخِدمون أْكفَاُء Ribble, 2020) أوضح ) وقد

خالف ذلك، فإنهم قد ال يفهمون كيفية استخدامها بشكل مناسب، أو كيفية تسخير هذه التكنولوجيا لمتابعة اهتماماتهم، والمساهمة 

ة يفي مجتمعهم؛ لذلك، فقد َشَرح في اإلصدار الثالث من كتابه )المواطنة الرقمية في المدارس( الفئات الثالث للمواطنة الرقم

)االحترام، التعليم، والحماية(، وَوَضع إطاًرا يمّكن للمعلمين من جميع المجاالت والمستويات الصفية استخدامه؛ لتعليم أساسيات 

 المواطنة الرقمية.

( إلى أن تنمية المواطنة الرقمية في المراحل 6102( ودراسة العميري )6102كما أشارت دراسة الشياب وطوالبة )

تلفة يبدأ من مرحلة الطفولة، وبطريقة متدرجة وفق المرحلة العمرية للطالب؛ لتهيئتهم للدخول إلى العالم الرقمي، التعليمية المخ

وتمر عملية تنمية المواطنة الرقمية بمراحل رئيسة، تبدأ بإكسابهم المفاهيم األساسية لها، وتنتهي بتنمية المهارات والقيم المرتبطة 

ر المواطنة الرقمية الثالثة )االحترام، التعليم، والحماية( في المقررات الدراسية، بحيث يضم كل بها، وذلك عن طريق دمج محاو

 مفهوم من هذه المفاهيم الرئيسة ثالثة موضوعات ثانوية تندرج منها المفاهيم المتعلقة بها.  

اسة أشارت درا المتعددة؛ وحول وجود ممارسات سلبية في سلوكيات المتعلمين نحو استخدام شبكة اإلنترنت وخدماته

إلى أن ذلك ربما يعود لعدم وجود منهج سليم حول كيفية تمكين المتعلمين من التعامل السليم مع شبكة اإلنترنت،  (6102طوالبة )

وعدم تزويدهم بالحماية والتوعية من أضرارها، إضافة إلى عدم وضوح مفاهيم المواطنة الرقمية الواردة في الكتب الدراسية، 

 حيث اإلشارة إلى أنواعها ومسمياتها حال دون معرفة المعلمين بها. من

( نموذًجا تأمليًا لتدريس المواطنة الرقمية من خالل أربع مراحل متتالية، ويعتبر 6106/ 6112وبناء عليه، صمم ريبل )

التعليمية تنمية  ، ويمكن للمؤسساتلتقنيةاهذا النموذج مصدًرا للمعلم؛ لمساعدة المتعلمين على البدء في التفكير في كيفية استخدام 

الشهري ؛ 6102المحمد، ؛ 6102 نبهانالمواطنة الرقمية لدى المتعلمين، واالستفادة من نموذج ريبل ذي المراحل األربع التالية )

 (:6102؛ حشيش، 6161 والزهراني،

ة، بما يؤهلهم ليصبحوا مثقفين بالوسائط التكنولوجي : تُعنَى هذه المرحلةُ بتزويِد المتعلمينالمرحلة األولى )الوعي واإلدراك( -

وتتجاوز مرحلة الوعي واإلدراك المعرفة األساسية بأجزاء الحاسوب المادية والبرمجية، انتقااًل لمرحلة االختالفات بين 

 استخدام التقنية بطريقة مقبولة وإساءة استخدامها.

المرحلة تقويم المتعلمين في نشاطات موجهة تساعدهم على تمييز (: يتم في هذه المرحلة الثانية )الممارسة الموّجهة -

وممارسة االستخدام المالئم، وذلك بمنحهم فرصة لتعلم هذه المبادئ في بيئة يكون فيها تشجيعهم لالكتشاف والقيام 

 بالمجازفات.

م للمتعلمين ترّكز على االستخدا: يقوم المعلم في هذه المرحلة بتقديم دروس تمثيل المرحلة الثالثة )التمثيل والنمذجة( -

اإليجابي للتقنية، وعلى المعلمين ممارسة عادات االستخدام الرقمي الجيد ذاتها كما يقدمونها، بحيث يكونون نماذج يمكن أن 

 يتخذها المتعلمون قدوة حسنة لهم.

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          214  

 ISSN: 2706-6495 

 
ه ليكون مكانًا يمكن للمتعلمين في : يتم في هذه المرحلة إتاحة الصف؛المرحلة الرابعة )التغذية الراجعة، وتحليل السلوك( -

مناقشة استخداماتهم للتقنية داخل وخارج المدرسة، وعلى المعلِم تقديُم التغذية الراجعة لهم، وصواًل لمرحلة امتالكهم القدرة 

 .على نقد وتمييز االستخدام السليم وغير السليم من خالل تأمل ذاتي لممارساتهم

ولكي يتم تزويد المتعلمين بالمؤشرات الالزمة بالمواطنة الرقمية، وصواًل لتنميتها لديهم؛ من الضروري تحديد الجوانب 

( إلى أن المواطنة الرقمية تشتمل على ثالثة جوانب في العملية التعليمية؛ 6102التعليمية التي يحتاجون إليها، وقد أشارت زوين )

 وهي كالتالي: 

: ويهتم بالوعي والمعرفة والثقافة الخاصة بالعالم الرقمي، والمجتمع اإللكتروني، Cognitive Aspectفي الجانب المعر -

 ومكوناته.

: ويهتم بالقدرة على امتالك المهارات التي تمّكن المتعلَم من التعامل مع المجتمع Skilled Aspectالجانب المهاري  -

 الرقمي.

يهتم بترسيخ القيم األخالقية، واتباع القواعد السليمة، التي تجعل سلوك األفراد : وBehavioral Aspect الجانب السلوكي -

 في العوالم االفتراضية يتسم بالقبول االجتماعي، تجاه نفسه، واآلخرين، والتقنية نفسها.

عليم العالي، فقد تولقد تباينت نتائج الدراسات السابقة التي ركزت على واقع المواطنة الرقمية لدى طالب التعليم العام وال

( أن التزام طلبة التعليم العام في المملكة العربية السعودية بالمواطنة الرقمية جاء بدرجة قليلة، 6161أظهرت دراسة الحربي )

(، وأن أكبر التزام للطالب بالمواطنة الرقمية تضمن تجنب المتعلمين التفاعل مع أي منشور يمس بأمن الوطن، %22.12وبنسبة )

لتزام للطالب بالمواطنة الرقمية تضمن معرفة طرق المحافظة على خصوصياتهم الرقمية ومعلوماتهم الشخصية، كما وأقل ا

( أن درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية مهارات المواطنة الرقمية مرتفعة، ومهارات 6161أظهرت دراسة الراشد )

أن الطالب في ( Jwaifell & Alkhales, 2019)جويفل والخالص دراسة السالمة والمسؤولية الرقمية متوسطة، وأظهرت 

جامعتي الحسين بن طالل في األردن، وجامعة القدس في فلسطين؛ ال يستخدمون التقنيات كمؤشر رقمي بشكل صحيح، رغم 

الدرجة الكلية للوعي ( أن 6102استخدامهم للهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب ألكثر من َعقدين، في حين كشفت دراسة ناجي )

( فقد كشفت عن مستوى 6102( في مستوى )جيد جًدا(، أما دراسة نصار )%22.22بالمواطنة الرقمية لدى الطلبة بنسبة )

 تصورات طلبة الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية للمواطنة الرقمية، وسبل تعزيزها، الذي كان مرتفًعا جًدا.

أن مستوى المواطنة الرقمية  (Elçiçek,Erdemci, & Karal, 2018)ألكيشك وإردمشي وكارال  راسةكما أظهرت د

ومستوى التواجد االجتماعي في بيئة التعلم عبر اإلنترنت لدى طالب الدراسات العليا، الذين يتلقون تعليمهم عبر اإلنترنت عاٍل، 

 وأن هنالك عالقة قوية وإيجابية بين هذين المتغيرْين.

، وما 6161وفي المملكة العربية السعودية هنالك اهتماًما واسًعا بتعزيز المواطنة الرقمية من خالل رؤيتها المستقبلية 

تتضمنه من أهمية التحول الرقمي، وتطوير االتصاالت وتقنية المعلومات، وتوسيع انتشارها وتسهيل الحصول عليها في جميع 

 (.6161 والزهراني،الشهري مية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية )مناطق المملكة؛ لتلبية احتياجات التن
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 صفات المواطن الرقمي

من خالل استعراض تعريف المواطن الرقمي، يمكن القول: إنه من الضروري أن يمتلك المتعلم عدًدا من الصفات 

؛ 6102؛ دوابه، 6102، القحطاني؛ 6102 نبهانوهي كالتالي ) الالزمة ليصبح مواطنًا رقميًا متمكنًا من استخدام التقنيات الحديثة؛

 (:6102ناجي، ؛ 6102 ،الجهني والرحيلي

 يتمّكن من استخدام الحاسوب. -

 يمتلك معرفة باإلنترنت، ويستطيع الدخول إليه عبر الحواسيب والهواتف الذكية. -

 رق ذاِت معنًى إيجابي.يستخدم تقنية المعلومات وخدماتها المتعددة في التواصل مع اآلخرين بط -

 يثري المحتوى الرقمي بإنتاج معرفي ذي فائدة، ويشارك من خالله في األنشطة التعليمية والثقافية واالقتصادية. -

 يلتزم بالجلوس الصحيح أثناء استخدام الكمبيوتر. -

 يلتزم باألمانة الفكرية. -

 يحترم الثقافات والمجتمعات األخرى في البيئة االفتراضية. -

 على المعلومات الشخصية التي يستخدمها عبر اإلنترنت.يحافظ  -

 يحترم مفاهيم الخصوصية، وحرية التعبير في العالم الرقمي. -

 يدير الوقت الذي يقضيه في استخدام التقنية. -

 يستخدم مهارات التفكير الناقد في كل ما يواجهه من أفكار في الفضاء اإللكتروني. -

 ضد التسلط عبر اإلنترنت. يظهر السلوك األخالقي الحميد، ويقف -

 يحمي نفسه من المعتقدات الفاسدة التي تنتشر عبر الوسائط، ومن الغرباء، والبرامج الضارة. -

 

 أبرز التجارب والجهود العالمية والمحلية التي اهتمت بالمواطنة الرقمية، والقضايا المتعلقة بها

، ومنصات التعلم الذاتي، ومجتمعات التعلم الرقمية اهتمت العديد من المنظمات والمراكز، والمؤسسات التعليمية

بموضوع المواطنة الرقمية، وسبل تنميتها لدى المتعلمين والمعلمين واإلداريين، ويمكن إيجاز هذه التجارب والجهود على النحو 

 التالي:

يهدف إلى نشر ثقافة المواطنة ملتقى المواطنة الرقمية والتحول اإللكتروني،  6166أبريل  61عقدت جامعة أم القرى يوم  -

الرقمية في مجتمعاتنا من خالل التربية المنزلية والمناهج التعليمية في المدرسة والجامعة، تحديد المعايير التي يستند إليها 

اسـات يالتربويون في تنمية المواطنة الرقمية، وتقديم مقترحـات وحلـول مسـتقبلية تتضـمنها الرؤيـة المقترحـة تفيـد صـناع س

التعلـيم والمهتمـين بالتقنيـة الرقمية والقائمين على إعداد المناهج والبرامج التربوية، تفعيل دور التعلم اإللكتروني في تعزيز 

 (.6166، ملتقى المواطنة الرقمية و التحول اإللكتروني ) المواطنة الرقمية ... وغيره

م، لقاء حوارياً بعنوان: "المواطنة الرقمية"، وهو 6160أبريل  62يوم نفذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن بعد  -

اللقاء الثامن والختامي ضمن مبادرة "الحوار الرقمي" التي ينفذها المركز في إطار مشاركته في فعاليات ملتقى مكة الثقافي 

 الخامس المقامة تحت عنوان: "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟"،
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ُت الضوء على تأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية، والمواطنة الرقمية، باإلضافة إلى تعزيز الوالء كما سلطت اللقاءا

الوطني ودوره في حماية النسيج المجتمعي، والحوار حول تأثير المعرفة الرقمية على مستوى إنجاز الوزارات الحكومية 

 (.6160)فعاليات ملتقى مكة الثقافي الخامس، 

مقرًرا مفتوًحا عبر اإلنترنت بمسمى: المواطنة  6161من مارس  02المنصة العربية للتعليم المفتوح )رواق( في قدمت  -

الرقمية في المدارس والمؤسسات التعليمية، الذي يهدف إلى اكتساب مهارات التعامل مع المواطنة الرقمية، معرفة إجراءات 

حة والسالمة الرقمية، وخطة تطبيقية للمواطنة الرقمية في المدارس ضمان الوقاية والحماية اإللكترونية، معرفة الص

 (.6161والمؤسسات التعليمية )شلتوت، 

دورة تدريبية عن بعد باستخدام منصة  6161يوليو  02نظم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز في  -

Zoom ات التعلُّم عن بعد وممارسة المواطنة الرقمية( )دورات ضمن دورات الموسم التدريبي الصيفي بعنوان: )أخالقي

 (.٠٢٠٢، ٠٢٠٢الموسم التدريبي الصيفي 

الملتقى األول  6102من يناير  66/ 60نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية بالجامعة في الفترة من  -

 (.6102المواطنة الرقمية،  لألمن الفكري )المواطنة الرقمية( )الملتقى األول لألمن الفكري

ملتقى المواطنة الرقمية نحو  6102من يناير  62عقدت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم القرى في  -

 (.6102مجتمع إلكتروني آمن )توصيات ملتقى المواطنة الرقمية: نحو مجتمع إلكتروني آمن، 

ملتقى المواطنة الرقمية واألمن السيبراني؛ لنشر  6102من سبتمبر  62واة في نظمت اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة المخ -

ثقافة المواطنة الرقمية، والتعريف باألمن السيبراني، واالستخدام المسؤول للتقنية، وتوعية المجتمع التعليمي بالمخاطر، 

 (.6102ومعرفة أساليب الحماية الشخصية وأمن المعلومات )الرباعي، 

من  06ألمير مشعل بن ماجد للبحوث االجتماعية واإلنسانية وبرعاية معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز في نظم مركز ا -

ندوة بعنوان "المواطنة الرقمية.. وعي وممارسة" )مركز األمير مشعل بن ماجد للبحوث االجتماعية  6102نوفمبر 

 (.6102واإلنسانية، 

في تقديم دورة تدريبية عن المواطنة  6102ت في المملكة العربية السعودية عام ساهمت وزارة االتصاالت وتقنية المعلوما -

الرقمية تتطرق بالتفصيل لعناصر المواطنة الرقمية، وكيفية التوجيه السليم الستخدام التقنية، وكذلك طرق الحماية والوقاية 

  (.6102من أخطارها. )وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 

برنامج أبطال اإلنترنت لتعليم األطفال أساسيات المواطنة الرقمية، والسالمة اإللكترونية  6102عام  Google أطلقت شركة -

 (.6102)قوقل، 

برنامج المواطنة الرقمية، وهو أحد مشاريع مبادرة  6102قدمت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة المجمعة عام  -

في الجامعة؛ بهدف إكساب أبناء المجتمع المحلي وطالب التعليم  6161قيق الرؤية التنمية الرقمية والمعتمدة من مكتب تح

العام والعالي مهارات التعامل مع المواطنة الرقمية، ومعرفة إجراءات الضمان والحماية الرقمية، وحمايتهم من مضار 

رقمية، المجتمع رقميًا )مشروع المواطنة ال االستخدام السلبي للتقنية ووسائل التواصل االجتماعي، واالستفادة منها في تنمية

6102.) 

http://www.ajrsp.com/
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مشروع المواطنة الرقمية من خالل عدد من المبادرات،  6102في بروكسل عام  European Schoolnetقدمت منظمة  -

 وزارة تعليمية في أوروبا؛ ومنها: مبادرة شبكة اإلنترنت األفضل لألطفال، والسالمة اإللكترونية، 62وذلك بالتعاون مع 

 (. Digital Citizenship Projects, 2017والمهارات الرقمية، والترميز... وغيرها )

مقرًرا مفتوح المصدر باستخدام منصات  6102في الواليات المتحدة األمريكية عام  Alaska Southeastقدمت جامعة  -

، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، بمسمى: المواطنة الرقمية للمعلمين، والمتعلمين، واإلداريين MOOCsالتعلم الذاتي 

 (.Ohler, 2015وكذلك لآلباء واألمهات، وجميع أفراد المجتمع )

بترجمة كتاب "تنشئة الطفل الرقمي.. دليل المواطنة الرقمية" ألولياء  6106قام مكتب التربية العربي لدول الخليج عام  -

 (.6106/ 6112األمور لمايك ريبل )ريبل، 

/ 6112بترجمة كتاب "المواطنة الرقمية في المدارس" لمايك ريبل )ريبل،  6106بي لدول الخليج عام قام مكتب التربية العر -

6106.) 

تقدم عمادة الدراسات المساندة في جامعة الطائف بالتنسيق مع كلية الحاسبات وتقنية المعلومات مقرًرا اختياريًا بمسمى:  -

 (.6102امة، المواطنة الرقمية )مقررات المتطلبات الجامعية الع

يقدم قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود مقرًرا بمسمى: تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال  -

في التعلم والتعليم، الذي يتم من خالله التركيُز على مفهوم المواطنة الرقمية )القضايا اإلنسانية والثقافية واالجتماعية المتعلقة 

 وممارسة السلوك القانوني واألخالقي( )الحارثي، د.ت(. بالتقنية،

تقدم وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية مبادرة )المواطنة الرقمية( التي تستهدف المجتمع  -

وزارة تهم )م في حمايحول مفاهيم وأساليب االستخدام المسؤول واآلمن لإلنترنت والتكنولوجيا التي تسه كافة لتعزيز الوعي

 (.االتصاالت وتقنية المعلومات، د.ت

 

 نتائج الدراسة. 3

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:الحالية في ضوء أهداف الدراسة 

 يعتبر مفهوم المواطنة الرقمية مصطلًحا ناشئًا ومتطوًرا. -

والحماية(، ويحتوي كل منها على ثالث مهارات تتضمن المواطنة الرقمية ثالثة محاور رئيسة؛ هي: )االحترام، التعليم،  -

 أساسية في البيئات الرقمية.

ترتبط المواطنة الرقمية بمجاالت متعددة في حياة المواطن الرقمي، ومن أهمها مجال التعليم. كما أنها ترتبط ارتباطًا مباشًرا  -

 ات ذات العالقة باستخدامها. باإلنترنت والخدمات المتعددة التي تقدمها للمستخدمين، والقواعد والسلوكي

 تنبثق من المواطنة الرقمية مفاهيم أخرى مستحَدثة ذات صلة بها كالمواطن الرقمي واألمن السيبراني. -

المواطن الرقمي هو ذلك الشخص الذي ُولِد خالل طفرة التقنية، التي انتشرت في الجزء األخير من القرن العشرين، ونشأ  -

سن مبكرة، ولديه قدر كبير من اإللمام بالمفاهيم المتعلقة بها، ويستخدمها في مختلف مجاالت  معها وتفاعل مع أدواتها منذ

 الحياة.

http://www.ajrsp.com/
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( ذي المراحل األربع في تنمية المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وهي: 6106/ 6112يمكن االستفادة من نموذج ريبل ) -

 تمثيل والنمذجة، ومرحلة التغذية الراجعة، وتحليل السلوك.مرحلة الوعي واإلدراك، مرحلة الممارسة الموّجهة، مرحلة ال

اهتمت العديد من المنظمات والمراكز، والمؤسسات التعليمية، ومنصات التعلم الذاتي، ومجتمعات التعلم الرقمية بموضوع  -

 المواطنة الرقمية، وسبل تنميتها لدى المتعلمين والمعلمين واإلداريين.
 

 توصيات الدراسة. 1

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية: في ضوء

 تدريب المعلمين على محاور المواطنة الرقمية وعناصرها.ضرورة  -

 إكساب المتعلمين صفات المواطن الرقمي. -

 لدى المتعلمين.الرقمية تعزيز قيم المواطنة ضرورة  -

 وعناصرها. هامحاورعلى التركيز على األنشطة اإلثرائية اإللكترونية القائمة تدريس المواطنة الرقمية وأهمية  -
 

 مقترحات الدراسة . 5

انطالقًا من نتائج الدراسة الحالية، واستكمااًل للتطورات التكنولوجية في مجال التعليم؛ يمكن اقتراح بعض الدراسات 

 المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية على النحو التالي:

 في المراحل التعليمية المختلفة. دراسة واقع المواطنة الرقمية -

 .لمتعلمينلدى ا الوعي بأبعاد المواطنة الرقمية، ودراسة فاعليته في المواطنة الرقمية محاور اقتراح نموذج تعليمي قائم على -

 

 

 المراجع. 1

 . المراجع العربية1.1

(. شبكات التواصل االجتماعي وسبل توظيفها في تعزيز أبعاد 6102إبراهيم يوسف. )أبو المجد، مها عبد هللا، واليوسف، 

. قاعدة بيانات دار 266-220(، 22، )المجلة التربوية المواطنة الرقمية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك فيصل.

 المنظومة.

 .62-2(، 0)20مجلة البحوث اإلعالمية، (. المواطنة والمواطنة الرقمية: حقوق وواجبات. 6166أمين، رضا عبدالواجد. )

(، 0)01مجلة مستقبل العلوم االجتماعية، (. ثقافة المواطنة الرقمية في ضوء التحول الرقمي. 6166بدوي، عال محمد علي. )

62 - 22. 

. جامعة أم عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد(. 6102: نحو مجتمع إلكتروني آمن. )توصيات ملتقى المواطنة الرقمية

 https://uqu.edu.sa/App/News/45541القرى، األخبار.   

م متنقلة مقترحة في تنمية الوعي بعناصر المواطنة (. فاعلية بيئة تعل6102الجهني، ليلى سعيد، والرحيلي، تغريد عبد الفتاح. )

 . 022-20(، 6)61، مجلة العلوم التربويةالرقمية واالنسجام معها لدى طالبات جامعة طيبة. 

http://www.ajrsp.com/
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.   نهج( 620تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت في التعلم والتعليم )الحارثي، محمد عطية. )د.ت(. 

http://faculty.ksu.edu.sa/alharthi/course/104709 

( وقياس فاعليته Blackboard(. فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظام إدارة التعلم اإللكتروني )6102الحافظي، فهد سليم. )

وجيا التربية مجلة تكنولمهارات التفكير التأملي لدى طالب الكلية التقنية في مدينة جدة. في تنمية قيم المواطنة الرقمية و

 . 022-060(، 62، )دراسات وبحوث

تصور مقترح لتنمية المواطنة الرقمية لدى طلبة التعليم في ظل جائحة نوفمبر(.  6 -أكتوبر 61، 6161الحربي، هيفاء أحمد. )

بية ، المملكة العرالمؤتمر الدولي االفتراضي لمستقبل التعليم الرقمي في الوطن العربي]جلسة المؤتمر[. كورونا 

 . Zoomالسعودية، منصة 

مجلة دراسات في التعليم (. مهارات المواطنة الرقمية الالزمة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي. 6102حشيش، نسرين يسرى. )

 المنظومة.. قاعدة بيانات دار 262-212(، 62، )الجامعي

(. مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بأبعاد المواطنة الرقمية وعالقته ببعض 6102الحصري، كامل دسوقي. )

 . قاعدة بيانات دار المنظومة.020-22(، 2)، المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعيةالمتغيرات. 

مجلة نقد وتنوير للدراسات خال للتربية العربية في العصر الرقمي. (. المواطنة الرقمية مد6102الدهشان، جمال علي. )

 . 012-26(، 2، )اإلنسانية واإلسالمية

تحليل مقررات التكنولوجيا للمرحلة الثانوية في ضوء قيم المواطنة الرقمية وتصور مقترح (. 6102دوابه، أحمد سعدي. )

 المكتبة المركزية.. ]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة [إلثرائه

  . مركز تطوير التعليم الجامعي.جامعة الملك عبد العزيز(. 6161. )٠٢٠٢دورات الموسم التدريبي الصيفي 

courses.aspx-summer-https://ctld.kau.edu.sa/Pages 

مجلة العلوم مدى امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية لمهارات المواطنة الرقمية.  (.6161الراشد، خولة رسمي. )

 . 062-002(، 01)2التربوية والنفسية، 

ة . صحيفلتعزيز مفاهيم األمن السيبراني أمير الباحة يطلق ملتقى المواطنة الرقمية(. 62، سبتمبر 6102الرباعي، علي. )

 https://www.okaz.com.sa/local/na/1748397عكاظ. 

)مكتب التربية العربي لدول الخليج، ُمترجم(. مكتب التربية العربي  المواطنة الرقمية في المدارس(. 6106ريبل، مايك. )

 (.6112لدول الخليج. )نشر العمل األصلي في 

)مكتب التربية العربي لدول الخليج،  تنشئة الطفل الرقمي : دليل المواطنة الرقمية ألولياء األمور(. 6106يك. )ريبل، ما

 (.6112ُمترجم(. مكتب التربية العربي لدول الخليج. )نشر العمل األصلي في 

ة تنمية مهارات المواطنة الرقمي (. فاعلية استخدام المدونات اإللكترونية في تدريس الجغرافيا على6102زوين، سها حمدي. )

 . قاعدة بيانات دار المنظومة.260-220(، 2)66، مجلة كلية التربيةلدى الطالب المعلم بكلية التربية. 

(. درجة الوعي بمفهوم المواطنة الرقمية لدى 6102السليحات، روان يوسف، الفلوح، روان فياض، والسرحان، خالد علي. )

 .  66-02(، 6)22 ،مجلة دراسات العلوم التربويةفي كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية. طلبة مرحلة البكالوريوس 

http://www.ajrsp.com/
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(. أثر اختالف نمطي اإلنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية مهارات المواطنة الرقمية 6102السيد، عبد العال عبد هللا. )

 . قاعدة بيانات دار المنظومة.26-0(، 62، )بيةمجلة تكنولوجيا الترلدى طالبات المعاهد العليا للحاسبات. 

(. برنامج مقترح وفقا لنموذج التعلم المعكوس لتنمية مفاهيم ومهارات المواطنة الرقمية لدى 6102السيد، يسري مصطفى. )

بيانات دار . قاعدة 662-012(، 62، )مجلة تكنولوجيا التربيةطالبات كلية التربية واتجاهاتهم نحو ممارسة أخالقياتها. 

 المنظومة.

 . المنصة العربية للتعليم المفتوح )رواق(. المواطنة الرقمية في المدارس والمؤسسات التعليمية(. 6161شلتوت، محمد شوقي. )

تصور مقترح لتفعيل المواطنة الرقمية في نوفمبر(.  6 -أكتوبر 61، 6161الشهري، مريم محمد، والزهراني، سعدى محمد. )

المؤتمر الدولي االفتراضي لمستقبل ]جلسة المؤتمر[.  6161نوية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية المدارس الثا

 . Zoom، المملكة العربية السعودية، منصة التعليم الرقمي في الوطن العربي

(. مفاهيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينها في مناهج التربية الوطنية 6102الشياب، مزيد خيرو، وطوالبة، هادي محمد. )

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والمدنية للمرحلة األساسية في األردن من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية. 

 . 22–62(، 62)2والدراسات التربوية والنفسية، 

 المجلة األردنية في العلومدراسة تحليلية.  –(. المواطنة الرقمية في كتب التربية الوطنية والمدنية 6102طوالبة، هادي. )

 . 612-620(، 6)06التربوية، 

 مجلة(. دور الجامعات السعودية في تنمية المواطنة الرقمية. 6166العتيبي، منصور بن نايف، والربيع، علي بن أحمد. )

 .222 - 262، 01، جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والتربوية

مدى امتالك معلمي التكنولوجيا في المرحلة الثانوية لقيم المواطنة الرقمية وتصور مقترح  (.6161علوان، وسام عبد هللا. )

 . المكتبة المركزية ]رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة [لتطويرها

اعالن توصيات المؤتمر (. 6، نوفمبر 6161. )]@ [drablehshالعمري، عائشة بليهش

#المؤتمر_الدولي_االفتراضي_لمستقبل_التعليم_الرقمي_في_الوطن_العربي استكمااًل لسلسلة جلسات األبحاث 

في ترجع . تويتر. اس]صورة[ ]تغريدة[ واالوراق العلمية الثرية التي شارك فيها نخبة من االساتذة والباحثين المتميزين

 https://twitter.com/drablehsh/status/1323467996451491840?s=20، من الرابط   6161، 6نوفمبر 

(. بناء برنامج تعليمي قائم على تطبيق بريزي ضمن مقررات السنة التحضيرية وقياس فاعليته 6102العميري، فهد علي. )

ة، مجلة األلكسو التربويفي تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية ومهاراتها لدى طالب جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة. 

 التربوية )شمعة(. . شبكة المعلومات العربية20-062(، 0)62

. مركز الملك عبد العزيز أهمية المواطنة الرقمية وسبل تعزيزها في المجتمع(. 6160فعاليات ملتقى مكة الثقافي الخامس. )

 etails/index/banner.swf/D-ad-https://kacnd.org/video-64للحوار الوطني. 

(. مدى تضمن قيم المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 6102القحطاني، أمل سفر. )

 .   22-22(، 0)62، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 /https://beinternetawesome.withgoogle.com/ar_all. برنامج أبطال اإلنترنت(. 6102قوقل. )

http://www.ajrsp.com/
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العوامل المؤثرة على قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة المفرق من (. 6102المحمد، أيمن عوض. )

 . قاعدة بيانات دار المنظومة.]ر، جامعة آل البيترسالة ماجستي [وجهة نظر المعلمين

. المركز اإلعالمي. جامعة الملك عبد العزيز( 06، نوفمبر 6102مركز األمير مشعل بن ماجد للبحوث االجتماعية واإلنسانية. )

276364-AR-0-https://www.kau.edu.sa/Content 

. 6161. مكتب تحقيق الرؤية جامعة المجمعة(. 6102مشروع المواطنة الرقمية. )

https://m.mu.edu.sa/ar/news/105931 

 جامعة الطائف.. عمادة الدراسات المساندة(. 6102مقررات المتطلبات الجامعية العامة. )

7693d43d2f70_.pdf-8986-4821-476f-https://www.tu.edu.sa/Attachments/045c6151 

 . دار السحاب للنشر والتوزيع.تحديات وآمال -المواطنة الرقمية(. 6102المالح، تامر. )

، المركز اإلعالمي. جامعة الملك خالد(. 02، يناير 6102الملتقى األول لألمن الفكري المواطنة الرقمية. )

https://www.kku.edu.sa/ar/node/502 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.  ، عمادةجامعة أم القرى(. 6166ملتقى المواطنة الرقمية والتحول اإللكتروني. )

https://uqu.edu.sa/elearn/88672 

تقييم مقرر المهارات الحياتية والتربية األسرية في ضوء تضمينه لمهارات المواطنة الرقمية (. 6102الملحم، بندر محمد. )

  . قاعدة بيانات دار المنظومة.]سالة ماجستير، جامعة القصيمر [لدى طالب المرحلة الثانوية

األمن السيبراني والمواطنة الرقمية المفهوم (. 66-60، يناير 6102المنتشري، حليمة يوسف، وفطاني، هانية عبد الرزاق. )

 مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم، سلطنة عمان. ]عرض ورقة علمية[.والعالقة 

(. تصور مقترح قائم على بيئات التعلم التشاركية المدمجة وأثره في تعزيز قيم المواطنة الرقمية 6161الموزان، أمل علي. )

 . 066-02(، 66)6مجلة العلوم التربوية، والتقييم الذاتي في ضوء دورة التعلم التكنولوجي لدى الطالبات الجامعيات. 

الرقمية ومدى الوعي بها لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط: (. المواطنة 6102ناجي، مها محمود. )

 . قاعدة بيانات دار المنظومة.066-20(، 6)0، المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلوماتدراسة استكشافية. 

اهيم التشاركي عبر الويب في تنمية بعض المففاعلية بيئة الفصول المنعكسة القائمة على التعلم (. 6102نبهان، أسماء جمال. )

رسالة ماجستير، الجامعة [التكنولوجية وقيم المواطنة الرقمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظات غزة

 . المكتبة المركزية ]اإلسالمية بغزة

(. تصورات طالب الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية نحو المواطنة الرقمية 6102نصار، نور الدين محمد. )

 .   022-026(، 0)62، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةوسبل تعزيزها. 

 https://attaa.sa/events/view/164. -توجيه وحماية- المواطنة الرقمية(. 6102وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. )

 /https://dc.thinktech.sa. المواطنة الرقميةوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. )د.ت(. 
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عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع والعاشر من التعليم األساسي في 

 محافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان 

Habits of Mind and their Relationship to Decision-Making Skills Self- among Ninth and 

Tenth Graders in Al-Dhahirah Governorate in the Sultanate of Oman 
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 ماجستير إرشاد وتوجيه نفسي، جامعة نزوى، المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، سلطنة ُعمان 
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 أستاذ مشارك، قسم التربية والدراسات اإلنسانية، كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان

 

 ملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرارلدى عينة من طلبة الصف التاسع      

في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان، ومعرفة الفروق فيها تبعا لمتغير الجنس والصف الدراسي.  والعاشر في مرحلة التعليم األساسي

( طالبا وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وتم تطبيق 614وقد تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أظهرت النتائج 8080)الدورسري،  ى اتخاذ القرار لـ(، ومقياس القدرة عل8002مقياس عادات العقل الذي أعده )حجات، 

إن عادة المثابرة جاءت في المرتبة األولى كأكثر عادات العقل استخدما لدى عينة الدراسة، وجاءت عادة التفكير ما وراء المعرفي 

ر لدى عينة الدراسة جاء مرتفعا، كأخر عادة من عادات العقل استخداما، كما أظهرت الدراسة أن مستوى القدرة على اتخاذ القرا

كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة، كما 

أظهرت الدراسة بأنه ال توجد فروقا دالة إحصائية في عادات العقل تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروقا دالة إحصائية تعزى 

متغير الصف، كما أظهرت الدراسة كذلك أنه ال توجد فروقا دالة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار تعزى لمتغير الجنس ل

 والصف الدراسي لدى عينة الدراسة .

 .عادات العقل، القدرة على اتخاذ القرار، التعليم األساسي :الكلمات المفتاحية
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Habits of Mind and their Relationship to Decision-Making Skills Self- among Ninth and 

Tenth Graders in Al-Dhahirah Governorate in the Sultanate of Oman 

 

Abstract  

The study aimed to identify the relationship between the habits of the mind and the ability to make 

decisions among a sample of ninth and tenth grade students in the basic school in Al Dhahirah 

Governorate. The sample of the study consisted of (416) students, and to achieve the objectives of 

the study the relational descriptive approach was used. The results of the study showed that, the 

habit of perseverance came first as the most habits of mind used by the study sample and the habit 

of thinking beyond the cognitive came as the last habit of the mind used. As the study showed that, 

the level of decision-making ability was high among the study sample, and there was a correlation 

relationship. 

The study sample showed that there are no statistically significant differences in the habits of the 

mind due to the gender variable, and that there are differences attributed to the class variable. The 

study also showed that there are no statistically significant differences in the ability to take the 

decision is attributed to the gender and class variable, as well as there are no statistically 

significant.  

Keywords: habits of mind, decision-making ability, Basic Education. 

 

 المقدمة. 1

يتوقف تفسير السلوك اإلنساني على فهم الطبيعة اإلنسانية والعوامل االجتماعية التي تشترك في تكوين هذا السلوك، وينظر     

إلى مفهوم العادة علي إنها دافع ومهارة مكتسبان من أداء سلوك معين، وهذا السلوك إما أن يكون حركيا أو ذهنيا بطريقه آلية، 

شخص يميل إلى تكرار السلوك على وتيرة واحدة، وتنشأ العادات العقلية بعد أن يتم إشباع إحدى الغرائز لجانب فالعادة تجعل ال

من جوانب السلوك، ثم يتكرر هذا السلوك برغبة من الفرد مرة أخرى حيث يصبح بعد فترة أقرب إلى السلوك اآللي الذي يتم 

الدراسات النفسية والتربوية مع بداية القرن الحادي والعشرين على أهمية  (، وأكدت العديد من8012تأديته بسرعة )العبادي، 

تعليم عادات العقل، وتقويتها وتقديم التعزيز الالزم لطلبة وذلك من أجل تشجيعهم على التمسك بها حتى تصبح جزءا من ذاتهم 

 عادات العقل في تعليم الطلبة،  ( على أهمية ودور8004،)Campbell(، وأكد كامبل 8012وبنيتهم العقلية )القضاة، 

http://www.ajrsp.com/
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حيث تمثل عادات العقل األسلوب المناسب في تعليم سلوكيات التفكير لحصول الطلبة على حل للمشكالت، وتنظيم التعليم لديهم، 

 توتعّرف عادات العقل بأنها نمط من أنماط السلوك الذكي التي تتكون من خالل استجابات الفرد إلى أنماط معينة من المشكال

(، وتلعب عادات 8010التي تحتاج إلى تفكير وتأمل، وأن هذه االستجابات تتحول إلى عادات بفعل التدريب والتكرار)حجات،

العقل دورا في تكوين وصقل شخصية الفرد حيث متى ما تكونت عادات الفرد العقلية فإن شخصيته تأخذ طابع يميزه عن غيره، 

لفرد، حيث أن عادات العقل الضعيفة تؤدي إلى تعلم ضعيف وذلك بغض النظر عن وتؤثر هذه العادات في كل شيء يعمله ا

مستوى الفرد في المهارة أو القدرة، فيصبح المتعلمون المهرة غير فاعلين وذلك إذا لم تنّمى عادات العقل لديهم، فكثير من الناس 

لسليم تجاه المواقف والمشكالت التي يوجهونها يمتلكون المهارة والمعرفة في موضوع ما ولكن ال يعرفون كيفية التصرف ا

(، ويعد نموذج كوستا وكاليك من أكثر النماذج اقتناعا في شرح وتفسير عادات العقل وذلك لكونه يعتمد على 8011)المساعيد،

غاء اإلص نتائج العديد من الدراسات والبحوث ويتضمن هذا النموذج ست عشر عادة عقلية وهي المثابرة، التحكم في التهور،

بتفهم، التفكير بمرونة، التفكير ما وراء المعرفة، الكفاح من أجل الدقة التساؤل وطرح المشكالت، تطبيق المعارف الماضية على 

ستجابة االبتكار، اال –التخيل  –األوضاع الجديدة، التفكير والتواصل بوضوح ودقة، جمع البيانات باستخدام الحواس، اإلبداع 

االستعداد الدائم للتعلم المستمر)الدوسري،  ،التفكير التبادلي ،إيجاد الدعابة ،قدام على المخاطرة بمسؤوليةاإل ،برهبة ودهشة

يعد اتخاذ القرار نوع من أنواع المشكالت التي تعتمد على البنية المعرفية والخبرات والعادات التي يكتسبها الفرد في  ،(8080

د من البدائل، وعليه أن يختار الخيار األنسب وذلك لتحقيق الهدف الذي يسعى لتحقيقه حياته، حيث يستطيع الفرد أن يضع العدي

وأّن تشجيع الطلبة على استخدام عادات العقل يساهم بدرجة كبيرة على اتخاذ القرارات المناسبة بطريقة  ،(8014)العوادة 

 .صحيحة

(، 8010(، و)حجات،8014دت عليه دراسة )العوادة،ومما سبق تتضح أن عادات العقل ذات أهمية بالغة وهذا ما أك    

( ومن هنا جاءت أهمية معرفة عالقة عادات العقل )المثابرة، إدارة االندفاع، والتساؤل وطرح المشكالت 8080و)الدوسري،

لتاسع اوالحلول، وتطبيق المعرفة الماضية في مواقف جديدة والتفكير التبادلي( وعالقتها باتخاذ القرار لدى طلبة الصف 

 والعاشر للتعليم األساسي بمحافظة الظاهرة.

 مشكلة الدراسة. 1.1

تتوجه النظم التربوية الحديثة نحو تعليم أكثر ديموميه واستمرارية وذلك باالهتمام بالطلبة وضعهم في بيئات تعليمية تحث       

 لبة، وتدريبهم على حل المشكالت، وتدبير أمورعلى التفكير السليم واستخدم عادات العقل، ولعادات العقل أثر كبير على الط

( أهمية عادات العقل في أنها تساعد في تعليم أي خبرة يحتاجها الطلبة في 8018(، وترى المطيري )8002حياتهم )حجات،

الدوسري  أكدتالمستقبل، والتعامل بكفاءة مع المواقف الحياة اليومية واختبار اإلجراء المناسب للمواقف التي يمر بها الطالب. و

(، إلى أهمية عادات العقل ليتمكن الطلبة من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم و بشكل أفضل و يكون لديهم القدرة على التصرف 8080)

وبناًء على ما سبق ارتأت  ،المنطقي الذي يمكن من خالله اكتسابه وممارسته بما يسهم في نجاحهم في الدراسة والعمل والحياة

الكفاح من  ،التفكير ما وراء المعرفة ،التفكير بمرونة ،اإلصغاء بتفهم ،التحكم في التهور ،دات العقل )المثابرةالباحثة دراسة عا

جمع  ،التفكير والتواصل بوضوح ودقة ،تطبيق معارف الماضية على األوضاع الجديدة ،أجل الدقة التساؤل وطرح المشكالت

 ،جاد الدعابةإي ،اإلقدام على المخاطرة مسؤولية ،االبتكار، االستجابة برهبة ودهشة –التخيل  –اإلبداع  ،البيانات باستخدام الحواس
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االستعداد الدائم للتعلم المستمر( وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من طلبة الصف التاسع والعاشر  ،التفكير التبادلي

 في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان.  

 أسئلة الدراسة . 2.1

 الدراسة الحالية في اإلجابة عن التساؤالت التالية:اول تح

 عادات العقل األكثر استخداماً لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة؟ ما .1

 ما مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة؟ .1

ين كال من عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب .8

 التاسع والعاشر؟

هل توجد فروق داللة إحصائيا في عادات العقل لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة تعزى لمتغير  .3

 الجنس والصف الدراسي؟

ر لدى طلبة التاسع والعاشر تعزى لمتغير الجنس هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القدرة على اتخاذ القرا .6

 الدراسي؟والصف 

 أهداف الدراسة. 3.1

 تحقيق ما يأتي: الحالية إلىتهدف الدراسة 

 التعرف إلى أكثر عادات العقل استخداماً لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة. .1

 تاسع والعاشر في محافظة الظاهرة.تحديد مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف ال .8

 الكشف عن وجود عالقة بين عادات العقل لدى طلبة الصف التاسع والعاشر والقدرة على اتخاذ القرار. .3

الكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً في عادات العقل لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة تعزى  .6

 لمتغير الجنس والصف الدراسي.

عرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع والعاشر الت - .5

 تعزى لمتغير الجنس والصف الدراسي.

تحديد مدى مساهمة عادات العقل لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة في تحسين القدرة على اتخاذ  .4

 القرار لديهم.

 ية الدراسةأهم. 4.1

تكشف هذه الدراسة الوضع الحقيقي لمستوى عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار وأهمية ذلك لدى أفراد العينة     

 ،والتنبه لها من قبل القائمين في وزارة التربية والتعليم كالمشرفين التربويين والمعلمين وإدارات المدارس وكذلك أولياء األمور

ها القرار وأهمية التركيز علي اتخاذقع أن تسهم هذه الدراسة في توفير معلومات عن عادات العقل وعالقتها بالقدرة على من المتو

 ،من قبل المعلمين، والمرشدين لما لها من أثر هام في تنمية شخصية الطلبة ومستقبل حياتهم
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ما، مقياس عادات العقل ومقياس القدرة على اتخاذ القرار، الدراسة أداتين تتوفر فيهما الخصائص السيكومترية وهكذلك ستقّدم  

 .والذي سيتم تطبيقهما على البيئية العمانية

 مصطلحات الدراسة. 5.1

 Habits of Mindعادات العقل 

يعرف كوستا وكاليك عادات العقل بأنها " نزعة الفرد إلى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما، عندما تكون       

جابة أو الحل غير متوافر في األبنية المعرفية، فقد تكون المشكلة على هيئة موقف ُمحيّر، أو لغز، أو موقف غامض اإل

 (.105، ص 8011،للفرد")سعيفان، نوفل

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه عادة لدى الطالب توجه سلوكه لتحقيق هدف معين، وتقّدر بالدرجة التي يحصل عليها الطالب      

 ي المقياس المعد لهذا الغرض.ف

 decision-making skills  اتخاذ القرارالقدرة على  

يعرف بأنه " مجموعة من الخطوات التي يتبعها متخذ القرار حتى يتمكن من االختيار الفعلي للبديل    

 (.51، ص8080المناسب")الدوسري،

متاحة في الموقف، وتقّدر بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه عملية اختيار أفضل البدائل ال 

 المقياس المعد لذلك.

 حدود الدراسة. 6.1

 تتحدد هذه الدراسة باآلتي:

عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الصف تتمثل الحدود الموضوعية بالتعرف إلى : الحدود الموضوعية

 عليم األساسي بمحافظة الظاهرةالتاسع والعاشر من الت

 .الظاهرةاستهدفت الدراسة طلبة الصف التاسع والعاشر من التعليم األساسي بمحافظة  الحدود البشرية:

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

    Habits of Mindالعقل : عادات أولا 

ا  راً تلعب عادات العقل دو     ذلك ألن أداءهم في المواقف  وخارجها،لمؤسسات التعليمية في نجاح األفراد في داخل اُمِهّمً

وبهذا يتحدد مدى نجاحهم وإخفاقهم، وتستند عادات العقل إلى وجود ثوابت تربوية ينبغي  تفكيرهم،التعليمية والحياتية هو نتاج 

ة ألن ت دعوة التربية الحديثومن هنا جاء المتعلم،التركيز عليها لتنميتها وتحويلها إلى سلوك متكرر ومنهج ثابت في حياة 

فينبغي أن يعتاد الفرد على استعمال هذه العادات قبل أن يقوم ألي عمل من  والشرب،تكون عادات العقل مثل عادات األكل 

  .(8010أعماله )نوفل،
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  :العقلمفهوم عادات  

 .لية التكرارتعتبر عادات العقل نمطًا غير واع في أغلب األحيان من السلوك المكتسب من خالل عم 

فالعادات العقلية  إنتاجية،( عادات العقل بأنها " نمط من السلوكيات الذكية تقود المتعلم إلى أعمال 8010ويعرف حجات )    

 .(5تحتاج إلى تفكير وبحث وتأمل ")ص. تتكون نتيجة الستجابات األفراد إلى أنماط معينة من المشكالت والتساؤالت التي

وذلك عندما نزعة التلميذ إلى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما بأنها  Casta &Kallick  (2009)ويعرفها     

 موقف غامضين. غير متوفر في بيئته المعرفية، وتكون المشكلة على هيئة موقف محير أو لغز أو تكون اإلجابة

 فكير،تمن خالل استجابته لموقف معين يحتاج إلى وتعرف الباحثة عادات العقل بأنها " نمط من السلوك يتكون لدى الفرد      

 .ويتم تعلم هذا السلوك واكتسابه من خالل التكرار فيصبح له قوة دفع توجه الفرد وتطبع صفاته "

 :مراحل تكوين العادة

  :( في دراسته أن لتكوين كل عادة عقلية يتطلب السير ضمن مراحل وهي كما يأتي8015ذكر أبو سيف ) 

كيز إما ويكون سبب هذا التر عليه،وم الشخص في هذه المرحلة بالتفكير في شيء معين، ويركز انتباهه : يقالتفكير -

 .فضوال أو ألهمية الموضوع

 .جميع الملفات التي تكون من نفس النوع : ربطالتسجيل -

 .ة: في هذه المرحلة يقرر الفرد أن يكرر نفس السلوك وبنفس األحاسيس سواء إيجابية أو سلبيالتكرار -

بسبب تكرار التسجيل تصبح الفكرة لدى الفرد أقوى فيخزنها العقل في ملفاته ويضعها أمام الفرد كلما  التخزين: -

 .واجهه نفس الموقف

: بسبب التكرار المستمر والمرور بالخطوات السابقة يعتقد العقل البشري أن هذه العادة جزًءا من سلوك العادات -

 .الفرد

 -العقل: خصائص عادات 

مكن إدراك مفهوم عادات العقل وذلك من خالل الخصائص التي تتمتع بها هذه العادات والتي حددها كوستا على النحو ي  

 :التالي

وتتمثل في اختيار نمط السلوك المناسب واألكثر مالئمة و ذلك للتطبيق دون غيره من األنماط : (Evaluation) التقييم - 

 .الفكرية

 .وتتمثل في الشعور بالميل لتطبيق أنماط متنوعة من السلوك الفكري: (Inclination) الرغبة  - 

واختيار الوقت  مواقف( والمواقفويكون ذلك عن طريق إدراك وجود الفرص المالئمة ): (Sensitity) الحساسية  -

 المناسب للتطبيق .
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التي يمكن عن طريقها امتالك السلوك امتالك المهارات األساسية والقدرات  وتتمثل في: (Capability) امتالك القدرة - 

  .الفكري المتعدد

 .بأنماط السلوك المختلفة تطوير خاصويتم ذلك عن طريق العمل على  : (Commitment)اللتزام أو التعهد -

ويقصد بها اندماج العقالنية في جميع األعمال والممارسات ورفع مستواها وجعل ذلك سياسة عامة : (Policy) سةالسيا - 

 .(8015،تخطيها )الصرايرة يمكن ال

  -العقل: النظريات المفسرة لعادات 

  -الكرويين: نظرية النصفين   -

فسر كوستا وكاليك عادات العقل بحسب نظرية العالم روجر سيبري الذي تمكن من خالل أبحاثه إلى التعرف على نصفي    

 ربعأفالجانب األيمن يتضمن  الدماغ،توزع على جانبي الدماغ ووظائف النصفين، وفسر كوستا وكاليك أن عادات العقل ت

 :عمليات أساسية والتي يتفرع منها مجموعة من العادات وهذه العمليات هي

تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة، والتفكير ما وراء المعرفي، والتساؤل  وهي:و تتضمن ثالث عادات  المعرفة   •

 .وطرح المشكالت

 .ن عادتين وهما: الدقة في التعليم والتفكير، وتحرى الدقةوتتضم الدقة   •

 بدهشة.وتتضمن ثالث عادات وهي: المرونة في التفكير، واإلبداع، واالستجابة  اللين   •

 .وتتضمن عادة: إيجاد الدعابة السذاجة   •

 :أما الجانب األيسر فيضم ثالث عمليات أساسية تتفرع منها مجموعة عادات وهي

 .والتحكم بالتهور ،واإلقدام على مخاطر مسؤولة ،وتتضمن ثالث عادات وهي: المثابرةالتحكم  -

 التبادلي.وتضم عادة االستماع لآلخرين والتفكير لفهم ا  -

 .(8013االستعداد الدائم للتعلم المستمر، واستخدام كافة الحواس )الشمري، عادة:وتتضمن  الحواس  -

 -البنائية: النظرية   - 

لعادات العقلية لتكون عملية للتفاعل ما بين الفرد، والمجتمع الذي يعيشه فعندما يبني الطالب معانيهم الخاصة بعالمهم، جاءت ا  

ريق وأيًضا عمليات جمع البيانات والتي تتم عن ط ،والتقييم ،والتخطيط ،يستخدمون استراتيجيات الميتامعرفية مثل التأمل

ويتعلموا  ،م التفاعل الداخلي االجتماعي فرًصا للمتعلمين لكي يوضحوا عمليات فكرهمجميع الحواس، باإلضافة إلى ذلك يقد

 وترى بربخ أن عادات العقل تنسجم مع الفكرة المعاصرة للتعلم البنائي،  ،من اآلخرين في مواقف تبادلية
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جتماعي للتعلم، ، والتفاعل الداخلي االحيث تبنى النظرية البنائية على أسس المشاركة النشطة في التعلم، التنظيم الذاتي للتعلم

 .(8015)بريخ، وصياغة الداللة الشخصية

  -المعرفية: النظرية - 

إلى النظرية المعرفية والتي يتم من خاللها التركيز على العمليات التي تستند   عادات العقل  ( أن8015) وآخرون يرى الشخص

رارات أكثر من تركيزها على البيئة الخارجية لالستجابات الظاهرة. وتتيح واتخاذ الق والتخطيط، كالتفكير،تجرى داخل العقل 

 لمختلفة،اهذه العادات الفرصة أمام الطالب لإلبداع وذلك من خالل التعبير عن أفكارهم وطرح األسئلة المتعلقة بقضايا حياتهم 

فية تصرف الطالب عندما ال يعرف اإلجابة وذلك إنما في كي ،وال يكون االهتمام على تعدد اإلجابات الصحيحة أمام الطالب فقط

من خالل مالحظة قدرة الطالب على إنتاج المعرفة أكثر من القدرة على استرجاع المعلومة وتذكرها، ولهذا ينبغي التركيز على 

ومثابرة  يةحيث أن حل المشكالت يحتاج إلى استراتيجيات عقل ،أداء الطالب وسلوكه تجاه حل المشكالت التي تتحدى قدراته

 .وإبداع

  -الجتماعية: النظرية  -

يشير بأندورا أن سلوك المتعلم يتأثر بعمليات التفاعل الداخلي التي تحصل بين التأثيرات الشخصية والمعرفية والتأثيرات      

ليستفيد من  ؛الذاتوحديث وطبقًا لنظرية التعلم االجتماعي يستخدم المتعلم المشاهدة، واللغة،  نفسه،وك السل الخارجية وتأثيرات

 .(8015العالم، ويساعده في اختياره لهذه السلوكيات )بربخ،

 - :العقلوصف عادات 

ونَبّها إلى إمكانية تطوير هذه العادات والكشف عن بعضها  وصفها،على شرح عادات العقل الستة عشر  عمل كوستا وكاليك   

 :اآلخر في سياق التجربة والعمل وهي

 Persistingالمثابرة - 

بل تعني أن اصطدامك بعائق ما ال يوقف مهام الفرد إنما عليه أن يجرب شيئًا آخر،  فقط،ال تعني المثابرة ايجاد الحل الصحيح    

فالمثابرة هي أن يمتلك الفرد طرقًا لتحليل المشكلة وتحديد  المشكالت،فالفرد يثابر ألن بإمكانه أن يلجأ إلى عدة طرق لحل 

 ،فالفرد المثابر يستفيد من تجاربه السابقة لحل المشكالت الجديدة جمعها.ينبغي أداؤها والبيانات التي يلزم الخطوات التي 

فالمثابرة من طبيعة األفراد األكفاء الذين  ،المثابرة التي يستخدمها الفرد هي تطبيق للمعارف الماضية على أوضاع جديدةو

وتعني أيًضا   لهم حتى تكتمل المهمة،ن بسهولة للصعوبات التي تعترض سير عميلتزمون بالمهمة الموكلة إليهم وال يستسلمو

والقدرة على تحليل المشكالت وتطوير استراتيجيات العالج وامتالك  ،االلتزام بالمهمة الموكلة للفرد إلى حين اكتمال المهمة

 .(8015،غي)الرابالنجاح وكأنه مرتبط بالفعل فالمثابرة تجعل  ،ذخيرة من االستراتيجيات البديلة التي يتبعها لحل المشكلة
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 Managing Impulsivity التحكم بالتهور  - 

أن امتالك الفرد لهذه العادة تتمثل في التأني والتفكير قبل اإلقدام في حل المشكلة التي يتعرض لها الفرد ( 8015)يرى الرابغي    

والكفاح لتوضيح وفهم اإلرشادات الخاصة بها وتطوير  ،لمشكلةوذلك من خالل تأسيس رؤية وخطة عمل قبل البدء في حل ا

نظر في وإمعان ال ،إعطاء الحكم الفوري حول تلك الفكرة إلى حين الفهم التام لهااجل  استراتيجية للتعامل مع المشكلة وذلك من

كير والتخطيط حث الفرد على التأني والتففالتحكم بالتهور هي عادة عقلية ت ،البدائل والنتائج لعدد من الحلول الممكنة قبل التصرف

 وكذلك القدرة على وضع خطة و قبول االقتراحات ،واإلصغاء للتعليمات قبل البدء بالمهمة وفهم التوجيهات ،قبل القيام بأي عمل

 .رارتخاذ أي قلتحسين األداء و عدم إصدار أحكام فورية وأخذ الوقت الكافي لالستماع لوجهات نظر اآلخرين وفهمها جيًدا قبل ا

 listening to others with Understanding Empathy  اإلصغاء بتفهم وتعاطف -

ومع ذلك يعتبر اإلصغاء هو أقل شيء  مصغيين،من حياتنا  %55ويرى كوستا أننا نقضي  والتحكم،اإلصغاء هو بداية الفهم    

بل  آلخرين،افتح المرء أذنيه ويسترخي في االستماع إلى فاإلصغاء ليس مجرد عملية بسيطة أساسها أن ي المدارس،نتعلمه في 

اإلصغاء فعل نقدي تأملي وعمل ذهني معقد يتضمن الكثير من القدرات الذهنية. وعلماء السلوك يولون أهمية كبيرة لفن اإلصغاء 

الشخص اآلخر  حيث يذهب بعضهم إلى االعتقاد بأن قدرة الفرد على اإلصغاء إلى شخص آخر أي التعاطف مع وجهة نظر

 .(8010،وفهمها تمثل أحد المستويات العليا للذكاء )حجات

 Thinking Flexibility التفكير بمرونة  -

ولكن من السهولة تطبيقه ألنه اعتاد على رؤية قديمة اعتاد  العقل،يعد التفكير بمرونة كما يرى كوستا من أصعب عادات      

 نظرالوجهات نها قدرة الفرد على تغيير أفكار أب (8015)الرابغيويعرفها  ،(8010،ورؤية األشياء من خاللها ) حجات ،عليها

كما تشير أيًضا إلى معالجة المشكالت  ،عند التعرض لمعلومات جديدة حتى وإن تعارضت هذه المعلومات مع المعتقدات الراسخة

وتعنى كذلك قدرة الفرد  ،من أبعادها المختلفة ودراسة الموضوعات ،والنظر إلى األشياء من أكثر من زاوية ،بأكثر من طريقة

إن من  ،على التفكير ببدائل وخيارات متعددة مع الطالقة  في الحديث وقابلية التكيف مع المواقف المختلفة التي تعرض عليه

تحفيز  ا يعملون علىفنجدهم أثناء مشاركتهم في جلسات العمل الجماعي دائمً  ،طبيعة األفراد المرنين أنهم يولدون أفكاًرا كثيرة

ويتفحصون  ،فعندما تتزايد المرونة في التفكير لدى األفراد فإنهم يقومون بالتركيز على األشياء ،زمالئهم على إضافة أفكار جديدة

 فالعقل المرن يعرف كيف ينتقل بين هذه ،األجزاء الصغيرة التي ينتج عنها الكل وذلك من خالل االهتمام بالتفاصيل والدقة

والفرد المرن يستخدم طرقًا غير تقليدية في حل المشكالت التي تواجهه وذلك من خالل التعامل مع مصادر متعددة  ،قفالموا

 (.8011،نوفل وسعفانتغير القائم على معلومات جديدة )وعقله منفتح على ال ،للمعلومات في وقت واحد

 .تلفةمخبحلول بديلة من خالل النظر إلى األشياء بطرق وترى الباحثة أن التفكير بمرونة هو: قدرة الفرد على التفكير  

   Thinking Metacognition  التفكير في التفكير )فوق المعرفة(- 

يصل  ويرى كوستا أنه ليس بالضرورة أن البيئة،ويقصد به أن يصبح المرء أكثر إدراًكا ألفعاله ولتأثيرها في اآلخرين وعلى   

التفكير، ويضيف أن الطالب غالبًا ما يتوقفون بعض الوقت ليسألوا أنفسهم لماذا هم يفعلون ما  جميع الناس إلى هذا المستوى من
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ويرى العبادي أن  ،(8010،يفعلون إذ نادًرا ما يسألون أنفسهم عن استراتيجياتهم التعليمية أو يقيمون كفاءتهم في األداء )حجات

 ،هاراتهم في التفكير واستراتيجياتهم التي يتأملون فيها ويقيمون جودتهامن طبيعة الناس الذين لديهم عادات عقلية أن يخططوا م

 والتفكير ما وراء المعرفي يعني أن يصبح المرء أكثر إدراًكا ألفعاله ولتأثيرها في ذاته وفي اآلخرين .

 Striving for Accuracy and Precision الكفاح من أجل الدقة  - 

ى ويجب عل الناقد،الوصول إلى الدقة في أعلى مستوياتها هو رهان استراتيجي للتفكير  ( أن8013يرى البرصان وعبد )     

التربية أن تمكن الناشئة من عادات العقل المستمر من أجل الوصول إلى معرفة محكمة تتصف بالدقة بعيًدا عن التهور والتسرع 

 فالدقة شرط أساسي من الشروط الباعثة على العمل.مرار في وأن هذا النوع من التفكير ال ينتهي ابًدا وال يوقف الفرد عن االست

فائقة النوعية وذلك بقياسها من خالل الدرجة التي يحصل  الجودة،بناء الروح النقدية في الفرد وتمكينه من إنتاج معرفة عالية 

 العقل.عد الكفاح من أجل الدقة في مقياس عادات بُ عليها الطالب في 

       Questioning and Posing Problems  تالتساؤل وطرح المشكال- 

 ار.القروالقدرة على اتخاذ  المشكالت،وتوليد العديد من البدائل لحل  األسئلة،( قدرة الفرد على طرح 8015تعرفها بربخ )   

ما يعرفون  ت بينفاألفراد الذين يتسمون بالقدرة على حل المشكالت لديهم مهارة حول كيفية طرح أسئلة من شأنها أن تسد الفجوا

 .وما ال يعرفون

  Applying Past Knowledge to New Situation تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة    -

قدرة الفرد على الرجوع إلى الماضي السترجاع مخزونه من المعارف والتجارب لمواجهة مشكلة جديدة. فاألفراد  وتعني   

على  ولديهم القدرة جديدة،تطبيقه على أوضاع  ما ثملقدرة على استخالص المعنى من تجربة الذين يمتلكون هذه العادة لديهم ا

 .(8015،)الصباغواستخدام مصادر المعرفة المتنوعة لدعم أقوالهم  مختلفتين،الربط بين فكرتين 

  Think and Communicating with Clarity and Precision التفكير والتوصيل بوضوح ودقة - 

حيث تلعب قدرة الفرد على تهذيب اللغة  دوًرا  ،( أن هذه العادة تركز على أهمية التواصل اللغوي8018ذكر حجيرات )     

أنه إثراء وهذا من ش ،مهًما في تعزيز خرائطه المعرفية وقدرته على التفكير النقدي الذي يشكل القاعدة المعرفية ألي عمل ناجح

ما فاللغة والتفكير أمران متالزمان ال يمكن الفصل بينه ،وينتج عن ذلك تفكيًرا فاعاًل  ،حدتعقيدات اللغة وتفاصيلها في آن وا

فالناس األذكياء يكافحون من أجل توصيل ما يريدونه بدقة  سواء كان  ،واللغة الغامضة ما هي إال انعكاس للتفكير المضطرب

لك إلى دعم ويسعون بداًل من ذ ،ن من أجل تجنب اإلفراط في التعميمويكافحو ،كتابيًا أو شفويًا ما استطاعوا كي يتعلموا لغة دقيقة

 .مقوالتهم ووضع أدلة لها

   Gathering Data All Senses جمع البيانات باستخدام الحواس     -

أن من طبيعة المبدعين أنهم يحاولون تصور حلول للمشكالت بطرق مختلفة وذلك بتفحص اإلمكانات  (8010(يرى حجات   

ويُقَِدمون منتجاتهم لآلخرين كي  ،و يتقبلون النقد ،ويُقِدمون على المخاطرة بتوسيع حدودهم المدركة ،ديلة من عدة زواياالب

 ،يحكموا عليها  ويقدموا تغذية راجعة للمبدعين الذين يبذلون الجهد من أجل تهذيب وتعديل أساليبهم واالرتقاء بها
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المبدعين  ويعتقد بعض الناس أن ،بل يثابرون من أجل تحقيق المزيد من الطالقة والكمال ال يميلون إلى البقاء في الوضع الحالي 

أن اإلبداع عادة ذهنية وعقلية مرهونة بالوسط الذي  ولكن الحقيقة ،وأن هذه موهبة موجودة في موروثاتهم الجينية ،يولدون هكذا

اإلبداع  وأن نجعل من ،عل الطفل قادًرا على االبتكار واإلبداعويمكن عبر التجربة والممارسة والتعليم أن نج ،يعيش فيه الفرد

 .فطرة في الفرد عبر التجربة والعمل

  Creating, Imagining, and Innovatingالبتكار -التصور  -الخلق  -  

 لطاقات.التطوير تلك  ما هيئت لهم الفرص جديدة إذاوأساليب  حلول،تفترض هذه العادة أن جميع الناس لديهم طاقة على توليد     

ية ال مدفوعين بدوافع داخل بديلة،فمن طبيعة الناس أنهم يحاولون تصور حلول للمشكالت بطرق مختلفة مستخدمين عدة طرق 

نتجاتهم ويقدمون م ،كذلك من طبيعة الناس الخالقين أنهم منفتحين على النقد ،مواجهة هذه التحديات ويعملون على ،دوافع خارجية

فالفرد إذا واجه طريقًا مسدوًدا في تطوير عادة العقل تجده يَُسّوغ في نطاق أبحاثه وأساليبه المختلفة   ،ي يحكموا عليهالآلخرين ك

  (،8015،الرابغي)وذلك من خالل استدرار األفكار وتجده يبحث عن نظريات وإمكانات جديدة ؛ ليولد منها استراتيجيات جديدة 

إنما هي مرهونة بالوسط  ،دة العقلية ليست في الموروثات الجينية الكروموسوماتية للمتعلم( أن هذه العا 8015وترى بربخ )

 .وأنه باإلمكان تنميتها من خالل التجربة والممارسة والتعليم  ،الذي يعيش فيه الفرد

    Responding with Wonderment and Awe الستجابة بدهشة ورهبة- 

ة ليستمتع بحلها وتقديمها لآلخرين باستقاللي المشكالت؛درة الفرد على االستمتاع بالبحث عن ق ( بأنها8012يعرفها القضاة )   

السعي و األشياء،ويتسم أصحاب هذه العادة بحب االستطالع واالستمتاع بجمال  استقالليته،ويستخدم عبارات تدل على  تامة،

 .لتقصي الحلول

 Taking Responsible Risks  مسؤولة مخاطر على اإلقدام -  

لتجربة استراتيجيات وأساليب وأفكار جديدة حتى لو كان  المستقرة؛هي القدرة والدافع القوي لالنطالق إلى ما وراء الحدود    

 .(8018،)الحجيراتالشك ينتابهم حيالها 

 Finding Humor  إيجاد الدعابة- 

 حيث وجد أن والمتعة،ن السلوك التي تدعو إلى السرور يعرف كوستا هذه العادة بأنها هي قدره الفرد على تقديم نماذج م   

وتثير مهارات التفكير العالية مثل التوقع المصحوب بالحذر، وكذلك العثور على عالقات  االبداع،الدعابة تحرر الطاقة على 

 (.8010 ،)حجاتوالتصور البصري  جديدة،

 Thinking Interdependently  التفكير التبادلي -

وأن العمل في مجموعات يتطلب القدرة  ،األفراد المتعاونون أنهم أقوى بكثير فكريًا وماديًا من أي فرد يحيا لوحدهيدرك       

ويتطلب أيًضا تطوير استعدادهم وانفتاحهم  ،على تبرير األفكار واختبار مدى صالحية استراتيجيات الحلول مع اآلخرين

يعمل هؤالء األفراد إلى ما يسمى البناء  وعندما يزداد ضغط العمل ،الناقد ليساعدهم على تقبل التغذية الراجعة من الصديق
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 ،وتزداد حاجتهم إلى العمل الجماعي وبالذات عندما يركزون على عمليات التحليل والتركيب والتقويم ،االجتماعي للمعرفة

رهم فوق أفكار ويبنون أفكا ،الفرضياتويقدمون التفسيرات و ،وتكون لغتهم أكبر دليل في رغبتهم في فهم كيف يفكر اآلخرون

 .(8011،اآلخرين)نوفل وسعيفان

 Learning Continuously الستعداد الدائم للتعلم المستمر- 

هي قدرة الفرد على التعلم بشكل مستمر، وامتالك الثقة المقرونة بحب االستطالع ومواصلة البحث من أجل تحسين النمو    

 .(8010،وتحسس المشكالت والمواقف باعتبار أنها فرص ثمينة للتعلم )حجات ات،الذوالتعلم والتعديل وتحسين 

  -العقل: سمات عادات 

ت العقل على وتعتمد عادا التعلم،فلسفية وتعليمية توضح ماذا يجب أن يتعلم الناس وكيف يتم هذا  تمثل عادات العقل نظرية     

( على 8013ت العقل كما ورد في )الفضيلي،ك أربعة سمات أساسية لعاداوقد صنف كوستا وكالي والقيم،مجموعة من المعتقدات 

 -اآلتي: النحو 

وتتمثل بالنظرة إلى الذكاء بأنه نزعة طبيعية يمكن أن يعبر عنها األفراد سلوكيًا وبطرق  :الفرديةاحترام الميول والفروق - 

 .مختلفة تميز كل فرد من حيث الدرجة والنوع

 .عواطف تعتبر باعثة ومحفزة للسلوك اإلنساني وهي التي توجهه إلى االتجاه الصحيح: فالاحترام العواطف- 

 ،وتتضمن أن يدرك الفرد الفرصة المناسبة التي يرغب فيها المشاركة بأنماط سلوكية مناسبة مراعاة الحساسية الفكرية:- 

 .األفراد للمثيرات المختلفة وهي قابلة للقياس ويمكن رفع درجتها من خالل االنتباه والتيقظ عند استخدام

وهي التفكير الفعال الذي يتمثل بنقل السلوكيات الفكرية من سياق إلى آخر وربطها بالحياة  :للمعرفةالنظرة التكاملية - 

 .والمواقف اليومية

 -العقل: خصائص عادات 

 -اآلتي: ( على النحو 8010يه في حجات )تتمتع عادات العقل بالعديد من الخصائص والتي ذكرها كوستا في كتابه المشار إل    

وتتمثل في االختيار المناسب لنمط السلوكي الفكري واألكثر مالءمة للتطبيق دون األنماط الفكرية األخرى  :(Value) القيمة • 

 .األقل إنتاًجا

 .نوعةوتتمثل في شعور الفرد لتطبيق أنماط سلوكية فكرية مت :(Inclination) وجود الرغبة أو الميل • 

ويكون ذلك عن طريق إدراك الفرد لمدى توفر الفرص والمواقف المناسبة للتفكير واختيار  :(Sensitivity) الحساسية • 

 .الوقت المناسب للتطبيق
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تتمثل في امتالك األفراد للمهارات األساسية والقدرات التي من خاللها يستطيع تطبيق أنماط   :(Capability) القدرةامتالك   •

 .لوك الفكري المتعددةالس

ويتم عن طريق العمل على تطوير أداء أنماط السلوك المختلفة التي تدعم عملية   :(Commitment) التعهداللتزام أو  • 

 .التفكير نفسها

 .وهي اندماج األنماط في جميع الممارسات ورفع مستواها وجعل ذلك سياسة مدرسية ال يمكن تخطيها :(Policy) السياسة • 

 القرارقدرة على اتخاذ ال

حل الفرد بواسطتها ي حياته،تعد القدرة على اتخاذ القرار إحدى العمليات المعرفية التي يمارسها الفرد بشكل شبه دائم في      

واجه فعندما ي والمهنية،كما أنها تشكل جزًءا أساسيًا من حياة الفرد الشخصية  المحيطة،مشكالته ويحقق التكيف مع الظروف 

 .رد موقفًا يتضمن عدة اختيارات أو بدائل يقع عليه عبء اختيار أفضلها حتى يصل إلى الهدف المحددالف

تيار كاخ ياته،حولعملية اتخاذ القرار أهمية قصوى في حياة الفرد فهي تساعده على التفكير بعمق قبل القيام باختيارات مهمة في    

وتحمل المسؤولية واالستقاللية وعدم االندفاع عند دراسة  والتأمل،التريث  كما تساعده على إلخ،. المهنة. الدراسي،التخصص 

جميع العوامل المؤثرة في القرار، وكذلك تمكنه من االستفادة من الخبرات الماضية وعدم تكرار أخطائه السابقة والتمهل قبل 

 .(8014اتخاذه لقرارات جديدة أو قرارات مماثلة لقراراته السابقة )سالم، 

 -القرار: وم القدرة على اتخاذ مفه

 .(886، ص8011عملية يتم بموجبها اختيار بديل من أجل حل مشكلة ")الناطور، "هي

 .(80("اختيار البديل األفضل من بين البدائل المطروحة ")ص8010ويعرفه طعمة )

ن وذلك بما يتناسب مع قدرات المتعاملي وتعرف بأنها قدرة الفرد على اختيار البدائل المتوفرة والممكنة لديه مراعيًا أفضلها  

 .(8012،والعدوانيواهداف العمل لتحقيق غايته )العازمي 

بعد استعراض التعريفات السابقة ترى الباحثة أن القدرة على اتخاذ القرار هي " قدرة الفرد على اختيار أفضل البدائل المتاحة  

 لمتوافرة".مشكلة في ضوء المعلومات اوذلك لتحقيق هدف ما أو حل 

 -القرار: مراحل عملية اتخاذ  

تتطلب عملية اتخاذ القرار عدًدا من الخطوات التي يمر بها الفرد حتى يتمكن من توليد قرارات أو بدائل مناسبة وهي كما    

 - :يلي

اض د األعروال تع الحقيقي،عند تحديد المشكلة يجب التعمق في دراستها وذلك لمعرفة جوهر المشكلة  :المشكلةتحديد  -

ي وما النواحي الهامة ف ؟،ذلك اإلجابة على عده أسئلة مثل ما نوع المشكلة فقط، ويتطلبالظاهرة على أنها المشكلة الرئيسة 

لتشخيص المشكلة على أسس علمية  االختصاص؛بأهل  واالستعانةويجب مراعاة تعريفها يشكل دقيق  ؟،المشكلةهذه 
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بأن  ويرى العاملون الخطأ.فضل وبذلك تنجو القرارات االستراتيجية من احتماالت ومن ثم اختيار البديل األ وموضوعية،

ومن هنا كانت الظروف هي  للعاملين،المشكلة في اإلدارة قد يكون سببها ضعف شخصية المدير أو عدم إعطاء الحوافز 

 حتى ال تأتي المراحل األخرى هدًرا للوقتالتي تحديد الموضوع المراد اتخاذ القرار بشأنه تحديًدا دقيقًا ال غموض فيه وذلك 

وقد يكون هناك عدة مشاكل في المؤسسة إال أن المهم هو التوصل إلى المشكلة الرئيسة  األساسية،والمال دون حل للمشكلة 

 .(8014فتيحة،مثال. )التي أدت إلى التأثير على المؤسسة 

ألن فيها يتم تحديد عدد من  المهمة؛هذه المرحلة من المراحل ( أن 8012يرى العازمي والعدواني ) البديلة:توليد الحلول  -

 .ويشترط وجود بديلين على األقل ألن البديل الواحد ال يمثل اتخاذ القرار المشكلة،البدائل الممكنة لحل 

ل بديل ثم يقدر ك يقوم متخذ القرار في هذه المرحلة بعمل مقارنة بين البدائل التي تم التوصل إليها وبين :البدائلمرحلة تقيم  -

النتائج اإليجابية والسلبية ومزايا وعيوب كل بديل ويستبعد البدائل التي تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها وفي هذه المرحلة 

 .(8016،يتم تقليص عدد البدائل)البحيرات

يث يتم تقييم الخيارات المتاحة ح كبرى،( في دراستها أن لهذه المرحلة أهمية 8015: أشارت الهنائي )اختيار البديل األفضل -

وأن هناك قرارات روتينية يتخذها الفرد من  األفضل،ومن ثم اختيار البديل  الموضوعية،في ضوء مجموعة من المعايير 

واقع الخبرة بينما هناك قرارات أكثر تعقيًدا وصعوبة تتطلب معايير االختيار وتصنيف البدائل المتعددة مما يساعد الفرد في 

 .إيجابيات وسلبيات كل بديل والموازنة بينهم واختيار األفضل معرفة

: تعد هذه المرحلة آخر مراحل اختيار القرار، حيث يتحتم على متخذ القرار في هذه اتخاذ القرار ومراقبته وتعميم نتائجه  -

 .(8014،)سالم وعطيةالمرحلة اختيار القرار المناسب من بين البدائل المتاحة بعد معرفة النتائج المترتبة عليها 

، إال أنه يجب في جميع والشفهي( في دراسته أن هناك عدة طرق لتنفيذ القرار منها الخطي 8014أشار فتيحة )بينما    

كما وأنه من األفضل أن يكون مرتبطًا بجدول زمني ومالي وذلك لتسهيل عملية الرقابة  عليه،الحاالت تعميم القرار والتركيز 

 .تأكد من التنفيذ في كل المراحل ليسير وفقًا للقرارواستمراريتها وال

 - :القرارالعوامل المؤثرة في القدرة على اتخاذ 

 :منها عديدة،( أن القدرة على اتخاذ القرار تتأثر بعوامل 8014يرى فتيحة )

ي ر. ومن أهم الظروف التفهي تتأثر به بشكل مباشر أو غير مباش المجتمع؛تعد المؤسسة خلية من خاليا  :الخارجيةالبيئة  -

سة البد اتخذ في المؤس وكل قرار والعادات،تؤثر على عملية اتخاذ القرار الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقيمية 

 .أن يتأثر ويعمل ضمن إطار القرارات التي اتخذتها المؤسسات األخرى

 البيئية الداخلية في المنظمة التي ينتمي إليها الفرد. ويظهر هذا التأثير من: يتأثر قرار الفرد بالعوامل تأثير البيئة الداخلية -  

ة بتأثيره على الثاني وترتبط الناحيةحيث ترتبط الناحية األولى بالظروف الداخلية المحيطة باتخاذ القرار،  متعددة،نواح أساسية 

ومن العوامل البيئية التي تؤثر  .المالية والبيئة البشرية والفنيةأما الناحية الثالثة فتتعلق بالموارد  المؤسسة،مجموعة األفراد في 

 تدريبهم.ومدة  وقدراتهم،على اتخاذ القرار إمكانيات األفراد 
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: تتصل عملية اتخاذ القرار بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصيته وأنماط سلوكه التي تتأثر تأثير متخذ القرار  -

على سبيل المثال األوضاع العائلية واالجتماعية واالقتصادية مما يؤدي إلى حدوث أربعة أنواع من  مختلفة.بظروف بيئية 

أن مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خبرات  والتهور، كماالمجازفة والحذر والتسرع  هي:السلوك عند متخذ القرار 

 ومهارات تؤثر في اتخاذ القرار.

بالموقف صد ويقار من النتائج المتوقعة للقرار، تختلف مواقف اتخاذ القرار من حيث تأكد متخذ القر :تأثير مواقف اتخاذ القرار -

 نها،عالحالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل والظروف المحيطة بالمشكلة والمؤثرة عليها ومدى دقة المعلومات المتوفرة 

لة عدم حا والقرار فيحالة عدم التأكد )المخاطرة(،  والقرار في لتأكد،االقرار في حاله ن التمييز بين أربعة مواقف وهي ويمك

 .والقرار في حالة االختالف التام،التأكد 

 -القرار: معايير القدرة على اتخاذ 

ينبغي على أي فرد أن يأخذ بعين االعتبار مجموعة من المعايير األساسية عند العمل على اتخاذ القرار، وقد أورد العازمي     

 معايير التخاذ القرارات وهي كما يلي:  دراستهما عدة( في 8012والعدواني )

وكذلك انسجامها مع المصالح الشخصية  ،: يجب أن تنسجم القرارات مع األهداف سواء كانت أهدافًا عامة أو خاصةاألهداف- 

 .لألفراد

 .لقرارات بالمنفعة للتنظيم وأهدافهيجب أن تتحقق النتائج المرجوة من اتخاذ القرار وتعود هذه ا الفائدة: -

: وهي القيم اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية والدينية التي تلعب دوًرا في تفعيل دور الفرد في تحقيق القيم المعيارية لألفراد - 

 .األهداف وكذلك تتماشى مع سياسة التنظيم وأهدافه

ب أن تؤخذ بعين االعتبار وذلك عند وضع القرار، حيث ينبغي على وهي من المعايير األساسية التي يج :الرفضالقبول أو - 

 .اإلدارة أن تدرك مدى التزام األفراد بقراراتها وتنفيذها ؛ ألنها تعد مؤشًرا على تحقيق األهداف ونتائج هذه القرارات

ا من قبل اإلدارة العليا  - يان أهمية القرار في خدمة الصالح : وذلك من أجل كسب ثقة المنفذين، و بيجب أن يكون القرار مبررا

 .العام للتنظيم

 -القرارات: أنواع 

وذلك تبًعا ألهميتها وتكرارها وطريقة إصدارها سواء كانت كتابية أو شفوية وقد  خصوصية،القرارات كثيرة ومتنوعة ولها      

 منها: القرارات،( عدة أنواع من 8016حدد البحيرات )

 .ط بالهدف النهائيوالذي يرتب القرار الهادف - 

  .هو الذي ال يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي :الهادفالقرار غير    -
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 .: يتم فيه اختيار البدائل التي تؤدي إلى تحقيق الهدفالقرار الرشيد  -

  .ال يساعد على تحقيق الهدف قرار عفوي :الرشيدلقرار غير ا  -

زمنية محددة ويتعلق بمسائل بسيطة ال تحتاج لجهد القرار غير المبرمج  الذي يخضع لخطة دقيقة وجداول :المبرمجلقرار ا  -

 معقدة.الذي يتطلب قدًرا كبيًرا من االبتكار ويتعلق بأمور 

 -القرار: أطراف عملية اتخاذ   

اني لعدووقد أوردها ا محدد،لكل طرف أهميته في الحصول على قرار في موقف  أطراف،تقوم عملية اتخاذ القرار على ثالثة    

  :يلي( كما 8012والعازمي )

 .أو اإلقدام والشجاعة وذلك تبًعا للموقف التسرع،التروي وعدم  وهما:: و يتبع أحد األسلوبين الفرد المتخذ القرار- 

أو  ،: حيث تتعدد العوامل التي يتضمنها موقف اتخاذ القرار، ومنها ارتباط الموقف بأحداث سابقةموقف اتخاذ القرار -

 .أو نوعية الموقف ،ت العملضغوطا

 وهما:ويكون تأثيرهم من جانبين  ،مجموعة العمل المشتركة في اتخاذ القرار- 

 .قيام كل عضو في الجماعة بدوره بفاعلية -أ

 .االرتباط بدرجة تماسك وتوحد الجماعة حول أهداف العمل -ب

 -القرار: النظريات التي فسرت اتخاذ 

 :ومنها القرار،لتي فسرت اتخاذ هناك العديد من النظريات ا 

  :النظرية العقالنية  

من رواد هذه النظرية وينظرون إلى متخذ  (Henri Fayol) وهنري فايول (Weber Max) يعد كاًل من ماكس فيبر    

 جبوي (،8012)العنزي،القرار على أنه شخص عقالني وموضوعي يسعى للوصول إلى الحلول المثالية التي تحقق أكبر منفعة 

تائج المترتبة ثم تحديد الن البدائل،وتحديد جميع  بالمشكلة،على متخذ القرارات أن يسير حسب خطوات متتابعة تبدأ من التعريف 

وقد أهملت  ائي.نهبشكل  ويحل المشكلةلكل بديل وتقييم هذه النتائج وصواًل إلى اختيار البديل المناسب الذي يحقق أكبر فائدة 

وأهملت  ،اً البحث وجمع المعلومات عن المشكلة على اعتبار أن متخذ القرار يملكها فيتخذ هذا القرار مسبقهذه النظرية عمليات 

لكن هذه النظرية لم تأخذ بعين االعتبار محدودية العقل البشري وعدم القدرة على احتواء  المحيطة،كذلك أهمية المؤثرات البيئية 

 .(8016فهي ترى أن متخذ القرار يتخذ القرار بعيًدا عن أي مؤثرات )البحيرات، مة؛القائجميع المعلومات الالزمة حول المشكلة 
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 النظرية السلوكية في اتخاذ القرار: *   

تبين هذه النظرية أن العوامل الشخصية التي يتميز بها األفراد عن بعضهم لها دور وتأثير في الطريقة التي يتلقونها في        

 ،واالجتماعية ،و السياسية ،الشخصية االقتصادية  (Spranger)هذه الصفات التي حددها سبرنجر اتخاذ القرار، ومن بين

وأكد سبرنجر على صعوبة وجود كل صفة من هذه الصفات تنطبق على شخص محدد بذاته وال تنطبق  ،والدينية ،والعلمية

 حيث أن ما يتخذه الفرد من قرارات ،ه وسلوكهكما أن هناك خليطًا من الصفات في كل فرد تطغى على تصرفات ،على اآلخرين

 .(8016(،)البحيرات،8012ينطلق من الخلفية السيكولوجية لطبيعة شخصيته )العنزي،

   المقيدة:النظرية العقالنية - 

الذي يرى أن العقالنية الكاملة في اتخاذ القرار أمر غير ممكن  (Herbert Simon)من رواد هذه النظرية هربرت سايمون   

وهنا يسعى متخذ القرار  (،8016،للضغوط الخارجية )البحيراتوتعرض الفرد  ،وذلك نتيجة لمحدودية نظام معالجة المعلومات

 لرضا،اإلى إيجاد حلول مرضية مثالية بحيث تتالءم مع الضغوط البيئية واالحتياجات الشخصية والتي تحقق مستوى مقبواًل من 

ية و بحسب هذه النظر  ،قدرات الفرد في جمع وتحليل المعلومات  ووضع البدائل المتعددة وقد أكدت هذه النظرية على محدودية 

 .(8012وبالتالي يتم التوصل إلى البديل الذي يحقق له مستوى مقبواًل من الرضا )العنزي، ،فإن لدى متخذ القرار قلياًل من البدائل

   المباراةنظرية: - 

سائل الحديثة التي تستخدم في اتخاذ القرار وذلك عندما يكون هناك نزاع بين طرفين أو ( أنها من الو8016يرى البحيرات )    

وفي هذا الموقف يكون هناك تناقض بين أهداف ومصالح كل طرف حيث يحاول  معين،أكثر من متخذي القرار حول موقف 

ب طرف إلى تحقيق أهدافه وغاياته بحسوهنا يسعى كل  حد،إلى أدنى  وتقليص الخسائر حد،كل طرف تعظيم المكاسب إلى أعلى 

 .فيواجه متخذ القرار منافًسا أو عدة منافسين معينة،مصلحته الشخصية وذلك وفقًا إلجراءات 

 -الطلبة: أساليب تنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى 

النشط  دافعية الطالب للتعاملوزيادة  ،اختيار األسلوب المناسب أو االستراتيجية للمشكلة المطروحة في الموقف التعليمي • 

 .وتنمية قدراتهم في توليد أفكار جديدة غير مألوفة تساعدهم في اتخاذ القرار ،مع المشكلة

قرار، واتخاذ ال ،مهارة تحمل المسؤولية مثل:بحيث تمكن الطالب من تعلم مهارات حياتية مختلفة  :إثراءيهاستخدام أنشطة  • 

 .خالل توظيف المعارف والمهاراتوتفعيل الجانب العملي للدرس من 

 .والمشاركة الفاعلة في حلها ،عرض األشكال والرسوم التوضيحية كمقدمات ؛ لمساعدة المشاركين لفهم المشكلة  •

 .مناقشة المتعلمين: وتتم هذه الخطوة في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار • 

 .النفسوالثقة ب ،وحة وذلك من خالل إشباع حاجتهم في حب االستطالعإتاحة التأمل العميق للطلبة في جوانب المشكلة المطر • 

 .تنمية التفكير التأملي لدى الطلبة من خالل أوراق العمل التي تتضمن قضايا نفسية • 
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 .إثراء عقول الطلبة بأفكار جديدة والتي تدفعهم للتساؤل والتعبير عما يدور في أذهانهم بال تردد • 

 .(8012ومحاولة حلها. )القحطاني، ،الجديدة وزيادة وعي الطلبة بالمشكالت والتحديات في بيئاتهماستنتاج العالقات  • 

 -القرار: الشائعة في عملية اتخاذ  األخطاء 

 .فيكون عندئذ القرار متسرًعا ،اتخاذ الفرد القرارات السريعة دون التفكير بها بتأن  •

 .فيكون القرار ضيق األفق ،ة جًدااتخاذ الفرد القرارات في ضوء معلومات محدد  •

تمت بصلة بمجال اتخاذ القرار، فيكون القرار مشتتًا  ال وأحياناة اتخاذ القرار غير منظمة تكون أفكار الفرد حول عملي • 

 .غير مركز

ضح )نوفل واإغفال الفرد لمجموعة من العوامل التي يفترض أن تؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ القرار فيكون القرار غير  • 

 .(8011وسعفان،

 :السابقةالدراسات  .2.2

  .تناولت عادات العقل دراسات .1.2.2   

لثاني ا عبد هللاهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى استخدام الطلبة المتفوقين في مدارس الملك  (2015الفساطلة ) أعد   

أسفرت  وطالبة،( طالبا 820طبقت الدراسة على عينة مكونة من ) المشكالت،للتميز لعادات العقل وعالقتها بالقدرة على حل 

( من %11)ـ ب تتنبأوأن عادات العقل  العقل،أن الطلبة المتفوقين يمتلكون مستوى مرتفع من عادات  التالية:الدراسة عن النتائج 

 وأن اإلناث يمتلكن عادات أعلى من الذكور. المشكالت،حل 

دراسة هدفت إلى التعرف علي العالقة بين عادات العقل، ومظاهر السلوك اإليجابي لدى  عينة   (2015بربخ)  كما قامت     

وظفت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي واستخدمت مقياس عادات   ،( من طلبة جامعة األزهر بغزة515عشوائية مكونة؛ من )

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك طلبة  ،ن إعداد الباحثة)واستبانة لقياس السلوك اإليجابي م،8013العقل لـ )أسماء حسين 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع عادات  ،جامعة األزهر لكل من عادات العقل، ومظاهر السلوك اإليجابي جاء مرتفعاً 

العقل  صائيةً في جميع أبعاد عاداتعدم وجود فروق ذات داللة إح،العقل تبعاً لمستوى تعليم األب لصالح تعليم األب دراسات عليا 

ة عدم وجود فروق ذات دالل ،تبعاً لمتغير المعدل التراكمي، والكلية، والمستوى الدراسي، ومستوى تعليم األم ألفراد العينة 

 نة .يوالدرجة الكلية للمقياس تبعاً لمتغير مستوى تعليم األب واألم ألفراد الع ،إحصائية في جميع أبعاد السلوك اإليجابي

هدفت إلى معرفة مستوى ثالث عادات للعقل عند طلبة الصف العاشر، تألفت عينة الدراسة دراسة  (2011المساعيد ) وأجرت

( طالبا وطالبة، استخدمت الباحثة مقياس لتقيم ذاتي لعادة المثابرة، ومقياس لعادة التحكم بالتهور، ومقياس لعادة اإلصغاء 814من )

 إلى أن الذكور لديهم مستوى من عادات العقل أعلى من اإلناث.  بتفهم، وتوصلت الباحثة
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 ردراسات تناولت اتخاذ القرا .2.2.2

العالقة بين الذكاء ومهارة اتخاذ القرار لدى عينة عشوائية من طالب  علىإلى التعرف  (2015دراسة المنصور ) وهدفت   

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت مقياس رأفن للذكاء الذي أعده جامعة دمشق، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، و

 8013على البيئة السورية الدكتورة عزيزة رحمة، اختبار اتخاذ القرار الذي أعده الباحث سجان ملحم وكيفته  1232رأفن 

قة ارتباطية ذا داللة أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالو ،1292ور سيف الدين التخاذ القرار باالعتماد على مقياس الدكت

إحصائية بين درجات أفراد العينة على اختبار رأفن للذكاء ودرجاتهم على مقياس اتخاذ القرار، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات العينة على اختبار الذكاء تبعا لمتغير التخصص والجنس، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

العينة على بعد التسرع من مقياس اتخاذ القرار تبعا لمتغير التخصص، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

 .درجات العينة على اختبار اتخاذ القرار تبعا لمتغير التخصص والجنس

تخاذ القرار لدى عينة مكونة دراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين سمات الشخصية والقدرة على ا (2014أجرى قنديل وريحان )

من طلبة المرحلة الجامعة في محافظة الدقهلية وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على  380من 

اتخاذ القرار لصالح اإلناث في مجال الشراء ولصالح الذكور في مجال التعاون، وجود عالقة ارتباطية بين سمات الشخصية 

  القرار.لى اتخاذ والقدرة ع

التي هدفت إلى تقصي مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة مدراس الملك عبد هللا باألردن،  (2012دراسة الطراونة والسالمة ) أما  

( طالبا وطالبة وطبق عليهم مقياس مهارات اتخاذ القرار، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 151تم اختيار عينة مكونة من )

اذ القرار فوق المتوسط، وأنه وجد فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لذكور، ولمتغير الصف للصف القدرة على اتخ

 العاشر.

  دراسات تناولت عادات العقل وعالقتها باتخاذ القرار. 3.2.2

( 800مكونة من)تناول عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة هدفت إلى دراسة  (2020) الدوسري أجرت  

لى ومقياس القدرة ع ،مستعينة بمقياس عادات العقل ،طالبة من طالبات جامعة نورة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

اتخاذ القرار، وأظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابية بين عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار، وكذلك تفوق طالبات الفرقة 

كما أظهرت الدارسة تفوق الطالبات الالتي ينتمين إلى أسر ذات تعليم جامعي فما فوق على  ،ات الفرقة األولىالرابعة على طالب

  الطالبات الالتي ينتمين إلى أسر ذات مستوى تعليم أقل من الجامعي.

التزان االنفعالي لدى عينة هدفت إلى التعرف إلى عادات العقل وعالقتها باتخاذ القرار وادراسة  (2016) العوادة وكذلك اعدت   

راسة استخدمت مقياس ولتحقيق أهداف الد ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،(226من طلبة جامعة موتة بلغ عددها )

توصلت الباحثة  ،(8018،( ومقياس االتزان االنفعالي)الرواشدة8011،) الهواري( ومقياس اتخاذ القرار8019العقل )جرادين،

وجود  ،أكثر عادا العقل شيوعا لدى أفراد العينة هي المثابرة جاء في المستوى المتوسط ثم، بقية العادات ئج التالية : أن إلى النتا

 ،عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين عادات العقل واتخاذ القرار لدى أفراد العينة
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وجود فروق في عادة التحكم بالتهور وطرح  ،نفعاليوجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين عادات العقل واالتزان اال 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في بقية العادات تعزى  ،المشكالت تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث

 .لمتغير الجنس

 التعقيب على الدراسات السابقة. 4.2.2

 ما تناولتومنها  وعالقتها بمتغيرات أخرى، العقل،تناولت عادات  فمنها ما الدراسات السابقة من حيث أهدافها تنوعت       

أما من حيث العينة، فجميع العينات التي  معا،ما درست متغيرين ومنها القرار وعالقتها بمتغيرات أخرى، القدرة على اتخاذ 

ستخدم فمنهم من ا السابقة،اسات مقاييس عادات العقل في الدروتنوعت  ،شاركت في الدراسات كانت لطلبة مدارس وطلبة جامعات

( ودراسة 8015جراح،و عناقرة)ودراسة (، 8012،)القضاهومنهم من استخدم مقياس دورجرز كدراسة  المقابلة،

( 8080)الدوسري،ودراسة  (8014وعطية،سالم )كدراسة  بنفسهعداد مقاييس الدراسة وبعضهم من قام بإ (،8002،حجات)

استخدمت استبانة  ( التي8015)الصباغ،( ودراسة8013)الفضيلي،(، ودراسة8014يد،)المساع(، و8015)أبوسيف،دراسة 

القدرة على اتخاذ س يوكذلك تنوعت مقاي ،(8002،)حجاتبينما استخدمت الدراسة الحالية مقياس عادات العقل صممتها بنفسها 

وبعض الدراسات  ،(8016وريحان،قنديل )سة استبيان من اعدادها كدرافاستخدمت بعض الدراسات  القرار في الدراسات السابقة،

 ،(8014،العوادة)ودراسة  (،8018)المطيري،ودراسة ( 8080،)الدوسريكدراسة  نفسهاستخدمت مقياس من إعداد الباحث 

 .(8080،القدرة على اتخاذ القرار )الدوسريبينما استخدمت الدراسة الحالية مقياس ( 8014،سالم وعطية)دراسة 

 جراءاتهاإسة ومنهجية الدرا. 3

 منهج الدراسة .1.3

 .االرتباطيلتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي    

 مجتمع الدراسة. 2.3

( طالبا 11302تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع والعاشر بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان، ويبلغ عددهم )ي   

( طالبا وطالبة للصف العاشر، والتي تم الحصول عليها من 5322)التاسع وفي الصف ( طالبا وطالبة 5210وطالبة منهم )

 (.2020وزارة التربية والتعليم،حصائيات )إ

 عينة الدراسة. 3.3

رابط ال إرسالعن طريق  لكترونيا وذلكإالدراسة  أدوات تم توزيعاختيرت عينة الدراسة وذلك بالطريقة المتيسرة، حيث    

وبذلك تمثل العينة الدراسية  الظاهرة،( طالبا وطالبة من محافظة 614عينة الدراسة من ) المحافظة، تكونتارس لمد اإللكتروني

 (.والصف الجنس،)ها حسب متغيرات( توزيع عينة الدراسة 1ويبن جدول ) تقديره،مجتمع الدراسة األصلي الذي تم من  (6%)
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 (416ة )ن=توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراس (1جدول )

 النسبة العدد المتغير 

 %19.2 96 ذكر الجنس

 %28.8 368 انثي

 %55.2 838 التاسع الصف

 %6648 126 العاشر

 

 متغيرات الدراسة .4.3

  اآلتية: اشتملت الدراسة على المتغيرات

 )عادات العقل، القدرة على اتخاذ القرار(. -

 المتغيرات التصنيفية )الجنس والصف(. -

 ت الدراسةأدوا .5.3

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة األدوات التالية:

 (.8002،حجات)من إعداد  مقياس عادات العقل .1

 (.8080،الدوسري)عداد من إ مقياس القدرة على اتخاذ القرار .8

 وفيما يلي شرح مفصل ألدوات الدراسة المستخدمة: 

 مقياس عادات العقل  أول:

 مقياسالصدق    

( من المحكمين المختصين في اإلرشاد النفسي، 2لظاهري عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية على )للتحقق من الصدق ا

( وطلب منهم إبداء آرائهم، وإضافة التعديالت المناسبة، وبعد ذلك تم حصر 6والصحة النفسية، وعلم النفس التربوي، ملحق رقم )

مالئمة فقرات المقياس لغرض الدراسة، وانتمائها للبعد الذي تندرج تحته،  آراء المحكمين، وقد نتج عن ذلك التحكيم إجماع على

 ،وسالمة الصياغة اللغوية، مع إعادة صياغة بعض الفقرات رأى المحكمين تعديلها لعدم وضوحها، أو احتمالها أكثر من فكرة

 اس طويل وإن هذا الحذف لم يؤثر علىوقد قامت الباحثة بتعديل الصياغة وحذف بعض العبارات المتشابهة والتي جعلت المقي

 (.5فقرة  كما هو واضح في الملحق رقم ) 62حيث أصبح المقياس مكون من  ،بحسب راي المحكمين  ،صدق المقياس
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 (Item validityصدق الفقرات )

رات المقياس مع ( طالبا وطالبة، وذلك لبيان مدى اتساق فق40تم حساب صدق الفقرات من خالل عينة استطالعية مكونة من )

 بعضها البعض من خالل اإلجراءات التالية:

 (60معامالت الرتباط )بيرسون( بين فقرات كل بعد، والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه )ن = (2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع البيانات 

باستخدام جميع 

 الحواس

التفكير ما وراء  السعي نحو الدقة

 المعرفي

تطبيق المعارف 

السابقة في 

 مواقف جديدة

اإلصغاء بتفهم 

 وتعاطف

 إيجاد الدعابة

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 اطالرتب

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

1 **.574 1 **.459 1 **.715 1 **.719 1 **.722 1 **.618 

8 **.791 8 **.709 8 **.573 8 **.639 8 **.686 8 **.834 

3 **.757 3 **.805 3 **.651 3 **.768 3 **.638 3 **.803 

 

التفكير والتواصل  المثابرة

 بوضوح

التساؤل وطرح  التحكم بالتهور

 المشكالت

الستجابة بدهشة 

 ورهبة

 التفكير بمرونة

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

رقم الفقرة
 

معامل 

 الرتباط

1 .706 1 **.644 1 **.530 1 **.728 1 **.783 1 **.607 

8 **.637 8 **.735 8 **.772 8 **.807 8 **.712 8 **.748 

3 **.723 3 **.610 3 **.729 3 **.823 3 **.353 3 **.771 
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 ( مما0.01ائيا عند مستوى داللة )إحص ارتباط دال( أن جميع فقرات مقياس عادات العقل تتمتع بمعامل 8) جدولمن  يتضح 

ياس للمق جة الكليةكل بعد من أبعاد المقياس مع الدرمعامل االرتباط ل الدراسة حسابيشير إلى معامل ارتباط مناسب لألهداف 

 ضح في الجدول وككل كما هو م

 (60 = )نبين أبعاد عاد المقياس ودرجته الكلية  بيرسون()معامالت الرتباط  (3)جدول 

 معامالت الرتباط ابعاد المقياس معامالت الرتباط اد المقياسابع

 593.** التفكير ما وراء المعرفي 464.** المثابرة

 558.** التفكير والتواصل بوضوح
تطبيق المعارف السابقة في 

 مواقف جديدة

**.676 

 586.** اإلصغاء بتفهم وتعاطف 587.** التحكم بالتهور

 615.** إيجاد الدعابة 701.** التساؤل وطرح المشكالت

 654.** االبتكار-التصور -الخلق 491.** االستجابة بدهشة ورهبة

 743.** التفكير التبادلي 688.** التفكير بمرونة

جمع البيانات باستخدام جميع 

 الحواس
**.546 

االستعداد الدائم للتعلم 

 المستمر

**.659 

 642.** السعي نحو الدقة
ر اإلقدام على مخاط

 مسؤولة

**.695 

 

( مع 0.01للمقياس ترتبط ارتباطاً داالً إحصائيا عند مستوى داللة ) ست عشرة( أن جميع درجات األبعاد 3) جدوليوضح   

 ( لألبعاد وهذا يُعد مؤشراً مناسبا للمقياس.0.464 - 0.695الدرجة الكلية للمقياس، وتراوحت قيم االرتباط بين )

 

 البتكار -التصور -الخلق

 

م الستعداد الدائم للتعل التفكير التبادلي

 المستمر

 اإلقدام على مخاطر مسؤولة

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

معامل  رقم الفقرة

 االرتباط

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 **.772 1 **.726 1 **.697 1 **.713 

8 **.730 8 **.746 8 **.747 8 **.727 

3 **.783 3 **.596 3 **.695 3 **.709 
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 مقياسالثبات  

ثبات مقياس عادات العقل قامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس ككل باستخدام معامل الفا لكرو نباخ  منللتحقق   

(Cronbach's Alpha) بثبات مرتفع  يتمتعالعقل مقياس عادات مما يشير أن ( 0.25نباخ للمقياس ككل )كرول ألفا، بلغ معامل

 ومناسب ألغراض الدراسة.

 تصحيح المقياس: -

تحكم ال ،التفكير والتواصل بوضوح ،( فقرة موزعة على ستة عشر بعد )المثابرة62المستخدم في هذه الدراسة ) المقياس ملتشأ   

حو جمع البيانات باستخدام جميع الحواس السعي ن ،التفكير بمرونة ،االستجابة بدهشة ورهبة ،بالتهور، التساؤل وطرح المشكالت

 -الخلق ،إيجاد الدعابة ،اإلصغاء بتفهم وتعاطف ،يق المعارف السابقة في مواقف جديدةتطب ،التفكير ما وراء المعرفي ،الدقة

االستعداد الدائم للتعلم المستمر، اإلقدام على مخاطر مسؤولة ( وقد صيغت فقرات المقياس  ،التفكير التبادلي ،االبتكار-التصور

غير  ،د ماح إلىموافق  ،التدرج الرباعي )موافق على االطالقجميعها بطريقة إيجابية، ويقوم المستجيبون باإلجابة عليها وفق 

 غير موافق على االطالق( بواقع ثالثة فقرات لكل بعد .  ،حد ما إلىموافق 

( 3=  1 – 6قيمة( أي ) أقل -ولتحديد المدى للمقياس الرباعي، ُحسبت )الحدود الدنيا والعليا(، ثم ُحسب المدى )أعلى قيمة 

(، ثم أُضيفت طول الفئة إلى أقل قيمة 1=1÷ 3(، أي )3) لفئة قُسم المدى على أكبر قيمة في المعيار وهيوللحصول على طول ا

 على لهذه الفئة. ( لتحديد الحد األ1في المعيار وهي )

 مقياس القدرة على اتخاذ القرار ثانيا:

تكون (، حيث 8080ر من إعداد الدوسري )عاشالتاسع والف استخدمت الباحثة مقياس القدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة الص  

 (0.92وبلغ معامل الثبات ) فقرة 85من 

 .جيدة تريةموتمتع المقياس بخصائص سيكوالمقياس وذلك بسب مناسبته ألهداف الدراسة الحالية،  استخدامعلى ذلك تم  وبناءً   

 مقياسالصدق 

من المحكمين الُمختصين في اإلرشاد النفسي، ( 2على )ألولية من الصدق الظاهري عرضت الباحثة المقياس في صورته ا للتحقق

 وطلب منهم إبداء آرائهم، وإضافة التعديالت المناسبة،، (6ملحق رقم )وعلم النفس التربوي، والصحة النفسية 

، ئها لهاوبعد ذلك حصرت آراء المحكمين، ونتج عن ذلك التحكيم اجماع على مالئمة فقرات المقياس لغرض الدراسة، وانتم 

 (.4( فقرة كما يوضحها ملحق رقم )20عددها ) الفقرات وبقي، وتم تعديل بعض الفقرات، وحذف بعض وسالمة الصياغة اللغوية

( طالبا وطالبة، وذلك لبيان مدى اتساق فقرات المقياس مع 40الفقرات من خالل عينة استطالعية مكونة من ) صدقحساب تم   

 ءات التالية:بعضها البعض من خالل اإلجرا

ارتباط بيرسون لمعرفة درجة ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع درجة البعد الكلي الذي تنتمي له كما هو  معامالتحساب 

 (.4في الجدول ) موضح
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 (6جدول )

 (40)ن=معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس القدرة على اتخاذ القرار والدرجة الكلية للمقياس    

 معامل الرتباط رقم الفقرة معامل الرتباط رقم الفقرة

1 **.437 11 **.560 

2 **.474 18 **.369 

3 **494 13 **.563 

4 *472 16 **.575 

5 **.542 15 **.455 

6 **.486 14 **.359 

7 **.459 19 **.458 

8 **.585 12 *.120 

2 **.518 12 **.491 

10 **.537 80 **.360 

 

( و 0.01جميع فقرات مقياس القدرة اتخاذ القرار تتمتع بمعامل ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ) أن( 4يتضح من جدول )

 مما يشير إلى معامل ارتباط مناسب ألهداف الدراسة.   (0.05)

 مقياس الثبات  

امل الثبات ككل باستخدام معامل الفا لكرو نباخ للتحقق من ثبات مقياس القدرة على اتحاذ القرار قامت الباحثة بحساب مع  

(Cronbach's Alpha)،  المقياس يتمتع بثبات مناسب ألهداف  أن إلىمما يشير  (0.92)واتضح ان معامل الثبات الكلي قد بلغ

 الدراسة.

 تصحيح المقياس 

بطريقة إيجابية، ويقوم المستجيبون باإلجابة ( فقرة صيغت فقرات المقياس جميعها 80المستخدم في هذه الدراسة ) المقياسيشمل    

(، حيث تشير الدرجة المنخفضة إلى انخفاض القدرة على اتخاذ 1، ضعيفة =8، متوسطة =3عليها وفق تدرج ثالثي )كبيرة =

 والدرجة العالية إلى ارتفاع القدرة على اتخاذ القرار لدى أفراد العينة. القرار،
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 :اجراءات الدراسة. 6.3 

داد نسخة إلكترونية من المقياس بسبب صعوبة نشره بشكل ورقي على مجتمع الدراسة، مع التأكيد على عدم اإلجابة إال من تم إع 

 ( طالبا وطالبة.614على عينة الدراسة وعددهم )وتم تطبيقه طلبة الصفي التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة 

   تحليل البيانات. 7.3

لتحديد داللة الفروق لمستوى كل من عادات العقل، والقدرة على اتخاذ القرار تعزى لمتغير الجنس ( T-testتم استخدام اختبار )

وسطات المت ،ومعامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة االرتباطية بين عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار والصف،

 .القرار مستوى عادات العقل واتخاذالحسابية، واالنحرافات المعيارية ل

 

 ومناقشتهاالنتائج . 4

 ما أكثر عادات العقل شيوعا لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في محافظة الظاهرة؟ وتفسيره:نتائج السؤال األول 

من أجل االجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لمستوى عادات العقل لدى عينة طلبة 

 ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لعادات العقل9يوضح الجدول )الظاهرة، والعاشر في محافظة  الصف التاسع

المتوسط  البعد الرقم

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 الترتيب

 1 0.38 3.68 المثابرة 1

 8 0.54 3.35 التفكير والتواصل بوضوح 8

 3 0.44 3.47 التحكم بالتهور 3

 5 0.54 3.40 وطرح المشكالتالتساؤل  6

 3 0.45 3.47 االستجابة بدهشة ورهبة 5

 4 0.48 3.41 التفكير بمرونة 4

 13 0.56 3.31 جمع البيانات باستخدام جميع الحواس 9

 6 0.49 3.39 السعي نحو الدقة 2

 14 0.54 3.07 التفكير ما وراء المعرفي 2

 7 0.63 3.38 تطبيق المعارف السابقة في مواقف جديدة 10

 7 0.59 3.38 االصغاء بتفهم وتعاطف 11

 9 0.69 3.32 إيجاد الدعابة 18

 8 0.66 3.35 االبتكار –التصور  –الخلق  13
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 10 0.61 3.30 التفكير التبادلي 16

 2 0.49 3.61 االستعداد الدائم للتعلم المستمر 15

 4 0.59 3.41 قدام على مخاطر مسؤولةاإل 14

 

حسب الترتيب المبين في  اً ( ورتبت العادات تنازلي3.09-3.42المتوسطات الحسابية تتراوح بين ) ( أن9الجدول ) ويتضح من   

ثم عادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر  (،3.42الجدول السابق، حيث جاءت عادة المثابرة بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

 أقلبينما كانت  (،3.69بالتهور في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) عادة التحكمثم  (،3.41حسابي )بالمرتبة الثانية بمتوسط 

 الباحثة فسرتو ،ي الترتيب األخيروجاءت ف المعرفي(التفكير ما وراء عادة )العادات شيوعا بين طلبة الصف التاسع والعاشر هي 

ملية نشطة ن التعلم عوتطويرها، وأ معرفة نفسةى عل اً لفرد قادرن ارية المعرفية والتي تقوم على مبدأ أالنظ هذه النتيجة من منظور

 ( 8012وتنطوي على ما يقوم به المتعلم من بناء المعنى وذلك من خالل ربط األفكار الجديدة بالمعارف القائمة )أبو لطيفة،

عتمد من مخزونة المعرفي الذي يوبالتالي فأن عادات العقل يستطع الطالب تحصيلها عن طريق التعلم وتصبح هذه العادات جزءا 

عادات العقل  استخدامالمواقف من خالل استعادة هذه العادات بما يتناسب مع الموقف وهنا نالحظ تفاوت في ة عليه في مواجه

 ،عقلال العينة في امتالك عاداتلدى الطلبة وهذه النتيجة منطقية ومنسجمة مع االدب التربوي والذي يشير الى االختالف بين افراد 

أن عادة المثابرة جاءت في المركز  ترى الباحثةولهذا  ،ات في مواجهه المواقف والمشكالت لهذه العادوذلك بسب توظيف الطلبة 

ة وتكرار هذه العادة في المواقف الدراسي ،فراد العينة هم من فئة الطلبة والذين يسعون الى المثابرةأن ألى إيعود األول وذلك ربما 

ن عادة التفكير ما وراء المعرفي أقل عادة يوظفها الطالب ويطبقها وقد أمنها العادة األكثر استخداما في حين  بشكل كبير جعل

( في دراستها 8015وهذا يتفق مع ما اوضحته بربخ ) ،يعود السبب من وجهة نظر الباحثة ان التدريب والتطوير لهذه العادة قليل

اتفقت و ،والتعليم وأنها تتطلب توظيف المهارات والمعلومات والتجارب الماضية للفرد بأن عادات العقل قابلة للتدريب والتطوير

عادة  أن (8013،نيالنوب وحس)ودراسة  (،8018،عياصرة)( ودراسة 8014،العوادة)هذه الدراسة مع دراسة كال من  نتيجة

عناقرة )(، ودراسة 8015،لصباغا)ودراسة  (،8019،سعادة)واتفقت مع دراسة  شيوعا،العقل عادات  أكثرالمثابرة 

تيجة هذه الدراسة مع ن نتيجةفي حين اختلفت  ، األخيرةعادة التفكير ما وراء المعرفي جاءت في المرتبة  إنالى ( 8015،وجراح

أظهرت  (، حيث8013،الفضيلي)ودراسة  (،8012،الخالدي)( ودارسة 8019،سعادة)( ودراسة 8012،كتيلةشمام وبن )دراسة 

 بداع والتخيل فيإلفجاءت عادة ا والفضيلي الخالدي أما األولى،قدام على المخاطرة جاءت في المرتبة إلعادة ا إندة دراسة سعا

 األولى.جاءت بالمرتبة  التبادلي التفكيرعاده  إن( 8002،حجات)وجاءت نتيجة دراسة  األولى،المرتبة 

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت  القرار لدى عينة الدراسة؟ مستوى القدرة على اتخاذ ما نتائج السؤال الثاني وتفسيره:  

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لمستوى القدرة على اتخاذ القرار

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى القدرة على اتخاذ القرار وللمقياس ككل8ويوضح الجدول )

 القدرة على

 لقراراتخاذ ا

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي

2.50 .272 
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 (،8.50)العينة حيث بلغ المتوسط الحسابي  أفرادلدى  ا( أن مستوى القدرة على اتخاذ القرار جاء مرتفع8ويتضح من الجدول )

الوالدين من لذي ينتهجه األسري، واألسلوب الديمقراطي ا المناخ لىإوتعزو الباحثة هذه النتيجة  ،(0.89وبانحراف معياري )

شراكهم في اتخاذ قرارات بما يتناسب مع مراحلهم العمرية إوالتوجيه، وحث األبناء على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وخالل النصح 

ينعكس على شخصية األبناء حيث يساعد على اتزان شخصياتهم وزيادة الثقة بأنفسهم مما يوثر على قدرتهم في اتخاذ 

اإلباء على اتباع  إقبال التي توصلت فيها، إن( في دراستها 8011،الشعيبي)على هذا أكدت هذا ما و ،(1223ي،ات)الشلبالقرار

نظام التعليمي اليلعب كما  ،المجاالت شتئاألساليب التربوية الصحيحة في تنشئة األبناء تساعدهم على حسن اتخاذ قراراتهم في 

تنويع  ،هارات الحياتية التي تؤثر في شخصية الطالب وتشجعه على اتخاذ القرارعلى توجيه التعلم نحو الم الذي يركزالحالي 

لى  وجمع لبة عاستراتيجيات وطرائق التدريس بحيث تراعي الفروق الفردية بين الطالب ومنها التعلم الذاتي الذي شجع الط

رة م التعاوني الذي يساعد على اكساب التالميذ القدباإلضافة التعل ،القرار المناسبكبر عدد من البدائل إلصدار المعلومات وإيجاد أ

ولتنمية مهارات الطلبة في اتخاذ القرار البد من توفير بيئة مدرسية ودية وبيئة اجتماعية  ،(.8012ى اتخاذ القرار)القحطاني،عل

العينة  أفراد نأذه النتيجة ويبدو من خالل ه ،(8019) المحيسن،أفضل ها ويجد الدعم النفسي  بشكل يستطيع الطالب االستفادة من

ريحان )إليه يمتلكون سمات شخصية ساهمت في رفع القدرة على اتخاذ القرار لديهم كالثقة بالنفس وغيرها، وهذا ما توصال 

 أنيث ح القرار،وجود عالقة ارتباطية موجبة بين السمات الشخصية لألفراد والقدرة على اتخاذ  إلى( في دراستها 8016،وقنديل

هناك العديد من  إنGerrnbank (8010 )وذكر  ،قرار لديهم ثقة كبيرة في شخصيتهمالذين لديهم قدرة عالية على اتخاذ ال اداألفر

لك كالثقة والنضح وكذ أنفسهمراد فاألفي اتخاذ القرارات ومنها شخصي  األفرادالعوامل التي تلعب دورا في تشكيل طريقة 

رة فقط المشو أخذ إلىبينما يميل العض  القرارات،االعتماد على غيرهم في اتخاذ  إلىالبعض  حيث يلجأ اآلخرين،تواصلهم مع 

 القرارات. إصدارثم تولى 

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كال من عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار : وتفسيره الثالثنتائج السؤال 

 (2) هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون كما هو موضح في الجدول اإلجابة عن أجلومن  لدى عينة الدراسة؟

الدرجة الكلية لمقياس القدرة على 

 اتخاذ القرار

 م ابعاد مقياس عادات العقل

 1 المثابرة **296.

 8 التفكير والتواصل بوضوح **392.

 3 التحكم بالتهور **392.

 6 التساؤل وطرح المشكالت **468.

 5 االستجابة بدهشة ورهبة **268.

 4 التفكير بمرونة **526.

جمع البيانات باستخدام جميع  **347.

 الحواس

9 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

     www.ajrsp.com                                                                                                                              252      

 ISSN: 2706-6495 

 
 2 السعي نحو الدقة **446.

 2 التفكير ما وراء المعرفي **407.

تطبيق المعارف السابقة في مواقف  **406.

 جديدة

10 

 11 االصغاء بتفهم وتعاطف **371.

 18 إيجاد الدعابة **298.

 13 االبتكار –التصور  –الخلق  **425.

 161 التفكير التبادلي **539.

 15 االستعداد الدائم للتعلم المستمر **492.

 14 اإلقدام على مخاطر مسؤولة **529.

  

ت العقل مقياس عادا أبعاد( بين 0.01( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2يتضح من الجدول )   

القدرة على ب يالحظ من الجدول ارتباط جميع العاداتالعينة، حيث  أفراد القرار لدىوبين الدرجة الكلية لمقياس القدرة على اتخاذ 

قرار بشكل ال اتخاذلى زيادة القدرة على إفراد العينة أدى ذلك أفكلما ارتفع مستوى عادات العقل لدى  الذات،اتخاذ القرار وفاعلية 

يء عادات العقل تؤثر في كل ش أن تخاذ القرار إلىأوجود عالقة ارتباطية بين عادات العقل والقدرة على  تعزو الباحثةو ،صحيح

ن الطلبة المثابرة حيث يثابروعادات العقل ومنها  على سبيل المثال اتخاذ القرار مرتبطا بجميع  فان القدرة على ،يقوم به الطالب

 تبادلية لعادة التفكير الكذلك بالنسبيتخذون قراراتهم بسرعة واستعجال إنما بشي من الحكمة، للوصول إلى حل للمشكلة، وال 

وكذلك عادة  ،اآلخرينحيث يوظف الطالب هذه العادة في اتخاذ قراره من خالل تبادل وجهات النظر والتشارك باألفكار مع 

ر المناسب ومراجعة هذا القرار بناء على الحقائق والمعلومات التحكم بالتهور فالطالب يأخذ وقت كافي للتفكير في اختيار القرا

وذلك بالنسبة لعادة تطبيق المعرفة السابقة على معرفة جديدة حيث يوظف الطالب الخبرات الماضية التي  ،التي جمعها مسبقا

 ،لفةلعقل في المواقف المختالطلبة الذين يمتلكون ويوظفون عادات اصادفها في حياته في مواقف جديدة مشابهة لتلك المواقف 

( إن استخدام عادات العقل تجعل 8019،الشهراني)( و8014،سالم وعطية)وأكد كال من  ،يساعده في اتخاذ القرار المناسبوهذه 

المتعلمين أكثر تركيزا وتسمح لهم بقيادة تعلمهم وتساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة وإصدار األحكام السليمة في المواقف 

( التي 8014،أحمد وعلي)(، ودراسة 8080،الدوسري)(، ودراسة 8014،العوادة)وهذا يتفق مع نتيجة دراسة كال من  ،مختلفةال

 أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عادات العقل والقدرة على اتخاذ القرار.

لعقل الشائعة لدى طلبة الصف التاسع والعاشر إحصائيا في عادات ا ذات داللةهل توجد فروق  وتفسيره: رابعالسؤال ال نتائج 

عن هذا السؤال تم استخدام: المتوسطات الحسابية،  اإلجابةومن أجل  في محافظة الظاهرة تعزى لمتغير الجنس والصف الدراسي؟

 .( لمتغير الجنس(Independent T Testواالنحرافات المعيارية، واختبار
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 متغير الجنس -1

 سطات الحسابية، والنحرافات المعيارية، واختبار "ت"، لعادات العقل تبعاا لمتغير الجنس( المتو10يوضح جدول )

الدللة 

 الحصائية

درجات 

 الحرية

النحراف  قيمة ت

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 العادة الجنس العدد

.430 616 -.780 0.44 

0.93 

 المثابرة ذكر 96 5.28

 انثى 368 5.28

تفكير والتواصل  ذكر 96 5.32 0.90 410 414 680.

 بوضوح
 انثى 368 5.60 0.98

 التحكم بالتهور ذكر 96 6.29 0.28 558.- 414 570.

 انثى 342 5.00 0.29

التساؤل وطرح  ذكر 74 6.69 0.22 1.513 414 130.

 المشكالت
 انثى 342 6.52 0.21

بدهشة الستجابة  ذكر 74 5.41 0.42 1.548- 414 120.

 ورهبة
 انثى 342 5.44 0.42

 التفكير بمرونة ذكر 74 3.63 0.50 307. 414 750.

 انثى 368 4.41 0.48

جمع البيانات  ذكر 96 3.31 0.57 0.69- 414 940.

باستخدام جميع 

 انثى 368 3.31 0.56 الحواس

 السعي نحو الدقة ذكر 96 3.41 0.47 396. 414 690.

 انثى 368 3.39 0.49

التفكير ما وراء  ذكر 96 3.09 0.54 287. 414 770.

 المعرفي
 انثى 368 3.07 0.53

تطبيق المعارف  ذكر 96 3.38 0.68 177. 414 850.

السابقة في 

 انثى 368 3.36 0.62 مواقف جديدة

صغاء بتفهم اإل ذكر 96 3.50 0,50 1.942 414 050.

 وتعاطف
 انثى 368 3.35 0.61

 إيجاد الدعابة ذكر 96 3.29 0.67 445.- 414 650.
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 انثى 368 3.33 0.69

التصور  –الخلق  ذكر 96 3.32 0.68 352.- 414 720.

 البتكار –
 انثى 368 3.35 0.65

 التفكير التبادلي ذكر 96 3.29 0.60 204.- 414 830.

 انثى 368 3.30 0.62

الستعداد الدائم  ذكر 96 3.55 0.57 1.077- 414 280.

 للتعلم المستمر
 انثى 368 3.62 0.48

على  اإلقدام ذكر 96 3.36 0.57 673.- 414 500.

 مخاطر مسؤولة
 انثى 368 3.42 0.60

 

ر واالناث ( بين الذكو0.05( واختبار "ت" عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )10يتضح من الجدول )   

لى النظرية االجتماعية والتي ترى أن سلوك الطالب يتأثر بعمليات التفاعل الداخلي إباالستناد  ،في عادات العقل تعزى للجنس

الخارجية وتتمثل التأثيرات الشخصية تعزو الباحثة عدم وجود فروق في عادات العقل تعزى  الشخصية( والتأثيرات)التأثيرات 

يئة تربوية ب لكال الجنسين كذلك توفرعادات العقل لتعلم وتوظيف  لى توفر الرغبة الحقيقة والميلإن عائدا لمتغير الجنس قد يكو

ليست حكرا  وهي ناثواإلوتعليمية غنية بالمثيرات التي تساهم في تعلم واكتساب الطلبة لعادات العقل بشكل متساوي بين الذكور 

 شمام،)ودراسة  (،8019،قاسم)( ودراسة 8080)قمر،(، ودراسة 8080،القضاة)النتيجة مع دراسة  وتتفق هذه ،على فئة عمر

عدم وجود فروق في عادات العقل  ظهرنالتي أ( 8015،الصباغ)راسة ود (،8013،النواب وحسين)ودراسة  (،8012،وكتيلة

دراسة )مع  بينما تختلف هذه النتيجة (،8002،حجات) (، ودراسة8012،أبو لطيفة)ودارسة  الجنس،تعزى لمتغير 

تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور،  ( التي أظهرت وجود فروق في عادات العقل8015،الفساطلة)ودراسة  (،8011،المساعيد

 ناث.( تعزى لصالح اإل8013،الفضيلي)ودراسة 

 متغير الصف -2

 عينة تعزى لمتغير الصفال أفراد( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لعادات العقل لدى 11يوضح الجدول )

الدللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

النحراف  قيمة ت

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 العادة الجنس العدد

.110 616 1.58 .38 

.37 

 المثابرة التاسع 838 3.71

 العاشر 126 3.65

تفكير والتواصل ال التاسع 232 3.40 51. 2.07 414 030.

 بوضوح
 العاشر 126 3.29 57.
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 التحكم بالتهور التاسع 232 3.51 42. 2.28 414 020.

 العاشر 126 3.41 45.

التساؤل وطرح  التاسع 232 3.43 42. 1.35 414 170.

 المشكالت
 العاشر 184 3.36 45.

الستجابة بدهشة  التاسع 232 3.49 45. 73. 414 460.

 ورهبة
 العاشر 184 3.46 44.

 التفكير بمرونة التاسع 232 3.47 48. 2.58 414 010.

 العاشر 126 3.34 47.

جمع البيانات  التاسع 232 3.36 55. 2.22 414 020.

باستخدام جميع 

 العاشر 126 3.24 57. الحواس

 السعي نحو الدقة التاسع 232 453. 49. 2.73 414 000.

 العاشر 126 3.32 49.

التفكير ما وراء  التاسع 232 3.12 53. 2.12 414 030.

 المعرفي
 العاشر 126 3.01 54.

تطبيق المعارف  التاسع 232 3.42 0.60 2.06 414 030.

السابقة في مواقف 

 العاشر 126 3.29 0.66 جديدة

صغاء بتفهم اإل التاسع 232 3.38 63. 273. 414 780.

 وتعاطف
 العاشر 126 3.37 55.

 إيجاد الدعابة التاسع 232 3.36 66. 1.40 414 160.

 العاشر 126 3.27 72.

 –التصور  –الخلق  التاسع 232 3.42 59. 2.50 414 010.

 البتكار
 العاشر 126 3.26 72.

 التفكير التبادلي التاسع 838 3.37 56. 2.41 414 010.

 العاشر 126 3.22 66.

الستعداد الدائم  تاسعال 838 3.63 46. 92. 414 0أ35.

 للتعلم المستمر
 العاشر 126 3.58 53.

 التاسع  838 3.47 55. 2.28 414 020.
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على مخاطر دام اإلق العاشر  126 3.33 63.

 مسؤولة

 

سع، اعادات العقل تعزى لمتغير الصف لصالح طلبة الصف التد فروق ذات داللة إحصائية في ( وجو11ويتضح من الجدول )     

لنظرية لى اإباالستناد وجود فروق لصالح طلبة الصف التاسع وتفسر الباحثة  ،األبعاد األخرىفي حين ال يوجد فروق في 

االجتماعية والتي ترى أن سلوك الطالب يتأثر بعمليات التفاعل الداخلي التأثيرات الشخصية والتأثيرات الخارجية وتتمثل التأثيرات 

وتدلل  ،ركثر من طلبة الصف العاشألتاسع  لتطبيق عاد العقل لرغبة الحقيقة والميل  لدى طلبة الصف اوجود ا فيربما الشخصية 

( في دراستها حيث أكدت أن عملية تشكيل عادات العقل ال تعنى فقط امتالك المهارات بل 8014،بربخ)الباحثة ذلك بما أوردته 

 بالنسبة للتأثيرات الخارجية والمتمثلة من وجهةكذلك  المواقف المالئمة، ادات العقل فيالبد من وجود الميل أو الرغبة لتطبيق ع

ن خالل واستخدام عادات العقل وذلك م ه على توظيفشجعمهيئة أكثر ومقد تكون بيئة الصفية للصف التاسع ال نظر الباحثة في 

( 8015،الرابغي)ورده كال من أيؤكد هذا ما واليومية واألنشطة الدراسية داخل الصف الدراسي  ةمزج عادات العقل بأنشطة الحيا

وتشجع على استخدام عادات العقل  بحيث يكون المتعلم  ،( على ضرورة إيجاد بيئة تعليمة غنية بالمثيرات8008،الحارثي)و

 ،لدور المعلمين في استخدام استراتيجيات  ومواقف تشجع الطلبة على توظيف عادات العق لىإ باإلضافة، مشارك ونشط دائما

مواقف تعليمة تساعد المتعلم على ن تنمية عادات العقل لدى الطلبة تعتمد على تصميم أ (،8012،لطيفةأبو ) على ذلك أكدوقد 

ن كل عادة عقلية لها متطلبات خاصة عند تنميتها لدى الطلبة مما يتطلب من وتوجه المعلم أ يمتلكه،توظيف البناء المعرفي الذي 

( في دراسة والتي أوضحت 8012،القضاة) مع ما ذكره وهذا يتفق نشطة تعليمة متنوعة،وأ تدريسية،يات المعلم استخدام استراتيج

وجود فروق داله إحصائية في عادات العقل تعزى لمتغير الصف للطلبة الصف السابع على طلبة الصف العاشر وأوضح السبب 

ريس دى تطوير قدراتهم العقلية وذلك من خالل، طرق التلإ تهدفلى توفر فرص أكبر لطلبة الصف السابع ود إفي ذلك قد يع

عادات  نإك ويتبين من ذل ،ادات العقل لديهمنشطة منهجية والالمنهجية تتيح الفرصة للطلبة لتطوير عالحديثة، ومناهج إثرائية، وأ

ات والمعلومات العقل قابلة للتدريب والتطوير والتعلم وأنها تتطلب توفير بيئة مشجعة لتوظيف االفراد المهار

 .(8015والتجارب)بربخ،

 وأختلف الصف، لى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير( التي توصل إ8012،القضاة)وهذا يتفق مع نتيجة دراسة  

 .فعدم وجود فروق تعزى لمتغير الص إلى( التي توصل 8002،حجات)دراسة 

ر اتخاذ القرار لدى طلبة التاسع والعاش صائيا في مستوى القدرة علىة إح: هل توجد فروق داللوتفسيره الخامسنتائج السؤال 

عن هذا السؤال تم استخدام: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  اإلجابة أجلومن  ؟تعزى لمتغير الجنس والصف الدراسي

 نس، لعينة الدراسة حسب متغير الج( لمقياس اتخاذ القرار (Independent T Testالمعيارية، واختبار

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار "ت"، للقدرة على اتخاذ القرار وفقا 18يوضح جدول ) متغير الجنس

 لمتغير الجنس.
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الدللة 

 الحصائية

درجات 

 الحرية

النحراف  قيمة ت

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  الجنس العدد

.410 616 .537 0.82 

0.84 

درة اتخاذ الق ذكر 96 8.58

 القرار
 انثى 368 8.62

  

ناث واإل( بين الذكور 0.05( واختبار" ت" عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )18يتضح من الجدول ) 

غير الجنس متوتعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القدرة على اتخاذ القرار وفقا ل ،في القدرة على اتخاذ القرار

ة من التفرقة على والخالياآلباء أسلوب التربية والتنشئة االجتماعية الديمقراطية التي ينتهجها  إلىبين الطلبة والطالبات قد يرجع 

الدين قد المستوى التعليمي للو ،اتخاذ القرارات أثناءأساس النوع حيث لكال الجنسين لهما درجة متشابهة من االستقاللية والحرية 

 ،كون أحد العوامل ذات التأثير الكبير، حيث أن اآلباء ذوي مستوى التعليم المرتفع يمنحون أبنائهم حرية أكبر لتعبير عن آرائهمي

 آرائهم ورغباتهم واحترام ،القرارات العائلية اتخاذفي عملية  األبناءكذلك أن من خصائص األسرة العمانية المعاصرة إشراك 

( أن األمهات في المجتمع 8080،الصوافي)وكشف الغنامي والمنذري المشار اليها في دراسة  ،دراسته وهذا ما ذكرة الصوافي في

وتتفق  ،وهنا أرى أن هذا لربما يكون سبباً في غياب الفروق بين الجنسين ،ومتابعتهم األبناءبتربية  اهتماماالعماني أكثر من اآلباء 

ودراسة جربوري  (،8015،المنصور)(، ودراسة 8002،الزيات وزيد)( و8012،العدواني والعازمي)هذه النتائج مع دراسة 

 نتيجةلهذه ا بينما تختلف ،عدم وجود فروق إحصائية في درجات اتخاذ القرار تعزى لمتغير الجنس ظهرتأ( حيث 8008وكلمن)

ودراسة  (،8012،جمال(، ودراسة )8018،الطراونة والسالمة)( ودراسة 8014،حمد وعليأ)مع دراسة كال من 

 .ظهرن وجود فروق ظاهرية في درجات العينة على مقياس اتخاذ القرار تعزى لمتغير الجنس( االتي أ8014،العوادة)

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الصف13يوضح الجدول ) متغير الصف

الدللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

النحراف  قيمة ت

 المعياري

المتوسط 

 لحسابيا

  الصف العدد

0.59 616 212 0.84 

0.89 

 اتخاذ القرار التاسع 838 8.42

 العاشر 126 8.62

 

( بين طلبة الصف 0.05( واختبار "ت" عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )13يتضح من الجدول )   

والمواد  التشابه في المناهج إلىالصف، وتفسر الباحثة هذه النتيجة  التاسع والعاشر في القدرة على اتخاذ القرار وفقاً لمتغير

الدراسية، حيث يدرس طلبة الصف التاسع نفس المناهج التي درسها طلبة الصف العاشر في العام الماضي، وكذلك في المراحل 

لطلبة هج موضوعات تختص بتدريب االسابقة دراسة المواد ذاتها لكال الصفين الستراتيجيات تدريسه مشابهة وتتضمن هذه المنا

ضرورة تشجيع المتعلمين وتدريبهم في  ( 8014)عليه سالم يؤكد وهذا ما  ،مثالعلى اتخاذ القرارات كمادة المهارات الحياتية 

 ابله من مشكالت في حياته اليومية، كافة المراحل التعليمة على اتخاذ القرار حتى يتمكن الطالب من مواجه ما يق
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وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  ينالحصول على هذه النتيجة عائدا الى التعليم والتدريب التي يتلقاه الطلبة في الصفيأرى ومن هنا 

 داللة إحصائية تعزى لمتغير الصف.( التي أظهرت ووجود فروق ذات 8015(، ودراسة المنصور )8014العوادة )

 التوصيات والمقترحات:. 5

 :التوصيات. 1.5

 ى ما خلصت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحثة توصي باآلتي:بناء عل  

 توجيه المعلمين الى تكليف الطلبة بأنشطة توظف عادات العقل األقل استخداما. -

 ميتها.وتنعادات العقل لدى طلبة الصف العاشر  والمهام التي تساعد على توظيف لألنشطةتضمين مناهج الصف العاشر  -

بوصفها  بعادات العقل االهتمامعلى تخطيط المناهج وتدريسها إلى ضرورة مين في وزارة التربية والتعليم توجيه نظر القائ -

 قاعدة ترتكز عليها مهارات التفكير األخرى.

 المقترحات. 2.5

 ، وكذلك لمراحل دراسية مختلفة.أكبر من طلبة الصف العاشر عينة على الحالية للدراسة مشابهة دراسات إجراء -

لطلبة الصف العاشر عن كيفية تدريب وتوظيف عادات العقل في المواقف الحياتية  إرشاديةورات تدريبية وبرامج عمل د -

 .المختلفة

 إجراء دراسات أخرى تبحث العالقة بين عادات العقل ومتغيرات اخرى. -

 

 قائمة المراجع. 6

غير ، ماجستير رسالة[ غزة-عادات العقل وعالقتها بالسلوك اإليجابي لدى طلبة جامعة األزهر . (8015) . الهام، ربخب

 جامعة األزهر . ] منشورة

ة مجل. بجامعة نورة عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات كلية التربية. (8080) . فاطمة، الدوسري

 71-45، (9)6، اسات اإلنسانيةالعلوم التربوية والدر

     http://hesj. org/ojs/index. php/hesj/article/view/109/87  

 مركز ديبو لتعليم التفكير عمان:. عادات العقل ودافعية اإلنجاز. (8015). خالد، الرابغي

لدى طلبة الصف  رني في تنمية مهارات اتخاذ القراأثر استخدام طريقة العصف الذه. (8002). زيد، العدوان، ماهر، الزيادات

  490-465 .، (19)، مجلة الجامع اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( . التاسع في مبحث التربية الوطنية األردن
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مستوى عادات العقل السائدة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات من . (8012). فتيحة، عصام وبن كتيلة، شمام

 56-60، (1)2، النفسية والتربوية مجلة العلوم. وجهة نظر مدرسيهم

عادات العقل وعالقتها بالتفكير اإلبداعي في ضوء النوع والتخصص لدى الطلبة فائقي ومتوسطي . (8013). مشعل، الشمري

الكويت  ]جامعة الخليج العربي، رسالة ماجستير [التحصيل الدراسي بدولة الكويت

file:///C:/Users/USER/Downloads/9812-007-001-0292-2%20(2). pdf  

مجلة . امتالك طالب التعليم العام لعادات العقل من وجه نظر معلمي العلوم بمدينة مكة المكرمة. (8012). ناصر، الشهراني

 146-112، 195، التربية

العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعات األردنية وعالقتها بكل من الجنس  عادات . (8015). سميلة، الصباغ

 102-42، (5)، 30، للبحوث والدراسات مؤتة . الرياضياتستوى الجامعي والتحصيلي لهم واتجاهاتهم نحو الطلبة والم

 االردن ]جامعة موتة، رساله ماجستير[  األردنيةقياس عادات العقل لمرحلة رياض األطفال بالبيئة . (8015). أمل، الصرايرة

file:///C:/Users/USER/Downloads/9802-008-015-4250-2. pdf 

 . : دار الصفاء للنشر والتوزيععمان . تحليلياتخاذ القرارات أسلوب كمي  نظرية . (8010). حسن، مةطع

 للطباعة والنشر اليمامة بغداد:. )التعود العقلي( سيكولوجية عادات العقل والسلوكيات الذكية. (8012). ضاري، العبادي

لبة التربية الخاصة بكلية التربية األساسية بدولة اتخاذ القرار لدى ط مهارات . (8012). العازمي مناحي، حمدان، العدواني

 895-861، (126)، (مجلة البحث العلمي في التربية . المتغيراتالكويت وعالقتها ببعض 

 . ان: دار الثقافة للنشر والتوزيععم . تعليم التفكير ومهاراته . (8009). سعيد، العزيز

بالذكاءات المتعددة لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة طيبة العقل وعالقتها  عادات . (8015). الجراح، زياد، مازح، عناقرة

 95-82، 6، 81، المنارة للبحوث والدراسات مجلة . السعوديةفي المملكة العربية 

 رسالة [مؤتةاالنفعالي لدى طلبة جامعة  قدرة على اتخاذ القرار واالتزانعادات العقل وعالقتها بال. (8014). شذى، العوادوة

 http://ezproxysrv. squ. edu. om:2144/Record/1042459 االردن.  ]تهمؤجامعة ، ماجستير

 318-823، (3)80، مجلة العلوم التربوية. ة لدى طالبات كليات اربد الجامعيةععادات العقل الشائ. (8018). محمد، عياصرة

 ارس الملك عبدهللاعادات العقل وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى الطلبة المتفوقين في مد. (8015). رياض، الفساطلة

 االردن.  ]غير منشورة رسالة ماجستير[ الثاني للتميز في المملكة األردنية الهاشمية

الثاني عشر بدولة الكويت وعالقتها بمتغيرات  قل األكثر استخداما لدى طلبة الصفعادات الع. (8013). فضيلة، الفضيلي

 15-53، 68، عالم التربية . ديموغرافية
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قة البيئة المدرسية بتنمية مهارة اتخاذ القرار لدى طالب مرحلة التعليم األساسي بدولة االمارات عال. (8012). أمل، القحطاني

 20-45، 819، القراءة والمعرفة مجلة . المتحدةالعربية 

ية وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى عينة من األبناء في الشخص السمات. (8016). الحسيني، وريحان سميرة، قنديل

 . 800-120، (36)، النوعيةبحوث التربية  مجلة . الدقهلية محافظة

 . للنشر والتوزيعالكتاب التربوي  دار :الدمام. تفعيل واشتغال عادات العقل . (8000) . بينا، ارثروكاليك، كوستا

 دار الكتب، صنعاء، مناهج البحث العلمي. (8012). محمد، المحمودي

مجلة الشارقة للعلوم . في ضوء متغير الجنس طلبة الصف العاشرعادات العقل عند  مستويات. (8011). اصالن، المساعيد

   .209-191، (3)2، اإلنسانية واالجتماعية

  . : دار المسيرة للنشر والتوزيععمان . الدراسيمهارات التفكير في المحتوى  دمج . (8011). محمد، سعيفان، محمد، نوفل
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 الملخص

فقد تكّولت  لدو األطيال  من ذوي اضةةةةطراي  طيف التوحد مسةةةةتوو الواال  االيعالال الحالية إلى معرفة  هدفت الدراسةةةةة 

( طيالً، وطيلةً من أطيال  اضةةةةةطراي طيف التوحد فال مدينة جدة، حيو تراوحتا درجاُت اضةةةةةطراي  392اينةُ الدراسةةةةةة من  

، والشةةديد،  ، والمتوسةة،  د  لديهم ما بيَن البسةةي،   اسوتكَولتا أداةُ الدراسةةة  من مقي وتم اسةةتخداُ  المنه   الوصةةيال  فال ذل طيف  التوحُّ

ع البيالات  أشةةةةةةارت  ،( ابارةً موزاةً الى سةةةةةةتة  أبعاد32  ، حيو تمثّل مقياُس الواال  االيعالال منمن إاداد الباحثتين وبعد جما

د  كان بمتوس،   النتائُ  إلى أنَّ مسةتوو الواال  االيعالال لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف   (، أي بدرجٍة منخيضة؛ 3033.2التوحُّ

وتبيَّن مَن النتائ   أن  ااسةةةةةةتالابة لالليعاات( كان بالمرتبة  األولى بمتوسةةةةةة، حسةةةةةةابال  ،وفقًةا للمعيةار  الةاي ااتمدتال الدراسةةةةةةةُ 

  (2049230بال لهاا البُعد  وفال المرتبة األخيرة جاء بُعد  ااهتما  بمشةةةةةةاار ااخرين( حيو بلو المتوسةةةةةة، الحسةةةةةةا (3074220 

( فال مسةةتوو الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضةةطراي  0.2.باإلضةةافة  إلى وجود  فروٍ  ذات  دالٍة إحئةةائيٍة اند مسةةتوو  

د  تبًعا ِ  الاكور، ومسةتوو الواال االيعالال لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ د  تبًعا لمتغير الالنس  لئةال متغير  ل طيف  التوحُّ

ِ  الدرجة  نمية لقيا  بإاداد برام  تدريبية تختص بتووفقًا لنتائ  الدراسةةةة أوصةةةت الباحثتان با البسةةةيطة0شةةةدة  ااضةةةطراي  لئةةةال

 مهارات الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد0

ة يم خط، متكاملة لتنمية المهارات االيعاليالمؤسةسةات التال تعنى باألطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد بتقد وبضةرورة ييا 

 0 لهؤاء األطيال

 الواال االيعالال، اضطراي طيف التوحد0 الكلمات المفتاحية:
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The Level of Emotional Awareness for Children with Autism Spectrum Disorder 
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Master’s Researcher in Special Education, Autism Spectrum Disorder, Department of Special 

Education, Faculty of Education, University of Jeddah, Saudi Arabia  

Dr. Reem Mahmoud Ghareeb 
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Abstract: 

The current study aimed to know and discover the level of emotional awareness among 

children with autism spectrum disorder. 293) male and female children with autism spectrum 

disorder in the city of Jeddah, where the degrees of their autism spectrum disorder ranged from 

simple, moderate, and severe, and the descriptive approach was used in that. After collecting the 

data, the results indicated that the level of emotional awareness among children with autism 

spectrum disorder was an average of (2.2206), that is, with a low degree. According to the criterion 

adopted by the study, and it became clear from the results that (response to emotions) was ranked 

first, with an arithmetic mean of (2.4765). In addition to the presence of statistically significant 

differences at the level of (0.01) in the level of emotional awareness among children with autism 

spectrum disorder, according to the variable of sex in favor of males, and the level of emotional 

awareness among children with autism spectrum disorder, according to the variable of severity of 

the disorder in favor of the simple degree0 

Keywords: Emotional awareness, Autism spectrum disorder. 
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 المقدمة. 1

د   ون Autism Spectrum Disorders, ASDيُعدُّ اضةةطراُي طيف  التوحُّ ( أحُد ااضةةطرابات  التال يهتمُّ بها المختئةةّ

هاا ااضةةةةطراي  من مشةةةةاكَل اديدٍة فال مختلف   فال الطب، والم  النيس، والتربية  الخاصةةةةة؛ ل ًرا لما ي هُر الى األطيال  ذوي

 جوالب النمو0

ف غنيم  و  ل أسناَء الطيولة ، ويتّسةةةةُم ببع   3.32يُعر  د  بالل اضةةةةطرايي ائةةةةبالص يَتّم تشةةةةخيئةةةةُ ( اضةةةةطراَي طيف  التوحُّ

ُن القئوَر فال التياال  ااجتمااال والتواصل، والسلوك النمطال  والى الرغم  من أنَّ اضطرايَ   0األاراض  األسةاسةيّة  التال تتضمَّ

د  يةد ح اَل بةاهتمةاٍ  كبير، إا أ ن هةاا ااضةةةةةةطراي ا ياال لةل العةديد من ا سار التال ا يمكن تالاهلها، حيو إن هاا طيف  التوحةُّ

ااضةةةةةطراي يؤسر الى مالااٍت مختليٍة من النمو  الالسةةةةةدية، العقلية، اللغوية، ااجتمااية، النيسةةةةةية، السةةةةةلوكية، والتعليمية(، 

ال(، والعالا  فال األداء  ااجتماااّل وااليعالاّل والتواصل  مع باإلضافة إلى ما يُسببُّل من ضعٍف فال التواصل   اللي ال، وغير  اللي 

د  يد ح اَل باهتماٍ   (0 3.29ا خَريَن والمشةةةةكالت  السةةةةلوكية  الرويلال والاريقات،  والى الرغم  من أنَّ اضةةةةطراَي طيف  التوحُّ

إن هاا ااضةةةةةطراي يؤسر الى مالااٍت  كبير، إا أن هاا ااضةةةةةطراي ا ياال لل العديد من ا سار التال ا يمكن تالاهلها، حيو

مختليٍة من النمو  الالسةدية، العقلية، اللغوية، ااجتمااية، النيسةية، السةلوكية، والتعليمية(، باإلضةافة إلى ما يُسببُّل من ضعٍف فال 

والمشةةةةةكالت  السةةةةةلوكية  التواصةةةةةل   اللي ال، وغير  اللي ال(، والعالا  فال األداء  ااجتماااّل وااليعالاّل والتواصةةةةةل  مع ا خَرينَ 

( أنَّ الن اَ  االيعالاّل ل ا ي مسةةةةةةتقلص .3.2وفال إطار  ما سةةةةةةبر، ياكر كلص من اإلما  والالوالدة   (0 3.29 الرويلال والاريقات، 

د  أن يشةةةةعروا بالعديد  من المشةةةةاار  العمي : قة  مثل  يطّوُر القوةَ الداخليةَ لإللسةةةةان، وألل يمكن ألطيال  ذوي اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

ال فالحب، كما يمكنُهُم الشةةعوُر بالحان، ولكنهم ا يتمكَّنون من تسةةمية ، أو تحديد  اليعاات هم0 كما أن الشةةعوَر بالعديد  من المشةةاار  

تمييا، لليس  الويت  يد تبدو محيرةً بالنسبة إليهم، لال ؛ يد ت هُر هاه الَحيرةُ الى شكل  مشكالٍت سلوكية؛ بسبب اد   القدرة  الى ا

د  الى الالوالب  االيعالية  لدو الطيل  ذوي اضةةةطراي   أو التعرف  الى مشةةةاار هم0 حيُو ا يقتئةةةُر تاسيُر اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

د، بل يتخطَّى األمُر ذل ، من حيُو وجود  تاسيراٍت سةةةةةلبيٍّة الى مسةةةةةتوو الكياءة ، والمهارة  ااجتمااية، حيو إن هاا  طيف  التوحُّ

يسبُّب فال االٍا فال التياال  ااجتمااال، ولقٍص فال القدرة  الى ااستالابة  لمشااَر، وتيااالت ، واليعاات  وأحاسيس   ااضطرايَ 

ا خرين، وضةعف  مهارات  التواصةل  اللي اّل وغير  اللي ال، وضعف  المهارات  ااجتمااية  المعرفية، ولما للمهارات  ااجتمااية  

لعامَل الرئيسةةةةالَّ الاي يهدُف إلى إكسةةةةاي  الطيل  القدرةَ الى إدراك  العاليات  ااجتمااية ، وإيامة  االياٍت من أهميٍة كبيرٍة كولُها ا

 ،مع ا خرين، والتياال  معهم، وحسةن  التئةرف، لاا فإنَّ تاسيَر هاا ااضةطراي  يُعدُّ تاسيراً سةلبياً متعّدَد األوجل  السيد ومعاجينال

د  لل تاسيراُت الى الواال  االيعالال، 3.32والغامدي   ولقد ذكرت الغامدي  (3.320 (، فال دراسةةةتهم أّن اضةةةطراَي طيف  التوحُّ

د  مشكالٍت ليسيةً واليعاليةً انَد محاولة  وصف  مشاار هم تالاهَ ا خرين   0حيو يواجلُ ذوو اضطراي  طيف  التوحُّ

ل من دراسةةاٍت بحثيٍة تدا ب ما تمَّ ارضةةُ ُم ما تمَّ ذكُره من حقائَر حوَل التاسيرات  التال يُحدسُها وفال ضةةوء  ما سةةبر، وبحسةةا

د  لل تاسيراتي واضةةحةي الى الالالب  االيعالاّل  هاا ااضةةطراُي فال مختلف  جوالب  النمو، يمكُن اسةةتنتاُن أنَّ اضةةطراَي طيف  التوحُّ

ؤّدي السةةلبالَّ الى مسةةتوو الواال  االيعالال ي للطيل، وهاا التاسيُر ينعكُس الى جوالَب أخرو بئةةورٍة سةةلبية، حيو إن هاا التاسيرَ 

وو مستان من خالل  هاه الدراسة  الكشَف  تينإلى ظهور  تاسيراٍت فال جوالب  السةلوك  لدو األطيال، ومن أجل  ذل  تحاوُل الباحث

دذوي الواال  االيعالال لدو األطيال   0اضطراي  طيف  التوحُّ
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 مشكلة الدراسة. 1.1

عالالُّ دوًرا رئيسةةةيًا فال مقدرة  الطيل  الى التعبير  ان مشةةةاار ه ، وتمييا ها، وفهم  مشةةةاار  ا خرين، كما يلعُب الوااُل االي

ائيّة وااجتماايّة  والتواصةةةةةةل  والسةةةةةةلوك ا وسيقًا بالميع  الالوالب  المختلية  للطيل، النم 
طيُل الاي لديل وال .ترتب،ُ االيعااُت ارتباطً

سةي هُر لديل ضةعفي فال التواصةل  مع ا خرين، والتعاطف  معهم، وضعٍف فال التعبير  ان مشاار ه، ضةعفي فال الواال  االيعالال 

ُل السةلوُك اإللسةالالُّ مسةتن ًدا الى معطيات  المالتمع  ويدرات  اإللسان  الاي  سعى يواتّخاذ  ردة  فعٍل مناسةبٍة للمويف0 وغالبا ما يتشةكَّ

ل،  ، كلص منها يؤسُّر، ويتاسُّر بيطرت ل باسةةتمرار لاللسةةالا   مع مالتمع  فاإللسةةاُن لسةةي ي متراب،ي من مشةةااَر، واليعااٍت، وأفكار، واقل 

 (3.330با خر  وا بّدً أن يُعقّب ظواهُر فال جوالَب متعددة  اللقمالال والحميدي، 

ل  سةةةعيًا لتحقير  ر ية ومواكبةً لما تشةةةهُده المملكةُ العربيةُ السةةةعودية من تطوراٍت متسةةةاراٍة الى جميع  األصةةةعدة؛ و ذ

، بما فيهم .3.2 ها، والتال من ضمن ها برلامُ  جودة  الحياة  الاي يسعى لتحسين  لم،  حياة  اليرد  وي األطيال  ذ-، وأهداف ها، وبرامال 

د  رٍد فال لتمكين  لكل فواألسةةةةرة  وتهياة  البياة  لتعايا جودة الحياة، ومن أُولى أولويات  الر ية ، التعليم  وا -اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

(، وا يتحقرُّ هاا إا بحل  المشةةةةةكالت  التال تحول دون الوصةةةةةوَل إليل، فمن المالح   مؤخراً 3.24هاا المالتمع  وزارة التعليم، 

منهم األطياُل ذوو اضطراي  طيف   -مبادرة غالب المحافل  ااجتمااية  فال توفير  تسةهيالت ٍوخدماٍت لششخا   ذوي اإلااية، و

د   -توحدال ؛تحقيقًا للتمكين  فال المالتمع  يدَر اإلمكان، مما يتطلًُّب من ذوي ااختئةةةةا   العامليَن مع ذوي اضةةةةطراي  طيف  التوحُّ

 0تهياتُهم لتقبَل هاا التمكيَن فال االن  المشكالت  التال تعيقُل

ال   الةةةةةبةةةةةاحةةةةةثةةةةة
 اةةةةةلةةةةةى الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةات  السةةةةةةةةةةةابةةةةةقةةةةةة  كةةةةةدراسةةةةةةةةةةةة مةةةةةاددوكةةةةةس تةةةةةانو مةةةةةن خةةةةةالل اطةةةةةّ

 Maddox et al., 20180)   ودراسةةة ويلياما ورخرينWilliams et al.,2018  ت بالن ر  إلى الناحية  االيعالية صةةَ ( التال أوا

ا فال تطور الطيل0 د  حيو يرو الباحثون أنَّ االيعاات  تشّكُل محوًرا هاّمً  لدو أطيال  اضطراي  طيف  التوحُّ

 اال  االيعالال، سوف تتحّدًد مشكلةُ البحو  فال السؤال  الرئيس ا تال:وفال ظّل استحضار  لدرة  األبحاث  التال اهتمَّت بالو

د؟   ما مستوى الوعُي االنفعالَي لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحُّ

 وتتيرَّ  منل األسالةُ التالية:

 ؟ليعالالتبًعا لمتغير مالاات الواال ااما مستوو الواال  االيعالال لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحد  -2

د  تبًعا لمتغير   -3  الالنس؟هلا يختلُف مستوو الواال  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

د  تبًعا لمتغير  شدة   -2  ااضطراي؟هل يختلُف مستوو الواال  االيعالال  لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 

 هداف الدراسةأ. 2.1

 هدفت الدراسة إلى التالال:

من ادد من األبعاد  تن يم الك -2 د ضةةةةةة  شةةةةةةُف ان مسةةةةةةتوو الواال  االيعةالاّل لةدو أطيةال  ذوي اضةةةةةةطراي  طيف  التوحةُّ

االيعةاات، التعبير ان االيعةاات، التمييا بين االيعةاات، ااسةةةةةةتالةابةة لالليعةاات، اد  إخياء االيعاات، ااهتما  

 بمشاار ا خرين(0 
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دالتعرف الى مستوو الواال  االيعا -3  (0ألثى – ذكر  نو تبًعا لمتغير ال ،لال  لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

د -2  –تبًعا لمتغير  شدة  ااضطراي  بسي،  ،التعرف الى مستوو الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 شديد(0  –متوس، 

 

 أهمية الدراسة  .3.1

 رية  والتطبيقية  الى النحو التالال:تبرُز أهميةُ الدراسة  من الناحية  الن 

 األهمية النظرية . 1.3.1

؛ لما يحي،ُ هاه الياةُ من  -2 د  تستمدُّ هاه الدراسةُ أهميتَها من الياة  التال استهَدفتاها، وهال األطياُل ذوو اضطراي  طيف  التوحُّ

 غموٍض وتطوراٍت متساراة0

ُِ أهميةُ الدراسةةة  الن رية  بتناولل  ميهوًما حثةةةةةةةديثًا -3 لسةةبيًا، وهو ميهوُ  الواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضةةطراي   تتَّضة

د؛ لال  يمثُّل هاا البحُو إضافةً إلى األدي  التربوّي، الى المستوو المحلال  والعرباّل0  طيف  التوحُّ

، والتال تسةةةاهُم بشةةة -2 د  كٍل فّعاٍل تسةةةاهُم لتائُ  الدراسةةةة  فال فهم  حاجات ، وخئةةةائص  األطيال  ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

 بتعلُّمه م لمختلف  المهارات  األكاديمية  والحياتية والتال تهدُف لتطوير  يدراتهم  وإمكالاتهم0
 

 األهمية التطبيقية. 2.3.1

األمُر الاي يسةةةةااُد الى ليت  التباه  المسةةةةاوليَن انَد وضةةةةع  الخط،   ،تكشةةةةُف لتائُ  البحو  ان مسةةةةتوو الواال  االيعالالّ  -2

 إلى أهمية  وضع  الالالب  االيعالاّل مع السلوكاّل فال اين  اااتبار0 والبرام   التعليمية،

تسةاهُم هاه الدراسةةُ فال إطال   َانان  تيكير  الباحثين باستمرارية  البحو  ضمَن هاا الموضو   من خالل  أدواٍت، وبيااٍت،  -3

 وفااٍت امريٍة أخرو 

0توفُر الدراسةُ الحاليةُ أداة، مقياٍس للكشف  ان مستوو ا -2 د   لواال  االيعالاّل لدو أطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 

 حدود الدراسة. 4.1

 تَُحددُّ الدراسةُ بما ياتال:

د0 -2  الحدود البشرية: ايتئَرت  الدراسةُ الى األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحُّ

 (  0 3.32-3.33 الحدود الامنية: أُجر يَت الدراسةُ فال اليئل  الدراسال الثالال للعا   -3

، والمراكُا الخاصةةةةُ ال -2 حدود المكالية: طُبقت الدراسةةةة فال معاهُد وبرامُ  الدم   الحكومية  واألهلية  التابعة  لوزارة  التعليم 

 التابعةُ لوزارة  العمل  والتنمية  ااجتمااية  بمدينة  جدة

لدو األطيال  ذوي اضةةطراي  الحدود الموضةةواية: ايتئةةَرت  الدراسةةةُ الى تناول  موضةةو   مسةةتوو الواال  االيعالاّل،  -7

د0  طيف  التوحُّ
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 مصطلحات الدراسة .5.1

 (:(Emotional awarenessالوعي االنفعالي 

ه ا، ووصةةي ها بديٍة، باإلضةةافة  إلى مشةةاار  ا خريَن، والتمييا  بينَها  هو القدرةُ الى إدراك  اليرد  لمشةةاار ه  الداخلية  وتحديد 

ُِ بااستالابة  لمتطلبات    (3.290الحياة  اليومية ، وما بها من موايَف صعبٍة مختليٍة وجديدة  الاهرالال،بطريقٍة تسم

لوك بسةةةةة والتعبير انها ومشةةةةةاار ا خرينالى ألل يدرة الطيل الى التعرف الى مشةةةةةااره  إجرائيًا: تانوتعّرفُه الباحث

لمشاار  الابتلاهتمامل واستية باإلضافة إلى صحيحة بين المشاار المختلبين المشاار المختلية بطريقة مناسبة والتمييا مناسب و

 من حولل0

 (:  Autism Spectrum Disorderاضطراب طيف التوحد )

هو اضةةطرايي لَمائالص ائةةبالص ي هُر فال مرحلة  الطيولة  المبّكرة  من امر  الطيل؛ لتيالةً لالضةةطرابات  العئةةبية  التال تؤسُّر 

ااالت  ااجتمااية  ومهارات  التواصةةةةةل  اللي اّل وغير  اللي ال، واأللشةةةةةطة  الترفيهية، الى وظائف  الدماغ ، والمسةةةةةؤولة  ان التي

ب    (Autism Society of America, 2018والنشاط  التخيلاّل، وااهتمامات  واللَّع 

هُ البُاحث ا:تُان وتعّرفُُ هُم باحد  المقاييس  الُمعتَمدة  فال الممل األطيةاُل الةاينهم  إجرائيًُ ة كة  العربية  السةةةةةةعوديتمَّ تشةةةةةةخيئةةةةةةُ

التربية  الخاصة  فال  ويتلقُّون خدمات  لهم شدة ااضطراي  سنة ومحدد( 23 – 2  باضطراي طيف التوحد وتتراوح أاَمار هم بين

 0جدةوالمراكا الخاصة فال مدينة  ،فال معاهد وبرام  الدم  الحكومية واألهليةمراكا 

 

 اإلطار النظري. 2

 اضطراب طيف التوحد

د   يُعدُّ  تنيُل من صةةةعوبٍة فال التشةةةخيص  ASDاضةةةطراُي طيف  التوحُّ ا؛ ل ًرا لما يكا ( من أكثر  ااضةةةطرابات  غموضةةةً

ٍد لهاا ااضةةةةةطراي ،  والعالن ، وبالرغم  من كثرة  األبحاث  والدراسةةةةةات  التال أُجر يَت مؤخًرا، إا ألَّها لم تُ ه ر وجوَد سةةةةةبٍب محدَّ

جُع إلى اوامَل وأسةةةباٍي بيايٍة أو وراسية فبعُ  العلماء  أشةةةاروا إلى أنَّ  السةةةبَب متعلّري باألائةةةاي، فال حين  يرو البعُ  ألَّل يَرا

ئةةها الاار   0(3.22 الالراح، د  إلى ادة  اوامَل، لخَّ جُع السةةبُب وراَء صةةعوبة  تحديد  سةةبٍب رئيسةةاِل اضةةطراي  طيف  التوحُّ ويَرا

د  ألوا   وأشةكال  اضطراي  3.27  ليَن فال المالال  الى طبيعة  اإلصابة  ( فال تعدُّ د، ادُ  ااتيا   بيَن المختّئيَن والعام  طيف  التوحُّ

فتا َوزارةُ التعليم   ريةي تؤسُّر .3.3وممياات ه ا، والخطا  فال التشةةةةةةخيص0 ويد َارَّ د  الى ألَّل، إاايةي تطوُّ ( اضةةةةةةطراَي طيف  التوحُّ

ل وت هُر خالَل الطي ، والعاليات  الى اليرد  طيلةةَ حيةاتة  ري الى المهارات  ااجتمااية ، والتواصةةةةةةل  ولة  المبكرة، ولها تاسيري مباشةةةةةة 

فت الالمعيةُ الوطنيةُ  ،رخروفال تعريف  0ويكوُن تاسيُر هاا ااضةةةةةةطراي  الى األفراد  باشةةةةةةكاٍل مختليٍة ومسةةةةةةتوياٍت متدّرجة ارَّ

،National Society of Autistic Children -NSACاألمريكيةُ لشطيال  ذوي اضةةطراي  طيف  التوحد    ( بالَّل اضةةطرايي

 شهًرا من العمر ، ( .2أو متالزمةي تُميَُّا سلوكيًا، وأنَّ الم اهَر الرئيسة ابدَّ أن ت هَر يبَل أن يئَل الطيُل إلى  
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ُن ارتباًكا فال سراة  أو تطور  النمو، واضطرابًا فال ااستالابات  الحسيّة  للمث يرات ، وا ، واللغة ، واويتضةمَّ لسعة  ضطرابًا فال الكال  

 (3.220المعر فية، واضطرابًا فال التعلر  غير  العادّي للناس ، وال واهر ، والموضواات   الخطيب ورخرون، 

د  بمعدَّل  طيٍل مقابَل هو  المالح ومن  ، وا يااُل هاا العدُد 3.22فال اا   29االتشةةةاُر الكبيُر اضةةةطراي  طيف  التوحُّ

ٍص  27، حيو أصةةبَحتا النسةبةُ حاليًا بمعدل  طيٍل مقابَل .3.3زدياٍد، وفقًا  خر  إحئةائيٍة لشةرها المويُع فال اا  فال ا طيٍل مشةةخَّ

0 ومحلّيًا فإلَّثةةةةل ا تُوجثةةةةُد دراساتي وإحئاءاتي دييقة؛ فغالبيّةُ الدول  العربيّة  تقّدُر لسبةَ التشار   د  ضطراي  ا باضطراي  طيف  التوحُّ

ة  األمريكية   الاار ،  طيف   د مقاَرلةً بنسب  التشار ه  فال الدول  المتقّدمة، والى وجل  الخئو  ، إحئاءاُت الوايات  المتحدَّ التوحُّ

َب إحئائية  مركا  المل   سلماَن ألبحاث  اإلااية   (3.240 د  حسا ين باضطراي  طيف  التوحُّ ئ   ,Kscdrويُقدَُّر ادُد األفراد  المشخَّ

د  222323فال المملكة  العربية  السةعودية   (2017 ( ذكًرا، 232422( حيُو بلَو ادُد الاكور  المشةخئةين باضطراي  طيف  التوحُّ

 ( ألثى3.22320واإللاث  

ويد أصةةةدَر الدليُل التشةةةخيئةةةالُّ واإلحئةةةائالُّ الخامُس خمسةةةةَ معاييَر لتشةةةخيص  اضةةةطراي  طيف  التوحد  وهال كالتالال 

 DSM-5, 2013 :) 

ل فالوبةاتي فال التيةااةل  والتواصةةةةةةل  ااجتمةااال، ي هُر فال مالةااٍت متعةددٍة صةةةةةةع -2 ء  الحديو   وتتمثةَّ اد  القدرة  الى بدا

 وااستمرار  فيل0

ها، والمحاف ة  اليها بالمقارلة مع أيرال ه م -3 وصةةةعوبٍة فال المشةةةاركة  فال  ،صةةةعوبةي فال تطوير  العاليات  ااجتمااية  وفهم 

 ناء  الئدايات  اللعب  التخيُّلال، وب

 ،الى التشةةةةابل  واد   التغيير فال اإلصةةةةرارُ السةةةةلوكياُت النمطيةُ المتكررةُ وااهتماماُت أو النشةةةةاطاُت المحدودةُ وتتمثَّل  -2

 ألماطي متكررةي من السلوكيات  اللي ية  وغير  اللي ية واالشغاُل باهتماماٍت معينٍة بئورٍة غير  طبيعيٍة0

ت  الحسةةةية  البياية، أو اهتما ي غيُر اادّي فال بع   الالوالب  الحسةةةية  فال البياة  مثل  حسةةةاسةةةيةي خللي فال اسةةةتقبال  المثيرا -7

ه ا(0   زائدةي لمواٍد معينٍة أو أصواٍت معينة، إفراطي فال شّم األشياء  أو لمس 

سةةةةةةريريًا فال المالاات  يالةُب أن ت هَر األاراُض فال المرحلةة  النَّمةائيةة  المبكرة 0 كمةا تسةةةةةةبةبُّ األاراُض إاةايةةً هةامةً  -2

ة  األخرو من مهارات  الحياة  اليومية  0ااجتمااية ، والوظييية ، وفال المالاات  الهامَّ
 

 الوعي االنفعالي

( إلى الكثير  من الترجمات  المختلية  باإلضةةةةةافة  إلى تداخل ل  مع مياهيَم أخرو Emotionخضةةةةةَع ميهوُ  االيعاات  أو العواطف   

فها خلف  ب .تتقارُي معل رةُ لالليعاات، حيو ارَّ ف  الطيل  الى االيعاات  3.29التالال تعدَّدت  التعاريُف الميسةةةّ ( بالها يدرةُ تعرُّ

لوي االمختلية  التال يواجهُها فال حياتل  اليومية ، ومقدرتُل الى التعامل  مع هاه االيعاات  بالطر   المالئمة0َ وفال تيسةةةةيٍر رخَر للقير

بانَّ االيعاات  هال اسةةةةتالابةي كاملةي لليرد  تقوُ  الى إدراك ل  للمويف  الداخلاّل والخارجال، وتشةةةةمُل تغيراٍت ت هُر  ( أشةةةةارَ 3.23 

0   الى اليرد 
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ل الركياةُ الهةامةةُ للةاكةاء  االيعةالاّل، والتال تتمثّةُل فال المقةدرة  الى االتبةاه  واإلدراك  لال ت  ليعةااوُاّرف الوااُل االيعةالالُّ الى ألةَّ

 (20..3محمد،  واألحداث والمشاار ، والقدرة  الى التمييا  بيَن مختلف  االيعاات ، وفهم  العالية  بيَن األفكار  وااليعاات  

منل؛ نبثر ت دوافع  السلوك   وأنَّ أشدَ المهم أنا لؤكَد بانَّ الوااَل االيعالالَّ يُعدُّ المئةدُر األسةاسةالُّ لخبرات  الطيل  االيعالية  من ولعلَّل

َل إليها الباحثون لرو بانَّ الوااَل االيعالالَّ  فهو تاسُر ي الاي يحّدُد ما يقوُ  بل الطيل  من أفعال0 ومن خالل  القراءة  للنتائ   التال توصةةَّ

، والبياة  المدرسةةي ، األسةةرة ، والعمر ، ومسةةتوو التعليم، ومسةةتوو النمّو، والمسةةتوو اايتئةةادي  حياة ة ، وجودة  البعدة  اوامَل، مثل 

(0 ومن 3.22وأسةةةاليب  المعاملة  الوالدية، والنالاح  فال العمل  والسةةةمات  الشةةةخئةةةية ، وغير ها من العوامل  أبو زيد والشةةةريف، 

ها، يقو ُ  لى ا زاويٍة أخرو هناك من يرو أنَّ تاسَر الطيل  فال طريقة  التعبير  ان الحاات  االيعالية  التال يشعُر بها و أسلوي  تن يم 

اسةةتطااة  األّ  الى فهم  اإلشةةارات  االيعالية  لطيل ها، وترجمت ها بشةةكٍل صةةحيِ، والتياال  معها بشةةكٍل سةةريٍع ومناسةةب، باإلضةةافة 

 إلى ما سةةةبَر ذكُره، فإّن ردوَد اليعل  الى اليعاات  الطيل  سةةةتؤسُّر فال تنمية  شةةةعور  الثقة  بالنيس  و سةةةوف تسةةةااُد الى فهم  ألماط  

ل لالليعاات  و الطريقالت ا فإن مسةةةاادةَ الطيل  أسناَء الموايف  االيعالية  تسةةةاهُم فال فهم   ة  ن يم  االيعالاّل، االوةً الى ما سةةةبر أيضةةةً

 (Neault et al.,0 3.22المناسبة  للتعبير  انها، وهاه كلُّها اوامُل محوريةي فال التطور  االيعالاّل للطيل  

 مجاالت الوعي االنفعالي

ل، وللتمييا  بيَن األطيال  الاين يمتلكون مسةةةةةةتًوو االيًا من الواال   من أجةل  التوسةةةةةةع  فال ميهو   الواال  االيعةالاّل وتوظيية 

االيعةالاّل، واألطيةال  الةاين ا يمتلكولةل هنةاك اةددي من المالةاات  التال تهةدف إلى تحةديد  الواال  االيعالاّل لدو األطيال0 ومن هاه 

 المالاات:

 ييز االنفعاالت تم -أواًل 

الل  ثوتُعرف بالَّهثا: "يدرةُ الطيثل  الثى تمييا  التعبيرات  االيعاليثة  المختلية  التال تئدر منثل ومثن ا خرين، والتال ت هثُر مثن خ

، واإليمثةاءات ، والتعبيرات  الوجهيثةة، وكال  فهثةم  المعنثةى والمقئثةود  مثن خثالل السيا   ااجتماااّل لمو يثٍف مثا"  ابثد األلياظ 

 (20،  3.23الخالر، 

 التعبيُر عن االنفعاالت  -ثانيًا

ويُعرف الى ألل وسةةةيلةي للتعبير  ان االيعاات  الداخلية  التال يمرُّ بها الطيل، وهو القدرةُ الى إظهار  االيعاات  اإليالابية  

ا وسةيلةُ لالليتاح  الى ا خرين، ومشاركتهم  التالارَي الشخئيةَ وجعل هم جاءاً من حياة الطيل  والسةلبية  أماَ  ا خرين، وهو أيضةً

 2015،Kumar0) 

 تنظيم االنفعاالت -ثالثاً 

ويُعةد ميهوُ  تن يم  االيعةاات  من الميةاهيم  الالديدة ، ويشةةةةةةمل هاا الميهوُ  ادًدا من العمليات  اليسةةةةةةيولوجية ، السةةةةةةلوكية  

 (3.220 سلو ،  ستعملُها األطياُل ليعّدلوا شدةَ ولوَ  ومدةَ التعبير  ان االيعااتوالمعرفية ، مع الدالة إلى الطريقة  التال ي
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 االستجابة لالنفعاالت  -رابعاً 

وتُعرف ااسةةتالابةُ االيعاليةُ الى ألها ردةُ فعٍل وجداليٍة مع ظهور  حركاٍت تعبيريٍة أو تغيراٍت جسةةديٍة تعتمد شةةدتَّها الى 

( وتشةةةير ااسةةةتالابةُ لالليعاات  إلى التغيرات  التال تحدث الى الشةةةكل  ال اهرّي واألفكار  2..3ي، لو   المثير  أو المويف  فوز

 (Killgore et al, 20210  اليردوالتئرفات  التال تئدر ان 

 

 الوعُي االنفعاليُّ لدى األطفاِل ذوي اضطراِب طيِف التوحد

د الطيةةُل وهو ماودي بهةةا، حيةةو إن يعةةدُّ فهُم االيعةةاات ، والتعرُف اليهةةا، والتعبيُر ان هةةا، من القةةدرات  الطبيعيةةة  التال يُولةةَ

المتعةارَف اليةل أنَّ األطيةاَل حةةديثال الوادة  فال تطوره م الطبيعاّل يتالةاوبون بطريقةٍة تلقةائيةٍة مع اليعةاات  ا خرين، والى الرغم  

اإلشةةةارات  االيعاليةَ، إا ألَّل يُوجد لتائُ  تشةةةيُر إلى ألَّها تعدُّ من وجود  صةةةعوبٍة فال تحديد  إلى أّي حّد ييهُم األطياُل الئةةةغاُر هاه 

(0 وحريص بنا التطرُ  إلى أنَّ التعبيَر ان االيعاات ، Bergeer et al., 2006إحةدو الوسةةةةةةائةل  المبّكرة  للتيةااةل  ااجتمةااال  

الاّل هال أولى األشكال  لالتئال  مع العالم  الخارجاّل، والتال من وااسةتالابةَ لالليعاات، والتال تَعدُّ من أبرز  مالاات  الواال  االيع

الممكن  مالح تُها مباشةةرةً بعد الوادة، كما تتطوُر مهاراُت الواال  االيعالال لدو الطيل  الطبيعاّل مع النمو، ومن خالل  التواصةةل  

هارات ، أي مهارةَ الواال  االيعالاّل مثَل التعبير  (0 ومن زاويٍة أخرو تشةةةةةةيُر المالح اُت أنَّ هاه المZalla, 2012مع ا خرين  

، وااسةةةةةتالابة  المتكيّية  اليعاات  ا خرين تبدو منحرفةً لدو األطيال  ذوي اضةةةةةطراي  طيف   د؛االيعالال  ُر الى حيو ي ه التوحُّ

 snow  كييٍة فال الموايف  االيعاليةاألطيال  ذوي اضةطراي  طيف  التوحد  ضةةعفي وادُ  اسةةتقراٍر يئةةاحبُل تقدُ  اسةتالابٍة غير  مت

et al., 19870) 

ومن المالَح   الى األطيال  ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحد  ألَّهم ا ي هرون اابتسةةةامة  خالَل سةةةنوات ه م األولى من العمر، 

م ( أنَّ األطياَل ذوي اضطراي  طيف  التوحد  يقومون بالتعبير  ان أل2..3وتيسةيًرا لال  أشةاَر امارة   ه م واليعاات ه م ورغبات ه  يس 

ع م باسةةلوب هم الخا ، كما يئةةعُب اليهم فهُم االيعاات ، وتيسةةيُر المعالال التال تدلُّ اليها؛ لال  يد يتالنَّبولها ويتالنَّبون مبادلتَها

توحد  ألَّل ا ييرُح اندما ( ألَّل من المالح   الى الطيل  ذي اضةةطراي  طيف  ال2..3ا خرين0 و اسةةتكماًا لما سةةبر، أشةةاَر اامُر 

ل أو أباه، وا ي ه ُر سةةةةعادتَل بوجود  األشةةةةخا   ا خرين، وليس بإمكال ل أن يدرَك اليعاات  ا خريَن، أو أن يتعامَل معها  يرو أمَّ

ا األمُر ع ا خرين، هابئةورٍة مناسةبٍة، باإلضةافة  إلى يلة  اسةتالابت ل للداات  ااجتمااية  مثل: اابتسةامة  أو التواصةل  البئةرّي م

ه اليل جامنيا   ( بان صةةةعوبات  التواصةةةل  البئةةةرّي، وتالنَب الن ر  بعين  الشةةةخص  المقاب ل  لهم، أو من Jamnia، 2..3الاي لوَّ

 يتحدُث معهم، هو فال الحقيقة؛ لضعف  يدرت هم الى فهم  اليعاات  ا خرين و ضعف  التعبير  انها من خالل  العينين

راجعة  األدبيات  خالَل السةةنوات  األخيرة ، لالُد أنَّ هناك اديًدا من القضةةايا الى المسةةتوو الن رّي التال ترتب،ُ وفال إطار  م

د0 ومن خالل   بموضو   الدراسة  الحالية  مثل: التعبير  ان المشاار، التعرف  الى المشاار  لدو الطيل  ذي اضطراي  طيف  التوحُّ

د، سوف لالح ُ أنَّ هناك اماًل وتالارَي الى تحديد  السلوك  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي العودة  إلى تاريخ  اضطراي  طي ف  التوحُّ

  (3.320اضطراي  طيف  التوحد   برخيسل والاهراء، 
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( أنَّ األطياَل ذوي اضةةةطراي  طيف  التوحد  بإن يشةةةعروا بالحب ، .3.2وفال هاا اإلطار يشةةةيُر كلص من اإلما  والالوالده  

، وماي ي متعددي من المشةةةةةةاار ، ولكنا يد ا يتمكَّنون من تسةةةةةةمية  أو تحديد  اليعااتهم الااتية  دائًما، وكم ا يمكنُهم الشةةةةةةعوُر بالحان 

 وبةاإلضةةةةةةافة إلى أنَّ الكمَّ الهائَل من االيعاات  التال تحدُث فال ليس  الحين  من الممكن  أن تبدَو محيّرةً لهم0 ومن وجهة  ل ٍر أخر

من يشةةيُر إلى أنَّ هناك يئةةوًرا فال الواال  االيعالاّل، والاي يرتب،ُ بالقئةةور  الموجود  الى المسةةتوو المعرفاّل، وباإلسةةناد هناك 

 (Vermeulen0، 3.22الى ذل  فقد تكوُن مهاُ  الواال  االيعالاّل لدو األطيال  ذوي اضطراي  طيف  التوحد  صعبةً بالنسبة  لهم  

 ه مةةةن مةةةالةةةاات، ابةةةدَّ مةةةن اإلشةةةةةةةةةارة  إلةةةى مةةةا طةةةّوره ريةةةف وزمةةةال هبةةةاإلضةةةةةةةةةافةةةة إلةةةى مةةةا سةةةةةةةةةبةةةر ذكةةةرُ 

 Rieffe et al., 2008 من مالااٍت تهدف إلى يياس  مسةتوو الواال  االيعالال، حيو حدَّدها بستة  مالااٍت تتيُر سالُث مالاات )

 منها فيما تم ذكُره سابقًا وتختلف فال سالث كالتالال:

 راك  الطيل  لشاراض  الالسمية  المقترلة  بالحاات  االيعالية  0الوااُل الالسدُي ويتمثُّل فال إد2 -2

0ااهتماُ  بمشةةاار  ا خرين ويتمثَّل فال مشةةاركة  الطيل  اليعاات  ا خرين والتعاطف  معهم ورغبت ل فال معرفة  حالت هم 3 -3

 االيعالية 

ل فال إمكةةاليةةة  الطيةةل  فال فهم  األسةةةةةةبةةاي  ا2 -2  Rieffe etلتال لت  انهةةا الشةةةةةةعوُر بةةاليعةةااتةةل  0تحليةةُل االيعةةاات  ويتمثةةَّ

al.,20080) 

 

 الدراسات السابقة . 3

( بدراسةةةة بعنوان فعالية برلام  تدريبال فال تنمية الواال االيعالال لدو أطيال اضةةةطراي طيف التوحد، فال 3.22أجرت أحمد  

تية، لطيل ذي اضطراي التوحد باليعااتل الاامدينة القاهرة، والتال هدفت إلى الكشةف ان فاالية برلام  تدريبال فال تنمية واال ا

إلةةاث( من ذوي اضةةةةةةطراي التوحةةد تتراوح 7ذكور و2أطيةةال  .2وتميياهةا والتعبير انةةل، حيةةو تكولةت اينةةة الةةدراسةةةةةةةة من  

 (، و اتبعت الباحثة المنه  شبل التالريبال؛ لمالءمتل طبيعة الدراسة.9-.4( سةنة، تتراوح لسبة ذكائهم من  22-2أامارهم من  

وخئةةةةائص العينة، حيو يامت الباحثة بتئةةةةميم مقياس الواال االيعالال، كما اسةةةةتخدمت مقياس تقدير التوحد الطيولال  كارز( 

( باإلضةةافة إلى تئةةميم اسةةتمارة مالح ة أداء طيل اضةةطراي التوحد، و يد تم تطبير برلام  تدريبال من إاداد 2922لشةةوبلر 

( بين متوسةةطات رتب درجات المالمواة 2.2.الة إحئةةائيًا اند مسةةتوو دالة  الباحثة، و كشةةيت النتائ  ان وجود فثةةةةةةةرو  د

التالريبية والمالمواة الضابطة فال الثةةةةواال االيعثةةةةةالال وذل  لئالِ المالمواة التالريبية، باإلضافة إلى اد  وجود فرو  دالة 

يشير  تابعال فال الواال االيعالال، وهو ماإحئائياً بين متوسطات رتب درجات أفراد المالمواة التالريبية فال القياس البعدي والت

إلى بقةةاء أسر التعلم لةةدو المالمواةةة التالريبيةةة، واليةل فةةإن تطبير البرلةةام  الى المالمواةةة التالريبيةةة؛ أدو إلى تحسةةةةةةن الواال 

 االيعالال0

فال التوحد:  دراسةةةة بعنوان  تحسةةةين القدرة الى تن يم المشةةةاار(Conner et al., 2019 وفال ليس اإلطار يا  كولر ورخرون

( وهدفت هاه الدراسةةة إلى تطوير برلام  لايادة الواال االيعالال، وزيادة (EASE)برلام  الواال العاطيال وتحسةةين المهارات 

المهارات؛ بهدف التقليل من ضةةعف تن يم االيعاات، وبالتالال تحسةةين ااضةةطرابات السةةلوكية0 وتم اسةةتخدا  المنه  التالريبال، 
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( سنة، وتم تشخيئهم 24-23( شخًئا من ذوي اضطراي طيف التوحد، تتراوح أامارهم بين  .3من  وتكولت اينة الدراسةة 

( أسةةةبو  يسةةةتهدف 22( فايل0 ومن أجل الوصةةةول للنتائ  تم تطبير برلام  لمدة   .2باضةةةطراي طيف التوحد وبدرجة ذكاء0  

ير دليل الواال االيعالال، وأسةةةةيرت النتائ  إلى ضةةةةعف تن يم االيعاات بين األفراد ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد، كما تم تطو

 ظهور تحسن كبير فال ضعف تن يم االيعاات، كما يدمت النتائ  داًما ليعالية البرلام  فال تعايا الواال االيعالال0 

ال هارة، ف( بدراسةةة بعنوان مهارة التعبير االيعالال لدو الطيل المتوحد وتئةةميم أداة لقياس الم3.32سةةعت برخيسةةة والاهراء  

الالاائر، والتال هدفت إلى بناء أداة يياس الى شةةةةةةكل اسةةةةةةتبالة؛ للتمكن من يياس يدرة األطيال للتعبير ان اليعااتهم ل خرين، 

وفحص شةدة وكياءة التعبير العاطيال فال املية التواصةل والتياال مع ا خرين، وذل  باااتماد الى المنه  الوصيال، و تكولت 

 9-7( معلمين ألطيةال من ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحةد الاين تتراوح أامارهم بين  9أسةةةةةةرة و   (22اينةة الةدراسةةةةةةة من  

سةةنوات(،و بينت النتائ  أن المقياس الاي تم تطويره ألغراض الدراسةةة يتمتع بداات صةةد  وسبات جيدة ومقبولة، كما أظهرت 

ا أن مسةةتوو التعبير الالسةدي ان االيعاات الداخلية من  خالل حركات الوجل، والسةةلوكيات الالسةةدية األخرو أالى النتائ  أيضةً

 بكثير مقارلة بمستوو التعبير اللغوي اللي ال، الاي كان ضعييًا جًدا اند اينة البحو0

( دراسةةةة بعنوان األداء االيعالال وتطور مشةةةاكل ااسةةةتيعاي Ali et al., 2020وفال سةةةيا  أخر أجرو كل من الال ورخرون  

و األواد الئةةةةغار المئةةةةابين باضةةةةطراي طيف التوحد وغير المئةةةةابين بل0 والتال تهدف إلى جمع وااسةةةةتيعاي الخارجال لد

المعلومات ان التطور المبكر لمشةاكل السلوك، ودور األداء االيعالال لدو األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد فال سن ما يبل 

( من األطيال من ذوي اضةةطراي طيف التوحد، 222 المدرسةةة0 وااتمد الباحثون المنه  الوصةةيال، وتكولت اينة الدراسةةة من 

( سةةةةةنوات، ولكال يسةةةةةتطيع الباحثين التوصةةةةةل إلى النتائ  تم اسةةةةةتخدا  اسةةةةةتبالات تقرير 2-3والعاديين وتتراوح أامارهم بين  

تائ  أظهرت النالوالدين، وتم القياس الى مدو سالسة سةةنوات حول أاراضةةهم االيعالية الداخلية والخارجية، واألداء االيعالال0 و

كما  0اد  وجود دالة إحئةائية لتاسير العمر الى المشةاكل الداخلية أو الخارجية لشطيال ذوي اضطراي طيف التوحد والعاديين

أظهر األطيال ذوو اضةةةطراي طيف التوحد مشةةةاكل سةةةلوكية أكثر مقارلة بايرالهم العاديين، وأظهروا مسةةةتويات أيل فال األداء 

ا ارتباطًا بين تحسةين التحكم فال االيعاات وتحسين التعرف الى المشاار، وذل  بالخياض فال االيعالال0 أوضةحت ا لنتائ  أيضةً

المشةةةةكالت السةةةةلوكية لشطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد والعاديين، وتشةةةةير النتائ  إلى أن األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف 

ل  كالت المسةةةةةةتويات المنخيضةةةةةةة من األداء االيعالال أكثر التوحد واألطيال العاديين أظهروا مشةةةةةةاكل فال ااسةةةةةةتيعاي، ومع ذ

 وضوًحا لدو األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد فال سن مبكرة؛ وهو ما يؤدي بدورة إلى ارتيا  مستوو المشكالت السلوكية0 

ة الخاصةةة ( بدراسةةة بعنوان:  المعلمون العاملون فال التربيSmith & Mercieca, 2021وأجرو كل من سةةميو و ميرسةةيكا  

فال إسةةةةةةتكلندا: التئةةةةةةورات المتعلقة بالواال االيعالال و التن يم بين التالميا ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحد، و التال هدفت إلى 

الكشةةف ان تئةةورات المعلمين فيما يتعلر بالواال االيعالال لطالبهم من ذوي اضةةطراي طيف التوحد، حيو ااتمدت الدراسةةة 

(معلًما، و أظهرت النتائ  22الة الميتوحة كاداة للدراسةةةةة، كما تكولت اينة الدراسةةةةة من  المنه  النواال، و اسةةةةتخدمت ااسةةةةتب

ا ااسةةتالابة لالليعاات، و التعرف اليها، باإلضةةافة إلى  مشةةكالت فال الواال االيعالال للطلبة ذوي اضةةطراي التوحد، خئةةوصةةً

 التمييا بينها0
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دراسةةةةةةة بعنوان الواال الةااتال االيعالال فال التوحد: تحليل تلوي ( بةHuggins et al., 2021ويةا  كةل من هوجينا ورخرون  

اختالفةات المالمواةة و ا سةار التنمويةة فال بريطةاليةا، والتال هةدفةت إلى تقييم مةا إذا كةان هناك ضةةةةةةعف كبير فال الواال الااتال 

ال ف مسةةةةتوو الواال الااتااليعالال فال اضةةةةطراي طيف التوحد اند يياسةةةةل باسةةةةتخدا  أدوات يياس مختلية، و تقييم مدو اختال

( ورية بحثية تقيس الواال الااتال 74مةاد المنه  التحليلال، ويد تكولت اينة الدراسةةةةةةة من  العةاطيال بنةاًء الى متغير العمر بةاات

االيعالال لدو  المشةةةةاركين ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد، و كان مالمو  أاداد المشةةةةاركين من ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد 

التلوية وجود واال ذاتال اليعالال  (، أظهرت التحليالت2722( و مالمو  المشةةاركين من غير اضةةطراي طيف التوحد   2224 

ضةةةعيف بشةةةكل ملحوظ لدو ذوي اضةةةطراي طيف التوحد، باإلضةةةافة إلى أن البالغين ذوي اضةةةطراي طيف التوحد لديهم واال 

اليعالال أضةةعف مقارلة بايرالهم، كما أشةةارت التحليالت إلى ظهور صةةعوبات الواال االيعالال بشةةكل أكبر خالل فترة المراهقة، 

 وًءا مع تقد  العمر0وألها تاداد س

 التعقيب على الدراسات. 1.3

تناولت الدراسةةةةةات الماكورة سةةةةةابقًا الواال االيعالال من ادة جوالب ومع م الدراسةةةةةات تناولتها من جالب يياس فاالية 

 Conner  كولر ( ودراسة3.22البرام  فال تحسين الواال االيعالال لدو أطيال اضطراي طيف التوحد كما فال دراسة أحمد  

et al., 2019)0   واتيقت مع م الدراسةةةات الى هدف مشةةةترك، وهو معرفة االية الواال االيعالال ببع  المتغيرات كدراسةةةة

( والتال هدفت إلى معرفة العالية بين األداء االيعالال وتطور مشاكل ااستيعاي لدو األطيال Ali et al., 2020الال ورخرون  

( Huggins et al., 2021  ورخرونهوجينا  الدراسةةةةة الحالية مع دراسةةةةة ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد وغيرهم0 كما اتيقت

( ان بقية الدراسات، وذل  بتناولها تئور المعلمين للواال Smith & Mercieca, 2021سةميو وميرسيكا   واختليت دراسةة

تال هدفت إلى بناء أداة (، وال3.32االيعالال لاوي اضةةطراي طيف التوحد، باإلضةةافة إلى اختالف دراسةةة برخيسةةة والاهراء  

تنوات أدوات القياس فال الدراسةةةات السةةةابقة، فمنها مقاييس من إاداد  ليحص كياءة التعبير العاطيال0 يياس الى شةةةكل اسةةةتبالة؛

الباحو، وأخرو مقاييس جاهاة0 إا ألنا لالد ألل ا توجد أداة مئةةةممة؛ للكشةةةف ان مسةةةتوو الواال؛ مما يدل الى وجود فالوة 

لبية الدراسةةةات السةةةابقة بااتيا  مع الدراسةةةة الحالية المنه  الوصةةةيال باسةةةتثناء بع  الدراسةةةات، التال اختليت وظيت غا بحثية0

تباينت  (Smith & Mercieca, 20210سةةميو وميرسةةيكا   كدراسةةة ودراسةةة مناهالها، بحسةةب ما يخد  جمع بيالاتها وتحليلها

وادد أفراد العينة، وفر أهداف كل دراسة، واتيقت غالبية الدراسات  العينات بين الدراسات فال كال المحورين من حيو األامار،

فال كال المحورين مع هاه الدراسةةةةة فال تطبير الدراسةةةةة الى اينة من األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد باسةةةةتثناء دراسةةةةة 

 (Smith & Mercieca, 20210سميو وميرسيكا  

 . منهجية الدراسة:4

 منهج الدراسة. 1.4

حيو يقو  هاا المنه  الى جمع البيالات والمعلومات، وتحليلها، وتيسةةةير بع  جوالبها؛  الوصةةةيال؛اسةةةتخدمت الباحثتان المنه  

 0وذل  بااتبار ألل أفضل المناه  مالءمة لطبيعة وأهداف الدراسة الحالية(، 3.22 ابيدات ورخرون،
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 مجتمع الدراسة. 2.4

هد وبرام  الدم  الحكومية واألهلية يتكون مالتمع الدراسةةة الحالية من جميع أطيال ذوي اضةةطراي طيف التوحد فال معا

التابعة لوزارة التعليم، والمراكا الخاصةةة التابعة لوزارة العمل، والتنمية ااجتمااية فال مدينة جدة، والاين تتراوح أامارهم بين 

دة فال مدينة ج( سةنل ووفقًا لدليل معاهد وبرام  التربية الخاصة بالدة، اتَّضِ أن ادد أطيال ذوي اضطراي طيف التوحد 2-23 

 ه2772/27770( طيل/ة، وذل  خالل فترة إجراء الدراسة فال اليئل الدراسال الثالال من العا  2232يبلو  

 عينة الدراسة. 3.4 

( من أطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد 392لتحقير أهداف الدراسةةةةة، تم اختيار اينة اشةةةةوائية بسةةةةيطة مكولة من  

 واألهلية والمراكا الخاصة بمدينة جدة والاين تم توزيع أداة الدراسة الى معلميهم0 الملتحقين بمعاهد وبرام  الدم  الحكومية

 خصائص أفراد عينة الدراسة   

 وشدة اضطراي طيف التوحد( -نو تم تحديد ادد من المتغيرات الرئيسةة لوصةف أفراد اينة الدراسة، وتشتمل الى:  ال

لمتغيرات الى ألها مؤشةةةرات دالية الى لتائ  الدراسةةةة؛ وذل  من لشطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد، ويمكن ااتبار هاه ا

 شالل أن يسااد فال تحليل لتائ  الدراسة الحالية بشكل ديير، وفيما يلال ارض تيئيلال لخائص أفراد العينة:

 نوعال -1

 نوع( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير ال1-4جدول )

 النسبة التكرار النوع

 45.4 133 أنثى

 54.6 160 كرذ

 %100 293 المجموع
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( من إجمالال أفراد اينة %7207( من أفراد اينة الدراسةةة يمثل ما لسةةبتل  222( أن  2-7يتضةةِ من الالدول والشةةكل  

( من إجمالال أفراد األطيال هم ذكور، وهال %2702 ( منهم يمثلون ما لسةةبتل .22الدراسةةة هم إلاث، وهال النسةةبة األيل، بينما  

 النسبة األكبر0

 شدة اضطراب طيف التوحد -2

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير شدة اضطراب طيف التوحد2-4جدول )

 النسبة التكرار شدة اضطراب طيف التوحد

 35.5 104 بسيط

 57.0 167 متوسط

 7.5 22 شديد

 100.0 293 المجموع

 

 

 

( لديهم اضطراي بسي،، %2202  ( من أفراد اينة الدراسة يمثلون ما لسبتل2.7( أن  3-7يتضِ من الالدول والشكل  

ي متوس، وهال النسبة ( من إجمالال اينة الدراسةة لديهم اضطرا%.240( من أفراد اينة الدراسةة يمثلون ما لسةبتل  224بينما  

( من إجمالال اينة الدراسةة لديهم اضطراي شديد وهال %402 لسةبتل ( من أفراد اينة الدراسةة يمثلون ما 33األكبر، وتبين أن  

 النسبة األيل0

 الدراسة ةأدا .4.4

ئةةةلة والدراسةةةات السةةةابقة ذات ال(0 3.22والايادي  ، (3.22  مثل سةةةعيد بعد ااطال  الى ادد من األدبيات التربوية

( Smith & Mercieca, 2021يرسةيكا  ومسةميو (، ودراسةة 3.32بموضةو  الدراسةة الحالية كدراسةة برخيسةة والاهراء  

 0لتحقير أهداف الدراسةصممت الباحثتان مقياس الواال االيعالال 
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 مقياس الوعي االنفعالي

 انتواإلجراءات التال اتبعتها الباحثتكون المقيةاس فال صةةةةةةورتةل النهةائيةة من سالسةة أجااء0 وفيمةا يلال ارض للمقياس،  

 للتحقر من صديل وسباتل فال الدراسة الحالية:

عها من جم تانيحتوي الى مقدمة تعرييية باهداف الدراسةةةةة، ولو  البيالات والمعلومات التال تود الباحث القسُُُُم األول: -2

 دامها ألغراض البحو العلمال فق،0أفراد اينة الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة، والتعهد باستخ

شةةةةةةدة  – نو يحتوي الى البيةالةات الةديموغرافيةة ألفراد اينة الدراسةةةةةةة، وهال الى النحو ا تال:  ال القسُُُُُُم الثُاني: -3

 التوحد(اضطراي طيف 

( يوضةةةةةِ ادد ابارات 2-7( ابارة، موزاة الى سةةةةةتة أبعاد، والالدول  32يتكون هاا القسةةةةةم من   القسُُُُُم الثال : -2

 وكييية توزيعها الى األبعاد0 المقياس،

 ( مقياس الوعي االنفعالي وعباراته3-4جدول )

 المجموع عدد العبارات البُعد المحور

 الوعي االنفعالي

 7 البُعد األول: تن يم االيعاات

 عبارة 22

 2 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

 2 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

 2 د الرابع: ااستالابة لالليعااتالبُع

 2 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

 7 البُعد السادس: ااهتما  بمشاار ااخرين

 عبارة 22 المقياس

 

تم اسةةتخدا  مقياس ليكرت الربااال؛ للحئةةول الى اسةةتالابات أفراد اينة الدراسةةة، وفر درجات الموافقة ا تية:  تنطبر 

ا  اس ا تنطبر الال أبًدا(، ومن سم التعبير ان هاا المقي -تنطبر الال يلياًل  -تنطبر الال أحيةالًةا  –طبر الال كثيًرا تن –الال تمةامةً

ينطبر  –بشةةةكل كمال، وذل  ان طرير إاطاء كل ابارة من العبارات السةةةابقة درجة، وفقًا ل تال:  ينطبر اليل بمسةةةتوو مرتيع

ا ينطبر اليل(، ومن سم التعبير ان هاا المقياس بشكل كمال، وذل  ان  –ي  ينطبر اليل بمستوو منخ -اليل بمسةتوو متوس،

( درجات، ينطبر اليل بمستوو 7طرير إاطاء كل ابارة من العبارات السةابقة درجة، وفقًا ل تال: ينطبر اليل بمستوو مرتيع  

( درجة واحدة0 ويد اتبع 2   ( درجتان، ينطبر اليل بمسةةةةتوو منخي3( درجات، ينطبر اليل بمسةةةةتوو منخي   2متوسةةةة،  

 (370، 32، 33، 32، .3، 22، 23، .2، 2العكس فال اليقرات السلبية وهال  
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 الصدق والثبات ألدوات الدراسة. 5.4

 صدق أداة الدراسة. 1.5.4

ويعنال التاكد من ألها تقيس ما وضةةةةعت لقياسةةةةل، إضةةةةافةً إلى شةةةةموليتها لكل العناصةةةةر التال تسةةةةااد الى تحليل لتائالها، 

ن بالتاكد م ثتانهةا، وارتبةاطها بكل بعد من األبعاد، بحيو تكون ميهومة لكل من يسةةةةةةتخدمها، ويد يامت الباحووضةةةةةةوح ابةارات

 صد  أداتال الدراسة من خالل:

 الصدق الظاهري )صدق المحكِّمين(: -أ

ى ال للتعرف الى مدو الئةةةد  ال اهري لشداة، والتاكد من ألها تقيس ما ُوضةةةعت لقياسةةةل، تم ارضةةةها بئةةةورتها األولية

وذل  من خالل تحديد  ،( محكمين2ادد من المحكمين المختئةةةةةةين والخبراء فال مالال الدراسةةةةةةةحيو بلو ادد المحكمين  

مدو وضةةةةوح كل ابارة، ومدو ارتباط كل ابارة  بمحورها، وأهميتها، وسةةةةالمتها لغويًا، إضةةةةافةً إلى إبداء رأيهم فال حال 

( %.2بااتماد اليقرات التال أجمع   تان، يامت الباحثذل  ياسةةةةين، وبعدوجود أي تعديل، أو حاف، أو إضةةةةافة ابارات للمق

 .فاكثر من المحكمين الى مالءمتها، أو التعديل اليها، ومن سم إجراء التعديالت الالزمة التال اتير اليها غالبية المحكمين
 

 صدق االتساق الداخلي لألداتين: -ب

( طيل/ة من أطيال ذوي 22ار اينة اسةةةةةةتطالاية مكولة من  للتحقر من صةةةةةةد  ااتسةةةةةةا  الداخلال للمقياسةةةةةةين، تم اختي

اضةةةةةةطراي طيف التوحةد، وجميعهم من خةارن اينةة الةدراسةةةةةةة اليعليةة، ووفقًةا للبيةالةات تم حسةةةةةةاي معامل ارتباط بيرسةةةةةةون 

(Pearson's Correlation Coefficient)؛ وذل  بهدف التعرف الى درجة ارتباط كل ابارة من ابارات المقياس بالدرجة 

 الكلية للمقياس الاي تنتمال إليل العبارة0

 الوعي االنفعالي ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له4-4جدول )

 البُعد األول: تن يم االيعاات
2 0.536** 2 0.557** 

3 0.532** 7 0.653** 

 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

2 0.574** 2 0.657** 

2 0.558** 9 0.670** 

4 0.887** - - 

 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

2. 0.734** 13 0.683** 

22 0.536** 14 0.650** 

12 0.782** - - 

 البُعد الرابع: ااستالابة لالليعاات
15 **0.651 18 **0.657 

16 **0.688 19 **0.791 
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17 0.649** - - 

 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

20 **0.493 23 **0.653 

21 **0.75 24 **0.509 

22 0.682** - - 

 البُعد السادس: ااهتما  بمشاار ااخرين
25 0.587** 27 0.633** 

26 0.794** 28 0.675** 

 فأقل  0.01**دال عند مستوى الداللة 

اط كل ابارة من العبارات مع مقياسةةها موجبة، ودالة إحئةةائيًا اند مسةةتوو أن ييم معامل ارتب (7-7 يتضةةِ من الالدول 

 ( فايل؛ مما يشير إلى صد  ااتسا  الداخلال بين العبارات، ومناسبتها لقياس ما أُادت لقياسل0  0.2.الدالة  

 ثبات أداة الدراسة. 2.5.4

 طريقة ألفا كرونباخ -أ

 Cronbach'sامل الثبات أليا كرولباخ  معادلة أليا كرولباخ(  تم التاكد من سبات أداة الدراسةةةةةةة من خالل اسةةةةةةتخدا  مع

Alpha (α)  ييم معامالت الثبات أليا كرولباخ لكل مالال من مالاات المقياس وللدرجة الكلية20-7(، ويوضِ الالدول ) 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياسين5-4جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات البُعد المقياس

 وعي االنفعاليال

 0.897 7 البُعد األول: تن يم االيعاات

 0.901 2 البُعد الثالال: التعبير ان االيعاات

 0.885 2 البُعد الثالو: التمييا بين االيعاات

 0.869 2 البُعد الرابع: ااستالابة لالليعاات

 0.883 2 البُعد الخامس: إخياء االيعاات

 0.856 7 هتما  بمشاار ااخرينالبُعد السادس: اا

 0.879 22 الثبات العام للوعي االنفعالي

 

(، 0249.( أن معامل سبات أليا كرولباخ العا  ااٍل، حيو بلو معامل لمقياس الواال االيعالال  2-7يتضةةةةةِ من الالدول  

بير الميدالال للدراسةةةةةةة، كما أن معامل وهةاا يدل الى أن المقياسةةةةةةين يتمتعان بدرجة سبات مرتيعة، يمكن اااتماد اليل فال التط

 الثبات ااٍل لكل مالال من مالاات المقياس0
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 نتائج الدراسة. 5

 إجابة السؤال األول: ما مستوى الوعي االنفعالي لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟  :نتائج السؤال األول

المتوسةة، الحسةةابال لتقديرات اينة  ، تم حسةةايمسةةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةةطراي طيف التوحدلتحديد 

( يوضِ النتائ  2-2، والالدول  مسةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةطراي طيف التوحدالدراسةة، وصةوًا إلى تحديد 

 العامة لهاا المحور0

 أفراد عينة الدراسة على مقياس الوعي االنفعالي استجابات (1-5جدول )

 م.
 

 أبعاد المقياس

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
 الترتيب

 درجة الموافقة قيمة المتوسط

 3 69223. منخيضة 2.2423 تن يم االيعاات 2

 7 83598. منخيضة 2.2177 التعبير ان االيعاات 3

 3 57009. منخيضة 2.3604 التمييا بين االيعاات 2

 2 65931. منخيضة 2.4765 ااستالابة لالليعاات 7

 2 95116. منخيضة 2.1509 ليعااتإخياء اا 2

 2 78150. منخيضة 1.7952 ااهتما  بمشاار ااخرين 2

مستوى الوعي االنفعالي لدى أطفال ذوي اضطراب 

 طيف التوحد
 - 56912. منخفضة 2.2206

 

بدرجة (، أي 3033.2أشارت النتائ  أن مستوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضطراي طيف التوحد كان بمتوس،  

منخيضةةة، وفقًا للمعيار الاي ااتمدتل الدراسةةة حسةةب مقياس ليكرت الربااال، وتبين من النتائ  أن  ااسةةتالابة لالليعاات( كان 

(، وبدرجة منخيضةةة، وكان تقدير اينة الدراسةةة فال الترتيب الثالال لبُعد  التمييا بين 307422بالمرتبة األولى بمتوسةة، حسةةابال  

(، وهال بدرجة منخيضةةةةةةة، وجاء فال المرتبة الثالثة بُعد  تن يم 3022.7المتوسةةةةةة، الحسةةةةةةابال لهاا البُعد  االيعاات( حيو بلو 

(، وهال بدرجة منخيضةةةةة، وفال المرتبة الرابعة جاء بُعد  التعبير 303732االيعاات( حيو بلو المتوسةةةة، الحسةةةةابال لهاا البُعد  

(، وهال بدرجة منخيضةةةةة، بينما جاء فال المرتبة الرابعة بُعد 303244  ان االيعاات( حيو بلو المتوسةةةة، الحسةةةةابال لهاا البُعد

(، وهال بدرجة منخيضةةةةةة0 وفال المرتبة األخيرة جاء بُعد 3022.9 إخياء االيعاات( حيو بلو المتوسةةةةة، الحسةةةةةابال لهاا البُعد  

 منخيضة0  (، وهال بدرجة204923 ااهتما  بمشاار ااخرين( حيو بلو المتوس، الحسابال لهاا البُعد  

ر فال تاخوالاي ي هر بئورة ضعف واألطيال ذوي اضطراي طيف التوحد خئائص هاه النتيالة إلى  ثتانوتعاو الباح

تنمية االيعاات وااسةةةةةةتالابة لالليعاات، واد  يدرة الى التواصةةةةةةل الاليد مع العالم الخارجال ومع البياة المحيطة بما فيها من 
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هم الى ااسةةةةتالابة لالليعاات، وتن يم هاه االيعاات أو التعبير انها، واد  يدرتهم الى أفراد، وهاا يسةةةةبب يئةةةةوراً فال يدرت

التحكم فال اليعااتهم أو إخيائها، ويئةةةةةعب اليهم فهم االيعاات وتيسةةةةةير المعالال التال تدل اليها، حيو يقو  األطيال من ذوي 

، وي هر هاا القئةور جلياً لدو األطيال من ذوي اضطراي اضةطراي طيف التوحد من التعبير ان اليعااتهم باسةلوبهم الخا 

 ة0يطيف التوحد فال اد  يدرتهم الى فهم مشاار ا خرين، أو ااهتما  بها؛ لتيالة افتقارهم لمهارات التواصل الرئيس

فال هاا  دأن هاه النتيالة يد تعود إلى لقص التدريب الاي يتلقاه األطيال من ذوي اضةةةةةةطراي التوح تانكما وترو الباحث 

 وهاا ي هر جليًا فال مطالبات وبان المؤسةةةةسةةةةات التال تقد  الرااية لهاه الياة يكون جّل تركياها الى الالالب األكاديمال ،الالالب

، ويكون هناك إغيال كبير للالوالب االيعالية، وا يتم اااتماد الى برام  لتعايا الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي األسةةر

ألداء الحالال ا ويياس مستووباإلضافة إلى اد  تضمين المهارات االيعالية ضمن المقاييس التال تستخد  لتقييم  اضطراي التوحد

 0لوضع الخط، التربوية اليردية

 Huggins etومن خالل مراجعة الدراسةةةةات السةةةةابقة، يتبين أن هاه النتيالة تتير مع لتيالة دراسةةةةة هوجينا ورخرون  

al., 2021 إلى وجود واال ذاتال اليعالال ضعيف بشكل ملحوظ لدو ذوي اضطراي طيف التوحد0( التال أشارت 

( التال أشةةةارت إلى أن األطيال ذوي اضةةةطراي طيف Ali et al., 2020كما وتتير مع لتيالة دراسةةةة الال ورخرون   

لدراسةةةةةةة الحالية مع أي من التوحةد أظهروا مسةةةةةةتويةات أيةل فال األداء االيعةالال مقةارلةة بةايرالهم العةاديين0 ولم تتقةاطع لتيالةة ا

 الدراسات السابقة0

 أنثى(؟ –هل يختلف مستوى الوعي االنفعالي تبًعا لمتغير الجنس )ذكر :نتائج السؤال الثاني

 ولإلجابة ان السؤال تم صياغة اليرض الئيري ا تال: 

 نو لال تبًعا لمتغير ال( فال مسةةةةةتوو الواال االيعا(a≤0.5اند مسةةةةتوو الدالة  " ا يوجد اختالف ذو دالة إحئةةةةائية -

 ألثى("0  – ذكر 

لتوضةةيِ دالة  ؛" Independent Sample T-testوللتحقر من صةةحة هاه اليرضةةية اسةةتخدمت الباحثة اختبار "ت": 

 اليرو  بين استالابات أفراد اينة الدراسة، وجاءت النتائ  كما يوضحها الالدول ا تال:

" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا  Independent Sample T-test(: نتائج اختبار " ت: 2-5جدول )

 .نوعالختالف متغير ال

 التعليق الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد النوع المحور

للوعي الدرجة الكلية 

 االنفعالي

 55125. 2.3248 160 ذكر
 دالة 2..0. 3.501

 56701. 2.0953 133 ألثى
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( للدرجة الكلية لمستوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير Sigخالل النتائ  الموضحة فال الالدول السابر أن ييمة  يتضةِ من 

(؛ مما يدلل الى وجود فرو  ذات دالة إحئةةةائية 0.2.(، وهال أيل من مسةةةتوو دالة  2..0. ذكور وإلاث( تسةةةاوي   نو ال

، لئةةةالِ الاكورنو  يال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد تبًعا لمتغير ال( فال مسةةةتوو الواال االيعالال لدو أط0.2.اند مسةةةتوو  

  حيو تبين أن المتوس، الحسابال لياة الاكور أالى منل لإللاث0

هاه النتيالة إلى المسةةةةةةالدة التال يد يتلقاها األطيال الاكور من ذوي اضةةةةةةطراي طيف التوحد من خالل تان وتعاو البةاحث

األطيال الاكور، والعمل الى تدريبهم، وإشراكهم فال مؤسسات الرااية المختلية، واصطحابهم ااهتما  الاائد من أولياء األمور ب

فال المناسةةةةبات ااجتمااية مقارلة باإللاث من ليس الياة، ويد يكون هاا ااهتما ؛ بسةةةةبب الخوف الاائد الى اإللاث من األطيال 

رش الالنسةةال، وهاا ما يايد من يدرة األطيال الاكور من ذوي اضةةطراي طيف التوحد من التعرض لحاات ااسةةتغالل، أو التح

بسةةبب توفير البياة ااجتمااية الداامة ل هور مهارات الواال االيعالال  ذوي اضةةطراي طيف التوحد من تنمية وايهم االيعالال

 0وتالدر اإلشارة لعد  تقاطع الدراسة الحالية مع أي من الدراسات السابقة وممارستل الى أرض الوايع

 شديد(؟ –متوسط  –هل يختلف مستوى الوعي االنفعالي تبًعا لمتغير شدة االضطراب )بسيط : نتائج السؤال الثال 

 ولإلجابة ان السؤال تم صياغة اليرض الئيري ا تال: 

( فال مسةةةةتوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير شةةةةةدة (a≤0.5اند مسةةةةتوو الدالة  " ا يوجد اختالف ذو دالة إحئةةةةائية -

 "0  شديد( –متوس،  –طراي  بسي، ااض

(؛ Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityبإجراء اختبار التوزيع الطبيعال تان ولتيالةة لةالة  فقةد يامت الباحث

ليحص ااتدالية البيالات فال الياات الئةغيرة لسةبيًا بالنسبة للدرجة الكلية؛ وذل  ألن مع م ااختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

ع البيالات طبيعيًا، وألن ادد العينة كان صةغيًرا لسةبيًا فال فاة  شةديد(0 ويد كان توزيع البيالات غير ااتدالال بالنسبة للدرجة توزي

الكلية، وللتعرف الى ما إذا كالت هنال  فرو  ذات دالة إحئةائية فال اسةتالابات أفراد اينة الدراسةة طبقًا اختالف متغير شدة 

"؛ لتوضةةةةةيِ دالة Kruskal Wallis Testغير المعلمال  كروسةةةةةكال وااس( " الباحثتان ااختبارااضةةةةةطراي0 اسةةةةةتخدمت 

 اليرو  بين استالابات أفراد اينة الدراسة وجاءت النتائ  كما يوضحها الالدول ا تال:

سة " للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراKruskal Wallis Test(: نتائج اختبار )كروسكال واالس( "3-5) جدول

 طبقًا الختالف متغير شدة االضطراب

 التعليق الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتبة عدد العينة شدة االضطراب البعد

 الدرجة الكلية

 207.93 104 بسي،

 118.45 167 متوس، دالة ...0. 2207.2

 75.68 22 شديد
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( للدرجة الكلية لمستوو الواال االيعالال تبًعا لمتغير Sigيتضةِ من خالل النتائ  الموضحة فال الالدول السابر أن ييمة  

(؛ مما يدلل الى وجود فرو  ذات دالة إحئةةةائية اند 0.2.( وهال أيل من مسةةةتوو دالة  ...0.شةةةدة ااضةةةطراي تسةةةاوي  

ِ ال( فال مسةةةتوو الواال االيعالال لدو أطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد تبًعا لمتغير شةةةدة ااضةةةطراي لئةةة0.2.مسةةةتوو  

إلى ألل ه النتيالة ها تانالباحثوتبرر  أصةحاي ااضطراي البسي،، حيو تبين أن متوس، الرتبة لهاه الياة أالى منل لبايال الياات0

كلما يلة شدة ااضطراي يل اليار  بين سلوك وواال األطيال ذوي ااضطراي وبين سلوك وواال ااطيال الطبيعيين، وأن هاا 

أو اإلااية، كما أن ااهتمامات التدريسةةةةية والتعليمية تختلف باختالف شةةةةدة ااضةةةةطراي  ضةةةةطراياااليار  يايد بايادة شةةةةدة 

كلما كان هناك احتمالية لدمالهم مع األطيال العاديين بالتالال زيادة  ؛وفر  الدم  كال  فكلما كان ااضطراي أيل شدة أي بسي،

تالعل من هاا الطيل ذوي اضطراي طيف التوحد أكثر يبواً بين أيرالل  ااهتما  بالالوالب االيعالية وردة اليعل ااجتمااية التال

بالتالال تاداد فر  تلقال األطيال ذوي اضطراي طيف التوحد البسي،  ،العاديين وأكثر لالاحاً فال برام  الدم  والمدرسة العادية

راي ال الالالب االيعالال مقارلتاً باوي ااضطتلقال برام  وأهداف تنمفيكون هناك للبرام  التدريبية التال تؤهلل لاللدمان والدم  

ن ماألكثر شةةدة والتال تكون اهتمامات وأهداف برامالهم التدريبية مختلية يد تركا أكثر الى المهارات ااسةةتقاللية و أن األطيال 

ة الى فهم والقدرالتوحد تكون لديهم القدرة الى التحكم فال اليعااتهم، وتمييا االيعاات،  طيف ذوي ااضةةةةةطراي البسةةةةةي، فال

مشاار ا خرين أكثر من غيرهم؛ لتيالة ألن اإلااية العقلية التال تئاحب األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد تكون حسب 

شةةدة هاا ااضةةطراي، وفاة ذوي ااضةةطراي البسةةي، تكون لديهم إااية اقلية بسةةيطة؛ مما يمياهم بالقدرة الى تقدير الموايف 

 ى التواصل بشكٍل أكبر من بايال الياات الاين ترتيع لديهم اإلااية0ااجتمااية، والقدرة ال

( التال أشارت إلى 3.22ومن خالل مراجعة الدراسةات السةابقة، يتبين أن هاه النتيالة تتير لسبياً مع لتيالة دراسة جالل  

 ة لئالِ اإلااية الشديدة0وجود فرو  ذات دالة فال المشكالت السلوكية ألطيال اضطراي طيف التوحد؛ تعاو لدرجة اإلااي

 التوصيات. 6

 وفقًا للنتائ  التال تم التوصل إليها، توصال الباحثة با تال: 

 القيا  بإاداد برام  تدريبية تختص بتنمية مهارات الواال االيعالال لدو األطيال من ذوي اضطراي طيف التوحد0 -2

بالالوالب االيعالية، وتقديم خط،  ضةةةةةرورة ييا  المؤسةةةةةسةةةةةات التال تعنى باألطيال من ذوي اضةةةةةطراي طيف التوحد -3

 بالالب المهارات ااكاديمية0االيعالية متكاملة لتنمية مهارات هؤاء األطيال 

اقد دورات ألولياء أمور األطيال ذوي اضةةةةطراي طيف التوحد؛ لحثهم الى إشةةةةراك أطيالهم فال مؤسةةةةسةةةةات الرااية  -2

 الخاصة؛ لتنمية مستوو الواال االيعالال، لدو أطيالهم0

اية أولياء أمور األطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد بطر  التعامل المناسةةةةب مع أطيالهم؛ لتنمية مسةةةةتوو وايهم تو -7

 االيعالال سواًء الاكور أو اإللاث الى حٍد سواء0

توفير ااهتما ، والدام الالز  للمؤسةةةسةةةات التال تقد  الرااية لشطيال من ذوي اضةةةطراي طيف التوحد؛ لتوفير ياادة  -2

 للتغلب الى المشكالت المئاحبة لهاا ااضطراي0مناسبة 
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   المراجع. 7

 . المراجع العربية:1.7

 ، دار الثقافة، امان األردن0الئحة النيسية للطيل(0 3.22أحمد، محمد الابادي0  

 .للنشر والتوزيع0 امان، دار الثقافة التوحد ر ية األهل وأخئائيين(0 .3.2اإلما ، محمد صالِ والالوالدة، فؤاد ايد0  

 .0 امان، دار الثقافة للنشر والتوزيعالتوحد ر ية األهل وأخئائيين(0 3.22اإلما ، محمد صالِ والالوالدة، فؤاد ايد0  

(0 مهارة التعبير االيعالال لدو الطيل التوحدي: تئةةةةةةميم أداة لقياس المهارة0 3.32برخيسةةةةةةة، مريم0 والاهراء، جداولال0  

 3.20-222(، 2.  27ية، تطوير العلو  ااجتماا

 (0 2  092 ماللة كلية التربية بالمنئورة0(0 السراة اإلدراكية، ومدو الااكرة العاملة لدو شباي التوحد3.22الالراح، يوسف0  

 مكتبة المتنبال0 أسس التربية الخاصة0(0 3.22الخطيب، جمال0  

 3320-.32 ماللة كلية التربية األساسية،(0 4-2-2(0 تطور الواال االيعالال لشطيال بعمر  3.29 خلف، مرون اادل0 

(0 بناء برلام  مسةةةةةةتند إلى االن ااسةةةةةةتالابة المحورية 3.29الرويلال، حمةد   مضةةةةةةحال؛ والاريقةات، إبراهيم ابد  0  

واسةةةتقئةةةاء فعاليتل فال تحسةةةين مهارات التواصةةةل والتياال ااجتمااال لدو األطيال ذوي اضةةةطراي طيف التوحد فال 

 3220-324، 72، العلو  التربوية الالامعة األردلية -ماللة دراسات عربية السعودية0 المملكة ال

 ية00 دار النهضة المئرإستراتياليات لتحسين أفراد األوتيا -األوتيا   التوحد( اإليالابية الئامتة(0 3.27الاار ، لايف  

 (، دار اليكر20،  طة وطر  التدخلالمدخل إلى اضطراي طيف التوحد المياهيم األساسي (3.220الارا ، لايف0  

(0 التشةوهات المعرفية، والمرولة العقلية، والواال االيعالال، والئالبة النيسية كمنباات بقلر 3.29الاهرالال، ابد الرحمن  

 2320-2.2، (2  223جامعة األزهر كلية التربية  التئور المعرفال لدو طالي المرحلة الالامعية0

 0 المستشارون للنشر والتوزيع0ليعاات وااضطرابات اند الطيلاا (3.220الايادي، لادر0  

 0 المستشارون للنشر والتوزيع0الاكاء االيعالال والم النيس التربوي (3.220سعيد، سعاد0  

إسةتراتياليات التن يم االيعالال، وااليتها بحل المشكالت "دراسة مقارلة الى اينة من طالي (0 3.22سةلو ، هناء اباس0  

 0 جامعة دمشر، دمشر0) رسالة ماجستير غير منشورةلة الثالوية وطالي المرحلة الالامعية بمدينة دمشر" المرح

(0 دور البرام  الئةةييية فال تنمية المهارات ااجتمااية 3.32السةةيد، سةةالفة بنت أمين بن محمد؛ ومعاجينال، فايا سةةليمان0  

(، .7 23،ماللة التربية الخاصة والتاهيلمور بمدينة جدة0 لشفراد ذوي اضةطراي طيف التوحد من وجهة ل ر أولياء األ

2.2-2720 

فةااليةة برلةام  معرفال سةةةةةةلوكال للتةدريةب الى مها  ل رية العقل فال تنمية مهارات التياال (0 3.23ابةد الخةالر، محمةد0  

 جامعة سوهان0 أطروحة دكتوراة غير منشورة(0 كلية التربية  ااجتمااال لدو اينة من األطيال المعايين سمعيًا
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، امان: 022 طالبحو العلمال ميهومل وأدواتل وأسةةةةةةاليبل(0 3.22، كايد0  روابد الح نابد الرحمابيدات، ذويان؛ وادس، 

 دار اليكر0

 زهراء الشر 0 مكتبة اليار 0 والتشخيص التشخيص، بين التوحد إااية (20..3ماجد0   اماره،

(0 الحاجات اإلرشةةةةةادية ألسةةةةةر األطيال ذوي اضةةةةةطراي طيف 03.32  الغامدي، وجدان إبراهيم؛ الغامدي، ولوال غر   

 22.0-729، 224، ماللة دراسات اربية فال التربية والم النيسالتوحد بمحاف ة جدة0 

(0 ااضةطرابات الحسةية، وااليتها بالسلوكيات النمطية التكرارية، واضطراي القلر لدو اينة من 3.32غنيم، ماهر محمد  

 27240-2234(، 29  29الماللة التربوية لكلية التربية بسوهان،. التوحدذوي اضطراي طيف 

 دار اليكر العربال00 (3 طالتطبيقات -مبادئ الم النيس الرياضال المياهيم(0 2..3فوزي، أحمد أمين0  

ة[0 الالامعة ]رسةةةالة ماجسةةةتير غير منشةةةور أسر االيعاات النيسةةةية فال الحياة الاوجية وأحكامها(0 3.23القيرالوي، محمد0  

 اإلسالمية بغاة0 غاة0

الت السةةلوةية الشةةائعة للطلبة ذوي اضةةطرابات ك(0 المشةة03.33  يابد الهاداللقمالال، لاديل مسةةااد سةةعيد0 والحميدي، مؤيد 

الماللة العربية لعلو   .التواصةةةل فال المدينة المنورة من وجهة ل ر معلماتهم وأولياء أمورهم فال ضةةةوء بع  المتغيرات

 2.30-322(29 2الموهبةاإلااية و

(0 مدو فاالية برلام  التنوير االيعالال فال تنمية الاكاء االيعالال للطالي والطالبات 2..3محمد، محمد ابد السةةةميع رز 0  

-22، (3  22 واإللسةةةةالية، وااجتمااية التربوية للعلو  القرو أ  جامعة ماللة جامعة أ  القرو0 -بكلية التربية بالطائف 

22.0 

 https://kscdr.org.sa/ar/stats مناطر المملكة0 ت(0 إحئائيا3.24المل  سلمان ألبحاث اإلااية0  مركا 

، مكتب تحقير الر ية جامعة المل  خالد مسةةةترجع من  بوزارة التعليم .3.2برام  ومبادرات ر ية (0 ۷3.2وزارة التعليم0  

//www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/Progr:https 

 دليل المعلم الشامل لبرام  التوحد0 مكتبة المل  فهد الوطنية0 الرياض0 (3.3.0وزارة التعليم0  
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 "االجتماعية وحوكمة الشركاتوالبيئية، الحوكمة " األطر التنظيمية والتشريعية وحوكمة االستدامة الثالثية
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Regulatory, Legislative Framework and Triple Sustainability Governance (ESG) (A case 

study in KSA) 

 محمد بن عبد هللا الغمالسث/ إعداد الباح

، ، جامعة الملك سعودكلية إدارة االعمالالماجستير التنفيذي في الحوكمة والسياسات العامة، ماجستير العلوم في المحاسبة 

 المملكة العربية السعودية ،الرياض
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 اسة:الدر ملخص

تعد االستدامة الثالثية بمكوناتها الثالث " البيئية، واالجتماعية وحوكمة الشركات" عنصر أساسي لتحقيق مستهدفات التنمية        

لبناء اقتصاد مستدام متنوع، حيث أصبحت المكونات الثالث ذات أهمية متزايدة للحكومات والمستثمرين التخاذ القرارات، لذا 

 أساسي إلى معرفة أهمية األطر التنظيمية والتشريعية وطبيعة العالقة بينها وبين حوكمة االستدامة الثالثي؛ هدفت الدراسة بشكل

بالنظر لنتائج المؤشرات والتجارب والممارسات الدولية باستخدام المنهج الوصفي من خالل تحليل بيانات ومحتويات األنظمة 

الدول توجهت بشكل صريح لفرض اإللزام باإلبالغ عنها وإصدار التشريعات والتشريعات وطرق اإللزام في التطبيق؛ نجد أن 

والمعايير الالزمة لإلفصاح عن التقارير الخاصة بها لتعزيز مستويات حوكمة االستدامة الثالثية وتحسين مستوى اإلفصاح عن 

العالم لحوكمة االستدامة الثالثية ونمو االستثمار  وقد بينت نتائج الدراسة مدى االهتمام والطلب المتزايد حول البيانات غير المالية.

المسؤول، واألثر اإليجابي الذي تتركه على الجهات التي تطبقها من حيث الفرص والمخاطر واالتجاه العالمي نحو االستثمار 

مرحلة  ة بالرغم منالمستدام واإللزامية في اإلبالغ وضعف التطبيق واالفصاح في بيئة األعمال في المملكة العربية السعودي

 .0202التحول التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 

كما خلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها إصدار التنظيمات والتشريعات الُملِزمة باإلبالغ عن االستدامة الثالثية        

تطبيق وإطالق مؤشرات القياس وتشجيع في المملكة، وأهمية دمجها في الخطط االستراتيجية، وتحسين اإلداء المتحقق من ال

 ونشر الوعي بفوائدها. االلتزامالشركات على 

 .، المملكة، تنمية، التشريع، التنظيمESGالثالثية،  ستدامةاالحوكمة،  الكلمات المفتاحية:
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Regulatory, Legislative Framework and Triple Sustainability Governance (ESG) (A 

Case Study in KSA) 

 

Abstract: 

              Triple sustainability with its three components "environmental, social and corporate 

governance"(ESG) is an essential element to achieve development goals for building a diversified 

sustainable economy, by looking at the results of indicators, experiences, international practices 

and using the descriptive approach through analyzing for contents of regulations and legislation 

and the methods of enforcement. 

          The findings of the study showed mounting attention and rising demand around the world 

for the triple sustainability governance and the invest in it , the impact it has on the organization 

that apply it in terms of opportunities, risks and the global trend towards sustainable investment 

with compulsory to reporting, in addition weak application and disclosure in the business 

environment in the Kingdom of Saudi Arabia despite the transformation phase that the Kingdom 

is witnessing in view of vision 2030.  

The study also concluded with several recommendations, the most important of which is the 

issuance of regulations and legislation obligating the reporting of the tripartite sustainability in the 

Kingdom, the importance of integrating it into strategic plans, the improving performance 

achieved from the application, launching measurement indicators, and encouraging companies to 

comply and spread awareness of its benefits. 

Keywords: Governance, ESG, triple sustainability, Regulatory and Legislative 
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 :مقدمة الدراسة. 1

مرت  ة التيياالجتماعية والبيئ ،زمات االقتصاديةاألوذلك بعد االستدامة نحو  العالم دولالعالمي لمعظم في ظل التوجه          

عمال االقتصادية وتنوع وتطورات متسارعة في بيئة األ ،بها الدول، حيث يمر القرن الواحد والعشرون بوتيرة تغيرات

 من خاللمفهوم التحول الشامل  تطبيق إلىلتتجه أغلب دول العالم مؤخراً  ؛طها فيما بينها على مستوى العالماالستثمارات وتراب

 .استدامة وشمولية أكثراقتصاد  إلىوالتوجه  حوكمة االستدامة الثالثية في كافة أنشطتها

البيئية واالجتماعية وحوكمة  الممارساتي إل Environmental, Social and Governance (ESG)حيث تعني          

مام لالهت وأسواق المال محور مهم ورئيسي  للحكومات والشركات لذا تعدباللغة اإلنجليزية،  (ESG)الشركات، وتعرف باختصار 

محور لى الع باالعتمادوقت قريب  إلىبخالف ما كان معمول علية سابقاً وأو المالية اإلضافية بتلك المحاور الثالثية الغير مالية 

المالي فقط في جانب اإلفصاح والشفافية وااللتزام، لتشكل حوكمة االستدامة الثالثية محور اهتمام مما يعزز مستوى اإلفصاح 

االستجابة  في وفشلهاوالشفافية لكافة الحكومات في جميع قطاعاتها ومدى تأثيرها على قيمة الشركات والتطلعات المستقبلية لها 

 لتظل العديد من الدول تواجه تحديًا في التطبيق الكامل لحوكمة االستدامة الثالثية، ،دامة القتصاديات الدوللتحقيق التنمية المست

 مما ادى لتعرض الشركات مؤخراً لضغوط متزايدة من أصحاب المصالح والحكومات التخاذ إجراءات بشأن قضايا االستدامة

من قبل الحكومات وأصحاب المصالح والمنظمات الدولية واإلقليمية وذلك حيث أصبحت التنمية المستدامة تحظى باهتمام متزايد 

 .العدالة االجتماعية والمحافظة على البيئة والوحدة االقتصادية لألجيال القادمة إلىلدورها المؤثر في الوصول 

ية المتبعة لديها والتي تغلب إعادة تقييم أوضاعها  في منهجية التنم إلىعلـى أثـر ضوء ذلك  سعت أغلب الحكومات و         

عليها نمط استهالكي بحت للموارد الطبيعة دون مراعاة االستدامة لألجيال القادمة والتأثيرات التي تحدثها تلك األنماط االستهالكية 

متضمنة ، )0202(منظمة األمم المتحدة في عام  اعتمدتهاالتنمية المستدامة التي  أهداففي ظل العمل على و ؛األبعادفي كافة 

مما زاد من أهمية العمل على حوكمة االستدامة الثالثية من أجل تحقيق تلك األهداف  عشر هدف من اهداف التنمية المستدامة سبعة

سمى ي ما إلىن العمل على تطبيق االستخدام األمثل في حوكمة االستدامة الثالثية يؤدي إكما  على المدى المتوسط والبعيد،

تقليل  عم وتعظيم العوائد وتحقيق النمو مما يؤدي لجذب المستثمرين وتحسين أداء الشركات( المسؤول) مالمستدا باالستثمار

خلق و مساهمة بيئية ومجتمعية فاعلة في الوطنبمما ينعكس على ذلك زيادة شريحة المستثمرين و المخاطر المستقبلية للشركات،

 .الدول في تحقيق التنمية المستدامة وتطلعات يرؤية واستراتيجية تتوائم مع المحيط الخارجي والداخل

 العام بين كافة االطراف وتحدد طبيعة العالقات التي طارتعد التشريعات والتنظيمات اللبنة األساسية التي تؤسس اإللذا          

ير العديد الشركات، حيث تشاالستدامة الثالثية في تلك  ئداخلية او خارجية ومدى تطبيق مباد كانت ءً في تلك المنظمات سوا أتنش

دامة الثالثية االست ئفي تطبيق مباد قصورة واالجتماعية على مستوى العالم الي اليزمات االقتصادية والبيئمن الدراسات ظهور األ

سات الداخلية في المؤسالتنظيمات وضعف معايير اإلفصاح واالبالغ نتيجة ضعف القوانين الصادرة من الجهات االشرافية او 

 .دم وجود رقابة وكفاءة فعالة والبعد عن تلك االفصاحات نتيجة غياب التشريعات والتنظيماتوع

من عدة مستويات هرمية تتسق فيما بينها في مستويات التراتب  يةوالتشريع يةبيئة األطر التنظيم تكونتومن جهة أخرى،          

عمال وتحكم بذلك بيئة تنظيمه تحكم طبيعة التعامالت في بيئة األ ، لتأسسمن دستور، أنظمة، لوائح، سياسات وتعليمات لزامواإل

 ،المؤسسيةو البيئية واالجتماعية والتزاماتهمكافة األطراف في تنظيم متطلباتهم 
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حيث ارتبطت الشركات باألجهزة الحكومية في الدول ُمنذ نشأتها  بهدف تحسين واقع اإلفصاح واالنضباط في تلك الممارسات 

 ؛تيجة القوانين واللوائح الصادرة من خاللها ومتطلبات أصحاب المصالح في الشركات التي ظهرت في ذلك الوقتبشكل منظم ن

صحاب المصلحة من قبل عدد من الجهات المشرفة على تلك أالعمل وطبيعة العالقات بين المستثمرين و إطارلتبدا بعملية تنظيم 

بالغ بتغير األوضاع االقتصادية واألزمات على مر إلفصاح واإلالمتطلبات  خرمن وقت آل وتستجيب الجهات المشرفة ،الكيانات

ها في ثرت في ثقافة الشركة وتكوينأالتنظيمات جزء من الثقافات التنظيمية المشتركة والتي  هذهالزمن ونتيجة لذلك أصبحت 

 .تجابتها لطبيعة التعامالت الخارجيةمرحلة الحقة ومدى احتكاك الشركة بالجهات الخارجية العالمية في أسواق العالم واس

كافة  عمال منظمة بينأتنظيمي ولوائح تنظيمية وتأسيس بيئة  إطارحيث عملت الجهات المشرفة على الشركات في بناء         

من الركائز  لتي تعدا واستراتيجيتها ترتبط التشريعات والتنظيمات بالجانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي للدولة لذاالمتعاملين، 

الكفاءة  رزها:أبداري لتصنع ميزة تنافسية وثقافة نوعية لتلك المنظمة من المؤثرة على استراتيجيات الشركات وكفاءة العمل اإل

كال لالعام لحوكمة االستدامة الثالثية  طارا تبرز أهمية التنظيمات التي تحكم اإلنه من، وكفاءة فرق العمل ،ة والمهنيةياإلدار

 العام والخاص. القطاعين

وال ط حوكمة االستدامة الثالثيةفي  تهامساهمو معرفة دور التنظيمات التشريعية إلىواستنادا لما سبق ستتطرق الدراسة       

رفة ذلك لمع التجارب الدولية والممارساتوالوقوف على  ُمنذ تاريخ ظهورها عام تقريبا عشرين إلىالفترة السابقة التي تصل 

  .األثر

 :مشكلة الدراسة. 1.1

لك تتعتبر جهود االستدامة الثالثية من األنشطة الحديثة التي تتناول القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وتعد         

حيث حظيت بأهمية كبيرة على مستوى كافة  ونمؤخراً ٌمنذ مطلع القرن الواحد والعشر االهتمامالممارسات إحدى ركائز 

ومدى تأثيرها على قيمة الشركات والتطلعات المستقبلية لها وتعرضها لفشل في وأسواق المال قطاعاتها  الحكومات في جميع

متزايدة من أصحاب المصالح والحكومات ومخاطر لتعرض الشركات لضغوط  يؤدياالستجابة لتحقيق التنمية المستدامة، مما 

فقدان و لشركةالسوقية لقيمة الفي سارة في األعمال وانخفاض تج عن  ذلك خينقد التخاذ إجراءات بشأن قضايا االستدامة، و

 . الفرص

 أهمية الدراسة:. 2.1

باإلضافية  ،في بيئة األعمال السعوديةها نظراً لحداثة الموضوع لم تهتم الدراسات كثيراً بحوكمة االستدامة الثالثية وتقارير         

ووجود فجوة وقصور في المعلومات المفصح  ،"ESG" الستدامة الثالثيةلحوكمة ا إطاري تبن   تدرسالي نقص الدراسات التي 

اإلفصاح وغياب المعايير  نقصالعام المنظم لها، لذلك تتركز أهمية الدراسة في معرفة التحديات التي تواجه  طارعنها واإل

ا االستدامة بشأن قضايطر التنظيمية ية األنظمة والتشريعات التي تتعلق بالممارسات االفصاحيه وااللتزام بها وضعف األإلزامو

درجة الروابط بين الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة، وبما  معرفةو ،في المملكة الثالثية

 كافة األصعدة،  على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة إلىغير ربحي بهدف الوصول الالقطاع العام والقطاع  إلىيمتد 
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المتزايد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان بأهمية االستدامة  االهتمام إلىو

لتأسس بذلك مرحلة تحول ؛ وطن طموح، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي :التي ارتكزت على 0202المملكة   الثالثية لتحقيق رؤية

حول التي مرحلة التدة القدرة التنافسية للشركات السعودية وتعزيز مساهمة كافة القطاعات في الناتج المحلي في ظل شاملة وزيا

 . لعالميندماجها في االقتصاد اإفتح السوق لالستثمار األجنبي المباشر وانفتاح المملكة على األسواق العالمية وتشهدها المملكة و

 :الدراسة الهدف من. 3.1

، المطبقة في المملكة ""ESGاألطر التنظيمية والتشريعية وحوكمة االستدامة الثالثية  تحليل محتوى إلى الدراسةهدف هذا ت        

واقع التعرف على و عمال في المملكة العربية السعوديةفي بيئة األ حوكمة االستدامة الثالثيةالتنظيمات واللوائح على  غياب وأثر

المنظمات مع التعرف على الفرص والمخاطر المتحققة للمنظمات ، وأثر غيابها على في السوق المالية للشركات المدرجة االفصاح

ك من خالل وذل تقديم توصيات مبنية على واقع الممارسات العالمية والمؤشرات الدولية.من ثم وفي عملية التطبيق  اإللزاموطرق 

 اإلجابة على التساؤل التالي: 

 التنظيمية والتشريعية وحوكمة االستدامة الثالثية؟  ما العالقة بين األطر

  :ين التاليينيوينبثق من هذا التساؤل التساؤالن الفرع

 ا؟مالعالقة بينه بيعةط الثالثية؟ وماهيةهل هناك عالقة بين األطر التنظيمية والتشريعات وحوكمة االستدامة  .0

 ي المملكة العربية السعودية؟حوكمة االستدامة الثالثية ف إطارما مدى إمكانية تطبيق   .0

 منهجية الدراسة: .1.1

 ""ESGحوكمة االستدامة الثالثية األطر التنظيمية والتشريعية لعلى المنهج الوصفي لواقع  هذه الدراسةمنهجية تعتمد           

األطر  واستعراض ية والتطبيقيةعمال في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل الجمع بين الجوانب النظروأثرها على بيئة األ

وق ورصد واقع الممارسة في الس، لت بشكل كامل أو جزئي عنصر او أكثر من عناصر االستدامة الثالثيةوالتشريعية التي تنا

ن تسهم أحث اومن ثم تحليل نتائج الدراسة وتقديم تفسيرات لتلك النتائج ووضع مقترحات ومؤشرات. ويأمل البالمالية السعودية 

وأثرها  في المملكة عماللحوكمة االستدامة الثالثية في بيئة األ إطار وبناءفيما بينهما ائج هذه الدراسة في معرفة طبيعة العالقة نت

 . على تحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المستقبلية ألصحاب المصالح والحكومات

 النظري: طاراإل. 2

 :االستدامة

ة علـى ضرار بقدرة األجيال المقبلنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون األأ" يـة المستدامةفقد عرفها تقرير التنم        

( عن تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة Sustainabilityتلبيـة احتياجـاتها"، لذا يعبر مفهوم االستدامة )

يم التي تحقق المنفعة لألجيال القادمة مع الحفاظ على الموارد وتقليل الهدر منها نتيجة والتي تعني المفاه ،على الوفاء باحتياجاتهم

 في الواقع الكوني والتطورات السريعة والزيادة السكانية واالستنزاف السريع للموارد الطبيعية، متغيرةما تشهد من عوامل 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        292  

 ISSN: 2706-6495 

 
افظة على فكرة استدامتها وديمومتها. لذا تتضمن االستدامة حيث ظلت البشرية ُمنذ القدم تستهلك الموارد الطبيعية دون المح 

ب خالقي المجتمعي البيئي والجانمجموعة من الجوانب والمفاهيم المختلفة والتي تعرف بالجانب المالي االقتصادي، الجانب األ

مة، ومن بيق معايير االستداالنظامي المؤسسي الذي يعكس األطر التنظيمية والتشريعية التي تُمكن الشركات والكيانات من تط

حيث الجانب األخالقي فهو يعبر عن الدوافع األخالقية بالحفاظ على الموارد ومكتسبات األجيال القادمة، أما من حيث الجانب 

حيث بدأ مفهوم  .صحاب المصالح والمستثمرينأاالستثمار المستدام وزيادة ثقة  إلىالمالي االقتصادي فهو يصل في مضمونه 

 أهداف التنمية المستدامة الصادرة في عام إلىامة مع بداية األلفية باالنتشار عن طريق األهداف اإلنمائية لأللفية وصوالً االستد

 .م والتي تشكل خارطة طريق لالستدامة0202

 ":ESGمفهوم حوكمة االستدامة الثالثية"

لعالم ية للقضايا "المجتمعية والبيئية واالقتصادية" وترابط اظهرت تلك االبعاد الثالث بشكل متتالي نتيجة االزمات التاريخ        

كمجموعة واحده، والتوجه لتبن ي قيم ومبادئ إنسانية في االستثمارات واهتمام المستثمرين لها كونها بيانات غير مالية مؤثرة في 

يرمز والذي في وقتنا الحاضر  اً حديث رةالمنتش " من المفاهيمESGيعد مفهوم حوكمة االستدامة الثالثية "حيث  اتخاذ القرارات،

مفهوم أشمل عما كان معمول به سابقاً قبل األلفية حيث كان الهدف الرئيسي الجانب المالي الربحي فقط ومدى تحقيق األرباح  إلى

( لمكونات 0202وقد أشار البريدي ) حوكمة االستدامة الثالثية في كافة أنشطتها، إلىفي االستثمار في الشركات دون النظر 

االستدامة التي تتكون من ثالث ركائز أساسية مترابطة الركيزة االولى البيئة بمكوناتها الطبيعية الماء والهواء والتربة والبيئة 

المستحدثة المباني والمرافق، الركيزة الثانية االقتصاد استغالل الموارد وتنميتها بما يحقق رفاهية المجتمع بطريقة فاعلة، الركيزة 

نها مجموعة أ" بESGحوكمة االستدامة الثالثية " Financial Timesوقد عرفت  .لثالثة المجتمع بما يحقق العدالة والديمقراطيةا

ن نها موجودة لضماأخالقيات المستدامة والتأكد من مؤشرات األداء غير المالي التي تشمل قضايا البيئة وحوكمة الشركات واأل

س المال من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة. أتقبلي حيث يعد مصطلح عام يستخدم في أسواق رالمساءلة ومعرفة األداء المس

نب جا إلىة واالجتماعية وعوامل اإلدارة يالعالمي بانها العوامل التي تأخذ في االعتبار العوامل البيئ MSCIبينما عرفها مؤشر

 العوامل المالية في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية.

الجوانب البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات عندما أظهر  ثارةإلأن الفكرة األولى  إلىبعض الدراسات  تشيركما          

االستثمار  نظرية من (ESG)وقد نما مفهوم  (.Richardson, 2009بتلك الجوانب ) هممجموعة صغيرة من المستثمرين اهتمام

قي كذلك يعرف باالستثمار األخال ،مج قضايا البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركاتالمسؤول والمعروف باالستثمارات التي تد

والتي أصبحت اآلن ذات قيمة عالية  الجوانب غير الماليةلذا تعد ، واالستثمار األخضر وجميعها تعرف باالستثمار المستدام

 خالل الثالثة من المنظمةمها لتحقيق االستدامة في ألصحاب المصالح والمستثمرين وذات أهمية متزايدة عند تحليل الشركات وتقيي

 .عيدعلى النجاح واالستمرار وخلق قيمة على المدى الب واستراتيجيتها والتي تعتبر عوامل غير مالية تؤثر في قدرة الشركة محاور

 دد الشركات الصديقة للبيئة وهذاوفي ظل تزايد المخاوف بشأن الظواهر المناخية وجوانب االستدامة يوماً بعد يوم يزداد ع         

" يجب ESGحيث تركز أغلب الدراسات على بعد واحد لالستدامة، أما عند النظر في استخدام مفهوم " ال يكفي القتصاد مستدام

 النظر إلى هذه األبعاد الثالثة معاً من أجل الوصول إلى اقتصاد مستدام، 
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عن ممارسات الشركة ودورها في الجوانب البيئية ومدى حمايتها للبيئة  " تعبرEnvironmentalحيث أن االستدامة البيئية "

الطبيعية مثل حادثة تسرب النفط  نتيجة أنشطتها العملية التي تقوم بها والقدرة على الحد من المخاطر المختلفة التي تضر بالبيئة

" عن  Social نما تعبر االستدامة المجتمعية "لحقته من أضرار في البيئة، بيام وما 0202في خليج المكسيك في عام  BPلشركة 

طبيعة عالقة الشركة مع مجتمعها الداخلي والخارجي وكيف تتواصل معهم وتأثر بهم ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع المحيط 

ركة بالقواعد عن طبيعة إدارة الش " فيعبرGovernance بها وتعزيز الصحة والسالمة في بيئة الشركة والمجتمع. أما الحوكمي "

واإلجراءات القانونية والتنظيمية الداخلية والخارجية فهي حوكمة عمل مؤسسي اداري باستخدام أساليب الشفافية واالفصاح 

 والمحاسبة ومنع تضارب المصالح ليعد مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم القديمة.

 ،Friede et al., (0202)في دراسة ف ،في أسواق المالكثير " ESG"استخدم مصطلح  وعلى مستوى أسواق المال فقد           

وجود عالقة  إلىمنها تشير  %02ن أ" وأداء الشركات وجدت ESG"شركة حول اإلفصاح عن  0222من  أكثروالتي فحصت 

ية ستدامة الثالثن اإلفصاح القوي عن حوكمة االأدراسة على سوق األسهم الصيني  أثبتتكما  ." واألداءESG"ارتباط إيجابية بين 

"ESGيعزز من وجود سيولة في سوق األسهم " (Chen Meng-tao et al.,2022 .) كما أشارة دراسةAouadi et al. 

" لها تأثير هام وإيجابي على القيمة ESGدولة وتوصل المؤلفون إلى أن عوامل " 25شركة في  0222( لعينة من 0202)

من قبل  يتم تطبيقهاوجود معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ن أ إلىحيت تشير بعض الدراسات السوقية. 

 ،وتحسين جودة المعلومات المالية ،معرفة درجة المخاطر والفرص الواعدة تحقيق العديد من الفوائد منها: الشركات يساعدها في

يئة المحللين ب إلى وتمتد الفوائد ،للشركة مو متطوروتخلق قيمة مستدامة ون ،تتوائم مع بيئة الشركة واضحةوبناء استراتيجية 

لشركة االستدامة الثالثية ل فوائد واهميةوتكمن  ،وتنخفض مخاطر انهيار أسعار االسهم لتصبح توقعاتهم اكثر دقة وأقل تشتتًا

 اكثرتثمارات حجم االستفع لير زيادة شعبية الشركات في اإلفصاح عن االستدامة الثالثية إلى ىدأوالمستثمرين في وقت وأحد مما 

منها  %52تريليون دوالر أمريكي على مستوى العالم مع نسبة  02.2صل يم ل0202 إلى 0220من عشرة اضعاف من عام 

حجم األصول العالمية  كما أن ،من حجم هذا االستثمار %22وربية على نسبة أسيطرة  معتملكها فئة المؤسسات من المستثمرين 

م وهو ما يمثل أكثر من ثلث اإلجمالي المتوقع 0202عام  امريكي بحلولتريليون دوالر  20 إلىللوصول  " في طريقهاESG"في 

عملت صناديق الثروة السيادية بدمج  وقد .(Bloomberg Intelligence,2021) تريليون دوالر امريكي وفق تقرير 002البالغ 

ر ضمن إطار العمل لمبادرة صناديق الثروة السيادية في الكوكب اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة في قرارات االستثما

  الواحد التابعة لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية.

سوق  أخطاربفوائد عديده منها: " ESGوفي األسواق المالية المتقدمة ترتبط الشركات التي تلتزم باالفصاح عن "          

كما عملت  .(Sassen et al., 2016)ومخاطر خاصة بسبب انخفاض احتمالية التقاضي  ،السلبي ردة الفعل ومخاطر ،منخفضة

ات طر اإلفصاح وتحديد متطلبو الجهات المشرفة على األسواق باعتماد التعليمات، األدلة، التنظيمات ألأبعض األسواق المالية 

للمستثمرين بشكل تدريجي بين األسواق المالية من حيث األطر  ةاالستدامبحدها األدنى الستيفائها وااللتزام بها وتقديم تقرير 

ا الطلب واستجابة لهذ .(التام لزاماإل وأ، التوضيح اختيارياً، االمتثال او)كان  ءً والتنظيمات ونوعية المعلومات ودرجة االلتزام سوا

 U.S. Securities and Exchangeمن الشركات المسجلة لدى هيئة األوراق المالية واألسواق األمريكية  %50أفصحت 

Commission (SEC)  عن بعض المعلومات المتعلقة باالستدامة في ملفاتها التنظيمية بالرغم من الطوعية في عملية التنظيم

 (.Cohen et al. 2015لمثل تلك االفصاحات )
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اق األمريكية أن يشتكي ( أنه ليس من المستغرب في ظل طوعية اإلفصاح في األسوBernow et al.2019كما أضاف ) 

المستثمرون وأصحاب المصلحة من نقص المعلومات القابلة للمقارنة بين الشركات. وفي الوقت نفسه تنظر العديد من الواليات 

القضائية في أمريكا إلى األخذ بعين االعتبار إلزامية اإلبالغ عن تقارير االستدامة، كما دعت اللجنة االستشارية للمستثمرين 

" التي تعتبر جوهرية للمستثمرين ESG( إلى مطالبة الشركات المسجلين في الهيئة بتقديم معلومات عن قضايا "SECعة لـ )التاب

 عند اتخاذ قرارات االستثمار وقرارات التصويت.

ارساتها فهو تقرير يصدر من قبل الشركة تفصح فيه عن مدى مم (Sustainability Report)أما عن تقرير االستدامة          

" أكثر مصداقية من عمليات التقييم ESGلحوكمة االستدامة الثالثية ونشره ألصحاب المصالح والمستثمرين. حيث تعد تقارير "

الداخلية التي تتم داخل المنظمات حيث إن المنظمات التي تتمتع بهياكل حوكمة قوية وسياسات اجتماعية مسؤولة تمتلك مرونة 

العالمية، مما أدى إلى تسريع معدل اعتماد أسس الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة األعمال فوجود  أكثر في التصدي للتحديات

(. ووفق مسح بياني 0200نظام شامل للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة األعمال يحقق التنمية المستدامة العالمية )كريري،

كات في العالم تدمج اآلن البيانات المالية وبيانات االستدامة في من أكبر الشر %55م وجدت ان 0205في عام  KPMGعملته 

من الصناديق  %50" مهمة للمستثمرين، كذلك وجدت أن ESGتقاريرها المالية السنوية مما يشير إلى أنهم يعتقدون أن معلومات "

 " في قراراتها االستثمارية. ESGالكبيرة أدرجت عوامل "

ن الشركات التي أ إلىأشار  ،(Blackrock Investment Institute,2015) لالستثمارروك وفي تقرير معهد بالك         

التكيف بسرعة مع التغيرات البيئية واالجتماعية واستخدام  إلىتحصل على درجات عالية في مقاييس االستدامة الثالثية تميل 

توجه  لىإو الضرر الذي يلحق بالسمعة. باإلضافة أيمية قل من الغرامات التنظأ أخطار وتواجهشراك الموظفين أالموارد بكفاءة و

 & Standard دمج عوامل االستدامة الثالثية في منهجيات التصنيف الخاصة بها مثل إلىوكاالت التصنيف االئتماني اآلن 

Poors  وقية وحدها كافية.ولم تعد قياس أداء الشركات من خالل الربحية والحصة الس لهااجراء  ئةاموالتي أدخلت ما يقارب من  

غياب الجانب التنظيمي والتشريعي ومدى امتداد تلك التأثيرات على االستدامة والنمو للشركات  برز تأثيرمن جانب اخر          

"أن جودة التشريعات والقوانين تعد  (م0202)البسام، أشار لهوما  وللحكومات بشكل عام في تحقيق اهداف التنمية المستدامة،

فعالية التنظيمات التي تصدر  إلىقد ال تصل  مؤخراً  ظهور حلول بديلة إلىمما أدى  .(52)ص  همة لتحقيق التنمية"عناصر م

األمم مثل  غير الربحية ي بعض المتطلبات من قبل بعض المنظماتمن الجهات االشرافية على األسواق او الكيانات من خالل تبن  

واالتحاد الدولي للبورصات وكبار الصناديق االستثمارية ومدى تأثيراتهم على  (SSE)س المال المستدامة أالمتحدة ألسواق ر

االسترشادية الغير ملزمة " اختيارية" لحث الشركات  صدار مثل تلك المعاييرإ ، من خاللح فيهاالالشركات والكيانات التي لهم مص

اح وتلبية االحتياج لتلك الفئات ورفع جودة اإلفص الثيةاالستدامة الثاإلفصاح في تقريرها عن  عندعلى استخدامها واالسترشاد 

كما أشار  ؛الحوكمة في القطاع الخاص إلزامواقع ظهور و إلىوكأن الحال يعود بناء  ،المفصح عنهاالغير مالية والشفافية للبيانات 

(Arun et al., 2021)  من جانب هي شركات ومن  هاألنأن البنوك تتحمل مسؤولية مزدوجة في قضايا االستدامة  إلىواخرون

 ،ةالمنتجات المالي إلىجانب اخر لها دور حاسم في تمويل وتوجيه األموال نحو استثمارات مستدامة ومسؤولة وتسهيل الوصول 
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ة واالجتماعية وحوكمة الشركات يعزز من ممارسات االستدامة للبنوك في يجدوا ان النهج التنظيمي القوي للحوكمة البيئوكما  

ي من لزاموأن هناك فعالية أكبر للنهج اإل ي على مستوى الدولةلزامدخال قواعد اإلفصاح اإلإ" ويجب BRICSبريكس "دول ال

 .االستدامة الثالثيةالنهج الطوعي في 

 :في المملكة العربية السعوديةتطبيق االستدامة الثالثية واقع 

الجوانب  عزيزت إلىالتنموية التاسعة  ةحتى الخطالسبعينات الميالدية  طالقها فيإسعت المملكة في خططها االستراتيجية ُمنذ         

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  وبما يتماشى مع النظام األساسي للحكم والتنمية البشريةاالقتصادية واالستدامة المالية 

لى الموارد ع لفية بالمحافظةمع بداية األ العام للبيئةالنظام  ليؤكد ذلك ،والمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث

عكس تلة لتأتي االستراتيجية الوطنية للصحة والبيئ الطبيعية وجعل التخطيط البيئي جزء ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية

مارسات ماية رحلة المملكة في تعد بد ، لذامتطلبات التنمية المستدامة إطاراهتمام المملكة بحماية البيئة وتطوير أنظمتها في 

الثة بمحاورها الثطالق رؤية المملكة إوحديثة، حيث سعت المملكة ُمنذ  هبكافة أبعادها متفاوت حوكمة االستدامة الثالثيةعناصر 

 تلك االهدافوطن طموح، مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر والتي دمجت في رؤيتها أهداف التنمية المستدامة وسعت على دمج 

، ت القطاع العاملكيانا ليرتبط كل هدف او أهداف ببرنامج او اكثر لتحقيق التنمية المستدامة ،رامج الرؤية الثالثة عشر برنامجفي ب

 .هارالبرامج عززت من مفهوم االستدامة الثالثية في استراتيجيتها وفي تقارينجد ان أغلب  جوانب االستدامة الثالثيةففي 

واطلقت المملكة  ،م0205كة االستعراض الطوعي الوطني األول ألهداف التنمية المستدامة في عام قدمت الممل ،ايضً أ         

اء تهدف مبادرة السعودية الخضر حيثاألخضر الثالثة مثل السعودية الخضراء والشرق األوسط  األبعادالعديد من المبادرات في 

التزام وعلى خفض أثر االنبعاثات الكربونية، والتصدي لتغير المناخ  زيادة توجه اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، العمل إلى

وبالرغم  ،اتفاقية باريس للمناخ علىالمملكة  مصادقةكذلك م 0222صافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام  إلىالمملكة بالوصول 

في  ركاتيلزم الشموحد يوجد تنظيم او تشريع  اال أنه المن االسهامات الكبيرة لرؤية المملكة في تحقيق االستدامة بكافة ابعادها 

لقطاع حيث استهدفت الرؤية زيادة مشاركة ا ،تقارير االستدامةاالستدامة الثالثية واالفصاح عن عناصر بااللتزام بكافة القطاعات 

في تحقيق  دةوالمسان القطاع غير الربحي إلىباإلضافة  0202في عام  %22الي  %02جمالي الناتج المحلي من إالخاص في 

  . األهداف االستراتيجية للجهات في المملكة

مكون و األدلة االسترشادية لأصدار بعض اللوائح او التعليمات إعملت بعض الجهات في المملكة على  وفي السياق نفسه،          

مالية ووفق نظام السوق المالية فعلى سبيل المثال في هيئة السوق الدون العناصر األخرى االستدامة الثالثية  عناصر واحد من

عد حكامها في بُ أوتدرجت في عملية تطبيق  ،م0222الئحة حوكمة الشركات منذ الهيئة  تأصدر المنظم لإلفصاح والشفافية فقد

 عن شاديةاسترفقرة  إلىالالئحة بشكل مبسط جداً  أشارهفقد  ،واالجتماعي يحوكمة الشركات ولم تغطي البعدين االخرين البيئ

في ظل أهداف التنمية  العمل االجتماعي دون أي تفصيل او توجهات واضحةمسؤولية االجتماعية للشركات ومبادرات ال

البيئي واالجتماعي وحوكمة  لإلفصاحم دليل استرشادي 0200أصدرت السوق السعودية مؤخراً في عام  المستدامة، كذلك

م 0202جانب وزارة التجارة أعلنت في  فيو ؛بالتطبيق لزامون اإلد الشركات للمساعدة على اإلبالغ عن ممارسات االستدامة

متضمنة التحول الرقمي في خدماتها لتحويل الوزارة للوزارة الخضراء في كافة تعامالتها عن مبادرة التنمية المستدامة والبيئة 

 م،0022م وقد سبق ذلك نظام الشركات في عا ،وتحفيز الشركات لتطبيق المعايير الوطنية لالستدامة
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كما تضمن برنامج صندوق االستمارات العامة في  ،خرىالمبادئ األولية لحوكمة الشركات دون التطرق لألبعاد األ وضعالذي  

الخضراء  صدار السنداته إلجوتو في قراراته االستثمارية استراتيجيته االستثمارية االستثمار المسؤول والمشاريع المستدامة

  .ةيايا البيئكإسهامات واضحة في القض

ومزودي خدمة المؤشرات العالمية أصحبت  المؤشرات لألسواق الماليةالمنظمات غير الربحية بعض وقد تبنت العديد من          

حيث يتبنى االتحاد الدولي عداد التقارير وال يوجد معيار واحد إل "ESGتصدر مؤشرات لقياس مؤشر االستدامة الثالثية "

وتعليمات ارشادية لتقارير حوكمة  مبادئ The World Federation of Exchanges Limited (WFE) بورصاتلل

 The Unitedهداف التنمية المستدامة أاألمم المتحدة  تاصدركما  ،والذي يعد أكبر اتحاد عالمي لألسواق االستدامة الثالثية

Nations Sustainable Development Goals (SDG) والتي تتكون من سبعة اف العالمية وعرفت ايضاً بمسمى األهد

حيث تشكل تلك األهداف  ،م0202عشر هدف اعتمدتها الدول األعضاء في األمم المتحدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

كس عمسار التنمية المستدامة والتي ت إلىإعادة كوكب األرض لتحرير البشرية من الفقر والعمل على  فيما بينها خطة عمل متكاملة

لمستدامة هداف التنمية اأومن أجل مراقبة التقدم في  ؛بين تلك الجوانبن توازن أن التنمية يجب أوثالثة أبعاد للتنمية المستدامة 

 مؤشراً عالميا. 000 إلىهدف والتي تم تقسيمها  020 إلىفقد تم تقسيم األهداف السبعة عشر 

فقد عملت على  The Principles for Responsible investment (PRI) أما من حيث مبادئ االستثمار المسؤول        

" في إدارة ESGة واالجتماعية والحوكمة"يتطوعي يستهدف القطاع المالي ويشجع المستثمرين لدمج القضايا البيئ إطارتوفير 

لتعزيز  مبادئام بستة محافظهم االستثمارية حيث يلتزم المستثمرون الذين يوقعون على مبادئ االستثمار المسؤول بااللتز

، وقد وصلت عدد الجهات التي وقعت على هذه شعار المنظمة بشكل سنوي عن مدة االلتزامإالمستدام ويجب عليهم االستثمار 

تريليون دوال  000والتي تتبناها األمم المتحدة ليصل اجمالي األصول المدارة ما يزيد عن  جهة 2222المبادرة ما يزيد عن 

 .االستثمار المسؤول مبادئموقع  والمنشورة علىم 0200شهر يوليو من عام أمريكي بنهاية 

 والتي تعد منظمة مستقلة The Global Reporting Initiative (GRI)التقارير العالمية  عدادإمبادرة وفي منظمة           

د الشركات بمشترك عالمي يتزوتقوم بتحقيق اقتصاد عالمي مستدام،  إلىتهدف  م0005تم أنشاءها في عام  وغير هادفة للربح

ست  طارحيث يغطي اإل ،البيئة والمسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات :في جوانب معايير االستدامة وتشملبشأن تأثيراتهم 

ان نسلتشمل حقوق اإلمختلفة تعمل جميعها حول تعزيز الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتنظيمها  مبادئ

 ؛ةويتم تغطية جوانب الحوكمة تحت الفئة االقتصادي ، مسؤولية المنتج، ممارسات العمل والعمل الالئقاالقتصاد، المجتمع،ئةوالبي

عن االستدامة الثالثية وتهتم المنظمة بنشر المبادئ األساسية االسترشادية إلعـداد التقارير  ومعايير ر إرشـاداتيوتقوم المنظمة بتوف

الم حيث تعد األكثر استخداًما في الع ،غ عـن االسـتدامة واالسهام في تفعيل نشر تقارير االستدامة للمنظماتوذلك من اجل اإلبـال

 .وفي أسواق المال واألولى التي ركزت على تلك التقارير

وهي  The Sustainability Accounting Standards Board (SASB)ما عن مجلس معايير محاسبة االستدامة إ        

في خدامها ليتم استفي القطاع الخاص االستدامة  عواملتقوم بإنشاء المعايير المحاسبية ونظمة غير ربحية تابعة لألمم المتحدة م

ة واالجتماعية والمؤسسية والذي يضع معايير يللحوكمة البيئاسترشادي  إطار تصدرأ لجنة األوراق المالية واألسواق وقد

  لمالية من قبل الشركات لمستثمريها.لإلفصاح عن معلومات االستدامة ا
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ة ة والمجتمعييوهو مؤشر يقيس مدى تحقيق الشركات معايير الحوكمة البيئ   MSCI-ESGومن حيث المؤشرات العالمية مؤشر 

ز كذلك مؤشر داون جون الضعيفة.الشركات القيادة، المتوسطة و ثالثة تصنيفاتوحوكمة الشركات لدخولها للمؤشر من خالل 

وكذلك التقارير  ويعد من المؤشرات الرائدة في مجال االستدامة الثالثية (Dow Jones Sustainability indexدامة )لالست

 ةوأربعين قضية لالستدامة الثالثي وثالثةمن خالل تسعة ابعاد  والتي تقييم أداء الشركات في االستدامة ESG Investالبحثية 

ESG. االستدامة والمطالبة  للتقرير عنم مشروع المعايير الدولية 0200 ي الربع األول من عامكما نشر مجلس المعايير الدولية ف

عن المعلومات ذات العالقة باالستدامة ألبداء مرئيات العموم مما يعكس التوجه المتسارع على مستوى العالم لتطبيق  باإلفصاح

  .اإلفصاح عن تقارير االستدامة لكافة الشركات

باالتفاقيات الخارجية في قضايا االستدامة، ها التزامولتحقيق االستدامة المتنوعة  المملكةالجهود المبذولة من ل في ظو           

ولما يشكله القطاع الخاص من شريك في تحقيق تلك المستهدفات التي ترمي لها المملكة تبرز أهمية األنظمة التشريعية لالستدامة 

إنه ال و الخاص، وبحسب علم الباحث فأيم التقارير ألصحاب المصلحة سواً على القطاع العام الثالثية وكيفية اإلفصاح عنها وتقد

ظل األهمية  في العام وآلية االلتزام في حوكمة االستدامة الثالثية بشكل شامل وموحد وصريح طاريوجد تنظيم او تشريع ينظم اإل

علية النظام األساسي للحكم في  بالرغم ما نص ،ومنظمات محليةوال يوجد مؤشرات للقياس  والفوائد المتحققة لكافة األطراف

بعض  اً وما اهتمت به رؤية المملكة في مستهدفاتها. وقد ُشهد واقع التطبيق في المملكة مؤخر المسؤوليات االجتماعية والبيئية،

ل نا والعمووخصوصاً بعد جائحة كور بحوكمة االستدامة الثالثية باالهتمامالممارسات المحدودة جداً من قبل الشركات المدرجة 

موقع  شارة لها فياإل على نشر تقارير االستدامة إما بشكل مستقل كتقرير أو دمجها مع تقرير مجلس اإلدارة بشكل مقتضب او

سهامات الشركة كخبر مما يعكس عدم االستقرار التنظيمي والتشريع لتلك التقارير وتعقيد القياس وعدم معرفة الجهود المبذولة واال

المتحققة في التنمية المستدامة وصعوبة الحصول على المعلومة ورصد مدى التطور والنمو والمقارنة لمثل تلك الممارسات في 

حين أن معظم الشركات ال تفصح عن االستدامة الثالثية بشكل شامل وواضح، وظل اإلفصاح وااللتزام من قبل الشركات بعناصر 

ية المؤشرات العالم إلىأقل من المأمول في واقع بيئة الشركات ويستند في بعض الحاالت النادرة حوكمة االستدامة الثالثية 

 الصادرة من المنظمات غير الهادفة للربح.

 (: واقع الممارسة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لنشر تقارير االستدامة الثالثية:1جدول )
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 MSCI،ESG invest ،، موقع تداولوتقاريرها المصدر: اعداد الباحث، مواقع الشركات

 لسعوديةالمالية ا لشركات المدرجة في السوقلمعظم ا الثالثية حداثة النشر لتقارير االستدامة من الجدول أعاله،كما يتضح          

بالرغم من عدم توفر المعلومات الالزمة لكافة الشركات فقط تم االطالع على االفصاحات واالخبار المعلن عنها ، وومحدوديتها

موقع  سواً على موقع السوق او ى تقديم تقارير االستدامة الثالثية بشكل منتظم ونشرهاللنظر في مد، الشركات المدرجةمن قبل 

حيث يتضح من الجدول (،0وجودتها فيما بين الشركات كما يظهر في الجدول رقم )المنشورة ، وقد تفاوت المعلومات الشركة

 اً في البعد االجتماعي والبيئي في ظل غيابمستوى االنخفاض في اإلفصاح عن تقارير االستدامة للشركات المدرجة وخصوص
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نوي، كما واستمراريتها بشكل سللجمهور األطر التنظيمية والتشريعية لها وعدم استقرار توقيت اإلفصاح عن مثل تلك التقارير 

وقعها م من حيث االعالن عنها في موقع السوق او نشرها في تفاوت بعض الشركات في توحيد مصدر الحصول على هذه التقارير

ومدى مصادقتها من جهات خارجية مع وجود بعض االستثناءات لعملية  او تخصيص صفحة على موقعها لتقارير االستدامة،

اغلب الشركات الى االسترشاد باالطار األساسي للمبادئ األساسية  جنحتحيث  ،لبعض الشركات المصادقة ما بين سنوات التقرير

لعملية القياس والمقارنة فيما بين الشركات  وسهولةجد توحيد ومعايير موحدة لجودة اإلفصاح ال يوكما  ،(GRL)إلعداد التقارير

مدى و لكل شركة حيث شهدت معظم التقارير المنشورة اختالف في طريقة عرض المعلومات وهيكلتها حتى فيما بين السنوات

ي ف ة على مدى توفر المعلومات والتنوع فيما بين القطاعاتوقدم تم التركيز في العين ؛ورؤية المملكة ربطها في األهداف التنموية

والشركات التي انضمت الى احدى المؤشرات العالمية لالستدامة وعلى الشركات التي تنشر تقارير استدامة بشكل السوق الرئيسية 

ستخدم تستدامة الثالثة ، حيث أن بعض الشركات التي تحاول نشر التوجه نحو االوحجم الشركة مستقل وفق المبادئ العالمية

عبارات استشرافية خصوصاً لقضايا البيئة والمجتمع في ظل غياب الحد األدنى من األطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عملية 

كما يالحظ محدودية الشركات التي انضمت الي المؤشرات العالمية لالستدامة وعدم وجود  االستدامة الثالثيةاإلفصاح عن 

تنشر تقرير مستقل عن االستدامة تنشر  والتي ال الشركات األخرى المدرجة عدد محدود من كما ان  ،حلية لالستدامةمؤشرات م

عن االستدامة الثالثية في تقاريرها السنوية وقد تفاوت جداً دمج بعض المعلومات المبسطة  معلومات محدودة جداً عنها من خالل

 الشركات ال تنشر أي معلومات ومعظم، في تقاريرها ألخرىات وتراتبها من سنة الشركات بشكل كبير من حيث عرض المعلوم

 .بالرغم من بواد االهتمام لبعض الشركات في افصاحاتها واخبارها المنشورة او تقارير عن االستدامة

الحوكمة بعنوان اإلفصاح البيئي واالجتماعي و  (Wan Mohammad and Shaista Wasiuzzaman, 2021)دراسة        

"ESG "نعاإلفصاح  ثرأالبحث والتحقق في  إلى، وهدفت هذه الدراسة الميزة التنافسية وأداء الشركات في دولة ماليزيا "ESG" 

م 0205 إلىم 0200مالحظة من عام  0022، من خالل عينة بيانات مكونة من  للشركات على أداء الشركة والميزة التنافسية

" يحسن من أداء الشركة حتى بعد ESGن اإلفصاح عن "أ إلى، وتوصلت الدراسة ماليزيا شركة مدرجة في سوق 220لعدد 

باً بوحدة واحدة سيودي الي زيادة أداء الشركة تقري االستدامة الثالثيةن زيادة اإلفصاح عن أكذلك  السيطرة على الميزة التنافسية

" عبر مختلف األنشطة ومبادرات ESGمن خالل دمج "تنظيمية في ماليزيا، كما يمكن لصانعي السياسة تعزيز األطر ال %0بنحو 

 خلق القيمة.

على أداء الشركات األمريكية المدرجة في " ESG"تأثير عن  (Alareeni and Hamdan,2020)وقد بحثت دراسة         

S&P 500  كان هناك عالقات بين إفصاح الشركات عن  إذامعرفة ما  إلىوهدفت الدراسة"ESG "التشغيلية :يرات التاليةالمتغو 

والقيمة السوقية للشركة مقسومة على تكلفة استبدال (، ROE) العائد على حقوق الملكية المالية ،(ROA) العائد على االصول

 إلى 0220خالل الفترة من  .هذا كانت هذه العالقات إيجابية أم سلبية ام حتى محايدإوما  ،(Tobin’s Q) أصولها وتعرف ب

يؤثر بشكل إيجابي على مقاييس أداء  "ESG"ن الكشف عن ا إلىوتوصلت النتائج ، مالحظة 0520ريق رصد عن ط م0205

يئي بشكل مستقل تظهر ان اإلفصاح البالشركات وان مقاييس المكونات الفرعية للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

 Tobin’sب )بياً يجاإلى األصول والعائد على حقوق الملكية بينما يرتبط والمسؤولية االجتماعية للشركات يرتبط سلباً بالعائد ع

Q) بالعائد على األصول و، باإلضافة الي ذلك يرتبط اإلفصاح عن حوكمة الشركات بشكل إيجابي(Tobin’s Q ) ًويرتبط سلبا

 لتيا أن تكون أعلى مع الشركات إلىميل ن عوامل حوكمة االستدامة الثالثية بأبعادها تأهم في ، واألبالعائد على حقوق الملكية
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االستدامة الثالثية ارتفع العائد على األصول والعائد على حقوق لديها أصول ورافعة مالية كبيرة، كما انه كلما ارتفع اإلفصاح عن 

 الملكية. 

تحليل  "ESG"الثالثية قياس لوائح االستدامة  عن، ,Singhania and Saini)  (2021وفي الجانب التنظيمي دراسة         

وى عداد التقارير على مستإبجوانب االستدامة الثالثية و واالهتمامفي ظل ارتفاع الوعي ، المتقدمة والناشئة مقارنة بين الدول

ومات علعن االستدامة الثالثية عن الم باإلفصاح لزامالتوجه في اإلو على األداء المالي للشركات، األبعادمدى تأثير تلك عن العالم و

ي ممارسات االستدامة الثالثية ومعرفة الممارسات في تبن   لزاماإل إلىفي اإلفصاح  يالغير مالية واالنتقال من الجانب االختيار

ومدى وقياس األداء بناء على درجة اإلفصاح،  "ESG"المعيارية في اإلفصاح عن تلك المعلومات وأهمية اعداد مؤشر افصاح 

كة الممل ،فنلندا الدنمارك، ،السويد ،دول النرويج، وتم تصنيف الدول الي اربع فئات مختلفة "ESG"التزامها باإلفصاح عن 

متطور، بينما حصلت دول  إطاروتم تصنيفها على أنها دول ذات " ESG"وفرنسا حصلت على درجة عالية في  المتحدة، بلجيكا

 إلىطة وجنوب افريقيا على درجة متوس اليابان، البرازيل را، كندا،مريكية، استراليا، سويسالواليات المتحدة األ، إيطاليا، المانيا

فلبين، ال الهند، الصين، ،الذي يتحسن بسرعة، في حين تم تصنيف سنغافورة" ESG" إطاروتندرج ضمن فئة " ESG"عالية في 

 ، اندونيسيا، تايالند،في مراحل التطوير، وأخيرا تم تصنيف دول روسيا" ESG"عمل  إطارماليزيا واألرجنتين كدول ذات 

 في تلك الدول." ESG"عمل في مرحلة مبكرة بسبب انخفاض درجة  إطارعلى أنها دول ذات فيتنام و نيجيريا

" للشركات المقيدة ESGعن حوكمة االستدامة الثالثية" عن مستوى التقرير (،0200وفي دراسة فاتح، والفاروق )       

معرفة جهود الشركات المقيدة في البورصات في منطقة الشرق األوسط  إلى(، وهدفت MENAبالبورصات في المنطقة العربية )

" وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العربية من خالل تقييم النتائج ESGوشمال إفريقيا في مجال حوكمة االستدامة الثالثية  "

" ESGحوكمة االستدامة الثالثية "الذي يقيس أداء الشركات في مجال  S&P Pan ESG Hawkamahباستعمال مؤشر 

 ألردن،ا البحرين، لبنان، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، :بالمقارنة مع الشركات األخرى في الدول

ية ماعة والمسئولية االجتيوجود مستوى مقبول للممارسات في مجال الحوكمة البيئ إلىالمغرب، تونس ومصر. وتوصلت الدراسة 

 " وذلك للشركات محل العينة في تلك الدول.ESGوحوكمة الشركات "

( والتي بحثت طبيعة العالقة بين تقارير االستدامة واألداء المالي للشركات ,Amacha and Omkar 0205وقامت دراسة )

ات التي تندرج تحت م، حيث اشتملت الدراسة على الشرك0200م الي 0202المدرجة في سوق ماليزيا وذلك خالل الفترة من 

قطاع الطاقة لتشمل العينة أحدى وعشرون شركة تم فحص تقاريرها، وذلك باالستناد إلى مؤشر االستدامة والذي يتكون من 

عناصر االستدامة الثالثية " األنظمة البيئية وكفاءتها، بيئة العمل والموظفين، المساهمات المجتمعية، سلوكيات المنظمة، أصحاب 

حوكمة، األداء المالي" وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين مؤشر تقارير االستدامة المالية واألداء المصلحة وال

 المالي للشركات محل العينة.

عــداد إلبعنوان اإلفصاح التطوعـي عـن االستدامة وفقـا للمبـادرة العالميــة  ،(0200ما دراسة الزهراني، وعسيري )إ       

التعرف على ممارسات  إلى، وقد هدفت دراســة تحليليــة علــى شــركات المســاهمة الصناعيــة الســعودية(GRI) رالتقاري

تحليل المحتوى ب ،م0202 لعاملشركات في السوق المالية السعودية وذلك في قطاع الطاقة والمواد األساسية والصناعات لاإلفصاح 

 ؛شركة 22وق والشركات محل العينة والتي اشتملت المالية المنشورة على موقع الس للتقارير
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 ،ادرةوالجوانب التنظيمية وفقاً للمبعما اذا كانت تلك الشركات تفصح عن تقارير استدامة مستقلة لجوانب االستدامة الثالثية  

حات عن تقارير ن االفصاأها موثوقية المعلومات المفصح عنها، وقد كانت أبرز نتائج لضمان خارجية جهةمن  تأكيدهاومدى 

وتركز على الجانب المالي اكثر  مقارنة باألسواق الخارجية منخفضةمن العينة والتي تعد  %2 نسبته االستدامة المستقلة تمثل ما

طبيعة  وعن ،شركة واحدةهناك ومن حيث مصادقة تلك التقارير من طرف خارجي فقد كان  ،من الجانب االجتماعي والبيئي

ن معظم المعلومات المفصح عنها تطوعيًا ال تعكس األداء أاالنطباع و إلدارةنه اداه أات محل العينة اإلفصاح الوصفي للشرك

ر من تلك التقاري وتأكيد ،اإلفصاح وفق المبادرة العالمية نظراً النتشارها على نطاق واسع دولياً  إلزاموضرورة  ؛بشكل دقيق

 مة.مصادر خارجية بناء على التشريعات والتنظيمات الملز

األطر التنظيمية والتشريعية وحوكمة االستدامة الثالثية نظراً لحداثة  إلىوبالرغم من محدودية الدارسات التي تطرقت          

 شريعيةطر التنظيمية والتواأل ،الدراسات بشكل عام وخصوصاً باللغة العربية في مجال حوكمة االستدامة الثالثية وقلةالموضوع 

الوعي و االهتمامزيادة التوجه العام نحو االستدامة الثالثية و إلى خلصت الدراسات السابققد ف، السعودية في المملكة العربية

للشركات  على األداء المالي األبعادبجوانب االستدامة الثالثية والطلب على تقارير االستدامة على مستوى العالم ومدى تأثير تلك 

الثية االستدامة الث فوائدو ،طالق مؤشرات القياس لالستدامةإو مرين والجهات المنظمةوتوجهات المستثوعالقته بمقاييس األداء 

ية انه كلما ارتفع اإلفصاح عن االستدامة الثالثبالعالقة بمقاييس األداء و ارتبطتوالتي  وزيادة أداء الشركةعلى بيئة الشركات 

االستدامة  عن باإلفصاح لزاماإلالمتسارع في والتوجه  خرىاأل ارتفع العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية والمقاييس

ة الثالثية ي ممارسات االستدامفي تبن   لزاماإل إلىمن الجانب االختياري في اإلفصاح  واالنتقالالثالثية عن المعلومات الغير مالية 

 تأكيدهاوكات لإلبالغ عن تلك التقارير من خالل اصدار التنظيمات والتشريعات الملزمة للشر الدول بوتيرة متسارعة ضفي بع

 . من طرف خارجي

 معايير اختيار تجارب هذه الدول: 

تنوع في ال تعود األسباب الرئيسية الختيار تجارب دولة أستراليا، ماليزيا والهند في موضوع الدراسة بهدف البحث عن        

في بيئة األسواق المالية  "ESG" حوكمة االستدامة الثالثيةية لزامإلالتجارب على مستوى العالم وكون الدول أصدرت تنظيم 

مية مع مراعاة أه ،الناشئة او المتقدمة للدول ومدى توفر معلومات متاحة عن تلك الدول ونجاح هذه التجارب وتميزها عند تطبيقها

عض المؤثرات من بيئة التطبيق وطبيعة ب إمكانية االخذ بمثل تلك التجارب لتميزها وقربهاوة يمناسبتها للبيئة االقتصادية والثقاف

لبعض القطاعات في تلك الدول، حيث يعود سبب اختيار تجربة أستراليا كونها من أوائل الدول  االقتصادية والمجتمعية في المملكة

حظيت هذه  قدف ماليزياومن حيث تجربة  ،و التوضيحأية حوكمة االستدامة الثالثية بطريقة االلتزام إلزامالتي عملت على تنفيذ 

شادة كبيرة وحققت رقماً قياسياً في عملية التطبيق من بين الدول في العالم ومدى قدرة الشركات الماليزية في إالتجربة بتميز و

األممية  هدافاألتوائمها مع وبسرعة التطبيق  هاالهند لتميز تجريه كما يعد اختيارتحقيق عوائد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص. 

في آلية  لزامعن االستدامة الثالثية مع مراعاة المرونة في التطبيق واإل باإلبالغة المستدامة وإصدار قوالب لعملية االلتزام للتنمي

 وتم مراعاة مدى استخدام أسواق على مستوى الشركات وقبول المعايير الدولة الصادرة من قبل المنظمات، التنفيذالتدرج في 

ة التطبيق في عملي لزامستدامة الثالثية في اختيار تجارب الدول مع التوسع في الدول التي أدخلت اإلالمال في عملية ممارسات اال

 .مؤخراً 
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 الدولية: التجارب

دولة أستراليا من التجارب التي بدأت في اإلفصاح وااللتزام بحوكمة االستدامة الثالثية بمحاورها الثالثة بشكل  تعد تجربة        

بفضيحة إنرون والعمل على الجوانب الحوكمية وذلك التي مرت على مستوى العالم وأثرت بها وذلك بدأً  جزئي وفق االزمات

 ارإطبهدف تحسين  بشكل اختياري للشركات المدرجة مرمبادئ للحوكمة الرشيدة في بداية األ ثمانم وتقديم 0220في عام 

 إلزامم 0220ية فقد تضمن قانون الشركات األسترالي في عام الحوكمة ولم تكن الحوكمة المجال الوحيد الذي تم التركيز عل

ليتوسع األمر  ،اإلبالغ عن هذا األداء في تقاريرهابة يي متطلبات تنظيمية بيئة وتخضع أليالشركات التي تؤثر في الجوانب البيئ

واالستدامة  تماعية للشركاتعن المسؤولية االج تقريراً  "Commonwealth م اصدر الكومونولث "0225ففي عام  ،في التطبيق

التعامل وأبعد من المساهمين لتصل البيئة والمسؤولية االجتماعية  إلىلتمتد مسؤوليات الشركات  بكافة أصحاب المصلحة واالهتمام

مر ن ما يزيد من أهمية األأ، ون االستدامةأومعالجة مخاوف المستثمرين بش مع جميع اطراف المصلحة بشكل منصف وعادل

من المساهمون سيبيعون أسهمهم في الشركات التي تهمل المسؤوليات  نسبة عالية وجوداالستدامة في المجتمع األسترالي  لقضايا

يفوق النمو فيها من ن االستثمار في صناديق المسؤولية االجتماعية أكما  (.Hanson & Tranter, 2006والبيئية )االجتماعية 

 (.Pérez-Gladish, Benson & Faff 2012في استراليا ) % 02الي  %5تصل ما بين دارة بنسبة المُ  االستثمارية المحافظ

جب ية والمسؤولية االجتماعية والحوكمة من القضايا الهامة في استراليا حيث يتعتبر التأثيرات التنظيمية والحد من التأثيرات البيئ

 إلىمما أدى  ،(Comply-or-Explainالتوضيح )و أم اإلبالغ عن تلك الممارسات وفقاً لطريقة االلتزاعلى جميع الشركات 

 لشركات ورفع درجة الشفافية واالفصاح في حوكمة االستدامة الثالثية.ا أداءتحسن في 

م وذلك من خالل 0222" فلم تكن حاضرة اال في عام ESGفي حوكمة االستدامة الثالثية " ماليزيا دولة أما عن تجربة         

، وقد قدمت الشركات في Corporate Social Reporting (CSR)ألعداد التقارير االجتماعية للشركات عمل  إطارتنفيذ أول 

 ،وحوكمة الشركات ةيالمسؤولية االجتماعية والبيئ إلىوكانت تلك التقارير تفتقد  ماليزيا التقرير األول في منتصف الثمانينات

 ،في جوانب االستدامة الثالثية تأثيراتأي دور او  إلىالتطرق  وعرض منتجات الشركة دون الربحيةحيث كان التركيز على 

مسؤولية ال بقضايا ياً على جميع الشركات في ماليزياإلزاموالذي كان م 0222وكانت االنطالقة لتعزيز هذه الجوانب في عام 

المستدامة والتي تطلبت في  طالق أهداف التنميةإمع  0202التنظيمي في عام  طار، وحدث التطور األكبر في  اإلاالجتماعية

 ،أهدافها اإلفصاح وااللتزام بجوانب االستدامة الثالثية، وعملت ماليزيا على عكس هذه الجوانب ودمجها في خطتها العاشرة

درجات  إلىمما أدى  ية اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركاتإلزامم 0202انون الشركات الماليزي في عام قوفرض 

ة يللممارسات البيئ GRIعمل  إطارباستخدام  بشكل تدريجي على مدى ثالث سنواتلتزام للشركات في ماليزيا عالية من اال

واعتماد أهداف التنمية  FTSE4Good Bursa Malaysia Indexدخال مؤشر إ إلىباإلضافة ، واالجتماعية والمؤسسية

في عمليات زيادة واضحة  إلىنتج عن هذه التوجهات م والتي 0202والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ( SDGsالمستدامة )

تحسين اإلفصاح والحد من عدم التناسق في المعلومات  إلىوالوصول  البيانات غير المالية "ESGاإلفصاح والشفافية عن "

 باالستدامة القةعلشركات المدرجة بالتركيز على االستراتيجيات ذات العلى االقانون الماليزي  شددوقد  .ح عنها للمستثمرينالمفص

ووفق  ،ارةاإلدوتعزيز العنصر النسائي في التمثيل في مجالس  رؤيتهاحوكمة الشركات في بالجوانب البيئية واالجتماعية و

مارسات من التنوع في مجالس اإلدارة التمثيل النسائي له تأثير إيجابي كبير على مستوى أوجدت ( Zahid, et al,2019دراسة)

ESG"  ٌعداد تقارير المسؤولية االجتماعية للشركات على مستوى العالم إليزيا مؤخراً كأفضل جهة رائدة في مجال نفت ماوقد ص
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 %50 إلىفي ماليزيا عن أداء االستدامة للشركات مقارنة بمعدل عالمي يصل شركة  022من أفضل  %05حيث بلغت حوالي 

م 0200ام في عت قانون ماليزي للمستثمرين ذو الطابع المؤسسي تعد ماليزيا من الدول القليلة التي قدم باإلضافة لكل شركة.

مع بعض التعليمات في تولي أعضاء مجلس اإلدارة في  بهم. الخاصةيدمج ويطور قضايا االستدامة في محافظ تحليل االستثمار 

 أصحاب المصلحة. ة واالجتماعية والمؤسسية لتلبية المصالح طويلة المدى لمختلفيالشركات اهتماما بالحوكمة البيئ

عام  ق، ففيبداية التطبي عندبداية في تطبيق حوكمة االستدامة الثالثية بشكل متدرج وغير ملزم التجربة الهند كانت  وفي         

ن المسؤوليات االجتماعية والبيئية واالقتصادية بشكل أرشادية بشم أصدرت وزارة شؤون الشركات المبادئ الوطنية اإل0200

حيث احتوت هذه االرشادات على مبادئ والمبني على قانون الشركات البريطاني،  اداً على قانون الشركات الهندياستن ،طوعي

عمال التي تتطلب منظم لإلبالغ عن مسؤولية األ قالبن تتبناها الشركات كجزء من ممارساتها التجارية وفق أشاملة يجب 

م على التوالي من قبل مجلس 0202و  م0200بعض التعديالت في عام افصاحات محددة وفق تشريعات المنظم، وادخلت عليها 

التقرير السنوي للشركة على تقرير اشارت إلى إلزامية أن يتضمن  والتيدراج االوراق المالية والبورصة من خالل لوائح اإل

ق الشكل والنموذج المحدد مع الثالثة وف األبعادا الشركات المدرجة في هعمال الذي يصف المبادرات التي اتخذتمسؤولية األ

يًا، إعداد التقارير المقبولة دول أطر وفقمراعاه الشركات التي تصدر تقارير االستدامة للوكاالت وأصحاب المصلحة في الخارج 

شركة في بداية التطبيق وبعدها تم  022لتشمل الشركات الكبيرة والمدرجة أكبر  م0202لتلك التوجيهات في   وقد بدء التطبيق

ألكبر  لزاموصل اإل ومؤخراً في مجلس اإلدارة، األقل وجود عنصر نسائي واحد على  يةإلزاممع  ،شركة 222 أكبر تمديده ليشمل

 .للشركات وتضمن النهج المستخدم العقوبات والحوافز م0200شركة في عام  0222

 ""ESG االستدامة الثالثيةخرى في الدول األ خطوات(: 2جدول )

 نوع المتطلب، طريقة االفصاح جهة التشريع التطبيق،سنة  سم الدولةا

الواليات 

المتحدة 

 مريكيةاأل

 

، هيئة األوراق المالية 2021

 واألسواق

م ليتضمن 0000التام، بتعديل القسم الفرعي من قانون األوراق المالية لعام  لزاماإل

ن أ للشركةو ."ESG"اإلفصاح عن متطلبات معايير حوكمة االستدامة الثالثية 

لسنوي ا تضمن تلك االفصاحات التي تدمج متطلبات االستدامة الثالثية في التقرير

لمجلس اإلدارة، مع وصف واضح للشركة حول االرتباطات بين معايير 

حيث كانت هناك  ستراتيجية طويلة المدى للشركة.االاالستدامة الثالثية و

 المجتمعي، وفيممارسات طوعية كبيرة من قبل الشركات لإلفصاح البيئي و

م قدم ائتالف كبير من صناديق التقاعد العامة، مدراء األصول، 0205أكتوبر 

استاذة القانون، المنظمات غير هادفة الربح الي هيئة األوراق المالية واألسواق 

 من أجل وضع قواعد بشأن افصاحات االستدامة.

 المانيا

 

، وزار العدل وشؤون 0202

 المستهلك

، للشركات "ESG"متطلبات معايير حوكمة االستدامة الثالثية لالتام  لزاماإل

اإلفصاح من خالل التقرير السنوي  موظف، 222الكبيرة التي لديها أكثر من 

  من خالل منهجية االلتزام او الشرحلمجلس اإلدارة، 

(Comply or explain approaches) 
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 النرويج

 

، للشركات "ESG"بات معايير حوكمة االستدامة الثالثية متطللالتام  لزاماإل ، البرلمان النرويجي0200

عفاء الشركات التابعة إذا قامت باالفصاح الشركة األم للمجموعة إالكبيرة مع 

اً عاماً الشركات التي تعد تقرير إلعفاءبأكملها، تم تفويض وزارة المالية بالسلطة 

 الستدامة.اإلفصاح من خالل التقرير السنوي وتقرير اGRI مبادئوفقاً ل

 هونغ كونغ

 

، في لوائح "ESG"متطلبات معايير حوكمة االستدامة الثالثية لالتام  لزاماإل ، بورصة هونغ كونغ0202

من خالل منهجية اإلفصاح من خالل تقرير االستدامة. دراج واالفصاح، اإل

  (Comply or explain approaches) االلتزام او الشرح

 الفلبين

 

راق المالية هيئة األو م0200

 واألسواق

 

  من خالل منهجية االلتزام او الشرح

(Comply or explain approaches)  ،ألول ثالث سنوات بشكل سنوي

 يخضع للعقوبة في حال عدم االلتزام او الشرح.

 ن تتوفر لدى مجلسأيدمج التقرير مع التقرير السنوي لمجلس اإلدارة، ويجب 

 "ESG" غير الماليةاح عن المعلومات اإلدارة سياسة واضحة بشأن اإلفص

االمارات 

العربية 

 المتحدة

 

، هيئة األوراق المالية 0200

 والسلع

لجميع " ESG" التام بمتطلبات االفصاح عن معايير االستدامة الثالثية لزاماإل

م أال تقل نسبة تمثيل المرأة عن 0202الشركات، كما تشترط التشريعات ُمنذ عام 

لعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة، وأن يكون بين من المرشحين % 02

 المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة مرشح واحد من العنصر النسائي على األقل. 

 SSE، Carrot & Sticks (C&S) project ، مواقع الهيئات واألسواق للدول،المصدر: إعداد الباحث

 

 :أداة الدراسة. 3

التنظيمية الملزمة  واألطربناء قاعدة بيانات عن اللوائح در المعلومات األولية وذلك بهدف االعتماد على مصا من خالل        

، بجمع لمملكةوكذلك في ا الدول بشكل عام والتي تتبنى عناصر االستدامة الثالثية ىعلى مستو عن االستدامة الثالثية باإلفصاح

في اإلبالغ عن تقارير االستدامة سواً بشكل وحوكمة الشركات ة والمجتمعية يالمعلومات حول سياسات ولوائح الحوكمة البيئ

الذي يجمع  Carrot & Sticks (C&S) projectي او طوعي للدول من مصادر متنوعة مثل مشروع الجزرة والعصى إلزام

و لعالم ميع انحاء افي جي او الطوعي في جانب حوكمة االستدامة الثالثية لزامبيانات حول سياسات الدول المتعلقة باإلبالغ  اإل

ويجمع الموقع كافة السياسات واللوائح   Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiativeمبادرة األسواق المستدامة 

 ،والتقارير ذات العالقة بحوكمة االستدامة الثالثية للدول األعضاء مع تصنيف لنوعية القواعد الملزمة ونطاق التطبيق ونوعيته

ات والمقاالت والدراس والتقارير، ومراجعة الكتب واقع الجهات التنظيمية واللوائح الصادرة عنها في ذات الشأنم إلىباإلضافة 

 .األجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة
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 :عرض النتائج. 1 

ي بدأت في الت االهتمامر أن الخلفية التاريخية والتنظيمية لموضوع االستدامة الثالثية تعد حديثة نوعاً ما بالرغم من بواد         

 ،ن الدولفي اإلفصاح عنها فيما بي لزاملتظل النظرة الشمولية لهذا المفهوم حديثة في عملية اإلبالغ واإل االخرعد واحد قبل البعد بُ 

عمال ألا عمال نتيجة تغير واقع ممارساتي لها أصبح ملموس في واقع بيئة األلزاموالتطبيق اإل لزاماال أن التوجه نحوها في اإل

اح عن يتضح لنا مدى الطلب المتزايد لإلفص أنه وفق الدراسات السابقة بالنسبة للشركات بشكل كبير عما كان علية سابقاً، كما

االستدامة الثالثية للمستثمرين وأصحاب المصلحة بين الدول والتوجه الصريح نحو تشريع األنظمة واللوائح التي تلزم اإلبالغ 

وصلت  يزيد عدد الدول التيحيث  ،وتختلف اللوائح بين الدول باختالف السلطة التنظيميةدول العالم  منكثير في " ESG"عن 

والزالت الكثير من الدول  حتى اآلن دولة 22عن االستدامة الثالثية ما يزيد عن  لإلفصاحوإصدار األنظمة التشريعية  لزاماإل إلى

 .لزامدرج في اإلاو الت التام لزاماألخرى تتوجه نحو عملية اإل

ستدامة االي عن لزامعدد كبير من الدول التي نفذت عملية اإلفصاح اإل أن إشارة الدارسات السابقة والتجارب الدوليةحيث          

 دألبعاابشكل تدريجي لكل بعد من  لزامعملية اإل تنفذ او لزامالثالثة في عملية اإل األبعادحد لكافة اما نفذته في آن وإ الثالثية

رجت ولكن كانت البداية دائماً لحوكمة الشركات للدول التي تد واحده،، ولم تتوحد الدول في منهجية التدرج في التطبيق بآلية الثالثة

سلطة  الثالثة دفعة واحدة وكانت بأبعادهان األثر يكون أقوى في حال تطبيق حوكمة االستدامة الثالثية أكما لوحظ  في التطبيق.

 .    في الدول من حكومة وليس من بورصةصادرة  لزاماإل

التنظيمية الملزمة لحوكمة االستدامة الثالثية ودرجة التطبيق واالفصاح عن  األطرقوية بين طردية ن هناك عالقة أكما           

ياً أن رون عالم، ويعتقد المستثمعنهاتنظيمي يعد هو الخطوة األولى لعملية اإلبالغ  إطارفوجود  ،تقارير االستدامة للشركات

عمليات الكشف الطوعي عن االستدامة الثالثية غير كافية وال بد من اللوائح التي تتطلب اإلبالغ عن تلك االفصاحات وتوحيدها 

في اإلبالغ عن االستدامة الثالثية يحقق الكثير من الفوائد لكال االتجاهين الشركة وأصحاب  لزامأن تشريع اإل ؛لمصلحة المستثمرين

تلبية احتياجات المستثمرين، المساهمة الفعالة في أهداف التنمية المستدامة  رفع درجة اإلفصاح والشفافية، :من حيث حةالمصل

 لشركاتة واالجتماعية وحوكمة ايوتأديب سوء السلوك اإلداري في قضايا الحوكمة البيئاالحداث السلبية  انخفاضللشركة والدول، 

، تحفيز الشركة على تغيير الممارسات اإلدارية تقليل مخاطر انهيار األسعارو ، الفرصاطرأدارة المخ، وتحسين سمعة الشركة

تج عن مما ين عالقات المستثمرين وأصحاب المصلحة تعزيز تقليل الدعاوى والغرامات، ،واعتماد المزيد من اإلنتاجية والكفاءة

يه االلتزام باالستدامة الثالثية بالرغم مما قد ينتج عن يعزز من إيجاب، ورؤوس امول جديدة إلىة الشركة والوصول حيرفع رب

قد تحتفظ الشركة بمعلومات "  ESG"عن  لإلفصاحوفي حال عدم وجود متطلبات تنظيمية  ؛اإلعدادتطبيقها من تكلفة في بداية 

 وانهيار األسعار عند المبالغة في قيمة حقوق الملكية إلىذلك  إلىسيئة لفترات زمنية أطول دون اإلفصاح عنها مما سيؤدي 

إلفصاح عن ا ويحسن تنظيم بطريقة أكثر التزاما وتوقيتاً  اإلفصاح وجود تنظيم يحكمبخالف  اإلفصاح عن المعلومات المتراكمة

مر ل أصبح األب صبح دمج فلسفة االستدامة الثالثية في بيئة أسواق المال ضرورةلي ،نتائج حقيقية مفيدة إلىالمعلومات ويؤدي 

مدى أهمية و ومدى ارتباطها برؤية الشركة واستراتيجيتها التركيز على سياسات الشركة تجاه قضايا االستدامة إلىصل يمتد لي

وإرساء االستدامة في الرؤية والقيم والسياسات  مجلس اإلدارة وأصحاب القرار في الشركة في قضايا االستدامة يلعبهالدور الذي 

من  لتأكدل تقرير االستدامة من قبل طرف ثالث مستقل بالمصادقة علىيلزم الشركة  فرض تشريعل تتوجهن بعض الدول أحتى 
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، ومن جانب أسواق المال اتصفت اكثر األسواق التي سنت التشريعات التنظيمية تلك التقاريرودعم مصداقية جودة تلك التقارير 

وجذب  وجاذبية أسواقهاقلبات في قضايا االستدامة لالستدامة الثالثية بتميزها على مستوى األداء والصمود في الصدمات والت

بعض الدول تفرض هذا االلتزام ضمن متطلبات إدراج  تبحبل أص االستثمارات األجنبية وارتفاع درجة الوعي لدى المستثمرين

 الشركة في سوقها المالي.

ات معلوم إلى وازدياد حاجة المستثمرين دامةم واتجاه الدول نحو التنمية المستوفي ظل التطورات المتسارعة حول العال         

ألصحاب  ارمحور صنع القر التي كانت سابقاً  التقليدية بخالف البيانات الماليةنتيجة تنوع االستثمارات وتعقيداتها إضافية 

ستوى الدول على مو المالية اإلضافية ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات وصنع التوجهات ألتشكل البيانات غير المالية ، المصلحة

دامة بكافة التنمية المستفي تحقيق هام  االستدامة الثالثية دور لتلعب فقط صحاب المصلحة وعدم االقتصار على البعد الماليأو

 ابعادها الثالثة.

ية في المال وما نشهده حالياً من تقدم المملكة في العديد من المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق          

ظل  فاق فيالمملكة مؤخراً من ضمن أكبر عشرة أسواق مالية على مستوى العالم والزال طموح التقدم في المرتبة يلوح في األ

بيئة المملكة جذب استثمارات اجنبية كبيرة نتيجة اإلصالحات التنظيمية التي قامت بها المملكة  ت، حيث شهد0202رؤية المملكة 

حيث وصلت قيمة االستثمارات األجنبية في  ،وجذب األموال األجنبية وفي بيئة القطاع المالي بشكل خاصالمجاالت  ىفي شت

بعد االنضمام للمؤشرات العالمية ليصل حجم االستثمار  ،م0200عام  الربع الثاني من مليار لاير بنهاية 022السوق المالية ما يفوق 

ئة لتشكل تلك االستثمارات حافز مهمه للمحافظة عليها في بي لالستثمار األجنبي األجنبي في السوق األعلى ُمنذ بدء فتح السوق

وتوفير األنظمة لقضايا االستدامة في ظل الطلب والحجم المتزايد للجهات التي تتبنى مبادئ االستثمار المسؤول، أسواق المال 

تشريعية وتلبية ة التنظيمية واليمتطلبات تحسين البيئ تظل ،ولما يعول علية القطاع الخاص في تعزيز المشاركة في الناتج المحلي

 عمال وخلق االستدامة للشركات.رغبات المستثمرين وأصحاب المصلحة مطلب لتحقيق التنمية المستدامة في بيئة األ

اال أنه ال يكفي  0202بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية المملكة و          

ص مشاركة شركات القطاع الخافي تعزيز مفهوم التنمية المستدامة باالستفادة من التجارب الدولية  من بل ال بد الدولة، التزام

الث في الث األبعادوأصحاب المصلحة والعمل على تكاتف الجهود في نشر تقارير االستدامة من قبل الشركات ومدى تطور تلك 

ام العام وآلية االلتز طارن، وخصوصاً في ظل عدم وجد تنظيم او تشريع ينظم اإلف تحقيق تنمية مستدامة للوطكل شركة بهد

عدم وجود مؤشرات للقياس ومنظمات محلية، وما يشهده  إلىاالستدامة الثالثية بشكل شامل وموحد وصريح، باإلضافة بعناصر 

بحوكمة االستدامة الثالثية وخصوصاً بعد  باالهتمامل الشركات المدرجة واقع التطبيق في المملكة من ممارسات محدودة من قب

وعدم القدرة على معرفة الجهود المبذولة واالسهامات المتحققة في التنمية جائحة كورنا والعمل على نشر تقارير االستدامة، 

تلك الممارسات، في حين أن معظم المستدامة وصعوبة الحصول على المعلومة ورصد مدى التطور والنمو والمقارنة لمثل 

وظل اإلفصاح وااللتزام من قبل الشركات بعناصر حوكمة  الشركات ال تفصح عن االستدامة الثالثية بشكل شامل وواضح،

العالمية  المؤشرات إلىاالستدامة الثالثية أقل من المأمول في واقع بيئة الشركات في المملكة ويستند في بعض الحاالت النادرة 

 .ادرة من المنظمات غير الهادفة للربحالص
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 لزامفي عمليات اإلبالغ والتدرج في اإلمقترح لحوكمة االستدامة الثالثية يتسم بالمرونة  إطارتبرز أهمية وجود  أمن هن         

وتوجهاتها  0202 كن تطبيقه وقياسه لكافة المهتمين وبما يتوافق مع رؤية المملكةموحد للشركات يمُ  إطار إلىبهدف الوصول 

وذلك بناء على نتائج التجارب الدولية وواقع الممارسات المحلية والعالمية والنظر في الدراسات  األبعادنحو االستدامة في كافة 

االسترشاد بالمؤشرات العالمية  عن طريق، من خالل المؤشرات األولية لالستدامة لتتماشى مع طموحات المملكة ذات العالقة

مة للمساه ىو إصدار مؤشرات وقوالب لالستخدام من قبل الشركات في مراحل التطبيق األولأهادفة للربح  للمنظمات الغير

ظيمات شكل تدريجي ومرن من خالل سن التننحو إصدار التقارير ب التوجهبمساعدة الشركات على التطبيق وتشجيع الشركات على 

حفز الشركات وبما يضافية عالية على الشركات في سرعة التطبيق والتشريعات التي تلزم عملية التطبيق دون فرض تكاليف إ

موحد لإلفصاح يمكن للشركات اتباعه ويسهل على الفئة  إطارر يوفتمع أهمية  ؛رؤيةالبالمساهمة في مشاريع التنمية وفق 

لية سنوية مستقل عن االستدامة بآتقرير  من خالل المستهدفة التقييم والمقارنة بين كافة الممارسات في حوكمة االستدامة الثالثية

حوكمة شامل في عملية التشريع مع أهمية  إلىللوصول ، وبمدة ال تزيد عن أربعة اشهر من نهاية السنة المالية للشركةللنشر 

يات دوبما يحقق المصلحة العامة لقياس األثر لتلك التشريعات ومعالجة أي تح المستهدفة من هذا التطبيق اتاستطالع مرئيات الفئ

وكمة رساء معايير تقيس حإل في مراحل الالزم ومراعاه الشركات التي تطبق المعايير العالمية نظراً لعدم وجود تشريعات داخلية

عن الحد األدنى من المعلومات  لإلفصاح( على وضع إطار استرشادي 0، لذا تم العمل في الجدول ادناه رقم )االستدامة الثالثية

واألدلة االسترشادية ويتوافق مع بيئة المملكة العربية  ستدامة الثالثية بما يتوافق مع الممارسات الدوليةااللكل بعد من أبعاد 

ة ، حيث تضمنت أهداف التنميوربطها بأهداف التنمية المستدامةالتي تصدر تلك المعايير والمنظمات غير الربحية  السعودية

ي التقارير واألعمال وقد أصبحت تقارير االستدامة جزًء ال يتجزأ من العمل المستدامة الحث على تضمين تلك األهداف ودمجها ف

مة االستدامة الثالثية عن حوك باإلفصاحالعالمي، والتي تتطلب تفعيل دور السياسات واللوائح التنظيمية التي تشجع وتلزم الشركات 

 لفوائدها المختلفة على المنظمات.

 الثالثية:تقارير االستدامة  في ر االستدامة الثالثيةلمعايياالسترشادي  اإلطار(: 3جدول )

المعايير المقترحة لإلبالغ في تقرير  الهدف المقابل في أهداف التنمية المستدامة

 االستدامة

 االستدامة الثالثية

“ESG” 

 

 االنبعاثات الكربونية. .0

 كفاءة استخدام الطاقة واالستهالك. .0

 .كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .0

 الجهود المناخية والنفايات. .0

 وتقليل المخاطر. السياسات البيئية .2

 .استثمارات ومنتجات مستدامة .2

 

 

(E)البيئة 
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التنوع وتكافؤ الفرص واألجور بين  .0

 الجنسين.

 عدم التمييز .0

 .الصحة والسالمة ونسبة اإلصابات .0

 حقوق االنسان وعمل األطفال. .0

جهود االستثمار في المجتمع وراس  .2

 مال البشري.ال

 والتدريب. جهود خلق الوظائف .2

 االجتماعية (S) المسؤولية 

 

 

 إطار واستراتيجية االستدامة .0

مجالس اإلدارة واللجان، االستقاللية  .0

 والتنوع في التعيين.

 المكافأة والحوافز .0

 قواعد السلوك االخالقي .0

سياسة مكافحة الفساد وتعارض  .2

 المصالح.

 اإلفصاح والشفافية. .2

 مساهمينحقوق ال .5

والمصادقات  تقارير االستدامة .5

 الخارجية.

 الشركات(G) حوكمة 

 SSE، SDG، WFE المصدر: إعداد الباحث، مواقع الهيئات واألسواق األدلة االسترشادية  للدول،

  نتائج الدراسة:. 5

 ة فصاح عنها في التقارير لكافيتضح مدى االهتمام والطلب المتزايد حول العالم لمدى أهمية حوكمة االستدامة الثالثية واال

 األطراف، ومدى تأثير البيانات غير المالية؛ واالثر الذي تتركه عند التطبيق من حيث الفرص، المخاطر، تحسن األداء

للشركة واستدامتها، مستوى الثقة والسمعة وجذب المستثمرين وترشيد اتخاذ القرارات ألصحاب المصلحة والربحية 

 .ودة التقارير المالية والعالقات القوية بين الشركة والمجتمع والبيئةوالمستثمرين وزيادة ج

  توجه العديد من الدول حول العالم إلى فرض االلتزام التام أو التدريجي لحوكمة االستدامة الثالثية وإصدار األنظمة

ولم  ؛يها من قبل طرف خارجيوالمصادقة عل والتشريعات التي تنظم أطر االلتزام والعمل لإلبالغ عن تقارير االستدامة

تتفق التجارب الدولية على طريقة وجهة موحدة إلصدار التشريعات والتنظيمات المتعلقة باالستدامة الثالثية الختالف طبيعة 

كل دولة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترمي لها للوصول إلى االستدامة الثالثية، وجذب االستثمارات األجنبية 

 وارتفاع حجم األصول التي تستثمر في تلك الجوانب. لهاي ظل التوجه العالمي ف
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   تواجه الشركات في المملكة تحديات في اإلفصاح واعداد تقارير االستدامة الثالثية نتيجة غياب اإلطار التشريعي والتنظيمي

الثية في األسواق المالية وبيئة المملكة، وبعض االختالف في ممارسات حوكمة الشركات ذات العالقة بحوكمة االستدامة الث

وعدم المعرفة التامة والغموض لواقع المتطلبات والمعايير وغياب درجة الوعي في مدى األهمية والتشجيع على االلتزام 

واالفصاح عن مثل تلك الممارسات، و دمج مفهوم االستدامة في استراتيجية الشركة وخطط عملها؛ مما يترتب علية تفعيل 

كبر لدور األسواق المالية وتطويرها للمساهمة بشكل أكبر في االستدامة الثالثية ومواكبة المعايير الدولية، ورفع كفاءة أ

السوق والشركات وإتاحة العديد من االفصاحات للمستثمرين لدعم عملية االستدامة وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين 

 يعزز من جذب المستثمرين الخارجيين.والمعايير الموحدة القابلة للقياس بما 

  وجود أثر إيجابي اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير في مختلف الدول التي تبنت تطبيق حوكمة االستدامة الثالثية والمساهمة

 في تحقيق األهداف االستراتيجية في كال القطاعين العام والخاص، مع أهمية الشراكة بين القطاعين في الجهود لتحقيق اهداف

التنمية المستدامة. حيث يشهد الوضع الراهن توجه من قبل الجهات المنظمة الدولية بإصدار معيار لإلفصاح عن االستدامة 

الثالثية مما يحتم ضرورة التوجه والموائمة مع تلك التوجهات للمملكة وذلك في مراحل مبكرة في ظل النمو السريع لطلب 

لمثل تلك االلتزامات لالنضمام للمؤشرات العالمية في االستدامة الثالثية وزيادة روح  تقارير االستدامة وتهيئة بيئة األعمال

  المنافسة وكفاءة األداء فيما بين الشركات.

 التوصيات:. 6

  قيام الجهات التنظيمية والمشرفة على الشركات في المملكة بالتنسيق وإصدار التنظيمات والتشريعات المنظمة لالستدامة

لمعايير التي تحكم شكل وآلية اإلفصاح وتوقيته وإصدار إطار موحد للتقارير مع أهمية استطالع الرأي الثالثية وا

 بآلية االلتزام أو التوضيح بخطة تتصف بمتوسطة المدى ومراعاة المرونة والتكلفة في التطبيق للشركات بشكل تدريجي

االستدامة من طرف خارجي في نهاية مرحلة التطبيق؛  اريروصوالً إلى تأكيد تق بما يتناسب مع بيئة الشركات في المملكة

 .وإطالق مؤشر االستدامة الثالثية ليكون قياس ومرجع للمهتمين والشركات

  تطوير الجوانب التنظيمية الحالية في المملكة لتشمل األبعاد الثالثة في التنمية المستدامة الحوكمة البيئية واالجتماعية

المثال الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية تطويرها لتشمل التوسع  وحوكمة الشركات على سبيل

في الجانب البيئي واالجتماعي بشكل أكبر بما يحاكي التجارب الدولية في تلك الجوانب والتوسع في جانب حوكمة 

ة حين لعضوية مجلس اإلدارالشركات وتفعيل جوانب التنوع بين الجنسيين في مجالس اإلدارة وأن يكون بين المرش

 .وشروط  الدخول الى أسواق المالمتطلبات ضمن  وتضمينهامرشح واحد من العنصر النسائي على األقل 

  أهمية أدراج حوكمة االستدامة الثالثية في استراتيجية الشركة وادارتها لتصبح االستدامة عنصر أساسي في الشركة

مع إلزامية اصدار تقارير االستدامة السنوية بشكل ثنائي اللغة وجعلها محور بأكملها وتأسيس جهات/ لجان مشرفة عليها 

ونشرها على موقع الشركة وموقع السوق بطريقة يسهل الوصول  رئيسي ضمن لقاءات المستثمرين وأصحاب المصلحة

 .اليها

  ت االستثمار العالمي للشركاالعمل على توعية الشركات ومجالس اإلدارة وتوضيح مدى أهمية االستدامة الثالثية وتوجه

تظهر االستدامة الثالثية و عن التي تفصح عن االستدامة الثالثية؛ وتشجيع الشركات السعودية التي تطبق اإلبالغ
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اعطائها ميزة تفضيلية في المنافسات والتعامالت مع الجهات الحكومة مع انعكاسات اهداف التنمية المستدامة في تقاريرها 

  المحتوى المحلي مما سيسهم في تعزيز بناء اقتصاد مستدام متنوع.ووزن في متطلبات 

 

 قائمة المصادر والمراجع:. 7

 العربية المراجع. 1.7

 معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث والدراسات.الحوكمة في القطاع العام. الرياض (.م0202) .عبد هللا البسام، بسام : 

  ،التنمية المستدامة " مدخل تكاملي لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع التركيز (م0202) .عبد الرحمن عبد هللاالبريدي .

 .العبيكان للنشر :، الرياضالعربيعلى العالم 

  اإلفصاح التطوعـي عـن االستدامة وفقـا للمبـادرة العالميــة إلعــداد  .(م0200)عبد هللا. الزهراني ندى، عسيري

 ، مج، مجلة الديوان العام للمحاسبةلــى شــركات المســاهمة الصناعيــة الســعوديةدراســة تحليليــة ع(GRI) التقارير

 02-0، ص0، ع0

 ،تكامل معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  (.م0200) .الدكاني رامي، قانصو فادي زغيب نيكوال

 ، اتحاد البورصات العربيةالعربيةفي المنطقة 

 (. مؤشر االستدامة م0200) .ات اإلنمائيةشركة آدك لالستشارESG،األهمية، المعايير. . المفهوم 

 ( .م0200غالب، فاتح، وزرقون، عمر الفاروق .)مستوى التقرير عن حوكمة االستدامة الثالثية "ESG " للشركات

تم ، 0 -02. 0،ع5مج اإلقتصادية، المجلة الجزائرية للتنمية.MENA " المقيدة بالبورصات في المنطقة العربية

 http//:search.mandumah.com/Record/12 موقع مناالسترجاع 

 (. حوكمة االستدامة الثالثيةم0200) .كريري، عصام ESG  في إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، مجلة العلوم

 02جامعة تعز فرع التربة، ع  اإلنسانية،التربوية والدراسات 

 دية، نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، متوفر على الموقع االلكتروني هيئة السوق المالية السعو

www.cma.org.sa 

 واقع حوكمة االستدامة الثالثية .(م0200) .وهابي خديجة، غالب فاتح ESG  في الشركات التركية، مجلة آفاق علوم

 50-20، ص0، ع2اإلدارة واالقتصاد، مج 

 دراسة تطبيقية-أثر مستوى وجودة اإلفصاح عن تقارير االستدامة على األداء المالي للشركات (. م0200) .يونس، نجاة 

جامعة بورسعيد،  . مجلة البحوث المالية والتجارية،على الشركات الصناعية المدرجة بسوق المالي السعودي

 0،0200ع،00مج
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 Alareeni, Bahaaeddin & Hamdan, Allam. (2020). ESG impact on performance of US S&P 

500- listed firms. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 
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 في التصوير التشكيلي السعوديالمستمدة من األبواب النجدية جمالية توظيف الرموز التراثية 

The aesthetic use of heritage symbols derived from the Najd doors in Saudi plastic painting 
   

 مها محمد ناصر السديريالدكتورة/  اعداد

لمملكة ا الرسم والتصوير التشكيلي، قسم الفنون البصرية، كلية الفنون، جامعة الملك سعود، الرياض،تخصص  أستاذ مشارك،

 العربية السعودية

 Email: Dr.maha.alsudairy88@hotmail.com  

 الملخص

معارف و عاداتمن معتقدات وحويه يعد الموروث الشعبي جزءاً مهماً من الثقافة، فهو يوفر أرضية خصبة للعمل الفني بما ي       

قابلة الستلهامها في بناء األعمال الفنية، فمفهوم التوظيف للموروث الشعبي في األعمال الفنية يتطلب تحديد الهوية التعبيرية 

وعندما يرتبط مفهوم التوظيف بأطر الموروث الشعبي بصفته عنصراً فإنه يمنح الموروث عمقاً داللياً وفكرياً  ،الخاصة بالعمل

كشف عن عناصره وأشكاله وقيم التشكيل فيه، من حيث توظيف العناصر التشكيلية، كخامة اللون، والكتلة، وجمالياً عبر ال

يغة فالرمز في الفن المعاصر يعد ص ،ويعتبر الرمز وسيلة للتعبير في مجال الفنون من عصر آلخر  .والملمس، وبنية الشكل

ما  :يلموز التراث الشعبي. وعليه تتحدد مشكلة البحث في السؤال التامتجددة للتعبير الفني، ويعد كمدخل للتعبير يستلهم من ر

 في التصوير التشكيلي السعودي؟المستمدة من األبواب النجدية جمالية توظيف الرموز التراثية 

لتصوير اتوظيفها في و المستمدة من األبواب النجدية في الثقافة السعودية، تراثيةالتعرف على الرموز اللى إيهدف البحث و   

في اجراء تجربة  جريبيوالمنهج الت، وز التراثيةالباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تتبع األدبيات المتعلقة بالرم اتبعت. التشكيلي

ية المستمدة من األبواب النجدية ما بين هندس التراثية تنوع أشكال وأنواع الرموز التالية: النتائجوتوصلت الباحثة الى ، البحث

الشعبي برموزه  الموروثو .التصوير التشكيليونباتية مما أكسبها جماليات خاصة كما أن لها تأثير فعال في اإلبداع التصميمي في 

التقنية وب ووزخارفه مؤثر قوي في طرح الموضوعات ومحفز للفنان المعاصر نحو استحداث الجديد في كيفية العرض واألسل

توجه الفنان التشكيلي الي االستلهام من التراث كمصدر للرؤية التصميمية يعمل على زيادة االبتكار والتجديد  وايضا .يللعمل الفن

  .في تصميم اللوحات التشكيلية ويحافظ على الهوية الثقافية بشكل يواكب التطور الحضاري

 التصوير التشكيلي. ،األبواب النجدية، التراثيةالرموز ، توظيف، جمالية: الكلمات المفتاحية
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The aesthetic use of heritage symbols derived from the Najd doors in Saudi plastic 

painting 

 

Abstract 

     The popular heritage is an important part of the culture, as it provides a fertile ground for the 

artistic work, including beliefs, customs, and knowledge that can be inspired in the construction 

of artworks. The concept of employing the popular heritage in artworks requires defining the 

expressive identity of the work. The symbol is considered a means of expression in the field of 

arts from one era to another, as the symbol in contemporary art is a renewed form of artistic 

expression, and is considered as an entry point for expression that draws inspiration from the 

symbols of folklore. Accordingly, the research problem is determined in the following question: 

What is the aesthetic use of heritage symbols derived from the Najd doors in Saudi plastic 

painting? 

       The research aims to identify the heritage symbols derived from the Najd doors in the Saudi 

culture, and to employ them in plastic painting. The researcher followed the descriptive analytical 

approach in tracking the literature related to traditional symbols, and the experimental approach in 

conducting the research experiment. The researcher reached the following results:        The diversity 

of the shapes and types of heritage symbols derived from the Najd doors, between geometric and 

botanical, which gave them special aesthetics, and they also have an effective impact on design 

creativity in plastic painting.The popular heritage, with its symbols and motifs, has a strong 

influence on presenting topics and motivates the contemporary artist towards creating new things 

in how to display, style, and technology for artwork.And also the plastic artist tends to draw 

inspiration from heritage as a source of design vision that works to increase innovation and renewal 

in the design of plastic paintings and preserves the cultural identity in a way that keeps pace with 

civilized development. 

 Keywords: The aesthetic, heritage, symbols derived, the Najd doors, plastic painting. 
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 المقدمة. 1

يعتبر الموروث الشعبي جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الشعوب، فهو الوعاء الذي تستمد منه تاريخها وتقاليدها وقيمها األصيلة،       

الوطنية، كما يمثل جسر التواصل بين األجيال، وإحدى الركائز األساسية في عملية التنمية والذي يعبر عن ثقافتها وهويتها 

وتملك المملكة العربية السعودية ثراًء حضاريًا  .والتطوير والبناء، والمكّون األساس في صياغة الشخصية وبلورة الهوية الوطنية

 ي مجموعها عن عمق ثقافي وطني ال مثيل له.يتمثل في اآلداب الشعبية والفلكلور المتنوع، التي تعبر ف

الحياة اليومية،  في أدق تفاصيل اإلنسانية االحتياجاتفالتراث الشعبي أحد ميادين الحياة التي تتشعب في فروع متعددة لتغطي     

لمملكة تمتع االحس الوطني، حيث ت تنميةفهو بكل ما يتضمن من عادات وحرف ومالبس ومأكوالت وفنون شعبية من اهم عناصر 

مختلف ب االجتماعيةويمثل كل نوع من هذا التراث العريق الحياة  ،العربية السعودية بتنوع فريد في عناصر التراث الشعبي

معان  لما له من التشكيليةومصدر أبداعي في مجاالت الفنون  الوطنيةمجاالتها واختالفها في كل منطقة، فهو أحد ركائز الهوية 

الممكن  ومن ،، فالتراث منبعاً خصباً اإلنسانيةادات الناس وتقاليدهم وطقوسهم، وعامالً هاما من عوامل الثقافة مرتبطة مباشرة بع

 تحمل سمة األصالة والمعاصرة. فنيةفي إنتاج أعمال  صياغته

ويعد موضوع الحفاظ على التراث ونقله موضوع في غاية األهمية، لكونه أحد المقومات األساسية لكشف العمق الحضاري        

ألي أمة، وإبراز تطورها الثقافي والفكري، كما يعد الدليل المادي لكتابة التاريخ. وتسعى المملكة العربية السعودية في اآلونة 

عب بما فيه تمثل تاريخ الش وذلك؛ ألنهاوتسجيلها في قائمة التراث الثقافي والعالمي، ة الثقافية األخيرة الى االهتمام برموز الهوي

 من تقاليد وعادات، فهو فن فطري وظيفي يعطي الحياة العربية طابعاً متميزاً يتسم بالوحدات المتنوعة من بلد إلى أخر.

فخر لألمم واعتزازها؛ فهو بما يحمله من قيم ومعان دليل على  يعد التراث الثقافي على اختالف انواعه واشكاله مبعث      

أداة من أدوات التواصل  وتعتبر الفنوناالصالة، والمعبر عن الهوية الوطنية، بوصفها صلة بين ماضي األمم وحاضرها. 

ثقافية واحترام از بالهوية الواالتصال بين الشعوب، وتفتح الرؤى المتسعة على الحضارات اإلنسانية وثقافاتها وتساعد على االعتز

ثقافة اآلخر، ففنون الحضارات تعكس التنوع الشديد في الثقافات سواء المحلية أو العالمية، وهذا التنوع يمكن أن يصبح قنوات 

 نحيث أن للفنون دوراً هاماً ومؤثراً نحو تكوين الوعي بالحوار الحضاري مع اآلخر وتشكيل فنو "،للتفاعل واالتصال المباشر

    .(2002)عزوز، " الحضارات على مر العصور للمساهمة بالتالقي الحضاري

ويميز األسلوب الرمزي في التعبير وجود أكثر من اتجاه في التفسير فالرمز في الفن ال ينسخ صوراً للواقع المرئي، وإنما يجعل    

ف ال الفنية المتنوعة لغرض توسيع دائرة المعرفة والتعرما خلف العالم المرئي قابال للرؤية، لذلك كان التعبير الرمزي في األعم

 وجمالية عبيريةت يحمل قيموبما ان الفن الشعبي السعودي  على صيغ الترميز في الفن المعاصر كصيغة متجددة للتعبير الفني. 

 وتأكيدا أصيلابع بط مميزة فنيةوالتي تعطى للعمل الفني سمة  واسس التصميم،بالعناصر  يةالغن لمفردات الفنيةوا بالرموز وملئ

للمجتمع السعودي فقد انبثقت فكرة البحث في محاولة دراسة وتحليل رموز التراث الشعبي السعودي في  التراثيةعلى الهوية 

 تصوير التشكيلي.ال
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 مشكلة الدراسة. 1.1

 مجاالت،لتراث الشعبي في شتى الاالهتمام با  أدى الى ،مرت المملكة العربية السعودية بفترة شهدت فيها تطورا تكنولوجيا        

وتم انشاء هيئات خاصة لالهتمام بالتراث المادي وغير المادي وتسجيله بعضا منه   أصبح إرثاً تاريخياً تُنشأ من أجله المتاحفو

األصالة، ويعد د بفكر معاصر يتسم بيكون أساساً للبناء وقاعدة للتفاعل الحي بتنمية التراث وإحيائه من جديل، في منظمة اليونسكو

الموروث الشعبي جزءاً مهماً من الثقافة، فهو يوفر أرضية خصبة للعمل الفني بما يحويه من معتقدات وعلوم ومعارف قابلة 

رية يالستلهامها في بناء األعمال الفنية، فمفهوم التوظيف للموروث الشعبي في األعمال الفنية يتطلب أوال تحديد الهوية التعب

الخاصة بالعمل، ومظاهرها االتصالية مع المتلقي، وعندما يرتبط مفهوم التوظيف بأطر الموروث الشعبي بصفته عنصراً فإنه 

يمنح الموروث عمقاً داللياً وفكرياً وجمالياً عبر الكشف عن عناصره وأشكاله وقيم التشكيل فيه، من حيث توظيف العناصر 

لة، والملمس، وبنية الشكل، ومن ناحية أخرى فإن التوظيف يحول الموروث الشعبي في العمل الفني التشكيلية، كخامة اللون، والكت

 إلى أفعال خالقة مؤثرة في كل ما يتعلق بالعمل.

ويعتبر الرمز وسيلة للتعبير في مجال الفنون من عصر آلخر ومن اتجاه فني آلخر، حيث إن المجتمع في مرحلة التعلم         

، فالرمز في تلفةالمخ ئيون المعاصرة في ظل حالة التحول التي يعيشها بعد انتشار التكنولوجيا ووسائل االتصال المرلتقبل الفن

البحث  تحدد مشكلةتوعليه  التراث الشعبي.رموز ويعد كمدخل للتعبير يستلهم من  ،الفن المعاصر يعد صيغة متجددة للتعبير الفني

 ؟التشكيلي السعودي التصويرفي المستمدة من األبواب النجدية التراثية  توظيف الرموزما جمالية  :التاليفي السؤال 

 :التاليةويتشعب منه األسئلة الفرعية 

 ؟في الثقافة السعودية النجديةبواب ما الرموز التراثية المستمدة من األ -1

 لتشكيلي؟ مجال التصوير اتثري  مبتكرةتنفيذ لوحات في  رموز التراث المستمدة من األبواب النجديةتوظيف كيف يمكن  -2

 أهداف البحث. 2.1

 .في الثقافة السعوديةالمستمدة من األبواب النجدية  تراثيةالتعرف على بعض الرموز ال -1

 رموز التراث المستمدة من األبواب النجدية في تنفيذ لوحات مبتكرة تثري مجال التصوير التشكيلي توظيف  -2

 .التراث تجمع بين األصالة والمعاصرة رموز توظف بهامبتكرة إيجاد حلول مختلفة للوصول إلى تصميمات  -3

 أهمية البحث. 3.1

 األهمية النظرية:. 1.3.1

 إيجاد مداخل جديدة تثري مجال التصوير التشكيلي السعودي المعاصر. -1

األعمال الفنية، وذلك من خالل توظيف الرموز التراثية في  تعبيريمدخل القاء الضوء على الرموز الشعبية السعودية ك -2

 .في التصوير التشكيلي
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إثراء مجال التصوير التشكيلي باستخدام التصميمات المستمدة من مفردات التراث وكشف جمالية رموز التراث الشعبي  -3

 .في االعمال الفنية

 األهمية تطبيقية: . 2.3.1

لحفاظ على التراث الشعبي السعودي متمثال بالوحدات الزخرفية وإعادة احيائها بشكل وظيفي معاصر من االمساهمة في       

مثيل مع توسيع افاق االبداع لدى الفنان وصقل رؤيته الفنية إلعادة ت األجيال،خالل البحث العلمي واإلنتاج الفني ونشر الثقافة بين 

م والتي تنص على العمل إلحياء التراث الوطني والعربي 2030وذلك تنفيذا لرؤية المملكة  ،الزخارف السعودية بأسلوب تجريدي

للمساهمة ة؛ يفي اللوحات التشكيلاميم المبتكرة تصالمفردات التراث ودورها في إثراء لرموز وإظهار القيم الجمالية و واإلسالمي.

ردات المفالرموز و فيهالوحات توظف موروث الشعبي في ابداع لفت االنتباه الي أهمية الو ،في الحفاظ على الهوية الوطنية

 تراثية.ال

 حدود البحث. 1.1

 النجدية.في األبواب  ةالسعوديوز التراثية يقتصر البحث على تناول األدبيات المرتبطة بالرم :موضوعيةحدود 

 .السعودية في اللوحة التشكيلية تراثيةال وزالرم اعداد تجربة للباحثة من خالل توظيف تقوم على حدود تطبيقية:

 مصطلحات البحث. 5.1

 Aesthetic values :القيم الجمالية

الخطوط و  و لوان( القيم الجمالية في الفنون التشكيلية بإنها " صفات شكلية تجعل األشكال و األ2002يعرف )عطيه، اصطالحا: 

بل تجعلها مستحقة للتقدير، وال يكتفى باالستمتاع بالتقابالت و التشابهات و التكرارات و التغييرات  ،الحجوم مرغوبا في تأملها

لرشاقة مثل المرونة أو ا ،و إنما ينبغي االنتقال نحو تأمل العناصر الوجدانية و األفكار المجردة ،كصفات حسية جمالية ،في الشدة

 ،لعالقات الخطية و اللونية و الملمسية بشكل متوازن في إطار مقصود تبعا إلرادتهفيقوم الفنان بتنظيم ا ،أو القوة أو الحركة

ليستمتع المتذوق بهذه البراعة الفنية ممثلة في التنظيم الشكلي للعناصر و التأثير التقني للخامة بغرض  ،مستخدما تقنيات مناسبة

 21تذوقها و االستمتاع بجمالها ". ص

يسعى المصمم لتحقيقه من خالل ترابط جميع عناصر التصميم وأسسه من اتزان  الذياألساسي  هي الهدف التعريف االجرائي:

التكوين والعالقات بين األشكال واالنسجام اللوني وغيرها، وعالقة األجزاء بعضها ببعض وعالقتها بالكل، ويأتي ذلك من خالل 

 تناسب وانسجام وترابط العمل الفني.

  The symbolالرمز:

هو " اإلشارة أو اإليماء " كما جاء في القاموس المحيط، وهو داللة يحتوي مضمون ما يمثله، بمعنى أنه ال  :اصطالحا: الرمز  

يجب أن يكون مطابقا له في المعنى، ومع ذلك فإنه يملك ازدواجية الشكل والصورة ما بين الشكل المرئي المباشر وما بين ما 

كل ما يحل محل شيء آخر في الداللة عليه ال بطريق المطابقة التامة فهو شيء مجرد أيضا . وهو يستحضره أو يمثل صورة له

 (2010يحل محل الملموس. )محمد، 
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( ولمصطلح 2003"يتعلق بحالة باطنية معقدة من أحوال النفس، وبموقف عاطفي أو وجداني" )الشهراني،  والرمز الجمالي:

الرمزية معنى عام ومعنى خاص في تاريخ الفن فهو في معناه العام أو الواسع يعني استخدام أشكال أو أشياء ال تقصد لذاتها، ولكن 

فتراض أن معناه سيفهم من خالل المشاهدة. أما الرمزية في معناها الخاص رمز بها إلى شيء آخر، وفاعلية الرمز تكمن في اي

فتشير إلى أسلوب فني سيطر على الفن التشكيلي والفنون المرئية عموماً منذ بداية القرن التاسع عشر، فالحركة الرمزية بدأت في 

 م ثم أصبحت عالمية بمرور الوقت. 1880"فرنسا" عام 

عقلي يعبر عن الوجدان أو صياغة النفعال يدركه العقل، وهي دالالت شكلية نابعة من فطرية التعبير، هو نشاط  :تراثيالرمز ال

 (.2018، عبد العزيزومعاني مصاغة في أشكال أصبحت عالمات تدل على عادات وتقاليد كل شعب. )

يه. وقد ال يكون مطابق له في المعنى هو داللة يحوي مضمون ما يمثله من معنى وقيمة للشيء الذي يرمز ال :التعريف االجرائي

 وقد تحمل الصورة والشكل ازدواجية ما بين الشكل المرئي وما بين ما يستحضره أو يمثل صورة له.

 :Employmentتوظيف 

 فالوظيفة بشكل عام تحقق شرط معين،المحددة لعصر معين او مجتمع  هي االستجابة المناسبة الى حد ما لالحتياجات اصطالحا:

 .(Encyclopaedia,2021اجلها )المنفعة بحيث تؤدي األشياء المصنوعة األغراض التي تصنع من 

 وغيرها، وإعادةهي استخدام بعض الرموز واالشكال سواء أشكال نباتية أو هندسية مجردة من التفاصيل  التعريف االجرائي:

 الفنان.يختاره صياغتها بما يتناسب مع فكرة الفنان وطرحه للموضوع المراد التعبير عنه بأسلوب فني 

 Heritage التراث

راث التووعلوم وفنون وينتقل من جيل الى جيل مثل التراث اإلنساني  وآدابما له قيمة باقية من عادات "هو  التراث اصطالحا:

 وادبية،ما خلفه السلف من اثار علمية وفنية "كل ويعرف أيضا  .(1210م، ص2012العزم  )أبو "االدبيالتراث واإلسالمي 

يسا مما يعتبر نف جيل،ام معنوية كاآلراء واالنماط والعادات الحضارية المنتقلة جيال بعد  وغيرها،سواء مادية كالكتب واالثار 

 .(22، ص2008،)عمر "الشعبيوالثقافي وبالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه التراث اإلسالمي 

مع، وعن للمجت األخالقيالتراث الشعبي هو كل ما يرثه اإلنسان من رموز، ويتصل بإبداع وثقافة الشعوب ويكشف عن النظام    

ة لبناء بللممارسات العقليـة الجاذ باإلضافةبين عناصر الكون، وأفكار المجتمع، القة اتجاهاته الفكرية وتصـوراته للكـون والع

 .(م2017أبوزيد ) المجتمع

أي انتقال العادات او المعتقدات من جيل الى اخر أي توريث القديم ويتوقف مدلول كلمة تراث على السياق الذي تستخدم  اصطالحا:

 .(2018 )يوسف، فيه.

اء البلد بين أبن مادية وغير ماديةوممتلكات عادات وتقاليد دين ويصل لإلنسان وتتوارثها األجيال من  : كل ماالتعريف االجرائي

 وأسلوب حياتهم. تتحدد به أفكارهم ومعتقداتهمالواحد 
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هي أبواب تصنع من "خشب األثل لقوته ومقاومته للظروف المناخية، وفي المدن والبلدان النجدية   Najd doorsاألبواب النجدية

دة ما يكون من الداخل، ومن يريد فتح الباب يدخل يده من الكّوه يقومون بزخرفتها وتلوينها ويكون لها مجرى لفتحها وإقفالها وعا

ويفتحه، والكّوه عبارة عن فتحة صغيرة بجانب الباب تكفي لدخول اليد.  وبعض األبواب الكبيرة تكون من جذوع النخل بعد 

فن  .فة األبواب النجديةتسطيحها وتقطيعها إلى قطع كبيرة ومستطيلة محاطة من الجوانب بخشب أثل لحبكها وتماسكها" زخر

 (al-jazirah.com)  األصالة والبساطة واإلبداع

 لتزيين الباب بزخارف نباتية أو هندسيةوذلك أو الحفر أو كالهما معا  لوان: هي أبواب خشبية تزخرف أما باألالتعريف االجرائي

بإيقاع واتزان أما طولية أو من الزخارف ويتم مزج الزخارف الهندسية مع النباتية بشكل متداخل، حيث يتم تكرار الوحدات 

 جمالية.عرضية أو مائلة إلكساب الزخارف قيم 

  The Paintingالتصوير التشكيلي: 

على سطح اللوحة )القماش، الخشب، الجدار( وذلك من أجل  لوانالتصوير التشكيلي بأنه " فن توزيع األ يعرفاصطالحا:   

اإلحساس بالمسافة والحركة وبالملمس وبالشكل وتخيله، والتعبير الصادق عن القيم الذهنية والعاطفية والرمزية من خالل 

 (. 138، ص2002، التكوينات الناتجة من توزيع العناصر المختلفة" )الكوفحي

 ألوانائية أو م ألوانوذلك بتوظيف اللون وتوزيع األصباغ سواء كانت  سابقا؛االبداع بعمل فني ليس موجود " ويعرف أيضا بأنه  

زيتية وغيرها على مسطحات ذات بعدين معدة مسبقا للرسم عليها بأسلوب مميز، بحيث يتم خلق تكوينات  ألواناألكريليك أو 

ارها واالسفنج وأدوات أخرى يخت وسكين الرسمنتيجة حركة اليد في توزيع الوسائط اللونية وباستخدام أدوات متعددة كالفرش 

 .(2،ص2022السديري،" )الفنان إلحداث عالقات حركية وملمسيه على سطح اللوحة

 التعريف االجرائي: 

ة أو زيتي ألواناكريلك،  ألوانجواش،  ألوانمائية،  ألوانعلى سطح اللوحة التشكيلية سواء كانت  لوانهو طريقة توزيع األ  

سكاكين و بإضافة خامات أخرى بمالمس مختلفة، مستخدما فيها أدوات معينة يحددها الفنان وفق ما يناسب عمله الفني مثل الفرش

 بإحدى أساليب الفن التشكيلي. وذلك لطرح موضوع معين او فكره تكون في مخيله الفنان التشكيلي الرسم وغيرها،

 الدراسات المرتبطة. 2

( أن المحافظة على التراث الشعبي يعتبر محافظة على الهوية والشخصية التي تميزنا عن غيرنا، وقد 2002، )الشهريدراسة 

الحاضر أكثر حاجة إلى التأكيد على تراثنا الشعبي السعودي في ظل التغيرات العصرية والهجمة الغربية على نكون في عصرنا 

ولذلك جاء هذا البحث ليوضح دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث الشعبي  ،مناهجنا وثقافتنا اإلسالمية والعربية

من خالله يستطيع استعراض وتحليل كل ما يتعلق بمشكلة البحث. كما كان من وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي والذي  .السعودي

يواجهها من خالل ما يسمى بالعولمة أو حماية الموروث الشعبي السعودي من الهجمة العالمية التي  -1اهم التوصيات ما يلي: 

 الشعبي السعودي.التأكيد على دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث  -2ثقافة األجنبي. 
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التالميذ على  تشجيع -2. حث معلم التربية الفنية على استلهام الموروث الشعبي السعودي في الموضوعات التي يدرسها -3 

 . استخدام الخامات البيئية المحلية وخامات وأدوات الفنان الشعبي في تنفيذ اعمالهم الفنية

الجمالية الزخرفية بمنطقة عسير في اثراء التصميم المعاصر، واستخدمت إلى توظيف العناصر ( هدفت 2002دراسة الشهري )

المنهج التجريبي واستبانة لجمع البيانات، وتمثلت عينة الدراسة في معلمي التربية الفنية والمهندسين والفنانين التشكيليين، وخلصت 

 .معاصرةإلى أن الطراز المعماري العسيري القديم حفظ هويته من خالل التصميمات ال

العناصر الجمالية في الزخارف الشعبية والتراثية واستخدام الوحدات الزخرفية في عن  كشفت الدراسة (2012،)الشمريدراسة 

. الزخارف هي فن من فنون اإلنسانية الراقية التي تجذب األنظار لها االندثارحياتنا بأسلوب معاصر وكيفية المحافظة عليها من 

وهو مجموعة من الخطوط واألشكال الهندسية والنباتية والحيوانية التي تحورت إلى أشكالها التجريدية. وعرضت الدراسة إطاراً 

 ي. وتطلب العرض المنهجي للدراسةتضمن الزخارف، الفن الشعبي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليل مفاهيميا

تقسيمه إلى أربعة محاور، عرض المحور األول الفن الشعبي. وناقش المحور الثاني الرؤية الفنية للتراث. وتطرق المحور الثالث 

لى تعدد ع إلى التراث الشعبي. وتناول المحور الرابع الزخارف التراثية بالمملكة العربية السعودية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة

وتنوعها بالمملكة العربية السعودية يتيح المجال لإلبداع وتوظيف التكنولوجيا في عمل تصاميم خاصة باألقمشة واالستفادة منها 

 .االندثارفي األثاث. وأوصت الدراسة بتدريس التراث السعودي في المناهج الدراسية للمحافظة عليه من 

الجمالية لفنون التراث وما يرتبط بها من صياغات وأساليب معالجة، هي إحدى العوامل تعتبر القيم  (2012،دراسة ) الشهراني

المؤثرة في مداخل االستلهام من الموروث، ويعد فن الخزف من الفنون التي ساهمت على مر العصور في رصد وتسجيل الحالة 

عين عصرية مبتكرة، فالفنان الخزاف ال يقف عند حد مالثقافية للمجتمع، لنجد أن الفنان الخزاف يستلهم من البيئة حوله بطريقة 

فيما يتناوله من موضوعات بل يبحث دائما عن الجديد، مواكبا بذلك االتجاهات المعاصرة التي يعيشها مجتمعه، بما يمنح أعماله 

ية التشكيلية ة التعرف على البنالخزفية تفرد من خالل ما تحمله من فكر الفنان ومفاهيمه التشكيلية تتناول الدراسة الحالية إمكاني

المميزة للمفردات الزخرفية في التراث الخزفي السعودي. بهدف الوقوف على دور النظم الجمالية المتضمنة في صياغة المفردات 

 .الزخرفية للتراث السعودي في استلهام التشكيل الخزفي المعاصر

والتي تسعي إلى التقدم والنهوض بالمجتمع في شتى المجاالت وتشجيع  2030تحقيقا لرؤية المملكة  (2012،الدعجانيدراسة )

الشباب على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والتي تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية للمجتمع وتعمل على توفير 

هي المشروعات الصغيرة القائمة علي الحرف اليدوية  فرص عمل للشباب في مختلف المجاالت، ومن أهم هذه المجاالت

واستخدامها في الترويج للسياحة بالمملكة، يعتبر التراث الشعبي من أهم ما يميز الفنون الشعبية بالمملكة والذي يظهر من خالل 

التقليدية  ف الشعبية لألزياءالزخارف والرسوم والصور التراثية الشعبية، لذلك فإن توظيف القيم الجمالية المستوحاة من الزخار

النسائية بمحافظة الطائف في تنفيذ تذكارات ومعلقات مختلفة وتروجها تعمل على زيادة السياحة الدينية بالمملكة وخاصة محافظة 

ة يالطائف، تتضح مشكلة البحث من خالل كيفية االستفادة من القيم الجمالية المستوحاة من الزخارف الشعبية لألزياء التقليد

السعودية وتوظفها في تصميم معلقات وتذكارات سياحية؟ ويفرض البحث، أن لألزياء التقليدية وزخارفها دور فعال في ترويج 

السياحة بالمملكة، يهدف البحث إلى تصميم أشكال مختلفة من المعلقات واألساور إلحياء التراث الشعبي السعودي، االستفادة من 

 لتقليدية بمحافظة الطائف في عمل تذكارات سياحية، الزخارف المختلفة لألزياء ا
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وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي مساهمة الزخارف الشعبية في الترويج للسياحة بالمملكة بشكل فعال، إنتاج معلقات 

التقليدي  م بالتراث الشعبيوتذكارات سياحية مستوحاة من الزخارف واألزياء التقليدية بمحافظة الطائف، ويوصي البحث باالهتما

 .وتوظيفه في مجاالت عدة من أجل المحافظة على الهوية الوطنية

( هدفت إلى معرفة فهم الفنان التشكيلي السعودي لتراثه المحلي، واستلهامه للمفردات التراثية بأسلوب 2021دراسة الصاعدي )

ي التحليلي، وخلصت إلى أن الفنان على وعي عالي بأهمية معاصر يحقق الهوية والسمة للفن السعودي، واتبعت المنهج الوصف

 التراث الشعبي واستلهامه وتوظيفه في أعماله الفنية.

منها دراسة كل من الشهري  ،وترى الباحثة أن أغلب الدراسات المذكورة تشترك في كونها تصب في صلب محتوى البحث     

على أهمية توظيف العناصر الجمالية التي تؤكد  2002دراسة الشهري أيضا و  ،والتي تهتم بالمحافظة على التراث 2002

تشترك  2021كما أن دراسة الصاعدي  الموجودة في منطقة عسير للمساهمة في حفظ الهوية من خالل التصميمات المعاصرة.

الشعبي وتوظيفه بطرق  مع هذه الدراسة في كونها تؤكد على ضرورة وعي الفنان بأهمية االستلهام من مفردات ورموز التراث

وتختلف الدراسات السابقة عن  .2012والدعجاني  2012والشهراني  2012وكذلك أيضا الشمري  معاصرة في األعمال الفنية،

 ،طبقها على تصميم قماش األثاث 2012بينما الشمري  البحث الحالي في مجال التطبيق حيث نجد الشهري طبق على عسير،

الستفادة من زخارف األزياء لتنفيذ معلقات تهتم با 2012ودراسة الدعجاني  ،مجال الخزف قها فيطب 2012ودراسة الشهراني 

 .وتذكارات سياحية

 فرض البحث. 3

 .في ابداع تصميمات تنفذ في لوحات التصوير التشكيلي سعوديمفــردات التــراث الـرموز وتوظيف يمكــن   

 : وإجراءاته. منهجية البحث 1

 منهج البحث . 1.1

المملكة العربية ي ف وز التراثية في األبواب النجديةيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في تتبع األدبيات المتعلقة بالرم     

 لشعبية المختلفةاالتراثية الرموز  توظيففيها يتم التي التشكيلية نفيذ عدد من اللوحات ت، والمنهج التجريبي وذلك في السعودية

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، باعتبار أن المنهج الوصفي "يعتمد على دراسة  .المستمدة من زخارف األبواب النجدية

الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح 

واألسلوب التحليلي يعرف بأنه "أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى  (.42، ص2012،خصائصها ")عباس وآخرون

 (.20، 2012،الظاهري أو المضمون الصريح للظاهرة المدروسة ووصفها وصفاً موضوعياً ومنهجياً وكمياً باألرقام")المحمودي

، ويتم ذلك من خالل اإلطار النظري والدراسات في األبواب النجدية للرموز التراثيةتحليلية وذلك من خالل: دراسة وصفية 

محمد  صورمتم التواصل مع ال وذلك وفقاً للخطوات التالية: الرموز التراثيةالسابقة. للوصول إلى نتائج البحث في الكشف عن 

ثة بتصوير الباحكما قامت  .وتم ارسالها للباحثة عبر االيميل جدية القديمةناالبواب الصور بعض مباشرة للحصول على  السويح

 األبواب النجدية في الرياض.
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 مجتمع البحث. 2.1

 .المملكة العربية السعودية األبواب النجدية القديمة في

 عينة البحث. 3.1

 .جدي قديمن باب 11 ، حيث بلغ عددهااألبواب النجديةتم اختيار عينة قصدية من 

 

 اإلطار النظري. 5

  الرمز في الفنون البصرية

يعود استخدام الرمز في الفنون إلى فترة العصر الحجري القديم، كما يمكن تتبع استخدام الرموز منذ تلك األزمنة وحتى      

    تاريخنا المعاصر عبر تسلسل زمني نشاهد من خالله تطور استخدام الرمز بصرياً ألسباب دينية وسياسية واجتماعية مختلفة، 

ية على االتصال باآلخرين والتفاعل معهم عن طريق إنشاء نماذج من الكلمات والصور لتمثيل ظواهر دأب اإلنسان منذ بداية البشر

تتناول العلم اإلنساني خارج ذات اإلنسان ي أحد المبتكرات اإلنسانية، فه يالحياة وعالقاتها من خالل تجاربه، والرموز ه

ل عند الناس، هذا الشك مرتبطةشكل رموز لها معان  فيها وانفعاالته، ولصعوبة تصوير فكرته أصبح من الضروري أن يجسد

 حياً أو صامتاً هو بديل عن الفكرة ويحمل معناها.

والفن التشكيلي بطبيعته هو تعبير عن احتياجات إنسانية، وقد اضفى اإلنسان بفنونه التشكيلية على كل ما حوله طابعاً جمالياً         

ال الفن التشكيلي متطور وأكثر حرية فهو يسمو باإلشارة على األشياء المألوفة، متخذاً لها معنى مج فيخاصاً ورمزاً فنياً، فالرمز 

عقل الفنان وتعبر عن خصوبة رؤيته الفنية وهو ما يسمى بالرمز الفني  فيجديداً، وهو ينشأ اصالً من ارتباطات شخصية تولد 

سيره وفهمه سواء من حيث المدلول اللوني أو المدلول الشكلي له. حيث وللرمز الفني معنًى جمالياً يساعد على تف  .(2010)محمد،

ما له وجود قائم بذاته يمثله ويحل محله، لذا فالرمز يعد أحد صور التمثيل غير المباشر الذي ال يسمى  شيءإنه يدل على شكل 

ن توجد على مستوى مختلف من المعاني عالفن  فيالشيء باسمه، وهو قد يستخدم كوسيله من وسائل التعبير. والرموز الموجودة 

صورة لها معنى أال وهي الصورة  فيالعمل الذي يضمها ويحتويها، ومعانيها ليست جزءاً من بنائها، ولكنها تمثل عناصر 

 (2002،)ياسمين التعبيرية

 المعنى الجمالي للرمز الفني

عرفت الرمزية منذ بدأ اإلنسان يعبر عن نفسه، فاإلنسان اهتدى منذ القدم الى الرمز بفطرته، فخلع على األشكال صفة التجريد      

بالنسبة  عليه الشكل، مستوحياً الرموز مما أملته عليه الظواهر الطبيعية وأهمية تلك الرموز ينطوينافذاً على المعنى المكنون الذي 

الفنون بوجه عام، وإن كان اإلنسان قد تناسى أصل هذه الرموز  في المستخدمةعد أصل العناصر الزخرفية لدارسي الفن أنها ت

بفعل الزمن. وإذا مررنا على العصور والثقافات المختلفة على مر الزمان منذ عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالثقافات المصرية 

إلسالمية، نجدها قد اتخذت رموزاً مختلفة األشكال والمعاني، حيث قد تتشابه من واإليرانية والصينية والمسيحية والعربية وحتى ا

حيث الشكل، ولكن معناها مختلف من ثقافة ألخرى، فالرمز الواحد قد تجتمع رؤية أقوام عليه وقد تختلف، فما يتفاءل به البعض 

 (2018يتشاءم منه البعض اآلخر. )ربيع، 
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ر أو ذاك من هذا األث ما يولدهالطبيعة والحياة، بفعل  فيشأ بين اإلنسان وبين العناصر الجمالية أن هناك عالقة خصوصية تن       

حاالت نفسية وروحية، وبفعل توافق هذه األشياء مع هذه الحاالت، وجوهر الحياة ال يمكن التعبير عنه وعن جماليته إال بالرمز 

 الفن هو فيالنفس. والتخاطب الرمزي  فيالذي يوافق هذه األشياء مع هذه الحاالت والذي يمس المناطق األكثر عمقاً وذاتية 

معقدة من ظواهر الشعور، فهناك عالقة وثيقة بين الرمز والتعبير فهما ينبعان من تربة مشتركة، من حياة اإلنسان الذاتية ظاهرة 

تفكيره وإحساسه، فتحاربنا مع العالم المادي الملموس يمكن جداً التعبير عنها بالمقارنة واالستعارة، لكن جوهر الحياة ال يمكن  في

 ،) العوبثاني فسالن فيتتخذ قوة رمزية تمس المناطق األكثر عمقاً وذاتية  التي، ونتيجة لذلك تنتج الصور التعبير عنه إال بالرمز

2002.) 

إحساس ووزن ومعاٍن تترجمها استعماالتها  لوانالفني قد يحمل رموزاً شكلية أو لونية لها مدلوالتها، فاأل لعملوا     

تصل إلينا منه فحسب، ويكفيها ويعطيها صورتها  التيف على مجموعة األحاسيس وموضوعاتها، على أن إدراكنا للشكل ال يتوق

المجال الكلي، فسيتأثر إدراكنا لهذا الشكل تبعاً لهذا التغير، وما ينطبق على الشكل، ينطبق  فيالمميزة، وإذا ما ثبتنا الشكل وغيرنا 

 .(1222تماماً على اللون، فكالهما من عناصر بناء العمل الفني )النجر، 

غير عادية ونابعة من  الستجاباتن للون والشكل مدلوالت رمزية، فاللون الرمزي هو اللون الذي يطلق العنان لدينا إ        

 ال تفهم مباشرة على اساس التيتلك  هياالعماق الداخلية. أما الشكل كرمز فيقول عنه كانط: أن أكثر االشكال الرمزية تأثيراً 

الفن قد يكون استعارة أو شكال خيالياً ذا معنى حرفي صريح أو  فيإن الرمز المستخدم  .(2002الطبيعية )العوبثاني،  إبداعات

ضمني مفهوم، اما الفن كرمز فهو الصورة الخيالية المطلقة وهو صورة ما يمكن أن يكون مع غيره وذلك ألنه يفوق الوصف 

سواء  العمل الفني فيلها معاٍن جمالية  مما سبق نرى أن الرموز الفنية .حيوية وغيرهااإلدراك المباشر، والعاطفة، ال الحرفي مثل

لغة الفنان للتواصل مع غيره والتأثير فيه وإيصال رسالته إليه. كما نرى  هيمن حيث مدلولها اللوني أو الشكلي، وهذه الرموز 

مه يعبر عن وجدان اإلنسان وال يمكن تقسي ل عبارة عن رمزأن بعض فالسفة الفن مثل سوزان النجر قد اعتبروا العمل الفني كك

      المترابطة المتفاعلة يمكن اعتباره رمزاً. عناصرهعلى مجموعة من الرموز ذات الدالالت، ولكن العمل الفني بكل 

 التراث الثقافي 

كان الفن ومازال نواة أساسية في مكونات الثقافة اإلنسانية، يهب اإلنسان فرصة التعبير عن نفسه في هذا العالم، حول كافة        

كما أنه وسيلة لحفظ الهوية، فهو أيضاً وسيلة  .مواضيع الحياة، وبصيغ مختلفة، كما أنه يلعب دورا حيوياً في تشكيل رؤيته وأفكاره

ين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا، فمن خالله يستطيع الفرد إيصال رسالته لكل البشرية، متجاوزاً حدود للحوار الحسي ب

 .اللغات

إن الشعوب الحديثة تتحاور عبر بوابة الفن، وهذا يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب ويعطي رسالة للعالم حول االعتدال        

نون استطاعت البشرية تتبع آثار الحضارات المختلفة، واكتسبت منها الكثير من المعلومات عن ومن خالل الف .واحترام اآلخر

 حياة من عاشوا هذه الحضارات، وهي مؤشر مهم لفهم ما مروا فيه من أحداث ومصاعب، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                326  

 ISSN: 2706-6495 

 
لى وع األشجار مؤشراً عمن خالل األشكال الفنية التعبيرية وعادات الرقص واألهازيج، تماما كما نعتبر أن الحلقات المكونة لجذ

 ( 2021)نزاري،  .غزارة سنة من السنين أو جدبها

وتعد الفنون مفتاحاً للتعرف على المجتمعات القديمة، حيث نستطيع من خاللها فهم المجتمعات في سياقها التاريخي، وكيف      

يج ي اكتشفتها البشر، والرقصات واألهازتشكلت ثقافتها. مثل تاريخ الحضارات البشرية الذي تناقلت من خالل الرسومات الت

تعتبر مادة مهمة لدراسة الحضارة اإلنسانية، وتسجيل التطورات الثقافية، ودراسة سلوك االنسان وبيئته، كما تعد الفنون دليل لفهم 

              .حياة الناس الذين عاشوا في األزمنة القديمة

جسر من التواصل مع اآلخرين، والفنون تقنية عالية لمواجهة الواقع ألن لكل عصر  إن الفنون بإمكانها إيصال رسالتها وخلق     

تقنياته ولغاته، والفنون هي لغة عصرنا، يعبر من خاللها اإلنسان عن رؤاه وأفكاره حول كافة مواضيع الحياة وذلك بصيغ مختلفة. 

 (.2002لحقيقي لحضارته. )عزوز، فالفنان ومن خالل لوحاته الفنية التي يرسمها يستطيع تقديم الوجه ا

للفنون رسالة عامة لإلنسانية جمعاء دون تمييز، فالفنان يعمل بهدف رسالة محددة وهي توصيل فكر وإحساس معين للناس        

حريته بمهما تعددت أذواقهم ومهما اختلفت درجاتهم الثقافية، فالكل يرى العمل الفني من وجهة نظره ويحلل معانيه ويتمتع به 

التراث الثقافي وصونه والمحافظة عليه نظراً ألهميته في حياة األمم والشعوب، من الضرورة االهتمام ب ذلك فإنمن أجل  المطلقة.

 .وكونه يمثل قيمة مضافة للمجتمع الدولي

 التراث الثقافي السعودي 

 .تراث ثقافي غير مادي -2               تراث ثقافي مادي. -1

 الثقافي الماديالتراث  :أوالا 

.. إلخ. ويمكن تقسيمه كما ذكر في .يشمل التراث المادي القطع األثرية والمعالم والمباني واألعمال واللوحات الفنية والزخارف

 ( إلى:2002دراسة الباحث عبيد )

 تراث ثابت -أ 

 مال المعمارية، ومجموعة المباني المباني والمواقع األثرية، ومساكن الكهوف، والقرى واألحياء القديمة، والمعالم واألع

، او سواء كان أبواب التراثية سواء متصلة أو منفصلة وكل ما يتعلق بالمباني من نقوش وزخارف معمارية ويكون ثابتا

 شبابيك وغيرها.

  .النقوش والرسوم على الصخور في الجبال 

  .المراكز التاريخية، والمتاحف، والمكتبات وما يتعلق بها 

  الوطنية الثابتة ذات األهمية للتراث والتي تقرر الدولة أهميتها.الرموز 

 تراث منقول -ب

  .القطع األثرية المتحفية والتراثية ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية 
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 العمالت واألختام المحفورة. 

 :األشياء ذات األهمية الفنية ومنها 

 نت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها.الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلياً باليد أيا كا 

 .المنحوتات األصلية المتحركة أياً كانت المواد التي استخدمت في صنعها 

 .الصورة األصلية المنقوشة أو المطبوعة على حجر منقول 

  ة ذات األهمية الخاصالمخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة األول، والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة

 ..(، سواء كانت منفردة أو في مجموعات..)من الناحية التاريخية، أو الفنية أو العلمية أو األدبية

 .طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها، منفردة أو في مجموعات 

 .المحفوظات بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية 

 ت الموسيقية القديمة.قطع األثاث واآلال 

 

 التراث الثقافي غير المادي ثانيا:

وتشمل القصص الشعبية، النثر، الشعر، األدب، واألمثال الشعبية، األلغاز، النوادر، األهازيج والحداء أثناء  اللغة واألدب الشعبي:

 .السفر أو الحصاد أو الرعي، األغاني، األسطورة والنداء كالتبليغ عن موت أو فقدان شيء أو طلب العون

عاصرة في آن واحد وهي حقيقة من حقائق الوجود االجتماعي التي العادات الشعبية ظاهرة تاريخية وم العادات والتقاليد الشعبية:

 .والطقوس األفراح،وتشمل  تتعرض لتغير وتجدد دائمين تبعاً لتجدد الحياة االجتماعية واستمرارها،

   .ويشمل أركان اإلسالم، أركان األيمان واألماكن المقدسة الدين:

موسيقى، العمل، الغزل، األفراح، الحج، موسيقى الرقص، موسيقى النداءات  :ملاألغاني والموسيقى الشعبية وتش :الفنون الشعبية

 والمدائح، واالبتهاالت، واألناشيد والسير.

 الفردي( في المناسبات. –الرقص )الجماعي  الرقص ويشمل:

 .الفروسية، ألعاب السيف والمبارزة فن األلعاب الشعبية وتشمل:

ل اليدوية، مثل النسيج، الخشب، الفخار، الخزف، الزجاج، األزياء بأنماطها المتنوعة حسب األشغا فنون تشكيلية شعبية، وتشمل:

 (2012)الهياجي،  المناطق، الحلي وأدوات الزينة، األثاث واألواني، الوشم والرسم

 ةالنجدي األبوابوهي: في التجربة الذاتية للباحثة ا لالستفادة منه التراث الماديع انوإحدى أسيتم في هذا البحث اختيار 
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 األبواب النجدية 

لتجميلية أنواع الفنون ا"تعتبر الزخرفة النجدية من أهم تصنع األبواب النجدية قديما من خشب األثل وتزين بزخارف متنوعة، و   

عتبر المختلفة، وت في نجد قديماً، واشتهرت بتنوع العناصر الزخرفية مع وضوح التكوين الذي يميزها عن غيرها من الزخارف

نزله إلى سعودي يحول م ".حالياً من الفنون الفريدة والمميزة على اإلطالق، والتي اهتمت بها الدولة في وقتنا الحالي بشكل كبير

   (alarabiya.net)."ورشة لألبواب النجدية التراثية

ة الهوية المعمارية التي تعكس الخصائص البيئيلمنقوشة على أبواب نجد الخشبية؛ أحد صور ا" تمثل الزخارف الشعبية و     

واالجتماعية للمجتمع السعودي، كون ما تحمله العمارة النجدية في طياتها يعكس الجماليات الفلسفية للموروث الثقافي الذي 

 ناستطاع الفنان الشعبي من خالله توظيف المفردات الزخرفية كعنصر رئيسي، في صياغات حافظت على أيدلوجية تكوي

 زخارف أبواب نجد | صحيفة رسالة الجامعة." المفردات البصرية في بنية معمارية جعلتها جزءاً أصيالً من الهوية الوطنية

(ksu.edu.sa) 

تتميز البيوت التراثية النجدية بجمال أبوابها ونوافذها من خالل ما يتم تزيينها به من زخرفة تتصف بالبساطة والجمال      

الزخرفة النجدية على األبواب تميزت بالبساطة واإلبداع والتلقائية والبعد عن التعقيد واالفتعال ف .البيئة المحليةواالعتماد على 

، وأشكال الرسومات والخطوط، من خالل فنانين برعوا في هذا الفن لوانواالعتماد على البيئة المحلية في نوعية الخامات واأل

  .وورثوه ألبنائهم

رف على األبواب النجدية بالبساطة المرتبة بنظام وإيقاع تكراري خاص ميزها عن غيرها من وحدات الفنون الزخاتتصف و     

تعتمد الزخرفة في األبواب والنوافذ في البيوت النجدية على الزخرفة الهندسية والنباتية بشكل كبير مثل المثلث و .الشعبية األخرى

كاة الورود واألوراق وسعف النخل وعناقيد العنب، وبعضها يكون متوارثا من اآلباء والدائرة والمربع والخطوط المتقاطعة، ومحا

 .واألجداد

الزخارف مائلة إلى التجرد واختصار بعض التفاصيل، وتمتزج بفكر وإبداع الفنان الشعبي من جهة وتخضع إلمكانات الخامة ف    

استطاع الفنان الشعبي أن يوظف الزخارف بكتابات لها بعدها واألدوات المستخدمة والمستمدة من البيئة من جهة أخرى، وقد 

التاريخي، واعتمدت الزخارف على الخطوط والتشكيالت الهندسية في لوحات جمالية لها دالالتها الشكلية وإشارة حية لتفاصيل 

 .التي زخرت بإبداع من نوع خاص المكان في منطقة نجد

ة األصيلة البارزة تحت ظل منظمة اليونسكو يعد مفخرة وطنية، فميثاق حفظ التراث ترى الباحثة أن ضم الرموز التراثيو      

العالمي يعتبر واحداً من أهم الوثائق الدولية التي تم التصديق عليها في العالم على مر السنين، حيث أصبح تسجيل التراث المادي 

 يمكن إنكاره في مجال عائدات السياحة، والتعريف والكسب الذي الوغير المادي في قائمة التراث العالمي مرادفاً للمفخرة الوطنية، 

للحوار بين الحضارات ونقلها واالستلهام منها وهي ما تؤكد وسيلة الرمز كون بثقافة المملكة ونشر حضارتها عالمياً، ولذلك ي

 وال يمكن حصرها،ة كثير على أصالة الشعب وتفرده. فرموز المملكة العربية السعودية المستوحاة من أرضها وتراثها
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ضها في عر بلوحات تشكيلية ليستطيع الفنانولكن يأتي دور الفنان في توظيف هذه الرموز واستلهامها بأساليب معاصرة  

الحضارات  ابةتعتبر بوالفنون الن تمثل دور الفنان في نقل ثقافته للحضارات األخرى، لالمعارض والمناسبات المحلية والدولية 

 وتاريخ األمم.

 

 األبواب النجديةزخارف  الرموز المستخدمة في

بعد اطالع الباحثة على بعض من األبواب القديمة النجدية، تم التوصل الى بعض من أشكال الرموز المستخدمة في زخرفة    

أسلوب ب  بواب أخرى يتم الحفر عليها أو واألسود،واالزرق  واالخضر واالصفر من األحمر لوانباأل منها: الرسماألبواب النجدية 

ين مع الحفر مزج التلوكما يوجد أيضا أبواب نجدية يتم  النجدية،على األبواب  ألوانيكتفى بالحفر بدون حيث  غائر بأدوات خاصة

  جمالية.األبواب لزيادة الزخرفة واكساب األبواب قيمة  الغائر على

 القديمة أشكال األبواب النجدية 

  لوانباأل مزخرفةاألبواب النجدية البعض من أوال: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 المصدر/ السويح                                                               -ج- 1شكل        المصدر/ السويح          -ب  -1المصدر/ السويح                     شكل  -أ – 1كل ش

 

 و المصدر/السويح                                                                          - 1هـ المصدر/السويح                          شكل  -1المصدر/السويح                     شكل  -د -1شكل 
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 ط المصدر/السويح - 1ح المصدر/السويح                          شكل  -1شكل         المصدر/السويح              -ز -1شكل      

                                                                             

 

 

 

 

 ل المصدر/السويح                                                                             - 1شكل                        ك المصدر/السويح    -1شكل               المصدر/السويح -ي -1شكل        

 

 

 

 

               

 على للمحافظة السعودية الجمعية/ المصدر – ن-1 شكل المصمك داخل من الباحثة/ المصدر – م-1 شكل

 /(https://shps.org.sa التراث
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 األبواب النجدية المزخرفة بالحفر الغائر بعض من  ثانيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 السويح                                                                                                           المصدر/ -ق -1شكل                       المصدر/ الباحثة من داخل المصمك                   – ص-1شكل  

 جزء تفصيلي –المصدر/ الباحثة  –ع -1شكل 

 مكمن الباب الرئيسي للمص

 الباب الرئيسي للمصمك-س المصدر/ الباحثة  -1شكل 

جزء تفصيلي من  –ف المصدر/ الباحثة -1شكل 

 الباب الرئيسي للمصمك

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                332  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحفر الغائر  لواناألبواب النجدية المزخرفة باألبعض من : الثثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السويح المصدر/ -ش - 1شكل  المصدر/ السويح -ر -1شكل 

 خ المصدر/السويح                                                                             - 1ث المصدر/السويح                          شكل  -1شكل               المصدر/السويح         -ت -1شكل 
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 النجدية األبواب على الموجودة الزخارف بعض من تفصيلية أجزاء

 باأللوان المزخرفة النجدية األبواب بعض من تفصيلي جزء: أوالا 

     

 المصدر/ السويح -ض - 1شكل  المصدر/ السويح -ذ -1شكل 
المصدر/ الباحثة من داخل  –ظ-1شكل 

 المصمك

 ال المصدر/السويح                                                                             - 1شكل                             در/السويح              المص -غ -1شكل                        

 ج /تصوير الباحثة – 2شكل                ب/ تصوير الباحثة  – 2شكل        أ /تصوير الباحثة             – 2شكل   
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 تصوير الباحثة  /و– 2شكل         تصوير الباحثة           /هـ– 2شكل        تصوير الباحثة             /د – 2شكل         

 

 األبواب النجدية المزخرفة بالحفر الغائر جزء تفصيلي من بعض  :ثانياا 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة  ط/ – 2شكل              تصوير الباحثة  ح/ – 2شكل             تصوير الباحثة            ز/ – 2شكل       

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة  ل/– 2شكل         تصوير الباحثة           ك/ – 2تصوير الباحثة                شكل  ي/ – 2شكل           

 

 

 

 

 الباحثة تصوير/ع – 2 شكل           الباحثة تصوير/س – 2 شكل       الباحثة تصوير/ن – 2 شكل       الباحثة تصوير/ م– 2 شكل
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 والحفر الغائر  لواناألبواب النجدية المزخرفة باألجزء تفصيلي من بعض : ثالثاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة ش/ – 2شكل              باحثة                 تصوير ال ر/ – 2شكل                              

                                        

 األبواب النجدية  المستمدة من التراثية لرموز تصنيف ا

بعد اطالع الباحثة على انواع وأشكال األبواب النجدية القديمة تم التوصل الى بعض من أشكل الزخارف المستخدمة على األبواب   

ع والمعين الدائرة والمرب :م تصنيفها الى أشكال هندسية منهاحيث ت .أو بالتلوين والحفر معا أو بالحفرسواء كان بالرسم الملون، 

 أوراق نباتات أو عناقيد عنب أو أشكال زهور. متمثلة:ة وأشكال نباتي .والمثلث

 (1-)جدول تصنيف اشكال الزخارف في األبواب النجدية من وجهة نظر الباحثة 

الشكل الرمزي 

لزخرفة األبواب 

 النجدية

جزء تفصيلي من زخرفة 

 األبواب النجدية

 شرح لمفهوم مفردات الزخرفة على األبواب النجدية

 

 

 (أ-2) شكل

ذلك واستخدم الفنان الشعبي النقطة بأشكال وأساليب مختلفة ومتعددة  النقطة: 

التشكيل الزخرفي لبناء وحداته بشكل يتناسب مع طبيعة التصميم بفطرة  في

توزيع تلك النقاط بأشكال منظمة توحي بوجود تصميم  كيفيةوتلقائية مدركا 

 .محبك في مخيلته

 ق/ تصوير الباحثة – 2شكل           تصوير الباحثة         ص/ – 2شكل           تصوير الباحثة             ف/  – 2شكل 
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 ب(-2شكل )

 

 

 

ية من أكثر العناصر والمفردات التشكيل ويعتبر المثلثشكل هندسي  المثلث:

يث ح ،الشائع استخدامها أيضا في تراث مناطق المملكة العربية السعودية

استخدم بطرق وأساليب مختلفة ومتعددة، تارة مثلثات متراصة مكونة سلسلة 

حيانا أخرى يأخذ وأ ،منتظمة بخط أفقي أو رأسي أو ملتفة في شكل دائرة

 .تألربعة مثلثاشكل متقابل بالرأس لمثلثين أو 

يرمز المثلث في الفنون الشعبية السعودية إلى الرسوخ والثبات واالستقرار 

ولذا أتخذ كرمز للجبال وأحيانا إذا رسم ورأسه ألعلى يرمز إلى السماء أما 

 إذا رسم ورأسه ألسفل فيمثل األرض.

 

 ج(-2شكل )

         

         

 

 ربعأشكل هندسي رباعي، له أربع اضالع متساوية في الطول، وله المربع: 

قائمة. وتستخدم داخل المربع أحيانا اشكاال من الدوائر والمثلثات او ا زواي

 التوريقات النباتية.

 

 

 

 (د-2شكل )

 

 

 

وينتج أحيانا في الزخارف النجدية من  ،المعين شكل هندسي رباعي المعين:

ب وقد يوجد في الزخارف الشعبية بعدة أسالي .خالل مثلثين مشتركين بالقاعدة

بشكل أفقي أو  مركبة أماشريط من المعينات المتماسة باألطراف  منها:

ومعين يظهر نتيجة لشريط من المثلثات المتقابالت بالرأس. وأحيانا  ،رأسي

مع أشكال الدائرة من األطراف وأحيانا أخرى يوضع  يكون المعين متقاطع

 مختلفة.داخل المعين دائرة أو عدة دوائر بأحجام 

 

 

 

 

 

 هـ(-2شكل )

 

 

 

 

 

هي شكل هندسي مستو ليس له بداية وال نهاية وال زوايا، لذلك فهي الدائرة: 

األبواب كثره في زخارف بتمثل عادة الوحدة والكمال. وتستخدم الدائرة 

النجدية وتكون عادة أكثر من دائرة داخل بعضها البعض تزين بالزخارف، 

لها وأحيانا يكون بداخ ،ويضاف بداخلها أما توريقات نباتية بأشكال مختلفة

 أشكال هندسية من المربع أو المعين.
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02 

 و(-2) شكل

 

 

 

تقاطع ييشكل الفنان الشعبي انصاف دائرة متراصة بخط افقي انصاف دائرة: 

 الباقية. رأسي مكونا برواز يحيط بالزخارف خط

 ز(-2شكل )

 

 

وهي خطوط متموجة تأخذ شكل أمواج البحر. وترمز الخطوط المتعرجة: 

الى جريان المياه المتدفقة من االودية أو األنهار أو البحار، وهي بذلك داللة 

 الخير، كذلك ترمز الى سالسل الجبال المتصلة.على 

 

 

 (ح-2شكل )

 

 

تعد من أنواع الخطوط األكثر انتشاراً واستخداماً في  لخطوط االفقية:ا

الزخارف التقليدية، ويعود كثرة استخدامها لما فيها من معاني السكون 

والثبات واالستمرارية، وتستخدم عادة كقاعدة وارضية لما قد يأتي فوقها من 

 .أو هندسيةزخارف نباتية 

 

 

 (ط-2شكل )

 

 

 

المائل عبارة عن مجموعة خطوط تأخذ الوضع الرأسي  :الخطوط المنكسرة

عند نقطة ثم يتجه الخط الرأسي المائل الى األسفل مكون شكل مثلث  ينتهي

ولقد استُخدمت الخطوط المنكسرة  ،متتالي ليكون مجموعة خطوط منكسرة

في الزخرفة والتزيين في عدة مناطق ومنها منطقة نجد في أكثر من وضع، 

ن الشعبي بفطرته إلى هذا النوع من التبادل الخطي ما بين عمد الفنا ولقد

 االتجاه صعودا ونزوالً، لكي يؤكد على حركة الصعود أو الهبوط.

 (ي-2) شكل

قد أستلهم الفنان الشعبي الخطوط المتقاطعة من شكل  الخطوط المتقاطعة: 

النوافذ وتقاطع األخشاب فيها. وغالبا تكون الخطوط المتقاطعة منفذه بطريقة 

حيث نرى خطوط مائلة الى اليمين تتقاطع  االثل،الخفر الغائر على خشب 

 مع خطوط مائلة الى اليسار، مكونة شبكة من الخطوط المتقاطعة عن التقائها.

 

 

 ك(-2شكل)

ل شك استوحى الفنان الشعبي الخطوط اإلشعاعية من الخطوط اإلشعاعية: 

حيث نرى دائرة تحاط بمجموعة خطوط اشعاعية تمثل انتشار ضوء  ،الشمس

وكانت الشمس لها دور بارز في حياة الفنان الشعبي فهو  .الشمس في النهار

يستمد منها الدف ء والحرارة ليشحن بها طاقته اإليجابية ودفاه وكل ما يحتاجه 

 منها لمستلزمات حياته. 
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 التجربة الذاتية للباحثة 

 كريليكأباستخدام خامات التصوير التشكيلي من وسائط )كانفس( تناول البحث تجربة ذاتية للباحثة تنفذ من خاللها لوحات فنية     

للحصول على لوحات تشكيلية معاصرة ؛ وذلك من خالل  استخدام مفردات من  لوانوتقنيات ومالمس للخامات و األدوات واأل

الها بجميع اشكوهي عبارة عن مجموعة من الخطوط  واالشكال الهندسية  ،الموروث الشعبي المتمثلة في زخارف األبواب النجدية

ني المبتكر حيث أن العمل الف ،لبناء تصميمات متجددة ومبتكرة ،وأحجامها ؛ وهذا يتم من خالل استخدام تقنيات التصوير التشكيلي

، وللخطوط  بأشكالها المائلة والمستقيمة والمنكسرة والمنحنية واالشكال لوانباأل يعتمد على ابعاد وشكل الخط المرسوم والمنفذ

 ،المعين والتي لها أهمية فنية أساسية في تكوين الصورة إلظهار التفاصيل في اللوحة الفنية الهندسية سواء المثلث أو المربع أو

حيث أن تلك الخطوط المتوازية والمتداخلة لها تأثيرات على سطح اللوحة تهدف الى تحديد مساحات وخلق قيم فنية متنوعة 

لة الفنان وقدراته التشكيلية فهو الذي يطوع الخطوط واالشكال لتنتج مسارات متنوعة سواء كانت ومتناغمة ويكون ذلك وفقا لمخي

جاعال من مسار كل خط أو شكل قيمة ووظيفة خاصة بتشكيل التصميم الذي يحتاجه  ،أو متقاطعة أو منحنية  متداخلة أومتوازية 

 مسطح اللوحة التشكيلية. تظهر علىن أن التكوين الفني وذلك للوصول الى النتائج التي يريدها الفنا

 أدوات وتقنيات التصوير الخاص بالتجربة الفنية

 ألجراء التجربة نحتاج الى األدوات التالية:

 سم.      100x100 سم، واألخر80x 80 أحدهماقماش الكانفس بحجم مربع بمقاسين   

 .يالرملالوسيط  –: الجسو األكريليكوسائط   

 السكين واشكالها. –المشط بكافة المقاسات واالنواع  -الفرش بأنواعها ومقاستها تقنية األدوات الفنية:   

 األكريليك. ألوانالباستيل الزيتي واقالم الفحم والشمع و ألوانتقنية المحددات والخامات المتنوعة من   

 خطوات التجربة الذاتية 

 أوال: تحضير الفكرة 

قة التكوين طري فكرة مبتكرة للمفردات الزخرفية الشعبية من خالل العناصر الفنية واالسس المنظمة لها واختيارضع يتم و     

 التشكيلية. اللوحةاستخدامها في  سوف يتمالعناصر الفنية وفقا ألسس تكوين الصورة الجيدة والتي لتوزيع 

 ثانيا: تنفيذ التصميم 

سية في نجاح أي عمل فني جماليا، ويمكن أن نتذوق جمال اللوحة الفنية من خالل االنسجام يعد التصميم أحد األركان الرئي      

والتوافق بين االعداد والتنفيذ؛ وأيضا مدى فاعلية تلك التقنيات والخامات المستخدمة في إحداث تأثيرات ملمسيه وتقنية متفردة 

 وأصيلة في عناصر مفردات الزخارف الشعبية.
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 إعداد سطح اللوحة  ثالثا:

من الجسو والوسيط الرملي، وعمل المالمس البارزة والغائرة اثناء  األكريليكيتم اعداد سطح قماش الكانفس بتجهيزه بوسائط     

 اعداده مباشرة على سطح اللوحة، حيث أن تنوع المالمس المختلفة يثري اللوحة التشكيلية.

 رابعا: مرحلة التنفيذ

 ،األكريليك لوانأباستخدام أقالم الفحم؛ ثم يتم التلوين مباشرة ب ،اللوحة يتم عمل الخطوط الرئيسية للتصميمبعد جفاف سطح      

االبداع التقني  هرظالتشكيلية و تالشمع والباستيل الزيتي وذلك للحصول على تقنيات متنوعة تثري سطح اللوحة  ألوانمع مزجها ب

وذلك لالستفادة من شكل الخطوط الزخرفية وتأثيراتها الجمالية في تحديد وتكوين  ،وتطويعهاوطرق التحكم باألدوات والخامات 

 لمتنوعةا لوانوالشكل وخامات األ فالخطالمتنوعة في الفراغ ؛  لواناالشكال ؛ وتحقيق اإليقاع واالنسجام اللوني بين خامات األ

  .اللوحة الفنية ألوانل وأهمية في تفصيل الهيئات وإظهار تفاصيل جماليات أشكا لهم 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان – عمل الباحثة( 3شكل )

تمثل اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  ،تم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة       

سم زخارف بخط روقد تم ها الطينية وشبابيكها الشعبية المتناثرة ألوانفي أعلى اللوحة البيوت الشعبية ب نجد، رسمتالقديمة في 

ربع متمثلة بالمالالهندسية  لزخارفا . كما رسمتالصريحة لوانباألولونت منكسر من جانب اللوحة بشكل متداخل مع البيوت 

 والمعين والمثلث ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية. 

 ا بينمتدرج لوني بين الغامق والفاتح، كما أن التنوع في أشكال الخطوط وتوزيعها في اللوحة على المساحات اللونية تشمل      

بمفردات متنوعة من الزخارف الشعبية؛ كما أنه تم طمس بعض من أشكال النقوش مستقيم ومنكسر ومائل أثرى سطح العمل الفني 

 يوحي بالبعد وذلك ليكسب اللوحة الفنية تناغما وايقاعا جميال. لصريحة  ألوانب
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 (2-)جدول في اللوحة التشكيلية الرموز التراثية صور توضيحية لتوظيف 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

 توظيف الرموز التراثية

المستمدة من األبواب 

 النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

   

 

 الدائرة

 

  

 

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 المتقاطعةخطوط ال

 

 

   

 

 نقاطال
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 هـ1222 –سم 100x100 – كأنفسعلى  أكريليك ألوان – عمل الباحثة( 2)شكل 

تم تأسيس اللوحة من الجسو وإظهار مالمس بارزة في وسطها والتي تمثل مجموعة من البيوت الشعبية القديمة في نجد، قسم      

العمل الفني الى ثالث مستويات لونت باللون األحمر في األسفل واالصفر في المنتصف والبرتقالي في األعلى. تعد الخطوط 

كثرة استعمالها يعود لما فيها من معاني السكون والثبات واالمتداد، أما الخطوط الرأسية  األفقية األكثر شيوعاً ولعل السبب في

فهي عبارة عن مجموعة خطوط تحولت من الوضع الساكن المستقر المتوازن إلى الوضع الرأسي الصاعد أو إلى الوضع المائل 

صف الزخارف الشعبية والرموز الهندسية  تم يثولقد استخدمت الخطوط المتوازية للزخرفة في أكثر من وضع؛ ح ،المتحرك

يؤكد على ل وتتوسطها الزخارف التراثية وضع البيوت الشعبيةكما أن في أحزمة أفقية مترابطة لتعبر عن السكون واالمتداد. 

اللوحة،  يع أجزاءفي جم تم توزيع المثلث واألشكال. لوانالهوية الفريدة بشكل يضفي جماالً فريداً وترابطاً متناغماً بين النقوش واأل

 .أما المربع فكان يحتل وسط العمل الملون باألصفر

المستخدمة في النقوش والزخارف الشعبية وهي األحمر واألصفر والبرتقالي بشكل رئيس  لوانكما اعتمد على طبيعة األ      

 ألوان ت التركيب اللوني والشكلي للحصول علىمثل األخضر واالزرق، معتمداً في التصميم على تقنيا انويةالث لوانإضافة إلى األ

  موزعه بشكل متناسق وأشكال منتظمة تحقق التوازن البصري في التصميم.

 (3 –)جدول  في اللوحة التشكيليةالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 النجديةاألبواب 

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال
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 الدائرة

 

   

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

لم تستخدم في هذه 

 اللوحة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان –( عمل الباحثة 2)شكل 
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جسدت  ،سطح بالجسو وعمل تأثيرات بمالمس بارزة ألشكال الزخارف الشعبيةالتم تأسيس حيث  قماشالنفذت اللوحة على     

تحقق فيها ثالث مستويات في الوسط توجد عناصر أساسية تمثل التراث الشعبي  ،اللوحة من مباني شعبية تمثل التراث النجدي

لى وأسفل اللوحة رسم أعتم ها وشبابيكها الشعبية وألوانالبيوت الشعبية ب تاألبواب النجدية حيث رسم زخارفاألصيل وتقسيمات ل

جميع تم ت .الصريحة والنقوش الهندسية لوانباألت خطوط واشكال هندسية من المثلث والمربع بشكل متداخل مع البيوت وجّمل

ي رسمت الزخارف بشكل ابداع .العناصر المختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية

الوسط  وفي ،مبهجة متمثلة باللون األحمر في أسفل اللوحة وأعالها ألوانمن الموروث الشعبي النجدي، ولون ب تصميمالمستمداً 

باللون األصفر يتخللها اللون البنفسجي واالزرق، تم توزيع بعض المساحات اللونية بتدرج لوني بين الغامق والفاتح التي أكسبت 

الزيتية  لوانصريحة دون أي تدريج مستخدما األ ألوانتحديد شكل النقوش بتم  ايقاعا متناغم بين عناصر العمل الفني،اللوحة 

 اهلوانأشعبية بالزخارف ال ت فيرموز لعناصر شعبية تمثل عن اللوحة تعبر .البارزة ألطراف الزخارفالشمعية والمحددات 

 تبر هوية بصرية للمملكة العربية السعودية.تع تيوالالصريحة 

 (1 –)جدول  في اللوحة التشكيلية التراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

 

  

 

 الدائرة

 

   

 

 مربعال
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وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

  

 

 

 نقاطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان –( عمل الباحثة 2شكل )

 ،شكلت اللوحة من زخارف األبواب النجدية ،مالمس بارزة لعناصرها إلظهارتم اعداد سطح اللوحة من الجسو والوسيط الرملي  

سط بع والمثلث في ومرجدران البيوت التراثية المصطفة بأبعاد مختلفة والمزينة بزخارف من الموروث الشعبي من ال رسمت

ارف من زخالى تقسيمات كل منها يحتوي على زخرفة ونقش  ئتتم رسم خطوط مستقيمة ومتعرجة ومحنية وجز ،العمل الفني

 ،في اللون األخضر واألصفر واألزرق واألحمر بدرجاتهماه الزاهية والصريحة المتمثلة ألوانب التراث النجدي
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 المميزةعبية شالمستوحاة من الزخارف التراثية الالمثلثات المتتالية بأحجامها المختلفة باإلضافة الى المربعات والنقاط  تكما رسم 

لتي وزين النقوش بالمحددات الدقيقة ا، الرمز الوطني في شكلها وفنها ورسمها. لونت الخلفية باللون األخضر الزاهي تعبيراً عن

الزخارف الهندسية والخطوط المتتابعة بأسلوب انسيابي مريح لعين المشاهد.  تأعطت مالمس وعمق جميل في اللوحة. وظف

 المحددات الملونة في أشكال المثلثات والمربعاتت استخدمحيث  ؛األكريليك ألوانفي اللوحة أكثر من خامة باإلضافة الى  استخدم

زخارف الرموز التراثية النجدية  تم توظيف شمعية والتي بشأنها أعطت للنقوش مالمس مميزة وتحديد جذاب. ألوانمضيفا لها 

آفاق واسعة  الى ساهم بإيصال هذا الفنلياللوحة الفنية بأسلوب معاصر ومبتكر  أصيلة فيباعتباره لوناً تراثياً وهوية عربية 

  واستلهامه في مختلف المجاالت والمناسبات.

 (5-)جدول ة في اللوحة التشكيليالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

  

 

 الدائرة

 

  

 

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين
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 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 هـ1222 –سم 80x80 –أكريليك على كأنفس  ألوان –( عمل الباحثة 4شكل )

 

حيث  تمثل  ،تم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة ؛ تم تصوير اللوحة بأسلوب تجريدي      

القديمة   لبيوتوأسفلها ارسمت في أعلى اللوحة ،من التفاصيل  لمجردة اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  القديمة  في نجد وا

ع قليل من م أما الخلفية فلونت باللون األحمر وتدرجاته ،واألبيض صفرواأله بدرجاتوكر مستخدما اللون األ االكريليك ألوانب

وش الصريحة والنق لوانورسم زخارف  بشكل متداخل مع البيوت ملونة باأل ،وتم رسم شبابيك داخل البيوت ،اللون األخضر 

الهندسية المتباينة متمثلة بالمربع والمعين والمثلث بطريقة جمع فيها العناصر المختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من 

ات المثلثالزخارف المتمثلة في أشكال نقوش وزخارف األبواب النجدية. كما زين أطراف البيوت من الخارج برسم أشكال من 

 استخدمت المحددات الملونة في أشكال المثلثات األكريليك؛ حيث ألواناستخدم في اللوحة أكثر من خامة باإلضافة الى . المتنوعة

شمعية والتي بشأنها أعطت للنقوش مالمس مميزة وتحديد بارز ليسكبها قيمة جمالية في اللوحة  ألوانوالمربعات مضيفا لها 

 التشكيلية.
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 ( 6-جدول ) في اللوحة التشكيلية التراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة

 

 

   

 

 مربعال

 

   

 

 

 

من الدائرة  وحدة زخرفية

 والمعين

 

 

  

 

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال
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 هـ1222 –سم 80x80 –أكريليك على كأنفس  ألوان –( عمل الباحثة 8شكل )
 

حيث  تمثل  ،تجريديتم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة ؛ تم تصوير اللوحة بأسلوب       

 لوانأرسمت في أعلى اللوحة البيوت الشعبية ب،من التفاصيل  مجردة اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  القديمة  في نجد وال

ل متداخل زخارف  بشكت ورسم ،وتم رسم شبابيك داخل البيوت ،كريلك مستخدما اللون األخضر بدرجاته والبرتقالي المصفرالا

الصريحة والنقوش الهندسية المتباينة متمثلة بالمربع والمعين والمثلث بطريقة جمع فيها العناصر  لوانملونة باألمع البيوت 

رسم أطراف البيوت من الخارج ب تالمختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية. كما زين

مق بعض المساحات اللونية تدرج لوني بين الغا اللوحة. تحتويون البنفسجي أرضية ، وقد غطى اللأشكال من المثلثات المتنوعة

بين مستقيم ومائل أثرى سطح العمل الفني بمفردات متنوعة ا والفاتح، كما أن التنوع في أشكال الخطوط وتوزيعها في اللوحة م

لفنية بالبعد وذلك ليكسب اللوحة ا صريحة ليوحي نألوامن أشكال النقوش ب تم طمس بعضكما أنه  الشعبية؛النجدية من الزخارف 

   جميال.تناغما وايقاعا 

 (7-)جدول في اللوحة التشكيليةالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال
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 الدائرة

   

 

 مربعال

 

  

 

 

 

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

 

 Resultsنتائج البحث 

  تأثير  هالخاصة كما أن جماليات مما أكسبها  النجدية ما بين هندسية ونباتيةتنوع أشكال وأنواع الرموز المستمدة من األبواب

 فعال في اإلبداع التصميمي في التصوير التشكيلي.

  للحصول على تصاميم متعددة ومتنوعة تحمل في طياتها الزخارف الشعبية  للرموز التراثيةتتسع اإلمكانات التشكيلية

 مميزة.صيغ متجددة ذات نظم ايقاعية  إلبداعفنان وذلك المتنوعة التي انتجها فكر ومخيلة ال

 قوي في طرح الموضوعات ومحفز للفنان المعاصر نحو استحداث الجديد في  الموروث الشعبي بمفرداته وزخارفه مؤثر

 الفني.كيفية العرض واألسلوب والتقنية للعمل 

  كما ساعد على تنوع أساليب المعالجة الخطية  الموضوع،أن تعدد مفردات الموروث الشعبي ساهم في وعي الفنان بأهمية

 واللونية والتصميمة.  
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  عنصراً هاماً يستخدمه الفنان للتعبير في أعماله الفنية كأسلوب فني معاصر يهدف لنقل فكرة أو مفهوم  التراثيةز والرمتعد

 .مجردعبر الصورة إما بشكل مختزل أو 

 ية عالية تساهم في نقل األفكار والتوجهات واثارة اهتمام المتلقي وتحفيز تفكيره يحمل الرمز الشعبي دالالت بصرية وضمن

 واهتمامه نحو ثقافة المجتمع وتوجهاته وفق لغة عالمية مفهومة.

 من الثقافة الشعبية األصيلة ألي مجتمع وسيلة لنشر ثقافة الشعب لما يحمله من مضامين عميقة ة المستمد تعد الرموز التراثية

  غير منسوخة ومكررة. وفريدة

 مادة مهمة لالستلهام وتحمل معاني ورموز أصيلة تستجلب اهتمام المجتمع المحلي والعالمي. تراثيةتعتبر الرموز ال 

 واالبداع في اللوحات التشكيلية تطويرلالتفاعل مع مفردات التراث واالستفادة منها بأسلوب معاصر يعطي الدافع ل. 

  البتكارية ا االتراث الشعبي كمصدر من المصادر التي يمكن من خاللها تفتيح أفاق جديدة للرؤييمكن االستفادة من زخارف

 .والعالميفي إنتاج تصميمات حديثة ومعاصرة تتوافق مع السوق المحلى 

  يم ملتراث كمصدر للرؤية التصميمية يعمل على زيادة االبتكار والتجديد في تصمن استلهام الالي االتشكيلي توجه الفنان

  .الهوية الثقافية بشكل يواكب التطور الحضاريى اللوحات التشكيلية ويحافظ عل

 وذلك بالتفكير  من الرموز التراثية مستوحاةلديه القدرة االبتكارية والتي تمكنه من إنتاج تصميمات مبتكرة فنان التشكيلي إن ال

 التصميم.عملية تضاف لالمستمر وإعطاء الحرية للعقل للتخيل والوصول إلى أفكار جديدة 

 ناصر ذات إبداع في دمج الع وأبرزتباستخدام زخارف التراث الشعبي التشكيلية اللوحات انتاج حقيق فرضية البحث في ت

وتناسقها لتظهر لنا الحس الفني الحديث مما أكد فرضية الدراسة وهي أن جماليات  لوانذوق فني متزن من حيث الفكرة واأل

تطوير مهارات الفنان واكسبته القدرة على إيجاد الحلول ى أطلقت أفكار في العملية التصميمة وعملت عل رموز التراثيةال

 .اإلبداعيةالتصميمية 

 Recommendationsالتوصيات 

  ضرورة إجراء دراسات تطبيقية على الموروث الشعبي في مجاالت الفنون التشكيلية المتنوعة المنفذة بالخامات المختلفة

 والمادي.أعمال إبداعية مبتكرة للحفاظ على الموروث التفافي  إلنتاج

  العالم.التوعية بأهمية الموروث الشعبي كلغة بصرية مؤثرة تمثل الواجهة الحضارية والثقافية ألي بلد في 

  التعبير عنها واالبتكار واالبداع في رؤيا قضايا المجتمع  والتحفيز علىاستثمار الفنون الشعبية الستيعاب طاقات الفنانين

 أعمال فنية بأساليب وتقنيات جديدة ومبتكرة وأصيلة من الموروث الشعبي السعودي. إلنتاجوإيجاد الحلول المبتكرة 

  واالستفادة من معطياته المتعددة وذلك إلحياء التراث الوطني تنفيذا لرؤية السعودي التأكيد على االهتمام المستمر بالتراث

 دراسته وتوظيفه في الفنون التشكيلية.م من خالل 2030المملكة 

  طراز  ادللتصميم، وايجضرورة استخدام مفردات التراث في التصميمات لما لها من تأثيرات إيجابية تثري القيمة الجمالية

رشفته المحلي وأ وتوثيق الفن مع متغيرات العصر ومتطلباته إلثراء القيمة الجمالية للتصميم واالرتقاء به يتالءمحديث متطور 

 وتفسيره.
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 ومعانيها في الفن المعاصر وعالقتها بالهوية العربية أو وز التراثية تحفيز الباحثين للمزيد من البحث عن استخدامات الرم

 واجراء التجارب على المفردات الشعبية المتنوعة حيث مازالت هناك المزيد من الفرص المتجددة للتجريب واالبداع.، المحلية

 المراجع 

 المراجع العربية 

الخزفية كأحد رموز التراث الشعبي السعودي بين تأكيد الهوية العربية  ( المبخرة2014الناصر )أبو زيد، سماح محمد عبد  -

ومواجهة تحديات سوق العمل " المؤتمر الدولي الثاني، التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي، دور الثقافة والتراث 

 والسياحية والعلوم التطبيقية في التنمية المستدامة. عيةاإلبداوالصناعات 

 م( معجم الغني الزاهر، مؤسسة الغني للنشر.2012أبو العزم، عبد الغني ) -

( توظيف القيم الجمالية المستوحاة من الزخارف الشعبية لألزياء التقليدية النسائية 2012محمد )محسن  الدعجاني، نورة -

 .82-42، ص2التطبيقية، عكلية الفنون  –جامعة دمياط  سياحية. مجلةبمحافظة الطائف في تنفيذ تذكارات 

ثيرات الجمالية والوظيفية لنسيج (. االستفادة من التأ2018. )عبد المقصود، إيناس حمدى ورزقربيع، إيمان حامد محمود،  -

 .122 -132 ،2مجلة جامعة شقراء: جامعة شقراء، ع .السدو إلثراء الجانب السياحي بالمملكة العربية السعودية

التشكيلية والجمالية ألساليب رسم وتصوير الخيول في التصوير السعودي  ( القيم2022ناصر )السديري، مها محمد  -

 .244-223 ،22لجمعية إمسيا التربية عن طريق الفن، ع. المجلة العلمية المعاصر

(. زخارف الفن الشعبي والتراث السعودي وكيفية المحافظة عليها من 2012الشمري، تهاني سعود عايد محمد. ) -

 .3، ج12المجلة العربية للعلوم االجتماعية: المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ع .االندثار

حولية كلية المعلمين  .(. القيم الفنية والجمالية في الزخارف الشعبية بمنطقة عسير2003مرزوق. ) عبد هللاالشهراني، علي  -

 .22 ،2مركز البحوث التربوية، ع  -كلية المعلمين  -في أبها: جامعة الملك خالد 

الزخرفية لتراث السعودي ودورها في استلهام (. النظم الجمالية لصياغة المفردات 2012الشهراني، حامد محمد سالم. ) -

 .482-424ص ،3 ، ع32مج مجلة البحث في التربية وعلم النفس،  – التربيةكلية  -جامعة المينيا التشكيل الخزفي المباشر.

لتربية: مجلة كلية ا .(. دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث الشعبي السعودي2002ظافر علي. ) عبد هللاالشهري،  -

 .332-321 ،3 ، ج30كلية التربية، ع  -جامعة عين شمس 

 -مجلة الدبلوماسي: وزارة الخارجية  .(. المحافظة على الموروث الشعبي السعودي2002ظافر علي. ) عبد هللاالشهري،  -

 .22-22،20معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ع 

مية في صياغات تصمي واستلهامها(. القيم الجمالية في مشاهد الرقصات الشعبية السعودية 2021الصاعدي، عبير بنت مسلم. ) -

  .121 ،123، ع32مجلس النشر العلمي، مج -المجلة العربية للعلوم اإلنسانية: جامعة الكويت  .لتعزيز اإلبداع الفني للطالبات

. مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2012عباس، محمد؛ ونوفل، محمد؛ والعبسي، محمد؛ أبو عواد، فريال ) -

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

ة مجل .(. الداللة الرمزية في الفنون الشعبية كمصدر أبداعي في الجداريات الخزفية2018عبد العزيز، داليا على عبد المنعم. ) -

 .122-118، 12العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية: الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، ع
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 .22-22، 143المعرفة: وزارة التعليم، ع مجلة  .اليونسكو في المحافظة على التراث العالمي ( إسهامات2002عبيد، جان. ) - 

المعهد األعلى  -أعمال ندوة حضارة أم حضارات: جامعة الزيتونة  .(. دور الفن في التقاء الحضارات2002عزوز، رضا. ) -

حضارة األعلى لل والمعهد والتكنولوجياالعلمي  والبحثتونس: جامعة الزيتونة، وزارة التعليم العالي  للحضارة اإلسالمية،
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دراسة ) الهاشمية األردنيةحوض اليرموك في المملكة في  قابلية المياه الجوفية على التلوثمدى 

 (DRASTIC MODELE جيومورفولوجية تطبيقية باستخدام

The susceptibility of groundwater to pollution in the Yarmouk Basin in the Hashemite 

Kingdom of Jordan (Applied geomorphological study using DRASTIC MODELE) 
 

 زعارير عبد هللا أسامة إعداد الدكتور/

، المملكة العربية جامعة طيبة، بينبع ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، برنامج الجغرافيا، بقسم العلوم االجتماعية األستاذ المساعد

 السعودية

 ozareer@taibahu.edu.saEmail:  

 

 :الملخص

مياه الجوفية من أجل تقييم وتفسير مدى تعرض المياه الجوفية في حوض اليرموك أجريت هذه الدراسة حول قابلية تأثر ال 

في هذه  DRASTICتم تطبيق نموذج  الهاشمية، األردنيةللتلوث. تقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي من المملكة 

معدل   -N ،لتباين في عمق المياه الجوفيةوهو يمثل ا ،الدراسة الستخراج سبعة عوامل رئيسية تؤثر على تلوث الخزان الجوفي

والتوصيل الهيدروليكي لخزان المياه الجوفية  ،تأثير منطقة الفادوز ،الطوبوغرافيا-T ،التربة -S ،الخزان الجوفي.  -A ،التغذية

تحليالت  عالية جًدا المتصاص الملوثات. أظهرت -عالية  -متوسطة  -وبالتالي تصنيف منطقة الدراسة إلى قدرة منخفضة 

من منطقة الدراسة تتميز بحساسية منخفضة في نقل الملوثات إلى طبقات المياه  ٪38أن حوالي  DRASTICالعوامل عبر 

الجوفية وهذا يفسر بسماكة منطقة التهوية في المناطق الوسطى الممتدة إلى الشرق وانخفاض المياه الجوفية. نتيجة النخفاض 

من إجمالي مساحة الدراسة  ٪11و ،ملم / سنة 972عدل هطول األمطار السنوي حيث ضعف م ،معدالت هطول األمطار

من  ٪5و ،وتتميز بقدرة معتدلة على امتصاص الملوثات وتمريرها. المياه الجوفية ،الموزعة على المناطق الجنوبية والشمالية

بينما  ،جزاء الجنوبية والشمالية الغربيةإجمالي مساحة الدراسة لديها قدرة وحساسية عالية المتصاص الملوثات موزعة في األ

من المساحة الكلية مع قدرة عالية جًدا على امتصاص الملوثات وتمريرها إلى المياه الجوفية حيث يتوزع معظمها في  ٪1تمثل 

. وقد ال تظهر بشكل واضح بسبب انخفاضها ،المناطق الشمالية وأجزاء من منطقة صغيرة ومتناثرة في المناطق الجنوبية

باإلضافة إلى أن تربتها تحتوي على  سنة،مم /  533-853توزيع. المنطقة التي تستقبل فيها معدالت هطول األمطار السنوية 

 نسبة عالية من الطين.

نظام المعلومات  ،الجيومورفولوحيا التطبيقية ،DRASTIC MODELالمياه الجوفية، هيدرولوجيا  :الكلمات المفتاحية

 ح، طبوغرافيا السطافاق التربة ،عن بعد االستشعار ،الجغرافي

http://www.ajrsp.com/
mailto:ozareer@taibahu.edu.sa
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The susceptibility of groundwater to pollution in the Yarmouk Basin in the Hashemite 

Kingdom of Jordan (Applied geomorphological study using DRASTIC MODELE( 

 

 

Abstract: 

 This study of groundwater vulnerability were carried out in order to assess and interpretation of 

the extent groundwater in the Yarmouk Basin a potential susceptible to pollution. the study area 

lies in northwestern part o the Hashemite Kingdom of Jordan, DRASTIC model applied to 

extract seven main factors impact on aquifer pollution, It represents the variation in the D-depth 

of groundwater ,N- recharge rate ,A- aquifer ,S- soil, T- topography, I- vadose zone's impact, and 

C- aquifer's hydraulic conductivity and therefore  classify the study area into low -  medium – 

high - very high  ability to absorb pollutants. Factor analyses via DRASTIC model showed that 

about 83% of the  study area is characterized by low sensitivity in the transfer of pollutants to the 

groundwater aquifers and this is explained by the thickness of the ventilation area in the central 

regions extending to the east, and low groundwater nutrition due to the low rates of rain in which 

weakness annual rainfall rate of 279 mm / year, , and 11% of  the total study area which is 

distributed over the southern, northern regions, is characterized by a moderate  ability to absorb 

pollutants and pass them to groundwater, and 5% of total study area has a high ability and 

sensitivity to absorb pollutants Distributed in the southern and northwestern parts, while 

representing 1% of the total area with a very high ability to absorb pollutants and pass them to 

groundwater where the bulk of them are distributed in the northern regions and parts of a small 

area and scattered in the southern regions, it may not appear clearly because of its low point 

distribution. The area where it receives annual rainfall rates of 350-500 mm/year, in addition to 

the fact that their soil contains a high percentage of clay.                                                                       
                                                                            

Keywords: groundwater hydrology, DRASTIC MODEL, applied geomorphology, geographical 

information system, remote sensing, soil horizons, surface topography. 
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 اإلطار النظري للدراسة :المبحث األول

 المقدمة  .أ

الفاعلة لبيئة األحواض  بالتخطيط واإلدارةتُعد الجيومورفولوجيا التطبيقية أساساً هاماً في حل الكثير من المشاكل المتعلقة          

حيث  األرض،المتعلقة باستخدام  ئةالبيمن المشاكل امة المنشآت الهندسية لحل الكثير وبشكل خاص عند الشروع في إق المائية،

ار حدوثها، فالبيانات مورفولوجية ومدى تركزها وتكرووالعمليات الجيالعوامل معلومات عن و بيانات توفير قاعدةفي تسهم 

  المختلفة.في هذا الجانب تعد األساس الذي تصنف على أساسه األراضي ومدى قابليتها لالستخدامات  والمعلومات

الهاشمية على  األردنيةحوض اليرموك في المملكة دراسة بعداً جغرافيا بيئياً هاماً يرتبط بطبيعته بمدى قابلية بيئة تتناول هذه ال

مدى قابلية المياه الجوفية على التلوث في منطقة  ( لتوضيحE.P.A. 1987) DRASTIC MODELباستخدام  التلوث

ينعكس تلوث المياه الجوفية على المياه السطحية، ويمتد تأثير ذلك الدراسة ودرجة حساسيتها لهذا النوع من األخطار، حيث 

وتعتمد ظاهرة تلوث المياه الجوفية على عدة عوامل منها  .سلبياً على العناصر البيئية األخرى مثل الغطاء النباتي وغطاء التربة

 ،هذه العوامل في تأثيرها من مكان إلى آخر وتتفاوت المائي(،كمية الملوثات ونوعها والوسط الناقل والوسط المستقبل )الخزان 

عمق  ومنها في منطقة الدراسة  دراسة معايير هامةوبناًء على ذلك تم  .كما أن الخزانات الحاملة للمياه ليست ذات طبيعة واحدة

لوجية الحاملة والطبقات الجيو Net Recharge  والتغذية السنوية للمياه الجوفية   Depth Of Groundwaterالمياه الجوفية 

 Vadose Zoneومنطقة التهوية Topography وطبوغرافيا السطح   Soil cover التربة  نوعو Aquifersللمياه الجوفية 

تم من خاللها قياس مدى والمعايير البيئية سابقة الذكر تُمثل منظومة متكاملة   Hydraulic Conductivityوالموصلية المائية 

لى التلوث في منطقة الدراسة وبالتالي ُحددت وُصنفت المناطق الجغرافية ضمن بيئة حوض اليرموك في قابلية المياه الجوفية ع

الهاشمية وفقاً للمعايير البيئية السابقة الذكر ما بين مناطق ذات قابلية عالية على التلوث ومناطق ذات قابلية  األردنيةالمملكة 

أحد الطرق الكارتوغرافية التي  DRASTICويعد نموذج   .لى التلوثع متوسطة على التلوث وأخرى ذات قابلية منخفضة

هامه  لمعاييروهي طريقة ذات منهجية دقيقة تعتمد على التشخيص  ،تبين وتوضح مدى قابلية وحساسية المياه الجوفية للتلوث

أهميته وتأثيره من خالل الدور  وكل من هذه المعايير له قيمة ثابتة حسب وزنه بمعنى مدى ،تعد األساس في تطبيق هذا النموذج

 .الذي يلعبه في الزيادة او الحد من التلوث

 منطقة الدراسة  .ب

° 83 83و°  85 83طول حيث تمتد بين خطي  الهاشمية، األردنيةتقع منطقة الدراسة في أقصى الشمال الغربي من المملكة 

الشكل  مربعة يوضحهاكيلو مترات  1513حوالي شماالً على مساحة تصل إلى ° 89 55و°  89شرقاً وبين دائرتي عرض 

بينما  ،كم تقريبا 33وكما هو واضح من االحداثيات فإن أقصى امتداد لمنطقة الدراسة من الشرق الى الغرب يبلغ حوالي  .(1)

ائية ويحف بمنطقة الدراسة مجموعة من األحواض الم ،كم تقريبا 58إلى الجنوب حوالي  يصل اقصى امتداد لها من الشمال

أما من  ،حوض عمان الزرقاء من الجنوب والشرق ،حوض اليرموك ضمن األراضي السورية في الشمال :السطحية هي

 ،شرقا وتقسم إلى أحواض األودية الشمالية )وادي العرب، وادي زقالب األردنالغرب فتحف به أحواض األودية الرافدة لنهر 

http://www.ajrsp.com/
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 ،وادي حسبان ،وادي الكفرين ،ض األودية الجنوبية ممثلة بوادي شعيبوادي راجب ( وأحوا ،وادي كفرنجه ،وادي اليابس

  .(9موضحة في الشكل ) وادي زرقاء ماعين

وذلك لوجود فرق كبير بين أعلى وأدنى منسوب لها عن  ،(1كما هو موضح في الشكل ) بشدة التضرسوتتميز منطقة الدراسة 

متراً فوق سطح البحر ممثال بقمة رأس منيف في الجنوب من  1153حيث يصل أعلى منسوب لها حوالي  ،مستوى سطح البحر

متراً تحت سطح البحر ممثلة في األراضي الممتدة من منطقة  993-بينما يصل أدنى منسوب لها حوالي  ،منطقة الدراسة

الممتد من الجنوب  وبهذا يكون الركن .غربا األردنالعدسية في الشمال الغربي إلى منطقة المصب لمياه نهر اليرموك في نهر 

في حين تأخذ اراضي منطقة الدراسة في االنبساط التدريجي في مناطق  ،إلى الشمال الغربي الممثل للمناطق األكثر انحداراً 

حيث تتراوح االرتفاعات في تلك المناطق  ،وسط الحوض متجهةً بهذه الخصوصية في محورين هما شمال شرق وجنوب شرق

ويُشكل نهر اليرموك أهم مصادر المياه السطحية في  .طح البحر ممثلة بسهول وهضاب حورانمتراً فوق س 333 – 533من 

ألف نسمة والموزعين على مجموعة  953.239والسكان البالغ عددهم  الزراعي،منطقة الدراسة حيث يُعد شريان الحياة للقطاع 

كما أنه يُعد جزءاً من المنظومة المائية لمجموعة  (،نويالتقرير الس 9391ي األردنمن المدن والقرى )دائرة اإلحصاءات العامة 

الذي يستقبل  األردنونهر  اليرموك،نهر  ،نهر بانياس ،نهر الوزاني ،نهر الحاصباني :األنهار الرئيسة في بالد الشام أهمها

ضمن األراضي السورية  فمنها مجموعة الينابيع الطبيعية المتفجرة منابعهوتتعدد  .من مياهه من نهر اليرموك % 83حوالي 

ومجموعة المجاري  (،وفي الشمال والشمال الغربي )الجوالن السوري ،في الشرق والتي تتجمع مياهها في بحيرة مزيريب

ومرتفعات الجوالن في  ،المائية الدائمة الجربان التي أهمها أودية الرقاد والعالن التي تتغذى من السفوح الجنوبية لجبل الشيخ

 ي الشمال الغرب

 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة1الشكل )

 

 

 

 

 

 ( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة1الشكل )
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 م 2022عمل الباحث  :المصدر

 مشكلة الدراسة  .ج

الجوفية تُمثل المصدر األساس لمياه الشرب واالستخدامات االخرى مما  المائية الخزاناتطقة الدراسة مجموعة من في من يوجد

 الطبقات الجيولوجية الحاملة لهذه المياه على التلوثمدى تعرض وقابلية وتحديد يتطلب الوقوف على خصائصها النوعية 

 DRASTIC) باستخدام أحدث النماذج التقنية بيئي منظور جغرافيمن ه وتفسيرتحديد أسباب ذلك و المرتبط بمصادر سطحية

MODELE)    نظراً الرتباط األنظمة المائية الحوضية بعالقة مباشرة تربط ما بين مياهها الجوفية في مراقبة البيئة الجوفية

 األتية تساؤالتالاإلجابة على  تحاول الدراسة عليه فان هذه والسطحية 

 ؟انية تعرض المياه الجوفية للتلوثلخصائص الطبيعة لبيئة منطقة الدراسة بإمكارتباط اما مدى  

 ؟أسباب ذلك وتوضيح DRASTIC للتلوث وفق نموذج األكثر عرضةالجغرافي للخزانات الجوفية ما هو نمط التوزع 

 وث؟ما هو تحديد نمط العالقة بين كثافة الشبكة المائية ومدى قابلية الخزانات الجوفية على التل

الستخدامها في التخطيط المستقبلي لبيئة منطقة الوصول الى نتائج دقيقة  في DRASTIC نموذجما مدى فاعلية استخدام 

 ؟اطق الجافة وشبه الجافة بشكل عامالدراسة بشكل خاص وبيئة االحواض المائية في المن

 أهمية موضوع الدراسة   د. 

 األهمية الهيدرولوجية   . 1 

التي تُعد من أفقر عشرة دول في العالم من  ،الهاشمية األردنيةية في المملكة المصادر المائية الجوفية والسطح في ظل محدودية

التدهور وانطالقا من الحاجة إلى تطوير الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها إلى حد المحافظة عليها من  ،حيث وفرة المياه

دارة ما هو متاح منها ووضع البدائل ألية أزمات محتملة إلضرورة االسهام في تحسين ونظراً ، كمياً وسوء االستعمال  نوعياً 

محاولة تحديد  الهاشمية على التلوث األردنيةالمملكة  حوض اليرموك فيب المياه الجوفية لتحليل مدى قابليةجاءت هذه الدراسة 
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بالزيادة  من جانب ترتبطالمائية ألسباب  ير مصادرهاتطووتحديد امكانية  ،ذلك الطبيعة والبشرية المؤثرة في أثر العوامل

مليون نسمة  18حوالي  9383لمملكة بحلول عام حيث يتوقع أن يصل عدد سكان ا ،وزيادة الطلب على المياه السكانية المتنامة

مهم  جانب اخر ضاً وللدراسة هذه اي(   9393 األردنيةسنويا )دائرة االحصاءات العامة  % 9.9زيادة طبيعية تصل الى حوالي 

حيث يبلغ االستخراج االمن من المياه الجوفية في منطقة الدراسة  تخطي ضخ المياه الجوفية عن الحد االمن لالستخراج وهو

 .J.V.A) / سنة في حين وصل االستخراج الفعلي السنوي من المياه الجوفية ضعف هذا الحجم أو ما يزيد 8م م 53حوالي 

 .ة الحقيقية لحجم التحديات المائية  واختالل التوازن المائي الذي يواجه منطقة الدراسةمما يبرز الصور   (2019

  العلمية التطبيقية   األهمية. 2

 :التطبيقية من خاللتكتسب هذه الدراسة أهميتها 

الدقة العالية في التحليل  .  حصر أهم التغيرات البيئية في التي تتعرض لها بيئة االحواض المائية باستخدام النماذج الحديثة ذاتأ

 DRASTIC)كالنموذج المستخدم في هذه الدراسة ) والتفسير والتنبؤ بمستقبل هيدرولوجية بيئة االحواض المائية

MODELE) ، وتحديد طبيعة وأحجام هذه التغيرات ومعرفة انعكاس هذه التغيرات على طبيعة وأحجام مدخالتInput 

 المائية.ولوجي بيئة االحواض النظام الجيومورف Outputومخرجات 

تحديد بعض االخطار البيئية المتواجدة في منطقة الدراسة أو الممكن حدوثها كالتلوث النهري وتلوث المياه الجوفية  ب.

فعلى سبيل المثال هنالك الكثير من األتربة في العالم تتعرض لتدهور  والفيضانات،وانجراف التربة واالنهيارات األرضية 

وهذا بدوره  الجوفية،وارتفاع نسبة الملوحة فيها نتيجة انخفاض منسوب المياه  الجوفية،نتيجة الضخ الجائر للمياه نوعيتها 

 االراضي.لم تتخذ االجراءات المالئمة لحماية هذه  إذاينعكس سلبا على األراضي الزراعية 

 لجافة في العالم يرتكز على مثل هذا النوع من الدراساتأن االتجاه الحديث لخطط التنمية في كثير من االقاليم الجافة وشبه ا. ج

من حيث توفير المعلومات والبيانات عن عالقة الهيدرولوجيا السطحية بالجوفية منها وذلك من خالل  البيئة،التطبيقية في مجال 

وربطها بمدى  هاراضي فيالذي يُعد من أهم أسس تقييم األ المائية بيئة األحواض الجيومورفولوجي فيقياس متغيرات النظام 

 .الستعماالت األرض المختلفة ومالءمتها

  الدراسة وأدواتوأساليب  جيةهن. مـه

لقياس المتغيرات المرتبطة بالنظام الجيومورفولوجي من حيث تأثيره على البيئة المائية  التحليلي استخدم الباحث المنهج الكمي

 DRASTIC MODELE نموذج دراستكباستخدام سير البيانات المكانية الجوفية لمنطقة الدراسة بعد معالجة وتحليل وتف

حيث تم انجاز الدراسة خالل ثالثة مراحل  ( في معالجة البيانات المكانيةGISإضافة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية )

   R.G.C)  الدراسةائط منطقة المرحلة األولى على المرحلة التحضيرية وفيها تم جمع البيانات المرتبطة بخرعلى اشتملت 

 تي:كاآل وهي (2021

 53333 :1 ، 95333 :1 والجيولوجية مقياس. لوحة اربد الطبوغرافية 1

 53333 :1 ،95333 :1 والجيولوجية مقياسلوحة الرمثا الطبوغرافية . 2

 53333 :1 ،95333 :1 والجيولوجية مقياس الشمالية الطبوغرافيةلوحة الشونة . 8
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 53333 :1 ،95333 :1 والجيولوجية مقياس مفرق الطبوغرافيةاللوحة . 5

ي األردنومما يجدر ذكره أن جميع الخرائط السابقة الذكر أنتجت بواسطة المسح الجوي الذي قام به المركز الجغرافي الملكي 

 .9393وتم تحديث طباعتها عام  1231عام 

حيث استخدمت في اسقاط بعض المعالم التي ال  95333 :1س ( مقيا31،39،38،35الصور الجوية التي تحمل االرقام ). 5

 .تظهر في الخرائط الطبوغرافية

التي استخدمت في تحليل واشتقاق بعض البيانات الهيدرولوجية والجيولوجية   (Quick Bird, 2003)المرئية الفضائية. 6

 .والجيمورفولوجية

 ومنها: الفحص الميداني لبعض مصادر البياناتتم  المخبرية حيثتحاليل العمل الميداني وال وفيها تمالمرحلة الثانية تبع ذلك 

الخصائص المساحية والشكلية والتضاريسية وخصائص الشبكة المائية وانعكاساتها بعض التحليل المورفومتري لدراسة  .1

المعلومات الجغرافية  حيث تم انتاج االشكال والخرائط باستخدام نظامعلى الخصائص الهيدرولوجية في منطقة الدراسة 

(ARCGIS9). 

ومطابقة بياناتها مع  الدراسة،التحليل الكارتوجرافي للخرائط والصور الجوية والمرئيات الفضائية التي تغطي منطقة  .9

 .البيانات التي تم قياسها وفحصها في الميدان

وبرنامج الرسم  ARCGIS9 المعلومات الجغرافي تحليل البيانات والمعلومات باستخدام نظام الثالثة فاشتملت على مرحلةال أما

على منطقة   DRASTIC MODELوتم تطبيق نموذج دراستك ة التجريبيةوبعض المعادالت الرياضي Auto Cad االلي 

قابلية المياه  عن طريق تطبيق مدىحيث تضمن العمل تحليل البيانات وتلخيصها وبالتالي الخروج بنتائج الدراسة  ،الدراسة

الذي يحتوي على المتغيرات التالية كعناصر أساسية من اجل تصنيف  DRASTIC MODELة للتلوث باستخدام الجوفي

 :وتحديد وقياس مدى قابلية المياه الجوفية على التلوث في منطقة الدراسة تمثلت بما يلي

DRASTIC INDEX (DI)    = 

Dr Dw  + Rr Rw + Ar Aw + Sr Sw + Tr Tw + Ir Iw + Cr Cw. 

Dr = Rating to the depth to water table. 

Dw = Weights assigned to the depth to water table. 

Rr = Rating for ranges of aquifer recharge. 

Rw = Weights for the aquifer recharge. 

Ar = Rating assigned to aquifer media. 

Aw = Weighs assigned to aquifer media. 

Sr = Rating for the soil media. 

Sw = weights for soil media.  

Tr = Rating for topography (slopes). 
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Tw = Weights assigned to topography. 

Ir = Rating assigned to vadose zoon. 

Iw = Weights assigned to vadose zone. 

Cr = Ratings for rate of hydraulic conductivity. 

Cw = Weights given to hydraulic conductivity. 

 

   DRASTIC MODEL في( المعايير المستخدمة 1الجدول )

 parameter DRASTIC Weight المدلول او الرمز
Range Of Rating 

Value  

D Depth Of Water 5 1 - 13 

R Net Recharge 4 1 - 2 

A Aquifer Media 3 9 -13  

S Soil Media 2 1 - 13  

T Topography 1 1 - 13  

I Impact Of Vadose Zone 5 1 - 13 

C Hydraulic Conductivity 8 1 - 13 

    

 Vulnerability Class (DRASTIC) Index Range  

 LOW 1 – 133  

 MODERATE 131  - 112   

 HIGH 193 -933   

 VERY HIGH >200  

        E.P.A. 2020 :المصدر

)حوض اليرموك في  على منطقة الدراسة DRASTIC MODELEالتطبيقية لمعايير  ثاني: الدراسةالالمبحث 

 الهاشمية( األردنيةالمملكة 

لتلوث في منطقة الدراسة ودرجة على التوضيح مدى قابلية المياه الجوفية     DRASTIC MODELEتطبيق تم        

وهي طريقة ذات منهجية دقيقة تعتمد  ،أحد الطرق الكارتوجرافية DRASTICويعد نموذج  األخطار،حساسيتها لهذا النوع من 

  ،على التشخيص لمعايير هامه تعد األساس في تطبيق هذا النموذج
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وكل من هذه المعايير له قيمة ثابتة حسب وزنه بمعنى مدى أهميته وتأثيره من خالل الدور الذي يلعبه في الزيادة او الحد من 

  :يير المستخدمة في هذا النموذج والتي تم تطبيقها على منطقة الدراسة بما يليوتتلخص المعا ،التلوث

 Depth Of Groundwaterعمق المياه الجوفية .  1

تم االستدالل على عمق المياه الجوفية في منطقة الدراسة من خالل مجموعة اآلبار الجوفية الخاصة والحكومية في منطقة   

صنف معظم اآلبار الجوفية في تُ ، و(9391 األردنية المياه والري )وزارةم  875 –م 85ما بين  في أعماقهاوتتفاوت  الدراسة،

في حين تم التعرف على مجموعة قليلة جداً من اآلبار الجوفية  م، 85منطقة الدراسة بأنها آبار عميقة يزيد عمق اآلبار فيها على 

 .83من اقل التي يتراوح عمق سطح الماء الساكن فيها 
 

ويتم التوصل إلى هذه  ،لمياه الجوفية على التلوث منخفضوصلت هذه الدراسة من خالل دراسة التركيب الجيولوجي أن قابلية ات

وبشكل عام تتحدد  ،حيث تم تحديد خطوط تساوي العمق لآلبار الجوفية Zonesالنتيجة من خالل تقسيم منطقة الدراسة إلى 

بمعنى أن زيادة عمق اآلبار الجوفية يقلل من احتمالية  ،ابليتها للتلوث بأنها عالقة عكسيةالعالقة ما بين عمق المياه الجوفية وق

في حين أن قرب المياه الجوفية من السطح يجعلها أكثر  ،ن حساسيتها على ذلك تكون منخفضةتعرض المياه الجوفية للتلوث أو أ

وبتطبيق ذلك على منطقة الدراسة فقد أعطي  ،وسطح األرض المسافة ما بينها قدرة واستجابة الستقبال الملوثات نتيجة قرب

( نظراً ألن أعماق المياه الجوفية في المناطق المختلفة من حوض اليرموك في المملكة Rate 1) عمق المياه الجوفية القيمة

 DRASTICراستيك المياه الجوفية للتلوث حسب نموذج د ( مدى قابلية9) ويوضح الجدول .م 85الهاشمية تتجاوز  األردنية

( (Range and Rate(. حيث يعطى كل عمق وزن ثابت من حيث القابلية للتلوث 8)اعتمادا على العمق موضحة في الشكل 

 . DRASTICحسب نموذج  5مضروبا بالوزن   Rate1وبهذا يأخذ عمق المياه الجوفية في منطقة الدراسة 

 Range and Rating (Depth of Water)( قيم عمق منسوب الماء 2الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATING RANGE 

 المدى التقييم

10 3 – 1.5  

9 1.5 – 5.57 

7 5.57 – 2.15 

5 2.15 - 15.95  

3 15.95 – 99.33  

2 99.33 – 83.53 

1 <  83.53 
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 ة( تقييم عمق المياه الجوفية في منطقة الدراس3الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 م 2022المصدر: عمل الباحث 

 

 Net Recharge.  التغذية السنوية للمياه الجوفية 2

من السطح  Infiltratesالمياه التي تتسرب  على كمية DRASTIC Modelيعتمد هذا المتغير في نموذج دراستيك        

وقد تم التوصل إلى كمية  ،Aquiferحتى تصل إلى الطبقة الحاملة للمياه الجوفية  Vadose Zoneمروراً بمنطقة التهوية 

 التي اعتمدت على ،المياه السنوية التي تتسرب إلى باطن األرض من خالل الموازنة المائية التي اجريت لمنطقة الدراسة

المصدر الرئيسي للمياه السطحية ممثالً بكمية األمطار السنوية التي تستقبلها منطقة الدراسة و التوزع الجغرافي لمناطق العجز 

حيث تنخفض نسبة في  ،التي تعطي مؤشراً حقيقيا على قابلية هذه الوحدات في التأثير على تلوث الماء الجوفي ،والفائض المائي

  .تفع في مناطق الفائض المائيمناطق العجز المائي وتر

من مجمل األمطار السنوية  % 9.2وفي ضوء الحسابات المتعلقة بالموازنة المائية بلغت نسبة التغذية الجوفية السنوية حوالي  

ويعتمد (  .(BGR , 2019/ سنة كحجم أمطار سنوي  8م م 828.5/ سنة من أصل  8م م 11.7بواقع في منطقة الدراسة أي 

األمطار نظرا  وخارطة توزعة التغذية السنوية )ملم( في منطقة الدراسة على البيانات المتعلقة بخارطة التربة قياس كمي

حيث تم االستدالل عليه من خالل جمع بيانات التربة في الخريطة األولية وبيانات  المتغير،لصعوبة توفر البيانات عن هذا 

عن القيم المستخدمة في نموذج دراستك في مجال التغذية السنوية تم توضيحها  اأم أيضاً،التوزع المطري في الخارطة األولية 

 :كالتالي (5)وموضحة في الشكل  8الجدول في 
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 التغذية السنوية للمياه الجوفية )ملم / سنة( (3)الجدول 

 Range and Ratings for Net Recharge (mm/year) 

  

 الهاشمية األردنية( التغذية السنوية للمياه الجوفية في حوض اليرموك في المملكة 4الشكل )

 

 
 

  Aquifer Mediaالطبقة الجيولوجية الحاملة للخزان المائي  .3

وظروف نشأتها  ،التكوين الصخري لها من حيث نوعية الصخورتعتمد طبيعة الخزانات الحاملة للمياه الجوفية على         

وتوجد الصخور بشكل عام في ثالثة أنواع وهي الصخور النارية  .وخصائصها البينية من حيث تركيبها ونفاذيتها ،وتكونها

Igneous Rocks  الرسوبة  والصخورالداخلية التي يرتبط وجودها بفعل القوى والضغوط األرضيةSedimentary Rocks 

وهناك أيضاً الصخور المتحولة  ،التي تعود في نشأتها إلى عوامل الترسيب كالرياح والمياه في ظل ظروف بيئية جافة ورطبة

Metamorphic Rocks المستمدة من الصخور الرسوبية أو الصخور النارية. 

قلها اعتماداً على مكونات الصخر والتركيب ومن الناحية الهيدروجيولوجية تختلف هذه الصخور في قدرتها على حمل المياه ون 

والكوارتز  Clayفمثالً نجد أن الصخور الرسوبية تتصف بتكونها من معادن كثيرة أكثرها انتشاراً الصلصال  ،المعدني له

تتكون من معدن الكلس ونسب قليلة من الصلصال والكوارتز، في حين نجد  Limestoneفنجد الصخور الجيرية  ،والكلس

وبهذا فإن  ،تتكون من الكوارتز بصفة رئيسية إضافة إلى الدولوميت وانتشار أكاسيد الحديد  Sandstoneر الرملية الصخو

الذي يحدد حركة  Matrixالصخور على اختالف أنواعها تعتمد في قابليتها على حمل المياه ونقلها على النسيج الصخري 

Range Rating 

0 – 50.5  1  

50.5 – 101.1  3 

101.1 – 177.5  6 

177.5 – 254.0  8 

  =254.0 <   9 
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ويرتبط حجم المياه   .لحركة واالتجاه للمياه الجوفية في باطن األرضواتجاه المياه المتسربة من سطح األرض كما يحدد ا

 .إضافة إلى المتغيرات المناخية األخرى والغطاء النباتي Textureالمتسربة من سطح التربة على نسيجها كعامل أساسي 
 

ترتفع قابلية المياه على التلوث  وتعتمد قابلية الخزانات الجوفية على التلوث بصورة رئيسية على الموصلية الهيدرولوجية حيث

ويرتبط ذلك بصورة  ،بارتفاع الموصولية الهيدرولوجية التي يترتب عليها حركة المواد الملوثة لمسافات بعيدة وبوقت قصير

أكبر حسب  Ratesلذا فأنها تأخذ قيم  ،حيث نجد أن الصخور الجيرية أكثر نفاذية من الصخور الرملية الصخر،مباشرة بنفاذية 

القيم المعطاة لكل نوع من  (5)ويوضح الجدول  ،أما الصخور الرملية فتأخذ قيم أقل ذلك النخفاض مساميتها ،نموذج دراستيك

 .(5موضحة في الشكل ) طبيعتها،ر حسب أنواع الصخو

حيث  ،لث من هذه الدراسةتتوزع في منطقة الدراسة مجموعة من الخزانات الجوفية سبق التعريف بخصائصها في الفصل الثا

مما جعل هذا الخزان يعاني من الضغط المباشر في ضخ  ،وسع انتشاراً في منطقة الدراسةهم واألاأل  B2 / A7يعد الخزان 

في نموذج دراستيك   3وقيمة  8وقد أعطي هذا الخزان الوزن  ،مقابل معدالت منخفضة من التغذية ،المياه الجوفية منه 

DRASTIC. M كون من الحجر الجيري والدولوميت والحجر الجيري الدولوميتي والصوان. كما تم التركيز أيضاً حيث يت

 8حيث يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم انتشاره وأهميته من الناحية الهيدرولوجية وأعطي الوزن  B4/5على الخزان 

تتخلل هذا التكوين  الشاللة(وادي  –ن )تكوين الرجام ذلك لتكونه من الحجر الجيري الطباشيري والطباشير والصوا 3وقيمة 

فهو صاد للمياه  حيث يتكون من المارل   B3أما تكوين  ،B5  (Jointed )و   B4نظرا لتداخل الطبقتين  Fracturesالشقوق 

ركيز على هذه ويأتي الت .Confineالمتعاقب مع الطباشير وقد أعطي القيمة صفر في نموذج دراستيك نظراً لكونه محصوراً 

الخزانات بصورة مباشرة في هذا التطبيق العملي كونها األبرز أهمية من الناحية الهيدرولوجية في منطقة الدراسة 

 .(9333،)عابد

 للخزانات الجوفية في نموذج دراستيك المعطاة( القيم 4) الجدول

 Range and Rating for Aquifer Media 

 RATING طبيعة الخزان المائي الجوفي

Massive Shale 2 

Metamorphic / Igneous Rocks 3 

Weathered Metamorphic / Igneous Rocks 4 

Glacial till 5 

Bedded Sandstone، limestone 6 

Massive Sandstone 6 

Massive limestone 8 

Sand and Gravel 8 

Basalt 9 

Karsts Limestone 10 
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 بقة الجيولوجية الحاملة للخزان المائي الجوفيةتقييم الط( 5الشكل )

 
 

 م 2022عمل الباحث  :المصدر

 
 

  Soil Mediaنوع التربة  .4

نظراً لتعدد أنواعها وتفاوت قدرتها في عملية    DRASTICتُعد التربة على جانب كبير من األهمية في نموذج دراستك      

وتتوقف قدرتها في تمرير المياه  ،التجوية الميكانيكية والكيماوية للصخور والتربة بشكل عام هي نتاج لعمليتي ،تمرير المياه

 Swell -وانتفاخها ودرجة انكماشها  فيها،ونسبة الطين والصلصال  ونسيجها، أنواعها،المتسربة إلى باطن األرض على 

Shrink، لى الخزانات الجوفية عن طريق التسربالتي تسلك طريقها إ ،كما تلعب دوراً بارزاً وهاماً في كمية التغذية الجوفية. 

والعالقة ما بين قابلية الخزانات الجوفية على التلوث والتربة تتوقف على مدى انخفاض نسبة الطين والصلصال التي يقابلها 

مياه في يقلل من نسبة تعرض ال Fine Textureكما أن النسيج الناعم للتربة  التلوث،انخفاض في قابلية الخزانات الجوفية على 

تسرب الملوثات إلى الخزانات  من فرصانكماشها وتماسكها التي تُقلل أيضاً  إلى درجةإضافة  للتلوث،الخزانات الجوفية 

 Decrease The) للتلوث،فهذه الخصائص مجتمعه تلعب دوراً هاماً في تخفيض نسبة تعرض المياه الجوفية  الجوفية،

Potential Of Pollution). التربة لتحديد محتوى غطاء التربة في منطقة الدراسة قوام ة بمثلثتم االستعانو MOA 

U.S.A  2020 )) 
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 االمريكية لواليات المتحدةفي امثلث قوام التربة وزارة الزراعة ( 1الشكل )

 

MOA U.S.A 2020)                                                                 ) 

مل خارطة توزع التربة في منطقة الدراسة لدراسة لتحديد مدى مساهمة أنواع التربة في منطقة الدراسة على قام الباحث بع

سمك التربة يُسهم في التخفيف من  ( وفقأً العتبار هام هو ان3( )7تمرير الملوثات الى الخزانات الجوفية يوضحها الشكل )

لعمليات كيماوية وحيوية تنشط بازدياده، وفي ذات الوقت  أكبربفرص سرعة وصول الملوثات إلى المياه الجوفية حيث يسمح 

وبالرجوع إلى خارطة توزع التربة في منطقة الدراسة شكل . يعيق سمك التربة من سرعة وصول الملوثات إلى باطن األرض

الهاشمية يمكن  األردنيةة ( التي تم إنجازها باالعتماد على مشروع مسح الترب التي قامت به وزارة الزراعة في المملك3,7)

 مالحظة تعدد أنواع الترب.

 الهاشمية األردنية( توزع أنواع التربة في حوض اليرموك في المملكة 7الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م 2022عمل الباحث  :المصدر

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

                                                             

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            367  

 ISSN: 2706-6495 

 

ياه الجوفية تنخفض تمرير الملوثات إلى الم ( على7منطقة الدراسة الموضحة في الشكل ) الترب فيقابلية ان توصلت الدراسة  

موضحة في الشكل  9وبوزن  5 –نتيجة غلبة التكوين الطيني الذي يأخذ قيم منخفضة في نموذج دراستك تتراوح ما بين صفر 

جود بناء ونسبة التمرير للملوثات عبر تربة الحوض إلى المياه الجوفية إضافة إلى تنوعها و انخفاض ( ويأتي5( والجدول )3)

مدى  ( يتضح5)وبالرجوع إلى الجدول  المتسربة.يعمل على اعتراض وإعاقة حركة المياه الذي  Subsoilة قوي للتربة التحتي

حيث ترتفع هذه القدرة في الترب الرملية وبدرجة أكبر في  األرض،التفاوت في قدرة التربة على تمرير الملوثات إلى باطن 

 .ذلك الرتفاع قدرة التمرير في هذا النوع من الترب (13يمة قالترب الحصوية التي تأخذ قيم عالية في نموذج دراستك )

    على التوالي. (5)والجدول ( 2)وخلصت الدراسة الى النتائج الموضحة في الشكل 

 الهاشمية  األردنية( توزع التربة الطينية في حوض اليرموك في المملكة 5الشكل )

 
2022عمل الباحث  :المصدر  

 

 

Range and Rating of Soil Media (5) الجدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022عمل الباحث  :المصدر

Soil Media  RATING 

 التقييم خصائص غطاء التربة 

Thin or  Absent 10 منعدم او رقيق 

Gravel 10 حصباء 

Sand 9 رمال 

Peat 8 خث 

Shrinking Clay 7 طين 

Sandy loam 6 حصباء رملية 

Loam 5 حصباء 

Silty Clay 4 طينية غرينية 

Clay Loam 3 طينية حصبه 

Muck  2 

No Shrinking Clay  1 غير طينية 
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( مدى قابلية أنواع التربة على امتصاص الملوثات وتمريرها إلى باطن األرض لتنتقل إلى المياه الجوفية عبر 2ظهر الشكل )ي

كما أن كل صنف من  DRASTIC نموذج،حيث تتباين قدرة التربة تبعاً ألنواعها المعتمدة والمصنفة في  التهوية،منطقة 

وتحمل أنواع الترب قيماً ثابتة يدل ارتفاعها  .الترب يتباين محتواه من الطين مما يعكس قدرته على امتصاص المواد الملوثة

على ارتفاع قابلية الترب على امتصاص المواد الملوثة كما يدل انخفاض القيم على انخفاض قابلية الترب على امتصاص 

 الملوثات.

 DRASTIC( خواص التربة في منطقة الدراسة وفق نموذج دراستك 9الشكل )

 

  

 Topography في منطقة الدراسة سطح األرض اطبوغرافي .5

ذلك أن ازدياد  الدراسة،ال يتوافق ارتفاع نسبة انحدار السطح مع ارتفاع نسب قابلية المياه الجوفية على التلوث في منطقة         

في شبه الرطبة  االراضيوسرعة عاليتين خاصة في  بكميةاألمطار بعد سقوط يان سطحي نسبة انحدار السطح يتبعه جر

 ،اما في المناطق شبه الجافة الممتدة في حزام شمالي جنوبي .الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من منطقة الدراسة المناطق

إال أن المناطق المنبسطة التي تنخفض فيها  ،السنوية فإنها تتصف بانخفاض معدالت التغذية الجوفية النخفاض معدالت االمطار

حيث  األمطار،نسبة االنحدار في المناطق الوسطى الممتدة شرقاً تتصف بمعدالت أعلى من التغذية الجوفية المعتمدة على كمية 

 االنحدار.نتيجة النخفاض نسبة  أكبرتصبح امكانية وصول الملوثات إلى المياه الجوفية 

عن طريق تقسيمها إلى خمسة وحدات انحدار  ARC GIS MAPيد نسب االنحدار في منطقة الدراسة باستخدام وقد تم تحد  

حسب   13 – 1وبالتالي أُعطيت القيم  التي تتراوح ما بين  ،(13) كل منها يأخذ نسبة انحدار % كما هو موضح في الشكل

 1وقد أُعطيت القيمة  ،قابلية المياه الجوفية على التلوثلتحديد العالقة بين نسبة االنحدار و  DRASTIC نموذج دراستك

حيث أن نسبة االنحدار في تلك المناطق  ،للمناطق التي تضم المرتفعات في الشمال الغربي وبعض المناطق في الجنوب الغربي
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شرق والمناطق  –للمناطق الوسطى الممتدة شمال  13وفي المقابل اعطيت القيمة  ،Steep Slope Areas  % 88تزيد على 

االنحدار في  ( نسب3ويبين الجدول رقم ) .Gentle Slope Areas %9الشرقية جداً التي تصل فيها نسبة الميل إلى أقل من 

حيث تقل فاعلية االنحدار على تمرير الملوثات إلى المياه الجوفية كلما ارتفعت  النسب،منطقة الدراسة والقيم التي تأخذها هذه 

 .DRASTICدراستيك له في نموذج  المعطاةتنخفض القيم  وبالتالي نسبته،

 لمدى االنحدار في نموذج دراستيك المعطاة( القيم 1الجدول )

  Rating For the Ranges of Slope 

 

 

 

 

 

 الهاشمية ردنيةاأل( طبوغرافية حوض اليرموك في المملكة 10الشكل )

 

 2022عمل الباحث  :المصدر

 Vadose Zoneمنطقة التهوية  .1

التي يتم التعرف عليها من  Stratigraphyيعتمد تحديد مدى تأثير منطقة التهوية في تلوث المياه الجوفية على طباقية الصخور  

الهاشمية )منطقة  األردنيةيرموك في المملكة وفي حوض ال  الجوفية.خالل الترتيب الطبقي للصخور وأنواعها اثناء حفر اآلبار 

عد من التي تُ  B2 / A7الدراسة( أُستدل على خصائص منطقة التهوية من خالل الوصف الجيولوجي لطباقية الصخور في طبقة 

ة دوراً فيها. ويلعب ترتيب ونسب توزع وانتظام المكونات الصخرية في هذه المنطقأكثر الطبقات التي تم حفر اآلبار الجوفية 

 هاماً في تحديد دورها في عملية نقل الملوثات إلى الخزانات الجوفية.

Slope % RATING 

  9 > 10 

9 - 13  8 

13 - 93  5 

93 - 88  2 

33 < 1 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

                                                             

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            370  

 ISSN: 2706-6495 

 

 B2 / A7 في طبقةوباستخدام نموذج دراستيك أمكن تحديد مواصفات منطقة التهوية من خالل سجل االبار الجوفية  

(ESCWA  2021  ومطابقتها بالقيم المعطاة في الجدول )(3)   نموذجحسب  DRASTIC خصائص منطقة  وتبين أن

 8حيث أُعطيت القية  ،جنوب  -التهوية في مناطق متفرقة تحتوي على مكونات طينية رملية في المناطق الوسطى الممتدة شمال 

في حين تم التعرف على مناطق تهوية مصمته إلى حد كبير في الشمال الغربي من  ،وتعد األوسع انتشاراً في منطقة الدراسة

مانعة ح من خالل الصور لآلبار الجوفية في تلك المناطق أن منطقة التهوية تتواضع عل شكل طبقة منطقة الدراسة حيث اتض

وفي الوقت نفسه تتصف مناطق التهوية شرقي منطقة  ،تبعاً لنموذج دراستيك 1حيث أخذت القيمة  ،لتسرب المياه إلى حد كبير

لى نسبة كبيرة من الرمل والحصباء المتعاقبة مع الجير مما ع باحتوائها (7والجدول ) (11) الدراسة كما هو موضح في الشكل

 .3التي وصلت إلى القيمة  DRASTICجعلها تأخذ أعلى القيم حسب نموذج 

لنطاق التهوية في نموذج دراستيك المعطاة( القيم 7الجدول )  

Ranges and Ratings for Impact of Vadose 

   

 

 

 

 

 

 

 

 لهاشميةا األردنية( تأثير منطقة التهوية على التلوث في حوض اليرموك في المملكة 11الشكل )

 

 2022عمل الباحث  :المصدر

Vadose Zone material Rating 

Confining Layer 1 

Silt / Clay 3 

Shale 3 

Limestone 3 

Sandstone 6 

Bedded Limestone , Sandstone 6 

Sand and Gravel with Silt 6 

Sand and Gravel 8 

Basalt 9 

Karsts Limestone 10 
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  Hydraulic Conductivityالمائية الموصلية  .7

ويتحدد دورها في مجال تلوث المياه الجوفية  مساحتها،إضافة إلى  للمواد،تعتمد الناقلية الهيدرولوكية على درجة النفاذية         

 الصخر،مدى انتشار وتوسع هذه الفجوات بعد تشكل  اعتماداً على مدى وجود فجوات في الصخر األصلي بشكل رئيسي وعلى

وقد تمت االستعانة في الحصول على المعلومات المتعلقة بدرجة الموصلية الهيدرولوكية بقسم مراقبة اآلبار الجوفية في منطقة 

درجة امتصاص حيث تم تزويد الطالب بالبيانات الرقمية إلمكانية توضيح دور هذا العامل في في التأثير على  الدراسة،

 الجوفية.الملوثات وتسربها إلى المياه 

فقد تم توظيف البيانات المتعلقة في هاتين  B4 / B5وطبقة   B2 / A7ونظراً لتركز نشاط حفر اآلبار الجوفية في طبقة  

  A7B2 /في طبقة M/ S( 10*2-4حيث تصل إلى حوالي ) ،DRASTICفي نموذج  الهيدروليكية الناقليةالطبقتين من حيث 

كما في الجدول  9وبناء على ذلك أُخذت القيمة    B5B4  ) 2019(Rimawi , O/الجيولوجية  طبقةال(  في 10*5-4وحوالي )

 .(19الشكل )( وجرى تمثيلها في 3)رقم 

 DRASTIC( القيم المعطاة للناقلية الهيدروليكية في نموذج دراستيك 5الجدول )

Range and Rating for Hydraulic Conductivity 

Hydraulic Conductivity (m/s) DRASTIC Rating 

4.716*10-7 – 4.716*10-5 1 

4.716*10-5 – 1.41*10-4 2 

1.41*10-4 – 3.3*10-4 4 

3.3*10-4 – 4.716*10-4 6 

4.716*10-4 – 9.43*10-4 8 

> 9.43*10-4 10 

 

 ةالهاشمي األردنيةكة في حوض اليرموك في الممل الهيدروليكية الناقلية( 12الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2022المصدر: عمل الباحث  
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 Groundwater Vulnerabilityالدراسة نتائج 

الخزان الذي توجد  منهما طبيعةلألغراض المختلفة من جانبين األول  ومالءمتهاتكتسب المياه الجوفية خصائصها ومدى     

حية التي تمثل مجموعة العوامل والمتغيرات والثاني البيئة السط والمعدني،وتستمد منه خصائص معينة كمحتواها الكيماوي  فيه،

لذا تعتمد قابليتها للتلوث على مدى استجابة البيئة الجوفية ألي تغيرات في  الحيوي،إضافة إلى الغطاء  الهيدروجيومورفولوجية،

رية من ناحية خصائص البيئة السطحية التي يمكن أن يطرأ عليها تغيير بفعل عوامل طبيعية من ناحية أو بفعل العوامل البش

 .لها والمستقبل لها الناقلوتعتمد ظاهرة التلوث للمياه الجوفية من زاوية أخرى على كمية الملوثات ونوعها والوسط  .أخرى

وقد ساعد نموذج دراستك على تحديد مدى استجابة وحساسية  تشكله،وحتما تختلف من خزان مائي إلى آخر تبعاً لظروف 

 األرض.ى التلوث ونقله إلى باطن المتغيرات المستخدمة فيه عل
 

اتضح لدى  ،ومن خالل تطبيق هذه الدراسة لنموذج دراستك وبمساعدة نظام المعلومات الجغرافي وبرنامج الرسم اآللي       

من مساحة منطقة الدراسة التي تتصف  % 38ن حوالي أ (1)للنموذج والمصنفة في الجدول  الثابتةمقارنة النتائج مع القيم 

من مساحة منطقة الدراسة التي تتوزع على  % 11كما أن  ،اسية منخفضة تتركز في المناطق الوسطى الممتدة شرقاً بحس

وتشكل  ،المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية تتصف بقابلية متوسطة على امتصاص الملوثات وتمريرها إلى المياه الجوفية

من المساحة وتتوزع في االجزاء الجنوبية  % 5تصاص الملوثات ما نسبته  المناطق التي لها قدرة وحساسية عاليتين على ام

من المساحة االجمالية بقدرة عالية جداً على امتصاص الملوثات وتمريرها إلى  %1في حين يمثل ما نسبته  ،والشمالية الغربية

المساحة ومتفرقة في المناطق الجنوبية وربما المياه الجوفية حيث يتوزع الجزء األكبر منها في المناطق الشمالية وأجزاء قليلة 

 .ذلك لتوزعها النقطي قليل المساحة (18)ال تظهر بوضوح في الشكل 

ويفسر انخفاض حساسية منطقة الدراسة من حيث قابليتها على امتصاص الملوثات في الجزء األعظم من مساحتها بسبب  

كما أنها مناطق ذات تغذية جوفية  ،ة بين الملوثات والمياه الجوفيةسماكة منطقة التهوية في هذه المناطق مما يبعد المساف

إضافة إلى احتواء تربتها على نسبة عالية من الطين في أجزائها الوسطى  ،منخفضة بسبب انخفاض معدالت األمطار فيها

 .ية كعامل أساسيف التغذية الجوفباستثناء المناطق الشرقية التي تكتسب خاصية منخفضة على امتصاص الملوثات لضع

ما المناطق التي تتصف بقدرة متوسطة على امتصاص الملوثات وتمريرها فتعود قدرتها هذه إلى قرب الخزانات الجوفية من أ

إلى ضعف قوام التربة وارتفاع معدالت التغذية  وتمريرها فيعودإال أن ارتفاع قابلية المناطق على امتصاص الملوثات  السطح،

وقد تم تصنيف مناطق حوض الدراسة إلى مناطق لها قابلية عالية جداً وعالية  .ماكة منطقة التهويةالجوفية وانخفاض س

 .( كنتيجة رئيسية لموضوع الدراسة18)في الشكل  ُمثلتومتوسطة ومنخفضة 
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 ( نتائج التحليل لمدى قابلية المياه الجوفية على التلوث باستخدام13شكل )

DRASTIC MODEL الهاشمية األردنيةفي المملكة  حوض اليرموك في 

 

 م 2022عمل الباحث  :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  توصيات الدراسة
 

التوصيات من شأنها الرقي  بحزمة من الدراسة هذه توصي نتائجلل ووفقاً  ةالتطبيقي ةالهيدروجيمورفولوجي الدراسةفي اطار

 في الديمغرافية المرتبطة تشهدها والتغيراتالمناخية التي  بالتنبؤ المستقبلي بهيدرولوجية منطقة الدراسة في ضوء التغيرات

الدراسة، ووفقاً لمجمل عمليات المعالجة التي خضعت لها هذه المشاريع التنموية في منطقة  الزيادة في حجم السكان والتوسع في

  يوصي الباحث بما يلي: الدراسة

 الجغرافي والتحليل العاملي ة كاالستشعار عن بعد ونظام المعلوماتاستخدام التقنيات والنماذج الحديثة ذات الدقة العالي  .1

للوصول  في قياس التطورات والتغيرات التي تحصل على هيدرولوجية منطقة الدراسة DRASTICالمرتبط بنموذج دراستيك 
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حيث اثبت النموذج  راسةلى نتائج رقمية دقيقة لخدمة خطط التنمية المستقبلية المرتبطة بالنظام الهيدرولوجي في حوض الدإ

 فاعليته وفق نتائج الدقيقة لهذه الدراسة.

السطحية والجوفية مما يساعد  المياه الذي يطرأ على مصادراالستعانة بأجهزة اإلنذار المبكر لمراقبة التغير النوعي والكمي .  9

 .طحية والجوفيةالسفي استخراج واستغالل المتاح من مصادر المياه اآلمن على الوصول الى المستوى 

توصي الدراسة بالتركيز على التوسع األفقي في  نظراً ألهمية حوض اليرموك في سد االحتياجات المائية في منطقة الدراسة. 8

مشاريع حصاد المياه كالسدود االسمنتية المحكمة والسدود الترابية مما يساعد في تخفيف الضغط على استغالل المياه الجوفية 

 .كمياً ونوعياً  للمحافظة عليها

 باستبعاد مشاريع التجميع والتخزين لمياه الصرف الصحي ومعالجتهارض بالتركيز على أنماط استخدام األ.  توصي الدراسة 5

 االجزاء الجنوبية والشمالية الغربية من حوض الدراسة إضافة الى مشاريع الصناعات التحويلية للحد من فرص تعرض في

 االجزاء.ظرا الرتفاع معدالت التساقط وانخفاض سمك منطقة التهوية في تلك المياه الجوفية للتلوث ن
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 )دراسة نقدية( بالمدينة المنورة غرس أحاديث فضائل بئر

Analysing the Ruling on the Ahadeeth Regarding the Virtues of the Well of Ghars in 

Madina (Critical Study) 

 عمران بوكوم عثمان الباحث/ إعداد

سالمية، الجامعة اإلسالمية، بالمدينة المنورة، المملكة طالب الدكتوراه في علوم الحديث، كلية الحديث الشريف والدراسات اإل

 العربية السعودية
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 مخلص البحث

ي صلى هللا تاريخها بسيرة النب يهدف هذا البحث إلى التعريف ببئر تاريخي من آبار المدينة المنورة، وهي بئر غرس، التي يرتبط

عليه وسلم، حيث ورد في فضائل مائها أحاديث كثيرة، ومنتشرة في كتب التواريخ، والحديث، والسيرة، وفضائلها مشهورة عبر 

كون بمائها، اعتمادا عل تلك  ىوسائل التواصل االجتماعي، ووسائل االعالم، ولذلك يزورها الناس، من جميع أنحاء العالم، ويَتَبَرَّ

األحاديث؛ التي قل من يبحث عن ثبوت نسبتها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، ومن هنا تَْبُرز أهمية دراسة هذه األحاديث، ومعرفة 

 ثبوتها أو عدمه. 

ْفُت ببئر غرس، من حيث تحقيق اسمها، وموقعها، وتاريخها، وصفة مائها، وحالها اآلن، وَجَمْعُت كل ما َوقَْفُت  عليه من وقد َعرَّ

ْجتُها وَحَكْمُت عليها حسب قواعد المحدثين،  11األحاديث الواردة في فضائلها، وهي  حديث، ورتبتها حسب موضوعاتها، وَخرَّ

وَخَدمُت النص بضبط الكلمات الُمشِكلَة، والتعريف باألماكن، وتفسير الغريب، وترجمة األعالم غير المشهورين، ثم ختمت البحث 

 المعلومات الواردة في البحث. بصور توضيحية لبعض

وقد اتَّبَعُت في البحث؛ المنهج االستقرائي في تتبع األحاديث الداخلة تحت عنوانه، والمنهج النقدي في دراستها والحكم عليها، 

ْلُت إلى أن جميع األحاديث الواردة في فضائل بئر َغْرٍس غير ثابتة؛ منها م عيف، ا هو ضمسترشدا بكالم أهل الحديث. وقد تََوصَّ

 ومنها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو موضوع.

 ، السيرة النبوية، نقد األحاديث.ةبئر غرس، تاريخ المدينة المنور الكلمات المفتاحية:
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Analysing the Ruling on the Ahadeeth Regarding the Virtues of the Well of Ghars in 

Madina (Critical Study) 

Abstract 

The purpose of the research is definement of one of the historic wells of Madina, which is the 

Well of Ghars, the history of the well is linked with the syrah of the prophet Muhammad peace 

be upon him, there are several Ahadeeth regarding the virtures of the well, which is prevailed in 

the historic and syrah books, and ahadeeth books, and the virture of the well is famous in social 

media and the press, a lot of people worldwide visit the well and seek blessing from it, defending 

on that Ahadeeth, without seeking the actual rulling on them, wherefor its very important to 

study those Ahadeeth, to analyse the rulling on them. 

I studied the Well of Ghars, its real name, location, history, and its current condition, and I 

compile all Ahadeeth regarding the virtues of the Well of Ghars, that I have reached out, which 

is 11 Hadiths, and I arrainged them based on their subjects, and ascribed them to their sources, 

and finally ruled on them, in accordance with the laid principles of the scholars of Hadith, and I 

serve the whole script, by vowelizing comfused words with marks, definement of regions, 

vocabularies, and scholars that are not well known, and I conclude it with pictograms. 

And I follow the inductive method in compilling ahadeeth, and critic method in rulling on them, 

guided by the rulling of hadeeth scholars. 

I found that the whole Ahadeeth regarding the virture of the well of Ghars are not authentic, 

some are weak, or very weak, while others are fabricated. 

Keywords: Well of Ghars, history of Al-madina Al-munawwarah, syrah of the prophet, rulling 

on Ahadeeth. 
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 المقدمة. 1

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

ح منها ، وتمييز ما صفقد َحِفظَ هللاُ ُسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم بعلماء الحديث، حيث أفنوا أعمارهم في نقلها، وحفظها

ممن سار على  -وما لم يصح، ووضعوا لذلك قواعد يَهتدي بها من بعدهم؛ للوصول إلى نقد المرويات، فاستفاد من بعدهم 

 بمسلكهم في النقد. –نهجهم 

ي، ماعوإّن ِمن ما اشتهر في كتب التواريخ وغيرها، وعلى ألسنة الناس، وَعْبَر وسائل اإلعالم، ووسائل التواصل االجت

ما ورد من فضائل بئر غرس؛ بالمدينة النبوية، فقد ورد فيها فضائل عظيمة جًدا، وقلَّ من يبحث عن صحة نسبتها إلى النبي 

 صلى هللا عليه وسلم.

وإن الواجب على كل من أراد أن يُنِسَب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم شيئًا، أن يتأكد من ثبوته إليه، أو يسأل العلماء 

العلم؛ كي يرشدوه إلى ذلك، حتى ال يدخل فيمن يَْكِذُب على النبي صلى هللا عليه وسلم، فقد ثَبََت في مقدمة صحيح  وطلبة

َث َعنِّي ِبَحِديٍث يَُرى أَنَّهُ ، حديُث سمرة بن جندب رضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "(1)مسلم َمْن َحدَّ

 ".اْلَكاِذبِينَ  َكِذٌب فَهَُو أََحدُ 

فَِمْن أجل ذلك رأيُت أنه من األهمية بمكان، أن أجمع جميع ما ورد في بئر غرس من األحاديث، وأَْدُرُسها دراسة حديثية 

 غرس بالمدينة المنورة، دراسة نقدية".   حديثا مرفوعا، وسميتُه: "أحاديث فضائل بئر 11نقدية، فوقفُت على 

 أهمية البحث.. 1.1

 انتشار األحاديث الواردة في فضائل بئر غرس. -1

 كون آثار البئر ال زالت موجودة، ويقصدها الناس للتبرك، اعتماًدا على األحاديث الواردة في ذلك. -2

 موا عن صحتها أو ضعفها.كون أصحاب التواريخ يَْذكرون هذه األحاديث في كتبهم، وأغلبهم لم يتكل -3
 

 أسباب اختيار الموضوع.. 2.1

 عدم وجود بحث علمي في الموضوع حسب علمي. -1

 الحاجة الماسة إلى معرفة صحة نسبة هذه األحاديث إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. -2

 تعويد الناس على التأكد من صحة األحاديث؛ قبل العمل بها ونشرها. -3

                                                           
 .1/6، 1222مسلم،  القشيري، (1)
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 مشكلة البحث. 3.1

، أكثرها مرتبطة بسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وورد لها قصص المنورةاريخية كثيرة جدا، في المدينة هناك آثار ت

في كتب التواريخ، وأحاديث في فضلها، إال أن التحقيق فيها رغم أهميتها قليل جدا، وهذا البحث يسعى إلى التحقيق في أحد هذه 

 اآلثار، وهي بئر غرس. 

 السابقة. الدراسات. 4.1

لم أقف على بحث علمي خاص في جمع مرويات فضائل بئر غرس، وتخريجها، والحكم عليها، ولم أقف على من تكلم عليها 

مجموعة في مصنفه، إال أنني وقفت على عدد قليل من األحاديث التي حكم عليها العلماء، وسيأتي كالمهم في تخريجها إن شاء 

 هللا.

 أسئلة البحث. 5.1

 حث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:يهدف الب

 ذا سميت بذلك؟اما حقيقة ضبط اسم بئر غرس؟ ولم -1

 ما المراحل التي مر بها بئر غرس من تاريخ حفرها وإعمارها إلى يومنا هذا؟ -2

 هل ثبت في فضلها حديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم؟ -3
 

 هدف البحث. 6.1

 الحكم على أحاديث فضلها.التعريف ببئر غرس، والوصول إلى التحقيق في 

 تقسيم البحث. 7.1

 التمهيد: في التعريف ببئر غرس، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: تحقيق اسمها.    

 المطلب الثاني: تاريخ حفرها وإعمارها وسبب تسميتها.    

 المطلب الثالث: تحديد موقعها.    

 المطلب الرابع: صفتها وواقعها اآلن.    

 ول: ما ورد في وصية النبي صلى هللا عليه وسلم بأن يغسل من بئر غرس.المبحث األ

 المبحث الثاني: ما ورد أن بئر غرس عين من عيون الجنة.

ك فيها.  المبحث الثالث: ما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم شرب من بئر غرس وبرَّ

 المبحث الرابع: ما ورد أن ماء بئر غرس أطيب المياه.

 هم النتائج والتوصية.الخاتمة: وفيها أ

 المصادر والمراجع.

 المالحق.
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 منهج البحث:. 1.1

اتَّبَعُت في البحث؛ المنهج االستقرائي في تتبع األحاديث الداخلة تحت عنوانه، والمنهج النقدي في دراستها والحكم عليها، 

 مسترشدا بكالم أهل الحديث.
 

 التمهيد: في التعريف ببئر غرس، وفيه أربعة مطالب:

 لمطلب األول: تحقيق اسمها.ا

 َوَرَدْت لها عدَّة تسميات، منها:

 بئر َغْرٍس، وبئر ُغْرٍس، وبئر األَغرس، وبئر ُعْرٍس، وبئر َغَرٍس، وبئر َغْرٍث.

، وأبو (3)، وأبو بكر الحازمي(2)وأشهرها بئر َغْرٍس: بفتح الغين، وإسكان الراء، وسين مهملة، هكذا ضبطها أبو ُعبَيٍد البَكري

، وجمال الدين (8)المؤمن القَِطيعي ، وعبد(7)، وابن منظور(6)، وأبو اليُمن الدمشقي(5)، وياقوت الَحَموي(4)السعادات ابن األثير

 .(12)، والَعزيزي(11)، وعبد الرؤوف الَمناوي(10)، وُمالَّ علي القاري(9)الفَتَّنِي

 طها بضم الغين ثم رجع عن ذلك.، أن الَمطري ضب(14)، وابن حجر(13)وذكر ابن ناصر الدين الدمشقي

 .(16)، ومحمد بن يوسف الصالحي(15)وممن ضبطها بالضم أيضا أبو بكر بن الحسين العثماني مؤرخ المدينة الشريفة

 .(17)وضبطها الحافظ الذهبي، بالضم أيضا، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر، وصوب الفتح

 . (18)وصوب أبو جعفر بن الُكوبِك المصري الفتح

                                                           
 .3/992، 1243ينظر: البكري،  (2)
 .717، 1211ينظر: الحازمي،  (3)
 .3/319، 1979ينظر: ابن األثير،  (4)

 .2/193، 1991ينظر: الحموي، ( 5)
 .124ينظر: أبو اليمن، د. ت، ( 6)
 .6/112، 1212ينظر: ابن منظور،  (7)
 .2/999، 1212ينظر: بن شمائل، ( 8)
 .2/29، 1967ينظر: الصديقي،  (9)
 .219: 2ينظر: القاري، د، ت،  (10)
 . 2/264، 1999ينظر: المناوي،  (11)
 .2/312ينظر: العزيزي، د، ت،  (12)
 .6/239، 1993ابن ناصر الدين،  (13)
 .3/922ابن حجر، د، ت،  (14)
 .6/239، 1993ابن ناصر الدين، ( 15)
 .7/299، 1993الصالحي،  (16)

 .16/342الزبيدي، د، ت،  (17)
 .6/239، 1993الدين،  ابن ناصر (18)
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 .(20)، والَمقِريزي من ضبَطها بالضم(19)الباَلَذري وَخطَّأَ 

وحكى السمهودي ضبطين آخرين وهي َغَرٍس واألغرس، ثم خطأهما وذكر أن الصواب الذي ال محيد عنه، َغْرٍس بفتح الغين 

 .(21)وسكون الراء

، فإن الصنعاني متأخر؛ قوال آخر وهو ُعرس. بضم العين، ولعله أراد الغين، فحصل تصحيف من النساخ (22)وحكى الصنعاني

 ويصعب أن ينفرد بحكاية هذا القول الغريب، وهللا أعلم.

 وجاء في بعض روايات الحديث: "بئر غرث"، كما سيأتي في حديث محمد بن علي مرسال.

كما هو مكتوب  أن اسمها: بئر َغْرٍس، فهو قول أكثر أهل العلم كما سبق، وهكذا يسميها أهل المدينة اآلن؛ -وهللا أعلم  -والراجح 

لَة؛ فكتابتها 2على اللوحة التي علقتها هيئة التراث، وهي الموجودة عند البئر، كما سيأتي في ملحق رقم  ، فإنها وإن لم تكن ُمَشكَّ

 بالحروف الالتينية تدل على ضبطها بالفتح، وهللا أعلم.

 المطلب الثاني: تاريخ حفرها وإعمارها وسبب تسميتها.

يت باسمه، ثم ذكر أهل التاريخ أ ن مالك بن النحاط هو من حفرها، وكان له عبد أسود يتوالها، يدعى سالما ويلقب بَغْرٍس، فُسمِّ

 َوِرثَها حفيده؛ وهو سعد بن خيثمة فنسبت إليه أيضا.

 . (23)وقيل سميت بئر غرس؛ ألن لها مجرى إلى غرس، يسقى منها

ي جعفر مرسال؛ في غسل النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: "وغسل من وقيل هي بئر لسعد بن خيثمة، وقد جاء ذلك في حديث أب

 . (24)بئر لسعد بن خيثمة يقال لها: "بئر غرس"

 والظاهر أنه ورثها من جده مالك بن النحاط الذي أمر بحفرها فنسبت إليه، وهللا أعلم.

ة والظاهر أنها إضاف "بئري بئر غرس"، وورد في بعض األحاديث اآلتية؛ إضافتها إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله:

 تشريف، ال إضافة ملك، وهللا أعلم.

َر ابن قادان طَ عليها حديقة، وبني بجانبها مسجًدا (25)وفي سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة، َعمَّ . وال تزال هذه (26)بئر غرس، وَحوَّ

 .2، ورقم 1اآلثار موجودة إلى اآلن كما سيأتي في محلق رقم 

                                                           
 . 1/137، 1996البالذري،  (19)
 .7/311، 1999المقريزي،  (20)
 .2/226السمهودي، د، ت،  (21)
 .14/146 ،2411الصنعاني،  (22)
 .1/137، 1996البالذري،  (23)
 سيأتي تخريجه إن شاء هللا. (24)
ثم المكي الشافعي يعرف بابن قادان بكيالن ونشأ بها في كنف والده  الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد البدر بن الخواجا الشهاب الكيالني (25)

اب الكعبة ه عند بوحفظ القرآن وقدم مكة مع والده وقطنها، مات في ليلة السبت ثامن ذي القعدة سنة تسع وثمانين وسبعمائة بمكة وصلى علي

 .1/294، 1993ودفن عند سلفه بالمعالة رحمه هللا. ينظر: السخاوي، 
 ينظر: المرجع نفسه. (26)
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 الثالث: تحديد موقعها.المطلب 

 .(27)، في منازل بني النضير، بقباء، بناحية الغرس، وما واالها مقبرة بني حنظلة"المنورةكانت بئر غرس بالمدينة 

 .(28)وذكر ابن النجار: أن بينها وبين مسجد قباء نحو نصف ميل، وكانت في وسط الشجر

نحو نصف ميل شرقي المسجد إلى جهة الشمال، وكانت قد َخربت،  وذكر ابن ناصر الدين الدمشقي: أن بينها وبين مسجد قباء

فُجدِّدت بعد السبع مئة، وماؤها غزير، وعرضها فيما ذكره أبو عبد هللا ابن الَمطري في تاريخه "التعريف بما أَسَّست الهجرة 

 . (29)من معالم دار الهجرة" عشرة أذرع، وطُولها يزيد على ذلك

 .(30)الً ابن الضياء أيضاوقد نقل كالم الَمطري كام

جنوب المسجد النبوي، وتبعد  وهي اآلن تقع في المنطقة بين العوالي وقباء، بجوار مجمع مدارس الشاوي، على طريق قربان، 

متًرا إلى جهة الشمال الشرقي، بالمدينة المنورة، وال تزال آثارها ظاهرة، ويشرب الناس من مائها، كما  1144عن مسجد قباء 

 .3في الملحق رقم  هو مبين

 المطلب الرابع: صفتها وواقعها اآلن.

بها السيل وطَمَّها، وفيها ماء أخضر، إال أنه َعْذٌب طيب، وريحه الغالب عليه األَجون، قال:  ذكر ابن النجار أنها قد َخرَّ

 .(31)"وَذَرْعتُها فكان طولها سبعة أذرع شاقة، منها ذراعان ماء، وَعرضها عشرة أذرع"

ن بئر مطوية بالحجارة البازلتية، بجوارها بعض األساسات لمباني، وهي محيطة بشبكة من حديد؛ بجوانبها ومن فوقها، وهي اآل

وماؤها مستخرج من األنابيب، يشربها الناس َعْبَر المضخات المستخرجة، وقد َشِربُت منها، وطعمها مليح، وحولها مسجد، 

 ا سبق، وسيأتي كل هذا مصور في المالحق، إن شاء هللا.وأول بنائه كان في القرن السابع الهجري كم

 المبحث األول: ما ورد في وصية النبي صلى هللا عليه وسلم بأن يغسل من بئر غرس.

؛ فَاْغِسلُوِني بَِسبْ »[ َعْن َعلِيٍّ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 1] ِمْن بِْئِري بِْئِر  (32)ِع قَِربٍ إَِذا أَنَا ُمتُّ

 «.َغْرسٍ 

                                                           
 .3/319، 1979: وابن األثير، 717، 1211ينظر: الحازمي،  (27)
 .1/62ينظر: ابن النجار، د، ت،  (28)
 .6/224، 1993ينظر: ابن ناصر الدين،  (29)
 .226، 2244ينظر: ابن الضياء،  (30)
 .1/62ابن النجار، د، ت،  (31)
، عبد الحميد، 119، 1976القَِرُب: جمع قِْربَة، وهي وعاء من جلد، يخرز من جانب واحد، يستعمل لحفظ السوائل. ينظر: البَندنيجي،  (32)

 .3/1792، 2449وآخرون، 
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، كالهما عن عباد بن يعقوب، عن الحسين بن زيد بن علي (35)والبزار - (34)ومن طريقه الضياء المقدسي - (33)أخرجه ابن ماجه

 د هللا بن جعفر، عن أبيه، عن علي رضي هللا عنه... الحديث.بن الحسين بن علي، عن إسماعيل بن عب

 .«أَْن أَْغِسلَهُ ِمْن بِْئِرِه بِْئِر َغْرسٍ  -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنِي َرُسوُل هللاِ »وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ البزار: 

 اد بن يعقوب به.، من طريق عب(38)، والمزي(37)، والخطيب البغدادي(36)وأخرجه ابن عدي

 إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد". -صلى هللا عليه وسلم  -قال البزار: "وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن النبي 

 وقد اختلف في حاله: وفي إسناده عباد بن يعقوب األسدي الرواجني، أبو سعيد الكوفي،

، وأما ابن خزيمة فإنه ذكر (40)، وطعنه صالح جزرة بأنه كان يشتم عثمان وطلحة والزبير(39)أبو حاتم: أنه كوفي شيخفقد ذكر 

، إال أن الخطيب البغدادي ذكر أن ابن خزيمة تراجع عن توثيقه وأنه أهل أن ال يروى (41)أنه متهم في رأيه ثقة في حديثه

لى الرفض ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير، فاستحق الترك، وَمثََّل بما ، وطعنه ابن حبان بأنه رافضي داعية إ(42)عنه

"إذا رأيتم معاوية على منبري روى عباد عن شريك عن عاصم عن ِزرٍّ عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، وتعقبه الدارقطني، بأن عبادا لم (43)شريكرواه بإسناده عن الطبري عن محمد بن صالح عن عباد بن يعقوب عن فاقتلوه"، 

، عن عبد هللا،  يرو هذا الحديث كما ذكره ابن حبان، وإنما حدث عباد بهذا الحديث، عن الحكم بن ظهير، عن عاصم، عن ِزرٍّ

عدي أنه  ، وذكر ابن(44)عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد رواه أيضا مع عباد عن الحكم بن ظهير: محمد بن عبيد المحاربي"

، وأما الذهبي فذكر أنه صدوق في الحديث، (45)شيعي غال وأُْنِكَرْت عليه بعض األحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب غيرهم

 . (48)، وابن حجر(47)، وبنحو ذلك قال برهان الدين الحلبي(46)رافضي جلد

                                                           
 .2/211، 2449ابن ماجه،  (33)
 .2/192، 2444ضياء الدين،  (34)
 .2/116 ،2449البزار،  (35)
 .3/219، 1997ابن عدي،  (36)
 .17/119 ،2442الخطيب،  (37)
 .6/379، 1994المزي،  (38)
 .99/ 6، 1912ينظر: ابن أبي حاتم،  (39)

 .2/379، 1392ينظر: الذهبي،  (40)
 .2/376، 2443ينظر: ابن خزيمة،  (41)
 .131ينظر: الخطيب، د، ت،  (42)
 .2/172، 1396ينظر: ابن حبان،  (43)
 .242، 1992: الدارقطني، ينظر (44)
 .1/119، 1997ينظر: ابن عدي،  (45)
 .146، 1996ينظر: الذهبي،  (46)
 .126، 1997ينظر: ابن العجمي،  (47)
 .291 .1246ينظر: ابن حجر،  (48)
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شيع، فقد شهد له أكثر األئمة بالصدق مع بدعته، والذي يظهر وهللا أعلم أن عباًدا صدوق له مناكير، وهو شيعي داعية إلى الت

 وأما ما ذكره ابن حبان عنه، فقد تقدم إجابة الدارقطني عن ذلك، وهللا أعلم.

 وقد اختلف في حاله أيضا: وفيه الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبد هللا الكوفي،

، ولما سئل عنه أبو حاتم (50)، وروى عنه علي بن المديني وضعفه(49)فقد ذكر ابن معين أنه لقيته ولم يسمع منه، ألنه ليس بشيء

، ووثقه (52)، وذكر ابن عدي أنه ال بأس به إال أنه وجد في بعض حديثه النكرة(51)يعني تعرف، وتنكر -حرك يده، وقلبها 

، والذي يظهر أن هذا الراوي ضعيف، فقد شهد له بالضعف أكثر من (54)، وذكر ابن حجر أنه صدوق ربما أخطأ(53)الدارقطني

 تكلم فيه، ومنهم تلميذه ابن المديني، وابن معين الذي عاصره ولقيه، وهما أعرف به من من جاء بعدهما، وهللا أعلم.

 وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث من مناكير الحسين بن زيد.

 فهذا اإلسناد ضعيف، ومتنه منكر، كما ذكر ابن عدي، وهللا أعلم.

 .(56)، والشيخ األلباني(55)وقد ضعف إسناده البوصيري

 ، وفي حكمهما نظر؛ لما سبق، وهللا أعلم.(58)، وجوده العراقي(57)ولكن قد حسنه ابن طاهر

َد ْبَن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن قَاَل: 2] َل النَّ »[ عن ُمَحمَّ َل ثاََلثًا ُكلُّهُنَّ بَِماٍء َوِسْدرٍ ُغسِّ َولَِي ، وَ بِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي قَِميٍص، َوُغسِّ

، َويَقُوُل َعلِيٌّ يَْغِسُل ِسْفلَتَهُ هُ، َواْلفَْضُل ْبُن َعبَّاٍس يَْحتَِضُن النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َواْلَعبَّاُس يَُصبُّ اْلَماَء" قَاَل: وَ َعلِيٌّ ِسْفلَتَ 

: "أَِرْحنِي أَِرْحنِي، قَطَْعَت َوِتيِني ، قَطَْعَت َوِتيِني"(59)اْلفَْضُل لَِعلِيٍّ ُل َعلَيَّ َل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ، إِنِّي أَلَِجُد َشْيئًا يَتَنَزَّ ، قَاَل: "َوُغسِّ

 .«َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَل يَْغِسُل َرْأَسهُ إاِلَّ بِِسْدرٍ  َوَسلََّم ِمْن بِْئٍر لَِسْعِد ْبِن َخْيثََمةَ، يُقَاُل لَهَا: "اْلَغْرُس" بِقُبَا، قَاَل: "َوَكاَن النَّبِيُّ 

 عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين يخبرنا... الحديث.  -واللفظ له  -، (60)أخرجه عبد الرزاق

 ، من طريق ابن جريج به. (62)، والبيهقي(61)وأخرجه ابن شبة

                                                           
 .2/339، 1326ينظر: ابن حجر،  (49)
 المرجع نفسه. (50)
 .3/13، 1912ينظر: ابن أبي حاتم،  (51)
 .219: 3، 1997ينظر: ابن عدي،  (52)
 .22، 1242ينظر: الدارقطني،  (53)
 .166، 1246ينظر: ابن حجر،  (54)
 .2/26 ،1243ينظر: البوصيري،  (55)
 .3/393، 1992ينظر: األلباني،  (56)
 .1/299، 1996ينظر: ابن القيسراني،  (57)
 .9/192، والعراقي، د، ت، 349، 1997ينظر: الحداد،  (58)
 .1/114، 1979نقطع مات صاحبه. ابن األثير، الوتين: عرق في القلب إذا ا (59)
 .3/397، 1243الصنعاني،  (60)
 .1/162ه، 1399ابن شبة،  (61)
 .7/221، 1241، والبيهقي، 3/392، 2443البيهقي،  (62)
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 ئر غرث".وفي "دالئل النبوة" للبيهقي: "ب

 وهذا إسناد ضعيف إلرساله.

 .(63)قال الحافظ ابن حجر: "وهو مرسل جيد"

ِ »[ َعْن أَبِي َجْعفٍَر قَاَل: 3] ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل هللاَّ لَ  -َصلَّى هللاَّ  «.يُْستَْعَذُب لَهُ ِمْن بِْئِر َغْرٍس، َوِمْنهَا ُغسِّ

 ، عن محمد بن عمر عن الثوري عن ابن جريج عن أبي جعفر... الحديث.(64)أخرجه ابن سعد

 .(65)وهو متروك مع سعة علمه وفيه محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد هللا األسلمي الواقدي

 ، ولم يصرح بالسماع هنا.(66)وابن جريج مدلس في المرتبة الثالثة

 والحديث مرسل أيضا.

 فهذا اإلسناد ضعيف جدا.

 المبحث الثاني: ما ورد أن بئر غرس عين من عيون الجنة.

 .«بِْئُر َغْرٍس ِمْن ُعيُوِن اْلَجنَّةِ »َي هللاُ َعْنهَُما، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: [ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضِ 2]

ن حسين بن عبد هللا بن عن محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد هللا بن أبي سبرة ع - (68)وعنه البالذري -، (67)أخرجه ابن سعد

 عبيد هللا بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنها... الحديث.

 وفي إسناده محمد بن عمر، وهو الواقدي تقدم في الحديث السابق أنه متروك مع سعة علمه.

ل: ي، قيل: اسمه عبد هللا، وقيوأبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبي َسْبَرة بن أبي رهم بن عبد العزى، القرشي العامري المدن

 . (69)محمد، وقد ينسب إلى جده. رموه بالوضع

 .(70)والحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف

 فهذا اإلسناد موضوع، لحال ابن أبي سبرة.

                                                           
 .2/216 ،1999ابن حجر،  (63)
 .1/391، 1214ابن سعد،  (64)
 .299، 1246ينظر: ابن حجر،  (65)
 .21، 1993ينظر: ابن حجر،  (66)
 .1/391، 1214الهاشمي،  (67)
 .1/136، 1996البالذري،  (68)
 .623ينظر: المرجع السابق،  (69)
 .167ينظر: المرجع السابق،  (70)

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        387  

 ISSN: 2706-6495 

 
 .(71)وقد ذكر الشيخ األلباني أنه موضوع

ِ [ َعْن َمْرَواَن ْبِن أَبِي 1] ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى قَاَل: "ُكْنُت قَْد طَلَْبُت اْلبِئَاَر الَّتِي َكاَن َرُسوُل هللاَّ ْعِذُب ِمْنهَا، يَْستَ  -َصلَّى هللاَّ

َك فِيهَا، َوبََصَق فِيهَا، فََكاَن يَْشَرُب ِمْن ِبْئِر بَُضاَعةَ  َك، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن بِْئِر َمالِِك ْبِن النَّْضِر ْبِن (72)َوالَّتِي بَرَّ ، َوبََصَق ِفيهَا َوبَرَّ

اْليَْوَم، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن َجاِسَم، بِْئِر  (73)َضْمَضٍم، َوِهَي الَّتِي يُقَاُل لَهَا بِْئُر أَبِي أَنٍَس، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن ِبْئِر َجْنب قَْصِر بَنِي ُحَدْيلَةَ 

ْقيَا(74)أَبِي اْلهَْيثَِم ْبِن التَّيِّهَاِن بَِراتِجَ  َك فِيهَا، َوقَاَل: (75)، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن بُيُوِت السُّ ِهَي »، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن ِبْئِر َغْرٍس بَقُبَاَء، َوبَرَّ

بِْئِر بَنِي أَُميَّةَ ْبِن َزْيٍد، َوقََف َعلَى ِبْئِرهَا فَبََصَق فِيهَا َوَشِرَب ِمْنهَا، َونََزَل  (76)َوَكاَن يَْشَرُب ِمَن اْلَعبِيَرةِ  ،«َعْيٌن ِمْن ُعيُوِن اْلَجنَّةِ 

اهَا اْليَِسيَرةُ، َوَكاَن يَْشَرُب ِمْن بِْئِر ُروَمةَ   بِاْلَعقِيِق". (77)َوَسأََل َعِن اْسِمهَا، فَقِيَل اْلَعبِيَرةُ، فََسمَّ

 ، عن محمد بن عمر، عن سعيد بن أبي زيد، عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى... الحديث.(78)أخرجه ابن سعد

 وك مع سعة علمه.وتقدم في الحديث الثالث أنه متر وفيه محمد بن عمر وهو الواقدي،

 ، ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال.(79)ترجم له الخطيب البغدادي وسعيد بن أبي زيد بن المعلى األنصاري، الزرقي، المديني،

. وذكره ابن حجر في "الطبقة السادسة، وهي كبار (80)، ضعيفومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الزرقي األنصاري

 أتباع التابعين، فهذا اإلسناد معضل.

 وعلى هذا فالحديث ضعيف جدا.

[6 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ لَّْيلَةَ َرأَْيُت ال»َغْرٍس: َوهَُو َجالٌِس َعلَى َشفِيِر بِْئِر  –َصلَّى هللاَّ

 يَْعنِي هَِذِه اْلبِْئَر. .«أَنِّي َجالٌِس َعلَى َعْيٍن ِمْن ُعيُوِن اْلَجنَّةِ 

د عن من سمع نافعا يخبر عن ابن عمر رضي هللا عنه... ، عن محمد بن عمر حدثني سعيد بن أبي زي(81)أخرجه ابن سعد

 الحديث.

                                                           
 .2327ينظر: األلباني، د، ت،  (71)
بني ساعدة  هي دار بئر بضاعة بضم األول وقد يكسر، هي بئر في الحّي المسّمى باسمها اليوم، بالقرب من سقيفة بني ساعدة في المدينة قيل (72)

اب،   .29، 1211بالمدينة، وبئرها معروفة. ينظر: ُشرَّ
قصر بني حديلة، هو موضع بيرحاء. ويصعب الحديث عن مكانها اليوم، ألن جميع المعالم التي يمكن أن تحدد بها، قد محيت في آخر توسعة  (73)

 .22، و112ظر: المرجع السابق، حول المسجد النبوي.. وكانت في الناحية التي تسمى باب المجيدي. ين
 .123راتج: هو مكان أو جبل له ذكر في اآلثار النبوية، قيل: يقع شرق ذباب جانحا إلى الشام. ينظر: المرجع السابق،  (74)
 .121هي سقيا سعد بالحرة الغربية بالمدينة المنورة. ينظر: المرجع السابق،  (75)
، كان اسمها: "العسرة" فسّماها الرسول صلى هللا عليه وسلم "اليسرة"، وفي طبقات ابن سعد أنها كانت بئر بني أمية بن زيد، من آبار المدينة (76)

 .23تسمى "العبيرة" قال صاحب "المعالم": "وأظنه تصحيفا". ينظر: المرجع السابق، 
 .22يوم في عقيق المدينة. ينظر: المرجع السابق، بئر رومة وقيل رؤمة بالهمز. ويقال: بئر عثمان، وقليب المزني، وهي بئر معروفة العين ال (77)
 .1/394، 1214ابن سعد،  (78)
 .192، 2441ينظر: الخطيب،  (79)
 .126، 1246ينظر: ابن حجر،  (80)
 .1/391، 1214ابن سعد،  (81)
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 تقدم في الحديث الثالث أنه متروك مع سعة علمه. وفيه محمد بن عمر وهو الواقدي،

 ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال.  (82)ترجم له الخطيب البغدادي وسعيد بن أبي زيد بن المعلى األنصاري، الزرقي، المديني.

 وفيه راو مبهم أيضا.

 فهذا اإلسناد ضعيف جدا.

ك فيها.  المبحث الثالث: ما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم شرب من بئر غرس وبرَّ

، «اْلَجنَِّة، قُوُموا بِنَا (83)أُِرْيُت أَنِّي َعلَى تَْرَعٍة ِمْن تَِرعِ »علي رضي هللا عنه، قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  [ عن7]

َهِذِه » ِمْن َعَسٍل، فََصبَّهُ فِيهَا، فَقَاَل: (84)َعا بِفََرقٍ ، فََشِرَب، فَإَِذا ِهَي َغلِيظَةٌ، فَدَ «اْستَقُوا ِلي ِمْنَها َدْلًوا»فَأَتَى بِْئَر َغْرٍس فَقَاَل: 

 .«بِْئِرْي، ِمْنَها أَْشَرُب، َوِمْنَها أُْغَسلُ 

، عن أبي عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي، عن جعفر بن محمد بن نصر (85)أخرجه الخطيب البغدادي

عن محمد بن جعفر، عن أبي  إمالء، عن أحمد بن عيسى بن هارون العجلي، عن موسى بن سلمة مولى جعفر بن محمد الخلدي

 ث.يجعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه حسين بن علي عن علي رضي هللا عنه... الحد

 وفيه أحمد بن عيسى بن هارون العجلي، ولم أقف له على ترجمة.

وموسى بن سلمة مولى جعفر بن محمد، ترجم له الخطيب في "المتفق والمفترق"، وذكر له هذا الحديث فيها، ولم يذكر فيه 

 جرحا وال تعديال، وال راويا غير أحمد بن عيسى. 

، وذكر (86)علي الديباج، ذكر إبراهيم بن المنذر أن إسحاق أخوه أوثق منه ومحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن

 .(87)الذهبي أنه تكلم فيه

 اإلسناد ضعيف. فهذا

 

                                                           
 .192، 2441ينظر: الخطيب،  (82)
 .1/119 ،1962أبو ُعبيد،  لمطمئن، فهي روضة.الترعة: الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المكان ا (83)
عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط: نصف  عباصالفََرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطال، وهي اثنا عشر مدا، أو ثالثة  (84)

 . 3/237، 1979صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطال. ابن األثير، 
 .3/1944، 7199الخطيب،  (85)
 .1/17ينظر: البخاري، د، ت،  (86)

 .7311، 1392( ينظر: الذهبي، 87)
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[9 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ عن أَنَِس ْبِن َمالٍِك رضي هللا عنه قال: "ِجْئنَا َمَع َرُسوِل هللاَّ نَّهُ َوإِ  َغْرٍس، قُبَاًء. فَاْنتَهَى إِلَى بِْئرِ  -َصلَّى هللاَّ

ةَ النَّهَاِر، َما نَْجُد فِيهَا َماًء، فََمْضَمَض رس ْلِو، َوَردَّ  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا لَيَْستَقِي ِمْنهَا َعلَى ِحَماٍر، ثُمَّ نَقُوُم َعامَّ هُ في الدَّ

َواِء"  .(88)فِيهَا، فََجاَشْت بِالرَّ

عن محمد بن عمر، عن سعيد بن محمد عن سعيد بن رقيش قال: سمعت أنس بن مالك رضي  -واللفظ له  -، (89)أخرجه ابن سعد

 ثهللا عنه... الحدي

 وهو متروك مع سعة علمه، كما تقدم في الحديث الثالث. وفيه محمد بن عمر الواقدي،

 ، ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال.(90)وسعيد بن محمد بن أبي زيد الزرقي، ترجم له ابن أبي حاتم

 .(91)بن يزيد بن ُرقَيٍش، األسدي المدني، ثقةوسعيد بن عبد الرحمن 

 فهذا اإلسناد ضعيف جدا لحال الواقدي.

، عن عمر بن محمد الهمداني، عن أحمد بن المقدام العجلي، عن الفضيل بن سليمان، عن (92)وأخرجه ابن حبان في "الثقات"

ني بقباء بماء من بئر غرس، فإني رأيت رسول هللا عبد هللا بن رقيش، قال: "رأيت أنس بن مالك أتي بقباء قال، ثم قال: "ائتو

صلى هللا عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ، فَأُِتَي بماء، فَُصبَّ على يديه، ثم أدخلها في إزاره، فلمس ذكره، ثم توضأ، ومسح على 

 خفيه".

 . (93)وهو صدوق له خطأ كثير وفيه فضيل بن سليمان النميري، أبو سليمان البصري،

 ، ولم أقف على من ذكره بجرح أو توثيق. (94)ذكره ابن حبان في "الثقات" وعبد هللا بن رقيش،

 فهذا اإلسناد ضعيف.

قال: كتب إلي أبو محمد الخواص،  ، عن يحيى بن أسعد عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم األصبهاني،(95)وأخرجه ابن النجار

أن محمد بن عبد الرحمن أخبره، قال: أخبرنا الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن الحسن، عن عبد العزيز بن محمد، عن سعيد بن 

ال: فدللناه عليها، ق -يعني بئر غرس-عبد الرحمن بن قيس، قال: "جاءنا أنس بن مالك رضي هللا عنه فقال: "أين بئركم هذه؟ 

                                                           
 .1/322، 1979أي فارت ماؤها وارتفعت. ينظر: ابن األثير،  (88)
 .1/391، 1214الهاشمي،  (89)
 .2/19، 1912ابن أبي حاتم،  (90)
 .239، 1246ينظر: ابن حجر،  (91)
 .1/14، 1973ابن حبان،  (92)

 .227، 1214حجر، ينظر: ابن  (93)
 .1/14، 1973ينظر: ابن حبان،  (94)
 .79ابن النجار، د، ت،  (95)
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على حمار بسحر، فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم بدلو من مائها،  (96)رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم جاءها وإنها لتسنى

 فتوضأ منه، ثم سكبه فيها، فما نزفت بعُد".

، ولم يذكر فيه جرحا وال (97)اديوفيه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي، ترجم له الخطيب البغد

 .(98)تعديال، وذكر مسلمة أنه كان شيخاً ال بأس به

 .(99)كذبوه وفيه محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي، أبو الحسن المدني

 عن أنس من ، ولعله حصل تصحيف في اسمه، فإنه قد سبق أنه ُرِويَ وسعيد بن عبد الرحمن بن قيس لم أقف على ترجمته

طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، ومما يؤيد ذلك قول السمهودي: "والبن شبة عن سعيد بن رقيش: "أن النبي صلى هللا 

عليه وسلم توضأ من بئر األغرس، فٍأهراق بقية وضوئه فيها"، وألبن زبالة عنه: "جاءنا أنس بن مالك بقباء فقال: "أين بئركم 

 بالة إنما روى هذا الحديث عن بن رقيش، وهللا أعلم.، فبين أن ابن ز(100)هذه"

 وهذا اإلسناد موضوع لحال ابن زبالة. 

من طريق ابن أبي يحيى، عن سعيد بن رقيش: "أن النبي صلى هللا عليه وسلم توضأ من بئر األغرس،  (101)وأخرجه ابن شبة

 وأهراق بقية وضوئه فيها"، مرسال.

 .(102)لمي، موالهم المدني، متروكوإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األس

 فهذا اإلسناد ضعيف جدا، وقد أرسله هنا خالفا لألسانيد السابقة، التي فيها روايته عن أنس.

وبالجملة فجميع طرق حديث أنس شديدة الضعف، سوى طريق ابن حبان، فضعفها ليس بشديد، وليس فيها تفاصيل، مثل بقية 

 الطرق.

عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش األشعري، أنه قال: "رأيت أنس بن مالك أتى قباء  (103)وحديث ابن رقيش قد أخرجه مالك

  ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى".فبال، ثم أتي بَوضوء فتوضأ

 وهذا إسناد صحيح، وليس فيه هذه التفاصيل، وال ذكر بئر غرس.

                                                           
 .9/194، 2444سنت الدابة وغيرها تسنى إذا استُسقي عليها الماء. ينظر: ابن سيده،  (96)
 .3/131، 2442ينظر: الخطيب،  (97)
 .9/236م، 2411ينظر: ابن قُْطلُْوبََغا،  (98)
 .227، 1246ينظر: ابن حجر،  (99)
 .2/229السمهودي، د، ت،  (100)
 .1/161، 1393ابن شبة،  (101)
 .93، 1246ينظر: ابن حجر،  (102)
 .2/14، 2442األصبحي،  (103)
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، عن أبي الحسن محمد بن الحسن العلوي، عن أبي حامد الشرقي، عن أحمد بن حفص بن عبد هللا، قال: (104)وقد أخرج البيهقي

قباء، فسألهم عن بئر هناك، حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم ب

قال: فدللته عليها، فقال: "لقد كانت هذه، وإن الرجل لينضح على حماره فينزح، فنستخرجها له، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه 

ته، حوسلم وأمر بذنوب فُسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه، ثم أمر به، فأعيد في البئر، قال: فما نزحت بعد! قال: فما بر

 فرأيته بال، ثم جاءه فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم صلى".

 ، أيضا.(106)، وأبوه صدوق(105)وهو صدوق وفيه أحمد بن حفص بن عبد هللا بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمر،

 فيه التعيين ببئر غرس، فقد تكون غيرها من البئار، وهللا أعلم.فهذا اإلسناد حسن، وليس 

ِ  (107)[ عن َسْلَمى رضي هللا عنها9] ا نََزَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَالَْت: "لَمَّ َمْنِزَل أَبِي أَيُّوَب رضي هللا عنه، َكاَن أَبُو  -َصلَّى هللاَّ

ِ  أَيُّوبَ  ا َصاَر َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْخِدُمهُ، َويَْستَْعِذُب لَهُ ِمْن ِبْئِر أَبِي أَنٍَس، َمالِِك ْبِن النَّْضِر، فَلَمَّ اَن إِلَى َمْنِزلِِه، كَ  -َصلَّى هللاَّ

ْقيَا، ثُمَّ َكاَن  (109)َوأَْسَماءُ  (108)أَنَُس ْبُن َمالٍِك، َوِهْندُ  اْبنَا َحاِرثَةَ رضي هللا عنهم، يَْحِملُوَن قُُدوَر اْلَماِء إِلَى بُيُوِت نَِسائِِه، ِمْن بِْئِر السُّ

ْقيَارضي هللا عنه، َعْبًدا أَْسَوَد، يَْستَقِ  (110)َخاِدُمهُ َربَاحٌ  ةً ِمْن بُيُوِت السُّ ةً ِمْن بِْئِر َغْرٍس، َوَمرَّ  بِأَْمِرِه". ي َمرَّ

 عن أبيه عن جدته سلمى... الحديث. عن محمد بن عمر، عن معاوية بن عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي رافع، (111)أخرجه ابن سعد

 .3كما سبق في الحديث برقم  وهو متروك مع سعة علمه وفيه محمد بن عمر الواقدي،

 ومعاوية بن عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي رافع لم أقف على ترجمته. 

 .(112)بولوأبوه مق

 وهذا اإلسناد ضعيف جدا لحال الواقدي.

 

                                                           
 .6/136، 1241البيهقي،  (104)
 .99، 1246ينظر: ابن حجر،  (105)
 .217ينظر: المرجع السابق،  (106)
يقال هي موالة صفية بنت عبد المطلب، ويقال لها موالة النبي صلى هللا عليه وسلم وخادمه، هي صحابية  سلمى أم رافع، زوجة أبي رافع، (107)

 .13/299 ،1211ابن حجر، جليلة رضي هللا عنها. ينظر: 
وكان من أصحاب الحديبية، وهو خادم النبي صلى هللا عليه وسلم، ينظر: المرجع  ، صحابي جليل رضي هللا عنه،هند بن حارثة األسلمي (108)

 .11/212السابق 
ي جليل ببن عبد هللاَّ بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر ابن ثعلبة بن مالك بن أفصى األسلمي. يكنى أبا هند. صحا أسماء بن حارثة بن سعيد (109)

رضي هللا عنه، من أهل الصفة، ومن خدام النبي صلى هللا عليه وسلم، مات سنة ست وستين بالبصرة، وهو ابن ثمانين سنة. ينظر: المرجع 

 .217 – 1/216السابق
أسود، وكان يستأذن عليه، ثم صيّره مكان يسار بعد قتله، فكان يقوم بلقاحه رضي هللا عنه.  كان رباح مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، (110)

 .2/377المرجع السابق، 
 .1/294، 1214ابن سعد،  (111)
 .239ينظر: المرجع السابق،  (112)
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َرأَْيُت اللَّْيلَةَ أَنِّي أَْصبَْحُت َعلَى ِبْئٍر ِمْن »[ عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 14]

أَ ِمْنهَا، َوبَصَق فِْيهَا، َوُغِسَل ِمْنهَا ِحيَن تُُوفَِّي صلى هللا عليه وسلم.، فَأَْصبََح َعلَى بِْئِر َغْرسٍ «اْلَجنَّةِ   ، فَتََوضَّ

، عن يحيى بن أسعد عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم األصبهاني، قال: كتب إلي أبو محمد الخواص، (113)أخرجه ابن النجار

عبد الرحمن أخبره، قال: أخبرنا الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن إبراهيم بن أن محمد بن 

 إسماعيل بن مجمع... الحديث. 

، ولم يذكر فيه جرحا وال (114)وفيه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي، ترجم له الخطيب البغدادي

 .(115)أنه كان شيخاً ال بأس بهتعديال. وذكر مسلمة 

 .9كذبوه، كما سبق في الحديث برقم  وفيه محمد بن الحسن بن زبالة

 والقاسم بن محمد لم أقف على ترجمته.

، أي أنه من أتباع (116)ن حجر أنه ضعيف، من السابعةوإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع األنصاري، أبو إسحاق المدني، ذكر اب

 التابعين، فرويايته هذه معضلة.

 واإلسناد موضوع لحال ابن زبالة.

 المبحث الرابع: ما ورد أن ماء بئر غرس أطيب المياه.

َوَماُؤَها أَْطيَُب  ُر َغْرٍس، ِهَي ِمْن ُعيُوِن اْلَجنَِّة،ِنْعَم اْلبِْئُر ِبئْ »[ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَحَكِم قَاَل: قَاَل رسول هللا. صلى هللا عليه وسلم: 11]

ِ «اْلِميَاهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -، َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ َل مِ  -َصلَّى هللاَّ  ْن بِْئِر َغْرٍس".يُْستَْعَذُب لَهُ ِمْنهَا، َوُغسِّ

 ، عن محمد بن عمر، أخبرنا عاصم بن عبد هللا الحكمي عن عمر بن الحكم... الحديث. (117)أخرجه ابن سعد

 .3وهو متروك مع سعة علمه كما سبق في الحديث برقم  وفيه محمد بن عمر الواقدي

 وعاصم بن عبد هللا الحكمي لم أقف على ترجمته. 

ن ، فإنه ابن أخي عمر بقال الشيخ األلباني: "وعاصم بن عبد هللا الحكمي لم أعرفه؛ ويحتمل أنه جعفر بن عبد هللا بن الحكم

 .(118)اصم" محرف من "جعفر". وهللا أعلم"الحكم الذي هو شيخه في هذا اإلسناد، وعليه فقوله: "ع

                                                           
 .61ابن النجار، د، ت،  (113)
 .3/131، 2442ينظر: الخطيب،  (114)
 .9/236، 1211ينظر: ابن قطلوبغا،  (115)
 .99ينظر: المرجع السابق،  (116)
 .1/291، 1214ابن سعد،  (117)
 .6/242، 1992األلباني،  (118)
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، وهو (120)حليف األوس، ثقة، من الثالثة ، وكذلك عمه عمر بن الحكم بن رافع بن سنان المدني األنصاري(119)وجعفر هذا ثقة

 تابعي؛ فالحديث مرسل.

 حال الواقدي.وهذا اإلسناد ضعيف جدا ل

 .(121)وقال الشيخ األلباني: "موضوع"

 الخاتمة. 3

 نتائج البحث. 1.3

 أن علماء التاريخ واآلثار اهتموا ببئر غرس؛ من حيث تحديد اسمها، وموقعها، ووصفها، وِذكر ما ورد من فضائلها. -1

 اسمها الصحيح هو: "بئر َغْرٍس" بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، وسين مهملة. -2

 يَت ببئر غرس ألن من يتوالها يلقب بغرس، وقيل ألن حولها غرس شجر.ُسمِّ  -3

ورد لها فضائل عظيمة، من وصتيه صلى هللا عليه وسلم بأن يُغسل منها، وأنها عين من عيون الجنة، وشربه منها، وتبريكه  -2

 عليها، وأن ماءها أطيب المياه، وال يصح شيء من ذلك، حسب القواعد الحديثية.

ل ما اشتهر في كتب التواريخ منسوبا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم تكون نسبته صحيحة، فيجب التأكد من ذلك، أنه ليس ك -1

 وليس كل ما يشتهر على ألسنة الناس يكون ثابتا.
 

 التوصية. 2.5

اعة، مثل بئر بض دعوة الباحثين في علوم الحديث إلى دراسة األحاديث الواردة في فضائل آبار المدينة المنورة التاريخية،

يزورها كثير من الناس ويتتبعون اآلثار الموجودة فيها، من غير تحقيق  المنورةوبئر رومة، وبئر أريس وغيرها؛ فإن المدينة 

 لما يذكر لها من الفضائل. 

 

 المصادر والمراجع. 4

 دائرة المعارف العثمانية.الهند: مجلس –، حيدر آباد 1(. "الجرح والتعديل". ط1952ابن أبي حاتم، عبد الرحمن. ) .1

محمود محمد الطناحي.  الزاوي،( "النهاية في غريب الحديث واألثر". تحقيق: طاهر أحمد 1979ابن األثير، المبارك. ) .2

 بيروت: المكتبة العلمية.

ء (. "تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف". تحقيق: عال2442ابن الضياء، محمد ) .3

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.2إبراهيم، أيمن نصر. ط

، بيروت: 1(. "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث". تحقيق: صبحي السامرائي. ط1997ابن العجمي، إبراهيم. ) .2

                                                           
 .124، 1246ينظر: ابن حجر،  (119)
 .211ينظر: المرجع السابق،  (120)
 .6/242، 1992األلباني،  (121)
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 مكتبة النهضة العربية. الكتب،عالم 

 ، الرياض: دار السلف.1وائي. ط(. "ذخيرة الحفاظ". تحقيق: د. عبد الرحمن الفري1996ابن القيسراني، محمد. ) .1

ابن النجار، عبد هللا. )د. ت(. "الدرة الثمينة في أخبار المدينة". تحقيق: حسين محمد علي شكري. ط شركة دار األرقم  .6

 بن أبي األرقم.

، 1"اإلصابة في تمييز الصحابة". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. ط (.1211ابن حجر، أحمد. ) .7

 وت: دار الكتب العلمية.بير

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1(. "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". ط1999ابن حجر، أحمد. ) .9

ابن حجر، أحمد )د. ت(. "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه". تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي.  .9

 مية.لبنان: المكتبة العل –بيروت 

لقريوتي. ا عبد هللا(. "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس". تحقيق: د. عاصم بن 1993ابن حجر، أحمد. ) .14

 ، عمان: مكتبة المنار.1ط

 ، سوريا: دار الرشيد.1(. "تقريب التهذيب". تحقيق: محمد عوامة. ط1246ابن حجر، أحمد. ) .11

 ، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية.1. ط(. "تهذيب التهذيب"1326ابن حجر، أحمد. ) .12

، بيروت: المكتب 3(. "صحيح ابن ُخَزيمة". تحقيق: الدكتور محمد مصطفى األعظمي. ط2443ابن خزيمة، محمد. ) .13

 هـ.1222اإلسالمي، 

 لمية.، بيروت: دار الكتب الع1(. "المحكم والمحيط األعظم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط2444ابن سيده، علي ) .12

 (. "تاريخ المدينة". تحقيق: فهيم محمد شلتوت. جدة: طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد.1399ابن شبة، عمر. ) .11

 ، بيروت: دار الجيل.1(. "مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع". ط1212ابن شمائل، عبد المؤمن. ) .16

عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، َعبد اللّطيف  ،يب األرنؤوط(. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شع2449ابن ماجه، محمد. ) .17

 ، دار الرسالة العالمية.1حرز هللا. ط

 ، بيروت: دار صادر.3(. "لسان العرب". ط1212ابن منظور، محمد. ) .19

د م(. "توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم". تحقيق: مح1993ابن ناصر الدين، محمد. ) .19

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.1نعيم العرقسوسي. ط

أبو اليمن، عبد الصمد. )د. ت( "إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى هللا عليه وسلم". تحقيق:  .24

 ، شركة دار األرقم بن أبي األرقم.1حسين محمد علي شكري. ط

الدكن: مطبعة  -، حيدر آباد1. تحقيق د. محمد عبد المعيد خان. ط(. "غريب الحديث"1962أبو ُعبيد، القاسم بن سالّم. ) .21

 دائرة المعارف العثمانية.

، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن 1(. "الموطأ". تحقيق: محمد مصطفى األعظمي. ط2442األصبحي، مالك بن أنس. ) .22

 سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية.

، الرياض: 1"سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة". ط (.1992األلباني، محمد ناصر الدين. ) .23

 دار المعارف.
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األلباني، محمد ناصر الدين. )د. ت(. "ضعيف الجامع الصغير وزيادته". أشرف على طبعه: زهير الشاويش. بيروت:  .22

 المكتب اإلسالمي.

دكن: دائرة المعارف العثمانية، طبع تحت مراقبة: محمد عبد البخاري، محمد. )د. ت(. "التاريخ الكبير". حيدر آباد، ال .21

 المعيد خان.

، المدينة المنورة: مكتبة 1(. "مسند البزار" )البحر الزخار(. تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا. ط2449البزار، أحمد. ) .26

 العلوم والحكم.

 رة المعارف العثمانية.، بحيدر آباد الدكن الهند: دائ1(. "الثقات". ط1973ابن حبان، محمد. ) .27

، 1(. "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين". تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط1396ابن حبان، محمد. ) .29

 حلب: دار الوعي.

 ، بيروت: عالم الكتب.3(. "معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع". ط1243البكري، عبد هللا. ) .29

، بيروت: دار 1مل من أنساب األشراف". تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي. ط(. "ج1996البالذري، أحمد. ) .34

 الفكر.

، الجمهورية العراقية، بغداد: 12(. "التقفية في اللغة". تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية. ط1976البَندنيجي، اليمان. ) .31

 مطبعة العاني. -وزارة األوقاف، إحياء التراث اإلسالمي 

، بيروت: 2(. "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه". تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. ط1243)البوصيري، أحمد.  .32

 دار العربية.

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.3(. "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطا.  ط2443البيهقي، أحمد. ) .33

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1ة". ط(. "دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريع1241البيهقي، أحمد. ) .32

، 1علي محمد معوض. ط الموجود،(. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل أحمد عبد 1997ابن عدي، عبد هللا. ) .31

 لبنان، الكتب العلمية. –بيروت 

د الجاسر. دار (. "األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة". تحقيق: حمد بن محم1211الحازمي، محمد. ) .36

 اليمامة للبحث والترجمة والنشر.

 ، الرياض: دار العاصمة للنشر.1(. "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين". ط1997الحداد، َمحُمود. ) .37

 م.1991، بيروت: دار صادر، 2(. "معجم البلدان". ط1991الحموي، ياقوت. ) .39

ية إبراهيم حمدي المدني.  المكتبة العلم ،بي عبد هللا السورقيالخطيب، أحمد. )د. ت(. "الكفاية في علم الرواية". تحقيق أ .39

 المدينة المنورة.  -

، دمشق: دار 1(. "المتفق والمفترق". دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي. ط1997الخطيب، أحمد ) .24

 القادري للطباعة والنشر والتوزيع.

 ، بيروت: دار الغرب اإلسالمي.1الدكتور بشار عواد معروف. ط(. "تاريخ بغداد". تحقيق: 2442الخطيب، أحمد. ) .21

، الرياض 1(. "غنية الملتمس إيضاح الملتبس". تحقيق د. يحيى بن عبد هللا البكري الشهري. ط2441الخطيب، أحمد. ) .22

 السعودية: مكتبة الرشد.
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، 1ق: خليل بن محمد العربي. ط(. "تعليقات الدارقطني على المجروحين البن حبان". تحقي1992الدارقطني، علي. ) .23

 القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب اإلسالمي.
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 ، الزرقاء: مكتبة المنار.1ط

، بيروت: دار المعرفة 1(. "ميزان االعتدال في نقد الرجال". تحقيق: علي محمد البجاوي. ط1392الذهبي، محمد. ) .26
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 تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية.الزبيدي، محّمد. )د. ت(. " .27
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(. "سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله 1993الصالحي، محمد. ) .12

، بيروت: دار الكتب 1تعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض. طفي المبدأ والمعاد". تحقيق و

 العلمية.

، الهند: مطبعة مجلس 3(. "مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار". ط1967الصديقي، محمد طاهر. ) .13

 دائرة المعارف العثمانية.

 ، الهند: المجلس العلمي.2حقيق: حبيب الرحمن األعظمي. ط(. "المصنف"، ت1243الصنعاني، عبد الرزاق. ) .12
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 ، عالم الكتب.1(. "معجم اللغة العربية المعاصرة". ط1229. )-بمساعدة فريق عمل -عبد الحميد، أحمد .17
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 القاري، علي. )د. ت(. "جمع الوسائل في شرح الشمائل". مصر: المطبعة الشرفية. .64
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  1ملحق رقم 

 صورة لبئر غرس، وهي محيطة بشبكة من حديد، حولها ومن فوقها.
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 2ملحق رقم 

 صورة للوحة معلقة من هيئة التراث، عند بئر غرس، وفيها تعريف مجمل بها.
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 3ملحق رقم 

 صورة لمضخات المياه، من بئر غرس.
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 4محلق رقم 

 بئر غرس.صورة لمسجد بني حول 
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 من وجهة نظر األمهات الصف الثالث االبتدائيأطفال  السلوك العدواني لدى على األلعاب اإللكترونية أثر

The effect of electronic games on aggressive behavior among third grade children from the 

point of view of mothers. 

 قرينيزينب عبد هللا عبد الوهاب ال الباحثة/اعداد 

 سعوديةال العربية المملكة فيصل، الملك جامعة التربية، كلية أطفال، رياض قسم المبكرة، الطفولة في التربية ماجستير

  zainabalqurini@gmail.com Email: 

 الواحد داليا عبد اشراف الدكتورة:

 

 مستخلص البحث

 األسرة وعيةت االبتدائي، الثالث الصف أطفال لدى العدواني السلوك على اإللكترونية األلعاب تأثير عن الكشف ىال البحث هدف

 لدى دوانيالع السلوك لخفض والحلول المقترحات بعض تقديم األطفال، لدى العدواني السلوك على اإللكترونية األلعاب بأثر

على العدوان لدى األطفال، ولتحقيق أهداف البحث تم اعتماد  والعمر نس الطفل، وتحديد أثر متغيري وقت المشاهدة وجاألطفال

وتمثلت حدود  ،مأ  ( 02يبلغ عددها )المنهج الوصفي المسحي، وتطبيق أداة االستبيان بعد التأكد من صدقها وثباتها على عينة 

 الفصلب ةالزمني الحدود، واالبتدائي الثالث صفال أطفال لدى العدوان على وتأثيرها االلكترونية األلعاب البحث الموضوعية ب

 الالتي باألمهات البشرية والحدود االحساء، مدينة في الهجر: المكانية الحدود ، وهـ4111 الدراسية السنة من الثاني الدراسي

لوك العدواني ية على السأن تأثير األلعاب االلكترون البحث النتائج التالية: حيث اظهر .االبتدائي الثالث الصف في أطفال لديهن

التأثير  كما جاء( 184( وبانحراف معياري )1..4الصف الثالث جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ قدره )لدى أطفال 

( وبانحراف معياري .0.1بمتوسط حسابي ) السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي

بين  (2.20عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )كما توصلت نتائج البحث ل، كبيرة ( وبدرجة2.8.4)

صائية وجود فروق ذات داللة إحأظهرت النتائج  بينما، المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى عمر الطفل

جابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى جنس الطفل ولصالح الذكور حيث بين المتوسطات الحسابية الست (2.20عند مستوى داللة )

 أظهرت النتائج أن الذكور أكثر عدوانا من االناث.

 .بتدائياالالصف الثالث األلعاب اإللكترونية، السلوك العدواني،  الكلمات المفتاحية:
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The effect of electronic games on aggressive behavior among third grade children from 

the point of view of mothers. 

Researcher: Zainab Abdullah Al-Qurini 

Supervising: Dalia Abdulwahid   

Abstract 

The research aimed to reveal the effect of electronic games on the aggressive behavior of children 

in the third grade of primary school, to educate the family about the impact of electronic games on 

aggressive behavior in children, to present some proposals and solutions to reduce aggressive 

behavior in children, and to determine the impact of the variables of viewing time, sex of the child 

and age on aggression in children, and to achieve the objectives of the research, the descriptive 

survey approach was adopted, and the application of the questionnaire tool after ensuring its 

sincerity and stability on a sample of (20) mothers, The objective limits of the research were 

represented by electronic games and their impact on aggression among children of the third grade 

of primary school, and the time limits in the second semester of the academic year 1444 AH, and 

the spatial limits: abandonment in the city of Al-Ahsa, and the human limits of mothers who have 

children in the third grade of primary school. where the research showed the following results:  

The effect of electronic games on aggressive behavior among third grade children came to an 

average degree with an arithmetic average of (1.73) and a standard deviation of (489) and the 

negative impact of playing electronic games for long hours on third grade children came with an 

arithmetic average (2.37) and a standard deviation (0.869) and to a large degree, and the results of 

the research found that there were no statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the arithmetic averages of the responses of the study sample members attributed to 

the age of the child, while the results showed that there were differences with Statistical 

significance at the level of significance (0.05) between the arithmetic averages of the responses of 

the study sample members attributed to the sex of the child and in favor of males, where the results 

showed that males are more aggressive than females. 

Keywords: electronic games, aggressive behavior, third grade of primary school. 
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  المقدمة:. 1

ية مكانة السابقة حيث تحتل األلعاب اإللكترون ال شك أن أطفالنا اآلن يعيشون طفولة مختلفة تماًما عن الطفولة التي عاشتها األجيال

بارزة في مجتمعنا، إذ ال يكاد يخلو منها بيت على امتداد الوطن العربي، وهي من أكثر األلعاب شيوًعا في هذا العصر وتسمى 

م في عب من التحكالال كونها تعرض أحداث على الشاشة وتمكناحيانًا العاب الفيديو او العاب الحاسب اآللي، وكلها تجتمع في 

 (. .022مجريات هذه االحداث فيما يعرف بالعالقة التفاعلية )الغامدي، 

حيث توفر لهم هذه العالقة الكثير من الوسائل والوسائط التكنولوجية مما يجعل حياتهم الثقافية أكثر ثراء وتزاحًما بكثير من انواع 

يث حالطفولة في وقتنا الحالي في حالة من التشبع المستمر بالتكنولوجيا، الثقافات والمحصالت الفكرية والعلمية، فمن الواضح ان 

الح الدين، )صتف المحمولة من التلفزيون الى االنترنت، ومن العاب الكمبيوتر الى الحاسبات الشخصية، ومنها الى الهوا ينتقل

0220). 

اق والتي تتزايد وتتسارع بخطى سريعة أصبحت االسو ومع التغيرات االجتماعية والسياسية والتكنولوجية المتسارعة من حولنا،

اآلن تعج بمختلف انواع هذه االلعاب، حتى دخلت إلى معظم المنازل واصبحت الشغل الشاغل والهاجس ألغلب األطفال اليوم، 

 (. 0221لى اللعب المستمر)الهنداوي،فالطفل في هذه المرحلة ال يعرف للسكينة سبياًل، بل هو في حاجة إ

ر الى اللعب على انه سمة مميزة لحياة االطفال، فهو يشكل عالمهم الخاص بما فيه من خبرات تؤدي الى تنمية جميع جوانب وينظ

لتغيرات وسة نتيجة لوقد شهد مفهوم اللعب العديد من التغيرات الملم النمو االجتماعية واالنفعالية والمعرفية والسلوكية لديهم.

شهدها العالم في الجانب التكنولوجي والمعلوماتي، فبعد أن كانت األلعاب التي يمارسها األطفال لتي يتحدثنا عنها وا السريعة التي

ألعاباً بسيطة يدوية، جاءت والدة أجيال عديدة من األلعاب اإللكترونية نتيجة للطفرة التكنولوجية والمعلوماتية التي احتلت حياة 

لعاب التي تعرض على شاشة التلفاز أو الحاسوب أو الهواتف النقالة وتكون على مختلف الشعوب بكل تفاصيلها، وهي نوع من األ

شكل نشاطات تنافسية رقمية يمارسها الفرد ضمن قواعد معينة. وهي بمثابة نشاط ينخرط فيه الالعبون في نزاع مفتعل محكوم 

وفرها على هيئة في حال ت اإللكترونيةبأنها لعبه  بقواعد معينة بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي، كما يطلق على لعبه ما

 Salen).،&  0221يتم تشغيلها في العادة على منصة الحاسب واإلنترنت والتلفاز والفيديو والهواتف النقالة )(Digital)رقمية 

Zimmerman ال والمراهقينوقد شاع استخدام األلعاب اإللكترونية بشكل جعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع وخاصة األطف ،

( من األطفال حول العالم يقضون ما معدله %11أن أكثر من )(  & Leng Baki، 0228وفي هذا السياق يرى لينج وباكي )

( ساعة أو أكثر أسبوعياً في ممارسة األلعاب اإللكترونية وألعاب الفيديو كنشاط اجتماعي في حياتهم. وعلى الرغم مما توفره 40)

رونية من فوائد إيجابية تتمثل في إثارة القدرة على التفكير والتأمل، وتساعد على تطور المبادرة والتخطيط، إال هذه األلعاب اإللكت

أن معظم األلعاب اإللكترونية واأللعاب اإللكترونية العنيفة بشكل خاص التي يستخدمها األطفال تحمل العديد من المضامين السلبية 

 (.0240لنمو )الهدلق، التي تؤثر عليهم في جميع مراحل ا

حيث إن هذه األلعاب تعرض عبر صور متالحقة مضرجة بالدم، مليئة باألسلحة والعنف، مما يشكل أثراً سلبياً على تصرفات 

 األفراد، وخاصة على االطفال،
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 واألقراص وعلى نفسيتهم وصحتهم، ويعمل المالكون لهذه األلعاب اإللكترونية على دعمها من خالل الحمالت التسويقية، 

طالها، في ، ويرتدون ثياب أبفال، يلعبون بها، ويتفاعلون معهاالممغنطة الخاصة بتلك األلعاب، حيث أصبحت في متناول كل األط

 محاولة لتقليد أبطال تلك األلعاب.

لوك ئة ظاهرة السوتعمل ممارسة األلعاب اإللكترونية على تنمية اتجاهات سلبية في سلوك االطفال، ومن هذه السلوكيات الخاط 

العدواني، وهي ظاهرة خطرة إذا لم يتم معالجتها بعناية وحزم، وتتم المعالجة من خالل اشتراك كافة األطراف في التأثير على 

والتنشئة االجتماعية والتعليم. ورغم التحذيرات المتكررة لألطباء وعلماء النفس من التأثير المتنامي  واألصدقاء، كاألسرة،الطالب، 

وعواقب  اتانعكاسلعاب اإللكترونية على الطلبة، إال أن تهافت األطفال عليها يجعلها وسيلة التسلية المفضلة، مما يؤدي إلى لأل

 (.4480ال تحمد عقباها )مرسي، 

 االبتدائيث الصف الثاللدى اطفال  السلوك العدواني االلعاب االلكترونية على أثرللكشف عن  ء هذا البحثتقدم جا واستناًدا على ما

 من وجهة نظر األمهات.

 :مشكلة البحث. 1.1

  من خالل السؤال الرئيسي التالي: يمكن تحديد مشكلة البحث

 ما أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات؟

 األسئلة الفرعية: وينبثق من السؤال الرئيسي هذه

 االول: ما التأثير السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي؟السؤال  -4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب اإللكترونية )مرتفع،  -0

 منخفض(؟

 وك العدواني لدى األطفال تعزى إلى عمر الطفل؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السل -1

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى جنس الطفل؟ -1

 :البحثفروض . 2.1

تفع، )مركترونية اإلللعب األلعاب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل  -

 خفض( لصالح األطفال بمعدل مرتفع.من

 .الطفل عمرتعزى ألثر  للعب اإللكترونية الالعبين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية تعزى ألثر الجنس )ذكر،  -

 .انثى(

 :هداف البحثأ. 3.1

 .الصف الثالث االبتدائيأطفال لدى العدواني سلوك العلى األلعاب اإللكترونية تأثير الكشف عن  -
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 لدى األطفال.لسلوك العدواني على ااأللعاب اإللكترونية  بأثرسرة توعية األ -

 لخفض السلوك العدواني لدى األطفال. لمقترحات والحلولتقديم بعض ا -

 ث:أهمية البح. 1.1

 بعين االعتبار تأثير األلعاب اإللكترونية في السلوك العدواني  االخذ -

 .توعية االسرة عن كيفية معالجة مثل هذا السلوكيات والتعامل معها -

 :دود البحثح. 5.1

 االلكترونية وتأثيرها على العدوان لدى أطفال الصف الثالث االبتدائي األلعاب الموضوعية:الحدود 

 هـ4111الدراسية  من السنةلفصل الدراسي الثاني ا الحدود الزمنية:

 الهجر في مدينة االحساء. الحدود المكانية:

 .أطفال في الصف الثالث االبتدائين األمهات الالتي لديه الحدود البشرية:

 :مصطلحات البحث. 1.1

التلفاز أو الحاسوب أو الهاتف نوع من األلعاب المبرمجة يتم ممارستها عن طريق جهاز الكتروني ك :األلعاب اإللكترونية

 (..024يونس، النقال، وتمتاز في الغالب بأنها تعتمد على المؤثرات البصرية والصوتية )

( سنوات، والمتوافرة على األجهزة .-1جموعـة األلعـاب التـي يلعـب بـهـا أطفـال الفئة العمرية )م وتعرفها الباحثة اجرائيًا:

  .يهماإللكترونية الموجودة بين أيد

فعل محدد يمكن أن يتخذ اي صورة من الهجوم المادي والجسدي في طرف إلى الهجوم المنظم وفي الطرف  السلوك العدواني:

، أو األفراد معا، وبما في ذلك ذات الشخص، واألخرينأو ممتلكات الذات  ءاآلخر، وهذا السلوك يمكن أن يتخذ ضد أي شي

ا، وأحيانا يكون التعبير عنه إما بطريقة إسقاطيه، او البيئة من حوله، ويشمل السلوك وأحيانا يكون سلوكا ظاهرا محدد وواضح

على اآلخرين، أو المكونات المادية في البيئة او الذات  العدواني المادي أو الجسدي الذي يظهر في االعتداء المادي أو الجسدي

 (.٤٠٠٢)اباظة، 

 لب، نحو الغير، يكون الغرض منه الضرر النفسي، أو المادي، وإلحاق األذىسلوك يوجه، على األغ الباحثة اجرائيًا: فهوتعر

 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 . اإلطار النظري:1.2

، يتناول في الجزء األول اإلطار النظري لثالث محاور رئيسية المحور األول األلعاب اإللكترونية جزئيينيتضمن هذا الفصل 

ترونية وأنواعها المختلفة، وأثرها على األطفال. ويتناول في المحور الثاني تعريف العدوان، والنظريات تعريف األلعاب اإللك

 التي فسرت العدوان ومظاهر السلوك العدواني عند األطفال باإلضافة الى اشكاله، وما هي العوامل المهيئة للعدوان، 
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ميتها بوية الشريفة. ويتناول في المحور الثالث تعريف الطفولة المبكرة واهوأساليب التغلب على العدوان وتعديله باستخدام السنة الن

تي ، والسابقة ذات العالقة بموضوع البحثومظاهر النمو االنفعالي في هذه المرحلة. ويتناول في الجزء الثاني الدراسات ال

 دم الى األحدث.استطاعت الباحثة التوصل اليها، وقد تم ترتيبها وفقًا لتسلسلها الزمني من األق

 المبحث االول: األلعاب اإللكترونية

( وفقا لدراسة الفسفوس ١٨٩١بدأ العمل في صناعة األلعاب اإللكترونية في نهاية القرن التاسع عشر وأصبحت منتشرة في عام )

داد لعاب المختلفة واز(. وقد انتشرت األجهزة اإللكترونية المشبعة باأللعاب المتنوعة في كثير من المنازل ومراكز األ0221)

عدد المستخدمين لها، وهذه األلعاب تعتمد على سرعة االنتباه والتركيز والتفكير، ثم انتشرت في السنوات األخيرة بيع األلعاب 

اإللكترونية المشبعة بالعنف والتي تستخدم لفترات طويلة، مما تؤثر في كل مراحل التطور والنمو لدي الطفل، وتترك آثار سلبية 

داً على األطفال. اال ان األطفال في مختلف مراحل حياتهم ال يفرقون بين االلعاب المفيدة والمضرة بالنسبة لهم وهذا تصرف ج

نابع من حبهم الشديد للعب والمرح. فالطفل يرى في األلعاب اإللكترونية امتدادا لحياة اللعب، وإطالق العنان للتخيل لذلك يجدون 

عاب وتصبح ضمن اهتماماتهم وتأثر على ميولهم. حيث ان هذه األلعاب لها أثر كبير في شخصية الطفل، أنفسهم في مثل هذه األل

باعتبارها من أهم العناصر البيئية المنظمة التي تنتقل المعلومات والمفاهيم والقيم. حيث تشير الدراسات العلمية أن من بين كل 

(. فاللعبة االلكترونية 0221قمص الشخصيات التي يشاهدونها )النعيمي ،عشرة آالف طفل هناك خمس حاالت األطفال يقومون بت

بالنسبة إلى الطفل إطارا يتمثل فيه بطل يتحرك من مكان إلى آخر، ويندمج معه من خالل التداخل والتكامل اللذين توافرهما اللعبة 

تبر أننا نعيش في عصر التسابق الحضاري والذي يع االلكترونية مما تجعل الطفل يتعلق بهذه األلعاب، ويتماثل مع األبطال. وبما

فيه الطفل أثمن الثروات المخزونة والرصيد المستقبلي ورأس المال الحقيقي والفعلي لحركة مسيرة البناء واإلنماء الحضاري، 

ن تلك التحديات، ة مفإن التربية أصبحت تواجه تحديات متعددة تتطلب استجابات في صيغة تفاعالت واعية ومتزنة هدفها االستفاد

والنمو من خاللها بدال من االنهزام أمامها والتضرر من آثارها، وبالتالي فإن إحسان التعامل مع التحدي يتطلب السعي بوعي، 

والسعي بوعي ال يتحقق إال من خالل التفاعل مع البيئة المحيطة ودراستها والمساهمة في تنميتها وتنمية هذا الطفل لمواجهة 

لعصر وتحقيق طموحات المستقبل، ومن خالل االنفتاح الواعي والمتزن على التوجهات التربوية واالجتماعية والثقافية تحديات ا

 (. 0220والتي تجمع بين األصالة والتجديد، وتطبيقاتها العملية المتعددة والمتنوعة )اليعقوب، 

ل هذه وكيفية التعامل مع مث وتأثيرها على الطفلذه األلعاب ومع انتشار ثقافة األلعاب اإللكترونية كان البد من التعرف على ه

 التأثيرت.

 : تعريف األلعاب اإللكترونية

هو نشاط منظم يتم اختياره وتوظيفه لتحقيق أهداف محددة أهمها التغلب على الصعوبة، يستمتع الطفل أثناء اللعب ويتفاعل بإيجابية 

ة لسريع بنفسه ويتعلم الصبر والمثابرة أو العنف والقتال، والتوصل إلى نتائج معززمع الكمبيوتر ويمارس التفكير ويتخذ القرار ا

 (.0222)مطاوع، 

ويعتبر هذا النمط من األلعاب أحدث األنماط التي بدأ الطفـل يتعامل معها. وهذا النمط وإن كان قد انتشر في المجتمعات الغربية 

 مع بداية السبعينات،
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عاتنا العربية ضمن المؤثرات الثقافية العديدة التي انتقلت غير أنها استهدفت شريحة األطفال بإعتبارها إال أنها انتقلت الى مجتم 

جمهورها الرئيسي. وقد ظهرت أجيال عديدة من هذه األلعاب االلكترونية حيث تمثل الجيل األول في األفالم الخيالية عن 

ون ليتابعهـا األطفال. وتمثل الجيل الثاني في ظهور ألعاب خاصة السوبرمان، والتي كانت تعرض عادة على شاشات التليفزي

باألطفال إلى جانب األتاري، وهذه النوع من االلعاب لم يصبح أفالماً فقط، ولكن هناك تكنولوجيا معينة البد أن يمتلكها الطفل 

 حتى يستطيع االستمتاع برؤية هذه األفـالم أو األلعاب. 

ني، أن الجهاز أو اللعبـة كانت مع الطفل أو في نطاق األسرة. ثم ظهـر الجيل الثالث من هذه األلعـاب غير أن ما يميز الجيل الثا

، وتعتمد على آالت حديثة  Game Boy، والجيم بوي  Space invadersااللكترونيـة وتضم ألعابـاً كثيرة منهـا غـزو الفضاء 

وتتميز ألعـاب هـذا الجيل في أنها تمارس بال أساس داخل صاالت  Super Ninetendoوالسوبر نينتندو  Nintendoوالنينتندو 

وأندية اللعب. ويؤكد كثير من الباحثين على أنه إذا كانت األلعاب السابقـة تساعـد على نمو الطفل، ولها العديد من المميزات فإن 

ء مع اآلخرين، إلى جانب أنها مقصورة على أبنـا بعض هذه اللعبة تشوه ذاتيته، فهـي فـي أغلبهـا ألعـاب فردية ال تتيح التفاعل

الشرائح الثرية وتؤثر على انتمائهم لثقافتهم. اضافة إلى شيوع كثير من االنحرافات االجرامية التي قد ترتبط بممارسة هذه اللعبة 

 كالعدوان على نحو ما وسيتم توضيح ذلك في الفقرات التالية.

 ومن اهمها: ونيةتختلف اشكال وأنواع األلعاب اإللكتر

إن كافة البرامج اإللكترونية، وخاصة األلعاب تعتمد على عناصر ومؤثرات ضوئية وصوتية تشد الصغار بشكل كبير وفعال 

نظراً لتمكنها من إخراج صـور وألوان معينة قد ال يتمكن مخرجو السينما والتلفاز من تنفيذها، وتنقسـم األلعاب اإللكترونية إلى 

 ( .022ية: )عطية، األنواع التال

. العاب تعليمية تعتمد على قصة او شخصية كرتونية: هذا النوع من االلعاب مفيد جدا لألطفال فهو يبدأ في تثقيفهم بثقافة سهلة 4

وسلسة، وضمن هذا المجال تكون بعض البرامج باللغة العربية التي تدعم الثقافة العربية، وهذه البرامج يمكن ان يبدأ معها 

 من سن الرابعة. الطفل 

. ألعاب فكرية )تقوية، مالحظة، تركيز(: عملياً تعد هذه البرامج للصغار، ولكنها تشد الكبار أيضاً نظراً ألنها تقوي المخيلة 0

 .وسرعة البديهة والذاكرة والنشاط الذهني ويبدأ بها الطفل من سن السابعة

لى وضع خطط(: هذا النوع من األلعاب يعتبر نوعاً ما من المراحل . األلعاب التي تعتمد على استراتيجيات حربية )تحتاج إ1

 المتقدمة والتي تحتاج إلى نضج عقلي، ويبدأ بها من سن الحادي عشر، والمراهقة حتى الشباب وأكثر إذ أنها تتدرج صعوبتها 

كر إذ عنيفًا، ولكنه يؤدي إلى تبلد الف . ألعاب تعتمد فقط على صراع البقاء: هذا النوع من األلعاب قد يكون عنيفاً وقد ال يكون1

 مبدأ تجميع أكبر عدد من النقاط. مراكب فضائية( وهو يعتمد فقط على -انه يعتمد على صيد معين )طائرات

 وأثرها على االطفال األلعاب اإللكترونية

عة، م تلقيه بجو من المرح والمتإن الطفل صفحة بيضاء وكل ما يتعرض له من رموز وسلوكيات سلبية كانت أم إيجابية، إذا ما ت

 فإنه بذلك يرسخ في عقله ويصبح جزأ منه مستقرة في فكره ومترسخة في عقيدته الفطرية، 
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ومن خالل التعرض المستمر لتلك المشاهد وخاصة السلبية منها فإن ذلك سيحكم من السيطرة عليه وصعوبة تجاوز تلك السلوكيات. 

لم والتلقي في الصغر، حيث يجب أن تكون المعلومات التي يتلقاها الطفل سليمة نقية من وهذا يوضح بشكل جوهري حساسية التع

دون أي شوائب لئال تحصل المعلومات السيئة على ميزة تنافسية لدى الدماء فتمكن منه وحينئذ يصعب علينا انتزاعها وتغييرها 

 (. .022)فوزي، 

على إيجابيات وسلبيات شيء ما، الميزان المتبع هو ميزان الشرع فما حسنه  ال بد من وجود معيار يحدد الجيد والسيء عند الحكم

الشرع فهو حسن، وما نبذه فهو سيء، فاأللعاب اإللكترونية ممكن أن تؤدي دور إيجابي بما تمتاز به من مزايا إذا أحسن توظيفها 

 (.0224)أبو ظريفة، 

 ومن هذه اإليجابيات: 

ونية فإنها تقدم معلومات للطفل في قالب جميل، فيكتسب الكثير من المعارف إذا أحسن توظيف األلعاب االلكتر -

 (..022والمعلومات الجديدة، مما يسهم في إثراء معرفته )الضبع، 

 (.0242تساهم في تنمية مهارات الطفل كاالبتكار والتخيل وحب االستطالع )الشهري،  -

الشخصية وطرق الوقاية من األمراض والعادات الصحية  زرع السلوكيات الجيدة المرغوبة، كتعليم الطفل العناية -

 (..022السليمة )أبو معال، 

أحيانا تساعد األلعاب اإللكترونية واقصد هنا المفيد منها على تنمية قدرات الطفل العقلية وتنشط ادراكه لأللوان أو  -

 إلى عوالم أخرى من الخيال المفيدعناصر الحياة وتضيف له معلومات كثيرة يتعلمها بسرعه وتفتح امام الطفل افاق 

الجديد على األطفال من خالل تجارب حياتية، ألنها تنقله الى عوالم البحار و المحيطات و أنواع األسماء والحيوانات 

و الغابات و التفرقة بين الخير و الشر واحيانا تسلط الضوء على أجهزة جسم االنسان فيستطيع الطفل التعرف عليها 

 (..12ص.  0221لطفل المعرفة ومعلومات مهمة ومتقدمة في مراحل مبكرة )أبو أصبح وهذا يكسب ا

 االثار السلبية: 

فتبدو األلعاب اإللكترونية المستوردة من الغرب بانها مسلية وبريئة بالظاهر، ولكنها تعكس  نشر القيم األخالقية الغربية: -

 (.4440منظومة قيمية كاملة )العرابي، 

فهي تربي األطفال على السطحية في التفكير، وإضاعة الوقت وعدم االستفادة منه، وليس لديهم أهداف  :التربية السطحية -

لكونهم غير مدركين لما هو مهم فتجد األطفال ال يعرفون ما يريدون ويتأثرون باآلخرين ويسيطرون عليهم )جراي، 

0224.) 

من إيجابيات اال أن بعض الباحثين يرون بأن األلعاب اإللكترونية بالرغم مما ذكرناه سابقا تأخير النمو اللغوي لدى الطفل:  -

 (.4484تؤخر عملية النطق، وذلك بسبب ضعف االتصال بين الطفل ومن حوله فيؤدي إلى نقل اللسان أو التأتأة )الزراد، 

خاطب فيتوقفون عن الت تقلص األلعاب اإللكترونية التفاعل االجتماعي بين أفراد األسرةتأثيرها على النمو االجتماعي:  -

والتفاعل معا. إن استجابة الطفل بشكل كبير مع ما يشاهده من لقطات تحوي على مشاهد العنف والجريمة ويصبح لديه 

 (.0221القدرة على تقليد أبطال اللعبة المعروضة مما يؤدي به بالنهاية إلى االنحراف )الجرجاوي، 
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طبيعية ال بأس منه، بل له تأثير إيجابي لكونه يدفع الشخص الخائف إلى الهرب الخوف بالحدود الاألثر االنفعالي النفسي:  -

من الموقف الذي أثار الخوف عنده حتى يزول التوتر، ولكن كثرت تعرض الطفل لمثل هذه المشاهد يجعل منه عرضة 

، وبين ما هو خطر للقلق، والخوف وذلك لصغر سنه وعدم نضجه مما يجعله ال يفرق بشكل محدد بين الواقع والخيال

 (.4440حقيقي وما هو وهم )عبد التواب، 

وثبت أيضا أن األطفال المدمنين على األلعاب اإللكترونية، لديهم ردود فعل بطيئة بالشدائد والحوادث، فعند سماعهم   -

دة أحداث شبيهة صراخ قريب منهم أو طرق الباب أو النداء بصوت عال، فهذه األمور ال تؤثر بهم ألنهم اعتادوا على مشاه

 (.0224بها، فيصبحون بطيئين باالستجابة ألن فكرهم وعقلهم مشغول بالسرحان والتفكير )الصبيحي، 

 في تقرير لمنظمة اليونسكو، أوضحت أن انشغال فكر الطفل باإلثارة، تجعل ال مجال لهتأثيرها على الجانب التحصيلي:  -

عر بقصور الكتب وعجزها عن جذبه إليها مما يؤدي إلى كراهية المدرسة الستيعاب المعلومات التي يتلقاها بالمدرسة، فيش

 (.0224والكتاب )الصبيحي، 

 المبحث الثاني: العدوان

التي نستنكرها جميعا، وبين تلك األفعال  من الصعوبات التي تواجه تحديد معنى العدوان، عدم وجود خط فاصل بين تلك األفعال

بدونها، فالطفل مثال عندما يتمرد على السلطة نصف سلوكه هذا بالعدوان، ولكنه  االستمرار بالحياةالتي نتقبلها، ألننا ال نستطيع 

فالعدوان سلوك تفسره أعراضه، والعوامل  .يعبر عن دافع قوي نحو االستقالل الذي يعد ضرورة في النمو وتحقيق ذاته في الواقع

ف العدواني. إن إلحاق األذى باآلخرين في النهاية نوع من االنتقام. تحليل الموق المحركة له، ومن الممكن الوصول إليها من

والعدوان كل فعل يتسم بالعداء الموجه نحو اآلخرين  .من الدفاع عن الذات أمام تهديدات تواجهها وتؤدي إلى اإلحباط واالنتقام نوع

االجتماعي يهدف إلى الرغبة في السيطرة  الممتلكات واألشياء، وهو نوع من السلوك أو نحو الذات أو قد يكون موجها نحو

والعدوان هجوم أو فعل مضاد موجه نحو اآلخرين  .على اآلخرين تعويضا عن الحرمان، ويعد استجابة طبيعية لإلحباط والتفوق

حمد، )عثمان وم يسمى مازوشية ويسمى العدوان عندما يوجه إلى األخر سادية، وعندما يرتد إلى صاحبه يوجه نحو الذات أو قد

 (..40، ص. .024

 هي:يتضمن مصطلح العدوانية ثالثة مفاهيم أساسية 

 .(الصريح )العدوانأو التهجم  يقصد به الهجوم الصريح على الغير أو الذات، ويأخذ الشكل البدني، أو اللفظي العدواني: السلوك 

والشك، وهو ما يسمى بالعدوان المضمر  حقد،يقصد بها ما يحرك العدوان وينشطه، وتتضمن: الغضب، والكراهية، وال العدائية:

ظاهرة تتمثل في االعتداء البدني أو االعتداء اللفظي أو بالتخريب أو بالمشاكسة  أو الخفي. وإذا كان العدوان الصريح يأخذ أشكال

 مضمر غير الصريح، مثللا ومخالفة األوامر والعصيان والمقاومة فإن المشاعر العدائية أو العدوانية تتخذ شكل العدوان والعناد

 .يمارس فيه سلوك يرمز إلى احتقار اآلخرين الحسد والغيرة واالستياء، كما تتخذ شكل العدوان الرمزي الذي

العدائية كمحرك، والعدوانية كسلوك فعلي  يقصد به ما يوجه العدائية، أي إنه حلقة تربط بين الميل للعدوان )نزعة عدوانية(:

 .(.40 ، ص..024)عثمان ومحمد، 
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 السلوك العدواني:

فعل محدد يمكن أن يتخذ اي صورة من الهجوم المادي والجسدي في طرف إلى الهجوم المنظم وفي الطرف اآلخر، وهذا السلوك  

يمكن أن يتخذ ضد أي شيء أو ممتلكات الذات واألخرين، أو األفراد معا، وبما في ذلك ذات الشخص، وأحيانا يكون سلوكا ظاهرا 

ضحا، وأحيانا يكون التعبير عنه إما بطريقة إسقاطيه، او البيئة من حوله، ويشمل السلوك العدواني المادي أو الجسدي محدد ووا

 (.0221الذي يظهر في االعتداء المادي أو الجسدي على اآلخرين، أو المكونات المادية في البيئة او الذات )اباظة، 

 النظريات المفسرة للسلوك العدواني:

النظرية والفكرية  جهات النظر حول أسباب السلوك العدواني ويرجع السبب في ذلك إلى اختالف االفتراضاتتباينت و

 .والفلسفية التي ارتكزت عليها النظريات النفسية واالجتماعية المختلفة

 النظريات:وفيما يلي عرض لبعض هذه 

 : نظرية الغرائزأوال 

وسيلة لتفريغ الشحنات أو  غريزة فطرية تولد مع اإلنسان، وما السلوك العدواني إالتؤكد هذه النظرية أن العدوان هو عبارة عن 

هذه االتجاه الفيلسوف مكدوجل والفيلسوف توماس  الطاقة البيولوجية الكامنة لدى الفرد، ومن أبرز الفالسفة الذين دافعوا عن

 (.4.8، ص. 0221هويس وكذلك عالم النفس كونراد لورنز )جبر، 

  نظرية التحليل النفسيثانيًا: 

والذي يتم التعبير عنه بالحب  يرى فرويد في نظرية التحليل النفسي أن اإلنسان يولد ولديه دافعين غريزيين هما دافع الحياة

التدمير والموت والتخريب وإيذاء النفس واآلخرين. ويرى  والجنس، ودافع العدوان والذي يعتبر متنفس له من خالل الرغبة في

وتوجيهه نحو أهداف بناءه من خالل تحقيق التوازن بين مكونات الشخصية الثالث الهو  أن مثل هذا الدافع يمكن تحويلهفرويد 

 األعلى.واالنا واألنا 

 ثالثّا: النظريات السلوكية

تسبه الفرد من األخرى، حيث يك ترى النظريات السلوكية أن السلوك العدواني هو بمثابة سلوك متعلم كباقي السلوكيات والخبرات

نظرية االشراط، فالعدوان سلوك انفعالي شرطي تطور لدى  جراء تفاعالته المتعددة مع المثيرات البيئية التي يصادفها. وحسب

هذه المثيرات مثيرات طبيعية تثير الغضب واالنفعال والعدوان لدى الفرد. أما نظرية  الفرد تجاه مثيرات معينة كنتاج القتران مثل

 فتنظر إلى العدوان على أنه سلوك إجرائي وسيلي يتقوى لدى الفرد الرتباطه بالتعزيز في السابق فأصبح إلجرائياالشراط ا

يتكرر لديهم الحقا كوسيلة للحصول على هذا التعزيز. اما نموذج المحاولة والخطأ فيرى أن السلوك العدواني هو بمثابة محاولة 

، .022)الزغول،  والخطأ، حيث وجد فيها حال للمواقف االشكالية التي يواجههاسلوكية اكتسبها الفرد من خالل المحاولة 

 .(..4ص
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 العدوان –رابًعا: نظرية اإلحباط 

تحقيق أهدافهم وإشباع  تؤكد هذه النظرية أن االحباطات المتكررة تؤدي إلى توليد العدوان لدى األفراد، فعند فشل األفراد من

العدوان  -تعد نظرية دوالرد وميلر المعروفة باسم اإلحباط  .أنماط السلوك العدوان و قد يتبدى فيحاجاتهم ودوافعهم، فان فشلهم ه

النظر هذه، حيث ترى أن اإلنسان عندما يواجه عوائق تحول بينه وبين تحقيق األهداف  من أبرز النظريات التي دافعت عن وجهة

 (..022)الزغول، حباط يتولد لديه السلوك العدواني كرد فعل معاكس اليها، يتشكل لديه اإلحباط وكنتيجة لهذا اإل التي يسعى

 خامًسا: النظرية الفسيولوجية 

العدوان يكثر لدى األفراد  وتعزى هذه النظرية أسباب العدوان إلى عوامل ترتبط بالجهاز العصبي أو الجهاز الغدي، حيث ترى أن

ما أنه يرتبط إلى درجة كبيرة بزيادة إفراز الهرمون الجنسي المعروف الذين يعانون من اضطراب أو تلف في الجهاز العصبي، ك

 .(4.8، ص.022)الزغول، التستوستيرون، فكلما زادت نسبة تركيزه في الدم، زادت احتمالية حدوث السلوك العدواني  باسم

 سادًسا: نظرية التعلم االجتماعي:

لمه يتم من خالل تقليد النماذج العدوانية، وما تناله هذه النماذج من يرى أصحابها أن السلوك العدواني هو سلوك متعلم، وأن تع

المنظر الرئيسي لنظرية التعلم االجتماعي، في العدوان أن هناك مصادر يتعلم منها الطفل  (Bandura) تعزيز، ويؤكد باندورا

ع ز، حيث اهتم بدراسة اإلنسان في تفاعله مهذا السلوك، وهي التأثير السلبي، وتأثير االقران وتأثير النماذج الرمزية كالتلفا

اآلخرين، وأعطى اهتماًما بالًغا بالنظرة االجتماعية والشخصية في تصور باندورا ال تفهم إال من خالل السياق االجتماعي )زكي، 

4484.) 

التعلم االجتماعي،  مالحظة سلوك األخرين، ومن المالمح البارزة في نظرية (Observation) والسلوك عنده يشكل بالمالحظة

في تنظيم السلوك مثل االنتباه، والتذكر، والتخيل، والتفكير، حيث  (Cognitive processes) الدور الواضح للعمليات المعرفية 

 (.4440لها القدرة على التأثير في اكتساب السلوك وتنظيمه )سالمة، 

 مظاهر السلوك العدواني:

الغضب واالنفعال واإلحباط، وكثرة الضجيج واالمتعاض، وتتزايد نوبات السلوك العدواني يبدأ السلوك العدواني بنوبة مصحوبة ب

نتيجة للضغوط النفسية المتكررة في البيئة يكشف بعض األطفال عن العدوانية في لغتهم كالتلفظ بالسباب أو الشتائم والصراخ 

ة شدين أو األقران. وتظهر العدوانية أيضا في األفعال العلنيوالكالم المتسم بالسيطرة وتعبيرات تدل على االستياء من سلطة الرا

التي يقوم بها األطفال مثل الضرب والركل والقاء األشياء على اآلخرين. سلوك الطفل العدواني الحاد والمستمر يميل ألن يكون 

وأيضا  ه، ولديه توجه عملي،قهرا ومتهيجا، وكثير الحركة وغير ناضج، وغير مبالي في تصرفاته، وضعيف التعبير عن مشاعر

متمركز حول الذات، ويجد صعوبة في تقبل النقد أو اإلحباط، واألطفال األقل ذكاء وجد أنهم أكثر ميال للعدوان، ربما ألن الطرق 

أو  االمنظمة في حل الصراع أكثر صعوبة في تعلمها. كثيرا ما تتجه العدوانية نحو الممتلكات مثل خدش األدراج أو الكتابة عليه

تهشيم المقاعد أو الكتابة على الجدران. وبعض األطفال يلطخون مالبسهم أو مالبس اآلخرين أو يمزقونها ويعملون على إغاظة 

 الوالدين بتكرار فقدانهم لبعض مالبسهم أو أشياء تخصهم مثل اللعب أو الكتب أو غير ذلك.
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وحاسمة، وأحيانا وبغير سبب واضح يعاكسون األطفال اآلخرين يمكن أن توصف حركات بعض األطفال العدوانيين بأنها سريعة  

أو ينتزعون منهم أشيائهم وأحيانا يظهرون قسوة بالغة بالحيوانات. وفي عالقاتهم مع المعلمين بالمدرسة يظهرون بمظهر الوقاحة 

فحسب، بل أن العدوان قد يوجه نحو أو قلة الحياء والتحدي. وقد ال تبدو مظاهر العدوان في االعتداء على اآلخرين والممتلكات 

الذات وذلك بإلحاق الطفل العدواني األذى لنفسه مثل أن يقوم بضرب نفسه أو شد شعره أو عض أجزاء من جسمه أو حرقها أو 

 إلقاء نفسه على األرض وضرب رأسه بالجدران إلى آخره من المظاهر التي يتخذها الطفل العدواني للتعبير من عدوانيته الموجهة

 (.408، ص. .024ته )عثمان ومحمد، نحو ذا

 اشكال العدوان:

إن تصنيف العدوان إلى أشكال مختلفة ال يعني الفصل التام بينها فقد يكون هناك نوعا من التداخل بين هذه األشكال، ويمكن 

 تصنيف أشكال العدوان إلى:

 :العدوان اللفظي -1

بالعيوب والصفات السيئة، واستخدام كلمات التهديد والكلمات البذيئة،  يشمل غالبا الصراخ، والسب والشتم، ووصف اآلخرين

 يظهر هذا الشكل من العدوان عند األطفال عندما يتحكمون في اللغة، ويتمكنون منها فيوظفونها في التعبير عن عدوانهم.

 العدوان الجسدي:  - 2

ا إياها في التعبير عن عدوانه تجاه اآلخرين، ويتخذ ذلك يعتمد الطفل في هذا الشكل من العدوان على قوته الجسدية، مستخدم

العدوان بعض المظاهر مثل الضرب والرفس والركل أو العض أو دفع األخرين بقوة، أو استخدام أجزاء من الجسم مثل األيدي 

 أو األسنان أو األظافر للتعبير عن العدوان.

 العدوان الرمزي أو اإلشاري: -3

ان ال يعتمد الطفل على الضرب أو الشتم، وإنما باستخدام بعض اإلشارات مثل بعض اإلشارات التي تدل في هذا الشكل من العدو

على التحدي أو النظر بالتوعد والوعيد باالنتقام، أو اخراج اللسان أو حركة قبضة اليد على اليد األخرى المنبسطة أو ربما باستخدام 

 (..024البصاق )عثمان ومحمد، 

 ف والمنافسة:عدوان الخال -1

يظهر بصورة عابرة بين األطفال أثناء مواقف اللعب أو المنافسة أو التحدي أثناء الدراسة أو في بعض المواقف االجتماعية،  

ويظهر في نوبة العدوان والضرب بين األطفال خالل هذا الموقف وينتهي بسرعة ويعودان مرة أخرى إلى اللعب وكأن شيئا لم 

 (..024األشكال األكثر شيوعا بين األطفال، نالحظه كثيرا في مواقف اللعب الجماعي )عثمان ومحمد،  يكن. وهذا الشكل من

 العدوان المباشر وغير المباشر: -5

حينما يوجه الطفل عدوانه سواء اللفظي أو الجسدي، مباشرة نحو الشخص مصدر اإلحباط يكون في هذه الحالة عدوانا مباشرة، 

طفل توجيه عدوانه مباشرة إلى الشخص الذي تسبب في شعوره باإلحباط نتيجة خوفه من العقاب أو شعوره أما إذا لم يستطيع ال
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بعدم الندية مثل خوف الطفل من توجيه عدوانه المباشر إلى أمه نتيجة شعوره بالظلم والتسلط في معاملتها له، فإنه يوجه عدوانه 

وانه نحو أخيه أو يخرب بعض الممتلكات في المنزل أو بعض األشياء إلى شيئا آخر أو شخص له صلة بها، مثل أن يوجه عد

 الثمينة التي تخص األم، وفي هذه الحالة يكون العدوان غير مباشر.

 العدوان الفردي: -1

سلوك موجه نحو فرد واحد، وغالبا ما يكون له دوافعه. حيث يوجهه الطفل مستهدفا إيذاء شخص بالذات طفال كان كصديقه أو 

 أو غيره أو كبيرة. أخيه

 العدوان الجماعي - 7

سلوك موجه نحو جماعة أو سلوك توجهه جماعة نحو فرد. حيث يوجه األطفال هذا العدوان ضد شخص أو أكثر من شخص، 

مثل الطفل الغريب الذي يقترب من مجموعة من االطفال منهمكين في عمل ما عند رغبتهم في استبعاده، ويكون ذلك دون اتفاق 

 بينهم، وحينما تجد مجموعة من االطفال طفال تلمس فيه ضعفا فقد تتخذه فريسة لعدوانيتهم.سابق 

 العدوان نحو الذات  -8

إن العدوان عند بعض األطفال المضطربين سلوكيا قد يوجه نحو الذات، ويهدف إلى إيذاء النفس، وذلك بأشكال مختلفة مثل تمزيق 

أو شد الشعر أو جرح الجسم باألظافر أو حرق أجزاء من الجسم أو عض األصابع وتمزيق الطفل مالبسه أو أدواته أو لطم الوجه 

المالبس وضرب الرأس بالحائط ...... وغيرها من السلوكيات التي من شأنها إيذاء الذات وإلحاق الضرر بها. ومن المفيد اإلشارة 

با في ء بالتوبيخ او التحقير أو التقليل من شأن الطفل(، يعتبر سبإلى أن معاملة الطفل من الوالدين بأسلوب إثارة األلم النفسي )سوا

 (..024ظهور هذا النوع من العدوان، وهو ما نطلق عليه مازوشية )عثمان ومحمد، 

 العدوان الموجه نحو األخرين: -9

التهديد والسب واالحتقار و يوجه الطفل عدوانه نحو اآلخرين )سواء الجسمي أو اللفظي(، بالضرب والركل والدفع بقوة أو بالشتم

واستخدام األلفاظ البذيئة والتهديد باالنتقام والوعيد. وهذا الشكل من العدوان يكون نتيجة معاملة الوالدين للطفل بأسلوب القسوة، 

  اديةمما يجعله يعامل األخرين بنفس المعاملة التي تلقاها من والديه، فيوجه سلوكه العدواني نحوهم وهذا ما نطلق عليه س

 العدوان الوسيلي: -10

عندما يسلك الطفل بطريقة عدوانية للوصول إلى هدف معين، وخطورة هذا النوع تكمن في أن الطفل يتعلم الوصول إلى أهدافه 

 عن طريق العدوان. 

 العدوان العشوائي: -11

، وتصدر من الطفل نتيجة عدم قد يكون السلوك العدواني أهوج وطائشا ذا دوافع غامضة غير مفهومة وأهداف غير واضحة

 شعوره بالخجل واإلحساس بالذنب الذي ينطوي على أعراض سيكوباتية في شخصية الطفل، 
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مثل الطفل الذي يقف أمام بيته مثال ويضرب كل من يمر أمامه بال سبب، أو الطفل الذي يجلس في الفصل ويعقد النية على إلحاق 

 ب إلى آخره. األذى بأقرانه بالضرب أو ركلهم بدون سب

 البلطجة والتنمر -12

قد يوجه الطفل سلوكه العدواني نحو شخص أو شيء أخر بهدف التلذذ بمشاهدة معاناة الضحية من بعض اآلالم والمظاهر الجسدية 

البس مالتي يتركها المعتدي على المعتدى عليه، ويستخدم الطفل المهاجم بعض األساليب العدوانية مثل شد الشعر أو األذن أو ال

 (.411-414، ص. .024أو العض والركل وما إلى ذلك )عثمان ومحمد، 

 الشجار )العراك( -13

العدوان الذي يأخذ  وهو عبارة عن نقاش أو جدال غاضب ومستفز بين شخصين، أي أنه فعل مشترك بين االثنين، على عكس

 فيه المعتدي الدور األساسي.

 العدوان السلبي -11

في حالة إحباط وغضب.  ة والمكايدة والصمت والتجاهل، وكلها سلوكيات مستفزة للطرف اآلخر، وتجعلههو اإلهمال والسلبي 

 .(428، ص.0228)المهدي، 

 عوامل مهيئة للسلوك العدواني:

أن السلوك العدواني يخضع في ظهوره إلى عوامل عديدة يلعب فيها العامل الحضاري الدور األكبر واألهم، فقد يمارس طفال 

ا معينا، ويعد هذا السلوك عدوانا في حضارة ما، بينما يعد هذا السلوك أمرا عاديا في حضارة أخرى ومن هذه العوامل: سلوك

 (2.، ص.0224)الحلو، 

وهذا يجعل الطفل غير قادر على التكيف مع البيئة المحيطة به، فيصبح محبطا وغاضبا وعدوانيا،  ضعف القدرات العقلية: -4

يئة تحمله أشياء ال يستطيع القيام بهاء وكمثال لذلك الطفل الذي يعاني من التخلف العقلي المتوسط أو البسيط، خاصة إذا كانت الب

وضعه أبواه في مدرسة عادية، فوجد نفسه غير قادر على فهم الدروس وعمل الواجبات، لذلك نجده يضرب زمالءه في الفصل، 

والطفل ذو القدرات العقلية المحدودة ال يستطيع حل المشكالت التي تواجهه ويعتدي على إخوته في البيت، ويهرب من المدرسة، 

 بصورة اجتماعية مقبولة؛ ألن خياراته تكون محدودة لذلك يلجأ إلى استخدام يديه )وأحيانا رجليه( لحل مشكلة.

به نتيجة نشاطه  هذا االضطراب يجعل الطفل في حالة اضطراب وصراع مع المحيطين ضعف االنتباه زيادة الحركة: -2

 .(424، ص.0228)المهدي، الزائد، وهو يقابل رفضهم له وضغوطهم عليه بسلوك عدواني 

فالطفل كثيرا ما يعبر عن اضطراباته النفسية كالقلق واالكتئاب في صورة اضطراب في  االضطرابات النفسية المختلفة: -1

 .(0228)المهدي، السلوك 

فقد وجد أن معظم المجرمين يكون لديهم خلل في  (Y)وجد أن العدوان يرتبط الكروموسوم وذلك عندما  العوامل الوراثية: -1

ويتميز هؤالء األفراد بذكاء منخفض وبنية جسدية قوية  (XY)بدال من  (XYY) تركيب الكروموسومات بحيث يكون تركيبهم

 ن الذكور أكثر عدوانية من اإلناث،يزيد من العنف ما نجده من أ (Y) وزيادة في العنف. ومما يؤكد أن الكروموسوم
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وعلى ذلك فإن السلوك العدواني يعد استجابة لنشاط هرموني أو لنشاط كهربي في الجهاز العصبي المركزي )عثمان ومحمد، 

 (.411، ص. .024

 (..024خاصة المصحوبة بإصابات في المخ )عثمان ومحمد، حاالت الصرع:  -5

ي الشديد للطفل يجعله عدوانيا بعد ذلك؛ ألنه يتعلم أن العقاب الجسدي هو الحل للمشاكل بين فالعقاب الجسمانطريقة التربية:  -1

الناس، وهو شيء مشروع في التعامل، وعلى الجانب اآلخر نجد أن التساهل من الوالدين تجاه سلوك االبن العدواني جعله يتمادى 

 .(42، ص. 4441أن يؤديا إلى سلوك عدواني )الشربيني، في ذلك السلوك أي أن العقاب الشديد والتدليل الشديد يمكن 

فالطفل الذي يشعر بالغيرة من أخ له أو أخت ربما يعبر عن ذلك بإيذاء أخيه أو أخته، ورما يمتد عدوانه إلى والديه الغيرة:  -7

ه، أو هذا الشكل الصريح الذي ذكرنا الذين يعتقد أنهما يظلمانه بتفضيل أخيه أو أخته عليه والعدوان الناتج عن الغيرة إما أن يأخذ

يأخذ صورة العدوان السلبي؛ فنجد الطفل أو الطفلة أصبح سلبيا متبلدا ال يفعل شيئا، عنيدا ال يؤدي واجباته المدرسية، وال يريد 

 (.42، ص. 4441أن يذهب للمدرسة )الشربيني، 

ها الطفل مثل األماكن الشعبية والفقيرة والمزدحمة التي يكثر فيإما في البيئة التي يعيش فيها  كثرة التعرض لمشاهدة العدوان: -8

السلوك العدواني بين الناس، أو مشاهدة األفالم المليئة بالعنف والقتل والتدمير؛ ففي هذه الحاالت يقلد الطفل مشاهد العدوان التي 

افة ان ال يهتز لمناظر القتل أو اإليذاء باإلضيراها ويتوحد مع الشخصيات العدوانية، وفي نفس الوقت تقل حساسيته آلثار العدو

(. ويتعلم أيضا العدوان إما بشكل تلقيني مقصود 442، ص.0228إلى تعلمه لوسائل وطرق جديدة لممارسة العدوان )المهدي، 

ء امن األخريين، وخاصة أثناء طفولتهم او بصوره غير مقصودة من خالل مشاهدتهم لألخرين يتصرفون بطريقه عشوائية سو

إلى أنه من المحتمل أن يتعلم الطفل سلوكا جديدا بمجرد  (Bandura) في الواقع أو من خالل وسائل اإلعالم ويشير باندورا

مراقبته لفرد آخر مارس هذا السلوك، وقد لوحظ ازدياد درجة العدوان لدى األطفال الذين شاهدوا نماذج عدوانية ألشخاص مع 

ن أشخاص يتصرفون بعدوانيه او نماذج كرتونيه تتصرف بعدوانية. وتحطم هذه النماذج لعب بالستيكية او افالم مصوره ع

العدوانية الحواجز التي تحول دون الطفل وممارسته للعدوانية، فوجود الطفل بين مجموعة أطفال يمارسون هذا السلوك يشكل 

 .(4441سلوك )الشربيني، عامال رئيسيا في القضاء على الحواجز التي تحول دون ممارسة الطفل لهذا ال

 من المفترض أن المشاهد تشجع العدوان من عدة زوايا:

 )أ( تتيح للفرد تعليم األساليب والتقنيات الواجب استخدامها لتنفيذ السلوك العدواني بصوره فعله

 )ب( تقديم معلومات حول عواقب العدوان: هل يتم تدعيمه ام عقابه؟

ثاال تطبيقيا للسلوك العدواني على الفرد أن يحذو حذوه، بل يوفر له المشروعية لهذا الفعل )ج( أن سلوك النموذج ال يعد فقط م

 ايضا، وخاصة إذا كان النموذج هو أحد الوالدين أو كالهما

 )د( أن مشاهدة العدوان قد تنشط األفكار المرتبطة به، فالشيء بالشيء يذكر متبعا لقاعدة االرتباط الشرطي مما يزيد من احتمال

 ممارسة تلك األفعال
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( أن مشاهدة نماذج مسالمة ومدى الضرر الذي يلحق بها حين يكونون ضحايا للعدوان، قد ينفر الفرد من السلوك المسالم.. ـ)ه

 -وتشير البحوث إلى أنه يزداد تأثير هذه النماذج في ظل توفر عدد من الظروف مثل 

ص.  4444النوع )درويش، -مدى التشابه بين المشاهد والنموذج في العمر -درجة جاذبية النموذج  -مستوى االنتباه للمشاهد 

118.) 

فاإلحباط يعتبر من أهم العوامل المسببة للعدوان لذلك نجد السلوك العدواني منتشرا بين  استمرار اإلحباط لفترات الطويلة: -9

طفال الترفيه، وال تأخذ حقها في الحياة الكريمة كبقية األأطفال الشوارع والطبقات الفقيرة المعدمة التي ليس لها حظ في التعليم أو 

 (.442، ص.0228)المهدي، 

مثل دخوله الروضة ألول مرة، أو تغييره  تعرض الطفل ألزمات نفسية ومواقف وتجارب انفعالية وعاطفية جديدة: -10

 (..41، ص. .024للروضة أو لقاعة النشاط )عثمان ومحمد، 

فأحيانا يقوم الطفل بالسلوك العدواني كنوع من الدراما لجذب انتباه األب أو األم حتى ولو تعرض  رة:جذب االنتباه واإلثا -11

 الطفل لإليذاء.. وأحيانا يكون العدوان استعراضا لقوة الطفل خاصة في األطفال الذي يتمتعون ببنيان جسدي أقوى من أقرانهم

 .(444، ص.0228)المهدي، 

يعيش الطفل في بيئة مهددة ال يشعر فيها باألمان، ومن هنا تنشأ لديه ميول عدوانية لحماية نفسه حيث الدفاع عن النفس:  -12

 (.0228)المهدي، 

 تربية األطفال على مبدأ التنافس والصراع واالنتصار على اآلخرين مهما كانت النتائج واألسباب: -13

لقوة والعنف والدفاع عن النفس بالعدوان على اآلخرين دون تؤدي إلى زيادة العدوان. ودعم فكرة أخذ الحق من اآلخرين با 

 (.111، ص. 4444االستسالم لهم )درويش، 

 الضوضاء: -11

(، فضال عن نبض القلب -حيث تجعل الفرد مهينا لالستجابة للعدوانية من خالل تأثيرها سلبا على بعض وظائفه الحيوية )السمع 

 (.4444ين تكون غير منتظمة ومتوقعه )درويش، إثارتها الشعور باالنزعاج لديه، وخاصة ح

 الظروف المناخية: -15

إن درجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص تعد أكثر الظروف المناخية ارتباطا بالعدوان، ويجدر اإلشارة إلى أن العالقة بينهما 

ة تغيرات فسيولوجية تعمل علي زيادة درج غير مباشره، بمعنى انها تسهم في إيجاد بينه مهيأة للعدوان من خالل ما ينتج عنها من

 (.4444االستثارة في الجهاز العصبي، والتي تجعل بدورها االنحراف في العدوان )درويش، 

 االزدحام: -11

تبين العديد من الدراسات أن معدل حدوث العدوان يرتفع في األماكن المزدحمة، وقد يعزى هذا إلى أنه في ظل التكدس الشديد 

مكان ما يصعب إشباع الكثير من الحاجات األساسية، مثل الحاجة إلى الهدوء، واالسترخاء، والخصوصية، ومن ثم  لألفراد في

 (.4444يصبح الفرد أكثر توترا )درويش، 
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وهناك أسباب أخرى كثيرة تدفع بعض األطفال لممارسة السلوك العدواني، منها الحرمان من إشباع رغباتهم الرئيسية والمهمة، 

ود المفروضة على حرياتهم وحركاتهم وألعابهم، أو القيود المفروضة على حرية تعبيرهم عما يريدونه وما يشعرون به، مما والقي

يولد لديهم إحساسا بالظلم واالضطهاد، فيندفع للمقاومة والعدوان، كما يسهم الوالدان إسهاما كبيرا في إبراز هذا السلوك وتنشيطه 

يب القسرية في التعامل مع أبنائهما، أو عندما تكون هذه المعاملة متذبذبة ومتغيرة وتميز طفال على عندما يستخدمان بعض األسال

آخر، فضال عن استخدام العقاب بشكل مستمر باعتقاد أن هذا األسلوب هو الوسيلة الوحيدة لخفض أو إطفاء السلوك غير المرغوب 

 (.4.1، ص.0224)الحلو، 

عض األطفال يقلدون الكبار عندما يمارسون عدوانيتهم على اآلخرين، وهذا يعني أن الكبار يعطون لدى األطفال، ولهذا نجد أن ب

في ممارسة العدوان دون أن يدركوا ذلك، ولو الحظنا طفال يعاقب لوجدناه يمارس نفس األسلوب  Modelingللصغار النموذج 

ت من العقاب، والحظ أيضا األطفال وهم يشاهدون فيلما من الذي عوقب به من قبل الكبير تجاه أول طفل يصادفه بمجرد أن يفل

أفالم الكارتون فيه شيء من العنف والضرب، لوجدت أنهم وبمجرد انتهاء الفيلم يقومون بضرب بعضهم بنفس األسلوب الذي 

 (.0224)الحلو، مارسه بطل الفيلم، وعادة ما يكون الضحية هو الطفل األقل عمرا واألضعف مقاومة بينهم 

 أساليب التغلب على السلوك العدواني:

مطلوب أن نعرف بواعث هذا السلوك: هل هي اضطرابات عضوية بالمخ أم اضطرابات نفسية أم ظروف اجتماعية؟ ونحاول  -1

 بالعالج الدوائي أو العالج النفسي )أو كالهما معا( أو العالج االجتماعي.  -حسب طبيعتها -التعامل معها 

، 0228)المهدي،  للطفل يراعي قدراته، ويقلل إحباطاته وغضبه، ويعطيه شعورا باألمان والطمأنينة توفير جو مالئم -2

 .(444ص.

عدم اللجوء إلى أسلوب العقاب مع أطفالنا عندما يظهرون سلوكا غير مرض أو يخرقون النظام في البيت أو المدرسة؛ ألن  -3

داد عدوانيتهم وفي ذات الوقت ال يجوز لنا أن نترك الحبل على الغارب العقاب سوف يؤجج روح المقاومة والقتال لديهم، وتز

ونكون مفرطين في التسامح واللين وتلبية طلباتهم ورغباتهم كيفما شاءوا، وإنما يجب أن يكون هناك قدر معقول من اإلحباط بين 

قبل على ما مع ثقة عالية بالنفس تساعده في المستما يرغبه الطفل والمحددات التي تعيق هذه الرغبة لكي نوفر له نموا انفعاليا سلي

 (.4.0، ص. 0224قهر الصعاب التي يواجهها )الحلو، 

البد أن نعرف أن الطفل مقلد جيد ومن الطراز األول، وهو يقلد أقرب الناس إليه ويعده نموذجا يتقمصه في ممارسته لسلوك  -1

لم السلوك العدواني من والده الذي يستخدم معه أو مع أحد إخوته العقاب؛ ما، وعلى هذا األساس يمكننا القول بأن الطفل قد يتع

فيتعلم منه كيف يمارس عدوانه على اآلخرين، أو قد يتعلم العدوان من فيلم كارتون يشاهده ويحاول أن يتقمص شخصية بطل 

 Sampiling or Modelingى بالنمذجة الفيلم الذي يحاول أن يفرغ عدوانه على اآلخرين، وهذا األسلوب الذي يتم بالتعلم يدع

أي: إن الطفل يتخذ له نموذجا يتقمصه، ويحاول أن يقلده في األسلوب العدواني الذي مارسه النموذج، وعليه فإن ذلك يتطلب منا 

حن ء ما نأن نكون حذرين في هذا الجانب، ونحاول جهدنا أن نبعد األطفال عن تقليد النماذج التي تظهر العدوان أو تمارسه، سوا

 (.4.0، ص. 44.1الكبار أو من األفالم التي يشاهدونها أو أية مواقف أخرى )الناصر والبباني، 
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الوالدين أن يتدخال بحزم وال يسمحان ألطفالهما بمشاهدة برامج موجهة للكبار، وخاصة تلك التي تمجد العنف والقوة،  ىعل -5

، ص. 0224البرامج تحدث آثارا نفسية ضارة في نفوس األطفال )الحلو،  وتركز على القدرات الخارقة لإلنسان، ألن مثل هذه

4...) 

اكتشاف الميول العدوانية عند األطفال من خالل رسوماتهم أو القصص التي يحكوها، بهدف الكشف عن النزعات العدوانية  -1

 لديهم، ومحاولة توجيهها والسيطرة عليها قبل زيادتها.

المواقف المحبطة، إن نظرة الفرد بالنسبة لسبب اإلحباط تساعد على تقليل احتمال ظهور ردود فعل  معاونة الطفل كي ي قوم -7

عدوانية تجاه هذا اإلحباط، وفي ذلك تعويد للطفل على تقييم المواقف واالنفعال المعتدل أو ضبط النفس، فمثال قد يشعر الطفل 

ي إلى سلوك عدواني موجه نحو هذا المولود، وهنا من واجب الوالدين تغيير باإلحباط نتيجة والدة أخ جديد في األسرة، مما قد يؤد

نظرة الطفل لهذا الموقف المحبط بطمأنته أنه ما زال محور حب ورعاية واهتمام األسرة، وأن مكانته لم تتغير، كذلك قد يشعر 

أن اللعبة  ع في هذا الموقف الحديث مع الطفلالطفل باإلحباط نتيجة فشله في تركيب بعض ألعاب البازل أو ألعاب البناء فنستطي

 بها درجة من الصعوبة وهي مصممة لسن أكبر من سنه أو يمكن مساعدته في إنجاز اللعبة بنجاح.

 إتاحة الفرصة للتنفيس عن العدوان من خالل ممارسة الرياضة. -8

الكثير من السلوك االجتماعي من خالل  العمل على خفض مستوى النزاعات األسرية، من المعروف أن األطفال يتعلمون -9

المالحظة والتقليد، وعلى ضوء ذلك يتوجب على الوالدين أو اإلخوة الكبار أن ال يعرضوا األطفال إلى مشاهدة نماذج من النزاعات 

لسلوك منها االتي تدور داخل األسرة وذلك لما له من أثر سلبي على األبناء، يتمثل في تعليمهم طرقا سلبية لحل النزاعات، و

 العدواني. فالبيئة األسرية الخالية من النزاعات، وذات الطابع االجتماعي تنمي لدى الطفل الشعور باألمن وبالتالي استقرار الذات

توقع المربون أن يتصرف األطفال حسب توقعات معينة، هذه التوقعات يجب أن تعرفها لألطفال ويطلعون عليها، ألن الكبار  -10

ما يتوقعون بالنسبة لسلوك الطفل، حيث يميل المربي إلى تعزيز وإثابة السلوك المتوقع، ويعاقب على السلوك غير  يحصلون على

الالئق وغير المتوقع، والطفل في حاجة إلى الحصول على تقبل الكبار، ومن ثم ينفذ ما يرضيهم. إن استخدام جمل مثل )أنا ال 

ت أنا أعرف أنك ترغب في اللعب بلعبة فالن، ولكن لن اسمح لك أن تأخذها منه بالقوة( اتوقع منك أن تؤذي أصدقاؤك، أو الحيوانا

 (..41، ص. .024من شأنها أن تنقل توقعاتنا لألطفال حتى يدركون ما عليهم فعله، وبأي طريقة يسلكون )عثمان ومحمد، 

يمنح كال الطرفين الطفل والمربي الوقت للهدوء يطلق عليه وقت الهدوء أو وقت التفكير، وميزة هذا األسلوب أنه  العزل: -11

 والسيطرة على االنفعاالت. وهناك توجيهات متعلقة بالعزل هي:

أن يكون العزل ألطفال ما قبل المدرسة المدة دقيقتين يقضيهما الطفل في مكان )ركن العقاب( تحدده المربية مع بقاء الباب  -

 مغلقا.

 لشجار يرسل فورا إلى العزل، وال تجادل الطفل او تذمر منه.كل مرة يقوم بها الطفل باإلغاظة أو ا -

من األفضل تجاهل نوبات غضبه وتذمره أثناء فترة العزل وتوسالته لك بالقول بأنه )أصبح أفضل األن(، فإذا كان الطفل   -

 بذلك( ال يتسم بالهدوء أثناء العقاب فهذا ال يعني أن العقاب ال يؤتي ثماره )ربما يود الطفل أن يشعرك 

 يجب عدم تبادل الحديث مع الطفل اثناء العزل. -
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 إذا أحدث الطفل ضجة عند انتهاء العزل اجعله يمضي دقيقة إضافية في العزل. -

 عندما يعود الطفل من العزل ويتصرف بشكل مناسب عزز للطفل فورا هذا السلوك بالمديح واالنتباه  -

 (..024م شكل أخر من العقاب )عثمان ومحمد، إذا كان الطفل من الذين يستمتعون بالوحدة، فاستخد -

 تعديل السلوك في السنة:

يرى مدى اهتمام الرسول بالطفل وتربيته ومالعبته وتوجيهه لينشئ جياًل يقود األمة وينشر اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصإن المتأمل لسيرة الرسول 

م قد تعامل الرسول مع األطفال والغلمان واهتويؤسس لحضارة غيرت وجه البشرية وأنقذتها من الجاهلية التي كانت تعيش فيها ول

بتربيتهم وتعديل سلوكهم من جميع جوانب شخصياتهم، وقد اتسم خطابه لهم بالرحمة والشفقة والتلطف بهم وبحالهم بما يتناسب 

 .(0241مع الموقف وحال الطفل أمامه ومن تلك األساليب التي استخدمها الرسول في تعديل السلوك ما يلي: )ضهير، 

 . النصح واإلرشاد المباشر1

النصح واإلرشاد هو عملية توجيه وتذكير للشخص بما يغفل عنه ابتغاء للخير. فهذا األسلوب عندما يلقى آذانه مصغية وقلوب 

، قال ملسو هيلع هللا ىلص(، فعن رسول هللا ..1، ص. .022واعية يكون له من التأثير ما يفوق الوصف وخاصة في النفوس الطيبة. )السباعي،

ين   ة  "الدِّ ه؟ قال: "هللِ ولِكتابِه ولَرسولِه وألئمَّ لمسلمين االنَّصيحة "، أي: النَّصيحة  قلنا: لَِمن؟"، أي: لَِمن تكون النَّصيحة  ولَِمن ت وجَّ

تهم" )مسلم، ب ت، ج  (.01، ص. 4وعامِّ

أساليب ملتوية )عمر،  والمقصود بهذا األسلوب: أن نخاطب األطفال بصراحة ووضوح وعلى قدر عقولهم، وال نستخدم معهم

 (.400، ص. .022

فنحن نحتاج في تربية الطفل وتعديل سلوكه وتوجيهه إلى مخاطبته مباشرة، وبكل صراحة، رغم أن التوجيه غير المباشر أحيانا 

ير مباشر، غ قد يكون أبلغ أثرا، وأشد تأثيرا في النفس، لكن كثير من األطفال قد ال يدرك المطلوب، أو يستجيب له إن كان بأسلوب

وذلك نتيجة لقلة إدراكهم واستيعابهم في مراحل عمرهم القليلة، لذلك جاء الخطاب المباشر للطفل، مراعاة لعقليته وصغر سنه 

 (.001، ص. 0221)الفندي، 

 فمن فوائد الخطاب المباشر للطفل:

 (.400، ص. 0224ناني، لفت نظره إلى الحقائق المباشرة فيوضحها ويرتبها ليدركها الطفل ويفهمها )الع -

 إيقاظ ذهنه وشد انتباهه لما يطلب منه. -

 اإلسهام في نمو عقليته وسمو فكره. -

 (.000، ص. 0221توضيح الفكرة له بصورة أفضل وطريقة أيسر وجهد أقل )الفندي،  -

ريقها إلى الموعظة المؤثرة تفتح طففي النفس استعداد للتأثر بما يلقى إليها من الكالم، وهو استعداد مؤقت في الغالب، والنصح و

 (..48، ص.4441النفس مباشرة عن طريق الوجدان، وتهزه هزة، وتثير كوامنه )قطب، 
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 لبخاريا روى فقد الملل، خشية عندهم النشاط أوقات ويراعي والموعظة، واإلرشاد للنصح المناسب الوقت يتخير كان ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 ،.448 البخاري،" )علينا السامة كراهة األيام في بالموعظة يتخولنا النبي كان: الق عنه هللا رضي مسعود ابن طريق من بسنده

 على المربية والمعلمة تخير الوقت المناسب للنصيحة حتى يكون أثرها قوية بليغة في نفوس المتعلمين. يجب لذلك( .0. ص ،4ج

 وتكتسب النصيحة أهميتها التربوية من خالل:

ة في نفوس الناشئين، كعاطفة الخضوع هلل، والخوف من عذابه، والرغبة في جنته )النحالوي، إنها توقظ العواطف الرباني -

 (..00، ص. .022

توفر الجهد عن طريق نقل الخبرة من الراشدين إلى غير الراشدين، ففي ظل الموعظة الحسنة ال يضطر المرء إلى المرور  -

 بالخبرات الفاشلة أو الخبرات المريرة أو المكلفة

دور كبير في التنويه بما قد يغفل عنه الفرد في ظرف من الظروف، أو في حادثة من الحوادث لغفلته، أو لفرط حماسه، لها  -

 (...0، ص. .448أو لعدم إدراكه" )األغا، 

 . القدوة الحسنة2

ما يقتدی به ال: قدوة وقدوة لالقدوة في التربية جاءت القدوة في اللغة من " القنو أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف االقتداء، يق

 (..4، ص40، ج4444والقدوة والقوة: األسوة " )ابن منظور، 

وإذا كانت القدوة مرادفة لألسوة، فلقد أشار القرآن الكريم إلى القدوة الصالحة والمثلى لكل مسلم، والتي تجسدت في شخص رسول 

م   َكانَ  لَقَد  ) تعالى قال فلقد*  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  و َكانَ  لَِّمن َحَسنَة   َوة  أ س   فِيِهم   لَك  ج  َ  يَر  مَ  هللاَّ ِخرَ  َوال يَو  َ  فَإِنَّ  يَتََولَّ  َوَمن ۚ   اآل  َحِميد ( ه َو ال َغنِيُّ ال   هللاَّ

 (.04)األحزاب: 

 والقدوة من أهم األساليب التربوية وأكثرها تأثيرا في نفوس المتربين، وإلى االقتداء والتقليد والمحاكاة ترجح جزء كبير من

 (.100، ص. 0220سلوكيات األفراد وتوجهاتهم وأفكارهم )الضليمي، 

فهي من أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الطفل خلقيًا، وتكوينه نفسيًا واجتماعيًا... ذلك ألن المربي هو المثل األعلى في نظر 

ه صورته يشعر بل تنطبع في نفسه واحساسالطفل، واألسوة الصالحة في عينه، فيقلد سلوكه، ويحاكيه خلقية من حيث يشعر أو ال 

 (..2.، ص. 4440القولية والفعلية والحسية والمعنوية من حيث يدري أو ال يدري )علوان، 

فالتلميذ في المدرسة ال بد له من قدوة يراها في كل معلم من معلميه، أو مدرس من مدرسيه، ليقتع حقا بما يتعلمه، وليرى فعال أن 

 وك المثالي أمر واقعي ممكن التطبيق، وأن السعادة الحقيقية الواقعية ال تكون إال في تطبيقه.ما يطلب منه من السل

من التحلي بأفضل األخالق يستلهمانها من القرآن، ومن سيرة الرسول ال، ويصبران على  -فالبد لألب والمعلم وكالهما مرب

 (..02، ص. .022تطبيقها والتحلي بها )النحالوي، 
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ال في مراقبتهم لسلوك معلمهم ومربيهم الكثير من الصفات والسلوكيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وألن ويكتسب األطف

 وقلوب عيون في نكون كيف منه ونتعلم شيء، كل في به نتأسى أن علينا فوجب حياتنا، شؤون كل في قدوتنا هو ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا 

 .تصرفاتنا كل في حسنة قدوة األطفال

بَة  : " قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا أبي هريرة عنه، عن  ِطِه فَِهَي َكذ  : تََعاَل هَاَك، ث مَّ لَم  ي ع  ، 40، ج 0224" )ابن حنبل، َمن  قَاَل لَِصبِيٍّ

 (.002ص. 

فانظر كيف يعلم الرسول األمهات واآلباء أن ينشئوا أوالدهم تنشئة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب، ولو أنه تجاوز 

ر وحسبها من التوافه الهينة لخشي أن يكبر األطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا صغيرا وهو عند هللا عظيم. فيحثنا عن هذه األمو

 يجابهه موقف كل في ويصدق الصدق على الطفل يتربى حتى عليهم، الكذب وعدم األطفال التعامل عند الصدق على ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 (.0241 ضهير،)

 الخطأ . استبدال السلوك الصحيح بالسلوك3

والمراد به تصحيح خطأ الطفل الناتج عن عدم امتالكه فكرة صحيحة عن الشيء، فتصرف من عنده، فأخطأ، أو بسبب جهله 

 والعطف للينوا الرفق ويستخدم أخطأ، إذا للطفل الفكرية البنى يصحح ملسو هيلع هللا ىلصلصغر سنه، وعدم علمه بالصحيح منه. وقد كان الرسول 

 (.4.8، ص. 0224)العناني،  ذلك في

 . الزجر1

(، وهو شكل من أشكال العقاب المعنوي، يحتاج إليه 410، ص. 4، ج4444وهو بمعنى المنع والنهي عن فعل الشيء )الرازي، 

المربي حين يكون الخطأ السلوكي كبيرة، ال يصلح اللين معه فهذا األسلوب يكون بكلمات قليلة حازمة تؤدي المراد منها )أبو 

 (..4، ص. .022دف، 

ال عنه ق هللا رضي هريرة، أبا سمعت: قال زياد بن محمد حدثنا فقد الصدقة أكل عن ليزجره الحسن مع ملسو هيلع هللا ىلصفعله الرسول  وهو ما

َدقَِة، فََجَعلَهَا في فِيِه، فَقاَل النبيُّ َصلَّى هللا   ِر الصَّ َرةً ِمن تَم  لِيَط َرَحهَا،  -. خ   عليه وسلََّم: ِكخ  كِ أََخَذ الَحَسن  بن  َعلِيٍّ َرضَي هللا  عنهَما تَم 

َدقَةَ )البخاري،  -ث مَّ قاَل  َت أنَّا ال نَأ ك ل  الصَّ  (..40، ص. 0، ج.448أََما َشَعر 

 . التخويف5

يأتي التخويف بمعنى الترهيب وهو وعيد بعقوبة تترتب على اقتراف ذنب نهى هللا عنه، أو التهاون في العبادة )الخطيب وعيد، 

 (.411، ص. 0220

ن األطفال يردعهم التخويف ووجود أداة العقوبة أمامهم، فيسارعون إلى التصحيح ويتسابقون على االلتزام وتتقوم فكثير م

 (.4.2، ص. 0224أخالقهم وسلوكياتهم )العناني، 

 (.081. ص: 42ج ،4441 ،الطبراني) لَهم أَدب   فإنَّه   البيِت، أَهل   يَراه   حيث   السَّوطَ  َعلِّق وا: ملسو هيلع هللا ىلصفعن ابن عباس، قال: قال رسول هللا 
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وهذا باعث لهم على األدب والتخلق باألخالق الفاضلة والمزايا الكاملة وفيه أن تأديب األهل ألوالدهم مطلوب في كل حين، 

 (.0.2: ص. .، ج 0244فيرتدع الطفل بذلك عن الوقوع في الرذائل )الحسني، 

 . شد األذن1

ر  المازني رضي هللا عنه فمن أول العقوبات الجسدية للطفل عقوبة شد األ ذن، وذلك جزاء لفعل خاطئ ارتكبه فعن عبد هللا بن ب س 

)ابن » يا غ در :«وقال بأ ذني، أََخذَ  به جئت   فلما إياه ، أبلغه   أن قبلَ  منه   فأكلت   عنب ، ِمن بقطف   ملسو هيلع هللا ىلصقال: بعثتني أ مي إلى رسوِل 

 (.4، ص.10السني، ب.ت، ج

لى ألم المخالفة، وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه، واستحق عليه شد األذن، ألن تأديب الطفل فالطفل في هذه المرحلة يتعرف ع

 (.402ص.  0200ضرورة، لتقوية ارادته ال هواه، بتنبيهه بقوة إلى ما هو صالح ولو بشيء من الحزم )الخطيب وعيد، 

 . تعزيز الصورة اإليجابية عن الذات حال الوقوع في الخطأ7

رع الثقة في نفس الطفل أو ترسيخ مفهوم ذات إيجابي لديه سواء أكان ذلك في البيت او المدرسة أمر في غاية إن موضوع ز

األهمية، ويرى علماء النفس والتربية إنه مفتاح الشخصية السوية والطريق األكيد نحو النجاح في الحياة العملية ويعتقد علماء نفس 

 ملسو هيلع هللا ىلصن اإلحساس بالثقة هو أول تلك االتجاهات التي ترتبط بالحاجة إلى ترسيخ صورة إيجابية عن ذاته. وقد كان الرسول النمو أ

ص.  0224ه يقوم بتعزيز سلوك الغلمان واألطفال اإليجابية، ويحثهم على فعل المزيد منه )الجهني، فنجد ذلك على حريًصا

4.1.) 

دعتنا السنة النبوية إلى تنمية قدرتنا على التقويم الذاتي ومجاهدة أنفسنا، واصالح سلوكه . تعويد الطفل على التقويم الذاتي ل8

عيوبها، وحثتنا على المبادرة الذاتية وتقوية ارادتنا، وترقية أخالقنا، والسمو بها حتى نفوز بالجنة بإذن هللا تعالى )الزنتاني، 

 (.81.، ص. 4441

 بين ما يلي:من خالل استعراض األساليب السابقة ت

 ،الصغر منذ األطفال بسلوك اهتمامه مدى يعكس وهذا األطفال، سلوك لتعديل ومتنوعة عديدة أساليب ملسو هيلع هللا ىلص. استخدم الرسول 4

ويشير أيضا على معايشة الرسول لهذه الفئة العمرية، وهذه سمات ينبغي أن  ويعطي مؤشرا على دقة مالحظته لسلوكهم،

 ساسية.يتصف ويتحلى بها معلم المرحلة األ

من  اإليجابية مةق وهذه الخطأ، بالسلوك الصحيح السلوك باستبدال قام بل السلبي الصبيان سلوك بانتقاد ملسو هيلع هللا ىلص. لم يكتف الرسول 1

 قبل الرسول.

. جاءت اساليب تعديل السلوك في السنة النبوية شاملة ومنوعة مما يحقق ثراء الخبرة اإلنسانية من جميع جوانبها، ويساعد 1

 شخصية الطفل بما يتناسب مع الطبائع النفسية واإلنسانية ولمراعاة الفروق الفردية لديه. على بناء
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طفال أساليب متدرجة، فقد تدرج الرسول في ذلك من النصح واإلرشاد إلى القدوة األ سلوك تعديل في ملسو هيلع هللا ىلص. "استخدم الرسول 0

 (.0241)ضهير،  الحسنة إلى التدرج في العقوبة من الزجر إلى التخويف إلى شد األذن"

 .قدره من وأعلت اإلنسان الطفل شخصية المست األطفال سلوك تعديل في ملسو هيلع هللا ىلص. األساليب التي استخدمها الرسول .

 ،0241 ضهير،) والفعل واألمر والنصيحة القول بين ما متنوعة األطفال سلوك تعديل في ملسو هيلع هللا ىلص. جاءت أساليب الرسول .

 (.14 - 12.ص

 

 كرةالمبحث الثالث: الطفولة المب

 تعريف الطفولة المبكرة:

سنوات ويسميها عدد من الباحثين بالمرحلة االبتدائية األولى. حيث يدخل الطفل في هذه المرحلة  4-.وهي المرحلة من سن 

 (..024المدرسة االبتدائية إما قادًما من المنزل مباشرة او منتقاًل من دار حضانة او رياض األطفال )ملحم، 

 ة المبكرة:أهمية مرحلة الطفول

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل بناء الكيان البشري، إذ هي مستهل حياته، كما أن الطفل فيها أكثر شغفا للتعلم، وأكثر طواعية 

وانقياد للتنميط القيمي والوجداني والمهاري. إن هذه المرحلة وهي السابقة على كل مراحل العمر ذات أثر فعال في كل ما يليها 

ومن ثم كانت أهميتها للفرد والمجتمع. فاألنماط البشرية الناضجة من تفتح وانغالق وانبساط وتعقد، وخير وشر،  من مراحل،

وتقدم وتخلف ذات جذور تضرب في أعماق الطفولة، ولذا فإن مستقبل األمم إنما يكتب في مؤسسات إعداد اطفالها. وتشكل مرحلة 

ل، كما تؤثر تأثيرا حيويًا في سوائه النفسي واالجتماعي. لذلك تعد العناية بالطفل في هذه الطفولة المبكرة البناء األساسي لنمو الطف

 (.40، ص. 0244المرحلة مطلب إنساني ينبغي تحقيقه بشتى الوسائل الممكنة )العناني، 

 خصائص االنفعاالت في الطفولة المبكرة:

، ص. 0244صر أو العمر أو الجنس، والثقافة )العناني، جميع الناس ينفعلون، ويعبرون عن مشاعرهم بغض النظر عن العن

(. ويتطور النمو االنفعالي تدريجيا في هذه المرحلة بحيث يتمايز سلوك الطفل انفعاليًا في هذه المرحلة ويرتبط بالظروف .0

نمو ة ويمكن النمو اللغوي والوالمواقف والناس واألشياء إلى األسرة. وتتكون العادات االنفعالية بالتدريج حتى نهاية هذه المرحل

الحركي للطفل من التعامل مع المواقف المحبطة ومن إشباع حاجاته، وكلما زادت قسوة العقاب على العدوان في الطفولة المبكرة 

مه الكلما زاد التعبير عن العدوان ولو على شكل كامن. )عدوان خيالي(. وقد يستغرق الطفل القلق في أحالم اليقظة، حيث تتميز أح

الليلية بالقلق والمخاوف والحيوانات كما انها ترتبط بالخبرات المباشرة. وقد يصاحبها البكاء. وفي هذه المرحلة ومن خالل الحياة 

اليومية يتعلم األطفال التعبير عن انفعاالتهم، ويتميز الطفل بالتمركز حول ذاته حيث يلح كثيرة في طلباته ويكون واعيا لتأثير 

 (..00، ص. .024لى الوالدين، كما يتعلم ايضا المدى الذي يمكنه من الوصول إلى انفعاالته )ملحم، انفعاالته ع
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يعرف االنفعال بأنه تلك الحالة النفسية التي تصاحب عملية إشباع ميولنا ودوافعنا، الفطرية أو المكتسبة، التي يعقبها أو االنفعال: 

 (.0221الت الخوف والغضب أو حاالت الفرح والسرور )عويس، يصاحبها اإلحساس باللذة أو األلم، وذلك لحا

 وتتميز انفعاالت الطفل في هذه المرحلة بخاصيتين اساسيتين:

أو ما يعرف بالتذبذب االنفعالي حيث ينتقل من الضحك إلى البكاء، ومن الحذر إلى العدوان، وهكذا. وال التقلب الوجداني:  -1 

 يمكن ضبط دوافعه والتحكم فيها.

حيث تكون انفعاالت حادة فالغضب يصل إلى حد التشنج والعدوان، والخوف إلى حد الذعر، والغيرة إلى حدة االنفعاالت:  -2

 (..00، ص. .024)ملحم،  حد التحطيم

 لويالحظ على طفل هذه المرحلة ازدياد تمايز االستجابات االنفعالية وخاصة االستجابات االنفعالية اللفظية لتحل تدريجيا مح

االستجابات االنفعالية الحسية. وتشتد وتتنوع مع التقدم في العمر. وتكون مبالغة فيها. كما أنها تنتقل من انفعال إلى انفعال أخر 

وتعد االنفعاالت التالية هي أهم االنفعاالت السائدة في هذه المرحلة. وتظهر االنفعاالت المتمركزة حول الذات مثل: الخجل 

شاعر الثقة بالنفس والشعور بالنقص ولوم الذات واالتجاهات المختلفة نحو الذات. ويزداد الشعور بالخوف واالحساس بالذنب وم

ويقل حسب درجة الشعور باألمن والقدرة على التحكم في البيئة وتزداد مثيرات الخوف كًما ونوًعا. ويتعلم الطفل الخوف في هذه 

نوبات الغضب المصحوب باالحتجاج اللفظي واألخذ بالثأر أحيانا. يصاحبه  المرحلة بتقليد والديه وأخوته في خوفهم. وتظهر

حاالت من العناد والمقاومة والعدوان خاصة إذا حرم الطفل من إشباع حاجاته. وفي مواقف اإلحباط والصراع والعقاب. ومما 

يح له اعتباره قد وصل إلى درجة من النمو تتيزيد من حدة انفعاالته وتقلبها محاولة الوالدين فرض القيود ومعايير السلوك عليه ب

أن يقوم بتمثل قوانين المجتمع ونظمه. وفي نهاية هذه المرحلة يميل الطفل نحو االستقرار إذا كان الجو األسري سليًما من الناحية 

 (. .024النفسية االنفعالية )ملحم، 

 الدراسات السابقة:. 2.2

االهتمام من قبل اإلعالميين والمنتجين والمعدين، لما تحققه من أرباح مادية لهم، ولهذا  حظيت األلعاب االلكترونية بقدر كبير من

فلقد تفننوا في عرضها لتجذب األطفال، وتشوقهم إليها، وقد كانت الدراسات التي تناولت أثر هذه األلعاب عليهم، والسيما من 

قة جنبية ذات العالاالطالع على الدراسات السابقة العربية، واأل الناحية العلمية محدودة وذلك في حدود اطالع الباحثة. وقد تم

، والتي تناولت ظاهرة السلوك العدواني والعوامل المؤدية اليه ال سيما األلعاب االلكترونية وتم تقسيم الدراسات بموضوع البحث

 السابقة وعرضها وفقا للترتيب الزمني بدءا باألقدم فاألحدث كما يلي:

 سات العربية:الدرا. 1.2.2

تقصت هذه الدراسة أثر العدوان في الشاشات والعدوان في الحياة الواقعية  :(1981)دراسة ريتشارد دای، مريم غندور  -

( سنوات من األطفال 8-.طفل )إناث( ويتراوح السن من ) 18طفل )ذكور(، و 18على سلوك األطفال وكانت عينة الدراسة 

االبتدائية في بيروت تم استخدام المنهج التجريبي في الدراسة وبعد ضبط الوسائل  اللبنانيين ممن يدرسون في المدارس

 التجريبية لقياس العدوان اختيرت العينة بطريقة عشوائية وتم تعريض مجموعة األطفال إلحدى الوسائل التالية:
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 فيلم عدواني )للبالغين( -

 فيلم عدواني )كارتون(. -

 ية عن الحرب وهي عدوانية أيضا.فيلم طبيعي أو صور من الحياة الواقع -

وتم التوصل الى النتائج التالية: األوالد )البنين( كمجموعة كانوا أكثر عدوان من البنات، وكانوا أكثر استثارة لتقليد العدوان بعد 

د تأثرن دوانية، ولكن قمشاهدة كل من األفالم العنيفة والعنف في الحياة الواقعية اما اإلناث لم تكن عنيفات بعد مشاهدة األفالم الع

عندما شاهدن عدوان الحياة الواقعية كما أكدت النتائج أن آثار الحرب من إحدى األسباب الرئيسية التي تزيد من سلوك األطفال 

 العدواني والغير اجتماعي.

نة كانت عيكانت الدراسة تهدف إلى معرفة مدى اختالف األطفال في سلوكهم في ضوء بعض المتغيرات و (1988الجميل ) -

 طفل من تالميذ المدارس االبتدائية الحكومية في مصر. 402الدراسة من األطفال الذكور عددها 

وقد لوحظ ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في السلوك العدواني وفقا لمشاهدة العدوان 

 لصالح األطفال الذين يشاهدونه بشكل مرتفع. 

العالقة بين مشاهد العدوان والسلوك العدواني لدى األطفال بمحافظات غرة وتهتم هذه  (2003سة دحالن )وقد اكدت درا -

الدراسة بدراسة العالقة بين مشاهدة برامج العنف والسلوك العدواني لدى األطفال في مرحلة الطفولة في محافظات غزة 

سلبي، أو سوي(، والفروق بين الجنسين في السلوك ومدی شيوع كل شكل من أشكال السلوك العدواني )مادي، لفظي، 

العدواني )ذكور، إناث(، وكذلك الفروق حسب منطقة السكن )شمال، جنوب(. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون 

ة المجتمع الدراسة من االطفال في سن مرحلة الطفولة. ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة: وجود عالقة ارتباط د

لسلوك اختالف نسبة شيوع ا إحصائيًا بين معدل المشاهدة للعدوان والسلوك العدواني لألطفال بأبعاده المختلفة عالقة طردية،

العدواني لدى األطفال، حيث احتل العدوان المادي المرتبة األولى، ثم العدوان اللفظي، فالعدوان السلبي، وأخيرا السلوك 

اللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال المشاهدين تعزى إلى معدل المشاهدة )مرتفع، السوي. كما توجد فروق ذات د

منخفض( لصالح األطفال المشاهدين بمعدل مرتفع في كل من العدوان المادي واللفظي والسلبي والكلي، ولصالح األطفال 

ائية في السلوك العدواني لدى األطفال المشاهدين بمعدل منخفض في السلوك السوي كما توجد فروق ذات داللة إحص

المشاهدين للعدوان تعزى إلى متغير الجنس )ذكور، إناث( لصالح األطفال الذكور في كل من العدوان المادي واللفظي 

 والكلي، ولصالح اإلناث في السلوك السوي، ولم توجد فروق بين الجنسين في العدوان السلبي.

ن أثر العنف المتلفز على السلوك العدواني على أطفال ما قبل المدرسة بسلطنة عمان، ع (2013وقد كشفت دراسة النوفلي ) -

( 01وذلك باستخدام مقياس للسلوك العدواني الذي تم بناؤه اعتمادا على الجمعية األمريكية للسلوك التكيفي، ويتكون من )

( طفاًل، في 02ات وطبقه على عينة تألفت من )مظهرا من مظاهر السلوك العدواني اللفظي والجسدي واالعتداء على الممتلك

سلطنة عمان وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر 

 لبرامج العنف في السلوك العدواني لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة مع الضابطة.
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 الدراسات االجنبية:. 2.2.2

 41 - 41سنة، و 44- 42أجريت الدراسة على أطفال تقع أعمارهم في فئتين عمريتين هما  (1979ة موسجروف )دراس -

سنة على التوالي ومن اهم النتائج اتضح أن ما يسبب القلق لدي األطفال المشاهدين للعدوان في التليفزيون والسينما واأللعاب 

كن مرتفعة شاهقة والحرجة ومشاهد المناورات والمراوغات هي التي ليست المطاردة والجري بل مشاهد االرتماء من أما

كانت تقلقهم أكثر. كما أظهرت الدراسة رغبة األطفال في تقليد الحركات العنيفة المشاهدة ظنًا منهم أن تلك الحركات تتطلب 

 مهارة عالية وهم ال يقلون شأنا عمن يقومون بهذه الحركات

سنوات. تم تصوير األطفال أثناء مشاهدتهم  .-1طفال ممن تتراوح أعمارهم بين  4.ينة شملت الع (1979دراسة كريستي ) -

العنف وسجلت تعبيرات الوجه من خالل جهاز الفيديو، وبعد مشاهدة هذه األفالم العنيفة تم تصويرهم مرة أخرى أثناء اللعب 

اهم نتائج الدراسة:  (Pitkanen, 1973)اس في مجموعات تمثل أربع أنماط الشخصية، وقد تم قياس الدرجات بواسطة مقي

 أظهرت النتائج أن األطفال قاموا باللعب في أربع مجموعات تمثل أربعة أنماط هي

 الشخصية العدوانية. -

 الشخصية البناءة -

 الشخصية الخانعة -

 الشخصية القلقة -

فالمجموعة ذات الشخصية البناءة، لوحظ التعدد في الشخصيات أثناء اللعب واالختالف بالنسبة لنوع الفيلم الذي شوهد، 

 والمجموعة ذات الشخصية الخانعة أظهرت زيادة في األفعال العدوانية لديهم أثناء اللعب بعد مشاهدتهم األفالم واألعمال العنيفة.

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تعريض األطفال لمشاهد مختارة وأثرها على  (1971أجرى كروفورد وكاميل ومالوي ) -

ية لدى األطفال، حيث قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى قسمين، حيث قام بتعريض األطفال لممارسة مشهد عدواني العدوان

قام خالله شخص بمهاجمة لعبة كبيرة من البالستيك، بينما شاهدت المجموعة األخرى الشخص يلعب بال عدوانية، وبعد هذه 

التي شاهدوها في المشهد، وكانت النتائج أن األطفال الذين رأوا الشخص التجربة وضع األطفال في غرفة مع نفس األلعاب 

يضرب اللعبة قلدوه واشتبكوا في أعمال عدوانية لم تظهر بالمشهد، بينما األطفال الذين شاهدوا المشهد بدون عنف كانوا أقل 

ارت م تنحصر في التقليد ولكنها أيضاً أثاحتماالً لضرب اللعبة، وهكذا خلصت الدراسة إلى أن التأثيرات العدوانية للمشهد ل

 .أعماالً عدوانية كان األطفال قد تعلموها من قبل

سنوات، وسجل  . - 1طفال تتراوح أعمارهم بين  ٨۹على عينة تمثلت من  (1981أجريت دراسة جيروم، ودورتي منجر ) -

 يث أنه بعد تأكيد اآلباء على أن األطفال يمكثونالعدوان لديهم من خالل مالحظتهم أثناء لعبهم استخدمت الدراسة التتبعية، ح

ساعات طويلة في مشاهدة برامج التلفاز وااللعاب، طلب منهم تسجيل سلوك األطفال حيث أنهم يمكثون أكبر وقت مع 

م سنوات لتفقد العوامل األسرية المؤثرة على اعتقادات األطفال وسلوكه .األطفال، وتتبع الباحث هؤالء األطفال إلى سن 

غير التليفزيون وااللعاب ومن اهم نتائج الدراسة: أن األطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام التليفزيون واأللعاب ويشاهدوا 

على وجه الخصوص البرامج الممتزجة بالعدوان، لم يستطيعوا قمع الذات، وكانت هناك داللة إحصائية على أن كثافة برامج 

 ج بالعدوان  ترتبط بالسلوك العدواني لدى األطفال فيما بعد،التليفزيون وااللعاب التي تمتز
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وترتبط بالقلق لديهم واالعتقادات الخاطئة عن العوالم المخيفة، كما ان كثافة برامج التليفزيون واأللعاب خصوصا األعمال  

ضطرب، ألطفال أو بسلوك مالتي تحتوي على المغامرات تؤثر في الطفولة المبكرة، وهذه البرامج تنبئ بسلوك عدواني لدى ا

 هذا باإلضافة إلى افتقار المدرسة للضبط والقلق لدى األطفال.

تعالج الدراسة أثر مشاهدة العنف على زيادة القلق والعدوان حيث اعتمدت هذه الدراسة على قياس  (1985دراسة باجور ) -

وقسمت عينة الدراسة إلى ثالثة أقسام وهي مستوى القلق، حيث وجد أن هناك ارتباط موجب للعالقة بين العدوان والقلق 

عينة من أطفال ما قبل المدرسة، وعرض عليهم أفالم العنف في المرة األولى بمفردهم، وفي المرة الثانية معا، وفي المرة 

ية والثان الثالثة أفراد آخرين بالغين( ومن اهم النتائج الدراسة: وجد أن كم العدوان لدى األطفال ازداد في المرحلة األولى

وانخفض بالنسبة للمرحلة الثالثة، كما وجد أن األفالم التي تصور العنف بطريقة فكاهية كأفالم والعاب الكارتون تؤدي إلى 

زيادة العدوان لدى أطفال ما قبل المدرسة عن األفالم التي تحتوي على عدوان حقيقي، ايضا انه هناك ارتباط سلبي بين 

 اهدة أفالم العنف وبين زيادة العدوان لدي األطفال.االستجابة االلية أثناء مش

هذه الدراسة تفحص اآلثار اإلضافية والفعالة لمشاهدة العنف، وأثر العقاب النفسي على المعلومات  (1997دراسية فريزر ) -

إلدراك لعنف على ااالجتماعية للطفل ومعالجة نتائج العدوانية وآثار المشاهدة الطويلة، وتدرس أثر السماح بمشاهدة مضمون ا

طفال وأسرهم والذين كانوا جزء من بحث مدته سبع سنوات ومتعدد المواقع االاالجتماعي للطفل والعنف شملت عينة الدراسة 

وشمل جماعتين في سن الحضانة. استخدمت الباحثة دراسة طولية قام فيها كل من األمهات والمعلمين بالتدرج في تكرار 

من عمرهم. اهم نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها: أن السماح بمشاهدة  .إلى  0الل السنوات من العدوانية على األطفال خ

أن العنف والعقاب الصارم زادوا من نسبة التفاوت  العنف وتكرار المشاهدة كانوا مرتبطين إيجابيا مع العدوانية المدرسية،

 ي العدوانية شيئا، فالمسئول عنها العقاب الصارم فقطفي العدوانية، المشاهدة الطويلة ال تضيف إلى التفاوت ف

دراسـة هدفت إلى تحليل مجموعة دراسات تناولت تأثير األلعاب اإللكترونية على السلوك ( 2001) كذلك أجرت شيري -

( ، حيث هدفت جميع هذه الدراسات إلى التعرف 0222-44.0دراسة تم نشرها ما بين سنوات )( 10العدواني، تم تحليل )

على تأثير العنف الذي يشاهده المراهقون من خالل األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لديهم، حيث شملت تلك 

( سنة، أشارت النتائج إلى ان تأثير العنف من خالل 00-1الدراسات على عينات من المراهقين تراوحت اعمارهم ما بين )

ة مقارنة بتأثير العنف المعروض على شـاشـات التلفزيون، كما أن نوع العنف اللعب في األلعاب اإللكترونيـة كـان أقل دالل

 .المتضمن في األلعاب اإللكترونية يظهر بشكل كبير في نمط السلوك العدواني الذي يظهر لدى المراهقين

نية على العدائية بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير العنف في األلعاب إلكترو (2001وقام جنتيال ولينكب وليتدرك وولشي )  -

( طالباً وطالبة من طلبة الصفين الثاني متوسط والثالث متوسط موزعين على .4.لدى المراهقين، تكونت عينة الدراسة من )

أربع مدارس، أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين يتعرضون لوقت أطول أللعاب الفيديو كان لديهم مستوى أعلى من العدائية، 

ن والمعلمين الى أن الطلبة الذين يقضون وقتا أطول باستخدام ألعاب الفيديو كانوا يشعرون باإلعياء، واألداء كما اشار الوالدي

 .المتدني في التحصيل الدراسي

دراسة هدفت إلى التعرف على التعرض للعنف في ألعاب الفيديو على زيادة مستوى ( 2001وأجرى يولمانا وسوانسون ) -

( طالبا وطالبة يلعبون في ألعاب فيديو عنيفة وتمكنوا من تقييم أنفسهم على 404نة الدراسـة من )العنف التلقائي. تكونت عي
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مقياس العنف الضمني، وأشارت النتائج إلى أن التعرض إلى العاب الفيديو العنيفة، ينبئ بارتفاع مستوى مفهوم الذات 

 .تلقائيةف في ألعاب الفيديو يسهم في تعلم االستجابات العنيفة الالعدواني التلقائي، كما أشارت النتائج إلى أن التعرض إلى العن

دراسة هدفت إلى معرفة تأثير المكافآت والعقاب في األلعاب اإللكترونية على  (2005واجرى كارنيجي وأندرســون ) -

أثير ل التعرف على تالمشاعر واألفكار والسلوك المرتبط بالعدوان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار ثالث تجارب من أج

األفعال العدوانية في األلعاب االلكترونية والتي تسهم في احداث المكافآت والعقاب، حيث قام المشاركون باالشتراك في واحدة 

من ثالثة إصدارات لنفس اللعبة اإللكترونية، حيث يظهر االصدار األول أن جميع األفعال العدوانية تعزز، واإلصدار الثاني 

فعال العدوانية يتم معاقبتها، اما االصدار الثالث وهو يشكل ظروف ال توجد فيه عدوان، وبعد االنتهاء من تقديم لجميع األ

الظروف التجريبية الثالث ثم قياس االنفعاالت واألفكار والسلوكات العدوانية، وأشارت النتائج إلى ان األفعال العدوانية تزيد 

ات العدوانية )العدائية( لدى األفراد الذين يشاهدون العدوان المعزز، وتشير النتائج من مستوى المشاعر واألفكار والسلوك

  .بأن السلوك العدواني يعزز في حالة وجود مكافأة للسلوك العدواني ويسهم في زيادته

خدمت ي واستركزت على كل من الجانبين اإليجابي مثل التأثير على اللغة والقراءة والتحصيل الدراس (2005دراسة إفرا ) -

نظريات ودراسات لتؤكد ولتثبت صحة كالمها. كما عرضت الجانب السلبي مثل مشاهد العنف والعدوان وأثارها على العقل 

وقد استخدمت كذلك الدراسات والنظريات لتدعم صحة قولها. وكذلك تم عرض اآلثار الصحية واالجتماعية على الطفل، من 

يضه زيادة المعرفة وتحسين اللغة والخبرات، حيث أخذت فيها المعلومات من عينة سلوك عدواني وضعف أداء المدرسي ونق

 طفل وتم استخدام المنهج الكمي والمنهج الكيفي واالعتماد على االستمارات والمقابالت.  1222مكونة من أكثر من 

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.2.2

ت، وخاصة الدراسات التي تناولت دور األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني بمطالعة الدراسات السابقة، يلحظ قلة الدراسا

لدى أطفال الصفوف الثالثة األولى من وجهة نظر أولياء األمور )األمهات( بالدول العربية بشكل عام وفي المملكة في بشكل 

ة في ظل زيادة استخدام األلعاب اإللكترونية ، وخاصهذا البحث، األمر الذي يعزز من اجراء -في حدود اطالع الباحثة -خاص 

مما أدى الى زيادة تأثيرها في المجتمعات وخاصة العربية منها. ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة، يتضح ان بعض هذه 

التي اظهرت (، 0221الدراسات اهتم بالعالقة بتأثير هذه المشاهد على االضطرابات السلوكية لدى األطفال، كدراسة دحالن )

 وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين معدل المشاهدات العنيفة والسلوك العدواني لألطفال بأبعاده المختلفة عالقة طردية. 

وهناك دراسات اثبتت ان كثافة المشاهد التي تمتزج بالعنف ترتبط بالسلوك العدواني لدى األطفال فيما بعد كدراسة جيروم، 

بينما هناك دراسات اثبتت نتائجها عدم وجود أثر لمشاهد العنف على السلوك العدواني مثل دراسة النوفلي  (4481ودورتي منجر )

ناول عن سابقاتها انها اهتمت بت بحث الحاليبالدراسات السابقة، تجدر اإلشارة الى ان ما يميز الوبمقارنة البحث الحالي (. 0241)

اني لدى أطفال مرحلة الصفوف الثالثة األولى، وأساليب خفض العدوان وتعديل السلوك دور األلعاب االلكترونية في السلوك العدو

درة ن السابقة، ومما يعزز من إجراء هذا البحث كما جاء في سنة نبينا صلى هللا عليه واله وسلم، وهذا ما لم تتناوله الدراسات

باهتمام  ، وفي ضوء ذلك يتوقع أن يحظى هذا البحث-ةالباحثبحدود اطالع - الدراسات المتخصصة فـي تناول هـذه المتغيرات

 القائمين على تطوير األلعاب االلكترونية، وتضمينها بما يفيد الطفل، وأن تكون انطالقة لدراسات أخرى في هذا المجال.
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 واجراءاته  بحثمنهجية ال. 3

راسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة، من حيث المنهج المستخدم، ومتغيرات الد

 وصدقها وثباتها، واألساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

 منهج الدراسة: . 1.3

 من أجل التعرف على أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات، 

 .يق أهداف الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لجمع البيانات وذلك المالئمة لطبيعة الدراسة الحاليةولتحق

 مجتمع وعينة الدراسة:. 2.3

 مجتمع الدراسة:

 الهجر.  -( من امهات اطفال الصف الثالث االبتدائي في مدينة االحساء 800يتكون مجتمع الدراسة من )

 العينة:

( أم طفل للصف الثالث االبتدائي من خارج عينة الدراسة وذلك 02لعينة االستطالعية: تكونت العينة االستطالعية من )ا -

 للتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها.

العينة األساسية: استخدمت الباحثة أسلوب العينة )المتاحة( حيث تم عمل رابط الكتروني وتعميمه على الفئة المستهدفة من  -

مدينة الهجر األطفال وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة )اسبوعين الستقبال الردود وبلغ  –مهات أطفال الصف الثالث أ

( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات 4( من مجتمع الدراسة، والجدول )%...4( أم طفل وبنسبة ).41عددهم )

 د ساعات المشاهدة.وجنس الطفل وعمر الطفل وعد المؤهل لألم

وجنس الطفل وعمر الطفل  المؤهل لألم(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات 1جدول )

 وعدد ساعات المشاهدة

 النسبة% العدد الفئة المتغير

 32.1 44 ثانوية فأقل المؤهل

 7. 1 دبلوم

 66.4 91 بكالوريوس

 7. 1 دراسات عليا

 56.9 78 ذكر جنس الطفل

 43.1 59 أنثى

 62.0 85 منخفض
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عدد ساعات 

 المشاهدة للطفل
 38.0 52 مرتفع

( سنوات4- 8) عمر الطفل  90 65.7 

( سنوات فأكثر42)  47 34.3 

 100 137 اإلجمالي

 

 

 

 أداة الدراسة: .3.3

لى نات حيث تم بناء االستبيان لقياس أثر األلعاب اإللكترونية عاستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية االستبيان كأداة لجمع البيا

السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات، وذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة المرتبطة 

األولية  بناء االستبانة من اعدادها بالصورةبالدراسة الحالية وتم بناء فقرات االستبانة حسب المنهجية العلمية المتبعة في خطوات 

 الى إخراجها بصورتها النهائية، وتكون االستبيان في صورته النهائية من ثالثة أقسام:

القسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان الدراسة والهدف من االستبيان، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد جمعها  .1

 ة، وتعليمات االستجابة والغرض من جمع البيانات.من أفراد عينة الدراس

وجنس الطفل وعمر الطفل وعدد ساعات  المؤهل لألمالقسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة، والمتمثلة في ) .2

 المشاهدة(.

غير موافق( وتأخذ القيم –محايد –( فقرة، وفق سلم التقدير الثالثي )موافق 11القسم الثالث: فقرات االستبانة والمكونة من ) .1

 (4، 0، 1على التوالي )
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 صدق األداة )االستبيان(: 

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة )االستبيان( من خالل:

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

( 1تم التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم )

لحق( وتم األخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم من إضافة فقرات جديدة، وحذف او تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في )م

 البعد الذي تنتمي إليه، ووضوح الصياغة وسالمة اللغة. 

 صدق االتساق:  –ب 

طفل وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون  ( أم02تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة )

بين فقرات أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات والدرجة 

 ( يبين ذلك:0والجدول ) لألداة،الكلية 

سلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي ( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات أثر األلعاب اإللكترونية على ال2جدول )

 من وجهة نظر األمهات مع الدرجة الكلية 

معامل  الفقرات م

 االرتباط 

 الداللة االحصائية

يقضي طفلي ما ال يقل عن أربع ساعات في لعب األلعاب  4

 اإللكترونية
.635** .003 

فلي ططويل على تواصل  اإللكترونية لوقتيؤثر لعب األلعاب  0

 مع اآلسرة
.734** .000 

ات يلعبها طفلي على سلوكي اإللكترونية التي تحتوي األلعاب 1

 عدوانية
.777** .000 

 000. **749. طفلي سريع التنمر بعد لعب األلعاب اإللكترونية 1

 008. **572. اإللكترونية في األلعابيقلد طفلي ما يالحظه من حركات  0

للعب( على مشاهد الجريمة والقتل يعتاد طفلي )من كثرة ا .

 والدم
.738** .000 

يتصور طفلي ان مشاهد القتل واالنفجار هي من عالمات  .

 الفوز والقوة
.651** .002 

يحاول طفلي االنتقام من اآلخرين متأثرا بما يشاهده في  8

 األلعاب اإللكترونية
.842** .000 

 000. **899. يصبح طفلي مع الوقت أكثر عصبية  4

 000. **789. يقوم طفلي بإيماءات غير الئقة 42
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 000. **911. يتشاجر طفلي مع زمالئه كثيرا 44

 000. **739. يحاول طفلي استعمال أشياء حادة اثناء الشجار مع اآلخرين 40

 000. **847. يغضب طفلي بسرعة اثناء المناقشات 41

 000. **897. يشعر طفلي بالفرح عندما يتشاجر زمالئه 41

 000. **870. ينادي طفلي اآلخرين بألقاب يكرهونها 40

 000. **830. يشتكي المعلمين من سلوكيات طفلي في الصف .4

 000. **874. ينفعل طفلي دون مبرر معقول .4

 000. **897. يجد طفلي المتعة في إيذاء اآلخرين 48

 000. **948. يحطم طفلي دائًما األشياء من حوله 44

 000. **948. يخاطب طفلي االخرين بصوت مرتفع 02

 000. **839. يستمتع طفلي بمضايقة الحيوانات وتعذيبها 04

يفضل طفلي األلعاب اإللكترونية التي تحتوي على اعمال  00

 إجرامية 
.861** .000 

 000. **855. ال يستطيع طفلي ضبط نفسه عند الغضب 01

 000. **890. ما يخسر اثناء اللعبيقوم طفلي بإيذاء االخرين عند 01

 000. **924. يميل طفلي الى اتالف ممتلكات االخرين 00

ال يتردد طفلي في استخدام القوة البدنية للحصول على ما  .0

 يحتاجه
.943** .000 

 000. **829. يبادر طفلي بالضرب اثناء المشاجرات .0

 000. **834. رتفعوت ميحل طفلي مشاكله ويعبر عن رغباته بالصراخ بص 08

 000. **826. طفلي قاس  لفظيًا مع اخوته زمالئه  04

 000. **874. يلجأ طفلي الى التهديد دائًما ومحاولة اخافة اآلخرين 12

 000. **795. ينتقد طفلي بشدة أخطاء اآلخرين ويحاول التقليل من شأنهم 14

 000. **793. ينفذ صبر طفلي بسهولة اثناء اللعب 10

 000. **877. ال يتحمل طفلي النقد او التوجيه  11

 (2.24** دالة احصائيا عند )               

( ان معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث 0بين الجدول )

(، وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون 2.24الة احصائيا عند مستوى داللة )االبتدائي من وجهة نظر األمهات مع الدرجة الكلية د

 (2.24**(، وجميعها دالة عند )2.418 - -** 2.0.0بين الفقرات مع الدرجة الكلية بين )

 وبذلك تحققت الباحثة من صدق أداة الدراسة. 
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 ثبات أداة الدراسة:

ونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة تم حساب معامالت الثبات لمقياس أثر األلعاب اإللكتر

والجدول ( أم طفل 02نظر األمهات من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )

 ( يبين معامل الثبات.1)

ب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث أثر األلعا معامالت ثبات الفا كرونباخ لمقياس(: 3جدول )

 االبتدائي من وجهة نظر 

 معامل الثبات عدد الفقرات المقياس

أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال 

 الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات

33 0.95 

 

لمقياس أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث كرونباخ ( ان معامل الثبات الفا 1يبين الجدول )

 وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب لغايات الدراسة وبذلك تحققت الباحثة من الثبات.(، 2.40االبتدائي من وجهة نظر بلغ )

 إجراءات الدراسة:. 1.3

 سة وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل التالية:اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيذ الدرا

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي في دراستها لمقياس أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال 

 الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر، وذلك تم اتباع اإلجراءات التالية:

 قة بمشكلة الدراسة، وتحديد مشكلة وأسئلة الدراسة تحديداً دقيقاً.االطالع على الدراسات السابقة المتعل (4

 مراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة. (0

 المنهج الوصفي المسحي –اختيار المنهج المالئم للدراسة وصياغة إجراءات الدراسة  (1

 اختيار مجتمع الدراسة. (1

رة األولية بالرجوع الى األدب التربوي والدراسات السابقة وبيانات المشاهدة التي تم جمها إعداد استبيان الدراسة بالصو (0

 والتحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين، ومن ثم إخراجها بصورتها النهائية.

العينة االستطالعية والتي تكونت   -إجراء دراسة استطالعية هدفت إلى التأكد من صالحية أداة الدراسة وصدقها وثباتها،  (.

 ( أم طفل.02من )

تم توزيع االستبيان إلكترونيا على جميع أفراد عينة الدراسة وبعد فترة تم استرجاع االستبيانات بعد استجابة جميع أفراد   (.

 عينة الدراسة.

ئياً، وإجراء التحليالت اإلحصائية ( لمعالجتها إحصاSPSSالقيام بتفريغ االستبيانات وإدخالها حاسوبيا باستخدام برنامج ) (8

 المناسبة للوصول إلى نتائج الدراسة وتفسيرها ثم وقديم التوصيات والمقترحات.
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 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 5.3

 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام:01( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصائية )

 بيرسون للتحقق من صدق االتساق معامل ارتباط - 

 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن السؤال الرئيس " ما أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك  -

 العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات؟

 السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:   ويتفرع من

 ما التأثير السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي؟ -4

وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومجاالت أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة باالعتماد على معادلة المدى وفق 

 (:1)الجدول 

 ( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لسلم التقدير الثالثي1جدول )

 كبيرة متوسطة قليلة درجة الموافقة

 1.22 – 0.11أكبر من  0.11 – ...4أكبر من  ...4– 4.2 المتوسط الحسابي

 

 (:1- 0كما تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة لإلجابة عن االسئلة )

وجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب اإللكترونية )مرتفع، هل ت – 0

 منخفض(؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية تعزى ألثر عمر الطفل؟ - 1

ئية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية تعزى ألثر الجنس )ذكر، هل توجد فروق ذات داللة إحصا – 1

 انثى(؟

 ومناقشتها نتائج الدراسة .1

 يستعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من خالل االجابة عن تساؤالت الدراسة

 نية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات؟نتائج السؤال الرئيس: "ما أثر األلعاب اإللكترو

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على الدرجة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية على السلوك 

 يبين ذلك: (0والجدول ) ،العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على الدرجة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني 5جدول )

 لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات

 

 

( ان أثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات 0يبين الجدول )

(.2.184انحراف معياري )( وب1..4جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )  

 نتائج السؤال االول: ما التأثير السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة ألثر األلعاب اإللكترونية 

ى السلوك العدواني لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات لتحديد االثار السلبية وفقا الستجابات أفراد عينة عل

 .( يبين ذلك.والجدول ) ،الدراسة

فال دى اط(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ألثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني ل1جدول )

 الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر األمهات

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

يقضي طفلي ما ال يقل عن أربع ساعات في لعب األلعاب  8 4

 اإللكترونية
1.99 .923 

 متوسطة

مع  يطويل على تواصل طفل اإللكترونية لوقتيؤثر لعب األلعاب  14 0

 اآلسرة
1.84 .859 

 متوسطة

يلعبها طفلي على سلوكيات  اإللكترونية التي تحتوي األلعاب 11 1

 عدوانية
1.88 .832 

 متوسطة

 كبيرة 775. 2.36 طفلي سريع التنمر بعد لعب األلعاب اإللكترونية 2 1

 قليلة 804. 1.55 اإللكترونية في األلعابيقلد طفلي ما يالحظه من حركات  22 0

 قليلة 749. 1.52 يعتاد طفلي )من كثرة اللعب( على مشاهد الجريمة والقتل والدم 24 .

يتصور طفلي ان مشاهد القتل واالنفجار هي من عالمات الفوز  15 .

 والقوة
1.80 .850 

 متوسطة

 المقياس
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

اإللكترونية على السلوك العدواني الدرجة الكلية ألثر األلعاب 

 لدى اطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة األمهات،
1.73 .489 

 متوسطة
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يحاول طفلي االنتقام من اآلخرين متأثرا بما يشاهده في األلعاب  18 8

 اإللكترونية
1.64 .793 

 ةقليل

 كبيرة 869. 2.37 يصبح طفلي مع الوقت أكثر عصبية  1 4

 متوسطة 882. 1.85 يقوم طفلي بإيماءات غير الئقة 13 42

 قليلة 772. 1.59 يتشاجر طفلي مع زمالئه كثيرا 20 44

 متوسطة 872. 2.11 يحاول طفلي استعمال أشياء حادة اثناء الشجار مع اآلخرين 5 40

 كبيرة 831. 2.35 اثناء المناقشات يغضب طفلي بسرعة 3 41

 قليلة 747. 1.55 يشعر طفلي بالفرح عندما يتشاجر زمالئه 21 41

 قليلة 675. 1.37 ينادي طفلي اآلخرين بألقاب يكرهونها 28 40

 متوسطة 821. 2.09 يشتكي المعلمين من سلوكيات طفلي في الصف 6 .4

 قليلة 785. 1.54 ينفعل طفلي دون مبرر معقول 23 .4

 متوسطة 860. 1.74 يجد طفلي المتعة في إيذاء اآلخرين 16 48

 قليلة 629. 1.44 يحطم طفلي دائًما األشياء من حوله 27 44

 قليلة 513. 1.18 يخاطب طفلي االخرين بصوت مرتفع 32 02

 قليلة 758. 1.51 يستمتع طفلي بمضايقة الحيوانات وتعذيبها 25 04

 قليلة 584. 1.29 اب اإللكترونية التي تحتوي على اعمال إجرامية يفضل طفلي األلع 30 00

 قليلة 536. 1.24 ال يستطيع طفلي ضبط نفسه عند الغضب 31 01

 قليلة 647. 1.34 يقوم طفلي بإيذاء االخرين عندما يخسر اثناء اللعب 29 01

 قليلة 749. 1.48 يميل طفلي الى اتالف ممتلكات االخرين 26 00

 قليلة 468. 1.15  يتردد طفلي في استخدام القوة البدنية للحصول على ما يحتاجهال 33 .0

 متوسطة 851. 2.07 يبادر طفلي بالضرب اثناء المشاجرات 7 .0

 قليلة 810. 1.65 يحل طفلي مشاكله ويعبر عن رغباته بالصراخ بصوت مرتفع 17 08

 متوسطة 856. 1.91 طفلي قاس  لفظيًا مع اخوته زمالئه  10 04

 متوسطة 854. 1.85 يلجأ طفلي الى التهديد دائًما ومحاولة اخافة اآلخرين 12 12

 متوسطة 874. 1.97 ينتقد طفلي بشدة أخطاء اآلخرين ويحاول التقليل من شأنهم 9 14

 كبيرة 850. 2.34 ينفذ صبر طفلي بسهولة اثناء اللعب 4 10

 قليلة 802. 1.64 ال يتحمل طفلي النقد او التوجيه  19 11

الدرجة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف 

 الثالث االبتدائي من وجهة األمهات،
1.73 .489 

 متوسطة
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لث ا( أن الدرجة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية على السلوك العدواني لدى اطفال الصف الث.أظهرت النتائج الواردة في جدول )

 (.2.184( وبانحراف معياري )1..4االبتدائي من وجهة نظر األمهات بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

كما أظهرت النتائج أن التأثير السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة نظر 

 ن االعلى تأثيرا الى االقل تأثير:االمهات يتمثل بالتصرفات االتية م

( 2.8.4( وبانحراف معياري ).0.1( يصبح طفلي مع الوقت أكثر عصبية بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )4جاءت الفقرة ) -

 وبدرجة كبيرة

اف ( وبانحر.0.1( طفلي سريع التنمر بعد لعب األلعاب اإللكترونية بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )1جاءت الفقرة ) -

 ( وبدرجة كبيرة.0...2معياري )

( وبانحراف معياري 0.10( يغضب طفلي بسرعة اثناء المناقشات بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )41جاءت الفقرة ) -

 ( وبدرجة كبيرة.2.814)

ري ( وبانحراف معيا0.11( ينفذ صبر طفلي بسهولة اثناء اللعب بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )10جاءت الفقرة ) -

 ( وبدرجة كبيرة.2.802)

( 0.44( يحاول طفلي استعمال أشياء حادة اثناء الشجار مع اآلخرين بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )40جاءت الفقرة ) -

 ( وبدرجة متوسطة.2.8.0وبانحراف معياري )

( وبانحراف 0.24ي )( يشتكي المعلمين من سلوكيات طفلي في الصف بالمرتبة السادسة بمتوسط حساب.4جاءت الفقرة ) -

 ( وبدرجة متوسطة.2.804معياري )

كما اظهرت النتائج أن أقل تأثير السلبي للعب األلعاب اإللكترونية لساعات طويلة على أطفال الصف الثالث االبتدائي من وجهة 

 نظر االمهات يتمثل بالتصرفات االتية:

( وبانحراف معياري 4.40ل على ما يحتاجه بمتوسط حسابي )( ال يتردد طفلي في استخدام القوة البدنية للحصو.0الفقرة ) -

 ( وبدرجة قليلة2.1.8)

 ( وبدرجة قليلة.2.041( وبانحراف معياري )4.48( يخاطب طفلي االخرين بصوت مرتفع بمتوسط حسابي )02الفقرة ) -

تعزى إلى معدل لعب األلعاب نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال 

 اإللكترونية )مرتفع، منخفض(؟

تم التحقق من الفرض التالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب 

 اإللكترونية )مرتفع، منخفض( لصالح األطفال بمعدل مرتفع

ن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدى قامت الباحثة باستخدام اختبار ت لبيا

 ( يبين ذلك:.والجدول ) ،األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب اإللكترونية )مرتفع، منخفض(
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ل تعزى إلى معدل لعب ( اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في السلوك العدواني لدى األطفا7جدول )

 األلعاب اإللكترونية )مرتفع، منخفض(

 

 

 

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة  (2.20( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ).أظهر الجدول )

ض( إللكترونية )مرتفع، منخفالدراسة الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب ا

 وجاءت الفروق لصالح معدل المشاهدة المرتفع اي انه كلما كانت ساعات المشاهدة مرتفعة يزيد من السلوك العدواني لدى االطفال. 

الفرض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب –لذا ترفض الباحثة 

 اإللكترونية )مرتفع، منخفض( لصالح األطفال بمعدل مرتفع

وتقبل الفرض البديل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى معدل لعب األلعاب اإللكترونية 

 )مرتفع، منخفض( لصالح األطفال بمعدل مرتفع

 صائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى عمر الطفل؟نتائج السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إح

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب  -قامت الباحثة من التحقق من الفرض 

 اإللكترونية تعزى ألثر عمر الطفل

 توسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدىقامت الباحثة باستخدام اختبار ت لبيان داللة الفروق بين الم

 ( يبين ذلك:8والجدول ) ،األطفال تعزى إلى عمر الطفل

 ( اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى عمر الطفل8جدول )

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  (2.20داللة إحصائية عند مستوى داللة )( عدم وجود فروق ذات 8أظهر الجدول )

 عينة الدراسة الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى عمر الطفل. 

جة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية الدر

على السلوك العدواني لدى اطفال 

الصف الثالث االبتدائي من وجهة 

 األمهات

 العدد عمر الطفل

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجات  ت

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

( سنوات4- 8)  90 1.73 .496 

سنوات  42 963. 133 -047.-

 فأكثر
47 1.74 .491 

 

األلعاب اإللكترونية الدرجة الكلية ألثر 

على السلوك العدواني لدى اطفال 

الصف الثالث االبتدائي من وجهة 

 األمهات

معدل 

ساعات 

 العدد المشاهدة

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجات  ت

الداللة  الحرية

 االحصائية

- 472. 1.61 85 منخفض

3.889- 
135 .000 

 455. 1.93 52 مرتفع
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ترونية تعزى للعب اإللك لذلك تقبل الباحثة الفرض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين

 ألثر عمر الطفل

 نتائج السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى جنس الطفل؟

 قامت الباحثة من التحقق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية تعزى

 ألثر الجنس )ذكر، انثى(.

قامت الباحثة باستخدام اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدى 

 ( يبين ذلك:4والجدول ) ،األطفال تعزى إلى جنس الطفل

 السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى جنس الطفل( اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في 9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة  (2.20( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4أظهر الجدول )

ائج ذكور حيث أظهرت النتالدراسة الستجابات أفراد عينة في السلوك العدواني لدى األطفال تعزى إلى جنس الطفل ولصالح ال

 أن الذكور أكثر عدوانا من االناث.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية  لذلك ترفض الباحثة الفرض

 تعزى ألثر الجنس )ذكر، انثى(.

ر عدواني لدى األطفال الالعبين للعب اإللكترونية تعزى ألثوتقبل الفرض البديل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السلوك ال

 الجنس )ذكر، انثى( ولصالح الذكور

 البحث:ومقترحات  توصيات .5

 . توصيات البحث:1.5

 في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي:

ان ي تقدم نماذج للسلوك العدواني وبيلكترونية التنشر الوعي بين أولياء أمور الطلبة بخطورة ممارسة أبنائهم لأللعاب اإل  -4

 على سلوكهم أثرها

الدرجة الكلية ألثر األلعاب اإللكترونية 

على السلوك العدواني لدى اطفال 

الصف الثالث االبتدائي من وجهة 

 األمهات

 العدد جنس الطفل

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجات  ت

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 488. 1.88 78 ذكر

4.23 135 .000 

 422. 1.54 59 أنثى
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قبل شرائها ويمكن تحقيق ذلك عبر منصة مسك القيم والتي تهدف لحماية األطفال التأكد من محتويات العاب األطفال  -0

 والمراهقين من مخاطر بعض األلعاب اإللكترونية.

 مقترحات البحث:. 2.5

 ثاني( ابتدائي. –ى الصفوف األولية األخرى مثل )أولى احداجراء المزيد من الدراسات على  -

 

 المراجع:. 1

 المراجع العربية. 1.1

رسالة ] العنف والسلوك العدواني لدى الطلبة في المرحلة األساسية في محافظات شمال الضفة الغربية(. 0221اباظة، أكرم. )

 ماجستير غير منشورة[. جامعة النجاح الوطنية.

 https://books-library.net. عمل اليوم والليلةن محمد الدنيوري )د.ت.(. ابن السني، أحمد ب

 ، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع.مسند أحمد(: 0224ابن حنبل، أحمد. )

 . دار صادر للنشر والتوزيع. لسان العرب(. 4444ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. )

 (. دار ارام للنشر والتوزيع.1)ط. االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرةب(. 0221ل. )ابو إصبع، صالح خلي

 .٩٩-٤٢، ٨٩-٨٩أ(. التلفزيون والطفل في مرحلة ما قبل المدرسة. الدراسات اإلعالمية، 0222أبو أصبع، صالح. )

 الوي.. دار مجداالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةت(. .022أبو أصبع، صالح. )

 دار النشر للجامعات. الرسوم المتحركة في التلفاز وعالقتها بالجوانب المعرفية.(. 4448أبو الحسن، منال. )

(. منهج الرسول في تقويم السلوك وكيفية االستفادة منه في تعليمنا المعاصر. مؤتمر 4-8، فبراير .022أبو دف، محمود. )

المستجدات المحلية والعالمية، كلية التربية، جامعة الزقازيق، غزة،  تطوير كليات التربية بالوطن العربي في ضوء

 فلسطين.

أفالم الرسوم المتحركة األجنبية وأثرها على قيم وسلوك الطفل المسلم في المملكة (. 0224أبو ظريفة، فاطمة أحمد خليل. )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. كلية االمام األوزاعي.العربية السعودية 

 دار الشروق للنشر والتوزيع. (.4)ط. أثر وسائل اإلعالم على تعليم األطفال وتثقيفهم(. .022معال، عبد الفتاح. )أبو 

 .https://islamarchive أساليب التعليم والتعلم.(: .448األغا، احسان ) 

 . دار الشعب.الجامع الصحيح(. .448البخاري، محمد بن إسماعيل. )

رسالة ] تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على التنشئة األسرية في المجتمع الجزائري(. 0241بن عمر، سامية. )

 ماجستير غير منشورة[. جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ورقلة.
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. دار المسيرة للنشر التفاعالت االجتماعية التفاعل بين الفرد واالخر وبين الفرد والجماعة(. 0221جبر، فارس حلمي. )

 زيع. والتو

 . مكتبة جرير.األطفال من الجنة(. 0224جراي، جوف. )

دور برامج األطفال المتلفزة في تدعيم قيم الطفل الفلسطيني من وجهة نظر بعض (. 0221الجرجاوي، زياد بن علي. ) 

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة القدس المفتوحة. العامالت في رياض األطفال

مشاهدة العنف في بعض برامج التليفزيون وعالقتها ببعض مظاهر السلوك العدواني لدى األطفال (. ١٨٩٩الجميل، شوقي. )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الزقازيق. المشاهدين

 وزيع.. البيان للنشر والتالدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة الطفولة(. 0224الجهني، حنان عطية. ) 

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة اليرموك. برامج األطفال المدبلجة في التلفاز األردني(. 4441لحاج حسن، منذر. )ا

 . تحقيق: محمد اسحاق إبراهيم. مكتبة دار السالم. التنوير شرح الجامع الصغير(. 0244الحسني، محمد بن إسماعيل. )

 (. دار النشر للجامعات.4)ط. كية في البيت والمدرسةمشكالت االطفال السلو(. 0224الحلو، حكمت. )

(. القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة. المؤتمر التربوي األول التربية في 01-44، نوفمبر. 0221الحولي، عليان. )

 فلسطين وتغيرات في العصر، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.تربية الطفل في اإلسالم(. 0220دي. )الخطيب، إبراهيم وعيد، زه

تأثير مشاهدة البرامج التليفزيونية في سلوك أطفال مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر (. .024الخليل، مالك حسين. )

 Askzad.com]رسالة ماجستير منشورة، جامعة اليرموك[. اسك زاد. أولياء امورهم 

 العالقة بين مشاهدة بعض برامج التلفاز والسلوك العدواني لدى االطفال بمحافظات غزة(. 0221ن، احمد محمد. )دحال

 Askzad.com]رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة[. اسك زاد. 

 ي. (. دار الفكر العرب1)ط. علم النفس االجتماعي اسسه وتطبيقاته(. 4444درويش، زين العابدين. )

 . دار المسيرة.وسائل االعالم والطفل(. 0240الدليمي، عبد الرزاق. )

 المكتبة العصرية. مختار الصحاح.(. 4444الرازي، محمد بن أبو بكر. )

 .00-.4(،8).، مجلة الطفولة والتنمية(. تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل القطري. 0220راشد، لولوة. )

 (. دار المريخ للنشر.4)ط. اللغة واضطرابات النطق والكالم(. 4484خير. )الزراد، فيصل محمد 

تأثير مشاهدة العنف في برامج االطفال التلفزيونية )الرسوم المتحركة( على األطفال من وجهة (. .024الزعبي، حال قاسم. )

 Askzad.comزاد. ]رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق االوسط[. اسك  نظر اولياء االمور والمدرسات

 دار الشروق.(. 4االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال )ط.(. .022. )عبد الرحيمالزغول، عماد 
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]اطروحة دكتوراه غير  برنامج ارشادي لمواجهة مشكلة العدوانية لدى شرائح من الشباب المصري(. 4484زكي، عزة. )

 منشورة[. جامعة عين شمس.

]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة  حول القائم باالتصال في برامج الرسوم المتحركة(. 0241لي )الزلب، عبد هللا ع

 صنعاء.

 .08-00(، ..4) مجلة المستقبل.(. من يحمي أطفالنا من سموم أفالم الكرتون المستوردة. 0220زمزم، زينب )

 . الدار العربية للكتاب.لسنة النبويةأسس التربية اإلسالمية في ا(. 4441الزنتاني، عبد الحميد الصيد. )

 .182-144(، 10، )مجلة كلية دار العلوم(. تربية المسلم في الكتاب والسنة. .022السباعي، مريم. )

 12-4(، 00) 41، الجمعية الطفولة العربية، مجلة الطفولة العربيةالسعودية. 

 https://ketabpedia.com. شرح صحيح البخاريالسفيري، شمس الدين )د.ت.(. 

 ، مطبوعات جامعة الزقايق.محاضرات في علم النفس االجتماعيأ(. 4440سالمة، ممدوحة. )

 . األنجلو المصرية.نظريات الشخصيةب(. 4440سالمة، ممدوحة. )

)د.علي وطفه و د.فاضل حنا، مترجم(.  الطفل والتلفزيون.(، .444شالفون، ميريه، وكورسيه، بيير، وسوشون، ميشيل. )

 (..022الثقافة. )العمل األصلي نشر في  وزارة

 (. دار الفكر العربي.4)ط. المشكالت النفسية عند االطفال(. 4441الشربيني، زكريا احمد. )

 . امواج للنشر والتوزيع.كتاب الفنون واآلداب(. 0240. )عبد الوهابالشرقاوي، احمد 

الرسوم المتحركة المخصصة لألطفال من وجهة نظر التربية نماذج من القيم التي تعززها أفالم (. 0242الشهري، عائشة. )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة أم القرى. اإلسالمية

-https://books. الرسوم المتحركة تسلب أنظار األطفال فهل تسلب أخالقهم(. 0224الصبيحي، عبد الرحمن. )

library.net 

 (. دار الفكر العربي.4)ط. والدينية لدى األطفال تعلم المفاهيم اللغوية(. .022الضبع، ثناء. )

 ( منهج التربية التعليمية في ضوء الكتاب والسنة.0220الضليمي، أحمد عبد الفتاح. )

درجة ممارسة معلمات المرحلة االساسية ألساليب تعديل سلوك االطفال كما جاءت في ( 0241ضهير، سناء موسى حميد. )

 Askzad.com]رسالة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة[. اسك زاد.  السنة النبوية وسبل تطويرها

 . دار الحرمين.المعجم األوسط(. 4441الطبراني، سليمان بن أحمد. ) 

 .12-.4(، 00).، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية(. مخاوف األطفال ومفهوم الذات لديهم. 4440عبد التواب، يوسف. )

(. العالقة بين األطفال العرب والتلفاز دراسة تحليلية للدراسات والبحوث الميدانية التي اجريت على 0220) عبد المجيد، ليلى.

 .4.1-414(، .)0، مجلة الطفولة والتنمية. 0222-44.2الطفل العربي من 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           443  

 ISSN: 2706-6495 

 
ر الفضائية من وجهة نظاالثار السلبية لمشاهدة الطفل الفلسطيني ألفالم التحريك في القنوات ( 0248العبد، اسماء خليل. )

 Askzad.com]رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق االوسط[. اسك زاد. اولياء االمور امورهم 

 . دار الحدث للنشر والتوزيع.أثر األنترنت على األطفال(. 0244، أسامة. )عبد الرحمن

]رسالة ماجستير غير منشورة[. ات عدنان لغة الجسد في برامج الرسوم المتحركة من برنامج مغامر(. 0242عبندة، هيثم. )

 جامعة الشرق األوسط.

مجلة الدارة (. القيم في مسلسالت الرسوم المدبلجة في التلفزيون السعودي. 4440العرابي، سعد، ومحمود، عصام نصر. )

 ...-12(، 0، )مركز الملك فيصل للبحوث

 دار الشروق للنشر والتوزيع. .األلعاب االلكترونية: فوائدها ومضارها(. .022عطية، حسين. )

 . دار السالم للنشر والتوزيع.تربية األوالد في اإلسالم(. 4440علوان، ناصح. ) 

 . دار الفكر.تربية الطفل في اإلسالم(. .022عمر، احمد عطا. )

 . دار صفاء للنشر والتوزيع.تربية الطفل في اإلسالم(. 0224العناني، حنان عبد الحميد. )

 (. دار الفكر.0)ط. تنمية المفاهيم االجتماعية واألخالقية والدينية في الطفولة المبكرة(. 0244ان عبد الحميد. )العناني، حن

 دار الفكر. النمو النفسي لألطفال(. 0221عويس، عفاف. )

 . دار المعارف.دراسات سيكلوجية(. 4484عيسوي، عبد الرحمن. )

مجلة جامعة االمام محمد بن سعود  لعاب اإللكترونية على مستخدميها.(. تأثير األ.022الغامدي، منصور بن محمد. )

 (.00) 00اإلسالمية، 

 دار الرازي. تربية الطفل في اإلسالم.(. 0221الفندي، عبد السالم عطوة. )

 . دار الكتاب الجامعي للنشر.المرجع في تدريس مهارات التفكير(. .022فوزي، مؤيد )

 دار الشروق. ربية اإلسالمية.منهج الت(. 4441قطب، محمد. )

أثر مختارات من الرسوم المتحركة على القدرات اإلبداعية لدى األطفال الموهوبين في (. 0240القالف، خديجة سميح. )

]رسالة ماجستير منشورة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة[.. اسك زاد.  مرحلة رياض األطفال في دولة الكويت

Askzad.com 

 space toon(. مظاهر وأشكال العنف التي تتضمنها برامج األطفال في قناة 0241حمد والخزاعلة، محمد. )القواسمة، أ

 الفضائية لدى المرحلة االبتدائية باإلحساء المملكة العربية

 (. مكتبة النهضة المصرية.4)ط. اسس الصحة النفسية(. 4484. )عبد العزيزالقوصي، 

 . دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع.العالج –مخاطر األنترنت على األسرة التشخيص  (.0202مازن، حسام الدين محمد. )

 .184-101(، 411، )مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           444  

 ISSN: 2706-6495 

 
(، ٤٤) ١٠٩، قطر -مجلة التربية(. الدور التربوي ألفالم الكارتون ومسلسالت االطفال. 4440محمد، احمد مختار مكي. )

١٢١-١٤٤. 

 .1.-10(، 0) 41 مجلة العلوم االجتماعية،(. سيكولوجية العدوان، 4480ي، كمال إبراهيم. )مرس

 دار الجيل.الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، مسلم، األمام أبي الحسن )د.ت.(. 

ليكيا س، ديسمبر(. فعالية األلعاب الكمبيوترية في تحصيل التالميذ معسري القراءة الدسك0222مطاوع، ضياء الدين محمد. )

 (.04) ..، رسالة الخليج العربيلبعض مفاهيم العلوم بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية، 

 (. دار الفكر. 1)ط. علم نفس النمو دورة حياة االنسان(. .024ملحم، سامي محمد. )

 دار اليقين للنشر والتوزيع.(. 4الصحة النفسية للطفل )ط.(. 0228المهدي، محمد. )

استقصاء عادات تالميذ المرحلة االبتدائية في مشاهدة البرامج التلفزيونية (. 44.1لناصر، باني والبياتي عبد الجبار توفيق )ا

 . جامعة الموصل للنشر والتوزيع.وما يفضلونه منها

 ر الفكر.، دااصول التربية االسالمية واساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع(. .022النحالوي، عبد الرحمن. )

 .٩٩-٩٩(، 0)١۹، مجلة جامعة دمشق(. العالقة التربوية بين الطفل والتلفاز في محافظة درعا. .444النعيمي، فاطمة. )

 أثر العنف المتلفز على السلوك العدواني لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة بسلطنة عمان(. 0241النوفلي، عبد الرحمن. )

 جامعة نزوى.]رسالة ماجستير غير منشورة[. 

إيجابيات وسلبيات األلعاب االلكترونية ودوافع ممارستها من وجهة نظر طالب التعليم العام بمدينة (. 0240الهدلق، عبدهللا. )

 www.alukah.net الرياض.

 مكتبة الفالح. سيكولوجية اللعب.(. 0221الهنداوي، علي فالح. )

 . دار الفكر.الطفل أثر وسائل اإلعالم على(. 4448هندي، صالح دياب. )

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.االضطرابات السلوكية واالنفعالية(. 0221يحيى، خولة أحمد. )

 مكتبة الفالح. الطفل من منظور إسالمي.(. 0220اليعقوب، علي محمد. )

نف لدى طفل المدرسة االبتدائية بدولة (. دور األلعاب االلكترونية المنزلية في تنمية الع0224اليعقوب، علي، ومنى، ادبيس. )

 (.08) .4 مجلة مستقبل التربية العربية،الكويت. 

 المراجع األجنبية:. 2.1

Bjor, Kqvist, Kaj. (1985). Violent Films, Anxiety & Aggression Psychological. No.20, (1).  

Botha, Martin. (1995). Preference for Television Violence & Aggression among Children from 

Various South African Town Ships a Follow Up Study Over Two Years. Human Sciences 

Research Council, Pretoria (South Africa). 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           445  

 ISSN: 2706-6495 

 
Frazier, Stacy. (1997April 3-6). The Effect of Television Violence & Early Harsh Discipline On 

Children's Social Cognition X Peer Directed Aggression [Paper Presented]. The Biennial 

Meeting of the Society for Research in Child Development, Washington. 

Guntre, B and Furnhan, A. (1984): Perception of Television Violence Effects of Program 

General & Type of Violent Protraylos. The British Journal of Social Psychology, 23 (2) 40-

52. 

Lagerspetz, Kirsti. (1979). Immediate reactions to TV violence by finish pre-school children of 

different personality types. Scandinavian journal of psychology, Vol. 20(1), 25-48. 

Potts, Richard et al (1986): The effects of television form & violent contact on boy's attention & 

social behavior, Journal of experimental child psychology, Vol. 41, (1). 

Primavera, Louis. H;Herron , William. G;Jauier , Rafael. (1996). the Effect of Viewing 

Television Violence on Aggression. International Journal of Instructional Media, (23), 91-

104. 

Van Evra, Judith. (2003). Television and Child Development (3th). London, Lawrence Erlbaum 

Associate 

 

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،القريني الوهاب عبد هللا عبد زينب/ الباحثة ،0201©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

Doi: https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.15  

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.15


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس ي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلم

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           446  

 ISSN: 2706-6495 

 
                                                                                                              

 

 

 فال الروضة من وجهة نظر المعلماتدور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أط

The Role of Interactive Activities in Developing Tourism Awareness among Kindergarten 

Children from the Point of View of Teachers. 

 إعداد الباحثة/ فاطمة جعفر حسين العبدالمحسن
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 الملخص:

هدف البحث إلى الكشف عن دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر           

، وتطبيق أداة االستبيان بعد التأكد من صدقها وثباتها على الوصفي المسحيبحث تم اعتماد المنهج أهداف ال قيقولتح المعلمات،

ج النتائبمنطقة األحساء، وأظهر البحث  في المملكة العربية السعودية( معلمة من معلمات رياض األطفال 241ا )عينة بلغ عدده

الدرجة الكلية لدور االنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات جاءت بدرجة اآلتية: 

اإلذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة بالمرتبة األولى  دور حيث جاء ،(40.4كبيرة بمتوسط حسابي )

في  المكتبة( –االيهامي  – ي( وبدرجة كبيرة جدا، وفي المرتبة الثانية جاء دور األركان التعليمية )الفن4014بمتوسط حسابي )

رة، كما جاء دور األنشطة القائمة على المسرح ( بدرجة كبي4024تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة بمتوسط حسابي )

( بدرجة كبيرة، بينما 70.4والقصص واألفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

، ( بدرجة كبيرة7043بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) جاء دور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة

تخص ي التزيادة الميزانية المخصصة للروضات لتنفيذ األنشطة المختلفة : وتوصي الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها

 إشراك ة،تعليمي لرحالت الخروج عند األطفال لنقل كافية نقل شركات مع التعليم وزارة تتعاون أن ،بأنواعها المختلفة السياحة

 0كةبالممل والمناطق المحافظات في واآلثار للسياحة العامة الهيئة تنظمها التي السياحية الفعاليات في المميزين األطفال

 0الوعي تنمية، األنشطة التفاعلية، الوعي السياحي الكلمات المفتاحية:
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The Role of Interactive Activities in Developing Tourism Awareness among 

Kindergarten Children from the Point of View of Teachers 

Researcher: Fatima Jaafar Hussein Alabdulmohsen 

 

Abstract: 

The aim of the research is to reveal the role of interactive activities in developing tourism 

awareness among kindergarten children from the point of view of female teachers. The Kingdom 

of Saudi Arabia in Al-Ahsa region, and the research showed the following results: The overall 

degree of the role of interactive activities in developing tourism awareness among kindergarten 

children from the teachers’ point of view came to a large degree with an arithmetic average of 

(4.07), the role of school radio in developing tourism awareness among kindergarten children 

ranked first with an arithmetic average (4.28) to a very large degree, and in the second place came 

the role of the educational pillars (artistic - illusory - library) in developing tourism awareness 

among kindergarten children with an arithmetic average of (4.15) to a large degree, and the role 

of activities based on theatre, stories and films came in developing tourism awareness among 

Kindergarten children ranked third with an arithmetic average of (3.97) to a large extent, while the 

role of educational trips in developing tourism awareness among kindergarten children came in 

the fourth rank with an arithmetic average of (3.86) to a large extent. The study recommends 

several recommendations, the most important of which are: Increasing the budget allocated to 

kindergartens to implement various activities related to tourism of various kinds, That the Ministry 

of Education cooperate with sufficient transportation companies to transport children when they 

go out on educational trips, to involve distinguished children in the tourism activities organized by 

the Saudi Commission for Tourism and Antiquities in the governorates and regions of the 

Kingdom.                                                                                                               

Keywords: Interactive activities, Tourism awareness, Awareness development.                                                                        
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   المقدمة:. 1

هتمام عد األي، وا المملكة العربية السعوديةه، ومناألخيرة بمرحلة ما قبل المدرسةاهتمت الكثير من دول العالم في اآلونة  

والحاقهم برياض األطفال جزء أصبحت رعاية األطفال  تقدم األمم ورقيها، ففي معظم الدول بها من أهم المعايير التي يقاس بها

تعدادات لمعظم الدول المتقدمة، ففيها تتفتح معظم قوى واسعن البنيان التعليمي الكامل، وخطوة بناءة في السلم التعليمي الينفصل 

ع سه ومومتكيفة مع نفمن المهارات التي تؤهله ليكون شخصية صالحة  الطفل، ويكون لديه االستعداد للتعلم واكتساب العديد

 0(1.24يوسف، و شعبان) مجتمعه

رات مثيإلى ن األطفال الذين يتعرضون إتعد مرحلة ماقبل المدرسة مرحلة مهمة لنمو األطفال وتطورهم المتكامل فحيث 

 امخططه لهم في برامج تربوية وتعليمية فاعلة، أكثر استعداداً ودافعية للتعلم، وأكثر تقديراً لذواتهم من األطفال الذين لم يتعرضو

 0(1.12،سليمانو )عبدالغفارفي طفولتهم لمثل هذه البرامج والخبرات المنظمة

في  يؤثر تاثيراً ايجابياً  أنهفي تقدم الشعوب حيث  ن التعلم يلعب دوراً كبيراً أ إلى( 1.11)عبدالمجيد و البسيوني كما يشير

بمدى معرفة هذه الشعوب بطرق وأساليب ونظريات ويقاس هذا التقدم تنشئة األجيال الجديدة على أسس علمية متطورة وحديثة، 

 إلى ة، تهدفدام أساليب حديثآثار هذا التقدم العلمي، وذلك من خالل استخحد الوسائل التي تشهد أالتدريس، وتعتبر أساليب التعلم 

 اتقان المهارات المتعلمة وتطويرها0

 تي، من خالل أنشطة تفاعلية ممتعة، فالينسى الطفل نشاطفالتعلم الناجح هو التعلم القائم على تفاعل الطفل ونشاطه الذا

 0(1.11)رجب، كان له دور إيجابي فيه

لذلك تعد األنشطة من أهم المقومات التربوية التي تسهم في تربية النشء تربية متكاملة ومتوازنة في جميع مراحل النمو 

لم محققة أحداث تغيير في سلوك المتعإلى دي ؤلخبرات متنوعة، تمجال ألنها الجانب التقدمي في التربية المعاصرة  يالمختلفة، فه

 0(.1.1خرون، آبذلك التنمية المطلوبة في شخصيته )نصار و

التربوية الهادفة التي يتم التخطيط مجموعة من المواقف واألنشطة ( األنشطة التفاعلية على أنها .1.2محمد )عرف وي

تتناول  ؛ لتزويد األطفال بفرص تعليمية مناسبةوالتنوع كماً وكيفاً والتفاعل والترابط المنظمعداد لها مسبقاً، مع مراعاة التكامل واأل

 جوانب مختلفة من شخصياتهم، ويكون لهم دور أساسي في ممارستها0

ب واكتسا ،نشطة التفاعلية في عمليات التعلم والتعليماألهمية التربوية الكبيرة لأل( على .1.1ؤكد دراسة كدواني )كما ت

 عهم، وتنمي روح الفضول لديهم مما يساعد على تشجياألطفال المعرفي والسلوكي نمو وتقوم بتطويرالمعرفة وفق قدرات األطفال، 

على  ورة تجذب انتباه األطفال وتشوقهم مما يعملثراء المحتوى التعليمي وتقديمه بصإو ،واكتساب الخبرات المختلفةعلى التعلم 

 نمية اتجاهاتهم نحو التعلم0لديهم وتزيادة الدافعية 

على أهمية تفعيل دور األطفال (، .1.2النجار ) ،(1.24، المنسي )(1.24)مثل عبدالهاديكدت العديد من الدراسات أكما 

 لالستكشاف والتفكير والتجريب0 همية إتاحة الفرص امامهم أواالجتماعية، و في اكتشاف بيئتهم الطبيعية
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ر أث ة كان لهاآثار تنموية بالغة األهمي؛ لما لها من الركائز األساسية للمجتمع المعاصر واحدة من أهمالسياحة أصبحت  

عملية تشكيل الوعي بالمعالم السياحية في البيئة تعد كما 0(1.24أبو العال،و ذياب)عظيم وواضح في حياة المجتمعات والشعوب

على االنتفاع بقدرات األطفال المجتمع إلعتماد ، لينالمسؤن تحظى باهتمام أبالطفل من العمليات المهمة التي يجب المحيطة 

ل تنمية سواء كلهذا يعد الوعي الثقافي والفكري أساس  بما يناسب التغيرات التي تحدث في المجتمع، مستقبالً وتشكيلها وتطويرها

األطفال  امج رياضرن خالل تضمين بمن االهتمام بتنمية الثقافة السياحية في مرحلة الطفولة المبكرة أكما  ،و للمجتمعأللفرد 

تقوية الشعور والثقافية و راكهم للقيم الجمالية والفنيةإديزيد من ماكن السياحية األثرية، أجدادهم، وباألأنشطة تعرف األطفال بتراث 

استخدام بعض حيث أن  حد النواتج التعليمية المهمة،أ الطفلوالوعي السياحي لدى 0(1.12حسن،)باالنتماء واالعتزاز بالوطن

روضة لدى أطفال ال الوعي السياحيكدت العديد من الدراسات على أهمية أكما ، يزيد من تلك النواتج األنشطة والبرامج التعليمية

  (1.270بكر )(، و.1.2خرون )آو العمرو(، و1.24عالن )(، و1.23بودربالة ) :مثل

مثل في إعداد ويت ،وإنما يتعدى ذلك بكثير، ال القراءة والكتابةتعليم األطفليس فقط مؤسسات ما قبل المدرسة  مهمة لذا فإن

كساب إكما يجب أن يكون لها دور في  ،أو تركها له األجداد ثروة بالده السياحية تلك التي منحتها له الطبيعة،جيل يحافظ على 

احة مسيأخذ مجال الوعي السياحي ن ، لذلك يجب أوالتمييز في المجال السياحياإلبداع المهارات التي تساعدهم على  األطفال

 0رياض األطفال هجاومنفي برامج  أكبر

 مشكلة الدراسة. 1.1

هم، وتقييم حضارات ،لمعرفة إمكانات الشعوبإننا نعيش اليوم في عالم أصبح المستوى الثقافي هو المقياس األساس 

 ةزادت درجة الوعي لدى الفرد بأهمي ،العلميوافي فكلما ارتفع المستوى الثق، أداة لسمو الثقافة والحضارةوأصبحت السياحة 

ي السياحي وبناء الوع ،نشر الثقافة السياحية إنفي صناعة السياحة فن العنصر البشري هو محور االهتمام أ، وبما السياحة صناعة

 .(1.24)ديابي، جل تشكيل محيط سياحي سليممن األولويات األساسية للتنمية السياحية أل

سهم ومكونات سياحية تبعاد أفل داخل العملية التعليمية يركز على تزويد األجيال الناشئة بي لدى الطوالوعي السياح

السياحية المختلفة، نماط دراك المعالم واألإمن المعارف والمهارات واالتجاهات التي تساعدهم على فهم وهم بقدر وافر بتزويد

ياب الوعي ، وغفضل للفرد والمجتمعأجل تحقيق حياه أالعتزاز بحضارته من الوالء واالنتماء للوطن واى تنمية روح إلباإلضافة 

 مضمونناً تها السياحية وتدمير الموارد شكالً ولى االعتداء على البيئة وتلويثها وتشويه صورإلدى الطفل يدفعه مستقبالً السياحي 

 0(.1.2)زكي،

لسياحة هيئة العامة لالموقع حسب ماذكره ن تستحقها حتى اآل لم تأخذ المكانة التيأن السياحة بالمملكة العربية السعودية 

ى عوامل كثيرة منها عدم توفر الوعي السياحي بالشكل المطلوب لدى شريحة إلوالتراث الوطني؛ ولعل السبب في ذلك يعود 

)  السياحيالوعي  عاد ومكوناتأبلى إخاصة فئة النشء د تلك الشريحة ووافتقا فراد المجتمع السعودي،أمن عريضة 

 0(233-234،ص ص 1.21العميري،

، هيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطنيألتحقيقها: حماية وت األهداف التي تسعى رؤية المملكة العربية السعوديةمن و

 ال القادمةيلى األجإالوطنية ونقلها الثقافي والتاريخي السعودي والعربي واإلسالمي، المحافظة على الهوية والمحافظة على اإلرث 
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أن الوعي بأهمية السياحة للوطن والمواطن  "أشارت خطة التنمية التاسعة الى لى ذلك إباإلضافة ، (هـ.244)وزارة السياحة،

 يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية السياحة بالمملكة،ن نشر الوعي السياحي بين المواطنين إ، لذا فدون مستوى الطموحات

 وزارة االقتصادمن المواطنين في جميع مناطق المملكة" )داد برامج توعوية ونشرها بين الفئات المختلفة عإوهو ما يتطلب 

 (.1.2 والتخطيط،

طوير واآلثار لتالعمل على زيادة التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة للسياحة أهمية ب (1.23مطيري)دراسة ال أكدتو 

وتشجيع مبادراتها اإليجابية لإلسهام في والعمل سوياً على تفعيل دور المدارس، لمشتركة الخطط السياحية وتنسيق الجهود ا

التركيز على نشر ثقافة السياحة الداخلية،  ب( .1.2وتوصي دراسة الحاسي) في المملكة العربية السعودية0االرتقاء بالسياحة 

 الثقافي0والحفاظ على الموروث 

اهر الحياة وبعض مظ روثات التاريخية والثقافية وإحياء المناسبات والصناعات التقليدية،المحافظة على الموألهمية نظراً و

على  ، لذلك البد من إعداد جيللها بالتالي يزيد الدخل الناتج عن قطاع السياحة المحلية، يزيد من شأن المملكة العربية السعودية

 سة0الوعي السياحي خاصة في مرحلة ما قبل المدر مستوى عالي من

كلة ، يتم صياغة المشفي تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضةوبناء على ما تقدم ونظرا ألهمية األنشطة التفاعلية ودورها 

 البحث في سؤال الرئيس:

 ؟ المعلماتما دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر 

 ة االتية:يتدرج منها التساؤالت الفرعي

 ؟السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلماتفي تنمية الوعي  الرحالت التعليميةما دور  (2

في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  سرح والقصص واألفالمالقائمة على المما دور األنشطة  (1

 ؟المعلمات

في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  لمكتبة(ا –اإليهامي  –) الفني  األركان التعليميةما دور  (7

 ؟المعلمات

 ؟في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات اإلذاعة المدرسيةما دور  (4

 هداف الدراسة:أ. 2.1

 :تهدف الدراسة الحالية

 0المعلماتأطفال الروضة من وجهة نظر الوعي السياحي لدى في تنمية الرحالت التعليمية  دور الكشف عن 20

الكشف عن دور األنشطة القائمة على المسرح والقصص واألفالم  في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من  10

 وجهة نظر المعلمات0

جهة و في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من المكتبة(  -اإليهامي –األركان التعليمية )الفني  الكشف عن دور 70

 نظر المعلمات0
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 في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات0 اإلذاعة المدرسية الكشف عن دور 40

 أهمية الدراسة:. 3.1

  على أهمية األنشطة التفاعلية في حياة الطفل0تساعد المعلمات على الوقوف 

   التخطيط الفعال لزيادة األهتمام ونشر الوعي السياحي0 فيالتربوي  ميدانالتساعد نتائج هذه الدراسة العاملين في 

 تشمل السياحة والمعالم السياحية، وكيفية المحافظة عليها0رياض األطفال ل إضافة محتوىعلى  مصممي المناهج تساعد 

 رشاد الباحثين في مجال تربية الطفل الى تناول الوعي السياحي ألطفال الروضة0إ 

 ت تدريبية للمعلمات في تنمية الوعي السياحي0الحث على أهمية إقامة دورا 

 حدود الدراسة:. 4.1

 تقتصر حدود البحث على التالي:

 الم،المسرح والقصص واألف األنشطة القائمة على الرحالت التعليمية، المتمثله في األنشطة التفاعلية الحدود الموضوعية: -

 0األركان التعليمية، اإلذاعة المدرسية

 بمنطقة األحساء0في المملكة العربية السعودية  معلمات رياض األطفال ة:الحدود البشري -

 في المملكة العربية السعودية بمنطقة األحساء ة واألهليةميالحكو الروضات الحدود المكانية: -

 0ـه2444-2447الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية: -

 مصطلحات الدراسة:. 5.1

 :لتفاعليةاألنشطة ا

مجموعة متنوعة من الخبرات والممارسات والتدريبات التربوية العملية، التي يقوم بها األطفال في صورة تعاونية أساسها 

التواصل والتفاعل والمشاركة النشطة، ومن هذه األنشطة؛ األلعاب، الموسيقى، والتمثيل، والقصة، التي يمكن من خاللها تحقيق 

 لألنشطة التفاعلية0 (.1.2وسوف يتبى البحث الحالي تعريف محمد ) وية المنشودة0كثير من األهداف الترب

 :الوعي السياحي

ول ح واالجتماعية والوجدانية حول السياحية، بحيث يتشكل لديه كم كبير من المعلوماتمدى المام الفرد بالجوانب الثقافية 

السياحة وكيفية والقيم، وتكون حسي بأهمية ارات واالتجاهات قطاع السياحة وامتالكه قدر من المعلومات والمفاهيم، والمه

 (1.24)عودة، تطويرها وطرائق األهتمام بها لتكوين سلوكاً رشيداً نحو السياحة0

ية التاريخية والدينمداد الطفل بقدر من المعلومات والمفاهيم المرتبطة ببعض المعالم السياحية إ جرائي:األالتعريف 

نحو التعامل مع المعالم السياحية والسياح، وتنمي لديه حس  مما يجعله يسلك سلوكاً رشيداً عكس حضارة وطنه ، والتي توالثقافية

 وقيم االنتماء واالعتزاز بوطنه0المسؤولية 
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 :والدراسات السابقة اإلطار النظري. 2

 . اإلطار النظري:1.2

الثاني:  ، والمحوراألنشطة التفاعلية في رياض األطفال ألول:المحور ا ، وهي:اإلطار النظري لمتغيرات البحث هذا الفصل يتناول

 ووسوف يتم تناول كل منهما بالتفصيل0 ،المملكة العربية السعوديةالوعي السياحي في 

 :في رياض األطفال األنشطة التفاعلية: المحور األول

از هذه المرحلة عن غيرها بالسؤال وتمت في تكوين شخصية الفرد واتجاهاته، مهمةالطفولة من المراحل التعد مرحلة 

) نصار  همناسبة لغرس العلم في نفوس الصغار، وتشجيعهم على تحصيلل، مما يجعلها مرحلة طفاوحب االكتشاف من قبل األ

 0(.1.1واخرون،

 ، وتجذب الطفل، وتثير اهتمامه، كالخبراتيتعلموا من خالل خبرات متنوعة وشاملة، تثري المنهجفإن األطفال  لذلك

األطفال في عمليات التمثيل النشط والربط بين األشياء عن طريق اشتراك ،والقصص التعليمية المباشرة والتجارب العلمية

)  فيها نيعيشو التي، وتوظيف عملية التعليم إلثارة الفضول الطبيعي لدى األطفال للتعرف على البيئة بصورة سليمةواألحداث 

 0(1.24الخطيب،

بية لمطالب أكثر تل أكثر فاعلية وتحقق مزيد من التواصل، وتكونالتعلم  تجعل األنشطة التفاعليةن أ( 7..1وذكر خميس )

غير، ومسايرة تتميز بالمرونة، والقابلية للتو وخلق فرص تعلم متنوعة لهم مع توفير الوقت والجهد الالزم للتعلم، إثارتهموالمتعلمين 

مجموعة من األنشطة التي يؤديها المتعلم عبارة عن وهي ، هداف التعليمية بكفاءةوتحقيق األروح العصر، وجذب انتباه األطفال 

  0(.1.1)نصار وآخرون،من خالل التفاعل والمشاركة اإليجابية فيها بما يحقق أهداف النشاط

، وتنبع كرةلمبتتميز األنشطة التفاعلية بالعديد من المميزات مما يجعلها على قدر من األهمية للطفل في مرحلة الطفولة او

 أهميتها مما يلي:

 لمواصلة تعلمهم0تعد عنصر جذب وتشويق لألطفال  20

 تزيد من دافعية األطفال وبقاء أثر التعلم0 10

 تساعد على تحقيق الذات للطفل0 70

 تزود الطفل بتغذية راجعة0 40

 على االحتفاظ بقدر كبير من المعلومات0تساعد األنشطة التفاعلية األطفال  40

نصار  )خاصة التعلم الذاتي والتعلم النشط، والتعلم التعاوني اعلية العديد من استراتيجيات التعلمتدعم األنشطة التف 30

 0(.1.1وآخرون،

 بسمات ومقومات على النحو التالي: لتفاعليةتمتاز األنشطة او

ء في تحفيز هؤاليساعد  أن تكون األنشطة محاكاة للواقع الذي يعيشه األطفال مع ربطها بالمناهج الدراسية، مما يإ الواقعية:

 األطفال على تطبيقها داخل وخارج بيئة التعلم0
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 قد تطرأ أثناء تطبيق هذه األنشطة0التي  حيث التكييف والتالئم مع المتغيرات المرونة:

 0مويكسر حدة الروتين اليومي داخل بيئة التعلويعني تقديم األنشطة بأسلوب يطلق الطاقات الكامنة لدى األطفال  التحفيز:

 تفاعلومواصلته في بيئة يشعرون فيها بالمتعة والحرية والنشاط والإي أن تثير األنشطة دافعية األطفال للتعلم  التشويق والجاذبية:

 0(1.24،دليل بناء األنشطة التفاعلية)

 :منهاالعديد من النماذج  نشطة التفاعليةأللو

ء ، ويستغرق الجزوهو من أهم النشاطات التي يقبل عليها ،اللعب: هو مفتاح تربية الطفل، وفهم حياته فهماً صحيحاً  -

 افةثقال،كما يتعلم ومن خالله يكون عالقات اجتماعية مع أفراد مجتمعه، ويتعلم األدوار االجتماعية األكبر من وقته،

 0 والعلم والعادات والتقاليد، وأنماط التفكير المختلفة

فال، وإتاحة تهم األط والتلوين، وتشكيل الصلصال لموضوعات مختلفة والخطوط شكالألشاط الفني: ويتضمن الرسم لالن -

ر واإلفراج عن التخيالت والمشاع ؛ مما يساعد على تنمية المالحظة واالنتباه والحديث،الفرصة لهم لمحاكاتها والتعبير

 0(1.24)محمد، مجسدة يمكن التعرف عليهاتعبيرات فنية  إلىالمكبوتة وتحويلها 

ذج يحبونها، ة والتقليد لنماهم األنشطة التي يقبل عليها األطفال؛ حيث يجدون فيه المحاكالي والمسرحي: من أالنشاط التمثي -

الت واالستكشاف، وهذا يعكسه الطفل في أدوار التمثيل كما ينطوي في أساسه على الكثير من الخيال والتخمين والتساؤ

)  ق والتكيف، وتحقيق التوافيساعده على تفريغ طاقته بطريقة صحيحة التي يعيشها بالخيال غالباً وبالواقع احيانناً؛ مما

 0(1.21المجولي،

يح له الفرصة ويت الشعور بالمتعة والبهجة، ويجذب انتباهه ويثير خياله، النشاط القصصي: القصة عمل فني يمنح الطفل -

من  اء تصوراته؛ وعليه يعد هذا النشاط، وإثرلتكوين شخصيته في مجاالت النمو المختلفة، وتعرف على الحياة بأبعادها

 (1.240صومان،)الوسائل فاعلية لألطفال أهم

األشتراك  وهي نجاح األنشطة التفاعليةلقياس  ساسيةاأل المعايير( 1.24)دليل بناء األنشطة التفاعلية  كما وردت في

والمقابلة أو أ باالستباناتيم األنشطة التفاعلية تقو ويمكن، ، األشتراك العاطفي، المحتوى العلمي، الرغبة بإعادة التجربةالحسي

لدى أطفال  يالمستخدمة لتنمية الوعي السياحاألنشطة التفاعلية  ة لتقويميلكوسمن االستبانات ستفاد البحث الحالي احيث ، المالحظة

خصائص ؛ لمناسبتها لالروضةطفال ستخدام األنشطة التفاعلية وتطويعها في تعليم الخبرات المختلفة ألا لذا البد منالروضة، 

نظراً ألن الطفل حسي بطبعة ويعتمد بدرجة كبيرة في تعلمة  المتعلمين الصغار كونها أنشطة معتمدة على حواس الطفل وحركته،

 الحواس وهذا ما يجعل األنشطة التفاعلية الحسية مناسبة له0على اللعب واستخدام 

 :ربية السعوديةالمملكة العفي  الوعي السياحي ثاني:المحور ال

السياحة صناعه عصريه أخذت بها معظم بلدان العالم المعاصر لتحقيق مفهوم التنميـة الشـاملة للشعوب ولن تزدهر كخيار 

 ثنان على أن الوعي بمفهومه العام هواأقتصادي وهدف تنموي إذا لم يرافقها تحول في الوعي والفكر المجتمعي حيث ال يختلف 

 مل أساسي من عوامـل النهضـة والتطور الحضاري، وهناك تكامل واضح يبرز بين السياحة والتربية انطالقاً أساس التنمية بل وعا

 حيث أن التربية تساعد على نشر الثقافة بين أوساط المجتمع،  ،من العالقة الوثيقة بين هذين المفهومين
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ون بكل مستوى الوعي السياحي لدى الجميع والنتيجة ستك كل أبناء المجتمع يعني رفعة وترسيخ مفهوم التربية السياحية في عقلي

سيكون  ن التربية السياحية للمواطنأ ىالمجتمع لهذا نر ىتأكيد الحفاظ على الموارد السياحية وتغيير النظرة الدونية للسياحة لد

 .(1.11أيوب وآخرون، ) ثر بالغ األهمية في كيفيه تهيئيه للتعامل مع السائحألها 

احة من النشاطات المهمة لحياة البشر لتاثيرها المباشر والغير مباشر والممتد إلى مختلف الميادين األجتماعية السي تعتبر

كان هدف أغلب الرحالت في الماضي ديني، ومرتبط باألهتمام باألماكن الدينية وزيارتها، حيث  والثقافية واألقتصادية، والدينية0

الي يمكن القول بأن عملية السفر أساسها ديني وليس ترفيهي، كما أن هناك آثار إيجابية وجمع النصوص الدينية ودراستها، وبالت

للسياحة كالتفكير في مخلوقات هللا، ورؤية عجيب صنعه، ومشاهدة اآلثار اإلسالمية، واالطالع على السياحة اإلسالمية البيئية، 

لنشاط السياحي من التفاهم والتواصل وتعميق أوصار التبادل يزيد او 0(1.24)زحام وحجاج، وإظهار محاسن اإلسالم في التعامل

بين الشعوب، فالسياحة تعمل على تحقيق التعارف والتفاهم بين الشعوب وتمكنهم من التعرف على خصائص المجتمعات األخرى، 

هم، بط أفراد الشعب ببعضمما يساعد في إثراء حياة الناس، كما تعمل السياحة على تدعيم العالقات اإلنسانية بما يؤدي الى ر

وتنمي لديهم الوعي  0(1.21)الحربي، وكذلك ربط الشعوب ببعضها، وإقامة الصالت بينهم، وبالتالي تحقيق الصداقة والسالم

ك عن طريق التنقل وذل ،أنها تزيد نسبة التفاعل الثقافي بين الشعوب، وإمكانية التعرف على ثقافات جديدة ، حيثالسياحي الثقافي

لى االنفتاح الفكري والثقافي على الشعوب والحضارات األخرى التي يأتي منها المسافرون من إلمناطق المختلفة، باإلضافة بين ا

زحام  ) لى التقدم الحضاريإخالل األحتكاك المباشر بالسياح في األسواق، والمراكز السياحية، والمشآت السياحية مما يؤدي 

اء لى إعطإ في تغير الجو العملي، والعمل على كسر الحياة النمطية لإلنسان، والدعوة ن للسياحة أثر فاعالً إ 0(1.24وحجاج،

النفس اإلنسانية شيئاً من الراحة واالستجمام الذي ال غنى عنه لسالمة النفس وصحتها؛ إذ أن السياحة تعمل على التخلص من قيود 

األجواء المتعددة ستمتاع بلى الفرد توازنه النفسي، واالإالتي تعيد  العمل وما يتبعه من إرهاق نفسي وفكري، والقيام ببعض الهويات

تعد السياحة من أهم األنشطة التي تساعد بفاعلية في تحقيق التنمية حيث 0(4..1)أبو عراد، ومشاهدة مواقع طبيعية وبيئية جديدة

د أصبحت ي كثير من الدول غير البترولية، فقاالقتصادية في المجتمع،حيث أصبح قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي ف

أضخم صناعة في العالم متخطية صناعة السيارات، وهذا يعني أن صناعة السياحة لم تعد في العصر الحالي مقتصرة على المفهوم 

ور بالوالء تنمي لدى الفرد الشعكما 0(1.24)ال دغيم،  وتنمية األقتصاد مفي دع اً مهمالترفيهي فقط، ولكنها أصبحت عنصراً 

واألنتماء لوطنه واألعتزاز بتراثه، فالسياحة تجعل المواطنين حريصين كل الحرص على العمل على تحسين الخدمات بالمناطق 

في تثقيف المواطنين وزيادة معرفتهم بمعالم وطنهم  السياحية المختلفة، والمحافظة على الحرف اليدوية وتطويرها، وتساعد

  0(1.21) الحربي، ارية مما يصنع وعياً  وطنياً يزيد الشعور باإلنتماءالطبيعية والبشرية والحض

نه اإلدراك القائم على اإلحساس واالهتمام بالمواقع السياحية وأهميتها االقتصادية واالجتماعية بأ الوعي السياحييعرف و

مساهمة السياحية، مع وجود الدافع القوى لل والسياسية والثقافية والبيئية، والوقوف على المشكالت التي تواجه السياحة والحركة

 0(1.23)العجلوني،  في تنميتها في الدولة

التالميذ وإحساسهم بأهمية السياحة كثروة قومية  نه  إدراكأ( الوعي السياحي للطفل على 1.24 ) أبو درب عرفكما 

 يجب المحافظة عليها، والوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق التنمية السياحية0
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ر رقي المجتمع، وهذا عكس ما كان في الماضي يعتقد أنها يفي وقتنا الحالي تعتبر السياحة من ضروريات ومعايو

هتمام جميع البلدان، ولألهمية نعرض ذلك من الالستجمام واالستمتاع، حيث يعد الوعي السياحي لألطفال أمر ضروري لزيادة 

 خالل النقاط التالية:

 سياحة العتبارها صناعة المستقبل0توجيه األطفال نحو ال -2

 تقليل اآلثار السلبية تجاه السياحة وتأثيرها على المواطنين والمجتمع0 -1

 توصيل ثقافات الشعوب وحضارات األمم األخرى إلى األطفال0 -7

 إرشاد األطفال على األماكن الترفيه والثقافية والدينية واالثرية وتاريخها الحضاري0 -4

 (1.11ال بالمعلومات الحديثة عن السياحة وأهميتها )بوعبيد،تزويد األطف -4

إن الدور الذي تقـوم بـه الروضـة لتنمية الوعي السياحي متنـوع مـن حيـث األهداف واألشكال والطرق، من أجل الحصول 

 أطفال الروضة: المعارف والخبرات، واكتساب المهارات، ولقد تم تحديد أبعاد الوعي السياحي الواجب توافرها لدى ىعل

يتضمن هذا البعد تزويد األطفال بالمعلومات والمعارف والمفاهيم الالزمة إلشباع حاجاتهم  البعد المعرفي: 20

 استغالل إمكانات بيئتهم وحل مشكالتهم0 ىللمعرفة، مما يجعلهـم أكثر فهمـا وقـدرة علـ

األدائي أو العملي، وهذه المهارات تتطلب يتضمن كل ما يتعلق بالمهارات التي تتصل بالجانب  البعد المهاري:  10

قيام األطفال بعمل ما بدرجة عالية من اإلتقان بأقل جهد وفي أقل وقت ممكن، وتتضمن تنمية قدرات األطفال 

  0التفكير وحل المشكالتو اإلبداع ىعل

توجـه سـلوك يتضمن إكساب األطفال اتجاهات وميول وقيم اجتماعية مرغوبـا فيهـا، حيث  البعد الوجداني: 70

األطفـال تجـاه األشخاص واألحـداث، وتكـوين االتجاهات المرغوب فيها، ومن هذه االتجاهات التي تسهم في 

 0(1.12تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة حب الوطن، واالنتماء إليه، واالعتزاز به ) موسي، 

السياحي  تنمي الوعي من أجلها معلمة رياض األطفال التي تقوم ب العديد من األدوار( .1.2)وذكر العمرو وباحاذق 

 لدى أطفالها، منها:

 تنمية على االرتباط به و ترشد األطفال إلى زيارة المناطق السياحية المختلفة ليتعرفوا على وطنهم، مما يساعدهم

 والءهم له0

  اح التعامل مع السي يتغرس السلوك الحضاري لدى النشء عند مقابلة السائح، وتعرفهم على أفضل الطرق ف

 ومع المناطق السياحية0

 ،ات، والرحالت والزيار تعد األنشطة المختلفة التي تنمي الوعي السياحي لدى طفل ما قبل المدرسة، كالقصص

 واألنشطة التعبيرية والفنية0
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  ًؤدي إلىمما ي مقوماته السياحية واألثرية على تعرفالإلى حب الوطن عن طريق  وعلمياً  توجه الطفل نظريا 

لطفل الرباط القوي الذي سيربط بين ا ستعداد للدفاع عنه، وهذاتقوية الروابط التي تشده إلى وطنه، ويقوي لديه األ

 0يفخر بمنجزاته ويعتز بماضيه وحاضره وأرضه سيدفعه في المستقبل ليكون أفضل سفير لبلده

ة أنشطة حسية تفاعلين يتعلمها الطفل عن طريق بل يجب أكتساب الطفل هذه المفاهيم بشكل مجرد ان يتم أوال يمكن 

وتعتبر األنشطة التفاعلية أحد مكونات األساسية للمنهج لما لها من أهمية متزايدة ، همدروسة ومخططة جيداً وفقاً لخصائصه العمري

لدى  السياحي الوعي تنميةفي الخبرات والمهارات الالزمة في إثارة دافعية المتعلم نحو التعلم، كما تساعد على إكتساب المتعلمين 

لحقيقة ا المرتبطة بها، ويتعرفون على القيمة السياحية، ويمارسون األنشطة الثقافية واالجتماعية معالمال حيث يشاهدون األطفال،

  0وآداب التعامل مع السائحين ، وكيفية المحافظة عليها،السياحية الموجودة في وطنهم لتلك المعالم

 :بقةالدراسات السا .2.2

تضمن مع تقديم تعليقاً عليها ي إلى أبرز مالمحها،سوف يستعرض هذا البحث جملة من الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإلشارة 

 البحث الحالي، وسيتم عرضها من األقدم لألحدث0جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية التي يعالجها 

 لتفاعلية:دراسات تتعلق باألنشطة ا .1.2.2

لى قياس أثر برنامج مقترح قائم على األنشطة التفاعلية لتنمية المهارات الناعمة ومهارات إ : هدفت(.1.2) دراسة محمد

تم و ،المنهج شبه التجريبي تحيث استخدم ( طفل وطفلة،14وبلغ عدد العينة ) الذكاء الناجح لدى الموهوبين من أطفال الروضة،

توصلت وائمة المهارات الناعمة، قائمة مهارات الذكاء الناجح وبرنامج مقترح قائم على األنشطة التفاعلية، ق جمع البيانات باستخدام

 ،لى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين لصالح اآلداء البعدي في األداتين مما يدل على فاعلية البرنامج المقترحإالنتائج 

 0باألنشطة التفاعليةفال بضرورة تضمين مناهج رياض األطوأوصت 

ثر برنامج قائم على األنشطة التفاعلية إلكساب المفاهيم العلمية لطفل ألى معرفة إ: هدفت ( .1.1) دراسة نصار وآخرون

( طفل وطفلة من أطفال المستوى الثاني بمرحلة رياض األطفال بمدرسة نجية سالم الرسمية .7وبلغ عدد العينة )الروضة، 

تبار برنامج األنشطة التفاعلية وقائمة المفاهيم العلمية واخ البيانات باستخدام ، وتم جمعم المنهج شبه التجريبيحيث استخدللغات،

فاهيم العلمية كساب المإالدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي في نتائج  توصلتالمفاهيم العلمية المصور لطفل الروضة، حيث 

 ضة0المفاهيم لدى أطفال الرومن البرامج األثرائية التي تسهم في تنمية تصميم مزيد ب ، وأوصتألطفال المجموعة التجريبية

قتصادية ستخدام أنشطة تفاعلية الكترونية في تنمية بعض المفاهيم األألى التحقق من فاعلية إ : هدفت(.1.1) دراسة كدواني

 وتم جمع البياناتشبه التجريبي ذا المجموعتين،  حيث استخدمت المنهج ( طفل وطفلة،.3وبلغ عدد العينة ) لدى طفل الروضة،

لكتروني اختبار الذكاء لرأفن، قائمة المفاهيم االقتصادية المناسبة لطفل الروضة، اختبار المفاهيم االقتصادية المصور األ باستخدام

وسطي درجات ق داله احصائياً بين متلى وجود فروإواألنشطة التفاعلية االلكترونية لتنمية المفاهيم االقتصادية ، وتوصلت النتائج 

 ،األطفال لصالح التطبيق البعدي، مما يثبت فاعلية استخدام األنشطة التفاعلية في تنمية المفاهيم االقتصادية لدى طفل الروضة

 حول كيفية تطبيق األنشطة التفاعلية االلكترونية لألطفال0 وأوصت بتنظيم دورات تدريبية للمعلمات
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لى قياس فاعلية برنامج قائم على األنشطة التفاعلية اإللكترونية في تنمية القيم إ: هدفت (1.12 ) وندراسة كامل وآخر

حيث استخدمت المنهج شبه ( طفال وطفلة من أطفال المستوى الثاني للروضة،.3وبلغ عدد العينة )الخلقية لدى طفل الروضة، 

قائم على األنشطة  برنامجوئمة للقيم الخلقية الالزم تنميتها لطفل الروضة، قا باستخدام جمع البياناتالتجريبي ذا المجموعتين، وتم 

لكترونية، مقياس إلكتروني للقيم الخلقية لطفل الروضة، بطاقة مالحظة لألنشطة لتفاعلية اإللكترونية لتنمية القيم التفاعلية اإل

بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية وجود فرق دال احصائياً  الخلقية لدى طفل الروضة، وتوصلت الدراسة إلى

تلفة من برامج األنشطة التفاعلية االلكترونية في بيئات التعلم المخباالستفادة  ، وأوصتوالضابطة مما يبرهن على فاعلية البرنامج

 لدى فئات مختلفة من المتعلمين0

 دراسات تتعلق بالوعي السياحي: .2.2.2

الوعي السياحي لدى طفل الروضة من  فياألنشطة الفنية  دور إلى التعرف على: هدفت (.1.2) ذقحدراسة العمرو وبا

( من معلمات رياض األطفال الحكومية في 421نظر معلماتهم في ضوء مستوى وعيهم السياحي، وبلغ عدد أفراد العينة ) وجهة

: حصول درجة مرتفعة تجاه كل من اسة إلىتوصلت الدر، ويالمسح الرياض، واستخدمت االستبانة وفق للمنهج الوصفي منطقة

لروضة في جابي لدى طفل ايدور األنشطة في تكوين سلوك إوفي تنمية المعرفة السياحية لدى طفل الروضة،  دور األنشطة الفنية

عي الو ةمتخصصة في مجال استخدام األنشطة الفنية في تنمي بضرورة عقد برامج تدريبيةوأوصت السياحة،  التعامل مع قطاع

 0السياحي لدى طفل الروضة

إلى اقتراح دليل تربوي من اجل تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة السعودي،  : هدفت(.1.2) دراسة حسين

لمنهج الوصفي ا واستخدمتفي خمس أنواع من السياحة وهي: الترفيهية والدينية والثقافية والرياضية والتاريخية،  وتحددت العينة

ي المناسبة الهتمامات طفل الروضة، ودليل تربو استمارة تحديد أنواع السياحة السعودية مع البيانات باستخدامتم جوالتحليلي، 

قتراح دليل تربوي فني لتنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة إ لنتائج إلىوتوصلت افني مقترح لتنمية الوعي السياحي، 

ى: معلومات وصور ملونة سياحية مبسطة لكل نوع من أنواع عينة الدراسة، ثالثة أجزاء رئيسية تحتوي عل السعودي، اشتمل على

مادة علمية عن السياحة الداخلية في بإدخال ، وأوصت و يود زيارتهاأألماكن سياحية زارها الطفل  وأنشطة تربوية، وألبوم صور

 0 المملكة بصورة أساسية ومنتظمة لمرحلة الطفولة المبكرة

إلى تصميم برنامج رحالت مقترح لتنمية الوعي السياحي ألطفال الروضة بالمملكة العربية  ت: هدف(1.12) دراسة حسن

كاء اختبار ذتم جمع البيانات باستخدام و واستخدمت المنهج شبه التجريبي، ( طفال وطفلة،.4وبلغ عدد أفراد العينة ) السعودية،

واستبانة  ،س الوعي السياحي المصور ألطفال الروضةالمقترح، ومقيا رسم الرجل لجود انف هاريس، وبرنامج الرحالت

ة وجود فروق ذات داللة إحصائيإلى  ئجوتوصلت النتاواستبانة استطالع رأي خبراء التربية،  استطالع رأي معلمات الروضة،

وعي السياحي المتوسطي القياس البعدي لكل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في درجة  بين

 بتعميم تطبيق البرنامج المقترح على الروضات نظراً لفاعليته0، وأوصت الروضة بالمملكة العربية السعودية ألطفال
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المكتبة ( في تنمية الوعي  -يهامي اإل –إلى معرفة دور أنشطة األركان التعليمية ) الفني : هدفت (1.11دراسة بوعبيد )

ن وجهه نظر المعلمات، ومعرفة أكثر األركان التعليمية إسهام في تنمية الوعي السياحي لدى السياحي لدى أطفال الروضة م

أطفال الروضة من وجهه نظر المعلمات، أستخدمت المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق االستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها 

 وتوصلت النتائجلكة العربية السعودية بمحافظة االحساء، ( معلمة من معلمات رياض األطفال في المم.4على عينة بلغ عددها)

أطفال الروضة في المرتبة االول بدرجة كبيرة بمتوسط  يهامي في تنمية الوعي السياحي لدىدور أنشطة الركن اإل إلى

ة بمتوسط ة كبير(، دور أنشطة الركن الفني في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة في المرتبة الثانية بدرج4074حسابي)

(، على دور أنشطة ركن المكتبة في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة في المرتبة الثالثة واألخيرة بدرجة 4021حسابي )

السياحة وسلوك التعامل داخل رياض األطفال لألركان التعليمية بأهمية  بوضع خطط، وأوصت (..40كبيرة بمتوسط حسابي)

 السياحي0

 على الدراسات السابقة: تعقيب. 3.2.2

 كما يلي:يمكن التعقيب على الدراسات السابقة 

 ه في الدراسات السابقةأوجه االختالف والتشاب

منهج طبقت ال، حيث إن جميع الدراسات تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المنهج المتبع منهج الدراسة: -

 العمرو معواتفقت الدراسة الحالية  ،دمت المنهج الوصفي التحليلياستخ (.1.2دراسة حسين) التجريبي عداالشبه 

 في المنهج الوصفي المسحي0 (1.11بوعبيد )(، .1.2وباحاذق)

الدراسة إلى الكشف عن دور األنشطة تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الهدف، حيث هدفت  هدف الدراسة: -

 دى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات0التفاعلية في تنمية الوعي السياحي ل

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المجتمع، فجميعها حددت األطفال كمجتمع للدراسة،اختلفت مجتمع الدراسة: -

في مجتمع الدراسة وهي معلمات رياض  (1.11(، بوعبيد ).1.2دراسة العمرو وباحاذق)تفقت الدراسة الحالية مع ا

 األطفال0

أداة، ك البرنامج واألختباردراسة، فجميعهم استخدموا اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في أداة ال ة الدراسة:أدا -

 ( في استخدام االستبيان كأداة1.110(، بوعبيد ).1.2 وباحاذق) العمرو اتفقت مع دراسةأما الدراسة الحالية 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

والمساعدة على بناء اإلطار النظري للدراسة واختيار األداة  ل االلمام بتصور شامل لموضوع الدراسة الحالية،من خال

 واالستفادة من المراجع العلمية التي استندت عليها الباحثة0

 في الدراسة الحالية:التمييز 

ة تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروض دور األنشطة التفاعلية فيالتي تضمنت  -على حد علم الباحثة –كونها األولى 

) يمية األركان التعلاألنشطة القائمة على المسرح والقصص واألفالم،  المتمثلة في الرحالت التعليمية، ،من وجهة نظر المعلمات

 ،اإلذاعة المدرسة المكتبة(، -اإليهامي –الفني 
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طقة تحديداً بمن الروضة في المملكة العربية السعوديةفال طوكذلك قلة الدراسات التي تناولت الوعي السياحي لدى أ 

في تنمية الوعي في أنها ركزت على األنشطة الفنية ( عن الدراسة الحالية .1.2العمرو وباحاذق ) دراسة، حيث تختلف األحساء

 ي السياحي فقط،( عن الدراسة الحالية في أنها ركزت على الرحالت في تنمية الوع1.12حسن)وتختلف دراسة  السياحي فقط،

تنمية  في المكتبة( -اإليهامي –)الفني  ( عن الدراسة الحالية في أنها ركزت على األركان التعليمية1.11تختلف دراسة بوعبيد )و

معلمات رياض األطفال في ( وأنها شملت 1.11)على عينة أكبر من عينة دراسة بوعبيدوايضاً تم تطبيقها  ،فقط الوعي السياحي

 كومي واألهلي بمنطقة االحساء0القطاعي الح

 :البحثنهجية م .3

يعتبر البناء المنهجي خطوة أساسية في ضبط اتجاه ومنحنى كل بحث علمي يقوم به الباحث، إذ يتم وضع أبعاد الموضوع 

سنذكر  0 وفي هذا الفصلبحثتخدم أهداف الالتي وتحديده بطريقة موضوعية مما يسهل مهمة البحث والوصول إلى النتائج العلمية 

عالجة لى األساليب اإلحصائية المستخدمة في مإباإلضافة  ، األداة المستخدمة في جمع البيانات،بحثالوعينة المنهج المتبع ومجتمع 

 البيانات0

 : بحثمنهج ال. 1.3

ة في ألنشطة التفاعليالتي تهدف الى الكشف عن دور المالئمته لطبيعة الدراسة  ،المسحي المنهج الوصفي تم استخدام 

 0من وجهة نظر المعلماتتنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة 

 :بحثمجتمع ال. 2.3

 ، والتي تتم دراستها وتعميم النتائجالوثائق، أو األشياء المحددة تحديداً واضحاً  أواس يعرف المجتمع بأنه: مجموعة من الن

 0(1.24البحث عليها) مطاوع وآخرون،

حكومي في القطاعي ال حساءمنطقة األب في المملكة العربية السعوديةمن جميع معلمات رياض األطفال  بحثالتكون مجتمع 

 0األحساء معلمة، وذلك حسب اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة (.32)عددهن  والبالغ واألهلي

 :بحثعينة ال. 3.3

المشتقة من المجتمع األصل، ويفترض تمثيلها  و الوثائق، أو األشياءأد، بأنها: مجموعة من األفرا تعرف عينة البحث

طاوع مومستوياتها في المجتمع األصل) قيمها، ، لتمثل العينة المتغيرات موضع الدراسة بنفسالمجتمع األصل تمثيالً صادقا

 0(1.24،وآخرون

حجم مجتمع الدراسة، وصعوبة دراسة  لكبر اً اعتمدت أسلوب العينة العشوائية البسيطة الممثلة لمجتمع الدراسة نظر

في المملكة العربية  معلمة من معلمات رياض األطفال (241)من المجتمع األصلي بأكمله، وعليه فقد تكونت عينة الدراسة 

 0من مجتمع البحث %17 نسبة وهي تمثل السعودية بمنطقة األحساء في القطاعي الحكومي واألهلي
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 :البحثأداة . 4.3

 :ن قسمينماألداة وتكونت  ،بحثالاألنسب لتحقيق أهداف  دمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات؛ باعتبارهااستخ

طبيعة  غيرلمت اً وفق -خبرة السنوات لمتغير  وفقاً –ؤهل العلمي الملمتغير  اً وفق دراسةراد الأف) البيانات الشخصيةاألول قسم ال

ي دور الرحالت التعليمية فالمحور األول: : وقد تضمن أربع محاور، ستبياناال الثاني فقرات قسم، والأهلي( –المدرسة )حكومي 

 صالمسرح والقصاألنشطة القائمة على دور المحور الثاني: ، ( فقرات3تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة، وقد تضمنت )

 يالفن)األركان التعليمية دور المحور الثالث: فقرات، ( 4) ، وقد تضمنتلدى أطفال الروضة في تنمية الوعي السياحي واألفالم

: دور اإلذاعة المحور الرابع( فقرات، .2)، وقد تضمنت لدى أطفال الروضة في تنمية الوعي السياحيالمكتبة(  –اإليهامي  –

ياس ليكرت الخماسي حيث تم استخدام مقفقرات0 ( 4المدرسية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة، وقد تضمنت )

 ولتحديد مدى مساهمة األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من بحثكمعيار للحكم على استمارة ال

  4) ،موافقدرجات( 4) موافق بشدةعلى استجابة المعلمات كالتالي:حيث تم إعطاء درجات هذا المقياس  وجهة نظر المعلمات

 0درجة واحدة( 2) ، غير موافق بشدةتان(درج 1 ) ، غير موافقدرجات( 7 ) محايد، درجات(

 صدق األداة: 

 دق أداة الدراسة )االستبيان( من خالل:صتم التحقق من 

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

تم و لك فيصلبجامعة الم( محكمين من أعضاء هيئة التدريس ٧على )( 1 ملحق) تم عرض االستبانة في صورتها األولية

الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المهارة الذي  وتعديلاألخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم من إضافة فقرات جديدة، وحذف 

  ( فقرة، موزعة على أربعة محاور1.0ت أداة الدراسة بصورتها النهائية من )، وتكونتنتمي إليه، ووضوح الصياغة وسالمة اللغة

 صدق االتساق:  –ب 

( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات محاور .1ق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )تم تطبي

دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية 

 ذلك: ( يبين2-7) لكلية لألداة، والجدولله، وكذلك بين الفقرات والمحاور مع الدرجة ا

ارتباط بيرسون بين فقرات محاور دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة  ( معامل1-3جدول )

 .من وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمحاور مع الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط  الفقرات –المحور  األرقام

 مع المحور

معامل االرتباط 

 مع الدرجة الكلية

 : دور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى  أوالا

 أطفال الروضة
1 .943** 
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يقوم األطفال بزيارة بعض المعالم السياحية الترفيهية في  1

 المملكة0
.586** .658** 

 **570. **678. ال بزيارة المتاحف االثرية0 يقوم األطف 2

تحرص على االتصال بالشركات السياحية للحصول على  3

 برامج مخفضة لألطفال وبمميزات خاصة0
.787** .669** 

يمارس السلوك اإليجابي أثناء الرحالت داخل األماكن  4

 السياحية0
.788** .707** 

ناء ة التي يرونها أثيقترح األطفال حلوالً للمشكالت السياحي 5

 الرحالت0
.737** .697** 

 **706. **662. يشارك األطفال في بعض الفعاليات والمهرجانات السياحية0 6

دور األنشطة القائمة على المسرح والقصص واألفالم  ثانيا: 

 في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة
1 .917** 

 *547. **583. لسياحية الدينية0تقدم المعلمة المسرحيات عن األماكن ا 7

تسرد القصص عن األماكن السياحية الدينية مثل مسجد  8

 جواثا0
.850** .792** 

تعرض األفالم عن األماكن السياحية الدينية مثل الحج  9

 والعمرة0
.569** .708** 

 **600. **774. تقدم مسرحيات الوثائقية عن آداب التعامل مع السياح0 10

صص عن أهم األماكن السياحية التاريخية في المملكة تسرد ق 11

 مثل قصر إبراهيم األثري0
.844** .778** 

تسرد قصص عن كيفية المحافظة على األماكن السياحية في  12

 المملكة0
.714** .575** 

تعرض المعلمة أفالم وثائقية عن األماكن السياحية االثرية  13

 مثل جبل القارة0
.518* .540* 

( المكتبة –هامي ياإل – يثا: دور األركان التعليمية )الفنثال 

 .في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة
1 .949** 

14 

ي
ن الفن

الرك
 

 *542. **722. تفعل الركن بأنشطة ابتكارية عن األماكن السياحة0

يشكل الطفل بالعجائن األماكن التراثية في المملكة العربية  15

 السعودية0
.710** .724** 

تفعل ركن بأنشطة تشجع األطفال على ممارسة الحرف  16

 اليدوية التقليدية كحرفة الفخار وصناعة الخوصيات0
.717** .534* 
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يشكل الطفل عمل فني بالكوالج عن األزياء التراثية في  17

 المملكة العربية السعودية
.803** .792** 

18 

ي
هام

إلي
ن ا

الرك
 

خاللها يتذوق الطفل األطعمة  تفعل الركن بأنشطة من

 الشعبية0
.690** .708** 

 **599. *529. يمثل الطفل حياة البادية قديماً في المملكة العربية السعودية0 19

يتضمن أنشطة من خاللها يتغمص الطفل بعض األدوار مثل  20

 بائع المالبس التقليدية أو دور المزارع0
.723** .758** 

األلعاب الشعبية المشهورة في المنطقة التي يلعب في الركن  21

 يعيش فيها0
.865** .752** 

22 

ن المكتبة
رك

 

يتضمن الركن كتب تقدم معلومات عن أهم األماكن السياحية 

 في المملكة0
.756** .720** 

ا قصة عن المنتزهات في المملكة  الركنيؤلف الطفل في  23

 العربية السعودية بواسطة الصور0
.832** .848** 

يشاهد في الركن صوراً لألماكن الثقافية في المملكة العربية  24

 السعودية0
.638** .574** 

رابعا: دور اإلذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي  

 لدى أطفال الروضة
1 .941** 

 **663. **743. تستخدم اإلذاعة في بناء المواطنة مثل أداء النشيد الوطني0 25

لمعلمة اإلذاعة في نشر الوعي باألماكن السياحية تستخدم ا 26

 من خالل ما تقدمه في برامجها0
.745** .631** 

تتضمن اإلذاعة الفعاليات والمهرجانات السياحية مثل العيد  27

 الوطني السعودي0
.841** .783** 

تفعيل األسابيع واأليام العالمية للسياحة في اإلذاعة مثل يوم  28

 التمور0
.762** .766** 

 **775. **744. تنظم مسابقات بين األطفال لتنمية وعيهم السياحي0 29

 (0.4.(، * دالة احصائيا عند )0.2.** دالة احصائيا عند )               

ن معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات محاور دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال أ (2-7)يبين الجدول 

( 0.4.(، )0.2.الروضة من وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمحور المنتمية له دالة احصائيا عند مستوى داللة )

**(، وجميعها دالة عند 0444. -* 0424.وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمحور بين )

 (0  0.4.( او )0.2.)
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**( وهي دالة عند .0.4. --** 0.24.تباط بيرسون بين المحاور مع الدرجة الكلية لألداة، بين )كما تراوحت معامالت ار

( 0.2.**( وجميعها دالة عند )0443. --* 04.4.(، كما تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات مع الدرجة الكلية بين )0.2.)

 من صدق األداة0  تم التحقق(، وبذلك 0.4.أو )

 راسة:ثبات أداة الد

تم حساب معامالت الثبات على محاور دور األنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة 

كونة على عينة استطالعية مبحث داة الأوعلى الدرجة الكلية لألداة من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق  ،نظر المعلمات

 بين معامالت الثبات0( ي1-7والجدول )( معلمة .1من )

  وعلى الدرجة الكلية لألداة بحثلمحاور أداة ال معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 2-3جدول )

 م
 المحور

عدد 

 الفقرات

معامل 

 الثبات

دور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي  أواًل: 1

 السياحي لدى أطفال الروضة

6 0.80 

مسرح والقصص ثانيا: دور األنشطة القائمة على ال 2

واألفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال 

 الروضة

7 0.81 

 –هامي ياإل –يثالثا: دور األركان التعليمية )الفن 3

المكتبة( في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال 

 الروضة

11 0.91 

رابعا: دور اإلذاعة المدرسية في تنمية الوعي  4

 السياحي لدى أطفال الروضة

5 0.82 

 0.95 29 الثبات على الدرجة الكلية  

 

كما تراوحت معامالت الثبات على المحاور (، 0.4.بلغ ) ان معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل( 1-7)اظهر الجدول 

 0(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير الى تمتع أداة الدراسة بالثبات0.2.– .04.بين )

 :بحثت الإجراءا. 5.3

 وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل التالية:بحث عدًدا من اإلجراءات لتنفيذ ال تم اتباع

 .الحالية بحثاالطالع على المراجع والمصادر والدراسات السابقة لموضوع ال -

 .بناء االستبانة بصورتها األولية -

  بصورتها النهائية0 ، وضبطهاتحكيم االستبانة من قبل مختصين -

 داة0على عينة استطالعية للتحقق من صدق وثبات األبحث داة التطبيق أ -
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 0لى صورة الكترونيةإفي صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها  بحثتحويل أداة ال -

ي ف في المملكة العربية السعودية بمنطقة األحساء على معلمات رياض األطفال بصورة الكترونية توزيع االستبيان -

 مي واألهلي0القطاعي الحكو

 ،المقترحاتو صياغة التوصيات، ووربطها بالدراسات السابقةالنتائج وتفسيرها  تم جمع البيانات وتبويبها وتحليل  -

 0وتوثيق المراجع والمالحق

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 6.3

 األسئلة كالتالي:( في تحليل نتائج البحث واإلجابة عن SPSSم استخدام البرمجية اإلحصائية )ت

 0لفقرات أداة البحث عامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساقم -

 بحث0الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة ال -

 أسئلة البحث0 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن -

 باالعتماد على معادلة المدى:  وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومحاور أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة

 معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة المدى (3-3جدول ) 

 كبيرة جداا  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداا  درجة الموافقة

إلى  2من  الوسط الحسابي

284. 

 .284من  أكبر

 .183إلى 

 .183من  أكبر

 .784إلى 

 .784من  أكبر

 .481إلى 

 .481من  أكبر

 ..48إلى 

  

 :ومناقشتها بحثنتائج ال. 4

 بحثجابة عن تساؤالت الالحالي من خالل األ البحث يهإلستعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت ي

 ول: ما دور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟نتائج السؤال األ

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الرحالت المتوس تم حساب     

 يبين ذلك: (4-4والجدول ) ،التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

ية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور الرحالت التعليم( 4-4)جدول 

 الروضة من وجهة نظر المعلمات

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

يقوم األطفال بزيارة بعض المعالم السياحية  2 2

 الترفيهية في المملكة0
3.97 1.051 

 كبيرة
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 كبيرة 1.133 3.64 يقوم األطفال بزيارة المتاحف االثرية0  6 2

تحرص على االتصال بالشركات السياحية  5 3

للحصول على برامج مخفضة لألطفال وبمميزات 

 خاصة0

3.68 1.258 

 كبيرة

يمارس السلوك اإليجابي أثناء الرحالت داخل  1 4

 األماكن السياحية0
4.18 .987 

 كبيرة

يقترح األطفال حلوالً للمشكالت السياحية التي  4 5

 أثناء الرحالت0يرونها 
3.80 1.125 

 كبيرة   

يشارك األطفال في بعض الفعاليات والمهرجانات  3 6

 السياحية0
3.93 1.043 

 كبيرة

الدرجة الكلية لدور الرحالت التعليمية في تنمية   

الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة 

 نظر المعلمات

3.86 .899 

  

 كبيرة  

 

ور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط ن دأ( 4-4يبين الجدول )

( وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات دور الرحالت التعليمية في تنمية ..04.( وبانحراف معياري )7043حسابي )

( يمارس السلوك اإليجابي 4(، وجاءت الفقرة )4024 – 7034الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات بين )

( وبدرجة كبيرة، 0.44.( وبانحراف معياري )4024أثناء الرحالت داخل األماكن السياحية بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

اف معياري ( وبانحر7034( يقوم األطفال بزيارة المتاحف االثرية" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )1بينما جاءت الفقرة )

 ( وبدرجة كبيرة202770)

تاريخية لالثقافية واالدينية واألطفال حول السياحة في األماكن ثير معرفة هذه النتيجة لكون الرحالت التعليمية ت تعزو

عض لى بإأهمية تنظيم الرحالت  تؤكد علىالتي  (1.22بكر )مع دراسة  ، وتتفق هذه النتيجةوالترفيهية الموجودة في بلد األطفال

جال الم إلثراءوالمناسبة خالل تلك الرحالت ، وتخصيص األنشطة الالزمة والتعرف عليهاالممكن زيارتها األماكن السياحية 

لى إاألماكن السياحية؛ مما يؤدي  وهذهمن االرتباط بين األطفال لما يترتب على هذه الرحالت والنشاطات المصاحبة  التعليمي،

   وعيهم السياحي0زيادة 

شطة القائمة على المسرح والقصص واالفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة نج السؤال الثاني: ما دور األنتائ

 من وجهة نظر المعلمات؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور االنشطة القائمة  تم حساب

( يبين 4-4والجدول ) ،واالفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات على المسرح والقصص

 ذلك:
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور االنشطة القائمة على المسرح والقصص واالفالم في تنمية 5-4جدول )

 .تالوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلما

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 1.010 3.87 تقدم المعلمة المسرحيات عن األماكن السياحية الدينية0 5 2

تسرد القصص عن األماكن السياحية الدينية مثل مسجد  7 1

 جواثا0
3.82 1.078 

 كبيرة

الدينية مثل الحج تعرض األفالم عن األماكن السياحية  2 7

 والعمرة0
4.13 .981 

 كبيرة

 كبيرة  1.065 3.83 تقدم مسرحيات الوثائقية عن آداب التعامل مع السياح0 6 4

تسرد قصص عن أهم األماكن السياحية التاريخية في  1 4

 المملكة مثل قصر إبراهيم األثري0
4.15 .948 

 كبيرة

في  ن السياحيةتسرد قصص عن كيفية المحافظة على األماك 4 3

 المملكة0
3.93 1.070 

 كبيرة

تعرض المعلمة أفالم وثائقية عن األماكن السياحية االثرية  3 4

 مثل جبل القارة0
4.03 1.038 

 كبيرة

الدرجة الكلية لدور االنشطة القائمة على المسرح والقصص   

واالفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من 

 اتوجهة نظر المعلم

3.97 .867 

 كبيرة 

 

فالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة ن دور االنشطة القائمة على المسرح والقصص واألأ( 4-4يبين الجدول )

( وبدرجة كبيرة، وتراوحت المتوسطات الحسابية على 0434.( وبانحراف معياري )70.4جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

( تسرد قصص عن أهم األماكن السياحية التاريخية في المملكة مثل قصر 4(، وحصلت الفقرة )4024 – 7041الفقرات بين )

( وبدرجة كبيرة، بينما حصلت الفقرة 0.44.( وبانحراف معياري )4024إبراهيم األثري" على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( وبانحراف 7041" على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )( تسرد القصص عن األماكن السياحية الدينية مثل مسجد جواثا1)

 ( وبدرجة كبيرة20.440معياري )

تساعد على و موتجذبه مالتي تثير خياله، لألطفالالمسرح والقصص واألفالم من األنشطة المحببة لكون  تعزو هذه النتيجة

الم على أهمية استخدام المسرح والقصص واألف دالتي تؤكمع العديد من الدراسات  هذه النتيجة وتتفقيهم، تنمية الوعي السياحي لد

في تنمية الوعي السياحي لدى ال قصور في دور المعلمة إهو  ، وأن اهمال استخدامها مافي تنمية الوعي السياحي لدى األطفال

 ،السياحية في المحافظة على البيئة واألماكنعلى دور المسرح التي تؤكد ( 1.11) منها دراسة الشهرانيو األطفال
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لدى األطفال الذي يرجع لقلة تقديم التي تؤكد على ضعف دور المعلمة في تنمية الوعي السياحي  (.1.2زكي)ايضاً دراسة  

 ليها0عوطرق المحافظة  وثائقية عن المعالم السياحية االثرية،الالمسرحيات عن األماكن السياحية، وقلة االهتمام بعرض األفالم 

المكتبة( في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من  -االيهامي  -: ما دور االركان التعليمية )الفنينتائج السؤال الثالث

 وجهة نظر المعلمات؟

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور االركان التعليمية تم 

 ( يبين ذلك:3-4والجدول ) ،في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات المكتبة( -يهامي اإل -)الفني

المكتبة( في تنمية  -االيهامي  -: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور االركان التعليمية )الفني(6-4)جدول 

 .الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

المتوسطات  الفقرات –الركن  لرتبةا م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 765. 4.07 يركن الفنال 2 

 كبيرة 985. 4.09 تفعل الركن بأنشطة ابتكارية عن األماكن السياحة0 2 2

يشكل الطفل بالعجائن األماكن التراثية في المملكة العربية  4 1

 السعودية0
3.94 .995 

 كبيرة

تفعل الركن بأنشطة تشجع األطفال على ممارسة الحرف  1 7

 اليدوية التقليدية كحرفة الفخار وصناعة الخوصيات0
4.20 .836 

 كبيرة

يشكل الطفل عمل فني بالكوالج عن األزياء التراثية في  3 4

 المملكة العربية السعودية
4.06 .936 

 كبيرة 

 كبيرة جدا 637. 4.33 يهاميالركن اإل 1 

تفعل الركن بأنشطة من خاللها يتذوق الطفل األطعمة  3 4

 الشعبية0
4.25 .887 

 كبيرة جدا

يمثل الطفل حياة البادية قديماً في المملكة العربية  2 3

 السعودية0
4.38 .722 

 كبيرة جدا

يتضمن الركن أنشطة من خاللها يتغمص الطفل بعض  1 4

 المزارع0األدوار مثل بائع المالبس التقليدية أو دور 
4.44 .689 

 كبيرة جدا

يلعب الطفل األلعاب الشعبية المشهورة في المنطقة التي  4 4

 يعيش فيها0
4.24 .883 

 كبيرة جدا

 كبيرة 922. 4.01 ركن المكتبة 3 
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يتضمن ركن كتب تقدم معلومات عن أهم األماكن السياحية  2 .

 في المملكة0
3.94 1.090 

 كبيرة

2

. 

ن قصة عن المنتزهات في المملكة يؤلف الطفل في رك 3

 العربية السعودية بواسطة الصور0
3.80 1.186 

 كبيرة

2

2 

يشاهد في الركن صوراً لألماكن الثقافية في المملكة  1

 العربية السعودية0
4.30 .950 

 كبيرة جدا

 -ي االيهام -كان التعليمية )الفنيرالدرجة الكلية لدور األ  

 سياحي لدى أطفال الروضة المكتبة( في تنمية الوعي ال
4.15 .654 

 كبيرة 

 

المكتبة( في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة  -يهامي اإل -كان التعليمية )الفنيرن دور األأ( 3-4يبين الجدول )

سط يهامي بالمرتبة األولى بمتو(، وجاء الركن اإل0344.( وبانحراف معياري )4024جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

( 40.4بمتوسط حسابي ) يركن الفنال( وبدرجة كبيرة جدا، وفي المرتبة الثانية جاء 0374.( وبانحراف معياري )4077حسابي )

( وبانحراف معياري 40.2( وبدرجة كبيرة، وفي المرتبة الثالثة جاء ركن المكتبة بمتوسط حسابي )0434.وبانحراف معياري )

 ( وبدرجة كبيرة0.110.)

 والتجريب االستكشافحب تثير التي  المحببة لألطفال التفاعلية لكون األركان التعليمية من األنشطةلنتيجة تعزو هذه ا

لنتيجة ، وتتفق هذه الديهم من خالل استخدام الكثير من الحواسمما يؤدي الى تنمية الوعي السياحي ، للعب والخيالالستطالع واوا

ى في تنمي الوعي السياحي لدالمكتبة(  –اإليهامي  –التعليمية )الفني همية األركان ( التي تؤكد على أ1.11بو عبيد )مع دراسة 

 أطفال الروضة0

 ذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟نتائج السؤال الرابع: ما دور اإل

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور االذاعة المدرسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة  تم حساب

 ( يبين ذلك:4-4والجدول ) ،في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور االذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال 7-4جدول )

 .ن وجهة نظر المعلماتالروضة م

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا  731. 4.52 تستخدم اإلذاعة في بناء المواطنة مثل أداء النشيد الوطني0 1 2

تستخدم المعلمة اإلذاعة في نشر الوعي باألماكن السياحية  4 1

 من خالل ما تقدمه في برامجها0
4.10 .925 

 كبيرة 
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تتضمن اإلذاعة الفعاليات والمهرجانات السياحية مثل  2 7

 العيد الوطني السعودي0
4.44 .789 

 كبيرة جدا 

تفعيل األسابيع واأليام العالمية للسياحة في اإلذاعة مثل  3 4

 يوم التمور0
4.41 .764 

 كبيرة جدا 

 كبيرة 1.014 3.91 0تنظم مسابقات بين األطفال لتنمية وعيهم السياحي 5 4

الدرجة الكلية لدور االذاعة المدرسية في تنمية الوعي   

 السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات
4.28 .664 

 كبيرة 

 

ذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط ن دور اإلأ( 4-4يبين الجدول )

 – 70.2( وبدرجة كبيرة جدا، وتراوحت المتوسطات الحسابية على الفقرات بين )0334.وبانحراف معياري ) (4014حسابي )

( 4041( تستخدم اإلذاعة في بناء المواطنة مثل أداء النشيد الوطني" بالمرتبة األولى بمتوسط )2( حيث جاءت الفقرة )4041

( تنظم مسابقات بين األطفال لتنمية وعيهم السياحي" 4ءت الفقرة )( وبدرجة كبيرة جدا، بينما جا0472.وبانحراف معياري )

 ( وبدرجة كبيرة20.240( وبانحراف معياري )70.2بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

ن ممن خالل ما تقدمة  نشر الوعي السياحي بين أطفالها ضرورةاإلدارة المدرسية بهمية وعي نظراً ألهذه النتيجة  تعزو

يقات التي المعالتي تؤكد على  (1.11شهراني )المع دراسة هذه النتيجة ، وتتفق المدرسية في اإلذاعةالسياحة محتويات تخص 

عف ض خفاض الميزانية المخصصة لتنفيذ األنشطة المدرسية ايضاً في انتكمن من نشر الوعي السياحي بين أطفالها تحد المدرسة 

 دائية0ين تلميذات المرحلة االبتاهتمام اإلدارة المدرسية بنشر الوعي السياحي ب

عرض ومناقشة نتائج السؤال الرئيس والذي نصه ما دور االنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة 

 من وجهة نظر المعلمات؟

التفاعلية  طةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة البحث حول دور االنش

 ( يبين ذلك:4-4والجدول ) ،في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور االنشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال 8-4جدول )

 .الروضة من وجهة نظر المعلمات

 الرتبة م
 المحور

توسطات الم

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

أواًل: دور الرحالت التعليمية في تنمية الوعي السياحي  4 1

 0لدى أطفال الروضة
3.86 .899 

 كبيرة
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ثانيا: دور األنشطة القائمة على المسرح والقصص  3 2

 0واألفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة
3.97 .867 

 كبيرة

 –هامي ياإل –يثالثا: دور األركان التعليمية )الفن 2 3

 0المكتبة( في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة
4.15 .654 

 كبيرة

رابعا: دور اإلذاعة المدرسية في تنمية الوعي السياحي  1 4

 لدى أطفال الروضة0
4.28 .664 

 كبيرة جدا

لوعي ا نشطة التفاعلية في تنميةالدرجة الكلية لدور األ  

 السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات0
4.07 .657 

 كبيرة

 

نشطة التفاعلية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة ن الدرجة الكلية لدور األأ( 4-4يبين الجدول )

جاء: دور اإلذاعة المدرسية في (، و0344.( وبانحراف معياري )40.4نظر المعلمات جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة 0334.( وبانحراف معياري )4014تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ضة والمكتبة( في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الر –يهامي اإل – يجدا، وفي المرتبة الثانية جاء دور األركان التعليمية )الفن

( وبدرجة كبيرة، كما جاء دور األنشطة القائمة على المسرح والقصص 0344.( وبانحراف معياري )4024بمتوسط حسابي )

( 0434.( وبانحراف معياري )70.4واألفالم في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

تعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة" بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي وبدرجة كبيرة، بينما جاء دور الرحالت ال

 ( وبدرجة كبيرة0..04.( وبانحراف معياري )7043)

 ،يؤدي الي تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضةالحواس، مما تعتمد على تعزو هذه النتيجة لكون األنشطة التفاعلية 

( التي تؤكد على دور مؤسسات ما قبل 1.27مع دراسة بكر )النتيجة هذه خالل حواسهم، وتتفق  بكون األطفال يتعلمون من

قصص لمسرح والنشطة الرحالت التعليمية وامن خالل استخدامهم أللدى طفل رياض األطفال المدرسة في تنمية الوعي السياحي 

 لروضة0واألنشطة الفنية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال ا

 :والمقترحات ياتالتوص. 5

 التوصيات:. 1.5

 0الوعي السياحينشر دورات تدريبية لقائدات الروضات والمعلمات عن أهمية وزارة التعليم ن تقدم أ -

 تخص السياحة بأنواعها المختلفة0 لتنفيذ األنشطة المختلفة زيادة الميزانية المخصصة للروضات -

 تعليمية0م مع شركات نقل كافية لنقل األطفال عند الخروج لرحالت يأن تتعاون وزارة التعل -

 0ناطق بالمملكةوالمثار في المحافظات الفعاليات السياحية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة واآل إشراك األطفال المميزين في -

لسياحة مثل موقع الهيئة العامة ل روضتي منصةداخل وضع روابط للمواقع التي تختص بالسياحة بالمملكة العربية السعودية  -

 من مصادر موثوقة0مورهم بالمعلومات السياحية أاء األطفال وأولياء إثرواآلثار من أجل 
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ية السعودية بالمملكة العرب األثرية والتاريخية والترفيهية ةيسياحالمعالم فتراضية التي تختص بالإرحالت ومتاحف وضع  - 

 بالسياحة بالمملكة0 روضتي إلثراء األطفال منصةداخل 
 

 مقترحات البحوث المستقبلية:. 2.5

 الطفولة المبكرة0 حلةلدى أطفال مرلوالدين في تنمية الوعي السياحي ور اد -

 فاعلية برنامج قائم على األنشطة التفاعلية االلكترونية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال مرحلة الطفولة المبكرة0 -

 0الطفولة المبكرة مرحلةأطفال لدى  هالسياحي ثقافةالمتاحف األفتراضية في تنمية ال فاعلية برنامج قائم على -

 

 المراجع. 6

االبعاد التربوية للسياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية ودور بعض المؤسسات في تنمية 0 (4..1)0 صالح، بو عرادأ

 0 34-44، (27حولية كلية المعلمين في أبها )0 الوعي السياحي

تنمية التحصيل المعرفي والوعي السياحي في الدراسات فاعلية إستخدام نموذج الفورمات ل0 (1.24)0 عالم علي، أبودرب

 0 224-44، (47مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية)0 االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 0 دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، االعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية0 (1.24)0 خالد، آل الدغيم

0 (1.11)0 محمد عبدالجواد أحمد، محمد، محمد محمد أحمد، الضهراوي، ميرفت عبدالغفار، الجوهري، سيدحسيني ، أيوب

، ضيةمجلة بحوث التربية الريا0 دور الرحالت الترويحية في تنمية الوعي السياحي لدى طالب كليات التربية الرياضية

41(24.) ،24.-243 0 

على تعلم بعض  vفعالية إستخدام خريطة الشكل 0 (1.11)0 عادل محمد أسماء، عبدالمجيد، أحمد يحيى عبدالهادي، البسيوني

، (47) المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية0 مسابقات الميدان والمضمار لتلميذات المرحلة اإلعدادية

43-41 0 

لسياحة الداخلية والحفاظ على الموروث دور مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة ا0 (.1.2)0 أريج إبراهيم عبدالحميد، الحاسي

 0 277-224، (.4مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية)0 الثقافي الليبي: تصور مقترح االعالم التربوي

 0 دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، التسويق السياحي في المنشات السياحية0 (1.21)0 عباس، الحربي

دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي السياحي لدى التلميذات من وجهة 0 (1.11)0 ميمونة بنت دائل بن عايض، الشهراني

 0 124-244، (71)7، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات0 نظر المعلمات بمدينة الرياض

]رسالة  0أثر استخدام األنشطة التعليمية في تنمية بعض المفاهيم الجغرافية لدى طفل الروضة0 (.1.2)0 سهاد عبداالله، النجار

 0 جامعة االسراء0 ماجستير غير منشورة[
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تطور السياحة في األردن دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات الخاصة األردنية دراسة 0 (1.23)0 عبدهللا علي، العجلوني

 0 37-44، (24مجلة كلية التربية)0 حالة جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا

دور األنشطة الفنية في الوعي السياحي لدى طفل الروضة 0 (.1.2)0 رجاء بنت عمر، باحاذق، بدور بنت عبدالعزيز، العمرو

 0 424-741، (.1).، مجلة البحث العلمي في التربية0 من وجهة نظر معلماتهم في ضوء مستوى وعيهمن السياحي

احة في واالتجاه نحو السيفاعلية استخدام برنامج مقترح في التربية السياحية على التحصيل الدراسي 0 (1.21)0 فهد، العميري

مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية 0 مادة الدراسات االجتماعية لطالب الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة

(7.) ،231-1.. 0 

ت اتصميم بيئة تعلم إلكتروني قائمة على الدمج بين األنشطة التفاعلية ومحفز0 (.1.2)0 خالد بن ناصر بن مذكر، القحطاني

، صةالمجلة التربوية الدولية المتخص0 األلعاب الرقمية لتنمية بعض الممهارات الحياتية لدى أطفال الروضة بمنطقة تبوك

4(7) ،44-22. 0 

استخدام النشاط التمثيلي ولعب األدوار لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى أطفال الروضة 0 (1.21)0 حنان شوقي، المجولي

 0 42-74، (17)1، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس0 ةبالمملكة العربية السعودي

دور بعض عناصر المنظومة التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى طالب المدرسة 0 (1.23)0 عائشة ذياب شياب، المطيري

 0 .32-441، (234)1، مجلة التربية0 من وجهة نظرهم ومعلميهم في ضوء بعض المتغيرات

دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي السياحي لدى 0 (1.24)0 سهير عبداللطيف، أبوالعال، ابعائشة بنت ذي، المطيري

 0 جامعة القصيم0 ] رسالة ماجستير منشورة[0 طالبها:دراسة ميدانية بمحافظة المذنب

 0 مدينة الملك عبدهللا للطاقة0 دليل بناء األنشطة التفاعلية0 (1.24)0 المملكة العربية السعودية

فاعلية استخدام المتحف االفتراضي في تنمية بعض المفاهيم التاريخية والجغرافية 0 (1.24)0 ور إبراهيم عبدالهاديمنص، المنسي

 0 213-2.7، (21مجلة دراسات في التعليم العالي)0 لطفل ما قبل المدرسة

، يةجلة الطفولة والتربم0 دور مؤسسات ما قبل الدرسة في تنمية الوعي السياحي لدى طفل رياض األطفال0 (1.27)0 سحر، بكر

4(24) ،447-423 0 

دور األركان التعليمية في تنمية الوعي السياحي لدى أطفال الروضة من وجهة 0 (1.11)0 ساره عبداللطيف عبدالعزيز، بو عبيد

 0 4.4-444، (.4) المجلة العربية للنشر العلمي0 نظر المعلمات

طفال الروضة بالمملكة العربية في تنمية الوعي السياحي أل برنامج رحالت مقترح وأثره0 (1.12)0 إيمان محمود السيد، حسن

 0 224-44، (.2) مجلة العلوم اإلنسانية0 سعوديةال

بحث مجلة ال0 دليل تربوي فني مقترح لتنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضة السعودي0 (.1.2)0 حنان حسن إبراهيم، حسين

 0 147-137، (.1العلمي في التربية )
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أثر برنامج قائم على األنشطة الحسية في تنمية بعص مفاهيم 0 (1.24)0 ابتسام رمضان، السويح، لوهابمحمد عبدا، حمزة

، (13). ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية0 التفكير الرياضي لطفل الروضة في عمان

24-77 0 

 0 اهرةالق0 منتوجات تكنوولوجيا التعليم0 (7..1)0 محمد عطية، خميس

 0 724-..7، (27مجلة الباحث االجتماعي) 0 دور الوعي السياحي في تحقيق التنمية السياحية0 (1.24)0 منال، ديابي

فاعلية برنامج في األنشطة التفاعلية لتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ مرحلة 0 (1.11)0 عديلة عبدالحميد عبدالوهاب، رجب

 0 34-24، (.14القراءة والمعرفة )مجلة 0 الطفولة المبكرة بمكة المكرمة

دور معلم التعليم االبتدائي في تنمية الوعي السياحي للتالميذ في ضوء التنمية المهنية 0 (.1.1)0 سارة محمد عبد السميع، رزيقي

 0 722-.13، (41المجلة التربوية)0 له

 0 144-137، (3مجلة العلوم اإلنسانية)0 الوعي السياحي ودورة في تنمية القطاع السياحي الجزائري0 (1.23)0 بودربالة، رفيق

فعالية تصور مقترح لكتالوج فني لتعريف الطفل ببعض 0 (1.24)0 ريهام أحمد عفيف، حجاج، رضوان رضوان علي، زحام

 0 .3-1، (23مجلة رعاية وتنمية الطفولة)0 العربيةالمعالم السياحية بجمهورية مصر 

مجلة دراسات 0 ياض األطفال في تنمية الوعي السياحي لدى طفل الروضةدور معلمة ر0 (.1.2)0 إيناس أحمد عبدالعزيز، زكي

 0 173-241، (.في الطفولة والتربية)

فاعلية استخدام األنشطة القصصية الحسية واإللكترونية في إكساب 0 (1.24) 0فايزة أحمد، يوسف، فاطمة عاشور توفيق، شعبان

 0 .3-.4، (.2)1، والنفسيةمجلة العلوم التربوية 0 الثقافة الغذائية لطفل الروضة

امع في مجلة الج0 فاعلية برنامج قائم على األنشطة المتكاملة في إكساب المفاهيم التوبيولوجية0 (1.24)0 احمد إبراهيم، صومان

 0 34-44، (4الدراسات النفسية والعلوم التربوية)

نشطة االلكترونية التفاعلية لمرحلة متطلبات األ0 (1.12)0 خالد رمضان عبدالفتاح، سليمان، حسناء محيي الدين، عبدالغفار

المجلة الدولية للعلوم 0 رياض األطفال في المدارس األهلية بمدينة جدة من وجهة نظر أولياء األمور والمعلمات والقائدات

 0 2.4-44، (32التربوية والنفسية )

 عض المفاهيم الجغرافية لطفل مافاعلية برنامج مقترح قائم على القصص الحركية لتنمية ب0 (1.24)0 ياسر محمد، عبدالهادي

 0 423-7.7، (0 47مجلة دراسات عربية في التربية وعلم نفس) 0 قبل المدرسة

ة ] رسال0 درجة أمتالك مدرسي مادة الجغرافيا في المرحلة المتوسطة في العراق للوعي السياحي 0(1.24)0 صالح حميد، عوده

 0 جامعة آل البيت0 ماجستير غير منشورة[
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برنامج قائم على نموذج أوزوبل باستخدام الكتاب التفاعلي في تحسين صعوبات التعلم 0 (.1.1)0 ل محمدإيمان جما، فكري

 0 234-34، (23مجلة كلية رياض األطفال )0 الحسابية لدى طفل الروضة

التفاعلية  فاعلية برنامج قائم على األنشطة0 (1.12)0 شيماء عبدالعزيز، عبداللة ،لمياء أحمد، كدواني، مجدي خير الدين، كامل

 0 4.4-.41، (.2دراسات الطفولة والتربية)0 االلكترونية في تنمية القيم الخلقية لدى طفل الروضة

فاعلية استخدام أنشطة تفاعلية إلكترونية لتنمية بعض المفاهيم االقتصادية لدى طفل 0 (.1.1)0 لمياء أحمد محمود، كدواني

 0 1.4-.27، (47)21، مجلة الطفولة والتربية0 الروضة

المهارات الالزمة النتاج الدروس االلكترونية التفاعلية متعددة الوسائط لدى طالب تكنولوجيا 0 (1.24)0 احمد محمد احمد، حمدم

 0 411-444، (244)1، مجلة جامعة االزهر0 التعليم

 ارات الذكاء الناجحبرنامج مقترح قائم على األنشطة التفاعلية لتنمية المهارات الناعمة ومه0 (.1.2)0 ماجدة فتحي سليم، محمد 

 0 .77-144، (.4مجلة الطفولة والتربية)0 لدى الموهوبين من أطفال الروضة

مبادئ البحث ومهاراته في العلوم التربوية 0 (1.24)0 حمدي أبوفتوح، عطيفة، حسن جعفر، الخليفة، ضياء الدين محمد، مطاوع

 0 مكتبة المتنبي0 والنفسية واالجتماعية 

فاعلية برنامج قائم على األنشطة التعليمية لتنمية الثقافة السياحية التاريخية لدى أطفال 0 (1.12)0 سعيد عبدالمعز علي، موسى

 0 244-272، (44)27، مجلة الطفولة والتربية0 الروضة

برنامج قائم على األنشطة 0 (.1.1)0 عفت حسن سعيد، درويش، ماجدة أحمد الورداني، عمران، حنان محمد عبدالحليم، نصار

 0 411-4.2، (1).1، كلية التربية-جامعة كفر الشيخ 0 (.1.1)0 كساب المفاهيم العلمية لطفل الروضةالتفاعلية إل

األمانة ، مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية0 هـ02472/2474 خطة التنمية التاسعة0 (2472)0 وزارة االقتصاد والتخطيط

 0 العامة
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أثر تدريبات الكروس فيت في تطوير القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين والقوة المميزة بالسرعة لعضالت 

 الرجلين لممارسات كرة الطائرة

The effect of CrossFit training on developing the explosive power of the muscles of the 

arms and the strength characteristic of the speed of the muscles of the legs for volleyball 

practices 

 : الباحثة/ أصايل أحمد حامد الشاميإعداد

 ، المملكة العربية السعوديةةبكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني، جامعة طيب

 asayelalshami@gmail.comEmail:  

 الحجيليعبد العزيز  فيصل اميره /ةلباحثا

 ، المملكة العربية السعوديةةبكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني، جامعة طيب

 amiraalhujaili1@gmail.comEmail:  
 

 ملخص البحث

 أثر ةمالحظ والرجلين، الذراعين لعضالت البدنية القدرات لقياس قدمةالم االختبارات على التعرف إلى الحالي البحث يهدف

 طائرة،ال كرة لممارسات والرجلين الذراعين بعضالت الخاصة البدنية القدرات تطور على فيت الكروس التدريبي األسلوب

ي في مكنونها تي أهمية البحث التتأ، ووالضابطة التجريبية المجموعتين من لكل والبعدي القبلي االختبارين بين الفروق اكتشاف

المنهج التجريبي  اناستخدمت الباحثت .إمكانية تأثير أساليب التدريب الحديثة على القدرات البدنية التي قد تضيف للمعرفة مستقبالا 

البحث ( ممارسات من مجتمع 8باستخدام االختبار القبلي والبعدي على مجموعتين تجريبية وضابطة وعينة البحث تتكون من )

أال وهو ممارسات كرة الطائرة في نادي األنصار. وتطرقنا بعد ذلك ألبعاد البحث وهي بعد بشري يتكون من ممارسات لكرة 

هـ وتم تطبيق االختبار القبلي بتاريخ 1443/ 6/7الطائرة، وبعد زمني يتمثل في البداية الفعلية في كتابة البحث كانت بتاريخ 

أبرز . وكانت هـ والفترة الزمنية بينهما تم تطبيق األسلوب التدريبي19/8/1443دي بتاريخ هـ واالختبار البع5/8/1443

ارية لعضالت إيجابي على القدرة االنفج ريبات الكروس فيت التي طُبقت على المجموعة التجريبية تأثيرلتد أن  البحث:  ستنتاجاتا

. وقد اشتملت أهم التوصيات على عمل أبحاث ات كرة الطائرةالذراعين والقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين لدى ممارس

 تطبيق الكروس فيت على الممارسين فئة الذكورو أخرى تتضمن أثر تدريبات الكروس فيت على مختلف الرياضات األخرى

نحو ت كروس فياالتجاه في استخدام تدريبات الو محاولة استخدام وسائل قياس أخرى مثل القياسات الفسيولوجية أو المهاريةو

وأخيرا زيادة فترة تطبيق الوحدة التدريبية لشهر ، كروس فيت على مختلف المراحل السنيةالإجراء بحوث ألثر و اإلعداد الخاص

 أو أكثر.

 تدريبات الكروس فيت، القدرات البدنية، القدرة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، كرة الطائرة. الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
mailto:asayelalshami@gmail.com
mailto:amiraalhujaili1@gmail.com
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The effect of CrossFit training on developing the explosive power of the muscles of the 

arms and the strength characteristic of the speed of the muscles of the legs for volleyball 

practices 

 

Abstract:  

The current research aims to identify the tests presented to measure the physical abilities of the 

muscles of the arms and legs, to note the impact of the CrossFit training method on the 

development of the physical capabilities of the muscles of the arms and legs for volleyball 

practices, to discover the differences between the pre and post tests for each of the experimental 

and control groups, and the importance of the research comes in Its potential is the effect of modern 

training methods on physical abilities that may add to knowledge in the future. 

The two researchers used the experimental approach using the pre and post test on two groups, 

experimental and control, and the research sample consisted of (8) practices from the research 

community, which is volleyball practices in Al-Ansar Club. We then touched on the dimensions 

of the research, which is a human dimension consisting of volleyball practices, and a time 

dimension represented in the actual beginning of writing the research on 6/7/1443 AH, and the 

pretest was applied on 5/8/1443 AH and the post test on 8/19/1443 AH and the time period 

Between them the training method was applied. The most important conclusions of the research 

were: that crossfit training, which was applied to the experimental group, had a positive effect on 

the explosive ability of the muscles of the arms and the strength of the speed of the muscles of the 

legs in volleyball practices. The most important recommendations included the work of other 

researches that include the impact of Cross Fit training on various other sports, the application of 

Cross Fit on male practitioners, the attempt to use other measurement methods such as 

physiological or skill measurements, the trend in using Cross Fit training towards special 

preparation, and conducting research on the impact of Cross Fit on various Sunni stages, and 

finally increasing the period of application of the training unit for a month or more. 

Keywords: Crossfit Training, Physical Abilities, Explosive Ability, Strength with Speed, 

Volleyball. 
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 المقدمة. 1

ا خالل السنوات األخيرة، وهذا التطور فتح باباا للباحثين شهدت لعبة كرة الطائرة التي تعد من األل ا سريعا عاب الجماعية تطورا

الكتشاف أساليب تعمل على تطوير اللعبة سواءا من ناحية قانون اللعبة أو من ناحية األداء الفني أو حتى من ناحية تطوير القدرات 

ن اإلناث أي لم يقتصر الموضوع على الالعبين فقط بل أصبح البدنية لممارسي كرة الطائرة من الذكور أو حتى الممارسات م

الموضوع يضم أصحاب هواية ممارسة كرة الطائرة. فاتجهت الباحثتان لهذه الفئة لكونها فئة محبة لكرة الطائرة ولم تصل إلى 

اعين ة سواءا لعضالت الذرمستوى الالعبين ويجب أخذها بعين االعتبار. وال شك أن كرة الطائرة تحتاج إلى مقدرة عضلية كبير

أو الرجلين وزيادة كفاءاتها تؤدي إلى زيادة تحسن األداء عالقة طردية. لذا من المهم أن تكون القدرات البدنية لممارسات كرة 

الطائرة محققة للجانب المهاري للعبة وعدم اهمال هذا الجانب الذي بدوره سيؤثر على مستوى األداء. فسيتضمن البحث إعداد 

ة تدريبية تُدعى الكروس فيت التي تعتبر من األساليب التدريبية الحديثة في وقتنا الحاضر التي تغلب عليها طابع القوة والسرعة وحد

التي تخدم الجانب المهاري في لعبة كرة الطائرة والكروس فيت تجمع بين تمارين الجمباز ورفع األثقال واللياقة القلبية التنفسية 

 ويرى  كل من كالويدينو واخرون وليو واخرون فإن تمارين الكروس فيت تؤثر على عضالت الجسم األساسيةوالتحمل وبالتالي 

ا لتنوع  وماتي ميوفوز واخرون ) أن  برامج الكروس فيت تعد أسرع التمرينات انتشارا وممارسة في جميع أنحاء العالم، نظرا

 أمل،) ة والقدرة العضلية والتحمل والسرعة والتوافق والتوازن والدقة(.محتوى البرنامج وفوائده لتنمية المرونة والقوة العضلي

وكانت أهم نتائج الدراسات السابقة المشابهة التي توصل لها الباحثون في دراستهم أن الكروس فيت طورت  (323ص :م0202

 من القدرات البدنية التي تؤثر بشكل مباشر على مهارة الضرب الساحق في كرة الطائرة.

 

 مشكلة البحث:. 1.1

ت تدريبات الكروس في تأثير التي تخصبحوث بعض الالحظت الباحثتان من خالل اطالعهما على عديد من المصادر أنه هناك  

 ضح أثرويتطور هل هناك تساؤلهما لكن ما اثار فضولهما هو  بالسرعة للرجلين والقوة المميزةة االنفجارية للذراعين درعلى الق

مارسات ى معل لرجليناالنفجارية لعضالت الذراعين والقوة المميزة بالسرعة لعضالت ا درةلقعلى ا ي الحديثاألسلوب التدريب

 .صل لنتائج تغذي فضولهماتو  لصف بالمنهج التجريبي لتاجراء بحث ير فيهما امما اث الالعبات؟ دونرياضة كرة الطائرة 

 أهمية البحث:. 2.1

لقدرات ل هاوالتوجه لألساليب التدريبية الحديثة لمعرفة تطوير للبحثالجانب النظري والتطبيقي تغطية في تأتي أهمية البحث المقدم 

في معرفة إمكانية تحسن أداء مستوى الممارسات لكرة الطائرة االتي  كما يعتبر البحث بالغ األهمية مما يضيف للمعرفة. البدنية

 قد يصبحن العبات مستقبالا.

 أهداف البحث:. 3.1

 رف على االختبارات المقدمة لقياس القدرات البدنية لعضالت الذراعين والرجلين.التع .1

كروس فيت على تطور القدرات البدنية الخاصة بعضالت الذراعين والرجلين لممارسات الاألسلوب التدريبي  ظة أثرحمال .2

 كرة الطائرة.
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 تين التجريبية والضابطة.اكتشاف الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لكل من المجموع .3

 فروض البحث:. 1.1

  .يالبعد الختبارصالح الكروس فيت الالقبلي والبعدي لتدريبات  ختبارينبين اال ةاحصائي اللةدذات فروق  هناك 1.

ن يفروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تنمية عنصر القدرة االنفجارية للذراع توجد2. 

 والقوة المميزة بالسرعة للرجلين تشير على أن التغيير سيكون لصالح المجموعة التجريبية.

ضالت عكروس فيت والقدرة االنفجارية لعضالت الذراعين والقوة المميزة بالسرعة لالتدريبات بين  قوية توجد عالقة ارتباط3. 

 ة.المجموعة التجريبي لصالح لرجلينا

  سنة. 21-22ى القدرة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لممارسات كرة الطائرة للكروس فيت تأثير عل 4.

 متغيرات البحث:. 5.1

 .المتغير المستقل: تدريبات الكروس فيت

 .المتغير التابع: القدرة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لممارسات كرة الطائرة

 ل:خطة البحث: تم تقسيم البحث إلى أربعة فصو. 1.1

  ومنهج ه وأهدافه وفروضه ومتغيرات البحثالتمهيدي يحتوي على المقدمة ومشكلة البحث وأهميت اإلطارالفصل األول 

 البحث ومجتمع وعينة البحث ومصطلحات البحث وأبعاده وأبرز وسائل جمع البيانات المستخدمة.

 عليها والتعليق السابقة الدراسات وأبرز، ار النظريالفصل الثاني يتضمن اإلط. 

  التجريبي التطبيقيالفصل الثالث يضم اإلطار(.) 

  الفصل الرابع عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات واالستنتاجات وأهم التوصيات والدراسات المستقبلية والخاتمة

 والمراجع والمالحق.

  :منهج البحث. 1.1

 جريبية وضابطة.لى مجموعة تعباستخدام االختبار القبلي والبعدي  المنهج التجريبي

 عينة البحث:مجتمع و. 1.1

لكل من المجموعة التجريبية  8 اعددهالعينة و سنة 21-22عمرن في نادي األنصار بالمدينة المنورة مممارسات كرة الطائرة 

 .والضابطة

 مصطلحات البحث:. 1.1

 (51: صم2011 محمود،) 1"معدل رفع المقاومة لمسافة رأسية محدودة بالنسبة للزمن"* :القدرة االنفجارية

                                                           
 * عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب 1
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 بعد مسافة.والوصول ألالقدرة على األداء الحركي بقوة وتعرفه الباحثتان اجرائيًا: 

 2"التغلب على مقاومات ال تصل إلى مستوى قوة ممكنة بدرجة تسارع ال تصل إلى أقصى درجة ممكنة"*القوة المميزة بالسرعة: 

  (12:صم0228 محمود،)

 المزج بين القوة والسرعة للوصول ألداء معين.وتعرفه الباحثتان اجرائيًا: 

جانب معين مثل الحجم او المظهر الجمالي،  "برنامج قوة وتكييف إنه ليس برنامجا محدد مصمم للتركيز علىالكروس فيت: 

 (72)3الهدف هو جعلك الئقا قدر اإلمكان"*

رات من التمارين التي تتميز بالشدة العالية بال أي فتأسلوب تدريبي يجمع بين مجموعة وتعرف الباحثتان الكروس فيت اجرائيًا: 

 راحة. ومن هذه التمارين: تمارين بوزن الجسم وتمارين رفع األثقال.

 :أبعاد البحث. 1.1

 االناث. فئةممارسات كرة الطائرة  عينة من البعد البشري:

 هـ5/8/1443تم تطبيق االختبار القبلي بتاريخ هـ و1443/ 6/7البداية الفعلية في كتابة البحث كانت بتاريخ  البعد الزمني:

 .()أسبوعين والفترة الزمنية بينهما تم تطبيق األسلوب التدريبي هـ19/8/1443 واالختبار البعدي بتاريخ

 نادي األنصار بالمدينة المنورة.تم تطبيق إجراءات البحث في البعد المكاني: 

  الدراسات االستطالعية:. 10.1

فكرة  ، وتقديمه للتأكد من صالحية المكان وتجربة األدوات المستخدمة5/8/1443االستطالعية كانت بتاريخ  بداية الدراسة .1

 قبل تطبيقهم لالختبار القبلي. لعينة البحث عن طبيعة االختبارات المقدمة

 .ـه3/9/1443التأكد من نتائج الدالالت اإلحصائية بتاريخ  .2

 أدوات ووسائل جمع البيانات:. 11.1

 ساعة إيقاف .1

 استمارة تسجيل .2

 قلم( -كرة ناعمة -)شريط قياس األدوات المستخدمة في االختبارات وهي .3

 .صندوق(-كرة طبية  -حبل -)أثقالأدوات الوحدة التدريبية المتمثلة في  .4

 

                                                           
 * السيد عبد المقصود 2

3 *Verma  
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 . اإلطار النظري والدراسات السابقة2

 . اإلطار النظري1.2

 كروس فيتال :الباب األول

 وس فيت:تعريف الكر

هي تدريبات التي تجمع بين القدرات البدنية والمقصود بها عناصر اللياقة البدنية العامة والقدرات الحركية بشكل منهجي ومتداخل  

وتهدف هذه التدريبات الى مساعدة المتدربين على تحقيق مستوى عالي من اللياقة البدنية من اجل إعدادهم لمواجهة متطلبات 

المرتبطة بتراكم حمض الالكتيك بشكل كبير، خالل التدريب والمنافسة مما تزيد من مقدرة المتدربين على تحمل الحمال الزائدة و

الداء ورفع الكفاءة الوظيفية والبدنية لديهم، فهي تعتمد على استخدام الشدة العالية وفترات راحة قليلة وقد تنعدم في المستويات 

 (Leyland, 2012, pp 1-8) الرياضية العليا.

دريبات الكروس فيت من األساليب التدريبية الحديثة في تحسين اللياقة البدنية و التي تعتمد على وزن الجسم باستخدام وتعتبر ت

 (Glassman, 2003, p3)الطاقة الالهوائية وتهدف الى تشكيل لياقة بدنية

ية وازن والمرونة والقدرة العضلوالكروس فيت هي تدريبات يستخدم فيها وزن الجسم ضد الجاذبية لبناء وتطوير القوة والت 

والرشاقة وتحمل القوة وتعتمد في أدائها على عضالت البطن والظهر ويمكن للجميع ممارستها باختالف السن والجنس والحالة 

 (1ص :م0202 إيمان،)البدنية للممارسين 

لحركية لية الكثافة لتحسين الوظائف اواالثقال عا أيضا هي حركات وظيفية متنوعة تجمع بين تمرينات وزن الجسم واأليروبيكس

 ,crossfit.comجماعي او بشكل فردى. ) إطار وتتم فيالتي تتم في شكل موجة من االنقباضات العضلية لكل أجزاء الجسم 

CrossFit Training Guide, p2) 

 أهمية الكروس فيت: 

على توفير  ةتحسين عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة كما تعزز عمل األوعية الدموية وأيضا تعمل من الناحية النفسي 

 كما يعمل على تحسين مستوى الكفاءة الميكانيكية لألداء ،التنافس الصحي بين الممارسين وزيادة الحافز على العمل بجهد اكبر

ومقدار الطاقة المبذولة عن طريق تقليل عدد نبضات القلب و تطوير الوظائف الحركية لدى المتدربين ولها تأثير فعال على طول 

) وذلك عن طريق أعمال جميع اجزاء الجسم ، كما تعمل تدريبات الكروس فيت على تحسين األداء وبعض العضلة (مطاطية

 ,Perciavalle, Marchetta ,etl., 2016القدرات الفسيولوجية مثل العتبة الفارقة الالهوائية والحد األقصى وتكوين الجسم. )

p110) (Glassman, 2003, p57) 

 التدريب الوظيفيتدريب المركب التدريب لوااألساسي التدريب  بين عدة أساليب متنوعة مثل وتجمع تدريبات الكروس فيت

 تبدأ تها.ممارسوتمرينات الكارديو ومجموعة تدريبات تتراوح صعوبتها حسب الهدف المرجو من باألثقال والتدريب  يالبلومتر

  ،التعلق، شد البطن، العقلة الضغط،ثم تمارس بالتناوب تدريبات متنوعة منها تمرين  باإلحماءكأي تمرين رياضي 
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ركات والقفز ورمى الكرة وبعض الح يوالتجديف والجر تمارين بوزن الجسم وتمرينات السباحة، ثقالاألرفع ، ات الجمبازتدريب

 د منفتدريبات الكروس فيت مزيج متناسق بين العدي، على اليدين يومد الذراعين والمش المركبة مثل الوقوف على اليدين ثم ثنى

 ياساسية وهى تتمثل ف عشر عناصرخالل ضة الكروس فيت إلى اعداد لعب رياضي من تهدف ريا الحركات الفنية المتنوعة و

 خالل التوازن وذلك من ،الدقة ،الرشاقة ،التوافق ،السرعة االنفجارية، القوة ،المرونة ،القوة العضلية ،اللياقة القلبية ،التحمل

 crossfit.com, CrossFit Training التخصصي.) يضبما يتناسب مع النشاط الريا والالهوائي الهوائي التوازن بين العمل

Guide, p7) 

 كروس فيت: الاهداف 

تتسم أهداف سواء مجتمعة أو منفردة، بأنها فريدة وأنها تحدد شخصية فضال عن أن لها دورا أساسيا في نجاح برنامجها عند 

 تطبيقه في بيئات مختلفة.

رنامج البدنية. فإننا نسعى لوضع ب والشامل للياقةإن هدف كروس فيت الذي وضعته منذ تأسيسها هو صياغة المعنى الواسع والعام 

إلعداد المتدربين أفضل إعداد بحيث يتمكنون من مواجهة أي حالة بدنية طارئة، وال يقتصر إعدادهم على كشف كل ما هو غير 

معروف لهم فحسب، وإنما األشياء ال سبيل لهم لمعرفتها أيضا. ومن خالل استعراض كافة المهام الرياضية والبدنية مجتمعة، 

بدأنا نكتشف المهارات البدنية والتكيفات التي ستصلح عموما الى اكسابهم ميزة في األداء. إن القدرات المستغلة لتحقيق المتطلبات 

 الرياضية من المنطقي أن تكون مناسبة لجميع أنواع الرياضة. أي أننا باختصار غير متخصصين في شيء بعينه.

(library.crossfit.com, CFJ_L1_Training_Guide_Arabic, p2) 

 أسس الكروس فيت: 

و ال يعد برنامجا وه، صمم هذا بحيث يحقق أوسع استجابة تكيفية ممكنة وتهيئتها وقدر ولتقوية العضالت األساسية برنامج لتطوي

وإنما محاولة مدروسة لتحسين الكفاءة البدنية في كل من المجاالت العشرة للياقة البدنية. وهذه المجاالت  ،متخصصا للياقة البدنية

التوازن وتغيير االتجاه  والبراعة فيلقدرة على االحتمال والقوة والمرونة والسرعة والتناسق هي تحمل الجهاز التنفسي والقلب ا

 . والدقة

لقد تم تطوير برنامج كروس فيت لتعزيز كفاءة الفرد في جميع المهام البدنية، فالرياضيون لدينا يتم تدريبهم بحيث ينجحون في 

رجال والشرطة والمتوقعة. وهذا النوع من اللياقة البدنية مطلوب ألفراد الجيش  والمتنوعة وغيرالتعامل مع التحديات المتعددة 

 لمجاالت. كروس فيت فعاليته في مثل هذه ا وقد اثبت. والتامةالرياضات التي تتطلب البراعة البدنية الفائقة  والكثير من اإلطفاء

ركيزه ها، يتسم هذا البرنامج بأنه مميز، إن لم يكن فريدا، في تإلى جانب اتساع أو شمولية اللياقة البدنية التي يسعى برنامج تحقيق

على زيادة قوة استجابة الغدد العصبية الصماوية، وتنمية القدرات وتداخل التدريبات أساليب التدريب المتعددة، وكذلك تركيزه 

رياضيين لألنظمة الغذائية. يتم تدريب العلى التدريب والممارسة المستمرة للحركات الوظيفية وتطوير مع االستراتيجيات الناجحة 

لدينا على ركوب الدراجات والركض والسباحة والتجديف لمسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن لك التعرض لكل 

 المسارات األيضية الثالثة األساسية وإتقانها.
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الحركات المتقدمة، وذلك لكسب قدرة هائلة  ندرب الرياضيين لدينا أيضا على الجمباز بدءا من الحركات األولية ووصوال إلى

على التحكم في الجسم في حالة الحركة والثبات، مع تعزيز معدل القوة مقابل الوزن والمرونة. ونركز أيضا بشدة على حركات 

األجسام  يرفع األثقال األوليمبية، حيث شهدنا جميعا لهذه الرياضة قدرة فريدة على تفجير قدرات الالعب الرياضي والتحكم ف

الخارجية وإتقان أنماط التوظيف الحركي الحيوية. وأخيرا نشجع الرياضيين ونساعدهم على اكتشاف مختلف األلعاب الرياضية 

 (library.crossfit.com, CFJ_L1_Training_Guide_Arabic, p5) كوسيلة للتعبير عن اللياقة البدنية وتطبيقها.

 وصف أداء تدريبات الكروس فيت:

س فيت على: وهذه هي وصفتنا الخاصة، الحركات الوظيفية أنماط حركات وظيفية متغيرة باستمرار تنفذ بشدة هائلة" تركز كرو

عامة للتوظيف الحركي؛ يتم تنفيذها بمجموعة من االنقباضات تبدأ من العضالت األساسية وتنتهي بالعضالت الطرفية؛ وهي 

كن جسام الخارجية. لحركات مركبة أي أنها تتطلب عدة مفاصل لتنفيذها. وهي تمثل حركات طبيعية نشطة وفعالة للجسم واأل

الجانب األهم لهذه الحركات الوظيفية هو قدرتها على تحريك حموالت كبيرة على مسافات طويلة وبشكل سريع. وتساعد هذه 

السمات الثالثة )الحمل والمسافة والسرعة( عند اجتماعها مع هذه الحركات على إنتاج قوة أكبر. يتم تعريف الشدة تماما كالقدرة، 

ة العنصر المتغير المستقل األكثر ارتباطا بتعظيم نتائج التكيف على التمرين بشكل مفيد. ونظرا ألننا ندرك أن اتساع وتمثل الشد

وعمق الحافز الخاص بأي برنامج يحدد اتساع وعمق التأقلم عليه، لذلك تجد أن وصفتنا المتعلقة بالحركات الوظيفية والشدة 

تعداد للتحديات البدنية العشوائية، أي األحداث غير المعروفة أو التي ال سبيل إلى معرفتها، تتفاوت باستمرار. إننا نؤمن بأن االس

 (library.crossfit.com, CFJ_L1_Training_Guide_Arabic, p2) يتعارض مع األنظمة الثابتة الروتينية المتوقعة.

 أمثلة على تدريبات الكروس فيت: 

، وسناتش، وسكوات، ركوب الدراجات والركض والسباحة والتجديف في عدد النهائي من التدريبات. تمارين كلين وجرك

وديدليفت، وبوش برس، وبنش برس، وباور کلين. ومنها أيضا تمارين القفز وتمارين الرمي وااللتقاط ميديسين بول، وكذلك 

تمارين البول أب والدب والبوش أب والهاند ستاند، وتمارين البرس إلى الهاند ستاند، والدوران على قدم واحدة، وتمارين كب 

رين مصل أب، وتمارين الست أب، وتمارين التوازن والثبات. نستخدم بانتظام العجالت وحلبات السباق، وقوارب وکارتويلز، وتما

التجديف ومقاييس الجهد العضلي، ومجموعة األوزان األوليمبية، والحلقات، والبارات المتوازية، وسجاجيد التمارين الحرة، 

 ,library.crossfit.com) والكرات الطبية، وحبال القفز.والبارات األفقية، وصناديق التمارين الرياضية، 

CFJ_L1_Training_Guide_Arabic, p9) 

 القدرة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة :الباب الثاني

 تعريف القوة العضلية:

 :م0222، ابو العالء واخرون) القوة العضلية هي القوة التي يستطيع الفرد أن يبذلها أثناء بذل جهد أقصى لمرة واحدة فقط.

 (247ص
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 العضلية:أهمية القوة 

ع أهمية القوة العضلية بالنسبة للرياضيين إلى ارتباطها الوطيد ببعض المكونات المركبة للياقة البدنية كالقدرة التي تتطلبها ترج

 سرعةوالأي محصلة القوة  السريعةاألداء في أنشطة الوثب والرمي وضرب الكرة، إذ تتطلب تلك األنشطة أنتاج القوة  طبيعة

 ون السرعة، وخاصة السرعة االنتقالية في الجري والسباحة. بمك العضليةكما ترتبط القوة 

حيث أن زيادة قوة دفع القدم لألرض تعمل على زيادة طول خطوة الجري، وتؤدى قوة الشد في السباحة إلى زيادة اندفاع جسم 

 حميدال عبد كمال) ل زمن ممكنالسباح إلى األمام، ويؤدى كال العاملين )زيادة قوة الدفع أو الشد( إلى سرعة قطع المسافة في اق

 (221ص :م2997 واخرون،

 :القدرة االنفجاريةتعريف 

تتوقف على سرعة  اإلنفجاريةهي قدرة إنجاز زيادة قصوى في القوة في أقل زمن ممكن أي بمعنى الزيادة في القوة، والقوة 

-0224 وعقون، غرنوق) المتدخلة. ليةالعض األليافوبقوة تقلص  السريعة الحركية األليافذات  الحركيةتقلص الوحدات 

 (33:صم0222

 االنفجارية:العوامل المؤثرة في القدرة 

  للعضلة.  الفسيولوجيمساحة المقطع 

  والخارجية الداخليةنوع الدوافع. 

  .زوايا الشد العضلي 

   (. وعرضية، طولية) العضلية األليافاتجاه 

  بيضاء، حمراء(. العضلية األليافلون( 

  والراحة.  ةوالتغذيالسن 

   .عامل الوراثة 

   فائقة.بسرعة  العضلية األليافقدرة الجهاز العصبي على إثارة  

   .حالة العضلة قبل بدء االنقباض 

 في الحركة. والالمركزية المركزيةن العضالت العاملة في التقلصات يالتوافق ب 

 .فترة االنقباض العضلي 

  (33ص :م0222-0224 وعقون، غرنوق) .النفسيةوالعوامل  الخارجيةالمؤثرات 

  بالسرعة:تعريف القوة المميزة 

وهي تعني قدرة الجهاز العصبي العضلي على إنتاج قوة سريعة، األمر الذي يتطلب درجة من التوافق في دمج صفة القوة 

احد آن و وصفة السرعة في مكون واحد، وترتبط القوة المميزة بالسرعة باألنشطة التي تتطلب حركات قوبة وسريعة في

 (30ص :م0222-0224 وعقون، غرنوقكألعاب الوثب والرمي بأنواعه المختلفة )
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 كرة الطائرة :الباب الثالث

 تاريخ ونشأة الكرة الطائرة:

سنة تقريبا قبل الميالد مما تدل عليه اآلثار  3222فكرة طيران الكرة الطائرة في الهواء وإعادتها هي لعبة قديمة جدا أي منذ 

في مقابر الفراعنة، وهناك صور قديمة في أمريكا وأندونيسيا تشير إلى قذف الكرة ولقفها من جانب إلى آخر وذلك منذ الموجودة 

 سنة، أما في اليابان قديما فقد كانت محاوالت لعب الكرة تدور حول قذف الكرة في الهدف،  0222حوالي 

ي شمال امريكا كانت محاوالت لعب الكرة تقام بين فريقين كالهما وهناك معلومات وتقارير نظرية تشير إلى أنه في البرازيل وف

 يحاول الحصول على الكرة ويرميها لفريقه.

 2893الوسطى، ثم انتقلت إلى ألمانيا عام  أما حديثا فيقال أن الشعب اإليطالي عرف لعبة تشبه الكرة الطائرة خالل العصور

ريخ الرياضي يعتبر الكرة الطائرة من األلعاب الحديثة التي جاءت عن طريق وكانت تسمى "فوست بول" وذلك بالرغم من أن التا

 البحث عن طريقة جديدة لقضاء أوقات الفراغ.

ويرجع منشأ الكرة الطائرة إلى "ويليام مورغان" مدرس التربية البدنية والمدير السابق لجمعية الشبان المسيحية لهوليود بوالية 

اسم "المينونيت" وقد شاهد هذه اللعبة "د، هاشيد" حيث اقترح تغيير اسمها إلى الكرة الطائرة "ماساشوسني" وقد أطلق عليها 

، وقد استعمل ويليام 2892نظرا إلى أن الفكرة الرئيسية للعب هي طيران الكرة عاليا وخلفا واماما لعبور الشبكة وكان هذا عام 

سم( وكانت الكرة المستعملة هي متانة كرة السلة الداخلية  2.84) أقدام من األرض 1مورغان شبكة التنس وثبتها على ارتفاع 

ولما كانت المتانة خفيفة كما كانت كرة السلة بغالفها الخارجي ثقيلة فقد صنعوا كرة أصغر تتناسب مع تأدية اللعبة، وقد انتشرت 

الشباب هو رغبتهم في إيجاد ألعاب صيفية لعبة الكرة الطائرة في العالم أجمع منذ ذلك الوقت، ومما ساعد على انتشارها بين 

عندما أصبحت كندا  2922مناسبة كاأللعاب الشتوية يستطيعون ممارستها، انتشرت الكرة الطائرة على المستوى العالمي سنة 

، وقد دخلت 2924ثم انتقلت إلى إنجلترا عام  2922تتبنى هذه اللعبة، وفي نفس العام انتقلت إلى الهند ثم الفيلبين والبيرو عام 

انتهاء الحرب انتشرت اللعبة إلى  الكرة الطائرة إلى أوروبا عن طريق الجيش األمريكي أثناء الحرب العالمية األولى وبعد

 (22: صم2999 علي،).2903وفي إفريقيا سنة  2929وفي تشيكوسلوفاكيا وبولندا سنة  2928يوغسالفيا سنة 

 بعض التواريخ عن تطور الكرة الطائرة:

o 2900.أول بطولة دولية للكرة الطائرة للرجال بتشيكوسلوفاكيا : 

o 2908 الدولي للكرة الطائرة االتحاد: أول خطوة إلنشاء 

o 2930.الكرة الطائرة للسيدات أدرجت ضمن األلعاب األولمبية في السلفادور : 

o 2947 الدولي للكرة الطائرة. االتحاد: إنشاء 

o 2949راغ.: تنظيم أول بطولة عالمية للذكور بب 

o 2991(20ص م،2999 علي،) .الكرة الطائرة الشاطئية بأطلنطا : ظهور رياضة 
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  فهوم الكرة الطائرة الحديثة:م

الكرة الطائرة لعبة جماعية وهي إحدى أهم األلعاب الجماعية في العالم لما تتميز من مهارات هجومية ودفاعية متنوعة، إذ تحقق 

لوظيفي والبدني والفني والخططي، مما يعد بحق خطوة إيجابية تتناسب مع تقدم كبير في السنوات األخيرة في مجال اإلعداد ا

التقدم العلمي والحضاري لإلنسان في وقتنا الحالي، وقد شمل هذا التقدم لعبة الكرة الطائرة بشكل واسع، إذ طرأت تعديالت كثيرة 

ساحة منطقة اإلرسال وأسلوب التعامل مع الكرة في قواعدها القانونية وأسلوب اللعب فيها، وكان من أهم هذه التعديالت كبر م

 ونوعه في الدفاع والهجوم.

وإيجاد ما يسمى بنظام الالعب الحر )الليبرو(والسماح لالعب بضرب الكرة بالرجلين في أثناء الدفاع عن اإلرسال والدفاع عن 

ديالت أدت إلى تقليل زمن المباراة وزيادة الملعب واستقبال اإلرسال من األعلى، فضال عن كيفية حساب النقاط، وأن هذه التع

 (9:صم0222 وآخرون، الدليمي) اإلثارة والتشويق والحيوية.

 االختالفات بين العبي والعبات الكرة الطائرة الحديثة:

لقدرات اهناك اختالفات متفاوتة بين العبي والعبات الكرة الطائرة وتتحدد ابرز هذه االختالفات في ثالثة جوانب رئيسة هي جانب 

 وآخرون، الدليمي)وجانب األداء الفني والخططي، وكما يأتي: البدنية والحركية، وجانب القدرات العقلية االجتماعية

 (22:صم0222

 أوالً: االختالفات في القدرات البدنية: وتشمل هذه االختالفات اآلتي:

لبيولوجية هذه األمور تحتاج إلى وقت أطول التركيب الجسماني ويشمل: الطول وكتلة الجسم ونسبة الشحوم والناحية ا -2

 لبناء الجسم.

قابلية األداء الحركي وتشمل: القوة والقفز واالرتفاع فوق الشبكة وسرعة األداء على الشبكة كل هذه األمور تختلف فيها  -0

 (20:صم0222 وآخرون، الدليمي) الالعبات عن العبي الكرة الطائرة، كون الالعبين الرجال هم األفضل فيها.

 ي:اآلتك ثانيًا: االختالفات في جانب القدرات العقلية واالجتماعية: وتشمل هذه االختالفات

 .األسرةد وتكوين األوالأكثر تفكيرا في  الالعباتتكون  االجتماعيةمن الناحية   -2

 بالمجتمع واسعة.عالقته الرجل تكون  الالعببالمجتمع تكون محدودة أو ضيقة بينما  القة الالعبةع -3

ن دون الرجل وم الالعبوتنفيذها من  أكثر استعدادا لقبول التعليمات في تطبيق مهارات الكرة الطائرة الالعبةتكون  -4

 مناقشة.

على طبيعة المشكلة مع وضع الحلول  عند حدوث مشكلة داخل فريق النسوي من الممكن حلها بطرق مختلفة والسيطرة -2

والمدرب، أما في فريق الرجال يكون العكس من  زميالتهنمن قبل  الجديدات هناك تشجيع الالعباتلها وكذلك عند 

 ذلك.

 بالتوقع الخاص لها في المستقبل. الالعبةتفهم  -1
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 وآخرون، دليميال) تطبيق ما يطلب منهن. يستطعنالعباته مدرب الفريق النسوي يعطي الثقة بالنفس والتشجيع على أن  -7

 (20:صم0222

 ي:اآلتني والخططي: وتشمل هذه االختالفات ا: االختالفات في األداء الفثالثً 

 .العباتالالرجال تكون أسرع من  الالعبين في الكرة الطائرة عند األساسيةعملية تعلم األداء الفني والخططي للمهارات  -2

 .الرجال في أثناء التعامل مع الكرةالالعبين تكون نسبتها أكثر من  الالعباتخطاء في األداء الفني والخططي عند ألا -0

 .الالعبات الرجال أكبر من الالعبينالساحق في أثناء المباريات يكون عند  اإلرسالنسبة أداء  -3

 .ألحياناالرجال في اغلب  الالعبينمن  أكبر الالعباتيكون عند  اإلرسالالمتموج في أثناء المباريات  اإلرسالنسبة أداء  -4

 الرجال. بينالالعتكون قصيرة جدا عند  أطول بينما الالعبات فترة الدفاع والتداول بالكرة في أثناء المباريات تكون عند -2

بينما تكون المهارات الهجومية  الالعبات هناك حالة توازن بين المهارات الدفاعية والهجومية في أثناء المباريات عند -1

 (23ص :م0222 وآخرون، الدليمي) الرجال. الالعبينهي الغالبة عند 

 طبيعة لعبة كرة الطائرة

 ة كرة الطائرة من األلعاب الجماعية البسـيطة وتعمـل إلى أبعـد حـد في توضـيح نشـاطها الفرقي للنواحي الفنية والخططية.إن لعب

مباراة الكرة الطائرة تتطلب من الالعبين تحضير وإعداد عناصر اللياقة البدنية والمهـارات الفنيـة )التكتيكية( والخططية )التكتيك( 

يدا ألن السباقات فيها تتطلب نشاطات متعددة مـن الالعبين داخل الملعب. كام ينبغي التعاون بين أعضاء الفريق والنفسية، إعدادا ج

لدمج إمكاناتهم الفردية للحصول على نشـاط جمعي )فرقي( عن طريق إتقانهم المهارات الفنيـة )التكنيكيـة( وتطبيـق النـواحي 

 اإلنجاز العالي واكتساب النقاط وتحقيق نتيجة أفضل نحو الفوز. الخططيـة )التكتيكيـة( صورة متكاملة نحو

م لفريق الرجال 43.0أمتـار تفصـل بيـنهما شـبكة ارتفاعها  9ملعب كرة الطائرة عبارة عن مربعين متالصقين ضـلع كـل مـنها 

 م لفريق السيدات. ويتكون كل فريق من ستة العبين.04.0و 

ملعب الفريق المنافس بطريقة ال تمكنه من إعادتهـا فـوق الشبكة. ويكسب الفريق النقطة عندما وهدف اللعب جعل الكرة تسقط في 

يفشل الفريق المنافس في إعادة الكرة بعد أن يكون اإلرسال بحوزة الفريق األول. لهذا يتوجب العمل للحصول على اإلرسال 

  (33:صم0221 ساهرة،) بسبب خطأ يرتكبه الفريق المضاد.

نقطة لكل منهام (  04بـ) الفريقين أما في حالـة تعـادل  نقطة(. 02اة عبارة عن ثالثة أشواط من خمسة ويتألف الشوط من )والمبار

 . متتاليتين بنقطتينفيكسـب الفريـق الـذي يتجـاوز منافسـه 

واللعب يستمر ( نقطـة 22ن )فيلعب الشوط الخـامس والحاسـم ويتـألف الشـوط مـ لكل منها ينبشوط الفريقينتعادل  وفي حالـة

 نقطتني زيادة عن منافسه. الفريقينحتى يحقق أحد 

 ويسمح لكل العب بلعب الكرة بأي جزء من الجسم من فوق الركبة بما فيها الركبة وسمح أيضـا بضرب الكرة بواسطة القدم.
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المرسل، ( 2ن، مركز )يماأل : الدفاع الخلفييلي مافي الملعب ثالثة أماما وثالثة خلفا يكون مراكزهم ك الالعبينويكون توزيع 

الدفاع  (2الجناح األيسر، مركز ) (4) قلـب الهجـوم، مركـز (3العب الجناح األمين أمام المرسل مباشرة، مركز ) (0مركز )

 (34:صم0221 ساهرة،) .قلب الدفاع (1األيسر، مركز )

 المهارات الفنية األساسية في لعبة كرة الطائرة

لفنية األساسية هي الحركات التي تتطلبها مجريات اللعب أثناء المبـاراة. ويجـب عـلى جميع الالعبين إتقان هذه المهارات ا

المهارات ليك يتمكن كل العب من تنفيذ واجبه أثناء اللعب. وبما أن قانون اللعبة يسمح بتبديل مراكز الالعبين فـال يسـتطيع 

في الدفاع أو في الهجوم ولهذا يجب على كل العب أن يعد إعدادا جيدا وأن يتقن  الالعـب أن يتخصـص في مركـز معني سواء

جميع المبادئ األساسية لكي يتمكن من التحرك في الملعب باستمرار بخفة ورشاقة وهذا ما تتطلبه لعبة كرة الطائرة ألنهـا لعبة 

اء اللعب المختلفـة كـالتحرك لتغطية حائط الصد أو أدسريعة ووضع الفريق يتغير من الهجوم إلى الدفاع وبالعكس تبعا لمواقف 

 (39:صم0221 ساهرة،) عملية الضرب الساحق أو الدفاع عن الملعب وغيرها.

 والمهارات الفنية األساسية أو المبادئ األساسية التي تتكون منها لعبة كرة الطائرة هي:

 فن مهارة اإلرسال. -أوال

 فن مهارة االستقبال. -ثانيا

 فن مهارة اإلعداد. -ثالثا

 فن مهارة الهجوم الساحق )الضربة الساحقة(. -رابعا

 فن مهارة حائط الصد. -خامسا

 فن مهارة الدفاع عن الملعب. -سادسا

 وتقسم المهارات األساسية في لعبة كرة الطائرة إلى مجموعتين:

 المهارات الهجومية وتشمل: -أ

 اإلرسال.- 2

 اإلعداد.- 0

 الهجوم الساحق.- 3

 حائط الصد.- 4

 المهارات الدفاعية وتشمل: -ب

 االستقبال.- 2

 حائط الصد.- 0

 (42:صم0221 ساهرة،) الدفاع عن الملعب.- 3
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 الدراسات السابقة:. 2.2

 الدراسات المشابهة:. 1.2.2 

لقدرات ااجرى الباحثون غيث كريم ورياض شعالن وسامر صالح بحث بعنوان" أثر تدريبات الكروس فيت في تطوير بعض  

م واستعمل الباحثون المنهج التجريبي 0202البدنية والمؤشرات الفسيولوجية ودقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة" سنة 

( أسابيع، وفي ضوء تلك االختبارات 22( و استمرت الفترة التدريبية لمدة)22لمجموعة تجريبية وضابطة، وكان عدد الالعبين )

دريبات الكروس فيت ساعدت في تطوير نسبة الضغط الجزيئي  لألكسجين و الضغط الجزيئي لثاني توصل الباحثون الى أن ت

أوكسيد الكربون بعد الجهد و ساهمت بتطوير القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين والذراعين وظهر 

ق بدقة عالية في األداء ويوصي الباحثون بأن تتم انعكاس تدريبات الكروس فيت اإليجابي على تطوير مهارة الضرب الساح

تدريبات الكروس فيت وفق أسس علمية لترفع من كفاءة الالعبين، وان يتم اجراء تقييم دوري لنتائج التدريب عن طريق المؤشرات 

-00: صم0202 خرون،وا كريم غيثالفسيولوجية والقدرات البدنية باعتبارها مؤشر هام في تقييم الحالة التدريبية لالعبين. )

31) 

 الدراسات المترابطة:. 2.2.2 

أعد الباحثان زكريا زياني ومحمد العربي دراسة عنوانها" فاعلية تمارين الكروس فيت في تحسين صفة التحمل البدني لدى عينة  

واحدة. وعينة العبي م حيث استخدم الباحثان المنهج التجريبي على مجموعة 0202من الشباب العبي بناء األجسام هواة" عام 

م 23/22/0202( : أجريت الدراسة األساسية ابتداء من القياس القبلي وتطبيق المنهاج التدريبي من شهر 28بناء األجسام قوامها )

صل لها الباحثان أن هناك تحسن في صفة التحمل 20/23/020إلى غاية تطبيق القياس البعدي في م، ومن أبرز النتائج التي تو 

(في متوسط  s≥  2.22ى العبي بناء األجسام هواة من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)البدني لد

بيق تدريبات تط -درجات االختبارات بين القياسين القبلي والبعدي تعزى لفاعلية تمارين الكروس فيت وكانت أهم التوصيات 

ية وتحديد أثارها وموازاتها مع أنظمة غذائية تتالءم مع هذا األسلوب. الكروس فيت على مختلف الرياضيات الفردية والجماع

 (203-229ص  م،0202 والعربي، زياني)

 التعليق على الدراسات السابقة:. 3.2.2

يشبه البحث األول لغيث كريم ورياض شعالن وسامر صالح بحثنا في نوع األسلوب التدريبي المستخدم الكروس فيت وبعض  

و PO2  عدم اقتصارهم على القدرات البدنية فقط بل الفسيولوجية المتمثلة في كفاعلية انزيم القدرات البدنية وأهم ما يميزها 

CPK و POC2 قبل الجهد وبعد الجهد كذلك توجههم لقياس األداء المهاري المتمثل في مهارة الضرب الساحق حيث تم حسابها

والقياس  نمية صفة التحمل البدني واستخدمت المنهج التجريبيبالدرجات. أما البحث الثاني فقد ارتبط أيضا بتمارين الكروس فيت لت

القبلي والبعدي والفرق بين هذا البحث وبحثنا أن الباحثان فيه استخدما المنهج التجريبي على مجموعة واحدة أما نحن فقد استخدمنا 

ان كانتا جيدتان بيقياا. وكلتا الدراستالمنهج التجريبي على مجموعتين تجريبية وضابطة لمعرفة التأثير الفعلي للكروس فيت تط

حيث استفدنا منها في تكوين خلفية بسيطة ألهم الدالالت اإلحصائية المستخدمة في هذا النوع من البحوث وتطبيقها في ضوء 

 إمكانياتنا وقدراتنا الحالية.
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 اإلطار التطبيقي: .3

 :المقاسة القدرات البدنية 

 تحديد القدرات البدنية المقاسة وهي:تم  بعد االطالع على الدراسات السابقة

 .ذراعيناالنفجارية لعضالت ال درةالق. 1

 القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين. .2

 :اختبارات القدرات البدنية

 .احصائياا االستدالل بهالكل من القدرة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة للتوصل إلى نتيجة يمكن  

 اعمة ألقصى مسافة:اختبار رمي كرة ن .1

 .قياس القدرة االنفجارية للذراع الغرض من االختبار:

يحدد أمام هذا الخط  ،يرسم خط على األرض ،كرة ناعمة قياس،شريط  األدوات المستخدمة:

( متر، على أن 5قطاع للرمي يتم تقسيمه لسهولة القياس إلى خطوط عرضية المسافة بينهما )

 كما تحدد منطقة الرمي ليقف فيها المختبر. ،مسافة ممكنة يسمح قطاع الرمي بتسجيل أقصى

ثم يقوم برمي الكرة الناعمة  ،: يقف المختبر خلف الخط المرسوم على األرض والذي يحدد بداية قطاع الرميموصفات األداء

 .أفضلهايعطى للمختبر محاولتان وتحسب  ،ألقصى مسافة ممكنة

 (08:صم0202 واخرون، كريم غيثلكرة. )حساب المسافة التي وصلت لها االتسجيل: 

 اختبار الثالث وثبات الطولية: .2

 قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين.الغرض من االختبار: 

شريط  ،م( عرض ملعب الكرة الطائرة9مسافة ال يقل طولها عن )االدوات المستخدمة: 

 .قياس

ين وم المختبر بالوثب إلى األمام بالقدميقف المختبر خلف خط البداية ثم يقمواصفات األداء: 

 يعطي لكل مختبر محاولتان تحسب له أفضلها. معا ولثالث وثبات متتالية،

م: 0222 وليلي،ال) للقدمين بعد الوثبة الثالثة )مسافة الوثبات الثالث(. أثر: تقاس المسافة من نقطة البداية وحتى اخر التسجيل

 (44ص

 إعداد وحدة الكروس فيت:

ير القدرة لتطو باستخدام الكروس فيت وحدة تدريبية أسبوعية بتكوينالباحثتان ودراسات قامت لرجوع إلى عدة مصادر بعد ا

 كما هو موضح في النقاط التالية: والقوة المميزة بالسرعة االنفجارية
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 الوحدة التدريبية عبارة عن أسبوعين لمدة ثالثة أيام لكل أسبوع. .1

 لكروس فيت تم التركيز على اإلحماء الجيد الجتناب اإلصابات قدر اإلمكان.قبل تطبيق تدريبات ا .2

 ق.160مدة الوحدة التدريبية  .3

 أي تدريب مستمر. بدون فترات راحة %85-%60استخدمت شدات مرتفعة من  .4

 تكرار في مجموعتين أو ثالث مجموعات. 40-8. التكرارات تراوحت من 5

 تطبق تمرينات اإلطالة لالسترخاء وعودة العضالت لحالتها الطبيعية. في نهاية الوحدة التدريبية .6
 

 اإلحصائية: المعالجة

 من:استخدمت الباحثتان كل 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل و البحث. عينةالمتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري لمعرفة تجانس 

 من المجموعتين الضابطة والتجريبية. لارين القبلي والبعدي لكاالرتباط بطريقة بيرسون لنتائج االختب

 .لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة البحث: عينةتجانس  (1) جدول

 

 

 

 

 

 

أي جميع قياسات البحث قد انحصرت ما  (2.82 ،0.70-( أن جميع معامالت االلتواء تراوحت ما بين ) 1) يتضح من الجدول

 تجانس مجتمع البحث في المتغيرات المذكورة. مما يدل على 3±بين 

 مجموعةلكل من ال والبعدي للقدرة االنفجارية لعضالت الذراعينالقبلي  الدالالت اإلحصائية لنتائج االختبار (2) جدول

 ةالتجريبية والضابط

 

 

 

 

المتوسط  وحدة القياس المتغيرات

 الحسابي

االنحراف  الوسيط

 المعياري

 معامل االلتواء

 0.36- 3.11 157 156.62 سم الطول

 0.70- 4.98 49.5 48.62 كجم الوزن

 2.82 0.35 21 21.12 سنة العمر الزمني

 العمر التدريبي

 )سنوات الممارسة(

 0.31 0.99 1.5 1.87 سنة

 

 بطريقة بيرسون معامل االرتباط االختبار البعدي  االختبار القبلي  العينة

المجموعة 

 التجريبية

 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 ابيالحس

 االنحراف

 المعياري

0.81 

 

6.5 1.73 7 1.41 

 0.73 0.5 4.75 1.82 6 المجموعة الضابطة
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تباط بعدي، وعالقة ارلصالح االختبار ال فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي( 2) ولدالج نتائجمن  يتضح

وعالقة ارتباط  (.1 ،0.75( الذي ينحصر بين )0.81قوية موجبة بين االختبارين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية عند )

 0.75) ،0.50الذي ينحصر بين )( 0.73متوسطة موجبة بين االختبارين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة عند )

مجموعة التجريبية والضابطة في المتوسط الحسابي ( يوضح الفرق بين االختبار القبلي والبعدي لل1) الشكل البياني رقم

 واالنحراف المعياري للقدرة االنفجارية لعضالت الذراعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معياري للمجموعتين التجريبية( يوضح الفرق بين االختبار البعدي في المتوسط الحسابي واالنحراف ال2) الشكل البياني رقم

 والضابطة في اختبار القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين.
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ة لكل من المجموع والبعدي للقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلينلدالالت اإلحصائية لنتائج االختبار القبلي ا (3) جدول

 .التجريبية والضابطة

 

لصالح االختبار البعدي، وعالقة ارتباط  ارين القبلي والبعدي( فروق ذات داللة إحصائية بين االختب3) يتضح من نتائج الجدول

لدى  %0 وعدم وجود عالقة %100أي بنسبة  (1قوية موجبة بين االختبارين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية عند )

 .المجموعة الضابطة

لتجريبية والضابطة في المتوسط الحسابي ( يوضح الفرق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ا3) الشكل البياني رقم

 واالنحراف المعياري للقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معامل االرتباط بطريقة  االختبار البعدي االختبار القبلي العينة

 بيرسون

 المتوسط المجموعة التجريبية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

1 

 

4.25 0.5 6.5 1 

 0 1.25 4.25 0.81 4 المجموعة الضابطة
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( يوضح الفرق بين االختبار البعدي في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين التجريبية 4) الشكل البياني رقم

 سرعة لعضالت الرجلين.والضابطة في اختبار القوة المميزة بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومناقشة الفرضياتائج النتعرض وتحليل  .1

 .في االختبارين القبلي والبعديوالضابطة بالنسبة للمجموعة التجريبية  عرض وتحليل نتائج اختبار القدرة االنفجارية

ار . نالحظ ارتفاع نتائج االختبة والضابطة( نتائج اختبار القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين لكل من المجموعة التجريبي4) جدول

 البعدي للمجموعة التجريبية، وثبات أو عدم اختالف النتائج بالنسبة للمجموعة الضابطة.

 

 

 

 
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 المجموعة التجريبية

5 6 

5 6 

8 9 

8 7 

 المجموعة الضابطة

5 5 

7 5 

4 4 

8 5 
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 .عديفي االختبارين القبلي والب والضابطة بالنسبة للمجموعة التجريبية اختبار القوة المميزة بالسرعةعرض وتحليل نتائج 

( نتائج االختبار القبلي والبعدي للقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين لكل من المجموعة التجريبية والضابطة. نالحظ 5) جدول

 ، وتذبذب في نتائج المجموعة الضابطة ما بين االرتفاع واالنخفاض.التجريبية أيًضا ارتفاع نتائج االختبار البعدي للمجموعة

 

 والتحقق من صحتها الفرضيات مناقشة

 صائية بين االختبارين القبلي والبعدي لتدريبات الكروس فيت لصالح االختبار البعدي. هناك فروق ذات داللة اح (1) الفرضية

 حيث بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي واالنحراف المعياريالحسابي في المتوسط  ا( أن هناك فروقا 2اتضح من الجدول )

البعدي للمجموعة في االختبار 1.41 االختبار القبلي و  في 1.73االنحراف المعياري فقد كان  اما7 وفي االختبار البعدي6.5

ها الحسابي. تباعد النتائج عن متوسطفي اختبار القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين أي التجريبية التي طبقت تدريبات الكروس 

وفي االختبار البعدي  4.25القبلي ( بلغ المتوسط الحسابي في االختبار3أما في اختبار القوة المميزة بالسرعة فمن نتائج الجدول )

 في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.1في االختبار القبلي و0.5 اما االنحراف المعياري فقد بلغ  6.5

اما االنحراف 4.75 واالختبار البعدي 6تبين أن المتوسط الحسابي في االختبار القبلي  2)) أما المجموعة الضابطة فمن الجدول

فقد  3)) في االختبار البعدي أي نتائج االختبار القبلي كانت أكبر. وفي الجدول 0.5في االختبار القبلي و 1.82د كان المعياري فق

في االختبار القبلي  0.81اما االنحراف المعياري فقد بلغ  4.25وفي االختبار البعدي  4بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي 

 صالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية فقط.تباعدت النتائج أيضا وصحة هذه الفرضية ل في االختبار البعدي أي 1.25و

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تنمية عنصر القدرة االنفجارية ( 2الفرضية)

 سيكون لصالح المجموعة التجريبية.للذراعين والقوة المميزة بالسرعة للرجلين تشير على أن التغيير 

  .( الذي تضمن فروقاا إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في كال االختبارين3( و )2) تثبت صحة هذه الفرضية من الجدول

 االختبار البعدي االختبار القبلي 

 المجموعة التجريبية

4 6 

4 6 

5 8 

4 6 

 المجموعة الضابطة

3 4 

5 4 

4 6 

4 3 
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ة عتوجد عالقة ارتباط قوية بين تدريبات الكروس فيت والقدرة االنفجارية لعضالت الذراعين والقوة المميزة بالسر( 3) الفرضية

 ة.لعضالت الرجلين لصالح المجموعة التجريبي

بين وفق ا لمعامل بيرسون كان يتضمن عالقة ارتباط قوية موجبة الذي  (2يمكن التأكد من صحة هذه الفرضية من الجدول)

لذي ينحصر ( ا0.81عند )في اختبار القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين االختبارين القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية 

ي ف القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية قوية موجبة بين االختبارين( أيضا يحمل عالقة ارتباط 3(. والجدول)1 ،0.75بين )

 .أي صحة هذه الفرضية (1عند ) اختبار القوة المميزة بالسرعة

 

 

 

 

 

 سنة.  21-22السرعة لممارسات كرة الطائرة للكروس فيت تأثير على القدرة االنفجارية والقوة المميزة ب( 4) الفرضية

من خالل الدالالت اإلحصائية السابقة ونتائج اختبارات القدرات البدنية المساهمة في تطور أداء ممارسات كرة الطائرة أثرت 

ا ايجابياا على تطور أدائهم أي إمكانية تطبيقه مع اال  تطبيق.وجود أثر لهذا المن  طمئنانتدريبات الكروس فيت تأثيرا

 الخاتمة. 5

التمهيدي الذي يتضمن منهجية البحث كالمقدمة ومشكلة البحث  اإلطارالحمد هلل على ما تم ذكره في هذا البحث الذي بدأنا به في 

النظري الذي يحتوي على ثالثة أبوابا مرتبة بترتيب العنوان  اإلطاروالفروض واألهداف واألهمية واألبعاد وغيرها ثم انتقلنا الى 

لباب األول الكروس فيت الثاني القدرة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة والثالث كرة الطائرة. اما الفصل الثالث فتضمن بعض ا

الدالالت اإلحصائية البسيطة التي تتناسب مع قدراتنا في المرحلة الحالية وأخيرا الفصل الرابع تضمن مناقشة النتائج والتأكد من 

 االستنتاجات وأهم التوصيات المستقبلية التي توصلنا لها.     صحة هذه الفرضيات و

 " إن أحسنا فمن هللا، وإن اخطأنا فمن أنفسنا والشيطان"

 االستنتاجات. 1.5

  ا إيجابياا على القدرة االنفجارية لعضالت الذراعأثرت التي طُبقت على المجموعة التجريبية تدريبات الكروس فيت ين تأثيرا

 بالسرعة لعضالت الرجلين لدى ممارسات كرة الطائرة. والقوة المميزة

  توجد فروق ذات داللة إحصائية ويوجد ارتباط لصالح المجموعة التجريبية وفقاا لمعامل بيرسون في اختباري القدرة

 االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة.
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  ،في  ورغم ذلك كان للوحدة التدريبية أثر تم قياسهمدة الوحدة التدريبية كانت قصيرة نوعا ما لتعطينا نتائج واضحة وكبيرة

 االختبارات واستشهاد الفرق الذي كان لصالح المجموعة التجريبية.

 :والبحوث المستقبلية التوصيات. 2.5

 الكروس فيت على مختلف الرياضات األخرى. تتضمن أثر تدريباتعمل أبحاث أخرى  .2

 كور.. تطبيق الكروس فيت على الممارسين فئة الذ0

 محاولة استخدام وسائل قياس أخرى مثل القياسات الفسيولوجية أو المهارية. .3

 اإلعداد الخاص.نحو االتجاه في استخدام تدريبات الكروس فيت  .4

 كروس فيت على مختلف المراحل السنية. الإجراء بحوث ألثر  .2

 زيادة فترة تطبيق الوحدة التدريبية لشهر أو أكثر. .1
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 ية الوعي الصحي لدى أطفال الروضةفاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنم

The Effectiveness of a Proposed Program Based on Pop-up Stories in Developing Health 

Awareness among Kindergarten Children 
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 :لخصالم

الث"، فال الروضة "المستوى الثهدف هذا البحث إلى بناء برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب لتنمية الوعي الصحي لدى أط

( سنوات 6 – 5( طفًلا وطفلة في الفئة العمرية )21واستخدم البحث المنهج شبه التجريبي، وتمثلت العينة في مجموعة مكونة من )

ات فبالمستوى الثالث من مرحلة رياض األطفال، أعدت الباحثة اختبار يتضمن أربعة مهارات )النظافة الشخصية، التغذية، اإلسعا

األولية، األمراض وطرق الوقاية منها(؛ لقياس مهارات الوعي الصحي لدى األطفال، وطُِبَق البحث في الفصل األول من العام 

توصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح القائم على قصص البوب أب في تنمية الوعي الصحي  م.1212/ 1211الدراسي 

( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم الصحة 2.25تائج دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )المحددة في البحث، حيُث جاءت الن

الشخصية، ومفهوم اإلسعافات األولية، ومفهوم االمراض وكيفية الوقاية منها لصالح االختبار البعدي، كما تم التوصل إلى عدم 

لقبلي والبعدي لمفهوم التغذية، وفي ضوء هذه النتائج قدم البحث ( بين االختبار ا2.25وجود دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

 اضري معلمات تدريب الصحي، الوعي مفاهيم األطفال إكساب في تساهم برامج بتصميم االهتمام ضرورةأهمها: عدة توصيات 

 متابعة بأهمية ياتالتربو المشرفات توجيه ،POP UPقصص تصميم طرق وكذلك الصحي، الوعي مفاهيم حول وتثقيفهم األطفال

 وضرورة فال،لألط المفاهيم تقديم في التقليدية القصص استخدام على االقتصار عدم على األطفال رياض مرحلة معلمات وتشجيع

 المفاهيم ختلفم تنمية في فعال دور من لها لما التفاعلية؛ القصص استخدام بأهمية المعلمات توعية القصص، استخدام في التنويع

 .الطفل لدى

 .أطفال الروضة، تنمية الوعي، الوعي الصحي ،قصص البوب اب الكلمات المفتاحية:
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The Effectiveness of a Proposed Program Based on Pop-up Stories in Developing 

Health Awareness among Kindergarten Children 

 

Abstract: 

The aim of this research is to build a proposed program based on pop-up stories to develop health 

awareness among kindergarten children "third level". The third stage of kindergarten, the 

researcher prepared a test that includes four skills (personal hygiene, nutrition, first aid, diseases 

and ways to prevent them); To measure children's health awareness skills, the research was applied 

in the first semester of the academic year 2022/2023. The results revealed the effectiveness of the 

proposed program based on pop-up stories in developing health awareness specified in the 

research, where the results were statistically significant at the level of significance (0.05) between 

the pre and post test of the concept of personal health, the concept of first aid, the concept of 

diseases and how to prevent them in favor of the post test It was also concluded that there is no 

statistical function at the level of significance (0.05) between the pre and post test for the concept 

of nutrition, and in the light of these results, the research presented several recommendations, the 

most important of which are: the need to pay attention to designing programs that contribute to 

providing children with the concepts of health awareness, training kindergarten teachers and 

educating them about Concepts of health awareness, as well as methods for designing POP UP 

stories, directing educational supervisors on the importance of following up and encouraging 

kindergarten teachers not to be limited to using traditional stories in presenting concepts to 

children, and the need to diversify the use of stories, educating female teachers on the importance 

of using interactive stories; Because of its effective role in the development of various concepts of 

the child. 

Keywords: Pop-up Stories, Health Awareness, Awareness Development, Kindergarten 

Children. 
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 المقدمة:. 1

في بداية القرن الحادي والعشرين أزداد االهتمام بالصحة، والمشكًلت الصحية على النطاق المحلي والعالمي، وكثر االهتمام    

 بتحسين األحوال الصحية بعد انتشار الكثير من األمراض؛ ويرجع ذلك نتيجة األنماط المعيشية الجديدة، والعادات الغير صحيحة.

تمع بمدى تمتع أفراده بالصحة والسًلمة، ولهذا تحاول الدول بالسعي؛ لتوفير مجتمع يخلو من االمراض وذلك يقاس تقدم أي مج

من خًلل توفير وسائل معرفية علمية عن االمراض، وطرق انتشارها، وكيفية الوقاية منها؛ لكي تساعد األفراد في إتباع السلوكيات 

 الصحيحة للحفاظ على الصحة.

ا لوجود عًلقة بينها وبين اإلنتاج، والنمو تعد الصحة من ا لمفاهيم التي يتوجب االهتمام والعناية بها بكافة أبعادها منذ الطفولة؛ نظرا

 اإلنساني والمدني حيُث أصبح هذا المفهوم في الوقت الحالي معيار من معايير القياس على مستوى األمم.

رة؛ العتبار الطفل بذرة المستقبل في بناء وتطور مجتمعه، ومن هنا أولى إن االهتمام بالصحة في مرحلة الطفولة له أهمية كبي

ا في مختلف المجتمعات من خًلل برامج التوعية الصحية. ا بالغا  التربويون الجوانب الصحية اهتماما

حاث في واألب انطًلقاا من ذلك يعتبر الوعي الصحي علم له أساليب وأليات، وأصول مختلفة حيُث يستخدم العديد من النظريات

مختلف العلوم النفسية واالجتماعية فهو وسيلة تغيير ناجحة تُنفذ من خًلل عدة مراحل ومن أبرز مراحله تحديد الهدف من ذلك 

الوعي بشكل واضح، وتقديم المعلومات بلغة مفهومة للفئات المستهدفة إلى جانب اتصاله بحياتهم وارتباطه باهتماماتهم؛ لتتولد 

 أن التغيير مطلب رئيسي هام لتحقيق األفضل.      لديهم قناعة ب

وقد أكدت العديد من الدراسات، واألبحاث التربوية على أهمية الوعي الصحي لدى األطفال في المراحل األولى من حياتهم كدراسة 

عي الصحي ( حيُث أوصت هذه الدراسات بضرورة إعداد برامج للو1222(، والشرباصي )1222(، والمدهون )1222شحاتة )

 لدى أطفال تلك المرحلة.

تعتبر القصص وسيلة فعالة يتعرف الطفل من خًللها على جميع جوانب حياته حيُث يتميز الطفل في اولى مراحله بالخيال وحب 

االستطًلع والشغف بالصور والقصص مما يجب استغًلل تلك الوسائل في تنمية السلوكيات والجوانب اإليجابية ال سيما الوعي 

 صحي.ال

أن البرامج التي تقدم للطفل من أجل تنمية الوعي الصحي بمختلف ابعاده في هذه المرحلة يجب أن تحتوي على مثيرات تجذب 

 االنتباه حيُث أن القصة وسيلة فنية يتم من خًللها تحقيق العديد من األهداف العامة، وأهداف الوعي الصحي خاصة.

وسيلة لتقديم المعلومات، أو تسلية وإمتاع القارئ بل يتعدى ذلك إلى إسهامها في تغيير ال يتوقف تأثير القصة على كونها مجرد 

 سلوكيات، واتجاهات سلبية من خًلل ترغيب الطفل في سلوكيات صحيحة مرغوبة.

 همإلى جانب ذلك تحقق القصص العديد من الفوائد مع األطفال ما إذا تم إعدادها بطرق مًلئمة لخصائص نموهم، ومستويات 

 (.1222الفكرية بحيث تكون مصورة أو مزودة بصور ملونة )السيد، 
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وفي حدود علم الباحثة فإنه لم يتم توظيف قصص البوب اب في األدبيات العربية لتنمية الوعي الصحي لمرحلة رياض األطفال،    

 ال سيما مهارات الوعي الصحي. وألن األطفال بحاجة إلى وسائط تعليمية جاذبة تمكنهم من اكتساب العديد من المهارات،

لذلك سعت الباحثة إلى ايجاد وسيط يساعد األطفال على اكتساب تلك المهارات، وتعتبر قصص البوب اب وسيط مثير ومناسب 

لتعليم االطفال مهارات الوعي الصحي، ومن هنا جاءت فكرة البحث خاصة مع مظاهر القصور الواضحة في تعليم األطفال 

 ة، وأساليب التعليم.المفاهيم الصحي

 مشكلة البحث:. 1.1

من خًلل نتائج الدراسات السابقة التي أكدت في معظمها على تدني مستوى الوعي الصحي لدى أطفال الروضة على وجه 

الخصوص؛ نتيجة ما يصدر عنهم من سلوكيات غير صحية، كعدم االهتمام بالصحة الشخصية، واإلفراط في تناول األطعمة 

غير صحية، إلى غير ذلك كلها أمور تدعو إلى ضرورة االهتمام بتصميم برامج للوعي الصحي قائم على قصص والمشروبات 

ا؛ لفاعليتها في توصيل المحتوى الذي تتضمنه إلكساب الطفل الوعي الصحي، والوقاية من امراض عديدة.  البوب اب تحديدا

ا ألهمية قصص البوب اب خاصة، والقصص عامة في تشكيل  سلوكيات األطفال، وتعديلها وإكسابه القيم االتجاهات ونظرا

اإليجابية جراء ما تعانيه المجتمعات النامية من ندرة الدراسات الخاصة بالجوانب الصحية وقصص األطفال خاصة قصص 

األولى، البوب اب نجد ضرورة إجراء هذه الدراسة؛ لدعم وتنمية الوعي الصحي في نفوس األطفال خًلل مراحلهم التعليمية 

 لمساعدة الطفل على النمو الشامل المتكامل، والتنشئة االجتماعية السليمة في كافة مراحله التالية.

 ومن هنا تنبثق مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 ما مدى فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية الوعي الصحي لدى طفل الروضة؟

 لرئيس عدة أسئلة فرعية:وينبثق من السؤال ا

 ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم الصحة الشخصية لدى طفل الروضة؟ -2

 ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم التغذية لدى طفل الروضة؟ -1

 ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم اإلسعافات االولية لدى طفل الروضة؟ -2

 ية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم األمراض وطرق الوقاية منها لدى طفل الروضة؟ما فاعل -4

 فروض البحث:. 2.1

( بين قصص البوب اب وتنمية مفهوم الصحة 2.25) ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 الشخصية لدى طفل الروضة.

( بين قصص البوب اب وتنمية مفهوم التغذية لدى طفل 2.25) ≥ α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 الروضة.
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( بين قصص البوب اب وتنمية مفهوم اإلسعافات 2.25) ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 األولية لدى طفل الروضة.

وتنمية مفهوم األمراض  ( بين قصص البوب اب2.25) ≥ α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -4

 وطرق الوقاية منها لدى طفل الروضة.

 أهداف البحث:. 3.1

 الكشف عن مدى فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية مفهوم الصحة الشخصية لطفل الروضة.  -2

 روضة.الكشف عن فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية مفهوم التغذية لدى طفل ال -1

 التحقق من فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية مفهوم اإلسعافات األولية لدى طفل الروضة. -2

التحقق من فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية مفهوم األمراض وطرق الوقاية منها لدى طفل  -4

 الروضة.

 أهمية البحث:. 4.1

 والعملية لهذا البحث فيما يلي:تتمثل األهمية العلمية 

 أهمية مرحلة رياض األطفال ودورها في إكساب الطفل مختلف المهارات السيما المهارات الصحية. -2

 قد يساهم البحث في إثراء مناهج رياض األطفال بجوانب صحية يحتاج لها الطفل. -1

مية مختلف المفاهيم والمهارات لدى قد يساهم البحث في تدريب معلمات تلك المرحلة في إدماج قصص البوب اب لتن -2

 األطفال.

 إعداد محتوى تعليمي لمرحلة رياض األطفال قائم على قصص البوب اب في تنمية مختلف المجاالت الصحية. -4

 يفتح مجاالت أخرى ألبحاث، ودراسات مستقبلية لتوظيف قصص البوب اب في تعليم مهارات صحية أخرى. -5

 حدود البحث:. 5.1

 حث على الحدود التالية:اقتصرت حدود الب

مفهوم -مفهوم اإلسعافات األولية-مفهوم التغذية-مفاهيم الوعي الصحي )مفهوم الصحة الشخصيةالحدود الموضوعية: 

 األمراض وطرق الوقاية منها(، قصص البوب أب لمفاهيم الوعي الصحي المحددة.

( سنوات؛ حيُث 6-5طفال في الفئة العمرية من )مجموعة من أطفال المستوى الثالث بمرحلة رياض األالحدود البشرية: 

 يمثل هذا المستوى ختام مرحلة رياض األطفال، واالنتقال إلى المرحلة االبتدائية مما يلزمه امتًلك مهارات صحية متنوعة.

 ودية.مركز سمات المستقبل النموذجية األهلية بالهفوف، بمدينة األحساء، بالمملكة العربية السعالحدود المكانية: 

 م.1212/ 1211الفصل األول من العام الحدود الزمنية: 
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 مصطلحات الدراسة:. 6.1

كتب تفاعلية توفر إمكانات الحركة والتفاعل والتجسيد، من خًلل استخدام آليات : Pop Up Storyقصص البوب أب 

تتضمن مشاهد مجسمة تنبثق من التعامل مع الورق مثل: الطي، والشرائح، والبرم، والنوافذ، والشرائط، والعجًلت، و

 (.Bluemel & Taylor, 2012)داخلها 

ا كتب يتم من خًللها عرض الصور والرسومات والمحتوى على صفحاتها بتأثير ثًلثي األبعاد، يظهر خًلل فتح  وهي أيضا

ي مة على فنيات طالكتاب، بحيث تعطي تأثيرات فريدة من نوعها؛ لكونها مصممة من عدة أجزاء، وتعد كتباا تفاعلية قائ

 (.Sari, 2017)الورق بما يحقق المتعة والتفاعلية للمتعلم 

أداة تعليمية تفاعلية، وفن من الفنون التي أُعدت من قِبل الباحثة على هيئة عدة مشاهد منبثقة تساهم في وتعرف إجرائيًا: 

قة، تساهم في إثارة خيال الطفل حول تعليم األطفال عدة مفاهيم، ومهارات حول الجوانب الصحية بطريقة جاذبة، ومشو

 الجانب الصحي التي ترمي إلى إكسابه الطفل.

ترجمة المعارف والمعلومات والخبرات الصحية إلى أنماط سلوكية لدى الطفل والتي يكتسبها من خًلل الوعي الصحي: 

 (.Husby,et.all,2014,14)النشاطات في الروضة 

ة، التي تتحول إلى شعور وجداني لدى األفراد من خًلل اتجاهات صحية معينة ويشير الوعي الصحي إلى الحقائق الصحي

تتكون لديه، وتؤثر في النهاية على ممارساته، وعاداته، التي تظهر على هيئة سلوكيات صحية سليمة 

(Alattraqchi,et.all,2014,116.) 

سطة قصص البوب اب، والتي تفيدهم في مجموعة من المعلومات الصحية يتم إكسابها لألطفال بواويعرف إجرائيًا: 

المحافظة على صحتهم، والكشف عن مدى وعيهم الصحي، وذلك من خًلل االختبار المصمم من قِبل الباحثة؛ للوصول 

 إلى هدف البحث.

 اإلطار النظري للبحث:. 2

 قصص البوب أب وتعليم الوعي الصحي ألطفال الروضة: .1.2

مرحلة الروضة أمر مهم، لكنه يشكل تحدي وصعوبة قد تواجه المعلمات؛ وذلك لعمق إن تعليم مهارات الوعي الصحي في 

المفاهيم الصحية بالنسبة لألطفال، ومن هنا تتشكل الحاجة إلى استخدام أدوات تعليمية جاذبة، ومثيرة؛ لتعليمهم المهارات 

طفال وتشجعهم على التعلم وذلك من خًلل أداة تعليمية تفاعلية تجذب انتباه األ أبالصحية المختلفة، تعد قصص البوب 

 استغًللها لجميع الحواس مما يترك أثر في نفوس األطفال ويساهم في تقدمهم الصحي.

 :Pop Up Storyالمقصود بقصص البوب أب  

ق المسحوبة رأي كتاب أو قصة ثًلثية األبعاد متحركة، تشبه المظلة تغطي كل النوافذ المنبثقة، والتحوالت الورقية، وقصاصات الو

 التي تعلق عليها الرسوم والصور التي تظهر التجسيم، وتتضمن القصة مجموعة من المشاهد المنبثقة التفاعلية،
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التي يدور فيها كل مشهد حول موضوع معين، كما تتضمن نصوص توضيحية، مما يجعلها كتباا تعليمية، وتثقيفية مبهرة وجاذبة  

 (.Hendrix,2008)للمتعلمين 

بوب أب هي كتب ثًلثية األبعاد تعتمد في تصميمها على فنيات التعامل مع الورق مما يجعل العناصر على الصفحات قصص ال

 (.Redencich& Bohing,2012)تتحرك داخل المشاهد، كما تتضمن نصوص توضيحية 

يرهم حول أن األطفال في مرحلة رياض األطفال يتمركز تفك Allington and Gabriel  (2012) ويذكر كل من

المحسوسات، ويصعب عليهم التفكير بالمفاهيم المجردة؛ ألن تفكيرهم يمتاز بأنه ذو البعد الواحد حيُث يركز األطفال انتباههم 

ا ذهنية تحول التفكير من المحسوس إلى المجرد الرمزي. ا بسيطة، وصورا  حول جانب واحد فقط فيبدأ األطفال بتكوين أفكارا

أب مناسبة لخصائص نمو الطفل من حيث النمو الحسي، واللغوي، والمعرفي؛ لما لهذا النوع من لذلك تعتبر قصص البوب 

 القصص ثًلثية األبعاد من مميزات مقارنةا بالقصص التقليدية.

أن قصص البوب أب تمثل أحد األبعاد الجديدة في عالم قصص األطفال؛  Morantes& Fontecha (2018)يذكر كل من و

من التخصصات كالهندسة، والفنون، والتصميم، باإلضافة إلى األدب مما يساهم في تقديم تجربة أكثر متعة،  ألنها تجمع كثير

وجاذبية لألطفال نحو القراءة كما أن هذا النوع من القصص يساهم في تقليل استخدام األطفال للتكنلوجيا ووسائًل المتنوعة؛ لما 

 تشتمل عليه من عناصر جذب، وتشويق للطفل.

ي ضوء إجراءات البحث الحالي يمكن توظيف قصص البوب أب في تعليم األطفال بعض مهارات الوعي الصحي بحيث يتم وف

داخل كل مشهد من مشاهد القصة إظهار مشكلة من المشكًلت التي يتوجب على الطفل استنتاجها، وإيجاد حل مناسب لها ثم يبدأ 

 ن حلول على مواقف حياتية أخرى يتعرض لها، ويتدرب عليها مع المعلمة.بالربط بين ما شاهدة بالقصة وبين ما تم طرحة م

 ثانيًا: أهمية قصص البوب أب بالنسبة لألطفال:

 تنبثق أهمية قصص البوب أب من كونها مناسبة لخصائص نمو األطفال من حيث التالي:

 أوًًل: النمو الحسي

على أهمية المدخل  Febrianto (2015)إلدراك الحسي ويؤكد تمتاز مرحلة رياض األطفال بالتطور السريع، والكبير في ا

الحسي في تنمية الكثير من المفاهيم والمهارات لدى الطفل وهذا ما تتميز به قصص البوب اب فهي قصص تفاعلية يحدث فيها 

ألطفال ن بعض اتفاعل بين القارئ وآليات حيُث يقوم القارئ بتقليب القصة بنفسه ومشاهدة الشخصيات المتحركة، حيُث أ

ا.  يتعلمون من خًلل التفاعل، والحركة بشكل أسرع وأبقى أثرا

 Febriantoيحتاج األطفال إلى قصص البوب أب؛ ألن نمط تعلمهم حسي حركي وهذا ما تمتاز به تلك القصص حيُث أظهر 

طابقة طفال باللعب به، ومأن قصص البوب أب تساعد المتعلمين الحركيين على قراءة النص السردي، بحيث يسمح لأل (2015)

 الحوار مع الشخصية أي أنها تستخدم كلعبة تعليمية.
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 ثانيًا: النمو اللغوي

أن النمو اللغوي من خصائص التفكير الحسي لدى الطفل، والقصص تعمل  Bluemel and Taylor(2012)يشير كل من 

وي، ومفرداتهم الخاصة إن قصص البوب أب تتضمن على مساعدتهم في بناء سرد خاص بهم، وتمكنهم من تكوين قاموسهم اللغ

نصوص وخطوط، وأشكال والوان باإلضافة إلى التكوينات والعناصر المتحركة ثًلثية األبعاد بكل صفحة من صفحاتها، بالتالي 

ا للتعلم؛ ألن قصص البوب أب جاذبة، ومثيرة النتباهه.  يصبح الطفل أكثر استعدادا

عليم الطفل القراءة، وزيادة الحصيلة اللغوية، وإدراك مهارات الوعي الصوتي بسهولة، ووفقاا تعد قصص البوب أب مفيدة في ت

فأن قصص البوب أب ودورها في تطوير اللغة لدى  Sari and Suryana (2019)و، Aqsha et al (2018)لكل من 

نتائج إيجابية من قبل المعلمين، ، وأن نتائج استخدام تلك القصص كانت %95األطفال في مرحلة رياض األطفال بمتوسط 

 واألطفال بوصفها وسيلة تعليمية مبتكرة.

 ثالثًا: النمو المعرفي

أكد بياجيه على أن النمو المعرفي يبدأ في مرحلة اإلدراك الحسي، وأن هنالك عدة مبادئ تساعد الطفل على التعلم في هذه 

 المرحلة ومنها ما يلي:                            

 ن لدى الطفل في تلك المرحلة مفاهيم متعلقة بالمكان، والزمان، والعدد.يتكو -2

إحاطة الطفل بالمثيرات التي تشجعه على التجريب، واالكتشاف لذلك فأن قصص البوب اب تحفزه، وتثير انتباهه من  -1

 خًلل الرسوم، واأللوان، وتسلسل المشاهد المنبثقة داخل القصة.

 شاف الخبرات، والمهارات بنفسه وذلك من خًلل التعلم عن طريق المحاولة والخطأ.إتاحة الفرصة أمام الطفل الكت -2

انتقال أثر التعلم يؤدي إلى تعميم الخبرات، حيُث يرى بياجيه أن ذكاء الطفل في مرحلة رياض األطفال تصورياا  -4

 يستخدم فيه اللغة بشكل أوضح ويتصل بالمفاهيم والمدركات الكلية.

ة رياض األطفال بحبه الشديد للحركة، واللعب لذلك ينبغي على مصممي القصص أن تكون يتميز الطفل في مرحل -5

 (.1225الصور متسمة بالحيوية، والحركة وديناميكية التصميم )عبد المحسن، 

فأن قصص البوب أب لها فاعلية كبيرة في تحسين قدرات  Rahmawati and Rukiyati (2018)ووفقاا لكل من 

 سنوات. 5-4خاصة األطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين األطفال المعرفية 

 Pop Up Storyثالثًا: مميزات قصص البوب أب 

 هنالك العديد من المميزات التي تحظى بها قصص البوب أب عن غيرها من أنواع القصص األخرى ومنها ما يلي:

لق لها نوع من الحركة من خًلل التحركات إثارة عنصر التفاعل بين القارئ والقصة فالقارئ يعيد للقصة الحياة، ويخ -2

 واالنتقاالت بين الصفحات.

حيُث توصل إلى أن جمال قصص البوب اب ال يكمن فقط في كونها مصممة بطريقة  Assad (2018)مما يؤكد على ذلك 

ها أكثر ا يجعلثًلثية األبعاد بل يرجع إلى مدى تفاعل الطفل مع القصة وآلياتها حيُث يوجد بها قطع ترتفع وتتحرك مم

 تشويقاا كونها مزيج من الرسوم التوضيحية، والعناصر التفاعلية واألشكال ثًلثية البعد.
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 أداة تعليمية يمكن استخدامها كوسيط في التدريس؛ من أجل مساعدة األطفال على فهم الدرس بسهولة. -1

، وتهيئة الطفل الكتساب مهارات القراءة، في تحفيز تعليم اللغة أبوالبد من اإلشارة إلى إمكانية استخدام قصص البوب 

إلى جانب زيادة الحصيلة اللغوية من خًلل تعليم الطفل بعض المهام اليومية، والقيم والمفاهيم المتنوعة من خًلل 

استخدامها لغة مناسبة لخصائص الطفل في مرحلة رياض األطفال، فضًلا عن مساعدتها في تنمية مهارات الطفل الحسية، 

ة، والتخيلية وتنمية إدراكه المكاني من خًلل أبعاد القصة الثًلثة كالطول، والعرض، والعمق عند لمسها والتعامل واللغوي

حيُث  Tatar (2009)في المجاالت التعليمية، والتربوية وهذا ما جاء به  أبمعها ولهذا السبب استخدمت قصص البوب 

لجعل العملية أكثر فعالية وجاذبة مما يؤدي إلى رفع دافعية  في التدريس؛ أبتوصل إلى أهمية استخدام قصص البوب 

 الطفل نحو التعلم.

وسيلة يستخدمها الوالدين لتعليم أطفالهم العديد من القيم، والسلوكيات السليمة والعادات الصحية بمرونة، ومتعة  -2

(Sanchez, 2015.) 

 :أبرابًعا: الفرق بين القصص التقليدية، وقصص البوب 

والقصص التقليدية، ويبين الجدول المدرج أدناه الفرق  أبيد من أوجه االختًلف بين القصص ال سيما قصص البوب هناك العد

ا إلى ما تم التوصل إليه بعد قراءة العديد من األبحا أببين القصص بنوعيها التقليدي، والبوب   ,Ramos ث، والدراساتاستنادا

R& Ramos, A. ,2014), (Colidiyah, 2018).) 

 (: يوضح الفرق بين القصص التقليدية، وقصص البوب أب:1 – 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصص البوب أب قصص التقليديةال أوجه المقارنة

ثنائية البعد تشتمل على بعَدي الطول والعرض فقط،  التصميم

 وهي عبارة عن صور مسطحة الشكل.

ثًلثية البعد تشتمل على ثًلث أبعاد الطول والعرض، 

ا رابع وهو بعد الزمن من  والعمق والقُراء يصنعون بعدا

 خًلل معالجة اآلليات.

الرسوم 

 التوضيحية

الصور الحدث الذي يعبر عنه النص، كما أن تفسر 

هناك ترابط أقل بين النص والرسوم التوضيحية، 

ويكون النص ظاهر في الصفحة وقد يحتل جزء كبير 

 من صور القصة.

تدمج كل أجزاء المشهد بتسلسل، وتترابط النصوص 

والرسوم التوضيحية كما أن النص قد يكون مختبأ تحت 

ي سيطرة المشهد على حركة آليات القصة، مما يساهم ف

 تلك الرسوم واآلليات المتحركة.

يقوم الرسام برسم الصور المعبرة عن النص، ويقدم  الُمْنتج

مساهمة فنية شخصية من خًلل التعبير عن رأيهم 

 ورؤيتهم بالعمل في إخراج القصة في شكلها النهائي.

يقوم مهندس الورق بترجمة الرسوم إلى آليات مناسبة 

د حتى تصبح حركات المشهد متناسقة، وأكثر لكل مشه

 انسجام مع النص.

نقاط القوة، 

 والضعف

تبهر الطفل بألوانها لكنها أكثر تجريد في الرسوم 

 التوضيحية؛ نتيجة كونها ثنائية البعد.

تتيح للطفل الفرصة في بناء عًلقات مكانية، وزمانية 

 كاأللعاب التعليمية.

د عل مع القصة نتيجة وجوتسمح للطفل بالمشاركة، والتفا

 عنصر المفاجئة الذي يثير الدهشة بالصور الثًلثية البعد.
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 خامًسا: أهمية توظيف قصص البوب أب في تنمية الوعي الصحي لدى طفل الروضة

أن قصص البوب اب يمكن أن تشجع األطفال على المعرفة؛ ألنها تثير  Radencich & bohning (2012) يذكر كل من 

 Aqshaحفزهم على المشاركة من خًلل تجارب بصرية جاذبة، كما أنها تحفز األطفال على االكتشاف، ووفقاا لـ اهتماماتهم وت

et al. (2018)  يمكن استخدام الوسائل الجاذبة كقصص البوب اب في التعليم يساعد على حدوث تفاعل كبير بين األطفال

ا   وانتباهاا.والمعلمة خًلل عملية التعلم، مما يجعلهم أكثر تركيزا

أن قصص البوب اب وسيط من الوسائط التعليمية العملية التي يمكن أن تتحصل  Sari & Suryana (2019)وذكر كل من 

 على نتائج إيجابية في تطوير العديد من المهارات، من قبل المعلمين واألطفال بوصفة وسيلة تعليمية مبتكرة.

لها أهمية كبيرة على مستوى المهارات كافة ال سيما مهارات الوعي وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن قصص البوب اب 

الصحي باعتبارها قصص تعليمية تفاعلية تشتمل على عدة عناصر تشويقية ممتعة، ومفيدة مما يساهم في زيادة إقبال األطفال 

 عليها، وزيادة فرصة استثمار تلك القصص في إكساب األطفال مهارات الوعي الصحي.

 الصحي: الوعي .2.2

 أوًًل: مفهوم الوعي الصحي:

أن الوعي الصحي يعني اإللمام بالمهارات، والحقائق الصحية إلى جانب الشعور بمسؤولية المحافظة على صحتهم، وصحة 

: تحويل الوعي الصحي هوفأن  (2001لسالمة )اآلخرين من خًلل ممارسة العادات الصحية السليمة بفهم، واقتناع ووفقاا 

 الصحية إلى عادات تمارس بًل شعور أو تفكير. الممارسات 

 ثانيًا: مستويات الوعي الصحي:

 تعددت مستويات الوعي الصحي، حيُث اشتملت على ما يلي:

يتم توعية األفراد بالمهارات الرئيسة في الجوانب الصحية كالنظافة الشخصية، التغذية،  الوعي الصحي لألفراد: -1

 والوقاية منها إلى جانب اإلسعافات األولية.والوعي باألمراض وطرق انتشارها، 

تعتبر األسرة هي الحضن األول للطفل في تعليمة، وإكسابه العديد من المهارات األساسية  الوعي الصحي لألسرة: -2

التي تساهم في حمايته منذ الصغر ال سيما مهارات الوعي الصحي وال يتم ذلك في حال عدم توافر بنية أساسية 

 الجوانب الصحية الهامة.للوالدين تجاه 

يمكن تنمية مهارات الوعي الصحي لدى مجموعة من األطفال المتشابهين في  الوعي الصحي للمجموعات: -3

الخصائص كالعمر، والجنس أو اإلصابة بأحد االمراض، على أن يتم إكسابهم المهارات الصحية بطريقة المجموعات 

 .الكاملة

ع الباحثة، وعملها مع األطفال تجد ان من أفضل المستويات لتنمية مهارات الوعي وفي ضوء تلك المستويات، ومن خًلل إطًل

ا، وبذلك يمكن توجيههم،  الصحي ان يتم عن طريق المجموعات، حيُث أن األطفال يتعلمون من بعضهم البعض بطريقة أبقى أثرا
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ة ئة والتخلص من المشكًلت الصحية المشتركوتشجيعهم على اكتساب مفاهيم صحية جيدة، والمحاولة في تغيير المفاهيم الخاط

 .(Proctor,2002) التي قد يتعرضون لها؛ من أجل أن يتمتعوا بصحتهم ورفاهيتهم

 ثالثًا: أساليب يمكن استخدامها لتنمية الوعي الصحي

 تنقسم األساليب التي يمكن استخدامها من أجل تنمية الوعي الصحي لدى األطفال إلى قسمين:

يتم عن طريق المقابلة للفئة المستهدفة ويتفرع منها عدة طرق أهمها طريقة المحادثة  المباشر: أسلوب اًلتصال -1

. الشخصية التي ا أو طفًلا  تتم من خًلل اجراء مقابلة وجهاا لوجه مع الفرد المستهدف والذي قد يكون مريضا

 ومن أبرز مزايا هذا األسلوب:

 قابليته للتكيف حسب ظروف البيئة المحيطة. -2

 مشاركة والتفاعل اإليجابي بين كل من األطفال والمعلمين تجاه المواضيع الصحية.ال -1

يتم من خًلل الصور والملصقات التي تحتوي على أفكار صحية واضحة، وبارزة  أسلوب اًلتصال غير المباشر: -2

 تهدف إلى غرس األسس الصحية السليمة في نفوس األطفال، إلى جانب القصص المتحركة.

 

 جاًلت الوعي الصحي:: ماً رابع

 يتضمن الوعي الصحي عدة مجاالت، ركز البحث على أربعة مجاالت منها وهي كالتالي:

يتضمن هذا المجال العناية بمعظم جوانب الحياة األساسية لتقليل اإلصابة باألمراض، كنظافة النظافة الشخصية:  -1

ر الهامة التي ينبغي غرسها في نفوس األطفال منذ الجسم، نظافة الفم واالسنان حيُث تعد النظافة الشخصية من األمو

 الصغر؛ حتى تكون جزءا ال يتجزأ منه.

إن الغذاء هو المصدر الذي يمد الجسم بالسعرات الكافية التي تساعد الفرد في القيام بالمهام المطلوبة منه، التغذية:  -2

ال تشمل فقط الجانب الغذائي بأنواعه بل  يهدف الوعي الغذائي لجميع االفراد والمجتمعات إلى تحقيق عادات سليمة

يتعدى ذلك حتى تشمل العًلقة بين الغذاء والجسم، وتناول الغذاء والهضم وما ينتج عن ذلك من عمليات لتحرير 

 الطاقة، ونمو االنسجة والعضًلت، باإلضافة إلى التخلص من الفضًلت.

مة الشخصية؛ حتى يتمكنوا من تجنب الحوادث والمخاطر يهدف إلى توعية األفراد باألمن والسًلاإلسعافات األولية:  -3

الفجائية لتقليل نسب االصابات حال وقوعها سواء كان في المنزل، المدرسة، أو الشارع ويشتمل هذا المجال على 

 إسعافات النزيف والحروق، والتسمم، والعضات، واللدغات، والكسور، والجروح.

 اًلمراض، وطرق الوقاية منها: -4

ا المجال إلى الوعي باألمراض، وطرق انتقالها والمنع أو الحد من انتشارها، والتعرف على بعض االمراض يهدف هذ

 (.1212المعدية وغير المعدية، وفي هذا البحث قد تم القاء الضوء على عدة أمراض أهمها االنفلونزا الموسمية )الداللعة، 
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 :خامًسا: أبعاد الوعي الصحي

عملية تربوية تستلزم توافر ثًلث نقاط أساسية لنجاحها، وحتى تصل إلى النجاح ال بد أن تُكسب  أن عملية الوعي الصحي

 الفرد جميع جوانب السلوك الصحي أي ال تقتصر على جانب واحد من الجوانب الثًلث التالية:

 جانب المعرفة:  -1

اإلدراك العقلي من النواحي العملية؛ ألن الطفل يجب أن يتم تكوين العادات الصحية السليمة لدى األطفال بناءا على الفهم، و

بحاجة إلى تبسيط الحقائق لكي يستطيع أن يفهمها بدقة، أما بقية األفراد فيستطيعون التعرف على العادات الصحية السليمة 

 من خًلل االطًلع على الكتب الصحية، وما يتعلق بها.

 جانب الوجدان والعاطفة:  -2

انب الصحية يجب أن تكون تلك العادات مرتبطة بوجدانه، ومشاعره بمعنى يشعر الطفل حتى يستطيع الطفل تقبل الجو

 بالراحة حين يقوم بممارستها، والضيق حينما يتعذر عليه القيام بها ألي سبب.

أن تعريف األفراد بالعادات الصحية السلمية له أهمية بالغة، ألن الوعي الصحي ال يستهدف تغيير المعارف حول الجانب 

ا في اتجاهاتهم، وسلوكياتهم، وعاداتهم وهذه األشياء ال تمليها على الفرد معارفه بل  الصحي فقط، بل يتعدى ذلك ليكون تغييرا

 حاجاته، ومشاعره وما تفرضه البيئة المحيطة به من عادات وتقاليد.

 جانب السلوك: -3

سة فعلية حتى يتم التأكد من أنها قد حققت الغرض أن أي عملية تربوية ال يمكن الحكم عليها إال إذا انتهت بسلوك، وممار

منها، ولذلك فأن الوعي الصحي ال يقاس نجاحه بمدى ما استوعبه األفراد من معلومات صحية، بل بمقدار ما يمارسونه في 

 (.1222الحياة العملية وطريقة تعرضهم حال حدوث مشكًلت صحية في محيطهم وسلوكهم الصحي بصفة عامة )الجندي، 

 

 الدراسات السابقة: .3

يستعرض البحث الحالي جملة من أهم الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإلشارة إلى أبرز مًلمحها، وتقديم تعليقاا عليها 

يتضمن جوانب االتفاق واالختًلف وبيان الفجوة العلمية التي عالجها البحث الحالي، والبد من اإلشارة إلى أن تلك الدراسات 

عراضها وفقاا لمحور قصص البوب اب، ومحور الوعي الصحي، وقد تم ترتيب تلك الدراسات وفقاا للفترة الزمنية من سيتم است

 األقدم إلى األحدث، حيُث شملت جملة من األقطار والبلدان مما يشير إلى تنوعها الزمني والجغرافي.

 قصص البوب أب وتعليم الوعي الصحي ألطفال الروضة: .1.3

 (: Serife Cengiz Errol Duran, 2017دراسة ) -1

هدفت إلى تحديد القيم التي يسمح بها في القصص التي تُعد لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، تكونت عينة الدراسة من 

قصة، واستخدمت المنهج الوصفي، والمقابلة المنظمة كأداة  51معلم، و 52ولي أمر، و 211طفل،  222مجموع الدراسة من 

 قيمة، وتوصلت إلى أن كتب القصص تؤكد على عدة قيم السيما قيمة النظافة. 12تكونت من 
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 (:2021دراسة )عبد الواحد، وفتحي،  -2

هدفت إلى بناء برنامج مقترح قائم على الكتب المجسمة المتحركة لتنمية بعض مهارات الوعي الصوتي والحصيلة اللغوية لدى 

( سنوات، واستخدمت المنهجين الوصفي 6 – 5وطفلة من الفئة العمرية )طفل،  22أطفال الروضة، تكونت عينة الدراسة 

ا لبناء  والتجريبي، وأعدت قائمة لتحديد مهارات الوعي الصوتي الًلزمة ألطفال المستوى الثالث بمرحلة رياض األطفال تمهيدا

طفل  تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى البرنامج، واالختبار وتوصلت النتائج إلى فاعلية استخدام الكتب المجسمة المتحركة في

 الروضة.

 الوعي الصحي: 2.3

 (:2002دراسة )صالح،  -1

هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح قائم على التربية الصحية في تنمية التنور الصحي لدى تًلميذ اإلعدادية بسيناء، 

طالب، وطالبة وقد استُخِدم المنهج البنائي  24قع وحيُث اشتملت العينة على طلبة الصف الثاني إعدادي بنين وبنات، بوا

والوصفي التحليلي؛ لبناء البرنامج كما تم إعداد اختبار من أجل قياس التنور الصحي للمجموعة التجريبية، وتوصلت النتائج إلى 

 دي.وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التنور الصحي لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البع

 (:2003دراسة )عبده،  -2

هدفت للتعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة الصف السادس بمحافظة غزة، وقد اشتملت العينة 

على جميع طلبة الصف السادس، حيُث المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحديد المفاهيم الصحية لطلبة الصف السادس، كما تم بناء 

ح، وإعداد قائمة للمفاهيم الصحية المناسبة لطلبة ذلك الصف، توصل الباحث إلى إعداد هيكل للمفاهيم الصحية في برنامج مقتر

مختلف المستويات المعرفية، والمهارية، والوجدانية مراعياا بذلك الحاجة الصحية الًلزمة للطلبة، كما تم إعداد قائمة للمفاهيم 

 مناهج الصحية لطلبة الصف السادس.الصحية التي تفيد في تخطيط وبناء ال

 (:Onyango, 2005دراسة ) -3

هدفت للتعرف على أثر برنامج موجه في التربية الصحية على المفاهيم الصحية والمرضية لدى أطفال المدارس في غرب 

بلة بالسحب سنة، تم استخدام المقا 25 – 22مدرسة لألطفال تتراوح أعمارهم ما بين  42كينيا، وقد اشتملت العينة على 

العشوائي من العينة الكبيرة؛ للحصول على البيانات، وقد تم التوصل إلى ان الطًلب اكتسبوا مفاهيم صحية جديدة، وإمكانية 

 تعديل المفاهيم الصحية للمتعلمين من خًلل التربية الصحية الموجهة.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة:. 3.3

 لسابقة كما يلي:يمكن التعقيب على الدراسات ا

تميز البحث الحالي عن بقية الدراسات السابقة باستخدام المنهج شبة التجريبي في حيث اتفقت معظم الدراسات من حيث المنهج: 

( التي 1212(، ودراسة عبد الواحد، وفتحي )1222(، عبده )1221على استخدام المنهج الوصفي التحليلي كدراسة صالح )

 التجريبي. استخدمت المنهج الوصفي
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اتفق البحث الحالي في اختيار أطفال المستوى الثالث من مرحلة رياض األطفال، والتي تتراوح أعمارهم من  من حيث العينة:

(، واختلف مع بقية الدراسات حيُث استخدمت دراسة 1212( سنوات كعينة للبحث مع دراسة عبد الواحد، وفتحي )5-6)

Serife Cengiz Errol Duran (1222) ( طلبة الصف 1222األطفال وأولياء األمور، والمعلمين ودراسة عبده )

 ( سنة كعينة للدراسة.25 – 22( التي استخدمت أطفال )1225) Onyangoالسادس، وكذلك دراسة 

 ( في بناء برنامج واختبار لقياس الوعي1221(، وصالح )1212من حيث األداة: اتفق مع دراسة كل من: عبد الواحد، وفتحي )

( التي استخدمت المقابلة 1222) Serife Cengiz Errol Duranالصحي لدى الفئة المستهدفة، واختلفت مع دراسة 

 ( التي استخدمت المقابلة بالسحب العشوائي.2005) Onyangoالمنظمة ودراسة 

ة البرنامج صل البحث إلى فعالياتفق البحث الحالي مع بقية الدراسات السابقة في النتائج اإليجابية حيُث تومن حيث النتائج: 

المقترح القائم على قصص البوب اب في تنمية مهارة النظافة الشخصية، واالسعافات األولية، واالمراض وطرق الوقاية منها 

في حين ان مجال التغذية لم يضيف البرنامج فيه أي خبره لألطفال؛ نتيجة خبرتهم السابقة خًلل الوحدات التعليمية، والبيئة 

 محيطة.ال

( التي 1221(، ودراسة صالح )1212ومما يؤكد على فعالية البرنامج القائم على قصص البوب اب دراسة عبد الواحد، وفتحي )

توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار التنور الصحي لصالح المجموعة التجريبية لًلختبار البعدي، وقد اختلف 

( التي توصلت إلى فعالية التربية الصحية الموجهة في اكتساب المتعلمين للمفاهيم 2005) Onyangoالبحث الحالي عن دراسة 

( التي أكدت على عدة قيم البد من تواجدها في كتب األطفال ال 1222) Serife Cengiz Errol Duranالصحية، ودراسة 

 سيما قيمة النظافة.

 اإلفادة من الدراسات السابقة:. 4.3

مل لموضوع البحث الحالي، واالستفادة منها في إعداد األداة وبنودها، واالستفادة من المراجع العلمية التي اإللمام بتصور شا

 استندت عليها الباحثة.

 التميز في البحث الحالي:. 5.3

الذي تضمن برنامج قائم على قصص البوب اب في تنمية مهارات الوعي الصحي لدى -على حد علم الباحثة–كونه األول 

ا مرح لة رياض األطفال التي تعد من أهم مراحل األنسان فهي الفترة التي يتم فيها إنشاء الخطوات األولى، وتنمية الطفل نموا

 شامًلا متكامًلا في جميع جوانب شخصيته.

 اإلجراءات التجريبية للبحث:. 4

 منهج البحث:. 1.4

ا لطبيعة أهداف البحث الحالي فقد تم استخدام المنهجين الو صفي وشبة التجريبي، وتم استخدام المنهج الوصفي في إعداد نظرا

، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي من خًلل تطبيق تجربة البحث وتفسير نتائجه، وذلك وأديباتهأدوات البحث ومواده، وكتاباته 

 القبلي والبعدي. من خًلل التصميم القائم على مجموعة تجريبية واحدة باستخدام مقارنة الفروق بين التطبيقين 
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(، وتمثلت المتغيرات التابعة في بعض Pop Up Storyوقد تمثل المتغير المستقل في البرنامج القائم على قصص البوب اب )

 مهارات الوعي الصحي لدى األطفال عينة البحث.

 مجتمع البحث: . 2.4

، ركز سمات المستقبل النموذجية األهلية بالهفوفيتألف مجتمع البحث من جميع أطفال المستوى الثالث بقسم اإلنترناشونال بم

 ( طفًلا وطفلة.15بمدينة األحساء، المملكة العربية السعودية، البالغ عددهم )

 عينة البحث:. 3.4

( طفًلا وطفلة بالمستوى الثالث برياض األطفال، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 21تمثلت العينة في مجموعة مكونة من )

روضة سمات المستقبل النموذجية األهلية بمدينة األحساء، المملكة العربية السعودية، تم االقتصار على هذا العدد؛  البسيطة من

ا لضيق الفترة المتاحة لتطبيق هذا النوع من البحوث.  نظرا

 أداة البحث:. 4.4

 لغرض البحث الحالي قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية:

 .POP UPبرنامج مقترح لتنمية الوعي الصحي لدى أطفال الروضة باستخدام قصص  -2

اختبار لقياس الوعي الصحي لدى األطفال تم اعتماده؛ بهدف قياس الوعي الصحي لدى األطفال قبل وبعد تطبيق البرنامج  -1

بقة، ومراجعة األدبيات كدراسة عبد المقترح وفقاا إلجراءات البحث الحالي، وقد تم االعتماد في بناءة على الدراسات السا

 (.1222(، وعبده )1221(، صالح )1212الواحد، وفتحي )

 كتب تفاعلية مصممة ألغراض البحث الحالي. -2

 أوًًل: إعداد اختبار مهارات الوعي الصحي لدى أطفال الروضة:

 امج وبعده، وفي ضوء برنامج البحثتم إعداد هذا االختبار لقياس مستوى الوعي الصحي لدى أطفال الروضة قبل تطبيق البرن

(، 1221ومهارات الوعي الصحي، ومن خًلل االطًلع على بعض الدراسات التي اهتمت بقياس الوعي الصحي مثل صالح )

 ( تم إعداد الصورة األولية لًلختبار على النحو التالي:1222وعبده )

 وصف الصورة األولية لالختبار:

 تمثلت في التالي:يشتمل على أربعة مجاالت رئيسية 

 مجال الصحة الشخصية. -2

 مجال التغذية. -1

 مجال اإلسعافات األولية. -2

 مجال بعض األمراض، وطرق الوقاية منها. -4
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ويندرج تحت كل مجال مجموعة من المحاور الفرعية التي تنتمي إليه، بحيث يتضمن المحور عدد من األسئلة الموضوعية 

سؤال( يقيس مستوى امتًلك الطفل لمهارات الوعي الصحي  21ي صورته األولية المصورة )بلغ اإلجمالي ألسئلة االختبار ف

على أن يتم تطبيق االختبار بصورة فردية، شفوية، يقوم المطبق /المطبقة برصد درجات كل طفل على االختبار في المكان 

واألسئلة الخاصة بكل مجال،  المخصص، وتضمنت مكونات الصورة األولية لًلختبار بيانات الطفل/ة، تعليمات االختبار،

 باإلضافة إلى تصحيح االختبار وصورته النهائية.

السؤال الخامس في المجال األول درجتين إذا أجاب الطفل إجابة صحيحة يعطى  ماعدايتم احتساب درجة واحدة لكل سؤال، 

في المكان المخصص لوضع الدرجة درجة، وفي حال عدم اإلجابة يعطى الطفل صفر، يقوم المطبق / المطبقة برصد الدرجات 

( درجة، والجدول التالي يوضح مكونات االختبار الرئيسية وعدد 12داخل متن االختبار، وقد بلغت النهاية العظمى لًلختبار )

 األسئلة لكل مجال.

 (: مقياس الوعي الصحي لدى أطفال الروضة وأرقام األسئلة، وعددها لكل مجال.1 – 4دول )ج

 

 

 

 

 

 

 

 داة: صدق األ

( محكمين مختصين في رياض األطفال؛ إلبداء 4للتأكد من الصدق الظاهري لًلختبار تم عرضه في صورته األولية على )

الرأي في مناسبة األسئلة لمستوى األطفال، وسًلمة المفردات من الناحيتين العلمية واللغوية، ومدى مًلئمة المفردات لمستويات 

األخذ بتعديًلت المحكمين حول الصورة المبدئية لًلختبار، وفقاا آلراء المحكمين لم يتم حذف أي  المهارات التي تقيسها، وقد تم

 سؤال من أسئلة االختبار.

 ألطفال المستوى الثالث من رياض األطفال: Pop Up Storyثانيًا: البرنامج القائم على قصص البوب اب 

الحالي، وإطاره النظري، ومهارات الوعي الصحي، وقصص البوب أعدت الباحثة البرنامج المقترح في ضوء أهداف البحث 

مجموعة من العناصر على النحو  Pop Up Storyاب، وتمثلت مكونات البرنامج المقترح القائم على قصص البوب اب 

 التالي:

 عدد اًلسئلة أرقام األسئلة المجاًلت الفرعية المجال الرئيس

 

الوعي 

الصحي لدى 

أطفال 

 الروضة.

 أسئلة. 5 5-4-2-1-2 الصحة الشخصية.

 أسئلة. 5 22-1-2-2-6 التغذية.

 أسئلة. 5 25-24-22-21-22 اإلسعافات األولية.

 أسئلة. 4 21-22-22-26 بعض األمراض، وطرق الوقاية منها.

 درجة. 20مجموع الدرجات: 
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قصص  أهمية تضمينتم تضمين مقدمة موجزة في بداية البرنامج توضح فلسفته والفكرة التي يقوم عليها، ومقدمة البرنامج: 

 البوب اب في إكساب األطفال مارات الوعي الصحي.

 تمثل الهدف العام للبرنامج في تنمية مهارات الوعي الصحي لدى األطفال عينة البحث.الهدف العام للبرنامج: 

امج، وتم العام للبرن تم تحديد مجموعة من األهداف اإلجرائية التفصيلية التي انبثقت من الهدفاألهداف التفصيلية للبرنامج: 

 إدراج هذه األهداف في بداية كل جلسة من جلساته.

، Pop Up Storyتضمن هذا الجزء مفاهيم أساسية متعلقة بالبرنامج، وهي مفهوم قصص البوب اب المفاهيم الرئيسية: 

 ومهارات الوعي الصحي.

ها معلمة التي ينبغي أن تتبع-داخل الجلسات–صيلية تم توضيح األدوار التفأدوات معلمة الروضة في تنفيذ جلسات البرنامج: 

الروضة خًلل تنفيذ محتوى البرنامج مع األطفال، كما تم إضافة التوجيهات الخاصة بتطبيق جلسات البرنامج بشكل مكتوب في 

 المقدمة.

ة مشاهد ألغراض البحث الحالي تم تصميم قصص البوب اب لمجموعإعداد قصص البوب اب "مهارات الوعي الصحي": 

تفاعلية تحت عنوان "صحتي سًلمتي" تضمنت أربع مهارات وفق حدود البحث، وهي مشاهد: الصحة الشخصية، التغذية، 

اإلسعافات األولية، األمراض وطرق الوقاية منها، وقد تضمن كل مشهد: العنوان، والمهارة، ومشكلة يجب البحث عن حل لها، 

 لحركة والتجسيد.وكائنات مجسمة، تميزت المشاهد بعنصر ا

 األدوات المستخدمة في البرنامج: 

ا ألغراض البحث، وتضمن كل  تمثلت األداة الرئيسة للبرنامج في كتاب البوب اب بعنوان "صحتي سًلمتي" مصمم خصيصا

مشهد من الكتاب مفهوم واحد من المفاهيم الصحية المحددة سلفاا، حيُث صممت المشاهد بطريقة مجسمة ومتحركة، يكون 

المفهوم فيها بشكل قصة، أو مشكلة تتحدث عنها الكائنات، أو األشياء بكل صفحة يتاح لكل طفل وقت محدد؛ ليتمكن من التعرف 

 Popعلى المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة في نهاية كل قصة، وقد نفذت المشاهد بتقنيات وعناصر تصميم المشاهد المنبثقة 

Up. 

 أساليب التعليم المستخدمة:

 عتمد العمل على عدة استراتيجيات منها ما يلي: الحوار والمناقشة، العصف الذهني، السرد القصصي، التعلم التعاوني.ا

 عدد الجلسات:

 ( دقيقة، حيُث تم تخصيص جلستين لكل مفهوم.15 – 12( جلسة، تتراوح مدة كل جلسة )26تضمن البرنامج )

 يتضح من الجدول التالي ملخص شامل لجلسات البرنامج. ا:الجدول التلخيصي لجلسات البرنامج وزمن تنفيذه
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 الجدول التلخيصي لجلسات البرنامج، وزمن تنفيذه.(: 2-4جدول )

 

يًلتهم حول محتوى ( محكمين في تخصص رياض األطفال، والمناهج، واألخذ بتعد4تم عرض البرنامج على )تحكيم البرنامج: 

 ( جلسة تعليمية.26الجلسات ليتفق الجميع على عدد جلسات البرنامج بواقع )

 إجراءات تطبيق تجربة البحث:

بعد إعداد أدوات البحث ومواده وضبطها، والوصول إلى الصورة النهائية للبرنامج وتصميم القصص للمفاهيم المستهدفة تم 

( طفًلا وطفلة بالمستوى الثالث من مرحلة رياض األطفال، وتنفيذ 21وائية بلغ عددهم )اختيار مجموعة من األطفال بطريقة عش

 البرنامج معهم ميدانياا على النحو التالي:

 

 تنمية الوعي الصحي لدى األطفال من خًلل مشاهد تفاعلية لكل مفهوم. الهدف العام للبرنامج:

 النظافة الشخصية.الجلسة األولى، والثانية:  موضوع الجلسة:

 نظافة المنزل.جلسة الثالثة، والرابعة: ال

 مصادر الغذاء.الجلسة الخامسة، والسادسة: 

 أنواع الغذاء. الجلسة السابعة، والثامنة:

 أدوات اإلسعافات األولية. الجلسة التاسعة، والعاشرة:

 طرق اسعاف الجروح.الجلسة الحادية عشر، والثانية عشر: 

 نواع االمراض.أالجلسة الثالثة عشر، والرابعة عشر: 

 طرق الوقاية من االمراض.الجلسة الخامسة عشر، والسادسة عشر: 

 مكتوبة بشكل مفصل في الجلسات أدناه لكل مفهوم صحي. األهداف اإلجرائية لكل جلسة:

 دقيقة حسب تركيز وتفاعل الطفل، داخل غرفة الصف. 15 – 12محدد لكل جلسة  الزمان، والمكان لكل جلسة:

الكتب التفاعلية، كل مفهوم له عدة مشاهد في الكتاب التفاعلي المنبثق، بطاقات شخصيات  مستخدمة:الوسائل ال

 القصة، ورق عمل، فيديوهات تعليمية، لوحة تقويم.

 يتضمن تقويم تشخيصي. الجزء التمهيدي: سير النشاط:

 يتضمن التقويم البنائي. الجزء األساسي:

 الجزء الختامي.

أسئلة شفيهة، فيديو تعليمي، لعدة مشكًلت يطلب من الطفل إيجاد الحلول لها بعد اكتشافها  التقييم الختامي:

للوقوف على مدى تحقق األهداف في كل جلسة، أوراق عمل، لوحة تقويم، بطاقات 

 للشخصيات. 
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 التطبيق القبلي ألدوات القياس:

لقبلي اللتعرف على الخلفية السابقة لألطفال حول المفاهيم الصحية المستهدفة في هذا البحث، وللمقارنة بين مستوى األداء 

والبعدي تم تطبيق اختبار قياس مهارات الوعي الصحي قبلياا على األطفال، وقد روعي أن يكون تطبيق االختبار في وقت 

( دقيقة 42منفصل كل على حده، حيُث تم تطبيق االختبار على األطفال بشكل فردي، حيُث بلغ زمن تطبيق االختبار ما يقارب )

 لكل طفل.

 القياس: التطبيق البعدي ألدوات

بعد تنفيذ البرنامج مع األطفال تم إعادة تطبيق اختبار الوعي الصحي بشكل منفصل؛ للتعرف على فاعلية البرنامج وتم رصد 

استجابات األطفال؛ لمعالجتها إحصائياا وتفسيرها، وقد وظف البحث في معالجة النتائج مجموعة من األدوات البحثية تمثلت في 

ة، واالنحرافات المعيارية، واختبار مان ويتني؛ لصغر حجم العينة وعدم االعتدالية وفيما يلي حساب المتوسطات الحسابي

 عرض لنتائج البحث، ومناقشتها.

 

 نتائج البحث:. 5

 من خًلل اإلجابة على أسئلة البحث وفقاا لآلتي:

 ة لدى طفل الروضة؟نتائج السؤال األول: ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم الصحة الشخصي

 (0.05ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

=α) .ية:وللتحقق من صحة هذه الفرض بين متوسطات االختبارين القبلي والبعدي لمفهوم الصحة الشخصية لدى طفل الروضة 

  ان وتني لعينتين مستقلتين فكانت النتائج كما في الجداول التالية:اُستخدم اختبار م

 (: يوضح المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري واعلى وأصغر عدد لمفهوم الصحة الشخصية.1-5جدول )

 N 

 العدد

Mean 

 المتوسط الحسابي

Std. Deviation 

 االنحراف المعياري

Minimum 

 أصغر رقم 

Maximum 

 أعلى رقم 

 6 3 1.060 5.08 24 الشخصية صحةال

 2 1 511. 1.50 24 اًلختبار

 

 (: يوضح متوسط الرتب لمفهوم الصحة الشخصية لدى طفل الروضة.2-5جدول )

 N اًلختبار 

 العدد

Mean Rank 

 متوسط الرتب

Sum of Ranks 

 مربع الرتب

 96.00 8.00 12 قبلي الصحة الشخصية
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 204.00 17.00 12 بعدي

Total 24   

 

 (: يوضح اختبار مان وتني ومستوى الدًللة لمفهوم الصحة الشخصية لدى طفل الروضة.3-5جدول )

 الشخصية الصحة 

Mann-Whitney U                18.000 مان وتني 

Wilcoxon W   ,  96.000 ولكوككسن 

Z        القيمة  z -3.377- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 001. ية ذات ذيلين )الصفرية(مستوى الداللة لفرض 

 Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] مستوى الداللة لفرضية ذات ذيل واحد

 )موجهة( 

b.001 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

 مستوى الثقة

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

Monte Carlo Sig. (1-

tailed) 

Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

 

( نجد أنه يوضح  عدد افراد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى عدد وأصغر عدد كما نجد 2-5من الجدول )

( فقرات فقط، ومن 5لشخصية والبالغ عددها )( متوسط الرتب لًلختبار القبلي والبعدي لفقرات مفهوم الصحة ا1-5في الجدول )

( وهذا يعني ان هناك فروق في α=(05.( وهي أقل من مستوى الداللة α=(03.( يتضح أن مستوى الداللة يساوي2-5الجدول )

( و مقارنة متوسط الرتب حيث 1-5) مستويات المفهوم للصحة الشخصية ولمعرفة لصالح من الفروق يتم الرجوع الى الجدول

( لمفهوم الصحة الشخصية 8.00( وهي اكبر من متوسط الرتب لًلختبار القبلي)17.00د أن متوسط الرتب لًلختبار البعدي )نج

 وهذا يعني أن البرنامج كان فاعل وله أثر في تنمية مفهوم الصحة الشخصية لدى طفل الروضة.
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 وم التغذية لدى طفل الروضة؟نتائج السؤال الثاني: ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفه

( بين α= (05.ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 متوسطات االختبارين القبلي والبعدي لمفهوم مجال التغذية لدى طفل الروضة.

(، 5-5(، )4-5وتني لعينتين مستقلتين فكانت النتائج كما في الجداول )اُستخدم اختبار مان وللتحقق من صحة هذه الفرضية:  

(5-6.) 

 ( يوضح المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري واعلى وأصغر عدد لمفهوم التغذية.4-5جدول )

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 5 4 282. 4.92 24 التغذية

 2 1 511. 1.50 24 االختبار

 

 (: يوضح متوسط الرتب لمفهوم التغذية لدى طفل الروضة.5-5جدول )

 N Mean Rank Sum of Ranks اًلختبار 

 138.00 11.50 12 القبلي التغذية

 162.00 13.50 12 البعدي

Total 24   

 

 ( يوضح اختبار مان وتني ومستوى الدًللة لمفهوم التغذية لدى طفل الروضة.6-5جدول )

 التغذية 

Mann-Whitney U 60.000 

Wilcoxon W 138.000 

Z -1.446- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .148 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.514 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. c.560 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.463 

Upper 

Bound 

.657 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. c.230 
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95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.148 

Upper 

Bound 

.312 

 

( نجد أنه يوضح  عدد افراد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى عدد واصغر عدد كما نجد 4-5من الجدول)

( فقرات 5) لروضة  والبالغ عددها( متوسط الرتب لًلختبار القبلي والبعدي لفقرات مفهوم التغذية لدى طفل ا5-5في الجدول )

( وهذا يعني انه α=(05.( وهي أعلى من مستوى الداللة α= (148.( يتضح أن مستوى الداللة يساوي6-5فقط، ومن الجدول )

-5ال توجد فروق في مستويات مفهوم التغذية لدى طفل الروضة في االختبارين القبلي والبعدي ومع ذلك إذا تم الرجوع للجدول )

مقارنة متوسطات الرتب نجد أن هناك فروق لصالح التطبيق البعدي ولكن لم يظهر في جدول اختبار مان وتني لصغره حيث ( و5

( وهذا يعني أن البرنامج كان 11.50بينما كان في االختبار القبلي يساوي ) (13.50كان متوسط الرتب لًلختبار البعدي يساوي )

 غذية لدى طفل الروضة.فاعل بدرجة بسيطة بالنسبة لمفهوم الت

 نتائج السؤال الثالث: ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم اإلسعافات اًلولية لدى طفل الروضة؟

( بين α= (05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: 

 ي والبعدي لمفهوم اإلسعافات األولية لدى طفل الروضة. متوسطات االختبارين القبل

(، 2-5(، )2-5اُستخدم اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين فكانت النتائج كما في الجداول ) وللتحقق من صحة هذه الفرضية:

(5-1:)  

 ت األولية.(: يوضح المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري واعلى وأصغر عدد لمفهوم اإلسعافا7-5جدول )

 

 

 

 

 (: يوضح متوسط الرتب لمفهوم اإلسعافات اًلولية لدى طفل الروضة.8-5جدول )

 N Mean Rank Sum of Ranks اًلختبار 

 99.00 8.25 12 القبلي اإلسعافات اًلولية

 201.00 16.75 12 البعدي

Total 24   

 

 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 5 2 859. 3.96 24 اإلسعافات اًلولية

 2 1 511. 1.50 24 اًلختبار
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 إلسعافات اًلولية لدى طفل الروضة.(: يوضح اختبار مان وتني ومستوى الدًللة لمفهوم ا9-5جدول )

 اإلسعافات اًلولية 

Mann-Whitney U 21.000 

Wilcoxon W 99.000 

Z -3.243- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.002 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

 

( نجد أنه يوضح  عدد افراد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى عدد واصغر عدد كما نجد 2-5من الجدول )

( فقرات فقط، ومن 5الرتب لًلختبار القبلي والبعدي لفقرات مفهوم اإلسعافات االولية والبالغ عددها ) ( متوسط2-5في الجدول )

( وهذا يعني ان هناك فروق α=(05.( وهي أقل من مستوى الداللة α=(001. ( يتضح أن مستوى الداللة يساوي1-5الجدول )

( و مقارنة متوسط الرتب حيث 2-4روق يتم الرجوع الى الجدول)في مستويات مفهوم اإلسعافات االولية ولمعرفة لصالح من الف

( لمفهوم اإلسعافات 8.25) ( وهي اكبر من متوسط الرتب لًلختبار القبلي16.75نجد أن متوسط الرتب لًلختبار البعدي )

 الروضة. االولية وهذا يعني أن البرنامج كان فاعل وبدرجة كبيرة في تنمية مفهوم اإلسعافات األولية  لدى طفل

 نتائج السؤال الرابع: ما فاعلية استخدام قصص البوب اب في تنمية مفهوم األمراض وطرق الوقاية منها لدى طفل الروضة؟

( بين α= (05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

 لبعدي لمفهوم األمراض وطرق الوقاية منها لدى طفل الروضة. متوسطات االختبارين القبلي وا

(، 22-5(، )22-5اُستخدم اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين فكانت النتائج كما في الجداول ) وللتحقق من صحة هذه الفرضية:

(5-21.) 
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 مراض والوقاية منها.(: يوضح المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري واعلى وأصغر عدد لمفهوم األ10-5جدول )

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 4 0 1.316 2.92 24 اًلمراض

 2 1 511. 1.50 24 اًلختبار

 

 (: يوضح متوسط الرتب لمفهوم األمراض والوقاية منها لدى طفل الروضة.11-5جدول )

 N Mean Rank Sum of Ranks اًلختبار 

 98.50 8.21 12 قبلي اًلمراض

 201.50 16.79 12 بعدي

Total 24   

 

 (: يوضح اختبار مان وتني ومستوى الدًللة لمفهوم األمراض والوقاية منها لدى طفل الروضة.12-5جدول )

 اًلمراض 

Mann-Whitney U 20.500 

Wilcoxon W 98.500 

Z -3.155- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b2.00 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. c.010 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. c.010 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.000 

Upper 

Bound 

.030 

 

نة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى عدد واصغر عدد كما نجد ( نجد أنه يوضح  عدد افراد العي22-5من الجدول )

( فقرات 4) ( متوسط الرتب لًلختبار القبلي والبعدي لفقرات مفهوم االمراض وكيفية الوقاية منها والبالغ عددها22-5في الجدول )

 فقط، 
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( وهذا يعني ان هناك α=(05.ستوى الداللة ( وهي أقل من مα=(002.( يتضح أن مستوى الداللة يساوي21-5ومن الجدول )

( و مقارنة متوسط 22-5) فروق في مستويات مفهوم األمراض والوقاية منها ولمعرفة لصالح من الفروق يتم الرجوع الى الجدول

م ( لمفهو8.21( وهي اكبر من متوسط الرتب لًلختبار القبلي )16.79الرتب حيث نجد أن متوسط الرتب لًلختبار البعدي )

األمراض والوقاية منها وهذا يعني أن البرنامج كان فاعل وبدرجة كبيرة في تنمية مفهوم األمراض وكيفية الوقاية منها  لدى طفل 

 الروضة.

نتائج السؤال الرئيس: ما مدى فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية الوعي الصحي لدى طفل 

 الروضة؟

( بين α= (05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال تم صياغة الفرضية التالية:ولإلجابة على هذا السؤ

 متوسطات االختبارين القبلي والبعدي لمفهوم الوعي الصحي لدى طفل الروضة.

(، 24-5(، )22-5)اُستخدم اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين فكانت النتائج كما في الجداول  وللتحقق من صحة هذه الفرضية:

(5-25.)  

 (: يوضح المتوسط الحسابي واًلنحراف المعياري واعلى وأصغر عدد لمفهوم الوعي الصحي.13-5جدول )

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 20 9 3.207 16.88 24 الوعي الصحي

 2 1 511. 1.50 24 اًلختبار

 

 عي الصحي لدى طفل الروضة.(: يوضح متوسط الرتب لمفهوم الو14-5جدول )

 N Mean Rank Sum of Ranks اًلختبار 

 88.00 7.33 12 القبلي الوعي الصحي

 212.00 17.67 12 البعدي

Total 24   

 

 (: يوضح اختبار مان وتني ومستوى الدًللة لمفهوم الوعي الصحي لدى طفل الروضة.15-5جدول )

 الصحي الوعي 

Mann-Whitney U 10.000 

Wilcoxon W 88.000 

Z -3.652- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] b.000 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

Lower Bound .000 

Upper Bound .030 

Monte Carlo Sig. (1-tailed) Sig. c.000 

95% Confidence 

Interval 

Lower Bound .000 

Upper Bound .030 

 

( نجد أنه يوضح عدد افراد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى عدد وأصغر عدد كما 22-5من الجدول )

قرة ماعدا ( ف21( متوسط الرتب لًلختبار القبلي والبعدي لفقرات مفهوم الوعي الصحي والبالغ عددها )24-5نجد في الجدول )

( درجة وليس 12بمعنى أن مجموع االختبار الكلي من ) –حيث لها درجتان وكأنها فقرتان  –الفقرة الخامس من المجال األول 

 ( درجة. 21من )

( وهذا يعني ان α= (05.( وهي أقل من مستوى الداللة α= (000. ( أن مستوى الداللة يساوي25-5كما يتضح من الجدول )

( 24-5ستويات مفهوم الوعي الصحي لًلختبار ككل ولمعرفة لصالح من الفروق يتم الرجوع الى الجدول )هناك فروق في م

( وهي أكبر من متوسط الرتب لًلختبار القبلي 17.67ومقارنة متوسط الرتب حيث نجد أن متوسط الرتب لًلختبار البعدي )

عل وبدرجة كبيرة في تنمية مفهوم الوعي الصحي بشكل ( لمفهوم الوعي الصحي وهذا يعني أن البرنامج ككل كان فا7.33)

 عام لدى طفل الروضة.

 النتائج العامة:. 6

 يمكن تلخيص أهم النتائج العامة فيما يلي:

( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم الصحة الشخصية لدى α= (05.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

 ار البعدي لمفهوم الصحة الشخصية.طفل الروضة لصالح االختب

( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم التغذية لدى طفل α= (05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2

 الروضة.

( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم االسعافات لدى طفل α= (05.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

 وضة لصالح االختبار البعدي لمفهوم اإلسعافات األولية.الر

( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم األمراض وكيفية الوقاية α= (05.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -4

 منها لدى طفل الروضة لصالح االختبار البعدي لمفهوم األمراض وكيفية الوقاية منها.
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( بين االختبار القبلي والبعدي لمفهوم الوعي الصحي على α= (05.اللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات د -5

 البرنامج ككل لدى طفل الروضة لصالح االختبار البعدي لمفهوم الوعي الصحي على البرنامج ككل.

لتنمية الوعي الصحي لدى أطفال  "ما مدى فاعلية برنامج مقترحوبناًء على ما سبق تحددت اإلجابة على السؤال الذي نصه: 

  ؟"Pop Upالروضة باستخدام قصص 

في تنمية الوعي الصحي لدى   POP UPحيُث كشفت نتائج البحث عن وجود أثر إيجابي للبرنامج المقترح القائم على قصص 

 طفل الروضة.

التي هدفت إلى معرفة فعالية برنامج ( و1221وتتفق هذه النتيجة جزئياا مع ما جاء في العديد من الدراسات كدراسة مصطفى )

مقترح قائم على قصص مصورة لألطفال لتنمية الوعي الصحي لدى تًلميذ الصفوف األولية من المرحلة االبتدائية، وقد أسفرت 

نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسطي درجات تًلميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي 

 .ختبار الوعي الصحي لصالح التطبيق البعديال

( والتي هدفت إلى التعرف على أثر توظيف القصص في تنمية بعض المفاهيم الصحية لدى الطفل، وقد 1222ودراسة المؤمن )

نالك هأظهرت نتائج الدراسة األثر اإليجابي من توظيف القصص في تنمية تلك المفاهيم الصحية لدى طفل ما قبل المدرسة كما أن 

( بين متوسطي درجات األطفال في المجموعة التجريبية والضابطة في 0,01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، 1225التطبيق البعدي على اختبار المفاهيم الصحية المصورة لصالح المجموعة التجريبية وهذا يتفق مع نتيجة المصري ) 

 في التأكيد على استخدام مداخل متعددة في تنمية المفاهيم الصحية للمتعلمين.( 1221(، والبقمي )1222والشرباصي )

 مناقشة النتائج:. 7

ملخص ألهم النتائج التي توصل إليها البحث في فاعلية برنامج مقترح قائم على قصص البوب اب في تنمية الوعي الصحي لدى  

في مفهوم الصحة الشخصية، اإلسعافات األولية، ومفهوم األمراض  طفل الروضة بنسب متفاوتة، حيُث تم إثبات فاعلية البرنامج

وطرق الوقاية منها في حين أن مجال التغذية لم يثبت البرنامج فاعليته تجاهه؛ نتيجة الخبرات السابقة التي تعرض لها األطفال 

مشكلة وكيفية تقديمها لفهم أوسع تجاه الفي الوحدات التعليمية، والخبرات الحياتية، كذلك أسهم البحث الحالي في بناء المعرفة 

 البحثية.

 :  والمقترحات التوصيات. 8

 . التوصيات:1.8

 في ضوء نتائج البحث السابقة يمكن التوصية بما يأتي:

 ضرورة االهتمام بتصميم برامج تساهم في إكساب األطفال مفاهيم الوعي الصحي. -2

 .POP UPوعي الصحي، وكذلك طرق تصميم قصصتدريب معلمات رياض األطفال وتثقيفهم حول مفاهيم ال -1
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 المعلمات نظر أطفال الروضة من وجهة االستماع لدى دور استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارة

The Role of Storytelling Strategy in Skill Development Kindergarten Children's Listening 

From the Teachers' Point of View 
 

 المسعري يعل أفنان الباحثة/إعداد 

ير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعوديةماجست  

Email: A7lla.dnya.502@hotmail.com  

 

 الملخص: 

هدفت الدراسةة إلى الكفةع  ف فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال إلى  هدفت الدراسةة     

قياس الفروق في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة والروضةة، 

 بدامولتحصيق اهداف الدراسة جم است، توأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟نظر المعلمات جبعاً لمتغير )العمر، سةيوات الببرة، المسة

( 021 يية الدراسة مف معلمات رياض األطفال بمديية الدمام وبلغ  ددهم ) يرتالميرج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، واخت

أطفال الروضة في مديية الدمام، وجم وجمثلت الحدود الموضو ية للدراسة بموضول الدراسة، والحدود البفرية بمعلمات  معلمة،

كحد زميي للدراسةةةة، وددود الدراسةةةة المكانية جمثلت برياض األطفال في مديية  ـةةةةةةةةه0111الدراسةةةة في العام الدراسةةةي  جطبيق

ت يوجم إ داد أداة الدراسةةةة المتمثلة في اتسةةةتبانة وجم جوزيعرا  لى  يية الدراسةةةة بعد التقكد مف صةةةدقرا و باجرا وج ةةةم .الدمام

فعالية اسةةتراجيةية السةةرد الصصةةصةةي في جيمية مرارة اتسةةتمال لدأ أطفال  إلى، وأظررت نتائج الدراسةةة راتسةةتبانة  الم محاو

الروضةةة، و دم وجود فروق في درجة جطبيق اسةةتراجيةية السةةرد الصصةةصةةي في جيمية مرارة اتسةةتمال لدأ أطفال الروضةةة مف 

وجود فروق في درجةةة جطبيق بييمةةا أظررت سةةةةةةيوات الببرة، ووالمسةةةةةةتوأ العلمي  ،وجرةةة نظر المعلمةةات جبعةةاً لمتغير العمر

اسةةةتراجيةية السةةةرد الصصةةةصةةةي في جيمية مرارة اتسةةةتمال لدأ أطفال الروضةةةة مف وجرة نظر المعلمات جبعاً لمتغير مسةةةتوأ 

يمي اجيةيات الحديثة التي جب رورة امتالك معلمة رياض األطفال باألنفطة واتستر وفي ضةو  للك جوصي الدراسةالروضةة، 

 المرارات اللغوية  يد األطفال.
 

 .المعلماتاستراجيةية السرد الصصصي، مرارة اتستمال،  الكلمات المفتاحية:
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The Role of Storytelling Strategy in Skill Development Kindergarten Children's 

Listening From the Teachers' Point of View 

By: Afnan Ali al massary 

 

Abstract: 

The study aimed to discover the effectiveness of the storytelling strategy in developing the 

listening skill of kindergarten children, and to measure the differences in the degree of application 

of the storytelling strategy in developing the listening skill of kindergarten children from the point 

of view of female teachers according to the variable (age, years of experience, educational level, 

kindergarten level)?, To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used for 

its suitability to the nature of the study. The study sample was selected from kindergarten teachers 

in the city of Dammam, and they numbered (120) teachers. The study was applied in the academic 

year 1444 AH as a time limit for the study, and the limits of the spatial study were kindergartens 

in the city of Dammam. 

The study tool represented in the questionnaire was prepared and distributed to the study sample 

after ensuring its validity and stability. The questionnaire included three axes, The results of the 

study showed the effectiveness of the storytelling strategy in developing the listening skill of 

kindergarten children, and there were no differences in the degree of applying the storytelling 

strategy in developing the listening skill of kindergarten children from the point of view of female 

teachers according to the variable of age, educational level and years of experience. While there 

were differences in the degree of applying the storytelling strategy in developing the listening skill 

of kindergarten children from the point of view of female teachers according to the variable of the 

kindergarten level, and in light of this, the study recommends the need for a kindergarten teacher 

to have modern activities and strategies that develop children's language skills. 

Keywords: Storytelling strategy, Listening skill, Kindergarten teachers. 
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 المقدمة:. 1

جعد الصصة مف أدب األلوان األدبية التي يف لرا أطفال الروضة لما جلعبه مف دور جربوٍي في جعليم مرارات اللغة، فري جغذي 

 الطفل بالعديد مف المعلومات والحصائق األخالقية والتربوية وجفتح أمامه أبواب الثصافة وجباطب  صولرم وقلوبرم.

أهم المرادل التي يمر برا اإلنسان والتي جتطلب مف المعلميف الحرص والتركيز برا  لى  مردلة رياض األطفال مف وجعتبر

(، وللك مف أجل الردف اليرائي مف التعليم في هذه المردلة والذي Hall,2022المرارات األساسية مف مرارات اللغة المتيو ة )

فة ف الكيفية، فيسعى لتحصيق أكبر قدر مف الكم التعليمي في الغريركز المعلم خاللرا  لى الدمج بيف جحصيق األهداف الكمية واألهدا

 (.2102الصفية وكذلك الكيع في اكساب الطالب المرارات األساسية وجدريبرم  لى إجصانرا )غرسان،

( أن أهمية مردلة رياض األطفال جيبع مف أن هذه المردلة مسئولة بفكل 2120وفي لات اليطاق فصد كففت دراسة آل سعود )

أساسي  ف بيا  اللبيات األولية التي جرجكز  ليرا شبصية الطفل في مرادله الصادمة، وكذلك بيا  المبادئ التعليمية الموجرة 

 لمسيرجرم الصادمة.

وجعتبر المرارات اللغوية إددأ الفيون التي جؤ ر في دياة الطفل وجصله بالعالم المحيط به، وهي أربعة مرارات الصرا ة واتستمال 

تحدم والكتابة، جسمح للطفل بفرم وإنتاج لغة ميطوقة يستطيع  برها التواصل الفبصي الفعال والتعبير  ف لاجه و ما يدور وال

 (.2102)الكثيري،  دوله

ة جتطلبرا جميع اللغات الطبيعي استصباليه( أن مرارة اتستمال جعتبر أول مرارة لغوية طبيعية 2120وقد أشار  يساني ولوادي )

ة، ديث أنرا جعطي اهتمام و ياية تستصبال األصوات والمعلومات بردف فرم م مونرا، فاتستمال هو نفاط لهيي يحتاج الميطوق

 للتدريب والتمريف.

ظرر اتهتمام بقدب األطفال في مردلة الروضة، با تباره المةال الحيوي الذي ييرض بالطفل لتكويف مستصبله المفكر  قومف هي

 طيط والتيفيذ ودسف اجبال الصرارات السليمة في الوقت المياسب.الذي ييمي لديه التب

ويعتبر أسلوب السرد الصصصي مف أقدر األساليب األدبية التي جسا د في جيمية الف ائل في اليفس فري السبيل للدخول لعالم الطفل 

جداني والفكري ة، فتترك في الطفل األ ر الووجبسيط المرارات بما يياسب جفكير الطفل، لما جحمله مف متعة وجسلية إلى جانب التربي

(، وقد بُييت استراجيةية السرد الصصصي 2102مف خالل جص ية وقتاً مسلياً خالل استما ه لرا ومتابعة أددا را بتفوق ) بد الغفار، 

 (.021)سورة األ راف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقتداً  بالصصة الصرآنية، قال جعالى: 

( إلى دور الصصة في جيمية مرارات اتستمال لدأ األطفال ديث يمكف مف خاللرا أن 2120دراسة العيزي وآخرون )وقد أشارت 

 يحصر الطفل لهيه وانتباهه أطول مدة ممكية  يد اتستمال إليرا؛ ديث أن جتابع األددام في الصصة يةعل اإلداطة برا أسرل.

 

 مشكله الدراسة: . 1.1 

دلة البيائية الحاسمة في دياة الطفل، ديث أن اليمو اللغوي يبتلع مف طفل آلخر في هذه المردلة، كما مردلة الروضة هي المر

 جكون مرارات اللغة متداخلة ديث جتق ر بع را ببعض، 
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 فيعتمد نمو قدرات ومرارات الطفل في جحصيق اليمو في جانبه بتحصيصه اليمو في الةانب اآلخر. 

الذي جصدمه معلمات الروضة في جريئة الظروف لطالب الروضة تستصبال المعلومات والمرارات اللغوية وانطالقاً مف الدور الكبير 

بطريصة ممتعة يستمتع برا الطفل باإلضافة إلكسابه البلق الطيب والمرارات العلمية السليمة، فمعلمات الروضة هف المفتاح الحصيصي 

 غوية.لتربية الطفل وجكويف شبصيته وجيمية مراراجه الل

ومف هيا جلةق معلمات الروضة إليصال المرارات اللغوية و لى رأسرم مرارة اتستمال با تبارها المرارة األم لباقي المرارات 

اللغوية، جستبدم المعلمات أسلوب السرد الصصصي لما يملكه مف أهمية كبيرة في جيمية الثروة اللغوية والفرم اتستما ي لدأ 

 طالب الروضة.

( مف فا لية جوظيع استراجيةية السرد الصصصي في جيمية 2122مما أوردجه نتائج الدراسات السابصة كدراسة دغش ) وانطالقاً 

لة وتكمن مشكمرارة اتستمال، درصت البادثة  لى جطبيق الدراسة والتعرف  لى وجرة نظر معلمات الروضة في الموضول، 

 الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ؟جية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلماتما دور استراتي

 ويتفرل مف السؤال الرئيس األسئلة الفر ية التالية: 

 ما فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة؟ -0

صي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر ما الفرق في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصص -2

 )العمر، سيوات الببرة، المستوأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟المعلمات جبعاً لمتغير 

 

 أهداف الدراسة:. 2.1

 هدفت الدراسة إلى:

 الكفع  ف فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة. -0

استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة  اس الفروق في درجة جطبيققي -2

 )العمر، سيوات الببرة، المستوأ التعليمي، مستوأ الروضة(؟نظر المعلمات جبعاً لمتغير 

 أهمـية الدراسة:. 3.1 

 همية للبحث فيما يلي:أ جتمثل

  المردلة التعليمية ديث جعتبر مردلة الروضةةة مف أهم المرادل اليمائية في بيا  مرارات جقجي أهمية الدراسةةة مف أهمية

 الطفل اللغوية.

  جسةةةلط الدراسةةةة ال ةةةو   لى أهمية مرارة اتسةةةتمال  يد أطفال الروضةةةة وضةةةرورة جغذيترا وجيميترا بقسةةةاليب دديثة

 جذابة.

 الروضة. فرا في جيمية المرارات لدأ أطفالجا ت الدراسة لتؤكد أهمية اتقتدا  بالصصة الصرآنية وجوظي 
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  جسرم الدراسة في جعريع معلمات الروضة بمدأ فا لية جوظيع استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال

 لدأ األطفال.

 .جبدم الدراسة الصائميف  لى قصص األطفال ومعلمات األطفال في جحسيف أساليب التعلم 
 

   حدود الدراسة:. 4.1

 مثل ددود الدراسة في اتجي:جت

جتحدد في موضول الدراسة وهو دور استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال  الحدود الموضوعية:

 الروضة مف وجرة نظر المعلمات.

 معلمات أطفال الروضة في مديية الدمام.الحدود البشرية: 

 .ـه0111ام الدراسي سيتم جطبق الدراسة في الع الحدود الزمنية:

 رياض األطفال في مديية الدمام.الحدود المكانية: 

   مصطلحات الدراسة:. 5.1 

  :هي مةمو ة مف البطوات التعليمية الميظمة الصائمة  لى السرد الففري المصحوب بالحركات استراتيجية السرد القصصي

و ة جةذب انتباه الطفل وجزيد دافعيته نحو التعلم )أبالةسدية المعبرة واليفاطات المصادبة، والذي يت مف أددام جفويصي

 (.2121رزق والوائلي، 

: أنه أسلوب جفويصي مفعم باألددام المترابطة والمتتالية جتبعه معلمات الروضة في مديية الدمام مف بقنرا وجعرف إجرائياً 

 سة.الدرا أداةحصل  ليرا المفحوص  لى أجل جذب استمال األطفال وجيمية مرارات اتستمال لديرم ويصاس بالدرجة التي ي

  :(.2122هي  ملية مركبة متعددة البطوات يتم برا جحويل اللغة إلى معيى في دماغ الفرد )الحةيلي، مهارة االستماع 

: هي مرارة لغوية جتفاوت بيف أطفال الروضة جسعى معلمات الروضة لتيميترا لديرم مف خالل جطبيق بقنرا وجعرف إجرائياً 

 جيةية السرد الصصصي ويصاس بالدرجة التي يحصل  ليرا المفحوص  لى ادارة الدراسة.استرا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 إلطار النظري. ا1.2

يفمل اإلطار اليظري للبحث  لى األدبيات التي يستيد إليرا موضول الدراسة الحالية وجم جصسيمرا إلى مبحثيف، هما: استراجيةية 

 صـصصي ومرارة اتسـتـمـال، وفيما يلي جوضيح للك.السـرد ال

 :استراتيجية السـرد القـصصي .1.1.2

أ بتت الدراسات أن الصـصة لرا جق ير كبير في جذب األطفال وشد انتباهرم لمحتوأ الصـصة، مف هذا الميطلق جم جوظيع الصـصة 

اهد  لى جق ير الصـصة  لى اإلنسان وأهميترا في إيصال إليصال م مون محدد لألطفال والطالب وقد كان الصرآن الكريم أول ش

 الم مون، فالصـصة جةعل جميع الحواس ميةذبة نحوها، وجم جوظيع الصـصة  بر استراجيةية السـرد الصـصصي في التعليم.
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 تعريف السـرد القـصصي

ة جذابة ومفوقة  لى مسامع  يية ( هو  بارة  ف سـرد شفوي لعدة مواقع مترابطة ومتداخلة بلغ2121 رفه أبو المعاطي )

 معيية لتحصيق هدف معيف.

( أنرا استراجيةية قائمة  لى التفويق والةذب جوظع في العملية التعليمية ويكون الطالب 2102بييما  رفرا دراوشة والبوالدة )

 محور العملية التعليمية وجستبدم لتحصيق أهداف معيية وجصديم الحكم والعبر.

 ـصصي:أهداف السـرد الق

 ( أن للسـرد الصـصصي  دة أهداف جتمثل فيما يلي:2122لكر  يتر )

 .الترفيه والتسلية 

 .جكويف شبصية للطفل وجعرفه  لى هويته 

 .إطالل الطفل  لى ماضيه وجاريبه 

 .غرس قيم دييية وأخالقية واجتما ية للطفل 

 .التيفيس  ف ال غوط اليفسية واتكتئاب 

 المؤدي إلى اإلبدال. جيمية قدرات الطفل  لى التبيل 

 أهمية توظيف استراتيجية السـرد القـصصي في المواقف التعليمية

 :( إلى أهمية جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في المواقع التعليمية2120أشار سوالمه )

 .جسرم في جيمية اإلبدال لدأ الطالب 

 .جسا د المعلميف  لى طرح مفاكل مثيرة للبحث  ف دلول 

 ب مف الوصول جيظيم المفاهيم.جمكف الطال 

 .جساهم في جحسيف المرارات اللغوية لدأ الطالب 

 .جسرم في جحسيف المرارات البحثية لدأ الطالب 

 .جسرم في جعرف المعلم  لى مدأ امتالك الطالب للمرارات اللغوية 

 .جسرم في استصاللية الطالب في العملية التعليمية 

 اضيع والمعلومات فترة أطول.جسرم في زيادة ادتفاظ الطالب بالمو 

 .جةذب الطالب نحو التعلم 

 .جعزز الةانب اليفسي واتجتما ي لدأ الطالب 

 .جسا د الطالب في نطق الحروف مف مبارجرا السليمة 

 .جسرم في جمييز الطالب للحروف المتفابرة 
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 عناصر القـصة األساسية:

 :ي( وه2102للصـصة  ياصر معيية جت ميرا وقد لكرها العصيل )

وهي الموضول الذي جدور دوله الصـصة، فيةب أن يكون مالئم لعصل ومستوأ الطالب ويحصق مف ورائه  أوالً: الفكرة الرئيسة

غايات وأهداف معيية كما يساهم في جعزيز قيم دييية واجتما ية لدأ الطالب، يكون الموضول إما اجتما ي أو  لمي أو سلوكي 

 ت ديوانات وغيرها.أو جاريبي أو خيالي يستبدم شبصيا

، وهيا جظرر لمسات وبصمات الكاجب والراوي فيرجب أددام الصـصة وموضو را ومردلة ات ارة وفق رؤيته ثانياً: الحبكة

 الباصة، فالحبكة جفير إلى قرب الصـصة للواقعية والميطصية واإل ارة.

يتم إيصال الفكرة، وهي مرمة في الصـصة لذلك  ، وهي جدل  لى العياصر التي جةسد الموضول ومف خاللراثالثاً: الشخصيات

 يةب وضع الفبصيات بطريصة مالئمة ومصيعة.

 ، وجفير إلى بيئة الصـصة التي جيتمي إليرا مف المكان )غابة، دظيرة، بحر، يابس،...( والزمان.رابعاً: تحديد المكان والزمان

 ابطة في نسج موضول الصـصة.، ويعبر  ف الوقائع واألددام المتداخلة والمترخامساً: الحدث

، فبعد سـرد األددام المرجبطة يزداد الفوق دول نراية الصـصة )دل لمفكلة، نراية سعيدة، نراية دزيية(، أو سادساً: النهاية

 جترك اليراية مفتودة.

 أسس اختيار القـصة:

 ( وهي:2121والوائلي )هياك أسس معيية يةب  لى المعلم مرا اجرا  يد انتصا  الصـصة وقد لكرها أبو رزق 

 اجسام الصـصة للواقعية والميطصية دتى جصيع المستمع. 

 .جحتوي  لى اإل ارة والحركة لتةذب السامع 

   .مياسبة السـرد الصـصصي لعمر ومستوأ وخصائص الطالب 

 .وضوح األلفاظ المستبدمة في السـرد وت جكون مبرمة 

 لرا ودقترا.ادتوا  الصـصة  لى الحبكة التي جميح الصـصة جما 

 .انتما  الصـصة للصيم المةتمعية والدييية 

 ياصر بيا  السـرد الصـصصي ومصوماجه : 

 :دور المعلم في نجاح استراتيجية السـرد القـصصي

المعلم أو الراوي والذي يوظع استراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية يمتلك  دة مرارات وأساليب جسا د في نةاح 

 ( ألبرز مرارات المعلم إلنةاح السـرد الصـصصي.2122يةية وجحصيق الردف، وقد لكر  يتر )اتستراج

 .اجبال التمريد السابق للصـصة وقد يكون  لى شكل سؤال مثير 

 .التركيز  لى الصيم واألفكار والتراكيب اللغوية في الصـصة 
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 .انتصا  قـصة مثيرة وجذابة وجحصق الردف 

 وب قوي في إنةاح الصـصة.جغيير نغمة الصوت وهي أسل 

 .جمكف المعلم مف البيال وسـرد قـصص لات نراية مفتودة 

 .مياقفة المعلم التالميذ بم مون الصـصة 

 .سالمة اليطق واللغة العربية واليحوية لدأ المعلم 

 

 :مهارة االسـتـمـاع .2.1.2

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُْولَئِكَ قال جعالى:  (، نالدظ مف اآلية أن هللا جعالى قدم 211)سورة األ راف: َكاَن َعْنهُ َمْسئُواًل  إِنَّ السَّ

يعتبر اتسـتـمـال مف الفيون البارزة في اللغة، ويحتل مكانة مرموقة بيف  داسة السمع  لى باقي الحواس وللك ألهميته، كما

 ف خاللرا ويتبادل بذلك الببرات بييرم، كذلك لرا مكانة كبيرةمرارات اللغة الثالم، فرو الوسيلة التي يتواصل ويتفا ل األفراد م

 في العملية التعليمية، فالمعلم يعتمد  لى مرارة اتسـتـمـال بفكل كبير في نصل خبرجه ومعلوماجه إلى الطالب.

 :تعريف مهارة االسـتـمـاع

  :(.2122ريب والتكرار )المانعي،نفاط جسدي أو لهيي يظرر لدأ الفرد بفكل صغير  م يكبر مع التدالمهارة هي 

  :ملية جحدم بيف طرفيف جتطلب مف المتكلم اليطق بالردف وجتطلب مف الطرف اآلخر اإلنصات لتصل هذه االسـتـمـاع 

 (.2122الببرة )المانعي،

 (.( )المرسل، المستصبل، الوسيلة، الموضول2120لذلك جعتبر أركان اتسـتـمـال أربعة كما لكرهم العيزي وآخريف )

 مهارة االسـتـمـاع: 

 ( هي مرارة جعتمد  لى التواصل بيف المرسل والمستصبل ليتم نصل اللغة بييرم  ف طريق التحدم 2122 رفه  رفية )

 الففوي.

 ( هو الصدرة الالزمة مف الطالب أو الميصت جوفيرها مف أجل الحصول  لى المعلومة التي يتم 2122 رفه دسيي )

 بل المتحدم.جالوجرا  ليه شفوياً مف ق

 :أهداف مهارة االسـتـمـاع في العمليــة التعليمة

 ( أن الحرص  لى جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب يكمف في  دة أهداف وهي:2122أشار المانعي )

 .امتالك الطالب للعديد مف المفاهيم والحصائق 

 .جساهم في جيمية الطالب للتذكر 

 ـتـمـال الفعال واتبتعاد  ف اتسـتـمـال السلبي.جكسب الطالب الصدرة  لى جيمية اتس 

 .التمييز بيف الحروف المتفابرة في المبرج 

 .التمييز بيف األصوات اللغوية والمفددة وبيف الحركات الصـصيرة والطويلة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
     

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        537  

 ISSN: 2706-6495 

 

 .جساهم في جيمية قدرة الطالب  لى جوظيع الكلمات في مواقع أخرأ 

 .جسا د الطالب  لى اتستيتاج والتلبيص 

 ريب األلن  لى سمال الكلمات الغير مقلوفة.جد 

 تقنية مهارة االسـتـمـاع:

 (  دة خطوات يستطيع المعلم مف خاللرم جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب وهي:2122لكر  رفية )

ل المتياول والردف أوتً: التمريد، يبدأ الحصة مف خالل جعريع مرارة اتسـتـمـال وأهميترا وقوا دها  م يذكر نبذة  ف الموضو

 ميه.

  انياً: يتم نصل الموضول إما مف خالل جحدم المعلم أو جفغيل مصطع صوجي.

  الثاً: يميح المعلم للطالب فرصة ليتم فرم واستيعاب ما جم سما ه.

 رابعاً: يياقش المعلم الطالب دول الموضول مف خالل أسئلة شفوية.

 يص استيتاجي للموضول الذي جم سما ه.خامساً: يميح المعلم الطالب فرصة جصديم جلب

 سادساً: يصيم المعلم الطالب مف خالل قياس جصدم مرارة اتسـتـمـال لديرم وجركيزهم في اإلجابة  لى األسئلة المطرودة.

 طرق تعليم مهارة االسـتـمـاع:

( ألبرز 2022وقد أشار دسيي ) مف أجل جسريل وجيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب، هياك  دة طرق  لى المعلم اجبا را

 هذه الطرق وهي:

 بارة  ف استبدام مباشر ومكثع للغة مف خالل التحدم واتنصات وهي الطريصة التصليدية بيف المعلم . الطريقة المبـــاشرة: 1

 .والطالب

غة مف خالل التعرف  لى : هي  بارة  ف وسيلة لتعليم اللغة  ف طريق اتسـتـمـال إلى أصـــوات اللالطـريقة السمعية  .2

 كلمات قبل البد  بالدرس، وجحتاج هذه الطريصة إلى التكرار. 

 يتم جمع أكثر مف طريصتيف لالسـتـمـال في جعليم اللغة )مثل الةمع بيف صوت المعلم ومصطع صوجي(. الطريقة االنتقائية:. 3

 رارة اتسـتـمـال وجعتبر قديمة.: وهي جعتمد  لى اإل ادة مف أجل أن جيمى مطريقة الحفظ والتكرار 4. 

 معيار امتالك الطالب لمهارة االسـتـمـاع:

 ( وهي:2022يتم قياس مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب مف خالل  دة وسائل وطرق وقد لكرها دسية )

 .ميح الطالب فرصة ليحدد هويته 
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 .ف طريق التفا ل ليتم جبادل المعلومات  

 اضيع التي جم سما را.طرح األسئلة ومياقفترا دول المو 

 .ميح الفرصة للطالب ليعبر  ف أفكاره ومفا ره 

 .ميح الطالب فرصة ليصد وجصييم ما جم سما ه 

 .ميح الطالب الفرصة ليربط ما جم سما ه بببرات سابصة لديه 

 .وظيفة التمثيل التي جميح الطالب فرصة للتفكير ونصل الببرة لآلخريف 

  اكتساب الطالب للمعلومات.وظيفة اتستدتل/ التي جظرر مدأ 

 دور توظيف استراتيجية السـرد القـصصي في تنمية مهارة االسـتـمـاع:

جساهم استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال مف خالل أنرا جسمح للطالب اإلنصات للمعلمة بانتباه وجركيز 

الواردة في الصـصة، وجساهم الصـصة في إكساب الطالب آداب   يدما جسـرد الصـصة، وجصليد األصوات المبتلفة للفبصيات

اتسـتـمـال، وجميح الطالب إبدا  اتهتمام بما يسمعه مف الصـصص التي جرويرا المعلمة، ومف خاللرا يركز الطالب انتباهه ألددام 

 لرا وجرديد الةمل المسمو ة.الصـصة التي يسمعرا مف المعلمة، كما جساهم في دفظ األددام والمعلومات التي يسمعرا خال

 

 الدراسات السابقة. 2.2

قامت البادثة باتطالل  لى الدراسات السابصة التي جياولت متغيرات الدراسة، وجم التعمق في كل دراسة والتعرف  لى الردف 

عرض دثة في هذا المبحث بوالميرج المتبع واألداة الموظفة في الحصول  لى اليتائج، ومف خالل جحليل هذه الدراسات ستصوم البا

 الدراسات بياً   لى محوريف وفق متغيرات الدراسة، وسيتم  رض الدراسات بفكل جدريةي مف األقدم إلى األددم:

 الدراسات التي تناولت استراتيجية السـرد القـصصي:. 1.2.2

صص  لى أدا  الطالب في دراسة للتعرف  لى أ ر استبدام استراجيةية سـرد الصـ( ,Lemonidi 2012لموندي ) أجرأ

الكسور، وقام بتوظيع الصـصص والحكايات البرافية في جدريس الرياضيات، ومف خالل اجبال الميرج التةريبي قسم البادث 

( طالبًا في مديية فلورييا )اليونان( إلى مةمو ة جةريبية ومةمو ة ضابطة، وبعد جعرض 21طالب الصع الثالث البالغ  ددهم )

ة جم إجرا  اختبار جحصيلي وأوضحت نتائج الدراسة أن استبدام السـرد كان له أ ر إيةابي  لى جحصيل الطالب العيية للدراس

ديث كان أدا  المةمو ة التةريبية أف ل بكثير مف المةمو ة ال ابطة. وأوصت الدراسة إلى ضرورة إجرا   ،في الكسور

 دراسات مفابرة في صفوف رياض األطفال.

دراسة هدفت مف خاللرا استبدام استراجيةية السـرد الصـصصي الصائم  لى الفبصية الترا ية  (2020عاطي )أبو الموقد أجرأ 

لتيمية بعض المفاهيم التاريبية لدأ طفل الروضة، ومف أجل جحصيق هدف الدراسة انترةت البادثة الميرج شبه التةريبي، ديث 

ة اإلدارة التربوية غرب الدقرلي -األطفال مف روضة أطفال خالد بف الوليد  جم اختيار  يية الدراسة مف المردلة الثانية مف رياض

( طفالً، وجم جصسيم العيية إلى مةمو ة جةريبية جم جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي ومةمو ة ضابطة جصليدية، 11بلغ  ددهم )
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روضة،  ية في جيمية المفاهيم التاريبية لدأ طالب الوجوصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها األ ر اإليةابي تستبدام الفبصية الترا

 وأوصت الدراسة ب رورة فعالية برنامج مصترح في األنفطة المتكاملة إلكساب الطفل الثصافة التاريبية لوطيه.

ظيع دراسة هدف مف خاللرا للتعرف  لى  اجةاهات معلمي المدارس اتبتدائية األردنيون نحو جو (2021سوالمه )بييما جياول 

استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات ولتحصيق هدف الدراسة انترج البادث الميرج الوصفي التحليلي، مف خالل إ داد 

استبيان خاص، وجم اختيار  يية الدراسة بالطريصة العفوائية مف معلمي الرياضيات الذيف يدرسون الطلبة في المدارس اتبتدائية 

(  ومعلمة رياضيات، وجم جطبيق اتستبيان  ليرم، وجوصلت اليتائج إلى أن اتجةاهات اإليةابية لمعلمي 011)األردنية، بلغ  ددهم 

 المدارس اتبتدائية األردنيون نحو جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات، 

علرم ادة الرياضيات وجعمل  لى جحفيزهم، وجةكما أ بتت استراجيةية السـرد الصـصصي  لى جحسيف أدا  الطالب األكاديمي في م

يستمتعون في التعلم، وأوصت الدراسة إلى ضرورة جفةيع معلمي الرياضيات في المدارس اتبتدائية ورياض األطفال  لى 

 مادة الرياضيات ديث يتوجب جفةيعرم مف قبل المفرفيف ومدرا  المدارس. جوظيع األنفطة الصائمة  لى الصـصص في

دراسة هدفت للتعرف  لى فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية والفرم  (2022دغش ) وقد أجرت

اتسـتـمـا ي لدأ جالميذ مردلة التعليم األساسي المعاقيف بصرياً، وقامت البادثة بإ داد اختبار لمرارات الفرم اتسـتـمـا ي 

الً للمعلم، ومف خالل اجبال الميرج التةريبي قامت البادثة بانتصا   يية الدراسة مف واختبار لمفردات الثروة اللغوية وأ دت دلي

( جلميذاً، وجم جصسيمرم إلى مةمو ة جةريبية جم 21مدرسة اليور للمكفوفيف التابعة إلدارة غرب الميصورة التعليمية وبلغ  ددها )

لى جم جعليمرا باستبدام الطريصة التصليدية، وجوصلت اليتائج إجعليمرا باستبدام استراجيةية السـرد الصـصصي ومةمو ة ضابطة 

وجود فروق لات دالة إدصائية بيف متوسط درجات المةمو تيف في اختبار مرارات الفرم اتسـتـمـا ي واختبار مفردات الثروة 

لمعالةة مواطف ال عع  يد اللغوية، وأوصت البادثة ب رورة بيا  برنامج  الجي في الفرم اتسـتـمـا ي والثروة اللغوية 

 متعلمي الصفوف المبتلفة.

بإجرا  دراسة دول اتجةاهات الحديثة في مرارات التحدم مع نرج سـرد ( ,2022Ramalingamرامالبنجام ) بييما قام

د رالصـصص ديث يرجع  دم قدرة الطالب  لى التواصل إلى مةمو ة متيو ة مف العوامل، وهدفت إلى جةميع األدبيات دول سـ

( ٥٦، واجبع البادث الميرج الوصفي التحليلي مف خالل برنامج األطلس، وجم مراجعة )٧١٧٠إلى  ام  ٧١٠٢الصـصص مف  ام 

مصال جياولت الموضول، وبعد جحليل وجفسير البيانات الواردة في هذه المصاتت جوصلت اليتائج إلى التعبير  ف أسلوب سـرد 

خمسة محاور: اللغة والمرارات والتواصل واتستراجيةية التربوية وخصائص السمات الصـصص في مرارات التحدم مةمعة في 

وأدوات التعلم. إلى مسا دة األطفال  لى جحسيف قدرات اتجصال الباصة برم ودمج التكيولوجيا في التعليم، وأوصت الدراسة 

 في نرج التكيولوجيا في التعليم. البادثيف المستصبلييف الذيف يركزون  لى جكامل مرارات التحدم وسـرد الصـصص

 الدراسات التي تناولت مهارة االسـتـمـاع:. 2.2.2

بإجرا  دراسة هدفت إلى التعرف  لى فعالية برنامج مصترح مبيي  لى األفالم السييمائية في جيمية مرارة  (2021نصر )قام 

جبع البادث الميرج الوصفي الصائم  لى أداة المالدظة،  م التربية قسم اللغة اإلنةليزية، وا كليةتسـتـمـال والتحدم لدأ طالب ا

 ة،كيبدورة جدور دول األفالم األمري ا تمد ا را  الطالب
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وجوصلت اليتائج وجود فروق لات دتلة إدصائية بيف متوسطات الدرجات التي دصلت  ليرا المةمو ة التةريبية في اتختبار  

تبار التحدم لصالح اتختبارات البعدية. وبيا   ليه فان البادث أوصى بدمج مرارات الصبلي والبعدي تختبار اتسـتـمـال واخ

 الصرا ة والفرم في البرنامج.

دراسة هدفت إلى جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ األطفال للتواصل  (et all. Oduolowu 2022أدولون وآخرون )بييما أجرت 

روضات نيةريا، وجم اجبال الميرج الوصفي التحليلي مف خالل دراسة الحالة  ( طفل مف80والتفا ل والتعلم، ديث جم اختيار )

 لى هؤت  األطفال، وجم التعرف  لى مدأ جوافر مرارة اتسـتـمـال لديرم مف خالل استبدام أدوات وظيفية خاصة، وأكدت 

م والتفا ل بدرجة أكبر، وأوصت الدراسة اليتائج األطفال الذيف لديرم معدل  الي في مرارة اتسـتـمـال لديرم استةابة للتعل

 ب رورة جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ األطفال في الرياض.

دراسة هدفت مف خاللرا للتعرف  لى أ ر جوظيع فيلم الكرجون العربي لترقية مرارة اتسـتـمـال  (2022الليتا )بييما جياولت 

بال البادثة للميرج التةريبي قامت البادثة باختيار  يية الدراسة مف المدرسة بالمدرسة اتبتدائية اإلسالمية الحكومية، ومف خالل اج

( طالب وجم جصسيمرم إلى مةمو ة جةريبية جم جدريسرا  بر جوظيع 01اتبتدائية اإلسالمية الحكومية األولى ماتنج وبلغ  ددهم )

جوني ادية، وجوصلت اليتائج إلى أن جوظيع فيلم الكرالفيلم الكرجوني العربي ومةمو ة ضابطة جم جدريسرا وفق الطريصة ات تي

 العربي ييمي مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب، وبذلك أوصت الدراسة إلى ا تماد وجبيي هذه الطريصة في جميع المرادل.

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.2.2

 ف بيف الدراسات السابصة والدراسة الحالية:بعد  رض الدراسات السابصة سيتم التعصيب وإظرار أوجه الفبه واتختال

 من حيث األهداف

  فصد هدفت  دة دراسات للتعرف  لى أ ر جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية مثل دراسة دغش

( 2121( ودراسة أبو المعاطي )2120ودراسة سوالمه ) ) Ramalingam ,2122( ودراسة رامالبيةام )2122)

 (,Lemonidi 2102لموندي ) ودراسة

 ( ودراسة 2122بييما هدفت  دة دراسات للتعرف  لى طرق جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ الطالب مثل دراسة تليتا )

 (.2120( ودراسة نصر )et all.   Oduolowu 2122أدولون وآخرون )

 من حيث المنهج

 ( ولموندي 2121( وأبو المعاطي )2122سة دغش )ا تمدت جميع الدراسات  لى الميرج الوصفي التحليلي  دا درا

(2102 Lemonidi,( وتليتا )التي ا تمدت  لى الميرج التةريبي.2120( ونصر )2122 ) 

 :من حيث األداة

( التي ا تمدت 2120ا تمدت أغلب الدراسات  لى اختبار مرارة اتسـتـمـال واتختبارات التحصيلية  دا دراسة سوالمه )

  لى اتستبيان.
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 :من حيث النتائج

 جوصلت جميع الدراسات لأل ر اإليةابي تستراجيةية السـرد الصـصصي في العملية التعليمية.

 :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 .جياولت الدراسات السابصة متغيري الدراسة وهما استراجيةية السـرد الصـصصي ومرارة اتسـتـمـال •

 .لدراسات في أن أغلبرا اختار أطفال الروضة كعيية للدراسة، كما جتفابه بعض الدراسات في الميرج المستبدمجتفابه ا •

 :أوجه االستفادة

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابصة في جحديد أ ر استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ  •

 أطفال رياض األطفال.

 .تفادت الدراسة الحالية مف الطريصة التي جم مف خاللرا جمع البيانات وجحليلرا وجفسيرهااس  •

 :تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

أنه  لى الرغم مف جياول العديد مف الدراسات السابصة لموضول استراجيةية السـرد  بعد مراجعة الدراسات السابصة وجحليلرا يت ح

اتسـتـمـال، إت أن هذه الدراسة جتميز بتياولرا للموضول بطريصة أخرأ وا تمادها  لى  يية مف رياض  الصـصصي ومرارة

 األطفال، ديث جتميز هذه المؤسسات بطبيعة خاصة جبتلع  ف باقي المؤسسات التعليمية.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

وأداة ة، اس  ر  ة الد   يي  مع و  ةت  مُ ميرج الدارسة ويد حد  يث ج  ـف دـاسة، م  در  ـية للـةــيرـا ات المر  ــصل اإلجــفـذا الـل هاو  ــيتي

ات اإلدصائية المتبعة في الدراسةصدقرا و باجرا،  وطريصة التقكد مف ووصفراالدراسة   .  وبيان المعالة 
 

 منهج الدراسة. 1.3

تراجيةية الدراسة المتمثل في دور اس هدفجحصيق  في وللك لمالئمتهات ان  ع البي  م  ل ج  ــف أجي، م  يل  حل  الت   الوصفيج ـيرـالم جم استبدام

 .السـرد الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر المعلمات
 

 دراسة:ـمع الـتـجـم. 2.3

اني ، في الفصل الـثية السعوديةفي المملكة العرب مامالد  نية د  في م   علمات رياض األطفالجميع مُ  مفمةتمع الدراسة  تكوني     

 (.212والبالغ  ددهم ) ـه0111/0111للعام الدراسي 
 

 عينة الدراسة:. 3.3

ة ديي  ف م  ائي م  و  ـــفـكل  ــهم بفتيار  ــاخم ــج( معلمة، و021وبلغ  ددهم )فال ــاض األطـــلمات ريـــعـمف ـ يية الدراسة م كونتج

 .اسة  ليرف بفكل إلكترونياة الدر  يع أد  وز  ــم جج  و  ، يةفي المملكة العربية السعود امم  الد  
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  العينةخصائص 

سيوات لعمر، اجتمثل فيما يلي: ) لعيية الدراسةية ص  ــبــائص الفق بالبص  لة جتعل  صيرات مستتغ  م دةدراسة  لى    ــذه الــد هــجعتم

 الروضة(. مستوأ المستوأ التعليمي،، الببرة

 ة على النــحو التــالي:العينــ مواصفاتانت ــوك

  (1)جدول 

 توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير العمر

 النسبة المئوية % التكرار العمر 

 %22.0 01 سية 01أقـل مف 

 %20.0 22 ( سية01-11)

 %01 02 سية 11أكثر مف 

 %011 021 اإلجمالي

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

( سية، هم الفئة األكثر انفتاراً في رياض األطفال في مديية 11-01دول السابق أن  يية الدراسة البالغ أ مارهم )يت ح مف الة

الدمام، ومف وجرة نظر الطالبة فرذا يدل  لى جمتع رياض األطفال بمديية الدمام بالفئة الفبابية التي جمتلك الطاقات اإلبدا ية في 

 جدريس األطفال.

 (2)جدول 

 توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير سنوات الخبرة

 % النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 %00.0 11 سيوات 1أقـل مف 

 %11 11 ( سية1-01)

 %01.1 21 سية فـقكثر 01

 %011 021 اإلجمالي

 

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

( سية 01-1ألكثر انتفاراً في رياض األطفال بمديية الدمام يمتلكون سيوات خبرة جبلغ )يت ح مف الةدول السابق أن الفئة ا

( في ديف لم يتواجد ضمف %01.1)سية فقكثر  01(، بييما بلغت نسبة المعلمات الذيف لديرم خبرة مف %11ديث بلغت اليسبة )

 ( سية.01-01العيية مف لديرم خبرة جتراوح )
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 (3) جدول

 العلمي المستوىلدراسة بناًء على متغير توزيع عينة ا 

 % النسبة المئوية التكرار العلمي المستوى

 %2.1 0  انوي

 %0.1 2 دبلوم

 %21.2 010 بكالوريوس

 %01 02 ماجستير فق لى

 %011 021 اإلجمالي

 

 spss (2120.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

لغت ديث ب، ألطفال بمديية الدمام الحاصليف  لى درجة البكالوريوس هم األكثريت ح مف الةدول السابق أن معلمات رياض ا

(، وهذا يدل  لى درص مؤسسات رياض %01(، كذلك بلغت نسبة المعلمات الحاصيلف  لى الفرادات العليا )%21.2ترم )بنس

 .العالية الكفا ة العلمية اتاألطفال بمديية الدمام  لى استصطاب المعلمات لو

 (4) جدول

 الروضة مستوىتوزيع عينة الدراسة بناًء على متغير  

 % النسبة المئوية التكرار الروضة مستوى

 %1.20 0 المستوأ األول

 %00.1 01 المستوأ الثاني 

 %22.1 011 )جمريدي( المستوأ الثالث

 %011 021 اإلجمالي
 

 spss (2021.)المصدر: التحليل اإلدصائي في برنامج 

(، ديث يعتبر المستوأ الثالث %87.5السابق أن نسبة معلمات رياض األطفال الذيف يعلمون المستوأ الثالث ) يتصح مف الةدول

المستوأ السابق لدخول الطفل للمدرسة، ويتم التركيز مف خالله  لى إكساب الطفل جميع المرارات التي جسانده في دخول 

 المدرسة.

 أداة الدراسة:. 4.3

اس جمثلت ر  اة الــد  المتعلصة  سابصةاسات ال  ر  د  ــرجول إلى الــالل الــف خــم بـادثةـبــل الـمف قادها د  ــم إ ــانة جـفي استبــة أد 

 ،ائيةا الير  را بصورجر  خراج  مة إل  ت الالز  يال  ا  التعد  جر  يف وإ  و ة مف المحكم  ـمـةـرا  لى مـم  رضـول وجــوضـبالم
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الصـصصي في جيمية مرارة اتسـتـمـال لدأ أطفال الروضة مف وجرة راجيةية السـرد است فعالية لى  كفعلل الدراسة دفته  و 

 هما: جزأيفنظر المعلمات، واشتملت أ داة الدراسة  لى 

 مستوأمي والعل المستوأالببرة، و سيواتالعمر، لة في )سة المتمث  ادرلـيية اع  ية ل  راف  ــديمغــائص الـصـالب ج ميت :زء األولــالج

 .الروضة(

 ( فصرة، جم جوزيعرم  لى  الم محاور:22ة وبلغ  ددهم )ان  ــرات اتستبــف فصــمـجت : الجزء الثاني

 ( فصرات.01ويتكون مف ) : جوظيع استراجيةية السرد الصصصيالمحور األول

 ( فصرات.2ويتكون مف ) : مرارة اتستمال لدأ طفل الروضةالثاني المحور

 ( فصرات.2ويتكون مف ) ية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة:  القة استراجيةالثالث المحور

 ل إدصائي،  لى اليحــو التــالي: ـكـالةترا بفـات لتتم معـإ طا  كل  بارة درج البماسي جمومف خالل مصياس ليكرت 

 (5) جدول

 مقياس ليكرت الخماسي لالستجابات 

 غير موافق بشدة وافقــير مغ ايدــمح وافقــم شدةـوافق بـم

 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة : 

جم التقكد مف صدق األداة؛ مف خالل  رضرا  لى مةمو ة مف المحكميف المتبصصيف في مةال الطفولة المبكرة، 

ة األداة ألهداف الدراسة محكم؛ وللك لالسترشاد بآرائرم دول درجة مياسب (1) ومياهج وطرق التدريس بلغ  ددهم

والتقكد مف شمول  باراجرا لةميع المحاور، وصحة الصياغة والوضوح، وقد قامت البادثة بإجرا  التعديالت الالزمة 

 ( مف المحكميف، وبيا   لى للك جم ا تماد اتستبانة في صورجرا اليرائية%21التي اجفق  ليرا )

 .(  بارة.22)مكونة مف 

 ثبات أداة الدراسة:   

ية ـياتستبانة  لى  جوزيع م إ ادة ـج، جـائــفس اليتـحصول  لى نـال مف  بات أداة الدراسة  ف طريقحصق ـل التـف أجم  

(، αدام معادلة ألفا كرونباخ )ــات اتستبانة جم استبــصق مف  بــرات زميية معيية، وللتحــالدراسة أكثر مف مرة خالل فت

 (:1ي في جدول )فكــانت معامالت الثبات كما ه
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 (6) جدول

 معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات محاور االستبانة ترتيب المحور

 1.211 01 درجة جوظيع استراجيةية السرد الصصصي المحور األول

 1.211 2 مرارة اتستمال لدأ طفل الروضة المحور الثاني

 المحور الثالث
 القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية 

 مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة
2 1.222 

 1.202 22 الثبات العام لالستبانة

(، 1.211( أن معامالت الثبات بطريصة ألفا كرونباخ مياسبة، ديث بلغ معامل الثبات  لى المحور األول )1جفير نتائج الةدول )

(، وجميعرا أ لى مف الحد 1.222(، وبلغ معامل الثبات  لى المحور الثالث )1.211عامل الثبات  لى المحور الثاني )وبلغ م

الية مف الثبات.1.202(، وقد بلغ الثبات العام ألداة الدراسة )1.11األدني للثبات )  ( ونستيتج بذلك أن اتستبانة جتميتع بــدرجــة   

 

 :المعالجات اإلحصائية. 5.3

اليب ــاألسرز ــومف أب، (SPSS)  ةـا يـمــوم اتجتـلـائية للعزم اإلدص  ــــامج الحــبرنباستبدام ة ــدراســات الــانــليل بيــجحجم 

 :دراسةـــفي ال ةـــبدمــائية المستاإلدص  

 .اور اتستبانةات مح  ــات درجــف  بــقكد مـــللت خباــرونــمعامل ألفا ك -0

 ابة  لى أسئلة الدراسة.جلإلواختبار )ف(  ، وجم استبدامواتنحراف المعياري ،ةالحسابي اتمتوسطالتكرارات، وال -2

 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض . 4

ات واليـسـب المئـويــة  سيتم في هذا الفصل إجــرا  التحلـيـل اإلدصـ ائي لبيــانات الــدراسة، ودسـاب كــل مف التـكــرار 

ـات المعيارية والمتــوسطـــات الح  ، واإلجابة  ف أسئلة الدراسة، وللك  لى اليحو التالي:اتستبانة لفصراتســابــية واتنحـرافـ 

ما فعالية استراتيجية السرد القصصي ديث نص  لى: " مناقشــة النتائج المتعلقة باإلجــابة عن الســؤال األول،و عرض .1.4

 ؟"ةفي تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروض

: ر الثالثالمحوجم دساب المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية تستةــابات العيية  لى فصرات لإلجابة  ف هذا السؤال    

 . القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة
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  (7) جدول

 توظيف استراتيجية السرد القصصي ور األولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المح
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0 2 

 الطفل ييصت

للمعلمة بانتباه 

وجركيز  يدما 

 جسرد الصصة.

 مرجفعة 1.121 1.11 1.2% 0 1.2% 0 0.0% 1 02.1% 11 12.1% 12

2 2 

يصلد الطفل 

األصوات 

المبتلفة 

للفبصيات 

الواردة في 

 الصصة.

 مرجفعة 1.121 1.02 - - 1.2% 0 2.1% 0 10.0% 11 10.0% 12

0 0 

جساهم الصصة 

في إكساب 

الطفل آداب 

 اتستمال.

 مرجفعة 1.122 1.12 1.2% 0 - - - - 02.0% 11 11.2% 20

1 1 

يبدي الطفل 

اهتمام بما 

يسمعه مف 

الصصص التي 

جرويرا 

 المعلمة.

 مرجفعة 1.121 1.11 1.2% 0 - - 1.2% 2 11% 12 10.0% 11

1 0 

يركز الطفل 

انتباهه 

ألددام 

الصصة التي 

يسمعرا مف 

 المعلمة.

 مرجفعة 1.112 1.12 1.2% 0 - - 1.2% 0 11.2% 11 12.1% 10

1 1 

جسا د الصصة 

الطفل  لى 

دفظ األددام 

 مرجفعة 1.121 1.11 - - - - 1.2% 1 12.1% 12 12.0% 12
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والمعلومات 

التي يسمعرا 

 خاللرا.

2 1 

جفةع الصصة 

الطفل  لى 

جرديد الةمل 

 المسمو ة.

 مرجفعة 1.122 1.10 - - 1.2% 0 1% 1 11.2% 11 12.0% 12

2 2 

يعيد الطفل 

أددام الصصة 

بالترجيب كما 

 سمعرا. 

11 02.1% 10 11.2% 
0

1 

00.0

% 
 مرجفعة 1.200 1.01 - - 1% 1

2 2 

يصيع الطفل 

 يواناً لصصته 

 بعد سردها له

 مرجفعة 1.201 1.11 1.2% 0 1.2% 0 1.2% 2 10.2% 11 11.2% 10

 ١.٥٨٤محور= اتنحراف المعياري لل   ٤.٤٦المتوسط الحسابي للمحور = 

 

رة  القة استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مراالمتوسط الحسابي للمحور الثالث المتمثل في أن يت ح مف الةدول السابق 

(، وبدرجة كبيرة جداً، ومف هيا 1.121( وبانحراف معياري )1.11مرجفع ديث بلغت قيمته ) اتستمال لدأ أطفال الروضة

 استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة". عاليةف“: التاليةنتوصل لإلجابة 

 ديث(، 1.12-1.01)ما بيف ستةابات المعلمات ت المتوسطات الحسابية فصد جراودت ،ومف خالل جحليل فصرات المحور الثالث

( وانحراف معياري 1.12سط دسابي )"جساهم الصصة في إكساب الطفل آداب اتستمال" المرجبة األولى بمتوادتلت فصرة  

إلى جذب  والمفوقة مثيرةال هأددا  مف خالل السرد الصصصي يساهم أن للك إلى زوويمكف  ( وبدرجة مرجفعة جداً، 1.122)

والتركيز في أددا را، وبالتالي فري جغرس بداخل األطفال اإلنصات والتركيز في اليصوص  للصصةانتباه الطفل إلى اتستمال 

ة الثانية ، وجا ت في المرجبو ة  ليرم مف خالل ما جغرسه في نفوسرم مف قيم وآداب لالستمال جصبح متطبعة في شبصيترمالممل

( وبدرجة 1.121( وانحراف معياري )1.11فصرة " ييصت الطفل للمعلمة بانتباه وجركيز  يدما جسرد الصصة" بمتوسط دسابي )

ل  لى معرفة جفاصيل الصصة وما جت ميه مف أددام مفوقة جةعله ييصب جل درص الطف إلىويمكف  زو للك مرجفعة جداً، 

لطفل يعيد ا جركيزه  لى متابعة جميع األددام مع الحرص  لى  دم التفتت  ف أي ددم"، وجا ت في المرجبة األخيرة فصرة "

ويمكف ( وبدرجة مرجفعة 1.200وانحراف معياري ) (1.01أددام الصصة بالترجيب كما سمعرا"، ديث جا ت بمتوسط دسابي )

ليمو الطفل في هذه الفترة ونمو المرارات اللغوية لديه، فصد يركز الطفل في الصصة ويبزن أددا را إلى ديف استرجا را،  زو للك 

، وجتفق معه ما سالطفل توفر لديه الطالقة اللغوية التي هي بحاجة إلى ممارسة وجدريب دتى جكتمل ليعبر ي للك أن لكف يتطلب

( التي جوصلت إلى فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية 2122الدراسة مع نتائج دراسة دغش )هذه نتيةة 

 ومرارات اتستمال لدأ أطفال المردلة الدنيا.
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يجية طبيق استراتما الفرق في درجة تديث نص  لى: " النتائج المتعلقة باإلجــابة عن الســؤال الثاني، ومناقشة عرض .2.4 

تبعاً لمتغير )العمر، المستوى العلمي،  نظر المعلماتالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة من وجهة 

 ؟سنوات الخبرة، مستوى الروضة(

 :مف خالل جحليل المتغيرات كما يلي سيتم اإلجابة  ف هذا السؤال

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11ة اإلدـصــائــية  يــد مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتل :أوالً 

للتعرف  لى والدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير العمر، 

 ةدول التالي يوضح للك:وال الفروق جم إيةاد المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية

 (8جدول )

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في المعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير العمر

 

 

 

 

 

 

 

 

جعزأ لمتغير العمر، ديث كانت المعلمات توسطــات الحســابية لــدأ وجود فروق ظـــاهرية في الم يت ح مف الةدول السابق

ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم ، سية 11مف ( سية وأقلرا للفئة أكثر 11-01أ لى المتوســطات الحســابية للفئة )

 (.One Way ANOVAجحليل التبايف األدادي )إجرا  

 (2جدول )

بمدينة الدمام المعلمات الفروق بين متوسطات تقديرات ( للكشف عن One Way ANOVAادي )نتائج تحليل التباين األح

 في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير العمر

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 
 العمر

 1.02 2 1.20 بيف المةمو ات
0.02 1.010 

غير دال 

 1.10 001.2 012.2 داخل المةمو ات إدصائياً 

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )العمر(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

تطبيق استراتيجية 

السرد القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى أطفال 

 الروضة

 1.11 0.10 00 سية 01أقل مف 

 1.20 0.22 20 ( سية01-11)

 1.12 1.01 01 سية 11أكثر مف 
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السرد القصصي 

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

  002.2 012.10 المةمول

 

بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ة دم وجود فروق لات دتلة إدصائي لةدول السابقيت ح مف ا

تطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة، لبمديية الدمام جعزأ لمتغير العمر المعلمات 

 وهوبييرم ت باختالف أ مارهم في بيئة واددة وظروف متفابرة والردف المفترك جميع المعلما جواجدإلى  ويمكف  زو للك

 لى جوظيع جميع الببرات اليظرية  01السعي بتيمية مرارات األطفال اللغوية، فتحرص المعلمة البالغة مف العمر أقل مف 

في المصابل  ،اترجصا  بمرارات األطفالأجل  مثل استراجيةية السرد الصصصي وإيماناً برا بفا ليترا مفواتستراجيةيات الحديثة 

مف خالل التةربة أصبح لديرم اإليمان بقهمية جوظيع استراجيةية سية و 01أكثر مف  ف  بحكم خبرة المعلمات التي يبلغ  مره

دراسة ( و2122، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه مع نتائج دراسة دغش )السرد الصصصي في جيمية مرارات اتستمال لدأ األطفال

 ( ديث أكدت نتائةرم  دم وجود فروق في استةابات العيية جعزأ لمتغير العمر.2120سوالمه )

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد : ثانياً 

يمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير سيوات الببرة، وللك مف الدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في ج

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceاختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )خالل 

 (10) جدول

الدمام في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في  بمدينةالمعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )سنوات الخبرة(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

جطبيق استراجيةية 

السرد الصصصي في 

جيمية مرارة 

 الاتستمال لدأ أطف

 الروضة

 1.12 1.00 12 سيوات 1أقل مف 

 1.12 0.22 11 ( سية1-01)

 01 سية فـقكثر 01

1.01 1.12 

 

 جعزأ لمتغير سيوات الببرة، ديث المعلماتيت ح مف الةدول السابق وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ 

سية فـقكثر، ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم  01ة وأقلرا للفئة ( سي01-1كانت أ لى المتوســطات الحســابية للفئة )

 (.One Way Analysis of varianceإجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )
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 (11) جدول

جية ي تطبيق استراتيبمدينة الدمام فالمعلمات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات  

 سنوات الخبرةالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 

القصصي  السرد

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

 سنوات الخبرة

 0.22 2 0.20 بيف المةمو ات
 غير دالة 1.110 0.20

 1.101 001.2 01.2 داخل المةمو ات

  002.2 02.20 المةمول

 

بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ة دم وجود فروق لات دتلة إدصائي يت ح مف الةدول السابق

تطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال لبمديية الدمام جعزأ لمتغير سيوات الببرة المعلمات 

فق و العالقة بيف المعلمات في بيئة الروضة وجبادل الببرات بييرم لتوديد المستوأ العام للمعلماتإلى ويمكف  زو للك الروضة، 

رون يإدارة وجبطيط استراجيةي يردف لتيمية المرارات المطلوبة لألطفال، فالمعلمات في الروضة باختالف سيوات الببرة لديرم 

ائج ، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه مع نتأهمية جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة

 .سيوات الببرة دم وجود فروق في استةابات العيية جعزأ لمتغير  الدراسة  لى كدت نتائج( ديث أ2120دراسة سوالمه )

بمديية المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11مســتوأ )التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد : ثالثاً 

العلمي، وللك  المستوأرة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير الدمام في جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرا

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceمف خالل اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

 (12) جدول

م في تطبيق استراتيجية السرد القصصي في بمدينة الدماالمعلمات تــقديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 العلمي المستوىتنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 العلمي( المستوى)
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

استراتيجية السرد 

القصصي في تنمية 

 2.11 1.111 1  انوي

 0.11 1.12 2 دبلوم
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مهارة االستماع 

 ةلدى أطفال الروض

 21 بكالوريوس
0.21 1.21 

 1.21 1.02 02 ماجستير فق لى

 

علمي، ال المستوأجعزأ لمتغير المعلمات وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ  يت ح مف الةدول السابق

ليف  لى البكالوريوس وأقلرا للفئة الحاصليف  لى شرادة الثانوي، ولكفع ديث كانت أ لى المتوســطات الحســابية للفئة الحاص

 One Way Analysis ofالفروق في المتوسطات الحسابية سيتم إجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

variance.) 

 (13) جدول

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية المعلمات قديرات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات ت 

 العلمي المستوىالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

تطبيق 

استراتيجية 

السرد 

القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 ضةأطفال الرو

 المستوى

 العلمي

 1.110 2 0.00 بيف المةمو ات

داخل  غير دالة 1.011 0.220

 المةمو ات

11.10 002.1 1.202 

  002.1 11.01 المةمول

 

بيف متــوســطــات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة  ةإدصائي دم وجود فروق لات دتلة  يت ح مف الةدول السابق

لدرجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة  العلمي المستوأبمديية الدمام جعزأ لمتغير المعلمات جصــديرات 

 ،مع اختالف الفرادة األكاديميةال ف  ـاض األطــات ريم  ــلــعيع مُ ــمـإلى أن جويمكف  زو للك اتستمال لدأ أطفال الروضة، 

مف  لعديدابف ــ، واكتسيمي مرارة اتستمال لدأ األطفال قبل المدرسةاتستراجيةيات التي جُ دول   اليةجصورات  فصد امتلكف 

خالل اتدتكاك اليومي برم، باإلضافة ألن جميع مف  في هذه المردلة وما يةذب انتباهه األطفالص ــائــالمعارف دول خص

علمات الالجي دصلف  لى البكالوريوس ودرجة الماجستير والدبلوم درسف جبصص جربية الطفل ويوجد لديرف خلفية دول الم

وبالتالي معرفترم بقهمية دور السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال  ،التعامل مع األطفال وجوظيع اتستراجيةيات الحديثة

( ديث أكدت نتائج الدراسة  لى  دم وجود فروق في 2120ع نتائج دراسة سوالمه )، وجرجبط نتيةة الدراسة هذه ملدأ األطفال

 .المستوأ العلمياستةابات العيية جعزأ لمتغير 
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المعلمات في متوســطــات جــصديرات  (α  ≤1.11التعرف  لى الــفروق لات الــدتلة اإلدـصــائــية  يــد مســتوأ ): رابعاً 

استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة جبعاً لمتغير مستوأ الروضة، بمديية الدمام في جطبيق 

 ( والةدول التالي يوضح للك:One Way Analysis of varianceوللك مف خالل اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )

 (14)جدول 

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية السرد  المعلماتة متوســطــات تــقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري 

 القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير مستوى الروضة

 المتغير التابع
 المتغير المستقل

 )مستوى الروضة(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

تطبيق استراتيجية 

القصصي  السرد

في تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

 0.02 1.12 0 المستوأ األول

 1.21 0.22 02 المستوأ الثاني

 المستوأ الثالث

 )جمريدي(
011 0.01 1.10 

 

جعزأ لمتغير مستوأ الروضة، المعلمات يت ح مف الةدول السابق وجود فروق ظـــاهرية في المتوسطــات الحســابية لــدأ 

رسف ددرسف المستوأ الثالث التمريدي وأقلرا للمعلمات الالجي يُ ديث كانت أ لى المتوســطات الحســابية للمعلمات الالجي يُ 

 One Way، ولكفع الفروق في المتوسطات الحسابية سيتم إجرا  اختبار جحـلـيل الـتـبـايف أدــادي اتجـحــاد )المستوأ األول

Analysis of variance.) 

 (15) جدول

بمدينة الدمام في تطبيق استراتيجية  المعلماتالفروق بين متوسطات تقديرات نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة  

 مستوى الروضةالسرد القصصي في تنمية مهارة االستماع لدى أطفال الروضة تبعاً لمتغير 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع

المتغير 

 المستقل

 

 المجموعات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

السرد 

القصصي في 

تنمية مهارة 

االستماع لدى 

 أطفال الروضة

مستوى 

 الروضة

 121.2 2 212.2 بيف المةمو ات

داخل  دالة  1.11 01.22

 المةمو ات

022.0 002 201.2 

  021 002.010 المةمول
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بيف متــوســطــات جصــديرات  (α≤  1.11) يد مستوأ الدتلة ة يوجود فروق لات دتلة إدصائأن  يت ح مف الةدول السابق

بمديية الدمام جعزأ لمتغير مستوأ الروضة لتطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال المعلمات 

الطفل إلى المدرسة، ديث يةب أن  أهمية المستوأ الثالث الذي يعتبر المردلة السابصة لدخول إلىويمكف  زو للك الروضة، 

يكون ملم بالمرارات اللغوية والعلمية، فيتم التركيز مف قبل المعلمات  لى جوظيع اتستراجيةيات التي جيمي لديرم المرارات 

 فل فيبييما يكون الط ، لى رأسرا استراجيةية السرد الصصصي اللغوية التي جسا دهم في اجتياز مردلة الولوج إلى المدرسة

ولم جتطرق نتائج الدراسات السابصة إلى جفابه مع نتيةة  المستوأ األول بحاجة للتعامل مع األشيا  المحسوسة أكثر مف المةردة،

 الدراسة الحالية.

 :والتوصيات ملخص النتائج. 5

 :ملخص النتائج. 1.5

نترا  بمديية الدمام، وبعد اتالمعلمات نظر ناقفت الدراسة دور استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارات اتستمال مف وجرة 

 مف جطبيق أداة الدراسة  لى  يية الدراسة وإجرا  المعالةات اإلدصائية جوصلت الدراسة إلى  دة نتائج سيلبصرا فيما يلي:

 فعالية استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة. 

 ستراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة في درجة جطبيق ا  دم وجود فروق

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير العمر.

  في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة  دم وجود فروق

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير المستوأ العلمي. 

 في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة د فروق  دم وجو

 نظر المعلمات جبعاً لمتغير سيوات الببرة. 

  في درجة جطبيق استراجيةية السرد الصصصي في جيمية مرارة اتستمال لدأ أطفال الروضة مف وجرة نظر وجود فروق

 ر مستوأ الروضة. المعلمات جبعاً لمتغي
 

 :والمقترحات التوصيات. 2.5

 :باآلجيفي ضـــو  ما جوصلت إليه الدراسة مف نتائج جوصي البادثة 

 استبدام استراجيةيات جدريس دديثة جيمي مرارات اتستمال لدأ طالب رياض األطفال. -0

وية لالستفادة م -2 ات التـربـ  ف األنفطة التي جساهم في جيمية مرارات است افة البــبـرا  التربوييف في مةــال المرــار 

 اتستمال لدأ األطفال.

ا  المـــزيد مف البـــحوم في مةال جحسيــف مرارات اتستمال لألطفــال قبل المدرسة. -0  جفةيــع البــادثيــف  لى إجــر 

 .لغوية  يد األطفالضرورة امتالك معلمة رياض األطفال باألنفطة واتستراجيةيات الحديثة التي جيمي المرارات ال -1
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 قائمة المراجع. 6

 المراجع العربية:. 1.6

ة لدأ فيالوصاستبدام استراجيةية السـرد الصـصصي  لى الفبصية الترا ية لتيمية بعض المفاهيم  (.2121) أبو المعاطي، وفا .

 .00-0(: 0)01، مةلة الروضة و صافة الطفلطفل الروضة، 

 وأمست(. أ ر استراجيةية السـرد الصـصصي في جحسيف مرارات التحدم لدأ طلبة ال2121أبو رزق، ابترال والوائلي، سعاد. )

 .210-202(: 2)2، ، مةلة العلوم التربوية لةامعة  يفالرابع اتبتدائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

طلبات اكتسابرا مف وجرة نظر الصرن الحادي والعفريف الالزمة ألطفال الروضة ومت (. مرارات2120آل سعود، الةوهرة. )

 .11-02(: 2)11أ  ا  هيئة التدريس بكليات التربية للطفولة، المةلة الدولية لألبحام التربوية، 

(. دور معلمات رياض األطفال في جيمية مرارات التواصل اللغوي لدأ األطفال مف وجرة نظرهف، 2122الحةيلي، بيان. )

 .011-21(: 11)1مةلة العلوم التربوية واليفسية، 

يـر مـيفـــورة، استراجيةية الرمس المتسلسل لترقية مرارة اتسـتـمـال فعالية (.2122دسية، أسوة. ) اجستيــر غ  ، رســالة م 

  جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

يـر  توأمس(. فعالية استبدام كاهوت في جعليم مرارة اتسـتـمـال لطلبة ال2122أرنا. ) دسيي، اجستيــر غ  العاشر، رســالة م 

  مـيفـــورة، جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

(. أ ر استبدام استراجيةيتي السـرد الصـصصي ولعب األدوار في جيمية الصيم 2102دراوشة، إبراهيم والبوالدة، ناصر. )

 .110-120(: 21)0، ة والتربويةمةلة الةامعة اإلسالمية للدراسات اليفسياألخالقية، 

(. فعالية استراجيةية السـرد الصـصصي في جيمية الثروة اللغوية والفرم اتسـتـمـا ي لدأ جالميذ مردلة 2122دغش، وت . )

 .0200-0200(: 002)0، مةلة كلية التربية لةامعة الميصورةالتعليم األساسي، 

اتبتدائية نحو جوظيع استراجيةية السـرد الصـصصي في مادة الرياضيات،  (. اجةاهات معلمي المدارس2120سوالمه، محمد. )

 .11-02(: 2)2، المةلة األكاديمية العالمية

صعوبات جعلم مرارات الصرا ة لدأ طلبة رياض األطفال مف وجرة نظر معلمات ومديرات ومفرفات (. 2122صوالحة، ورود. )

 معة اليةاح الوطيية، فلسطيف.، رسالة ماجستير غير ميفورة، جارياض األطفال

لمية المةلة الع(. أ ر ممارسة السـرد الصـصصي لتحسيف اللغة لدي أطفال الروضة الم طربيف لغوياً، 2102 بد الغفار، سعد. )

 .211-022(: 0)0، لكلية التربية للطفولة المبكرة لةامعة الميصورة
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يـر مـيفـــورة، ارة اتسـتـمـال لدأ الطالبفعالية جوظيع فيدويو كرجون في مر(. 2122 رفية، ديبا. ) اجستيــر غ  ، رســالة م 

  جــامعـــة مــــوتنا مالك اإلسالمية، مـــاتنج.

 مةلة دراساتالتاسع،  مستوأ. أ ر استبدام السـرد الصـصصي في جحسيف مرارة التحدم لدأ طالب ال(2102) العصيل، نواف.

  .020-010(: 0)11،للعلوم التربوية

(. فا لية برنامج جدريبي قائم  لى استراجيةية السـرد الصـصصي لتيمية الحصيلة اللغوية ومرارات التواصل 2122 يتر، ميى. )

 .011-000(: 02)00، مةلة التربية الباصةاللفظي لدأ  يية مف أطفال الروضة، 

رات اتسـتـمـال الياقد لدأ طلبة المردلة (. دور الصـصة في جيمية مرا2120العيزي، رشا والصاضي، هيثم والدليمي، طه. )

 األساسية في األردن مف وجرة نظر معلمي اللغة العربية، رسالة ماجستير غير ميفورة، جامعة آل البيت، األردن.

دور رياض األطفال في جيمية مرارجي اتسـتـمـال والتحدم روضة محمد  (.2120 يساني،  بد المةيد ولوادي، نائلة. )

 ، رسالة ماجستير غير ميفورة، جامعة قاصدي مرباح، الةزائر.اسي مسعود  ييةبوضياف بح

األولية في سيغافورة وإمكانية اتستفادة ميرا في المملكة العربية  صفوف(. كفايات معلم الصرا ة في ال2102غرسان، أدمد. )

 .012-010(: 012)1السعودية، مةلة كلية التربية بالميصورة، 

 ،المةلة الدولية التربوية المتبصصة(. دور الصـصة في جيمية المرارات اللغوية ألطفال الروضة، 2102) الكثيري، خلود.

2(01 :)22-02. 

يـر مـيفـــورة، فعالية جوظيع فيلم الكرجون العربي لترقية مرارة اتسـتـمـال. (2122) تليتا، رفييا. اجستيــر غ  ، رســالة م 

  سالمية، مـــاتنج.جــامعـــة مــــوتنا مالك اإل

 .210 -022(: 00)2، مةلة المررة للعلوم اإلنسانية(. جيمية مرارة اتسـتـمـال  يد الطالب الةامعي، 2122المانعي،  بد هللا. )

. فعالية برنامج مصترح مبيي  لى األفالم السييمائية في جيمية مرارة اتسـتـمـال والتحدم لطالب كلية (2120) نصر، محمود.

 .01-0(: 01)2، اليفسمةلة البحث في التربية و لم بية، التر
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 الوظيفي للعمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية االرض

 (على عينة من العمال الفلسطينييندراسة ) 

Job satisfaction of workers working in Palestinian industrial establishments )Study on a 

sample of Palestinian workers( 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونة /ورالدكت الباحث إعداد:

 فلسطين ،رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 الملخص

 مدى تأثيرها على الرضاو ،المتمثلة بعدد من المتغيرات عوامل الخاصة بطبيعة العملالدراسة لقد هدف هذا البحث الى           

المنهج  وقد تم استخدام طينية في داخل المجتمع الفلسطيني،الفلسالصناعية الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في المؤسسات 

فيما و "أداة االستبانة"،فهي أما أداة البحث المستخدمة  ،عاملا  488 بقيمةالعينة المأخوذة من العاملين بلغت و، الوصفي التحليلي

من العمال العاملين في المؤسسات الصناعية يتعلق بالنتائج النهائية واالستنتاجية للبحث فقد تبين أن غالبية افراد العينة 

التصنيعي، والنجارة تخصص في مجال االعمال المتعلقة باليعملون هم من الذكور ومن ذوي العمر المتوسط و الفلسطينية

أن جميع القيم الخاصة بمفردات . كما تبين ومن المتفرغين في العمل ،والحدادة، وغيرها، ومن ذوي الخبرة المتوسطة ثم القليلة

قد جاءت متدنية بشكل كبير، باإلضافة الى  العاملة العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية

في درجات هذا  الواضح مفردات الرضا الوظيفي نفسه أيضاا لدى مختلف العاملين في هذه المؤسسات بالرغم من التباين تدني

أن أعلى الدرجات المؤثرة على الرضا  التدني الذي وصل في متوسطة الحسابي الى النصف تقريباا لمختلف هذه القيم. كما ظهر

نفسها، تلها العوامل الخاصة بالناحية المادية، ثم جاء تأثير العوامل الخاصة  عوامل الخاصة بطبيعة العملالوظيفي هي ال

تبين أن الرضا الوظيفي يتمثل في عدم ترك العمل نتيجة لوجود تفاهم بين العاملين وتشجيع معنوي وبالعلقات بين العاملين، 

حصائية ما بين جميع قيم المتغير المستقل معاا أنه يوجد علقة قوية وذات داللة إطبيعة عمل مميزة، وتبين وجود ومادي و

والمتمثلة بالعوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والعوامل الخاصة بالناحية المادية، والعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين، 

ا تحسنت طبيعة تلك طردية بمعنى أنه كلمبصورة العلقة بينهما قد جاءت تلك وظهر أن طبيعة  ،وبين درجات الرضا الوظيفي

 درجات الرضا الوظيفي لدى العاملين والعكس. من العوامل زادت 

 العمال الفلسطينيين. ، مؤسسات الصناعيةالوظيفي، ال االرض الكلمات المفتاحية:
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 Job satisfaction of workers working in Palestinian industrial establishments )Study on 

a sample of Palestinian workers( 

 

Abstract 

           This research aimed to study the factors related to the nature of work represented by a 

number of variables, and their impact on job satisfaction according to the vision of the workers 

working in the Palestinian industrial establishments within the Palestinian society. The research 

tool used is the "questionnaire tool", and with regard to the final and deductive results of the 

research, it was found that the majority of the sample members of the workers working in the 

Palestinian industrial establishments are males of middle age and work in the field of work 

related to manufacturing specialization, carpentry, blacksmithing, etc., and people with 

Intermediate and little experience, and full-time work. It was also found that all the values of the 

factors affecting job satisfaction among workers in the Palestinian working institutions were 

significantly low, in addition to the low levels of the same job satisfaction among the various 

employees in these institutions, despite the clear variation in the degrees of this decline, which 

reached in the average arithmetic about half for the various of these values. It also appeared that 

the highest degrees affecting job satisfaction are the factors related to the nature of the work 

itself, followed by the factors related to the material aspect, and then came the influence of the 

factors related to the relations between workers. Distinguished work, and it was found that there 

is a strong and statistically significant relationship between all the values of the independent 

variable together, which are represented by the factors related to the nature of the work itself, the 

factors related to the material aspect, the factors related to the relations between workers, and the 

degrees of job satisfaction, and it appeared that the nature of that relationship between them 

came in a way Positive, meaning that the better the nature of these factors, the higher the job 

satisfaction scores among workers, and vice versa.  

Keywords: Job satisfaction, industrial establishments, Palestinian workers. 
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  المقدمة:. 1

القضايا التي تهتم بها المؤسسات مهما كانت طبيعة عملهم من اهم العاملين  الوظيفي للعمال الرضاتعتبر دراسة موضوع          

الوظيفي من المواضيع التي تعمل على ُحسن إدارة العمل واإلنتاج  وقت الحاضر، وذلك كون موضوع الرضاالعاملة في ال

 أنه درجة الشعور بالسعادة أو عدم السعادة التي يمتلكها الفرد في علىحيث يُّعرف الرضا الوظيللعامل مهما كانت طبيعة عملة، 

بين قوية وواضحة بين وجود علقة تكما  (Mostot, 1988) .ية في المؤسسة التي يعمل بهاو الوظيفة أو الخبرات الوظيفنح

وظهر أيضاا أن من أسس الرضا الوظيفي هي الدافعية  . (Berghe, 2011) الوظيفي وبين أداء العامل درجة الرضا كل من

العمليات المسؤولة عن شدة واتجاه واستمرار جهود الفرد نحو تحقيق أنها: يمكن تعريفها على والتي نحو العمل أو العكس 

  Robbins & Judge, 2013)) .لدى المؤسسة التي يعمل بها هذا الفرد المنشود الهدف

ائدة ذا تحققت سوف تعود بالفالمهمة التي إ يفي يُشير الى العديد من األبعاد والمفاهيملقد ظهر أن موضوع الرضا الوظ       

وظهر أيضاا أنه يوجد  ،الشعور بالسعادة، واألداء والدافعيةومن أهم هذه المفاهيم  ،على العامل وعلى المؤسسة التي يعمل بها

إذ أنه من المعروف ان الرضا الوظيفي  ،مرادفات عكسية لجميع هذه المفاهيم وغيرها من المفاهيم اإليجابية ولكن بشكل آخر

تكون سلبية ولكي يتم الحصول على الدرجات اإليجابية ال بد من تحقيق عدد من أن تكون إيجابية وإما أن إما  ،يقاس بدرجات

قاس بسلوك العامل إما يُفهم من هذا الموضوع أنه يُ  يفعندما نقول الرضا الوظيف ،األهداف التي لوالها لما تحقق الرضا الوظيفي

 .سلباا أو إيجاباا 

قد تناول ضمن صفحاته قياس مدى الرضا الوظيفي للعمال العاملين في المؤسسات العاملة  إن موضوع هذا البحث          

وقد تم خلل هذا البحث تناول هذا الموضوع من خلل مشكلة وتساؤالت هذا  ،الفلسطينية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني

 البحث كما هو ظاهر في البنود اللحقة لهذه المقدمة. 

 شكلة وتساؤالت البحث: م. 1.1

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع  ما هي -

 ؟الفلسطيني

 بشكل أكبر وهي:ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه 

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  الرضاوما مدى تأثيرها على  بطبيعة العمل نفسهاعوامل الخاصة الما هي  -1

  .المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  لرضاوما مدى تأثيرها على ا بالناحية الماديةعوامل الخاصة الما هي  -2

 .المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  الرضا وما مدى تأثيرها على بالعالقات بين العاملينعوامل الخاصة الما هي  -3

 .المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني
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عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  المنفردة العالقةما هي طبيعة  -8

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  على الرضاعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى تأثيرها الو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  ة المجتمعةالعالقما هي طبيعة  -5

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  تأثيرها على الرضاعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى الو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.
 

 البحث:أهداف  .2.1

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

الوظيفي حسب رؤية العمال  الرضامدى تأثيرها على و بطبيعة العمل نفسهاعوامل الخاصة التوضيح نسبة تأثير  – 1

 العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني. 

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  لرضامدى تأثيرها على او بالناحية الماديةعوامل الخاصة التوضيح نسبة تأثير  – 2

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

الوظيفي حسب رؤية العمال  الرضا مدى تأثيرها علىو بالعالقات بين العاملينعوامل الخاصة التوضيح نسبة تأثير  – 3

 العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  العالقة المنفردةطبيعة تحليل  – 8

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  رضاتأثيرها على العوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى الو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  العالقة المجتمعةطبيعة تحليل  – 5

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  الرضا تأثيرها علىعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى الو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

 أهمية البحث: .3.1

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاا العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  الرضامدى تأثيرها على ومعرفة  بطبيعة العمل نفسهاعوامل الخاصة المعرفة  -1

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني. 

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في المؤسسات  لرضامدى تأثيرها على او بالناحية الماديةعوامل الخاصة المعرفة  -2

 الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  الرضا مدى تأثيرها علىو قات بين العاملينبالعالعوامل الخاصة المعرفة  -3

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.
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عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  العالقة المنفردةطبيعة توضيح  -8

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  تأثيرها على الرضاعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى الو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

عوامل الخاصة بالناحية المادية، العوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، والبين كل من  العالقة المجتمعةطبيعة توضيح  -5

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  تأثيرها على الرضاعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين وبين مدى لاو

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني.

 حدود البحث:  .1.1

 الفلسطينية.المؤسسات الصناعية الفلسطينية وتحديداا في مناطق الضفة الغربية من المجتمع الحدود المكانية: 

 م تحديداا شهر ديسمبر من العام المذكور.2222نهاية العام  الحدود الزمانية:

 العمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية. الحدود البشرية:

  

 النظري للبحث: المنطلق .2

طبيعة بالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل والمتمثلة بقياس يتمثل المنطلق النظري لهذا البحث             

العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثلة 

د عدالة في توزيع ووج، واالستقرار الوظيفيفرص ، وملئمة ظروف العملمدى  عوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها وهيبال

 ،عدالة في الحصول على الترقية الخاصة بالناحية المادية وهي وجودعوامل الواجبات العمل بين العاملين. باإلضافة الى و

 يات مناسبة منمستووجود و والعمل داخل مؤسسة العمل،الشعور بقيمة االنجاز وجود و وجود فرصة للتطور والنمو،و

وجود نظام ، وة بين العاملينحالصحيالعلقات عوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين، وهي الباإلضافة الى  ،واتب والحوافزالر

 .ي التعامل مع العاملين في المؤسسات العاملةتوفر العدالة ف، وعادلالعمل ال

الوظيفي حسب رؤية بالرضا   الكمي )اإلحصائي( والمتمثلالحجم لمقدار وأما فيما يتعلق بالمتغير التابع فقد تمثل با           

، فكر حاليا في ترك العمل إطلقاال يأن العامل  العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني وهي

 استعداد هملديو، ساواةيعاملون بالم جميع الموظفونأن  يظهر، وقيمه الشخصية مع قيم المؤسسة التي يعمل فيها وأنه تتطابق

 العملأن ، وللحتفاظ بالعمل الحالي استعداد للقيام بأي مهمة توكل لهم هملديو، على النجاح لبذل جهود كبيرة لمساعدة المؤسسة

أنه يوجد عدالة في توزيع الحوافز  يرونالعمل، وين في ومرتاح نراضي وأنهم، فرص النمو والتطور والرقي لهم يوفر

هو عمل  أن عملهم في المؤسسات التي يعملون فيها، ومزايا غير متوفرة في عمل آخر المؤسسات العاملة وفرت، ووالمكافآت

 .فيه منهم االستمرارمهم ويستحق 

ذلك االرتياح الذي يستخلصه الفرد من األوجه المختلفة النتمائه إلى  عكسالرضا الوظيفي ي لقد تبين مما سبق أن          

االتجاهات المؤثرة عرف "فروم" الرضا الوظيفي بأنه  ، كماالمؤسسات التي ينتمي اليهاداخل الذي يعمل ضمنه في  المشروع

وقد ذهب "فروم" إلى أن هناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى الرضا الوظيفي وهي:  راد تجاه عملهم وأدوارهم المهنية،على األف
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أن األجر وما األجر، الطاقة المبذولة في العمل، إنتاج السلع والخدمات، التفاعل االجتماعي، المكانة المهنية، كما يرى "فروم" 

لوظيفي ناء على ما سبق يمكن أن نعرف الرضا امادية يعتبر من المصادر الهامة للرضا الوظيفي، وب يرتبط به من مكاسب

المؤشرات أو المظاهر في مجال العمل، والذي تعبر عنه  شعور العامل باالرتياح نتيجة نوعية الحياةتعريفا إجرائيا، على أنه 

اإلحساس باالنتماء، انخفاض معدالت التغيب عن العمل، 'عدم الميل إلى تغيير العمل و، رتفاع مستوى اإلنتاجية للعمالية: االتال

م، 2212، ي)بـونوة عل .من جهة أخرى لرؤساءالعلقة مع الزملء من جهة، ومع ااإلحساس باألمن وعدم التهديد من خلل 

 (22 – 21ص ص 

إن دراسة الدافعية والرضا الوظيفي قد زادت بشكل كبير في السنوات األخيرة، وذلك بسبب أهميته ودوره في نجاح          

ن زيادة معدالت الدافعية والرضا الوظيفي لدى العاملين، تؤدي غالبا إلى أداء أفضل، ودافعية والتزام ، حيث أسات العاملةالمؤس

 (2م، ص 2212)عبد هللا اليعقوبي،  .أكبر نحو المؤسسة، باإلضافة إلى انخفاض في معدالت الغياب

عاملة ومصالح العـاملين فيها يُشعر العاملون بها بأن ما تحققه الشركة كما أن إيجاد نوع من التوافق بين مصلحة الشركة ال        

من منافع يعود عليهم أيضا بالنفع ألن هذا الشعور من شأنه أن يقوي التزامهم بالعمل ورضاهم الوظيفي اتجاه المؤسسة التي 

االقتصادية في تحقيق أهدافها يعتمد بدرجة ولذلك فإن نجاح المشاريع  (35م، ص 2224)مروان أحمد حويحي،  ،يعملون فيها

المشروع الناجح  لىكبيرة على الكفاءة وفعالية الموارد البشرية العاملة بها وباعتبار العنصر البشري هو المورد الحقيقي ا

لعنصر الحاسم عوامل مساعدة واإلنسان لما يملكه من المهارات ويتمتع به من رغبة في العمل هو ا والموارد المالية ما هي إال

( وأن طبيعة العنصر البشري يمكن أن تؤثر 2م، ص 2212)ميسون أسامة أبو صفية،  ،لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية والربحية

تأثيرا على اإلنتاج، ومن ثم فإن زيادة اإلنتاج يمكن أن تتحقق من خلل فهم طبيعة األفراد وتشجيعهم وتكيفهم مع إشباع 

على أهمية جماعة العمل واإلشراف في التنظيم، وتأثيرها موضوع الرضا الوظيفي هنا ركز ، كما يُ حاجاتهم المعنوية والمادية

م، ص 2212)محمد أحمد إنجاص،  ،نفسه عن المؤسسة التي يعمل بها والقائمين على إدارتها أيضاا  على الرضا الوظيفي للعامل

 .سسات العاملةوبذلك فيمثل العنصر البشري مورداا أساسياا في المؤ (2 – 4ص 

 وية لتأدية العمل ومن بينها الرضاالعنصر البشري ال يمكن له ان يعمل بكفاءة عالية دون ان يكون له دوافع معنكما أن            

عموما على الموظفين المحفزين فقط، إذ  الممتازة في المؤسسات وتتوقف األعمال (2م، ص 2213، لوظيفي، )محمد الشمريا

ري أصبح أكثر أهمية في بقاء الجانب التنظيمي، وهو المحرك األساسي لتحقيق كفاءة األداء التنظيمي في مجال أن العنصر البش

وفقا لذلك فإن البحث في و ،ويقع على عاتق اإلدارة وحدها إثارة رغبة الفرد وتوجيه سلوكه نحو تحقيق األداء المطلوب ،العمل

شكل فرعا خاصا في اإلنسانية وإنما أصبح اهتماما مشتركا مع علوم اإلدارة التي تُ السلوك اإلنساني لم يعد حكرا على العلوم 

يتوقف على ما تمتلكه من أفراد، فإنه يتوجب عليها أن  ، وإذا كان نجاح أي مؤسسة عاملةعلوم االقتصاد في بعض الجامعات

ة واالجتماعية والبيئية من خلل مختلف األنشطة توفر لهم األسباب التي تساعدهم على التكيف مع مختلف أبعاد عملهم التنظيمي

 (1م، ص 2215)ونوغي فتيحة،  .التي تقوم بها في بيئة تتميز بالتغير المستمر، وبالتنافسية الشديدة

الرضا الوظيفي هي طبيعة العمل والرواتب، والعلقة مع الزملء وظروف العمل،  أهم العوامل المؤثرة علىإن من          

حيث أنه ال بد من وضع  (3 – 2م، ص ص 2215، )كنان علم الدين مداح ،أيضاا  ت والحوافز، والعلقة مع المسؤولينوالترقيا

نظم للحوافز سواء المادية أو المعنوية بحيث تكفل حث األفراد على العمل ورفع مستوى األداء لديهم، ووضع نظام عادل لتقييم 

 ، العاملين، بحيث يعتمد التقييم على األداء
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من خلل وضع نظم كاملة من أدوات ووسائل وبرامج ومعدات تسهل على العاملين عملهم  لهم والعمل على تحسين بيئة العمل

وذلك على اعتبار أنهم من  (255م، ص 2213، العبيدي)بشرى عبد العزيز  ،وتوفر لهم كافة اإلمكانيات للعمل بطرق مريحة

، ومن هنا نجد أن العديد من المؤسسات تهتم كثيرا في موضوع إدارة يعملون بهافي المؤسسات التي  أهم الموارد الموجودة

الموارد البشرية، حيث أن الموارد البشرية هي أحد أهم عناصر المؤسسة وبدونها ال وجود للمؤسسة، أي ال وجود للعمل وال 

 جها وتحقيق أهدافها على المورد البشريوجود ألي نشاطات في هذه المؤسسة، حيث تعتمد المؤسسات في تنفيذ أنشطتها وبرام

، ومن هنا فهي تسعى وبشكل دائم لدفع المورد البشري لتقديم أفضل ما لديه بما يحقق أهداف المؤسسة نحو النمو في األساس

 والتطور وتحسين األداء مما يؤدي بالضرورة إلى استمرارية المؤسسة ونموها، ويتبين لنا أن المؤسسات باختلف أنواعها

تؤدي أعمالها باالعتماد بشكل رئيسي على المورد البشري لتحقيق أهدافها طويلة األمد أو القصيرة، ولكي تُحقق المؤسسة 

أهدافها ال بد لها من إيجاد ذلك المورد القادر على تحقيق أهدافها وعلى المؤسسة إيجاد نظام حوافز متكامل لدفع المورد البشري 

 (2م، ص 2212)وليد شفيق علي البيضة،  .حقيق هذا الهدفإلى بذل أقصى جهد في سبيل ت

كما أن تصميم وتطوير أنظمة التعويضات المالية والحوافز من أكثر وظـائف المـوارد البشرية تعقيداا وحساسية إلدارة         

العمل والعامل على حد المؤسسات بشكل عام وإدارة شؤون العاملين فيها بـشكل خاص، وذلك نتيجة ألهميتها البالغة لصاحب 

شكل عنصراا أساسياا وهاماا من التكلفة الكلية للمؤسسة، باإلضافة إلى أثرها على سلوك الموظف وميوله ورغباته، سواء، فهي تـُ 

فتساهم بشكل واضح في رفع الكفاءة وزيادة الفعالية، لذلك فإن أفضل نظـام للتعويضات هو الذي يعكس مصالح األطراف 

)سامي علي  .جميعاا، ويحقق نوع مـن العدالـة بينهما بشكل يساعد المؤسسة في دعـم برامجهـا ومـن ثـم تحقيـق أهـدافهاالمختلفة 

 (8م، ص 2212 ،شفا سالم السقاأبو الروس و

كون خاليا توقع أن ييُ  خر يشغل وظيفة ما، وبهذه الصفة الصدره إنسان بشأن إنسان آكما أن تقييم األداء هو حكم بشري يُ       

من المشكلت واألخطاء وبالرغم من األبحاث التي قام بها علماء اإلدارة والجهود التي بذلها المشتغلون في إدارة الموارد 

تقييم األداء، وإكسابه قدرا من الموضوعية، وجعله أكثر فعالية، فإنه لم يبلغ بعد الوضع المثالي الذي والبشرية من أجل تطوير 

زال يحفل بالمشكلت واألخطاء التي تدفع ببعض كتاب اإلدارة إلى مضاعفة الجهد وبذل المحاوالت من أجل  يريدونه له، وما

التغلب عليها، وبذلك فتتعدد المشكلت التي تواجه عملية تقييم اآلداء ومعظمها خطيرة تؤثر على عملية التقييم ويمكن إجمالها 

لتقييم، ومشاكل متعلقة باألداة والمعايير المستخدمة في عملية التقييم، والمشاكل في أربع فئات وهي: المشاكل المتعلقة بعملية ا

( وما يتعهما من أنظمة الحوافز 28م، ص  2212، قويدرم )حمدي أبو قيّ يم، ومشاكل متعلقة بالموظف المُ قّ المتعلقة بالمشرف المُ 

 .المشجعة للعاملين

د من علماء السلوك اإلداري، ولعل الـسبب فـي ذلـك هـو أن الحوافز بشتى لقد حظي موضوع الحوافز باهتمام العدي         

أنواعها المادية والمعنوية واحدة من أهم المتغيرات المستقلة اإليجابية في الدافعية للعمل، وتنقسم الحوافز إلى نوعين وهما: 

ت والعلوات االستثنائية التــي تمــنح للموظـف نظيــر الحوافز المادية والتي تتمثـل فـي المكافـآت الماليـة والهـدايا والـدرجا

والنوع الثــاني وهــو الحــوافز المعنويــة وتتمثــل فــي عبــارات  ،بالمؤسسةقيامــه بعمـل مميــز أو جهــد واضــح للنهــوض 

 (232، ص م2222)محمد بن سعد أبو حيمد،  .وخطابــات الثنـاء والــشكر والتقـدير الموجهـة للعاملين
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ك الفروق الفردية بين العاملين ارفي المجتمعات إدكما يستوجب الرضا الوظيفي من االدارة العليا لديوان الموظفين         

وحاجاتهم األساسية والمكتسبة على قاعدة ان العوامل المتقاطعة والمتداخلة في الوصول الى تطبيق مبدأ اإلحلل الوظيفي تبدأ 

وتنتهي بالفرد نفسه، وبإيمانه بالعمل واستقراره الوظيفي وتطوره المهني، وهذا االدراك يتحول الى برامج عمل ضمن خطط 

من اجل المحافظة على المورد األساسي في العملية منها سنوية تعمل على تنفيذها وانجازها واستخلص العبر والدروس 

 (41، ص م2214 )جلل إسماعيل عوض شبات، .اإلنتاجية اال وهو المورد البشري

 

 . منهجية البحث:3 

 منهج البحث: .1.3

وذلك لما لهذا المنهج من قدرة على  ،المنهج الوصفي التحليلي المستخدم في هذا البحث هو ييعتبر المنهج األساس          

أي ويُحلل من أسمه أنه يصف  ا أن من صفات هذا المنهج والظاهرمهارة مميزة لوصف الظاهرة المدروسة، كمإعطاء الباحث 

من أجل الوصول الى البيانات وفحص العلقات بين  شيء مدروس يتم من خلله على اعتبار انه الطريق الذي يسير فيه الباحث

 المتغيرات ومن ثم تحويلها الى معلومات مهمة بشكل وصفي علمي موضوعي بحت.

 مجتمع البحث:  .2.3

فة الغربية من العمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية وتحديداا في مناطق الضهذا البحث ب مجتمع تمثللقد          

وقد تم أخذ هذه القيمة من خلل مراجعة السجلت الخاصة  ،( عاملا 48314)قيمة حيث وصل عددهم الى  المجتمع الفلسطيني،

فترة إجراء هذا البحث وهي بالعمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية في الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني في 

 (. /https://npa.ps/post/9225، فلسطين، م(2022الوطنية، ) وكالة الصحافةالماضيين ) الشهرين

 

 عينة البحث: .3.3

لقد تم اخذ عينة هذا البحث بطريقة عشوائية من فئة العمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية وقد بلغت بقيمة        

وذلك نظراا لكبر عدد عناصر هذا البحث، وبعملية حسابية مناسبة ألخذ هذه النسبة من مجتمع البحث المذكور  ،فقط (% 1)

عاملا فقط وهي بذلك تعتبر قيمة مناسبة لتكملة مثل هذا النوع من األبحاث الوصفية التحليلية  (488)سابقاا فقد بلغت بقيمة 

 الكمية اإلحصائية. 

 

 أداة البحث:. 1.3 

 " كأداة رئيسية واساسية ميدانية في هذا البحث الكمي الذي عمل على أخذ رؤية وجهة نظراالستبانةلقد تم استخدام "أداة          

وقد اقتصرت  ،العمال العاملين في المؤسسات الصناعية الفلسطينية في كافة مدن الضفة الغربية من المجتمع العربي الفلسطيني

وذلك بسبب صعوبة الوصول الى المؤسسات نفسها  ،هذه الدراسة على المؤسسات الصناعية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط

المتمثلة بالفصل بين الضفة الغربية وقطاع  اإلسرائيلي في قطاع غزة من المجتمع العربي الفلسطيني نتيجة لسياسة االحتلل

وقد تم تقسيم االستبانة الخاصة بهذه الدراسة الى  ين طويلة ألسباب سياسية وأمنية حسب ما يدعون.غزة الفلسطينيين منذ سن

 بطبيعة العمل نفسها، عوامل المتعلقةالقسمين القسم األول احتوى على الفقرات الخاصة بقياس 

http://www.ajrsp.com/
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لقسم الثاني فقد أحتوى على الفقرات الخاصة عوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين. أما االعوامل الخاصة بالناحية المادية، والو 

 الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني. الرضابقياس 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .5.3

لقد تم جمع البيانات الخاصة بهذا البحث وذلك بتوزيع االستبانات على االفراد العاملين في المؤسسات الصناعية            

باإلضافة  ،وبعد أن تم جمعها جميعها عمل الباحث على ترتيب وترقيم هذه االستبانات ،الفلسطينية في داخل مدن الضفة الغربية

والمختص بتحليل مثل هذه البيانات ذات  SPSSنامج التحليل اإلحصائي الخاص بها وهو برنامج الى ترميزها وإدخالها الى بر

) ت الصالحة للتحليل والبالغ عددها عملية تعبئة كافة االستبانا لمغلقة في تصنيف إجاباتها جميعاا، وبعد أن أتم الباحثاألسئلة ا

 وكان من أهم هذه التقنيات وذلك باستخدام عدد من التقنيات المناسبة المناسبةفقد قام الباحث بعمليات التحليل  استبانة(  488

 هي ما يلي: اإلحصائية الصالحة والمناسبة لهذا النوع من التحليل

 سمات عينة الدراسة وبعض المتغيرات األخرى.خاصة بالالتكرارات والنسب المئوية  تقنية استخراج -1

 لفحصها الحقاا.  تقنية جمع قيم المتغيرات ودمجها معاا  -2

تقنية معامل االرتباط واالنحدار كونها التقنية األنسب في استخدامها لفحص قيم المتغيرات بعد دمجها وتحويلها من  -3

 ، ومن ثم استخراج قيمة الداللة اإلحصائية من خلل نفس هذه التقنية. متغيرات فئوية الى متغيرات كمية
 

 عينة البحث:  خصائص .3.3

 سات الصناعية الفلسطينية فيمن العمال العاملين في المؤس بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة (1)الجدول رقم 

 ، نسب مئوية:المجتمع الفلسطيني

ات الخاصة بسمات العينة المدروسة المأخوذة من العمال العاملين في المؤسسات البيان قيمة اإلجابة:

 الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني:الصناعية الفلسطينية في داخل حدود 

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

 ذكر: 222 8 .82 % 

 انثى: 185 2 .17 % 

100 %  المجموع: 411 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

 % 28. 4 240 
 صغير:

 % 56. 4  476 
 متوسط:

 كبير: 128  2 .15 % 

100 %  المجموع: 411 

 التخصص العملي: - 3 التكرار النسبة المئوية %

 %  :، دوائيتخصص غذائي 220 1 .26
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 %  :تخصص خدماتي 140 6 .16

 %  تخصص تصنيعي، نجارة حدادة، وغيرها: 450 3 .53

 غير ذلك..... .  34  4 % 

100 %  المجموع 411 

 الخبرة: - 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 320 9 .37 % 

 متوسطة 402 6 .47 % 

 كبيرة 122 5 .14 % 

100 %  المجموع 411 

 العملطبيعة  – 5 التكرار النسبة المئوية %

 متفرغ 714 6 .84 % 

 غير متفرغ 130  4 .15 % 

100 %  المجموع 411 

 ". ال الفلسطينيينة العمالمأخوذة من عين االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

من  غالبية العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية العاملة هم( أن 1البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خلل             

ومن تخصص التصنيعي، والنجارة والحدادة، وغيرها، في مجال االعمال المتعلقة باليعملون الذكور ومن ذوي العمر المتوسط و

 ذوي الخبرة المتوسطة ثم القليلة ومن المتفرغين في العمل. 

 تحليل البيانات ونتائج البحث: .1

 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني:  -أ 

لدى وظيفي العوامل المؤثرة على الرضا ال طبيعةباصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

 العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني:

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

طبيعة بتغير المستقل والمتمثلة المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم الم

على الرضا الوظيفي لدى العمال العاملين في المؤسسات العوامل المؤثرة 

 الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني:

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار 

 .( 1)األعلى% 

 أوالً: عوامل خاصة بطبيعة العمل نفسها: 

 .ظروف العمل ملئمةمدى  – 1 52.2% 2.52 223. متوسطة

 الوظيفي.فرص االستقرار  – 2 53.7% 2.48 603. منخفضة

                                                           
 )1 (  تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )مؤثر ومؤثر كثيراا(.
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 منخفضة

.603 2.47 %53.1 
 .واجبات العمل بين العاملينويوجد عدالة في توزيع  –3

 

 ثانياً: عوامل خاصة بالناحية المادية: 

 .يوجد عدالة في الحصول على الترقية – 1 52.5% 2.47 603. منخفضة

  .وجود فرصة للتطور والنمو – 5 51.9% 2.46 602. منخفضة

 .العمل مؤسسة مة االنجاز والعمل داخلالشعور بقي – 3 51.3% 2.46 602. منخفضة

 .مستوي الرواتب والحوافزمدى ارتفاع  – 7 50.7% 2.45 601. منخفضة

 ثالثاً: عوامل خاصة بالعالقات بين العاملين: 

  .حة بين العاملينالصحي العلقات – 4 50.1% 2.44 601. منخفضة

 .دلنظام العمل العا – 9 49.5% 2.44 600. منخفضة

 ي التعامل مع العاملين.توفر العدالة ف – 10 48.9% 2.43 600. منخفضة

 2.46 592. منخفضة
%51. 9 

 

 المجموع: 

 ".المأخوذة من عينة العمال الفلسطينيين  ليل االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تح

عوامل أعلى الدرجات المؤثرة على الرضا الوظيفي هي الأن  (2تبين من خلل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

عدالة في  ، ووجودفرص االستقرار الوظيفيوجود ، وملئمة ظروف العملالخاصة بطبيعة العمل نفسها والتي تتضمن كل من: 

عدالة في الحصول  تضمنت كل من: وجود يالخاصة بالناحية المادية والتعوامل . تلها الواجبات العمل بين العاملينوتوزيع 

. مستوي الرواتب والحوافز، وقيمة االنجاز والعمل داخل مؤسسة العملالشعور ب، ووجود فرصة للتطور والنمو، وعلى الترقية

 نظام العمل، وحة بين العاملينالصحيالعلقات  خاصة بالعلقات بين العاملين والتي تضمنت كل من:العوامل ثم جاء تأثير ال

 . في التعامل مع العاملين في المؤسسات العاملةتوفر العدالة ، وعادلال

 الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني:  لرضاا –ب 

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في  بالرضا تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (3الجدول رقم )

 المؤسسات الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني:

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

 بالرضامثلة المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمت

الوظيفي حسب رؤية العمال العاملين في المؤسسات الفلسطينية في داخل 

 المجتمع الفلسطيني: 

معنىىىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىىبة المئويىىىىة 

 للخيار األعلى%
(2  ). 

 .ال أفكر حاليا في ترك العمل إطلقا – 1 64.3% 2.59 597. متوسطة

 .قيمي الشخصية مع قيم المؤسسة التي اعمل فيها تتطابق – 2 54.9% 2.49 603. متوسطة

 .يعاملون بالمساواة الموظفونأن  يظهر – 3 54.3% 2.49 603. منخفضة

                                                           
 )2 (  تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )موجود وموجود كثيراا(. 
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 .على النجاح د لبذل جهود كبيرة لمساعدة المؤسسةاستعدا لدي – 8 53.7 % 2.48 603. منخفضة

 .استعداد للقيام بأي مهمة توكل لي للحتفاظ بالعمل الحالي لدي – 5 53.1% 2.47 603. منخفضة

 .يوفر فرص النمو والتطور والرقي العمل – 2 52.5% 2.47 603. منخفضة

  .أنا راضي ومرتاح بالعمل – 2 51.9% 2.46 602. منخفضة

 .أنه يوجد عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت أرى – 4 51.3% 2.46 602. منخفضة

 .مزايا غير متوفرة في عمل آخرالمؤسسة  وفرت – 2 50.7% 2.45 601. منخفضة

 .اويستحق االستمرار بالعمل فيه ةمهم المؤسسة – 12 50.1% 2.44 601. منخفضة

 منخفضة
.582 2.48 

% 7  .53  

 

 المجموع: 

 ".المأخوذة من عينة العمال الفلسطينيين المصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل االستبانات 

بدرجات الرضا الوظيفي أنها قد جاءت متدرجة بالشكل  ( وفيما يتعلق3تبين من خلل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

 المؤسسات الموظفون فيأن  يظهر، وقيمي الشخصية مع قيم المؤسسة تتطابقال أفكر حاليا في ترك العمل إطلقا، والتالي: 

 هماستعداد للقيام بأي مهمة توكل ل يهملدعلى النجاح، و لبذل جهود كبيرة لمساعدة المؤسسات استعداد هملدييعاملون بالمساواة، و

أنه  يرونبالعمل، و ينومرتاح نراضي أنهملنمو والتطور والرقي، ولهم فرص ل يوفر الحالي العملللحتفاظ بالعمل الحالي، و

ويستحق  ةمهم المؤسساتمزايا غير متوفرة في عمل آخر، و المؤسسات وفرتوزيع الحوافز والمكافآت، ويوجد عدالة في ت

 . ااالستمرار بالعمل فيه

العوامل التي توجد في المؤسسات الفلسطينية العاملة وبين الدرجات المؤثرة على الرضا الوظيفي لعالقة بين طبيعة ا -ج 

 :فيهالدى العاملين 

المؤثرة على الرضا الوظيفي التي توجد في المؤسسات الفلسطينية العاملة وبين الدرجات العوامل  العالقة بين (1الجدول رقم )

                   :هالدى العاملين في

معنى 

الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 اإلحصائية:

Sig 

قيمة معامل 

 االرتباط:

R 

 نتيجة الفحص:

دالة 

 إحصائياا 
8 2  .2 42  .2 

المقىىىىىىدار والحجىىىىىىم الكمىىىىىىي " "قىىىىىىيم المتغيىىىىىىر التىىىىىىابع"

 بالرضىىىىا)اإلحصىىىىائي( لقىىىىيم المتغيىىىىر التىىىىابع والمتمثلىىىىة 

الىىىوظيفي حسىىىب رؤيىىىة العمىىىال العىىىاملين فىىىي المؤسسىىىات 

 الفلسطينية في داخل المجتمع الفلسطيني"

قىىىيم المتغيىىىر جميىىىع "

 "معاً  المستقل

دالة 

 إحصائياا 
3 2  .2 22  .2 

التابع""قيم المتغير  العوامللللللللل الخاصللللللللة  

بطبيعلللللللللللة العمللللللللللللل 

 نفسها:

دالة  العوامللللللللل الخاصللللللللة  "قيم المتغير التابع" 2.  22 2.  2 8

 بالناحية المادية:
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 إحصائياا 

دالة 

 2.  22 2.  2 5 إحصائياا 
العوامللللللللل الخاصللللللللة  "قيم المتغير التابع"

بالعلقلللللللللللات بلللللللللللين 

 العاملين:
           

تم وضعه لفحص طبيعة العلقة بين العوامل المؤثرة على  ( والذي8الواردة في الجدول رقم )تبين من خلل البيانات 

ما بين جميع قيم المتغير د علقة قوية وذات داللة إحصائية أنه يوج أيضاا على درجة الرضا الوظيفي مجتمعة وكل على حدا

عوامل الخاصة بالناحية المادية، والعوامل الخاصة بالعلقات المستقل معاا والمتمثلة بالعوامل الخاصة بطبيعة العمل نفسها، وال

الوظيفي وظهر أن طبيعة  لرضابين العاملين، حيث ظهرت قيم معامل االرتباط مرتفعة لكافة تلك العوامل وبين درجات ا

لدى العاملين رضا الوظيفي لالعلقة بينهما قد جاءت طردية بمعنى أنه كلما تحسنت طبيعة تلك العوامل زادت درجات ا

 . والعكس

   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 5

في يعملون من الذكور ومن ذوي العمر المتوسط وهم في المؤسسات الفلسطينية من العاملين أن غالبية افراد العينة تبين  -1

المتوسطة ثم القليلة ومن  تخصص التصنيعي، والنجارة والحدادة، وغيرها، ومن ذوي الخبرةمجال االعمال المتعلقة بال

  المتفرغين في العمل.

العمل نفسها والتي تتضمن كل من:  عوامل الخاصة بطبيعةعلى الدرجات المؤثرة على الرضا الوظيفي هي الن أأ تبينكما  -2

جبات العمل بين العاملين. تلها افرص االستقرار الوظيفي، ووجود عدالة في توزيع ووجود ملئمة ظروف العمل، و

وجود فرصة للتطور العوامل الخاصة بالناحية المادية والتي تضمنت كل من: وجود عدالة في الحصول على الترقية، و

الرواتب والحوافز. ثم جاء تأثير العوامل من مستوي وجود ، وقيمة االنجاز والعمل داخل المؤسساتوالنمو، والشعور ب

 نظام العمل، وحة بين العاملين في المؤسساتالصحي العلقات: الخاصة بالعلقات بين العاملين والتي تضمنت كل من

 . ي التعامل مع العاملين في المؤسساتتوفر العدالة ف، وعادلال

ترك العمل إطلقا، عدم التفكير حاليا بفيما يتعلق بدرجات الرضا الوظيفي أنها قد جاءت متدرجة بالشكل التالي: تبين كما  -3

يعاملون بالمساواة،  لمؤسساتأن الموظفون في ا يظهر، وقيم العامل الشخصية مع قيم المؤسسة التي يعمل فيها تتطابقو

للحتفاظ  استعداد للقيام بأي مهمة توكل لهم هملديعلى النجاح، و د لبذل جهود كبيرة لمساعدة المؤسساتاستعدا هملديو

أنه يوجد  يرونبالعمل، و ينومرتاح نراضي أنهمتطور والرقي، وفرص النمو واللهم يوفر  العملأن بالعمل الحالي، و

 ةمهم ان اعمالهممزايا غير متوفرة في عمل آخر، و المؤسسات العاملة وفرتعدالة في توزيع الحوافز والمكافآت، و

 . اويستحق االستمرار بالعمل فيه

حدا العوامل على تلك بين كل من الوظيفي مجتمعة وطبيعة العلقة بين العوامل المؤثرة على درجة الرضا  عند فحصتبين  -8

يوجد علقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين جميع قيم المتغير المستقل معاا والمتمثلة بالعوامل الخاصة بطبيعة العمل  بأنه

معامل االرتباط نفسها، والعوامل الخاصة بالناحية المادية، والعوامل الخاصة بالعلقات بين العاملين، حيث ظهرت قيم 
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وظهر أن طبيعة العلقة بينهما قد جاءت طردية بمعنى أنه كلما  ،مرتفعة لكافة تلك العوامل وبين درجات الرضا الوظيفي

 رضا الوظيفي لدى العاملين والعكس.   لتحسنت طبيعة تلك العوامل زادت درجات ا
 

 خالصة البحث:. 3

بالرغم من التباين الواضح فيما يتعلق بقيم العامل المستقل المتمثلة ولقد تبين من خلل ما جاء بين صفحات هذا البحث أنه         

بالعوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات العاملة الفلسطينية، باإلضافة الى الرضا الوظيفي نفسه، 

 % 52الى المنتصف يعني حوالي في معظمها قيم قد جاءت متدنية بشكل كبير حيث أن نسبتها تصل والذي ظهر بأن جميع ال

فقط لنسب التأييد أو تقل في متوسطها الحسابي، وهذا يعكس طبيعة القيم غير العادلة في المؤسسات العاملة في داخل المجتمع 

ختلف العاملين في هذه المؤسسات وهو ما عبرت عنه نتائج العربي الفلسطيني. كما يعني ذلك انخفاض الرضا الوظيفي لدى م

هذا البحث، ولذلك فيرى الباحث نتيجة لذلك أنه ال بد من وضع عدد من التوصيات المهمة التي من الممكن ويأمل أن يكون لها 

 تأثير إيجابي على المؤسسات العاملة في المجتمع الفلسطيني مستقبلا في إنصافها للعاملين فيها.  

 التوصيات: .7

 وحقوق ومطالب العاملين في المؤسسات العاملة الفلسطينية مهما كان طبيعة عملها. واجبات تحديد جميع  -1

 المتنوعة.و قدرات العاملين المهنية مع المساعدة للتشجيع على إظهارق العدالة بين العاملين يحقحوافز لتالتشغيل نظام  -2

 هم على رفع إنتاجية العمل.تشجيعالعمل على و فئات العاملينعلى رفع مستوى األداء لدى مختلف العمل  -3

تلف المؤسسات العاملة التقييم لجميع العاملين بطريقة موضوعية وشفافة واضحة بعيدا عن المحسوبيات الموجودة في مخ -8

 فات مع الغير.كاهة والمعرفة غير الواضحة والمناالمجتمعات العربية التي تقوم على الوجوخاصة في 

 ،ية المتعلقة بالمكافآتن التعامل مع جميع العاملين والتحسين في العلقات فيما بينهم وتحسين بيئة العمل واألجور اليومُحس -5

  المتعلقة بأية أنظمة وحوافز أخرى.  والسنوية ،ةالمتعلقة بالرواتب المقطوعوالشهرية 

 

 المراجعقائمة المصادر و. 4

 -العلقات اإلنسانية وأثرها على الرضا الوظيفي دراسة حالة لعمال صندوق الضمان االجتماعيم(. 2212) بـونوة علي، -1

 ، الجزائر.بسكرة –وكالة الجلفة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر

دراسة تطبيقية في معمل بغداد للغازات، مجلة  -دور بيئة العمل في تعزيز الرضا الوظيفي (.م2213بشرى. ) العبيدي، -2

 ، العراق. ، بغدادبغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد السادس و الثلثون كلية

المقومات )واقع اإلحلل الوظيفي في ديوان الموظفين العام فـي قطاع غزة  (.م2214جلل إسماعيل. ) شبات، -3

 العدد الثالث، غزة، فلسطين.  ،، مجلة جامعة غزة للبحث العلمي) والمعوقات

إشكاليات تقييم األداء لموظفي الفئة الثانية والثالثة في وزارة التربية والتعليم العالي  م(.2212حمدي. ) أبو قويدر، -8

 ، فلسطين. ير، جامعة الخليل، الخليلالفلسطينية، رسالة ماجست
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دراسة حالة على  :ضا الوظيفي للعاملين بشكل حرأثر خصائص العمل على الدافعية والر م(.2212عبد هللا. ) اليعقوبي، -2
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أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في االستمرار بالعمل حالة دراسية  م(.2224. )مروان حويحي، -4

 ، فلسطين. غزة –على اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسلمية 
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 عمان، األردن. الواحد والعشرون،

تأثير الحوافز على أداء المورد البشري في جهاز الشرطة الفلسطينية الضفة الغربية، رسالة  م(.2212. )وليد البيضة،  -13
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 الروضةمعلمـات من وجهة نظر  األطفال ىالتحصيل الدراسي لداأللعاب اإللكترونية وعالقتها ب

Electronic Games and Their Relationship to Children's Academic Achievement from the 

Point of View of Kindergarten Teachers. 

    الخالدي عبد هللاهياء محمد الباحثة/  إعَداد

 ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية
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 البحثمستخلص 

الكشف عن أثر األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات إلى  البحث هدف

وكذلك الكشف عن وجود فروق في عينة البحث لكيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي ، الروضة

، المنهج الوصفيواستخدم الباحثة ، الخبرة(. نوع الدراسةالروضة من وجهة نظر معلمات الروضة تعزي لمتغيري )لدى أطفال 

( من %62معلمة روضة وبنسبة )( 58األساسية من )العينة ، وتكونت ( فقرة62في استبانة تكونت من )البحث حيث تمثلت أداة 

درجة الكلية ألثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى أن المجتمع الدراسة األصلي. وأشارت النتائج إلى 

ال توجد فروق إحصائية بين متوسطات درجات المعلمات  هكما أن األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة جاءت بدرجة كبيرة،

زى ل من وجهة نظر معلمـات الروضة تععلى كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدي األطفا

يس األلعاب اإللكترونية في التدر . وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة استخداملمتغيري )نوع المدرسة، والخبرة(

، وكذلك التوصية بإقامة دورات تدريبية لمعلمات أطفال ألطفال الروضة لما لها من تأثير فعال على التحصيل الدراسي لهم

 تأثير األلعاب اإللكترونية على )الجوانب . واقترحت الدراسة البحث فياأللعاب اإللكترونيةلروضة للتدريب على استخدام ا

 .والقدرات العقلية والذهنية( ألطفال الروضة ،الشخصية واالجتماعية

 األلعاب اإللكترونية، التحصيل الدراسي، معلمات الروضة. الكلمات المفتاحية:
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Electronic Games and Their Relationship to Children's Academic Achievement from the 

Point of View of Kindergarten Teachers. 

By: Hayaa Mohamed Abdullah Elkhaldi 

Abstract 

The study aimed to reveal the impact of electronic games on children's academic achievement 

from the point of view of kindergarten teachers. As well as revealing that there are differences in 

the research sample of how to employ electronic games in developing the academic achievement 

skills of kindergarten children from the point of view of kindergarten teachers due to the two 

variables (type of study, experience). The study used the descriptive approach, where the study 

tool was a questionnaire consisting of (26) items, and the basic study sample consisted of (85) 

kindergarten teachers, with a percentage of (26%) of the original study population. The results 

indicated that the total degree of the impact of the use of electronic games on the academic 

achievement of children from the point of view of kindergarten teachers came to a large degree. 

Also, there are no statistical differences between the mean scores of teachers on how to employ 

electronic games in developing children's academic achievement skills from the point of view of 

kindergarten teachers, due to the two variables (type of school and experience). In the light of these 

results, the study recommended the need to use electronic games in teaching kindergarten children 

because of their effective impact on their academic achievement. As well as recommending the 

establishment of training courses for kindergarten teachers to train on the use of electronic games. 

The study suggested researching the effect of electronic games on (personal and social aspects, 

and mental and intellectual abilities) of kindergarten children. 

Keywords: Electronic games, academic achievement, kindergarten teachers. 
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 المقدمة:. 1

نواحي  مختلفأو عصر المعلومات الرقمي، وذلك نظراً الرتباط الحاسوب ب بعصر المعرفةعرف العصر الذي نعيش فيه ي  

ف مجاالت مختل إلىذ دخل الحاسوب إأمورنا الحياتية، ولم يكن التعليم بمعزل عن هذه الحياة  الكثير مننجاز الحياة وألهميته في إ

 في مجال التعليم والتعلم. ةالتعليم وأصبح من التقنيات المهم

نميتهم يهتم بت بل أصبح ،أسلوب التلقين والحفظ علىأذهان التالميذ بالمعلومات معتمداً ملء  إلىم اليوم يلم يعد يهدف التعل إذ

سيلة ممتعة تحقق أهداف التعليم بذلك ي عد وو ،من جميع النواحي من خالل إشعارهم بالمتعة والبهجة واللعب بأنماطه المتعددة

الحياة من  منذ صغره فهو يساعد في التعرف علىلإلنسان  يمثل اللعب عنصراً مهماً وحيوياً و(. 141، 6006)العناني  الحديث

حوله من خالل ما يلمسه ويلهو به ويتعامل معه من رسائل. ومع تطور الحياة وتعقدها تطورت األلعاب وأصبحت تساير التعقيدات 

و مر العصور وسائل متنوعة ومختلفة للعب والترفيه، منها مما ه علىبتكر اإلنسان اوتواكب التقنيات التي تتطور باستمرار. وقد 

هو معنوي. وفي عصرنا هذا الذي يميز بالثورة اإللكترونية تظهر األلعاب اإللكترونية وهي برامج تقدم المتعة مادي ومنها ما 

 .(16، 6006)العبد الكريم واإلثارة لمستخدميها 

 يضاالتفكير لديهم، وتساعدهم أ مهاراتتنمية  علىنها تساعدهم أتجذب اهتمام الصغار والكبار حيث فاأللعاب اإللكترونية 

 ىاالبتكار. وتعتبر األلعاب اإللكترونية نشاط منظما ومقننا يتم اختيارها وتوظيفها لتحقيق أهداف محددة من أهمها: التغلب عل على

 .(122، 6004)مصطفى  يسراتحصيل الطالب الد ىعوبات التعلم. إذا تؤثر هذه الصعوبات علصصعوبة أو أكثر من 

لقرار السريع ا التفكير ويتخذففي أثناء اللعب يستمتع الالعب ويتفاعل بإيجابية مع الجهاز الذي يلعب به وأيضاً يمارس 

يمي النتائج التي يبحث عنها. ومن أهداف األلعاب اإللكترونية التعليمية توفير مناخ تعل إلىبنفسه ويتعلم الصبر والمثابرة والتوصل 

عليمية تعلم أفضل. وتحقق األلعاب اإللكترونية الت إلىاسي مع التسلية واإلثارة والتشويق التي تؤدي يمتزج فيه التحصيل الدر

واستيعاب معاني المصطلحات الواردة في المناهج الدراسية، وتساعد في أهداف تعليمية مثل: تعلم المهارات العلمية والرياضية 

 .(122، 6004)مصطفى فهم واكتساب المهارات العلمية والحياتية 

أثر  استخدام األلعاب في العملية التعليمية له واأللعاب، وألنونتيجة لما سبق ذكره ونظًرا للتطور المتزايد في مجال اللعب 

المناخ المدرسي بشكل عام، ولالهتمام المتزايد بالتحصيل الدراسي والذي أصبح هدفاً من  وعلىالطالب والمعلم  ىإيجابي عل

 ىمعرفة أثر استخدام األلعاب اإللكترونية عل ىأهداف تدريس المواد الدراسية، ظهرت فكرة الدراسة الحالية والتي تهدف إل

 .معلمات الروضةمن وجهة نظر  طفالاأل الدراسي لدىالتحصيل 

 :البحثكلة مش. 1.1

ا لتعليم الطفل؛ إذ يكتشف من خاللها الكثير، وتشبع خياله بشكل لم يسبق له مثيل،  تمثل األلعاب اإللكترونية مصدًرا مهم ً

كما أن الطفل أمام األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاًطا. إذ تعطي هذه األجهزة للطفل فرصة التعامل مع التقنية الحديثة، 

 .اإلنترنت وغيرها من الوسائل المتطورة، وتعلمه التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج في حلهامثل 

 ىفي ضعف توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لد البحثفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة و

 وذلك في الوقت الذي يمكن أن توظف إيجابياً بما يخدم األطفال والمجتمع، ،الروضةأطفال مرحلة 
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 ثيحاول البحالطفل والمجتمع إذا أسئ استخدامها وتوظيفها، ومن ثم  ىتكون ذات تأثيرات سلبية كبيرة عل نومن الممكن أ 

 مهارات التحصيل الدراسي لدي الكشف عن معايير توظيف األلعاب اإللكترونية في الجانب اإليجابي عن طريق تنمية بعض

 من خاللها. الروضةأطفال مرحلة 

دراسي التحصيل ال ىلعاب التعليمية في العملية التعليمية له أثر علاستخدام األأن ( 2019القحطاني )وقد أثبت نتائج دراسة 

هدفاً  حتحصيل الدراسي والذي أصبالمناخ المدرسي بشكل عام، ولالهتمام المتزايد بتنمية مهارات ال ىالمعلم وعل ىللطالب وعل

 .من أهداف مرحلة الطفولة المبكرة

ثراً في أ لما لها منألطفال الروضة في العملية التعليمية جداً وحيوية مهمه وترى الباحثة أن لأللعاب اإللكترونية وظائف 

نظام تصريف طاقته الزائدة، والتعود على ال، وتساعد على لمشاركة األطفال والتعزيز اإليجابي ،رفع مستوى الدافعية والمثابرة

 واإليمان بروح الجماعة واحترامها.

 :التالي يالرئيس السؤال علىاإلجابة  البحثولذا حاول 

 ؟الروضةاألطفال من وجهة نظر معلمـات  ىالتحصيل الدراسي لد ىاأللعاب اإللكترونية عل استخدام ما أثر

 :البحثفروض  .2.1

األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل توظيف درجات المعلمات على كيفية  اتمتوسطبين  فروقتوجد  .1

 .نوع الدراسةمن متغير الروضة األطفال من وجهة نظر معلمـات  الدراسي لدي

توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدي األطفال على داللة إحصائية  توجد فروق ذات .6

 من متغير الخبرة.الروضة من وجهة نظر معلمـات 

 :  البحثأهداف  .3.1

 إلي: البحثهدف ي

 .الروضة األطفال من وجهة نظر معلمـات ىالتحصيل الدراسي لد ىأثر األلعاب اإللكترونية علالكشف عن  .1

 ىكيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدل بحثفروق في عينة الوجود  الكشف عن .6

 من متغير الجنس.الروضة من وجهة نظر معلمات  الروضةأطفال 

 ىلكيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدبحث الكشف عن وجود فروق في عينة ال .3

 من متغير الخبرة.الروضة من وجهة نظر معلمات ة الروض أطفال

   :البحثأهمية  .4.1

ضرورة  لىإلين عن التعليم في المملكة العربية السعودية مسؤومخططي السياسات والوجه نظر ي أنهفي  البحثتكمن أهمية 

من أثر كبير في تنمية التحصيل الدراسي، ومن ثم وتوظيفها لخدمة العملية  ااالهتمام بمجال األلعاب اإللكترونية التعليمية، لما له

 .التعليمية

 :البحثحدود  .5.1

 الحدود التالية: ىعل البحث اقتصر
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  مثل )ألعاب الغازي، المدير، والمشارك( لكترونيةاأللعاب اإل الموضوعية:الحدود. 

  القطيففي مدينة  واالهلية الروضات الحكومية المكانية:الحدود. 

 :ـه1443/1444لدراسي الثاني من عام الفصل ا الحدود الزمنية. 

 :الروضةمعلمات  الحدود البشرية.  

 

 :البحثمصطلحات  .7.1

  اإللكترونية:األلعاب Electronic Games 

وتمتاز  إلكتروني، لعبة تعليمية يتم اللعب فيها عن طريق جهازعاب المتوفرة على هيئة الكترونية، عبارة عن األل وهي

غالباً باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز على إحراز النقاط أو إتمام المهمة واالنتقال لمرحلة أخرى تحقيقاً ألهداف 

 .(52، 6012)سالين وزيمرمان  .تعليمية محددة

وتشمل ألعاب الحاسب، وألعاب اإلنترنت، لكترونية، المتوفرة على هيئات إ األلعابجميع أنواع  إجرائياً على أنها: وتعرف

 . (palm devices) المحمولة النقالة، وألعاب األجهزة الكفية الهواتفوألعاب  PlayStation وألعاب الفيديو

 :التحصيل الدراسي 

التحصيل الدراسي يتمثل في المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برنامج او منهج مدرسي قصد تكيفه مع الوسط 

والعمل المدرسي. ويقتصر هذا المفهوم على ما يحصل عليه الفرد المتعلم من معلومات وفق برنامج معد يهدف الى جعل المتعلم 

، 6012)ان زهر أكثر تكيفا مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه، باإلضافة الى إعداده للتكيف مع الوسط المدرسي بصورة عامة

62). 

المعرفة التي يحصل عليها الطفل خالل منهج دراسي معد يهدف إلي جعل الطفل أكثر تكيفاً مع  :عرف إجرائياً على أنهوي

 الوسط الذي ينتمي إليه.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

   اإلطار النظري. 1.2

حورين، هما: م إلىقد تم تقسيمها األلعاب اإللكترونية والتحصيل الدراسي وستند إليها تيتناول هذا الجزء األدبيات التي 

 األلعاب اإللكترونية، والتحصيل الدراسي.

 ور األول: األلعاب اإللكترونيةالمح. 1.1.2

 أهمية اللعب لألطفال  .1.1.1.2

  قلية.والعإن اللعب يساعد الطفل على تصريف طاقته الزائدة ويحقق تكامالً بين وظائف الجسم الحركية واالنفعالية 

  الناحية االجتماعية على تعلم النظام واإليمان بروح الجماعة واحترامها، وإذا استطاع إقامة عالقات متوازنة مع يساعد من

 .(86، 6010)زكريا  اآلخرين؛ فإنه سيبتعد عن األنانية والعدوانية والتمركز حول الذات
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  وك اللعـب يتعلم الطفل من الكبار معاير السليساهم اللعب في تكوين النظام األخالقي المعنوي لشخصية الطفل، فمن خالل

لقية كضبط النفس والصبر، إضافة إلـى أن القدرة على اإلحساس بشعور اآلخرين تنمو وتتطور من خالل العالقات  الخ 

 .االجتماعيـة التي يتعرض لها الطفل في السنوات األولى من حياته

 ءهم الكثيـر مـن الرسائل التربوية التوجيهية بطريقة غير عقول أبنا األمهات أن يرسلوا إلىفي أثناء اللعب يمكن لآلباء و

مباشرة، حيث تكون درجة االقتنـاع بهـا عالية جدا ًألنها غير مباشرة وأتت في جو محبب إلى نفوسهم، ومن ثـم فـإن مـا 

 .(82، 6002) تهامي يشعرون به من سعادة أثناء اللعب يرتبط بهذه الرسائل، فيتقبلونها بـصدر رحـب

  لتطور وهو مهم ل واالنفعالية.يسمح اللعب لألطفال بأن يستخدموا إبداعهم ويطوروا مخيالتهم ومهاراتهم الجسدية والمعرفية

  .الصحي للدماغ ... فمن خالل اللعب يـرتبط األطفال ويتفاعلون مع العالم من حولهم في عمر مبكر جداً 

  يستطيعون السيطرة عليه، ويتغلبون على مخاوفهم عندما يتقمصون أدوار يسمح اللعب أيضاً لألطفال باستكشاف عالم

زيد مـن مة التي تاهعض الكفاءات الالبالغين. وبينما يحاول األطفـال الـسيطرة علـى عالمهم، يساعدهم اللعب على تطوير ب

  .ثقـتهم بأنفسهم ومرونتهم التي سيحتاجونها لمواجهة تحديات المستقبل

 العصبي لألطفال ونمو القدرات العقلية المساعدة على التحـصيل المعرفي واكتساب الخبرات عن طريق  يساعد في النضج

النشاط الحركي التلقائي. كما أنه يسهم فـي تنمية حواس األطفال مثل اللمس الذي يساعد األطفال على التعبير وتطوير 

بق أن التي تمثل أحداثاً وخبرات س-الصور الذهنية  استدعاءنتائج، وملكاتهم، وعلى االستكشاف وتكرار األفعال التي تحدث 

  .في استخدام المهارات اللغوية -مرت بهم

  يعانيها  لذا فهو يخفف من الصراعات التي والقواعـد،يهيئ للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع المليء بااللتزامات والقيود

 .الطفل مثل التوتر واإلحباط

 ات االبتكار عند الطفل، فاألطفال المبتكرون هم الذين يلعبون أكثر ويفكرون فيما يلعبونيساهم في تنمية أساسي.  

  ،حل النزاعات، ومهارات الدفاع الذاتية؛ ويدربهم على  والمشاركة، والتفاوض وكيفيةيعلم األطفال العمل ضمن مجموعات

 (.86، 6015)الحمودي مهارات اتخاذ القرار 

 اإللكترونيةماهية األلعاب  .2.1.1.2

اب بأنها جميع أنواع األلع إجرائياً  ةعرفهـا الباحثكما ت ".عاب المتوفرة على هيئة الكترونيةعبارة عن األلتعرف بأنها "

الهواتـف  وألعـاب  PlayStationألعاب الحاسب، وألعاب اإلنترنت، وألعاب الفيديو إلكترونية، وتشملالمتوفرة على هيئات 

 (6001)حسين . (devices palm)المحمولة النقالـة، وألعاب األجهزة الكفية 

  :العناصر األساسية لأللعاب التعليمية .3.1.1.2

ًء امـن العناصـر واألسس التي تقوم عليها األلعاب التعليمية سو ( عـدد6010)األكاديمية العربية للتعليم اإللكتروني ذكرت 

 وهي:التي يجب أن تتوافر فيها إلكترونية وكانت تقليدية أو 

 .أن يكون لها هدف تعليمي واضح ومحدد يتطابق مع الهدف الـذي يريـد الالعب الوصول إليه الهدف: .1

 .أن يكون لكل لعبة قواعد تحدد كيفية اللعب القواعد: .6

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        578  

 ISSN: 2706-6495 

 
أن تعتمد في تحقيقها لألهداف على عنصر المنافسة وقد يكون ذلك بين متعلم وآخر أو بين المتعلم والجهاز، أو  المنافسة: .3

 بين المتعلم ومحك أو معيار، وذلك إلتقان مهارة ما، أو تحقيق أهداف محددة.

 .نةأن تتضمن اللعبة قدرا من التحدي المالئم الذي يستنفر قدرات الفرد فـي حدود ممك التحدي: .4

 .أن تثير اللعبة خيال الفرد وهذا ما يحقق الدافعية والرغبة لدى الفرد فـي التعلم الخيال: .8

يكون ذلك هو هـدف اللعبة، بل يجب مراعاة التوازن بين المتعة  أالعلى  والمتعة،أن تحقق اللعبة عنصر التسلية  الترفيه: .2

 .والمحتوى التعليمي

 :عليميةاألسس التربوية لأللعاب الت. 4.1.1.2

اعتمدت األلعاب التعليمة على كثير من الميادين التربوية مثـل علـم الـنفس التعليمي وعلم النفس االجتماعي وعلم نفس 

النمو تكنولوجيا التعليم حيث استمدت منه أسس بنائها وخطواته وإجراءات تنفيذها وتقويمها وقد طرحت العديد مـن الدراسـات 

 :عليها األلعاب التعليمية يمكن إيجازها على النحو التالي بعض هذه األسس التي ترتكز

  .رفع مستوى الدافعية والمثابرة .1

للمشاركة في الموقف التعليمي إذا ما شعر أن هـذا الموقف له معنى ووظيفة بالنسبة له وهذا  يكون المتعلم أكثر استعداداً   .6

 .أن تكون اللعبة قادرة على حفز المتعلم وإثارة حماسـه للتعلم هذا ويقتضييعني ارتباط الموقف بحاجات المتعلم واهتماماته 

التعزيز اإليجابي: يتميز اللعب بالتشجيع اإليجابي حيث يشعر الطفل باإلثارة. وهو أمر يدعو إلى المزيد من اللعب الهادف  .3

 (.6006،180)الهنداوي والتعزيز اإليجابي عنصر هام في الـتعلم وفي تعديل السلوك 

: يجب أن تكون اللعبة في تنظيم معين يساعد علـى تحقيـق األهـداف المرجوة منها حيث أن كل لعبة تتطلب تنظيما التنظيم .4

 .(6008،30)محمد الهـدف وانتهاء بتقويم اللعبة ابتداء من لكل خطوة فيما 

 :شروط الواجب توافرها في اللعبة التعليمية الجيدة .5.1.1.2

يعد هذا الشرك من أهم شروط اختيار أدوات اللعب للتأكد من أنه ليس من السهل على الطفل أن يفكها  واألمان:السالمة  .1

إلى أجزاء صغيرة قابلة للمضغ أو البلع وتجنب اللعب ذات الزوايا أو األطراف الحادة وبالنسبة للمادة المصنوعة منهـا 

 .أدوات اللعب ينبغي أال تكون سامة أو قابلة لالشتعال

 .من الضروري أن تتحمل أدوات اللعب التنظيف والتعقـيم فـي حالة استخدام األطفال لها للتنظيف:ابلية الق .6

ينبغي أن تكون أدوات اللعب جذابة لألطفال حتى يقبلوا على استخدامها ومن عوامل الجذب اللون الحركة  الجاذبية: .3

 .) 6008،12)الناشف الصوت الملمس 

أن تتناسب مع مستوى الطفل التعليمي فاللعبة المعقدة قد تؤدي إلى توتر الطفل وال تؤدي الهدف المرغوب  اللعبة:مستوى  .4

 .) 6006،34)الهويدي 

 (.11، 6008)عبد الحميـد سهلة وواضحة وغير معقدة أن تكون  قواعد اللعبة: .8

 ترونية:تصنيفات األلعاب اإللك .2.1.1.2

  :األصناف اآلتية إلى  zimmerman & Salen (2004)يمكن تصنيف األلعاب اإللكترونية حـسب طبيعتهـا، وفقـا لـ 
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 الخسائر.هـذا الـصنف التنافس واالنتصار مهما كانت  وهـدف Conqueror المقاتل(الصنف األول الغازي )المحارب،  .1

، بحيث يشعرون بمتعة السيطرة على أحداث اللعبة، أو السيطرة سلفاً دة في هذا النوع لتحقيـق أهداف محد ويسعى الالعبون

  .على األحداث االجتماعية التي تدور حولها أو تتضمنها اللعبة

كما يتم تطوير  اإلتقان.هذا الصنف إلى تطوير مهارات محـددة إلى درجة  ويهدف :Manager الصنف الثاني المدير .6

الالعبين إلى مستوى يجعلهم يواصلون اللعب إلى النهاية وذلك عبر تمكينهم مـن لدى  processes أساليب العمليات

مقا بهـدف إتقان مهارات أخرى أكثر ع في نفس اللعبة والعمل على توظيفها الحقـاً  اسـتخدامهم للمهارات التي أتقنوها سابقاً 

  .في اللعبة ذاتها وتفصيالً  وشموالً 

في هذا الصنف يـتم عـرض وبيان خبرات وتجارب جديدة وممتعة،  :Wandererالصنف الثالث المستغرب )المتعجب( .3

والالعبون في هذا النوع يتطلعـون  السابقين.ولكن درجة التحدي في هذا الصنف أقل منها مما هو موجود في الصنفين 

 بـشكل رئيسي إلى المتعة واالسترخاء.

ع الالعبون باأللعاب ذات الصبغة االجتماعية، أو هذا الصنف يستمت في :Participant الصنف الرابع المشارك .4

 .المشاركة في العوالم االفتراضية

 :مميزات األلعاب التعليمية اإللكترونية .7.1.1.2

يعد استخدام األلعاب في التعليم من أكثر الوسائل التي تشد انتباه المتعلمـين، وتؤكد النظريات التعليمية أن شد االنتباه أكثر 

 أهمية من التشجيع في عمليـة الـتعلم، ولذلك فإن األلعاب التعليمية تساعد على تركيز المعلومة وثباتها في أذهان التالميذ لمـا تمتاز

وتتميز األلعاب التعليمية اإللكترونية بعدة خصائص مقارنة   Almansour (2003)استخدامها،نتباه الطالب أثناء به من شد ا

 :بالوسائل األخـرى ومنها

  ًتستخدم مؤثرات سمعية وبصرية لذلك فهي تستخدم أكثر مـن حاسـة لـدى اإلنسان، مما يجعل التعلم من خاللها أبقى أثرا

 .وأكثر تأثيراً 

  دافعية التعلم لدى التالميذ ألن اللعب ميل فطري لدى المتعلم، لذلك يمكن استخدامها لتشجيع المتعلم لتعلم المواضيع تزيد

 .التي ال يرغب في تعلمها من قبل

 ت الذات من خالل اللعب وتحقيق الهدف دون االستعانة باآلخريناإثب. 

  تشويقاً وجذباً األلعاب اإللكترونية ممتعة ومن أكثر الوسائل التعليمية. 

  من أكثر الوسائل التي تثير التفكير لدى المتعلم وتعمل على زيادة نموه العقلي، خاصة التفكير اإلبداعي، نظراً ألنه ينسجم

جديدة في اللعب لتحقيق الهدف وقد، وهذا ما تؤكده األبحـاث من  مع هدف اللعبة في خياله وقد يحاول أن يبتكر أفكاراً 

 .ظهره األطفال عند ممارسة األلعاب اإللكترونية قد تكون له قيمه عظيمة في القدرة على اإلبداعأن الخيال الذي ي

  ورية،فتقوم األلعاب التعليمية اإللكترونية بتقسيم المعلومات إلـى خطـوات صـغيرة تتطلب استجابة وتعطي تغذية راجعة 

  .مما يركز على الهدف التعليمـي ويدفع المتعلم لمواصلة اللعب

 تعد أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفـروق الفرديـة وتعلـيم المتعلمين وفقاً إلمكاناتهم وقدراتهم.  
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  تكون بمثابة التدريب للمتعلمين على التعامل مع األجهزة الحاسوبية وتعطيهم الخبرة في ذلك والتي قد يصعب إكسابها

 .لهم بالتدريب المتعمد

 ت األلعاب اإللكترونية: سلبيا 8.1.1.2.

أكثر من  )Mai 6010 (على الرغم من الفوائد التي قد تتضمنها بعـض األلعـاب اإللكترونيـة إال أن سلبياتها في نظر

ألن معظم األلعاب المستخدمة من قبل األطفال والمراهقين ذات مضامين سلبية تؤثر عليهم في جميع مراحل النمو  إيجابياتها

لديهم، باإلضافة إلى أن نسبة كبيرة من األلعاب اإللكترونية تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمير أمالكهم واالعتداء 

طفال والمراهقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات عليهم بدون وجه حق، كما تعلم األ

 .(66، 6015)الهدلق التها العنف والعدوان ونتيجتها الجريمة وهذه القدرات تكتسب من خالل االعتياد على ممارسة تلـك األلعاب 

 وطقوساأللعـاب اإللكترونية، بما تحمله من سلبيات أن محتويـات ومـضامين بعـض  ( إلى2010)األنباري كما أشار 

دينية معادية ومسيئة للـديانات وبالـذات الدين اإلسالمي، قد تؤثر سلبا على الالعب أو المشاهد. كما أن تعلق األطفال والمراهقين 

س في أوقاتها مع الجماعة في باأللعاب اإللكترونية قد يلهيهم عن أداء بعض العبادات الشرعية، وبالذات أداء الصلوات الخم

كما أنها قد تلهيهم عن طاعـة الوالـدين واالستجابة لهم وتلبية طلباتهم، باإلضافة إلى إلهائهم عن صلة األرحام وزيارة  المسجد.

 .األقارب

عرضه توفي نفس السياق تؤثر األلعاب اإللكترونية سلبا على نظر األطفـال، إذ قـد يصاب الطفل بضعف النظر نتيجة 

لمجاالت األشعة الكهرومغناطيـسية قـصيرة التردد المنبعثة من شاشات التلفاز أو الحاسب التي يجلس أمامها ساعات طويلة أثنـاء 

األلعـاب اإللكترونية مما يزيد من فرص إجهادها، هذه  ممارسـةأثنـاء  ممارسته اللعب، كما أن حركة العينين تكون سـريعة جـداً 

ى حدوث احمرار بـالعين وجفاف وحكة وزغللة، وكلها أعراض تعطي اإلحساس بالصداع والـشعور باإلجهـاد بدورها تؤدي إل

( في دراستها، وأضافت أيضا أن من أخطارها ظهور مجموعة من 6006)حسني هذا ما أكدته  واالكتئاب.البدني وأحيانا بالقلق 

من األطفال من آالم الرقبة وخاصة الناحية اليسرى منها إذا كان اإلصابات في الجهاز العضلي والعظمي، حيث اشتكى العديد 

الطفـل يستخدم اليد اليمنى، وفي الجانب األيمن إذا كان أعسر نتيجة لسرعة استخدام اليد وشد عضالت الرقبة وعظمة اللوح 

 ة.والجلسة غير السليم

 األلعاب اإللكترونية:عيوب  9.1.1.2.

اإلصابة بسوء التغذية والبدانة، فالطفل ال يشارك أسرته في وجبات الغذاء والعشاء فيتعود األكل غير الصحي فـي أوقـات  

ام التلفاز فترات طويلة أم تمضيةوعلى سبيل المثال أن ارتفاع حاالت البدانة في معظم دول العالم يعود إلى  للجسم.غيـر مناسبة 

سنة، وتبين أن معدالت أوزان  15سنوات و 2طالب تتـراوح أعمـارهم بـين  6000ون بدارسة أكثر من أو الحاسب. فقد قام الباحث

 10في اللياقة البدنيـة، فاألطفـال مـن ذوي  حاداً  كيلو جراما، كما أن هناك انخفاضاً  20كيلو جراما إلى  84األطفال ازدادت من 

دقيقة، أما أطفال اليوم  14,5كيلو متر لمدة زمنية ال تتجاوز  2,1كانوا قادرين على الركض لمسافة  1258سنوات في عام 

 (.66، ـه1468فيركضون المسافة نفسها ولكن في عشر دقـائق أو أكثر )أبو جراح، 
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 رونيةاإللكتة األلعاب كما أن سهر األطفال والمراهقين طيلـة الليـل فـي ممارس تفكيره.على دراسته ونطاق  ـؤثر سلباً ي  

يؤثر بشكل مباشر على مجهوداتهم في اليوم التالي، مما قد يجعل الالعبين غير قادرين على االستيقاظ للذهاب إلى المدرسة، وإن 

لهام إوهذا يتفق مـع مـا توصلت إليه دراسة  للمعلم.ذهبوا، فإنهم قـد يستسلموا للنوم في فصولهم المدرسية، بدال من اإلصغاء 

( من أن كثرة ممارسة األلعاب اإللكترونية في السنوات األولى من عمر الطفل، تؤدي إلى بعض االضطرابات 38، 6006)حسني 

 .في مقدرة الطفـل علـى التركيز في أعمال أخرى مثل الدراسة والتحصيل

 المحور الثاني: التحصيل الدراسي .2.1.2

 :مفهوم التحصيل الدراسي .1.2.1.2

ر األ َمم بمقدار المعرفة  م البشرية، وي قاس مدى تطوُّ ت عدُّ عملية التعليم والتعلُّم واحدةً ِمن أهم المؤشرات الدالَّة على تقدُّ

ل عليها  قي والتقدأفراد هاالعلمية التي يتحصَّ  .(46، ص6003)الدبوس م ، ودورها في دفع حركة المجتمع نحو الرُّ

المفاهيم العلمية لدى التالميذ، وهو من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها النُّظ م التربوية لقياس ويقيس التحصيل الدراسي كمَّ 

ر على مدى تحقُّق األهداف التعليمية والتربوية، كمية التعلُّم، ى مفهوم التحصيل الدراسي لإلشارة إل وي ستخدم ومن ثَم فهو مؤشِّ

مجال دراسته؛ فهو ي مثِّل اكتساب المعارف والمهارات والقدرة على استخدامها  درجة أو مستوى النجاح الذي ي حرزه التلميذ في

 .(60 ،6002)عالم  في مواقف حالية أو مستقبلية

فه )قطامي  قطامي، وقطامي الوسيلة التي نصل بها إلى دالالت رقمية عن مدى تحقُّق األهداف"؛ " ( بأنهوقطاميوقد عرَّ

فه )الشعيلي6001) ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات وقيم بعد مروره بالِخبرات والمواقف والبلوشي( بأنه " (، وعرَّ

 .(6004)الشعيلي والبلوشي  ".التعليمية لموضوع معين

التي تعدُّ "إحدى وسائل التقويم التي تلجأ إليها  (Achievement Tests) وي ستخدم لقياس التحصيل اختبارات التحصيل

ل اختبارات التحصيل الجزَء األهمَّ في برنامج التقويم والقياس  ةالتربوياألنظمة  د ِمن تحقُّق أهداف البرنامج، وت شكِّ ِمن أجل التأكُّ

 (.6002)الربيعي في المدرسة"؛ 

ل إليها التالميذ بالطريقة المقترحة،  مما سبق نجد أن االختبارات التحصيلية ت ستخدم من أجل معرفة المفاهيم التي توصَّ

ا تكشف عن مواطن الضعف والقوة في البرنامج والطريقة التدريسية المتَّبعة؛ ألنها تختصُّ بقياس ناتج التعلُّم النهائي للطالب كم

كميَّة، وتعطي داللة رقمية ت عرف بعالمة التلميذ؛ لذلك فإن المعلم يعتمد عليها ِمن أجل مراقبة العملية التعليمية، وتحديد  بصورة

يعني  عالمات دون المستوى وتحقيقم، وتقويم نتائج التعلُّم؛ ألن فشل كل التالميذ في اختبارات التحصيل، صعوبات التعلُّ 

لية في التدريس ال بدَّ من مؤشرات  بالضرورة تغيير طريقة التدريس، وبتجريب البرنامج المبني على مجموعة من الطرائق التفاع 

بارها ترقمية على ما تحقَّق ِمن أهدافه؛ أي: معرفة المفاهيم التي أتقنها التالميذ  بالتدريس، وي قاس ذلك باختبارات التحصيل باع

، 6006ئج  صبري )اوسيلةً متوفرةً للتلميذ والمعلم مًعا، ويأخذ بنتائجها أغلب  األبحاث التربوية لتحديد تفسير الداللة اإلحصائية للنت

182). 
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 :الدافعية للتحصيل الدراسي .2.2.1.2

ت عدَّ الدافعية من العوامل الرئيسة التي تقف وراء التعلُّم؛ فهي تخدم عمليات التعلُّم والتعليم؛ من حيث تحقيق الفوائد العلمية 

كة التي تقف وراء حدوث معظم سلوكياتنا اليومية، وهي  وتبرزوالتربوية،  أهمية الدافعية كونها في التحصيل "من القوى المحرِّ

الكائن البشري على اكتساب التعلُّم سلوًكا وخبرات معينة في سبيل تحقيق غايات وأغراض، وتعرف على حفز وحث  تعمل

القوة التي تدفع اإلنسان إلى اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات وأنماط السلوك المتعددة....، كما تختلف اآلراء  :بأنها "الدافعية

د المنشأ الداخلي لها، بينما هناك من  ،(Achievement motivation) التربوية والنفسية في نشأة دافعية التحصيل فالبعض يؤكِّ

د المنشأ الخارجي، واالختالف يعود إلى عوامل الضبط الداخلي، والضبط الخارجي؛ حيث  يتميَّز أصحاب الضبط الداخلي  ي ؤكِّ

 .تبرغبة داخلية للمثابرة والنجاح، بينما الضبط الخارجي بهدف الحصول على مكافآ

ثالثة عوامل، هي: دافع تحقيق النجاح، ومستوى إدراك الفرد لتحقيق النجاح تبًعا  خاللوتتحقَّق دافعية التحصيل من 

 .لصعوبة أو سهولة المهمة، وقيمة المهنة وأهميتها بالنسبة للفرد

مواضيع م أو تعلُّم مواد وويرى بعض العلماء أن َضْعف التحصيل لدى بعض المتعلِّمين، وفشلهم في تحقيق نتاجات التعلُّ 

تعلمين بسبب عدم كفاية أو قدرة الم المجال ليسفي مستوى الدافعية، ووجود الفروق الفردية لديهم في هذا  التباي نمعينة، وكذلك 

نهم  ن إثارة معلى التعلُّم، أو بسبب ضعف قدراتهم العقلية، ولكن بسبب غياب الدافعية، وهذا يرجع لعدم وجود أسباب محفِّزة ت مكِّ

 .(62، 6001)زيتون دافعية الدافعية للتعلُّم؛ فالمحرك األساسي لكمٍّ مرتفع من التحصيل هو ال

أن الهدف األساسي من عملية التعليم هو: مساعدة التالميذ على النمو العقلي " إلى أهمية الدافعية في مجال التحصيل وترجع

مستويات بلوم، بمعنى: أن عملية التعلُّم ال تهدف إلى تزويد المتعلمين بالحقائق من خالل تطوير قدراتهم العقلية المتعددة وفقًا ل

فقط؛ وإنما تَهد ف كذلك لمساعدتهم على تطوير وبناء قدراتهم المعرفية على االستدالل واالستقراء واالستنباط،  والمعلومات

نجد أن المعرفة العلمية هدف للتعلُّم، وهدف من أجل وإدراك العالقات التي تربط بين المعارف والموضوعات المختلفة، من هنا 

 .الحياة

ويمكن أن نساعد التالميذ على إثارة الدافعية لتعلُّم العلوم "ِمن خالل تحقيق الشروط التي تضمن النمو العقلي والجسدي، 

 :وهذه الشروط هي

ق األطعمة، وتحديد درجة  الخبرة الحسيَّة المباشرة: .1 وذلك باستخدام الحواسِّ لجعل المتعلِّم أكثَر دافعيةً وشوقًا؛ مثل: تذوُّ

 .الملوحة أو الحموضة

ل بهدف توفير الخبرات لتطوير التفكير واللغة وال :توفير األنشطة الفيزيائية والحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية .6 تواص 

 .عند التلميذ

 .معلم أو راشد( -تلميذ( أو )تلميذ  -من خالل اكتساب الخبرة )تلميذ  اآلخرين: توفير االتصال مع .3

 .عالقات تعاونية ومجموعات مناقشة العلوموهذه المجموعات ت ؤدِّي لنشوء  توفير األنشطة االجتماعية: .4

 .(6008)الهويدي  من أجل التعزيز توليد الثقة بالنفس عند التالميذ: .8
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 :لدى المتعلمين ومن طرق إثارة الدافعية

 .إثراء اهتمام المتعلمين بموضوع التعلُّم .1

ِمن خالل تنوع األنشطة التعليمية مثل: األنشطة العملية واألدائية والقرائية  ؛الحفاظ على استمرارية انتباه المتعلمين .6

النقاش والحوار، والعروض العملية، وأسلوب حل نوع أساليب وطرائق التدريس مثل )واللفظية، واستخدام العروض، وت

 ) .التعليميةالمشكالت، والعمل الجماعي، واستخدام الوسائل 

 .المتعلمين في فعاليات الدرس من خالل إتاحة العمل التعاوني اشتراك .3

 .(6001)الزغول والمحاميد تعزيز إنجازات المتعلمين وتشجيعهم  .4

 :الدراسي العوامل المؤثرة في التحصيل .3.2.1.2

يتأثَّر التحصيل الدراسي بمجموعة من العوامل ت ؤثِّر عليه سلبًا أو إيجابًا، وألهمية تلك العوامل ودورها في تحديد نقاط 

ة في أظهرْت نتائجها حول "تحصيل الطلب الضعف والقوة في البرامج التعليمية والتربوية، فقد ورد لها العديد ِمن الدراسات التي

لوهر اية نحوها، ووعيهم بقدرتهم على النجاح فيها، كمتنبئات في اتجاهاتهم المستقبلية نحوها"، مثل دراسة العلوم واتجاهاتهم الحال

 .(6005)والحموري 

ر الدراسي يرجع في األساس إلى عدم مالءمة البرامج التعليمية، وطبيعة تنفيذها، 6001)مصطفى ويشير  ( إلى "أن التأخُّ

لمادية والبيئية"، كما "ت ظهر نتائج األبحاث وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أنماط التعلُّم يرتبط بعدد من العوامل البشرية ا

فعندما يتوافق نمط التعلُّم عند  Dajani (1999) والتحصيل، وقد تبيَّن أن النمط المستخدم في التعلُّم ي ؤثِّر في مستوى التحصيل

م، فإن التحصيل بال شكٍّ يرتفع بشكل ملموس، وتزداد سرعة المتعلم على االكتساب المتعلم ونمط التعلُّم المستخَدم ِمن قِبَل المعل

 .)6001)الزغول والمحاميد  .واالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول من الزمن وأثرها وتصنيفها بشكل فعال

( فيما 1222)حمدان ا وي الحظ أن الدراسات التربوية تشير إلى أثر عامل ما ِمن العوامل السابقة في التحصيل، ويحدده

 .والمتعلم والمناهج، وكلها تتفاعل وفق الموقف التعليمي المعلم :يلي

( إلى أن اختيار طريقة التدريس المناسبة، واألنماط السلوكية 6005)عابد ومن تلك العوامل طريقة التدريس: يشير 

 ."األسباب التي ت ؤثِّر على التحصيل التعليمية هي من أهم

ل في   :اختيار طرائق التدريس مجموعة من العوامل منهاويتدخَّ

 .الهدف التعليمي التعلُّمي .1

 .كفاية المعلم .6

 .مالءمة الطريقة للمحتوى التعليمي .3

 .مالءمة الطريقة لمستوى المتعلمين .4

 .مراعاة الوقت والميزانية .8

 .توفر وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلُّم .2

 .(6002)الفتالوي تنوع طرائق التدريس  .1
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 :تقويم التحصيل الدراسي .4.2.1.2

م" من مقومات العملية التعليمية، فهو العملية التي نحكم من خاللها على مدى نجاحنا في تحقيق  اً أساسي اً ي عتبر التقويم مقوِّ

ونلجأ إلى التقويم "بعد انتهاء  ،(418، 6002)الربيعي األهداف التربوية التي ننشدها، ومدى تحقيق الطلبة لهذه األهداف ...."؛ 

 ."البرنامج وانقضاء فترة زمنية قد تط ول أو تقصر على انتهائه

ق التربويُّون بين مفهومي القياس والتقويم  :ويُفرِّ

 سيشير القياس إلى القيمة الرقمية التي يحصل عليها المتعلِّم، وهذا يعني التحصيل الذي ي عبَّر عنه رقمي ًا، وعليه فإن القيا

ي، بينما يعرف التقويم التربوي بأنه: عملية منهجية منظَّمة وم خطَّطة تتضمن إصدار األحكام زيتون  .عملية ت عنى بالوصف الكمِّ

(6001). 

هنا نجد أنه من الضروري الوقوف عند ما ي عرف بمالمح التقويم الحقيقي، التي تجعل منه تقويًما حقيقي ًا شاماًل، وهي تعني 

 :ويم التربوي بالخصائص التاليةأن يتصف التق

 .يشمل نواتج التعلُّم .1

 .يعكس الوقع التعليمي للتلميذ .6

 .ي مارس فيه التلميذ مهارات التفكير العليا .3

 ،(6008)راشد  .تتضح فيه مجموعة من الخصائص، هي: الواقعية، والشمولية، واالستمرارية، والعلمية، والتعاون .4

 (.6001)زيتون 

 :تحقيق أغراض منهاويهدف التقويم إلى 

 تحديد مقدار ما تحقَّق ِمن األهداف التعليمية والتربوية المنشودة. 

 التقويم عملية تشخيصية وقائية عالجية. 

 لتقويم مؤشِّر جيد لقياس أداء معلِّم العلوم وفاعلية تدريسه، والحكم عليه ألغراض تربوية. 

  (6001)زيتون  .اً يس العلوم ومناهجها بحثًا وتخطيطتدريقدم مخرجات مهمة ألغراض الدراسة العلمية والتقصي في. 

 :أيضاً  ومن أغراضه

 .التحقُّق من مدى احتفاظ الدارسين بنواتج التعلُّم التي سعى البرنامج إلى تحقيقها .1

 .التحقُّق من مدى قابلية نواتج التعلُّم التي اكتسبها الدارسون لالنتقال إلى مواقف جديدة .6

 .البرنامجتعرف أوجه النقص في  .3

 .(6000)حبيب  .تعرف مدى حاجة الدارسين لتطوير البرنامج ولتطوير كفاياتهم .4

وأكثر االختبارات المستخَدمة هي االختبارات التحصيلية التي تعتمد الورقةَ والقلَم، وتعود أسباب االعتماد عليها     

استخدامها في ظل عدم توفر وسائل االختبارات األخرى؛ مثل: العتباراٍت عديدة، منها: سهولة التصحيح، وقدرة التلميذ على 

 .االعتماد على الحواسيب أو سواها، ومشكلة االزدياد السكاني
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 :مما سبق كان ال بدَّ من مجموعة من االعتبارات يجب األخذ بها، حتى يمكن الوثوق بهذه االختبارات وبنتائجها، وهي

د المعلم بالمعلومات التي ت ساعده على اختيار  االختبارات وسيلة تعليمية تعلُّمية .1 تهدف إلى قياس ما تعلَّمه التالميذ، وت زوِّ

 .األنشطة التعليمية المستقبلة

ل نتائ .6  .؛ بل هي وسيلة ت حفِّزه على االستذكار والتحصيللقدرات التلميذ اً ج هذه االختبارات تمثيالً حقيقي  ال تُشكِّ

ل مع األسرة وحيدة؛ليست االختبارات وسيلة الحكم ال  .3 جالل  .بل توجد نشاطاٌت أخرى؛ مثل: المالحظة والتواص 

(6001). 

( في أن أغراض تقويم التحصيل هي التي ت عطي مؤشرات حقيقية 6001وزيتون )( 6000)حبيب وي الحظ التواف ق بين 

ا تحقَّق من أهداف؛ البرنامج التعليمي، والطرائق التدريسية ت ساعد في إيجاد الخطط العالجية لنواحي النقص في  ومن ثَم عمَّ

ق إلى قياس مدى  المستخدمة، كما أنه ليس من الضروري أن تقتصر فقط على نواتج التعلُّم من تحصيل رقمي، بل يجب أن تتطرَّ

 .ر والضبطياكتساب التالميذ لعمليات التعلم التي تساعدهم في امتالك المعرفة العلمية وتحقيق أهداف العلم ِمن التنبؤ والتفس

ا لتعليم الطفل؛ إذ يكتشف من خاللها الكثير، وتشبع خياله بشكل لم يسبق له مثيل،  تمثل األلعاب اإللكترونية مصدًرا مهم ً

كما أن الطفل أمام األلعاب اإللكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاًطا. إذ تعطي هذه األجهزة للطفل فرصة التعامل مع التقنية الحديثة، 

 .العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج في حلها وتعلمه التفكيرمن الوسائل المتطورة، مثل اإلنترنت وغيرها 

 السابقة الدراسات .2.2

ة ، مرتب، والتي تم االطالع عليهاالدراسةبموضوع  الصلة، ذات العربيةمجموعه من الدراسات والبحوث نستعرض هنا 

 التالي:النحو  علىوذلك  األقدم، إلىبدء من الدراسات والبحوث العربية، طبقاً للتسلسل الزمني من األحدث 

 عرض الدراسات السابقة:. 1.2.2

 ( 2012دراسة الهدلق:)  هـدفت إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها من وجهة نظر

تم  واستخدمت المنهج شبه التجريبي، ولجمع البيانات، طالباً  (382)على  التطبيق وتمالرياض. طالب التعليم العام بمدينة 

نتائج أهمها أن هناك عدد من العوامل التي تدفع  عدت الىفقرة موزعة على محاور الدراسة  11استبانة مكونة من إعداد 

طالب التعليم العام لممارسة األلعـاب اإللكترونية مثل السع ي للفوز، المنافسة، التحـدي، حـب االسـتطالع، التخيـل والتصور 

جابية، إي لكترونية أثاراً كما يرى طالب التعليم العام أن لممارسة األلعاب اإل واإلثارة.وغيرها من عناصر الجذب والتشويق 

 سلبية.وأخرى 

 بيان فاعليـة اسـتخدام األلعاب اإللكترونية على تنمية مفاهيم الرياضيات لدى أطفال إلى هدفت  :(2011) ليماندراسة س

: يوجد فرق ذو داللـة إحصائية عند مستوى ريبي، وتوصلت إلى نتائج من أهمهاالروضة، واستخدمت الدراسة المنهج التج

للمفاهيم  يالتحصيللالختبار  البعديبين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبيـة في القياس القبلي والقياس  0.08

يوجـد فـرق ذو داللـة إحصائية عند مستوي كما ، يالرياضية لرياض األطفال )المستوى األول( ككل لصالح القياس البعد

لمفاهيم الرياضـية ل التحصيليلالختبار  البعديبين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة فـي القياس القبلي والقياس   0.08

  .البعديلريـاض األطفال )المستوى الثاني( ككل لصالح القياس 
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  استقصاء أثر اختالف نمط التدريس في برمجيتين تعليميتين في  إلىهدفت  (:2002)الداللعة وعبابنه ودراسة الهرش

( تلميذ تم اختيارهن بطريقة 41تحصيل تلميذات الصف األول األساسي في مادة الرياضيات. وتكونت عينة الدراسة من )

حصائياً ق دالة إمجموعتين بطريقة عشوائية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرو إلىقصدية، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة 

 في التحصيل المباشر بين مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التي تعلمت بنط األلعاب التعليمية المحوسبة.

 ر استخدام األلعاب التعليمية المحوسبة وغير المحوسبة في تحصيل واحتفاظ ثمعرفة أ إلىهدفت (: 2002العوفي ) دراسة

طالبة من طالبات  (52)عينة بلغ عددها  علىطالبات الصف الثاني االبتدائي في مقرر الرياضيات. وقد طبقت الدراسة 

 ت.مجموعاثالث  إلىعينة الصف الثاني ابتدائي بالمدرسة الخامسة والخمسون االبتدائية بالمدينة المنورة، ووزعت ال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث في كالً من التحصيل واالحتفاظ، حيث  إلىوتوصلت الدراسة 

 المجموعة الضابطة. علىتفوقت المجموعة التجريبية األولي والثانية 

  عينة  ىفعالية األلعاب الكمبيوترية في تنمية تحصيل مفاهيم العلوم لد ىالتحقق من مد إلى تهدف(: 2005) مطاوعدراسة

ية نوبذ الصف األول بالمرحلة المتوسطة في المنطقة الجالدراسة من تالميتكونت عينة ومن التالميذ معسري القراءة، 

 عليهمامج تطبيق البرن . وقد أوضحت النتائج وجود فروق في تحصيل العينة التجريبية بعدبالمملكة العربية السعودية

 السابقة:الدراسات  على التعقيب .2.2.2

السابق تنوع الدراسات التي اهتمت باللعـب فـي العمليـة التعليمية وبينت فوائده وأسس استخدامه، كما يتضح من العرض 

يتضح كذلك تنوع الدراسات التي اهتمت باأللعاب اإللكترونية سواء ببيان مدى استخدامها أو سلبياتها وإيجابياتها، بينما يتـضح 

لدراسي موضـوع الدراسة الحالية وهو ما يميزها تحصيل التنمية في كترونية عدم وجود دراسات سعت لتوظيف هذه األلعاب اإلل

 .عن تلك الدراسات إضافة إلى تميزهـا فـي مجتمعهـا وعينتها

 من حيث أوجه االستفادة:

 من الدراسات السابقة في: البحث الحالي استفاد

 .التعرف على المراجع ذات الصلة بالموضوع 

  للدراسة.بناء اإلطار النظري 

 .تفسير نتائج الدارسة وتحليلها 

 من حيث أوجه االختالف:

  :حصيل عالقة األلعاب االلكترونية بالت علىعن الدراسات السابقة في أنها هدفت إلى التعرف  البحث الحاليختلف يالهدف

 الدراسي وهو ما يميزها عن باقي الدراسات السابقة.

  :عن الدراسات السابقة في الحدود. البحث الحاليختلف يالحدود 
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 وإجراءاتها البحثمنهجية . 3

، من حيث المنهج المستخدم، ومتغيرات الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، وأداة البحثيتناول هذا الفصل إجراءات 

 الدراسة وصدقها وثباتها، واألساليب اإلحصائية المستخدمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

 : البحثمنهج  .1.3

للتعرف على األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة، ولتحقيق 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمالئمته للدراسة الحالية، حيث يدرس المنهج الوصفي المسحي الواقع  البحثأهداف 

 كما هو في الطبيعة ويهتم بوصفه بشكل دقيق من خالل جمع المعلومات وتصنيفها وتنظيمها، والتعبير عنها كميا وكيفًا.

 :البحثمجتمع وعينة  .2.3

  البحثمجتمع: 

( معلمة 361والبالغ عددهم ) بمنطقة. القطيفمن معلمات الروضة في المدارس الحكومية واالهلية  البحثتكون مجتمع 

 م(. 6063/ 6066حسب سجالت إدارة التعليم للعام )

  البحثعينة: 

  ك للتأكد ( معلمة رياض أطفال من خارج عينة الدراسة وذل60تكونت العينة االستطالعية من ) :االستطالعيةالعينة

 من صدق أداة الدراسة وثباتها.

  استخدمت الباحثة أسلوب العينة )المتاحة( حيث تم عمل رابط الكتروني وتعميمه على الفئة المستهدفة  :األساسيةالعينة

( معلمة وبنسبة 58وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة )اسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم ) الروضة()معلمات 

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري المؤهل وسنوات الخبرة.1-3( من مجتمع الدراسة، والجدول )62.0%)

  البحث(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة 1-3جدول )

 الخبرة وفقًا لمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات

 % النسبة العدد الفئة المتغير

المؤهل 

 العلمي

 7.1 6 دبلوم

 80.0 68 بكالوريوس

 12.9 11 ماجستير فأعلى

نوع 

 المدرسة

 55.3 47 حكومية

 44.7 38 أهلية

سنوات 

 الخبرة

 43.5 37 ( سنوات3أقل من )

( 2( الى أقل من )3من )

 سنوات
24 28.2 

 28.2 24 ( سنوات2أكثر من )

 100 85 جماليإلا
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 حسب المتغيرات البحث(: توزيع أفراد عينة 1-3شكل )

 :البحثأداة . 3.3

االستبيان كأداة لجمع البيانات حيث تم بناء االستبيان للكشف عن أثر األلعاب  البحث الحالياستخدمت الباحثة في 

اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة، وذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة 

 ستبيان في صورته النهائية من ثالثة أقسام:واالدب التربوي المرتبط بالدراسة الحالية لبناء فقرات االستبانة، وتكون اال

يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان الدراسة والهدف من االستبيان، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد  القسم األول: .1

 جمعها من أفراد عينة الدراسة، وتعليمات االستجابة.

يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات، والمتمثلة في )المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، نوع  القسم الثاني: .2

 المدرسة(.

 ياناً حمتوفر أ –متوفر  –عي )متوفر بشدة ( فقرة، وفق سلم التقدير الربا62فقرات االستبانة والمكونة من ) القسم الثالث: .3

 (. 1، 6، 3، 4) غير متوفر( وتأخذ القيم على التوالي –

  :)صدق األداة )االستبيان 

 )االستبيان( من خالل: البحثصدق أداة  منتم التحقق 

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

تم التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم 

وتم األخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم من إضافة فقرات جديدة، وحذف او تعديل الفقرات  ،اسماء المحكمين( 1)ملحق محكم و (6)

 غير المناسبة، ووضوح الصياغة وسالمة اللغة. 
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 صدق االتساق:  –ب 

( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط 60على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة ) الدراسة أداةتم تطبيق 

بيرسون بين فقرات األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة والدرجة 

 ( يبين ذلك:6-3الكلية لألداة، والجدول )

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي 2-3جدول )

 لدي األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة والدرجة الكلية لألداة

 الفقرات م
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية

 002. **638. أرى ضرورة وضع ضوابط للعبة تمنع االعتداء على اآلخرين 1

 000. **760. وضع تعليمات للعبة تشجع على التحصيل الدراسي 2

3 
أرى ضرورة وضع ضوابط للعبة تضمن تهنئة المتفوق للتحصيل وتشجيع الضعيف 

 دراسياً 
.805** .000 

 000. **763. تصميم اللعبة بطريقة تتطلب التعاون في تنفيذها مع زمالئك 4

 011. *557. على التحصيل الدراسي يفضل أن تصميم اللعبة بطريقة هادفة تشجع 5

 000. **763. يفضل االبتعاد عن األلعاب التي تتضمن العنف أو اإلساءة لآلخرين 2

 002. **645. قدرات التحصيل الدراسي الذكاء وتنميةيفضل أن تصميم األلعاب التي تحفز  7

 000. **817. التدريس.أرى ضرورة ربط األلعاب اإللكترونية بثقافة المجتمع ومهارات  2

9 
االبتعاد عن األلعاب التي تعتمد علـى النـصب أو السرقة أو تظهر البطل في صورة 

 كذلك
.879** .000 

 000. **774. في أوقات محددة األلعـاب اإللكترونيةوضع تعليمات تـشجع علـى اسـتخدام  10

 000. **905. العباداتوضع ضوابط لهذه األلعاب تضمن استخدامها فـي غير أوقات  11

 000. **857. وضع ضوابط لهذه األلعاب تضمن استخدامها فـي غير أوقات المذاكرة 12

13 
االبتعاد عن وضع الـصور أو الرسـومات التـي تخالف ثقافة المجتمع على هذه 

 األلعاب
.853** .000 

 000. **870. االجتهاداالبتعاد عن األلعاب التي تشجع األطفال على التكاسل وعدم  14

 000. **858. يفضل أن تصمم اللعبة وفق ضـوابط تـشجع التنـافس المحمود 15

12 
يفضل أن تصمم اللعب وفق ضـوابط ومعـايير تراعـي الحفاظ على الممتلكات العامة 

 والخاصة
.810** .000 

 000. **896. األطفاليفضل االبتعاد عن األلعاب التي تتضمن بعض المخـاطر خاصة على  17
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 الفقرات م
معامل 

 االرتباط

الداللة 

 االحصائية

12 
يفضل أن يوضع زمن محدد ومناسـب للعبـة بحيـث ال يستغرق فيها الطفل وقتاً أكبر 

 من الالزم
.862** .000 

19 
يفضل أن تشتمل كل لعبة على بعض اإلعالنات واللوحات اإلرشادية التي تظهر بين 

 فترة وأخرى أثناء اللعبة وتتضمن بعض القيم التحصيل الدراسي
.936** .000 

20 
يفضل أن تصمم اللعبة بطريقة تبين سوء نهاية المخطئ والمسيء تشجيعاً لألطفال 

 على االبتعاد عنه
.814** .000 

21 
يفضل أن تصمم اللعبة بطريقة تظهر صاحب الحق فـي أفضل صورة تشجيعاً 

 لألطفال على االقتداء به
.804** .000 

 000. **850. الجماعي بين األطفاليفضل أن تشجع اللعبة العمل  22

23 
أرى ضرورة وضع ضوابط ومعايير للعبة تشجع على التـشاور بين أعضاء الفريق 

 المشارك فيها وعدم االنفـراد بالرأي أو القرار
.849** .000 

24 

أرى ضرورة وضع ضوابط ولوائح معينـة السـتيراد األلعـاب اإللكترونية أو 

تضمن االبتعاد عن األلعاب التي تؤثر سلباً على قـيم المجتمـع تحميلها من اإلنترنت 

 وثقافته

.875** .000 

25 
تصميم اللعبة بطريقة تبرز أن المنافس ليس عدواً وينبغي المحافظة على العالقة 

 الطيبة معـه بعـد انتهاء اللعبة
.930** .000 

22 
لى ليس هو االنتصار عأرى ضرورة وضع تعليمات للعبة تبين أن الهدف الرئيسي 

 الخصوم بقدر ما هو اكتساب قيم إيجابية معينة كالشجاعة والتعاون
.770** .000 

 (0.08(، * دالة احصائيا عند )0.01** دالة احصائيا عند )             

األطفال  الدراسي لدي( ان معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل 6-3يبين الجدول )

( وتراوحت معامالت 0.08(، )0.01والدرجة الكلية لألداة دالة احصائيا عند مستوى داللة ) من وجهة نظر معلمـات الروضة

(، 0.08( أو )0.01**(، وجميعها دالة عند )0.232 -* 0.881ارتباط بيرسون بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمحور بين )

 ة من صدق أداة الدراسة. وبذلك تحققت الباحث

  البحثثبات أداة: 

على الستبيان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي األطفال من وجهة نظر  الثبات معامالتتم حساب 

والجدول ( معلمة 60على عينة استطالعية مكونة من ) البحثمن خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة  الروضةمعلمـات 

 ( يبين معامالت الثبات.3-3)
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 وعلى الدرجة الكلية لألداة البحث(: معامالت ثبات الفا كرونباخ لمحاور أداة 3-3جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المقياس م

1 
األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي األطفال 

 .من وجهة نظر معلمـات الروضة
26 0.97 

الستبيان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي األطفال الثبات الفا كرونباخ  معامل ان( 3-3الجدول )يبين 

 بالثبات. البحثوهو معامل ثبات مرتفع وهذا يشير الى تمتع أداة (، 0.21من وجهة نظر معلمـات الروضة بلغ )

 :البحث إجراءات .4.3

 وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل التالية: البحثاتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيذ 

 االطالع على االدب التربوي والدراسات السابقة لموضوع الدراسة الحالية. 

 بناء االستبانة بصورتها األولية. 

 ( محكمين6تحكيم االستبانة من قبل مختصين ). 

  ( معلمة للتحقق من صدق وثبات الدراسة60على عينة استطالعية مكونة من ) البحثتطبيق أداة. 

  البحثتحديد مجتمع وعينة. 

  في صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها الى صورة الكترونية البحثتحويل أداة. 

 ( يوما الستقبال الردود14تحديد مدة االستجابة ). 

 اإلحصائية للتوصل الى النتائج استقبال الردود واستخدام البرامج. 

 .تحليل االستجابات واالجابة عن أسئلة الدراسة 

 مناقشة النتائج وتفسيرها. 

 صياغة التوصيات. 

  البحثملخص إعداد. 

  الصورة النهائية من البحث من اخراج وطباعة وتنسيق وفق الدليل المعتمد في البرنامجإعداد. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية: .5.3

 واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام: البحث( في تحليل نتائج 63( نسخة )SPSSالبرمجية اإلحصائية ) اعتمدت

  عامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق 

 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن السؤال الرئيس: 

 " ما أثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة؟ 
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 لتحقق من صحة الفروض:ا. 2.3

ية متوسطات درجات المعلمات على كيفتوجد فروق بين " الفرض:)ت( للعينات المستقلة للتحقق من  اختبار استخدامتم 

األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة من متغير نوع  الدراسي لديتوظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 "المدرسة.

 لتحصيلا مهارات: توجد فروق ذات داللة إحصائية على توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية وللتحقق من صحة الفرض

 األحادي.الدراسي لدي األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة من متغير الخبرة" تم استخدام تحليل التبان 

اآلتي لدرجة تحقق فقرات أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة باالعتماد على معادلة المدى وفق الجدول  التدريج اعتمادوتم 

(3-4:) 

 الحسابية وفقا لسلم التقدير الرباعي ( معايير تفسير قيم المتوسطات4-3جدول )

 كبيرة متوسطة قليلة درجة الموافقة

 4,00إلى  3,00من  أكبر 3,00إلى  6,00من  أكبر 6,00إلى  1,00من  المتوسط الحسابي

 

 عرض النتائج ومناقشتها. 4

 الدراسةيستعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من خالل االجابة عن تساؤالت 

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الرئيس:  .1.4

ما أثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات على " نصوالذي 

 "الروضة؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد  بحسابقامت الباحثة ولإلجابة على هذا السؤال 

الجدول و ،عينة الدراسة ألثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة

 ( يبين ذلك:4-8)

 طات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر استخدام األلعاب اإللكترونية (: المتوس5-4جدول )

 على التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 990. 3.25 .أرى ضرورة وضع ضوابط للعبة تمنع االعتداء على اآلخرين 10 1

 كبيرة 958. 3.15 .وضع تعليمات للعبة تشجع على التحصيل الدراسي 15 2

3 9 
أرى ضرورة وضع ضوابط للعبة تضمن تهنئة المتفوق 

 .للتحصيل وتشجيع الضعيف دراسياً 
 كبيرة 941. 3.26
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 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 804. 3.26 .تصميم اللعبة بطريقة تتطلب التعاون في تنفيذها مع زمالئك 7 4

5 1 
يفضل أن تصميم اللعبة بطريقة هادفة تشجع على التحصيل 

 .الدراسي
 كبيرة 805. 3.40

2 3 
يفضل االبتعاد عن األلعاب التي تتضمن العنف أو اإلساءة 

 .لآلخرين
 كبيرة 931. 3.27

7 2 
وتنمية قدرات ز الذكاء م األلعاب التي تحفيفضل أن تصم

 .التحصيل الدراسي
 كبيرة 782. 3.35

2 16 
أرى ضرورة ربط األلعاب اإللكترونية بثقافة المجتمع 

 ومهارات التدريس.
 كبيرة 833. 3.14

9 5 
االبتعاد عن األلعاب التي تعتمد علـى النـصب أو السرقة أو 

 .تظهر البطل في صورة كذلك
 كبيرة 1.019 3.28

10 19 
ي ف األلعـاب اإللكترونيةوضع تعليمات تـشجع علـى اسـتخدام 

 .أوقات محددة
 كبيرة 951. 3.11

11 24 
وضع ضوابط لهذه األلعاب تضمن استخدامها فـي غير أوقات 

 .العبادات
 كبيرة 1.082 3.08

12 18 
وضع ضوابط لهذه األلعاب تضمن استخدامها فـي غير أوقات 

 .المذاكرة
 كبيرة 1.005 3.12

13 14 
 تخالف ثقافةاالبتعاد عن وضع الـصور أو الرسـومات التـي 

 .المجتمع على هذه األلعاب
 كبيرة 962. 3.16

14 26 
االبتعاد عن األلعاب التي تشجع األطفال على التكاسل وعدم 

 .االجتهاد
 كبيرة 987. 3.05

 كبيرة 826. 3.24 .يفضل أن تصمم اللعبة وفق ضـوابط تـشجع التنـافس المحمود 11 15

12 8 
 ومعـايير تراعـي الحفاظيفضل أن تصمم اللعب وفق ضـوابط 

 .على الممتلكات العامة والخاصة
 كبيرة 830. 3.25

17 4 
يفضل االبتعاد عن األلعاب التي تتضمن بعض المخـاطر 

 .خاصة على األطفال
 كبيرة 897. 3.29

12 13 
يفضل أن يوضع زمن محدد ومناسـب للعبـة بحيـث ال يستغرق 

 .فيها الطفل وقتاً أكبر من الالزم
 كبيرة 961. 3.20
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 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

19 17 

يفضل أن تشتمل كل لعبة على بعض اإلعالنات واللوحات 

اإلرشادية التي تظهر بين فترة وأخرى أثناء اللعبة وتتضمن 

 .بعض القيم التحصيل الدراسي

 كبيرة 1.040 3.12

20 21 
يفضل أن تصمم اللعبة بطريقة تبين سوء نهاية المخطئ 

 .االبتعاد عنهوالمسيء تشجيعاً لألطفال على 
 كبيرة 1.000 3.11

21 12 
يفضل أن تصمم اللعبة بطريقة تظهر صاحب الحق فـي أفضل 

 .صورة تشجيعاً لألطفال على االقتداء به
 كبيرة 918. 3.22

 كبيرة 878. 3.27 .يفضل أن تشجع اللعبة العمل الجماعي بين األطفال 6 22

23 20 

تشجع على أرى ضرورة وضع ضوابط ومعايير للعبة 

التـشاور بين أعضاء الفريق المشارك فيها وعدم االنفـراد 

 .بالرأي أو القرار

 كبيرة 976. 3.11

24 22 

أرى ضرورة وضع ضوابط ولوائح معينـة السـتيراد األلعـاب 

اإللكترونية أو تحميلها من اإلنترنت تضمن االبتعاد عن 

 .وثقافتهاأللعاب التي تؤثر سلباً على قـيم المجتمـع 

 كبيرة 996. 3.09

25 25 
تصميم اللعبة بطريقة تبرز أن المنافس ليس عدواً وينبغي 

 .المحافظة على العالقة الطيبة معـه بعـد انتهاء اللعبة
 كبيرة 1.004 3.06

22 23 

أرى ضرورة وضع تعليمات للعبة تبين أن الهدف الرئيسي ليس 

قيم إيجابية  هو االنتصار على الخصوم بقدر ما هو اكتساب

 .معينة كالشجاعة والتعاون

 كبيرة 1.019 3.09

 الدرجة الكلية ألثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي 

 لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة
 كبيرة 733. 3.19

 

التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة ن الدرجة الكلية ألثر استخدام األلعاب اإللكترونية على ( أ8-4يبين الجدول )

أن  ؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى( وبدرجة كبيرة0.133( وبانحراف معياري )3.12بمتوسط حسابي )ت نظر معلمـات الروضة جاء

حول المادة طفال تركيز األانتباه وجعل لما تمتلكه من تأثيرات بصرية وسمعية تتتميز بالتشويق والجاذبية  األلعاب اإللكترونية

كما يؤدي ذلك إلى إقبالهم عليها بصورة مستمرة تساعد على زيادة التحصيل الدراسي لديهم؛ وتتفق  ،كبيرالتي تقدمها الدراسية 

( والتي أشارت إلى أن تميز األلعاب اإللكترونية بعناصر الجذب والتشويق واإلثارة 6015الهدلق )تلك النتائج مع نتائج دراسة 

(، ودراسة سليمان 6002، كما تتفق مع نتائج دراسة كل من الهرش وعبابنه والداللعة )ب إلى ممارستها بشكل كبيرمما يدفع الطال

والتي أشارت جميعها إلى فعالية  (،6008مطاوع )دراسة  (،6002، و دراسة العوفي )(6008(، و دراسة مطاوع )6011)

 دراسي لدى أطفال الروضة.األلعاب اإللكترونية على تنمية المفاهيم والتحصيل ال
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وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات أثر استخدام األلعاب اإللكترونية على التحصيل الدراسي لدى األطفال من 

يفضل "( 8حصلت الفقرة )حيث ، أيضاً  ( وجميع الفقرات جاءت بدرجة كبيرة3.40 – 3.08وجهة نظر معلمـات الروضة بين )

راف معياري ( وبانح3.40ولى بمتوسط حسابي )" على المرتبة األهادفة تشجع على التحصيل الدراسي أن تصميم اللعبة بطريقة

إلى أن اللعبة يجب أن يكون لها هدف محدد عند تصميمها يساعد على التحصيل ( وبدرجة كبيرة؛ وتعزو الباحثة ذلك 0.508)

ع نتائج تتفق تلك النتائج مإلى تحقيق الهدف من تصميمها، والدراسي، ويثري المحتوى العلمي المطلوب تحصيله منها مما يؤدي 

ضرورة اختيار نمط األلعاب التعليمية المحوسبة في التحصيل ( والتي أشارت إلى 6002الهرش وعبابنه والداللعة ) دراسة

 المباشر للطالب.

ط قدرات التحصيل الدراسي" بمتوس وتنميةالذكاء ( " يفضل أن تصميم األلعاب التي تحفز 1تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )

( 3.61( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )2( وبدرجة كبيرة، كما جاءت الفقرة )0.156( وبانحراف معياري )3.38حسابي )

( تصميم اللعبة بطريقة تبرز أن المنافس ليس عدواً وينبغي 68جاءت الفقرة )( وبدرجة كبيرة، و0.231راف معياري )وبانح

( 1.004( وبانحراف معياري )3.02المحافظة على العالقة الطيبة معـه بعـد انتهاء اللعبة" بالمرتبة قبل االخيرة بمتوسط حسابي )

  .وبدرجة كبيرة

ة خيرالمرتبة األ"االبتعاد عن األلعاب التي تشجع األطفال على التكاسل وعدم االجتهاد" في ( 14جاءت الفقرة )بينما 

أن كما لأللعاب  ؛ وتعزو الباحثة ذلك إلىأيضاً  كبيرةإال أنها جاءت بدرجة ( 0.251( وبانحراف معياري )3.08بمتوسط حسابي )

اإللكترونية فوائد عديدة في التحصيل الدراسي، أيضاً لها أضرار تتمثل أحياناً في االتكال واالعتماد عليها فقط في الحصول على 

( والتي 6015الهدلق ) ث عن المحتوى الدراسي، وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسةالمعلومات الدراسية وعدم االجتهاد والبح

 أشارت إلى أن ممارسة األلعاب اإللكترونية لها أثاراً إيجابية وأخرى سلبية.

 األول:  الفرضعرض ومناقشة نتائج . 2.4

هل توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية " والذي نص على

 "المدرسة؟األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة من متغير نوع  الدراسي لديمهارات التحصيل 

تم التحقق من صحة الفرض: توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف  الفرضلإلجابة عن هذا و

 .األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة من متغير نوع المدرسة الدراسي لدياأللعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

يفية المتوسطات الحسابية لدرجات المعلمات على كاستخدمت الباحثة اختبار ت للعينات المستقلة لبيان داللة الفروق بين 

األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير  الدراسي لديتوظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 ( يبين ذلك:2-4نوع المدرسة، والجدول )
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 ( اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات المعلمات 2-4جدول )

 األطفال  الدراسي لديعلى كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير نوع المدرسة

توظيف  الدرجة الكلية

األلعاب اإللكترونية في 

مهارات التحصيل ة تنمي

طفالالدراسي لدى األ  

 العدد المدرسة
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 726. 3.22 47 حكومي
.419 83 .676 

هليأ  38 3.15 .749 

 

( لدرجات المعلمات على كيفية توظيف 0.08( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2-4الجدول )أظهر 

األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة من متغير نوع المدرسة  الدراسي لدياأللعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 (.0.08( وهي أكبر من )0.212مة ت )حيث كانت مستوى الداللة لقي

توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في  الفرضية:بذلك ترفض الباحثة و

 .األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير نوع المدرسة الدراسي لديتنمية مهارات التحصيل 

ة معلمات على كيفية توظيف األلعاب اإللكترونيوتقبل الفرض الصفري البديل: ال توجد فروق بين متوسطات درجات ال

ثة ؛ وتعزو الباحاألطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير نوع المدرسة الدراسي لديفي تنمية مهارات التحصيل 

م قدراتهم وكفاءتهلى تساوي التدريب الحاصل عليه المعلمات سواء بالمدارس الحكومية أو األهلية؛ مما يؤدي إذلك إلى تماثل 

 .نحو استخدام واستغالل األلعاب اإللكترونية في التحصيل الدراسي

 الثاني:  الفرضعرض ومناقشة نتائج  .3.4

هل توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في تنمية " والذي نص على

 الخبرة؟"األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير سنوات  الدراسي لديمهارات التحصيل 

تم التحقق من صحة الفرض: توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف  الفرضهذا  علىلإلجابة و

 زى لمتغير سنواتاألطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تع الدراسي لدياأللعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 .الخبرة

استخدمت الباحثة تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات المعلمات على كيفية توظيف 

األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة حسب متغير الخبرة،  الدراسي لدياأللعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

 ( يبين ذلك:1-4والجدول )
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( اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات المعلمات على كيفية توظيف األلعاب 7-4جدول )

 األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير الخبرة الدراسي لدياإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل 

توظيف  الدرجة الكلية

في تنمية  األلعاب اإللكترونية

مهارات التحصيل الدراسي 

 لدى االطفال

 المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

 185. 2 369. بين المجموعات
.338 

 

.714 

 
 546. 82 44.741 داخل المجموعات

  84 45.111 الكلي

( لدرجات المعلمات على كيفية توظيف 0.08إحصائية عند مستوى )( عدم وجود فروق ذات داللة 1-4الجدول )أظهر 

األلعاب اإللكترونية في تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير سنوات 

  .(0.08( وهي أكبر من )0.114الخبرة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف )

ضية: توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظيف األلعاب اإللكترونية في وبذلك ترفض الباحثة الفر

 .تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

كترونية ف األلعاب اإللوتقبل الفرض الصفري البديل: ال توجد فروق بين متوسطات درجات المعلمات على كيفية توظي

احثة ؛ وتعزو البفي تنمية مهارات التحصيل الدراسي لدى األطفال من وجهة نظر معلمـات الروضة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

تساوي و ،بكفاءة وفعاليةفي التحصيل الدراسي  أللعاب اإللكترونية على اختالفهاجميعهم لالمعلمات استخدام تماثل ذلك إلى 

 .رةسواء القليلة أو الكثيدون النظر إلى سنوات خبراتهم نحوها واإلحساس بأهميتها في التحصيل الدراسي لألطفال اتجاهاتهم 

 الخاتمة. 5

 التوصيات. 1.5

 أوصت الباحثة بما يلي: البحثفي ضوء نتائج 

 .الدراسي لهم األلعاب اإللكترونية في التدريس ألطفال الروضة لما لها من تأثير فعال على التحصيلاستخدام  .1

تنظيم الدورات التدريبية لمعلمات الروضة للتدريب على كيفية استخدام واستغالل األلعاب اإللكترونية في التدريس ألطفال  .6

 الروضة.

 المقترحات .2.5

 .البحث في تأثير األلعاب اإللكترونية على الجوانب الشخصية واالجتماعية ألطفال الروضة .1

 لكترونية على القدرات العقلية والذهنية ألطفال الروضة.البحث في تأثير األلعاب اإل .6
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 المراجع. 2

 المراجع العربية .1.2

هـ على 1436ذو القعدة  61(. حياة أفضل بال "باليستيشن" رسالة اإلسالم. تم استعراضه بتاريخ 6010أبو العينين، عالء. )

   http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3 .502الرابط: 

. )المتميزة: العدد الثالث والعشرون ذو القعدة 1مزايا وأخطار ) -هـ(. طفلك واأللعاب اإللكترونية 1468أبو جراح. )

 هـ. 1468

 (، سيكولوجية اللعب، سوريا، جامعة دمشق.6011األحمد، أمل، ومنصور، علي. )

–االمتثال لدى األطفال الصغار، مجلة الطفولة العربية (، أثر لعب المعلمة مع الطفل على 6013إسماعيل، محمد خليفة )

 .2 - 33، ص ص .84،6013، ع 14الكويت، مج 

-http://www.elearning-arab). األلعاب التعليمية. EAA) 2010األكاديمية العربية للتعليم اإللكتروني(. )

academy.com/edu-games.html  

( 8الصغيرة في تطوير اإلدراك الحس حركي لدى أطفال الرياض بعمر )(، أثر األلعاب 6005ألكالبي، ميثم محسن. )

 سنوات، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل.

 هـ. على الرابط 68/1/1433). نصائح مهمة لمتابعي األلعاب اإللكترونية. تم استعراضه بتاريخ  6010األنباري، باسم. )

   topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150  

(. أنواع اللعب الخشن والعنيف الشائعة بين أطفال الروضة بمدينة الرياض، رسالة 6018باداود، أسماء بنت سعيد بن محمد. )

 . 80،  ع 22 –  162السعودية، ص ص -التربية وعلم النفس 

 القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.-(. ابني وأنا. 6002تهامي، عزة. )

هـ 1436-10-12(. أضرار العاب الكمبيوتر على األطفال، تم استعراضه على الرابط بتاريخ 6011الجارودي، حسين. )

http: //waelarabic.in goo.com/t596-topic  

بيوتر االهتزازية مصدر رئيسي لمرض ارتعاش األذرع. جريدة الشرق األوسط. العدد (. ألعاب الكوم6006حسني، إلهام. )

الجزء الثاني(  111هـ. مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: ) 1463 – 8مايو  6006صفر . 63. األحد 5882

 .331-م 6015يناير لسنة 

اآللي في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال، رسالة  (. أثر برنامج باستخدام الحاسب6001حسين، محمد عبد الهادي. )

 دكتوراه، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس. 

 ، متاح في: 4/3/6015(. أهمية اللعب للطفل وكيفية استخدامه عالجاً، تم االطالع في 6015الحموي، بيسان. )
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. دار المسيرة للنشر والتوزيع 1( األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجياً وتعليمياً وعملياً. ط 6003الحيلة، محمد.  )

 والطباعة. عمان، األردن. 

(. أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية لدى 6006الحيلة، محمد، وغنيم، عائشة. )

 . 268- 820طلبة الصف الرابع األساسي، مجلة جامعة النجاح لألبحاث في العلوم اإلنسانية ص ص 

 الفيصلية. (. المبادئ والقيم في التربية اإلسالمية، مكة المكرمة، المكتبة 6004خياط، محمد جميل. )

هـ(. أثر استخدام األلعاب التعليمية على التحصيل وبقاء أثر التعلم في مقرر الجغرافيا 1431الدقيل، صفية بنت أحمد بن سالم. )

 لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى. 

(. كيف نربي أبنائنا في زمن االنفتاح اإلعالمي، دليلك العملي لحماية أبنائك من أخطار وسائل اإلعالم 6010زكريا، أماني )

 )التليفزيون، األلعاب اإللكترونية، التليفون المحمول، اإلنترنت(، القاهرة، دار الكتب. 

 ، يناير. 83لم التربية، مصر، العدد (. دور اللعب في التعلم لدى األطفال المتخلفين ذهنياً، عا6012ساسان، إلهام. )

 (. تربية الطفل في اإلسالم، دار الفكر العربي، القاهرة. 6004السعدي، إبراهيم محمد. )

(. أثر توظيف األلعاب التعليمية في التمييز بين الحروف المتشابهة شكالً والمختلفة نطقاً لدى 6010سلوت، فاتن إبراهيم. )

 ي، ]رسالة ماجستير غير منشورة[، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. تالميذ الصف الثاني األساس

(. فاعلية استخدام األلعاب اإللكترونية على تنمية مفاهيم الرياضيات لدى أطفال الروضة، 6011سليمان، مروة سليمان أحمد. )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[، كلية التربية، جامعة عين شمس. 

(. اللعب كنشاط مسيطر في حياة الطفل، مجلة خطوة العدد الثالث عشر، المجلس العربي 6001شريف، نادية محمود. )

 للطفولة والتنمية، القاهرة، مصر. 

 (. لعب األطفال من الخدمات البيئية، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان. 6008عبد الحميد، جميل طارق. )

( 5- 1(. تأثير األلعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية ألطفال بعمر )6002عبد الرازق، أسعد حسين. )

 سنوات، مجلة علوم التربية الرياضية، العدد الثاني، المجلد الثاني. 

. ض( أساسيات إنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم. دار الصميعي للنشر والتوزيع. الريا6002عبد السالم، مندور. )

 السعودية 

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 1(. سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم األطفال، ط 6004عبد الهادي، نبيل. )

 .134، ص 1220عبد الحميد، جابر: مناهج في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 في الطفولة المبكرة، دار الميسرة للطباعة والنشر، القاهرة.(. طرق التعليم 6010عثمان، على عبد التواب )

(. فعالية برنامج قائم على استراتيجيات األلعاب الحركية في تنمية بعض المهارات 6014عثمان، أماني خميس محمد. )

، ج 42 ، عالسعودية –الحركية األساسية والتفاعل االجتماعي لطفل الروضة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

1. ،36 – 16،6014  

 (: اللعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر. 6006العناني، حنان. )

(. فعالية استراتيجية األلغاز المنطقة في تنمية مهارات التفكير واالتجاه نحو مادة الفلسفة 6008غالي، زينب سالم محمد. )

 جامعة حلوان.  -ثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية بالصف األول ال

 (. دمج التقنيات في التعليم )إعداد المعلم تقنياَ لأللفية الثالثة(. دار القلم للنشر. اإلمارات العربية المتحدة. 6004الغزو، إيمان. )

تنمية بعض المهارات االجتماعية عند األطفال  (. تصورات المعلمات حول دور اللعب في6011اللهيبي، رنا بنت إبراهيم. )

 . 12، عدد 4ذوي اإلعاقة الفكرية، مجلة التربية الخاصة والتأهيل، مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، مصر، مجلد 

 (. التربية الحركية لطفل الروضة: دار إحياء التراث للنشر، مكة، السعودية 6010المشرفي، انشراح إبراهيم. )

(. سيكولوجية الطفل: نمو الطفل االجتماعي واللغوي والعقلي منذ الوالدة وحتى سن ما قبل المدرسة 6006أوجيني )مدانات، 

 "الطفولة المبكرة"، دار مجدالوي للنشر والتوزيع.

(. أثر اللعب بألعاب األجهزة اللوحية على مهارة حل 6012معوض، ربى عبد المطلب، والموسى غادة عبد الرحيم. )

  6012، ديسمبر161، عدد31الت لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، المجلة التربوية، الكويت، مجلد المشك

(. دور األلعاب التعليمية في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي في مادة اللغة 6001موسى. )

 العربية في محافظة رفح، رسالة ماجستير، غزة. 

 هـ على الرابط 68/16/1436بيات األلعاب اإللكترونية. تم استعراضه بتاريخ سلبيات وإيجا

   topic-http://alexmedia.forumsmotions.com/t150  

 دار الكتاب الحديث القاهرة. (. تصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة، 6008الناشف، هدى محمود. )

(. أثر استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طلبة الصف السابع األساسي على كل من تحصيلهم في 6001نجم، خميس. )

 الرياضيات واتجاهاتهم نحوها". ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجامعة األردنية، عمان، األردن. 

لعاب اإللكترونية أرباح عالية رغم الدراسة البالي ستيشن والجيم بوي أكثرها مبيعاً ). سوق األ 6002النفيعي، منيف. )

يناير  01هـ. الموافق  1430محرم  10، األربعاء 8821لاير. جريدة االقتصادية. العدد  1100وأسعارها تصل إلى 

.6002 
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). إيجابيات وسلبيات األلعاب اإللكترونية ودوافع ممارستها من وجهة نظر طالب  6015الهدلق، عبد هللا بن عبد العزيز. )

 م. 4/3/6015التعليم العام بمدينة الرياض، منشور على شبكة اإلنترنت، موقع األلوكة، تم استرجاعه بتاريخ، 

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع الكويت(. سيكولوجية اللعب، 6006الهنداوي، علي فالح. )

 (. األلعاب التربوية استراتيجية لتنمية التفكير، دار الكتاب الجامعي العين اإلمارات العربية المتحدة. 6006الهويدي، زيد. )

ن أطفال (. دور األلعاب اإللكترونية المنزلية في تنمية العنف لدى عينة م6002اليعقوب، علي محمد، وأدبيس، منى يونس. )

 المرحلة االبتدائية في دولة الكويت، مؤتمر المعلوماتية وقضايا التنمية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية.
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