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 الكفايات الالزمة لمديري التعليم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

The Required Competencies for Educational Superintendents in the 

Light of 21st Century Skills 

 واطر بنت محمد الخويطرخإعداد الدكتورة/ 

  السعودية العربية المملكة التعليم، وزارة تربوية، مشرفة التربوية، اإلدارة دكتوراه

Email: k.khwaiter@gmail.com  
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 الغثبرنهى بنت سليمان الباحثة/ 

 باحثة أكاديمية إدارة تربوية في التعليم العام، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

 

 مستخلص الدراسة

تحديد الكفايات الالزمة و، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية

كفايات  ت لتطويروضع مقترحاو، السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرينلمديري التعليم في المملكة العربية 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام  مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.

خبير من ذوي الخبرة األكاديمية ( 51بلغت ) يةقصدعلى عينة  للدراسةالمنهج الوصفي المسحي. وقد تم تطبيق االستبانة كأداة 

 .بمدينة الرياض في تخصص اإلدارة التربوية، والخبرة العملية في إدارات التعليم

الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مجموعة من  صياغة الدراسة عننتائج أسفرت وقد 

الكفايات التقنية، الكفايات االقتصادية، ربع مجاالت هي: الكفايات العلمية، والتي تكونت من أ، مهارات القرن الحادي والعشرين

يمتلك الوعي العالمي بالتحديات المستقبلية، يُلم وقد كانت أبرز الكفايات بالترتيب على النحو التالي:  .والكفايات االجتماعية

سات القانون الرقمي، يفّعل الثقافة الرقمية لتحقيق التنافسية، يوائم بين أهداف بالمتطلبات المهارية لوظائف المستقبل، يلتزم بسيا

إدارة التعليم وأهداف التنمية االقتصادية، يعقد شراكات محلية مع قطاعات مختلفة، يشجع اكتساب الكفاءات المهنية لمهارات 

 قدمت الباحثات العديد من المقترحات كما لتعليم.القرن الحادي والعشرين، يراعي أثر التغيّرات الديموغرافية على جودة ا

 .كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ويرلتط والتوصيات

 الكفايات، مديري التعليم، مهارات القرن الحادي والعشرين. الكلمات المفتاحية:
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The Required Competencies for Educational Superintendents in 

the Light of 21st Century Skills 

 

Abstract  

This study aimed to investigate the actual situation for the competencies of educational 

superintendents in Saudi Arabia. It also aimed to identify the fundamental competencies for 

educational superintendents in Saudi Arabia in the light of twenty-first century skills. 

Furthermore, it aimed to develop the competencies in the light of twenty-first century skills. To 

achieve the objectives of the study, a descriptive survey method was used. The questionnaire was 

applied as a study tool on a purposive sample of (15) experts with academic experience in the 

field of educational administration, and practical experience in education departments in Riyadh. 

The study came up with a set of fundamental competencies in the fields of science, 

economy, technology and social situations for educational superintendents in Saudi Arabia in the 

light of twenty-first century skill. These were the most prominent competencies as follows: 

Possess potential global qualifications, Documents required skills for future meetings, Adhere to 

the policies of digital law, Activate competitive digital culture, Activate education papers, 

sciences, sciences, sciences, and sciences, professional competencies for twenty-first century 

skills, take into account The impact of demographic changes on the quality of education. 

The researchers have also presented some suggestions and recommendations to enhance 

the development for the competencies of educational superintendents in Saudi Arabia in the light 

of twenty-first century skills. 

Keywords:  Competencies, Educational Superintendents, 21st Century Skills. 
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 المقدمة. 1

يشهد قطاع التعليم في دول العالم العديد من التحديات التي تتنوع ما بين تحديات علمية وتقنية واقتصادية واجتماعية 

وغيرها، والتي تتطلب بدورها السعي الحثيث المستمر لتطوير التعليم بكافة مجاالته وتحسين جودته وجودة مخرجاته، كونه من 

تهدف لبناء الفرد والمجتمع، كما أنه يُعّد أحد االستثمارات ذات اإلنتاجية العالية الذي يمكن  أكثر القطاعات الحيوية المؤثرة التي

إال للدول من خالله تمكين أفرادها ومجتمعاتها، وتحقيق األمن واالزدهار، والميزة التنافسية. ومهما بلغت قوة النظام التعليمي؛ 

البد من الحرص على التطوير والتجديد بشكل دائم حتى نضمن استمرارية نجاحه، حيث أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي  أنه

 لمجتمع ما؛ زادت قدرة األفراد على التصدي للتحديات الحديثة المستمرة.

مديري التعليم، واالهتمام  صة  ومن أبرز ما ينبغي االهتمام به في قطاع التعليم هو الحرص على القيادات التعليمية وخا

مدير التعليم في  عدّ ويُ  .بعملية اختيارهم وفق معايير وكفايات محددة، والسعي لتطويرهم بشكل مستمر لمواجهة تحديات المستقبل

وبين  المملكة العربية السعودية هو همزة الوصل )اإلدارة الوسطى( الذي يربط بين وزارة التعليم التي تمثل )اإلدارة العليا(

عن تحقيق األهداف الخاصة بالتعليم العام، ويقع على عاتقه العديد  المدارس التي تمثل )اإلدارة الصغرى(، كما يعتبر مسؤوال  

من المسؤوليات والمهام التي من بينها تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي قررتها وزارة التعليم، باإلضافة إلى توفير 

 العملية التعليمية من موارد مادية وبشرية. وتطوير جميع ما تحتاجه

ومما ال شك فيه أن دور مدير التعليم وما يتعلق به من مهام وصالحيات يتطلب وجود قائد ذو كفاءة وفعالية تمّكنه من 

ساسية ممارسة العمل على أفضل مستوى، وهذا يدفعنا إلى التركيز على أهمية امتالك مديري التعليم لمجموعة من الكفايات األ

الالزمة التي تُعرف بأنها الحد األدنى من المعارف والمهارات واالتجاهات، حتى يستطيع القيام بعملية التغيير والتطوير 

 هـ(. وتُعّد الكفاية المهنية ذات أهمية  5341/5341والتجديد، وعلى مقدار توفر الكفايات لديهم يكون مستوى عطائهم )اليوسف، 

يحتوي على مدخالت ومخرجات  العتبارها نظاما   وخاصة في المنظمات التعليمية؛ نظرا   نظمات،كبرى في العديد من الم

(. 7151)العنزي،  وكيفا   وعمليات، ومن خالل جودة المدخالت تحقق أهداف النظام وتكون المخرجات ذات جودة عالية كما  

التغيرات المطلوبة، ونقل المدرسة إلى مستويات متقدمة  في تحقيق رئيسا   ( أن بناء الكفايات يُعّد عامال  7151)  Careyويذكر

من أجل سد فجوة األداء، كما أن تطوير الكفايات الفنية للمديرين يعتبر ضرورة ليتمكنوا من وضع رؤية جيدة، وخطط عمل 

 واضحة، وتوفير التطوير المهني للموظفين، وتأمين الموارد الالزمة من أجل البدء في عملية التطوير.

ه( بعد البحث والتحري في الدراسات السابقة عن وجود نقص في كفايات مديري 5371د خلصت دراسة الزهراني )وق

، مما يستدعي أهمية مواجهة هذه المشكلة وحلها حتى في أكثر الدول تقدما   التعليم، ليس فقط في الوطن العربي، وإنما أيضا  

توسعت وتطورت بمرور الزمن؛ كان من الضروري حديثة في القيادة تتناسب مع االتجاهات الحديثة. وألن االتجاهات ال

مهارات القرن الحادي والعشرين من أبرز االطالع على مهارات حديثة ومتطورة لمواكبة هذه التطورات العالمية، وتعّد 

( أنه بدأت المناداة بهذه المهارات بواسطة مؤسسة الشراكة لمهارات القرن 7154، وتذكر الباز )االتجاهات الحديثة حاليا  

نشئت من خالل شراكة بين قسم التربية بالواليات المتحدة التي أُ  century skills stPartnership for 21الحادي والعشرين 

 األمريكية ومجموعة من المؤسسات التجارية،
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، وقد Association Education National Theوالرابطة القومية للتربية  Microsoftمنها شركة ميكروسوفت  

 أصبحت هذه الشراكة اآلن من أهم قادة تنمية وتعليم مهارات القرن الحادي والعشرين في العالم.

من اهتمام رؤية المملكة  ن انطالقا  وتسعى المملكة العربية السعودية إلى االهتمام بمهارات القرن الحادي والعشري

حيث أفاد معالي وزير التعليم د. محمد آل الشيخ في بتطوير التعليم وتحسين جودة الحياة والسعي للوصول إلى العالمية،  7141

لتي أن "وزارة التعليم أطلقت حزمة من البرامج والمشروعات ا 7171تصريح بمناسبة االحتفاء باليوم الدولي للتعليم لعام 

ونواتج التعلم لتتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة في تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم  75تستهدف مهارات القرن 

)وكالة األنباء  "في المملكة، كما أنها تمثل فرصا  جديدة لنوعية النمو االقتصادي والملبي لحاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية

 .(ـه5335السعودية، 

ولكن بالرغم من الجهود الحثيثة التي تسعى لها وزارة التعليم نحو اختيار الكفاءات من مديري التعليم؛ إال أنه ما زالت 

هناك حاجة إلى تكثيف الجهود، ووضع معايير أساسية معتمدة للكفايات الالزمة لمديري التعليم بحيث تتناسب مع التطورات 

دراسة إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري التعليم في ضوء أبرز االتجاهات الحديثة وهي العالمية المتجددة. لذا تسعى هذه ال

ووضع مقترحات لتطويرها بعد أن يتم الكشف عن واقع كفايات مديري التعليم في المملكة مهارات القرن الحادي والعشرين، 

 العربية السعودية.

 . مشكلة الدراسة:1.1

القيادات وتأهيل للتعرف على االتجاهات الحديثة في مجال اختيار المنظمات التعليمية  في سعي مشكلة الدراسةتظهر         

والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للميادين التربوية. وقد كشفت بعض  ،التربوية عن طريق البحث واالستقصاء في أدبيات القيادة

لتملك القياديين والحاجة  (.7111)أبو جراد، عليمية المستقبلية الدراسات عن عدم وجود معايير محددة الختيار القيادات الت

بالتغيير وإعادة هندسة النظام التعليمي وفق المعطيات الجديدة )الزبون  التي تُعنىستراتيجية االقرارات الاتخاذ لمهارات 

إلى وجود قناعة لدى الدارسين والممارسين لإلدارة في المنطقة العربية بأن مهمة صناعة قيادات  إضافة   .(7151عبابنة، و

استراتيجيا  ينبغي أن يتصدر قائمة  ا  والعشرين تمثل تحدي حاديإدارية قادرة على مجابهة تحديات العولمة ومهارات القرن ال

القوى الدافعة وراء  ( إلى7151أشار جيان وآخرون )وقد  (.7154أولويات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية )العبيري، 

االقتصاد،  التقنية، ،المعرفةحوالت في التأساسية تتضمن التغير و متغيرات بأربعةوحددها كفاءات القرن الواحد والعشرين 

نجد أنها تفتقد  ،العربية السعوديةوبالنظر في واقع عملية اختيار وترشيح مدراء التعليم في المملكة . االجتماعية والتغيرات

ية يعمل بها منذ وظيف، واعتمادها على بطاقة سمات شخصية ووالعشرين حاديللمعايير والكفايات المرتبطة بمهارات القرن ال

لتحديد الكفايات الالزمة ومما سبق، تظهر مشكلة الدراسة الحالية في الحاجة  .(5341حينه )البراهيم،  وحتى 7111العام 

  لعشرين.وا حاديالقرن ال في ضوء مهاراتديري التعليم في المملكة العربية السعودية لم

الكفايات تحديد ، وواقع كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعوديةالكشف عن كما تسعى الدراسة الحالية إلى 

 ويرتطلمقترحات وضع ، والقرن الحادي والعشرينالالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات 

 .كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين
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 :من أسئلة الدراسةوتتكون 

 واقع كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية؟ما  .5

 العشرين؟و حاديلمديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن ال الالزمةما الكفايات  .7

 كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين؟ ويرما مقترحات تط .4

 . أهمية الدراسة:2.1

خطط وبرامج أو فشل حيث يتوقف نجاح  -الوسطى- التعليمية اإلداراتدور من أهمية  تأتي أهمية هذه الدراسة انطالقا   

 نسيقالت عمليات. ويقع على عاتقها فهي حلقة الوصل ما بين الوزارة والمدارس على مدى فاعلية اإلدارة التعليمية، التعليم وزارة

 ستندتعليمية أن تقوم بدورها بفاعلية دون أن توال يمكن لإلدارة ال واإلشراف والتقويم، والتزويد باإلمكانات المادية والبشرية.

القرن الحادي والعشرين  التعليم في تحدياتتتماشى مع  يتم اختيارها وفق معايير وكفايات خاصة مؤهلة، على قيادات تربوية

 وتتركز أهمية الدراسة فيما يلي:بكفاءة وفاعلية. أدوارهم بحيث تمكنهم من أداء 

 األهمية النظرية:. 1.2.1

 بالكفايات الالزمة لمديري التعليم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين حديثة تقدم الدارسة قائمة. 

  يؤمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية من حيث كونها تستعرض موضوعين حيويين )الكفايات

 ومهارات القرن الحادي والعشرين(.

  مزيد من البحوث المرتبطة بنتائج وتوصيات هذه الدراسة.الفتح المجال أمام الباحثين في المستقبل إلجراء 

 األهمية التطبيقية:. 2.2.1

  تعد الدراسة مرجعا  علميا  لوزارة التعليم بشكل عام، وإلدارة شؤون القيادات التعليمية بشكل خاص، وذلك لدعم عمليات

 .في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين القيادات في إدارات التعليم استقطاباختيار و

  بما يتالءم مع  الخاصة بكفايات القادة تطوير برامجه التدريبيةفي تساعد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

 مهارات القرن الحادي والعشرين.

 الحادي والعشرين. تساعد مديري التعليم في معرفة مدى امتالكهم لكفايات القرن 

 القيادات  عيينتنظيم عمليات اختيار وت حيث يعدن التعليم، يتمهمن أجل الدراسة التوجهات الحالية لوزارة التعليم  دعمت

 .أحد أهم متطلبات التمهين التربوية

 حدود الدراسة. 3.1

 ،مهارات القرن الحادي والعشرين تتحدد هذه الدراسة بالكفايات الالزمة لمديري التعليم في ضوء الحدود الموضوعية:

 World Innovation Summit of Education (WISE)(7151لالبتكار في التعليم ) الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي

 .واالجتماعية ،، االقتصاديةالتقنية ،: العلميةاألربعةفي مجاالتها 
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 المملكة العربية السعودية.ب مدينة الرياض فيتم تطبيق هذه الدراسة  الحدود المكانية:

 هـ.5335تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

 الدراسة مصطلحات. 1.1

، 5341لألداء المطلوب لعمل ما )اليوسف،  ىالمعارف والمهارات واالتجاهات والقيم المطلوبة كحد أدن :اصطالحا   الكفايات

 (.51ص

الحد األدنى من المعارف والمهارات  :إجرائيا   الكفايات الالزمة لمديري التعليم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

المتعلقة بالتغيرات  في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين لمديري التعليم في المملكة العربية السعوديةالمطلوبة والقيم 

 االقتصاد، والتغيرات االجتماعية.والتحوالت في المعرفة، التقنية، 

المسؤول المكلف بإدارة مجموعة من المدارس في مراحل التعليم العام من خالل إدارة متكاملة اصطالحا :  مديري التعليم

 في تلك المنطقة أو المحافظة، وهو المسؤول األول عن هذه اإلدارة، ومهمته ضمان تنفيذ السياسات والبرامج التعليميةالعناصر 

والتربوية، وتطبيق اإلجراءات اإلدارية والمالية التي تعزز تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وفقا  لألنظمة والخطط المعتمدة 

 كتعريف إجرائي؛ لتوافقه مع أهداف الدراسة. وتتبنى الباحثات هذا التعريف (.11ص ،5341ة التعليم )البراهيم، وزار من

هي المعارف )النظريات والمفاهيم والمعرفة الضمنية(، والمهارات الفنية  :اصطالحا   ينمهارات القرن الحادي والعشر

 ،7151جيان وآخرون، )الجوانب الوظيفية(، والسمات الشخصية )المهارات االجتماعية أو التنظيمية(، والقيم األخالقية )

 (.8ص

القرن  التعليم في واالتجاهات المطلوبة لمواجهة تحدياتهي المعارف والمهارات  مهارات القرن الحادي والعشرين إجرائيا :

 .واالجتماعية ،، االقتصاديةالتقنية ،العلمية التالية: األربعةالحادي والعشرين في المجاالت 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 . اإلطار النظري1.2

 إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية أوال :

ا لها وكافة مدن وقرى  شكل إداراتتُ  التعليم بالمملكة حلقة الوصل بين وزارة التعليم التي تتخذ مدينة الرياض مركز 

( إدارة التعليم بأنها: "اإلدارة الوسطى في النظام التعليمي 5341ومحافظات وِهجر المملكة المترامية. وقد عّرفت الزهراني )

على مدى تحقق أهداف التربية والتعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة في  والمسؤولة عن التعليم العام والموازي واإلشراف

المنطقة التعليمية أو المحافظة ويرأسها مدير عام التعليم، وتشمل البنين والبنات، ويتصل به إداريا  عدد من المساعدين ومديري 

هام التخطيط والقيادة وتوفير متطلبات العملية اإلدارات." ويقع على عاتق اإلدارات التعليمية في المناطق والمحافظات م

 التعليمية المادية من أبنية ووسائل تعلمية والبشرية من معلمين وطاقم إداري بغرض تحقيق رؤية الوزارة وأهدافها. 
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 أهمية ودور إدارات التعليم: 

ة تقسيماتها التنظيمية. وقد لّخص العجمي تبرز أهمية اإلدارات التعليمية من األدوار المناطة بها والمسؤوليات المرتبة بكاف

 ( أهمية ودور اإلدارات التعليمية في المملكة بعدد من النقاط على النحو التالي: 7118)

 .رسم السياسة التعليمية، وتقديم المساعدة الفنية والمالية للمدارس التابعة 

 اف. اإلشراف على سير العمليات التعليمية في المدارس لضمان تحقيق األهد 

 .وضع الخطط السنوية والمستقبلية 

 .إدارة الموارد البشرية وتطويرها 

  .ايجاد البيئة المالئمة لممارسة العمليات اإلدارية والتعليمية 

  .التنسيق بين الوظائف والوحدات في التنظيم 

 .اإلشراف على تنفيذ المشاريع المدرسية 

 باإلضافة إلى: 

 لتعليم.متابعة التوصيات الصادرة من مدير ا 

 .متابعة االستعداد المبكر للعام الدراسي 

  دعم ومتابعة أداء الوحدات اإلدارية والمكاتب في اإلدارة التعليمية، باإلضافة إلى ترشيح القيادات المؤهلة لها

 (.5331والمشاركة في التطوير المهني لهم.  )الدليل التنظيمي واإلجرائي ألمانة إدارة تعليم جدة، 

وتتطلب مثل هذه األدوار وجود قائد بكفايات ومهارات حد أدنى تمكنه من القيام بكافة المهام المنوطة بمركزه اإلداري 

 وتتالءم مع الصالحيات المخولة له. 

 اختيار مديري التعليم في المناطق التعليمية:

كما  ،اإلدارةوصية تجمع ما بين القيادة عملية اختيار القائد اإلداري العتبارات دقيقة يتحدد معها شخالبد أن تخضع 

البد أن تتم عبر أسس علمية يضمن معها اختيار أفضل المنتمين للميدان التعليمي في المنطقة إلدارة وتسيير شؤونها التعليمية. 

 ما يلي: (514صت، .ومن أسس اختيار القائد التربوي التي ذكرها جالدين )جلعوك، ب

دون تقنين،  االختيار: وذلك بأن يتولى الحاكم أو القائد األعلى مهمة االختيار والتنصيب لمن يراه مناسبا  الحرية المطلقة في  .5

 مواكبة  لألساليب العلمية الحديثة. سلوب حديثا  وقد تغيّر هذا األ

ية فقط، وهذا األمر كما شغال المناصب العليا ألبناء الطبقة األرستقراطأمراعاة المركز االجتماعي: كأن يحتكر أمر تولي و .7

 األكفأ. وسابقه قد طرأ عليه التغيير لصالح تعيين األفضل 
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االنتخاب: وقد استمد هذا األسلوب من المجتمعات القديمة التي كانت تلجأ ألسلوب االنتخاب الختيار حاكمها، ومازالت  .4

 بعض المجتمعات تعمل به.

 تدريبهم وتطويرهم بحسب احتياجات ومجاالت المنظمة.وخصصة إلعداد القادة وذلك لوجود البرامج المت التعليم واإلعداد: .3

االختبارات المهنية: والتي عن طريقها يتم تصفية المرشحين بطريقة مقننة تضمن اختيار األكثر مالءمة ومعرفة بشؤون  .1

الصالحيات الواجبات ووالمنصب القيادي. وترتبط االختبارات المهنية بالضرورة بوجود توصيف مهني للوظيفة تحدد المهام 

 المطلوبة ممن يتوالها.

 خبراته السابقة التي تخوله لتولي المنصب القيادي.وانجازاته و: وذلك باستعراض سجل المرشح التجربةوالخبرة  .1

 إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية: 

تتولى األمانة العامة إلدارات التعليم والمرتبطة بوزير التعليم مهمة ترشيح وتكليف مديري التعليم في المملكة العربية 

تتباين بمسمياتها ما بين إدارة المناطق التعليمية ة وأربعين إدارة تعليم، تقسم لخمسة مناطق تعليمية رئيسية، وعودية لسبعالس

 وإدارة المحافظات على النحو التالي: 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف،  (:6إدارات التعليم في الشمال ) -

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، إدارة التعليم بالقريات، إدارة التعليم بحفر الباطن. 

 عليم بالمنطقة الشرقية، اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء.اإلدارة العامة للت (:2إدارات التعليم في الشرق ) -

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، إدارة التعليم  (:11إدارات التعليم وسط ) -

ارة التعليم بمحافظة الدوادمي، إدارة بمحافظة الخرج، إدارة التعليم بمحافظة شقراء، إدارة التعليم بمحافظة القويعية، إد

الحريق، إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، إدارة التعليم بمحافظة الغاط، إدارة التعليم والتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم 

دارة التعليم بمحافظة الرس، إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، إدارة التعليم بمحافظة المذنب، إ

بمحافظة عفيف، إدارة التعليم بمحافظة األفالج، إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، إدارة التربية والتعليم بمحافظة 

 الزلفي. 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اإلدارة  (:9إدارات التعليم غرب ) -

العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اإلدارة العامة للتعليم بجدة، إدارة التعليم بمحافظة المهد، إدارة التعليم بمحافظة ينبع، إدارة 

 التعليم بمحافظة العال، إدارة التعليم بمحافظة الليث، إدارة التعليم بمحافظة القنفذة. 

نطقة الباحة، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، اإلدارة العامة للتعليم اإلدارة العامة للتعليم بم (:13إدارات تعليم جنوب ) -

بمحافظة رجال ألمع، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، إدارة التعليم بالمخواة، 

عليم بمحايل عسير، إدارة التعليم سراة عبيدة، إدارة إدارة التعليم بمحافظة بيشة، إدارة التعليم بمحافظة النماص، إدارة الت

 (7171، إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب. )وزارة التعليم، شرورهالتعليم بمحافظة صبيا، إدارة التعليم بمحافظة 
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 كفايات القائد التربوي  ثانيا :

وتباينت تعريفاتهم ما بين تعميم للمفهوم وتخصيص لم يحظ مفهوم الكفايات بتعريف محدد، بل اختلف الباحثون في تعريفه 

أو تحديد بمجال معيّن. فقد نظر مديرو الموارد البشرية للكفايات كأداة تقنية لتوظيف التوجه االستراتيجي من خالل التعيين، 

يات باإلعداد للعمل التدريب، التقييم، الترقية، نظام الحوافز والتخطيط الوظيفي، بينما حاول التربويون ربط تعريف الكفا

 (.7113 والتميز المهني بالتربية الشاملة )الكريدا،

( بشكل عام بأنها "المعارف والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها الفرد ليكون قادرا  1ص ،5373وقد عرفها العريني )

( بكونها "جملة المعلومات 1ص ،5351وعّرفها الشّمري ) ،على أداء سلوك معيّن يرتبط بمهامه التعليمية بكفاءة وفعالية"

والمهارات واالتجاهات التي يكتسبها المدير من خالل التدريب الجيّد القائم على تلبية االحتياجات أثناء ممارسته للعمل اإلداري 

 فتساعده على أداء دوره بنجاح وبها يحدد مستواه".

 أنواع الكفايات 

 ( الكفايات ألنواع أربعة وهي:7111) صنّف هالل

 المهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد )القائد( في شتى مجاالت عمله.والكفايات المعرفية: المعلومات  .أ

الكفايات الوجدانية: استعدادات الفرد )القائد( وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته وهي التي تشكل مدى ثقة القائد بنفسه،  .ب

 عالقته بالعاملين، حساسيته تجاههم.

تتضمن المهارات النفس حركية مثل استخدام ودائية: ويقصد بها كفايات األداء التي يظهرها المدير الكفايات األ .ت

 .. الخالعروض.إجراء والتكنلوجيا 

نتاجية: التي تشير إلى أداء القائد للكفايات السابقة في التعليم، أي أثرها عليهم ومدى تكيفهم في عملهم الكفايات اإل .ث

 المستقبلي. 

 اق الكفايات مصادر اشتق

 ( الذي صنفها إلى:5341ذكر الباحثين في مجال الكفايات التربوية عددا  من مصادر اشتقاق الكفايات كما اليوسف )

والذي يؤثر بشكل  .. الخالسياق: ويصد به اشتقاق الكفايات من السياق العام للمجتمع كالسياق السياسي، االجتماعي، الثقافي .5

 بالكفايات المطلوبة.غير مباشر و مباشر أ

التجارب الدولية المميزة في المجال: الستثمار سهولة الوصول للمعرفة وانتشارها في االطالع على التجارب الدولية  .7

 المميزة في مجال تحديد الكفايات.والناجحة 

 الدراسات العلمية المتعلقة بمجال الكفايات.واألبحاث  .4

 بغي القيام بها لبناء ائمة بالكفايات.األدوار التي ينوتحليل المهام  .3
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 . الخبرة العملية للخبراء العاملين في المجال المراد بناء قائمة بالكفايات له.1

 ( مصادر أخرى وهي: 7113ويضيف الكريدا )

 منحى اسلوب النظم: ويقوم على تحليل النظام التعليمي من أجل استخالص الكفايات الالزمة للوصول ألهدافه.  -

المالحظة للسلوك: وذلك عن طريق مالحظة سلوك مجموعة من التربويين المتميزين ومحاولة استنباط منحى  -

 الكفايات الالزمة من سلوكياتهم.

( بتحديده للدراسات التي كشفت المتغيرات 5371منحى األبحاث التربوية: ويمتاز هذا المصدر عّما ذكره اليوسف ) -

 وية بطريقة إيجابية ومحاولة االشتقاق منها. والعوامل التي تؤثر في العملية الترب

 منحى الخبرة: وذلك بمعرفة آراء الخبراء في الموارد البشرية تحديدا .  -

 والعشرون الحاديكفايات القرن  ثالثا :

تتناول األدبيات دراسات مستقبلية استشرافية حول االحتياجات المستقبلية للميادين المختلفة، والتي بالضرورة تتأثر 

( في وثيقة 7151ليو وآخرون ) تحدث. وقد .. الخالتقنيةعوامل عالمية كبرى مثل الوضع االقتصادي، العولمة، التغيرات ب

المقدمة خالل مؤتمر القمة العالمي التعليم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير مهارات وكفاءات القرن الواحد والعشرين 

وحددها بأربعة متغيرات  ،عن القوى الدافعة وراء كفاءات القرن الواحد والعشرين( WISE( )7151لالبتكار في التعليم )

 أساسية تتضمن التغير والتحوالت في المعرفة، التقنية، االقتصاد، والظروف االجتماعية. وهي على النحو التالي:

  التغيرات المعرفية ـ 1

وما ينتج عنها من متطلبات جديدة تغير  والتقني،مسببات العولمة، المعرفة، والتطور العلمي  ثالثوالتي تنتج بتكاتف 

باعتبارها أحد سمات العصر الواحد  ،من أولويات التعليم. ولكل من المسببات الثالثة فرص وتحديات تنطوي عليها. فالعولمة

ها تنطوي أيضا  على مخاطر بشأن االستقرار السياسي، والعشرين، بقدر ما تساهم في تحقيق االزدهار االقتصادي إال أن

االجتماعي. وتتطلب العولمة من مجتمعات التعليم تحسين الكفاءات، رفع مستوى المهارات، التكيف مع المنافسات واالقتصادي 

العصر والعصر الزراعي العالمية والتحديات المستقبلية. أما عصر المعرفة فهو المرحلة الثالثة للنهضة البشرية في األرض بعد 

لب على طمع تناقص الواألبحاث، وإدارتها وتحليلها والصناعي، فاإلنفاق الحكومي والخاص بات مضطردا  على جمع البيانات 

ا من الكفايات والمهارات كأنماط ووظائف العصر الصناعي  تزايد الطلب على وظائف العصر المعرفي يتطلب األمر مزيد 

 أساليب االتصال المعقدة. والتفكير االحترافية 

 التغيرات التقنية. 2

في العالم التي أدت لتعزيز القدرة التنافسية تتطلب االرتقاء  التقنيةالتطورات أن والحديث عن المعرفة يقودنا إلى 

تتضمن هذه التغييرات ضرورة المواكبة وبالمنظمات التعليمية من مجرد ناقلين للمعرفة إلى صانعين ومنافسين محليا  ودوليا . 

انترنت األشياء، الطباعة ثالثية األبعاد، األمن مع نتائج الثورة الصناعية الرابعة بمنتجاتها المختلفة كالذكاء االصطناعي، 

 السيبراني، والتعامل معها كمجال لتطبيق المعرفة. 
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 االقتصادية  التغيرات. 3

. إن عامل النمو كالنمو االقتصادي للدول والكفاءات المهنيةساسية األعوامل ال منبعدد  تتأثر التغيرات االقتصادية

االقتصادي للدول يرتبط ارتباطا  وثيقا  بمفهوم جودة التعليم ومخرجاته، فمن أجل تعزيز اقتصاد الدول البد من مهارات وكفاءات 

بشكل مباشر في حل المشكالت االقتصادية مثل البطالة،  حديثة وبجودة تنافسية عالية. وبالمقابل، فإن مخرجات التعليم تعمل

انخفاض معدالت التشغيل، وجود الفجوة بين الطبقات االجتماعية، وانخفاض مستويات التنمية االقتصادية. والحديث عن النمو 

ياة" أو "التعليم االقتصادي يقودنا للحديث عن عامل الكفاءات المهنية التي تدور حول مفهوم رئيس وهو "التعلم مدى الح

 نقص الموظفين.والمستمر" وبه تتمكن المنظمات التعليمية من مواجهة نقص المواهب 

 التغيرات االجتماعية. 1

 البيئية والتنمية المستدامة.وتتركز التغيرات االجتماعية بشكل عام حول التغيرات الديموغرافية، التعددية الثقافية  

تمثلة بالجنس، العمر، العرق، الجنسية، الدين، المستوى التعليمي، المهنة عامال  مؤثرا  في تشكل التغيرات الديموغرافية المو

، فانتفاء االتزان الديموغرافي بمعنى كون نسبة السكان الغالبية من كبار السّن يشكل لواحد والعشرين للقوى االجتماعيةالقران ا

يخص عامل التعددية الثقافية فترتبط بكفايات تتعلق بتعزيز  فيماة. أما عبئا  اقتصاديا  على نظم الضمان االجتماعي، ونظم الصح

الوعي الثقافي تجاه فهم مختلف الثقافات وتتطلب وجود تعليم واسع وشامل يتناسب مع احتياجات الطالب ذوي والوئام 

تسعى النظم التعليمية إلى المحافظة على الموارد التنمية المستدامة فالبد أن ويتعلق بالبيئة  فيمااالنتماءات الثقافية المختلفة. أما 

 .النمو االجتماعيالكوارث الطبيعية من أجل تحسين  الطبيعية، المناخ، التعامل مع

 الدراسات السابقة. 2.2

( بعنوان: "الكفايات القيادية لقادة التعليم العالمي: دراسة 2019) Saltsman & Sheltonدراسة سالتسمان وشيلتون 

 ندوبي ومسؤولي اليونسكو":دلفي لم

كما سعت إلى تقييم ، في المستقبل عالميا  الكفايات األساسية الالزمة لقادة التعليم  أهم هدفت هذه الدراسة إلى تحديد 

أهمية تلك الكفايات القيادية في التعليم العالمي. استخدم الفريق البحثي أسلوب دلفاي كأداة للدراسة باللغة اإلنجليزية والفرنسية 

: المندوبين الوطنيين للدول مجموعة من الخبراء وهم جوالت مسح متتالية. تكون مجتمع الدراسة من 4، وتكون من واإلسبانية

والمنتسبة لليونسكو )عادة  ما يكونون يحملون لقب سفير(، والمندوبين الوطنيين من شبكة مشروع الدائمة العضوية  ذوي

وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعليم في  ،المدارس المنتسبة لليونسكو )األفراد الذين يعملون في لجنة وطنية لليونسكو(

في المستقبل من  عالميامن الكفايات األساسية الالزمة لقادة التعليم  11ق في اآلراء بشأن اليونسكو. وتوصلت اللجنة إلى تواف

وجود رؤية واضحة لدى ألهم عشر كفايات تم التحقق منها وهي:  ا  تسلسلي م أعضاء الفريق بعد ذلك ترتيبا  كفاية، وقدّ  11أصل 

عقلية عالمية لفهم الثقافات المختلفة والتفكير من منظور عالمي، القدرة على قيادة وتمكين اآلخرين، النزاهة، امتالك ، القائد

والتفكير ، التحفيز، حل المشكالت التفكير الحر والمنفتح )واسع األفق(تحمل الضغوط، التفكير اإلبداعي، القيادة بالقدوة، 

 التحليلي.
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 :التعليم وفق متطلبات مجتمع المعرفة"( بعنوان: "الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري 1131/ 1136دراسة اليوسف )

بناء قائمة بالكفايات اإلدارية الالزمة لمديري التعليم وفق متطلبات مجتمع المعرفة والتعرف  هدفت هذه الدراسة إلى

مل كا، واالستبانة والمقابلة كأداة للدراسة، وقد تم تطبيقها على المسحي أهميتها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي مدى على

بالمملكة العربية  لتعليم ومساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية )بنين/ بنات(ل ا  ( مدير541)مجتمع الدراسة البالغ عدده 

أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على أهمية الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري التعليم  أظهرت نتائج الدراسة أن السعودية.

التي يرى  الالزمة لمديري التعليم وفق متطلبات مجتمع المعرفة أبرز الكفايات اإلدارية وفق متطلبات مجتمع المعرفة وأن

 .ثم مجال الكفايات التقنية لمدير التعليم يليها كفايات مجال القيادة، : كفايات مجال إدارة المنظمةتمثلت في مديري التعليم أهميتها

( بعنوان: "الكفايات الالزمة للقيادة التربوية لدى مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت ووسائل 2016دراسة القطان )

 تنميتها من وجهة نظر الطالبات المعلمات بكلية التربية األساسية":

لى تحديد أهم الكفايات الالزمة لمديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت للعمل القيادي التربوي من هدفت الدراسة إ

وجهة نظر الطالبات المعلمات بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. تم اعتماد المنهج الوصفي 

كون المجتمع من عينة عشوائية من الطالبات المعلمات المقيدات في السنة التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. ت

( 448م والبالغ عددهن )7151/7151الرابعة بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت للعام الجامعي 

ات الموجودة في أداة الدراسة وأنها الزمة لمديري طالبة. أظهرت نتائج الدراسة موافقة عينة الدراسة على أهمية جميع الكفاي

المدارس، وجاءت في أهميتها بالتوالي: الكفايات الشخصية الذاتية، الكفايات األساسية، كفايات التعاون مع المجتمع المحلي، 

 دية.كفايات إدارة الوقت واالجتماعات، كفايات التخطيط االستراتيجي، كفايات إدارة الموارد المالية والما

تصورات مديري التربية الخاصة عن كفاياتهم مقارنة  مع تصورات مديري التعليم ( بعنوان: "2011)  Copeكوب  دراسة

 :"دير التربية الخاصةنصب مت المطلوبة لمياعن الكفا

في الواليات  للكفايات اإلدارية في والية بنسلفانيا، تربية الخاصةمعرفة مدى ممارسة مديري الهدفت هذه الدراسة إلى 

( 317استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسة، وقد تم تطبيقها على عينة يبلغ عددها ) المتحدة األمريكية.

كما  بدرجة متوسطة، كانت للكفايات اإلداريةالتربية الخاصة درجة ممارسة مديري أظهرت نتائج الدراسة أن  .ومديرة مديرا  

 .الجنس وسنوات الخبرة يفروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير عدم وجود أظهرت

 :( بعنوان: "الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية"2001/ 1125دراسة الكريدا )

السعودية، ومدى أهميتها العربية  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التعليم في المملكة

مقترح لبرنامج تدريبي يهدف لتطوير مديري التعليم  وتقديم تصور ،في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من وجهة نظرهم

عينة ، واالستبانة كأداة للدراسة، وقد تم تطبيقها على التحليلي استخدمت الدراسة المنهج الوصفيفي مجال الكفايات التخطيطية. 

أن الكفايات التخطيطية الالزمة ة لتعليم بالمملكة العربية السعودية. أظهرت نتائج الدراسللتربية وا( مديرا  11) اعددهيبلغ 

أساسية وفقا  لمراحل التخطيط الثالث:  تصنيفها إلى ثالثة محاور تم( كفاية 17) لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية
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من  وكل هذه الكفايات مهمة أو متوسطة األهمية ،التشخيص وتحليل الوضع الراهن، إعداد وتنفيذ الخطة، المتابعة والتقويم

تطوير تم تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي يهدف إلى كما  وجهة نظر مديري التعليم في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها.

 مديري التعليم في مجال الكفايات التخطيطية.

 ( بعنوان: "الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية":1121/ 1123دراسة العريني )

ومن ثم بناء هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، 

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم مقياس الكفايات . مقياس الكفايات األساسية لهم والذي هو مشتق من هذه الكفايات

من أبرز نتائج الدراسة هو بناء و( مدير مدارس تعليم عام. 111الذي أعده الباحث كأداة للدراسة. تكون مجتمع الدراسة من )

، وكل بعد يحوي مجموعة ( بعدا  57ديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي اشتملت على )قائمة كفايات لم

 .( عنصرا  11من عناصر الكفايات التي بلغ عددها )

 التعليق على الدراسات السابقة. 1.2.2

ت السابقة في استخدام المنهج الدراسا بعضيالحظ من استعراض الدراسات السابقة، أن الدراسة الحالية تتفق مع 

 كأداة للدراسة االستبانةاستخدام  وتتفق في Cope (7155،)ودراسة كوب ( 5341/ 5341كدراسة اليوسف ) المسحي الوصفي

( التي استخدمت أسلوب دلفاي 7151) Saltsman & Sheltonما عدا دراسة سالتسمان وشيلتون  مع جميع الدراسات السابقة

دراسة سالتسمان وشيلتون  كما اتفقت، مقياس الكفايات من إعداد الباحث تي استخدمت( ال5373/ 5374ودراسة العريني )

Saltsman & Shelton (7151 مع الدراسة الحالية حول )مجتمع الدراسة. 

الكفايات الالزمة وتختلف الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في هدف الدراسة، فهي تسعى إلى الكشف عن 

، التقنية، العلمية :األربعةفي مجاالتها  لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

 . في المستقبل التعليم التي تواجه تحدياتال مثلوالتي تواالجتماعية،  ،االقتصادية

 كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تدعيم محاور اإلطار النظري، وتصميم أداة الدراسة. 

الصادرة عن  مهارات القرن الحادي والعشرين وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، بأنها اعتمدت على

على التجارب الميدانية  عتمادباال ، وذلكالشتقاق الكفايات كمصدر تطبيقي( 7151) -( WISEالعالمي )مؤتمر القمة 

وهي: أمريكا الشمالية )الواليات المتحدة  ،مرتفعة الدخل ومتوسطة الدخلكيانات اقتصادية  تسعوالدراسات والبحوث ل

 (نيوزيلندا، أسترالياالقارة االسترالية )تحدة، فرنسا، فنلندا، روسيا( واألمريكية، كندا( والجنوبية )البرازيل( وأوروبا )المملكة الم

سنغافورة، صين، قطر، إسرائيل، تايوان الصينية، هونغ كونغ، وال ،وريا الجنوبية، الهند، اليابانكالبر الرئيسي للصين، وآسيا )

 ريقيا(.أفريقيا )جنوب أف( سريالنكا، تايلند بينلفإندونيسيا، ماليزيا، ال
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

 منهج الدراسة. 1.3

الذي ال يتوقف عند وصف البيانات المتعلقة بالظاهرة فقط؛ بل يتعداه إلى جمع المنهج الوصفي المسحي،  تم استخدام 

 (.7157)العساف، المعلومات، باإلضافة إلى تحليل الظاهرة وتفسيرها والوصول إلى استنتاجات في تطوير الواقع وتحسينه 

 ( خبيرا .51الذين بلغ عددهم )كما تم تحكيم قائمة الكفايات من قبل مجموعة من الخبراء  

 مصادر اشتقاق الكفايات:. 2.3

 :ةالتاليالست  رادمصالاعتمدت الباحثات الشتقاق كفايات مديري التعليم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين على     

 التربوية:نظريات القيادة  .1

 هناك العديد من نظريات القيادة التي تسلط الضوء على كفايات القائد التربوي منها:

 نظرية الرجل العظيم : 

والتي تؤكد على أن القادة يولدون بصفات وراثية من آبائهم تخولهم للنجاح في مناصبهم القيادية ومن تلك السمات 

وعليه، فإن الختيار الرجل المناسب للمنصب القيادي يجب أن يكون من  الذكاء، الشجاعة، العزيمة، اإلقدام، التأثير.

 عائلة تتوارث السمات القيادية، وغالبا  تنتمي للطبقة األرستقراطية.

 نظرية السمات: 

 حيث ركزت فيها على دراسة السمات الشخصية للقائد وصنفتها إلى: 

 وية.المقدرات العقلية واإلبداعية: كالذكاء، الطالقة اللغ .5

 الخصائص الجسمية: كالطول، المظهر، مستوى النشاط. .7

 الخصائص الشخصية: كالهيمنة، تقدير الذات. .4

 النظرية السلوكية: 

والتي تناولت دراسة أثر االسلوب القيادي على إنجاز العاملين ورضاهم الوظيفي وصنفت األساليب اإلدارية إلى 

 ديكتاتوري، ديموقراطي، أوتوقراطي.

 :األدبيات العربية واألجنبية. 2

 هيا البراهيم(. – 5341 إدارة المناطق التعليمية بالمملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات) :كتاب-

- Book: (Special Education Directors' Perceptions of Their Competencies Compared to 

Superintendents Perceptions of Competencies Required for the Position of Special Education 

Director 2011 – R, Cope). 

- Book: (Leaders of Learning: how district, school, and classroom leaders improve student 

Achievement 2011 - DuFour, Richard; Marzano, J. Robert). 

- Book: (Preparing Schools and School Systems for the 21st Century 1999 - Withrow, Frank; 

Long, Harvey; Marx, Gary). 
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 نتائج البحوث والدراسات السابقة: .3

  :هللا البطي. عبد –ه 5371الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية وأساليب تنميتها دراسة 

  :سليمان الكريدا. – 7113الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية دراسة 

  ابتسام العريني. – 7151من وزارة التعليم دراسة: واقع ممارسة مدراء التعليم للصالحيات الممنوحة لهم 

  العزيز  عبد – 5373/ 5374دراسة: الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية

 العريني.

  5341دراسة: الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري التعليم وفق متطلبات مجتمع المعرفة برنامج تدريبي مقترح – 

 طفى اليوسف.مص

 المهام واألدوار والصالحيات لمدير التعليم: .1

 ( مدرسة، الصادر عن وكالة 711الدليل التنظيمي الخاص بإدارات التعليم بالمحافظات التي مدارسها تزيد عن )

 (.5345/5347التخطيط والتطوير بوزارة التعليم عام )

 حددها قرار نائب التي مدرسية لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، التعليمية والمالية والدارية واإلصالحيات ال

 (.5341/5331وزير التعليم للعام )

 ورش العمل: .5

م/ 7158د. محمد النجار، والتي تم تقديمها في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم  –بناء وتقويم الجدارات للقائد التعليمي 

 التعليم والتدريب.هـ التابع لهيئة تقويم 5331
 

 . تحديات القرن الحادي والعشرين:6

( في وثيقة التعليم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير مهارات 7151بالرجوع إلى ما ذكره ليو وآخرون )

 التالي:وكفاءات القرن الحادي والعشرين، نستخلص أربعة قوى مؤثرة في مستقبل القرن الحادي والعشرين وهي على النحو 

 :التي تشمل التغيرات في العولمة، عصر المعرفة، والتطور العلمي. التغيرات العلمية 

 :التي تشمل التغيرات في التطورات التقنية، ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة. التغيرات التقنية 

 :التعددية الثقافية.التي تشمل التغيرات في النمو االقتصادي، وتنوع الثقافات جراء  التنمية االقتصادية 

 :التغيرات االجتماعية المتعلقة بالمكونات الديموغرافية والبيئة المحلية.التي تشمل  التنمية االجتماعية 

 :مجموعة الخبراء

من ذوي الخبرة األكاديمية في تخصص اإلدارة التربوية، والخبرة  ا  ( خبير51بلغ عددها )قصدية  جموعةتم اختيار م

العملية في إدارات التعليم، فقد تعددت أعمالهم ما بين العمل اإلداري واإلشرافي وإدارة المشاريع وإدارة التخطيط والتطوير 

 ومكتب تحقيق الرؤية. 
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 إجراءات الدراسة:. 3.3

 قوائم الكفايات في الدراسات السابقة التي تخص مجال الدراسة.ومصادر اشتقاق الكفايات  االطالع علىالمرحلة األولى: . 1

 بناء قائمة بالكفايات الالزمة لمديري التعليم وفق تحديات القرن الحادي والعشرين.. المرحلة الثانية: 2

 (.4، 7)دراسة أسئلة التحكيم أداة االستبانة من قبل الخبراء لإلجابة على  . المرحلة الثالثة:3

 تعديل قائمة الكفايات بما يتناسب مع آراء ومالحظات الخبراء. . المرحلة الرابعة:1

كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن  ويرتطعرض مقترحات ل . المرحلة الخامسة:5

 الحادي والعشرين.

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:. 1

 يعرض هذا الجزء نتائج الدراسة ومناقشتها من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة حسب تسلسلها كما يلي:  

 إجابة السؤال األول: ما واقع كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية؟

 التي نستخلص عددا  من النتائجبالرجوع لألدبيات التي تناولت كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية 

الواقع الحالي لضوابط تكليف وترشيح مدراء التعليم بالمملكة العربية السعودية في كافة اإلدارات، بهدف تحديد الفجوة تعكس 

 كالتالي: وهي  المستقبلية،بين الممارسات الحالية واالحتياجات 

لسعودية من اختصاص اللجنة العليا الختيار مديري التعليم ومساعديهم . أن عملية ترشيح مدراء التعليم في المملكة العربية ا5

ة التابعة لألمانة العامة إلدارات التعليم في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. وتتكون اللجنة من األمين العام ألمانات إدار

ص مهام اللجنة في اختيار القيادات في إدارات عدد من األعضاء المرشحين. وتتلخوالتعليم كرئيس بصالحيات وكيل وزارة 

التعليم في ضوء ضوابط ومعايير محددة واقتراح برامج التطوير المهني لهم ووضع مؤشرات األداء إلدارات التعليم وقياسها 

ة قرارات االجتماعات الدورية للقيادات التربوية ومتابعوومتابعتها وتقويم وتصنيف اإلدارات في ضوئها وتنظيم اللقاءات 

 ( 4، ص5348وتقارير مجالس التعليم في المناطق والمحافظات. )األمانة العامة إلدارات التعليم، 

. أن المرشحين لمنصب مدير التعليم يخضعون لعدد من المراحل للترشيح، تبدأ بتقديم السيرة الذاتية، وفرزها من خالل اللجنة 7

مخاطبة المرشحين لحضور المقابالت، وتنتهي وتحديد وقت المقابلة للمرشحين العليا الختيار مديري التعليم ومساعديهم ثم 

 (.55، ص5348بإعداد قرارات التكليف العتمادها من قبل صاحب الصالحية. )األمانة العامة إلدارات التعليم، 

مع وكيل التخطيط والتطوير . أن معايير اختياري مديري التعليم وتكليفهم والتمديد لهم يخضع للمراجعة الدورية بالتواصل 4

لطلب النسخة الحديثة من الدليل التنظيمي لمهام مديري التعليم وصالحياتهم لتحديث المعايير، والرفع للجهات ذات العالقة 

(. ويساعد اللجنة في تحديد األكفأ بطاقة كفايات 57، ص5348بالمعايير المقترحة العتمادها. )األمانة العامة إلدارات التعليم، 

 (: 11، ص5341سمة شخصية ومهارة وظيفية موزونة وهي على النحو التالي )البراهيم،  71تحوي 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                          23  

 ISSN: 2706-6495 

 
 المهارات الوظيفية السمات الشخصية

 الدرجة العناصر الدرجة الدرجة العناصر م
الدرجة 

 المستحقة

  3 القدوة الحسنة 5
اإللمام بالمهارات 

 اإلدارية 
3  

  3 المتابعة وإجادة التخطيط   3 التربوية وسيرته السلوكية  7

  3 مهارات االتصال  3 االتزان االنفعالي  4

  3 التعامل مع الحاسب اآللي  3 سالمة الحواس 3

  3 القدرة على الحوار 1
أوراق وإعداد البحوث 

 العمل 
3  

  3 القدرة على التوجيه  1
توفير البيئة المناسبة 

 للحكم 
3  

1 
التعامل اإليجابي في 

 المواقف التربوية المختلفة 
3  

إعداد المحاضر 

 التقارير و
4  

8 
القدرة على بناء عالقات 

 إيجابية مع اآلخرين 
3  

إدارة الحوارات 

 االجتماعات و
4  

1 
صبورا  لتحقيق األهداف 

 التربوية 
3  

لديه أفكار تطويرية 

 للعمل 
3  

  3 قدرة التأثير على اآلخرين  51
القدرة على اتخاذ القرار 

 المناسب 
3  

  3 دمجه التقنية في اإلدارة   4 االهتمام بأوقات الدوام 55

  4 الثقة بالنفس  57
تبنيه برامج الجودة في 

 أعماله 
3  

  3 تحفيز العاملين   3 مستوى الدافعية للعمل 54

  11   11 المجموع

  511 المجموع العام 

 كفايات ترشيح مديري التعليم بالمملكة العربية السعودية(: بطاقة 5 )جدول

ما الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي إجابة السؤال الثاني: 

 والعشرين؟

، أسلوبي الصياغة العامة والخاصةبوي، وهي الجمع بين تمت صياغة الكفايات بالطريقة األكثر شيوعا  في المجال التر 

 بحيث يُذكر المجال الرئيسي للكفاية مع شرح موجز، ومن ثم تعّد عناصر كل مجال كما يلي:
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 الكفاية المجال

 الكفايات العلمية

)يقصد بها: المعارف التي ينبغي على القائد اكتسابها لمواكبة 

التطور العلمي، واالندماج بعصر المعرفة وإدراك تأثير 

 لعولمة(ا

 يمتلك الوعي العالمي بالتحديات المستقبلية. -

 يُلم بالمتطلبات المهارية لوظائف المستقبل. -

 يستحضر حلول مبتكرة لحل المشكالت. -

 يولّد قيمة إبداعية من المعلومات المتاحة. -

 متلك فن إدارة األزمات.ي -

 الكفايات التقنية

والتصورات المستقبلية )يقصد بها: المنتجات التقنية المتطورة 

 لنتائج الثورة الصناعية الرابعة(

 يلتزم بسياسات القانون الرقمي. -

 يفّعل الثقافة الرقمية لتحقيق التنافسية. -

 يفّعل وسائل التعليم عن بعد. -

 يوظف تقنيات الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرارات. -

 يدعم اخضرار التعليم بالتقليل من المخلفات الرقمية. -

 الكفايات االقتصادية

)يقصد بها: األدوار االقتصادية الجديدة إلدارات التعليم 

 بالمستقبل في ضوء التغيرات االقتصادية(

 يوائم بين أهداف إدارة التعليم وأهداف التنمية االقتصادية. -

 يعقد شراكات محلية مع قطاعات مختلفة. -

 يستثمر الموقع الجغرافي لتحقيق موارد مالية إضافية. -

 سّخر مخرجات التعليم لتعزيز الثروات الطبيعية.ي -

 الكفايات االجتماعية 

)يقصد بها: الكفايات الالزمة للقائد التربوي في ظل التغيرات 

 االجتماعية المتعلقة بالمكونات الديموغرافية والبيئة المحلية(

يشجع اكتساب الكفاءات المهنية لمهارات القرن الحادي  -

 والعشرين. 

 أثر التغيّرات الديموغرافية على جودة التعليم.يراعي  -

 يعزز التكيّف مع مختلف الثقافات. -

 يعزز الوعي االجتماعي تجاه قضايا البيئة والمناخ. -

 

التي تؤكد على وجوب امتالك قادة التعليم  (7151سالتسمان وشيلتون ) توافق نتائج السؤال الثاني مع دراسة نالحظو

 اتخاذ القرارات، ومع بعضها البعض اندماجها زوتعز ،داخل المجتمع الواحد لعقلية عالمية تسهم في فهم الثقافات المختلفة

 مع ،ةالتعليمية بفعالي األزمات مواجهةتحمل الضغوط والقدرة على ، ونظرة عالمية تستشرف المستقبلبناء  على  التربوية

( في أهمية امتالك مديري 5341/5341كما توافقت مع نتائج دراسة اليوسف ) .حل المشكالتل التفكير اإلبداعيامتالك مهارة 

كفايات القيادة المتمثلة في احترام الثقافات المتعددة، وكفايات التخطيط االستراتيجي المتمثلة في وضع خطط الطوارئ، التعليم ل

إلى حداثة الدراستين،  عائدولعل ذلك  مع مؤسسات المجتمع المحلي. تطوير شراكات حقيقية المجتمعية فيوفي كفايات الشراكة 

كفايات  وائم. في حين جاءت بقية الدراسات بققادة التعليمل المستقبلية كفاياتالأهم  استشراف منهم كل   في الخبراء ومحاولة

 .وال تلبي احتياجاته ال تواكب تحديات التعليم في المستقبل "تقليدية"
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  كفايات مديري التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين؟ وير. ما مقترحات تط3

 ( مجاالت كالتالي:8على استجابات الخبراء، وعلى نتائج الدراسات السابقة، تصنف الباحثات المقترحات التطويرية إلى ) بناء    

 األول: التوأمة المهنيةالمجال 

بحيث يتم ربط إدارة التعليم بإدارة  بين إدارات التعليم في الداخل أو الخارج، اعتماد أسلوب التوأمة المهنيةويقصد به 

 تعليم ذات خبرة وتجارب ناجحة لتحقيق مستوى أكبر من الفائدة. 

 : الشبكات المهنيةثانيالمجال ال

المملكة  جميع مناطق ، بحيث يتم ربط مدراء التعلم فيبين إدارات التعليم المهنيةاعتماد أسلوب الشبكات به ويقصد 

 فرص تبادل الخبرات والتجارب ودعم بعضهم بعضا . عزز؛ تفاعلة إلكترونية تواصل بقنوات

 المجال الثالث: مجموعات التخصص

 تعنى بمواجهة تحديات التعليم في القرن الحادي والعشرين، وتضم بداخلها ويقصد به تشكيل مجموعات تخصص

 .مشتركةالعلمية التربوية والهتمامات الا ويذ مديري التعليم

 المجال الرابع: البحوث اإلجرائية

 المختصة بتحديات القرن الحادي والعشرين تنمية الوعي لدى مديري التعليم بأهمية تفعيل البحوث اإلجرائيةويقصد به   

 داخل إدارات التعليم؛ بغرض التعرف على طبيعة هذه التحديات وأبعادها وعالقاتها مع غيرها.

 المجال الخامس: اللقاءات والزيارات

 .المختلفة ةالتعليم داخل وخارج المملكة لالستفادة من الخبرات الدولي يريدبين مويقصد به تفعيل الزيارات المتبادلة 

 المجال السادس: البرامج التدريبية

تطوير كفايات مديري التعليم في ضوء بمتخصصة الدورات العمل والتدريبية وورش البرامج العقد ويقصد به 

 .Coachingكالتدريب الفردي  ،حديثةالساليب األاعتماد مع الحرص على  ،مهارات القرن الحادي والعشرين

 المؤتمرات والندوات:المجال السابع: 

أبرز ما يستجد في مجال مهارات القرن لمناقشة  ؛دولية على مستوى إدارة التعليمالمحلية والمؤتمرات العقد ويقصد به 

 الحادي والعشرين من دراسات علمية وأبحاث تطبيقية.

 المجال الثامن: األساليب اإلجرائية:

القرن  كفاياتوفق  مع تحديد معايير تقويم األداء لشاغلي منصب مدير التعليم إعادة التوصيف الوظيفيويقصد به 

 الحادي والعشرين.
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 توصيات الدراسة. 5

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثات بما يلي:

 تطلبات القرن الحادي والعشرين.م تواكببحيث  إعادة النظر في معايير وشروط تعيين مديري التعليم -

، مع العمل بالمقترحات التي االستفادة من قائمة الكفايات المذكورة في الدراسة عند اختيار واستقطاب مديري التعليم -

 .تساعد في تطويرها

 التعاون المشترك بين إدارات التعليم والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي لتأهيل مدراء التعليم الحاليينتفعيل  -

 أحدث الكفايات التي تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين.ب )الصف الثاني للقيادة( ومساعديهم

 إزالة الصعوبات التي تواجه تطوير كفايات مديري التعليم بالمملكة العربية السعودية. -

 الدراسة مقترحات. 6

 في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثات إجراء الدراسات التالية:

 القرن الحادي والعشرين. في ضوء مهاراتاالحتياجات التدريبية لمديري التعليم  -

 تصميم برامج تطويرية إلكساب مديري التعليم كفايات القرن الحادي والعشرين. -

 عشرين لدى مديرو المناطق التعليمية.لدرجة توافر كفايات القرن الحادي وا -

 من وجهة نظر وكالئهم. التحديات التي تواجه مديري المناطق التعليمية -

 

 المراجع. 1

مكتبة الرياض: . الواقع والتطلعاتإدارة المناطق التعليمية بالمملكة العربية السعودية: (. 5341العزيز ) البراهيم، هيا عبد

 .الملك فهد الوطنية

مجلة (. تطوير منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين. 7154الباز، مروة محمد )

 .37-5(، 51) 1التربية العلمية، 

دكتوراه(.  )رسالةتنميتها  الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية وأساليب(. 5371) عبد هللاالبطي، 

 معة الملك سعود، الرياض.جا

اإلدارة التربوية  (. تطوير اختيار القيادات التعليمية بالتعليم التقني بفلسطين في ضوء اتجاهات7111أبو جراد، محمد يوسف )

 . 37-5، 1 حولية كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية،الحديثة. 

  دار الرتب الجامعية. لبنان: .هل القادة يولدون أم يصنعون؟جلعوك، محمد علي )ب.ت.(. 
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التعليم من أجل المستقبل: (. 7151) ؛ خيا، ليوتان، كريسجيان، ليو؛ روي، ووي؛ تشنغ، وليو؛ مان، وشي؛ بينيان، وزو؛ 

 قطر. تعليم، . مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الالتجربة العالمية لتطوير مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين

(. تصورات مستقبلية الستخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير النظام 7151محمد؛ عبابنة، صالح )الزبون، 

 . 871-111(، 4)7 مجلة جامعة النجاح لألبحاث،التربوي. 

بالمملكة العربية التعليم واستشراف المشكالت التنظيمية المستقبلية لإلدارات العامة للتربية (. 5341الزهراني، فتحية صالح )

. جامعة الملك (رسالة دكتوراه غير منشورة) السعودية وسبل عالجها في ضوء نظرية تريز: تصور تدريبي مقترح

 الرياض.  ،سعود

، 71وطنية طموحة. ) عام / الدكتور آل الشيخ: دعم القيادة الرشيدة مكننا من االستثمار في بناء إنسان المستقبل وفق رؤية

 https://www.spa.gov.sa/2026225 . تم االسترجاع من الرابط:وكالة األنباء السعودية(. 5335جماد األول، 

)رسالة الرياض  بمدنية أساليب تنمية الكفايات المهنية لمديري مدارس التعليم العام(. 5351محيسن ) عبد الرحمنالشمري، 

 جامعة الملك سعود، الرياض.  ماجستير غير منشورة(.

المجلة العربية للعلوم (. إعداد القيادات التنموية في ضوء تحديات القرن الواحد والعشرين. 7154العبيري، فهد حمدان )

 .311-411 (،4)7، االجتماعية

، التربية مجلة التعليم. مدراء التعليم للصالحيات الممنوحة لهم من وزارة(. واقع ممارسة 7151) عبد العزيزالعريني، ابتسام 

(515 ،)117- 131. 

)رسالة الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية (. 5373/ 5374العريني، عبدالعزيز )

 دكتوراه(. جامعة الملك سعود، الرياض.

ممارسة الكفايات المهنية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة (. 7151عبيد )العنزي، 

 .171-383(، 4) 7العلوم التربوية، . العربية السعودية

(. الكفايات الالزمة للقيادة التربوية لدى مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت ووسائل 7151القطان، عروب أحمد )

 .115-154، 33التربوية،  المجلةتها من وجهة نظر الطالبات المعلمات بكلية التربية األساسية. تنمي

 رسالة) الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية(. 7113/ 5371الكريدا، سليمان علي )

 جامعة الملك سعود، الرياض. (.دكتوراه غير منشورة

العالمية  االتجاهات الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي األنشطة التربوية الحرة في ضوء(. 7111) عبد النبيهالل، مجدي 

 .التنميةوالمركز القومي للبحوث التربوية القاهرة:  المعاصرة.

 .3ط العامة للتعليم بمحافظة جدة.. اإلدارة 5331اإلجرائي ألمانة إدارة تعليم جدة و(. الدليل التنظيمي 5331وزارة التعليم )
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مجتمع المعرفة برنامج  الكفايات اإلدارية الالزمة لمديري التعليم وفق متطلبات(. 5341/ 5341اليوسف، مصطفى يوسف )

 ، الرياض.جامعة الملك سعود (.رسالة دكتوراه منشورة) تدريبي مقترح
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استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات تطبيقدرجة   

 إعداد الباحثة/ هبه محمد عبد هللا اليعيش

جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعوديةماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية،   

Email:  Heba_alyaeesh@yahoo.com  

عايدة ذيب عبد هللا محمدالدكتورة/  إشراف  

 مستخلص الدراسة

الطفولة المبكرة من وجهة نظر هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة 

المعلمات في محافظة االحساء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه الكمي، و تم إعداد استبانة لجمع 

( 0753البيانات، وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم توزيعها إلكترونياً على عينة من معلمات الطفولة المبكرة والبالغ عددهن )

( استبانة، و أسفرت النتائج أن درجة تطبيق معلمات مرحلة الطفولة المبكرة 802معلمة، و كانت نسبة المسترد والصالح منها )

الستراتيجية التلعيب في العملية التعليمة جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت أن تقدير المعلمات الكبير ألهمية تطبيق استراتيجية 

رحلة الطفولة المبكرة، وباستخدام األساليب اإلحصائية للتعرف على تباين استجابات عينة الدراسة تبعاً التلعيب في التعليم لم

( α≥  0,05لمتغيِّري عدد سنوات الخبرة والمرحلة الدراسية، كشفت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

راتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّري عدد سنوات الخبرة والمرحلة الدراسية، وفي بين متوسطات تقديرات المعلمات لدرجة تطبيق است

ضوء ذلك توصي الدراسة بضرورة رصد الخبرات الناجحة في مجال تصميم وتطبيق استراتيجية التعليب في التعليم وتعميمها 

يتم التلعيب وما تتطلبه من إجراءات ل على مستوى مرحلة الطفولة المبكرة، وتزويد مطوري المناهج بدليل تطبيق استراتيجية

 مراعاتها عند بناء مقررات مرحلة الطفولة المبكرة.

 .تعليم إلكتروني المحتوى، تقنيات حديثة،تلعيب  ،الشارات استراتيجية التعليب، :الكلمات المفتاحية
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The Degree of Application of the Gamification Strategy in Early Childhood from the 

Point of View of Teachers  

By: Heba Mohammed A Alyaeesh      

Supervisor Aida Deeb A Mohammed 

Abstract: 

The study aimed to reveal the degree of application of the gamification strategy in early childhood 

from the point of view of female teachers in Al-Ahsa Governorate, to achieve the objectives of the 

study, the descriptive quantitative approach was used, questionnaire was prepared to collect data, 

after confirming its validity and reliability, it was distributed electronically to (5703) teachers a 

sample of early childhood teachers, and the percentage of recovered and valid ones was (258) 

questionnaire, after conducting statistical treatments, the results of the study concluded that the 

degree of early childhood teachers applying the gamification strategy in the educational process 

came to a high degree, the results also showed that female teachers greatly appreciated the 

importance of applying the gamification strategy in early childhood education, and by using 

statistical methods to identify the variation in the responses of the study sample according to the 

variables of the number of years of experience and the stage of study, the results revealed that there 

were no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the 

averages of the parameters’ estimates of the degree of application of the gamification strategy due 

to the variables of the number of years of experience and the educational stage. Therefore, the 

study recommends monitoring successful experiences in the field of designing and implementing 

the packaging strategy in education and disseminating it at the level of early childhood, and 

providing curriculum developers with a guide to applying the gamification strategy and the 

procedures it requires to be taken into account when building early childhood curricula by 

including activities that help implement this strategy. 

Keywords: Gamification Strategy, Badges, Content gamification, Modern technologies, E-

learning. 
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 قدمة:مال. 1

قاً معترفاً به حتعليم خالل هذه المرحلة العد يو ،في التعليم طفلكل الطفولة المبكرة هو األساس لرحلة  مرحلة التعليم في

في  لطفلامرحلة الطفولة المبكرة على حياة ويؤثر التعليم في في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها معظم دول العالم، 

رة يؤدي االستثمار في مرحلة الطفولة المبكف المستقبل، سواء من ناحية الصحة الجسدية و العقلية، أو القدرة على النجاح في الحياة

وتطوير قدرات األطفال الصغار والتي سيمتد أثرها مدى الحياة، وقد اتفق المهتمون بعلم النفس والباحثون أن السنوات  ،إلى تحسين

يتبلور خالل السنوات الثمانية األولى من ( من ذكاء الفرد %05العمرية؛ ألن ) المراحل األولى من حياة اإلنسان تعد من أهم 

وبناء الجهاز العصبي، والتفكير، واللغة، وتتشكل شخصيته من خالل التفاعل بين ما يولد  ،عمره، وفيها يتسارع النمو العقلي

 ة.وأساليب تربوية وعالقات إنساني الطفل به من قدرات واستعدادات، وما يتعرض له في البيئة التعليمية من خبرات معرفية

ك يجب تب له النجاح في مراحله التعليمية التالية، لذلك ،للطفل سبل التعليم الجيد التي تنمي مداركة ومهاراته تفإذا توفر

عليمية لما لها من أثر بارز في تحقيق األهداف الت ؛أن يولي العاملون في العملية التعليمية اهتماماً واسعاً لالستراتيجيات التعليمية

ففي لتنمية، بتكار لتلبية متطلبات ااع واالالمرجوة، ورفع جودة عمليات التعليم ومخرجاته، وتطوير بيئة تعليمية محفزة على اإلبد

لبناء جيل متعلم ومبدع ومبتكر،  8535ظل التطور العلمي والمعلوماتي الراهن، وانطالقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 

استراتيجيات رق وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على األبداع من خالل استخدام طتطوير أهداف وزارة التعليم للضمن أصبح من 

 تعليمية حديثة.

ي تستهدف واالتجاهات الحديثة الت ،وبالتالي أصبح من الضروري على القائمين في العملية التعليمية مواكبة المستحدثات 

تعليم المتعلم كيف يتعلم، وكيف يفكر، وكيف يشارك بفاعلية، ومن بين هذه االتجاهات الحديثة في التدريس استراتيجية التلعيب 

ين منخرطين محيث يكون المتعل، وتضمن تفاعله مع المادة العلمية ،أو ما تعرف بتلعيب التعليم، فاأللعاب تزيد من دافعية المتعلم

عاب يشارك لفي صورة أ المادة التعليميةيتم تقديم  إذفي نوع جديد من التعلم الممزوج بالمتعة والمرح لتحقيق األهداف المرجوة، 

  (.Kumar, 2012) فيها المتعلمين جميعاً 

التحكم في تعلمهم،  ملة فيفوائد استراتيجية التلعيب في التعليم أنها تعطي المتعلمين خالل الموقف التعليمي حرية كا فمن

كما تساعد في الحد من القلق من الوقوع في الخطأ والفشل، مع زيادة المتعة والمرح في المواقف التعليمية، وتحفزهم على التعلم 

 (.8510، المالحالذاتي وربط التعليم بالحياة الواقعية )

ورها أظهرت فاعلية استراتيجية التلعيب في التعليم، ودوحول تطبيق التلعيب في التعليم هناك العديد من الدراسات التي 

( أن المتعلمين الذين تعلموا باستخدام استراتيجية التلعيب كانوا 8512في إنجاح العملية التعليمية، حيث أكدت دراسة الشمري )

نتيجة التفاعل  فعية الطالب قد تعدلتأكثر نجاحاً من الطالب الذين حصلوا على تعليمهم باستخدام األساليب التعليمية التقليدية، فدا

( أن الستراتيجية التلعيب 8585بينهم وبين بعضهم وبين المعلمة أثناء استخدام استراتيجية التلعيب. وأشارت دراسة شاهين )

(، ودراسة 8512فاعلية في إدارة بيئة التعلم وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي. وتؤكد دراسة الغامدي )

( على أهمية استخدام استراتيجية التلعيب في التعليم، وزيادة دافعية المتعلمين نحو تعلمهم، وتحسين مشاركة 8512السلمي )

أن استخدام التلعيب أفضل من طرق  ((Ghuzanfar et al., 2022وكشفت دراسة غوزنفر وآخرون  .المتعلم في جميع المواد

 عيب يعزز الدوافع لدى المتعلم من خالل استخدام الرموز التصويرية واألوسمة وتجميع النقاط.التعلم األخرى؛ حيث أن التل
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 .لمبكرةوخاصة في مرحلة الطفولة ا ،في العملية التعليمية والدور اإليجابي لها أهمية استراتيجية التلعيب يالحظ مما سبق

 مشكلة الدراسة:. 1.1

إال أنه مازال يواجه الكثير من التحديات، من بينها استمرار بعض المعلمين  رغم التطور الذي نشهده في قطاع التعليم

في تطبيق االستراتيجيات التقليدية، وعدم التكيف مع ما يظهر من استراتيجية حديثة واالستفادة منها في المواقف التعليمية، مما 

دم الذي ألساليب التقليدية سيزيد الفجوة عن العالم المتقيؤدي إلى ضعف مشاركة المتعلمين في العملية التعليمية، فاإلصرار على ا

يشهد تطورات سريعة في جميع مجاالت الحياة، لذلك لم يعد مقبوالً أن يضل المعلمون والمشرفون في المؤسسات التعليمية 

 (.85، ص8552متمسكون بأساليب التدريس التقليدية )عطية، 

مرحلة الطفولة المبكرة وجدت أن اعتماد المعلمين على التدريس بالطرق التقليدية  فمن خالل خبرة الباحثة في مجال التدريس في

ينعكس سلباً على المتعلمين ودافعيتهم للتعلم، ويجعلهم سلبيون ويعتمدون في تحصيلهم على مساعدة األخرين، ففي العصر الحالي 

ه ومشوقه لهم وتتوافق مع اهتماماتهم وخصائصهم يحظى غالبية المتعلمين على أجهزة وألعاب تتميز بتقنيات وعناصر جاذب

العمرية، لذا على المعلمين أن يطور من أساليبهم التدريسية بما يتوافق مع ذلك؛ ليجد المتعلمين في التعليم ما يجذبهم ويجعلهم 

هم يحتاجون الحديثة، لذلك فينخرطون في المهام التعليمية بمتعة ومرح، فجيل اليوم يتميز بمهارات عالية في التعامل مع التقنية 

 إلى استراتيجيات تدريسيه تتماشى مع قدراتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وبما أن استراتيجية التلعيب تعتبر من األساليب التربوية الحديثة والمهمة في تنمية قدرات المتعلمين وخبراتهم، وجذبهم للتعلم 

إيصال المعلومات مع بقاء أثر التعلم، فضالً عن أنها تضفي جواً من المتعة  بأساليب تتفق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، وتسهيل

والمنافسة وتكسر الملل والرتابة خالل المواقف التعليمية، مما يزيد من دافعية المتعلمين وانخراطهم في التعلم، فهي استراتيجية 

للمملكة  8535ط باأللعاب كالتعليم، وفي ضوء رؤية تسعى إلى تطبيق عناصر وآليات اللعبة في مجاالت وسياقات أخرى ال ترتب

العربية السعودية التي تسعى إلى إعداد جيل مفكر، ومبتكر قادر على بناء المعرفة بنفسه من خالل بيئة تعليمية محفزة وجاذبة 

 للتعلم، ظهرت الحاجة إلى تطبيق مثل هذه االستراتيجية.

تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة من درجة إلى ضرورة دراسة وبناء على ما سبق تولد لدى الباحثة الحاجة 

 وجهة نظر المعلمات.

 أسئلة الدراسة:. 2.1

 :في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية

 المعلمات في محافظة األحساء؟ما درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المكبرة من وجهة نظر  -1

 مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟بالتلعيب في التعليم استراتيجية ما أهمية تطبيق  -8

 متغيِّري ضوء محافظة األحساء في في درجة تطبيق استراتيجية التلعيب لدى معلمات الطفولة المبكرة في ما الفرق  -3

 المرحلة الدراسية؟عدد سنوات الخبرة، 
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 أهداف الدراسة:. 3.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 تحديد درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء. -1

 الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظةمرحلة ب في التعليم عن أهمية تطبيق استراتيجية التلعيبالكشف  -8

 .األحساء

ي ضوء محافظة األحساء فالطفولة المبكرة في استراتيجية التلعيب لدى معلمات  الفروق في درجة تطبيق عن الكشف -3

 ، المرحلة الدراسية.عدد سنوات الخبرة متغيِّري

 أهمية الدراسة: . 1.1

هم الدراسة تس قدو ة،القاعدة األساسية للهرم التعليميكونها مرحلة الطفولة المبكرة؛ أهمية  الحالية منتنبع أهمية الدراسة 

راتيجية استتطبيق متطلبات المناهج بما يتفق مع تطوير بأهمية مخططي المناهج في مرحلة الطفولة المبكرة  أنظار لفت في

في رفع  لما لها من دور إيجابي في التعليم راتيجية التلعيباستبأهمية استخدام  في رفع وعي المعلمات كما قد تساعد، التلعيب

 التعليمية.الكفاءة 

 فضالً عنعليمية، م( التي تولي أهمية كبيرة للعملية الت8535تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية )في  تسهم وبذلك قد 

االستفادة من التقنيات الحديثة، والسعي لتوظيفها في النظام مواكبة الدراسة الحالية لالتجاهات العالمية، والتي تنادي بضرورة 

 التعليمي.

 حدود الدراسة:. 5.1

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 تلعيب ودرجة تطبيقها.استراتيجية ال الحدود الموضوعية:

 في محافظة األحساء في المملكة العربية السعودية.الدراسة  تم تطبيقالحدود المكانية: 

 الطفولة المبكرة.: معلمات ةالحدود البشري

 هـ.1111الدراسة خالل الربع الثاني من العام الدراسي  تم تطبيق :الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

أنها تطبيق عناصر األلعاب في سياقات تعليمية بحتة من خالل وسيط تقني، وذلك بهدف جذب ب عرفتُ  استراتيجية التلعيب:

 .(8512وزيادة الدافعية لديهم )الزهير، الطالب 

لتحقيق  ، وذلكأي تحويل المادة الدراسية إلى لعبة مسلية استخدام عناصر األلعاب في الموقف التعليمي: بأنهاوتعرف إجرائياً 

 .م أداة الدراسةدالتي يتم الحصول عليها باستخابالدرجة  وتقاس، تشويقاً كثر ، وجعل عملية التعلم والتعليم أمهمة أهداف تعليمية
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

يعرض هذا الفصل اإلطار النظري المتعلق باستراتيجية التعليب، ومرحلة الطفولة المبكرة، كما يستعرض مجموعة من 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بموضوعها.

 اإلطار النظري .1.2

 :استراتيجية التلعيب .1.1.2

، وهذا ياسيةوالس كافة األصعدة التعليمية والفكرية واالقتصادية فيموجة هائلة من التحديات يعيش أصبح العالم اليوم 

، وأصبحت داعاتويولد اإلب ، وإنما تعليم يفجر الطاقاتوالتلقين من التعليم، ال يعتمد على النمطية حديثأن يكون هناك نوع  يتطلب

تعليمية يكون ات ياستراتيج تطبيق عن طريقبشكل كبير لمساعدة المتعلمين على التكيف مع التحديات المسؤولية ملقاة على المعلم 

مجرد دي من دور المعلم التقلي يتعدىهذه االستراتيجيات على تحقيق التعليم الفعال الذي  تطبيقالمتعلم محورها، بحيث يساعد 

جية تدريس كاستراتي الدراسيةطوال الحصة  تطبيقها سواء تمالتعليمية،  للعملية والملهم ناقل للمعرفة إلى دور القائد والميسر

في  ساعدياختيار االستراتيجية المناسبة  التوفيق في أن حيث، المتعلمينلكسر الروتين، واستثارة دافعية  ااستخدامه أورئيسة، 

يجيات من بين كل هذه االسترات المناسب االختيار لحاذق القادر علىاة، وأن تحقيق ذلك يتطلب المعلم األهداف المنشود الوصول إلى

 (.17، ص.8512وقدراتهم )أمبو سعيدي وآخرون،  المتعلمينالكثيرة ما يتناسب مع مستوى 

تسليط الضوء على إحدى أهم وأحدث االستراتيجيات التعليمية في مجال التدريس  إلىمن هنا سعت الدراسة الحالية 

باسم اللعب أو اللعبة، كذلك يعرف  أي Gameمصطلح حديث مشتق من كلمة  عيبوهي استراتيجية التلعيب، فالتل

Gamefication  للعالمات وللترويجويترجم عربياً بكلمة التلعيب أو اللوعبة، أول ما ظهر في مجال التسويق التجاري للمنتجات 

 .والتدريب والصحةواإلعالم ثم بدأ باالنتقال إلى مجاالت أخرى بما فيها التعليم التجارية، 

غريفين  رفهافقد عرؤى وتوجهات الباحثين والمهتمين بها،  الختالفالتعريفات الستراتيجية التلعيب تبعاً  تختلفو

(Griffin, 2014)  أما تشو لعاب. ليس لها عالقة باأل أخري وطرق تصميمها في سياقات اللعبةبأنها تطبيق عناصر(Chou, 

في  ومخطط األلعاب، وتطبيقها بشكل مدروسبوالتشويق الموجودة عادة  التسليةفيعرفها بأنها مهمة اشتقاق عناصر  (2015

 م بتحفيز المتعلمين على التعلم من خاللتهتالتي تعليمية ال ( إلى أنها إحدى االستراتيجيات8510ير زهور الجهني )الواقع. وتش

ادين أخرى ميبوحل مشاكل  ،والمشاركةاالستمتاع بهدف تحقيق أقصى قدر من  ليميةالتعبيئات الستخدام عناصر األلعاب في ا

وبناء لتخطيط أسلوب نها ( بأ8512. كما عرفها السلمي )اهتمامهم لمواصلة تعلمهم جذبخالل  وذلك من ،خارج سياق األلعاب

 غذية الراجعةوالت ،بالزمنالمتعلقة  والمكافآت توالقواعد والتفاعال مثل: األهداف األلعابعناصر  تطبيقبيئات تعلم اعتماداً على 

المهام  والنقاط الخاصة بأداءوالدرجات دم في المستويات والتق، والقيم الجماليةاالهتمامات و ،والتحدي والسرد القصصي الفورية

اهاتهم نحو وتحسين اتج ،اإلنجاز إلىبغرض تنمية دافعية المتعلمين  ؛التعليمية المواقفوقوائم المتصدرين وحرية الفشل في 

 في عمليتي التعليم والتعلم.  وتفاعلهم وإكسابهم المهارات التعلمية المختلفة، وزيادة مشاركتهم العملية التعليمية،
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اب في يف عناصر األلعدمج المتعة بالتعلم من خالل توظ :بناًء على ما سبق يمكن تعريف استراتيجية التلعيب بأنها

 ،نيللمتعلم والمشاركة االندماجبغرض تحقيق أقصى قدر من  ،المواقف التعليمية بطريقة هادفة ومخطط لها من قبل المعلمة

 وتحسين تجربتهم التعليمية مما يسهم في تكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو التعلم. 

 عناصر التلعيب:. 1.1.1.2

  وتشمل:التلعيب مراعاتها أثناء تصميم  ينبغيعناصر رئيسة  هناك

أسلوب لحفظ النتيجة وتوضيح مدى تقدم المتعلم ونجاحه، فهي الدرجات التي يجنيها المتعلم عند تنفيذه للمهام،  هي :النقاط -1

 (نقطة 1055وهي تمتلك القدرة على تعديل سلوكه، فعن طريقها يتحدد فوزه، حيث يمكن أن يكون الفوز للمتعلم الذي يحرز 

 (.8510القايد، 

تمثل اإلنجازات التي حققها المتعلم، فهي على شكل رسومات تشير إلى وصول المتعلم إلى مستوى معين، أو أنه  الشارات: -8

 .(٥١٠٢ ،خوری (تمكن من تحقيق مجموعة من األهداف المطلوبة

ما يحصل عليه الالعب في نهاية مرحلة معينة أو إنجاز مهمة  وهي النقاط،يتم منح الجوائز والمكافآت عند تسجيل : المكافآت -3

 (.8585أبو موسى،  (فإنه ينال على مكافأة نقطة ١١0٠على سبيل المثال عندما يحقق المتعلم ، محددة

تويات فالمسيتم تقسيم المحتوى التعليمي لموضوعات ودروس بعد ذلك يتم إعدادها وتوزيعها على المستويات،  المستويات: -1

تمثل أحداث يصل إليها المتعلم عند إتمامه مهام محددة، كما أنها توفر تسلسل منطقي لخبرة المتعلم ويلزم المتعلم اجتيازها لتحقيق 

 (.8510)القايد،  األهداف المطلوبة

لوحة نقاط تظهر أسماء المتعلمين المتقدمين ليتمكنوا من معرفة موقعهم بالنسبة لآلخرين، حيث أنها  المتصدرون: هيقائمة  -0

تظهر من هو األول ونقاطة، مما يدفع المتعلم إلى السعي لتطوير مستواه باستمرار؛ ليتحسن موقعه بين اآلخرين ويحافظ بذلك 

  (De Byl, 2013) .الصدارةعلى 

التحديات التي من بينها يختار المتعلم التحدي الذي سيقوم بإتمامه، ويصمم كل تحدي على أساس  هي مجموعةالمهمات:  -0

 (.8510)خوری،  مجموعة من األهداف التي يراد تحقيقها

واب ؛ ليتمكن من معرفة ما إذا كان على الطريق الصفي الوقت المناسب للمتعلمتوفير التغذية الراجعة ينبغي التغذية الراجعة:  -7

  (Gulinna, 2016) .خطتهلتحقيق األهداف المرجوة أو يحتاج إلى تعديل وتحسين 

لتوفير  القصصالحكايات و حيث تساعد: وهي عنصر مهم لجعل التلعيب مثيراً لالهتمام ومحفزاً للمتعلم، الحكايات والقصص -2

الل قصة خ ين من خالله، فهم يتذكرون ويتمكنون من تطبيق المعلومات أفضل حين تقدم لهم منالسياق الذي يتصرف المتعلم

Imad Zeroual, 2017) .) 

محاوالت التكرار: يعتبر الخطأ واحداً من األساليب األساسية للتعلم واإلتقان وتحقيق األهداف، فال ينتهي التلعيب بعد أول خطأ  -2

 (De Byl, 2013). للتعلم  للتكرار، حيث أن التعلم من األخطاء أسلوب فعال وقويإذ البد من توافر محاوالت 
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 أنواع التلعيب:. 2.1.1.2

 التعليم وهما: عملية فيمن أنماط التلعيب من خالل مراجعة األدب التربوي يالحظ أن هناك نوعين 

  البنائي:التلعيب  أوالً:

 كونيالنوع ال  وفي هذا في المحتوى، تعديلأو  تغييرفي الدرس دون إحداث أي  األلعابتطبيق عناصر  على يعتمد

أن  لكمثال على ذ، والمكافآتالنقاط  للتعلم من خالل جمع المتعلمينالدافعية لدى  وتنمية حثللعبة، والهدف هو  الـدرس مشابهاً 

 يكتسب تعلمالم غير أن، األلعابعناصر  على أي مـن تشتملفـال  المطلوبة منه،والمهام للتكاليف  إنهائهعنـد  نقاطـاً  يكسب المتعلم

 (.Kapp el al., 2014إلتمامه ما كلف به ) المتصدرين قائمةالنقاط والشارات، ويكون في 

 :ثانياً: تلعيب المحتوى

ساسي من تلعيب األهو الهدف  باأللعاب محتوى لكي يصبح أكثر شبهاً الوالتفكير باللعب لتغيير  األلعابتطبيق عناصر  

األهداف  تعراضاسمن  بالتحدي بدالً  الموقف التعليميأو بدء  التعليميةإضافة عنصر القصة إلى المادة  المحتوى، على سبيل المثال

إلى  ليميالتع هذه العناصر ال يحول المحتوىمثل إضافة  أن إذ ،طرق تلعيب المحتوىطريقة من تعتبر هذه  ،التي نريد تحقيقها

الذي يتم  لتعليميا ، ويتم إضافتهم إلى المحتوىاأللعابتوفير سياق أو أنشطة تستخدم في ب وذلكيشبه اللعبة أكثر  هل يجعللعبة ب

 (Pandey, 2015).تدريسه 

في  ذينفكالهما يمكن أن  حيث أن يستبعد أحدهما اآلخر الالتعليب، استراتيجية اإلشارة أن هذين النوعين من  وتجدر  

 تأثيراً.وفاعلية التلعيب أكثر استراتيجية يجعل  سوياً بل إن وجودهما  ،الدرسالموقف التعليمي ونفس نفس 

 أهمية استراتيجية التلعيب:. 3.1.1.2

همية أويمكن إيجاز  ،تحقيقها المطلوبالمخطط لها و في تحقيق األهداف التعليميةبارزاً ستراتيجية التلعيب دوراً ال

في  المتعلمعندما يكون  على العمل الجماعي تحافظ بأنها (Carmichael, 2016)ذكرها كارميشيل التلعيب كما استراتيجية 

 أيضاً  ويقوم المتعلمين الفرد في أعماله الفردية،وتساعد هذه األعمال الجماعية ، الحوافز والنقاطلكسب  معهم مجموعة فإنه يتعاون

 التلعيب همويس النجاح، لتحقيقبدأوا بدعم بعضهم  المتعلمين أنذلك يعني ولكسب نقاط الخبرة،  المجموعةأقرانهم في  ةمساعدب

ون على االلتزام ويحرصيبدؤون بضبط أنفسهم  المتعلمينوذلك ألن  القوانين في الفصل واضحة؛تصبح ه خالل فمن على االنضباط

سؤولون م المتعلمونيجعل  مماللجوائز،  الوصول من أجل مستواهم وذلك وتجنباً لنزول بين أقرانهم لزيادة فرص تميزهمباألنظمة 

 الصفية. مباشرة عن انضباطهم في الغرفة  غير بشكل

في حين  قط،ف لفهمهم للمفاهيم حوافز المتعلمينالتعلم القائم على اللعب يعطي إن ف الحوافزمزيداً من  التلعيبيعطي  كما

حيث  نتائج جيدةل التلعيبيقود مرغوبة، وسلوكيات غير ل نقاطال للتشجيع أو حذف هذهللمتعلمين التلعيب يضع نقاط الحوافز  أن

ظهور فوهذا ما يحدث في التلعيب، ولذلك  الغرفة الصفيةجديدة في  طريقةأو  أداةعند البدء بأي  األساسي التناسق هو المفتاح يعد

أوضاع مختلفة  مع مةواألنظومتابعة نفس الروتين  ييوم بشكلأن تطبيقه طويلة، حيث  ولفترةبانتظام  يعني تطبيقه مرضيةنتائج 

  ،شيقةمن المواد المملة مواد التلعيب يجعل  فضالً عن أن ،الزمنلنتائج طيبة مع مرور  يؤديوباستخدام الحوافز 
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يحضرون  يجعلهم مينللمتعل أسباباً  يقدم، ولكن التلعيب العلومأو  اللغة اإلنجليزيةأو  الرياضيات المتعلمينقد ال يفضل كل ف

 تنعكسة التعلم أثناء عملي تكون حاضرة التي المتعةفإن  مادة معينة المتعلمللتعلم، فعندما ال يحب  إيجابيةبطاقة  للغرفة الصفية

 .إيجابياً  اً حاضرفيكون  عليه

 التلعيب في التعليم:  استراتيجية أهداف . 1.1.1.2

لكي  ؛ميةالمواقف التعلي خاللدمج اللعبة أو األلعاب اإللكترونية على المعلمون المهتمون باستراتيجية التلعيب  يحرص

 ا من مادة صعبةهوإثارة بالنسبة للمتعلمين، وتحويل ومتعة وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر جاذبية التعليميةتكون المادة 

 الرئيسية( األهداف 8512عبد الحميد ) التعلم. وبيّنروح المشاركة والدافعية نحو تعزز لديهم ؛ لشيقةو ممتعة إلى مادة مملة

 والتي تتمثل بما يأتي: العملية التعليميةالستراتيجية التلعيب في 

للمتعلمين  وتحسين القدرات العقلية والمعرفية تطويرعلى  من خالل العملية التعليميةالتلعيب  تسهم استراتيجية أهداف معرفية:-1

 .واالبتكاراالستكشاف القدرة على المهارات وتنمية و

 والقيادة وأخذ القرارات القوانين والقواعد واألنظمة، وتعلم معهمالالعبين وتبادل األدوار  بينإن التواصل  أهداف اجتماعية:-2

مع باقي  االجتماعي لالنخراطتؤهل الالعب واالنطواء، كما  الخجلك ينلدى المتعلم تعالج بعض المشاكلمن األمور التي 

 المتعلمين.

د الفوز الذي يرافق المتعلم عن بالفخر تعزيز الدافعية واإلحساس إلىالتلعيب  تؤدي استراتيجية أهداف عاطفية أو وجدانية:-3

 بذكائهم.  تكوين الشخصية عند إحساسهمفضالً عن ، واإلنجاز

لسرعة اوالتنظيم والتخطيط و متعددة كحل المشكالت التلعيب يتقن المتعلم مهارات استراتيجية طريق فعن :مهاريةأهداف -1

 والدقة.

فق الحسي والعضالت والتوا للحواستدريب التحفيز والحيث  منبجسم اإلنسان  متصلةالتلعيب  استراتيجية أن أهداف بدنية:-5

 المتعلم.العصبي والعضلي لدى والتآزر والعقلي 

 :في التعليم استراتيجية التلعيب. 5.1.1.2

 دينميافي  وتوظيفهاكل مميزات األلعاب الستثمارها  تجمعالتلعيب  استراتيجيةإن  (Alvarez, 2017) الفاريز ذكر

( لتحفيز الحريات 8510العصيمي ) أوردهاالتي في التعليم  الستراتيجية التلعيبالتعليم، ومن أهم هذه اإليجابيات أخرى مثل 

 األربع:

 حيث يخلو من ،مالفشل لدى المتعلبشعور الالتلعيب يختلف استراتيجية  ومعحدث التعلم، الفشل يُ  وقوع تكرار : إنحرية الفشل -1

 في الحياة الواقعية.المتعلم الذي يمكن أن يشعر به  والقلق الخوفو التوتر

ح الفرصة يتيوهذا  ،والتكرار حرية التجربة بال شك يحصل علىحرية الفشل تجعله على  المتعلمحصول  إن :حرية التجربة -8

 التعلم.جودة يعزز من أمام المتعلم للتوجه للتعلم الذاتي الذي 
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حيث تعتبر من أهم الحريات التي لكل فريق، ومواصفات وتحديد سمات  فرق تكوينمن خالل : اتخاذ مواقف مختلفةحرية  -3

 .نظر مختلفة من رؤية المشكالت من وجهاتالمتعلمين  تمكنكما أن يحظى بها المتعلمين،  يمكن

لى تحسين عوالنشاط المكثف التركيز فترات و والركود النسبي الراحة عملية التناوب بين فترات: تساعد حرية بذل الجهد -1

 .طبيعية استعادة تركيزهم بصورة من المتعلمين وتمكنالتعلم 

يها المتعلمين وشيقة يعمل فالعملية التعليمية بالعديد من الفوائد، التي تجعل منها عملية ممتعة  ة التلعيباستراتيجي تمد

حريتهم الكاملة في المتعلمين  تعطي استراتيجية التلعيب أن ((Al-Azawi et al, 2016 آخرونو الزاويبنشاط، فقد أشار 

ويفضلونها، مما يؤدي إلى زيادة المتعة والتسلية لدى المتعلمين في المواقف التعليمية  آليات التعليم التي يستوعبونها استخدام

من التعلم  إتاحة فرصوبما تمتاز به استراتيجية التلعيب هو  فترات أطول على المحتوى بال ملل،  وبالتالي ستمكنهم من قضاء

دون و آمن في جالخطأ أو الفشل  في حالالمحاولة مرة أخرى تكرار من خالل للمتعلم وسائل تعليمية مختلفة توفير الحرية  خالل

زهم كما أنها تعطي المتعلمين التغذية الراجعة الفورية وتحف ،مما يعزز استمرارية المشاركة في المهام التعليمية أية انعكاسات سلبية

 ت وإثارة الدافعية لديهم، فقد أشارت الدراسات إلىعلى التعلم الذاتي المستمر وتطور مهاراتهم في القراءة والكتابة وحل المشكال

مين فقد وما تقدمه استراتيجية التلعيب من فوائد ال تقتصر على المتعل للمتعلمين،من الكفاءة الذاتية  تزيدأن استراتيجية التلعيب 

تلعيب وتمكن ال أسلوبطبيقات تدعم حيث أنها تساعد المعلم ايضاً في تقييم أداء المتعلمين وتقدمهم، وذلك من خالل االستعانة بت

 إضافة مالحظته على أداء المتعلمين وحساب نقاط تقدمهم. المعلم من

علم عن على سلوك المت تؤثرفي السياق التعليمي يمكن أن التلعيب استراتيجية أن  وفي ضوء ما سبق يمكن مالحظة

 تقدمة فما ،طريق تحفيزه على حضور الغرفة الصفية برغبة وحماس أكبر، مع التركيز في المهام التعليمية المفيدة وأخذ المبادرة

موكلة لمتابعة تقدم المتعلمين ومقدار إنجازهم للمهام اتسهل للمعلم فهي  ،على حداً سواءللمتعلم والمعلم  من فوائدستراتيجية الا هذه

غير ثقيلة أو مملة وذلك من خالل ما تعمل عليه  لعملية التعليمة ممتعةتجعل امن فوائد فهي إليهم، فضالً عما تقدم للمتعلم 

 جاذبهم بشكل ل يمهوتقد ،واهتمامات المتعلمين اليوم احتياجاتمع  يتناسباستراتيجية التلعيب من تكيف للمحتوى التعليم بما 

من متعه  يهف يرغبللمتعلم ما  تقدمأهداف العملية التعليمة التي يسعى إليها المعلم وفي الوقت نفس  قفتسهم في تحقيوممتع 

 . زمالئهوتحديات وتعاون بينه وبين 

وتقدم تغذية  ،كما أنها تسهم في بقاء أثر التعلم وزيادة اكتساب المتعلمين لما يستقبلونه من مفاهيم خالل الموقف التعليمي

ع إتاحة فرص المحاولة والتكرار دون انعكاسات سلبية مما يساعد في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين لهم مراجعة فورية 

، وغيرهايو، والتربية، والحاسوب، وألعاب الفيد فس،ة من خالل تشابك مجاالت علم النة بالشموليتتّسم هذه االستراتيجيفنحو التعلم، 

قصى المتعلمين على التعلم بتوظيف عناصر األلعاب في بيئات التعلم، وذلك لتحقيق أ يحفزفي التعليم هو منحى تعليمي  فالتلعيب

 المتعلمين لمواصلة التعلم.  انتباهجذب  عن خاللقدر من المشاركة والمتعة 

 العملية التعليمية:التلعيب في  استراتيجية توظف عناصر ومبادئتطبيقات . 1.1.1.2

 منها: ليميةالعملية التعفي  االستعانة بها لتطبيق استراتيجية التلعيب يستطيع المعلمونالتي من التطبيقات  العديدهناك 
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 والسلبية ابيةاإليج سلوكيات المتعلمين بتسجيل الدراسية بشكل أفضلإدارة الفصول  منالمعلمين  يمكنتطبيق دوجو:  سكال -1

صيات كرتونية رموز لشخ بتوفيره التطبيق ، يتميزالولدينومشاركتها مع  ومنح النقاط، وتصميم شعارات للمهام التي يحددها المعلم

 (.8510ومحببة للمتعلم )كمال،  شيقة

 .أعلىيات إلى مستو يتمكن من االنتقالللنقاط، لكي  المتعلم جمعلتعلم اللغات المختلفة، من خالل  جداً  ممتع تطبيق دولينجو: -8

(Michel & Burr, 2015) 

يسمح  وشيقة للمتعلمين، كما ممتعة إلى أنشطةالتي قد تكون مملة  األنشطة التعليمية من تحويل المعلمين يمكن موقع كويزيز: -3

 (.8585)شاهين،  مع غيرهم من المربين وتبادلهاقصيرة،  لهم بتصميم اختبارات

 ،للمعلمين بتصميم أنشطة ممتعة من خالل عرض األسئلة على الشاشة واإلجابات في أجهزة المتعلمينموقع يسمح ت: كاهو -1

مة وبالتالي يظهر أسمة في أعلى قائ ،ومن يتمكن من اختيار اإلجابة الصحيحة وبشكل أسرع من اآلخرين يحصل على نقاط أكثر

 ها في وقت محددتنفيذيتم م التعليمية إلى ألعاب وتحديات مسلية المتصدرين، وعليه فهو تطبيق ساعد المعلمين على تحويل المها

(Irmgard & Thomas, 2015). 

 مرحلة الطفولة المبكرة:. 2.1.2

ة العمرية وتنقسم إلى فئتين عمريتين الفئ، في حياة الطفل إلى العام التاسعمتد مرحلة الطفولة المبكرة من العام الثالث ت

األولى تمتد من ثالث إلى خمس سنوات ويطلق عليها مرحلة رياض األطفال، والفئة العمرية الثانية تمتد من ستة إلى تسعة سنوات 

ة ؛ لكونها مرحلوتعد من أهم مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان وأكثرها أثراً في حياتهويطلق عليها مرحلة الصفوف األولية، 

هذه المرحلة تميز تو نموه، حساسة يكون لدى الطفل القابلية واالستعداد للتعلم واكتساب المهارات والتطور بمجاالتوفترة  تكوينية،

لتي اباالتزان الفسيولوجي وزيادة الميل إلى الحركة والنشاط، وتكوين المفاهيم االجتماعية، والنمو السريع باللغة، ونمو المهارات 

 فهي فترة االنطباعات والخبرات األولى له. سابقاً واكتساب مهارات جديدة الطفل اكتسبها

 استراتيجيات التدريس الحديثة: في ضوءأدوار المعلمة . 3.1.2

للجوء واكبة هذه التطورات وام إلزاماً عليها وأصبح المعلمةتغيرت أدوار في ضوء التغيرات السريعة في العصر الحديثة 

واستخدام  ،المعلومات لنقاإللقاء والتي تقتصر على  ،في التعليم االستراتيجيات الحديثة واالبتعاد عن الطرق التقليديةتطبيق إلى 

)عثمان  رفةلى المعع للحصول حيداالختبارات والتقييمات الورقية فقط لتحديد مستوى تقدم المتعلمين، واعتبار المعلمة المصدر الو

 (.8581والعثماني، 

حيث أصبحت المعلمة تلك األدوار التقليدية، إلى أدوار أخرى جديدة  حولت حديثةالستراتيجيات الولكن مع ظهور ا

التفكير  مهاراتة تنميبتطبيق كافة الطرق التي تسهم في  ومحفزة لإلبداع، غرفة الصفيةومديرة ماهرة للحوار في الللتعلم،  ةميسر

 المتعلمين.لدى 
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 تبعاً ي يأت، دوار التي يلزم أن تقوم بها المعلمةاأل تعدد بأنومن خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة تبين 

 تلبيةل محاولةهو  تنوعلاهذا الغرض األساسي من يمية في القرن الحادي والعشرين، فالمتسارعة في العملية التعل للتغيرات

مو الطفل ن في يسهمإلى توفير المناخ التربوي الذي  هذه المرحلة، حيث تهدف في مرحلة الطفولة المبكرةالمتعلمين احتياجات 

معلمة الر وبالتالي لم يعد دوأقرانه، من التفاعل اإليجابي مع  تمكن الطفلالقيم واالتجاهات السلوكية التي  هنمواً متكامالً، واكساب

ملية في الع والمتنوعة الحديثةمن األدوار  العديدبل أصبح على عاتقها  ،لة عن األموحمايته كبدي على رعاية الطفل مقتصراً 

 .تكنولوجية أو تربوية أو مهنية أو نفسيةسواء كانت  التعليمية

  الدراسات السابقة: .2.2

ترتيبها تم د قالتي تناولت استراتيجية التلعيب وأهم ما توصلت إليه، و سيتم استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية

 .من األقدم إلى األحدث

الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب ومعوقات تطبيقها لدى معلمات  هدفت( والتي 8512دراسة العتيبي )

، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحاسب االّلي بمنطقة الرياض من وجهة نظرهن

استجابة، وأظهرت نتائج الدراسة أن  75معلمة وتم الحصول على  725استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع 

ة رجة كبيرة، كما تبين أن هناك موافقدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب لدى معلمات الحاسب االّلي بمنطقة الرياض جاءت بد

بدرجة كبيرة من قبل عينة الدراسة على وجود معوقات لتطبيق استراتيجية التلعيب، ومن أهم ما أوصت به الدراسة إعادة توزيع 

 اتيجية التلعيب.أعداد الطالبات على الفصول الدراسية بما يتناسب مع تطبيق استر

التعرف على فاعلية تلعيب التعلم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى إلى هدفت ( والتي 8512دراسة الغامدي )

تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، وتم استخدام المنهج شبة التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة صممت 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين ، تلميذة 07الباحثة مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 

 د التحدي:تعلم الرياضيات عند أبعامتوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعية نحو 

لخدمة على الل اتدريب المعلمات خمجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة باالستمتاع بالتعلم، والكفاء، والدرجة الكلية، لصالح ال

 كيفية تدريس الرياضيات وفق استراتيجية التلعيب.

(  والتي هدفت إلى التحقق من فاعلية استراتيجية التلعيب في إدارة بيئة التعلم الصفية وال صفية 8585دراسة شاهين )

داف الدراسة تجريبي، ولتحقيق أهالة والمنزلية وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي، وتم استخدام المنهج شب

دوجو كأداة مالحظة سريعة لتقييم أداء التالميذ أثناء تطبيق  باستخدام تطبيق كالس لكترونيةقائمة رصد إقامت الباحثة بإعداد 

يب التلع يجيةمن تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وأظهرت النتائج فاعلية استرات 10استراتيجية التلعيب، وتكونت العينة من 

دوجو في إدارة بيئة التعلم الصفية وال صفية والمنزلية وتحسين األداء الدراسي لدى أفراد عينة البحث،  المصممة بتطبيق كالس

 وأوصت الدراسة بعقد ندوات و ورش عمل لتوعية المعلمين والموجهين بأهمية استخدام تطبيقات التلعيب في المواقف التعليمية.
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في تنمية مهارات التفكير  (Gamification)إلى تقصي أثر استخدام التلعيب سعت ( والتي 8585دراسة النادي )

قيق أهداف ، ولتحتجريبيالشبة وتم استخدام المنهج  مة عمان،اإلبداعي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مادة العلوم بالعاص

 عن النتائج وأسفرت، من الطلبة 131ونت عينة الدراسة من اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، وتكالدراسة استخدمت الباحثة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء الكلي، وفي كل مهارة من اختبار مهارات التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي لصالح 

علوم، وتحديداً في تدريس مادة الضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة استخدام استراتيجية التلعيب في المجموعة التجريبية، و

  لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

معلمي التربية في مرحلة  آراء الكشف عنوالتي هدفت إلى  (Verónica et al., 2020) دراسة فيرونيكا وآخرون

منهج الرياضيات  ة لتطويرالفصل الدراسي باعتباره إحدى األدوات المنهجي فيالطفولة المبكرة المستقبليين حول استخدام التلعيب 

لدراسة من وتكونت عينة ا استخدام االستبانة،ولجمع البيانات تم  ،وتم توظيف المنهج الوصفي الكمي، في هذه المرحلة التعليمية

 تخصصيوكشفت النتائج عن رؤية م طالبًا مسجاًل بكلية التربية لتعليم مراحل الطفولة المبكرة في جامعة قرطبة )أسبانيا(، 838

لى نموذج مكون مد ذلك عوقد اعته أحد مصادر تعلم محتويات رياضية، التعليم المستقبليين إلمكانية االستعانة بالتلعيب باعتبار

العمر أو  أن عوامل مثل تبينكما  ء الروابط بين المفاهيم الرياضية،بنا، والثاني تنمية التفكير الرياضيمن عنصرين: أولهما 

 خدام التلعيب في الفصول الدراسية بمراحل الطفولة المبكرة. الجنس ال تحدد تصور است

( والتي تناولت الكشف عن درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في تعليم العلوم والمعوقات 8581دراسة العبدان والقرني )

ة لجمع ي، وقد تم إعداد استبانالتي تواجه المعلمات عند تطبيقها بمدينة مكة المكرمة، واستخدمت الباحثة المنهج المتقارب المتواز

معلمات،  0وتم عمل المقابالت مع معلمة،  855البيانات الكمية والمقابلة لجمع البيانات النوعية، وتكونت عينة الدراسة من 

تلعيب ن الإال أنهن يطبق النتيجة، ورغم هذه عيب في دروس العلوموأسفرت النتائج عن إيمان المعلمات الكبير بأهمية استخدام التل

لمعلمات ل تطبيق اوجود معوقات تراوحت من متوسطة إلى عالية أدت إلى تقلي تبين جة متوسطة في المواقف التعليمية، كمابدر

التلعيب،  يةاستراتيجللتدريس وفق  الالزمة، وأوصت الدراسة بتجهيز المؤسسات التعليمية باإلمكانات الستراتيجية التلعيب

 على كيفية تطبيق أسلوب التلعيب بالتعليم. وضرورة تدريب معلمات العلوم

هدفت إلى الكشف أثر التدريس وفق استراتيجية التلعيب على التفكير الرياضي وتقبل ( والتي 8581دراسة أبو يونس )

بة شالتكنولوجيا لدى طلبة الصف السابع في الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم، وتم استخدام المنهج 

الذي  ياضي، واختبار التفكير الروفق استراتيجية التلعيب ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة دليل لوحدة الجبر، التجريبي

سفرت نتائج وأطالبة،  05وتألفت عينة الدراسة من ، مدى التقبل التكنولوجي لدى الطلبة ، واستبانة لقياسيتناول وحدة الجبر

طلبة مجموعتي الدراسة على بين متوسطي درجات ( بين =a(0.05الداللة ائياً عند مستوى وجود فرق دال إحصعن الدراسة 

ضرورة ة وأهم ما أوصت به الدراس، لصالح المجموعة التجريبية و استبانة التقبل التكنولوجي اختبار التفكير الرياضي البعدي

أثر  ما كان لها منل ليمية مختلفة وخاصة في الرياضيات؛تعومقررات راتيجية التلعيب في التعليم في مراحل دراسية استخدام است

 إيجابي على التحصيل للطلبة.
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االستعانة بالتلعيب في اكتساب المعرفة  هدفت إلى والتي (Ghuzanfar et al., 2022)دراسة غوزنفر وآخرون 

ولتحقيق تجريبي، ال شبةوتم توظيف المنهج  المواهب،ام التعلم الرقمي وتنمية وتحقيق نتائج أفضل في المدارس بُغية تعزيز استخد

ارس وتكونت العينات العشوائية من خمسة مد تقنية التلعيب الرقمي، أهداف الدراسة تم استخدام نموذج قائم على التعلم باستخدام

وكشفت النتائج أن استخدام  ،لتحليل أعلى وأدنى مستوى لهم ( متعلماً 838وقد وقع االختيار على ) ،للتعليم التمهيدي واالبتدائي

رية لتصويالتلعيب أفضل من طرق التعلم األخرى؛ حيث أن التلعيب يعزز الدوافع لدى المتعلم من خالل استخدام الرموز ا

ويحاول جميع المتعلمين عند استخدام التعلم القائم على هذه الطريقة جمع المزيد من النقاط، وبالتالي  واألوسمة وتجميع النقاط،

 لطالب.اساعد التلعيب في تحسين األداء الدراسي والذاتي لدى  الدراسي، كمانهم يتعلمون أشياًء جديدة تزيد من تحصيلهم فإ

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة فقد تم تلخيص مجموعة من المالحظات اآلتية:

(، 8581(، ودراسة العبدان والقرني )8512مع دراسة العتيبي )حيث الهدف الذي تسعى إليه من الحالية الدراسة  اتفقت 

( التي هدفت إلى أثر التلعيب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، ودراسة أبو يونس 8585في حين اختلفت مع دراسة النادي )

 .ير الرياضي( التي هدفت إلى أثر التدريس باستراتيجية التلعيب على التفك8581)

ودراسة العتيبي ، ((Verónica et al., 2020 فيرونيكا وآخروندراسة مع من حيث المنهج الحالية  الدراسة واتفقت 

(، ودراسة النادي 8512(، ودراسة الغامدي )8585دراسة شاهين ) مع في استخدام المنهج الوصفي، في حين اختلفت (8512)

شبة المنهج  الالتي استخدمنا ((Ghuzanfar et al., 2022وآخرون  غوزنفرودراسة  ،(8581دراسة أبو يونس )و(، 8585)

 .التجريبي

فيرونيكا دراسة ، و(8581العبدان والقرني )دراسة  كل من اتفقت الدراسة الحالية مع فقد أما فيما يتعلق بأداة الدراسة

دراسة ال، بينما اختلفت ( في استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات8512) ودراسة العتيبي ،(Verónica et al., 2020) وآخرون

، ( التي طبقت مقياس الدافعية8512)، ودراسة الغامدي لتي استخدمت قائمة رصد إلكترونية( ا8585مع دراسة شاهين )الحالية 

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي.( التي استخدمت 8585ودراسة النادي )

(، ودراسة 8585الدراسات السابقة، حيث تكونت عينة كل من دراسة شاهين )كل مع في عينتها  الدراسة الحالية واختلفت

 من معلمات الحاسب اآللي.( 8585) دراسة العتيبيتألفت عينة  فحين( من المتعلمين، 8512ودراسة الغامدي ) (8585النادي )

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في موضوعها الرئيس وهو 

ميز تالفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية، حيث  شكلتالجوانب  بعضاستراتيجية التلعيب، إال أنها تميزت عنها في 

دراسات من ال االستفادةوقد تم  ،في محافظة األحساء رحلة الطفولة المبكرةم معلمات من تبحدودها المكانية وعينتها التي تكون

 السابقة في بناء األدب النظري، وفي تحديد منهجية الدراسة، وفي مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها.
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

 لتحقيق أهداف الدراسة التي اتبعتها الباحثة المنهجية لإلجراءاتيتناول هذا الفصل وصفاً 

 منهج الدراسة:. 1.3

تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه الكمي؛ لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يتم استجواب جميع أفراد مجتمع 

 رة المدروسة )استراتيجية التلعيب( من حيث طبيعتها ودرجة وجودها.الدراسة أو عينة كبيرة منه، وذلك بغرض وصف الظاه

:وعينة الدراسةمجتمع  .2.3  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في محافظة األحساء، الربع الثاني للعام الدراسي 

ـ والذي بلغ عددهن )1111/1113 ( معلمة، وتشكل معلمات رياض 8500األولية )( معلمة، حيث تمثل معلمات الصفوف 0753ه

( معلمة، بحسب أخر إحصائية عند تطبيق الدراسة، وتم توزيع أداة الدراسة إلكترونياً وكان المسترد والصالح 3037األطفال )

 :ة( استبانة، والجدول التالي يعرض وصفاً تفصيلياً لخصائص عينة الدراسة وْفَق متغيراتّهن الديموغرافي802منها )

 (1جدول )

 الديموغرافية للمتغيراتتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً 

 النسبة المئوية التكرارات عناصر المتغيّرِ  المتغيِّرات

 

 سنوات الخبرة

 %17.82 188 سنوات فأقل 0

 %81.21 01 سنوات 15إلى  0من 

 %87.21 78 سنوات فأكثر 15

 %100 252   اإلجمالي

 %02.21 108 مرحلة رياض األطفال المرحلة الدراسية

 %11.52 150 مرحلة الصفوف األولية

 %100 252  اإلجمالي

 

 أداة الدراسة:             . 1.3

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة، لتحديد درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة 

                                                                                        الخطوات اآلتية:المبكرة وقد تم بنائها وفق 

الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع التلعيب في العملية التعليمية منها دراسة الخطوة األولى: 

في صورتها األولية من قسمين، األول منها يحتوي على البيانات الديموغرافية  (، وقد تكونت األداة8581العبدان والقرني )
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( عبارة، توزعت على محورين، المحور األول يتناول درجة تطبيق استراتيجية 15لعينة الدراسة، والقسم الثاني يتكون من )

 كرة.تلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبالتلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة، المحور الثاني: يتناول أهمية استراتيجية ال

تدريج االستجابات للعبارات، وذلك وفق تدرج لكرت الخماسي الستجابات أفراد الدراسة لتقدير درجة التطبيق الخطوة الثانية: 

 –يد محا –موافق  –بشدة  أبداً(، ومقياس التدرج الخماسي التالي لتقدير درجة األهمية )موافق –نادراً  –أحياناً  –غالباً  –)دائماً 

 غير موافق بشدة(. –غير موافق 

 .التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتهاالخطوة الثالثة: 

 صدق وثبات أداة الدراسة:                   . 5.3

  الصدق الظاهري لألداة:          -1

تم التأكد من صدق أداة الدراسة؛ من خالل عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في 

بآرائهم حول درجة مناسبة األداة  لالسترشاد( محكم؛ وذلك 11مجال الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق التدريس بلغ عددهم )

محاور، وصحة الصياغة والوضوح، وقد تم إجراء التعديالت الالزمة التي ألهداف الدراسة والتأكد من شمول عباراتها لجميع ال

( عبارة توزعت على 30( من المحكمين، وبناًء عل ذلك تم اعتماد االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )%25اتفق عليها )

 محورين على النحو اآلتي:

 (.85-1( عبارة من )85مرحلة الطفولة المبكرة، وتضمن من )يتناول درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في المحور األول: 

 (.                                                                           30-81( عبارة من )10يتناول أهمية استراتيجية التلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وتضمن )المحور الثاني: 

 دراسة:ثبات أداة ال-2  

 (:8) فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول ،(α)عادلة ألفا كرونباخ تم استخدام م أداة الدراسةثبات للتحقق من 

 (2جدول )

 معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات  عدد الفقرات محاور االستبانة  ترتيب المحور

 األولالمحور 
درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة 

 الطفولة المبكرة
20 0.96 

 المحور الثاني
أهمية استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة 

 المبكرة
15 0.91 

 0.95 35 الثبات العام لالستبانة

ألفا كرونباخ" كانت مناسبةً، إذ بلغ معامل الثبات على المحور األول بطريقة "( أنَّ معامالت الثبات 8تُشير نتائج الجدول )

(، وجميعها 5.20بينما بلغ معامل الثبات على الدرجة الكليَّة لالستبانة ) (،5.21)، وبلغ معامل الثبات على المحور الثاني (5.20)
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ستبانة تتمتَّع بدرجةٍ عاليةٍ من الثبات، ومن ثمَّ يمكن االعتماد (، ويمكن االستنتاج بأنَّ اال5.05أعلى من الحدِّ األدنى المقبول للثبات )

 عليها في الحصول على نتائج دقيقة عند تطبيقها على عينة الدراسة األساسية.

 المعالجات اإلحصائية:  .1.3

بيانًا باألسةةةةاليب وفيما يلي  (،SPSSبيانات الدراسةةةةة باسةةةةتخدام برنامج الحزم اإلحصةةةةائية للعلوم االجتماعية ) تم تحليل

 :اإلحصائية المستخدمة

 ؛ للتأكد من ثبات درجات محاور االستبانة.معامل ألفا كرونباخ -1

 "، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،المتوسط الحسابي الموزون " المرجحارات والنسب المئوية، والتكر -8

إلجابة عن ؛ لختبار المقارنة بين مجموعتين مستقلتيناختبار )ت( أو ا، واختبار )ف( أو تحليل التباين آحادي االتجاهو

  أسئلة الدارسة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. 1

 .يستعرض هذا الفصل تحلياًل للنتائج التي خلُصت إليها الدراسة الحالية

ما درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة  السةاال األول واليي نصةه:المتعلقة باإلجابة عن نتائج الأواًل: عرض ومناقشةة 

 الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟

لإلجابة عن هذا السةةةةةؤال تم حسةةةةةاب تكرارات إجابات عينة الدراسةةةةةة والنسةةةةةب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسةةةةةطات  

  ( يوضح ذلك:3)الحسابية في كل فقرة من فقرات المحور األول والجدول 

 ( 3) جدول

)التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة التطبيق والترتيب( لفقرات المحور األول:  

  درجة تطبيق استراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة
رة
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 1 8 

أسةةةةةةتةخةةةدم الةةتطبيقةةةات 

القائمة على اسةةةتراتيجية 

 التلعيب لتبسيط المحتوى

 التعليمي.

 مرتفعة 5.720 1.50 - - 1.0 1 83.3 05 18.0 115 38.0 21

8 13 
أوظةف اسةةةةةةتةةراتةةيجيةةةة 

الةةتةةلةةعةةيةةةب فةةي تةةهةةيةةئةةةة 
 مرتفعة 5.237 3.20 5.2 8 3.2 15 30.7 28 82.3 73 31.1 21
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الةمةتةعةلةمين في بةةةدايةةةة 

 الدرس.

3 17 

أحةةرص عةةلةةى تةةحةةقةةيةةق 

أهداف الدرس من خالل 

تطبيقات قائمة على مبدأ 

الةةةةةةةةتةةةةةةةةلةةةةةةةةعةةةةةةةةيةةةةةةةةب 

 -Duolingoمثل)......

Kahoot- 

Classcraft.) 

 مرتفعة 1.11 3.07 0.2 10 2.1 81 87.1 75 31 25 87.2 78

1 2 

أسةةتخدم شةةارات تسةةاعد 

المتعلم على معرفة مدى 

قربه من تحقيق األهداف 

 التعليمية.

 مرتفعة 5.207 3.20 1.8 3 0.1 11 81.1 03 31.1 22 31.2 25

0 11 

أسةةةةتخدم الشةةةةارات التي 

يحصةةةةةةةل عليهةةا المتعلم 

كةةإحةةدى صةةةةةةيغ التقويم 

 البديل.

 مرتفعة 5.205 3.27 1.2 0 0 13 80.8 00 32.1 151 82.7 71

0 18 

أوظف عناصةةر األلعاب 

في سةةةةةةيةةةاقةةات تعليميةةةة 

تةةةةتةةةةعةةةةدى األغةةةةراض 

 المعتادة لها.

 مرتفعة 5.280 3.20 1.8 3 1.7 18 82.0 70 30 23 82.7 71

7 1 

أعطي المتعلم وسةةةةةةةامةةاً 

خةاصةةةةةةاً بعد جمعه عدد 

 معين من النقاط.

 مرتفعة 1.57 1.50 3.0 2 0.2 10 10.7 13 35.0 72 13.1 118

2 2 

أسةةةتخدم النقاط كوحدات 

قيةاس أسةةةةةةاسةةةةةةيةة لتقدم 

المتعلم خالل استراتيجية 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.58 3.20 8.7 7 3.0 2 87.0 71 82.3 73 32 22
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2 15 

أستخدم لوحات الصدارة 

لةلةمةتةعةلمين ليتصةةةةةةةةةدر 

الحاصةةل على أكبر عدد 

مةن الةنةةقةةةاط فةةي أعةةلى 

 القائمة.

 مرتفعة 1.17 3.22 0.8 10 0.1 11 81.7 00 87.1 75 32.0 158

15 11 

أربط الشةةةةةةةةةارات التي 

حصةةةةةةةةل عليهةةا المتعلم 

خةالل الموقف التعليمي 

 للدخول إلى مهام أعلى.

 مرتفعة 1.13 3.21 0.1 11 0 13 87.2 78 80.7 02 31.2 25

11 3 

أوظةف اسةةةةةةتةةراتةةيجيةةةة 

التلعيةةةب لجعةةةل الحيةةةاة 

الحقيقيةة تحاكي األلعاب 

 في الموقف التعليمي.

 مرتفعة 5.200 1.50 1.2 0 1.7 18 12.8 17 30.1 21 32.2 155

18 0 

أسةةةةةةتخدم اسةةةةةةتراتيجية 

التلعيةةب كةةأداة فعةةالةةة في 

تفريةةةد التعليم لمواجهةةةة 

 الفروق الفردية.

 مرتفعة 5.205 1.53 1.0 1 1.3 11 81.3 00 30.3 21 37.0 27

13 10 

أزود الةمةتةعةلم بتقةةةارير 

عدد أسةةةةةبوعية تصةةةةةف 

النقاط التي حصل عليها 

 وأين امتاز.

 مرتفعة 1.85 3.72 0.0 17 2.1 81 81.3 00 82.3 73 30.7 28

11 1 

أعزز مشةةةةةةاركة المتعلم 

الصةةحيحة على األسةةئلة 

المطروحةةةة في الموقف 

الةتةعليمي بةةةاسةةةةةةتخةةةدام 

 األدوات المناسبة.

 مرتفعة 5.278 1.11 1.2 0 3.1 2 85.8 08 82.7 71 10.1 112

10 7 
أحةةفةةز الةةمةةتةةعةةلةةم عةةلةةى 

االنتقةةةال التةةةدريجي في 
 مرتفعة 1.52 3.22 1.3 11 1.3 11 85.0 03 82.2 77 11.1 150
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ن

ار 
كر

ت
بة 

س
ن

 

المهام باسةةةةةةتخدام النقاط 

 الشارات. –

10 12 

أكةةةلةةةف الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةمةةةيةةةن 

بواجبةةات منزليةةة قةةائمةةة 

عةةلةةى اسةةةةةةةتةةراتةةيةةجةةيةةةة 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.10 3.01 0.8 10 15.2 82 33.7 27 81.1 03 81.2 01

17 10 

أطةبةق خةةطةةط عالجيةةةة 

لةلةمتعلمين الضةةةةةةعةةةاف 

قائمة على اسةةةةةةتراتيجية 

 التلعيب.

 مرتفعة 1.15 3.70 1.3 11 7.1 12 82.7 71 82.3 73 31.1 21

12 0 

أسةةةةةةتثمر اسةةةةةةتراتيجيةةة 

التلعيةةةب لجعةةةل المتعلم 

مسةةةةةةؤول بطريقةةة غير 

مباشةةةةرة عن انضةةةةباطه 

في غرفة الصةةف لزيادة 

 فرص تميزه.

 مرتفعة 5.218 1.58 1.2 0 8.3 0 81.1 03 31.1 22 37.8 20

12 12 

أضةةةةةةيف نقةةةاط للمهةةةام 

المةدرسةةةةةةية باسةةةةةةتخدام 

(ClassDojo الةقةةةائةم )

على استراتيجية التلعيب 

 أو بطريقة أخرى.

 مرتفعة 1.37 3.12 11.7 32 2.1 81 81.3 00 80.1 02 82.0 70

85 85 

أوظف تطبيقةةةات التقييم 

الةةةةتةةةةفةةةةاعةةةةلةةةةيةةةةة مةةةةثةةةةل 

(Quizizz الةةةةتةةةةي )...

أسةةةةةةمةةةائهم في تعرض 

 قائمة المتصدرين.

 مرتفعة 1.82 3.18 18 31 15.0 87 80.0 00 87.1 75 81.2 01

 5.772االنحراف المعياري=             3.20المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة التطبيق )مرتفعة(
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 :اآلتي (3يتبين من الجدول )

اسةةةةةةتراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة جاءت بدرجة )مرتفعة(، أنَّ تقةديرات عينةة الةدراسةةةةةةة لدرجة تطبيق 

(، ويمكن عزو ذلك إلى وعي المعلمات بمميزات 5.772(، وبانحراف معياري مقداره )0.55من  3.20وبمتوسةةط حسةةابي بلغ )

ى ما ية التعليمية، باإلضةةةةةةافة إلتطبيق اسةةةةةةتراتيجيةة التلعيةب وأهميتها، واطالعهم وتقبلهم لكل ما هو جديد ويمكن أن يخدم العمل

تقدمة اسةةةتراتيجية التلعيب من مسةةةاعد إلى المعلمة بتوفيرها بيئة تعليمية مليئة بالمتعة والحماس مما يزيد من انخراط المتعلم في 

هات االموقف التعليمي، وإتاحة فرص التكرار له حسةةةب قدراته دون أي انعكاسةةةات سةةةلبية مما يزيد من ثقته بنفسةةةه، وتكوين اتج

( والتي أظهرت أنَّ درجةةة تطبيق 8512إيجةةابيةةة لةةديةةه نحو العمليةةة التعليمةةة، وتتفق هةةذه النتيجةةة مع نتيجةةة دراسةةةةةةةة العتيبي )

اسةةتراتيجية التلعيب لدى معلمات الحاسةةب اآللي جاءت بدرجة كبيرة، بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسةةة العبدان والقرني 

 معلمات العلوم في المرحلة االبتدائية يستخدمن التلعيب بدرجة متوسطة.( والتي أظهرت أنَّ 8581)

أعزز مشةةةةاركة المتعلم الصةةةةحيحة على األسةةةةئلة المطروحة في الموقف التعليمي »( ونصةةةةها 11وجاءت الفقرة رقم )

(، وانحراف 0.55من  1.11بالمرتبة األولى، وبدرجة تطبيق )مرتفعة(، وبمتوسةةةةةط حسةةةةةابي )« باسةةةةةتخدام األدوات المناسةةةةةبة

(، ويمكن عزو ذلك إلى أنه قد تكون من أهم األمور التي يتم التركيز عليها خالل مرحلة إعداد المعلمات 5.278معياري مقداره )

هو أهمية تعزيز المتعلم وكيفية تعزيزه بأسةةةةةةاليب وطرق شةةةةةةتى كلوحة التعزيز التي قد ال يخلو أي صةةةةةةف في مرحلة الطفولة 

ة إلى وعي المعلمات بدور التعزيز سةةواء كان لفظياً أو مادياً في المسةةاعدة على حفظ النظام داخل الغرفة المبكرة منها، باإلضةةاف

الصةفية، وإسةهامه في تشجيع المتعلم وزيادة مشاركته في األنشطة التعليمية المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة انخراطه في الخبرات 

 أن تعزيز مشاركة المتعلم في الموقف التعليمي تزوده بمعلومات مباشرة عن أدائه. التعليمية وبالتالي يصبح أكثر انتباهاً، كما

...( التي تعرض أسةةةةةةماء Quizizzأوظف تطبيقات التقييم التفاعلية مثل )»( ونصةةةةةةها 85في حين جاءت الفقرة رقم )

ة(، خيرة إال أنها جاءت بدرجة )مرتفعبالمرتبة العشةةةةرين واألخيرة، وبالرغم أنها بالمرتبة األ« المتعلمين في قائمة المتصةةةةدرين

(، ويمكن عزو ذلك إلى ضعف خبرة المعلمات بمهارات 1.82(، وانحراف معياري مقداره )0.55من  3.18وبمتوسط حسابي )

اسةةةةةةتخدام تطبيقات التقييم التفاعلية، وما قد تعاني منه المدارس من نقص في التجهيزات الالزمة السةةةةةةتخدام مثل هذه التطبيقات 

 الل المواقف التعليمية.خ

عليم ما أهمية تطبيق استراتيجية التلعيب في الت :عرض ومناقشةة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةاال الثاني واليي نصةه: ثانياً 

 مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظر المعلمات في محافظة األحساء؟ب

تكرارات إجابات عينة الدراسةة والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات  تم حسةابلإلجابة عن هذا السةؤال 

 :( يوضح ذلك1)الجدول و المحور األولالحسابية في كل فقرة من فقرات 
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 ( 1) جدول

: الثاني)التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحراف المعياري، درجة األهمية والترتيب( لفقرات المحور  

 .مرحلة الطفولة المبكرةب التعليم أهمية استراتيجية التلعيب في

رة
فق

ال
م 

رق
رة 

فق
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تر

 

 الفقرات

 االستجابات
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مت
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لم
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را
ح

الن
ا

 

ة 
ج
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ا

 

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

81 3 

تةةةةةةحةةةةةةقةةةةةةق 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

الةمةتعةةةة في 

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

180 12.2 182 12.0 8 5.2 8 5.2 - - 1.10 5.002 
مرتفعة 

 جًدا

88 0 

تةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

انةةةةةةخةةةةةةراط 

الةةمةةتةةعلم في 

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

185 10.0 180 12.2 2 3.0 3 1.8 - - 1.11 5.012 
مرتفعة 

 جًدا

83 8 

تسةةةةةةةةةةةةهةةةةةةم 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةةب في 

تةةةبسةةةةةةةةةيةةةط 

الةةمةةةحةةةتةةةوى 

التعليمي بمةا 

يتناسةةةةب مع 

حةةةةةةاجةةةةةةات 

 المتعلم.

138 01.8 181 10.2 1 1.0 - - 1 5.1 1.12 5.073 
مرتفعة 

 جًدا

83 2 

تةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

152 18.8 130 08.7 15 3.2 3 1.8 - - 1.30 5.010 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

ثقةةةة المتعلم 

بنفسةةةةةةة مما 

يةةةةنةةةةعةةةةكةةةةس 

يشةةةةةةةةةةةكةةةةةل 

إيجابي على 

أدائةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 األكاديمي.

80 10 

تسةةةةةةةةةةاعةةةةةد 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةةب في 

مةةةةةةةراعةةةةةةةاة 

الةةةةةةفةةةةةةروق 

الةةةةةفةةةةةرديةةةةةة 

لةلةمةتةعةلةمةين 

فةي الموقف 

 التعليمي.

20 30.2 131 01.2 80 2.7 3 1.8 1 5.1 1.81 5.758 
مرتفعة 

 جًدا

80 15 

تةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب إلى 

تطوير خيال 

المتعلم ممةةةا 

يسةةةةةةةةةةةمةةةةةح 

بةةةةةإنشةةةةةةةةةةاء 

تةةةمةةةثةةةيةةةالت 

عةةةةقةةةةةلةةةةيةةةةةة 

لألشةةةياء في 

 أذهانهم.

152 11.2 131 01.2 10 0.2 1 5.1 - - 1.30 5.052 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

87 2 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

 للمتعلم بيئةةةة

للتكرار آمنه 

والمحةةةاولةةةة 

 والخطأ.

151 15.3 111 00.2 7 8.7 3 1.8 - - 1.30 5.020 
مرتفعة 

 جًدا

82 1 

ؤدي  تةةةةةةةةةةةةةةةةُ

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب إلى 

تةةةةةكةةةةةويةةةةةن 

اتةةةجةةةاهةةةات 

إيجةابية لدى 

الةمتعلم نحو 

 التعلم.

111 11.8 130 08.7 2 3.1 - - - - 1.11 5.008 
مرتفعة 

 جًدا

82 1 

خةةةةةفةةةةةف  تةةةةةُ

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

الضةةةةةةةغةةوط 

المةدرسةةةةةةية 

 للمتعلم.

130 08.7 185 10.0 - - 8 5.2 - - 1.01 5.010 
مرتفعة 

 جًدا

35 13 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

م التلعيب تعل

أكةثةر تكيفةةةاً 

ومنةةةاسةةةةةةبةةةاً 

 للمتعلم.

151 15.3 131 05.2 12 7.1 1 1.0 - - 1.35 5.078 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

31 11 

تةةةةةحسةةةةةةةةةةةن 

اسةةةةتراتيجية 

التلعيةةب من 

ذاكةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةم 

لةةلةةمةةفةةةاهةةيةةم 

الةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةي 

 يسةةةتقبلها في

الةةةةمةةةةوقةةةةف 

 التعليمي.

151 15.3 132 03.2 10 0.2 - - - - 1.31 5.020 
مرتفعة 

 جًدا

38 7 

تةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةر 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

تةةةةةةغةةةةةةذيةةةةةةة 

راجةةةةةةةعةةةةةةةه 

فةةةةةةةةوريةةةةةةةةة 

 للمتعلم.

152 11.2 115 01.3 0 8.3 1 1.0 - - 1.30 5.015 
مرتفعة 

 جًدا

33 18 

تشةةةةةةةةةةةكةةةةةل 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

تةةحةةوالً فةةي 

الممارسةةةات 

 التقليةديةةة في

تةةةةةةقةةةةةةويةةةةةةم 

 المتعلمين.

158 32.0 130 08.7 12 7.1 1 5.1 - - 1.31 5.088 
مرتفعة 

 جًدا

31 11 

تشةةةةةةةةةةةجةةةةةع 

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

150 11.1 182 12.0 17 0.0 0 8.3 1 5.1 1.82 5.781 
مرتفعة 

 جًدا
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة
غير موافق 

 بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

المتعلم على 

إنجاز المهام 

المطلوبة في 

أقةةةةل وقةةةةت 

 ممكن.

30 0 

تةةةةةةهةةةةةةيةةةةةة  

اسةةةةتراتيجية 

الةةةتةةةلةةةعةةةيةةةب 

الةةةةةةفةةةةةةرص 

م للمتعلم لتعل

مةةةةةهةةةةةارات 

 جديدة.

152 11.2 111 01.7 7 8.7 8 5.2 - - 1.32 5.025 
مرتفعة 

 جًدا

 5.111االنحراف المعياري=             1.37المتوسط الحسابي العام=

 التَّقدير العام لدرجة األهمية )مرتفعة جًدا(

 :اآلتي (1الجدول ) يتبين من

أنَّ تقديرات عينة الدراسة ألهمية تطبيق استراتيجية التلعيب في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة جاءت بدرجة )مرتفعة جًدا(،  

(، وقد يعزى ذلك إلى ما توفره استراتيجية التلعيب 5.111( وبانحراف معياري مقداره )0.55من  1.37وبمتوسط حسابي بلغ )

للمتعلم، باإلضافة إلى إسهامها في تبسيط المحتوى التعليمي وتقديمه بطريقة تتفق مع اهتمامات المتعلم  من تعلم أكثر تكيفاً ومناسبةً 

( والتي أظهرت نتائجها تقدير المعلمات الكبير ألهمية 8581واحتياجاته. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العبدان والقرني )

 Verónica)دراسة فيرونيكا وآخرون بتدائية، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة استخدام التلعيب في دروس العلوم بالمرحلة اال

et al., 2020)  رؤية متخصصي التعليم المستقبليين إلمكانية االستعانة بالتلعيب باعتباره أحد أهم والتي أسفرت نتائجها عن

                                        مصادر تعلم محتويات رياضية بعينها.

عة بالمرتبة األولى وبدرجة )مرتف« تُخفف استراتيجية التلعيب من الضغوط المدرسية للمتعلم»( ونصها 82جاءت الفقرة )و

(، ويمكن عزو ذلك إلى دور استراتيجية 5.010( وانحراف معياري مقداره )0.55من  1.01جًدا(، بمتوسط حسابي بلغ )

د تكون مملة وثقيلة تكلف المتعلم بمهام ال يستمع بها وتشكل عباًء عليه إلى عملية التلعيب في تحويل عملية التعلم من عملية ق

ممتعه وجاذبة للمتعلم من خالل توظيفها لعناصر األلعاب التي تزيد من دافعية المتعلم في الموقف التعليمي وتشجعه على إنجاز 

 المهام المطلوبة في أقل وقت ممكن.
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بالمرتبة  «د استراتيجية التلعيب في مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين في الموقف التعليميتساع»( ونصها 80وجاءت الفقرة )

(، 0.55من  1.81الخامسة عشر واألخيرة، وبالرغم أنها بالمرتبة األخيرة إال أنها جاءت بدرجة )مرتفعة جًدا(، بمتوسط حسابي )

المعلمات ومهاراتهم في كيفية توظيف استراتيجية التلعيب (، ويمكن عزو ذلك لنقص خبرة 5.758وانحراف معياري مقداره )

 وتطبيقاتها في التعامل مع الفروق الفردية لدى المتعلمين. 

يب ما الفرق في درجة تطبيق استراتيجية التلع: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن الساال الثالث واليي نصه: ثالثاً 

 سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية؟عدد متغيِّري لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في محافظة األحساء في ضوء 

 لإلجابة عن هذا السؤال:

لمعرفة الفروق ذات الداللة ( One- Way Analysis of Varianceاختبةار تحليل التباين أحادي االتجاه ) تم اسةةةةةةتخةدام -1

تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةةاء  متوسةةةةطات في( α  ≥5.50عند مسةةةةتوى )اإلحصةةةةائية 

 ( يوضح ذلك:0والجدول )تعزى لمتغيِّر )عدد سنوات الخبرة( لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب 

 (5جدول )

لمعيارية لتقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحساء لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سنوات الخبرة

 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 )عدد سنوات الخبرة(
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة تطبيق 

 التلعيباستراتيجية 

في مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 5.281 3.28 188 سنوات فأقل 0

 5.722 3.25 01 سنوات 15إلى  0من 

 سنوات فأكثر 15
78 

3.22 5.078 

 :اآلتي (0يتبين من الجدول )

معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحساء وجود فروق ظاهرية بين المتوسةطات الحسابية لتقديرات 

؛ ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصةةةائية عند لدرجة تطبيق اسةةتراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سةةنوات الخبرة

، كما هو (One- Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )جري ( أُ α  ≥5.50مسةةةةةتوى الداللة )

 (:0مبيَّن في الجدول )
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 ( 1جدول )

نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة 

 األحساء لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر عدد سنوات الخبرة

 المتغيِّر التابع
المتغيِّر 

 المستقل
 المجموعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 ريةالح

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

في  التلعيب

مرحلة 

الطفولة 

 المبكرة

عدد سنوات 

 الخبرة

بين 

 المجموعات
1.112 8 5.715 

1.170 5.315 
غير دال إحصائيًا 

داخل  5.50عند 

 المجموعات

103.22

2 
800 5.051 

 المجموع
100.15

2 
807  

 :اآلتي (0ن من الجدول )يتبيَّ 

بين متوسطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة  (α  ≥5.50)عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

تشةةابه لى إ ذلك عزويمكن و، في مدارس محافظة األحسةةاء لدرجة تطبيق اسةةتراتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّر عدد سةةنوات الخبرة

ظروف بين المعلمات فمعظم المعلمات من أصةحاب الخبرة القصيرة حيث أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة يمتلكَن خبرة أقل ال

من خمس سةةةنوات في التعليم، وهذا قد يعطي مؤشةةةراً على امتالكهن مهارات تدريسةةةية وتقنية متقاربة نوعاً ما وأنهن متجانسةةةين 

ولة في مرحلة الطفمتفقات في اسةةةةةةتجاباتهم حول درجة تطبيق اسةةةةةةتراتيجية التلعيب الخبرة مما جعلهن  حيث عدد سةةةةةةنوات من

عدم حيث أكدت نتائجهم ( 8512(، ونتيجة دراسة العتيبي )8581دراسة العبدان والقرني ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ،المبكرة

حول درجة تطبيق اسةةةةةةتراتيجية التلعيب تعزى لسةةةةةةنوات الخبرة وجود فروق ذات داللةة إحصةةةةةةائية في اسةةةةةةتجابات المعلمات 

 التدريسية.

( لمعرفة الفروق ذات الداللة Independent -sample  T testتم استخدام اختبار )ت( للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين ) -8

( بين متوسةةةطات تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةةاء α  ≥5.50اإلحصةةةائية عند مسةةةتوى )

 ( يوضح ذلك:7والجدول ))المرحلة الدراسية( لدرجة تطبيق استراتيجية التلعيب تعزى لمتغيِّر 

 (7جدول )

مدارس محافظة األحساء لدرجة  تقديرات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة فينتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات 

 تطبيق استراتيجية التلعيب وْفَق متغيِّر المرحلة الدراسية

 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 الدراسية( )المرحلة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

درجة تطبيق 

استراتيجية 

مرحلة رياض 

 األطفال
108 3.28 5.720 1.583 5.357 
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 المتغيِّر التابع
 المتغيِّر المستقل

 الدراسية( )المرحلة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة )ت( 

 المحسوبة

قيمة 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

في  التلعيب

مرحلة 

الطفولة 

 المبكرة

مرحلة الصفوف 

 األولية
150 3.28 5.707 

غير دال 

إحصائياً عند 

5.50 

 :اآلتي (7يتبيَّن من الجدول )  

متوسةةطات تقديرات معلمات مرحلة بين ( α ≤ 0,05)كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصةةائيًا عند مسةةتوى الداللة 

الطفولة المبكرة في مدارس محافظة األحسةةةاء لدرجة تطبيق اسةةةتراتيجية التلعيب تُعزى لمتغيِّر المرحلة الدراسةةةية، ويمكن عزو 

لهن بذلةك إلى أن معلمةات مرحلةة الطفولةة المبكرة لةديهن الوعي الكةافي والتوجةه إلى تطبيق كةافةة التقنيةات التعليمية الحديثة، وتق

لكةل مةا هو جةديةد ويمكن أن يخةدم العمليةة التعليميةة، كمةا يعود إلى أن طبيعةة المتعلم في مرحلةة رياض األطفال ال تختلف كثيراً 

عنها في مرحلة الصةةفوف األولية مما يدل على مناسةةبة اسةةتراتيجية التعليب لمرحلة الطفولة المكبرة كاملة، ما دفع المعلمات في 

اسةةتراتيجية التلعيب لما تسةةهم به من تبسةةيط للمحتوى التعليمي بما يتناسةةب مع خصةةائص واهتمامات المتعلم هذه المرحلة لتطبيق 

في مرحلةة الطفولةة المبكرة، وإتةاحةة الفرصةةةةةةة لةه إلى تعلم مهةارات جديدة كالقيادة وإدارة الوقت وترتيب المهام، وهذا ما جعل 

ة تراتيجية التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجالمعلمات متفقات في اسةةتجاباتهم حول درجة تطبيق اسةة

( والتي تنص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةائية في اسةةةةةتجابات المعلمات حول درجة تطبيق 8512دراسةةةةة العتيبي )

 استراتيجية التلعيب تعزى لمتغيِّر المرحلة الدراسية.

 توصيات الدراسة:. 5

 :باآلتيالباحثة توصي في ضوء ما أظهرت الدراسة من نتائج و

رصةد الخبرات الناجحة في مجال تصميم وتطبيق استراتيجية التعليب في التعليم وتعميمها على مستوى مرحلة الطفولة  -1

 المبكرة بالمملكة العربية السعودية.

بما يتيح لها تلبية كافة احتياجات معلماتها توفير كافة المسةةةةةةتلزمات والتجهيزات الصةةةةةةفية لمدارس محافظة األحسةةةةةةاء  -8

 لتطبيق استراتيجية التلعيب.

تزويد مطوري المناهج بدليل تطبيق استراتيجية التلعيب وما تتطلبه من توفير أنشطة وإجراءات ليتم مراعاتها عند بناء  -3

 ية.مقررات مرحلة الطفولة المبكرة بتضمين األنشطة التي تساعد في تطبيق هذه االستراتيج

توجيه المشةةةةةةرفات التربويات إلى أهمية متابعة وتشةةةةةةجيع معلمات مرحلة الطفولة المبكرة على عدم االقتصةةةةةةار على  -1

 األساليب التقليدية في التدريس، وضرورة مواكبة كل ما هو جديد في مجال طرق واستراتيجيات التدريس.
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 االقتراحات المستقبلية:. 1.5

ل إليه من   نتائج، تقترح الباحثة عدًدا من الدراسات المستقبلية، منها:في ضوء ما تُوصِّ

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في مجال تصميم وتوظيف التطبيقات  -1

 القائمة على استراتيجية التعليب في ضوء احتياجاتهن التدريسية.

معلمات مرحلة الطفولة المبكرة على توظيف االستراتيجيات الحديثة  دراسة حول واقع اإلشراف التربوي في تدريب -8

 في التدريس.

إجراء دراسة حول فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في زيادة الدافعية للتعلم لدى المتعلمين في مرحلة الطفولة  -3

 .المبكرة

 

 المراجع. 1

 . المراجع العربية1.1

 . دار صفان للنشر والتوزيع.اختبار االستعداد المدرسي لطفل الحضانة والروضة (.8550أبو ختلة، إيناس عمر. )

  Gamification in Education- التلعيب في التعليم تعليم جديد. التلعيب في التعليم.(. 8585أبو موسى، أسماء حميد. )

  educ.com)-(newتعليم جديد

أثر التدريس وفق استراتيجية التلعيب على التفكير الرياضي وتقبل التكنولوجيا في (. 8581أبو يونس، روند حسن. )

امعة ج ]رسالة ماجستير غير منشورة[.الرياضيات لدى طلبة الصف السابع في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم 

 النجاح الوطنية في نابلس.

فكرة تدريسية مع  855استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال (. 8512)أمبو سعيدي، عبد هللا، البريدية، عزة، والحوسنية، هدى. 

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع.األمثلة التطبيقية

تلعيب التعليم من خالل البالك بورد لتنمية مهارات حل المشكالت في الرياضيات لدى (. 8510الجهني، زهور محمد. )

 .عبد العزيزلة ماجستير غير منشورة[. جامعة الملك ]رسا طالبات الصف األول ثانوي الموهوبات بجدة

 .03-05(، 8)30 ،مجلة القافلة، مارس(. التلعيب تطوير مشاريع األعمال عبر تحفيز حس التنافس. 8510خوري، فادي. )

فهم القرائي التصميم تطبيق إلكتروني قائم على استراتيجية التلعيب وفاعليته في تنمية مهارات (. 8512الزهير، نوف فهد. )

]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة اإلمام  بمقرر اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض

 محمد بن سعود اإلسالمية.

ية عفاعلية بيئة تعليمية قائمة على التلعيب الرقمي في تنمية مهارات الحاسب اآللي وداف (.8512سامي شمالن بخيت. )السلمي، 

 ]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. جامعة أم القرى. اإلنجاز لدى طالب الصف األول المتوسط

http://www.ajrsp.com/
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(. فاعلية استراتيجية التلعيب في إدارة بيئة التعلم وتحسين األداء الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم 8585ياسمين. ) شاهين،

 .228-203، (8)115مجلة كلية التربية،األساسي. 

(. فاعلية استخدام استراتيجية التلعيب في تنمية الدافعية نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالب 8512الشمري، بدر ثروي. )

 .058-071(، 0)30لة كلية التربية جامعة أسيوط، مجالمرحلة الثانوية بمدينة حائل. 

(. أثر تلعيب التعليم المتمركز حول المتعلم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها استطالع 8512عبد الحميد، إبراهيم. )

 .32-12(، 8)8مجلة أبحاث التربية المقارنة حول اإلسالم والمواطنة،الدراسات السابقة، 

استراتيجية التلعيب في تعليم العلوم ومعوقات تطبيقها من  (. درجة تطبيق8581القرني، علي محمد. )و العبدان، منيرة محمد،

 .018-170(، 1) 132دراسات عربية في التربية وعلم النفس، وجهة نظر المعلمات بمدينة مكة المكرمة. 

(. درجة تطبيق استراتيجية التلعيب ومعوقات تطبيقها لدى معلمات الحاسب اآللي بمنطقة الرياض 8512العتيبي، رقية عبيد. )

 .051-178(، 1)31المجلة العلمية لكلية التربية، بالمملكة العربية السعودية. 

في مدينة صبراتة الليبية الستراتيجيات (. درجة امتالك معلمات رياض األطفال 8581عثمان، خديجة. ومحمد، العثماني. )

 .825-801، (3)1مجلة القرطاس للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،التدريس الحديثة من وجهة نظر المعلمات. 

المملكة العربية السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود  قراءة تحليلية للتلعيب،(. 8510العصيمي، سهام سليمان سعود. )

 اإلسالمية.

(. فاعلية تلعيب التعليم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي 8512مدي، وفاء سعيد. )الغا

 .032-011(، 85)1مجلة البحث العلمي في التربية،بمدينة مكة المكرمة. 

 والتوزيع.. دار صفاء للنشر االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال(. 8552عطية، محسن علي. )

  (. ماهو التلعيب؟ وماذا نعني بالتلعيب؟. تعليم جديد.8510القايد، مصطفى. )

 education-educ.com/gamification-https://www.new 

(. تنمية مهارات الحس العددي لدى طفل الروضة في ضوء برنامج قائم على أسلوب التلعيب. 8510كمال، محمد محمود. )

 .111-10، 2مجلة العلمية لكلية رياض األطفال جامعة بورسعيد، 

  Gamificationالمحفزات التعليمية(. المحفزات التعليمية نقلة نوعية في نفسية الطالب. تعلم جديد. 8510المالح، تامر. )

  educ.com)-(newتعليم جديد -نقلة نوعية في نفسية الطالب 

 .دار الفكر الجامعي (.1)ط. الطفولة والمراهقةسيكولوجية النمو (. 8555معوض، خليل. )

أثر استخدام التلعيب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في (. 8585النادي، هدى جمعة. )

 ]رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط[. قاعدة معلومات شمعة.مادة العلوم بالعاصمة عمان 

http://www.ajrsp.com/
https://www.new-educ.com/gamification-education
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 (1ملحق )

 االستبانة في صورتها النهائية

 التلعيب في مرحلة الطفولة المبكرةدرجة تطبيق استراتيجية 

 ابداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات م

استخدم التطبيقات القائمة على استراتيجية التلعيب  1

 لتبسيط المحتوى التعليمي.

     

أوظف استراتيجية التلعيب في تهيئة المتعلمين في بداية  8

 الدرس.

     

أحرص على تحقيق أهداف الدرس من خالل تطبيقات  3

 -Duolingo- Kahootقائمة على مبدأ التلعيب مثل 

Classcraft)).... 

     

استخدم شارات تساعد المتعلم على معرفة مدى قربة  1

 من تحقيق األهداف التعليمية.

     

      استخدام الشارات والنقاط كإحدى صيغ التقويم البديل. 0

أوظف عناصر األلعاب في سياقات تعليمية تتعدى  0

 األغراض المعتادة لها. 

     

أعطي المتعلم وساماً خاصاً بعد جمعه عدد معين من  7

 النقاط.

     

استخدم النقاط كوحدات قياس أساسية لتقدم المتعلم خالل  2

 استراتيجية التلعيب.

     

ل الحاصاستخدم لوحات الصدارة للمتعلمين ليتصدر  2

 على أكبر عدد من النقاط في أعلى القائمة.

     

اربط الشارات التي حصل عليها المتعلم خالل الموقف  15

 التعليمي للدخول إلى مهام أعلى.

     

أوظف استراتيجية التلعيب لجعل الحياة الحقيقية تحاكي  11

 األلعاب في الموقف التعليمي.

     

عليم التلعيب كأداة فعالة في تفريد التاستخدم استراتيجية  18

 لمواجهة الفروق الفردية.

     

أزود المتعلم بتقارير أسبوعية تصف عدد النقاط التي  13

 حصل عليها وأين امتاز وأين يمكن أن يحسن من نفسه. 
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أعزز مشاركة المتعلم الصحيحة على األسئلة  11

المطروحة في الموقف التعليمي باستخدام األدوات 

 المناسبة. 

     

أحفز المتعلم على االنتقال التدريجي في المهام باستخدام  10

 الشارات. –النقاط 

     

أكلف المتعلمين بواجبات منزلية قائمة على استراتيجية  10

 التلعيب.

     

أطبق خطط عالجية للمتعلمين الضعاف قائمة على   17

 استراتيجية التلعيب.

     

استثمر استراتيجية التلعيب لجعل المتعلم مسؤول  12

بطريقة غير مباشرة عن انضباطه في غرفة الصف 

 لزيادة فرص تميزه.

     

( ClassDojoأضيف نقاط للمهام المدرسية باستخدام ) 12

 التلعيب أو بطريقة أخرى.القائم على استراتيجية 

     

...( Quizizzأوظف تطبيقات التقييم التفاعلية مثل ) 85

 في قائمة المتصدرين. أسماء المتعلمينالتي تعرض 

     

 مرحلة الطفولة المبكرةالتعليم في أهمية استراتيجية التلعيب في 

موافق  موافق  العبارات  م

 بشدة

غير  محايد

 موافق

غير موافق 

 بشدة

تحقق استراتيجية التلعيب المتعة والحماس في الموقف  81

 التعليمي.

     

تزيد استراتيجية التلعيب من انخراط المتعلم في الموقف  88

 التعليمي.

     

تسهم استراتيجية التلعيب في تبسيط المحتوى التعليمي  83

 بما يتناسب مع حاجات المتعلم.

     

ما من ثقة المتعلم بنفسة متزيد استراتيجية التلعيب  81

 ينعكس يشكل إيجابي على أدائه األكاديمي.

     

تساعد استراتيجية التلعيب في مراعاة الفروق الفردية  80

 للمتعلمين في الموقف التعليمي.

     

تؤدي استراتيجية التلعيب إلى تطوير خيال المتعلم مما  80

 أذهانهم.يسمح بإنشاء تمثيالت عقلية لألشياء في 
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توفر استراتيجية التلعيب للمتعلم بيئة آمنه للتكرار  87

 والمحاولة والخطأ. 

     

تُؤدي استراتيجية التلعيب إلى تكوين اتجاهات إيجابية  82

 لدى المتعلم نحو التعلم.

     

تُخفف استراتيجية التلعيب من الضغوط المدرسية  82

 للمتعلم.

     

استراتيجية التلعيب تعلم أكثر تكيفاً ومناسباً توفر  35

 للمتعلم.

     

تحسن استراتيجية التلعيب من ذاكرة المتعلم للمعلومات  31

 والمهارات التي يستقبلها في الموقف التعليمي. 

     

      توفر استراتيجية التلعيب تغذية راجعه فورية للمتعلم. 38

قليدية تحوالً في الممارسات التتشكل استراتيجية التلعيب  33

 في تقويم المتعلمين.

     

تشجع استراتيجية التلعيب المتعلم على إنجاز المهام  31

 المطلوبة في أقل وقت ممكن.

     

تهي  استراتيجية التلعيب الفرص للمتعلم لتعلم مهارات  30

 جديدة. 
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 لدى األطفال من وجهة نظرهن  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير دور  

The Role of Female Teachers in Developing Children's Creative Thinking Skills from 

Their Point of View 

 النعيم محمد  لطيفة أحمدإعداد الباحثة/ 

 ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

 الملخص: 

 للمشكالت الحساسية ومهارة واألصةالة، الطالقة، مهارة تنمية في المعلمة دور عن الكشة  الى ةالحالي دراسةةال تهدف 

 ئيةاإلحصا الداللة ذات الفروق عن الكش . الطفل لدى المرونة ومهارة األصةالة مهارة تنمية في المعلمة دور تحديد الطفل. لدى

 الخبرة، سةةةةةةنوات لمتغير تغزى والتي نظرهن وجهة من األطفال لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في المعلمةات لةدور

من ال لدى األطف اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير  هو ماـةة وتمثلت مشكلة الدراسة ب .العلمية الدرجة التخصص،

 لم تألذ حقها في مرحلة اإلبداعيترى البةاحثةة من لالل لبرتها العلمية والعملية أم مهارة التفكير حية   ،وجهةة نظر المعلمةات

بهم بشةةكل كافي لتنمية هذا المهارة لدى الطفل لذا تناولت الدراسةةة الحالية الطفولة المبكرة كوم أعضةةاه هي ة التدريل لم يتم تدري

، لمسحيا المنهج الوصفي باستخدام لدى الطفل من وجهة نظرهن اإلبداعيدور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية مهارة التفكير 

في  المبكرة دور معلمات الطفولة عن النتائجوأسةةةفرت ، ( معلمة302)أفرادها عدد كأداة لجمع البيانات من عينة بلغ  واالسةةةتبانة

مات لدور معلذات داللة إحصةةةةائية  ، وعدم وجود فروقةبيركبدرجة من وجهة نظر المعلمات لدى الطفل  اإلبداعيتنمية التفكير 

على  وبناه   ،يةالعلموالدرجة  ،والتخصةةةص ،الخبرةسةةةنوات  زى لمتغيرتُعلدى الطفل  اإلبداعيالطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

بصةةةير القائمين ت، في عملية التعلم اإلبداعيلتفكير ضةةةرورة توجيع معلمات الطفولة المبكرة لتو ي  اة بتُوصةةةي الدراسةةةنتائج ال

لية تطوير منها في عم لالسةةةةتفادة؛ اإلبداعيعلى وضةةةةع مناهج الطفولة المبكرة بنتائج األبحال والدراسةةةةات التي تناولت التفكير 

 .المناهج

  للمشكالت.الحساسية  المرونة، األصالة، الطالقة، الكلمات المفتاحية:
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The Role of Female Teachers in Developing Children's Creative Thinking Skills from 

Their Point of View 

By: Latifah Ahmed Mohamad Alnaim 

Abstract 

The current study aimed to reveal the teacher's role in developing fluency, originality, and 

sensitivity to problems in children. Determining the teacher's role in developing the child's 

originality and flexibility skills. Detecting statistically significant differences for the role of female 

teachers in developing children's creative thinking skills from their point of view, which are 

attributed to the variable of years of experience, specialization, and academic degree. The problem 

of the study was represented by what is the role of female teachers in developing creative thinking 

skills among children from the teachers’ point of view, where the researcher believes through her 

scientific and practical experience that the creative thinking skill did not take its right in the early 

childhood stage because the faculty members were not sufficiently trained to develop this skill in 

the child 

Therefore, the current study dealt with the role of early childhood teachers in developing the child's 

creative thinking skill from their point of view, using the survey descriptive curriculum, And the 

questionnaire as a tool for collecting data from a sample of its members (203) Teacher. The results 

resulted in the role of early childhood teachers in the development of creative thinking in the child 

from the teacher's point of view to a large extent, and the absence of statistically significant 

differences in the role of early childhood teachers in the development of creative thinking in the 

child attributable to the changing years of experience. Specialization, degree, and based on results, 

the study recommends that early childhood teachers should be directed to employ creative thinking 

in the learning process. To inform early childhood curriculum developers of research findings and 

studies on creative thinking; to be used for curriculum development. 

Keywords: Invalidity, authenticity, flexibility, sensitivity to problems  
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 المقدمة . 1

 ،تقبليةشخصية الطفل المسبمثابة حجر الزاوية في بناه   ألنها ؛تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية في حياة اإلنسام         

 النمو، بمقدار ما تنشأ نشأة سوية وتوفرت لها كل مستلزمات ،ومتابعة حثيثةواهتمام وبمقدار ما تنال هذا المرحلة من رعاية 

امها اهتمأْول تها كل األمم المتقدمة جل  اضطرابات، ولما كانت هذا المرحلة بهذا الخصوصية؛ فقدمشاكل و  لالية من أية  ،صالحة

عالمية ؛ من لالل االتفاقية الخاصةالطفولة المكانة ال وتنادت فيما بينها بإياله ،والرعاية ووفرت لها كل سبل الحماية ،ورعايتها

ي هذا بكل ما ورد فمعلنة بذلك التزامها  ،في جميع أنحاه العالم كل الدول م(، وصادقت عليها0990لألطفال التي أبرمت عام )

لضمام طفولة آمنة مستقرة، تنعكل مستقبال على شعوب األرض باألمن  من حقوق، شملت كل جوانب النمو لدى الطفل؛ االتفاقية

  .واالستقرار والسالم

االساليب  نإم من األساسيات التي ترتكز عليها العملية التعليمية التعلمية تنمية وتطوير قدرات الطلبة على التفكير والبح  ع

والطرق التي تصقل مهاراتهم في حل المشكالت واالبتعاد عن األساليب التقليدية للتلقين الذي يؤدي إلى الحد من قدرات المتعلمين 

ارات التفكير في تنمية مه بأكملع يتمثلأم الهدف الرئيل للعملية التعليمية التعلمية في العالم  ( إلى3000) لضر،ومهاراتهم. يشير 

لدى الطلبة والعمل على استثمارها ليصبحوا قادرين على التعامل اإليجابي البناه مع متغيرات العصر، بما يخدم التوجهات 

 بة.مرونة وتقبال لدى الطل أكثرالتنموية. لذا على التربويين والمعلمين البح  عن تلك االساليب لجعل التعليم والتعلم 

قُل ال  أ قُوُل ل ُكم " :الىتعقال من اآليات القرآنية توجع اإلنسام إلى التفكير والتفكر  اإلسالم فالعديدكير بعناية فائقة في وحظي التف

ى إِل يه قُل  ا يُوح  ل ٌك إِم أ تهبُِع إاِله م  ال  أ قُوُل ل ُكم إِنِّي م  يب  و  ال  أ عل ُم الغ  ِ و  ائُِن َّللاه ز  الب ِصيُر أ ف ال  ت ت ف كهُروم  ه ل ِعنِدي ل   (ي ست ِوي األ عم ى و 

 ( 00 :األنعام "

 ويمكن أم نلمل والممارسين، األكاديميينومن جانب آلر فقد أصبح موضوع اإلبداع من أكثر الموضوعات التي تجذب اهتمام 

عتبارا با ت التدريبية التي نظرت إلى اإلبداعهذا االهتمام من حالل  هور العديد من مراكز البحول االكاديمية والمعاهد والمؤسسا

 (3000 ،)الصباطي النجاح.متطلبا  أساسيا  من متطلبات 

بل  والمنظمة،( إلى أم دراسة اإلبداع تعتبر إحدى الطرق أو الوسائل التي توفر للفرد والجماعة 0990) عبد الحميدويشير 

  وفعالة.والمجتمع بصورة عامة فرص كبيرة للتعامل مع المشكالت التي تواجههم بطرق جديدة 

ارات حض بل يعتبرا بعض الباحثين أنع المسؤول عما وصلت إليع البشرية من األهمية،يتضح أم اإلبداع لع قدر من  من ذلك

 (3000 ،الصباطي) اآلم.ا البدائي حتى فلوال اإلبداع لبقيت الحياة على وضعه الطويل،ورقي عبر تاريخها 

لذا حرصت  التعليمية؛وترى الباحثة بأنع يجب على المعلم الناجح أم يحسن التيار الطريقة المناسبة التي تضمن نجاح العملية 

 لدى األطفال من وجهة نظرهن. اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير الباحثة على دراسة 

 مشكلة الدراسة . 1.1

ما لها من أهمية ل المختلفة،من مهارات التفكير العليا التي تعتبر من أولويات النظم التعليمية  اإلبداعيمهارات التفكير تُعد       

  (3030 )السكافي،بالغة في تكوين األفراد المبدعين الذي يشكلوم من لالل أفكارهم وإنتاجهم الحضارات المتطورة 
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تزايد  ،اإلبداعيوالتي أشارت إلى أهمية التفكير  ( 3030( ودراسة ليايا )3033)عبد القادر  توصيات ونتائج دراسةعلى بناه 

االهتمام مؤلرا  بدراسة موضوع االبداع ألننا في الواقع نواجع في كل يوم العديد من المشكالت التي تتطلب اتخاذ القرارات من 

لذا  ؛يساعدنا في التعرف على المشكلة وتحديد أبعادها تفصيليا  ويضع لنا بدائل الحلول داعياإلبفالتفكير  ،أجل التوصل إلى حلول

حرصت جميع األنظمة التربوية على استثمار القدرات العقلية لدى الفرد سواه  معلمين أو طالب من لالل وضع برامج تستهدف 

ها من اهم هذا المهارات وأكثر -في حدود علم الباحثة  –يعتبر  ياإلبداعتنمية القدرات والمهارات المختلفة لديهم وألم التفكير 

 .لمهارة في مرحلة الطفولة المبكرةدقة لذا دعت الحاجة إلى إدراج هذا ا

لم تألذ حقها في مرحلة الطفولة المبكرة كوم أعضاه  اإلبداعيأم مهارة التفكير  من لالل لبرتها العلمية والعملية وترى الباحثة

يل لم يتم تدريبهم بشكل كافي لتنمية هذا المهارة لدى الطفل لذا تناولت الدراسة الحالية دور معلمات الطفولة المبكرة هي ة التدر

-حثة في حدود علم البا –اقتصرت أغلب الدراسات العربية  نظرهن حي لدى الطفل من وجهة  اإلبداعيفي تنمية مهارة التفكير 

  :لذا فمشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال التالي الدراسة،وتمثل األمر الذي أدى بي إلجراه  االطفال،مرحلة رياض  على

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:      

 السؤال الرئيس:

 نظرهن؟من وجهة لدى األطفال  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير  ما دور  -0

 :ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 الطفل؟المعلمة في تنمية الطالقة لدى  مـا دور -3

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى  -2

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى  -4

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى  -0

 وجهة نظرهن مناألطفال لدى  اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير ل ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية  -6

  العلمية؟الدرجة  التخصص،متغير سنوات الخبرة، لوالتي تعزى 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف التالية:   

 الطفل.الكش  عن دور المعلمة في تنمية مهارة الطالقة لدى  -0

  الطفل.دور المعلمة في تنمية مهارة األصالة لدى تحديد  -3

 الطفل.الكش  عن دور المعلمة في تنمية مهارة المرونة لدى  -2

  الطفل.دور المعلمة في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى  تحديد  -4
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جهة من و ألطفاللدى ا اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات دور ل اإلحصائية الكش  عن الفروق ذات الداللة -0

 العلمية.الدرجة  ،التخصص الخبرة،لمتغير سنوات  والتي تغزىهن نظر

 :أهمية الدراسة. 1.1

 تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

 تناولت الدراسة مرحلة عمرية تعتبر من أهم مراحل النمو لدى اإلنسام وهي مرحلة الطفولة المبكرة   -0

  -حثة في حدود علم البا –ندرة األبحال لمثل هذا الموضوع بنفل المرحلة العمرية )الطفولة المبكرة( من قبل الباحثين  -3

 في البي ة العربية بشكل عام والبي ة السعودية بشكل لاص.

 إلبداعياقد تفيد نتائج الدراسة في توجيع المختصين في الهي ة التعليمية على إقامة الدورات التدريبية لتنمية التفكير   -2

 لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة.

التي أشارت إلى التـوسـع في الطفولة المبكرة  3020قد تساهم نتائج الدراسة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  -4

 لتشمل جمـيـع مـنـاطق المملكـة العربيـة السعـوديـة.

 حدود الدراسة. 5.1

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:  

   األطفال من وجهة نظرهن.لدى  اإلبداعيالتفكير المعلمات في تنمية مهارات دور  الحدود الموضوعية: -

  لطفولة المبكرة.معلمات ا الحدود البشرية: -

 .ـه0444الفصل الدراسي الثاني من العام  الزمانية:الحدود  -

 مدارس الطفولة المبكرة في محافظة األحساه  المكانية:الحدود  -
 

 :مصطلحات الدراسة. 1.1

هـ، ص 0400من الشي ين على اآللر وجمعع أدوار. )ابن منظور، كل يشير الدور في اللغة إلى توق  في اللغة: :الدور. 1.1.1

030 ) 

أنع معيار اجتماعي مرتبط بوضع  كمامحددة،  كانةلوك وملزمة للفرد الذي يحتل مبأنع نماذج محددة ثقافيها للس الدور:ويُعّرف 

 (.400، ص 3000، كريملي عالقة تبادلية معينة. )الساجتماعي معين ي

فرد في الجماعة ويتحدد سلوك الفرد من لالل توقعاتع وتوقعات اآللرين لهو السلوك المتوقع من ا إجرائيا:وتعرفها الباحثة 

 قاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.يومنع 

تعرفها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على " أنها الفترة ما بين سن  :Early childhoodالطفولة المبكرة  .2.1.1

حي  توضع فيها أساسيات التنمية البدنية واالجتماعية والعاطفية والذهنية: تتطور هذا المهارات بشكل متزامن  الثامنة:الثالثة وسن 
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 )موقع" .ويعتمد التطور في كل مرحلة على القدرات التي حققها الطفل في المرحلة السابقة بينها،وبصورة متداللة ومترابطة فيما 

  .) 3030، وزارة التعليم

بأنع القدرة العقلية على إنتاج األفكار التي لم تكن متداولة لحل المشكالت  اإلبداعييعرف التفكير  :اإلبداعيالتفكير . 3.1.1 

المطروحة ويستعمل لتوسيع حدود المعرفة مما يبرز بأنع تفكير يخترق للمبادئ المألوفة التي يقوم بها الفرد باستخدامها من اجل 

 (3009 ،دكاني)هو تفكير غير مقيد ومتنوع ف المالئمة،انتاج أكبر عدد من األفكار هدفع يتمحور حول إيجاد الحلول 

بأنع نمط التفكير الذي يتضمن توليد األفكار من أجل الحصول على نواتج تتميز بالطالقة والمرونة  الباحثة إجرائيا:وتعرفه 

 وتقاس بالدرجة التي المبكرة،ويعتمد هذا النوع من التفكير على لبرة معلمات الطفولة  للمشكالت،والحساسية  واألصالة،

 يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

الفترة على إنتاج أكبر عدد من األفكار الصحيحة لمسالة او مشكلة ما نهايتها حرة ومفتوحة،  : هي(Fluencyالطالقة ). 1.1.1

، مطحنة أبو الخليل،)أبو  ..داعمثلما تشير إلى القدرة على تو ي  المعارف عند الحاجة إليها، فهي تعتبر الجانب الكمي لإلب

3030 ) 

مفتوحة، وهي القدرة على انتاج أفكار عديد سواه كانت هذا األفكار لفظية أو أدائية لمشكلة نهايتها حرة وتعرفه الباحثة إجرائيا: 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

 هة،المشابوتتمثل بالقدرة على ايجاد األفكار والتعبيرات بشكل واضح بعيدا عن األفكار  (:Originality)األصالة . 5.1.1

 شائع وإلى أفكار غير ملونة. )أبو وغيرغريب وبطريقة غير مألوفة. وهي التفرد والتميز في التفكير، للتوصل إلى ما هو 

 ( 3030، أبو مطحنة الخليل،

التي  وتقاس بالدرجة، ومبتكرةمن لالل صنع أفكار جديدة  مستقل،هي القدرة على التفكير بشكل  وتعرفه الباحثة إجرائياَ:

 يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

و هي تغير الحالة الذهنية بتغير الموق  لدى الفرد، أي أنها القدرة على التفكير بطرق  (:Flexibility)المرونة  .1.1.1

 .من زوايا متعددة، لذلك فالمرونة تعتمد على طرق االستجابة لدى الفرد وتقاس بتنوع هذا االستجابات. مختلفة، ورؤية المشكلة

 ( 3030، أبو مطحنة الخليل،)أبو 

و وهي مهارة يتم فيها فعل األشياه أهي القدرة على توليد العديد من األفكار الجديدة وغير التقليدية  إجرائيا:وتعرفه الباحثة 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة. ومختلفة،فهمها بطرق متنوعة 

أو حاجات أو عناصر  بمشكالتويقصد بها الوعي بوجود  (:Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت ) .1.1.1

ويرتبط بهذا القدرة مالحظة األشياه غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد،  ،تدل على ضع  في البي ة أو الموق 

 (3030 ،البوريني ،)الحربي .أو إعادة تو يفها أو استخدامها وإثارة تساؤالت حولها.
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 يها،فقص والعيب على رؤية المشكالت في األشياه والنظام والعادات ورؤية جوانب النالقدرة هي  إجرائيا:وتعرفه الباحثة 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

 

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة2
 

 اإلطار النظري. 1.2

لك ألم مهمة التفكير تكمن في إيجاد حلول مناسبة للمشكالت التي و العلوم؛يحتل موضوع التفكير مكانة رئيسية في جميع 

مما يدفع اإلنسام إلى أساليب وطرق جديدة تمكنع من تجاوز العقبات والصعوبات التي تبرز والتي يحتمل  هورها  اإلنسام،يواجهها 

ور المعلمة في تنمية ود اهدافع، مكوناتع، اإلبداع،مفهوم ل يلي عرضفيما  ..واالرتقاهوأيضا  يتيح التفكير فرصا  للتقدم  المستقبل،في 

  .لدى الطفل اإلبداعيالتفكير 

 :مفهوم وتعريف اإلبداع. 1.1.2

هي فروق  يةالنام ( بأنع يشيع بين المفكرين والمهنيين بأم الفروق بين األمم المتقدمة واألمم المتخلفة3002) يشير الصباطي   

القفزات هو عصر  وال نجانب الصواب إذا ما قلنا بأم هذا العصر المبدعة،في مدى امتالك األمم أو عدم امتالكها للعقول 

السريعة التي تجعل اإليقاع المعتاد الذي كام يتعامل بع الناس فيما بينهم إلى عهد قري لم يعد هو اإليقاع الذي يتعامل بع العالم 

  .اليوم فقد أصبح اإلبداع هو المجك الحاسم في اإلسراع بتقدم شعب من الشعوب أو تخل  شعب آلر

ومفهوم اإلبداع في اللغة من الفعل )أبدع( فعند القول بأم فالنة أبدع الشيه أي الترعع. وأبدعت الشيه وأبدعتع أي استخرجتع 

 (م0990وأحدثتع فاإلبداع يعني اإليجاد، أو الخلق، أو التكوين، أو االبتكار )أنيل وآلروم، 

جاه بالبديع والبدعة، وهو الحدي  في الدين بعد اإلكمال، وأبدع  وَّللا بديع السماوات واألرض أي مبدعهما، وأبدع الشاعر أي

 َّللا الخلق إبداعا، للقهم ال على مثال سابق. 

أما الموسوعة البريطانية فتعرف اإلبداع على أنع القدرة على إيجاد شيه جديد كحل لمشكلة ما أو أداة جديدة أو أثر فني أو 

 (The New Encyclopedia Britannia, 1992جديد. )أسلوب 

انع تعبير يستخدمع المختصوم وغيرهم لإلشارة إلى العمليات العقلية Reber :( 1985ريبر)وفي قاموس علم النفل يعرف 

  جديدة.أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو إنتاجات فريدة أو  حلول،التي تؤدي إلى 

بأنع نمط التفكير الذي يتضمن توليد األفكار من أجل الحصول على نواتج تتميز  :اإلبداعيمما سبق يمكن تعريف التفكير 

 ويعتمد هذا النوع من التفكير على لبرة معلمات الطفولة المبكرة.  للمشكالت،والحساسية  واألصالة،بالطالقة والمرونة 

  :اإلبداعيمكونات التفكير . 2.1.2

ضمن مجموعة يت اإلبداعيوعند مراجعة أدبيات اإلبداع تبين أم التفكير  مكوناتع،يستلزم معرفة  اإلبداعيإم معرفة التفكير     

  :والنفسية وهي التربويةعديدة من القدرات العقلية التي حددتها غالبية الدراسات 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        72  

 ISSN: 2706-6495 

 
الطالقة  محددة وتتفرعتمثل قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار تقوق المتوسط في غضوم فترة زمنية  :الطالقة -

هي: والطالقة الترابطية، و ،إلى القدرات اآلتية: الطالقة اللفظية، وهي: "السهولة في إنتاج كلمات تحت شروط تركيبية معينة

ية، وهي: والطالقة الشكل ،"القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات التي تربطها عالقة في المعنى، أو أي في ترابط في صفة ألرى

والطالقة الفكرية، وهي: "القدرة على إنتاج عدد من  ،دد من األشكال وفق معطيات محددة"القدرة على اإلنتاج السريع لع

 المكعلى التفكير السريع في تكوين وهي: القدرة  والطالقة التعبيرية ،و معضلة ما ضمن فترة زمنية مقررةاألفكار لموق  أ

 (3000، يالصباط) .ل، وصياغة التراكيب اللغويةمترابط ومتص

ذ المبدع الفرد او التلميالتي يأتي بها ويقصد بها تنوع او التالف االفكار  لإلبداع،تتضمن المرونة الجانب النوعي  المرونة: -

 .معوقات االبداع أكثروالذي يعد من  الجمود العقليوهي تعد عكل  (هـ0430) زيتوم عايش،كما أشار 

  :(3000)شكلين القذافي رمضام ويمكن التعبير عن المرونة في 

االلحاح  عن وسائل الضغط او التوجيع او بعيدا وتلقائية،قدر من االفكار بحرية  أكبروهي قدرة تعمل على انتاج  التلقائية:المرونة 

لب منع فعندما يط متشعبة،المفحوص ام يتجول بفكرا بكل حرية في اتجاهات  او القصور الذاتي ولقياس هذا القدرة يطلب من

فظ واستخدامها كثقل لح الموازين، نجدا ينتقل من استخدامها في ،االستخدامات الممكنة لقطعة من الحجر على سبيل المثال ذكر

 .بعض االهداف واستخدامها للتصويب في اتجاا ،االوراق من التبعثر

ويقصد بها القدرة على تغيير اسلوب التفكير واالتجاا الذهني بسرعة لمواجهة المواق  الجديدة واالزمات  فية:التكيوالمرونة 

 التقليدية.ووتسهم هذا القدرة في توفير العديد من الحلول الممكنة للمشاكل بشكل جديد او ابداعي بعيدا عن النمطية  المتغيرة،

ايجاد  تقدم مشكلة ثم تطلب منع للمفحوص،القدرة عن طريق االلتبارات التي تقدم ويمكن التعرف على مدى تمتع الشخص بهذا 

تعتبر مرفوضة، الم ما هو مطلوب في مثل هذا  حلول متنوعة لها. رغم توفر بعض الحلول التقليدية المعروفة للمشكلة، اال انها

 الموق  التنوع.

 ويقصد بها هنا الجدة والتفرد باألفكار كام يأتي التلميذ بأفكار ،اإلبداعيالخصائص ارتباطا بالتفكير  أكثرتعد من  األصالة: -

لتفكير ا والشخص صاحب ،والفكرة االصيلة هي التي ال تكرر افكار الناس المحيطين بها، زمالئع ألفكارجديدة متجددة بالنسبة 

االصيل من سماتع انع يمل من استخدام االفكار  والشخص صاحب التفكير ،االصيل هي التي ال تكرر افكار الناس المحيطين بها

م يكوم أالبد  (3000) صيل يذكر عبد المنعم الحفنيأو أ جديدعلى عمل ما بانع  وللحكم .المتكررة والحلول التقليدية للمشكالت

سبة بدعا بالنم فالطفل الذي يأتي بسلوك غير مسبوق قد يكوم مرجعي،طار إنسبتع الى مجال معين او  :الحكم عليع من لالل

شخص ما في مجتمع جديدا واصيال قد ال يكوم ما يظنع وكذلك فإم  ،قورم عملع الى اعمال الكبار فليل بمبدع إذااما  ألقرانع

 (3002، المشرفي) .كذلك في مجتمع آلر

االصالة  (606ص  ،0990) قطامي يوس  :بين االصالة وعاملي الطالقة والمرونة من حي  انع (ابراهيم عبد الستار)قد فرق 

 وهذا .بل تعتمد على نوعية تلك االفكار وجدتها وقيمتها في المجتمع ،يعطيها الشخص ة والتياإلبداعية االفكار يالى كمتشير ال 

بل  نة،المرو كما في شخصيا،او افكارا  تصوراتع،ال تشير االصالة الى نفور الشخص من تكرار أيضا   الطالقة،عن  ما يميزها

 المرونة.وهذا ما يميزها عن  .يفعلع اآللروم تشير الى نفور من تكرار ما
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ى استنباط االلروم وتشجيع الطلبة عل ومن االقتراحات التي تساعد التالميذ على االصالة في التفكير هو التأمل بأمور لم يفكر بها

والنقاش  يلة،اصعليهم كلما شاركوا في التوصل الى افكار الطلبة والثناه  وتشجيع يديع،معلومات جديدة من المعلومات التي بين 

 (3،ص 3009،سعادة جودت) .صيلةأسباب التيارهم لفكرة معينة انها ا مع التالميذ في

 ،تدل على ضع  في البي ة أو الموق أو حاجات أو عناصر  كالتويقصد بها الوعي بوجود بمش للمشكالت:الحساسية  -

ويرتبط بهذا القدرة مالحظة األشياه غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد، أو إعادة تو يفها أو استخدامها وإثارة 

 (3030 ،البوريني ،الحربي) تساؤالت حولها.

 .ص والعيب فيهاهي القدرة على رؤية المشكالت في األشياه والنظام والعادات ورؤية جوانب النق :وتعرفه الباحثة إجرائيا

 :اإلبداعيأهداف التفكير  .3.1.2

 أهداف كثيرة يمكن اإلشارة إلى أهمها ومنها: اإلبداعيللتفكير           

(:عندما نريد تحسين وتطوير األداه في العمل، وبالتالي زيادة اإلنتاجية فيكوم هنا Evolutionاإلجادة أو التحسين التطوير ) -0

 إلبداعيالع دورا وأهميتع. بمعنى أننا عندما نبح  عن السبيل األفضل لإلنتاج، فإنع البد من االعتماد على التفكير  اإلبداعيالتفكير 

 الذي يأتي بالجديد ويضي  إضافات لم يسبق لها مثيل.

(: يساعدنا التفكير Problem-solving abilityحل المشكالت أو القدرة على افتراضها ومحاولة القيام بحلها قبل وقوعها ) -3

 ،على التعرف على المشكلة، حي  يفيدنا هذا النوع من التفكير على التعرف على المشكلة مع تحديد أبعادها تفصيلية اإلبداعي

يساعد  إلبداعياويضع لنا بدائل الحلول. فالمبدع هو الشخص الذي يضع يدا على المشكلة ثم يقوم بعد ذلك بحلها، كما أم التفكير 

 جنب المشاكل قبل أم تحدل، ألنك تفترض أم هناك مشكلة وتقوم بحلها قبل حدوثها. على ت

 ( عند التفكير في المستقبل )التنبؤ واستشراف المستقبل(:Creative thinking) اإلبداعياالعتماد على التفكير  -2

 مدىن وبة، ومما يزيد ممر بالغ الصعالبح  في المستقبل يعتبر قضية مصيرية تتطلب كل اهتمام ومشاركة من الجميع، وهو أ

 الصعوبة هو كثرة التغييرات التي يشهدها العالم حاليا. 

 :اإلبداعيدور المعلمة في تنمية التفكير . 1.1.2

 إم للمعلمة دور كبير في ذلك من لالل:        

وذلك من لالل تعديل سلوكها الصفي واستخدامها  اإلبداعيتساهم المعلمة في تعليم األطفال مهارات التفكير  .0

 المناسبة.االستراتيجيات 

 لديهم.تضع األطفال بين مثيرات متعددة تسهم في إثارة التفكير  .3

تطرح لدى األطفال العديد من األس لة التأملية المتنوعة تجعل األطفال واعين لتفكيرهم من لالل المناقشة والحوار  .2

  واالستماع.

 تحقق أهدافها ودقة نتائجها ومدى مالئمة النشاطات المستخدمة ودرجة إتقام األطفال.تقييم مدى  .4
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 اإلجابة.تبين لألطفال أهمية التفكير المسبق قبل  .0

 الحلول.تضع المعلمة األطفال في مشكالت تثير تساؤلهم وتدفعهم للبح  عن  .6

ر مألوفة وغريبة وتسمج لهم باقتراحات بديلة تتقبل المعلمة االقتراحات من االطفال سواه كانت هذا االقتراحات غي .7

  وإضافية.

 :نظريات فسرت اإلبداع .5.1.2    

 Association Theoryالنظرية الترابطية:  -           

وترى هذا النظرية أم عملية التفكير المبدع تتمثل في القدرة على تكوين عناصر ارتباطية بطريقة تركيبية جديدة أو مبتكرة، من  

أجل مقابلة متطلبات معينة أو من أجل تحقيق فائدة ما متوقعة، وتشير النظرية الترابطية إلى العملية التي تتحول بها الحاالت 

 حدة مترابطة مما يجعل إحداها تؤثر في األلرى.العقلية إلى مجموعة وا

 ( Gestalt Cognitive theoryنظرية الجشطلت )المعرفية( ) -          

( لتعني الكل أو الهي ة أو الشكل، وركزت هذا النظرية على حل المشكالت الصعبة بطريقة Gestaltتستخدم كلمة الجشطلت )

 ي يحدل نتيجة إلعادة التنظيم العقلي للعناصر المهمة في الموق  المشكل. ( الذInsightمفاج ة عن طريق االستبصار )

وقد وجهت هذا النظرية اهتمامها في اإلبداع إلى التفكير المنتج من لالل المجال اإلدراكي للشخص المبدع. فاإلبداع حسب وجهة 

 ت التي ال يمكن تبينها بالنظرة العابرة، ثم حدولنظر الجشطلت تتمثل في القدرة على النظر إلى مكونات المجال، وإدراك العالقا

  يأتي فجأة كحل للمشكلة. االستبصار الذي

  Psychoanalysis Theoriesنظريات التحليل النفسي:  -          

قبل  اتشترك هذا النظريات في نقاط عدة ولكنها تختل  أيضا فيما بينها. وتؤكد بعض اآلراه الحديثة في هذا المدرسة على دور م

 ة.اإلبداعية الالزمة للفرد لممارسة عملياتع اإلبداعيالشعور في توفير المرونة 

 Behavioral Theoryالنظرية السلوكية:  -

هو ذلك النوع من التفكير الذي يلقى التعزيز أو اإلثابة  اإلبداعيالذي يرى أم التفكير  Skinnerتبنى هذا االتجاا العالم سكنر 

(Reinforcement ،) مما يؤدي إلى استمرارا. أما إذا لم يلقى التعزيز المطلوب فإنع يصبح تفكيرا غير مرغوب فيع ويألذ في

 التضاؤل ثم الزوال.

 واالستجابات.فقد حاول أصحاب هذا النظرية دراسة اإلبداع من لالل تكوين العالقة بين المثيرات 

 Humanistic Theoriesالنظريات اإلنسانية:  -        

ذهب أصحاب هذا االتجاا إلى القول بأم كل فرد يولد مبدعا وينبغي أم توفر لع الظروف والخبرات التربوية كي يصل إلى  وقد

 أقصى نمو ممكن ويؤدي أفضل أداه متوقع.
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ح إال إذا تة ال تزدهر وال تتفاإلبداعيفأصحاب هذا المذهب يروم بأم األفراد جميعا لديهم القدرة على اإلبداع، وبأم طاقات الفرد 

كام المناخ االجتماعي الذي يعيشوم فيع لاليا من عوامل الكبت والضغط، مما يؤدي إلى وصول الفرد إلى مستوى جيد من 

 ( 3000، طيالصبا) الصحة النفسية السليمة.

 المبكرة:تعريف الطفولة  .1.1.2

سنوات ويسميها عدد من الباحثين بالمرحلة االبتدائية األولى. حي  يدلل الطفل في هذا  9-6وهي المرحلة من سن            

 (.3007المرحلة المدرسة االبتدائية إما قادما من المنزل مباشرة او منتقالا من دار حضانة او رياض األطفال )ملحم، 

 ية في حياة الطفل وهذا المرحلة تمتد من عمر ثالل سنوات إلى ثمام سنوات.هي أهم مرحلة عمر وتعرفها الباحثة إجرائياَ:

 أهمية مرحلة الطفولة المبكرة:. 1.1.2

م وأكثر شغفا للتعل تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل بناه الكيام البشري، إذ هي مستهل حياتع، كما أم الطفل فيها أكثر         

الوجداني والمهاري. إم هذا المرحلة وهي السابقة على كل مراحل العمر ذات أثر فعال في طواعية وانقياد للتنميط القيمي و

كل ما يليها من مراحل، ومن ثم كانت أهميتها للفرد والمجتمع. فاألنماط البشرية الناضجة من تفتح وانغالق وانبساط وتعقد، 

م مستقبل األمم إنما يكتب في مؤسسات إعداد ولير وشر، وتقدم وتخل  ذات جذور تضرب في أعماق الطفولة، ولذا فإ

اطفالها. وتشكل مرحلة الطفولة المبكرة البناه األساسي لنمو الطفل، كما تؤثر تأثيرا حيويا في سوائع النفسي واالجتماعي. لذلك 

 (.03، ص. 3009تعد العناية بالطفل في هذا المرحلة مطلب إنساني ينبغي تحقيقع بشتى الوسائل الممكنة )العناني، 

 : الدراسات السابقة. 2.2

أهم ما و وفق عدة متغيرات اإلبداعيالتفكير التي تناولت مفهوم العربية واألجنبية فيما يلي عرض لبعض الدراسات    

 :قدمإلى األ حدلوتم ترتيبها من األ ،توصلت إليع

  العربية:الدراسات . 1.2.2

سب لدى الطلبة الجامعيين ح اإلبداعيلى التعرف على مستوى توفر انماط التفكير هدفت إ والتي (2022دراسة عبد القادر ) .0

طالبا من جامعة ادرار، قد اجابوا على  060نظرية هيرمام، تم استخدام المنهج الوصفي وشملت الدراسة عينة متكونة من 

بدرجة  لدى الطلبة الجامعيين قد جاه داعياإلبلهيرمام وتوصلت الى ام مستوى انماط التفكير  اإلبداعيمقياس انماط التفكير 

متوسطة، في ابعادا االربعة كما انع ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع 

ني العقال والنمطين ،فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة اإلبداعيكما انع توجد في انماط التفكير  ،والتخصص

 .ر العملتعزى لمتغي اإلبداعيوالعاطفي يعزى لمتغير االقامة، وال توجد فروق بين افراد عينة الدراسة في انماط التفكير 

 

لتالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة  اإلبداعيهدفت إلى التعرف على واقع مهارات التفكير والتي  (2020)دراسة خيايا  .3

رحلة. لتالميذ هذا الم اإلبداعينظر معلمي العلوم، من حي  المعوقات والتطلعات، والتعرف على العوامل المحفزة للتفكير 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لجمع المعلومات وتحليلها، ويكمن مجتمع الدراسة في تالميذ المرحلة االبتدائية 

 منطقة تبوك، واتخذت الدراسة عينة مكونة من لمسين معلم علوم بالمرحلة االبتدائية، ب
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. بداعياإلواعتمدت الدراسة على استبانة الستطالع رأي معلمي مادة العلوم للمرحلة االبتدائية حول واقع مهارات التفكير 

ا ع الطالب على استنتاج عالقات جديدة، وتفسيرهتشج اإلبداعيولرجت نتائج الدراسة تؤكد على أم تنمية مهارات التفكير 

بشكل علمي يساير العصر. وأم قصور محتوى المنهج المدرسي يعد واحدا من أكبر معوقات تنمية مهارات اإلبداع لدى 

لتهي ة االطالب والمعلمين. وأم المعلم يحتاج دائما للدعم المعنوي والمادي، باإلضافة إلى تجهيز المعامل بالتقنية الحديثة؛ 

للطالب. وأم االهتمام بتفعيل األنشطة، وحضور الملتقيات والفعاليات؛ يؤدي لتنشيط  اإلبداعيالمناخ المالئم لممارسة التفكير 

الذاكرة البحثية والنقدية للمعلم، ويزيد من تحفيزا لطالبع على استخدام استراتيجية العص  الذهني. وأم تفعيل التنافسية 

 .؛ يعمل على تحفيز الطاقات الذهنية على اإلبداعالدائمة بين الطالب

هدفت إلى التعرف على أثر االلتالف نمط التغذية الراجعة في األلعاب اإللكترونية على  والتي (2012دراسة القباطي ) .3

مية يلدى أطفال الروضة بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف البح  تم تصميم برمجتي ألعاب تعل اإلبداعيتنمية التفكير 

الكترونية تضمنت كل منها األلعاب التعليمية نفسها مع التالف نمط التغذية الراجعة وقد تم استخدام المنهج شبع التجريبي 

( طفال وطفلة 40ذي المجموعتين التجريبيتين، وقد تم تطبيق مواد المعالجة التجريبية وأداة القياس على عينة مكونع من )

( طفال وطفلة للمجموعة 30أمانة العاصمة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين: بواقع )من أطفال مدارس شموخ اليمن ب

المجموعة باستخدام األلعاب التعليمية االلكترونية ذات نمط التغذية الراجعة البصرية ودرست  تدريلالواحدة، حي  تم 

 غذية الراجعة السمعية وقد أسفرت النتائج الى وجودالمجموعة الثانية باستخدام األلعاب التعليمية االلكترونية ذات نمط الت

 إلبداعيافروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في القياس البعدي لمهارات التفكير 

ة االلكترونية لتعليميككل وعلى مستوى كل مهارة على حدة لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام االلعاب ا

 ذات نمط التغذية الراجعة السمعية.

لدى طالبات  اإلبداعيإلى التعرف إلى مستوى الخيال العلمي ومهارات التفكير  هدفتوالتي  (2012دراسة العصيمي ) .1

الص  السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، والتعرف إلى الفريق في درجات الخيال العلمي ودرجات مهارات التفكير 

لدى عينة الدراسة طبقا المتغيرات )دلل األسرة، نوع التعليم(، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي للمشاركين  اإلبداعي

( طالبة، وطبقت عليهم مقياس الخيال العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ومقياس التفكير 60)في الدراسة البالغ عددهم 

لتورانل )األشكال(، وأ هرت النتائج أم مستوى الخيال العلمي لدى أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة،  اإلبداعي

، يليها مهارة التفاصيل وأليرا كانت مهارة الطالقة، وعدم وأم مهارة األصالة األكثر أهمية وتوفرا من بين مهارات التفكير

ا للمتغيرات ، طبقاإلبداعيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير 

 )دلل األسرة، نوع التعليم(.

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التعرف عن وجود فر لىإهدفت والتي  (2013دراسة عبد الحق والفلفلي ) .0

األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام التعليمية وبين متوسط درجات األطفال الملتحقين بالرياض العادية في التبار 

 ( طفال وطفال030، واستخدمت الباحثتام المنهج االسترجاعي كمنهج للدراسة، واشتملت عينة الدراسة على)اإلبداعيالتفكير 

( طفال وطفلة من الرياض التي ال تحتوي، 60( طفال وطفلة من الرياض ذات األركام التعليمية، و )60وطفلة، بواقع )

وأشارت النتائج إلى ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام 

 ،اإلبداعيقين بالرياض العادية في التبار التفكير التعليمية وبين متوسط درجات األطفال الملتح
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الصالح األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام التعليمية، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة 

ألركام ا تعزي لمتغير الجنل، ال يوجد أثر للتفاعل بين متغيري نوع الروضة )ذات اإلبداعيالدراسة في التبار التفكير 

 .اإلبداعيالتعليمية، والروض العادية(، ومتغير )الجنل( )ذكور وإنال(، من حي  تأثيرهما في التفكير 

  :الدراسات األجنبية. 2.2.2 

     Glasgow, Neal, et a  (2010)دراسة )جالس جوونيل وآخرون .1

هدفت إلى التعرف على ما يفعل المدرسين الناجحين لوضع الخطط المناسبة للنهوض بالبح  العلمي فكل لطة تتضمن والتي 

وص  مختصر لدعم البح  العلمي في الفصل وتجنب األلطاه والترتيب للتعلم اإلضافي، وتوصلت النتائج أم مدرسين األطفال 

لمرحلة االبتدائية ا سينطفال في تعلم العلم وأيضا مدرتساعد األ إلبداعياوجدوا قصص ليالية تتصل بحب االستطالع والتفكير 

م التالميذ الخطط تعلي وأيضااستخدموا المشاكل القائمة على التعليم التقديم المساعدة للتالميذ على االستفسار القائم على العلم، 

 الفعالة والتمسك بتحديد أهداف المنهج 

 Chin (2007) دراسة شين  .2

هدفت هذا الدراسة إلى التعرف عن أثر تساؤالت المعلم على تحفيز التفكير واالنتباا لدى الطالب دالل الفصل مما يساعدهم  

على تحصيل المعارف العلمية، وتم إجراه الدراسة على عدد من فصول الطالب الذين يتحدثوم اإلنجليزية كلغة أولى مع استبعاد 

( درس للتدريب 26صفوف في اربعة مدارس وتم التيار )( ۷ن يقوموم بتدريل العلوم ل)مم مدرسين( 6األجانب، وتم ألذ )

كما تم مالحظة المناقشة واألداه العملي في المعمل وتم تصميم الدروس سمعية وبصريا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتم قياس 

شة ساعدت على تنمية مهارات التفكير في العلوم ورفع االنتباا ومهارات التفكير وأ هرت الدراسة أم طريقة األس لة والمناق

مستوى االنتباا، وتوصي الدراسة باستخدام األنشطة الحركية واللمسية وتنويع المصادر واألدلة لتحسين فرص مهارات األس لة 

 ومهارات التفكير دالل الفصل.

  :التعقيب على الدراسات السابقة

ياُلحظ وجود أوجع اتفاق والتالف بين الدراسات  الحالية،ذات الصلة بموضوع الدراسة بعد استعراض الدراسات السابقة       

  :يلي أبرز أوجع االتفاق وااللتالف بينها وبين الدراسة الحالية الحالية، وفيماالسابقة والدراسة 

 :أوجه االتفاق –أوال 

  .الوصفي المسحي استخدام المنهج( في 3009اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) :من حي  منهج الدراسة -

 ( في استخدام المنهج الوصفي 3033)أيضا  مع دراسة عبد القادر

 .(االستبانة) في استخدام أداة الدراسة (3030الحالية مع دراسة ليايا ) اتفقت الدراسة :من حي  أداة الدراسة -

( التي تهدف الى التعرف على مهارات 3009اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) :لدراسةامن حي  هدف  -

والتي هدفت إلى دور  .Glasgow, Neal, et al،( 2010)دراسة )جالس جوونيل وآلرومأيضا   ،اإلبداعيالتفكير 

دور المعلم في إثارة التفكير لدى  والتي هدفت إلى Chin (2007)دراسة شين  ،لدى الطلبةالمعلم في تنمية التفكير 

 .الطالب
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 :أوجه االختالف –ثانيا 

التالف  أثرتهدف الى التعرف على  ( التي3009التلفت الدراسة الحالية مع دراسة القباطي )الدراسة: من حي  هدف  -

 .لدى الطفل اإلبداعيالتغذية الراجعة في االلعاب االلكترونية على تنمية التفكير 

( حي  استخدمت في هذا الدراسة المنهج الوصفي 3030التلفت الدراسة الحالية مع دراسة ليايا ) الدراسة:من حي  منهج  -

أيضا التلفت  استرجاعية،( حي  كانت الدراسة 3002أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق والفلفلي ) التحليلي،

أيضا التلفت مع دراسة  .شبع التجريبي دراستع المنهجدم في استخ ( حي 3009) دراسة القباطيالدراسة الحالية مع 

 التجريبي.والتي استخدمت المنهج شبع  Chin (2007)شين

 العلمي،الخيال  دراستع مقياس( حي  استخدم في 3009الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) الدراسة: التلفتمن حي  أداة  -

كانت اداة البح  في  ( حي 3002أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق والفلفلي ) ،اإلبداعيومقياس التفكير 

كانت اداة الدراسة  ( حي 3009القباطي ) مع دراسةأيضا  التلفت الدراسة الحالية  ،اإلبداعيتورانل للتفكير  الدراسة التبار

أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد القادر  .بية للبح وأداة المعالجة التجري اإلبداعيالمستخدمة مقياس التفكير 

  لهيرمام. اإلبداعي( حي  كانت أداة الدراسة المستخدمة مقياس أنماط التفكير 3033)

مجتمع الدراسة حي  كام مجتمع دراسة  ( في3009الحالية مع دراسة العصيمي ) التلفت الدراسة :من حي  مجتمع الدراسة -

أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق  المكرمة،العصيمي طالبات الص  السادس االبتدائي بمدارس مكة 

أيضا و .كام المجتمع جميع االطفال الملتحقين بالرياض الحكومية والخاصة في مدينتي عمام ومأدبا ( حي 3002والفلفلي )

( حي  كام مجتمع الدراسة جميع االطفال الملتحقين برياض االطفال 3009لدراسة الحالية مع دراسة القباطي )التلفت ا

( حي  كام مجتمع الدراسة الطلبة الجامعيين 3033أيضا التلفت مع دراسة عبد القادر ) صنعاه،الحكومية واالهلية بأمانة 

  .من جامعة ادرار

 السابقة:أوجه اإلفادة من الدراسات  ثالثا:  

  أهمها:من  جوانب،أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة 

 تشكيل تصور شامل عن موضوع الدراسة الحالية  -0

 وإثراؤا. الحالية،بناه اإلطار النظري للدراسة  -3

 داد االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية عوا المناسب،االفادة من الدراسات السابقة في التيار منهج الدراسة  -2

 أوجه التميز في الدراسة الحالية:  -رابعا

التي تناولت دور معلمة  -على حد علم الباحثة –تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تعد األولى من نوعها 

إضافة إلى مواكبة الدراسة من توجهات رؤية المملكة العربية السعودية  الطفل.لدى  اإلبداعيالطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

 السعودية.التي أشارت إلى التوسع في الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة العربية  .3020
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها.. 3

الدراسة والمجتمع الذي طبقت فيع الدراسة وعينتها وطريقة يتناول هذا الفصل إجراهات الدراسة من حي  المنهجية المتبعة في      

التيارها، وأداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية بنائها وتصميمها وصوال للصورة النهائية، كما تتطرق إلى اإلجراهات 

 لمعالجة اإلحصائية المستخدمة.التي قامت بها للتحقق من مدى وصدق وثبات أداة الدراسة، وكذلك إجراهات الدراسة وأساليب ا

 منهج الدراسة: . 1.3

هة لدى الطفل من وج اإلبداعيهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير         

قع كما هو ويهتم نظرهن، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي والذي يعتمد على دراسة الوا

 بوص  الظاهرة بشكل دقيق من لالل جمعع للمعلومات وتصنيفها وتنظيمها، والتعبير عنها كمياا وكيفاا.

المنهج الوصفي: بانع منهج يعتمد على دراسة الظواهر والحوادل واالشياه كما توجد في طبيعتها ( 3030)ويعرف الرشدي، 

وذلك بإعطائها وصفا رقميا لتوضح مقدار هذا الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها ووضع توصيفا كميا أو كيفيا لتلك الظاهرة 

 .مع الظواهر األلرى

 :الدراسة مجتمع. 2.3

ن عام م نيتكوم مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال والطفولة المبكرة في محافظة االحساه، للفصل الدراسي الثا

 ( معلمة حسب سجالت إدارة التعليم. 0702، وبلغ عددهن )ـه0444/ 0442

 الدراسة:عينة . 3.3

( معلمة من لارج عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدق أداة 30العينة االستطالعية: تكونت العينة االستطالعية من ) -

 الدراسة وثباتها.

حي  تم عمل رابط الكتروني ألداة الدراسة وتعميمع العينة األساسية: استخدمت الباحثة أسلوب العينة الميسرة )المتاحة(  -

على الف ة المستهدفة لمعلمات رياض األطفال والطفولة المبكرة من لالل وسائل االتصال المتاحة ومجموعات الواتساب، 

تمع ( من مج%2.6( معلمة وبنسبة )302وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة بأسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم )

( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا لمتغيرات الدراسة الدرجة العلمية والتخصص وعدد 0الدراسة األصلي، والجدول )

 سنوات الخبرة في مجال التعليم.

(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة الدرجة العلمية والتخصص وعدد 1جدول )

 نوات الخبرة في مجال التعليمس

 النسبة% العدد الفئة المتغير

 79.8 162 بكالوريوس الدرجة العلمية

 20.2 41 ماجستير

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        80  

 ISSN: 2706-6495 

 
 64.0 130 رياض أطفال التخصص

 36.0 73 طفولة مبكرة

( سنوات0أقل من ) سنوات الخبرة   98 48.3 

( سنوات00( الى )0من )  65 32.0 

( سنوات00أكثر من )  40 19.7 

 100 203 االجمالي

 

 

(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات1شكل )  

 أداة الدراسة: .1.3

من وجهة نظرهن، وذلك بعد  ألطفاللدى ا اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات تم بناه االستبيام للكش  عن دور 

االطالع على الدراسات التربوية السابقة والمراجع والمصادر التربوية الخاصة بالدراسة الحالية، وتكوم االستبيام في صورتع 

 النهائية من ثالثة أجزاه:

نة جمعها من أفراد عيالقسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوام الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد  .0

 الدراسة، مع تقديم الضمام بسرية المعلومات المقدمة والتعهد باستخدامها ألغراض البح  العلمي.

القسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات )المستجيبات(، والمتمثلة في )الدرجة العلمية، عدد سنوات  .3

 الخبرة، التخصص(.

( فقرة، موزعة على اربعة معايير وفق سلم 39وتكونت من ) اإلبداعيم من مجاالت وفقرات التفكير القسم الثال : يتكو .2

بدرجة ضعيفة جدا( وتألذ  –بدرجة ضعيفة  –بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة  –ليكرت الخماسي )بدرجة كبيرة جدا 

 ام، وكيفية توزيعها على المعايير.( يوضح عدد فقرات االستبي3(، والجدول )0، 3، 2، 4، 0القيم على التوالي )
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سنوات الخبرة التخصصالدرجة العلمية
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 موزعة على المعايير اإلبداعي( فقرات مجاالت التفكير 2جدول )

 عدد العبارات  المعيار  م

 8 المعيار األول: الطالقة 0

 11 الثاني: األصالةالمعيار  3

 6 المرونة :المعيار الثال  2

 4 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 

 29 المجموع  

 

  الدراسة:أداة صدق . 5.3

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة من لالل نوعين من الصدق:   

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

( وتم األلذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم 0تم عرض االستبانة على عدد من المحكين من أصحاب الخبرة وااللتصاص وبلغ عددهم )

من إضافة فقرات جديدة، وحذف او تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المعيار الذي تنتمي إليع، ووضوح الصياغة 

 وسالمة اللغة. 

 صدق االتساق:  –ب 

معلمات ال( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسوم بين فقرات دور 30م تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )ت

من وجهة نظرهن مع الدرجة الكلية للمعيار المنتمية لع، وكذلك بين الفقرات  طفاللدى األ اإلبداعيالتفكير تنمية مهارات في 

 ( يبين ذلك:2داة والجدول )والمعايير مع الدرجة الكلية لأل

ة مع الدرجة الكليطفال األلدى  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير ( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور 3جدول )

 للمعيار المنتمية له، وكذلك الفقرات والمعايير مع الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط مع  الفقرات –المعيار  م

الكلية الدرجة 

 المعيار

معامل االرتباط 

مع الدرجة 

 الكلية لألداة

 **929. 1 المعيار األول: الطالقة 

أنشطة تسهم في توليد أكبر قدر من  على تقديمتحرص المعلمة  0

  الكلمات في وقت محدد
.656** .591** 

تشجع المعلمة األطفال على استخراج أكبر قدر ممكن من األفكار في  3

  وقت معين
.677** .692** 
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 **762. **841. تساعد المعلمة األطفال على إثارة أفكار متعددة حول موضوع واحد 2

 *482. **630.  تطرح المعلمة على األطفال مجموعة من البدائل للموق  الواحد 4

 **661. **793. االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف تمنح المعلمة 0

تستخدم المعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة من أجل تنمية  6

  ة لديهماإلبداعيالقدرات 
.755** .795** 

 *513. *526. تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية تتطلب أكثر من طريقة للحل 7

تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة تساعد على تنمية اإلبداع  9

 والتخيل
.758** .683** 

 **973. 1 المعيار الثاني: االصالة 

 **743. **772. تسعى المعلمة دائما إلى التغيير والتجديد في تدريل األطفال        9

 **671. **697. و   المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي    00

 *520. *535. األس لة غير العادية المطروحة من األطفال المعلمة معتتفاعل     00

 **794. **853. .تبدي المعلمة اهتماما في تبني األفكار الغريبة وغير المألوفة     03

 **869. **858. تشجع المعلمة األطفال على حل للمشكالت بطريقة مبتكرة     02

 *458. *497. تشجع المعلمة األطفال على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاص     04

 **661. **693. األطفال إلى تطوير الحلول والتصارها تشجع المعلمة    00

 **660. **655. تشجع المعلمة األطفال على استنتاج عالقات جديدة     06

 **769. **792. تطرح المعلمة الكثير من األساليب المبتكرة غير المألوفة    07

 **732. **729.  تشجع المعلمة االطفال على تفسير العالقات بشكل علمي متميز    09

 **725. **735.  تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم تردد    09

 **874. 1 المعيار الثال : المرونة 

 *501. *494. تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم    30

 *483. **646. تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة   30

 **579. **669. ..تهتم المعلمة بإعطاه حلول متعددة للمشكلة الواحدة   33

 **848. **735. تساعد األطفال على المرونة في التفكير في حل المشكالت    32

 *507. **586. تتقبل المعلمة المالحظات واالنتقادات الجديدة وتستفيد منها     34

 **715. **770.  تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة    30

 **878. 1 المعيار الرابع: الحساسية للمشكالت 

 **736. **775. تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها      36
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 **671. **786. تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة     37

 **584. **768. تحرص المعلمة على رؤية الطفل للمشكلة من زوايا متعددة      39

 **797. **861. لو؟تشجع المعلمة االطفال على التنبؤ ماذا يحدل     39

 (0.00(، * دالة احصائيا عند )0.00** دالة احصائيا عند )               

ن م طفاللدى األ اإلبداعيالتفكير  مهارات معلمات في تنميةال( ام معامالت ارتباط بيرسوم بين فقرات دور 2يبين الجدول )

( وتراوحت معامالت ارتباط 0.00(، )0.00وجهة نظرهن مع الدرجة الكلية للمعيار المنتمية لع دالة احصائيا عند مستوى داللة )

 (.  0.00( او )0.00**(، وجميعها دالة عند )0.960 -* 0.494بيرسوم بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمعيار بين )

تباط بيرسوم بين الدرجة الكلية للمعيار مع الدرجة الكلية لألداة دالة احصائيا عند مستوى ( أم معامالت ار2كما بين الجدول )

 **(.0.972 --** 0.974( حي  تراوحت معامالت االرتباط بين )0.00داللة )

 وبذلك تشير النتائج الى تحقق الباحثة من صدق أداة الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة:. 1.3

 من وجهة نظرهن وعلىطفال لدى األ اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات ور دتم حساب معامالت الثبات على معايير 

( معلمة 30الدرجة الكلية لألداة من لالل معادلة الفا كرونباخ، حي  تم تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )

 ت.( يبين معامالت الثبا4والجدول )

  لمعايير أداة الدراسة وعلى الدرجة الكلية لألداة معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المعيار م

 0.81 8 المعيار األول: الطالقة 1

 0.90 11 الثاني: األصالةالمعيار  2

 0.77 6 المرونة :المعيار الثال  3

 0.80 4 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 

 0.95 29 الثبات الكلي 

 

 0.77كما تراوحت معامالت الثبات على المحاور بين )(، 0.90بلغ ) ( ام معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل4ا هر الجدول )

 (، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير الى تمتع أداة الدراسة بالثبات.0.90–

 وإجراهات الصدق والثبات لها، باإلضافة إلى أساليب المعالجة اإلحصائية. 
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 إجراءات الدراسة:. 1.3

ا من اإلجراهات لتنفيذ الدراسة وتمثلت هذا      اإلجراهات في المراحل التالية:اتبعت الباحثة عددا

 االطالع على االدب الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية -

 النظري والدراسات السابقة اإلطاراعداد  -

 اعداد منهجية الدراسة -

 بناه االستبانة بصورتها األولية -

 تحكيم االستبانة من قبل مختصين -

 للتحقق من صدق وثبات الدراسةتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية  -

 تحديد المجتمع والعينة وطريقة التيارها -

 تحويل أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها الى صورة الكترونية -

 ( يوما الستقبال الردود04تحديد مدة االستجابة ) -

 جاستقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصائية للتوصل الى النتائ -

 االجابة عن تساؤالت الدراسة -

 وضع التفسيرات المناسبة -

 صياغة التوصيات -

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 2.3

 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أس لتها حي  تم استخدام:32( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصائية )

 معامل ارتباط بيرسوم للتحقق من صدق االتساق - 

 كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسةالفا  -

كير المعلمات في تنمية مهارات التفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن السؤال الرئيل " ما دور  -

 نظرهن؟لدى األطفال من وجهة  اإلبداعي

 ويتفرع من السؤال الرئيل إلى األس لة الفرعية التالية: 

 الطفل؟لمة في تنمية الطالقة لدى المع مـا دور -0

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى  -3

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى  -2

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى  -4

من وجهة نظرهن لدى األطفال  اإلبداعيما الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير  -0

 العلمية؟لمتغير سنوات الخبرة، التخصص، الدرجة والتي تعزى 
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 وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومحاور أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة باالعتماد على معادلة المدى: 

 المدى( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة 5جدول ) 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة الموافقة

إلى  0من  الوسط الحسابي

0890 

 0890من  أكبر

 3860إلى 

 3860من  أكبر

 2840إلى 

 2840من  أكبر

 4830إلى 

 4830من  أكبر

 0800إلى 

إلجابة التخصص( ل ،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي )لمتغير سنوات الخبرة( / التبار )ت( لمتغيري )الدرجة العلمية 

ن ملدى األطفال  اإلبداعيما الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير عن السؤال الخامل: 

 العلمية؟لمتغير سنوات الخبرة، التخصص، الدرجة وجهة نظرهن والتي تعزى 

 

 عرض النتائج ومناقشاتها. 1

 .نتائج الدراسة التي تمه التوصل إليها مرتبة وْفق  تسلسل أس لة الدراسة ومناقشةعرض  يتناول هذا الفصل

 من وجهة نظرهن؟ طفاللدى األ اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير النتائج السؤال الرئيس: ما دور 

معلمات لاقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور    

 ( يبين ذلك:6والجدول ) ،من وجهة نظرهن طفاللدى األ اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير 

  طفاللدى األ اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور 1جدول )

 الرتبة م
 المعيار

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة  625. 4.13 المعيار األول: الطالقة 2 1

 كبيرة  621. 4.12 الثاني: األصالةالمعيار  3 2

 كبيرة جدا 649. 4.24 المرونة :المعيار الثال  1 3

 كبيرة  648. 4.11 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 4 1

الدرجة الكلية لدور معلمات الطفولة   5

 داعياإلبالمبكرة في تنمية مهارات التفكير 

 لدى الطفل

4.14 .568 

 كبيرة 
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جاهت بدرجة كبيرة بمتوسط  طفللدى ال اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير ال( ام الدرجة الكلية لدور 0يبين الجدول )

 اعياإلبد(، وتعزو الباحثة ذلك الهتمام معلمات الطفولة المبكرة في جوانب التفكير 0.069( وبانحراف معياري )4.04حسابي )

لطلبة اأيضا  حرص المعلمات على استخدام االستراتيجيات واألساليب التعليمية المتنوعة التي تنمي اإلبداع لدى ، وتأهيلهم علميا  

التي أشارت Glasgow, Neal, et al ، (2010) جوونيل وآلروم وتتفق هذا الدراسة مع  دراسة جالس ،في جميع الجوانب

( 4.34المرونة بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي ) :وجاه المعيار الثال  ،لدى الطلبة اإلبداعيإلى دور المعلمين في تنمية التفكير 

بدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك الهتمام المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة ( و0.649وبانحراف معياري )

( 3009)وإعطاه المعلمة األطفال فرصا  متعددة ومتنوعة إل هار مواهبهم وقدراتهم وتختل  هذا الدراسة مع دراسة العصيمي 

وفي المرتبة الثانية جاه المعيار األول:  اإلبداعيحي  أشارت إلى كوم مهارة األصالة أكثر أهمية وتوافرا  بين مهارات التفكير 

( وبدرجة كبيرة، وفي المرتبة الثالثة المعيار الثاني: ألصالة" 0.630( وبانحراف معياري )4.02الطالقة" بمتوسط حسابي )

 :( وبدرجة كبيرة، وفي المرتبة الرابعة واالليرة حصل المعيار الرابع0.630وبانحراف معياري )( 4.03بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة. وتعزو الباحثة ذلك عدم امتالك 0.649( وبانحراف معياري )4.00الحساسية للمشكالت" بمتوسط حسابي )

  .ياه التي ال يالحظها اآللروملمشكالت وعدم القدرة على مالحظة األشباالمعلمات القدرة على التبؤ 

 .األطفال لدى اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير  لمعلماتوبشكل عام ا هرت النتائج أم هنالك دور كبير ل

 نتائج السؤال االول: ما دور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل؟

ة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 ( يبين ذلك:7والجدول ) ،تنمية الطالقة لدى الطفل

 

 

4.134.12

4.24

4.11

4.14

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

:  المعيار األول
الطالقة

:  المعيار الثاني
األصالة

:المعيار الثالث 
المرونة

: المعيار الرابع 
الحساسية 
للمشكالت

الدرجة الكلية 
لدور معلمات 
الطفولة المبكرة

في تنمية مهارات
ي التفكير اإلبداع
لدى الطفل

لدى الطفل  اإلبداعيدور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية مهارات التفكير (: 2شكل )  
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل 1جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

أنشطة تسهم في توليد أكبر  على تقديمتحرص المعلمة  6 0

  قدر من الكلمات في وقت محدد
4.05 .843 

 كبيرة 

تشجع المعلمة األطفال على استخراج أكبر قدر ممكن  7 3

  من األفكار في وقت معين
4.03 .867 

 كبيرة 

تساعد المعلمة األطفال على إثارة أفكار متعددة حول  4 2

 موضوع واحد
4.12 .812 

 كبيرة 

تطرح المعلمة على األطفال مجموعة من البدائل  5 4

  للموق  الواحد
4.08 .813 

 كبيرة 

 االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف تمنح المعلمة 1 0
4.31 .883 

كبيرة 

 جدا

تستخدم المعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة من أجل  3 6

  ة لديهماإلبداعيتنمية القدرات 
4.16 .893 

 كبيرة 

تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية تتطلب أكثر من  8 7

 طريقة للحل
3.99 .923 

 كبيرة 

تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة تساعد على تنمية  2 9

 اإلبداع والتخيل
4.19 .823 

 كبيرة 

 الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل  
4.13 .625 

 كبيرة 

 

( وبانحراف 4.02( ام الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل جاه بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )7يبين الجدول )

استخدام و ،يع المعلمة االطفال على استخراج أكبر قدر من األفكار في وقت معينجوتعزو الباحثة ذلك إلى تش (،0.630معياري )

ليد أيضا اهتمام المعلمة في تقديم أنشطة تسهم في تو ،ة لدى الطفلاإلبداعيالمعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة لتنمية القدرات 

(، حي  4.20 – 2.99وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات معيار الطالقة بين ) ،أكبر قدر من الكلمات في وقت محدد

( وبانحراف معياري 4.20( تمنح  المعلمة االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف" بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )0جاهت الفقرة )

س لة المتنوعة لدى الطفل التي تنمي جوانب اإلبداع ( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك باهتمام المعلمة بطرح األ0.992)

 ،أيضا  اهتمام المعلمة بجعل المتعلم عنصر إيجابي أثناه المعلمة التعليمية من لالل كونع منتج للمعرفة  ليل مستهلكا  لها، لديع

ساعد على تنمية اإلبداع والتخيل" ( تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة ت9تلتها الفقرة ) .وجعل المتعلم محور العملية التعليمية

( تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية 7( وبدرجة كبيرة، بينما جاهت الفقرة )0.932( وبانحراف معياري )4.09بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة وتعزو 0.932( وبانحراف معياري 2.99تتطلب أكثر من طريقة للحل" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي )

اسي أيضا  اقتصار المعلمات في استخدام المنهج الدر متنوعة،ثة ذلك إلى قلة وعي المعلمات في استخدام أنشطة واستراتيجيات الباح

  .فقط دوم التنوع في استخدام األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية
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 نتائج السؤال الثاني: ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل؟

اب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في قامت الباحثة بحس

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،تنمية األصالة لدى الطفل

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 800. 4.26 تسعى المعلمة دائما إلى التغيير والتجديد في تدريل األطفال    3 9

 كبيرة جدا 778. 4.35 و   المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي  2 00

 كبيرة 891. 4.17 األس لة غير العادية المطروحة من األطفال المعلمة معتتفاعل   5 00

 كبيرة 977. 3.84 .تبدي المعلمة اهتماما في تبني األفكار الغريبة وغير المألوفة  11 03

 كبيرة 797. 4.15 تشجع المعلمة األطفال على حل للمشكالت بطريقة مبتكرة  6 02

 كبيرة 825. 4.18 تشجع المعلمة األطفال على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاص  4 04

 كبيرة 880. 4.04 األطفال إلى تطوير الحلول والتصارها تشجع المعلمة  8 00

 كبيرة 873. 4.07 تشجع المعلمة األطفال على استنتاج عالقات جديدة  7 06

 كبيرة 934. 3.86 تطرح المعلمة الكثير من األساليب المبتكرة غير المألوفة  10 07

 كبيرة 911. 3.96  تشجع المعلمة االطفال على تفسير العالقات بشكل علمي متميز  9 09

 كبيرة جدا 791. 4.39  تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم تردد    1 09

 كبيرة 621. 4.12 في تنمية األصالة لدى الطفل الدرجة الكلية لدور المعلمة  
 

( ام المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل جاه بدرجة كبيرة بمتوسط 9يبين الجدول )

 ،العملية التعليميةالمعلمات على التغيير والتجديد في على حرص (، وتعزو الباحثة ذلك 0.630( وبانحراف معياري )4.03)

أيضا  تبني المعلمات لألفكار الغريبة وغير المألوفة وتتفق هذا الدراسة مع دراسة  ،واهتمامهم على حل المشكالت بطرق مبتكرة

ات وتراوحت المتوسط  اإلبداعيوالتي أشارت إلى كوم مهارة األصالة أكثر أهمية وتوافر بين مهارات التفكير  (3009)العصيمي 

( تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم 09(، وحصلت الفقرة )4.29 – 2.94ة على فقرات معيار االصالة بين )الحسابي

( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك في اهتمام 0.790( وبانحراف معياري )4.29تردد، على المرتبة االولى بمتوسط )

( "و   00تلتها الفقرة ) ،ي ة إيجابية غنية لالية من الخجل والتوتر لدى الطفلالمعلمة في غرس الثقة لدى األطفال وتوفيرها ب

( وبدرجة 0.779( وبانحراف معياري )4.20المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي" بالمرتبة الثانية بمتوسط )

األفكار الغريبة وغير المألوفة بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي ( تبدي المعلمة اهتماما في تبني 03كبيرة جدا، بينما جاهت الفقرة )

وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود عوائق إدراكية لدى المعلمة في تبنيها طريقة  ،( وبدرجة كبيرة0.977( وبانحراف معياري )2.94)

  .غريبة وغير المألوفةح األفكار الالتعزيز والدعم لدى األطفال أثناه طرب المعلمة اهتماموعدم  فكارواحدة لأل
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 نتائج السؤال الثالث: ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في 

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،تنمية المرونة لدى الطفل

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 745. 4.39 تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم    1 30

 كبيرة 862. 4.14 تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة   6 30

 كبيرة 855. 4.19 .الواحدةتهتم المعلمة بإعطاه حلول متعددة للمشكلة    4 33

 كبيرة 815. 4.18 تساعد األطفال على المرونة في التفكير في حل المشكالت    5 32

 كبيرة جدا 793. 4.24 تتقبل المعلمة المالحظات واالنتقادات الجديدة وتستفيد منها     3 34

 كبيرة جدا 749. 4.29  تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة    2 30

 كبيرة جدا 649. 4.24 الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل  
 

( 4.34الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل جاهت بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي )( ام 9يبين الجدول )

وإعطاه  ،(، وتعزو الباحثة ذلك في اهتمام المعلمة بإعطاه األطفال حلول متعددة للمشكلة الواحدة0.649وبانحراف معياري )

 – 4.29وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات المرونة بين ) ،تهماألطفال فرصا  متنوعة ومتعددة إل هار مواهبهم وقدرا

( 4.29( تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )30(، وجاهت الفقرة )4.04

استكشاف قدرات الطفل ومواهبع على  ( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام العلمة0.740وبانحراف معياري )

لفقرة تلتها ا ،أيضا  تُوفر المعلمة الوقت الكافي لألطفال في إ هار مواهبهم وابداعاتهم ،والسماح لهذا القدرات والمواهب بالظهور

ة ( وبدرجة كبير0.749( وبانحراف معياري )4.39( تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة بمتوسط حسابي )30)

(  تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي 30جدا، بينما جاهت الفقرة )

( وبدرجة كبيرة. وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة وعي المعلمة برؤية المشكلة في جميع جوانبها 0.963( وبانحراف معياري )4.04)

 األلرى.لجوانب واالقتصار على جانب واحد دوم ا

 نتائج السؤال الرابع: ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل؟ 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في 

 يبين ذلك:( 00والجدول ) ،تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل10جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 867. 4.01 تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها      4 36

 كبيرة جدا 755. 4.24 تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة     1 37

 كبيرة 816. 4.09 تحرص المعلمة على رؤية الطفل للمشكلة من زوايا متعددة      3 39

 كبيرة 829. 4.13 لو؟تشجع المعلمة االطفال على التنبؤ ماذا يحدل     2 39

 كبيرة 648. 4.11 المعلمة في الحساسية للمشكالت لدى الطفلالدرجة الكلية لدور   
 

( ام الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل جاهت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي 00يبين الجدول )

 وتشجيع المعلمة ،بالمشكالت( وتعزو الباحثة ذلك في امتالك المعلمة القدرة على التنبؤ 0.649( وبانحراف معياري )4.00)

(، 4.00 – 4.34وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات الحساسية للمشكالت بين ) ،األطفال في حل المشكالت بثقة تامة

( وبانحراف 4.34( تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )37وجاهت الفقرة )

وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك في حرص المعلمة على توفير مناخ لألطفال يتسم بالمسؤولية والثقة  (0.700معياري )

(  تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي 36بينما جاهت الفقرة ) ،والدافعية

وتعزو الباحثة ذلك إلى قصور المعلمات مهنيا  واقتصار اهتمام المعلمات  ،بيرة( وبدرجة ك0.967( وبانحراف معياري )4.00)

  .بما سيكوم عليع اآلم دوم االهتمام بالمستقبل

التي طفال ولدى األ اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية اللدور  ذات الداللة اإلحصائية فروقما النتائج السؤال الخامس: 

 الخبرة، التخصص، الدرجة العلمية؟متغير سنوات ل تُعزى

 : متغير سنوات الخبرةاوالً 

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

 ( يبين ذلك: 00لدى الطفل حسب متغير سنوات الخبرة والجدول ) اإلبداعيمعلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 11جدول )

 حسب متغير سنوات الخبرة طفللدى ال اإلبداعي مهارات التفكير في تنمية المعلمات

 مجموع المربعات المصدر المعيار
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

المعيار األول: 

 الطالقة

 006. 2 012. بين المجموعات
.016 

 

.984 

 
 394. 200 78.798 دالل المجموعات

  202 78.811 الكلي
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الثاني: المعيار 

 األصالة

 148. 2 296. بين المجموعات
.380 

 

.684 

 
 389. 200 77.729 دالل المجموعات

  202 78.025 الكلي

 :المعيار الثال 

 المرونة

 263. 2 527. بين المجموعات
.623 

 

.538 

 
 423. 200 84.577 دالل المجموعات

  202 85.103 الكلي

 :المعيار الرابع

 الحساسية للمشكالت

 .277 2 .139 

.328 .721  84.507 200 .423 

 84.784 202  

الدرجة الكلية لدور 

معلمات الطفولة 

المبكرة في تنمية 

مهارات التفكير 

  اإلبداعي

 052. 2 103. بين المجموعات

.159 

 

.853 

 

 326. 200 65.139 دالل المجموعات

 الكلي
65.242 202  

 

 اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )00ا هر الجدول )

(. وتعزو الباحثة إلى ام جميع أفراد 0.00لدى الطفل حسب متغير سنوات الخبرة حي  كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )

 .لدى الطفل اإلبداعيالعينة بالتالف سنوات الخبرة لديهم يتفقوم في دور المعلمات في تنمية التفكير 

 : متغير التخصصثانياً 

معلمات لات( لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استخدمت الباحثة التبار )    

 ( يبين ذلك: 03لدى الطفل حسب متغير التخصص والجدول ) اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية 

حول دور المعلمات في اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 12جدول )

 لدى الطفل حسب متغير التخصص. اإلبداعيتنمية مهارات التفكير 

 العدد التخصص المعيار
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 580. 4.11 130 رياض المعيار األول: الطالقة
-.041- 201 .968 

 701. 4.12 73 مبكرة طفولة

الثاني: األصالةالمعيار   596. 4.09 130 رياض 
-.759- 201 .449 

 666. 4.16 73 مبكرة طفولة
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المرونة :المعيار الثال   635. 4.22 130 رياض 

-.402- 201 .688 
 678. 4.26 73 مبكرة طفولة

الحساسية  :المعيار الرابع

 للمشكالت

 626. 4.10 130 رياض
-.441- 201 .659 

 688. 4.14 73 مبكرة طفولة

الدرجة الكلية لدور معلمات 

الطفولة المبكرة في تنمية 

اإلبداعيمهارات التفكير   

 535. 4.13 130 رياض

-.491- 201 .624 
 626. 4.17 73 مبكرة طفولة

 

 اإلبداعيلتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )03أ هر الجدول )

جميع وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام  ،(0.00الداللة لقيمة ت أكبر من ) لدى الطفل حسب متغير التخصص حي  كانت مستوى

( والتي أشارت إلى 3033وتتفق هذا الدراسة مع دراسة عبد القادر ) اإلبداعيالتفكير  العينة بالتالف تخصصاتهم بأهمية أفراد

 .تعزى لمتغير التخصص لدى أفراد العينة عدم وجود فروق

 متغير الدرجة العلمية :ثالثاً 

معلمات في لااستخدمت الباحثة التبار ت لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

 ( يبين ذلك: 02لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية والجدول ) اإلبداعيالتفكير  مهارات تنمية

حول دور المعلمات في تنمية (: اختبار ت داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 13جدول )

 لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية. اإلبداعيمهارات التفكير 

 المعيار
الدرجة 

 العلمية
 العدد

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

الحصائيةا  

 628. 581. 4.13 162 بكالوريوس المعيار األول: الطالقة

 

201 

 

.531 

 780. 4.06 41 ماجستير 

الثاني: األصالةالمعيار   1.423 565. 4.15 162 بكالوريوس 

 

201 

 

.156 

 804. 3.99 41 ماجستير 

المرونة :المعيار الثال   1.512 606. 4.27 162 بكالوريوس 

 

201 

 

.132 

 792. 4.10 41 ماجستير 

الحساسية  :المعيار الرابع

 للمشكالت

 349. 626. 4.13 162 بكالوريوس

 

201 

 

.727 

 737. 4.09 41 ماجستير 

 235. 201 1.192 521. 4.17 162 بكالوريوس
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الدرجة الكلية لدور معلمات 

الطفولة المبكرة في تنمية 

اإلبداعيمهارات التفكير   

 ماجستير

41 4.05 .727 

 

 اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )02 هر الجدول )أ

وتعزو الباحثة ذلك باهتمام جميع  (،0.00لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية حي  كانت مستوى الداللة لقيمة ت أكبر من )

 .لدى الطفل اإلبداعيأفراد العينة بالتالف درجتهم العلمية بالتفكير 

 التوصيات والدراسات المقترحة . 5

تطبيقها، ثمه يلي ذلك اقتراح لبعض الدراسةةات المسةةتقبلية، التي تُكمل يٌقدم هذا الفصةةل مجموعة من التوصةةيات التي يمكن 

 إليع من نتائج، وفيما يلي عرض هذا الجوانب بالتفصيل:ما تمه التوصل 

 توصيات الدراسة. 1.5

 بالتالي:  الباح  الدِّراسة يُوصى في إليها التوصل تمه  التي والنتائج المعطيات ضوه في

  التعليم.في عملية  اإلبداعيالطفولة المبكرة لتو ي  التفكير  اتتوجيع معلم -0

 المبكرة.كهدف أساسي في مرحلة الطفولة  اإلبداعيعلى وزارة التعليم تضمين التفكير  -3

  الطفل.لدى  اإلبداعيإقامة دورات لمعلمات الطفولة المبكرة في كيفية تنمية التفكير  -2

  المبكرة.في مرحلة الطفولة  اإلبداعيجوانب التفكير  تضمينأهمية  -4

  المنزل.لدى الطفل في  اإلبداعيفي كيفية تنمية التفكير  موراأل هإقامة دورات ألوليا -0

 .لدى الطفل اإلبداعيليل المعلم نماذج دروس معدة بشكل جيد تعمل على تنمية التفكير تضمين د -6

لدى  إلبداعياتناولت أهمية التفكير بنتائج األبحال والدراسات التي الطفولة المبكرة تبصةير القائمين على وضع مناهج  -7

 .لالستفادة منها في عملية التطوير للمناهج الطفل؛

  الدراسية.في المقررات  اإلبداعيدمج مهارات التفكير  -9

 .االزمة في العملية التعليمية لدى معلمات الطفولة المبكرة اإلبداعيقياس مهارات التفكير  -9

 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

ل إليع من نتائج، تمه التوصل إلى عدد من النقاط البحثية التي تقترح م التوفي ضوه ما ت  هي كما يلي:و تقديمها،الباحثة صِّ

 .دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية مختلفة؛ وذلك للعمل على إغناه األدب التربوي في هذا المجال -0

 .فولة المبكرةفي مرحلة الط اإلبداعيوضع مقررات لاصة لتنمية التفكير  -3

 لدى الطفل وفق متغيرات ألرى اإلبداعيإجراه بحول ودراسات حول دور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير  -2

 الدلل(مستوى  المهني،التطوير  الو يفي،الرضا )

 إجراه بحول ودراسات مماثلة للدراسة الحالية مع عينات ألرى أكبر حجما  في محافظة األحساه.  -4

http://www.ajrsp.com/
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 المراجع. 1

  :المراجع العربية. 1.1

 ، بيروت، دار صادر.لسام العرب(. 0400. )كرمابن منظور، محمد م -

. اإلبداع: مفهومع، معاييرا، مكوناتع، نظرياتع، لصائصع، مراحلع، قياسع( 3003جروام، فتحي عبد الرحمن ) -

 عمام، دار الفكر 

 . العين. دار الكتاب الجامعي. األطفالمدلل إلى رياض (. 0420بد العزيز )عالجمال، رانيا  -

 الرياض. مكتبة الشقري  تعليم التفكير.(. 3000الحارثي، إبراهيم أحمد ) -

ممارسة معلمات العلوم في المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة لطرق تنمية مهارات ( 3009أمل بنت عوض ) الحجيلي، -

. رسالة ماجستير منشورة، جامعة طيبة اإلبداعيالتفكير 

??&&url=_https://drive.google.com/a/mhchttps://www.mhceg.com/2000/03/redirect.html

 -eg.com/file/d/0BzPBton

aG9wWjhKb3U0ZFJNRTA/view?usp=sharing_eidl&ts=586bc8fe  2023-تم استخراجها تاريخ

1-6 

 اإلبداعي(. دور معلمات رياض األطفال في تنمية التفكير 3002شريخ، شاهر ذيب. ) الحوامدة، مصطفى محمود وأبو -

 .07( 3) الثال  عشر اإلنسانية المجلدمجلة الزرقاه للبحول والدراسات  ل.لدى األطفا

 . مكتبة الملك فهد الوطنية اإلبداعي(. لمحات عامة في التفكير 3003) الحيزام، عبد َّللا بن ابراهيم. -

نظر معلمي العلوم.  من وجهة االبتدائيةبالمرحلة  اإلبداعي(. واقع مهارات التفكير 3030) ليايا، ياسر محمد أحمد. -

 .20( 09) 4المجلة العربية للعلوم التربوية المجلد 

 : دار المعرفة الجامعية.اإلسكندرية، قاموس الخدمة االجتماعية (.3000ري، أحمد شفيق. )كالس -

لدى الطلبة في المدارس الحكومية  اإلبداعيدور المعلم في تنمية التفكير  (.3002) الشهاب، قيل بن حمد بن علوي. -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطام من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في سلطنة عمام

 قابوس، مسقط.

 جامعة الملك فيصل. .مقدمة في اإلبداع(. 3000الصباطي، إبراهيم سالم. ) -

وعالقتع بأنماط االتصال لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلبداعي( مهارات التفكير 3004صالحة، امل زهير. ) -

 . جامعة النجاحمنشورة(ماجستير  )رسالةمحافظة شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 دار الزهراه. (.4. )طالمدلل إلى البح  في العلوم السلوكية (.300٦) العساف، صالح حمد. -

- https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Amal%20Sawalha_0.pdf 

ة. لدى أطفال الروض اإلبداعي(. أثر بي ة األركام التعليمية في تنمية التفكير 300٣) ، هناه.والفلفلي، زهرية عبد الحق -

 .39(، 0)39 مجلة جامعة األبحال للعلوم اإلنسانية

http://www.ajrsp.com/
https://www.mhceg.com/2000/03/redirect.html??&&url=_https://drive.google.com/a/mhceg.com/file/d/0BzPBton-%20aG9wWjhKb3U0ZFJNRTA/view?usp=sharing_eidl&ts=586bc8fe
https://www.mhceg.com/2000/03/redirect.html??&&url=_https://drive.google.com/a/mhceg.com/file/d/0BzPBton-%20aG9wWjhKb3U0ZFJNRTA/view?usp=sharing_eidl&ts=586bc8fe
https://www.mhceg.com/2000/03/redirect.html??&&url=_https://drive.google.com/a/mhceg.com/file/d/0BzPBton-%20aG9wWjhKb3U0ZFJNRTA/view?usp=sharing_eidl&ts=586bc8fe
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لدى عينة من تلميذات  اإلبداعي( الخيال العلمي وعالقتع بمهارات التفكير 3009)قبالم. بدر عبد َّللا  العصيمي، - 

 .36( 004) 0مجلة كلية التربية ببنها مكة المكرمة.  االبتدائي بمدارسالص  السادس 

 (. أثر التالف نمط التغذية الراجعة في األلعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية3009هالل أحمد علي ) ،القباطي -

 (23) 9المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية لدى أطفال الروضة بالجمهورية اليمنية.  اإلبداعيالتفكير 

 (3030الطفولة المبكرة. ) ،وزارة التعليم -

https://moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/Pages/Kindergarten.aspx  تم استخراجها

 6-1-2023تاريخ 

 

 :المراجع األجنبية .2.1

Cincinnati. Ohaio: South Western Publishing Co - 

 Craft, A & Leibling M (2001); Creativity in Education British Library Cataloguin. – 

Connell. D. I. (2009). The global aspects of brain – based learning New York: Scholastic. – 

- Dewett, F. (2003). Understanding the Relationship between Information Technology and 

Creativity, Research Journal, V.15 N.2&3.PP.167. 

- Evan, S,J. (1999). Creative thinking in the Decision Management sciences. 

- Teachers Do Research-Based Strategies Corwin Classroom Teacher.     

  

 العلمي والنشر لألبحال األكاديمية المجلة ،النعيم محمد أحمد لطيفة/ الباحثة ،3032©  محفو ة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

 3//doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.47.https:Doi:  

 

http://www.ajrsp.com/
https://moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/Pages/Kindergarten.aspx
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.47.3


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        96  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية تقنيةواقع استخدام  

The Reality of Using Augmented Reality Technology in Art Education from the Point of 

View of Male and Female Teachers 
 

 السميريإعداد: الباحثة/ شروق محمد عبد هللا 

 محاضر، قسم الفنون البصرية، كلية التصاميم والفنون، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

smsumiry@uqu.edu.saEmail:  

 الباحثة/ ندى سمير أحمد فقيها 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية محاضر، قسم الجرافيكي، كلية التصاميم والفنون،

nsfakiha@uqu.edu.saEmail:  

 :الدراسةمستخلص 

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  تقنيةواقع استخدام إلى التعرف على  الدراسةهدفت هذه  

تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ، والمعلمات المعلمين

في التعليم العام، تحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

إلى  سةالدرا . وتوصلتالدراسةالمنهج الوصفي المسحي، لمالئمته مع طبيعة موضوع  الدراسةهذه استخدمت  في التعليم العام.

تبادل و الواقع المعزز، تقنيةالخاصة ب التدريبيةفي الدورات  شتراكاالي رغبة المعلمين والمعلمات في وه مجموعة من النتائج

ي تدريس الواقع المعزز ف تقنيةاستخدام  أنو ،الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية تقنيةالخبرات والمعلومات ومحتوى 

 مادة التربية الفنية يسهم في تطوير وإضافة خبرات جديدة ترتبط بمادة التربية الفنية بشكل عام، والمعلم والطالب بشكل خاص،

لمعلمات ، وأن أبرز الصعوبات التي تواجه المعلمين وامادة التربية الفنية استخدام هذه التقنية يثري أداء الطالب بشكل إيجابي فيأن 

ش الواقع المعزز نصاب ساعات العبء التعليمي لمعلم ومعلمة التربية الفنية و قلة الور تقنيةفي تدريس التربية الفنية عند استخدام 

ة تدريس أدى إلى قلة خبرة المعلمين والمعلمات، التكلفالمتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في ال التدريبيةوالدورات 

بتطوير  لدراسةاوأوصت  المادية الباهظة لتطبيقات البرامج التعليمية المتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس.

ي والمهاري في ملمستوى التعليمناهج وأساليب تدريس التربية الفنية بما يتوافق مع التقنيات التكنولوجية الحديثة، بهدف رفع ا

 .العملية التعليمية

 تقنية الواقع المعزز، التربية الفنية، المعلمين والمعلمات. :المفتاحيةالكلمات 

http://www.ajrsp.com/
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The Reality of Using Augmented Reality Technology in Art Education from the Point of 

View of Male and Female Teachers 

 

Abstract 

 This study aimed to identify the reality of the use of augmented reality technology in 

teaching art education from the point of view of teachers, to determine the reality of the use of 

augmented reality technology in teaching art education from the point of view of male and female 

teachers in general education, to determine the difficulties of the use of augmented reality 

technology in teaching art education from the point of view of male and female teachers in general 

education. This study used the descriptive survey approach because it suits the nature of the subject 

of the study. The study reached a group of findings. The Male and female teachers are willing to 

participate in the training courses of augmented reality technology and exchanging experiences, 

information and the content of augmented reality technology in teaching art education. The use of 

augmented reality technology in teaching art education contributes to developing and adding new 

experiences related to art education in general and related to the teacher and student in particular. 

The use of this technology positively enriches the performance of students in art education. The 

most prominent difficulties that male and female teachers face in teaching art education when 

using augmented reality technology are the educational hours quorum of the art education male 

and female teachers, and the lack of specialized workshops and training courses in the use of 

augmented reality technology in teaching led to the lack of experience of male and female teachers, 

and the exorbitant financial cost of applying specialized educational programs in the use of 

augmented reality technology in teaching. The study recommended to develop curricula and 

methods of teaching art education in accordance with modern technological techniques in order to 

raise the educational and skill level in the educational process. 

Keywords: Augmented Reality Technology, Art Education, Male and Female Teachers. 
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 المقدمة:. 1

ية أكثر برؤ ،مما دعا إلى ضرورة النظر في المستقبل، مجال التكنولوجيايشهد العالم اليوم تطوراً هائالً ومتسارعاً في  

في جميع مجاالت الحياة بصفة عامة، والتعليم بصفة خاصة، فلقد أشارت ، منه، واالستفادة القصوى الواقع الرقمياعتماداً على 

الرقمي، وذلك  عملية التحول البكري أن من مساعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تطوير العملية التعليمية، وتسريع

والوجدانية في  ؛المعرفية والعقلية ،قدرات المتعلم، والتي تهدف إلى تنمية التقنيات الحديثة في التعليم ودمج ،من خالل تكييف

 (. 9102)بن مليح، المختلفةالدراسية المناهج 

والتخلص من الطرق التقليدية القديمة  ،( إلى ضرورة تبني طرق حديثة في التدريس9112عابد )لقد أوصت دراسة ف 

التعلم بالنسبة  تسهل من عملية ،وتطبيقات متنوعة ،واستخدام برامجوالتدريب  ،التعليمباإلضافة إلى توظيف التقنية الحديثة في 

ين في مجال صثين المتخصالتي حرص الباحوالمستخدمة في التعليم،  إحدى التقنيات الحديثةوتعد تقنية الواقع المعزز  .للمعلم

 .(9191وعسيري، و)الطرباق( 9102كما أشارت دراسة كالً من )موكلي،  ؛التعليم على معرفة أثرها في العملية التعليمية

تقنية تفاعلية تشاركية تزامنية، تستخدم األجهزة الذكية كالهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية وتعرف هذه التقنية بأنها   

-روابط-مقاطع فيديو -رسوم-في هيئة )صور ،ارتداؤها كالنظارات إلضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقيأو األجهزة التي يمكن 

فتظهر أمام المتعلم بشكل افتراضي، ولكن بصور  ،(9102األبعاد)قنصوة،أو ثالثية  ؛ثنائيةصوت( بأشكال -معلومات نصية

 ة منوذلك لما تتمتع به هذه التقني ؛غير تقليدية مشوقةتمكن المتعلم من التعرف على مضمون الدرس، ومحتواه بطريقة  واقعية

 ومميزات.خصائص 

اإلضافة إلى بوالجاذبية في بيئة التعلم،  ،إن أبرز ما يميز استخدام هذه التقنية في التدريس قدرتها على إضفاء المرونة  

قدرتها في التأثير على ميول المتعلمين إيجابياً، وتحسين قدراتهم العلمية، واتجاهاتهم نحو المادة، وتعزيز قدراتهم على التفكير، 

 تمروزيادة تفاعلهم مع المحتوى العلمي، والتعلم الذاتي المس ،مما يساعد على شد انتباه المتعلمين للبيئة التعليميةوحل المشكالت 

رنت االنتوالتعرف على تطبيقات الواقع المعززة المتاحة على شبكة  ؛خارج أوقات الدراسة وإشباع رغبات المتعلم للبحث

 (.9191،وعسيريالطرباق )

ترى الباحثتان أن هذه التقنية تخدم العملية التعليمية بصفة عامة، والتدريس والمتعلم بصفة  في ضوء تلك المميزاتو  

التربية  ادةمتدريس في وخاصة توظيف هذه التقنية في تدريس المناهج الدراسية،  ،خاصة والتي تحتم على المؤسسات التعليمية

 (،9191)الموكلي،لدى المتعلم كما أشارت دراسة واالبتكار، والمهارات اإلبداعية لما لها من أهمية في تنمية التفكير ، الفنية

طرق واستراتيجيات أن  (9190و )العقيل، (9190)زجري، يضيفو(، والتي تتفق معها الباحثتان، 9191و)الطرباق و عسيري،

نه توجد أال إ ةهداف منهج التربية الفنيأتحقيق تساهم في  ،طرق التدريس الحديثةفأصبحت تطورت، قد  تدريس التربية الفنية

عرف لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى الت؛ والمعوقات التي تحول دون تحقيق الطرق الحديثة في التدريس ،الكثير من الصعوبات

ديم المقترحات قعلى واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وذلك لت

 .المناسبة التي تساهم في تضمين هذه التقنية في التدريس
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 :الدراسةمشكلة . 1.1

( 9191السبيعي وعيسى،( و )9191وكلي،مبأهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس كدراسة )نادت الدراسات  

تجعلها تتفوق على الكثير من التقنيات الحديثة  وخصائص،لما تتمتع بها من مميزات وذلك من ، (9102ري والعبيكان، تالشو)

 رقط على الرغم من كل المميزات التي تتمتع بها تقنية الواقع المعزز، إال أن الباحثتان الحظتا أنو  المستخدمة في التدريس،

 قلةيدية، وأن مازالت تقل سواء في الشرح أو التطبيق الفنية التربيةمادة والمعلمات في تدريس  ،المعلمين يتبعهاالتدريس التي 

، الدراسي مع المعلم داخل الصف طلبةالضعف تفاعل  االستعانة بالتقنيات الحديثة في التدريس كتقنية الواقع المعزز، أدى إلى

لذلك ترى ، (9191كما أشارت دراسة )الطرباق وعسيري،  ،التي يقوم بإنتاجها الطلبة ،مستوى األعمال الفنيةتدني  باإلضافة إلى

من خالل دمج  ،التدريس الحديثة طرقلرفد وتدعيم  ،الفنيةتدريس مادة التربية  فيتقنية الواقع المعزز  أهمية تناولالباحثتان 

   األهداف التي تسعى إليها الدراسة.تحقيق  من أجلو التقنيات في التعليم؛

 :   الدراسةأسئلة . 2.1

التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  واقع ما درجة -0

 ؟العام

التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  ما صعوبات -9

 ؟ العام

 الدراسة:فرضيات . 3.1

مادة  استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريسصعوبات  في( 1.15أقل من )عند مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -0

 التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام تعزى لمتغير الجنس؟

 :الدراسةأهداف . 1.1

 العام.التعليم  في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس  -0

ي التعليم ف التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلماتمادة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس صعوبات تحديد  -9

 .العام

 أهمية الدراسة:. 5.1

 التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.مادة في تدريس  ،الكشف عن صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز -9

 الحديثة ياالتكنولوجوالخطط المستمدة من  ،في زيادة االهتمام بالبرامج ،يفيد معلمين ومعلمات والمشرفين التربية الفنية -3

 المتمثلة في البحث الحالي بتقنية الواقع المعزز.

التربية ادة مالدراسة في تقديم بعض المقترحات، التي تساعد في تضمين تقنية الواقع المعزز في تدريس نتائج هذا قد تسهم  -4

 .الفنية
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 مصطلحات الدراسة:. 1.1

  الواقع المعززتقنية (Augmented reality technology): 

 (.9199)واقع( )معجم المعاني، في صورة مفرد مذكر وجذرها )وقع(، وجذعها )َواقٌِع( "كلمة أصلها االسم اللغة:الواقع في  -

زٌ  فاعل ِمن  المعزز في اللغة:  - َز، ُمَعزِّ ٌم لَهَا )معجم المعاني، َعزَّ  .(9199لَِمَكانَتِِه: أي ُمَدعِّ

  الواقع المعزز في االصطالح: -

يعرف تقنية الواقع المعزز بأنها: " تقنية تعرض  (Mullen)( أن مولين 921، ص9191تذكر )الطرباق وعسيري،  

 ."فيديو األجهزة الذكية خالل كاميراوالحياة الواقعية من  ؛بها من خصائص االندماج المباشر بين النماذج، والمستحدثات، وما

األجهزة الذكية كالهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية أو األجهزة التي  وهي تقنية تفاعلية تشاركية تزامنية، تستخدم  

-نصية معلومات-روابط-مقاطع فيديو -رسوم-يمكن ارتداؤها كالنظارات إلضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقي، في هيئة )صور

 (.9102صوت( بأشكال ثنائية؛ أو ثالثية األبعاد)قنصوة،

ذلك من خالل وبالواقع االفتراضي، تقنية تساعد المعلمين والمعلمات على دمج الواقع الحقيقي،  إجرائياً:تقنية الواقع المعزز  -

، على لطلبةاالمعلمين والمعلمات والتي يتم استخدامها من قبل  ،تسليط كاميرا األجهزة الذكية كالهواتف اللوحية، واألجهزة اللوحية

ة لعرض المعلومات المتضمنة افتراضياً في هيئ، أو غيرها من الكتب أو الوسائل؛ الفنية في كتاب مادة التربية الباركود الموجود

   التي تثري العملية التعليمية.)صور، رسوم، مقاطع فيديو، صوت، أشكال متعددة األبعاد(؛ و

 التربية الفنية  (Art education): 

ا، وِرباٌء: زاَد، : في اللغة التربية - تَبَي تُه )المعاني،َربَا ُربُو ً  (.9101ونََما، وار 

 :في االصطالح التربية الفنية -

وسائل  ،أي أنها تربية من خالل الفن، الذي يعد بكل مجاالته المختلفة وتربية( فن،)التربية الفنية مصطلح من عنصرين  

حمله من المتجددة، والتعبيرات الفنية بكل ما ت والعالقات الجمالية ما يحرزه الفنانون من أفكار عن التذوق الفني، ،للتربية الفنية

رامج تترجم إلى وسائل تبنى عليها أسس وب ،وكذلك جميع اإلبداعات التقنية في الفنون التطبيقية ،مشاعر إنسانية أو اجتماعية

ة، وأنماطها التعبيرية المتنوعمن كل الفنون بمدارسها الفنية المختلفة، واتجاهاتها الفكرية التربية الفنية  الفنية وتستفيدالتربية 

 (9119شوقي، المتعددة )

ل وتغير سلوكه من خال من خالل تعرفه على العالم الحسي من حوله، ،تعمل على تنمية شخصيته أنشطة يقوم بها الفرد،وهي 

، 9102)جمعان، الفنيةعمال واكتسابها عن طريق األ ؛في التربية الفنية والعادات الخاصة والمفاهيم التدريب على المهارات،

 .(435ص
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  والمعلماتالمعلمين  (Male and Female Teachers): 

 المعلمين والمعلمات في اللغة:   -

 .معلم"“وجذرها في صورة جمع مذكر سالم  ُمَعلِّمٌ  أصلها االسم، : كلمةالمعلمين -

 (.م9101)المعاني،"معلم"في صورة جمع مؤنث سالم وجذرها ُمَعلٌِّم  كلمة أصلها االسم :المعلمات -

ل والذين يدرسون مراح ،هم أولئك المعلمون المتواجدون في المدارس االبتدائية الحكومية" المعلمين والمعلمات في االصطالح: -

 (. 9102نقال عن )عبيدات، (24 ، ص9190،وعسيريالعتيبي " )الثانوي( ،االبتدائي، المتوسط)

في  ؛الثانوي( المتوسط، المعلمين والمعلمات التربية الفنية والذين يدرسون مراحل )االبتدائي،هم جرائياً: االمعلمين والمعلمات -

 مدارس التعليم العام في المنطقة الغربية في مدينة جدة ومكة.

 حدود الدراسة:. 1.1

  هـ0443الثاني لعام الدراسي  الدراسي الفصل الزمانية:الحدود 

 في التعليم العام. التربية الفنية معلمين ومعلمات :الحدود البشرية 

  :وجدة(المنطقة الغربية )مدينة مكة الحدود المكانية. 

 :التربية الفنية(.مادة الواقع المعزز، تدريس  تقنية) الحدود الموضوعية  

 

 :الدراسةدبيات أ. 2

  :تقنية الواقع المعزز 

نشأة البيئات االفتراضية، وبالتالي ظهرت عدة مسميات إن التطور المتسارع في األجهزة التكنولوجية الحديثة، أدى إلى  

ومصطلحات لتلك البيئة االفتراضية، كالعالم االفتراضي، والواقع االفتراضي، والواقع المعزز، وغيرها، والتي يستخدمها البعض 

فتراضية داخل عناصر االللتعريف بمصطلح واحد، ولكنها في الحقيقة تدل على بيئات افتراضية مختلفة؛ تختلف في درجة دمج ال

فالبيئة المعززة )الواقع المعزز( توظف التقنية، وتضيف عناصر افتراضية لبيئة واقعية، تتفاعل مع المستخدم في نفس  البيئة،

 .(9191الطرباق وعسيري، الوقت؛ وتتضمن تقنية متعددة األبعاد)

 مفهوم تقنية الواقع المعزز: -

 لي: فلقد تعدد مصطلحاته كالتا وتطوره ؛نظراً لحداثة مفهوم الواقع المعززو ،العديد من الدراساتبعد اطالع الباحثتان على        

( أن نوفل يعرف الواقع المعزز بأنه "نظام يدمج بين بيئة الواقع االفتراضي، والبيئة 9122ص، 9102يذكر )موكلي،        

 ."الواقعية من خالل أسلوب خاص
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علية األبعاد، إلى صور تفا ثنائية( بأنها تقنية تسمح بتحويل الصور الحقيقة 9102والعبيكان، ويعرفها كالً من )الشتري  

ثالثية األبعاد، على شاشة األجهزة الذكية؛ والتي يقصد بها دمج الواقع الحقيقي بالمعلومات الرقمية، التي تمكن الطالب من التفاعل 

 مع المحتوى الرقمي؛ وتذكر المعلومة بصورة أفضل.

 ،وهي تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي، والواقع االفتراضي، ويتم التفاعل معها في الوقت الحقيقي 

 .(9190والذي يتزامن مع قيام الفرد بالمهمة الحقيقية )منصور، 

أو  ،عادر ثالثية األبوسائط متعددة كالصومن ال ،بمعززات افتراضيةالحقيقي التقنية التي يتم فيها دمج الواقع  وهي 

 (.9191إبراهيم، واقعية )تعليمية افتراضية شبه  إليجاد بيئة ؛المؤثرات الصوتية والمرئية

 :التعليمالواقع المعزز في أهمية  -

وتعد تقنية الواقع المعزز أحد أبرز التقنيات المستحدثة التي  يعد التعليم أحد أبرز المجاالت تطوراً في العصر الحالي، 

أثبتت فعاليتها في التعليم، والتي حرص الباحثين المتخصصين في مجال التعليم على معرفة أثرها في العملية التعليمية؛ ونتيجة 

ويعرف  ،هذه التقنية في مجال التعليملما يراه رواد التعليم من أهمية لتقنية الواقع المعزز، أصبح هناك توجه واضح لتوظيف 

ومتطلباتهم ين بناء على احتياجات المتعلم ؛بأنه تقنية تعلم عند المتعلم، حيث تتبنى بيئات التعلم أساليبها ،مفهوم التعلم المعزز

  .(9102الشتري والعبيكان، )

تحويل كتب  المثال يمكن استخدامها لغرضفالبيئة التعليمية تعد بيئة خصبة لتطبيق تقنية الواقع المعزز، فعلى سبيل  

كعمل شخصية كرتونية تحكي قصة، أو عرض إلى منصات عرض تفاعلية عبر األجهزة الذكية،  ،المناهج الدراسية الورقية

ح جسم تشري دروس في شرحبمجرد توجيه كاميرا األجهزة الذكية نحو الكتاب، أو قد تُستخدم  مقاطع فيديو، أو أفالم وثائقية

ويُكسب الطالب فهم أعمق  ؛نسان عبر رؤية األعضاء بصورة ثالثية األبعاد مما يُسهل الشرح على المعلماإل

 (.9191)إبراهيم،للدرس

 :هيو ومميزات تثري العملية التعليمية ،خصائصتتمتع بوتكمن أهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم في كونها 

 بمعلومات واضحة مختصرة وموجزة.بسيطة وفعالة، وتزود المتعلم  -0

 تزيد من دافعية المتعلمين، وتحفزهم الكتشاف المزيد من المعلومات. -9

  يمكن استخدامها مع أساليب واستراتيجيات التعليم المختلفة.  -3

 يمكن استخدامها في الفصول الدراسية، ألنها ال تحتاج إلى معامل خاصة. -4

 بين المعلم والمتعلم. تجعل البيئة التعلمية تفاعلية ومرنة أكثر -5

 تشبع رغبات المتعلمين، وتوفر عامل التشويق والمتعة لديهم. -2

 م(.9102موكلي، الحياة )تعزز من التعلم الذاتي والمستمر مدى  -2

 التربية الفنية: 

ي تعليم فالعشرين، وقبل ذلك كان تعليم الفن ينحصر التربية الفنية لم يكن يظهر اال في الربع األول من القرن  مصطلحإن 

 ،وتطور تعليم الفن ليشمل جميع مجاالت الفنون الرسم والمهارات اليدوية فقط،
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وتربية (  ،التربية الفنية مصطلح من عنصرين ) فنحيث نجد أن  مع االستفادة من العلوم اإلنسانية الحديثة في تعليم الفن، 

ذوق ما يحرزه الفنانون من أفكار عن الت ،الفنيةوسائل للتربية  ،الذي يعد بكل مجاالته المختلفة ،تربية من خالل الفنالأي أنها 

داعات وكذلك جميع اإلب ،والعالقات الجمالية المتجددة، والتعبيرات الفنية بكل ما تحمله من مشاعر إنسانية أو اجتماعية الفني،

من كل الفنون  ية الفنيةالترب تستفيدو ،فنيةوبرامج التربية ال ،تترجم إلى وسائل تبنى عليها أسس ،التقنية في الفنون التطبيقية

تعرف التربية الفنية بأنها و (.9119وأنماطها التعبيرية المتعددة)شوقي،  ،بمدارسها الفنية المختلفة، واتجاهاتها الفكرية المتنوعة

الت اف وغيرها من المجوالخز ،والتصوير والنحت والتصميم ،تأخذ من المجاالت الفنية المختلفة مثل الرسم ،نوع من التربية

للممارسات الفنية التطبيقية، التي تهدف إلى التربية في، والتربية من خالل، والتربية عن طريق  أساسياً  الفنية ذات العالقة محوراً 

بهدف تنمية اإلحساس والمشاعر والوجدان  ؛وكل منهما يغذي اآلخر الفنون، ولها شقان: شق نظري معرفي، وآخر تطبيقي عملي،

 (. 995، ص9105،)العامري العقلو

 :التربية الفنية هدافأ -

 :لى صنفينإالتربية الفنية  تصنف أهداف(. 9119شوقي،)ذلك وضحتسعى التربية الفنية إلى تحقيق العديد من األهداف ي 

الوعي  التي تنشط تقديم المفاهيم : تتمثل فيهدافأوهي ثالثة  ،خاص بالتربية الفنيةلهي التي تحدد الدور ا :هداف أساسيةأ

 :هداف ثانوية وهيأو ،االدراك الشامل للعالم المحيطباإلضافة إلى  المساعدة على التعبير عن اإلحساس والمشاعر، واالحساس،

، الجتماعيةوتأكيد القيم ا ،ومنها تنمية المهارات والقدرات االبتكارية ،هداف أخرىأالتي تحدد دور التربية الفنية كوسيط لتحقيق 

 .واالخالقية والدينية

 ومجتمعة، ليستطيع أن يتكيف مع بيئته ،تربية المتكاملة للفردالبقوله تهدف التربية الفنية إلى  (9112العتوم ) ويضيف 

التنفيس  ل فيب ينحصر هدفها فقط في تكوين المهارة اليدوية فقط، وال ،وإيجاد نوع من الخبرة المتكاملة في مراحل التعليم المختلفة

نمية ت، باإلضافة إلى والشعور بالثقة ،تأكيد الذاتو محدودالتدريب الحواس على االستخدام الو حاسيس،عن االنفعاالت واأل

 .الميذتنمية التذوق الفني لدى التوأخيراً  ؛تأكيد القيم االجتماعية والدينية والقوميةو احترام العمل اليدوي،و المهارات العضلية،

 في تدريس التربية الفنية:الصعوبات  -

تحقيق في  المساعدة في  ،أهمية طرق التدريس الحديثة تطورت طرق واستراتيجيات تدريس التربية الفنية، حيث تبرز 

 ،والمعوقات التي تحول دون تحقيق الطرق الحديثة في التدريس ،نه توجد الكثير من الصعوباتأال إ المنهج التربية الفنية،هداف أ

وعدم وجود معلم  برامج وخطط إعدادهم، الختالف وفقاً  ،تفاوت أداء معلمي التربيةأهمها  ،كثير من األمورتتمثل في  التيو

 وجود باإلضافة إلى المطلوبة من أدوات وخامات، اإلمكانات لةوق وانخفاض مستواهم، ،ميالتعلفي التربية الفنية في  متخصص

ال وممارسة االستراتيجيات الحديثة في مج، وقلة االطالع مي مادة التربية الفنية،لدى بعض معل ،التدريسيةضعف في الكفاءة 

 (.9190)زجري، التربية الفنية

تحول  ،التي تواجه معلمي التربية الفنية ،نه توجد العديد من الصعوباتأغلب الدارسات أتؤكد  (9102العقيل،) ويضيف 

 ،تدني مستوى معظم الطلبة في الصف بالمجاالت المختلفة للتربية الفنية،لمام المعلم إعدم ، تتمثل في دون تحقيق أهدافها
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التي لها و ؛الطالع الضئيل على المستجدات في تعليم التربية الفنيةاو وضعف الكفاءة التدريسية لدى معلمي التربية الفنية، 

 الصعوبات.في  اً دور

  التربية الفنية. تدريس مادة الواقع المعزز فياستخدام تقنية أهمية  -

تؤدي التربية الفنية دوراً واسعاً في مجال التعليم، فهي ليست قائمة فقط، على تدريس الرسم ومجاالت الفنون المختلفة  

إلنتاج  ،مةوتنمية المهارات الالزوغيرها لمجرد تعلمها فقط، بل تقوم بالجمع بين المواقف التعليمية  ،كالخزف، والنسيج والزخرفة

أعمال فنية إبداعية، وحتى تقوم التربية الفنية بإكمال دورها على أكمل وجه، البد أن يدرك معلمي التربية الفنية، أهمية استخدام 

حديثة في التدريس إلشباع رغبات الطلبة المتعلمين، وجذب انتباههم لهذه المادة، وتحبيبهم الستراتيجيات االسائل والوو ،ساليباأل

  (.9191)الطرباق وعسيري،  معرفة الفن ونشر ثقافتهتشجيعهم على فيها؛ و

ا، فهي التي تمكن التربية الفنية من القيام بدوره ،والخصائص الالزمة ،جميع المواصفات تقنية الواقع المعززفي توفر وي 

ن ، مما يؤدي إلى إكساب المتعلمين قدراً أكبر ممساحة ابتكارية، وذلك عن طريق دمج مواد التعليم الرقمية، بمختلف الصيغ توفر

المهارة والمعرفة، إضافة إلى ربط الجزء النظري، بالتطبيقي أثناء تدريس مادة التربية الفنية، والذي يساهم في سد الثغرة الحاصلة 

والذي  شكال متعددة األبعاد،بين التعليم النظري والتطبيقي، وإضفاء بعداً جديداً لتدريس المفاهيم من خالل عرض الصور، واأل

 (.9102موكلي، ) وساعد على تنمية االبتكار واالبداع لدى المتعلميحقق نتائج ملموسة في عمليات التعلم التعاونية والتجريبية، 

 

 الدارسات السابقة:  . 3

 دراسات تناولت استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس:. 1.3

بعنوان "اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم تجاه استخدام الواقع المعزز في التدريس بالمدينة ( 2021دراسة )الرحيلي،  -1

 المنورة".

التعرف على اتجاهات معلمي ذوي صعوبات التعلم تجاه استخدام الواقع المعزز في التدريس، وأثر هدفت الدراسة إلى:  

مت استخدبعض المتغيرات على ذلك، كما يهدف إلى معرفة واقع إلمامهم بتطبيقات الواقع المعزز، ولتحقيق أهداف الدراسة 

مة، وفي ضوء تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ( معلم ومعل22وتكونت عينة الدراسة من ) الباحثة المنهج الوصفي،

تعلم تجاه ذوي صعوبات التم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى: وجود اتجاهات مرتفعة لمعلمي 

وسط، بتطبيقات الواقع المعزز مت استخدام الواقع المعزز في التدريس، كما أوضحت النتائج أن إلمام معلمي ذوي صعوبات التعلم

بتشجيع معلمي ذوي صعوبات التعلم وزيادة اتجاهاتهم، وعمل برامج تدريبية نحو اإللمام بتطبيقات الواقع  الدراسةوأوصت 

 المعزز.

استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية في  بعنوان "واقع( 2020،وجابردراسة )السبيعي،  -2

 مدارسهم"

هدفت الدراسة إلى: التعرف على واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر المعلمين في تدريس طالب المرحلة  

امها مقياس الواقع المعزز على عينة عشوائية قو ، وتم تطبيقاستخدم الباحث المنهج الوصفياالبتدائية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

 ،( معلم من معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة911)
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن درجة واقع استخدام تقنية الواقع المعزز لدى معلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة،  

(، كما جاءت درجة معوقات 0،29ن الدرجة المنخفضة، وبمتوسط حسابي )مجاء بدرجة متوسطة بشكل عام، ولكن قريبة 

(، ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة: التأكيد على 9،40استخدام تقنية الواقع المعزز بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )

علمات التعليم بتشجيع وحث المعلمين، والمأهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس، وضرورة اهتمام المسؤولين في وزارة 

على بناء البرامج التعليمية التي تعتمد على الواقع المعزز، وتوعية أولياء األمور بأهمية تقنية الواقع المعزز؛ وتأثيره في عملية 

 التعليم والتعلم.

 دراسات تناولت صعوبات تدريس مادة التربية الفنية:. 2.3

الوعي عن قيمة ومردود مادة التربية الفنية والصعوبات والمشكالت التي تواجه  "غياب بعنوان (2012دراسة )الجمعان، -1

 تدريسها من جهة نظر المشرفين والمعلمين ".

 المشكالت من وجهة نظر المشرفين والمعلمين الخاصة بتدريس مادة التربية الفنية، إلى التعرف على هدفت الدراسة 

 ،فنانتحديد المفاهيم الالزمة لترسيخ قيمة التربية الفنية لدى ال الفنية القائمة على البيئة االجتماعية،تحديد مفهوم اتجاه التربية 

ومدى  ،هامن خالل بيان طبيعتها وتحديد خصائص ،بيان دور التربية الفنية باالرتباط بالبيئة االجتماعية والمتلقي وأهمية الوعي،

مشرفة فنية ومعلمة،  (41)على  :الدراسةوشملت عينة  ،المنهج المسحي الوصفي استخدمت الدراسة استفادة المجتمع منها،

وجود مجموعة من  :الدراسةأداة االستبانة في استخالص المعلومات، ومن أهم النتائج التي توصلت لها  الدراسةاستخدمت و

علم منها أن هناك صعوبات تواجه الم ،نيةالصعوبات والمعوقات التي تعد ذات أثر متفاوت في غياب الوعي عن قيمة التربية الف

 ةاثناء تدريسه لمواد التربية الفنية، مثل عدم المام المعلم بالمجاالت المختلفة للتربية الفنية، تدني مستوى التالميذ في مواد التربي

ية الفنية، وأهم معلمي التربالنظرة القاصرة من قبل المجتمع ل ضعف الكفاءة التدريسية لدى بعض معلمي التربية الفنية، الفنية،

حتوى لزيادة خبرات معلمي التربية الفنية، وتحديد م التدريبيةتكثيف الدورات  :التوصيات التي توصلت لها الدراسة تندرج في

 مقررات التربية الفنية تحديدا دقيقا بما يتماشى مع متطلبات المجتمع. 

صعوبات استخدام معلمي ومعلمات التربية الفنية لطرائق التدريس الحديثة للمرحلة بعنوان " (2021دراسة زجري ) -2

 االبتدائية في بابل". 

التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية عند استخدام طرق التدريس هدفت الدراسة إلى  

وبات وحل المشكالت( وتحديد أهم الصع والقصة، العصف الذهني، تعاوني،التعلم ال الحديثة بالمرحلة االبتدائية )البيان العملي،

 ،استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفيالمعلمين عند استخدام هذا الطرق، ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها،  التي تواجه

 الدراسةاستخدمت  م9104لعام  جميع معلمي المرحلة االبتدائية في محافظ بابل في الفصل الدراسي األول الدراسةشملت عينة 

ومعلمات التربية الفينة عند استخدام طرق التدريس الحديثة، و من أهم  ،أداة االستبانة للكشف عن صعوبات التي تواجه معلمي

نقص  ،وبات التي تواجه المعلمين عند استخدام طرق التدريس الحديثةبرز الصعأأن من  :الدراسةالنتائج التي توصلت لها 

زيادة الكثافة العديدة للطالب في الصف الواحد، وصعوبة إعداد  والمناسبة الستخدام طرق التدريس الحديثة، ،التجهيزات الالزمة

 رق التقليدية في التدريس،اعتياد المعلمين على استخدام الط الوسائل التعليمية التي تحتاج إليها تلك الطرق،
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ة، ومعلمات التربية الفنية في المرحلة االبتدائي ،االهتمام باستخدام طرائق التدريس الحديثة من قبل معلمي :أهم التوصياتومن  

 ،جديدل لالستفادة من ك فنيةاالستمرار في عقد الورش ودورات عمل معلمي معلمات التربية ال عدم االعتماد على الطرق التقليدية،

 وتوظيفها في العملية التعليمية. ؛في مجال المستحدثات التكنولوجية

 :الدراسةإجراءات . 1

 : الدراسةمنهج  .1.1

ي تحليل ف تانيساعد الباحث ، والذيالدراسةمع طبيعة موضوع لمالئمته  ،المنهج الوصفي المسحي تاناستخدمت الباحث

ظر المعلمين ن وجهة نالتربية الفنية ممادة الواقع المعزز في تدريس  تقنيةللتعرف على واقع استخدام  ، وذلكالنتائج وتفسيرها

ويعرف المنهج الوصفي "بأنه تجميع منظم للبيانات المتعلقة بمؤسسات إدارية، أو علمية، أو ثقافية، أو اجتماعية والمعلمات. 

موظفوها وخدماتها المختلفة، وذلك خالل فترة زمنية معينة ومحددة ")قنديلجي، وأنشطتها المختلفة، وكذلك عملياتها وإجراءاتها و

 (.  م092ص ،9112

ما المنهج المسحي فهو "نوع من البحوث يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك أ

 (. م020، ص0222وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها )العساف، ،بهدف

 :الدراسةمجتمع . 2.1

 العالقة اتذ النتائج عليها يعمم أن إلى تانالباحث تسعى التي العناصر من الكلية المجموعة أنه على الدراسة مجتمع يُعر ف

دارس مالتربية الفنية في ومعلمات  ،معلمينجميع من  الحالية الدراسةويتكون مجتمع  (.54ص ،9112)النوح، المدروسة بالمشكلة

ومعلمه من معلمي  معلماً  (41مكونة )عينة  ولقد اختارت الباحثتان في المملكة العربية السعودية، منطقة الغربيةفي ال ،التعليم العام

وكانت  الستبانات،اوتم استرجاع جميع  وتم توزيع االستبانات إلكترونياً على جميع أفراد العينة، التربية الفنية في مدينة مكة وجدة،

 العينة باتباع أسلوب التوزيع العشوائية كما هو مبين في الجدول التالي: اختيار والترميز، وتمجميعها قابلة للتحليل 

 متغير الجنسالتكرارات والنسب المئوية حسب 

 الجنس

 النسبة المئوية التكرارات النوع

 92.51 11 معلم تربية فنية

7 29 معلمة تربية فنية 51.9  

 111 41 المجموع

 

 متغير الجنسحسب  معلمين التربية الفنية )أفراد العينة(( يوضح نسبة 1جدول رقم )

( 92( فرداً أكثرهم من معلمات التربية الفنية )ن= 41( أن العينة تتكون من )0يتضح لنا من الجدول السابق جدول رقم ) 

 (. ٪51.92)( من معلمين التربية الفنية بنسبة 00( بينما )ن =٪51.29بنسبة )
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 أفراد العينة( حسب التكرارات-معلمين التربية الفنية  )توزيع متغير الجنس( رسم بياني باألعمدة يمثل 1شكل رقم )

 

 سبة المئويةالنأفراد العينة( حسب -معلمين التربية الفنية  )توزيعالجنس  متغير ( رسم بياني بالقطاعات الدائرية يمثل2شكل رقم )

 

 :الدراسةعينة . 3.1

 روطش وفق ،الباحث تختاره الذي الدراسة موضوع التربوية الظاهرة مفردات من الجزء ذلك" بأنها الدراسة عينة تعر ف

تم اختيار عينة الدراسة ممثلة للمجتمع األصلي بالطريقة  ،(54ص م،9112)النوح، "للدراسة األصلي المجتمع لتمثيل معينة

التالي سوف جدة(، وب ،مكةمدينة ) مدارس التعليم العام معلمين ومعلمات التربية الفنية فيجميع  العشوائية البسيطة بنسبة )...(

 يقتصر تعميم النتائج على المجتمع المحدد.

 :الدراسةأداة . 1.1

والتي تتمثل  ،سةاف الدراهدألتحقيق  االستبانةواستخدمت الباحثتان أداة  ،المنهج الوصفي المسحيالحالية  الدراسةأتبعت 

تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام، في 

 وتحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام.
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 تطبيق أداة الدراسة:

بأداة الدراسة  (، واالستعانة9191دراسة )السبيعي وعيسى، من خالل الرجوع إلى ، الدراسةقامت الباحثتان بتطوير أداة 

الفقرات اغة في صي وذلك من خالل التعديلبما يتوافق مع الدراسة الحالية، لألداة إجراء التعديالت المناسبة  حيث تمالمتواجدة بها، 

الحالية، حيث تم استبدال تعليم المرحلة االبتدائية بالتعليم العام، باإلضافة إلى تحديد مجال  الدراسة وأهدافيتوافق مع عنوان بما 

 التطبيق وهو مادة التربية الفنية.

 في االستبانة على النحو التالي: لمحور األولا( فقراتإجراء التعديالت المناسبة )إضافة وحذف  أوالً:

عنوان المحور األول "واقع استخدام تقنية الواقع المعزز من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية " بما واإلضافة ل تعديلتم  -0

" تحديد واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  يتوافق مع الهدف األول للدارسة الحالية

المعزز  " واقع استخدام تقنية الواقع :ليصبح عنوان المحور األول كالتاليبإعادة صياغته تعليم العام." المعلمين والمعلمات في ال

 ."في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام

 كالتالي:المحور األول  فقراتبعض واإلضافة والحذف في  تعديلالتم  -9

  ل وذلك من خال( "تساعدني تقنية الواقع المعزز في تدريس البرامج التعليمية بسهولة ويسر" 2رقم ) فقرةتم تعديل

دريس " تساعدني تقنية الواقع المعزز في تبالصياغة التالية الفقرةوأصبحت إضافة مجال التطبيق في الرسم الرقمي، 

 البرامج التعليمية )الرسم الرقمي( بسهولة ويسر".

   (5رقم ) فقرةمع المتضمن (" أتبادل مع زمالئي محتوى الواقع المعزز ". نظراً لتكرار المعنى 2رقم ) فقرةتم حذف 

بالصياغة  لفقرةاوأصبحت  ( فقط،5رقم ) بفقرةمع االكتفاء  " أتبادل محتوى الواقع المعزز مع زمالئي المعلمين "

 ".المعزز " أتبادل مع زمالئي معلمي التربية الفنية محتوى الواقعالتالية

 لمحور الثاني في االستبانة على النحو التالي:ا( فقراتثانياً: إجراء التعديالت المناسبة )إضافة وحذف 

"معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز في المرحلة االبتدائية" بما يتوافق مع الهدف  عنوان المحور الثانيالتعديل واإلضافة لتم  -0

تحديد صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين " الحاليةلدارسة لالثاني 

زز في " صعوبات استخدام تقنية الواقع المع. بإعادة صياغته ليصبح عنوان المحور الثاني كالتالي: والمعلمات في التعليم العام "

 .والمعلمات في التعليم العام" تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين

 المحور الثاني كالتالي: فقراتتم التعديل واإلضافة والحذف في بعض  -9

 ( " يشكل ضعف البنية التحتية للمدارس االبتدائية وتكدس الفصول عائقاً الستخدام تقنية الواقع المعزز في 01رقم ) فقرة

تحمل نوعين من الصعوبات البنية التحتية وتكدس  الفقرةلكون  (00و01) فقرتينإلى  مهاتقسيتم المرحلة االبتدائية" 

( "يشكل ضعف البنية التحتية للمدارس التعليم العام عائقاً 01) رقم فقرةكالتالي: الفقرتين فأصبحت الفصول بالطالب، 

لطلبة وتكدس الفصول " تشكل األعداد الكبيرة  (00)رقم  فقرة، وتدريس مادة التربية الفنية"في الستخدام هذه التقنية 

 .تدريس مادة التربية الفنية"في عائقاً الستخدام هذه التقنية 
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   تشكل الحالة االقتصادية لطالب المرحلة االبتدائية عائقاً الستخدام االستبانة المتواجدة في ( 00رقم ) فقرةتم حذف"

 .تقنية الواقع المعزز في المرحلة االبتدائية"

 النهائية كالتالي:تم تطبيق األداة بصورتها 

يانات على أفراد العينة اإلجابة عليها، ولتسهيل عملية تبويب الب بغرض التسهيلاالستبانة المغلقة، باستخدام الباحثتان قامت 

 (Likert Scaleواستخدمت الباحثتان مقياس ليكرت  ،وتحليلها. روعي في صياغة عبارات االستبانة الدقة والوضوح وااليجاز

، منخفضة درجة 9، متوسطة درجة رقم 0عالية درجة رقم (، بحيث مثلت )منخفضة -متوسطة -)عاليةبالدرجات التالية  الثالثي )

 االستبانة من محورين هما: وتكونت (3رقم 

واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المحور األول:  -1

 ( فقرة.00التعليم العام، وتكون من )

صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات المحور الثاني:  -2

 ( فقرة.09في التعليم العام، وتكون من )

 صدق وثبات االستبانة: 

  صدق االستبانة: -

تم التأكد من صدق االستبانة من (، والتي تم االستعانة بأداتها )أداة االستبانة(، 9191بالرجوع إلى دراسة )السبيعي وعيسى،

خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك بهدف التأكد من )مالءمة البيانات 

راء االستبانة وارتباطها بالمحاور. وتم إجة لعناصر والتعليمات وكفايتها، تسلسل البنود وترتيبها، سالمة الصياغة اإلجرائي

 التعديالت المطلوبة حتى وصلت االستبانة لصورتها النهائية.

( معلماً تم اختيارهم عشوائياً 31تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )ولغايات استخراج صدق بناء االستبانة صدق البناء: -

 ارج عينة الدراسة، حيث تم حساب صدق البناء بطريقتين:من نفس مجتمع الدراسة، ولكن من خ

 :تم فيها حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات، ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت في  األولى

استخدام تقنية الواقع (، وبعد معوقات 1.222-1.342الواقع المعزز ما بين )بعد واقع استخدام معلمي المرحلة االبتدائية لتقنية 

(، وتبين أن معامالت االرتباط بين الفقرات، ودرجة األبعاد التي تنتمي 1.254-1.425المعزز في المرحلة االبتدائية ما بين )

 (.1.10( و )1.5)إليها جميعها مناسبة وذات داللة إحصائية عند مستوى 

  :ن فقرات االستبانة، والدرجة الكلية لالستبانة، حيث تراوحت ما تم فيها حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مالثانية

(، وتبين أن معامالت االرتباط بين الفقرات، والدرجة الكلية لالستبانة جميعها مناسبة ودالة إحصائياً 1.240-1.029بين )

يعطي  شكل مناسب، وبالتالي(، وتشير هذه النتائج إلى تحقق معيار الصدق البنائي لالستبانة ب1.10( و )1.15عند مستوى )

 الثقة في استخدامها لقياس واقع تقنية الواقع المعزز وللتحقيق غايات الدراسة الحالية.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        110  

 ISSN: 2706-6495 

 
 ثبات االستبانة: -

(، والتي تم االستعانة بأداتها )أداة االستبانة(، تم التأكد من ثبات االستبانة 9191بالرجوع إلى دراسة )السبيعي وعيسى، 

( معلماً، حيث تم حساب الثبات باستخدام طريقة معامل ألفا 31بانة على أفراد العينة االستطالعية وعددها )االستتطبيق من خالل 

( وهي قيم مرتفعة وتحقق الثبات لالستبانة، وبالتالي 1.242كرونباخ الستخراج معامل ألفا للثبات، وبلغت القيمة للمقياس ككل )

 .يمكن استخدامها لتحقيق أغراض الدراسة

 :الدراسةمتغيرات . 5.1

 تدريس(، ويتمثل في هذه الدراسة في 9102)المحمودي، وهو العامل الذي يراد معرفة أثره على النتيجةالمتغير المستقل:  -1

 .(المعلمين والمعلماتالفنية من وجهة نظر ) مادة التربية

ه الدراسة في (، وتتمثل في هذ9102)المحمودي، عليها وهي النتيجة التي تتأثر بتطبيق المتغير المستقل المتغيرات التابع: -2

 .استخدام تقنية الواقع المعزز

 األساليب اإلحصائية: . 1.1

معلمات التربية الفنية ، ومن استبانات معلمين ،( استبانة41تفريغ بيانات االستبانات المستوفاة، والبالغ عددها )الباحثتان ب قامت

 الي:كالت استخدام المعالجات اإلحصائية للوصول لنتائج اإلحصائية تملي، وفي الحاسب اآل (SPSS)على البرنامج االحصائي 

  تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتحديد توزيع عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات.  -0

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة.تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -9

 للتحقق من فرض الدراسة. لعينة مستقلة اختبار تتم إجراء  -3

 عرض النتائج ومناقشتها:. 5

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: .1.5

استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر  واقع لإلجابة على السؤال األول: "ما درجة -1

 المعلمين والمعلمات في التعليم العام؟"

نية الواقع قع استخدام تقاعلى هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة ولإلجابة 

 .االستبانة فقراتمن  فقرة( المتوسط الحسابي، واالنحرافات المعيارية لكل 9)رقم المعزز، حيث يظهر جدول 

 المتوسط الفقرات م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

.220 9.03 استخدم تقنية الواقع المعزز في الفصل الدراسي. 0  9 

أنشئ محتوى واقع معزز خاص بمادة التربية الفنية التي  9

 أقوم بتدريسها.

9.02 220.  0 
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.222 9.01 أشرح لطالبي كيفية استخدام تقنية الواقع المعزز. 3  3 

أتبادل مع زمالئي الخبرات المتعلقة باستخدام تقنية الواقع   4

 المعزز.

0.23 224.  2 

أتبادل مع زمالئي معلمي التربية الفنية محتوى الواقع  5

 المعزز.

0.22 211.  4 

أجد تجاوب من الطالب في استخدام تقنية الواقع المعزز    2

 والتفاعل معها.

0.25 242.  5 

ينعكس استخدام الطالب لتقنية الواقع المعزز على   2

 تحصيل وأداء الطالب في مادة التربية الفنية.

0.23 220.  2 

تساعدني تقنية الواقع المعزز في تدريس البرامج    2

 التعليمية )الرسم الرقمي( بسهولة ويسر.

0.21 220.  2 

أرى أن تقنية الواقع المعزز تضيف لي خبرات جديدة في  2

 مجال عملي.

0.41 520.  2 

أفضل أن تستخدم تقنية الواقع المعزز في المؤسسات  01

 التعليمية بشكل رسمي.

0.41 520.  01 

أرحب باالشتراك في الدورات التدريبية الخاصة بتقنية  00

 الواقع المعزز.

0.02 442.  00 

  5.12013 12.1500 المجموع الكلي 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة " واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس ( يوضح المتوسطات 2جدول رقم )

 مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام"

عام لدرجة "واقع استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من الأن المتوسط ( 9يظهر الجدول السابق رقم )

وهو يدل على درجة )عالية(  (5.22103وانحراف معياري ) ،(02.2511بلغ )وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام" 

سة المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراتراوحت لقد من وجهة نظر "أفراد عينة الدراسة" معلمين ومعلمات التربية الفنية، و

وهي قيم منخفضة نسبياً مما  .(220-. 442واالنحرافات المعيارية تراوحت بين ) ،(9.02-0.02لعبارات المحور األول بين )

 هذا المحور. فقراتيدل على تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة على 

ي ف" أنشئ محتوى واقع معزز خاص بمادة التربية الفنية التي أقوم بتدريسها" والتي تنص على ( 9رقم ) الفقرة وجاءت

ويمكن أن يعزى ذلك إلى رغبة وحاجة المعلمين  .(220( وانحراف معياري )9.02بمتوسط حسابي بلغ ) رتبة األولىمال

" أرحب باالشتراك  التي تنص على (00رقم ) لفقرةابينما جاءت والمعلمات بإنشاء محتوى تدريسي خاص بمادة التربية الفنية، 

.( 442( وانحراف معياري )0.02توسط حسابي بلغ )مب األخيرةرتبة مفي الدورات التدريبية الخاصة بتقنية الواقع المعزز" في ال

ي االلتحاق والمعلمات فويمكن أن يعزي ذلك قلة الدورات التدريبية المتخصصة بتقنية الواقع المعزز مما أسفر عن رغبة المعلمين 

 بالدورات التدريبية الخاصة بهذه التقنية.
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ما صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر لإلجابة على السؤال الثاني " -2

 "المعلمين والمعلمات في التعليم العام؟

خدام تقنية است صعوباتحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات ال 

 االستبانة. فقراتمن  فقرة( المتوسط الحسابي، واالنحرافات المعيارية لكل 3الواقع المعزز، حيث يظهر جدول رقم )

 الفقرات م
 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

 لرتبةا

إنتاج محتوى الواقع المعزز تشكل أرى أن صعوبة استخدام برامج  0

 صعوبة الستخدامها في تدريس مادة التربية الفنية.

0.21 212. 0 

أرى أن عدم توفر برامج تدريبية الستخدام تقنية الواقع المعزز يعيق  9

 استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.41 239. 2 

الستخدام تطبيقات الواقع المعزز أرى أن عدم امتالك الخبرة الكافية  3

 يشكل تحدياً الستخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.41 239. 2 

لغة تطبيقات الواقع المعزز التي تكون في أغلبها باإلنجليزية  تشكل                4

 تحدياً الستخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية.

0.51 240. 5 

يشكل عدم اقتناع المعلمين بأهمية تقنية الواقع المعزز عائقاً الستخدام  5

 هذه التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.21 242. 9 

تشكل التكلفة المادية القتناء األجهزة الذكية وتطبيقات الواقع المعزز  2

 عائقاً الستخدام هذه التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.55 232. 3 

تشكل قلة البرامج المجانية للواقع المعزز عائقاً الستخدام هذه التقنية من      2

 قبل المعلمين.

0.51 222. 2 

االستخدام غير الرسمي لتقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم  يحول  2

 العام دون تعميم استخدام هذه التقنية.

0.55 222. 4 

في الحرم المدرسي عائقاً الستخدام يشكل ضعف االتصال باألنترنت  2

 تقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم العام.

0.92 522. 2 

ضعف البنية التحتية للمدارس التعليم العام عائقاً الستخدام هذه  يشكل   01

 التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

0.95 543. 01 

نية عائقاً الستخدام هذه التقتشكل األعداد الكبيرة لطلبة وتكدس الفصول  00

 تدريس مادة التربية الفنية.

0.93 522. 00 

يشكل العبء التعليمي للمعلم عائقاً الستخدام تقنية الواقع المعزز في  09

 مراحل التعليم العام.

0.93 531. 09 

  5.33215 11.1150 المجموع الكلي
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المعيارية الستبانة " صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات 3جدول رقم )

 تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام"

( أن المتوسط العام لدرجة " صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية 3يظهر الجدول السابق رقم )

( وهو يدل على 5.33222(، وانحراف معياري )02.4251ة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام " بلغ )الفنية من وجه

درجة )عالية( من وجهة نظر "أفراد عينة الدراسة" معلمين ومعلمات التربية الفنية، ولقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

 .(.212- .531( واالنحرافات المعيارية تراوحت بين )0.21-0.93الستجابات عينة الدراسة لعبارات المحور الثاني بين )

أرى أن صعوبة استخدام برامج إنتاج محتوى الواقع المعزز تشكل صعوبة ( " 0)التي تنص على وجاءت الفقرة رقم 

ويمكن .( 212( وانحراف معياري )0.21رتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )م" في الالستخدامها في تدريس مادة التربية الفنية.

أن يعزى ذلك إلى قلة خبرة المعلمين والمعلمات في استخدام البرامج المتخصصة في الواقع المعزز، باإلضافة إلى أن اللغة 

يشكل العبء التعليمي " والتي تنص على( 09بينما جاءت الفقرة رقم ) ،في االستخدام المستخدمة في هذه التطبيقات تشكل عائقاً 

( وانحراف 0.93توسط حسابي بلغ )معشر ب الثانيةرتبة م" في التخدام تقنية الواقع المعزز في مراحل التعليم العام للمعلم عائقاً الس

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن زيادة نصاب المعلمين والمعلمات وتكليفهم بتدريس مواد أخرى تعيق من استخدامهم .( 531معياري )

 لهذه التقنية في التدريس.

أن درجة استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة  الدراسة الحاليةأظهرت نتائج إضافة إلى ذلك 

لم ، أن استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم العام :كانت منخفضة، وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى نظر المعلمين والمعلمات،

والمعوقات التي حالت دون تقدم استخدام تقنية الواقع المعزز من  ،وجود عدد من الصعوباترتفع، وذلك ليصل إلى المستوى الم

ضعف االتصال في و ،قبل معلمين ومعلمات التربية الفنية في التعليم العام، من أبرزها ضعف البنية التحتية لمدارس التعليم العام

ة تختلف وتوفر تقنيات خاص الواقع المعزز، تقنيةوالمناسبة الستخدام  ،لالزمةونقص التجهيزات ا ،االنترنت في الحرم المدرسي

 الواقع المعزز. تقنيةصعوبة عند استخدام  يشكل مماعن األساليب التقليدية، 

في ( 9191( ودراسة )السبيعي، وجابر،9190الرحيلي، كالً من ) دراسة هاإلي التي توصلت النتائج وتتفق هذه النتيجة مع

 .استخدام تقنية الواقع المعزز من قبل معلمين والمعلمات التعليم العامضعف 

ع الباحثتان وترج ،على صعوبات استخدام الواقع المعزز في التعليم العام "الدراسةعينة "كما أظهرت النتائج اتفاق المعلمين 

ة الواقع المعزز الالزمة الستخدامها في العملية عدم امتالكم لمهارات تقنيوقلة خبرة معلمين ومعلمات التربية الفنية،  :ذلك إلى

والفائدة  ،، وتدني الوعي بأهمية استخدام هذه التقنيةلمين والمعلماتعللمالتعليمي  ءباإلضافة إلى نصاب ساعات العبالتعليمية، 

  وانعكاس ذلك على العملية التعليمية، ،التي تعود من استخدامها لدى المعلمين والمعلمات

 الً من ك وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسةوقلة وجود الورش التدريبية والدورات المتخصصة في هذه التقنية، 

انخفاض درجة وعي المعلمين والمعلمات بتقنية الواقع  :والتي أشارت نتائجها إلى ( 9191و )السبيعي و جابر، (9102)الجمعان،

 في التعليم. نشر الوعي بأهمية استخدام هذه التقنيةأوصت ب، ويب على استخدامها، وحاجة المعلمين إلى التدرالمعزز
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( في صعوبات استخدام 0.05عند مستوى أقل من ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةلإلجابة على فرض الدراسة الذي ينص على 

 والمعلمات في التعليم العام تعزى لمتغير الجنس؟تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين 

تخدام تقنية صعوبات استم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة  فرض الدراسةلإلجابة على 

، ولبيان ير الجنسالواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام حسب متغ

 .( يوضح ذلك4تين مستقلتين، وجدول رقم )اختبار "ت" لعين استخدامالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم 

 العدد الجنس الفقرات م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجات

 الحرية

مستوى 

 الداللة

0 

أرى أن صععععععععوبة اسعععععععتخدام بعععععععرامج 

الواقعععع المععععزز تشعععكل إنتعععاج محتعععوى 

صععععوبة السعععتخدامها فعععي تعععدريس معععادة 

 التربية الفنية.

.250 9.02 00 معلم  0.522    32 093. 

    .225 0.22 92 معلمة

9 

أرى أن ععععععدم تعععععوفر بعععععرامج تدريبيعععععة 

السعععتخدام تقنيعععة الواقعععع المععععزز يعيعععق 

اسععتخدام هععذه التقنيععة فععي تععدريس مععادة 

 التربية الفنية.

.291 0.45 00 معلم  339.    32  249. 

    .520 0.32 92 معلمة

3 

أرى أن عععععدم امععععتالك الخبععععرة الكافيععععة 

السعععععتخدام تطبيقعععععات الواقعععععع المععععععزز 

يشععكل تحععدياً السععتخدام هععذه التقنيععة فععي 

 تدريس مادة التربية الفنية.

.212 0.24 00 معلم  0.932 32 932. 

    .540 0.30 92 معلمة

4 

الواقععععع المعععععزز تشععععكل لغععععة تطبيقععععات 

التععععي تكععععون فععععي أغلبهععععا باإلنجليزيععععة 

تحعععععدياً السعععععتخدام هعععععذه التقنيعععععة فعععععي 

 تدريس مادة التربية الفنية.

 .021 32 0.322 .222 0.23 00 معلم

    .522 0.40 92 معلمة

5 

يشععععكل عععععدم اقتنععععاع المعلمععععين بأهميععععة 

تقنيعععة الواقعععع المععععزز عائقعععاً السعععتخدام 

التربيعععععة هعععععذه التقنيعععععة تعععععدريس معععععادة 

 الفنية.

.224 0.24 00 معلم  322. 32 212. 

    .242 .029 92 معلمة

2 

تشععكل التكلفعععة الماديععة القتنعععاء األجهعععزة 

الذكيععععععة وتطبيقععععععات الواقععععععع المعععععععزز 

عائقععععاً السععععتخدام هععععذه التقنيععععة تععععدريس 

 مادة التربية الفنية.

.222 0.23 00 معلم  0.124 32 925. 

    .524 0.42 92 معلمة
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2 

تشععععكل قلععععة البععععرامج المجانيععععة للواقععععع 

المعععععزز عائقععععاً السععععتخدام هععععذه التقنيععععة 

 من قبل المعلمين.

.222 0.55 00 معلم   952. 32 222. 

    .222 0.42 92 معلمة

2 

 

يحعععول االسعععتخدام غيعععر الرسعععمي لتقنيعععة 

الواقععععع المعععععزز فععععي مراحععععل التعلععععيم 

 العام دون تعميم استخدام هذه التقنية.

 .221 32 .192 .222 0.55 00 معلم

    .222 0.55 92 معلمة

2 

يشعععععكل ضععععععف االتصعععععال باألنترنعععععت 

فعععي الحعععرم المدرسعععي عائقعععاً السعععتخدام 

تقنيعععععة الواقعععععع المععععععزز فعععععي مراحعععععل 

 التعليم العام.

.242 0.92 00 معلم  105. 32 222. 

    .520 0.92 92 معلمة

01 

يشععكل ضععععف البنيععة التحتيعععة للمعععدارس 

الععععععام عائقعععععاً السعععععتخدام هعععععذه التعلعععععيم 

 التقنية تدريس مادة التربية الفنية.

.242 0.92 00 معلم  020. 32 223. 

    .500 0.94 92 معلمة

00 

تشعععكل األععععداد الكبيعععرة لطلبعععة وتكعععدس 

الفصعععول عائقعععاً السعععتخدام هعععذه التقنيعععة 

 تدريس مادة التربية الفنية.

.213 0.02 00 معلم  922. 32 225. 

    .522 0.94 92 معلمة

09 

يشعععكل الععععبء التعليمعععي للمعلعععم عائقعععاً 

السععععتخدام تقنيععععة الواقععععع المعععععزز فععععي 

 مراحل التعليم العام.

.213     0.02 00 معلم  303.     32 225. 

    .500 0.94 92 معلمة

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لعينتين مستقلتين ألثر متغير الجنس 1جدول رقم )

صعوبات استخدام تقنية الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في على 

 ."التعليم العام

ة الذي ينص على توجد فروق ذات دالل الدراسةتحقق من فرض لمستقلتين لقامت الباحثتان بإجراء اختبار ت لعينتين 

( في صعوبات تدريس مادة التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في التعليم العام 1.15عند مستوى أقل من ) إحصائية

 توجد فروق  ذات داللة إحصائية عند ( وجد أنه ال4كما هو موضح في جدول )  الدراسةومن خالل نتائج  تعزى لمتغير الجنس،

في "ت "حيث تراوحت قيمة (، 0،9،3،4.5.2.2.2.2.01.00.09) في العبارات الدراسة( في آراء عينة 1.15مستوى الداللة  )

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أوجد .(، 222-.093)وبمستوى داللة تراوح ما بين (، 0.522-.105)العبارات ما بين 

الذي فقط ( 3)في عبارة رقم (، 0.24حسابي يبلغ ) ( تعزى لمتغير الجنس لصالح عينة المعلمين بمتوسط1.15مستوى الداللة )

أرى أن عدم توفر برامج تدريبية الستخدام تقنية الواقع المعزز يعيق استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية " تنص على 

، وقد يعزى ذلك قلة وجود البرامج والورش .(932بلغت ) داللةالمستوى وقيمة " ( 0.932) ت"" بلغت قيمةالفنية "،حيث 

 التدريبية المتخصصة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم العام.
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 :الدراسةنتائج . 1

 الحالية إلى النتائج التالية: الدراسةانتهت 

 الواقع المعزز في تدريس مقرر التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات: تقنيةواقع استخدام 

الواقع المعزز، وتبادل الخبرات  تقنيةالخاصة ب التدريبيةرغبة المعلمين والمعلمات في االشتراك في الدورات  -0

 الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية. تقنيةوالمعلومات ومحتوى 

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية في المؤسسات التعليمة بشكل  تقنيةين والمعلمات باستخدام رغبة المعلم -9

 رسمي.

الواقع المعزز في تدريس مادة التربية الفنية يسهم في تطوير وإضافة خبرات جديدة ترتبط بمادة التربية  تقنيةإن استخدام  -3

 ص.الفنية بشكل عام، والمعلم والطالب بشكل خا

 الفنية.ن استخدام هذه التقنية يثري أداء الطالب بشكل إيجابي في مادة التربية  -4

 الواقع المعزز: تقنيةمن أبرز الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تدريس التربية الفنية عند استخدام 

 .الواقع المعزز تقنيةالتعليمي لمعلم ومعلمة التربية الفنية يشكل صعوبة عند استخدام  ءنصاب ساعات العب -0

ضعف البنية التحتية المتمثلة في عدد من المعوقات، أبرزها ضعف االتصال في االنترنت في الحرم المدرسي ونقص  -9

 الواقع المعزز. تقنيةالتجهيزات المناسبة الستخدام 

ة في استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس أدى إلى قلة خبرة المعلمين صصختالم يبيةالتدر والدوراتقلة الورش  -3

 والمعلمات.

  هم بها.عدم اقتناعوالتقنية في تدريس مادة التربية الفنية  هوعي المعلمين والمعلمات بأهمية هذ انخفاض -4

اإلضافة ب استخدام تقنية الواقع المعزز في التدريس،المتخصصة في التعليمية  لتطبيقات البرامجالتكلفة المادية الباهظة  -5

 صعوبة استخدام تقنية الواقع المعزز من قبل المعلمين والمعلمات. إلى توفرها باللغة اإلنجليزية أدى إلى

 :الدراسةتوصيات . 1

 الحالية بالتالي: الدراسةتوصي 

مي يمستوى التعل، بهدف رفع الالتكنولوجية الحديثةالتربية الفنية بما يتوافق مع التقنيات  تدريس أساليبتطوير مناهج و -0

 التعليمية.والمهاري في العملية 

المتخصصة في مجال توظيف تقنية الواقع المعزز في التدريس، والتي تسهم في تحسين مستوى  التدريبيةعقد الدورات  -9

 استخدام هذه التقنية في التدريس.

 دام طرق وأساليب حديثة في تدريس التربية الفنية، وتجنب الطرق التقليدية. استخ -3

 نشر الوعي بأهمية استخدام هذه التقنية في تدريس مادة التربية الفنية. -4

 ز في التدريس.تقنية الواقع المعزستخدام بيئة مناسبة ال واالهتمام بتوفيرتطوير البنية التحتية في مدارس التعليم العام  -5

 تعميم استخدام هذه التقنية في التدريس بشكل رسمي. -2
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 :الدراسةمقترحات . 5

للتغلب على الصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية في توظيف تقنية الواقع المعزز في التدريس، تقترح  

 الباحثتان التالي:

قاطع الفيديو مالدروس التعلمية، وبالمزيد من  وذلك من خالل تدعيمه التربية الفنية في منهج توظيف تقنية الواقع المعزز -0

 ، والتي تساهم في تحسين العملية التدريسية.واألشكال والصور ثالثية األبعاد

 مشوق، ومناسب للفئة العمرية المستهدفة.تقديم محتوى تعليمي   -9

الب صة مدرستي باللغة العربية، تمكن المعلم والطفي منتطبيقات مجانية متخصصة باستخدام تقنية الواقع المعزز  ادراج -3

 من تحميلها بالمجان لالستفادة منها في العملية التدريسية.

باستخدام تقنية الواقع المعزز، والتي تثري العملية االستفادة من تجارب الدول العالمية في مجال تدريس مادة التربية  -4

 التعليمية.

 

 المراجع: . 2

 م5/4/9199 مسترجع من الموقع بتاريخ. تقنية الواقع المعزز وفائدتها في التعليم(. 9191)عمر. إبراهيم، هاشم 

https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87

%D8%A7 

مسترجع من . للشؤون التعليمية بجدة تدشن معرض جماليات الفن الرقمي بنسما آرت المساعدة (.9102ريا. )بن مليح، 

 م.9/4/9199 بتاريخالموقع 
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 درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية 

The Degree of Application of the Educational Scaffolding Strategy in Teaching 

Mathematics from the Point of View of Primary Grade Teachers 

 الناجم  عبد اللطيفعائشة إبراهيم الباحثة/ إعداد 

 ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية 

Email: a.a.t23@hotmail.com  

 

 مستخلص

استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر  تطبيقهدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة  

المتغيرات  بعض إلى ىتعزالفرق في درجة التطبيق ، واالستراتيجيةوقياس درجة إلمام المعلمات بهذه  ،معلمات الصفوف األولية

ألداة المتمثلة في االستبيان المكون من اباستخدام المنهج الوصفي المسحي، و ،قطاع العمل ( –المؤهل  –الصف  –كـ) الخبرة 

( معلمة من معلمات الصفوف األولية بمدينة األحساء، 581عينة بلغ عددها )  ن( فقرة موزعة على محورين، لجمع بيانات م82)

ضيات االسقاالت التعليمية في تدريس الري الستراتيجيةأن درجة تطبيق معلمات الصفوف األولية وأشارت نتائج الدراسة إلى 

جاءت في المرتبة األولى و بدرجة كبيرة، و درجة إلمام المعلمة باستراتيجية السقاالت التعليمية جاءت في المرتبة األخيرة وبدرجة 

الستراتيجية  معلمات ال( في درجة تطبيق 0.1.فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال توجدكبيرة، كما أظهرت النتائج 

ولية تزويد معلمي الصفوف األ بأهمية وبناًء على النتائج أوصت الدراسة الدراسة، التي تعزي لمتغيرات السقاالت التعليمية

و إعداد البرامج التدريبية التي تشرح كيفيه استخدامها في هذه المرحلة لما لها من  ،بمعلومات حول استراتيجية السقاالت التعليمية

 أثر إيجابي في تطوير الطالب0  

  القريبة0منطقة النمو  التعليمية،السقاالت  رياضيات، التدريس، استراتيجيات مفتاحية:الكلمات ال
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The Degree of Application of the Educational Scaffolding Strategy in Teaching 

Mathematics from the Point of View of Primary Grade Teachers 

By: Aisha Ibrahim Al-Najim. 

Abstract 

The study aimed to reveal the degree of application of the educational scaffolding strategy in 

teaching mathematics from the point of view of the teachers of the primary grades, and to measure 

the degree of familiarity of the teachers with this strategy, and the difference in the degree of 

application is attributed to some variables such as (experience - grade - qualification - labor sector), 

Using the descriptive survey method, and for a tool represented in the questionnaire consisting of 

(28) items distributed on two axes, to collect data from a sample of (125) teachers of the primary 

grades in Al-Ahsa city, the results of the study indicated that the degree of application of the 

primary grade teachers to the educational scaffolding strategy in teaching mathematics came in 

the first place and to a large degree, and the degree of the teacher's familiarity with the educational 

scaffolding strategy came in last place and to a large degree, as the results showed that there were 

no statistically significant differences when Level (0.05) in the degree of application of parameters 

to the educational scaffolding strategy that attributes to variables (experience - grade - qualification 

- work sector), Based on the results, the study recommended the importance of providing primary 

school teachers with information about the educational scaffolding strategy, and preparing training 

programs that explain how to use them at this stage because of their positive impact on student 

development0 

Keywords: Teaching strategies, Mathematics, Educational scaffolding, Nearby growth area. 
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 المقدمة . 1

يشهد عصرنا الحالي على العديد من المتغيرات رغبة في مواكبة التسارع العلمي والتكنولوجي، حيث يشهد التعليم 

( في بناء بيئة مدرسية .8.0) في تطوير المنظومة التعليمية، هذا ما أكدت عليه رؤية المملكة واهتمام واضحمحاوالت جادة 

واالرتقاء بطرق التدريس التي تنمي مهارات القرن الحادي  ،بما يتناسب مع االتجاهات التعليمية الحديثة وإعداد المعلم ،محفزة

  والعشرين0

لفة أصبح ضرورياً الكتساب المفاهيم األساسية وإدراك العالقة بين العلم ن عملية التطوير في مجاالت العلوم المختوأل

قلية، عوالتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، تحتل الرياضيات مكاناً متميزاً بين العلوم ألنها تتسم بكل من الدقة، اليقين، االكتفاء الذاتي، وال

يومية إلى مواقف رياضية، واستخالص النتائج في ضوء هذه وتتضح أهمية الرياضيات في حياتنا من خالل ترجمة المواقف ال

 المواقف0 

وحيث أن تعلم المهارات الرياضية يؤدي دوراً هاماً في تعليم الرياضيات ألنه إذا لم يكتسب المتعلمين بعض هذه 

م المتعلم لذلك يجب أن يتعلالمهارات فإن اذلك يقيد تقدمهم في تعلم الرياضيات، وألن العصر الحالي يركز على إيجابية التعلم 

بنفسه وأن يربط معلوماته الجديدة بالمعلومات السابقة الموجودة لديه ومن المؤكد أن النظرية البنائية باستراتيجياتها المختلفة تخدم 

 (  8.58،وآخرون )عفانةالعلم في تحقيق هذا الهدف0 

والتي  ،(Vygotskyظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي )االستراتيجيات القائمة على الن أحدالسقاالت التعليمية تعد و

 لتعلم0اما يعزز الدور اإليجابي في عملية  وأقرانه هذابين معلمه  لخبراته السابقةتؤكد على أن المعرفة تبدأ بمشاركة المتعلم 

يها التالميذ في ت التي يحتاج إلوتتبلور الفكرة األساسية للسقاالت التعليمية في تقديم قدر من الدعم والمساعدة والتعليما

تقاللية، وتحمل مسؤولية تعلمهم انطالقا نحو االس أنفسهممستهل تعليمهم، ثم تتضاءل تلك المساعدات تدريجياً باعتماد التالميذ على 

تعليمية، لسقاالت المثلهم في ذلك مثل السقاالت التي يستخدمها عمال البناء من أجل إكماله، ويلعب المعلم دوراً بارزاً في تقديم ا

  0(8.52، )ديابلتحديد الوقت والنوع واآللية المناسبة الستخدامها داخل الصف الدراسي 

( إلى فاعلية استخدام .8.8وقد توصلت العديد من نتائج الدراسات لفاعلية السقاالت التعليمية ومنها نتائج دراسة خلف )

( التي 8.52لسيد )ودراسة ا ،المفاهيم الفيزيائية وتنمية الحس العلمي لدى طفل الروضةاستراتيجية السقاالت التعليمية في تكوين 

و الحس  ،أكدت على فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية القائمة على نموذج التنظيم الذاتي لتنمية بعض مهارات التفكير التحليلي

( التي توصلت إلى فاعلية توظيف استراتيجية .8.8راسة بروق )ود ،العلمي في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  0السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات في تحسين القوة الرياضية لدى طلبة األول الثانوي في األردن

 ومن خالل ما سبق تتضح فاعلية السقاالت التعليمية في الموقف التعليمي حيث أوصت العديد من الدراسات على ضرورة

تدريب المعلمين على استراتيجية السقاالت التعليمية، وكيفية استخدامها في غرفة الصف والعمل على تدريب المتعلمين على 

 االستقالل الذاتي وتحمل مسؤولية تعلمهم، وهذا ما يؤكد أهمية الدراسة الحالية0
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 :مشكلة الدراسة. 1.1

ات الوقوف على أداء معلم الرياضيفمن المهم ره الكبير على الطالب نظراً ألهمية دور المعلم في الموقف التعليمي وتأثي

وممارساته التدريسية إلى إحداث التغييرات المطلوبة في عمليتي تعلم وتعليم الرياضيات ودعم التفكير الرياضي لدى المتعلمين 

 في مختلف المراحل الدراسية وخاصة الصفوف األولية، وهذا ما يطمح إليه المهتمون في تدريس الرياضيات وتحقيقه من خالل

 استخدام ممارسات واستراتيجيات التدريس والتقنيات الحديثة0 

ا م )استراتيجية السقاالت التعليمية( هذاالحظت ندرة في استخدام مصطلح  ،من خالل خبرة الباحثة العلمية والعملية

وحددت  ،الباحثةشجعها في البحث والتقصي عنها خاصة في مدى استخدامها في مرحلة الصفوف األولية الذي يعتبر تخصص 

يثة فمن أجل ذلك اهتمت المناهج الحد ،مادة الرياضيات باعتبارها احد المواد العلمية التي تشكل جزء كبير من تعامالتنا الحياتية

للرياضيات حيث يعد التفكير الرياضي حجر األساس في تطوير الرياضيات ألن من خالله يتم  إدراك المتعلم للعالقات الرياضية 

  0وفهمه للتطبيقات و الوصول ألعلى المستويات تجريداً  المجردة

، علوان 8.52،وقد أكدت العديد من الدراسات أهمية السقاالت التعليمية كاستراتيجية في تدريس مادة الرياضات كدراسة الزهراني

ليم لمتعلمين في مواقف التع(، و التي تشير إلى أن السقاالت التعليمية تعمل على مشاركة ا8.52، الغامدي8.52، المطوق 8.52

والتعلم وتفاعلهم في البيئة الصفية، ويزيد من دافعيتهم نحو التحصيل ويحقق التعلم أهدافه عندما يقدم للمتعلم تلميحات ومعلومات 

ر ومما سبق تظه ،(8.85إرشادية ومساعدات للتفكير أكثر مما لو ترك بمفرده ليكتشف المفاهيم والمعرفة الجديدة )الحارثي،

ومن هنا  ةالسقاالت التعليمي الستراتيجيةأهمية الدراسة الحالية  إلى تسليط الضوء على درجة تطبيق معلمات الصفوف األولية 

  0جاءت أسئلة الدراسة

  :أسئلة الدراسة. 2.1

 :تم تحديد مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي وهو

 الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية؟ما درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس 

  :ويندرج من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية تتمثل في

 معلمات الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليمية؟ إلمامما درجة  50

تطبيق استراتيجية درجة  بين استجابات عينة الدراسة فيما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  80

الصف  –الخبرة ) تالسقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى لمتغيرا

 0 العمل(قطاع  –المؤهل العلمي  –

 :أهداف الدراسة. 3.1

 :للتعرف على تهدف الدراسة الحالية

  السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات  الستراتيجيةمعلمات الصفوف األولية  ممارسة درجة  50

  0معلمات الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليميةإلمام  درجة  80
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 :أهمية الدراسة .1.1

 همية الدراسة الحالية في اآلتي:تنبثق أ

 األهمية النظرية:. 1.1.1

 توجهات الحديثة في مجال التعليم التي تدعوا إلى تحسين ممارسات التدريس باستخدام للهذه الدراسة استجابة  عدت

 االستراتيجيات الحديثة، وجعل الطالب إيجابي في الموقف التعليمي لزيادة مستوى الكفاءة في المخرجات التعليمية0 

 اتيجية السقاالت التعليمية0ندرة األبحاث والدراسات التي تناولت درجة تطبيق معلمات الصفوف األولية الستر 

  توجيه الباحثين إلى تبني توجهات جديدة في ابحاثهم العلمية لتساعدهم في تطوير مجتمعهم وذلك من خالل رؤية جديدة

 تسهم في معالجة أوجه التقدير0 

 :األهمية التطبيقية. 2.1.1

  تعليم  التعليمية في الموقف التعليمي بشكل عام، وفيتوجيه المعلمين والمعلمات باالهتمام لتطبيق استراتيجية السقاالت

 0الرياضيات بشكل خاص

  0تقديم دليل للمعلم يوضح فيه وصف مفصل عن كيفية التدريس باستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية 

 عصر، ومنها لإعداد برامج تأهيلية وتدريبية للمعلمين عن استراتيجيات التدريس الحديثة التي تتماشى مع متطلبات ا

 استراتيجية السقاالت التعليمية0 

 حدود الدراسة:. 5.1

 تتمثل حدود الدراسة على اآلتي:

 السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات0 استراتيجية الكشف عن تطبيق الحدود الموضوعية:

  8.88-8.85الفصل الثاني من العام الحدود الزمانية: 

 األحساء0 )بنات( بمدينة عدد من مدارس المرحلة االبتدائية الحدود المكانية:

 معلمات الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية بمدينة األحساء0 الحدود البشرية:

 اسة:مصطلحات الدر. 1.1

على خبرات التعلم السابقة،  قوم على تقدير خبرات جديدة بناءً ( بأنها " ت8.52يعرفها الزهراني ) استراتيجية السقاالت التعليمية:

ويتم ذلك من خال تقديم الدعم للمتعلم من خالل التوضيح والشرح والمساندة واستخدام الوسائل التعليمية للوصول إلى الهدف 

 المرجو، ومن ثم يتناقض هذا الدعم تدريجياً إلى أن ينعدم ليصبح المتعلم معتمداً على نفسه "0 
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عمل على بناء خبرات جديدة بما لديهم تلطالب ل تقدمهاتعدها المعلمة و مجموعة من األنشطة التيي ه :إجرائيا   الباحثة اوتعرفه

ويقاس  0مع التوجيه المستمر والتدرج في تقديم المساعدة للوصول إلى تحقيق االستقاللية في التعلم لديهم ،من خبرات السابقة

 ألداة0بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب عينة الدراسة على ا

 

 . اإلطار النظري الدراسات السابقة2

ستتناول الباحثة في هذا الفصل األدبيات التي تناولت موضوع الدراسة والتي تتكون من محورين األول: استراتيجية 

 السقاالت التعليمية، والمحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت هذه االستراتيجية والنتائج التي توصلت إليها0 

 . اإلطار النظري:1.2

 :مفهوم السقاالت التعليمية 

، وكان 5292( عام Ross)وروس ( Wood Bruneظهر مصطلح السقاالت التعليمية ألول مرة في دراسة وودبرون )

هدفها التوصل إلى دور المعلم في جعل الطفل أو المتعلم المبتدئ قادراً على حل المشكلة التي تفوق قدراته الفردية0 

 0(1..8،)قطامي

التطبيقات التربوية للنظرية البنائية التي تهتم بالبناء االجتماعي للمعرفة، حيث تعمل على  أحدتعد السقاالت التعليمية 

إتاحة المساعدة والدعم المؤقت للطالب في بداية تعلمهم من قِبَل المعلمين أو المتعلمين األكثر خبرة إلتقان تعلمهم، ومن ثم يتناقص 

 م للطالب تدريجياً إلى أن يترك بعد ذلك يمارس تعلمه معتمداً على قدراته الذاتية0 الدعم المقد

االجتماعية والثقافية، التي تركز على ( Vygotsky) ويرتبط مفهوم السقاالت التعليمية ارتباطاً وثيقاً بنظرية فيجوتسكي

لتعلم ختلفة، حيث تؤكد الخبرات السابقة للمتعلم كمنطلق لالبناء االجتماعي للمعرفة، وكيفية اكتسابها، وصنع المعنى للظواهر الم

النشط، والتعلم االجتماعي مع المعلم واألقران، بتقديم الدعم والمساعدة الوقتية والمؤقتة للمتعلم، التي تساعده على إعادة تنظيم 

  0(8.52) المطوق، 0خبراته لينتقل تدريجياً نحو مراحل االعتماد على النفس

 :تعريفات السقاالت التعليمية ومنها ما يليوتعددت 

( على أنها:" نظام تعليمي يركز على ديناميكية وحركة وتفاعل ومشاركة التالميذ في مواقف التعليم 8.55) عرفها حمادة

وافق مع تالتي تراعي إمكاناتهم وميولهم، وت والمواد التعليمية، من خالل توفير مجموعة متنوعة من األنشطة والتعلم المختلفة

استعداداتهم وخلفياتهم المعرفية، وتهدف إلى تعميق خبراتهم الرياضية بشكل يؤدي إلى إشباع حاجاتهم، ويزيد من دافعيتهم نحو 

 "0وقدراتهم الخاصةتحصيل مختلف المعارف الرياضية، مما يتيح لهم فرصة تنمية مهاراتهم العقلية 

العلمية التي يقوم بها  :( السقاالت التعليمية بأنهاBamberger and cahill.2013عرف كل من بامبرجرج وشيل ) 

  0المعلم بإمداد التالميذ بإطار عمل مؤقت للتعلم، كما أنها تشير إلى كل أشكال المساعدة التي تقدم للتلميذ إلنجاح عملية تعلمه
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على خبرات المتعلم  جديدة بناءً قوم على تقديم خبرات "ت :بأنها( Bakker,et al.2015) كما عرفها باكير وآخرون

السابقة، ويتم ذلك من خالل تقديم الدعم للمتعلم من خالل التوضيح والشرح والمساندة واستخدام الوسائل التعليمية للوصول إلى 

 الهدف المرجو، ومن ثم يتناقص هذا الدعم تدريجياً إلى أن ينعدم ليصبح المتعلم معتمداً على نفسه"0 

( أنها "استراتيجية تدريس يستخدمها المعلم مؤقتا ويقدم من خاللها مجموعة من األنشطة والبرامج 8.52) وعرفها مازن

التي تزيد من مستوى الفهم لدى الطالب بالقدر الذي يحتاجه بقصد إكسابه بعض المهارات والقدرات التي تمكنه وتؤهله بأن 

 يواصل بقية تعلمه منفرداً "0

ة، يتضح بأن السقاالت التعليمية تعتمد على تقديم خبرات جديدة مبنية على الخبرات السابقة ومن خالل التعريفات السابق

استراتيجيات التعلم النشط التي تؤكد على إيجابية الطالب وتفاعله من خالل األنشطة والبرامج المتنوعة التي  أحد للطالب، وهي

 ه0 يقدمها المعلم بشكل مؤقت وتساعد الطالب على التعلم بمفرد

 :األسس الفلسفية والنظرية الستراتيجية السقاالت التعليمية 

تؤكد استراتيجية السقاالت التعليمية على تعليم مهارات جديدة من خالل التعاون بين الطالب في المهام التي قد تكون من 

الصعب عليهم إكمالها بمفردهم، كما تؤكد على دور المعلمين وغيرهم في دعم المتعلمين وتقديم الدعم المناسب لتحقيق المستوى 

  (Azih N&Nwosu B.2011المنشود ) 

فالسقاالت ليست مجرد تنظيم نشاط تعليمي، او تقديم الدعم فحسب، بل ترتبط بمهمة محددة وهدف تعليمي محدد لم يتمكن 

المتعلم من النجاح فيه بمفرده، فيتم تصميم السقاالت تحديداً لتلبية احتياجات المهمة في ضوء المستوى الحالي للمتعلم والنجاح 

حقيقه0 تى مع الوقت ليتولى المتعلم تدريجياً المسؤولية الكاملة عن المهمة أو النشاط المرجو في المهمة دون مساعدة، ثم تتالش

(Taber,K,S) 

ذلك في عدة  ، ويتضحوتوقيتهوتختلف السقاالت التعليمية عن استراتيجيات وأدوات الدعم التعليمية األخرى من شكل الدعم 

 نقاط:

 ا تؤدي أيضاً إلى القدرة على أداء المهارة المستهدفة بشكل مستقل في المستقبل0تحتاج السقاالت إلى دعم األداء الحالي، كم 

 0)يتم استخدام السقاالت مع مشكلة حقيقية )غير منظمة 

 ( تحتاج السقاالت إلى البناء على ما يعرفه الطالب بالفعل وربطه بالتقييم المستمر لقدراتهمBelland,B,R ) 

 

  االت التعليميةمبادئ استخدام استراتيجية السق: 

 ( إلى أن استراتيجية السقاالت التعليمية ترتكز على مبادئ منها:8.52أشار العنزي )

أن يمتلك المتعلم استقاللية ذاتية، وأن يكون لديه قدرات ذاتية عالية وحكماً وظيفياً تساعده على إنجاز مهمة التعلم،  50

منه، وذلك حتى يحصل على خبرة مؤكدة وعميقة، وبذلك تأكيد ومشاركة المتعلم اإليجابية في إنجاز المهام المطلوبة 

 فكرة توظيف المعرفة في تنمية المهارة ومن ثم الوصول إلى تمكن المتعلم من التحكم من تعلمه بشكل ذاتي0
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فق و تقدير مستوى المهمة المقدمة للمتعلم ومن ثم تحديد حجم المساعدة التي يجب أن يقدمها المعلم للمتعلم، بحيث تكون 80

مستواه ومن ضمن خبراته السابقة حتى يوظفها بشكل مناسب للحصول على معرفة جديدة بما يجعل محتوى التعليم 

 الجديد ضمن منطقة نموه التقريبي0

ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، مراعاة االختالفات في احتياجات تعلمهم، ومستويات خبرتهم ومدى  00

 عملية التعلم0تفاعلهم في أثناء 

متابعة سلوك المتعلم ومالحظته، لمعرفة مدى التغيير في التعلم من خالل استراتيجية السقاالت التعليمية، واستجابة المعلم  40

 المباشرة لما يحاول المتعلم اداءه، وتقييم مستوى األداء هل هو في تقدم أو ال0 

 :خصائص استراتيجية السقاالت التعليمية 

 ( إلى أن خصائص السقاالت التعليمية تتمثل في أنها:...8) وإبراهيم (،8.51) يلجونأشار كل من 

 0تقدم توجيهات وإرشادات واضحة للطالب 

 0توضح الغرض من تعلم موضوع ما، ومتطلبات تعلمه 

 0تضمن استمرار التالميذ في التعلم، وإنجاز المهام بالشكل الصحيح 

  عن طريق اإلجابة عن األسئلة المطروحة إليهم0تقدم فرصة للتالميذ للتنبؤ بالتوقعات 

 0توجه التالميذ إلى مصادر المعرفة والتعلم الحديث 

 0تقلل من المفاجآت واالحباطات التي تسيطر على التالميذ 

 0تستقطب جهد التلميذ في التركيز على موضوع الدرس 

 0تزيد الحماس عند الطالب للتعلم 

 ابعة، مؤقته قابله للتعديل والتغيير حسب الموقف التعليمي تتكون من سلسلة إجراءات منتظمة ومتت 

 0تصلح لتدريس المواد المرتبطة بالتدريس 

  0والعكس صحيحتقل حاجة التلميذ إليها كلما قل أتقن مهارة معينة أو اكتسب نمطاً من أنماط التفكير 

  0تقوم على مبدأ التفاعل والمشاركة بين المعلم والمتعلم 

  0تساعد الطالب على إنجاز المهام المطلوبة سواء على المستوى المعرفي أو المهاري أو الوجداني 

ومن خالل هذه الخصائص التي تتميز بها استراتيجية السقاالت التعليمية فإن ذلك يعني انها فعالة مع أسلوب التعلم 

التعلم وشعوره باألمان من خالل بناء معرفته  النشط الذي يؤكد على إيجابية المتعلم حيث تحافظ على دافعيته نحو

 الذاتي الذي يتناسب مع الفروق الفردية المختلفة0 وتعزيز التعلمتدريجياً على ما لديه سابقاً، 

  :أنماط تقديم السقاالت التعليمية 

 تقدم السقاالت التعليمية في نمطيين رئيسيين، هما:

  النوع بأنه ثابت وظاهر دائماً للمتعلم حيث يحصل المتعلم على المساعدة واإلرشاد السقاالت التعليمية الثابتة، ويتميز هذا

الذي قد يحتاجه في كل خطوة من خطوات التعلم، لذا فهي مرئية دائماً، بغض النظر عما إذا كان المتعلم بحاجة إليها أم 
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 ن الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة مسبقةال، وفي معظم الحاالت، يكون نموذج سقاالت التعلم الثابت مناسباً للمتعلمي

  0بالموضوع، أو المتعلمين المبتدئين الذين ال يستطيعون الحكم على ما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة

  السقاالت التعليمية التكيفية، وتتسم بأنها مرنة ومتغيرة قد تتالشى أو تختفي وفقاً لحاجة المتعلم الذي يتحكم في توقيت

 .(2..8ظهورها أو االستغناء عنها، وفقاً لمدى احتياج المتعلم للتوجيه والمساعدة0 )السالمي وخميس،ومدة 

ومن خالل الدراسة الحالية، تركز الباحثة على النوع الثاني وهو السقاالت التعليمية التكيفية التي تقدم للمتعلم وفق حاجته بشكل 

 0 مؤقت وتتالشى عند تمكنه من المهارة المطلوبة

 أنواع استراتيجية السقاالت التعليمية: 

 السقاالت اإلجرائية: -1

  0تصف التوجيهات والمساعدات اإلجرائية التي تتضمن توضيح الخطوات الالزمة الكتساب المفهوم أو المهارة

 السقاالت المفاهيمية: -2

 ا0تشير إلى المعينات البصرية أو الغير بصرية التي تستخدم في تصنيف المفاهيم وتسميته

 السقاالت العملية: -3

 0تشير إلى التوجيهات والمساعدات كافة التي يقدمها المعلم، لمساعدته في البحث عن المعلومة التي تدعم الفكرة أو المفهوم

 :السقاالت ما وراء المعرفية -1

والتنظيم،  لتخطيط،تشير إلى أوجه الدعم التي يقدمها المعلم، للتفكير في حل مشكلة ما، وقد تحتوي على مزيج من سقاالت ا

 والتأمل الذاتي، والتقييم0 

 :االستراتيجيةالسقاالت  -5

تشير إلى األساليب المعرفية كافة، وغير المعرفية التي يقدمها المعلم بشكل تدريجي، التي تساعده على حل مشكلة ما، أو 

  0(8.52أداء مهمة0 )طنوس،الخطيب،

 

 أشكال استراتيجية السقاالت التعليمية 

 المساعدة التي يقدمها المعلم نوعاً من أنواع السقاالت التعليمية من الممكن أن تكون في شكلين هما:إن 

 أدوات تعليمية مساعدة وتشمل: -1

  استخدام الكروت التعليمية 

 0استخدام التلميحات اللفظية 

 0تلميحات التنظيم الذاتي والتفكير بصوت مرتفع 

 كيف( –لماذا  –أين  –ماذا  – )متىحسوسة مثل تلميحات التأمل والتفكير وهي تلميحات م 

 0األنشطة المساندة: استخدام الحاسوب، الوسائط التعليمية، النماذج والمجسمات 
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 استراتيجيات معرفية:

تشير إلى استخدام المعلم إلى االستراتيجيات المناسبة للطلبة مثل: النمذجة والتجسير واإلرشاد والمتشابهات وطرح األسئلة 

 (8.52م التعاوني والكلمات المفتاحية والتنبؤ وحل المشكالت والتلخيص للموضوع المقروء )خليفة، والتعل

قد تختلف األداة المستخدمة من موقف تعليمي إلى آخر، باختالف الموضوع، خبرة الطالب السابقة، طريقة عرض و 

  االستراتيجية0الدرس وغيرها من العناصر التي يحددها المعلم قبل البدء بتطبيق 

 :خطوات السقاالت التعليمية 

تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على المعلم قبل تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية التعرف على ما لدى طالبه من خبرة وخلفية 

جية استراتيمعرفية سابقة، ثم البناء عليها بغية استخدامها لجعل محتوى الدرس داخل منطقة النمو الممكن0 ويتم تطبيق 

 (، يمكن تحديدها فيما يأتي:8.52عبد اإلله، 8.52السقاالت التعليمية في عدة خطوات )الزهراني وعسيري،

وخاللها يقدم المعلم عرضاً للمهمة المطلوب إنجازه من طالبه، مستخدماً التلميح، التساؤل،  أوال: التقديم )النمذجة(:

ت إنجاز المهمة، ومن ثم كتابتها، مع إعطاء نموذج للخطوات والعلميات واالستدالل، والتفكير الجهري، لتوضيح خطوا

 والمهارات المتعلقة بإنجاز المهمة0

حيث يشترك الطالب مع زميل له قم في مجموعات صغيرة، ويتم تسجيل  ثانيا : الممارسات الجماعية الموجهة)المحاكاة(:

م، والذي يقوم كذلك بتوجيه الطالب لطرح األسئلة واالستفسار أخطاء الطالب والعمل الفوري على تصحيحها من قبل المعل

 الذاتي حول المهمة المراد إنجازها، كما يشترك معهم في تدريس تبادلي0 

يقوم خاللها المعلم بمراجعة أداء كل طالب للمهمة، وتقدم نوعين من التغذية الراجعة، وهما تغذية ثالثا : التغذية الراجعة: 

حال األداء الناجح للمهمة، وتغذية راجعة تصويبية في حال األداء الفاشل لها، مع إعطاء الطالب فرصة  راجعة تأكيدية في

 القيام بالمراجعة الذاتية0

ويتم في إثنائها العمل على إلغاء الدعم المقدم من المعلم تدريجياً،  رابعا : نقل مسؤوليات التعلم إلى الطالب )إزالة السقاالت(:

 ة تعزيز متنوعة للطالب، ومراجعة أدائه دورياً حتى يصل إلتقان التعلم0 مع تقديم أنشط

من خالل هذه الخطوة ينتهي دور المعلم في متابعة أداء المهمة، مع العمل على  خامسا : الممارسة المستقلة )مرحلة الخبير(:

 شاملة0  تيسير التطبيق لمهمة جديدة، وإعطاء الطالب فرصة ممارسة التعلم بطريقة مكثفة و

 :مراحل استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية عند تدريس الرياضيات 

( في المراحل 8.52، عبدالحميد،8.52،المطوق،8.54تتمثل مراحل استخدام االستراتيجية والتي حددها )الكبيسي وطه،

 التالية:

 وفيها يتم التعرف على الخلفية المعرفية للتالميذ وربطها بالمعلومات الحالية0 أوال : مرحلة التهيئة:
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 ثانيا : مرحلة تقديم النموذج التدريسي وتتضمن:

 استخدام المحسوسات والتلميحات والتساؤالت  -

 إعطاء نموذج لتعلم المهارات العقلية والعمليات المستهدفة0 -

 األفكار0 أحدالتفكير بصوت عال كلما اخترت  -

 ثالثا : مرحلة الممارسة الجماعية الموجهة: وتتطلب من المعلم أن:

 ثم يزيد صعوبة تدريجيا0ً واألفكار البسيطةيبدأ باستخدام المواد  -

 يشارك التالميذ جزيئاً وعند الضرورة يكمل األجزاء الصعبة في المهمة التعليمية  -

 المهمة التعليمية يستخدم بعض التلميحات والكلمات المساعدة إلكمال  -

 توزيع المتعلمين في مجموعات عمل صغيرة ثم المزاوجة تمهيداً للعمل الفردي0 -

 رابعا : مرحلة ممارسة موجهة لمحتوى علمي ومهام متنوعة يتم فيها:

 ممارسة المهام واألنشطة لمجموعات التالميذ تحت إشراف المعلم0 -

 اشتراك المعلم مع التالميذ في تدريس تبادلي0 -

 سا : مرحلة إعطاء التغذية الراجعة، ويتم فيها:خام

 إعطاء المعلم تغذية راجعة مصححة للتالميذ0

 استخدام قوائم تصحيح من جانب المعلم وشرحها للتالميذ

 يقدم المعلم للتالميذ نماذج لألعمال معدة مسبقاً من أجل التدريب على المراجعة الذاتية0

 ذ من خالل:سادسا : مرحلة زيادة مسؤوليات التلمي

 تقليل التلميحات والنماذج السابقة بمجرد بدء التلميذ تحمل مسئولية كمال المهمة التعليمية 

 الزيادة التدريجية لدرجة الصعوبة والتعقيد في المهمة التعليمية0 

 تقليل الدعم المقدم للتلميذ0

 تعزيز ممارسة التلميذ لجميع الخطوات0 

 اإلتقان0مراجعة أداء التلميذ حتى 

 سابعا : مرحلة تقديم الممارسة المستقلة وذلك من خالل: 

 إعطاء فرصة للتالميذ لممارسة التعلم بطريقة مكثفة وشاملة0
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 إعطاء فرص للتالميذ لممارسة التعلم بطريقة واسعة0

 تسهيل تطبيق أمثلة جديدة ومهام أخرى0

طها في تدريس الرياضيات يتطلب معرفة الخلفية السابقة للمتعلم وربنجد أن استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية  ومما سبق

بالمعلومات الحالية والبناء عليها، ومن الضروري وضع هدف مشترك من خالل العمل في مجموعات، كذلك تعتبر التغذية 

مة نها، كما تزيد المهام المقدالراجعة مرحلة مهمة لتحديد مدى التقدم في األداء، وتعزيز االستجابات الصحيحة وتعديل الخاطئ م

 للمتعلم حتى يصل إلى الممارسة المستقلة التي تعتبر الخطوة النهائية الستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات0

 :دور معلم الرياضيات في استراتيجية السقاالت التعليمية 

 اتيجية السقاالت التعليمية تتمثل في أنه:( أن أدوار المعلم في استر8.51ذكر هوجان وبيرسلي )في،سليمان،

 0يحدد أهداف المنهج واحتياجات المتعلمين، قبل التعامل مع المتعلم والمنهج من اجل اختيار المهام المناسبة 

 0يضع هدف مشترك، فالمتعلمين يكونوا أكثر تحمساً وانغماساً في التعلم عندما يكون لهم هدف مشترك 

  ومدى استيعابهم، فالبد أن يكون المعلم أثر معرفة بالمحتوى، ويحدد الخلفية المعرفية لتالميذه يشخص احتياجات المتعلمين

 والمفاهيم المفقودة لديهم لتحديد مدى تقدمهم في عملية التعلم0

 0يوفر المساعدة المصممة من خالل المناقشة والنمذجة وطرح األسئلة وغيرها، عند الحاجة وتكون وفقاً لحاجات التالميذ 

  يحافظ على متابعة تحقيق الهدف من خالل طرح األسئلة والتوضيحات، وأيضاً التشجيع لمساعدة التالميذ في الحفاظ على

 تركيزهم على أهدافهم0

 0يقدم التغذية الراجعة لمساعدة التالميذ على مراقبة تقدمهم، ويدون السلوكيات التي أسهمت في نجاح إكمال المهمة 

 ئة البيئة التي يشعر التالميذ فيها بحرية التعلم من خالل التشجيع والتحفيز واستخدام البدائل0يقلل من اإلحباط بتهي 

 0يساعد التالميذ على تحقيق الذاتية واالستقاللية واالعتماد بدرجة أقل على مساعدات المعلم 

 

 :مزايا استراتيجية السقاالت التعلمية 

إن استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية يزيد من قدرة المتعلمين على التفاعل واالنخراط في العملية التعليمية، ألن هذا 

التفاعل يحفز على اإلبداع مع بناء معارف جيدة وتطويرها وصقلها، أيضاً يتعرف المتعلم على معلومات جديدة لم يسمع عنها 

لفشل واإلحباط لدى المتعلمين، وبذلك يحصل المتعلم على حريته في توظيف قدراته اإلبداعية من قبل، فهذا األمر يقلل من ا

، أيضاً تساعد المتعلمين بالربط ما بين المعلومات وإنجازهابحدود إطار معين، يقوم المعلم بتحديده إلتمام المهام المطلوبة 

 (0 8.52)ماضي، بالحديثة والمعارف السابقة

ذلك من خالل تقسيم لإلنجاز و وإحساسه بالدافعيةاستراتيجية السقاالت التعليمية تزيد من ثقة المتعلم بنفسه وترى الباحثة أن 

الهدف إلى مجموعة من المهمات الصغيرة التي يسعى نحو تحقيقها بما يتناسب مع احتياجاته العلمية لبناء معارف جديدة، كذلك 

تسهم السقاالت التعليمية في تقوية العالقات بين المتعلمين من خالل الوسائل المستخدمة من خالها مما يجعل المتعلم يتقبل 

 واالستفادة من األفكار المطروحة فيما بينهم0 ،، ويحترم االختالف الذي بينهموآرائهماآلخرين 
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 :عيوب استراتيجية السقاالت التعليمية 

ر يوجد لها عيوب، فمن أكب االستراتيجياتبالرغم من كل المميزات الي ذكرت سابقاً لهذه االستراتيجية إال أنها كغيرها من 

تاً طويالً من المعلم في إعداد دروس دعم ووسائلها وتحضيرها وسقاالت لمواجهة االحتياجات التي يحتاجها عيوبها أنها تأخذ وق

كل متعلم على حده وهذا يستغرق وقتاً طويالً، أيضاً تحتاج  هذه االستراتيجية إلى معلم متدرب بشكل جيد ولدية الكفاءة ومهارات 

ن المتعلمين، وعدم قدرة المعلم على مواجهة احتياجات جميع المتعلمين، وشعور عالية لكي يستطيع تطبيقها بشكل فعال ما بي

المعلم بالملل بسبب تكراره للمعلومات، وبذلك عدم قدرة المعلم على التواصل مع كل متعلم واالستماع له بمفرده، هذا األمر يحتم 

 (8.520تعلمين الكتشاف عالمهم الخاص)علي،على المعلم التخلي عن بعض السيطرة على الصف من أجل إعطاء الحرية للم

ميع ج وقدراته فياألولية أهم مراحل التعليم حيث تشكل أساس تكوين شخصية الطفل، وتنمية مهاراته  وتمثل الصفوف

(، حيث انه من الواجبات 8.52التعليم، واالجتماعية )وزارةمجاالت نموه الروحية، والمعرفية واللغوية والجسمية والنفسية 

لمهام الوظيفية لمعلم الصفوف األولية تطوير أساليب وطرق التدريس وتوظيف التقنيات التعليمية واستخدام األنشطة التي تثير وا

 (0     8.58اهتمام هذا الجيل )بني خالد، 

 الدراسات السابقة: .2.2

 :األحدث ومنها سيتم استعراض الدراسات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية مرتبة من األقدم إلى

لتي هدفت إلى التعرف على أهمية استخدام استراتيجية السنادات ( ا(Sukyadi&Hasanah,2010دراسة سكايدي و حسنة  

التعليمية ) السقاالت التعليمية( في تعليم الفهم القرائي لمادة اللغة اإلنجليزية، واتبع الباحث المنهج الشبه تجريبي، وتكونت عينة 

الشخصية واالستبانة لجمع  ميذ مدارس الثانوية في إندونيسيا، واستخدم الباحث أداة االختبار والمقابالتالدراسة من تال

المعلومات، واظهرت نتائج الدراسة ان استخدام استراتيجية السنادات التعليمية ) السقاالت التعليمية ( ساعدت التالميذ على التعلم 

ز وحفظ المعلومات و استرجاعها عند الحاجة إليها، وكما ساهمت في تنمية التفكير بشكل افضل عند مستوى التحليل و التركي

 في المستقبل0

التي هدفت إلى التعرف على ( Bolstad,Kanamaru& Tajino,2011دراسة بولستاد، كاناماريو و تاجينو ) 

واتبع الباحثين  ،تعليم اللغة اإلنجليزية في اليابانأهمية البدء في استخدام استراتيجية السنادات التعليمية)السقاالت التعليمية( في 

( تلميذ في المرحلة االبتدائية، وأظهرت النتائج فعالية استراتيجية السنادات التعلمية في حفظ ...59المنهج شبه التجريبي على )

  0التالميذ للمصطلحات والجمل المستخدمة، وتنمية قدراتهم على تكوين الجمل الخاصة بهم

والتي هدفت إلى معرفة أثر السقاالت التعليمية على تعلم  (Nuntrakun&par,2011نونتراكون وبار)  دراسة 

ئية وتمثلت عينتها في مجموعة من تالميذ المرحلة االبتداواتعبت الدراسة المنهج الشبه تجريبي المرحلة االبتدائية في تايالند، 

هم استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية لتحسين أداء المتعلمين والجمع بين ثقافاتفي تايالند، وكانت من أبرز نتائجها بيان أثر 

المختلفة لتسهيل عملية التعلم التعاوني بين المتعلمين، و إعطاء المتعلمين دافع للفهم والدراسة، كما ساعدت االستراتيجية 

  المتعلمين على اإلبداع0
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معرفة أثر استخدام السقاالت التعليمية في إكساب مفاهيم ومهارات حل  هدفت الدراسة إلى (:2011دراسة المطوق )

المسألة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي، وذلك باستخدام المنهج الوصفي لتحليل 

الدراسة وهي تحليل المحتوى  ( طالباً، وأعد الباحث أدوات.2المحتوى، والمنهج شبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من )

وإعداد قائمة المفاهيم الرياضية واختبار المفاهيم الرياضية و اختبار حل المسألة الرياضية، ومقياس االتجاه نحو الرياضيات 

وأسفرت نتائج الدراسة أن استخدام السقاالت التعليمية حقق قوة تأثر كبيرة على إكساب المفاهيم الرياضية و إكساب مهارات 

 حل المسألة الرياضية وتنمية االتجاه نحو الرياضيات0 

هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام السقاالت التعليمية المدعمة بالوسائط المتعددة لتنمية التفكير  :(2012دراسة عزيز )

ت عينة التجريبي وتكون وخفض قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مدينة الغردقة، وذلك باستخدام المنهج شبه

وأعد الباحث أدوات الدراسة وهي دليل المعلم وكتيب الطالب  ،( تلميذاَ من تالميذ الصف األول اإلعدادي.2الدراسة من ) 

وقائمة مهارات التفكير في الرياضيات و اختبار التفكير في الرياضيات ومقياس قلق الرياضيات، و أسفرت نتائج الدراسة إلى 

 خدام السقاالت التعليمية المدعمة بالوسائط المتعددة في تنمية التفكير وخفض قلق الرياضيات0 فاعلية است

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استخدام السقاالت التعليمية في تنمية مهارات الحس العددي،  :(2012دراسة علي ) 

( 22الشبه تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )والتواصل الرياضي لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي، وتم اتباع المنهج 

تلميذه، وتمثلت أدوات الدراسة من اختبار الحس العددي، بطاقة مالحظة مهارات التواصل الرياضي، وتمثلت المواد التعليمية 

تلميذات  جاتفي إعداد دليل المعلم وفق السقاالت التعليمية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي در

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل من اختبارات مهارات الحس العددي ومهارات التواصل الرياضي 

 لصالح تلميذات المجموعة التجريبية0 

التعرف على أثر السقاالت التعليمية ( هدفت الدراسة إلى Angeil & Valanides,2020يل و فاالندس) دراسة انج

لألطفال، واتبعت الدراسة المنهج الشبه التجريبي لعينة تم اختيارها بصورة عشوائية تكونت من  مهارات التفكير الحسابي على

وأوضحت الدراسة فعالية السقاالت التعليمية في تنمية مهارات التفكير الحسابي  سنوات، 2-1طفالً تتراوح أعمارهم ما بين  .1

أكثر استفادة من النشاط الفردي والحركي والموجة مكانياً و القائم على البطاقات، بينما كانت  نواكالألطفال، وأن األطفال الذكور 

التعاوني، كما أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال في هذا السن قادرون على التعامل اإلناث كانت أكثر استفادة من نشاط الكتابة 

 عية يسهل عليهم معالجتها0مع المهمات المعقدة عن طريق تحليلها إلى مهمات فر

هدف البحث للكشف عن فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية مهارات حل المسألة  (:2021) دراسة الحارثي 

الرياضية وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة المنهج الشبه التجريبي، 

( طالبة، حيث تم اعداد اختبار مهارات حل المسألة الرياضية لطالبات الصف الثاني المتوسط، .2البحث من ) وتكونت عينة

وكان من أهم نتائج البحث وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات 

 0حل المسألة الرياضية لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات 
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هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توظيف السقاالت التعليمية في تعليم الدراسات االجتماعية للمرحلة  (:2021دراسة بدوي )

األساسية العليا في مديرية نابلس من وجهة نظر المعلمين، ووظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 

وتوصلت الدراسة إلى أن مدى توظيف  ،الباحثة أداة االستبانةاستخدمت  ،( معلماً ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة599)

السقاالت التعليمية في تعليم الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا في مديرية نابلس من وجهة نظر المعلمين لقد أظهر 

  0درجة مرتفعة جداً في الممارسة من المعلمين

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 1.2.2

فعاليتها  وتؤكد على ،د عرض الدراسات السابقة أتضح أن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت مفهوم السقاالت التعليميةبع

 0 في الموقف التعليمي

(، و نونتراكون وبار (Sukyadi&Hasanah,2010تتفق الدراسة الحالية مع كالً من دراسة سكايدي وحسنة 

(Nuntrakun&par,2011المطواق ،) (عزيز8.51 ،) (8.59،) انجيل و فاالندس (،8.52) علي (Angeil & 

Valanides,2020)، ( في المتغير التابع وهي السقاالت التعليمية، واتفقت مع دراسة 8.85بدوي) (،8.85) لحارثيا

كما اتفقت الدراسة الحالية  0( في المتغير المستقل وهو مجال الرياضيات8.85(، والحارثي)8.52(، ودراسة علي)8.59عزيز)

 ((Sukyadi&Hasanah,2010مع دراسة سكايدي وحسنة 

(، نونتراكون وبار (Sukyadi&Hasanah,2010وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة سكايدي وحسنة 

(Nuntrakun&par,2011المطواق ،) (عزيز8.51 ،) (علي8.59 ،) (8.52،) ( في المنهج المتبع، حيث 8.85) الحارثي

( في المنهج الوصفي 8.85(،بدوي )8.51وكذلك دراسة المطواق )اتبعت الدراسات المذكورة سابقاً المنهج الشبه تجريبي، 

( في عينة 8.85(، الحارثي )8.52علي ) (،8.59(، عزيز)8.51كما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة المطواق ) 0التحليلي

يث اعتمدت الدراسة الحالية على عينة من معلمات الصفوف األولية، أما الدراسات التي ذكرت تعتمد على عينة من الدراسة، ح

هدف ألداة المستخدمة، و معه في التفاقها( في بناء أداة الدراسة وذلك 8.85واستفادت الباحثة من دراسة بدوي )الطالب0 

 ،وعينة الدراسة المكونة من المعلمين والمعلمات ،السقاالت التعليمية(الدراسة الذي يشير إلى التعرف على )مدى توظيف 

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة إذ إنها تهدف إلى معرفة درجة تطبيق  التعليمية وهذاواختلفت معها في المرحلة 

 ولية0 استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األ

 

 . منهجية الدراسة وإجراءاتها3

 لدراسة: منهج. 1.3

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، وذلك باعتبار أنه المنهج المالئم لغرض الدراسة، وقد  

ها بهدف تحديد موضع المختلفةوالوقائع يسعى لجمع المعلومات والبيانات عن الظواهر ( بأنه المنهج الذي 8.85 ،عبيداتعرفه )

الحالي والكشف عن جوانب قوتها وضعفها، وذلك لمعرفة مدى صالحية الوضع أو مدى حاجته إلحداث إصالحات جزئية أو 

 0كلية
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 مجتمع الدراسة:. 2.3

يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات الصفوف األولية في مدينة األحساء بالمملكة العربية السعودية والذي بلغ إجمال 

  .هـ( في حدود علم الباحثة5440( معلمة، وذلك وفقاً إلحصائية إدارة التعليم لعام )52.8)عددهن 

 لدراسة:عينة ا. 3.3

( معلمة من خارج عينة الدراسة وذلك من خالل التأكد من .8االستطالعية من )تكونت العينة العينة االستطالعية:  

  0صدق وثبات أداة الدراسة

( من خالل الرابط االلكتروني ألداة الدراسة بعد اعتماد صورتها )المتاحةاستخدمت الباحثة العينة العينة األساسية:  

( )أسبوعيني متمثلة فال االستجاباتولية بمدينة األحساء"، وتم تحديد مدة المستهدفة "معلمات الصفوف األ وإرسالها للفئةالنهائية 

( يبين توزيع أفراد عينة 5( من مجتمع الدراسة، والجدول )%202وبنسبة ) (581حيث بلغ عدد أفراد العينة ) ،الستقبال الردود

 الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة0

 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير سنوات الخبرة  :(1-3جدول )

 النسبة% العدد الفئة المتغير

( سنوات1أقل من ) سنوات الخبرة   52 41.6 

( سنوات.5( الى أقل من )1من )  34 27.2 

( سنوات .5) أكثر من  39 31.2 

 68.8 86 بكالوريوس تربوي المؤهل

 25.6 32 بكالوريوس غير تربوي

 5.6 7 ماجستير

 62.4 78 حكومي القطاع

 37.6 47 أهلي

 44.0 55 االول االبتدائي الصف

 29.6 37 الثاني االبتدائي

 26.4 33 الثالث االبتدائي

 100 125 االجمالي
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 أداة الدراسة: .1.3

قاالت لجمع البيانات حيث تم بناء االستبيان لقياس درجة تطبيق استراتيجية الساستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية االستبيان كأداة 

 التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية، وتكون االستبيان في صورته النهائية من ثالثة أقسام:

االستبيان، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد القسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان الدراسة والهدف من  .1

 جمعها من أفراد عينة الدراسة، وتعليمات االستجابة والغرض من جمع البيانات0

 القسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات، والمتمثلة في )المؤهل، الصف، القطاع، عدد سنوات الخبرة(0

–نادرا -احيانا  –( فقرة، موزعة على محورين وفق سلم التقدير الرباعي )دائما 82تبانة والمكونة من )القسم الثالث: فقرات االس

 ( يوضح عدد فقرات االستبيان، وكيفية توزيعها على المحاور80(، والجدول )5، 8، 0، 4ابدا( وتأخذ القيم على التوالي )

التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف ( استبيان درجة تطبيق استراتيجية السقاالت 2-3جدول )

 األولية

 عدد العبارات  المحور م

 8 المحور األول: درجة إلمام المعلمة باستراتيجية السقاالت التعليمية 5

المحور الثاني: درجة تطبيق المعلمة الستراتيجية السقاالت  8

 التعليمية في مادة الرياضيات

20 

 28 المجموع  

 

 صدق األداة )االستبيان(: 

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة )االستبيان( من خالل:

  :صدق المحتوى -أ

ويتمثل صدق المحتوى في التأكد من بنود االختبار أو األداة للمحتوى المراد قياسه، حيث قامت الباحثة بمطابقة االستبيان 

د وبع ،إرسالها للمحكمين ومالحظتها قبلباإلطار النظري والدراسات السابقة وعرضها على مشرفة المقرر لألخذ برئيها 

 على فقرات األداة تم اإلذن بتحكيمها0  االطالع

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –ب 

( 2تم التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم ) 

ع قرات غير المناسبة، ووضمن اعضاء هيئة التدريس )ملحق( وتم األخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم حول الفقرات من تعديل الف

 الفقرات في المحور الذي تنتمي إليه، ووضوح الصياغة وسالمة اللغة0 
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وحرصت الباحثة على األخذ  ،وقد ذكر المحكمين مجموعة من المالحظات الهامة حول بعض فقرات االستبيان األولي 

 وإعادة ترتيب ،المصطلحات وتوحيدها ضوإضافة وتصحيح بعمن حذف  وإجراء التعديالتما أتفق عليه أغلب المحكمين 

  0( فقرة82)الفقرات حسب التسلسل المناسب لموضوع الدراسة حتى تكون االستبيان في صورته النهائية من 

 صدق االتساق: –ج 

بيرسون ( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط .8تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونة ) 

بين فقرات درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية 

 ( يبين ذلك:0 -0ل )والدرجة الكلية للمحور المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمحاور مع الدرجة الكلية لألداة، والجدو

ن فقرات درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات ( معامل ارتباط بيرسون بي3-3) لجدو

 والدرجة الكلية للمحور المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمحاور مع الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط  الفقرات –المحور  م

 مع المجال

معامل االرتباط 

 مع األداة

 **940. 1 المعلمة باستراتيجية السقاالت التعليميةالمحور األول: درجة إلمام  

 **705. **821. امتلك معلومات عن استراتيجية السقاالت التعليمية  5

 **837. **873. احرص على استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في مجال الرياضيات 8

 **870. **927. احرص على اإللمام بخطوات القيام باستراتيجيات التدريس الحديثة 0

 **832. **901. اسعى إلى اختيار استراتيجية التدريس المناسبة ألهداف الموقف التعليمي 4

تسهم استراتيجية السقاالت التعليمية في تشكيل طالب مستقل في عملية تعلم  1

 الرياضيات 
.634** .534* 

يل والتقويم كالتحلتنمي استراتيجية السقاالت التعليمية مهارات التفكير العليا  2

 من خالل المراجعة الذاتية
.654** .717** 

 **722. **737. تساعد استراتيجية السقاالت التعليمية على توجيه الطالب نحو مصادر المعرفة  9

 **719. **764. تولد استراتيجية السقاالت التعليمية شعوراً بالدافعية واإلنجاز لدى المتعلم 2

درجة تطبيق المعلمة الستراتيجية السقاالت التعليمية في مادة المحور الثاني:  

 الرياضيات
1 .980** 

 **676. **575. أحرص على صياغة أهداف مناسبة لتطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية  5

السابقة( لكل طالب عند تنفيذ  )الخبرةأحرص على تحديد الخلفية المعرفية  8

 استراتيجية السقاالت التعليمية 
.852** .862** 

أحرص على ربط األفكار الجديدة التي يتعلمها الطالب بأفكار مألوفة من  0

 خالل أمثلة ونماذج 
.754** .715** 
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 **857. **888. أحرص على التدرج في تقديم المعلومات من البسيط إلى المعقد 4

 **812. **772. أقدم األنشطة المراد تنفيذها للطالب على شكل خطوات ومهام  1

اعرض للطالب نموذج لخطوات استراتيجية السقاالت التعليمية المراد تنفيذها  2

 في الموقف التعليمي 
.780** .757** 

اطرح بعض األسئلة التأملية مثل: كيف، أين، متى أثناء تنفيذ استراتيجية  9

 السقاالت التعليمية 
.792** .751** 

استخدم المصادر واألجهزة المساندة أثناء تنفيذ السقاالت التعليمية مثل  2

 الكمبيوتر وجهاز العرض
.809** .768** 

: السقاالت التعليمية مثل استخدم األدوات المحسوسة عند تنفيذ استراتيجية 2

 مكعبات العد الخشبية، دوائر الكسور
.663** .720** 

استخدم األلعاب التعليمية عند تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية مثل: ألعاب  .5

 التصنيف، التطابق
.674** .678** 

ة أصوات( عند تنفيذ استراتيجي -صور – )فيديواستخدم الوسائط التعليمية  55

 السقاالت التعليمية 
.728** .723** 

أحدد الكلمات المفتاحية للمفهوم عند تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية مثل:  58

 نقسم(  -نطرح –نجمع  -ناقص – )زائد
.710** .603** 

 *470. **578. أقدم التغذية الراجعة بعد كل مهمة يقوم بها الطالب  50

 *489. *498. أقدم التعزيز المناسب عند تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية 54

 **729. **823. أشارك الطالب في أداء األنشطة عندما يواجهون صعوبة في تنفيذها  51

 *487. *523. أشجع على التعلم التبادلي مع الطالب عند تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية  52

 **681. **747. أتيح فرصة التعلم الفردي للطالب عند تنفيذ استراتيجية السقاالت التعليمية  59

أتيح فرصة التعلم من خالل مجموعات صغيرة للطالب عند تنفيذ استراتيجية  52

 السقاالت التعليمية 
.628** .614** 

 *534. **634. ( المقدمة للطالب )المساعدةأحرص على التدرج في إلغاء الدعم  52

للتأكد من تمكن الطالب لمادة الرياضيات  إثراءيهأحرص على تقديم أنشطة  .8

 ألعاب تفاعلية  ،مثل: أوراق عمل
.661** .577** 

 (0.5.** دالة احصائيا عند )

( ان معامالت بيرسون بين فقرات درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات 0بين الجدول )ي

(، وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات مع 0.5.والدرجة الكلية للمحور المنتمية له دالة احصائيا عند مستوى داللة )

**(، كما تراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور مع 0289. - -* 0422.الدرجة الكلية للمحور بين )

 (، وبذلك تحققت الباحثة من صدق أداة الدراسة0 0.5.**(، وجميعها دالة عند ).022. -** .024.الدرجة الكلية لألداة بين )
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 ثبات أداة الدراسة:

ة االستراتيجيات التعليمية الحديثة في مرحلة الطفولة المبكرتم حساب معامالت الثبات على استراتيجيات واقع استخدام 

من وجهة نظر المعلمات وعلى الدرجة الكلية من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية 

 ( يبين معامالت الثبات40-0( معلمة والجدول ).8مكونة من )

كرونباخ لمحاور درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات وعلى (: معامالت ثبات الفا 1-3جدول )

 الدرجة الكلية

 معامل الثبات عدد الفقرات االستراتيجية م

المحور األول: درجة إلمام المعلمة باستراتيجية  1

 السقاالت التعليمية

8 0.90 

 المحور الثاني: درجة تطبيق المعلمة الستراتيجية 2

 السقاالت التعليمية في مادة الرياضيات

20 0.93 

 0.94 28 الدرجة الكلية 1

 

ان معامل الثبات الفا كرونباخ على الدرجة الكلية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات بلغ  (4-0يبين الجدول )

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات 020.– .02.(، كما تراوحت معامالت الثبات على االستراتيجيات بين )024.)

 الدراسة وبذلك تحققت الباحثة من الثبات0

 سة:إجراءات الدرا .5.3

 اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحل التالية:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي في دراستها درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات، 

 وذلك تم اتباع اإلجراءات التالية:

 ات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة، وتحديد مشكلة وأسئلة الدراسة0االطالع على الدراس0 5

 االطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة0 80

 المنهج الوصفي المسحي –اختيار المنهج المالئم للدراسة وصياغة إجراءات الدراسة  00

ة الدراسة التي تم اختيارها وعين ،نة األحساءوالذي تكون من معلمات الصفوف األولية بمدي اختيار مجتمع الدراسة 40

 ( معلمة0 581بأسلوب العينة المتاحة والتي تكونت من )

إعداد استبيان الدراسة بالصورة األولية بالرجوع الى األدب التربوي والدراسات السابقة وبيانات المشاهدة التي تم  10

 المحكمين، ومن ثم إخراجها بصورتها النهائية0جمها والتحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من 
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إجراء دراسة استطالعية هدفت إلى التأكد من صالحية أداة الدراسة وصدقها وثباتها، وتكونت العينة االستطالعية من  20

 ( معلمة8.0)

ي مدينة واألهلي فمن معلمات الصفوف األولية الحكومي  تم توزيع االستبيان إلكترونيا على جميع أفراد عينة الدراسة 90

 ، وبعد فترة تم استرجاع االستبيانات بعد استجابة جميع أفراد عينة الدراسة0األحساء

( لمعالجتها إحصائياً، وإجراء التحليالت SPSSالقيام بتفريغ االستبيانات وإدخالها حاسوبيا باستخدام برنامج ) 20

 0 قديم التوصيات والمقترحاتاإلحصائية المناسبة للوصول إلى نتائج الدراسة وتفسيرها ثم و

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.3

 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام:80( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصائية )

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق - 

 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن السؤال الرئيس "ما درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية  -

 في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:  

 ية الستراتيجية السقاالت التعليمية؟ما درجة إلمام معلمة الصفوف األول -5

 ما درجة تطبيق معلمات الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات؟ -8

وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومجاالت أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة باالعتماد على معادلة المدى وفق 

 :(1-0الجدول )

 ( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لسلم التقدير الرباعي5-3)لوجد

 كبيرة متوسطة قليلة  درجة الموافقة

إلى  .80من  أكبر .,8إلى  5من  الوسط الحسابي

00.. 

إلى  .00من  أكبر

4,.. 

 

كما تم استخدام تحليل التباين االحادي لمتغير )للمؤهل/ الخبرة/ الصف(، اختبار ت لمتغير القطاع لإلجابة عن السؤال الثالث: ما 

ية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات ( في درجة تطبيق استراتيج0.5.)الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة 

الصف(؟          –قطاع العمل  –سنوات الخبرة  -العلمي )المؤهلمن وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى لمتغيرات 
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 . عرض النتائج ومناقشتها1

لى النتائج من خالل اإلجابة عيستعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية وسيتم استعراض  

تساؤالت الدراسة، ثم ستفسر الباحثة هذه النتائج في ضوء الدراسات السابقة، وأخيراً سيتم تقديم بعض المقترحات والتوصيات 

  بناء على نتائج الدراسة0

عرض ومناقشة السؤال الرئيس الذي ينص على " ما درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات  .1.1

 الصفوف األولية؟" من وجهة نظر معلمات 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق 

 :يبين ذلك (5-4يجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية، والجدول )استرات

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس 1-1جدول )

 الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية

 االستراتيجية الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

المحور األول: درجة إلمام المعلمة باستراتيجية  2 5

 السقاالت التعليمية
3.34 .545 

 كبيرة

المحور الثاني: درجة تطبيق المعلمة الستراتيجية  1 8

 السقاالت التعليمية في مادة الرياضيات
3.56 .418 

 كبيرة

 كبيرة 422. 3.49 الدرجة الكلية   

 

( ان درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات 5-4يبين الجدول )

إلى حرص وقد تعزو الباحثة ذلك (، 0488.( وبانحراف معياري )0042الصفوف األولية جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التي تؤكد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية من في معلمات الصفوف األولية 

 كما تحرص ،خالل التعلم النشط الذي يتم من خالل الممارسة والمشاركة والتفاعل اإليجابي  وليس مجرد المشاهدة والمالحظة

وهذا ما يؤكد على استمرارية التعلم0 وقد ى ما لدى الطالب من خبرات معرفية سابقة واالبتداء منها، التعرف علالمعلمات على 

 0يميةالسقاالت التعل الستراتيجية( التي أشارت إلى أن هناك توظيفاً مرتفع جداً 8.85)اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة بدوي 

الستراتيجية السقاالت التعليمية في مادة الرياضيات بالمرتبة االولى بمتوسط وجاء المحور الثاني: درجة تطبيق المعلمة 

قديم تب وتعزوا الباحثة ذلك إلى أن معلمات الصفوف األولية يهتمون ( وبدرجة كبيرة،0452.( وبانحراف معياري )0012حسابي )

 ،تعقيداً ليعزز من بقاء أثر التعلم لدى الطالباألنشطة التعليمية على شكل خطوات ومهام صغيرة متدرجة من السهل إلى األكثر 

، أدوات محسوسة مثل مكعبات العد الخشبية أو دوائر الكسور مما كذلك اهتمام المعلمات بالتنوع في األنشطة من أسئلة تأملية

لعاب ألاستخدام بعض ا كذلك ،يسهم في عرض أفكارهم وتبرير إجاباتهم وعرضها بصور مختلفة باستخدام لغة الرياضيات

  ،التي تضفي جانب المتعة و الدافعية للتعلمالتعليمية 
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أصوات( وذلك يترك الفرص متاحة أمام الطالب في اختيار ما يتناسب مع  –صور  –فيديوهات الوسائط المتعددة )و

( الذين 8.52علي ) ،(8.85)الحارثي واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  ،ميوله وقدراته ويساعده في التعلم الذاتي

  0يؤكدون على فعالية استراتيجية السقاالت التعليمية في بقاء أثر تعلم مهارات حل المسائل الرياضية

( 0004جاء المحور األول: درجة إلمام المعلمة باستراتيجية السقاالت التعليمية بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )وكذلك 

استمرار بعض المعلمات في استخدام الطرق التقليدية  ، وتعزوا الباحثة ذلك إلىوبدرجة كبيرة( 0141.وبانحراف معياري )

كذلك عدم حرص  ،والتي تجعل من الطالب سلبي في الموقف التعليمي مجرد مستقبل للمعلومة ،القائمة على الحفظ والتلقين والسرد

 ،آخر تطورات العمليات التعليمية بما فيه من مهارات، وطرق والتقصي عن بعض المعلمات على التطوير المهني من خالل البحث

  0تؤكد على إيجابية المتعلم وتنمي شخصيته بما يتناسب مع متطلبات عصرهجديدة  وأساليب تقويم  ،واستراتيجيات

 عرض ومناقشة السؤال األول الذي ينص على " ما درجة إلمام معلمة الصفوف األولية باستراتيجية السقاالت التعلمية؟" . 2.1

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة درجة إلمام معلمة 

 ( يبين ذلك:8-4ت التعليمية، والجدول )الصفوف األولية الستراتيجية السقاال

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إلمام معلمة الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليمية2-1جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 متوسطة 1.134 2.67 امتلك معلومات عن استراتيجية السقاالت التعليمية  8 5

احرص على استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في  6 8

 مجال الرياضيات
 كبيرة 766. 3.36

احرص على اإللمام بخطوات القيام باستراتيجيات  3 0

 التدريس الحديثة
 كبيرة 655. 3.47

استراتيجية التدريس المناسبة ألهداف اسعى إلى اختيار  1 4

 الموقف التعليمي
 كبيرة 603. 3.63

تسهم استراتيجية السقاالت التعليمية في تشكيل طالب  5 1

 مستقل في عملية تعلم الرياضيات 
 كبيرة 730. 3.40

تنمي استراتيجية السقاالت التعليمية مهارات التفكير العليا  7 2

 المراجعة الذاتيةكالتحليل والتقويم من خالل 
 كبيرة 771. 3.29

تساعد استراتيجية السقاالت التعليمية على توجيه الطالب  2 9

 نحو مصادر المعرفة 
 كبيرة 703. 3.50

تولد استراتيجية السقاالت التعليمية شعوراً بالدافعية  4 2

 واإلنجاز لدى المتعلم
 كبيرة 718. 3.40

الستراتيجية السقاالت درجة إلمام معلمة الصفوف األولية   

 التعليمية
 كبيرة 545. 3.34
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( أن درجة إلمام معلمة الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليمية جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط  8-4يبين الجدول )

(، 0020 – 8029(، وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات هذا المحور بين )0141.( وبانحراف معياري )0004حسابي )

ابي بالمرتبة االولى بمتوسط حسالموقف التعليمي ية التدريس المناسبة ألهداف (  اسعى إلى اختيار استراتيج4وجاءت الفقرة )

وعي المعلمات بأهمية تحديد األهداف عند التخطيط  ( وبدرجة كبيرة، وتعزوا الباحثة ذلك إلى02.0.( وبانحراف معياري )0020)

إذ تعتبر الخطوة األولى التي من خاللها تستطيع تحديد االستراتيجيات المناسبة لمفهوم، فبعض المفاهيم يمكن ان يكتسبها  ،للدرس

إذ يمكن للمعلمة أن تجعل الطالب بلعب األدوار  ،الطالب من خالل استراتيجية القصص أو لعب األدوار مثل مفهوم )النقود(

وبعضها يقوم على النمذجة و اآلخر يقوم على الحوار  ،ي من خاللها يكتسب مفهوم النقودالمشتري( الت –المختلفة ) البائع 

وتتفق  ،وهناك العديد من االستراتيجيات المتنوعة التي يمكن للمعلمة ان تختار فيما بينها بما يتناسب مع أهداف الدرس ،والمناقشة

  كدت على فعالية استراتيجية السقاالت التعليمية في التخطيط للتدريس( التي أ8.85) دراسة بدوينتيجة نتيجة الدراسة الحالية مع 

( وبانحراف 8029( امتلك معلومات عن استراتيجية السقاالت التعليمية بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي )5بينما جاءت الفقرة )

ة ينفذن خطوات االستراتيجية دون معلمات الصفوف األولي ، وتعزوا الباحثة ذلك إلى ان( وبدرجة متوسطة50504معياري )

قديم تعلمهم بمسماها وذلك حرصاً من المعلمات على استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تشجع على إيجابية الطالب من خالل  

تقليل  ثم ،جديدة على الخبرات السابقة و تشجيع الطالب على إتقان المهارات الرياضية الالزمةال هاألنشطة والعمل على بناء خبرات

 0الدعم تدريجياً حتى يصل إلى مرحلة اإلتقان والقدرة على تعلم الطالب بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة المعلمة

ي فبين استجابات عينة الدراسة الذي ينص على " ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية  انيعرض ومناقشة السؤال الث. 3.1

 -خبرة)ال تعزى لمتغيراتالتي السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات  الستراتيجية معلمات الصفوف األولية درجة تطبيق

    (؟ قطاع العمل  – المؤهل – الصف

 أوال: متغير الخبرة

قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة لدرجة تطبيق 

( 4-4استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى للخبرة والجدول )

 يبين ذلك:

( تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة 3-1جدول )

 ةللخبر األولية تعزىلتعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف تطبيق استراتيجية السقاالت ا

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

المحور األول: درجة إلمام 

المعلمة باستراتيجية السقاالت 

 التعليمية

 245. 2 490. بين المجموعات

.824 

 

.441 

 

داخل 

 المجموعات
36.310 122 .298 

  124 36.800 الكلي
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المحور الثاني: درجة تطبيق 

المعلمة الستراتيجية السقاالت 

 التعليمية في مادة الرياضيات

 110. 2 219. بين المجموعات

.624 

 

.537 

 

داخل 

 المجموعات
21.420 122 .176 

  124 21.639 الكلي

المجموعاتبين  الدرجة الكلية   .209 2 .105 

.582 

 

.560 

 

داخل 

 المجموعات
21.888 122 .179 

  124 22.097 الكلي

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  (0.1.( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4-4أظهر الجدول )

عينة الدراسة في درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية 

 0(0.1.كبر من )أف( تعزى إلى سنوات الخبرة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة )

 ثانيا: متغير الصف

خدام تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة لدرجة تطبيق قامت الباحثة باست

استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى لمتغير الصف والجدول 

 ( يبين ذلك:4-1)

( تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة 1-1جدول )

 للصف األولية تعزىتطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف 

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

المحور األول: درجة إلمام 

المعلمة باستراتيجية السقاالت 

 التعليمية

 115. 2 229. بين المجموعات

.382 

 

.683 

 

داخل 

 المجموعات
36.571 122 .300 

  124 36.800 الكلي

المحور الثاني: درجة تطبيق 

المعلمة الستراتيجية السقاالت 

الرياضياتالتعليمية في مادة   

 419. 2 838. بين المجموعات

2.459 

 

.090 

 

داخل 

 المجموعات
20.801 122 .170 

  124 21.639 الكلي

 202. 1.623 286. 2 573. بين المجموعات الدرجة الكلية 
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داخل 

 المجموعات
21.524 122 .176 

  

  124 22.097 الكلي

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  (0.1.داللة إحصائية عند مستوى داللة )( عدم وجود فروق ذات 1-4أظهر الجدول )

عينة الدراسة في درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية 

 0(0.1.من ) أكبرتعزى إلى متغير الصف حيث كانت مستوى الداللة لقيمة )ف( 

 ثالثا: متغير المؤهل

قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة لدرجة تطبيق 

لعلمي لمتغير المؤهل ا األولية تعزىاستراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف 

 ( يبين ذلك:2-4)والجدول 

( تحليل التباين االحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة 5-1جدول )

 تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى للمؤهل العلمي

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

المحور األول: درجة إلمام 

المعلمة باستراتيجية السقاالت 

 التعليمية

 479. 2 958. بين المجموعات

1.631 

 

.200 

 

داخل 

 المجموعات
35.842 122 .294 

  124 36.800 الكلي

المحور الثاني: درجة تطبيق 

الستراتيجية السقاالت المعلمة 

 التعليمية في مادة الرياضيات

 207. 2 414. بين المجموعات

1.190 

 

.308 

 

داخل 

 المجموعات
21.225 122 .174 

  124 21.639 الكلي

 268. 2 536. بين المجموعات الدرجة الكلية 

1.517 

 

.223 

 

داخل 

 المجموعات
21.561 122 .177 

  124 22.097 الكلي
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بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  (0.1.( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2-4أظهر الجدول )

عينة الدراسة في درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية 

 0(0.1.من ) أكبرتعزى إلى متغير المؤهل العلمي حيث كانت مستوى الداللة لقيمة )ف( 

 رابعا: متغير القطاع

احثة باستخدام اختبار لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة لدرجة تطبيق استراتيجية قامت الب

( يبين 9-4السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى لمتغير القطاع والجدول )

 ذلك:

( اختبار لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة لدرجة تطبيق استراتيجية السقاالت 1-1جدول )

 التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية تعزى لمتغير القطاع 

 المحور

 العدد القطاع

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجات  ت

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

المحور األول: درجة إلمام المعلمة 

 باستراتيجية السقاالت التعليمية

 527. 3.30 78 حكومي
-.981- 123 .328 

 573. 3.40 47 أهلي

المحور الثاني: درجة تطبيق 

المعلمة الستراتيجية السقاالت 

 التعليمية في مادة الرياضيات

 433. 3.51 78 حكومي

-1.491- 123 .139 
 386. 3.63 47 أهلي

 424. 3.45 78 حكومي الدرجة الكلية
-1.416- 123 .159 

 414. 3.56 47 أهلي

 

بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  (0.1.( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )9-4أظهر الجدول )

درجة تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية  الدراسة فيعينة 

 0(0.1.كبر من )أ( تعزى إلى متغير القطاع حيث كانت مستوى الداللة لقيمة )ت

 ،ة قليلهاع( جاءت بدرجالقط –المؤهل  –الصف  –مما أظهرته البيانات السابقة بأن درجة التباين لمتغير ) الخبرة يتبين  

( بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية 1.,.وانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) 

ؤثر وتعزوا الباحثة ذلك إلى أن سنوات خبرة المعلمات ت ،لدرجة تطبيق معلمات الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت التعليمية

 فمن ،على اكتسابهم العديد من المهارات و األساليب التعليمية المتطورة بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على العملية التعليمية

راتيجية كون نفس االتجاه في تطبيق است( يتضح ان على اختالف سنوات خبرة المعلمات في التعليم إال أنهم يمتل4-4خالل الجدول ) 

 في تدريس الرياضيات،السقاالت التعليمية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           147  

 ISSN: 2706-6495 

 
كذلك تعزوا الباحثة لعدم وجود فروق في متغير )الصف( قد تكون نتيجة للتشابه في الخبرات والطرق المستخدمة في تدريس  

لتي تؤكد على أهمية بناء المفاهيم الجديدة على ما األساليب المحددة في المنهج واوقد يكون نتيجة التباع المعلمات  ،الرياضيات

لدى الطالب من معلومات سابقة، وأما المؤهل الذي يتضح انه ال توجد فروق بين المعلمات التي تمتلك بكالوريوس تربوي أو غير 

ر من آدائهن مات على التطويتربوي،  وتعزوا  الباحثة ذلك إلى ان الخبرة و تناقل األفكار و أساليب التدريس الحديثة تشجع المعل

الوظيفي الذي يالئم ما يتطلبه منهج الرياضيات، وتعمل العملية التعليمية بشكل متكامل مع مختلف أنواع المدارس وليست بمعزل 

 وهذا ما تبين من خالل جدوللذلك فإن المدارس الحكومية واألهلية تستخدم استراتيجيات التعليم الحديثة  ،إحداهما عن األخرى

نتيجة بدوي  وتتفق النتيجة مع ( ان هناك توافق في تطبيق استراتيجية السقاالت التعليمية لدى المدارس الحكومية واألهلية، 4-9)

 تطبيق معلمات الصفوف األولية الستراتيجية السقاالت( التي أشارت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 8.85)

  0ومؤهالتهم العملية، والصف الذي يقومون بتدريسه و قطاع العمل ،ف خبرتهمالتعليمية تبعاً الختال

 

 . التوصيات والمقترحات5

 :توصيات الدراسة. 1.5

 :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي

 كيفيةشرح التدريبية التي ت وإعداد البرامجتزويد معلمي الصفوف األولية بمعلومات حول استراتيجية السقاالت التعليمية،  -

 استخدامها في هذه المرحلة لما لها من أثر إيجابي في تطوير الطالب0  

وإعداد  ،لمساعدتهم على استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في التدريس ،معلمينالكافة لت الالزمة اتوفير اإلمكان -

  0الخطط الدراسية مسبقاً وفق االستراتيجية

لى ممارسة األنشطة التفاعلية القائمة عاستخدام استراتيجية السقاالت التعليمية من خالل ضرورة  المعلمات علىتشجيع  -

  0لحاجة الصفوف األولية للحركة واللعب مما يسهم في بقاء أثر التعلم لمدة أطول ،التعليمي( )اللعب

تشجيع استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في كافة المواد التعليمية ألنها تعمل على اكتساب مهارات التفكير الناقد  -

   0والتقويم الذاتي

 مقترحات الدراسة:. 2.5

 بناء على نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة بما يأتي:

المهارات ي تنمية فإجراء دراسة للكشف عن تأثير استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تعليم مرحلة الصفوف األولية  -

 0اللغوية المختلفة

 إجراء دراسة للكشف عن أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية على التحصيل الدراسي لطالب الصفوف األولية0 -

دام أنماط مختلفة من السقاالت التعليمية ومعرفة أثرها على تنمية بعض مهارات التفكير العليا حول استخإجراء دراسة  -

 لمرحلة الصفوف األولية0 
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 المراجع. 1

 :المراجع العربية. 1.1

ميذ دراسة الفلسفة لدى تال واالتجاه نحوأثر استخدام الدعائم التعليمية في تنمية السجايا العقلية (0 ...8)إبراهيم0 إبراهيم، 

 220-09 (،01)التربية، الصف األول الثانوي0 مجلة كلية 

فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية وبقاء أثر التعلم لدى (0 8.85)فاطمة0 الحارثي، 

 8100-529،(582) طالبات الصف الثاني متوسط0 مجلة جامعة بيشة،

(0 فاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية حل المسائل اللفظية لدى طالب المرحلة المتوسطة 8.52الزهراني، أحمد0 )

 420-5(،8)01 مجلة كلية التربية،بمنطقة الباحة0 

القائمة على  معايير تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط(0 82-82أكتوبر  8.52)عطية0 ، وخميسالسالمي، زينب حسن 

المؤتمر  0]تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين تحديات الماضي والحاضر وآفاق المستقبل[سقاالت التعلم الثابتة والمرنة

 العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، جامعة عين شمس، كلية البنات0  

السقاالت التعليمية القائمة على نموذج التنظيم الذاتي لتنمية بعض  استراتيجيةاستخدام (0 8.52السيد، سوزان محمد حسن0 )

-4.8 (،12مهارات التفكير التحليلي والحس العلمي في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية0 المجلة التربوية، )

412 0 

لتعلم رياضي والتفكير الهندسي ودافعية اأثر استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل ال(0 8.52)الهالل0 العنزي، 

 000-5(،5)55لطالب الصف الثاني المتوسط0 مجلة جامعة أم القرى،

فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية على التحصيل والتفكير التفاعلي لطالبات (0 8.54) فائدة0، طه، عبد الواحدالكبيسي، 

 -529(، 58)0المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، األول المتوسط في الرياضيات، مجلة جامعة القدس 

804 0 

(0 أثر استخدام السقاالت التعليمية في اكساب مفاهيم و مهارات حل المسألة الرياضية واالتجاه نحو 8.52المطوق، أحمد0 )

 زهر00 جامعة األ]رسالة ماجستير غير منشورة[الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة، 

مدى توظيف السقاالت التعليمية في تعليم الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا في مديرية (0 8.85) بدوي، فداء0

 جامعة النجاح الوطنية0  0]أطروحة غير منشورة[ نابلس من وجهة نظر المعلمين

وبعض عمليات مهارات عمليات العلم لدى تالميذ فاعلية السقاالت التعليمية في تنمية التحصيل (0 8.51) بلجون، كوثر0

 0 8.8-594(، 2)4 المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة0 المجلة التربوية الدولية المتخصصة،

صيل في مادة والتح واألداء الكتابيفاعلية استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التفكير التأملي (0 8.55حمادة، محمد0 )

 8020-520(،8)54 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، الرياضيات،
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السقاالت التعليمية في تكوين بعض المفاهيم الفيزيائية وتنمية الحس العلمي  استراتيجيةاستخدام (0 .8.8خلف، أمل السيد0 )

 5220-555 (،59لدى طفل الروضة0 مجلة كلية رياض األطفال، )

تيجية السقاالت التعليمية في تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية فاعلية استرا(0 8.52)  خليفة، أسماء0

 0 09-5 (،.5)5 مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، 0على تنمية المفاهيم التاريخية ومهارات البحث العلمي

في تنمية المفاهيم الرياضية لدى تالميذ الصف  فاعلية برنامج تعليمي قائم على السقاالت التعليمية (8.520دياب، رضا0 )

 4420-049 (،8)01األول اإلعدادي وتحسين معتقداتهم المعرفية0 مجلة كلية التربية، 

أثر استراتيجية السقاالت التعليمية في تدري العلوم في تنمية التفكير االستقرائي (0 8.52)  انتصار، الخطيب، ليندا0 طنوس،

 4220-491 (،4)51مشكلة0 المجلة األردنية في العلوم التربوية، واكتساب مهارات حل ال

السقاالت التعليمية لتنمية بعض مفاهيم علوم الحياة وعمليات  استراتيجيةفاعلية برنامج باستخدام  (8.880، سهر0 )عبد المنعم

   9500 -209(، 84) العلم األساسية لدى طفل الروضة0 المجلة العلمية لكلية التربية،

السقاالت التعليمية في تنمية بعض مهارات التفكير العليا لطفل الروضة بمنهج  استراتيجيةفعالية (0 8.85) عراقي، شيرين0

 4420-092(،8)49 متعدد التخصصات0 مجلة الطفولة والتربية، .,8

دى ير وخفض قلق الرياضيات لاستخدام السقاالت التعليمية المدعمة بالوسائط المتعددة لتنمية التفك 0(8.59عزيز، فيفان0 )

 0 جامعة طيبة 0]رسالة ماجستير غير منشورة[تالميذ المرحلة اإلعدادية 

استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم (0 8.58عفانة، عزو، والسر، خالد، وأحمد، منير، والخزندار، نائلة0 )

 0 دار الثقافة للنشر والتوزيع0العام

أثر توظيف استراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف (0 8.52)رنا0 علوان، 

 الجامعة اإلسالمية بغزة0 0]رسالة ماجستير غير منشورة[بغزة  السابع األساسي

ي لدى تلميذات أثر استخدام السقاالت التعليمية في تنمية مهارات الحس العددي والتواصل الرياض(0 8.52علي، حسن0 )

 0 488-022 (،54)4المرحلة اإلعدادية0 مجلة البحث العلمي في التربية،

 0 دار الفكر0 نظريات التعلم والتعليم(0 1..8)يوسف0 قطامي، 

ان للنشر 0 دار العلم وااليمالمرجع في تكنولوجيا تعليم العلوم من البنائية إلى التواصلية التفاعلية(0 8.52مازن، حسام الدين0 )

 والتوزيع0 

أثر توظيف السقاالت التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مقرر الدراسات االجتماعية لدى (0 8.52)فهد0 ماضي، 

 جامعة األزهر0 طالب الصف الثامن األساسي بغزة0

 0 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي0 دليل المشرف التربوي(0 5452وزارة المعارف0 )
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 8.52 /4/2المملكة العربية السعودية، تم استرجاعه في  / ،(0 ملتقى الصفوف األولية )آفاق ورؤى(2019وزارة التعليم، )

 https://edu.moe.gov.sa/Jazan/About/intv/Primarygrades/Pages/default.aspxعلى الرابط 
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 (دراسة تحليلية) تذييل آيات المواريث

The Endings of Inheritance Verses (An Analytical Study) 

 الشرقاوي حامد أحمدإعداد الدكتور/ 

 السعودية العربية المملكة الجوف، جامعة الشريعة، كلية اإلسالمية، الدراسات قسم المساعد، التفسير أستاذ  

Email: ahalsharkwy@ju.edu.sa  

  

 ملخص البحث

ذكر بعض الحكم من تقسيم المواريث في الشريعة ، المساهمة في معالجة مشكلة الميراث في األمة اإلسالميةيهدف هذا البحث إلى 

 براز جوانب العظمة في ختام اآليات وجوانبإ، تعديل بعض المفاهيم الخاطئة حول علم الميراث في الشريعة اإلسالمية، اإلسالمية

صت تتبع اآليات القرآنية التي اختوذلك من خالل  تجلية الوحدة الموضوعية لسورة النساء.، ارتباط بين فواتح وخواتيم اآليات

في خاتمة كل آية منها والربط بينها وبين موضوع اآلية والسورة وقضية الميراث ثّم التفسير التحليلي والنظر  المواريث،بأحكام 

 لآليات حتى يتّم المعنى وتظهر الحكم والفوائد.

ا المنهج االستقرائي: فبتتبُّع اآليات ال، والتحليلي واالستنباطي االستقرائياتبع الباحث المنهج  ، راث وجمعهاها علم الميتي ذكر فيفأمَّ

ا لمنهج التحليلي: الالحقة ولآليات السابقة  فبشرح وتحليل هذه اآليات من حيث بيان عالقتها بموضوع السورة ومقتضى حال وأمَّ

والكشف عن األثر اإلعجازي والعلمي  اآليات، لهذه وأما المنهج االستنباطي: فلبيان المعاني المقاصدية ،تمع ربط ذلك بختام اآليا

 المعرفية.ونكته 

اث مبني وأن علم المير عنها،إّن تقسيم الميراث فريضة ووصية من هللا ال يجوز العدول  وتوصل البحث إلى أهم النتائج كالتالي:

وأن التلكؤ في تطبيق شرع هللا في الميراث يؤدي إلى تفكك األسرة وضياع المجتمع  الخبير،على العدل المطلق ألنه حكم العليم 

ت القرآن سة تذييل آياراوجوب د ينسى،وجوب تعلم علم الميراث حتى ال ب ويوصي البحث والبغضاء وأكل الحرام. العداوةبسبب 

 حسب موضوعاته ففيها فوائد جمة.

 

 تحليلية. ،دراسة ،تذييل الميراث، الكلمات المفتاحية:
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The Endings of Inheritance Verses (An Analytical Study) 

Dr/ Ahmed Hamed El-Sharkawy 

Assistant Professor of Tafseer Islamic Studies Department، Faculty of college of sharia and law، 

Jouf University، Saudi Arabia 
 

Abstract 

This research aims to contribute to addressing the problem of inheritance in the Islamic nation، 

mentioning some of the rationales of the distribution of inheritance in Islamic law، Modifying 

some misconceptions about the study of inheritance in Islamic law، Highlighting the aspects of 

greatness at the ending of the verses and aspects of a connection between the beginnings and the 

conclusions of the verses، Manifesting the objective unity of Surat An-Nisa، by Tracing the 

Quranic verses that are specific to the provisions of inheritance، looking at the ending of each verse 

and linking it with the topic of the verse and the surah and the issue of inheritance، then the 

analytical interpretation of the verses to clarify the meaning and show the benefits from the verse. 

The researcher followed the inductive، analytical and deductive method، As for the inductive 

approach: it appears in gathering the verses in which the study of inheritance is mentioned، As for 

the analytical approach: it's clear in explaining and analyzing these verses in terms of their 

relationship to the topic of the surah and the necessities of the previous and subsequent verses، 

with linking that to the endings of the verses، As for the deductive approach: it is clear in clarifying 

the intended meanings of these verses، and revealing the miraculous and scientific effect and its 

epistemological issues. 

The most important results: The division of inheritance is an obligation and a commandment of 

God that cannot be abandoned، and that the study of inheritance is based on absolute justice 

because it is the rule of the All-Knowing، the All-Experienced، and that the reluctance to apply 

God’s law in inheritance leads to the disintegration of the family and the loss of society because 

of enmity، hatred and takingthe forbidden. The most important recommendations: The necessity 

of studying inheritance so as not to be forgotten. The benefits of studying the endings of the verses 

of the Qur’an. 

Keywords: Inheritance، Endings of verses، Analytical. 
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 مقـدمة. 1

 ،،وصلى هللا وسلم وبارك على محمد صلى هللا عليه وسلم وبعد ،الحمد هلل رب العالمين

ألمر في وأصبح ا -ممن يدعون اإليمان باهلل ورسوله حتى -الناس على تقسيم الميراث في الشريعة اإلسالميةيعترض كثير من 

الة في أو عدم عد ،ر في األنصبةر في الوقت، أو بتغييراث حسبما أمر هللا، إما بتأخزماننا بمثابة الحلم أن تجد من يقسم المي

ولقد تكلم  .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،ن يعطى أخوته حقهم في الميراثحتى أنّك تشير بالعزة والفخر على م ،التوزيع

بعيداً كثيراً عن الطريق  -في الواقع –ولكن الزال األمر  ،علماء الشريعة كثيراً عن الميراث وخطورة حرمان أصحاب الحقوق

براز جانب من جوانب اإلعجاز والحكمة في إقليل في في هذه اإلطاللة المساهمة ولو بال -بفضل هللا تعالى -الصحيح فأحببت

الى أسال وهللا تع ،علها تكون سبباً في حمل المسلمين وغيرهم على االستجابة إلمر هللا ،توزيع الميراث حسبما أراد هللا تعالى

 الهداية والفتح والتوفيق وعموم النافع في الدنيا واآلخرة.
 

 إشكالية البحث:. 1.1

 فإّن مشاكل توزيع الميراث تتمحور في ثالث نقاط: ،(...النصف والربع) أنصبة المواريث:بعيداً عن 

 أ/ عدم قبول األمر من األساس.  

 بعض األنصبة. على االعتراضب/     

إّن نصخخخخو  القرآن الكريم والسخخخخنة النبوية قد عالجت هذه المشخخخخاكل  ورغم، على ميراث بعض األشخخخخخا  االعتراضج/     

ّل حفأردنا بفضخخل هللا تعالى المشخخاركة في  ،الزال قائم والسخخؤال حائر-من بعض المسخخلمين -وضخخحتها إال أن االعتراضالثالث و

 محاوالً اإلجابة على التساؤالت اآلتية: ،مما يفتح هللا لنا بهالية هذا اإلشك
 

 لماذا شرع هللا علم الميراث؟  -

 قام عليها تقسيم المواريث؟  التيما الحكمة  -

 ما العقوبة فيمن خالف حكم هللا في تقسيم المواريث؟ -

 لماذا كثر االعتراض على تقسيم الميراث؟ -
 

 أهداف البحث: .2.1

 المساهمة ولو بالقليل في معالجة مشكلة الميراث في األمة اإلسالمية. 

 .ذكر بعض الحكم من تقسيم المواريث في الشريعة اإلسالمية 

  حول علم الميراث في الشريعة اإلسالمية.تعديل بعض المفاهيم الخاطئة 

 وجوانب ارتباط بين فواتح وخواتيم اآليات. ،ابراز جوانب العظمة في ختام اآليات 

 .تجلية الوحدة الموضوعية لسورة النساء 

 أسباب البحث: .3.1

 .عدم وجود دراسة تفسيرية شاملة مستقلة لهذه القضية رغم أهميتها 

 والعمل في جانب آخر. ،في جانب فاإليمان -رغم االيمان بها -لميراث في األمة اإلسالميةالمشاكل الكثيرة حول مسألة ا 
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 أسال أن يفتح لنا من فيض رحمته. -الفوائد الكثيرة في تذييل هذه اآليات 

ق لهذا وغيره مما دعانا إلى البحث في هذا الموضوع والوقوف على بعض النتائج فيه عّل هللا أن يفتح لنا بما ينفع الخ

 .فيهتدوا إلى الحق المبين
 

 منهج البحث:. 1.1

  .والتحليلي واالستنباطي االستقرائياتبع الباحث المنهج 

ا المنهج االستقرائي: فبتتبُّع اآليات التي ذكر فيها علم الميراث وجمعها.   فأمَّ

ا المنهج التحليلي: حقة ومقتضى حال لآليات السابقة والالبموضوع السورة فبشرح وتحليل هذه اآليات من حيث بيان عالقتها  وأمَّ

 .مع ربط ذلك بختام اآليات

 .والكشف عن األثر اإلعجازي والعلمي ونكته المعرفية اآليات، لهذه وأما المنهج االستنباطي: فلبيان المعاني المقاصدية

 اآلتي: وقد راعينا

 جمع األقوال واآلراء فيه والعمل على حسن تنسيقهاالكتب المتخصصة بعد  التأصخيل النظري لمصخلحات الدراسخة من، 

 واتمام ما نقص وإيضاح ما غمض منها كما يلي:

 أ/ تتبع الضوابط التفسيرية التي بنى عليها العلماء دراسة آيات اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.

 ،يههوضخخّم الشخخبيه إلى شخخب ،التأصخخيلب/ تحليل الضخخوابط المسخختخرجة بما يتماشخخى مع ردئ الجزئيات على الكليات عند 

 والتفريق بين المختلف فيه من الضوابط.

 .ج/ استخراج الفوائد المنهجية المتعلقة بخواتيم آيات المواريث 

 .عزو اآليات القرآنية إلى موضعها في المصحف الشريف 

  منها.   االستفادةعزو األقوال إلى قائليها والرجوع إلى مصادرها من أجل 

 إن كانت في غير الصحيحين.  -إن أمكن  –مع ذكر الحكم عليها  ،حاديث من مصادرها األصليةتخريج األ 
 

 الدراسات السابقة:. 5.1

المستفيضة حول  وكذا الدراسات ،والتفسير الموضوعي لسور القرآن ،اعتنى كثير من المفسرين بالتفسير التحليلي للقرآن الكريم

على  لم أقف -على حد علمي -ولكني رغم ذلك  ،فالباحثون لم يتركوا فيه مجاالً للبحث والدراسة ،علم الميراث ال تكاد تحصر

 -فحاولت ،وواقع الناس ،اآليات والسورة وموضوع الميراث نبمضموبحث تكلم عن خواتيم آيات المواريث رغم أهمية ربطها 

تكون دافعاً قوياً  يالتآيات المواريث للوصول إلى بعض النتائج في هذه البحث عمل دراسة شاملة متعلقة بتذييل  -بفضل هللا تعالى

األسرة  قامة لشرع هللا ونصرة للضعفاء وحفظاً علىإ، وفي ذلك لكل مسلم أن يسعى في تقسيم ميراثه حسبما أراد هللا تبارك وتعالى

 .عموم النفع بها في الدنيا واآلخرة ،المسلمة.  ونسأل هللا الكريم التوفيق والسداد
 

 : البحث مكونات. 1.1

 .مطالب عدة تحته مبحث وكل. وخاتمة مباحث، وثالثة مقدمة،: من البحث هذا ويتكون

 .بصددها نحن التي وهي: المقدمة أما 
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 في المطالب التالية: -علم الفرائضالمبحث األول:  

 .التعريف بعلم الميراث وفوائده وأهميته :المطلب األول

 وأعطى ،-في إطار الشخخخرع الحنيف -ملكية األشخخخخا  للمال وجعل اإلنسخخخان حّر في تصخخخرفه في مالهلقد أقّر اإلسخخخالم   

حتى الجنين يولد وله ملكية يعترف بها الجميع وال يجوز ألحد التصخخخرف في ملكيته إال في مصخخخلحته  ،للمرأة والطفل حق الملكية

 .من أهمها عن طريق الميراث ،الحالل كسب األموالوجعل الشرع الحنيف طرقاً مخصوصة ل ،ماله حتى يبلغعليه ويحفظ 

َد : ورث تعريف الميراث لغة:  ائِم  الَِّذي يَِرث  الخالئَق، َويَبئقَى بَعئ ، َوه َو الئبَاقِي الدَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ فَاِت هللاَّ فَةن ِمنئ صخخخخِ : صخخخخِ ، فِنَ الئَواِرث  ائِِهمئ

، يَِرث  األَرض وَمن  ِجع  َما َكاَن ِملئَك اَوهللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َواه  فَيَرئ ، ويَفئنى َمن سخخخخخخِ َد فَنَاِء الئك لِّ ِعباد لَعلَيئهَا، َوه َو َخيئر  الئَواِرثِيَن أَي يَبئقَى بَعئ

سَ  َدوئ ل ه  تََعالَى: أ ولئَِك ه م  الئواِرث وَن الَِّذيَن يَِرث وَن الئفِرئ ِريَك لَه . َوقَوئ َده  اَل شخخَ  ،(832/ 4) ،هـخخخخخخخ177 ، ابن منظروىاإلفريق) "إِليه َوحئ

الواو والراء والثاء: كلمة واحدة، هي الورث. والميراث أصله الواو. وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين  .(هـ 7474

ي بقى اإليراث اإلبقاء  للشيء. يورث  أي: . (م7111 -هـ 7311 عبد السالم. ،هارون ت. ،(701/  6) ،ابن فارس) بنسب أو سبب

مَّى ضعفاً فَوِرَث يَِرث    .(السامرائيو المخزومي .ت ،(832/ 4) ،الفراهيدي) ميراثاً وتقول: أورثه الِعشق هَماً وأورثته الح 

معنى النقل وهو الثاني: ب فاهلل تعالى هو الوارث أي الباقي بعد جميع خلقه. ،فالميراث في اللغة يحتمل معنيين: األول: بمعنى البقاء

سَ  ،من قوم لقوٍم آخرين ءالشيأن ينتقل  َدوئ وهو أعّم من (. 77 -70المؤمنون:)"قال تعالى:" أ ولئَِك ه م  الئواِرث وَن الَِّذيَن يَِرث وَن الئفِرئ

َداءِ  ،(34   ،الصخخخخابون) أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشخخخخرف لَّى هللا َعلَيه  :قَالَ  ،ومنه َعنئ أَبِي الدَّرئ ت  النَّبِيَّ صخخخخَ ِمعئ سخخخخَ

لَّم لََماء  َوَرثَة  األَنئبِيَاءِ  :يَق ول   ،وسخخخخخخَ ث وا ِدينَاًرا ،الئع  هًَما ،إِنَّ األَنئبِيَاَء لَمئ ي َورِّ ث وا الئِعلئمَ  ،َوالَ ِدرئ  314: 3)أخرجه أبو داود:) "َولَِكنَّه مئ َورَّ

 الفقهما جاء في فضل  71باب  ،العلم ،(8628رقم  42: 1)باب الئَحثِّ َعلَى طَلَِب الئِعلئِم. والترمذي: - 7 ،العلم -86 ،(3643رقم 

 .(على العبادة.

ون الصاب) سخواء كان المتروك ماالً أو عقاراً أو حقاً من الحقوق الشخرعية ،انتقال الملكية من الميت إلى ورثته األحياء اصططححا::

 ،محي الدين عبد الحميد) مخصخخخو أو هو اسخخختحقاق اإلنسخخخان شخخخيئا بعد موت مالكه بسخخخبب مخصخخخو  وشخخخرط  .(.34 ، 

 .(1  ، م7143

وشخخخخخرع لهم الشخخخخخرائع ليحفظهم مما يؤذيهم  ،لقد خلق هللا الخلق وأمرهم بعبادته ليكرمهم في دنياهم وآخرتهم أهمية علم الميراث:

رض ومن حفظ هللا تعالى للمال ف ،ولقد تكفل الشخخرع الحنيف بحفظ خمسخخة أشخخياء: الدين العقل العرض والمال والنف  ،ويضخخرهم

 ،فال هو يخاف على ماله من الضخخياع من بعده ،وحفاظاً على أهله من بعده ،فرائض الميراث حفاظاً على ثروة اإلنسخخان بعد موته

 وألهمية علم الميراث تكفل هللا تعالى بذاته بتقسميه في كتابه ولم يترك التقسيم ،لحاجةوال يخاف على ذريته أن ينزل بهم الفقر وا

وأعلم كذلك بحاجات ومصخخخخخالح العباد  ،وهو سخخخخخبحانه أعلم بفتنة المال على عباده ،ألحد ألنه سخخخخخبحانه أعلم بالنفوس وحرصخخخخخها

َكِر ِمثئل  َحظِّ  ،ظلم لغيره فأعطى كل فرد نصخخخخخيبه بما يحقق مصخخخخخلحته دون ضخخخخخرر أو مئ لِلذَّ الِدك  يك م  هللاَّ  فِي أَوئ قال تعالى:" ي وصخخخخخِ

وإّن لعلم الميراث أهمية كبيرة تظهر هذه األهمية في مدى حاجة المسخخخلمين إليه واهتمام القرآن والسخخخنة (. 77النسخخخاء: ) األ نثَيَيئِن"

للحديث  ال مجال - الجاهليةسخخابقة حتى قبل اإلسخخالم مباشخخرة في ويبدو ذلك واضخخحاً حينما تعلم كيف كان الميراث في األمم ال ،به

 ومن هذه الفوائد: .فلما جاء اإلسالم حول الحياة إلى طريقة جديدة عادلة ال مثيل لها  -عنها في هذا البحث
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صخخلى  -نبيحتى لل إّن أول وأهم فائدة لعلم الميراث هو أنه سخخبحانه وتعالى تولى تقسخخيم الميراث بنفسخخه في كتابه ولم يدعه -

شخعور بالرضخخا المع وحكمه وهذا يعطى أمرين في غاية األهمية: األول: وهو اسختسخخالم كل مسخلم ألمر هللا  ،-هللا عليه وسخلم

كما حدث في حادثة اإلفك لما نزلت براءة السخخيدة عائشخخة رضخخي هللا عنها من  ،وهذا هي عالمة اإليمان باهلل ورسخخوله ،التام

 ،ءشيي نفسه ولم يعد ف -صلى هللا عليه وسلم -وطابت نف  النبي ،الى استسلم الجميع ورضوا بكالم هللاعند هللا سخبحانه وتع

ولم يكخابر في ذلك إال كافر باهلل وبكالمه سخخخخخخبحانه وتعالى. الثاني: اإليمان بالعدل المطلق في حكم هللا تعالى حتى لو لم تفهم 

َنئهَار  النف  الحكمخة من هخذا التقسخخخخخخيم. قخال تعالى:" تِلئ  تِهَا األئ ِري ِمنئ تَحئ ِخلئه  َجنَّاٍت تَجئ ولَه  ي دئ َ َوَرسخخخخخخ  ِ َوَمنئ ي ِطِع هللاَّ د ود  هللاَّ َك ح 

ز  الئَعِظيم   ِخلئه  نَاًرا َخالًِدا فِيهَا َولَه   *َخالِِديَن فِيهَا َوَذلَِك الئفَوئ د وَده  ي دئ َ َوَرس ولَه  َويَتََعدَّ ح  ِص هللاَّ " َوَمنئ يَعئ ِهينن  -73ء:)النسا َعَذابن م 

اَلِدك مئ "74  (.  77النساء: )(. وقال سبحانه وتعالى في أول آيات المواريث:" ي وِصيك م  هللاَّ  فِي أَوئ

 وهذا  ،ومن أهم وسائل كسب المال هو الميراث ،وال يسختغني عنه انسخان أبدا في حياته ،المال هو عصخب الحياة وبه قوامها

يعطى للوارث الحق الشخخخخخرعي والقانوني والعرفي والعقلي في تملك هذا المال دون حرج وال اعتراض من أحد ألنه فرض 

إليه  نوأنه ال يسخخختغني عنه أحدن من الخلق بل الكل يحتاجعلم الميراث ومن أهميته  ،من هللا الذي يملك المال ويأمر بتقسخخخيمه

 .كالحاجة إلى الماء

 ن وال يوجد أحد م ،فال يكاد يمر يوم إال وتجد من يقسخخخخخخم ميراث ،وحياة كل المسخخخخخخلمين ،راث بحيخاتنخا اليوميةتعلق علم المي

 ،فيجب على المسلمين تعلم وتعليم المواريث ،المسخلمين إال وهو محتاج إلى علم الميراث في وقت من األوقات ليقسم ميراثه

 حتى ال يقسم الميراث خالف ما أراد هللا فتحدث المشاكل والخالفات.  

  ر من الظلم والحرمان من حقهم في الميراث بعد وفاة صخخاحب التركة مباشخخرة حسخخبما أراد هللا دون نصخخرة الضخخعفاء والقصخخّ

 .  التقسيمتأخير أو تحريف في 

 عدم ألن  ،وزيادة األلفة والمحبة والتزاور والتهادي والتحاب ،والعمل على صلة الرحم فيما بينهم ،قطع الخالف بين الورثة

لنَّبِيِّ َصلَّى هللا  ا قاهللفالنعمان بين بشير لّما أريد أن يعطي أحد أبنائه دون بقية اخوته  ،بين األبناء تمزيق وتقطيع لهمالعدل 

 ، رن هَد  َعلَى هََذا؛ هََذا َجوئ ِدل وا َعلَيئِه َوَسلََّم: " فَإِنِّي اَل أَشئ ِل، َكَما ت ِحبُّوَن أَنئ يَعئ مئ فِي النُّحئ اَلِدك  ِدل وا بَيئَن أَوئ ِهدئ َعلَى هََذا َغيئِري، اعئ أَشئ

مئ فِي الئبِرِّ َواللُّطئفِ  : 3)قال الشيخ شعيب: حديث صحيح. وأبو داود: ،( 72312رقم:  382: 30)أخرجه أحمد في مسنده:) "بَيئنَك 

َض َولَِدِه  فيباب  ،ةاإلجار ،(3144رقم  376 ل  بَعئ ِل ي فَضِّ ج  لِ  فيالرَّ  فالميراث هو الرحمة والحب واأللفة. ،(النُّحئ

 ل  فََعنئ أَبِي ه َريئَرةَ قَاَل: قَاَل َرس و ،أصحابه بشدة على تعلمه -صلى هللا عليه وسلم -حّث النبي العظيمة ألهمية علم الميراثو

ِ َصلَّى هللا  َعلَيئهِ  ف  الئِعلئِم َوه َو ي نئَسى، َوه َو أَ  هللاَّ وا الئفََرائَِض َوَعلِّم وهَا، فَإِنَّه  نِصئ ٍء ي نئَزع  مِ َوَسلََّم:" يَا أَبَا ه َريئَرةَ تََعلَّم  ل  َشيئ نئ وَّ

تِي" لِيِم الئفََرائِِض. والدار قطني في  ،كتاب الفرائض 83 ،(3643رقم  201: 8)أخرجه ابن ماجة:)أ مَّ بَاب  الئَحثِّ َعلَى تَعئ

ومعنى نصف العلم: قال ابن الصالح لفظ النصف في هذا  .(ضعفه األلباني ،كتاب الفرائض ،(4011رقم  771: 1)السنن:

ام ائض تتعلق بأحكوقال غيره ألن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفر ،الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا

حيح فتح الباري شرح ص) وقيل ألن األحكام تتلقى من النصو  ومن القياس والفرائض ال تتلقى إال من النصو  ،الموت

 .((1/ 78). 7311 ،البخاري/ العسقالني الشافعي
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  ِ ِرو بئِن الئَعاِ  أَنَّ َرس وَل هللاَّ ِ بئِن َعمئ لن »  قَاَل: -صلى هللا عليه وسلم-َوَعنئ َعبئِد هللاَّ آيَةن  ،الئِعلئم  ثاَلَثَةن َوَما ِسَوى َذلَِك فَه َو فَضئ

نَّةن قَائَِمةن أَوئ فَِريَضةن َعاِدلَةن  َكَمةن أَوئ س  لِيِم  فيباب َما َجاَء  ،كتاب الفرائض ،(8221رقم  12 :3)أخرجه أبو داود:) «م حئ تَعئ

أئِي َوالئقِيَاِس. ،الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلمافتتاح  ،(17رقم 87: 7الئفََرائِِض. ابن ماجة:) تِنَاِب الرَّ  بَاب  اجئ

ِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم: .(ضعفه األلباني ع وٍد َرِضَي هللاَّ  َعنئه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاَّ ِ بئِن َمسئ آَن وَ »َوَعنئ َعبئِد هللاَّ وا الئق رئ وه  تََعلَّم  َعلِّم 

ؤن َمقئب وضن َوإِنَّ الئِعلئَم َسي قئبَض  َوتَظئهَر  ا ر  وه  النَّاَس، فَإِنِّي امئ وا الئفََرائَِض َوَعلِّم  تَلَِف ااِلثئنَاِن فِي ا لنَّاَس، َوتََعلَّم  لئفَِريَضِة الئفِتَن  َحتَّى يَخئ

 ،قال الحاكم صحيح اإلسناد ،كتاب الفرائض ،(1101رقم  316 :4)أخرجه الحاكم في المستدرك:) «اَل يَِجَداِن ِمنئ يَقئِضي بِهَا

:" وفيه في الفتح قال ابن حجر .(كتاب الفرائض ،(4703رقم  743 :1)قطني: وقال الذهبي في التعليق: صحيح. سنن الدار

ستند مدرس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير  انذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي وقيل مراده قبل ان

إلى علم. قال ابن المنير: الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن ال انضباط له بخالف 

 .((1/ 78فتح الباري شرح صحيح البخاري )) غيرها من أبواب العلم فان للرأي فيها مجاال واالنضباط فيها ممكن غالبا"

 قوفا من دينكم وعن بن مسعود مو فإنهاعن عمر موقوفا تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن وفي لفظ عنه تعلموا الفرائض و

 .(المرجع السابق) أيضا من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض

 ليه وسلمصلى هللا ع -يمن هذا وغيره يتبين أّن علم الميراث من أهم وأعظم العلوم التي بينها هللا تعالى في كتابه وحّض النب- 

ونبه أمته إلى أنه أول علم ينسى وسوف يأتي على الناس زمانن ال يجدون من يوزع لهم ميراثهم حتى  ،أصحابه على تعلمه

 الخير العظيم للخلق جميعاً.هذا العمل البسيط في ونسأل أن يجعل  ،يهتموا به
 

 ميراث:تقسيم ال فيالفلسفة العامة  :لثانيالمطلب ا

ن أن نجتهد في بيان كيف قسم هللا تعالى الميراث بي -حتى تتم الفائدة -بعد تعريف علم الميراث وذكر فضلهمن الحكمة  

قال  ،ونزيد من يقين المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ،الورثة حتى ندفع الشبه الواردة من المعترضين على علم الميراث

ِمن قَاَل بَلَى تعالى:" َوإِذئ قَاَل إِبئَراِهيم   تَى قَاَل أََولَمئ ت ؤئ يِي الَموئ َمئِنَّ قَلئِبي: َربِّ أَِرنِي َكيئَف ت حئ وفي البداية البّد  (.860البقرة: )َولَِكن لِّيَطئ

جادل و يأنقول: إّن أحكام الشريعة ال تعلل. ولكن نحاول أن نبحث عن تفسير لبعض األمور علها تكون حجة على من ينكر  أنئ 

 الهادي إلى صراطه المستقيم. وهللا

في  وهي مجملة ،ثيولقد ذكر العماء حكماً وتفسيرات كثيرة حول الطريقة التي قّسم بها الحق سبحانه وتعالى أنصبة الموار

 النقاط التالية:

 بالصغير  بدأف ،فقسمه بالطريقة التي تضمن العدل للجميع ،وال يستغني عنه إنسان ،أن المال عصب الحياةبرف تاإلسالم يع

 .-بما يحقق لهما كريم الحياة دون ظلم لآلخرين -والمرأة ألنهما ال يستطيعان العمل وال الكسب فضمن حقهما أوالً 

 وأعطى األبوان مراعاة لحالهما مع ما يتناسب مع كل مسألة ،أعطى لألوالد لم يترك ذكراً أو أنثي وال صغيراً وال كبيراً ف، 

فاإلسالم لم  ،كل سواء ألم(م ألب أم أأشقاء ) وكذلك أعطى لإلخوة ،كاملة ةالمسؤوليثّم أعطى الزوجان ألنهما يحمالن 

 يترك أحداً من أقارب الميت إال اعطاه نصيباً يتناسب مع حالته وعمره وقربه من الميت. 
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 لو جاء ف ،ألّن الناس تعودوا وألفوا الميراث على ذلك ،الجاهليةدأ الميراث في اإلسالم فترة مكة كلها على ما كان عليه في ب

فأخذهم اإلسالم خطوة خطوة كما  ،بل ربما اعترضوا ورفضوا ،اإلسالم بالتغيير مرة واحدة لم تستطع النفوس تحمل ذلك

رة ثّم بعد الهج ،هجرةثم التبني حتى ال ،فقد كان الميراث أوالً على الحلف والمعاهدة ،هو الحال في كثير من التشريعات

وا إِنَّ الَِّذيَن آَمن وا" قال تعالى: ،التي كانت بين المهاجرين واألنصار ةالمؤاخا إلىأسباب الميراث  تحولت َوَجاهَد وا  َوهَاَجر 

َوالِِهمئ  ِ  بِأَمئ ه مئ  َوالَِّذيَن آَووا َوأَنف ِسِهمئ فِي َسبِيِل هللاَّ ض  لَئَِك بَعئ وا أ وئ لِيَاء  بَعئضٍ َونََصر  ن َوالَِّذيَن آَمن وا أَوئ وا َما لَك م مِّ اليَتِِهم وَ  َولَمئ ي هَاِجر 

وا.." ٍء َحتَّى ي هَاِجر  ن َشيئ لب  أن غير هللا تبارك وتعالى أسباب الميراث وجعل النسب هو األساس في  ثّم ما ،(18األنفال: )مِّ

َحاِم  ،تقسم التركة ل وا األَرئ ِمنِينَ فقال تعالى:" َوأ وئ ؤئ ِ ِمَن الم  ٍض فِي ِكتَاِب هللاَّ لَى بِبَعئ ه مئ أَوئ ض  هَاِجِريَن.." بَعئ  ،(6األحزاب:)َوالئم 

ت  إِن تََرَك َخيئراً الَوِصيَّة   ،وجعل األمر في أوله وصية من الميت ألقربائه م  الَموئ مئ إَِذا َحَضَر أََحَدك  تَِب َعلَيئك  قال تعالى:" ك 

 ثم بعد ذلك على أفرد األسرة بأنصبة ومقادير معينة. ،(720البقرة: )ألَقئَربِيَن"َوا لِلئَوالَِديئنِ 

  فاالبن مقدم على األخ في الميراث. ،قدم فيه األقرب على من دونهيجعل هللا تعالى التقسيم 

 ءفاألوالد يقدمون في الميراث عن األبا ،جعل هللا تعالى األصغر المقبل على الحياة مقدم على األكبر سناً المدبر عن الحياة، 

 ونصيبهم أكبر منهم.

 األخ على األخت ويأخذ ضعف نصيبهاولذلك يقدم  ،المال يقدم على األقل من حيث النفقة والمتطلبات األكثر حاجة إلى، 

ته فقة على زوجوالن ،ومطلوب منه دفع المهر وتجهيز نفسه ،ومن احتاج من ذوي قرابتهفاألخ مكلف بالنفقة على نفسه 

حتى ولو كانت ثرية  ،وبعد الزواج نفقتها على زوجها هي وأوالدها ،أما المرأة قبل الزواج فنقتها على ولي أمرها ،وأوالده

فالذين يعترضون على اإلسالم ليتهم أعطوها شيئاً بل حرموها من كل  ،ولم يكرم المرأة سوى اإلسالم ،يرذات ثروة ومال كث

 وإنما هو اإلفالس يفعل بأصحابه المناقضات.  ،ليتهم أعطوها شيئاً  يا ،كالمتاع في البيت رثوّ وجعلوها ت   ءشي

 م توجب وهذا مما يعطي قداسة للتقسي ،هللا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذاته بتقسيم التركة ولم يكل أمرها إلى أحد من خلقه

َكِر ِمثئل  َحظِّ قال تعالى:" ي وِصيك م  هللاَّ   ،االستجابة للوصية من غير اعتراض مئ لِلذَّ الِدك  ويعطي  (77)النساء:األ نئثَيين "  فِي أَوئ

ٍم ي وقِن وَن")المائدة: ،الذي ال مثيل له ،كذلك اإليمان بأنه العدل المطلق ًما لِقَوئ كئ ِ ح  َسن  ِمَن هللاَّ درادكة ) (10قال تعالى:" َوَمنئ أَحئ

 .(،771   ،م8070 ،عمارة). (16: 41:   ،هـ7403 ،ياسين

 تبارك وتعالى -هللاأّن إلى من هذا ونخلص  ،تلك بعض الحكم التي أوقفني هللا عليها ولعل من ينظر أكثر يفتح هللا له بالخير- 

جاالً ولم يترك م ،ويحقق لهم ما يكفي حاجتهم حسب حجم التركة ،راعى حقوق الورثة بالعدل الذي يضمن لهم جميعاً المساوة

ومن سمح لنفسه باالعتراض فهو إما لهًو  ،ألحد منصٍف يستطيع موازنة األمور أن يجد خلالً أو نقصاً وإنّما الكمال المطلق

في تقسيم الميراث هي العدل المطلق القائم على العلم  إن الفلسفةوأجدني أقول  أو جهالً بالواقع. ،-وهو األغلب -في نفسه

اسد فال حقد وال تح ،يجعل جميع الورثة حتى المحروم في رضاً تامالذي  ،والرحمة الممزوجة بالحلم ،مة المطلقةوالحك ،التام

 وال تقاتل بل الحب والرحمة. 

 

 :تنتج عن عدم تقسيم المواريث التيالمخاطر والمشاكل  :ثالثالمطلب ال

ال تعالى:" ق ،في ظّل شخخرع هللا تعالىال تكون إال من المعلوم بيقيٍن عند كل مسخخلم أّن الراحة والطمأنينة والسخخكينة والحياة الطيبة 

ن َذَكٍر أَوئ أ نثَ َمنئ َعِمَل  يِيَنَّه  َحيَاةً طَيِّبَةً")النحل: َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ    ،(11َوه َو م 
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ولي  هناك أضل ممن يعيش الحياة على  ،والرضخا حتى وإن كانت الحياة ضيقة شديدةلسخعادة والراحة والحياة الطيبة هذه تعني ا

لَمئ أَنََّما يَتَّبِع وَن أَهئَواَءه مئ  قال تعالى: ،هواه بعيداً عن شخخخرع هللا تَِجيب وا لََك فَاعئ ِن اتَّبََع هََواه  بَِغيئِر ه ًدى "فَإِن لَّمئ يَسخخخئ لُّ ِممَّ َن مِّ  َوَمنئ أَضخخخَ

َ الَ  ِ إِنَّ هللاَّ َم الظَّالِِميَن"هللاَّ  ،ين بعيداً عن شرع هللافي حياة المسلم التغييراتومن أخطر وأول القضايا  ،(10)القصص:يَهئِدي القَوئ

مر هللا وأ -إال من رحم هللا -بين واقع المسخخلمينجداً  حتى أصخخبح البون شخخاسخخعاً  ،قضخخية توزيع المواريث على أصخخحاب الفروض 

بارك ذكر ربنا ت ،مفاسخخد كثيرةن جّداً  هذا البعدونتج عن  ،-صخخلى هللا عليه وسخخلم -على لسخخان رسخخولهالذي شخخرع و ،في كتابهالذي 

ل وَن َوتَ " فقال سخخخبحانه: ،حيث ذكر سخخخبحانه أربعة أسخخخباب لنزول البالء منها منع الميراث ،وتعالى جزًء منها في سخخخورة الفجر أئك 

الً   ،البالء كثيرةأنواع و ،فمنع المسخخخخخخلم للميراث وأكلخه حقوق اخوانخه ينزل البالء بخه وبالمجتمع كله ،(71لَّمخاً ")الفجر:التَُّراَث أَكئ

 : منها ،ومخاطر منع الميراث كثيرة

 يئت مئ إِن  ،قطيعة األرحام وهذه ليسخخخخت بالهينة بل قاسخخخخمة الظهر ألّن بها يكون اإلفسخخخخاد في األرض قال تعالى:" فَهَلئ َعسخخخخَ

ضَولَّيئ تَ  د وا فِي األَرئ ") ت مئ أَن ت فئسخخخخِ َحاَمك مئ وا أَرئ فلم  اللعنةوجبت عليهم بل  ،واألمر لم يقتصخخخخر على هذا ،(88محمد:َوت قَطِّع 

ه مئ  ،يهتدوا للحق ولم يسختجيبوا للشخرع لَئَِك الَِّذيَن لََعنَه م  هللاَّ  فَأََصمَّ َمى أَبئَصاَره مئ  قال تعالى:" أ وئ "أ ولئَِك  ،(83محمد:) "َوأَعئ

مى أَبئصا ." َوأَعئ " َعِن الئَحقِّ ه مئ َمتِِه." فَأََصمَّ " أَيئ ق ل وبَه مئ َعِن الئَخيئِر. فَأَتئبََع الَِّذيَن لََعنَه م  هللاَّ " أَيئ طََرَده مئ َوأَبئَعَده مئ ِمنئ َرحئ َره مئ

بَاَر بِأَنَّ َمنئ فََعَل َذلَِك َحقَّتئ َعلَيئِه لَ  َخئ ِمَعه ، فََجَعلَه  األئ ِرِه َحتَّى اَل يَنئقَاَد لِلئَحقِّ َوإِنئ سخخخخخخَ ِعِه َوبَصخخخخخخَ مئ لَبَه  ااِلنئتِفَاَع بِسخخخخخخَ نَت ه ، َوسخخخخخخَ عئ

قِل   َكالئبَِهيَمِة الَّتِي اَل تَعئ
 (.م 7164 -هـ 7324 ،: البردوني و أطفيشت ،(846/ 76)القرطبي ) 

 ا أنهم أقرب الناس إليك ربّما أم ،وياليتهم كانوا من غير األقارب تكون الحرمة نوعاً ما هينة ،أكخل أموال النخاس بالباطل

في الخخدنيخخا من ضخخخخخخرٍر على األوالد ونزول األمراض ومخخا أدراك مخخا خطورة أكخخل المخخال الحرام  ،األم أو األخخخت ...

هم في الميراث وأنزل هللا بهم من وكم من أنخخخاس أكلوا حقوق أخوان ،فضخخخخخخال عن العقوبخخخة في اآلخرة ،واالبتالءات

َوالَك م بَيئنَك م بِالئبَاِطلِ  قال تعالى:" َوالَ  ،يمكن أن يتصوره عقل واألمراض ما ال االبتالءات ل وا أَمئ ك 
ل وا بِهَا إِلَى تَأئ اِم  َوت دئ كَّ الح 

َواِل النَّاِس بِاإِلثئمِ  نئ أَمئ ل وا فَِريقاً مِّ ك 
لَم وَن")البقرة:َوأَنئت مئ  لِتَأئ لََّم  ،(722تَعئ لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخَ ِ صخخخَ وَل هللاَّ وَعنئ أَبِي أ َماَمةَ أَنَّ َرسخخخ 

َم َعلَيئِه الئَجنَّةَ »قَاَل:  َجَب هللاَّ  لَه  النَّاَر، َوَحرَّ لٍِم بِيَِمينِِه، فَقَدئ أَوئ ِرٍئ م سخئ : َوإِ « َمِن اقئتَطََع َحقَّ امئ لن يًرا نئ َكاَن َشيئئًا يَسِ فَقَاَل لَه  َرج 

ِ؟ قَاَل:  وَل هللاَّ يبًا ِمنئ أََراكٍ »يَا َرسخخخخ  لٍِم بِيَِميٍن فَاِجَرٍة بِالنَّاِر.  ،كتاب اإليمان) «َوإِنئ َكاَن قَضخخخخِ بَاب  َوِعيِد َمِن اقئتَطََع َحقَّ م سخخخخئ

 (.(88831رقم  116/ 36) أحمد:

  ًَواَل  ،كا بصخخخخاحبه في الدنيا واآلخرةوهذا أخطرها وأشخخخخدها فت ،أكل أموال اليتامى ظلما ل وَن أَمئ قال تعالى:" إِنَّ الَِّذيَن يَأئك 

ل وَن فِي ب ط ونِِهمئ نَارا َن َسِعيراً" اليَتَاَمى ظ لئماً إِنََّما يَأئك  لَوئ يَصخئ َوسخَ قال السعدي:" وهذا أعظم وعيد ورد في  ،(70)النساء: ًً

وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسخخخخأل الذنوب، يدل على شخخخخناعة أكل أموال اليتامى 

يِن * فََذلَِك الَِّذي يَد عُّ اليَتِيَم")الماعون: (.12 تفسخخير السخخعدي:  ) هللا العافية  ،(8وقال سخخبحانه:" أََرأَيئَت الَِّذي ي َكذِّب  بِالدِّ

هلك أصحاب الفيل، وعدم الحض على إطعامه فإنما هو فعل البخيل فاحذروا هذه الرذائل فإن دع اليتيم من الكبر الذي أ

الذي يحسب أن ماله أخلده، والسهو عن الصلوات من ثمرات إلهاء التكاثر، والشغل باألموال واألوالد، فنهى عباده عن 

 .((812/ 88) ،البقاعي) هذه الرسائل التي يثمرها ما تقدم
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 ه مئ  قال تعالى:" َوالَ  ،والظلم عخاقبتخه وخيمة في الدنيا واآلخرة ،الظلم ر  َمل  الظَّالِم وَن إِنََّما ي َؤخِّ ا يَعئ َ َغافاِلً َعمَّ بَنَّ هللاَّ سخخخخخخَ تَحئ

")إبراهيم:  ار  َخص  فِيِه األَبئصخخخخخَ ٍم تَشخخخخخئ ا يعمل الظا(48لِيَوئ د  َغافاًِل َعمَّ َحمَّ َ يَا م  بَنَّ هللاَّ سخخخخخَ لمون، أي ال تحسخخخخخبنه إذا : َواَل تَحئ

ي ذلك صخخخخِ ، بَلئ ه َو ي حئ نئِعِهمئ هئِملن لَه مئ اَل ي َعاقِب ه مئ َعلَى صخخخخ  لَه مئ أَنَّه  َغافِلن َعنئه مئ م  ه مئ  أَنئظََره مئ َوأَجَّ ر  ويعده عليهم عدا إِنَّما ي َؤخِّ

َهئَواِل يَ  ِة األئ َبئصار  أَيئ ِمنئ ِشدَّ َخص  فِيِه األئ ٍم تَشئ َم الئقِيَاَمِة"لِيَوئ َوَعنئ  (.هـخخخخ 7471 ،شم  الدين .ت ،(448/ 4ابن كثير )) وئ

َعِريِّ  َشخخئ ى األئ ول  هللاِ  -رضخخي هللا عنه  -أَبِي م وسخخَ لِي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا -صخخلى هللا عليه وسخخلم  -قَاَل: قَاَل َرسخخ  : " إِنَّ هللاَ لَي مئ

َذه  أَلِيمن َشِديدن"أََخَذه  لَمئ ي فئلِتئه  ث مَّ قََرأَ:" وَ  ذ  َربَِّك إَِذا أََخَذ الئق َرى َوِهَي ظَالَِمةن إِنَّ أَخئ َكَذلَِك أَخئ
لِِه:}َوكَ  ،كتاب التفسير)  َذلَِك بَاب  قَوئ

ِديدن:  هود:  َذه  أَلِيمن شخخخخخخَ ذ  َربَِّك إَِذا أََخَذ الق َرى َوِهَي ظَالَِمةن إِنَّ أَخئ كتاب البّر  ،(8123رقم  7111/ 4)[. ومسخخخخخخلم:708أَخئ

ِريِم الظُّلئمِ  ،والصخخلة واآلداب لََّم: ،(بَاب  تَحئ لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوسخخَ ِ صخخَ ول  هللاَّ َرةَ قَاَل: قَاَل َرسخخ  َدر  أَنئ » وَعنئ أَبِي بَكئ َما ِمنئ َذنئٍب أَجئ

ه   نئيَا َمَع َما يَدَِّخر  ق وبَةَ فِي الدُّ اِحبِِه الئع  َل هللاَّ  لِصخخَ ِحمِ  ي َعجِّ ِي َوقَِطيَعِة الرَّ ِخَرِة ِمَن الئبَغئ النَّهئِى  يفباب  ،كتاب األدب) «لَه  فِي اآلئ

لَّى هللاَّ  َعلَيئِه  ،(8177رقم  841/ 4). والترمذي:البغيَعِن  وِل هللاِ صخخخخخَ قَائِِق َوالئَوَرِع َعنئ َرسخخخخخ  فَِة الئقِيَاَمِة َوالرَّ أَبئَواب  صخخخخخِ

 .(يحَوَسلََّم. قال األلباني: صح

 اً إذا خصخخوصخخ ،قهر وذّل الضخخعفاء والمسخخاكين من المرأة والطفل والشخخيخ الكبير الذين ال يسخختطيعون الدفاع عن حقوقهم

ي فََعنئ أَبِ  ،قد حذر من ذلك أشخخخخد التحذير -صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -والنبي ،لشخخخخخص معيٍن من الورثة اً كان المال مكتوب

ول   ِ صخخخَ ه َريئَرةَ، قَاَل: قَاَل َرسخخخ  لََّم:هللاَّ أَةِ » لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخَ ِعيفَيئِن الئيَتِيِم َوالئَمرئ مئ َحقَّ الضخخخَّ ج  َعلَيئك   م:أخرجه الحاك) «إِنِّي أ َحرِّ

نئد بٍ  ،كتاب اإليمان َرةَ بئِن ج  م  ا َحِديث  سخخخخخَ لِمٍ »قال الحاكم ووافقه الذهبي:  ،َوأَمَّ ِط م سخخخخخئ رئ ِحيحن َعلَى شخخخخخَ َولَمئ  هََذا َحِديثن صخخخخخَ

َجاه    (. (3812رقم  733/ 4)والبيهقي في الصغرى:«. ي َخرِّ

 لى فتجرأت نفسه ع ،وال خوف من هللا في نفسخه ،وما ذلك إال ألنه ال إيمان في قلبه ،معصخية هللا ورسخوله وتعدي حدوده

 وذلك الخسران المبين.  ،معصية وتعدي حدوده

  مرراهفكأنه لّما اسخخخخخختأثر بأكل حقوق اآلخرين وحده ذاق  ،العذاب وحدهالعخذاب المهين والخلود في النخار مع مقخاسخخخخخخاة 

 .-نسأل هللا العفو والعافية في الدنيا واآلخرة -العذاب المهين وحده

 َم الَجاِهلِيَِّة يَبئغ ونَ  ،واإلسالم دعا إلى نبذ كل أمور الجاهلية ،الجاهلية ومورثات من عادات كئ سَ  قال تعالى:" أَفَح   ن  َوَمنئ أَحئ

ٍم ي وقِن وَن")المخخائخخدة: مخخاً لِّقَوئ كئ ِ ح  َك ه م   سخخخخخخبحخخانخخهوقخخد قخخال  ،(10ِمَن هللاَّ لَئخخِ أ وئ ا أَنَزَل هللاَّ  فخخَ ك م بِمخخَ وتعخخالى قبلهخخا:" َوَمن لَّمئ يَحئ

ق وَن")المائدة: وَن* الظَّالِم وَن* الفَاسخخخخخِ  ،الجاهلية وحكم ،فاهلل قد جعل الحكم حكمان: حكم هللا ورسخخخخخوله ،(41 -44الَكافِر 

ابتلى بحكم الجاهلية المبني على  ،فمن أعرض عن حكم هللا ورسخخخوله المبني على العلم والعدل والقسخخخط والنور والهدى

أّن النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم  -رضي هللا تعالى عنه -وعن جابر بن عبد هللا .(231تفسير السعدي: صـطططططططـططططططط )الجهل والظلم والغي

نئتِنَةن  قَاَل: َوى الَجاِهلِيَِّة؟ ... َدع وهَا فَإِنَّهَا م   ،(4101رقم  714/ 6أخرجه البخاري:)، كتاب تفسخخير القرآن)"..  ،َما بَال  َدعئ

ِ و لََّم: ابن مسخخخخخعود َعنئ َعبئِد هللاَّ لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخخخَ َي هللاَّ  َعنئه ، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ صخخخخخَ قَّ لَيئَ  ِمنَّا »َرضخخخخخِ د وَد، َوشخخخخخَ َمنئ لَطََم الخ 

َوى الَجاِهلِيَّةِ  ي وَب، َوَدَعا بَِدعئ  .(7814رقم  27/  8)أخرجه البخاري:، كتاب الجنائز) «الج 

 ،كلها مهلكة لصخخخاحبها في الدنيا فضخخخال عن العقوبة في اآلخرة ،سخخخبع وأكثر من كبائر الذنوب لمن منع أخوانه حقهم في الميراث

والقصخخص كثيرة والواقع مؤلم ولكن  ،وأن أردتم أكثر من ذلك فاسخخألوا من أكل حق أخوانه في الميراث ماذا فعل المال الحرام به

 نسأل هللا أن يهدينا لما يحب ويرضى. ،لي  هنا مجال ذكرها
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 المطالب التالية: في - علم الميراثاآليات التي ورد فيها ذكر : ثانيالمبحث ال

 .التفسير التحليلي آليات المواريث وما يلزم من ذلك :األولالمطلب 

ومعالجة لما كان متعارفاً عليه من قبل بتوريث األقوياء وترك لقد قدم الحق سخخخبحانه في آية سخخخابقة كتمهيد لتقسخخخيم الميراث 

ا تََرَك  َجاِل نَِصيبن ِممَّ َواِلَداِن الضخعفاء خصخوصخاً النساء فقال سبحانه وتعالى:" لِلرِّ ا تََرَك الئ َقئَرب وَن َولِلنَِّساِء نَِصيبن ِممَّ الئَوالَِداِن َواألئ

َقئَرب ونَ  م  هللاَّ  ِفي  ،(1")النسخاء:..َواألئ وبعد المقدمة شرع سبحانه وتعالى في التقسيم الفعلي لحق الورثة فبدأها بقوله تعالى:" ي وِصيك 

"... مئ اَلِدك  ٍر واآلية له ،(77النسخاء: )أَوئ ِ َوأَب و بَكئ ت  فََعاَدنِي َرس ول  هللاَّ ِ: أَنَّه  قَاَل:" َمِرضئ ا أكثر من سخبب نزول: فَعنئ َجابِِر بئِن َعبئِد هللاَّ

أَ، ث مَّ َرشَّ َعلَيَّ ِمنئه  فَأَفَقئ  ِ بَِماٍء فَتََوضَّ قِل  فََدَعا َرس ول  هللاَّ نَع  فِي َمالِي يَا َرس وت  فَق لئ فِي بَنِي َسلَِمةَ فََوَجَدانِي اَل أَعئ :" َكيئَف أَصئ ِ"ت   ،َل هللاَّ

يك م  هللاَّ  فِي  مئ فَنََزلَتئ ي وصخخخِ الِدك  ِد بئِن أيضخخخاً  َعنئ َجابِرٍ و .(7676رقم:  7831/ 3مسخخخلم:)، كتاب اإليمان) أَوئ عئ َرأَة  سخخخَ ، قَاَل: َجاَءِت امئ

بِ  ِ:" الرَّ وِل هللاَّ ًدا يِع فَقَالَتئ لَِرسخ  عئ دن، َوإِنََّما ت نئَكح  النَِّساء  َعلَى أَمئ إِنَّ سخَ عئ وه  فَقَبََض َما تََرَك سخَ  ،"اِلِهنَّ وَ هَلََك َوتََرَك ابئنَتَيئِن َوأََخاه ، فََعَمَد أَخ 

هَا ذَ  لِسخخِ :" فَلَمئ ي ِجبئهَا فِي َمجئ دٍ لَِك، ث مَّ َجاَءتئه  فَقَالَتئ عئ ِ ابئنَتَا سخخَ وَل هللاَّ لَّمَ فَقَاَل َرسخخ   ،"يَا َرسخخ  لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخَ ِ صخخَ ع  :" ول  هللاَّ  ،" لِي أََخاه  ادئ

اَء، فَقَخاَل: ا بَقِيَ " فَجخَ َك مخَ ن  َولخخَ ِه الثُّم  َرأَتخِ ِه الثُّل ثَيئِن َوإِلَى امئ فَعئ إِلَى ابئنَتَيخئ تئ آيَخة  الئِميَراثِ  ،"ادئ ا ،كتخخاب الفرائض) َونََزلخخَ اَء  بخاب مخَ  فيجخَ

لئِب. البّد بعد معالجة العادات الموروثة الثابتة في . (8213رقم  20/ 3أخرجه أبو داود في سخخخننه:)، حسخخخنه األلباني ِميَراِث الصخخخُّ

 وهذا ما حدث مع أخي سعد بن الربيع.  ،النف  من أحداث قوية كي تقتنع النف  وتقبل التغيير

مئ  اَلِدك  يك م  هللاَّ  فِي أَوئ ِمِر و: "وبدأ سخخخبحانه وتعالى اآلية بقوله:" ي وصخخخِ ر  بَِما فِيِه نَفئع  الئَمأئم وِر َوفِيِه اهئتَِمام  اآلئ َمئ ايَةَ ِهَي األئ الئِوصخخخخَ

ِة َصاَلِحهِ  والوصية ليست من أّي أحد وإنما من ربِّ العزة  (.هـخخخ 7124 ،(816/  4)التونسي ) وألنه المسؤول عن األوصياء لِِشدَّ

نون في تفي  -إال من رحم هللا -ورغم ذلك فالمسخخلمون ،االسخختجابة للوصخخية تبارك وتعالى وفي ذلك حمالً للموصخخي بسخخرعة وقوة

 .من الوصية ما أمكنهم ذلك وهلل األمر من قبل ومن بعد الهروب

والمعنى:  ،وبين الفرض ،بالوعظ ةوربما تكون مقترن ،والوصية يدور معناها بين العهد إلى الغير بما يعمل به في المستقبل

 (.م 7110 ،(330/ 4)رشخخخيد بن علي رضخخخا ) يعهد هللا أو يفرض هللا عليكم بايصخخخال حقوق أبنائكم بعد الموت على النحو التالي

ولذلك يدخل في هذه الوصخخخخخخية من باب أولى مراعاة المصخخخخخخالح الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسخخخخخخد، 

ليكم نارا وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسخخخخخخكم وأهمالزمخة التقوى على الخدوام كما قال تعالى: }وتخأمرونهم بطخاعخة هللا و

 : فاألوالد عند والديهم موصخخخى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصخخخية، وإما أن يضخخخيعوها فيسخخختحقوا بذلك الوعيد والعقابوالحجارة

 (.766 صـ، م 8000-هـ 7480 ،/ اللويحقت ،بن السعدي)

َكِر ِمثئل  َحظِّ األئ نئثَيَيئِن"ثّم قال سخخبحانه ِريِث  ::" لِلذَّ َعاِر بِإِبئطَاِل َما َكانَتئ َعلَيئِه الئَجاِهلِيَّة  ِمنئ َمنئِع تَوئ شخخئ ِ بِير  لإِلئ تِيَر فِيهَا هََذا التَّعئ َواخئ

وفً  ر  ًرا َمعئ قَرَّ َث األئ نئثَى م  اِء، فََكأَنَّه  َجَعَل إِرئ َضافَِة النِّسخَ ِ ف  بِاإلئ رَّ م واًل َعلَيئِه ي عئ َكِر َمحئ َث الذَّ ِريِع، َوَجَعَل إِرئ ل  فِي التَّشخئ َصخئ ا وَجَعلَه  ه َو األئ

َق اثئنَتَيئ أي: األوالد للصخخخلب، واألوالد لالبن، للذكر مثل حظ األنثيين، إن لم يكن معهم صخخخاحب فرض إِلَيئِه. اًء فَوئ ِن ." فَإِنئ ك نَّ نِسخخخَ

" ،أي: بنات صخخلب أو بنات ابن، ثالثا فأكثر نَّ ث ل ثَا َما تََرَك"فَلَه   ف  اع. أي: بنتا أو بنت ابن وهذا إجم" َوإِنئ َكانَتئ َواِحَدةً فَلَهَا النِّصخخئ

َق اثئنَتَيئِن" : فمخخا الفخخائخخدة في قولخخه:ولو قيخخل ثخخان ال يزيخخد ثلأنخخه ليعلم أن الفرض الخخذي هو ال -وهللا أعلم-؟. قيخخل: الفخخائخخدة في ذلخخك "فَوئ

ا تََرَك إِنئ َكاَن لَه  َولَدن "أي: أبوه وأمه "َوأِلَبََويئِه "  بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. د س  ِممَّ ي: أ " لِك لِّ َواِحٍد ِمنئه َما السُّ

ِه الثُّل ث  فَخإِنئ لَمئ يَك نئ لَخه  َولَخدن "ولخد صخخخخخخلخب أو ولخد ابن ذكرا كخان أو أنثى، واحخدا أو متعخددا.  أي: ثلث ما ورثه  "َوَوِرثَه  أَبََواه  فأَِل مِّ

 األبوان ألنا لو أعطينا األم ثلث المال، لزم زيادتها على األب، وهذا ال نظير له، فإن المعهود مساواتها لألب،
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د س  " أو أخذه ضخخعف ما تأخذه األم.  ِه السخخُّ َوةن فأَِل مِّ أشخخقاء، أو ألب، أو ألم، ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو  " فَإِنئ َكاَن لَه  إِخئ

ي بِهَا أَوئ َديئٍن ". محجوبين باألب أو الجد يٍَّة ي وصخخِ ِد َوصخخِ تنفيذ عد ، وبالديون التي على الميت قضخخاءبعد أي:  ثم قال تعالى:" ِمنئ بَعئ

ك   "الوصخخخخايا التي قد أوصخخخخى الميت بها بعد موته. مئ َوأَبئنَاؤ  ك  مئ نَفئًعا "آبَاؤ  وَن أَيُّه مئ أَقئَرب  لَك  ر  أهل ك فعل ذل فيأّي: فال تتبعوا  مئ اَل تَدئ

 فهو أمر هللاالجخاهليخة من إعطائها لألقوياء الذين يحاربون األعداء، وحرمان األطفال والنسخخخخخخاء ألنهم من الضخخخخخخعفاء، بل اتبعوا 

ِ إِنَّ  .اآلخرة أجوركم فينيا مصخخخالحكم وتعظم به الد فيأعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما تقوم به سخخخبحانه  ةً ِمَن هللاَّ َ "فَِريضخخخَ  هللاَّ

 أي: فرضها هللا الذي قد أحاط بكل شيء علما، وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. َكاَن َعلِيًما َحِكيًما"

ف  َما تََرَك  مئ ": أيها األزواج " نِصئ َن ثّم قال سخبحانه:" َولَك  ا تََركئ ب ع  ِممَّ م  الرُّ مئ إِن لَّمئ يَك ن لَّه نَّ َولَدن فَإِنئ َكاَن لَه نَّ َولَدن فَلَك  ك  َواج  أَزئ

مئ َولَدن فَإِن كَ  ت مئ إِن لَّمئ يَك نئ لَّك  ا تََركئ ب ع  ِممَّ ِد َوِصيٍَّة ي وِصيَن بِهَا أَوئ َديئٍن َولَه نَّ الرُّ مئ َولَدن فَلَ ِمن بَعئ ِد وَ اَن لَك  نئ بَعئ ت م مِّ ا تََركئ ن  ِممَّ ِصيٍَّة ه نَّ الثُّم 

وَن بِهَا أَوئ َديئٍن". والمراد بالولد ولد الصخخخخخخلب أو ولد االبن الذكر واألنثى، الواحد والمتعدد، الذي من الزوج أو من غيره،  ت وصخخخخخخ 

وإن كان له زوجان فأكثر  ،مجرد العقد يكفيالزوجة أن يكون مدخوال بها، بل  يوال يشخخخخخخترط ف ،ويخرج عنه ولد البنات إجماًعا

" أي: من أم، كما هي في  اشخختركتا أو اشخخختركن فيه على طريق التسخخخاوي. تن َرأَةن َولَه  أَخن أَوئ أ خئ لن ي وَرث  َكاللَةً أَِو امئ " َوإِنئ َكاَن َرج 

الكاللة  في األصل مصدرن بمعنى  يورث كاللة:بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد باإلخوة هنا اإلخوة لألم، فإذا كان 

عود أبو السخخ) اسخخت عيرت للقرابة من غير جهة الوالِد والولد لضخخعفها باإلضخخافة إلى قرابتهما ،وهو ذهاب  القوِة من اإلعياء ،الَكاللِ 

كاللة كما فسخخخخخخرها بذلك أبو أي: ال أب وال جد وال ابن وال ابن ابن وال بنت وال بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي ال ،((717/  08)

،" د س  نئه َما" أي: من األخ واألخت " السخخُّ  " بكر الصخخديق رضخخي هللا عنه، وقد حصخخل على ذلك االتفاق وهلل الحمد. " فَلِك لِّ َواِحٍد مِّ

َرَكاء  فِي الثُّل ِث" أي: ال يزيدون على الث ثََر ِمنئ َذلَِك" أي: من واحد " فَه مئ ش  لث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: " فَه مئ فَإِن َكان وا أَكئ

َرَكاء  فِي الثُّل ِث" أن َذَكرهم وأنثاهم سخخخواء، ألن لفظ "التشخخخريك يقتضخخخي التسخخخوية. يٍَّة ي وصخخخى بِها أَوئ َديئٍن َغيئَر  شخخخ  ِد َوصخخخِ " ِمنئ بَعئ

": أي غير مضخخخار للورثة في الوصخخخية كأن يوصخخخي بأكثر من الثلث ار   ،أو يقَر بديٍن غير حقيقي ،أو يوصخخخي ألحد الورثة ،م ضخخخَ

(: أي وهللا عليم بمخا ينفعكم وبنيخات الموصخخخخخخين منكم، حليم ال يعجخل بعقوبتكم بمخخالفخة أحكخامخه وال بالجزاء ع ى ل)َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن

ِ(: أي  .(م 7146 - ـخخخخخخه 7361، (714/  4) . تفسير المراغي762 تفسخير السعدي  ) مخالفتها عسخى أن تتوبوا د ود  هللاَّ )تِلئَك ح 

تِيَاِجهِ  بِِهمئ ِمَن الئَميِِّت َواحئ ِب ق رئ ِ، فاََل هَِذِه الئفََرائِض  َوالئَمقَاِدير  الَّتِي َجَعلَهَا هللاَّ  لِلئَوَرثَِة بَِحسخخخخخخَ د ود  هللاَّ مئ إِلَيئِه َوفَقئِدِهمئ لَه  ِعنئَد َعَدِمِه، ِهَي ح 

تَد وهَا َواَل ت   َ َوَرس ولَه (:  أَيئ فِيهَا فَلَمئ يَِزدئ بَعئض  الئَوَرثَِة َولَمئ يَنئق  تَعئ وهَا، َولِهََذا قَاَل: )َوَمنئ ي ِطِع هللاَّ ، بَلئ صئ بعضها بِِحيلٍَة َوَوِسيلَةٍ َجاِوز 

َمتِهِ  تِِه َوقِسخخخخئ ِ َوفَِريضخخخخَ ِم هللاَّ كئ ِري ) ،تََرَكه مئ َعلَى ح  ِخلئه  َجنَّاٍت تَجئ َ ي دئ ِص هللاَّ ز  الئَعِظيم  َوَمنئ يَعئ َنئهار  خالِِديَن فِيها َوذلَِك الئفَوئ تِهَا األئ ِمنئ تَحئ

نِِه َغيََّر َما َحَكَم  (: أَيئ لَِكوئ ِهينن ِخلئه  نَاًرا خالِداً فِيها َولَه  َعذابن م  د وَده  ي دئ دَّ حخ  ولَخه  َويَتَعخَ كئ َوَرسخخخخخخ  َ فِي ح  ادَّ هللاَّ ِمِه، َوهََذا إِنََّما هللاَّ  بِِه َوضخخخخخخَ

قِيِم. َلِيِم الئم  هَانَِة فِي الئَعَذاِب األئ ِ د ر  َعنئ َعَدِم الرضا بما قسم هللا وحكم به، َولِهََذا ي َجاِزيِه بِاإلئ  يَصئ

مئ فِي الئَكاللَِة":  تَفئت ونََك ق ِل هللاَّ  ي فئتِيك  وهذه عن  ،مّ الكاللة مع األخوة األ اآلية السخخابقة تحدثت عنوفي آخر السخخورة قال سخخبحانه:" يَسخخئ

لَّى هللا  الكاللة مع األخوة األشخخخقاء أو ألّب.  َي هللاَّ  َعنئه َما، قَاَل: َدَخَل َعلَيَّ النَّبِيُّ صخخخَ ِ َرضخخخِ وفي سخخخبب نزولها: عن َجابَِر بئَن َعبئِد هللاَّ

أَ فََصبَّ َعلَيَّ أَوئ  ، فَتََوضَّ لََّم َوأَنَا َمِريضن بُّوا َعلَيئهِ »قَاَل:  َعلَيئِه َوسخَ ؟ فَنََزلَتئ آيَة  « ص  : الَ يَِرث نِي إاِلَّ َكالَلَةن، فََكيئَف الِميَراث  ، فَق لئت   فََعقَلئت 

وِء الَعائِِد لِلئَمِريِض. كتاب الفرائض ،كتاب: المرضخخى) الفََرائِضِ  ضخخ  الميت  هيكما سخخبق: الكاللة و (.بَاب  ِميَراِث الئَكاَللَِة. ،بَاب  و 

ؤن هَلََك لَيئَ  لَه  َولَدن " أي: ال ذكر وال أنثى، " ي ر  َولَه  موت ولي  لخه ولد صخخخخخخلب وال ولد ابن، وال أب، وال جد، ولهذا قال:" إِِن امئ

تن " أي: شقيقة أو ألب، ف  َما تََرَك" ،األخت ألم قد سبق بيان حقها في اآلية السابقة () أ خئ " َوه َو" أي: أخوها الشقيق  ،" فَلَهَا نِصئ
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ا تََرَك يئِن فَلَه َما الثُّل ثَانِ أو الذي لألب " يَِرث هَا إِن لَّمئ يَك ن لَّهَا َولَدن " ولم يقدر له إرثا ألنه عاصب فيأخذ مالها كله، " فَإِن َكانَتَا اثئنَتَ   ِممَّ

ا ،" أي: أختين أو أكثر اال َونِسخخخخخخخَ َوةً ِرجخَ ان وا إِخئ ل  َحظِّ األنئثَيَيئِن "  ،ًء " أي: اجتمع عخدد من اإلخوة واألخوات" َوإِن كخَ َكِر ِمثخئ " فَلِلخذَّ

لُّواث بقوله:" يآيات الموارثّم يختم ربنا  ،فيسخخخقط فرض اإلناث ويعصخخخبهن إخوتهن مئ أَن تَضخخخِ م أحكامه التي يبين لك "  ي بَيِّن  هللاَّ  لَك 

عدم المسخخختقيم بسخخخبب جهلكم و يانه، وتعملوا بأحكامه، ولئال تضخخخلوا عن الصخخخراطتحتاجونها، فضخخخال منه وإحسخخخانا لكي تهتدوا بب

لِيلَ  ،علمكم ق وِعِه أِلَنَّ الئبَيَاَن ي نَافِي التَّضئ اَلِل اَل لِو  لِيل  بِنَفئِي الضَّ ود  التَّعئ   (.هـ 7124 ،(16/ 6) ،التونسي) َوالئَمقئص 

ٍء َعلِيمن "  يئ أي: عالم بالغيب والشخخهادة واألمور الماضخخية والمسخختقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من  " َوهللاَّ  بِك لِّ شخخَ

 (.(31/  6. وتفسير المراغي: )871 تفسير السعدي  ) علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع األزمنة واألمكنة
 

 :ذكرت علم الميراث التيالتعليق على موضوع السورة وموضوع اآليات  :ثانيالمطلب ال

ولذا اختلف الجو العام وقت نزول  ،لقد نزلت سخخخخخخورة النسخخخخخخاء في وقت متأخر نوعاً ما عن سخخخخخخورة البقرة وآل عمران  

أنها نزلت في  (( 211/ 1)تفسير التحرير والتنوير في التقديم للسورة:)ففي أغلب وأقوى أقوال أهل التفسير ،واألحداث التي تناسب السورة السخورة

 وفي هذه المرحلة قد بدأ يظهر الجو -صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -منتصخخخخف المرحلة المدنية بعد غزوة األحزاب حتى قبيل وفاة النبي

ب وكذا اتباع التشخخخخخريع الجديد في الجانب التعبدي ومخالفة أهل الكتاالعام للمجتمع المسخخخخخلم بتغيير في كثير من العادات والتقاليد 

وهذا يوغر صخخخدور المشخخخركين والمخالفين من أهل  -له ما يميزه عن المجتمعات األخرىمما جعل المجتمع المسخخخلم  والمشخخركين

وهذا هو المحور األسخخخاسخخخي في السخخخورة الكريمة بالحث على  -الكتاب والمتعاونين معهم من داخل الصخخخف المسخخخلم من المنافقين

ه بمراعاة حقوق العباد خصخخخخوصخخخخاً الضخخخخعفاء منهم وهؤالء أكلت حقوقهم حتى يسخخخختجيب المسخخخخلم لنداء رب -عّز وجلّ  -تقوى هللا 

وكذا مراعاة حقوق هللا تعالى من التشخخخريعات  ،في المجتمع الجاهلي من النسخخخاء واأليتام واألرامل والعبيد مسخخختحقاتهموضخخخاعت 

ي وقد وضح ذلك جلياَ ف ،سورة النساء وهذا األمر بدا واضخحاً جداً من أول السخورة حتى سخميت السورة باسم ،التعبدية والتعاملية

ن نَّفئ ٍ  ،أول آية في السخخورة م  الَِّذي َخلَقَك م مِّ َجهَا َواِحَدةٍ  قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق وا َربَّك   اً َوبَثَّ ِمنئه َما ِرَجاالً َكثِير َوَخلََق ِمنئهَا َزوئ

اءً  َ الَِّذي  َونِسخخخَ اَءل وَن بِهِ َواتَّق وا هللاَّ مئ َرقِيباً")النسخخخاء:  تَسخخخَ َ َكاَن َعلَيئك  َحاَم إِنَّ هللاَّ فالسخخخورة تنظم العالقات الداخلية بين األسخخخر  .(7َواألَرئ

المسخخخلمين وغير المسخخخلمين  ،وتنظم كذلك العالقات الخارجية بين الدول واألمم ،وأفراد المجتمع خصخخخوصخخخا األرحام والضخخخعفاء

/ 4)تفسخخخخير التحرير والتنوير في التقديم للسخخخخورة:) ومن ثّم االسخخخختعداد الجيد لألمن الداخلي والخارجي ،المسخخخخالمين والمحاربين

877)). 

 ومن العوامل المساعدة على التقوى ورد الحقوق األمر بالطهارة والصالة ومقاتلة المشركين إن استدعي األمر ذلك.

رواسب الجاهلية والعادات والتقاليد وبين تعاليم اإلسالم وما تفرضه ومن الغريب العجيب أن تجد الحرب الضروس الشرسة بين 

وإني أجخد نفسخخخخخخي في حرٍج كبير وخجخل عظيم حين أجد الجاهلية تطل بوجهها القبيح علينا بكل قوة ونحن في  ،على المسخخخخخخلمين

تحاول  وهي -ي المدنية الغربيةالتي تدع تالمجتمعاحتى في  -القرن الحادي والعشخخخخرين فنجد ظلم المرأة يحيط بها من كل جانب

ليه صلى هللا ع -مها ورفع شأنها إال محمدوما كرَّ  ،نها من اإلسخالمخفوِّ ورغم ذلك ي   ،أن تدفع عن نفسخها الظلم واألذى فال تسختطيع

للدول  دثوما يح ،على اإلسالماهلية السخابقة أسخوء من الجوتجد ظلم األيتام والفقراء والضخعفاء حتى وصخلنا إلى مرحلة  ،-وسخلم

 الضعيفة التي سلبت خيراتها واستعبدت شعوبها عن ببعيد.

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            164  

 ISSN: 2706-6495 

 
أن نكشف الغطاء مرة ثانية عن عظمة ديننا وقوته في اصالح البشرية وراحتها من عناء الفساد  -بفضل هللا تعالى -نحاولونحن  

نكاً َوَمنئ قال تعالى:"  -مسخخخخلم وغير مسخخخخلم -والظلم الذي تخلفه الجاهلية على المجتمع كله ةً ضخخخخَ ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيشخخخخَ َرَض َعن ِذكئ  أَعئ

َمى ")طه: َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر  َمةً لِّلئَعالَِميَن")األنبياء: .(784َونَحئ َسلئنَاَك إاِلَّ َرحئ  (.701وقال سبحانه:" َوَما أَرئ

ت المواريث هو نف  موضوع السورة والزالت اآليات في السخورة الكريمة تسير في نف  االتجاه حيث إّن موضوع آيا  

حق لك بذاتبع  ،فبعد التحدث عن حق اليتيم وحرمة ماله وخطورة االعتداء عليه ،في الخدفخاع عن حقوق الضخخخخخخعفاء والمسخخخخخخاكين

 األمر بالتوبة.ب ختم ثمّ  ،اعتدي عليهاإذا واتبعه بحقها  ،المرأة في الميراث

فقال سخخخخخخبحانه:"  ،المرأة حيخث جعلهخا أصخخخخخخل وبنى عليها حق الرجلونالحظ أنهخا في آيخات الميراث ركز على حقوق   

َكِر ِمثئل  َحظِّ األ نثَيَيئِن" مئ لِلذَّ الِدك  واعتبر ميراث المرأة أهم من ميراث الرجل دفعاً لما كان معروفاً  (.77النساء: )ي وِصيك م  هللاَّ  فِي أَوئ

 جعل أول ما يقرع األسماع عن الميراث هو حق المرأة. ع. ونالحظ أنهل ت ورث كالمتاعند أهل الجاهلية: أّن المرأة ال ترث ب
 

 .ة االستفادة منهايالوقوف على ختم اآليات واستخراج الحكم والفوائد وكيف :ثالثالمطلب ال

 المسلم على االستجابة ألمر هللا: تكون سبباً في هدايةشارات ودالالت إه اآليات حكم وفوائد كثيرة تعطي ّن لهذإ

 :ابتدأ الحق سخخخبحانه اآلية األولى بقوله :" الِدك مئ يك م  هللاَّ  فِي أَوئ ن إال لحر  وال يكو ،الوصخخخية تكون بالعهد بالخير للغير "ي وصخخخِ

ي به ي بالموصخخَ هل يجوز  ،فكيف بالعبيد حينما يوصخيهم سخخيدهم ،وإذا كانت الوصخية من الملك سخخبحانه وتعالى لعباده ،الموصخِ

ويا حسخخرة من خالف الوصخخية الغالية من الملك سخخبحانه وتعالى.  ،قدار الخير الذي تحويه هذه الوصخخيةمما و ،لهم مخالفة أمره

ولذلك فسخخخخره بعضخخخخهم بأّن المعنى:" يأمركم هللا ويفرض عليكم، وعدل عن األمر إلى اإليصخخخخاء ألنه أبلغ وأدل على االهتمام 

وفيه داللة على أّن هللا أرحم  .(هـخخ. 7471عطية،  ت/(.  486/  8) ،هـخخ(7810) الحسيني األلوسي)"وطلب الحصول بسرعة

سخخبحانه أعلم بمصخخالحهم وشخخؤونهم  آخر، وهوألنه ربما يأخذه الهوى إلى ابن عن ابن  ،تهم عليهمقرغم شخخف باألبناء من األباء

 وهذا ما يتضح من الفائدة التالية. ،من أنفسهم أعلم

 -اوفيها داللة على خطورتها وعظمته -المرة الواحدة في القرآن الكريم من الوصية باألبناء لآلباءوينبغي التنويه: إلى أّن هذه هي 

 ربّما لعدم اهتمام األبناء باآلباء عك  حال اآلباء مع األبناء.  ،رغم أنه سبحانه ذكر الوصية باآلباء لألبناء ثالث مرات

 وختم سبحانه هذه اآلية بثالث جمل مهمة جداً:

مئ  ك  مئ نَفئعاً": األولى:" آبَاؤ  وَن أَيُّه مئ أَقئَرب  لَك  ر  مئ الَ تَدئ ك  لَ  ،هذه بمثابة التعليل لتلك القسخخخخخخمة َوأَبئنَاؤ  م  أَِم وصخخخخخخدق هللا تعالى:" ق لئ أَأَنت مئ أَعئ

ال ف ،وإذا كان األمر منه سخخخبحانه ،بأّن القاسخخخم هو هللا ،كأنها الراحة للنفوس وقطع الشخخخكوك وطمأنينة الجميع ،(740البقرة: )"هللاَّ  

 راد لحكمه وال معقب لقضائه وأمره سبحانه.

:"ِ َن هللاَّ ةً مِّ فهو سبحانه الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي  ،وهل بعد فرض هللا فرض وبعد أمره سبحانه أمر الثانية:" فَِريضخَ

 ففرضه واجب الطاعة والقبول. ،وهو أعلم بما رزق وقّسم ،قّسم

َ َكاَن َعلِيماً َحِكيماً:الث  ،فلي  ذلك عن هوى وإنّما عن علم وحكمة ،وإذا سخخخلمنا هلل تعالى بأّن الحكم حكمه واألمر أمره الثة:" إِنَّ هللاَّ

فال  ،مةحتى جمع هللا بين العلم والحك ،وجمع ربنا سخخخبحانه وتعالى بين الصخخخفتين ألن العلم وحده ال يكفي والحكمة وحدها ال تكفي

ٍم  ،ومن جمع بين العلم والحكمخخة فال حكم أفضخخخخخخخخل من حكمخخه ،جهخخل وال هوى مخخاً لِّقَوئ كئ ِ ح  ن  ِمَن هللاَّ سخخخخخخَ قخخال تعخخالى:" َوَمنئ أَحئ

قال تعالى:" فََمِن  ،المؤمنين أن يطيع أمر بهم ليسخخخخخخعدوا في الدنيا واآلخرةعلى . وهذا هو الدين الذي يؤكد (10ي وقِن وَن")المخائخدة:

ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َضنكاً  َوالَ  ه َداَي فاَلَ يَِضلُّ  اتَّبَعَ  َرَض َعن ِذكئ قَى * َوَمنئ أَعئ َمى")طه: يَشئ َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر   ،(784َونَحئ
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لَمئ أَنََّما يَتَّبِع وَن أَهئَواَءه مئ   تَِجيب وا لََك فَاعئ َم َوَمنئ أََضلُّ مِ  وقال سخبحانه:" فَإِن لَّمئ يَسئ َ الَ يَهئِدي القَوئ ِ إِنَّ هللاَّ َن هللاَّ ِن اتَّبََع هََواه  بَِغيئِر ه ًدى مِّ مَّ

 التي تدل على كمال العلم والحكمة. ،(.  وأكد ربنا ذلك باسمية الجملة وبحرف التوكيد " إّن "10الظَّالِِميَن")القصص:

 ":وختم سبحانه اآلية الثانية بجملتين 

ِ":وَ  :"بقوله تعالى األولى َن هللاَّ يَّةً مِّ ِ  ،ختم سبحانه اآليات بالوصية كما بدأها بالوصية صخِ َعاِن والوصية من هللا تعالى َجِديَرةن بِاإلئ ذئ

يَِّة هللاِ  ،لَهَا، َوالئَعَمِل بِم وِجبِهَا ِذ َوصخخخخخِ ِريضن َعلَى أَخئ لَم  َما  -تََعالَى  -وهََذا تَحئ هَا َوه َو يَعئ ٍة، َوتَنئبِيهن إِلَى أَنَّه  تََعالَى فََرضخخخخخَ َكاِمِه بِق وَّ َوأَحئ

لََحِة لَنَافِيهَا ِمَن الئ  لَم  أَنَّ َخيئِر، َوالئَمصخئ نَّا نَعئ ، َوإَِذا ك  ٍء َعلِيمن يئ لَم  ِمنَّا بَِمَصالِِحنَا، َوَمنَافِِعنَا فََما َعلَيئنَا إِالَّ  -تََعالَى َشأئن ه   -ه  ، َوه َو بِك لِّ شخَ  أَعئ

َمَل بَِما ي نئِزل ه  َعلَيئنَا ِمنئ ِهَدايَتِهِ  ِعَن لَِوَصايَاه ، َوفََرائِِضِه، َونَعئ  .أَنئ ن ذئ

الِ  َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن": الثانية:" ق وبَِة َمنئ َوهللا  َعلِيمن بَِمصخخخخخَ ل وا بِع  مئ بِأَنئ ت َعجِّ َمح  لَك  مئ َحلِيمن اَل يَسخخخخخئ يَن ِمنئك  مئ َوبِنِيَّاِت الئم وصخخخخخِ ، َوَمنَافِِعك  مئ ِحك 

َطئفَالِ  اِء، َواألئ َماِن النِّسخخخخَ مئ بِِحرئ َمحئ لَك  يَِّة، َكَما أَنَّه  لَمئ يَسخخخخئ تِِه بِالئَوصخخخخِ ارَّ وَن ِمنئه ، َوم ضخخخخَ تَاء  ِ  تَسخخخخئ ل  بِالئِعقَاِب فِي ِمَن اإلئ ِث، َوه َو اَل ي َعجِّ رئ

الِف   ى أَنئ يَت وَب الئم خخَ الَفَتِهَخا َعسخخخخخخَ ِه َواَل فِي الئَجَزاِء َعلَى م خخَ امخِ كخَ نئَذار ،أَحئ ِ وِل الئِعقَخاِب اَل ي نَافِي الئَوِعيَد َواإلئ َر ن ز  لََم أَنَّ تَخأَخُّ اَل فَ  ،ولِنَعئ

أنه سخخبحانه أعلم بنيات مع العلم من أهم ما في الختام بالحلم و .((341 - 342/ 4)تفسخخير المنار:)ًِ  تَرَّ بِِحلئِمهيَنئبَِغي لِلئَعاقِِل أَنئ يَغئ 

بحانه وربما يذكرنا ربنا س ،فيكون حلم هللا أنسب إليه دٍ مأو خطأن غير متع ،العباد فربما يقع ضخررن على أحد الورثة غير مقصخود

ألنه حلم  ،بأنه مهما حاولنا العدل جاهدين في ذلك فلن نحقق العدل الكامل ألن الكمال لي  إلى البشخخر فيأتي الحلم ليناسخخب المقام

يفتح  أتي الحلمفي.....،  ،أو التمييز في العطاء ،كتأخير التقسخخيم -وكذلك ربما يأتي ضخخرر بتقصخخير متعمد ،مع علم بمقصخخد الخلق

وذلك  فيحتاج إلى نية التوبة ،وربما تكون نية الضخخرر مقصخخودة ولو لم يتحقق الضخخرر ،باب التوبة وترد الحقوق إلى أصخخحابها

 لحلم هللا أقرب.

 ذكر أمرين في غاية األهمية: في اآلية الثالثة 

ِ": إذا كخخانخخت أوامر هللا عّز وجخخل  د ود  هللاَّ َك حخخ  قخخال  ،ونواهيخخه حخخدود فال يجوز الخروج عنهخخا في األوامراألول: قولخخه تعخخالى:" تِلخخئ

ا " د وهخخَ تخخَ ِ فاَلَ تَعئ د ود  هللاَّ َك حخخ  ِ فاَلَ  ،وال يجوز االقتراب منهخخا في النواهي ،(881البقرة:)تعخخالى:" تِلخخئ د ود  هللاَّ َك حخخ  قخخال تعخخالى:" تِلخخئ

 ألن الجزاء في نف  اآلية والتي تليها. ،ر( وذلك أدعى لسرعة االستجابة وعدم التأخي721تَقئَرب وهَا" )البقرة: 

منبثقة  -مصلى هللا عليه وسل -: ويتنج عن ذلك أّن طاعة النبيربط بين الطاعة هلل ورسخوله والجنة وختمها بالفوز العظيم الثاني:

وَل فَقَدئ أَطَاَع  قال تعالى:" َمن ي ِطعِ  ،-صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -فال تقبل طاعة هللا لمن خالف أمر الرسخخخخول ،عن طاعة هللا سخخخخ  الرَّ

"َ في كل حياته خصوصاً في األمور  -صلى هللا عليه وسلم -وينتج أيضا: هنيئاً لمن استجاب ألمر ربه ورسوله ،(20النسخاء:)هللاَّ

لعك  او ،وذلك الفوز العظيم في الدنيا واآلخرة ،المالية وعلى رأسخخخخخها تقسخخخخخيم الميراث كما أمر هللا دون ظلم أو تأخير أو تمييز

 يبني فالعقل وحده اليقيم أمة وال ،بعقله وعلمه فلن يستغني عن الوحي وفي هذا اشخارة إلى أّن األنسان مهما بلغ .في اآلية التالية

 حتى يعيش في ظل الشرع. ،أجياالً 

 وياشخقاء وتعاسخة من خالف أمر هللا ورسولهفي اآلية الرابعة ربط بين المعصخية وتعدي حدود هللا وختمها بالعذاب المهين :- 

ه ألن ،من حياته خصوصاً األمور المالية وعلى رأسها إعطاء حقوق الميراث ألصحابها شخيءفي أّي  -صخلى هللا عليه وسخلم

ه  " ،تعدى حدود هللا ِ فَقَدئ ظَلََم نَفئسخخخخَ د وَد هللاَّ  -برد الحقوق مالم يتب - محدقة بهوليعلم أّن عقوبة هللا ،(7الطالق: )" َوَمن يَتََعدَّ ح 

 في الدنيا واآلخرة. ،إن عاجالً أو آجالً 
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وتعدي حدود  ،الثاني: جمع هللا في اآلية بين فعلين وعقوبتين: جمع سبحانه بين المعصية: وهي ترك األمر كا ترك الميراث

" وله عذاب مهين": وهو العذاب  ،لعذاب البدنيوبين قوله سبحانه:" يدخله ناراً خالداً فيها": وهو ا ،هللا: وهو فعل المعصية

أما  ،وقيل إّن المعصية: غلبة النف  بالشهوة. والعافية(نسأل هللا العفو ) وهو أشد إيالماً من العذاب البدني ،الروحي النفسي

ـ  7487 ،إشراف ومراجعة: مهدي ،(441/ 1)األرمي العلوي الهرري الشافعي:) التعدي هو اإلصرار على الذنب  8007 -ه

د ر  َعنئ َعَدِم الرضا ب (.م ِمِه، َوهََذا إِنََّما يَصئ كئ َ فِي ح  نِِه َغيََّر َما َحَكَم هللاَّ  بِِه َوَضادَّ هللاَّ ير ابن كث) ما قسم هللا وحكم بهوقيل: لَِكوئ

 (.هـ 7471 ،: شم  الدينت ،(803/  8القرشي البصري ثم الدمشقي )

 ا ربنا بجملتين:في اآلية األخيرة ختمه 

لُّوا": مئ أَن تَضخخخخخِ موها يبين هللا لكم الضخخخخخاللة لتعلأو  ،لئال تضخخخخخلوا أو ،والمعنى يبين هللا كراهة أن تضخخخخخلوا األولى:" ي بَيِّن  هللاَّ  لَك 

فهو سخخبحانه  ،فال عذر ألحد منكم في التأخير أو التعطيل ،وابتداًء من غير طلب ،يبين سخخبحانه فضخخالً منه وإحسخخاناً  ،فتتجنبواها

 .شيءوتعالى بكل 

ٍء َعلِيمن": قًا الثانية:" َوهللاَّ  بِك لِّ َشيئ ِريف ه  ِصدئ ويخشى  ،ولذا يرهب جنابه (.هـخخخ 7480 ،(811/  77الرازي )) فَيَك ون  بَيَان ه  َحقًّا َوتَعئ

 سعي في االستجابة ألمره.وي   ،ويطلب رضاه ،عقابه

 جدا:: تانمهم تانملحوظ

َ َكاَن َعلِيماً حَ  ،نالحظ أّن اآليات الثالث ختمت بصفة العلم للملك سبحانه تتبع اآلياتعد ب األولى: ِكيماً". ففي األولى:" إِنَّ هللاَّ

ٍء َعلِيمن". وهذا فيه  يئ هللا  اء فهو فضلالعطفأّما  ،ترغيباً وترهيباً عطاًء ووفي الثانية:" َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن". وفي الثالثة: " َوهللاَّ  بِك لِّ شخَ

 هفي يكونفالترغيب أّما و طلب وال سخخخخخخؤال.غير فيشخخخخخخرع لهم من  ما ينظم حاجاتهمإلى وكرمه بأنه سخخخخخخبحانه يعلم حاجة عباده 

ّما أمع الرضخخخا التام بحكم هللا وتقسخخخيمه. و ،وكذا سخخخرعة االسخخختجابة طلباً لمرضخخخاته سخخخبحانه ،خال  النية لعظم األجر والثواببإ

أو عصياٍن  ،أو التأخير في التقسيم ،أو الكراهة لحكم هللا ،أو الرياء في العمل ،ورسوله على حكم هللا باالعتراض نيكوفالترهيب 

وهذا في زماننا  ،وحخب للرحمن سخخخخخخبحخانخه أكثر من النف  والمخال والولخد ،وقوة ايمخان ،وكخل ذلخك يحتخاج مجخاهخدة نف ٍ  ،أمر هللا

 يصعب وجوده إال من رحم هللا.

ومن  ،ففي شخخرعه الهداية والسخخعادة والراحة ،ابتدأ سخخبحانه وتعالى بالوصخخية وختم بالوصخخية وبيّن ما نحتاج حتى ال نضخخلالثانية: 

 وفي اآلية األولى:" إن هللا كان عليكم رقيبا". ،عليم" ءشيوالختام:" إن هللا بكل  ،يعص فقد ضل وهلك

ه وأهله ويبارك له في نفسخخخخ ،حتى يرضخخخى هللا تعالى عنه ، تعالىالبد للمسخخخلم من االسخخختجابة ألمر هللاوفي الختام نقول: أنه 

 وإّما النار والعذاب ،أّما في اآلخرة فإّما الجنة والفوز العظيم ،ويصخخخخرف عنه السخخخخوء في الدنيا ،ويخلف عليه الخير ،وماله وولده

 المهين. نسأل هللا العفو والعافية.
 

 المطالب التالية: يف -تطبيق أحكام الشريعة المبحث الثالث: 

لت إلى أسوأ وقد وص ،إلى البشرية وقد تعفّنت وتخلّفت -صلى هللا عليه وسلم -لقد أرسل هللا تبارك وتعالى رسوله محمداً  

الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وقطيعة الشرك ووانتشر فيها  ،مرحلة من الفقر والمرض والجهل وكثرة الحروب وعدم األمان

فَر   ،األكبر والمرأة تورث كالمتاع االبنفالميراث ال يرث إال من يحمل السيف أو  ،البنات وأكل الحقوقاألرحام ووأد   بئن  قال َجعئ

نَاَم َونَأئك ل  الئَميئتَةَ َونَأئتِي الئفََواِحَش َونَقئ  َصئ ب د  األئ ًما أَهئَل َجاِهلِيٍَّة نَعئ نَّا قَوئ َحاَم َون  أَبِي طَالٍِب:" ك  َرئ ِسيء  الئِجَواَر يَأئك ل  الئقَِويُّ ِمنَّا طَع  األئ

قَه  َوأََمانَتَه  وَ  ِرف  نََسبَه  َوِصدئ نَّا َعلَى َذلَِك َحتَّى بََعَث هللاَّ  إِلَيئنَا َرس واًل ِمنَّا نَعئ ِعيَف فَك  ب َده  َونَ الضَّ َده  َونَعئ ِ لِن َوحِّ لََع َما َعفَافَه  فََدَعانَا إِلَى هللاَّ خئ
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نَّا نَ  ََمانَةِ ك  ِق الئَحِديِث َوأََداِء األئ ثَاِن َوأََمَرنَا بِِصدئ َوئ نَا ِمنئ د ونِِه ِمنئ الئِحَجاَرِة َواألئ ن  َوآبَاؤ  ب د  نَحئ ِن الئِجَواِر َوالئَكفِّ َعنئ عئ سئ ِحِم َوح   َوِصلَِة الرَّ

وِر  ِل الزُّ َماِء َونَهَانَا َعنئ الئفََواِحِش َوقَوئ ِرك  بِِه َشيئئًا الئَمَحاِرِم َوالدِّ َده  اَل ن شئ َ َوحئ ب َد هللاَّ َصنَِة َوأََمَرنَا أَنئ نَعئ ِف الئم حئ ِل َماَل الئيَتِيِم َوقَذئ َوأَكئ

اَلِم...  سئ ِ م وَر اإلئ
َد َعلَيئِه أ  يَاِم قَاَل فََعدَّ َكاِة َوالصِّ اَلِة َوالزَّ قال الشيخ  ،(7140رقم  866/  3)أخرجه أحمد في مسنده:) "َوأََمَرنَا بِالصَّ

 -صلى هللا عليه وسلم -ولّما أرسل النبي .(هـ 7471 ،: محمد حسين شم  الدينت شاكر في التعليق على المسند: اسناده صيح.

ث أس  حي ،من رعاة األغنام إلى قادة لألمم والبلدان حال هؤالء القوم يغيراستطاع في فترة ال تساوي في حساب الزمن شيئاً أن 

 ،يسوده القيم واألخالق ،في المدينة مجتمعاً فريداً  -صلى هللا عليه وسلم -النبي

واستطاعوا  ،وفتحوا الجزيرة ،حيث ملكوا الدنيا ،وذلك بعد العبودية هلل تبارك وتعالى فسعدوا في دنياهم وإن شاء هللا في آخرتهم 

هذا ما يؤكده و ،فال سعادة للبشرية جميعا إال في ظل شرع هللا ،لم يكن يتخيلها أحدن يوماً من األيام التي ،كسر شوكة الفرس والروم

 هذا المبحث: 

 :ماذا لو طبقت األمة الشريعة كاملة :المطلب األول

ِحَم َربُّكَ قال تعالى ،وآخرتهملقد خلق الخلق ليسعدهم في دنياهم   "َولَِذلَِك  :" إاِلَّ َمن رَّ فإذا استقامت  ،(771هود:)َخلَقَه مئ

 َوالَ  الَ يَِضلُّ قال تعالى:" فََمِن اتَّبََع ه َداَي فَ  ،وإذا تفلّتتئ تشقى بقدر تفلتها ،سعدت في دنئياها وآخرتها البشرية على منهج هللا تعالى

ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َضنكاً  َرَض َعن ِذكئ قَى * َوَمنئ أَعئ َمى")طه:  يَشئ َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر  (. ويقول سبحانه:" َمنئ َعِمَل 784-783َونَحئ

ن َذَكٍر أَوئ أ نثَى يِيَنَّه  َحيَاةً طَيِّبَةً  َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ  المجتمعأمر هللا التي تعود على الفرد وعلى االستقامة ائد فو(. و11)النحل:"َوه َو م 

 منها: ،كثيرة جداً 

  في النف  والعرض والمال ،ستوى الفرد والمجتمععلى م ،واألمن النفسي ،االقتصاديواألمن  ،االجتماعيتحقيق األمن، 

ن   قال تعالى:" الَِّذيَن آَمن وا لَئَِك لَه م  األَمئ هئتَد وَن")األنعام: َولَمئ يَلئِبس وا إِيَمانَه م بِظ لئٍم أ وئ ب د وا َربَّ وقال سبحانه:"  ،(28َوه م مُّ فَلئيَعئ

وعٍ  ن ج  ٍف")قريش:  هََذا البَيئِت*الَِّذي أَطئَعَمه م مِّ نئ َخوئ نه على العبادة األمن الغذائي ثّم األمن حيث رتب سبحا ،(4-3َوآَمنَه م مِّ

ِضنَا أََو لَمئ ن   ،النفسي ٍء وقال سبحانه:" َوقَال وا إِن نَّتَّبِِع اله َدى َمَعَك ن تََخطَّفئ ِمنئ أَرئ بَى إِلَيئِه ثََمَرات  ك لِّ َشيئ ن لَّه مئ َحَرماً آِمناً ي جئ َمكِّ

نَّا ن لَّد  قاً مِّ زئ لَم وَن")القصص: رِّ ثََره مئ الَ يَعئ ق هَا  ،(11َولَِكنَّ أَكئ َمِئنَّةً يَأئتِيهَا ِرزئ طئ يَةً َكانَتئ آِمنَةً مُّ وقال تعالى:" َوَضَرَب هللاَّ  َمثاَلً قَرئ

ن وعِ  َرَغداً مِّ ِ فَأََذاقَهَا هللاَّ  لِبَاَس الج  ِم هللاَّ نَع وَن")النحل: ك لِّ َمَكاٍن فََكفََرتئ بِأَنئع  ِف بَِما َكان وا يَصئ وذلك ألّن الشريعة  (.778َوالئَخوئ

لتخلص اوذلك بمعالجة أسباب الجريمة حتى تساعد جميع األفراد على  ،وإنّما تغلق أبواب الفساد ،ال تعاقب على الفساد فقط

المخالفة  فإذا حدثت ،وإنّما هي تهذب النفوس وتربيها على االستقامة ،فالشريعة ليست سيفاً على المؤمنين بها ،من الجريمة

 (.30   ،عوي ) حتى تدفع الشبهة والحد ما وجدت إلى ذلك سبيالً  ،تكون العقوبة وفق ترتيبات واجراءات

 ن َذَكٍر أَوئ أ نثَى ،وتلك الحياة الطيبة كثرة الرزق والخير والبركة يِيَنَّه  َحيَاةً  قال تعالى:" َمنئ َعِمَل َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ َوه َو م 

َمل وَن" طَيِّبَةً  َسِن َما َكان وا يَعئ َره م بِأَحئ ِزيَنَّه مئ أَجئ فََعنئ أَبِي  ،وهذا يجده الفرد كما يكون في المجتمع المسلم كله (.11:)النحل َولَنَجئ

ِض، َخيئرن أِلَهئِل  َرئ َمل  ِبِه فِي األئ ِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم:" َحدٌّ ي عئ بَِعيَن ه َريئَرةَ قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاَّ وا أَرئ طَر  ِض ِمنئ أَنئ ي مئ َرئ األئ

د ودِ  ،أبواب الحدود) َصبَاًحا" (. وابن 2183رقم  404: 2أخرجه أحمد في مسنده:)، قال األلباني: حديث حسن ،بَاب  إِقَاَمِة الئح 

 (.(8132رقم  116: 3ماجة:)
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 المسلم  ،حتى من يعيش في ظل المجتمع ،لراحة والطمأنينة والسعادة للمسلم على مستوى الفرد وكذا على مستوى الجماعةا

َمةً لِّلئَعالَِميَن")األنبياء:  ،ولو لم يكن من المسلمين َسلئنَاَك إاِلَّ َرحئ وذلك ألّن الشريعة الغراء تراعي  ،(701قال تعالى:" َوَما أَرئ

في حال اقامته أو  ،وفي حال نشاطه أو كسله ،وفي حال غناه أو فقره ،حال من يعيش تحت ظلها في حال صحته أو مرضه

َعهَا". حتى من لم يؤمن بها تراعي حاله فلم تفرض عليه ترك دينه فئساً إاِلَّ قال ربي:" الَ ي َكلِّف  هللاَّ  نَ  ،سفره سئ حفظته من و ،و 

لئنَا َعلَيئَك الِكتَاَب  ،وكذلك الشريعة راعت حتى الحيوان ،وراعته حال مرضه أو حاجته ،والظلم االعتداء قال سبحانه:" َونَزَّ

ءٍ  َمةً  َوه ًدى تِبئيَاناً لِّك لِّ َشيئ لِِميَن")النحل:  َوَرحئ سئ َرى لِلئم   (.21َوب شئ

  حيث إّن الشريعة اإلسالمية تأمر المؤمن  ،والسالح واالقتصادالقوة والتقدم والرقي في الدين واألخالق والعلم والسياسة

، َخيئرن َوأََحبُّ إِلَى هللاِ ِمَن َعنئ أَبِي ه َريئَرةَ، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم:" الئ  ،ءشيفي كل بالقوة  ِمن  الئقَِويُّ ؤئ م 

ِعيِف، َوفِي ك ل  َخيئرن .." ِمِن الضَّ ؤئ تَِعانَِة بِاهلِل َوتَفئِويِض الئَمقَاِديِر هلِلَِّ  ،كتاب القدر) الئم  ِز َوااِلسئ ِك الئَعجئ ِة َوتَرئ ِر بِالئق وَّ َمئ  ،بَابن فِي األئ

ن  قال تعالى: ،((8664رقم  8018: 4(. ومسلم:)2117رقم  311: 74أخرجه أحمد في مسنده:) ت م مِّ تَطَعئ ا اسئ وا لَه م مَّ "َوأَِعدُّ

ةٍ  ِ  ق وَّ ِهب وَن ِبِه َعد وَّ هللاَّ بَاِط الَخيئِل ت رئ ")األنفال:  َوِمن رِّ ك مئ   .(60َوَعد وَّ

 بين الجميع حتى غير المسلم يجد حقه كامالً بين  فشريعة اإلسالم عادلة ،العدل المطلق الدائم بين كل الخلق حتى الحيوان

ِ  ،المسلمين خيراً من دينه ِط ش هََداَء هلِلَّ اِميَن بِالئقِسئ مئ أَوِ الَوالَِديئنِ  قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمن وا ك ون وا قَوَّ األَقئَربِيَن وَ  َولَوئ َعلَى أَنف ِسك 

ِدل وا إِن يَك نئ َغنِياًّ أَوئ فَقِيراً  لَى بِِهَما فاَلَ تَتَّبِع وا الهََوى أَن تَعئ َمل وَن َخبِيراً")الن فَاهللَّ  أَوئ َ َكاَن بَِما تَعئ وا فَإِنَّ هللاَّ ِرض  وا أَوئ ت عئ ساء: َوإِن تَلئو 

ِ صَ فَعنئ َعائَِشةَ، َرِضَي هللاَّ   ،ولو كان القائد نفسه فالحكم في شريعة اإلسالم ال يجامل أحداً حتى ،(731 لَّى  َعنئهَا، أَنَّ َرس وَل هللاَّ

مئ أَنَّه مئ َكان وا إَِذا َسَرَق ِفيِهم  الشَِّريف  تََرك وه ، َوإَِذا َسَرَق فِيِهم  » .. قَاَل:  هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم، ِعيف   إِنََّما هَلََك الَِّذيَن ِمنئ قَبئلِك   أَقَام وا الضَّ

 ِ ت  يََدهَاَعلَيئِه الئَحدَّ، َوايئم  هللاَّ ، لَقَطَعئ ٍد َسَرقَتئ َحمَّ : 4أخرجه البخاري:) بَاب  َحِديِث الَغاِر. ،كتاب األنبياء) «، لَوئ أَنَّ فَاِطَمةَ بِنئَت م 

د وِد. ،كتاب الحدود ،(3411رقم  711 فَاَعِة فِي الئح  ِريِف َوَغيئِرِه، َوالنَّهئِي َعِن الشَّ اِرِق الشَّ رقم  7371: 3:)مسلم بَاب  قَطئِع السَّ

حتى أنه في حادثة شهيرة قد سرق أحد الصحابة وأراد أهله أن ينسبوا الحادثة إلى أحد اليهود فنزل القرآن ليؤكد  ،((7622

َم بَيئَن النَّاِس بَِما قال تعالى:"  ،على الحق سواء المخطئ مسلم أو غير مسلم ك  َوالَتَك ن   هللاَّ  أََراكَ إِنَّا أنَزلئنَا إِلَيئَك الِكتَاَب بِالَحقِّ لِتَحئ

ِحيماً  لِّلئَخائِنِيَن َخِصيماً  َ َكاَن َغف وراً رَّ َ إِنَّ هللاَّ فِِر هللاَّ تَغئ َ الَ ي ِحبُّ َمن َكاَن  * َوالَ  * َواسئ تَان وَن أَنف َسه مئ إِنَّ هللاَّ ت َجاِدلئ َعِن الَِّذيَن يَخئ

اناً أَثِيماً" فيأمر الشرع بالعدل بين األبناء  ،بين غير األرحام يؤمر به بين األرحام والعدل كما هو (.701)النساء:  َخوَّ

َماِن بئِن بَِشيرٍ فَ  ،والزجات مئ » أّن النَّبِيِّ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم قَاَل: َعِن النُّعئ اَلِدك  ِدل وا فِي أَوئ وفضلها  كتاب الهبة) «اتَّق وا هللاَ، َواعئ

ِطَي اآلَخرِ  ،والتحريض عليها ِدَل بَيئنَه مئ َوي عئ ، َحتَّى يَعئ زئ َض َولَِدِه َشيئئًا لَمئ يَج  طَى بَعئ هَد  يَن ِمثئلَه ، َوالَ بَاب  الِهبَِة لِلئَولَِد، َوإَِذا أَعئ  ي شئ

اَلدِ  ،كتاب الهبات (،8126رقم  711: 3أخرجه البخاري:) َعلَيئِه. َوئ ِض األئ  7843: 8مسلم:)، فِي الئِهبَةِ  بَاب  َكَراهَِة تَفئِضيِل بَعئ

َرأَتَاِن فََماَل إِلَى إِ  .((7683رقم  َم الئقِيَاَمِة َعنئ أَبِي ه َريئَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم قَاَل: "َمنئ َكانَتئ لَه  امئ َداه َما، َجاَء يَوئ حئ

" ِم  فيباب  ،كتاب النكاح) َوِشقُّه  َمائِلن ، رقم 8/801(، وأبو داود )70018، رقم 8/417أحمد )أخرجه  بَيئَن النَِّساِء.الئقَسئ

8731)). 

 مساوةوذلك كله بسبب العدل وال ،الحب والتقدير والتبجيل بين جميع أفراد األمة جميعاً من أول القائد حتى أقل فرٍد في األمة، 

 ،حتى ولو كان من أقل الناس ،والمشاورة بين الراعي والرعية التي تعطي تقديراً لكل رأي معتبر
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ِ لِنَت لَه مئ   َن هللاَّ َمٍة مِّ ف  َعنئ  قال ربنا لحبيبه صلى هللا عليه وسلم:" فَبَِما َرحئ لَِك فَاعئ وا ِمنئ َحوئ  ه مئ َولَوئ ك نَت فَظاًّ َغلِيظَ القَلئِب النفَضُّ

تَ  فِرئ لَه مئ َواسئ لِيَن")آل عمران:  غئ تََوكِّ َ ي ِحبُّ الم  ِ إِنَّ هللاَّ َت فَتََوكَّلئ َعلَى هللاَّ ِر فَإَِذا َعَزمئ ه مئ ِفي األَمئ َخاِطبًا "،(711َوَشاِورئ يَق ول  تََعالَى م 

ِمنِيَن  ؤئ تَنًّا َعلَيئهِ َوَعلَى الئم  مئ ِرِه، َوأَطَاَب َرس ولَه  َصلَّى هللاَّ  َعلَيئهِ َوَسلََّم، م  ِرِه، التَّاِرِكيَن لَِزجئ تَّبِِعيَن أِلَمئ تِِه، الئم  مَّ
فِيَما أاََلَن بِهِ قَلئبَه  َعلَى أ 

 َ وا َعنئَك َوتََرك وَك، َولَِكنَّ هللاَّ نئَت سيَِّئ الئَكاَلِم قَاِسَي الئقَلئِب َعلَيئِهمئ اَلنئفَضُّ أئلِيفًا َك، َوأاََلَن َجانِبََك لَه مئ تَ  َجَمَعه مئ َعلَيئ لَه مئ لَفئظَه .. َولَوئ ك 

يِ  لِق ل وبِِهمئ  ِر إَِذا َحَدث، تَطئ َمئ َحابَه  فِي األئ ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم ي َشاِور  أَصئ ؛ لِيَك ون وا فِي..َولَِذلَِك  َكاَن َرس ول  هللاَّ َما يَفئَعل ونَه  يبًا لِق ل وبِِهمئ

 .(( 48/  8كثير:) ابن) "أَنئَشطَ لَه مئ 

 بالشهوات  رغبات البدن إشباعفإّن أنظمة الدنيا ال تعرف إال  ،سعادة القلب وراحته في الدنيا قبل السعادة الحقيقية في اآلخرة

 -أو حلةال يراعي حرمة  -أو إن شئت فقل هدفها: هو السعي في الرخاء المالي بأّي وسيلة ،والملذات فقط كالحيوان تماماً 

بمعالجة  ،سعاد الخلق في الدنياإأّما الشريعة اإلسالمية فهدفها األساسي هو:  ،وقد ينجح في ذلك وقد ال ينجح ،عسكريةوالقوة ال

 ،سنةمع ربط عالقة الناس ببعضهم باألخالق الح ،واشباع رغبات البدن بالحالل الذي أحله هللا ،القلب بالعبادة والصلة بالخالق

وكذلك  ،حيث ربط الناس ببعضهم وربطهم بخالقهم عن طريق القلب والبدن فأسعد لهم الدنيا حتى ولو كان بهم الضيق والشدة

وتلك  ،وهذه هي السعادة الحقيقية ،تسعى الشريعة إلسعاد الخلق في آخرتهم بالفوز برضوان هللا والجنة والنجاة من النار

 ال باليوم اآلخر.حقائق ال يعرفها من ال يؤمن باهلل و
 

 خطورة التفلت من دين هللا. :المطلب الثاني

ة يمنة أو يسخخخر االنحراففإن  ،عنه االنحرافإن هللا تبارك وتعالى شخخخرع للناس طريق العدل والخير وهو الوسخخخط الذي ال يجوز 

ةً  ،هالك مئ أ مَّ طاً ")البقرة:  قال تعالى:" َوَكَذلَِك َجَعلئنَاك  وإّن محاولة التفلت من دين هللا تباك وتعالى ظناً أّن هذا من دين  ،(743َوسخخخَ

ن أوامر واحد مولذلك لما انحرفت األمة في أمر  ،إلى ضخخخخخخياع دين هللا بالكلية -في بعض األحيان -فهو خلل كبير يؤدي إلى ،هللا

ذلك لّما ول ،-صلى هللا عليه وسلم -سول هللايوم أحد هزمت هزيمة كبيرة رغم أن قائد المعركة هو ر -صخلى هللا عليه وسلم -النبي

زٍء بفضل هللا توضيح ج -وهذا ما نحاول ،خسرت كثيراً  -صلى هللا عليه وسلم -عن طريق ربها وسنة نبيها -اآلن -األمة نحرفتا

 نسأل هللا التوفيق: -منه في هذه االطاللة

 ومن أراد أن  ،وهذه أول وأخطر سخخبب من أسخخباب ضخخياع الدين من حياة المسخخلمين ،تفكك وتشخختت األسخخرة وضخخياع أفرادها

 ولنراجع أحوال المجتمعات ،واألمر مخيف جداً  ،وما مقدار نسبة الطالق اليوم ،يراجع واقع المسلمين اليومليعرف الحقائق ف

 وهللا المستعان. ،الغربية مع أوالدهم وحال األوالد

 البد لحل مشخخخخخخاكل  ،ألن عالج المشخخخخخخاكل بالقانون فقط عبث وضخخخخخخياع ،ت لدرجة يصخخخخخخعب حلهاكثرة الجرائم في المجتمعا

 وهو ما نسميه في اإلسالم مراقبة هللا عزّ  ،المجتمعات من أمور منها: تربية الضخمير الذاتي لإلنسخان ليكون رقيباً على نفسخه

 ثّم بعد ذلك من يخالف تقام عليه الحدود زجراً ال انتقاماً. ،وجّل. وكذلك وجود بدائل عن مشكل المجتمع بالحلول العملية

 وقامت  ،فمن ال يؤمن بربِّ نزع من قلبه الرحمة ،وانتشخخخار الشخخخدة والقسخخخوة ،انعدام الرحمة واإلنسخخخانية في هذه المجتمعات

عالى:" قال ت ،أللفة والمحبةوالشخخخخريعة فتزرع فيها الرحمة وتنموا فيها اأما دولة اإليمان  ،حياته على ما تمليه عليه شخخخخهوته

َكاةَ َوالَِّذيَن ه مئ بِآيَاتِنَا ي   ت وَن الزَّ ت ب هَا لِلَِّذيَن يَتَّق وَن َوي ؤئ ٍء فََسأَكئ َمتِي َوِسَعتئ ك لَّ َشيئ ِمن وَن")األعراف: َوَرحئ   ،(716ؤئ
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مئ َعِزيزن َعلَيئِه َما ك  ولن ِمنئ أَنئف سخخخخِ مئ َرسخخخخ  ِمنِيَن َرء وفن َرِحيمن")التوبة: وقال سخخخخبحانه:" لَقَدئ َجاَءك  ؤئ مئ بِالئم   ،(782َعنِتُّمئ َحِريصن َعلَيئك 

 .وينتج عن ذلك صلة الرحم وبّر الوالدين وحسن الجوار والعطف على الصغير ومراعاة حق الفقير والمريض والضعيف..

 وانظر إلى المجتمع الغربي وما ،آخر شخخيءأي ال قانون وال قيم وال  ،الشخخهوة الجنسخخية الجارفة التي ال يسخختطيع أحدن إيقافها 

ألّن فتنة الرجال بالنسخخخخخاء ال  ،وال يعلم عالجها إال هللا ،ال يعرفها أحد التيتشخخخخخار األمراض وان ،حدث فيه وكثرة اإلجهاض

وفتح أبواب العالقة القائمة على  ،من القانون لمن خالف ءشخخخخخيمع  ،الخوف من هللا الخالق وال يمنعها إال ،ينظمها إلى الدين

 ،معبطريقة تأكل كل خير في أّي مجت وفشو الربا ،وخذ مع الشهوة شرب الخمر وانتشار القتل ،ما يرضي هللا تبارك وتعالى

 ووصول السرقة إلى حد يفوق كل تخيل رغم صرامة القانون وقسوته.

 أما اإلسخخخخخخالم ال يميز بين الخلق جميعا إلى على  ،جخة كبيرةانقسخخخخخخام المجتمع إلى طبقخات والتمييز بين طبقخات المجتمع بخدر

َرمَ  قال تعالى:" يَا ،الدين وبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرف وا إِنَّ أَكئ مئ ش ع  مئ ِمنئ َذَكٍر َوأ نئثَى َوَجَعلئنَاك  ِ أَتئ أَيُّهَا النَّاس  إِنَّا َخلَقئنَاك  مئ ِعنئَد هللاَّ َ ك  مئ إِنَّ هللاَّ قَاك 

)الحجرات:  َعلِيمن  ِريقِ  ،(73َخبِيرن لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم فِي أَوَسِط أَيَّاِم التَّشئ طئبَةَ النَّبِي صخَ هد خ  َرةَ، َعَمنئ شخَ قَاَل  :قال ،فَعنئ أَبِي نَضخئ

مئ َواِحدن، أاَلَ وَ  ، أاَلَ إِنَّ َربَّك  لََّم: أَيُّهَا النَّاس  لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوسخخخخخَ ول  صخخخخخَ ، َوالَ َرسخخخخخ  َل لَِعَربِي  َعلَى َعَجِمي  مئ َواِحدن، أاَلَ الَ فَضخخخخخئ إِنَّ أَبَاك 

َوَد، إاِلَّ بِالتَّقئَوى" َمَر َعلَى أَسخخخخخئ َمَر، َوالَ أَحئ َوَد َعلَى أَحئ ، َوالَ أَسخخخخخئ لَِعَجِمي  َعلَى َعَربِي 
رقم:  414/  32أخرجه أحمد في مسخخخخخنده:)) 

وال أن  في هذا أن أذكر قول ربنا تبارك  ،لمخة تمزقهخا العنصخخخخخخرية وتقتلها الطبقاتأمخا المجتمعخات غير المسخخخخخخ (. 83421

َمى .. "-صلى هللا عليه وسلم -وتعالى لحبيبه َعئ  (.8)عب :  :" َعبََ  َوتََولَّى * أَنئ َجاَءه  األئ
 

 :الخاتمة. 3

 .الفهرسثم  ،أهم النتائج والتوصيات وشملت 

 أهم النتائج: .1.3

 عن التركة بعد وفاة المورث نوالمسخخخؤوليوهو وصخخخيته سخخخبحانه إلى أولياء األمور  ،فريضخخخة من هللا تقسخخخيم الميراث، 

 مهما كانت الحجج. االعتذارألمره سبحانه وعدم التلكؤ أو  االستجابةفيجب علينا 

 قال ف ،ةوحذر من المخالفة وتوعد بالعقوب ،أخبر سخخخخخخبحانه وتعالى بعد عرض التفصخخخخخخيل عن المواريث بأن هذه حدوده

والطاعة بالفوز العظيم بجنات تجري من تحتها  االستجابةووعد على  سبحانه:" يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين"

 األنهار خالدين فيها.

  ختم هللا سخخخخخخبحخانخه اآليخات الثالث بخالعلم وجمع مع العلم الحلم والحكمخة ليدل على العدل المطلق الذي يراعي حق جميع

 هللا.ويعطي اشارة على وجوب الرضا والتسليم ألمر  ،ظلم ألحداألفراد دون 

 عم سواء أكان بز ،خرج عن حدود هللا في التقسيم فيمن ،والشقاءوالقطيعة  ،والخسران والحرمان ،الضخالل كل الضالل

قال تعالى:" ي بَيِّن   ،أو من ادعى أّن عنده أفضخخخل من حكم هللا ،أو من اعترض ولم يلتزم بأمر هللا ،أن حكم هللا غير عادل

ٍء َعلِيمن".   مئ أَن تَِضلُّوا َوهللاَّ  بِك لِّ َشيئ  هللاَّ  لَك 

 فإنه سخخخبحانه أعلم بمن ،السخخخعادة كل السخخخعادة والراحة والطمأنينة واأللفة والمحبة في العيش تحت شخخخرع في كل حياته 

 الخبير بعباده ومصالحهم. ،خلق وهو اللطيف في علمه وحكمه
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 وصيات:الت .2.3

 عنها. االستغناءال يمكن  والتي ،درست التيفإنه أو العلوم  ،على األمة جميعاً االهتمام بتعلم علم الميراث 

 ففيه دالالت وحكم وهدايات ال  ،يجب عمل دراسخخخة لخواتيم اآليات حسخخخب كل موضخخخوع من موضخخخوعات القرآن الكريم

 يجوز السكوت عليها. وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

 

 ـعفهـــرس المراجـ. 1

 مطبعة عيسى الحلبي، أحكام المواريث في الشخريعة اإلسالمية على المذاهب األربعةم(. 7143، عبد الحميد. )محي الدين 

 .القاهرة(. )د. ط

 إرشخخخاد العقل السخخخليم إلى مزايا الكتاب . )د.ت(. هـخخخخخخخخ(128)المتوفى:  أبو السخخخعود، مصخخخطفى العمادي محمد بن محمد بن

 .بيروت .ط( د.) دار إحياء التراث العربي .الكريم

 أضواء البيان م(. 7111-ه 7471ـخخخ( )ه7313 :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى ،الشنقيطي

 لبنان.. بيروت .ط( د.)والنشر والتوزيع. لطباعة دار الفكر ل ،في إيضاح القرآن بالقرآن

 ير الجديد من تفسخختحرير المعنى السخخديد وتنوير العقل »التحرير والتنوير  ،(7124. )ابن عاشخخور محمد الطاهر، التونسخخي

 .تون  .ط( د.)الدار التونسية للنشر  :الناشر «الكتاب المجيد

   طبعة الشركة السعودية لألبحاث والتسوق. .الشريعةتطبيق عبد الحليم. )د.ت(.  ،عوي 

 7. ططبعة دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد حسخخين شخخم  الدين .تفسخخير القرآن العظيمهـخخخخخخخ(. 7471) ،اسخخماعيل ابن كثير 

 .بيروت

 ىاألول، الطبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده تفسير المراغيهـخخخ(. 7361)أحمد بن مصطفى  ،المراغي، 

 مصر

  الطبعة دار الفكر المعاصخخخر .التفسخخخير المنير في العقيدة والشخخخريعة والمنهجهـخخخخخخخخ(. 7472) ،وهبة بن مصخخخطفىالزحيلي ،

 .دمشق .الثانية

 حدائق الروح والريحان في روابي علوم  تفسيرهـخخخخ(. 7487) ،محمد األمين بن عبد هللا ،األرمي العلوي الهرري الشافعي

 .األولى ،دار طوق النجاة، بيروت ،ة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهديإشراف ومراجع .القرآن

  دار إحياء التراث  ،تحقيق/ محمد عوض مرعب. تهذيب اللغة(. 8077) ،هـخخخخخخ310أبو منصور  ،محمداألزهري الهروي

   .بيروت .األولى. الطبعة العربي

  32لكتب عالم ا .التوقيف على مهمات التعاريفم(. 7110هـخخخخخخخخخخ، 7470) ،زين الدين محمدالحدادي ثم المناوي القاهري 

  .القاهرة. األولى. الطبعة عبد الخالق ثروت

 القاهرة .ط( د.)طبعة دار الحديث . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. )د.ت(. عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي. 

 الرسالة األولى –د محمد شاكر تحقيق أحم .في تأويل القرآنجامع البيان هـ(. 7480) ،محمد بن جرير ،الطبري. 
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 رة بن موسخخى بن الضخخحا ،الترمذي وئ م(. 7112)تأريخ النشخخر:  ،هـخخخخخخخ(811أبو عيسخخى )المتوفى: ك محمد بن عيسخخى بن سخخَ

 .بيروت ،ط( د.). الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،المحقق: بشار عواد معروف .سنن الترمذي -الجامع الكبير 

  الجامع المسخخخند الصخخخحيح المختصخخخر من أمور رسخخخول هللا ه(. 7488) ،عبد هللامحمد بن إسخخخماعيل أبو الجعفي  ،البخاري

الناشخخخر: دار طوق النجاة )مصخخخورة عن  ،المحقق: محمد زهير بن ناصخخخر الناصخخخر .صخخخلى هللا عليه وسخخخلم وسخخخننه وأيامه

 .األولى الطبعة: ،السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 طبعخخة دار الكتخخب  ،وإبراهيم أطفيش ،تحقيق أحمخخد البردوني .الجخخامع ألحكخخام القرآنم(. 714) ،أبو عبخخد هللا ،القرطبي

 الثانية. –المصرية 

 عبد-تحقيق/ مختار إبراهيم الهائج  .جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير(. 8001 – 7486) ،جالل الدين ،السخخخيوطي 

 .ط()د .  مجمع البحوث اإلسالمية -األزهر الشريف   ،حسن عيسى عبد الظاهر -الحميد محمد ندا 

  دار العلم للماليين ،بعلبكي تحقيق/ رمزي منير. جمهرة اللغةم(. 7121) ،هـخخخخخخخخ387أبو بكر محمد بن الحسخخخن ابن دريد ،

 .بيروت .األولىالطبعة 

 الطبعة األولى ،طبعة دار السالم ،771   ،المرأة في اإلسالمحقائق وشبهات حول (. 8070د. محمد. ) ،عمارة. 

  دستور العلماء = جامع ه(. 7487)سخنة النشخر:  ،هـخخخخخخ(78القاضخي عبد النبي بن عبد الرسخول )المتوفى: ق األحمد نكري

روت، . بياألولى، الطبعة دار الكتب العلمية ،حسخخن هاني فحص عرب عباراته الفارسخخية/ .العلوم في اصخخطالحات الفنون

 .لبنان

 روح المعاني في تفسير القرآن هـخخخخخخ(. 7471) ،هـخخخخخخ(7810شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )المتوفى:  ،األلوسي

  .بيروت .األولى، الطبعة دار الكتب العلمية ،تحيق /علي عبد الباري عطية .العظيم والسبع المثاني

 الرياض .ط( د.) مكتبة المعارف .حيحةالسلسلة الص)د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 

 الرياض ،ط( د.) مكتبة المعارف .السلسلة الضعيفة)د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 

  عادل مرشخخد  -المحقق: شخخعيب األرنؤوط  .سخخنن ابن ماجههـخخخخخخخ(. 7430) ،ابن ماجةأبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني- 

 .الطبعة: األولى ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،َعبد اللّطيف حرز هللا -محمَّد كامل قره بللي 

 تاني ِجسخئ  .سنن أبي داود ،(هـخخخخخخ7430أبو داود سخليمان بن األشخعث بن إسخحاق بن بشخير بن شداد بن عمرو األزدي ) ،السخِّ

د كاِمل قره بللي -المحقق: شَعيب األرنؤوط   .الطبعة: األولى ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،مَحمَّ

 حققه وخرج أحاديثه/ حسخخن  .السخخنن الكبرى ،(م8007أبو عبد الرحمن أحمد بن شخخعيب بن علي الخراسخخاني، ) ،النسخخائي

 ،الناشخخر: مؤسخخسخخة الرسخخالة ، بن عبد المحسخخن التركيقدم له: عبد هللا ،أشخخرف عليه: شخخعيب األرناؤوط ،عبد المنعم شخخلبي

 .الطبعة: األولى ،بيروت

 دار العلم  ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار .الصخخحاح تاج اللغة وصخخحاح العربية(. 7401)أبو نصخخر الجوهري  ،الفارابي

 .بيروت ،الرابعة، الطبعة للماليين

 ط( د.) المكتب اإلسالمي .الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف )د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 
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 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات اإليهاميدور اللعب  

 إعداد الباحثة/ هند أحمد عبد هللا الصائغ

 جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية ، قسم رياض أطفال، كلية التربية،ماجستير التربية في الطفولة المبكرة

  2007@hotmail.com-q.girl Email: 

 الملخص

 أطفال لدى الخجل مستوى عن الكشف اإليهامي، للعب الروضة أطفال ممارسة درجة على التعرفهدفت الدراسة إلى 

 نع الكشةةف األطفال، عند الخجل سةةلو  خفض على اإليهامي اللعب تأثير درجة على التعرف اإليهامي، اللعب أثناء الروضةةة

 تلمتغيرا تعزى والتي الروضةةة أطفال لدى الخجل مسةةتوى خفض على اإليهامي اللعب دور حول إحصةةاةية داللة ذات الفروق

 اسةةيالدر الفصةةل خالل األطفال رياض لمعلمات عنيزة مدينة في الدراسةةة طبقت ،لألطفال الدراسةةي المسةةتوى الخبرة، سةةنوات

 (411) ةبلغ عدد افراد العينكأداة لجمع البيانات، واالستبانة في الدراسة،  المنهج الوصةفياسةتخدام  ه، وتم4111 العام من الثاني

 تفي خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة جاء اإليهاميان الدرجة الكلية لدور اللعب  عنالدراسة وأسةفرت نتاةج  ،معلمة

، ومسةةةةةةتوى الخجل عند األطفالعند  اإليهاميعدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةاةية لكال من لممارسةةةةةةة اللعب بدرجة كبيرة، 

 سةةةةةةنوات الخبرة ي  زى لمتغيرتُعوأثره على خفض مسةةةةةةتوى الخجل  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسةةةةةةة اللعب  األطفال

ضرورة استخدام اللعب  هاأهممن التوصيات  بعدد   الخروج يمكن فإنَّاوبناء  على نتاةج الدراسة ، سةتوى اليي تدرسةا المعلمةالمو

 تبصةةير ،جولين مما يعيق اكتسةةابهم للمعرفةكاسةةتراتيجية تعليمية لما لها من أهمية في خفض سةةلو  الخجل لألطفال الخ اإليهامي

 على أثر نم لا لما وذلك تطبيقا لنجاح يسةةتلزم ما كل وتوفير اإليهامي باللعب االهتمام بضةةرورة األطفال رياض على القاةمين

 والترفيهية تعليميةال العملية في وتوظيفا اإليهامي اللعب بأهمية المعلمات تبصةةير للطفل، النفسةةية والنواحي السةةلوكية االنفعاالت

 .لألطفال

 

 .الخجل مستوى، الروضة أطفال، االجتماعي الخجل، اإليهامياللعب  الكلمات المفتاحية:
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The Role of Imaginative Play in Reducing the Level of Shyness among Kindergarten 

Children from the Teachers' Point of View 

By: Hend Ahmad A Alsaygh 

Abstract 

The study aimed to identify the degree of practice of imaginary play by kindergarten 

children, reveal the level of shyness among kindergarten children during imaginary play, identify 

the degree of influence of imaginary play on reducing shyness behavior among children, and detect 

statistically significant differences about the role of imaginary play on reducing the level of 

shyness. Kindergarten children, which is due to the variables of years of experience, the 

educational level of children, the study was applied in the city of Unaizah for kindergarten teachers 

during the second semester of the year 1444 AH, and the descriptive approach was used in the 

study, and the questionnaire as a tool for data collection. The sample number was (142) female 

teachers, the results of the study revealed that the total degree of the role of imaginary play in 

reducing the level of shyness among kindergarten children came to a large degree. Shyness is 

attributed to the variables of years of experience and the level taught by the teacher, and based on 

the results of the study, a number of recommendations can be made, the most important of which 

is the need to use imaginary play as an educational strategy because of its importance in reducing 

shyness behavior for shy children, which hinders their acquisition of knowledge, Enlightening 

those in charge of kindergartens of the need to pay attention to imaginative play and providing all 

that is necessary for the success of its application, because of its impact on the behavioral emotions 

and psychological aspects of the child. Enlightening the teachers of the importance of imaginative 

play and its employment in the educational and recreational process for children. 

Keywords: Imaginary play, Social shyness, Kindergarten children, Level of shyness 
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 الدراسةمقدمة . 1

رعاية خاصـة لينمو الطفل نمواً سليماً خال من إلى  الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان ألنها تحتاجتعتبر مرحلة 

األمراض والمعوقات، ومـع تعقيدات الحيـاة والصعوبات كان لزاماً على القاةمين بالطفولة سواء كانوا أسراً ومربين ومدارس أن 

تشخيص بين بمراحل الطفولة و، وقد أهتم العديد من الباحثين والمراألطفاليبيلوا المزيد من الجهود لتوفير الحياة الكريمة لهؤالء 

 خصاةصها وسماتها.

ولقد ازدادت العناية بتربية الطفل في كل مراحل نموه وتعليما بشكل عام، وبمرحلة ما قبل المدرسة بشكل خاص، نتيجة 

سلوكا،  طلما اظهرتا البحوث التربوية والنفسية من أهمية السنوات الخمس األولى من عمر الطفل في تشكيل شخصيتا وتحديد أنما

 ففيها تتكون كل األسس التي تبنى عليها الخصاةص الشخصية الالحقة من جسمية وعقلية واجتماعية وعاطفية وسلوكية.

وتكمن فيا  ،واالجتماعيعلى تكوين سلو  الطفل النفسي  يعملحيث الطفولة وسيط تربوي هام مرحلة  في اللعب ويعد

عب الجمعي الل طريقتسيطر على حياتا، ويشبع الطفل حاجاتا عن طريق اللعب فيعرف حقوقا وواجباتا عن  التيأسس النشاط 

طفل، وتكوين النمو اللغوي للإلى  كما يؤدي اللعب ،وانفعالياً  ومعرفياً واجتماعياً  مدخل أساسي لنمو الطفل عقلياً يعتبر ، فهو الياتي

 (1141المجادي، )القالف، االتصال لديامهارات 

حول لتمركز ويتحرر من االتي يتواجد فيها الطفل ويستهدفها فيتوجا اليها ويشار  االخرين فاللعب هو الساحة الطبيعية 

 وكل ذلك يحدث بتلقاةية في موقف طبيعي ويعبر عن مشاعره وانفعاالتا ورغباتا وصراعاتا،مع من حولا، اليات ويقيم عالقات 

 (.1142الحيالي،) أال وهو اللعب

اعية االجتم األطفالالعاب الطفولة المبكرة اليي يساعد في تطوير مهارات  اشكال شكل شاةع من اإليهاميويعد اللعب 

 (.1142،)الحيالي

أدواراً معينة، بعضها يأخي مسار الشخصيات  األطفالمجموعة من األلعاب التي يمثل بها  اإليهامياللعب  كما يعتبر

 همانفعاالتمن خالل إدراكاتهم المباشرة او  األطفالات، أو خصاةص تؤثر على ياإلنسانية بفضل ما يتميزون با من سلوك

ي تمن الخيال وغيرها من األدوار الوهمية ال شيءالحركات الجسمية التي تنطوي على  مثلالوجدانية، وبعضها يمثل مهارات 

 .(1142)العجيلي، يضعها الطفل لنفسا

مع رفقاء اللعب، وأكدت  في حياة الطفل االجتماعية عالقات اجتماعية مبكرةعلى أهمية تكوين  (1144،وتؤكد )باداود

أن الطفل يحصل من خالل عالقاتا االجتماعية بالصغار في محيطا إلى  باإلضافة على أثرها على التكيـف الشخـصي للطفـل

 النموذج المناسب للسلو  في المواقف االجتماعيـة المختلفـة.على 

لى إ بسبب الخجل أو غيره يؤدي قلتها والعكس بالعكس، فعدم وجود العالقات االجتماعية المبكرة في حياة الطفـل أو

لتي ا وأيـضـا الـصعوبات ،باكراً الطفل من صعوبات في مستقبل حياتا إذا لم تعالج  عاطفية وتساهم في معانـاة اضطرابات

 النفسي أو الشخصي في المستقبل. التكيـف بسوءمع رفقاةهم في قت مبكر تنبـئ  األطفاليجدها 
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ل ، بحيث تشكاألطفالمشكلة الخجل، وهـي مشكلة نفسية اجتماعية لدى  األطفالومن أهم المشكالت التي يعاني منها 

ن، والتردد، وباآلخري في المواقف االجتماعيـة والخـوف وضـعف الثقـة بـالنفس مشكلة حقيقية للفـرد في عـدم الرغبة بالمشاركة

وقد يترافق ذلك مع حدوث ارتعاش في أطراف الجسم ، عند الحديث والتكلم بصوت منخفض، واحمرار الوجا، وتصبب العـرق

 (.1142عربيات،  المعاقبة،)الحديث امام اآلخرين  مثل اليدين عند

وخفض اضطرابات السلو   األطفاليعد اللعب أحد الطرق اإلرشادية الشاةعة في مجـال إرشـاد  سبق وبناء على ما

فهو يعمل على إشباع حاجات الطفل ويتيح لا الفرصة في التعبير عن انفعاالتا، وخبراتا المكبوتة، وتوتراتا الناجمة عن 

 (.1142)الرواشدة،. المواقف المحبطة التـي يتعرض لها في حياتا

االضطرابات السلوكية واالجتماعية )كالخجل( في بناء شخصية الطفـل مـن أثر أكدت على انها مـن الدراسـات يتضح 

 إليهاميا، كما أن العديد من الدراسات تناولت اللعب األطفالالناحية النفسية واالنفعالية واالجتماعية وأثرها في التكيف لدى 

يجمع المتغيرين في دراسة واحدة لمعرفة دور  لم تجد الباحثة ماوبعد البحث ، فلوأثره على العديد من جوانب شخصية الط

دفع الباحثة إلجراء هيه  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات، وهيا ما خفض مستوىفي  اإليهامياللعب 

 الدراسة.

 مشكلة الدراسة . 1.1

فترة تكونية حاسمة في حياة الفرد وذلك ألنها الفترة التي يتم فيها وضع البيور األولي  األطفالتعد مرحلة رياض 

مة عن نفسا الطفل فكرة واضحة وسلي للشخصية التي تتبلور وتظهر مالمحها في مستقبل حياة الطفل وهي الفترة التي يكون فيها

 .(1111)محمد، والعقلية واالجتماعيةوالنفسية  ومفهومـا محـددا لياتا الجسمية

لحياة إذ مركز ا الطفل، ويعد بأشكالا المتباينةإلى  أساسي بالنسبة فاللعبوعن طريق اللعب ينمو الطفل ويتعلم، 

نوع من التفاهم مع ما يقلقا أو مع ما يبهجا.  العاطفية ويتمكن من الوصول إلي االضطراباتيستطيع من خاللا التخلص من 

أو التمثيل الرمزي  اإليهامياللعب  وباستخداميمثل اللعب لب الدراما،  عادة ما تبدأ الدراما باللعب حيث األطفالوفي حياة 

 . (1111)محمد، ومخاوفا وحين يقوم بيلك فإنا يضعها في موضع يمكن التحكم فيا يواجا الطفل قلقا، أفراحا

شكل خاص، ب األطفالتأكيدات التربويين بأهمية استخدام اللعب في التعلم بشكل عام، والقضاء على مشاكل إلى  استناداً 

حددت مشكلة الدراسة الحالية ت ،جوانب نمو شخصية الطفلالعديد من الدراسات التي أكدت فعالية اللعب في إلى  وبالرجوع

طفال الروضة من وجهة نظر المعلمات، وفي هيا اإلطار سعت الخجل لدى أ مستوىفي خفض  اإليهاميباستقصاء دور اللعب 

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية:إلى  الدراسة

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 السؤال الرئيس: 

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟ اإليهاميما دور اللعب   
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 :التالية االسئلة الفرعيةويتفرع من السؤال الرئيس 

 ؟اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةما  .4

 ؟اإليهاميما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  .1

 ؟األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  درجةما  .2

ى تعز والتيالخجل لدى أطفال الروضة مستوى على خفض  اإليهامياللعب  لدورفروق ذات داللة إحصاةية حول ال ما .1

 لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال؟

 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تحقيق األهداف التالية:إلى  تسعى الدراسة الحالية 

  .اإليهاميللعب ممارسة أطفال الروضة  درجة التعرف على (4

 .اإليهاميمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  الكشف عن (1

 .األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  درجةعلى  التعرف (2

الخجل لدى أطفال الروضة  مستوىعلى خفض  اإليهامياللعب  دورالكشف عن الفروق ذات داللة إحصاةية حول  (1

 تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال. والتي

 

 :أهمية الدراسة. 1.1

 تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

لط ها تسكونتها تبرز أهمي ، كمااألطفالاستجابة الهتمام الدولة بمرحلة رياض تكتسب هيه الدراسة أهميتها من كونها 

لتسلية ل، فاللعب ليس وسيلة األطفالالتعرف على دالالت لعب وتساهم في الضوء على موضوع ال تزال األبحاث فيا قليلة، 

طرق فعالة ب اإليهاميكما انها ستسهم في توظيف اللعب  وسيلة تعليمية فعالة كما انا وسيلة تشخيصية وعالجية، فحسب، بل هو

ي لفت ، وقد تفيد نتاةج الدراسة فالنفسية والتخلص من مشاكلهم كالخجل األطفالبما يسهم في تحسين صحة  األطفالفي رياض 

 دراسة هيه المتغيرات في مجتمعات مختلفة وعلى عينات أخرى .انتباه الباحثين لالتجاه نحو 

 حدود الدراسة. 5.1

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:

مستوى الخجل على أطفال الروضة من وجهة نظر  خفضعلى  ودوره اإليهامياللعب  الحدود الموضوعية: -

 المعلمات.

  .األطفال رياضمعلمات  الحدود البشرية: -

 .ـه4111الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمانية: -

 .مدينة عنيزة الحدود المكانية: -
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 :مصطلحات الدراسة. 1.1

لفة طفل أو أكثر بلعب األدوار المختيقوم الفيا ونشاط تمثيلي قاةم علي خيال الطفل  هو)التخيلي(:  اإليهامياللعب 

من خالل هيا النوع من اللعب مع األدوار تكييف  األطفالويتعلم ، بيع السلع مختلفة مثل المنزل أو محلال الحياةفي مواقف 

من حولا بطريقتا الخاصة كما يتيح للطفل فرصة  العالم علىمشاعرهم وذلك بالتعبير عن الغضب والحزن والقلق والتعرف 

 (1111)محمد، العديد من المفاهيم وخاصة مفاهيم اكتساب

نوع من أنواع األلعاب يتقمص الطفل من خاللا أدوار عدة تسمح  وهو)التخيلي(:  اإليهاميالتعريف االجراةي للعب 

لا بمعايشة الخيال قريباً من الواقع، ويتعلم الطفل من خاللا العديد من المهارات والعادات االجتماعية، ويمكن عن طريقا 

 التي يحصل عليها المستجيب بالدراسة على األداة.قاس بالدرجة ، ويفي مجاالت متعددة األطفالعالج عدد من اضطرابات 

الخجل بأنا "شعور الفرد بعدم االرتياح أو التردد عندما يواجا موقف أو حالة   Lao( 1142)ليو الخجل: يعرف 

حل اغير مألوفة بالنسبة لا، وهو أكثر انتشارا في مرحلة الطفولة المبكرة وقد يكون سبباً كافياً لسوء تكيف الطفل في المر

 النماةية الالحقة"

بأن الخجل "نوع من أنواع القلق االجتماعي يظهر كاستجابة حقيقية أو متخيلة  Tang( 1142)تانق واخرون ويرى   

 للخوف المتزايد من تقييم اآلخرين السلبي ليات الفرد"

 ممارسة حياتا االجتماعيةالتعريف االجراةي: هو نوع من أنواع االضطرابات السلوكية االجتماعية، تمنع الطفل من 

 ، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب بالدراسة على األداة.بشكل طبيعي كبقية أقرانا
 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 . اإلطار النظري1.2

 اللعب: .1.1.2

 :اللعبمفهوم  .1.1.1.2

اللعب بيلك في  فيسهم يستهوي الطفل ويثير تفكيره ويوسع خيالا،عد اللعب من أهم األنشطة التي يقوم بها الطفل، فاللعب ي

 تكوين شخصية الطفل في جميع أبعادها وسماتها المختلفة.

من خاللا يتم تعليم الطفل وإشباع احتياجاتا، كما أنا يعد مدخالً اساسياً لنمو الطفل من الجوانب  فاللعب وسيط تربوي مهم

 (.1142مان،)أبور ألخالقية واالنفعالية واللغوية، واكتشاف العالقات التفاعلية في هيه الجوانبوا واالجتماعيةوالجسمية  العقلية

 أهمية اللعب عند طفل الروضة:. 2.1.1.2

لعب مهم جداً للطفل من خالل تعبيره وخياالتا وهو المجال اليي يتصل الطفل فيا بما يحيط با وبواسطتا ينمو جسديا ال

سياً، ومن خالل اللعب يستطيع الكبار فهم الصغار ومساعدتهم على النمو السليم، واللعب ينفس عن التوتر وعقلياً واجتماعياً ونف

 النفسي واالنفعالي ومن خاللا يتعلم الطفل عن نفسا وعن العالم من حولا. 
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تحدث من خالل احتكاكا وتعاملا مع األلعاب والوساةل التربوية الموجودة في الروضة  األطفالفعملية التعليم في رياض 

وتكمن أهمية اللعب في كونا يكسب الطفل الخبرة الكبيرة، كما يعلما التنسيق والتحكم في حركات العضالت الجسمية بشكل 

ا عليم الطفل المشاركة االجتماعية مع المحيطون با، كمالطفل الثقافة العملية، ويساعد على تإلى  أنا ينقلإلى  متوازن، باإلضافة

يقوم بتعليم الطفل مهارات تعليمية مثل عد األلعاب وفرزها، ويقوم بتعليم الطفل كيفية الترتيب والتنظيف وتحمل المسؤولية 

 المعيشية.

ة على نشر روح الفكاهة، كيلك إعطاء الطفل فرصة سانحة للتعرف على النواحي الجسمية، كما يقوم بإعطاء الطفل قدر

 .(1142الشوبكي،ويعطيا القدرة على حل المشاكل وكيفية حلها بطرق صحيحة والتركيز والتفكير واتخاذ القرار )

 :أنواع اللعب . 3.1.1.2

 :اإليهامياللعب التخيلي أو 

والسنة  بين الشهر الثامن عشر اللعب التخيلي هو شكل من أشكال اللعب يتعمق في مرحلة الطفولة ويبلغ هيا الشكل ذروتا ما

 إليهاميااألشياء في غيابها ويتعلم الطفل في هيا السن اللعب إلى  السابعة أو الثامنة من العمر وهيا يتفق مع تعلم الطفل اإلشارة

دث حقيقي ايتخي شكل تكرار مشهد بسيط لح اإليهامياألكبر منا سنا عن طريق المحاكاة فالطفل في حالة اللعب  األطفالأكثر من 

 (.1142،)الشوبكيصغير ويصبح أكثر صعوبة عن طريق دمج الواقعية بالحركية. 

صورة مصغرة للثقافة الساةدة في مجتمعنا العربي كيلك بعكس أفكار العصر اليي يعيش فيا  اإليهاميليلك يعني اللعب 

 كل ما يرى ويسمع من خالل المحاكاة في لعبا. الطفل عن طريق تمثيل اإلحداث التي يمر بها في حياتا اليومية كيلك فهو يكرر

 اللعب الجماعي:

فكلما تقدم الطفل بالعمر يصبح أكثر تعاونا وتواصال مع  األطفالأن اللعب الجماعي مهم جدا لألطفال في مرحلة رياض 

 اآلخرين، فاللعب الجماعي يعتمد على اللعب اليي يمتاز بالصعوبة وكيلك يزداد عدد الجماعة مع تقدم عمر الطفل.

للعب الجماعي ااأللعاب واألنشطة ومع تقدم عمر الطفل يفضل الطفل  األطفاليبدأ عندما يتقاسم  األطفالفاللعب الجماعي لدى 

ويتعلم من خالل الخبرة والممارسة كيف يشار  غيره اللعب ويقاسمهم األدوار ينمي اللعب الجماعي شخصية الطفل في مرحلة 

ويزيد من اهتماماتهم الجماعية والمحرمون من اللعب الجماعي يكونون أقل ثقة بقدراتهم خارج أو داخل األسرة  األطفالرياض 

 .(1142،)الشوبكي

  :أهداف اللعب. 1.1.1.2

الراحة النفسية والجسدية وذلك مما يساعد في بناء شخصيتا الجسمية إلى  يعني اللعب أمراً مهما في حياة الطفل ألنا يؤدي با

دة أهداف ع األطفالوالنفسية والعقلية واالجتماعية، ويعمل على نموه نمواً سليماً وليلك يجب أن يحقق اللعب في مرحلة رياض 

منها: أهداف جسدية، كيلك أهداف حيوية وعضوية: وهي تقوم بتنشيط الوظاةف واألعضاء الجسمية، وأهداف اجتماعية: وتعمل 

 .(1142،)الشوبكيعلى إعطاء الطفل المقدرة على التعبير عن نفسا بطرق صحيحة والتكيف مع مجتمعا وبيئتا المحيطة با 
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 :ند طفل الروضةنظريات تفسير اللعب ع. 5.1.1.2

نظرية الطاقة الزاةدة عند الطفل: إن الطفل يمتلك طاقة زاةدة بداخلا ناتجة عن حاجاتا وتراكم هيه الطاقة بداخلا تدفعا في  (4

البحث عن طريقة للتخلص من هيه الطاقة التي تحتم عليا إخراجها بوساةل واألساليب المختلفة وقد فسر الفيلسوف 

ل الفن فهو تعبير عشواةي عن الطاقة الزاةدة وقد اعتمد الكثيرين من العلماء االنجليزي )هربرت بنسر( وقال إن اللعب أص

والفالسفة وأيضا المربين هيه النظرية وليلك انشئوا العديد من ساحات اللعب بالمدارس واألماكن العامة وفي النهاية وجدت 

إن اللعب ليس محصورا على من هيه النظرية اعتراضا وهو ان الطفل يلعب ويصر على اللعب رغم تعبا ومرضا أي 

 ..(1142)الشوبكي،لديا طاقة زاةدة 

النظرية التحليلية: ان واضع هيه النظرية )ستانلي هول( وتفيد إن الطفل يمر باألدوار التي مر بها تطور حضارة اإلنسان  (1

هو يقلد نس البشري، فوالطفل يكرر تاريخ الجنس البشري من خالل لعبا أي يعتبر اللعب مخصصاً للعادات الحركية للج

ما كان يفعلا أجداده قديما وأيضا إن اإلنسان يؤدي أدورا حديثة العهد فإن العصر اليي يتطور فيا اإلنسان ويبتكر ألعابا 

جديدة تتناسب مع روح العصر وقد يستغني عنها غدا، فنشاطات اإلنسان وليدة عصرها، وقد مارس الطفل هيه النشاطات 

 .(1142)الشوبكي،سان الكبير كما قد يمارسها اإلن

نظرية اإلعداد للعمل والحياة: في هيه النظرية يعتبر اللعب وسيلة للتدريب على ظروف الحياة وإعداده لوظاةف الحياة في  (2

المستقبل، وتستند هيه النظرية على األساسي البيولوجي للطفل أكثر من اعتمادها على مظاهر اللعب ذاتا، فعلى سبيل 

ال يلعب بمجرد أنا طفل أوال ألن مرحلة الطفولة هي مرحلة لعب وإنما ألن الطبيعة جعلت من هيه المرحلة  المثال الطفل

 .(1142)الشوبكي،إعدادا لنشاط الكبار 

النظرية الترويحية: تعتبر هيه النظرية وسيلة للتخلص من األمور النفسية والتي تأخي نتيجة الضغوط الموجودة في الحياة  (1

لك إن اللعب وسيلة الستعادة النشاط اليهني واالبتعاد عن مشاغل الحياة من خالل التسلية والرياضة وأيضا أو العمل وكي

 .(1142)الشوبكي، هي وسيلة ممتعة للترفيا بعد العمل

في  هالنظرية االجتماعية: من خالل هيه النظرية يعمل على تقليد أنماط سلوكية اجتماعية فعلى سبيل المثال يقلد الولد أبا  (2

يضا طباع أباءهم وأجدادهم وأ األطفالعملا وسلوكا كيلك تقلد البنت أمها في عملها ولبسها والنساء في سلوكهن كيلك يقلد 

يقلدون العادات االجتماعية الموجودة في المجتمع مثل عادات الطعام والكرم وطريقة الكالم واللهجة وغير ذلك مما هو 

 .(1142)الشوبكي، ساةد في مجتمعهم

 الخجل: .2.1.2

 :الخجل .1.2.1.2

المشاركة ى إل اجتنـاب األلعاب واالنزواء وال يميلونإلى  األطفاليالحظا الكبار بسهولا، فيدفع الخجل  األطفالإن الخجل لدى 

 اآلخرين.إلى  في المواقف االجتماعية ويشعرون بالخجـل عنـدما يتحدثون
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تستحق من البحث واالهتمام وخاصة بالنسبة لألطفال حتى ال تصبح مرضاً؛ أن الخجل مشكلة حقيقية يجـب أن تحظـي بمـا 

يصعب عالجـا، فالخجل يمكن أن يترتب عليا مشكالت عدة منها تجنب التواصل واالرتباط بصداقات والغيرة في األعماق أو 

 (.1112دا،)الد الحسد عندما يجد الطفل أقرانا يلعبون بصورة طبيعية وكيلك ضعف الثقة بالنفس

المشكالت النفسية الهامة في مرحلة الطفولة ألن الطفل الخجول يفتقد المهارات االجتماعية وليا ال يستطيع  والخجل من

ح اضـطراب شخصية ويصبإلى  األسوأ مما يؤديإلى  أن الخجل قد يتطورإلى  االندماج بـسهولة في الحياة االجتماعية باإلضافة

 لم يتوافر لا األمان وتقدم لا المساندة ال سيما المساندة الترويحية للتخلص من خجلاعالا على نفسا وعلى مجتمعا إذا 

 (.1112)الددا،

غيرهم وهم عـاده جبنـاء يخـافون بـسهولة وغيـر واثقـين ومتواضعين  ونغالباً ما يتجنب بأنهمالخجـولين  األطفال ويوصف

بون األلفـة واالتـصـال باآلخرين وفي المواقف االجتماعية ال يقومون ومتحفظون ومترددون في التزام أنفسهم بأي شيء وهم يتجن

 (.1112)الددا، بالمبادرة أو التطوع بـل يبقـون علـى األغلـب صامتين أو يتحدثون بصوت خافت

عاني وي أن الطفل الخجول طفل باةس ليس لديا القـدرة على التفاعل االجتماعي أو األخي والعطاء مع الزمالء أو الكبار كما

غيره أو يكون أماما وربما كان هيا الطفل على مستوى مرتفع من النـشاط والتفاعـل مع األخوة إلى  الشعور بالنقص حينمـا ينظر

وهنا نقول بأن الطفل خجول وليس لديا انزواء مرضي، ويبدو على الطفل اليي لديا اضطراب تجنبي مثالً وضوح  واألقارب،

أو االحتكا  بالغرباء لدرجـة تؤثر على دوره االجتماعي وتبدو عليا عالمات االنسحاب االجتماعي االنكماش من إقامة عالقة 

 (.1112)الددا، واالرتبا 

أن الطفل الخجول يجد صعوبة في تكـوين عالقـات طيبة مع من حولا أو عقد صداقات سريعة مع أقرانا واحياناً قد يفضي 

الخوف من القيام بأي عمل خـشية اإلخفـاق وقد يجد إلى  طراب األعصاب وكيلكالخوف والرهبة واضإلى  الخجـل بالطفـل

 (.1112)الددا، صعوبة في التركيز فيما يجري حولا وال يعرف كيف يواجا الحياة

 : أعراض الخجل االجتماعي. 2.2.1.2

 المتلعثم، والقليل جداً من العباراتهنا  بعض األعراض التي كثيرا ما ترتبط بالخجل االجتماعي منها: الحديث المرتبك 

وسياقاتها النفسية بدالً من الموضوعات أو المواقف(، كيلك تجنب أضواء  المتمركزة حول اليات )أي أن االهتمام يتجا نحو اليات

از الفرص، انتهالتحفظ واالنعزال الظاهر والبرود العاطفي االنفعالي العام، والفشل في إلى  المسرح أو تجنب الظهور، باإلضافة

 أيضاً مشاعر دونية متمايزة، ووجود مصاعب جنسية واهتمامات انطواةية، كيلك داةرة ضيقة جداً من األصدقاء

 .(1142)الطواري،

 أسباب الخجل:. 3.2.1.2

ل الفرد مشكلة انفعالية سلوكية تعيق تواصإلى  هنا  العديد من األسباب المباشـرة وغير المباشرة التي تسبب الخجل، وتحولا

مع البيئة االجتماعية من حولا، ومن هيه األسباب: الشـعور بعدم األمن، ولحماية الزاةدة، كيلك عدم االهتمام واإلهمال، والنقد، 

 والمضايقة، واإلعاقة الجسدية، كيلك النموذج األبوي.
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انفعالية سـلوكية، وقد حصر هيه حدوث الخجل لدى الطفل وتشــكل لديا مشـكلة إلى  بعض األسباب التي تؤدي كما يوجد

 (.1142)عرطول، األسباب الدراسيةإلى  األسباب بالتربية األسرية، والحرمان الوالدي، باإلضـافة

 : أنواع الخجل. 1.2.1.2

 يوجد ثالثة أنواع من الخجل، وهي كما يأتي:

د المسموحة، فمن المعروف أن الخجل الطبيعي: وهو الخجل المطلوب، وعلى اإلنسـان التحلي با، ويكون في الحدو -

الطفل في مراحل نموه يمر بفترات عامة من الخجل ضمن خصاةص النمو االجتماعي، وخاصة عند االختالط بالغرباء، 

 إال أن المشكلة في هي االستمرار بالخجل كوسيلة للهروب من االحتكا  الضروري باآلخرين.

 لعامة أو مواقف معينة.الخجل المصطنع: وهو التظاهر بالخجل في المواقف ا -

الخجل المرضي: واليي يظهر الفرد فيا أعراضاً انفعالية خاصة كبرودة في األطراف عند مقابلة اآلخرين أو الحديث  -

(.1142)عرطول، معهم، أو دقات قلبا سريعة وزاةدة ألنا يحمل عبء ما سيقولا، خاصة إذا استغرق الحديث وقتاً طويالً 
  

والخجل  التفريق بين الخجل العرضيإلى  على التوقيت والزمن، باإلضافة افي تصنيفه تعتمدنوعين من الخجل،  كما يوجد

 المرضي، وعلى النحو اآلتي:

الخجل العرضي: وهو اليي يحدث في وقت من األوقات أو في زمن من األزمنة أو مناسبة من المناسبات، فهيا النوع  -

 ل إنسان، ويتعرض لها في أي موقف، وفي مختلف مراحل حياتا، وهي حالة طبيعية.يدل على حالة عرضـية يمر بها ك

الخجل المرضي: وهو صفة داةمة في الشخص يؤثر على تصرفاتا وحياتا وأفكاره، وبهيا فهو حالة مرضية، والمصاب  -

ة في تقدم، وتُبعده عن المشاركبها ال بد أن يعالج منها كي ال تُسبب لا اضطراباً وضيقاً، وتسـد في وجها سبل النجاح وال

 (.1142)عرطول، األنشطة االجتماعية

 عالج الخجل:. 5.2.1.2

الجدد،  األطفالإلى  أطفال ودودين، ليساعدوه من التخلص من عزلتا، وتقديما تدريجياً إلى  ومن المفيد تقديم الطفل الخجول

حيث يلعبون معا في منزلا ومحيطا المألوف، ثم إدماجا تدريجياً مع جماعات األصـدقاء الخارجية التي يفضل أن تكون صغيرة 

في المراحل المبكرة، وتشجيع المساعي الحميدة ومديحها، لتعزيز ثقتا بنفسا ليندمج بسهولة، مع المواقف االجتماعية 

 (.1142)عرطول،

صابة من الممارسات الوقاةية لمنع اإلويز على الصفات اإليجابية للطفل وعلى كيفية تفادي تكرار الخطأ، كما ينبغي الترك

اجتماعيين، شجع الثقة بالنفس، شـجع السيادة ومهارات  األطفالباضطراب الخجل، ومن أهم هيه اإلجراءات: )شجع وكافئ أن يكون 

 .(1142)عرطول، النمو، قدم جواً دافئاً ومقبوال.(
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 :األطفالمرحلة رياض مفهوم . 3.1.2

واألسري  المدرسيالطفل  مرحلة حاسمة في حياة الفرد، فعلى حسن اختيارها يتوقف مستقبل األطفالمرحلة رياض  تعتبر

و بالظهور والتبلور، وتبدأ اتجاهاتا نح ذكاءه المستقبلية، ويبدأتا والمجتمعي، حيث في هيه الفترة من عمره تبدأ نواة شخصي

 األطراف سواء على مستوى كلتستحق هيه المرحلة العناية الكبيرة من قبل  الجماعة التي ينتمي اليها والشعور والعمل، ليلك

 ةالرعاية الصحي ليلك يجب أن ال تقتصر هيه الرعاية واالهتمام على توفيرفوالروضة والمجتمع، ، األم البيت وخصوصاً 

ل من خاللها فرصة لالستكشاف والعمل ليحقق الطف فحسب، بل يجب توفير البيئة المناسبة والتي تتيح للطفلالمناسبة والتغيية 

 (1142جدي،الطاهر،) انماءه وتعلم

 : األطفالمعلمة رياض . 1.1.2

قضي التعليمية ألنها تعتبر االم البديلة للطفل التي يالعملية كيلك تمثل المعلمة اهم جزء في الروضة وفى العملية التربوية 

وجود  على األطفالليلك يتوقف نجاح رسالة رياض ، في تكوين شخصيتاجداً كبير  فيكون لها دوريوما، معها جزء كبير من 

 الحساسة من حياة الطفل.هيه المرحلة لمؤهلة تأهيال تربوياً متخصصاً للعمل المتدربة تدريباً عملياً والومتمكنة المعلمة ال

الخلقية، االنفعالية والعاطفية وحسن التعامل مع أو  الشخصيةسواء وسماتها  األطفالمعلمة رياض ويعتبر حسن انتقاء 

لنجاحها  اسيةاألساسبا وما ال يناسبا من الشروط ومعرفتها بحقاةق نمو الطفل واحتياجاتا النفسية والمعرفية وما اليي ين األطفال

لمجتمع ا التي تقوم بها كممثل لقيم بمهامهامن اتقانها لمهارات االتصال الجيد اليي يساعدها في القيام ، تها المستقبليةفي مهم

 ،التعليم والتعلم داخل الروضة كمساعدة للطفل ليحقق النمو الشامل المتكامل، وكمخططة وموجهة لكل عملياتأيضاً وتراثا، 

 الاألطفلعملية التعلم وكيفية تنفييها للبرامج مع  عدادهاإوادارتها للعملية التعليمية وين وعلى ضوء تفاعلها مع اآلخر

 (.1142)جدي،الطاهر،

 -لخصائص والسمات الشخصية لمعلمة الروضة: ا

رحلة م من حيث دورها في تربية الطفل فيبشكل مباشر معلمة الروضة تحتل المرتبة الثانية في األهمية بعد األسرة 

المرحلة،  كاالهداف التربوية التي يتطلب المنهاج مراقبة الخصاةص العمرية لتلالكثير من على تحقيق المعلمة وتعمل ، الروضة

الخصاةص  بمجموعة منالمعلمة بإدارة النشاط وتنظيما في غرفة النشاط وخارجها، ليا يجب ان تتمتع  أيضاً  تقوم كما

تأهلها و، المراحل العمرية األخرى واالتصالية التي تميزها عن غيرها من معلماتالشخصية واالجتماعية والتربوية والنفسية 

 (.1142)جدي،الطاهر، للقيام بعملها بأفضل صورة ممكنة

معلمتا، وأكثر استعداداً وميال لها من أي شخص آخر، وارشاد لتوجيا  يكون أكثر تقبالً في هيه المرحلة حيث إن الطفل 

تتوفر فيها مجموعة من الخصاةص والسمات أن معلمة الروضة  ينبغي علىليلك وبمعلمتا،  رتباطا العاطفيبسبب اذلك 

 من أهمها: نجاح العملية التربوية والتعليمية الشخصية التي تعتبر احدى اهم مقومات

وقدوة جيدة، الةقة طبياً،  ان تكون المعلمة سليمة الحواس وخالية من عيوب النطق، ذات صحة -السمات الجسمية: 

 حسنة في مظهرها وسلوكها، تحب النظام والنظافة.
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تؤثر  السلو  والدوافع التي ة على التفكير السليم، إدرا  حاجات الطفل وفهمراليكاء وسعة االفق والقد -السمات العقلية: 

ام اسلوب استخد، واالبتكاروقادرة على ، القرارات وتنفييها لتوجيا السليمة، قادرة على اتخاذا أساليبفي هيا السلو  واختيار 

 المناقشة والحوار.

محبة لألطفال وعطوفة عليهم متقبلة لهم بغض النظر عن اوضاعهم االجتماعية ومؤمنة  السمات النفسية واالجتماعية:

 سعلى درجة كبيرة من النضج العاطفي واالتزان النفسي والثقة بالنف ورعايتهم، ولديها مهارات اجتماعية، وجيههمت بأهمية

 (. 1142)جدي،الطاهر،

 : الدراسات السابقة. 2.2

 األحدث:إلى  ، مرتبة من األقدمالسابقةالدراسات  سيتم تناولاألدب النظري والدراسات السابقة إلى  بعد الرجوع

استقصاء فعالية اللعب والسيكو دراما في خفض الصعوبات االنفعالية والسلوكية إلى  دراسة هدفت (2005جرى )أبو عميرة، أ

سنوات اليين تعرضوا لصدمة التفكك األسرى ويقيمون في بيوت اإليواء  2-1بعمر  اإليواةيةواالجتماعية لدى أطفال المؤسسات 

( 12ريبي، من خالل اختيار العينة حيث بلغت )نتيجة معاناتهم هيه الصدمة، اعتمد الباحث في تحقيق أهدافا على المنهج التج

 (، تم تقسيمهم على مجموعتين الضابطة والتجريبية.SOS) اإليواةيةطفل من أطفال المؤسسات 

جود ووقد خرجت الدراسة بالعديد من النتاةج والتي منها: ، واعدت الباحثة أداة الدراسة مقياس الصعوبات االنفعالية والسلوكية

وعات التجريبية والضابطة والزاةفة حيث انخفض متوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى فروق بين المجم

فعالية ج على ، كما أكدت النتاةأفراد المجموعتين التجريبيتين اليين تلقوا برنامج اإلرشاد باللعب أو برنامج اإلرشاد بالسيكو درام

 سري.نتيجة لصدمة التفكك األ األطفالا في خفض الصعوبات التي يعاني منهبرنامجي اإلرشاد باللعب وبالسيكو دراما 

معرفة فاعلية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في إلى  دراسة هدفت (2002جرى )الددا، أكما 

مرحلة التعليم األساسي، ومن أجل تحقيق اهداف الدراسة قام الباحث باستخدام منهجين التجريبي والوصفي التحليلي، وقد اشتملت 

ستخدم الباحث مقياس اعراض الخجل واضابطة، ( طالب مقسمين على المجموعة التجريبية والمجموعة ال21عينة الدراسة على )

( 1.12)هنا  فروق ذات داللة إحصاةية عنـد مـستوى أهم النتاةج التالية: إلى  وقد خلصت الدراسةلتحقيق أهداف الدراسة، كأداة 

عزى للبرنامج وجدت تفـي مستوى الخجل بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية ويرى الباحث أن الفـروق التي 

 . اإلرشادي أي أن البرنامج اإلرشادي عمل على تخفيض الخجل لدى أفراد الدراسة

 غير األطفالالخجولين و األطفالأنواع اللعب الحر التي يمارسها كل من تحديد إلى  دراسة هدفتب (2011وقامت )باداود، 

ة لتحقيق أهداف الدراس االرتباطياستخدام المنهج الوصفي إلى  قد عمدت الباحثةالخجولين في المملكة العربية السعودية، 

 كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ومقياس اللعب مقياس الخجلواستخدمت الباحثة ، طفل( 21ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

سلو   في الغير خجولين األطفالالخجولين و األطفالتوجد فروق ذات داللة إحصاةية بين عدة نتاةج أهمها: وتوصلت الدراسة 

 .الخجلإلى  اللعب الفردي أو االنعزالي الحر داخل الفصل وخارجا في الملعب يرجع
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من  األطفالاستقصاء أهمية برنامج اللعب في مرحلة رياض إلى  دراسة هدفت (2012القالف، المجادي، )جرى كل من أ

ة لتحقيق أهداف الدراس الوصفي التحليلياستخدام المنهج إلى  انالباحث، وقد عمد األطفالالواقع الميداني في مدارس رياض 

 كأداة لتحقيق أهداف الدراسة اماستبيان من إعداداهواستخدم الباحثة ، استبانة( 114ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

 ل والتعلمتنمية الطف بوظاةف متنوعة تعمل علىوتوصلت الدراسة أن اللعب ذو أهمية كبيرة ألنا يحقق للطفل فواةد عدة، ويقوم 

 .واالكتشاف، والتعبير والتواصل، وأداة للتنشئة االجتماعية، وهو وسيلة عالجية لها

ن م فاللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من االضطرابات االنفعالية، كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربويا ويزيد

لنماةية، والتطورات ا على تنمية حواسا، وهو يعتبر من األنشطة الهامة كمصدر أساسي لتحقيق التغيراتمعلومات الطفل ويساعد 

ب األمثل للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلو ، وخطوة للتفريغ المباشراألطفالكما أن اللعب يزيل التوتر اليي يعانيا 

 أن اللعب يساعد الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي.ي أ ،الالشعوريةللتفاعل مع الصراعات، والمطالب 

اللعب الترفيهي وبيات فاعليتا في خفض إلى  بناء برنامج تعليمي مستندإلى  دراسة هدفت (2013وقد اجرت )العيد،

ام المنهج التجريبي لتحقيق أهداف استخدإلى  السلو  النمطي واالنسحاب االجتماعي لدى أطفال التوحد، وقد عمدت الباحثة

واستخدمت الباحثة ( طفل مقسمين على المجموعة التجريبية والضابطة، 42الدراسة ولمناسبتا لها، وقد بلغت عينة الدراسة )

 اهم النتاةج التالية:إلى  وخلصت الدراسة مقياس السلو  النمطي واالنسحابي كأداة لتحقيق أهداف الدراسة

( فـي السلو  النمطـي واالنسحاب االجتماعي بين أطفال التوحد في 1.12داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )وجـود فـروق ذات 

ياس برنامج اللعب الترفيهي على مقإلى  المجموعتين التجريبية والضابطة، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية التي خضعت

 الدراسة دور ركن األلعاب.

( في خفض السلو  النمطي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين 1.12د مستوى )وجود فروق ذات داللة إحصاةية عن

 برنامج اللعب الترفيهي.إلى  التجريبيـة والضابطة، ولصالح أفراد المجموعـة التجريبية التي خضعت

فـي  ( فـي خفـض االنسحاب االجتماعي لـدى أطفال التوحـد1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

 المجموعتين التجريبية والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي.

التعرف على الخجل وعالقتا بتقدير اليات لدى طلبة المرحلة االبتداةية إلى  بدراسة هدفت (2015كما قام )عرطول، 

( 112وصفي االرتباطي لتحقيق اهداف الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة )استخدام المنهج الإلى  في منطقة طبريا، وعمد الباحث

م اهإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسةومقياس تقدير اليات  واستخدم الباحث مقياس الخجل  طالب وطالبة،

ج عن طبريا متوسـط، كما كشفت النتاةالنتاةج التالية: أن مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة االبتداةية )خامس، سادس( في منطقة 

وجود فروق إحصاةية في مستوى الخجل لدى طلبة المرحلة االبتداةية في منطقة طبريا تعزى ألثر الجنس، وجاءت الفروق 

لصـالح اإلناث، وعدم وجود فروق إحصاةية تعزى ألثر الصف، ووجود فروق إحصاةية تعزى ألثر التحصيل، وجاءت الفروق 

ذوي التحصيل المتوسط والضعيف، كما كشفت النتاةج وجود عالقة سلبية دالة إحصاةيا بين مستوى الخجل  لصالح كل من

 ومستوى تقدير اليات لدى طلبة المرحلة االبتداةية في منطقة طبريا.
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التعرف على دور ركن األلعاب واألنشطة في تنمية بعض الخصاةص إلى  دراسة هدفت (2011وقد اجرت )الشوبكي،

 التفاعلي األردني، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمناسبة األهداف واسئلة الدراسة، األطفالالسلوكية ضمن منهاج رياض 

النتاةج التالية: أن دور منهاج إلى  ( معلمة، استخدمت الباحثة االستبانة كأداة وخلصت الدراسة111وتكونت عينة الدراسة من )

جاء بدرجة كبيرة وعلى كافة المجاالت، كما  األطفالركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

 ة.بينت النتاةج عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية تعزى لمتغيرات الدراس

فعالية برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في خفض الكشف عن إلى  بدراسة هدفت (2012وقد قامت )شهبو،

الشعور بالخجل لدى أطفال الروضة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الشبا تجريبي اليي يتكون من 

الروضة بالخجل، مقياس شعور أطفال واستخدمت الباحثة  ( طفالً وطفلة،12مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث بلغت العينة )

 النتاةج التالية: وجود فروق ذاتإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة للتدريب على المهارات االجتماعية وبرنامج

داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس الشعور بالخجل بعد تطبيق البرنامج، 

صالح أطفال المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة وتكون الفروق ل

التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على مقياس الشعور بالخجل، وتكون الفروق لصالح التطبيق البعدي، عدم وجود فروق ذات 

ية على مقياس الشعور بالخجل بعد تطبيق البرنامج مباشرة وبعد داللة إحصاةية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريب

 مرور شهرين من توقف البرنامج.

في تنمية االعتماد على النفس لدى طفل  اإليهاميعلى أثر اللعب  التعرفإلى  بدراسة هدفت( 2012كما قامت )الحيالي،

( طفل تم تقسيمهم 21، واستخدم الباحث المنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث بلغت العينة)الروضة

أن ج واظهرت النتاة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ة مقياس االعتماد على النفسالباحث تواستخدمبالتساوي على المجموعتين، 

ة في درجات االعتماد على النفس في األجراء البعدي عند مقارنتها بالدرجات في االختبار المجموعة التجريبية حققت زيادة ملحوظ

 (، كما إن الفرق في درجات االعتماد على النفس بين المجموعتين1.12القبلي إذ كان الفرق دال إحصاةيا عند مستوى داللة )

 ( و لصالح المجموعة التجريبية.1.12عند مستوى ) كان ذا داللة إحصاةية ،)التجريبية و الضابطة( في االختبار البعدي

دراسة موضوع الخجل االجتماعي لدى المراهقين في دولة الكويت، إلى  دراسة هدفت (2012جرى )الطوارى،أو

واستخدم الباحث ( طالباً وطالبة، 222استخدام المنهج الوصفي، حيث بلغت العينة)إلى  ولتحقيق أهداف الدراسة عمد الباحث

 ارتفاع درجة الخجل االجتماعي لدى: النتاةج التاليةإلى  وخلصت الدراسة الخجل  االجتماعي كأداة لتحقيق أهداف الدراسة مقياس

ناث من عينة البحث في الخجل ات داللة إحصاةية بين اليكور واإلوجود فروق ذ، عينة البحث من المراهقين بدولة الكويت

 لديهن مستوى الخجل االجتماعي مقارنة بالمراهقين.االجتماعي حيث أن المراهقات يرتفع 

ل اطفألدى  التخيل االبداعيفي تنمية  اإليهاميالتعرف على أثر اللعب إلى  دراسة هدفت (2012جرت )أبورمان،أكما 

لغت ب التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبية حيثالشبا المنهج  ةالباحث ت، واستخدمفي مدينة عمان الروضة

، واختباري تكوين صورة وإكمال األشكال من اختبارات تورانس عدادهاإالعاب ايهامية من واستخدمت الباحثة ( طفل، 12) العينة

 متوسطات درجات عندوجود فروق ذات داللة إحصاةية ظهرت النتاةج أو كأداة لتحقيق أهداف الدراسة لقياس التخيل اإلبداعي
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ا أظهرت النتاةج ، كملصالح المجموعة التجريبيةبين المجموعتين التجريبية والضابطة التخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار 

 .وجنس الطفل  اإليهاميالجنس أو التفاعل بين متغيري اللعب إلى  وجود فروق ذات داللة إحصاةية يعزىعدم 

هارات في تنمية م يمج مقترح قاةم على اللعب التمثيلمعرفة فاعلية برناإلى  بدراسة هدفت (2020،عبد العزيزقام )كما 

المنهج الوصفي والمنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة  الباحثالمبادرة التفاعلية لدى طفل الروضة، واستخدم 

أداة لتحقيق ك التفاعلية، والبرنامج المقترح على اللعب التمثيلياستمارة استبانة، ومقياس المبادرة واستخدم الباحث والتجريبية، 

راتيجيات الطرق واالست أبرزمع طفل الروضة من  التمثيليالنتاةج التالية: أن استخدام اللعب إلى  وخلصت الدراسة أهداف الدراسة

 التدريسية المناسبة لتعلم طفل الروضة.

ض اإليجابي وخفعلى التفكير  اإليهامياللعب برنامج قاةم على أثر معرفة إلى  بدراسة هدفت( 2020،رشوان) تقامو

اةم ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي القايباضطراب المشاعر االليكثيثمالمصابين  األطفال لدى مستوى المخاوف االجتماعية

التفاعل االجتماعي لألطفال العاديين مقياس واستخدم الباحث ، ( طفل42حيث بلغت العينة) على المجموعتين الضابطة والتجريبية،

ةية إحصا: وجود فروق ذات داللة النتاةج التاليةإلى  وخلصت الدراسة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة وذوي االحتياجات الخاصة

وق ذات داللة وجود فر، ايضاً عينة البحث األطفالبين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفاعل االجتماعي لدى 

 .عينة البحث األطفالإحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير اإليجابي لدى 

 بعض مفاهيم ترشيد االستهال في تنمية  اإليهاميالتأكد من مدى فاعلية اللعب إلى  دراسة هدفت( 2022،محمد) تواجر

( طفل 22) ةحيث بلغت العين المنهج التجريبي القاةم على المجموعتين الضابطة والتجريبيةواستخدم الباحث ، لدى طفل الروضة

أداة كمفاهيم ترشيد االستهال  لطفل الروضة )اعداد الباحثة( اختبار  ةالباحث تواستخدم، تم تقسيمهم بالتساوي على المجموعتين

في تنمية مفاهيم ترشيد االستهال  لدى طفل الروضة وتأثيره  اإليهاميمدى فاعلية اللعب النتاةج  واظهرت لتحقيق أهداف الدراسة

 ، حيث كان هنا  تطوراً ملحوظاً لدى أطفال العينة التجريبية لصالح القياس البعدي.لها إدراكاالبالغ في 

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 1.2.2

ة مع دراسحيث المنهج من أن الدراسة الحالية اتفقت إال من الدراسات تنوع المناهج المستخدمة فيها،  يالحظ مما سبق

 .باستخدام المنهج الوصفي في البحث، (1142) الطوارىودراسة ، (1142)الشوبكي دراسة منكالً 

يث من حاتفقت الدراسة الحالية تعددت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب الغرض من كل دراسة، وكما 

 .األطفالرياض  معلماتباختيار عينة البحث  ،(1142)الشوبكيودراسة  (1141) القالف والمجادي كالً منمع دراسة العينة 

حيث اتفقت هيه الدراسة مع دراسة وتنوعت الدراسات السابقة باستخدام أدوات مختلفة حسب الغرض من كل دراسة، 

(، باستخدام االستبانة كأداة للدراسة 1111)العزيز عبد(، ودراسة 1142الشوبكي)(، ودراسة 1141) كال من القالف والمجادي

 وهي من إعداد الباحث.
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معرفة أثر برنامج قاةم على إلى  التي هدفت (1111رشوان)دراسة اختلفت الدراسة الحالية مع ث الهدف فقد يما من حأ

المصابين باضطراب المشاعر  األطفالعلى التفكير اإليجابي وخفض مستوى المخاوف االجتماعية لدى  اإليهامياللعب 

في تنمية بعض مفاهيم ترشيد  اإليهاميالتأكد من مدى فاعلية اللعب إلى  التي هدفت (1111) ودراسة محمد ،االليكثيثميا

مج مقترح قاةم على اللعب معرفة فاعلية برناإلى  التي هدفت (1111) العزيز عبدودراسة االستهال  لدى طفل الروضة 

مع  دففي الهاختلفت ورد من الدراسات السابقة  ميع ماة، وجفي تنمية مهارات المبادرة التفاعلية لدى طفل الروض يالتمثيل

 يجمع متغيري الدراسة. حيث أنا من مراجعة الدراسات السابقة لم تجد الباحثة ماالدراسة الحالية، 

هم موضوع الدراسة الحالية وف تحديدبناء األداة ومناقشة النتاةج من الدراسات السابقة في  الدراسة الحاليةاستفادت     

 أبعادها وتحديد األهداف والتساؤالت والمنهجية المناسبة لها.

 ،األطفالالخجل عند و اإليهامياللعب  يلمتغيرتميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في تناولها 

 . األطفالعند لمستوى الخجل  اإليهاميدرجة خفض اللعب التعرف على آراء المعلمات في و

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 3

يتناول هيا الفصل إجراءات الدراسة من حيث المنهجية المتبعة في الدراسة والمجتمع اليي طبقت فيا الدراسة وعينتها 

والتحقق من وصدقها وثباتها، وكيلك إجراءات الدراسة  وطريقة اختيارها، وأداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية بناةها

 وأساليب المعالجة اإلحصاةية المستخدمة.

 منهج الدراسة . 1.3

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  اإليهاميالتعرف على دور اللعب إلى  هدفت الدراسة الحالية

المعلمات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي واليي يعتمد على دراسة الواقع كما هو ويهتم 

 بوصف الظاهرة بشكل دقيق من خالل جمعا للمعلومات وتصنيفها وتنظيمها، والتعبير عنها كميًا وكيفًا.

( بانا المنهج اليي يعتمد على دراسة الظواهر والحوادث واالشياء كما توجد في الواقع ووصفها 1114رفا )الرشدي، ويع

 توصيفا كميا أو كيفيا لتوضح مقدار هيه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى.

 مجتمع الدراسة . 2.3

في مدينة ( معلمة 222ه، وبلغ عددهن )4111/ 4112للعام  األطفالتكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض 

 .حسب إحصاةية موقع وزارة التعليم )عنيزة(

 :عينة الدراسة. 3.3

( معلمة من خارج عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدق أداة 11تكونت العينة االستطالعية من )العينة االستطالعية:  -

 الدراسة وثباتها.

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        191  

 ISSN: 2706-6495 

استخدمت الباحثة أسلوب العينة الميسرة )المتاحة( حيث تم عمل رابط الكتروني ألداة الدراسة العينة األساسية:  - 

وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة  األطفالوتعميما على الفئة المستهدفة )مجتمع الدراسة( من معلمات رياض 

( 4( من مجتمع الدراسة األصلي، والجدول )%11.1( معلمة وبنسبة )411بأسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم )

أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة والمستوى اليي تدرسا  يبين توزيع

 المعلمة.

(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي وعدد سنوات 1جدول )

 الذي تدرسه المعلمة الخبرة والمستوى

 النسبة% العدد الفئة المتغير

 21.1 30 دبلوم المؤهل العلمي

 76.1 108 بكالوريوس

 2.8 4 ماجستير

المستوى اليي 

المعلمةتدرسا   

 61.3 87 تمهيدي

 16.2 23 االول

 22.5 32 الثاني

( سنوات2أقل من ) سنوات الخبرة   59 41.5 

( سنوات41)إلى  (2من )  33 23.2 

( سنوات41أكثر من )  50 35.2 

 100 142 اإلجمالي

 
 

 والتحقق من صدقها وثباتها: أداة الدراسة. 1.3

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تم بناء استبانة بعد  اإليهاميللكشف عن دور اللعب 

االطالع على الدراسات السابقة والمراجع والمصادر التربوية الخاصة بالدراسة الحالية، وتكون االستبيان في صورتا النهاةية 

 من ثالثة أجزاء:

الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد جمعها من أفراد عينة القسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوان  .4

 الدراسة، والهدف من جمع البيانات وتعليمات اإلجابة.

القسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات )المستجيبات(، والمتمثلة في )المؤهل العلمي، عدد سنوات  .1

 علمة(.الخبرة، والمستوى اليي تدرسا الم

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات ويتكون  اإليهاميالقسم الثالث: مقياس دور اللعب  .2

ال أوافق  –ال أوافق  –محايد  –أوافق  –( أجزاء وفق سلم ليكرت الخماسي )أوافق بشدة 2( فقرة، موزعة على )21من )
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( في الفقرات اإليجابية ويعكس المقياس في حال الفقرات السلبية، والجدول 4، 1، 2، 1، 2بشدة( وتأخي القيم على التوالي )

 ( يوضح عدد فقرات االستبيان، وكيفية توزيعها على المجاالت.1)

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات  اإليهامي( فقرات مجاالت دور اللعب 2جدول )

 موزعة على المجاالت

 عدد الفقرات  ل المجا م

 12 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

 8 اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 30 على خفض مستوى الخجل وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 30 المجموع  

 

 صدق األداة: 

 الدراسة من خالل نوعين من الصدق:تم التحقق من صدق أداة 

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

( وتم األخي بتوجيهاتهم ومقترحاتهم 2تم عرض االستبانة على عدد من المحكين من أصحاب الخبرة واالختصاص وبلغ عددهم )

صياغة ي تنتمي إليا، ووضوح المن إضافة فقرات جديدة، وحيف او تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المعيار الي

 وسالمة اللغة. 

 صدق االتساق:  –ب 

( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 11تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا، وكيلك  اإليهامي

 ( يبين ذلك:2بين الفقرات والمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة بعد عكس الفقرات السلبية، والجدول )

فض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة في خ اإليهامي( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 3جدول )

 نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية له، وكذلك بين الفقرات والمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة 

 م
 الفقرات –المجال 

معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية للمجال

معامل االرتباط مع 

 الدرجة الكلية لألداة

 **983. 1 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  

 **596. **585. يستخدم الطفل خيالا للتظاهر بأنا شخصية أخرى. 4

 **692. **630. ينمي القدرة على السرد القصصي لدى الطفل. اإليهامياللعب  1

 **766. **825. أكثر من األلعاب األخرى. اإليهامياللعب إلى  يميل الطفل 2

 *497. *475. .اإليهامييتقمص الطفل نفس الدور في كل مره في اللعب  1
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 **686. **716. بشكل تفاعلي. اإليهامييشار  الطفل زمالةا باللعب  2

 **736. **748. .اإليهامييختار الطفل األدوار القيادية في اللعب  2 

 *532. *494. .اإليهامييجيد الطفل تقمص األدوار في اللعب  7

 **684. **689. .اإليهامييعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب  2

 **731. **699. يشعر الطفل بالخجل من لعب بعض األدوار. اإليهاميفي اللعب  9

 **649. **674. بشكل قطعي. اإليهامييرفض الطفل بعض األدوار في اللعب  41

 *500. *545. في حال التوتر. اإليهامييلجأ الطفل غالباً للعب  44

 **787. **756. يشعر الطفل بالملل أحياناً. اإليهاميفي اللعب  41

اثناء ممارسة اللعب  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  

 اإليهامي
1 .959** 

 **875. **846. العزلة.إلى  في اللعب يميل الطفل 42

 *483. **574. الحوار مع اقرانا.أثناء اللعب يتلعثم الطفل في  41

 **663. **668. في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات. 42

 **664. **616. األدوار الثانوية.إلى  في اللعب يميل الطفل 42

 **764. **739. يتردد الطفل بطلب المساعدة من أصدقاةا. 47

 **742. **786. اصدقاءه.في اللعب يشعر الطفل بالتوتر عند الحديث مع  42

 **743. **846. في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره. 49

يشعر الطفل بالمغص او الغثيان في حال اجباره على أدوار  11

 معينة.
.733** .658** 

على خفض مستوى  وأثره اإليهاميالمجال الثالث: اللعب  

 الخجل
1 .980** 

 *481. *490. الطفل من التغلب على مشكلة الخجل. اإليهامييُمكن اللعب  14

إلى  الطفل في الخروج من شخصيتا اإليهامييُساعد اللعب  11

 الشخصية المراد تقمصها.
.576** .580** 

 **848. **866. يُكون الطفل صداقات. اإليهاميعن طريق اللعب  12

 *523. *493. جوانب الشخصية القوية عند الطفل. اإليهامييُبرز اللعب  11

 **719. **722. الطفل على التعبير عن رغباتا ومشاعره. اإليهامييُشجع اللعب  12

 **718. **751. الطفل ويجعلا يحترم االخرين. اإليهامييهيب اللعب  12

 **643. **679. الثقة بالنفس عند الطفل. اإليهاميينمي اللعب  17
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الطفل على تغيير مظهره وفق ما يتطلب  اإليهامييساعد اللعب  12

 الدور في اللعب.
.582** .568** 

 **786. **786. يتيح للطفل حرية اختيار الدور اليي يفضلا. اإليهامياللعب  19

 **580. **654. يساعد الطفل في التغلب على المشكالت اللغوية. اإليهامياللعب  21

 (1.12(، * دالة احصاةيا عند )1.14** دالة احصاةيا عند )               

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من  اإليهامي( ان معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات دور اللعب 2يبين الجدول )

(، وتراوحت معامالت 1.12( أو )1.14وجهة نظر المعلمات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا دالة احصاةيا عند مستوى داللة )

( او 1.14عند )**(، وجميعها دالة 1.222 -* 1.172ارتباط بيرسون بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمجال المنتمية لا بين )

(1.12  .) 

** 1.929كما تم احتساب معامالت ارتباط بيرسون بين المجاالت مع الدرجة الكلية الستبانة وتراوحت معامالت االرتباط بين )

 (1.14**(، وجميعها دالة احصاةيا عند مستوى داللة )1.922 --

 وبيلك تحققت الباحثة من صدق أداة الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة:

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر  اإليهاميتم حساب معامالت الثبات على مجاالت دور اللعب 

المعلمات وعلى الدرجة الكلية لألداة بعد عكس الفقرات السلبية من خالل معادلة الفا كرونباخ، حيث تم تطبيق اداة الدراسة على 

 ( يبين معامالت الثبات.1لجدول )وا( معلمة 11عينة استطالعية مكونة من )

  لمجاالت أداة الدراسة وعلى الدرجة الكلية لألداة معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال م

 0.86 12 األطفالعند  اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

اثناء  األطفالالخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 اإليهاميممارسة اللعب 

8 0.83 

على خفض  وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 مستوى الخجل

10 0.85 

 0.92 30 ثبات األداة الكلي  

 

كما تراوحت معامالت الثبات على المجاالت بين (، 1.91بلغ ) ( ان معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل1) أظهر الجدول

 تمتع أداة الدراسة بالثبات.إلى  (، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير1.22– 1.22)
 

 إجراءات الدراسة:. 5.3

 اتبعت الباحثة عدًدا من اإلجراءات لتنفيي الدراسة وتمثلت هيه اإلجراءات في المراحل التالية:

 الحاليةاالطالع على الدراسات السابقة لموضوع الدراسة  -
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 بناء االستبانة بصورتها األولية - 

 تحكيم االستبانة من قبل مختصين -

 تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية للتحقق من صدق وثبات الدراسة -

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة -

 صورة الكترونيةإلى  تحويل أداة الدراسة في صورتها النهاةية بعد التحقق من صدقها وثباتها -

 ( يوما الستقبال الردود41االستجابة )تحديد مدة  -

 النتاةجإلى  استقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصاةية للتوصل -

 كتابة النتاةج -

 وضع التفسيرات المناسبة -

 صياغة التوصيات والمقترحات -

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 1.3

 الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام:( في تحليل نتاةج 12( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصاةية )

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق - 

 الفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة -

توى في خفض مس اإليهاميالسؤال الرةيس " ما دور اللعب  عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة -

 طفال الروضة من وجهة نظر المعلمات"؟الخجل لدى أ

 األسئلة الفرعية التالية:  إلى  ويتفرع من السؤال الرةيس

 ؟  اإليهاميما مدى ممارسة أطفال الروضة للعب  -4

 ؟  اإليهاميما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب  -1

 ؟األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهاميما مدى تأثير اللعب  -2

 باالعتماد على معادلة المدى:  وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومجاالت أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة

 ( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة المدى5جدول ) 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة الموافقة

إلى  4من  الوسط الحسابي

4821 

 4821من  أكبر

 1821إلى 

 1821من  أكبر

 2811إلى 

 2811من  أكبر

 1811إلى 

 1811من  أكبر

 2811إلى 

 

 إليهامياكما تم استخدام تحليل التباين األحادي لإلجابة عن السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصاةية حول تأثير اللعب  

على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي 

 لألطفال؟
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 عرض النتائج ومناقشتها. 1

 يستعرض هيا الفصل أهم النتاةج التي توصلت اليها الدراسة الحالية من خالل االجابة عن تساؤالت الدراسة

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات؟ اإليهاميدور اللعب  نتائج السؤال الرئيس: ما

في  يهامياإلقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور اللعب 

 ( يبين ذلك:2والجدول ) ،خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات

 في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة  اإليهامي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور اللعب 1جدول )

 م
 المجال

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

 الرتبة 
 الدرجة

 اإليهاميالمجال األول: ممارسة اللعب  4

 األطفالعند 
3.77 .402 

 كبيرة  2

الخجل عند  الثاني: مستوىالمجال  1

 اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفال
2.91 .687 

 متوسطة 3

 وأثره اإليهامياللعب  :المجال الثالث 2

 على خفض مستوى الخجل
4.29 .495 

 كبيرة جدا 1

 

في خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضة  جاء بدرجة  اإليهامي( ان الدرجة الكلية لدور اللعب 2يبين الجدول )

ينمي جوانب شخصية  اإليهامياللعب  انإلى  تعزو الباحثة ذلكو(،1.211( وبانحراف معياري )2.71كبيرة بمتوسط حسابي )

للعب ايلك ك مما يقلل جانب الخجل لديا،كما يتقمص الطفل عدة أدوار  ،جسدية(-اجتماعية-لغوية-)نفسية الطفل من عدة نواحي

(، 1142مع نتيجة دراسة )الشوبكي، وتتفق هيه النتيجة التفاعل مع جماعة الرفاقإلى  ينقل الطفل من التمركز حول اليات اإليهامي

، كما تتفق الاألطفالدور الكبير لمنهاج ركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض إلى  والتي تشير

حياة الطفل، وانا يقوم بوظاةف دور اللعب الكبير في إلى  ( والتي اشارت1141مع نتيجة دراسة )القالف،المجادي، هيه النتيجة

يجة مع نتيجة ، واتفقت هيه النتالكثير من اضطرابات الطفل االنفعالية كما يعالج اللعب الحر تعمل على تنمية الطفل، منوعة للطفل

مستوى  في وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديةإلى  ( والتي تشير1111رشوان،دراسة)

بدرجة  الاألطفعند  اإليهاميممارسة اللعب  كما جاء المحور األول .التفاعل االجتماعي والتفكير اإليجابي لدى أطفال عينة البحث

مستوى الخجل عند للمحور الثاني كما بينت النتاةج أن الدرجة الكلية (1.111( وبانحراف معياري )2.77كبيرة بمتوسط حسابي )

وتعتبر األدنى (،1.227( وبانحراف معياري )1.94جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ) اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفال

بالخجل ويعيش األدوار كما هي  يتخلص من الشعور اإليهاميثناء ممارسة اللعب الطفل ا أنإلى  وتعزوا الباحثة ذلكمن المحاور 

سة درانتيجة  متفقة مع، وجاءت هيه النتيجة اإليهامييقلل نسبة أن يكون الطفل خجوالً أثناء ممارسة اللعب في الواقع مما 

جتماعي لـدى ( فـي خفـض االنسحاب اال1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )إلى  والتي تشير(، 1142العيد،)

 أطفال التوحـد فـي المجموعتين التجريبية والضابطة،
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أثر الثالث  للمحوركما بلغت الدرجة الكلية ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي  

وتعتبر (.1.192( وبانحراف معياري )1.19على خفض مستوى الخجل بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي ) اإليهامياللعب 

يحرر الطفل من الخجل ويرفع مستوى الثقة لديا من خالل تقمص  اإليهامياللعب أن إلى  وتعزو الباحثة ذلك األعلى من المحاور

نتيجة ، وقد اتفقت هيه الي خفض مستوى الخجل لدى أطفال الروضةيسهم بشكل كبير فاألدوار ومحاكاة الشخصيات الواقعية مما 

وجود فروق بين المجموعات التجريبية والضابطة والزاةفة حيث انخفض إلى  والتي خلصت( 1112أبو عميرة،مع نتيجة دراسة )

اد باللعب أو تلقوا برنامج اإلرشمتوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين اليين 

أن المجموعة إلى  والتي تشير (1142)الحيالي، ، كما اتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسةبرنامج اإلرشاد بالسيكودرام

ي لالتجريبية حققت زيادة ملحوظة في درجات االعتماد على النفس في األجراء البعدي عند مقارنتها بالدرجات في االختبار القب

(، كما إن الفرق في درجات االعتماد على النفس بين المجموعتين) التجريبية 1.12إذ كان الفرق دال إحصاةيا عند مستوى داللة )

 ( و لصالح المجموعة التجريبية.1.12كان ذا داللة إحصاةية عند مستوى ) ،و الضابطة( في االختبار البعدي

 ؟اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةنتائج السؤال االول: ما 

ممارسة  درجةقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 ( يبين ذلك:7والجدول ) ،بعد عكس الفقرات السلبية اإليهاميأطفال الروضة للعب 

  اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7جدول )

المتوسطات  الفقرات الرتبة م

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 671. 4.30 يستخدم الطفل خيالا للتظاهر بأنا شخصية أخرى. 3 4

ينمي القدرة على السرد القصصي  اإليهامياللعب  1 1

 لدى الطفل.
4.39 .630 

 كبيرة جدا

أكثر من األلعاب  اإليهامياللعب إلى  يميل الطفل 7 2

 األخرى.
3.87 .869 

 كبيرة 

يتقمص الطفل نفس الدور في كل مره في اللعب  8 1

 .اإليهامي
3.40 .961 

 متوسطة

 كبيرة  753. 4.15 ي.بشكل تفاعل اإليهامييشار  الطفل زمالةا باللعب  5 2

 كبيرة  858. 3.97 .اإليهامييختار الطفل األدوار القيادية في اللعب  6 2

 كبيرة جدا 618. 4.24 .اإليهامييجيد الطفل تقمص األدوار في اللعب  4 7

يعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب  2 2

 .اإليهامي
4.32 .698 

 كبيرة جدا

يشعر الطفل بالخجل من لعب  اإليهاميفي اللعب  10 9

 بعض األدوار.
3.24 1.017 

 متوسطة
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 اإليهامييرفض الطفل بعض األدوار في اللعب  9 41

 بشكل قطعي.
3.37 .879 

 متوسطة

 متوسطة 956. 2.98 في حال التوتر. اإليهامييلجأ الطفل غالباً للعب  12 44

 متوسطة 967. 3.01 يشعر الطفل بالملل أحياناً. اإليهاميفي اللعب  11 41

ممارسة أطفال الروضة للعب  درجةالدرجة الكلية ل  

 اإليهامي
3.77 .402 

 كبيرة 

 

( 2.77جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  لدرجة( ان الدرجة الكلية 7يبين الجدول )

أكثر من غيره من األلعاب، كما يساعد  اإليهامياللعب إلى  الطفل يميلأن إلى  وتعزوا الباحثة ذلك(،1.111وبانحراف معياري )

، عبدالعزيز) ، واتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسةالطفل بتقليل التوتر، وتقمص الشخصيات المحببة لا في المجتمع اإليهامياللعب 

مع طفل الروضة من ابرز الطرق واالستراتيجيات التدريسية المناسبة لتعلم  التمثيليأن استخدام اللعب إلى  التي اشارت (1111

ان اللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من إلى  والتي تشير (1142كما اتفقت مع نتيجة دراسة)القالف، المجادي، ،طفل الروضة

 ا ويزيد من معلومات الطفل ويساعد على تنمية حواسا، وهواالضطرابات االنفعالية، كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربوي

، ألطفالايعتبر من األنشطة الهامة كمصدر أساسي لتحقيق التغيرات والتطورات النماةية، كما أن اللعب يزيل التوتر اليي يعانيا 

الالشعورية،  مع الصراعات، والمطالب وخطوة للتفريغ المباشر للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلوب األمثل للتفاعل

 .أي أن اللعب يساعد الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي

(، 1.29 – 1.92بين ) اإليهاميممارسة أطفال الروضة للعب  درجةوتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات 

( 1.29ينمي القدرة على السرد القصصي لدى الطفل على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) اإليهامي( اللعب 1وجاءت الفقرة )

 ةيخلق للطفل المواقف االجتماعي اإليهاميأن اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.221وبانحراف معياري )

واتفقت  ،مما يساهم في تنمية قدرتا على السرد القصصي بشكل ملحوظ كما ينمي الجوانب اللغوية عند الطفل وينمي خيال الطفل

وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند متوسطات درجات إلى  ( والتي اشارت1142أبورمان،نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة)

ت النتاةج وعة التجريبية، كما أظهرالتخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجم

 وجنس الطفل . اإليهاميالجنس أو التفاعل بين متغيري اللعب إلى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية يعزى

( 1.21" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )اإليهامي( يعرف الطفل األدوار االجتماعية عن طريق اللعب 2تلتها الفقرة ) 

في حال التوتر بالمرتبة  اإليهامي( يلجأ الطفل غالباً للعب 44( وبدرجة كبيرة، بينما جاءت الفقرة )1.292وبانحراف معياري )

ممارسة ان الطفل يميل ل وتعزوا الباحثة ذلك، ( وبدرجة متوسطة1.922( وبانحراف معياري )1.92األخيرة بمتوسط حسابي )

ة دراسة ، واتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجةيشعر الطفل بالسعاد اإليهاميفي افضل الظروف النفسية ألن اللعب  اإليهامياللعب 

وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير إلى  ( والتي اشارت1111رشوان،)

 عينة البحث. لاألطفااإليجابي لدى 
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 ؟اإليهامينتائج السؤال الثاني: ما مستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الخجل 

 يبين ذلك:( 2والجدول ) ،اإليهاميلدى أطفال الروضة أثناء اللعب 

  اإليهامي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 متوسطة 989. 2.76 العزلة.إلى  في اللعب يميل الطفل 6 4

 متوسطة 989. 2.85 الطفل في الحوار مع اقرانا.أثناء اللعب يتلعثم  5 1

 قليلة 1.067 2.42 في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات. 8 2

 متوسطة 996. 3.34 األدوار الثانوية.إلى  في اللعب يميل الطفل 1 1

 متوسطة 976. 3.06 يتردد الطفل بطلب المساعدة من أصدقاةا. 3 2

بالتوتر عند الحديث مع في اللعب يشعر الطفل  7 2

 اصدقاءه.
2.72 .992 

 متوسطة

 متوسطة 1.022 3.14 في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره. 2 7

يشعر الطفل بالمغص او الغثيان في حال اجباره على  4 2

 أدوار معينة.
3.03 .914 

 متوسطة

الدرجة الكلية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة   

 اإليهاميأثناء اللعب 
2.91 .687 

 متوسطة 

 

بي بمتوسط حسا متوسطةجاء بدرجة  اإليهامي( ان الدرجة الكلية لمستوى الخجل لدى أطفال الروضة أثناء اللعب 2يبين الجدول )

واالختالط بجماعة الرفاق  تكوين الصداقاتإلى  الطفل يميلأن إلى  وتعزوا الباحثة ذلك(،1.227( وبانحراف معياري )1.94)

 ،في حل مشكالت الطفل اللغوية اإليهامياللعب  يلك يساهمتغيير مظهره وتقمص األدوار كإلى  ، كما يميل الطفلأثناء اللعب

تجريبية والضابطة ( والتي تنص على وجود فروق بين المجموعات ال1112واتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبوعميرة،

والزاةفة حيث انخفض متوسط الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين اليين تلقوا برنامج 

وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات مستوى الخجل لدى أطفال الروضة ، اإلرشاد باللعب أو برنامج اإلرشاد بالسيكو درام

 .(2.21 - 1.1.11بين ) اإليهاميأثناء اللعب 

( وبانحراف 2.21األدوار الثانوية بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )إلى  ( في اللعب يميل الطفل1وجاءت الفقرة )

رة طالتنحي عن األدوار القيادية لصعوبة السيإلى  األطفالميل بعض إلى  ذلكوتعزوا الباحثة  ( وبدرجة متوسطة،1.992معياري )

وجـود إلى  ( والتي خلصت1142دراسة )العيد،، وقد اختلفت هيه النتيجة مع نتيجة على بقية افراد اللعب أو لحجم المسؤولية فيها

االجتماعي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين التجريبية ( فـي خفـض االنسحاب 1.12فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

 والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي.
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( 2.41( في اللعب يتردد الطفل عند تغيير مظهره ليالةم دوره بمتوسط حسابي )7تلتها في المرتبة الثانية الفقرة )

( في اللعب يصعب على الطفل تكوين صداقات بالمرتبة 2( وبدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة )4.111وبانحراف معياري )

ان غالبا مايكون الطفل إلى  وتعزوا الباحثة ذلكن ( وبدرجة قليلة4.127( وبانحراف معياري )1.11األخيرة بمتوسط حسابي )

رف ، والتعاألطفاليخلق فرصة التواصل بين  اإليهامياللعب  ، كما أنلتكامل األدوار اإليهاميجماعة الرفاق عن طريق اللعب 

والتي نصت على  التي طبقت على أطفال التوحد (1142العيد،اتفقت هيه النتيجة مع نتيجة دراسة )و على األدوار في المجتمع،

( فـي خفـض االنسحاب االجتماعي لـدى أطفال التوحـد فـي المجموعتين 1.12وجـود فـروق ذات داللة إحصاةية عنـد مسـتوى )

ة هيه الدراسة ن كما اتفقت نتيجالتجريبية والضابطة، ولصالح أفـراد المجموعة التجريبية التي خضعت لبرنامج اللعب الترفيهي

ان اللعب الحر مع التوجيا يعالج كثير من االضطرابات االنفعالية، إلى  والتي تشير( 1141القالف، المجادي،)مع نتيجة دراسة 

كما أنا يعتبر نشاطاً تعليمياً ووسيطاً تربويا ويزيد من معلومات الطفل ويساعد على تنمية حواسا، وهو يعتبر من األنشطة الهامة 

يغ المباشر ، وخطوة للتفراألطفالليي يعانيا كمصدر أساسي لتحقيق التغيرات والتطورات النماةية، كما أن اللعب يزيل التوتر ا

للدوافع الجنسية والعدوانية، ويعتبر اللعب األسلوب األمثل للتفاعل مع الصراعات، والمطالب الالشعورية، أي أن اللعب يساعد 

 الطفل على النمو االنفعالي واالجتماعي والحركي.
 

 ؟األطفاللى خفض سلوك الخجل عند ع اإليهاميتأثير اللعب  درجةنتائج السؤال الثالث: ما 

تأثير اللعب  درجةقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،األطفالعلى خفض سلو  الخجل عند  اإليهامي

 الاألطفعلى خفض سلوك الخجل عند  اإليهاميتأثير اللعب  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

الطفل من التغلب على مشكلة  اإليهامييُمكن اللعب  7 4

 الخجل.
4.30 .641 

 كبيرة جدا

 الطفل في الخروج من شخصيتا اإليهامييُساعد اللعب  6 1

 الشخصية المراد تقمصها.إلى 
4.31 .621 

 كبيرة جدا

 كبيرة جدا 702. 4.33 يُكون الطفل صداقات. اإليهاميعن طريق اللعب  5 2

 كبيرة جدا 641. 4.39 جوانب الشخصية القوية عند الطفل. اإليهامييُبرز اللعب  1 1

الطفل على التعبير عن رغباتا  اإليهامييُشجع اللعب  2 2

 ومشاعره.
4.35 .559 

 كبيرة جدا

 كبيرة  676. 4.06 الطفل ويجعلا يحترم االخرين. اإليهامييهيب اللعب  10 2

 كبيرة جدا 644. 4.35 الثقة بالنفس عند الطفل. اإليهاميينمي اللعب  3 7

الطفل على تغيير مظهره وفق  اإليهامييساعد اللعب  9 2

 مايتطلبا الدور في اللعب.
4.23 .612 

 كبيرة جدا
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يتيح للطفل حرية اختيار الدور اليي  اإليهامياللعب  4 9

 يفضلا.
4.33 .592 

 كبيرة جدا

يساعد الطفل في التغلب على المشكالت  اإليهامياللعب  8 41

 اللغوية.
4.29 .680 

 كبيرة جدا

على خفض  اإليهاميالدرجة الكلية لمدى تأثير اللعب   

 األطفالسلو  الخجل عند 
4.29 .495 

 كبيرة جدا

 

( وبانحراف 1.19على خفض سلو  الخجل على الدرجة الكلية بلغ ) اإليهاميتأثير اللعب  درجة( ان 9يبين الجدول )

يرفع ثقة الطفل بنفسا، ويظهر جوانب القوة  اإليهاميأن اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.192معياري )

قد اتفقت نتيجة ، و، كما يساعد الطفل بالتخلص من المشاكل النفسية واللغوية، وينمي لدى الطفل المبادئ االجتماعيةفي شخصيتا

أن دور منهاج ركن  والتي تنص على ، األطفالالتي طبقت على منهاج رياض ( 1142الشوبكي،هيه الدراسة مع نتيجة دراسة)

ما تتفق كجاء بدرجة كبيرة وعلى كافة المجاالت،  األطفالاأللعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات القياسات إلى  ( والتي تشير1111)رشوان،نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة 

عينة البحث، ايضاً وجود فروق ذات داللة إحصاةية بين متوسطات  األطفاللية والبعدية في مستوى التفاعل االجتماعي لدى القب

 عينة البحث. األطفالالقياسات القبلية والبعدية في مستوى التفكير اإليجابي لدى 

جوانب الشخصية  اإليهامي( يُبرز اللعب 1( وجاءت الفقرة )1.29 – 1.12وتراوحت المتوسطات الحسابية على الفقرات بين )

 وتعزوا الباحثة ذلك ( وبدرجة كبيرة جدا،1.214( وبانحراف معياري )1.29القوية عند الطفل بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

، كما توضح ميول الطفل يتقمص األدوار المفضلة لديا والتي تظهر جوانب شخصيتايجعل الطفل  اإليهاميان اللعب إلى 

وجود فروق ذات داللة إلى  ( والتي اشارت1142، وقد اتفقت نتيجة هيه الدراسة مع نتيجة دراسة )أبورمان،للشخصيات الواقعية

موعة لمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجإحصاةية عند متوسطات درجات التخيل اإلبداعي والدرجة الكلية لالختبار بين ا

الطفل على التعبير عن رغباتا ومشاعره" بمتوسط حسابي  اإليهامي( يُشجع اللعب 2تلتها في المرتبة الثانية الفقرة ) التجريبية

 .( وبدرجة كبيرة جدا1.211( وبانحراف معياري )1.22)

( 1.12الطفل ويجعلا يحترم االخرين" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) اإليهامي( يهيب اللعب 2بينما جاءت الفقرة )

قد تنشأ فيا نوع من المنافسات او  اإليهاميأن مجال اللعب إلى  وتعزوا الباحثة ذلك، ( وبدرجة كبيرة1.272وبانحراف معياري )

مما قد يسبب عدم احترام  األطفالبعض  الثانوية من قبلأو رفض بعض األدوار  العداوات أو االختالف لتقمص أدوار معينة،

، األطفال( التي طبقت على منهاج رياض 1142مع نتيجة دراسة)الشوبكي، ، وقد اختلفت نتيجة هيه الدراسة لبعضهم األطفال

رجة جاء بد األطفالوالتي تنص على  أن دور منهاج ركن األلعاب واألنشطة في تنمية الخصاةص السلوكية في مرحلة رياض 

 كبيرة وعلى كافة المجاالت. 

على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة  اإليهاميفروق ذات داللة إحصائية حول تأثير اللعب ال مانتائج السؤال الرابع: 

 من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، المستوى الدراسي لألطفال؟
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 أوال: متغير سنوات الخبرة

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير اللعب 

( 41على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة والجدول ) اإليهامي

 يبين ذلك: 

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثير 10جدول )

 على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإليهامياللعب 

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

عاتالمرب  
 ف

الداللة 

 االحصائية

المجال األول: ممارسة 

عند  اإليهامياللعب 

 األطفال

 072. 2 144. بين المجموعات
.441 

 

.644 

 
 163. 139 22.657 داخل المجموعات

  141 22.801 الكلي

 الثاني: مستوىالمجال 

اثناء  األطفالالخجل عند 

اإليهاميممارسة اللعب   

 141. 2 282. بين المجموعات
.295 

 

.745 

 
 477. 139 66.261 داخل المجموعات

  141 66.543 الكلي

اللعب  :المجال الثالث

على خفض  وأثره اإليهامي

 مستوى الخجل

 028. 2 056. بين المجموعات
.114 

 

.893 

 
 248. 139 34.459 داخل المجموعات

  141 34.515 الكلي

 

، األطفالعند  اإليهامي( لكال من لممارسة اللعب 1.12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوى )41) أظهر الجدول

وأثره على خفض مستوى الخجل حسب متغير  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالومستوى الخجل عند 

 ( 1.12سنوات الخبرة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )
 

 :ثانيا: متغير المستوى الذي تدرسه المعلمة

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة لتأثير اللعب 

ليي تدرسا المعلمة على خفض سلو  الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير المستوى ا اإليهامي

 ( يبين ذلك: 44والجدول )

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول تأثير اللعب 11جدول )

 على خفض سلوك الخجل لدى أطفال الروضة من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغير المستوى الذي تدرسه المعلمة اإليهامي

 المصدر المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 104. 017. 2 034. بين المجموعات

 

.901 

 164. 139 22.767 داخل المجموعات 
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المجال األول: ممارسة 

عند  اإليهامياللعب 

 األطفال

 الكلي

22.801 141  

 الثاني: مستوىالمجال 

اثناء  األطفالالخجل عند 

اإليهاميممارسة اللعب   

 608. 2 1.217 بين المجموعات
1.295 

 

.277 

 
 470. 139 65.326 داخل المجموعات

  141 66.543 الكلي

اللعب  :المجال الثالث

على خفض  وأثره اإليهامي

 مستوى الخجل

 065. 2 129. بين المجموعات
.262 

 

.770 

 
 247. 139 34.386 داخل المجموعات

  141 34.515 الكلي

 

، األطفالعند  اإليهامي( لكال من لممارسة اللعب 1.12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوى )44) أظهر الجدول

وأثره على خفض مستوى الخجل حسب متغير  اإليهامي، واللعب اإليهامياثناء ممارسة اللعب  األطفالومستوى الخجل عند 

ان جميع معلمات إلى  وتعزو الباحثة ذلك( 1.12المستوى اليي تدرسا المعلمة حيث كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )

في خفض  امياإليهالدور الكبير للعب المستويات التي تدرسها اجمعن على لتدريس وسنوات الخبرة في اباختالف  األطفالرياض 

( والتي تنص على 1142—1142مع نتيجة دراسة )الشوبكي، وتتفق نتيجة هيه الدراسة ،مستوى الخجل لدى أطفال الروضة

  المؤهل العلمي(. –الخبرة  -عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية تعزى لمتغيرات الدراسة )العمر

 التوصيات والمقترحات. 5

ذلك اقتراح لبعض الدراسات المستقبلية، التي تُكمل ما تمَّ  يلييٌقدم هيا الفصل مجموعة من التوصيات الممكن تطبيقها، ثمَّ 

 التوصل إليا من نتاةج، وفيما يلي عرض هيه الجوانب بالتفصيل:

 توصيات الدراسة. 1.5

 منها: من التوصيات، بعدد   الخروج يمكن فإنَّا الدِّراسة، في إليها التوصل تمَّ  التي والنتاةج المعطيات ضوء في

ن مما لألطفال الخجولي لكاستراتيجية تعليمية لما لها من أهمية في خفض سلو  الخج اإليهاميضرورة استخدام اللعب  -4

 .يعيق اكتسابهم للمعرفة

يقا وذلك لما تطب يسةةتلزم لنجاح وتوفير كل ما اإليهامياالهتمام باللعب بضةةرورة  األطفالتبصةةير القاةمين على رياض  -1

 لا من أثر على االنفعاالت السلوكية والنواحي النفسية للطفل.

 .وتوظيفا في العملية التعليمية والترفيهية لألطفال اإليهاميتبصير المعلمات بأهمية اللعب  -2
 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

 دراسات علمية حولها، وهي كما يلي:من نتاةج، تقترح الباحثة تقديم الباحثة إليا  وصلتفي ضوء ما ت

 .بمتغيرات وأعمار مختلفةالحالية  للدراسةاجراء دراسات مشابهة  -

 اجراء دراسات مشابهة للدراسات الحالية تأخي بعين االعتبار متغيرات مختلفة.  -
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 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة دور الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسئولية المجتمعية

 التقانة والعلوم جامعة أم درمان اإلسالمية و جامعةبالتطبيق على 

The Role of Sudanese Universities in Harmonizing the Requirements of Social 

Responsibility and Achieving Sustainable Development Goals Applied To Omdurman 

Islamic University and University of Sciences and Technology 

  

محمد حنان عثمان عمسيب الدكتورة/ :إعداد  

السعودية العربية، المملكة جامعة الطائف ،كلية إدارة األعمال ،أستاذ إدارة األعمال المساعد  

السودانجمهورية  ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية العلوم اإلدارية ،أستاذ إدارة األعمال المساعد  

Email: hanan.amasaib@gmail.com 

 

 محمد بكري الطيب موسى األستاذ الدكتور/

 السودان، جمهورية والتقانةجامعة العلوم  ،كلية العلوم اإلدارية ،أستاذ إدارة األعمال

 Email: bakrimusa4@gmail.com   

:ملخص الدراسة  

المجتمعية  الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسؤوليةهذه هدفت        

المنهج باإلضافة إلى تم استخدام المنهج التاريخي لجمع البيانات الخاصة بالجانب النظري،  ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جامعتي عينة عشوائية من األكاديميين في  توزيعه علىالذي تم  ،االستبيان عن طريقلبيانات األولية جمع االوصفي التحليلي ل

فيما يتعلق بعبارات محاور تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحليل آراء العينة (. 301عددهم ) البالغ، الدراسة

أنَّ هناك جهوداً مقدرة  بذلت من قبل جامعتي الدراسة نحو نشر الوعي  أفراد العينةوفقاً آلراء غالبية الدراسة. وأظهرت النتائج 

 هناك جهوداً مقدرة تبذل لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها،وأيضاً  ،حول المسؤولية المجتمعية

من أجل تحقيق أهداف تين لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية باإلضافة إلى وجود العديد من اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامع

االنحدار الخطي المتعدد لدراسة طبيعة العالقة الخطية بين )جهود  استخدام تحليل االرتباط وتحليلكما تمَّ التنمية المستدامة، 

الجامعة المبذولة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة، وكذلك الجهود المبذولة في رفع مستوى 

عها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، واآلليات والممارسات التي تتب

 وجود عالقةتوصلت نتائج الدراسة إلى  .)تحقيق أهداف التنمية المستدامة( باعتباره متغير تابعوباعتبارها متغيرات مستقلة 

مواءمة بينهما. هداف التنمية المستدامة، مما يعني وجود دور للجامعات في الأبين متطلبات المسؤولية المجتمعية وتحقيق  طردية

 كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.

العلوم  المسؤولية المجتمعية للجامعات، التنمية المستدامة للجامعات، جامعة أم درمان اإلسالمية، جامعة الكلمات المفتاحية:

 والتقانة.
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The Role of Sudanese Universities in Harmonizing the Requirements of Social 

Responsibility and Achieving Sustainable Development Goals Applied To Omdurman 

Islamic University and University of Sciences and Technology 

 

Abstract: 

    The study aimed to know the role played by Sudanese universities in harmonizing the 

requirements of social responsibility and achieving the goals of sustainable development.  The 

historical approach was used to collect data for the theoretical side, In addition to the descriptive 

analytical method for collecting primary data through a questionnaire which was distributed to a 

random sample of (103) academics at the two universities of the study. The results showed  that 

there are estimated efforts was made  towards spreading awareness about social responsibility, 

and also many efforts being made to raise the level of workers’ awareness of the concept of 

sustainable development and its goals, in addition to  many mechanisms and practices followed 

by the two universities to activate their social responsibility in order to achieve the goals of 

sustainable development. Correlation analysis and multiple linear regression analysis were also 

used to know the relationship between (the three above study axes) as independent variables, and 

the (achieving sustainable development goals) as a dependent variable. The results of the study 

revealed that there is a positive relationship between the requirements of social responsibility and 

the achievement of sustainable development goals, which means that there is a role for 

universities to harmonize between them. The study also came out with a number of 

recommendations. 

Keywords: Social responsibility of universities, sustainable development of universities, 

Omdurman Islamic University, University of Science and Technology. 

 

 مقدمة:. 1

التعليم والتنمية وجهان  التنمية والتطوير في أي بلد يرتبط بنجاح التعليم والعملية التعليمية فيه. مما يعني أنَّ  نَّ أمن المعلوم        

هي الجامعات فالتنمية، التعليم ومن ثمَّ تعتبر الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية التي يقع عليها دور كبير في ولعملة واحدة. 

فاءات عد أهم ركيزة في التنمية البشرية، وهي المنوط بها رفد المجتمع بالكالمصنع والمنتج الرئيس لرأس المال البشري الذي ي  

 التعليم والبحث العلمي. هدفي خدمة المجتمع بجانبهدف لجامعات الرئيسة لهداف األمن  هالمطلوبة في كل مجال. وال شك أن  
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وبما أنَّ الجامعات تديرها كفاءات بشرية من األكاديميين واإلداريين فهي منوط بها إحداث دور كبير من أجل قيادة عملية 

 ة في المجتمع على كافة األصعدة والمجاالت. التحول والتغيير نحو التنمي

ليشير  واالهتمام به في القرن العشرينية مجتمعولية الؤ، وقد ظهر مفهوم المسدمة المجتمع تعتبر مسئولية كبيرةكما أنَّ خ       

تطوراً  إلى أهمية دور المنظمات والمجتمعات بكل أنواعها في عملية التنمية المجتمعية. وتطور مفهوم المسئولية المجتمعية

ما ، إنَّ من األشكال ي شكلأب فقط نسانياً يتعلق بالحاجات االجتماعية وكيفية اشباعهاإبرنامجاً المسؤولية المجتمعية د تع  لم ف كبيرا  

 تمكنها منباعتبارها الوسيلة التي أي منظمة  استراتيجيةجزء ال يتجزأ من و ،اً تنتهجه المنظمات الحديثةإداري اً منهجأصبح 

 اشباع حاجات المجتمع، وتحقيق رفاهيته. 

احتياجات الحاضر  على تلبيةوتعمل ن تستمر بدون انقطاع مدى الحياة، أيفترض هي التنمية التي فالتنمية المستدامة أما        

جاتهم. اح على اشباعا يساعدهم جيال المستقبل مأل نما تستخدمها بشيء من التوازن الذي يبقيإأن تستهلك كل الموارد دون 

 ستوجبي مما، ر حاجات المجتمعتتجدد مع تجدد وتغي  أي ، والمالءمة واالستمراريةالمواكبة  ها عملية تتطلبأنَّ وذلك يؤكد على 

وقد حظي مفهوم التنمية المستدامة باهتمام كبير في  (،331م: 0003:وحدادعبيد وليست عشوائية ) مخططةتنمية ن تكون أ

 العملية.كذلك المؤسسات و )األكاديمية( اآلونة األخيرة من قبل الحكومات والمؤسسات، ال سيما المؤسسات العلمية

حداث التوازن في معادلة اإليفاء باحتياجات الحاضر دون االضرار باحتياجات مستقبل إنَّ عملية إذن يمكن القول أ        

نشر وتعليم هذا المفهوم لكافة شرائح المجتمع. وهنا يأتي دور الجامعات جهود كبيرة ل ضرورة بذلاألجيال القادمة، يتطلب 

ت هي التي تقوم بتقديم كافة أنواع العلوم والمعارف، الجامعاف. والقيم والمهارات لدورها الكبير في إنتاج ونقل ونشر المعرفة

مما يعني أنَّها المنوط بها إحداث التحول نحو  ،احتياجات المجتمعلتغير في وفقاً ل بصورة مستمرة وتعمل على تطوير برامجها

 وأاالقتصادية واء سالتنمية  في كافة برامجمساعدة المجتمع على تكييف المعرفة وتوظيفها التنمية المستدامة من خالل 

 ستدامة.االأو غيرها والنظر إليها بالنظرة االستراتيجية المستقبلية المرتبطة باالجتماعية 

 :الدراسةوتساؤالت مشكلة . 1.1

في الكثير من الدول  إال أنَّ  ،على الرغم من االهتمام العالمي المتزايد نحو موضوع التنمية المستدامة وبرامجها المختلفة        

لخططها في هذا  مرضية ومنها السودان لم تظهر نتائج واقعية - ما تسمى بالدول النامية - العالم العربي واإلسالمي خاصة

المجال، مع العلم أنَّ هناك جهوداً مقدرة قد بذلت نحو التعريف بهذا المفهوم والتنوير به منذ سنوات من خالل المؤتمرات 

، ومازالت تجرى وت دار حوله المؤتمرات، في خطط التنمية القومية الشاملة المفهوم من ذلك، كما ض  والندوات والبحوث العلمية

يعود القهقري بعد أن تحققت بعض كأنه والناظر بتفحص يرى أنَّ المردود والعائد فيما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة 

ما تمر به البالد من متغيرات سياسية واقتصادية إلى ذلك  ىيعزوقد  ،اإلنجازات التي يمكن القول أنَّها كانت مقبولة إلى حد ما

هداف التنمية المستدامة أأنَّه ما زال متعثر الخطى نحو تحقيق يشير إلى  البلد واقعكما أن ً  انعكست سلباً على مسيرة التنمية.

 الصراعات والحروب، مشاكل المياهاستمرار ، الفقر والبطالةوجود الكثير من المشكالت المتمثلة في ازدياد معدالت بدليل 

 ومشاكل التعليم. والتصحر ، الجفافوالتلوث البيئي
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لكن يمكن النظر إلى هذه المشكالت من زاوية أخرى باعتبارها فرصاً للجامعات لتحفزها على القيام بدورها في التنمية  

يجاد حلول باستخدام المنهجية العلمية وبمشاركة تجاه المجتمع والعمل على إ المجتمعية وليتهاؤالمستدامة من خالل تفعيل مس

صياغة المشكلة في السؤال وعلى ضوء ذلك يمكن هداف التنمية المستدامة. ألتحقيق  فئات المجتمع المختلفة ليكون ذلك سبيالً 

 التالي:

وتحقيق أهداف التنمية الجامعات السودانية في تحقيق المواءمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية ب المنوط دورالما هو 

 المستدامة؟

 الدراسة:تساؤالت . 2.1

 :وهوالتساؤل الرئيس  تسعى الدراسة للوصول إلى إجابات عن      

من وجهة  ما هو دور جامعتي الدراسة في تحقيق المواءمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 ؟نظر أعضاء هيئة التدريس

 التالية:الفرعية التساؤالت اإلجابة على  وذلك من خالل 

التساؤل األول: ما هي الجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين بها لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها من وجهة نظر أعضاء التساؤل الثاني: ما مدى جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك 

 هيئة التدريس؟

التساؤل الثالث: ماهي اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

عوقات التي تعيق الجامعات من النجاح في تفعيل مسؤوليتها المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية التساؤل الرابع: ما هي الم

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 أهمية الدراسة:. 3.1

التنمية وطار النظري عن مفهومي المسؤولية المجتمعية اإلتفيد الباحثين بتقديم  كونهالهذه الدراسة من  األهمية العلميةتنبع       

 .المستدامة والعالقة بينهما في الجامعات

تها في االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في امر الجامعات وقيادأتتمثل في إفادة القائمين على  األهمية العمليةأما      

 . التنمية المستدامةموضوعات ب ربطهموضوع المسؤولية المجتمعية وتفعيل 
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 :أهداف الدراسة. 1.1

 تحقيق األهداف التالية:إلى تسعى الدراسة 

/ توضيح مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات وأهدافها وخصائصها، وكذلك مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وكيفية تحقيق 3

 أهدافها.

لعالقة بين ا بها في معرفةمستوى إدراك العاملين مستوى الجهود المبذولة من قبل الجامعات من أجل رفع / التعرف على 0

 ولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.ؤمفهومي المس

 دامة.ولية المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستؤ/ الوقوف على اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعات في جانب المس1

 / الكشف عن المعوقات التي تعيق الجامعات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالل واقع مسؤوليتها المجتمعية.4

 أدوات الدراسة:منهج و. 5.1

الكتب والدوريات والدراسات المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى المنهج التاريخي، كما أعتمد على  االعتماد علىتم       

 من مجتمع الدراسة. األولية واالستبيان كأداة لجمع البيانات (،)البيانات الثانوية السابقة ومواقع اإلنترنت في الجانب النظري

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 التنمية المستدامة، التنمية المستدامة للجامعات، جامعة أم درمان اإلسالمية، جامعة العلومالمسؤولية المجتمعية للجامعات، 

 .والتقانة

هيئة التدريس، اإلداريين،  )أعضاءسياسة الجودة األخالقية ألداء المجتمع الجامعي "المسؤولية المجتمعية للجامعات:  -

الموظفين والطالب( عن طريق اإلدارة المسؤولة عن اآلثار التربوية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة في حوار 

 (.311م،0032)محمد: ."تفاعلي مع المجتمع لتعزيز التنمية البشرية المستدامة

من خالل الدعم والمساندة الالزمين لنمو مهاراته بشكل متواصل عن العملية التي يتلقاها اإلنسان "  التنمية المستدامة: -

طريق عمليات التعل م والتدريب المخطط حتى يتمكن من استثمار موارده بصورة تتناسب مع الظروف الزمانية 

 (02م، 0032) أحمد:  ."والمكانية التي يعيش فيها

في التعليم وتطويره من أجل تزويد المتعلمين بمهارات هي التخطيط واالستثمار " :التنمية المستدامة للجامعات -

تساعدهم في حل المشكالت بطريقة علمية، وكذلك رفد المجتمع بالكفاءات والخبرات القادرة على التطوير والتحسين 

 . "المستمر في كافة المجاالت وإيجاد نماذج حياتية وحلول أكثر استدامة

عات الحكومية السودانية بها عدد من الكليات والمعاهد والفروع ولها دور إحدى الجام جامعة ام درمان اإلسالمية: -

كبير في الخدمة المجتمعية من خالل مشاركتها في العديد من األنشطة التوعوية في المجال الدعوي والصحي 

 والعلمي.
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د، وهي من أولى الجامعات الخاصة وبها عدد من الكليات والمعاهالسودانية جامعة العلوم والتقانة هي إحدى الجامعات  - 

التي ركزت على المجاالت التقنية في أساليبها التدريسية، بها عدد من المراكز البحثية في المجاالت الطبية، الثقافية 

 واالجتماعية.

 النظري للدراسة: . اإلطار2

 :للجامعات المسؤولية المجتمعية .1.2

 .وعوامل نجاحهاأبعادها، ، عناصرها، أهميتها، للجامعات سيتم تناول مفهوم المسؤولية المجتمعية   

 :وعناصرها ية للجامعاتمفهوم المسؤولية المجتمع .1.1.2

من المفاهيم القديمة التي نادت بها كل الديانات السماوية، وقد ركز اإلسالم في كل  مفهوم المسؤولية المجتمعيةيعتبر        

لحفظ النفس والعقل باعتبار الفرد نواة كبيرة أولت مقاصد الشريعة اإلسالمية أهمية  كماتعاليمه على دور الفرد في المجتمع، 

 قيمإعالء في   ذلكمثالً تحث اإلسالم على العمل الجماعي في العبادات والمعامالت م .ومناط به عمارة األرض المجتمع

المسؤولية االجتماعية يمان. أما رواج مصطلح وجعل اإلحساس باآلخر واالهتمام به من كمال اال التكافل االجتماعي التعاون،

في القرن العشرين ليشير إلى مسؤولية المؤسسات والمنشآت تجاه ظهر فقد ومكثفة في الشركات  والتركيز عليه بصورة واسعة

لي يمكن ذكر فيما ي، وهو يشاركه نفس المعنى، ومفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعاتمنه  أستوحى المجتمع الموجودة فيه. وقد

 عدد من التعريفات الواردة حول مصطلح المسؤولية المجتمعية للجامعات.

هيئة التدريس، اإلداريين،  )أعضاءخالقية ألداء المجتمع الجامعي سياسة الجودة األ"المسؤولية المجتمعية للجامعات هي:       

الموظفين والطالب( عن طريق اإلدارة المسؤولة عن اآلثار التربوية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة في حوار تفاعلي 

 (.311م،0032:محمد. )"مع المجتمع لتعزيز التنمية البشرية المستدامة

عد األخالقي يتبين من التعريف السابق أنَّ العناصر األساسية التي ترتكز عليها المسؤولية المجتمعية للجامعات تتمثل في الب       

كواجب حتمي يتطلب وضع تبني منهج االستدامة والنظر إليه تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك بالذي يشير إلى ضرورة 

لى إة للوصول ئيالقائمة على التشخيص الواعي للب من خالل وضع االستراتيجياتإال  ذلك يتمن أبرنامج مستمر، وال يمكن 

، والتركيز على نقاط القوة المتمثلة في كوادرها المختلفة وطالبها وتفعيل كل دة فيهوتحديد دقيق وواقعي لحاجات المجتمع الموج

خالل الشراكات المتنوعة، الغتنام الفرص والتغلب على  ذلك بالحوار مع المجتمع الخارجي بكافة شرائحه ومكوناته من

ية العلمية من نقاط الضعف باالعتماد على المنهجمعالجة والعمل على وضع حلول علمية تمكنها من تصحيح الخلل و ،التحديات

 وااللتزام بالتحسين المستمر كهدف استراتيجي. أجل مواكبة التغيير،

 وأهدافها:للجامعات  يةأهمية المسؤولية المجتمع .2.1.2 

تحسين سمعة الجامعة،  :ما يمكن أن يعود على الجامعة من منافع تتمثل فيتتمثل أهمية المسؤولية المجتمعية للجامعات في      

 جذب الكفاءات من العاملين المميزين واالحتفاظ بهم، رفع القدرة التنافسية للجامعة وتحقيق التميز، 
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طراف في الجامعة، تحسين األداء المالي للجامعة، لى إشاعة روح التعاون بين جميع األإدي تحسين مناخ العمل الذي يؤ

 .(313م،0032: محمد) والعمل على توفيرها. المجتمع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع، واالرتقاء بحاجات

المساهمة في التنمية المستدامة من خالل االستخدام  هوالتركيز على المسؤولية المجتمعية للجامعات  منالهدف الرئيس أما      

حالياً دون حرمان أجيال المستقبل منها، وذلك ال يتم إال من خالل بناء منظومة متكاملة لديها األمثل للموارد الموجودة الرشيد و

جل تحقيق أهداف التنمية أر من المساعدة في العمل على التحسين المستماألخذ بكافة الوسائل والعمل على إلدارة هذه الموارد، 

 م(.0032:واألغا )حماد. 000000مثل مواصفة اآليزو مثل االلتزام بالجودة ومعايير الجودة العالمية المستدامة 

 :للجامعات وعوامل نجاحهاأبعاد المسؤولية المجتمعية  .3.1.2

إدارة المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة وأن تكون من ترتكز المسؤولية المجتمعية للجامعات على ثالث ركائز هي:         

ولويات اإلدارة العليا وأن يتم وضعها ضمن االستراتيجيات الرئيسة، باإلضافة إلى أهمية دعم المجتمع الداخلي في مبادراته أ

خالل بناء العالقات وعقد  ره تجاه المجتمع، كذلك ال بد من دعم المجتمع الخارجي مناالمختلفة وتنوريه وتذكيره الدائم بأدو

 (.312-310م،0032: )محمد ولية المجتمعية والتواصل مع أصحاب المصالح لكسب ثقتهمؤالشراكات ونشر ثقافة المس

أما العوامل المساعدة على نجاح المسؤولية المجتمعية للجامعات فتتمثل في: ضرورة قناعة جميع العاملين في الجامعة        

رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي، وأنه واجب وليس تطوع،  المسؤولية المجتمعية نحو المجتمع، ووضعبأهمية قضية 

المدى  قصيرةهداف أعلى شكل البدء بتنفيذ وللجامعة، المجتمعية ضمن األنشطة الرئيسة  إدراج المسؤوليةباإلضافة إلى 

التركيز على النتائج وأن يتم ، بعد التأكد من التطبيق الصحيح هداف أخرىألى إ، ثم االنتقال بأول والً أومتابعتها وتقييمها 

 (32م 0034:)األسرج منعاً لإلحباط.وذلك التركيز على االعالم عن البرامج قبل تنفيذها  الحقيقية المستفادة بدالً من

 التنمية المستدامة: .2.2

والمعوقات التي تحد من تطبيقها،  بعادها، خصائصها،أسيتم التعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها وأهدافها،      

 . وكيفية التغلب عليها

 :وأهميتها وأهدافها مفهوم التنمية المستدامة .1.2.2

حث اإلسالم على التنمية المستدامة، بالتركيز على كرامة اإلنسان وتحقيق احتياجاته دون إفراط أو تفريط في الموارد،        

، وذلك يتطلب التغيير في سلوكيات أفراد إال عملية تحول كامل في المجتمع التنمية المستدامة ماهيو .ونادى بعدم التبذير

 يكفي، ألن عملية التغيير في السلوكيات تتطلب جهداً  ن يتم ذلك بالقوانين والتشريعات، ولكن ذلك وحده الأالمجتمع، ويمكن 

. وهنا يأتي دور مؤسسات التعليم وعلى رأسها بأهميتها كضرورة مستمرالالتذكير على التعليم والتدريب و كبيراً باالعتماد

( مما فوق الجامعيلى التعليم إمن التعليم قبل المدرسي من يقدم التعليم في كل مراحله )وتنتج الجامعات ألنَّها هي التي توفر 

 (.0032: رد)الكيعني أنَّ هذه المهمة تقع على عاتق الجامعات ومنوط بها العمل على تحقيقها 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            213  

 ISSN: 2706-6495 

 
منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وتعددت التعريفات الواردة  واسعاً  دولياً  إنَّ مفهوم التنمية المستدامة لقي استخداماً        

 ،تعزيز التنمية االقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية : "( بأنهام3992حول التنمية المستدامة، فقد عرفتها األمم المتحدة )

م مفهوم االستدامة أكثر فأكثر يوضمان مواصلة التنمية االجتماعية والبيئية والسياسية والمؤسسية على أساس المساواة، وتدع

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس " بأنَّها:  عرفت التنمية المستدامة. كما "حول موضوع تنمية الموارد البشرية

 ".القادمة على تلبية احتياجاتهم. وهي عملية مستمرة في مجال التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعيةبقدرة المستقبل واألجيال 

 (.0032: )الكرد

 خصائصها:وأبعاد التنمية المستدامة  .2.2.2

 :(39م،0003لبادة: )  :هي أبعاد بعادها في ثالثةنمية المستدامة فقد حصرت أبناء على التعريفات الواردة حول مفهوم الت       

عد االقتصادي المتمثل في ) حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية، والعمل على المساواة في توزيعها بين األفراد، الب  

عد الثاني فهو البعد االجتماعي ويشتمل ما الب  االحد من تفاوت الدخول، وكذلك إيقاف تبديد الموارد بمعنى االستخدام الرشيد لها(، 

على ) اتباع األسلوب الديمقراطي في نظام الحكم، واالهتمام بالمستلزمات االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، أهمية توزيع 

البيئي ) الذي يركز على وهو الب عد  الثالث عدتمام بالتعليم والصحة والمرأة والطفل وغيرها(، باإلضافة إلى الب  هالسكان، واال

متمثالً في التكنولوجي )ية، المناخ، المياه، والهواء، والتربة(. وهناك من أضاف بعداً رابعاً أسماه البعد حماية الموارد الطبيع

 عد الثالث.ضمن الب  داخالً االستخدام النظيف للتكنولوجيا( وقد يكون 

ها تنمية طويلة المدى تعتمد على تنمية المستدامة يمكن إيجازها في أن تكون النظرة إلى التنمية المستدامة بأنَّ ما خصائص الأ      

تقديرات الحاضر للتنبؤ بالمستقبل، وأن تراعى فيها أنَّها تنمية لتلبية احتياجات المستقبل واألجيال القادمة في الموارد الطبيعية، 

محتوى البيئي بكل بالتركيز على الحاجات األساسية لألفراد في المقام األول، كما يراعى في هذه التنمية خاصية الحفاظ على ال

والمحافظة  ،تكنولوجيا من جهةالالطاقات الحيوية. وذلك يتطلب الموازنة بين االستثمارات والتطور في  مكوناته وعدم استنزاف

 (21م،0039؛ بحوص: )بوساحةعلى البيئة والموارد من جهة أخرى حتى يمكن تحقيق االنسجام بينهما. 

 :التغلب عليهاالمعوقات التي تحد من تطبيق التنمية المستدامة، وكيفية  .3.2.2

النمو السكاني المتزايد، صحة االنسان،  :يمكن حصر المعوقات التي تعطل عملية التنمية المستدامة في الدول النامية في       

النزوح المستمر بسبب الحروب والصراعات، أو بسبب الكوارث الطبيعية، السكن العشوائي الذي يعكس بيئة غير صحية وغير 

برات (، باإلضافة إلى الفقر والديون المتراكمة على الدول، عدم توفر التقنيات الحديثة المواكبة، نقص الخم0030آمنة )غانم:

ويمكن أن  ضعف الميزانيات العامة للدول، وضعف في السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومتابعة تطبيقهاوهجرة الكفاءات. 

 .يضاف إليها التدهور األخالقي مثل غياب األمانة، مشكالت الفساد بكافة أشكالها

االنطالق نحو كل ما هو حديث ومواكبة  لب عليها ال بد لها منوحتى تتمكن الدول من تذليل هذه العقبات والعمل على التغ        

االعتماد على منهج واحد في ممارساتها، ويتطلب ذلك تنسيق الجهود على جميع المداخل الحديثة في العمل اإلداري بدالً من 

كل ذلك ل والرؤية االستراتيجية والعلمي الشامنتهاج التفكير المستويات للمسارعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل ا

 التزام كامل من القيادات،ال بد أن يرافقه 
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وضع سياسات عمل مرنة وواضحة وإدماجها بصورة سلسلة تحقق التوازن في تطبيق الخطط المتعلقة بأبعاد باإلضافة إلى  

االهتمام بالتعاون والمشاركة مع عد آخر، كما ينبغي عد على حساب ب  ال تنفذ بنود خاصة بب   معنى أنب ،التنمية المستدامة الثالثة

ستجدات على مستوى القطاع وفق آليات مدروسة ومواكبة لكل الم( Stakeholders)الجهات الخارجية من أصحاب المصلحة 

اسبة. طيافها، والعمل على توفير ميزانيات وسياسات تمويل منأالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بكافة و، الحكومي

ومن المهم جداً قياس األثر من خالل لجان مراجعة تحدد فيها الخطط الزمنية واآلليات الالزمة لذلك. ولعل من أسباب النجاح 

الموظفين والعاملين وتوفر المهارات الالزمة لهم، واكسابهم الخبرات للوصول إلى  المذكورة قدرةالتي تدعم هذه الوسائل 

 م(0000وآخرون:  )فيسونقة المواطنين في مؤسسات القطاع الحكومي. االحترافية، وكذلك زيادة ث

 جل تحقيق التنمية المستدامة:ؤولية المجتمعية في الجامعات من أتفعيل المس .3.2

 نبذة مختصرة عن الجامعات موضع الدراسة .1.3.2

م باسم المعهد العلمي ثم 3930م درمان اإلسالمية هي إحدى الجامعات الحكومية العريقة تأسست في العام أجامعة         

جامعة، وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية واألفريقية واتحاد جامعات أن اكتسبت مسمى تطورت عبر عدة مسميات إلى 

فروع خارج والية الخرطوم(،  2)و معاهد(  3)و   كلية( 03العالم اإلسالمي واتحاد جامعات جنوب شرق آسيا، بها عدد )

من التي تقدمها الخدمة المجتمعية  المجتمع المحلي واإلقليمي، يتمثل في  فيوعبر مسيرتها الطويلة كان لها دور كبير وما زال 

 خالل مشاركتها في العديد من األنشطة التوعوية في المجال الدعوي والصحي والعلمي.

م، وهي عضو في 3993تأسست في العام  من الزمان من عقدين أكثرجامعة خاصة لها فهي جامعة العلوم والتقانة ا أم        

اتحاد الجامعات العربية، وبها عدد من الكليات والمعاهد، وهي من أولى الجامعات التي ركزت على المجاالت التقنية في 

 مراكز بحثية منها في المجاالت الطبية، الثقافية واالجتماعية. 2كليات، و 2أساليبها التدريسية بها 

 المجتمعية افي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء مسؤوليتهالجامعات دور  .2.3.2

الجامعات هي الوعاء الذي يرفد المجتمع بالكفاءات المطلوبة في كافة التخصصات، ويعتبر المجتمع األكاديمي إنَّ         

باعتباره مصدر المعارف ومنبع اإلبداعات ل عليها في التنمية، عوَّ أهم الموارد البشرية التي ي  من الموجود في الجامعات 

الفكرية، وهو المعني دون غيره من فئات المجتمع بعملية التنوير والتوعية والتثقيف، ويقع على عاتق األكاديميين مسؤولية 

 الجامعات عليها . ذلك يعني أنَّ (04 م،0039:الخطيب) غرس مفاهيم الفكر التنموي المستدام داخل الجامعات وخارجها.

تركز على إعداد الخريج المؤهل والمواطن الواعي بدوره وأن االستثمار في العنصر البشري باعتباره مفتاح التنمية وأداتها، 

بالنماذج  المجتمعية، واالستعانةمن خالل توفير المناهج والمقررات الدراسية المواكبة وتعميق التدريس وربطه بالحاجات 

والتنمية المستدامة، وتشجيع االبتكار والمنافسة الشريفة بين الطالب وتحفيزهم وغرس قيم  الناجحة للتوعية بفكر االستدامة

 واطنة والديمقراطية وحرية الرأي. الم

من رسالتها  انطالقاً  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقدر كبير جداً  إذن يمكن القول أنَّ الجامعات منوط بها المساهمة       

مع  (المسؤولية المجتمعية)الثالث  مواءمة هدفها ويتطلب ذلك وفلسفتها وذلك من خالل المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة
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يكون الخريجين ملمين بمفاهيم التنمية المستدامة ومهاراتها وأهدافها كل في مجال تخصصه،  حتى (هداف التنمية المستدامةأ)

لى تنمية الموارد األخالقية والقيم في نفوس الطالب وغرس مفاهيم العدالة االجتماعية واالهتمام بالحقوق وذلك بالتركيز ع

حق للجميع باختالف تنوعاتهم االثنية أو الفكرية أو الدينية، مما متاح وبمثابة ذلك يكون  والكرامة واالنصاف والرفاهية، وأنَّ 

ن يتم في ضوء المسؤولية أ (. وكل ذلك يمكن0033بدأ الوالء لبلده ) فضل:دون االخالل بم ،يجعل الخريج مواطن عالمي

المجتمعية للجامعات من خالل ربط العلوم بسوق العمل، والعمل على نقل معايير السلوك االجتماعي السائد إلى األجيال القادمة 

 اإلبداع واالبتكار وحرية البحث من أجلمما يساعدهم في خلق مجتمع مرن يتقبل التغيير وتكون فيه الفرص متكافئة للجميع، 

  (20-02، 0003: )عبوداصلة في تنمية األفكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمو

 الدراسات السابقة: .1.2

عية اهتمام العديد من الباحثين وكتبت حوله عدداً من مجتملقد وجد موضوع التنمية المستدامة وعالقته بالمسؤولية ال      

 .واألجنبية العلمية العربيةالدراسات والبحوث 

 العربية: الدراسات .1.1.2 

م( والتي هدفت إلى معرفة دور الجامعات األردنية في تحقيق المسؤولية 0000: ؛ وأبو حميدان)الطراونةدراسة  -       

من الجامعات األردنية الرسمية  أكاديميقائد  193االجتماعية وفق متطلبات التنمية المستدامة. وتكونت عينة الدراسة من 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية لثالث جامعات رسمية وثالث خاصة. وتمثلت أبرز النتائج في أنَّ المسؤولية  والخاصة

، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات في جامعات الدراسةوفق متطلبات التنمية المستدامة قد تحققت بدرجة عالية المجتمعية 

لة إحصائية في تقديرات القادة األكاديميين في كل الجامعات حول دور الجامعات في تحقيق المسؤولية المجتمعية وفق دال

متطلبات التنمية المستدامة، بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متغير الكلية ولصالح الكليات العلمية عند المجالين 

 راسة بعدد من التوصيات.وقد خرجت الداالقتصادي والبيئي، 

لى التعرف على دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية إ( وقد هدفت هذه الدراسة 0039)العرقاوي؛ وعجوز:  دراسة -      

إلى أنَّ وظيفة مؤسسات التعليم العالي قد المستدامة من خالل الوظيفة االجتماعية التي تؤديها الجامعات. توصلت الدراسة 

عمال، كما أشارت الدراسة إلى أهمية اقتصاد المعرفة بحت تلعب دوراً مهماً في التفاعل بينها وبين مؤسسات األتطورت وأص

مر الذي يتطلب وجود نظام تعليمي ذي كفاءة عالية ومؤسسات تعليمية راقية تواكب معايير الجودة العالمية مما ينعكس إيجاباً األ

 على فرص التنمية المستدامة.

( هدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعة في تفعيل التنمية المستدامة. أجريت الدراسة 0039؛ وبحوص: )بوساحة دراسة -      

من األساتذة الجامعيين بمركز تيسيمليت الجامعي في الجزائر باستخدام االستبيان. وأسفرت نتائج الدراسة  30على عينة عددها 

التنمية المستدامة سواء في مجال البحث العلمي، او في مجال طرق ومناهج التدريس  عن نقص في تأدية المركز لمهامه لفائدة

والتدريب، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تربط التنمية المستدامة بالمتغيرات الديموغرافية المتمثلة في 

 الرتبة العلمية، المستوى التأهيلي وسنوات الخبرة.
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لى تناول مفهوم الجامعة المستدامة كإطار مفاهيمي، ومعرفة إم( هدفت هذه الدراسة 0030؛ وخضر: يعقوب) دراسة -      

مدى مالءمة الجامعة المستدامة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة في البيئة العراقية. وقد تم عمل دراسة استطالعية آلراء 

د من االستنتاجات والتوصيات من أبرزها اسهام تبني الجامعة المستدامة عينة من األساتذة الجامعيين. وخرجت الدراسة بعد

 والحرم الجامعي المستدام في تحقيق التنمية المستدامة.

م( هدفت الدراسة إلى التعرف على برامج التنمية المستدامة في جامعة السودان للعلوم 0033 دراسة )محمد: -     

التي تواجهها في تحقيق التنمية المستدامة في السودان، تكونت عينة الدراسة من عمداء والتكنولوجيا، ودورها، والمعوقات 

( باالعتماد على االستبيان كأداة لجمع 100كليات، ورؤساء أقسام، وأساتذة، وطالب من الكليات المختلفة بالجامعة والتي بلغت )

رز برامج التنمية المستدامة كانت في برامج العلوم التربوية، البيانات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أنَّ أب

 .الغابات، وبرامج البحث التطبيقي

 الدراسات األجنبية: .2.1.2

( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي تعمل بها الجامعات حالياً على Schimperna& etal: 2022 دراسة ) -      

جتمعية، مع اإلشارة إلى بعض التحديات واالتجاهات الناشئة عن قضايا المسؤولية تحسين طريقة تدريس المسؤولية الم

وثيقة. وقد ركزت نتائج الدراسة  13عام مضى، وركز التحليل على بيانات  00المجتمعية، تم الرجوع إلى الوثائق المتوفرة ل

ل تطوير مناهج وطرق لمجتمعية من خالعلى تسليط الضوء على كيفية قيام الجامعات بتحسين طريقة تدريس المسؤولية ا

 يات وهذه الدراسة مفيدة جداً للكادر األكاديمي والمهني.توص ةكما خرجت بعدتدريس جديدة، 

( هدفت الدراسة إلى قياس درجة تكامل المسؤولية المجتمعية في وثائق التخطيط طويل Nardo& etal: 2021دراسة ) -      

خطة استراتيجية  00اإليطالية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المحتوى واختارت عينة تمثلت في ومتوسط المدى للجامعات 

لجامعات إيطالية كبيرة وعريقة، وقد تم تطوير أداة للترميز مسترشدين باألهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي وضعتها 

أعطت القليل من االهتمام في خططها االستراتيجية لألهداف الخاصة  األمم المتحدة. أظهرت نتائج الدراسة أنَّ بعض الجامعات

بالمسؤولية المجتمعية وخاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة مما يؤدي إلى فشل الجامعات في تنفيذ مسؤوليتها المجتمعية. بينما هناك 

جة في وثائق ومستندات التخطيط لدى هذه حساسية عالية لدى البعض اآلخر من الجامعات تجاه قضايا المسؤولية المجتمعية مدر

، كما أنَّ هناك ممارسات أكثر نضجاً من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم االستدامة في وثائق التخطيط الجامعات

 الخاصة بها.

ة هدفت الدراسة إلى التعرف على مكونات وممارسات الجامعة في جانب المسؤولي (Ragmoun: 2020)دراسة  -      

واعتبرت المسؤولية االجتماعية وتأثيره على التنمية المستدامة.  -انطالقاً من مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات -المجتمعية 

تم اتباع المنهج االستكشافي القائم على مراجعة األدبيات كمرحلة أولى، وذلك بالتطبيق على جامعة للشركات متغير وسيط. 

تم القصيم لمعرفة العناصر التي تنتهجها الجامعة في جانب المسؤولية المجتمعية، كما تم استخدام االستبيان كمرحلة ثانية. 

توصلت الدراسة إلى عدة توصيات مفادها أن ً االهتمام بالمسؤولية ضيات في اختبار الفر الهيكليةاالعتماد على تحليل المعادلة 

 .المجتمعية يجعل الجامعة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة
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 تعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية: 

لتنمية المستدامة من خالل المسؤولية تتشابه في تناولها لدور الجامعات في تحقيق ا جميع هذه الدراسات يالحظ أنَّ       

بوساحة وبحوص، وكذلك دراسة يعقوب وخضر في التطبيق على أساتذة دراسة قد اشتركت دراسة الطراونة، وفالمجتمعية. 

وأفراد  )الطالب( ومن خارج الجامعة )األكاديميين، أما دراسة محمد فقد اشتملت على عينة متنوعة من داخل الجامعة الجامعات

فقد ركزت على الجانب النظري واألدبيات Nardo& etal و Schimperna& etal المجتمع(، أما بالنسبة لدراسة من 

الموجودة في الوثائق والخطط االستراتيجية للجامعات محل الدراسة للخروج بإطار مفاهيمي علمي. كما جاءت دراسة 

Ragmoun   التطبيقي.لتجمع بين المنهجين التاريخي الوثائقي مع المنهج 

االختالف في  بينماالدراسات السابقة يتمثل في المنهج المستخدم، وأداة جمع البيانات، الدراسة الحالية وجه الشبه بين أما و    

التي ربطت بين المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة  -حد تتبع الباحْثين  -كما تعتبر من الدراسات القليلة على بيئة الدراسة. 

 الجامعات السودانية.في 

 الميدانية( )الدراسةالتطبيقي  طاراإل. 3

 يدانية إجراءات الدراسة الم .1.3

 :مجتمع الدراسة .1.1.3

جامعتي أم درمان اإلسالمية والعلوم والتقانة بعدد من الكليات  فيشمل مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس 

 الرئيسة( )المراكزدرمان بوالية الخرطوم  والمعاهد التابعة للجامعتين في محافظة أم والمراكز

 .في الجامعتينالقيادات األكاديمية واإلدارية من  301بلغت تم أخذ عينة عشوائية  :راسةعينة الد .2.1.3

الرجوع إلى عدد من االستبيانات في فراد العينة، بعد أتم تطوير استبيان بغرض الحصول على آراء أداة الدراسة: . 3.1.3

 واالستفادة منها. دراسات مشابهة

 المختلفة:تحليل البيانات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة حسب خصائصهم الديمغرافية  .1.1.3

وذلك بهدف التعرف على صفات أفراد العينة.  الدراسة،تم استخدام التكرارات اإلحصائية لتحديد خصائص مجتمع       

المؤهل العلمي والخبرات  ،المرتبة العلمية ،العمر النوع، الجامعة، الديمغرافية:يما يلي التوزيعات التكرارية للمتغيرات وف

 والتخصص العلمي والوحدة اإلدارية. ،الخبرة العملية ،المؤهل العلمي ،العملية والتخصص العلمي

 (: تحليل البيانات الشخصية1جدول رقم )

 النسبة التكرار المستويات المتغير

 النوع     
 %41.2 43 ذكر

 %30.1 32 أنثى
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 النسبة التكرار المستويات المتغير

الفئة     

 العمرية

 %00.4 03 سنة 13سنة وأقل من  03

 %13.0 10 سنة 43سنة وأقل من  13

 %10.0 11 سنة 33سنة وأقل من  43

 %30.0 31 سنة فأكثر 33

الرتبة 

 األكاديمية

 %14.0 13 محاضر

 %42.3 30 أستاذ مساعد

 %30.0 31 أستاذ مشارك

 %4.9 3 أستاذ

المؤهل 

 العلمي

 %13.0 10 ماجستير

 %03.0 02 دكتوراه

 مدة 

 الخدمة

 %30.2 33 سنوات 3أقل من 

 %30.3 32 سنوات 30سنوات وأقل من  3

 %10.3 13 سنة 33سنة وأقل من  30

 %40.2 44 سنة فأكثر 33

نوع الوحدة 

 اإلدارية

 %1.9 4 كلية صحية

 %43.2 41 كلية علمية

 %00.1 01 كلية نظرية

 %2.2 2 كلية شرعية

 %03.4 00 إدارة

 %0.9 1 مركز بحوث

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

مهن اإلنهاث أعلهى مهن الهذكور  نسهبة المسهتجيبين( أنَّ مجتمع الدراسة تغلب عليهه الصهفات اآلتيهة: أنَّ 3جدول ) بينت نتائج        

مقارنهة بهاآلخرين  %03سنة حيث بلغت نسبتهم  33و  13كما أنَّ غالبية المستجيبين تتراوح أعمارهم بين  ،%30.1حيث بلغت 

 العلمهي حيهثوقد يعزى ذلك ألنَّ الفئة المستهدفة ممن يشغلون وظائف أكاديمية وإدارية. وهي نفس النتيجهة للغالبيهة فهي المؤههل 

سهنة فهاكثر  33سهنوات و 30، وقد اتفقت مع أنَّ غالبية المستجيبين ممهن لههم مهدة خدمهة طويلهة %03نسبة حملة الدكتوراه  بلغت

أمهها بالنسههبة لمتغيههر الوحههدة اإلداريههة  ،%42.3، كمهها جههاءت الغالبيههة مههن مرتبههة اسههتاذ مسههاعد بنسههبة %20.2وقههد بلغههت نسههبتهم 

 .%04الكليات العلمية والنظرية بنسبة فالغالبية كانت من الذين يعملون في 
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 تقييم الثبات والصدق الذاتي لعبارات االستبيان: .5.1.3

اختبار يوضح نتائج  (0رقم )والجدول  االستبيان،كل محاور قياس الصدق والثبات لل .كرونباخ -معامل ألفا استخدامتم 

 الصدق والثبات للعبارات الواردة في االستبيان.

 االستبيان عبارات ثبات وصدقختبار معامل ألفا كرونباخ ال( 2جدول رقم )

 الصدق الثبات عدد العبارات الدراسةمحاور 

 0.232 0.900 30 المحور األول

 0.322 0.200 30 المحور الثاني

 0.230 0.900 30 المحور الثالث

 0.242 0.903 30 المحور الرابع

 0.230 0.900 40 كل عبارات االستبيان

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

معامل و ،(%90.0( بنسبة )0.900معامل الثبات لجميع عبارات االستبيان قد بلغ )( أنَّ 0نتائج جدول ) اتضح من         

  .قياسلصالح ل ياناالستبأنَّ  مما يعني( وهما معامل ثبات وصدق مرتفعين. %23.0( بنسبة مئوية )0.230الصدق هو )

  الدراسة:( )تساؤالتتحليل اتجاه آراء المستجيبين للعبارات الواردة في محاور  .2.3

ما هي الجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين بها لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة  / التساؤل األول:1

 عضاء هيئة التدريس؟من وجهة نظر أ

 األول تساؤلعبارات اللالوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (3جدول رقم )

 العبارات
الوسط الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تقوم الجامعة بعمل برامج ثقافية للتوعية بمفهوم  3

 المجتمعية.المسؤولية 
 3 مرتفعة 3.322  4.00 

. تضع الجامعة المسؤولية المجتمعية ضمن خططها  0

 االستراتيجية.
 1 مرتفعة 3.003 4.33

/ أو وحدة تشرف على برامج  . توجد بالجامعة هيئة1

 المجتمعية.المسؤولية 
 2 مرتفعة 3.02 1.20

. تصدر الجامعة تقارير عن ممارساتها المتعلقة 4

 المجتمعية.بالمسؤولية 
 9 مرتفعة 3.320 1.24
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 العبارات
الوسط الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تقوم الجامعة بعقد شراكات مع المجتمع الخارجي 3

 المجتمعية.لنشر ثقافة المسؤولية 
 4 مرتفعة 3.039 4.02

. تعقد الجامعة ورش عمل بصفة دورية ومستمرة 0

 المجتمعية.لمناقشة توجهات الجامعة نحو المسؤولية 
 2 مرتفعة 3.009 1.22

. تدرج الجامعة موضوعات المسؤولية المجتمعية ضمن 2

 للطالب.أنشطتها الالصفية 
 0 مرتفعة  3.313 1.90

. ترى الجامعة أنَّ المسؤولية المجتمعية التزام أخالقي 2

  به.يجب القيام 
 3 مرتفعة جداً  0.940 4.03

. تشارك الجامعة من خالل منسوبيها في المناسبات 9

 المحيط.االجتماعية والثقافية في المجتمع 
 0 مرتفعة 0.229 4.39

. تصمم الجامعة برامج تدريبة بشكل مستمر لمواكبة 30

 المجتمع.المستجدات فيما يتعلق بحاجات أفراد 
 30 مرتفعة 3.310 1.24

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم 

 المسؤولية المجتمعية للجامعة 
  مرتفعة .0.83 1..3

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة الدراسة  عبارات وفقاً الأنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع  اتضح( 1من خالل نتائج تحليل بيانات جدول )     

أفراد العينة موافقون على أنَّ هناك جهوداً  جميع(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.219( وبانحراف معياري )1.90قد بلغت قيمته )

وقد بلغت العبارة الثامنة  .، وكانت درجة الموافقة مرتفعةر الوعي حول المسؤولية المجتمعيةمقدرة من قبل الجامعة نحو نش

 4.03نسبة موافقة مرتفعة جداً، بقيمة وسط حسابي  به()ترى الجامعة أنَّ المسؤولية المجتمعية التزام أخالقي يجب القيام 

  بلغت العبارة العاشرة أقل نسبة موافقة. نما، بي0.940وانحراف معياري بقيمة 

مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها من وجهة نظر  ما مدى جهود الجامعة في رفع / التساؤل الثاني:2

 أعضاء هيئة التدريس؟؟

 التساؤل الثانيلعبارات الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (1جدول رقم )

 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 0 مرتفعة 0.990 1.90 منسوبيها.. تعمل الجامعة على نشر ثقافة وفكر االستدامة بين 3

. تعقد الجامعة لقاءات دورية للتعريف بأهمية التنمية المستدامة 0

 وأهدافها.
 2 مرتفعة 3.001 1.30
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 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

. تحفز الجامعة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية 1

 المستدامة.المحلية واإلقليمية الخاصة بالتنمية 
 2 مرتفعة 3.100 1.02

 3 مرتفعة 3.011 1.92 االستراتيجية.. تضع الجامعة موضوع التنمية المستدامة ضمن خططها 4

. تعمل الجامعة على إدخال فكر التنمية المستدامة ضمن مناهجها 3

 التخصصات.الدراسية لجميع 
 0 مرتفعة 3.310 1.20

 1 مرتفعة 3.300 1.23 المستدامة.. تدعم الجامعة البحوث العلمية في مختلف مجاالت التنمية 0

. تقوم الجامعة بنشر معلومات عن التنمية المستدامة عبر إذاعتها 2

 االلكتروني.وموقعها 
 3 مرتفعة 3.090 1.23

. تقوم الجامعة بوضع ملصقات لتعريف الطالب بالتنمية المستدامة 2

 وأهدافها.
 4 مرتفعة 1.256 1.24

. تقوم الجامعة بزيارات ميدانية للكليات والوحدات للتوعية بأهمية 9

 المستدامة.التنمية 
 9 مرتفعة 1.265 3.53

. تقوم الجامعة بطبع كتيبات ومطويات للتوعية بأهداف التنمية 30

 المستدامة.
 30 مرتفعة 1.311 3.43

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية 

 المستدامة وأهدافها. 
  مرتفعة 0.930 3.69

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية،   

قد بلغت قيمته أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور  ( تبين4من خالل نتائج تحليل بيانات جدول )       

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون على أنَّ هناك جهوداً  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.910( وبانحراف معياري )1.09)

مة وأهدافها، وكانت درجة الموافقة مرتفعة. وما مقدرة تبذل من قبل الجامعة لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدا

يؤكد ذلك أنَّ العبارة الرابعة )تضع الجامعة موضوع التنمية المستدامة ضمن خططها االستراتيجية( قد بلغت نسبة موافقة 

  ، بينما أخذت العبارة العاشرة أقل نسبة موافقة.3.011وانحراف معياري بقيمة  1.92بقيمة وسط حسابي  ،مرتفعة

ما هي اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية / التساؤل الثالث: 3

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟؟
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 الثالثلعبارات التساؤل الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (5جدول رقم )

 العبارات

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 مرتفعة 1.004 3.98 العمل.. تربط الجامعة برامجها التعليمية بحاجة ومتطلبات سوق 3

 خارجية لتحسين. تقوم الجامعة بشراكات واتفاقيات مهنية مع جهات 0

 للجامعة.الوضع المالي 
 7 مرتفعة 1.098 3.87

 8 مرتفعة 1.064 3.81 المجتمع.. تروج الجامعة ألنشطة ومشاريع اقتصادية تنموية ألفراد 1

. تعمل الجامعة على توعية منسوبيها للتحول من ثقافة النمط 4

 اإلنتاجي.االستهالكي إلى النمط 
 10 مرتفعة 1.113 3.74

 5 مرتفعة 0.983 3.92 منسوبيها.. تعمل الجامعة على نشر ثقافة العمل الطوعي بين 3

 9 مرتفعة 1.086 3.81 مجتمعاتهم.. تشجع الجامعة طالبها على نشر فكر االستدامة بين 0

. تقوم الجامعة بمبادرات وقوافل لنشر ثقافة االستدامة بين المجتمعات 2

 المحلية.
 6 مرتفعة 1.042 3.87

 3 مرتفعة 1.090 3.99 منسوبيها.. تعمل الجامعة على غرس قيم النزاهة ومحاربة الفساد بين 2

 2 4.09 0.952 4.09 الطالب.. تعزز الجامعة ثقافة وقيم الحوار والتفاعل بين 9

 1 مرتفعة 0.873 4.18 . تشجع الجامعة على نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.30

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية 

 المستدامة.التنمية  وتحقيق أهداف
  مرتفعة  0.7.2 2..3

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة  ( أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور وفقاً 3نتائج تحليل بيانات جدول ) أوضحت  

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.290( وبانحراف معياري )1.90الدراسة قد بلغت قيمته )

وكانت درجة  ،أهداف التنمية المستدامة المجتمعية وتحقيقعلى وجود عالقة بين اآلليات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها 

وافقة مرتفعة. وما يؤكد ذلك أنَّ العبارة العاشرة )تشجع الجامعة على نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.( قد بلغت الم

  ، بينما بلغت العبارة الرابعة أقل نسبة موافقة.0.221وانحراف معياري بقيمة  4.32بقيمة وسط حسابي  ،نسبة موافقة مرتفعة

لمعوقات التي تعيق الجامعات من النجاح في تفعيل مسؤوليتها المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية ما هي ا/ التساؤل الرابع: 1

 المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟؟ 
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 الرابعلعبارات التساؤل الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري  (1جدول رقم )

 العبارات

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 3 مرتفعة جداً  0.944 4.00 . ضعف التدريب على آليات تفعيل المسؤولية المجتمعية.3

. ضعف في وعي بعض المنسوبين بدور الجامعة نحو المسؤولية 0

 9 مرتفعة 3.314 1.94 المجتمعية.

 2 مرتفعة 3.023 1.93 التدريسية.. النظرة التقليدية لدور الجامعة الذي يحصرها في العملية 1

 1 مرتفعة 0.943 4.00 . ضعف التنسيق مع الجهات المنظمة للعمل االجتماعي.4

. قلة المهارات والخبرات لدى القائمين على تنفيذ برامج المسؤولية 3

 المجتمعية.
 2 مرتفعة 3.002 1.93

 30 مرتفعة 3.334 1.90 . غياب الرؤية االستراتيجية لالهتمام بفكر التنمية المستدامة وأهدافها. 0

. نقص برامج التوعية في الدور االجتماعي للجامعة في تحقيق التنمية 2

 المستدامة.
 0 مرتفعة 3.011 1.92

. عدم توفر لجان للمراقبة والمتابعة لبرامج المسؤولية المجتمعية في 2

 المستدامة.مجاالت التنمية 
 3 مرتفعة 3.000 1.92

. نقص في الكوادر المتخصصة الالزمة إلدارة برامج المسؤولية 9

 المجتمعية 
 4 مرتفعة 3.032 4.03

 0 مرتفعة 3.309 4.09 التمويل.. ضعف الميزانيات وسياسات 30

المعيقات التي تعيق الجامعات السودانية من النجاح في تفعيل 

 مسئوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
  مرتفعة 0.801 1.01

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 

آلراء أفراد عينة  ( أنَّ الوسط الحسابي المرجح لجميع عبارات هذا المحور وفقاً 0نتائج تحليل بيانات جدول ) أوضحت      

آراء أفراد العينة جميعهم موافقون  اتجاه(. وهذه القيمة تدل على أنَّ 0.203( وبانحراف معياري )4.03الدراسة قد بلغت قيمته )

وكانت درجة  ،أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المجتمعية منعلى وجود معيقات تحد من تفعيل الجامعة لمسؤوليتها 

على رأس المعيقات قد  (المجتمعيةتفعيل المسؤولية ات الموافقة مرتفعة. وقد جاءت العبارة األولى )ضعف التدريب على آلي

، بينما أخذت العبارة السادسة أقل نسبة 0.944نحراف معياري بقيمة وا 4.00بقيمة وسط حسابي  ،نسبة موافقة مرتفعة بلغت

 .موافقة

ما هو دور الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسئولية المجتمعية  :لدراسةل السؤال الرئيساإلجابة على  .3.3

 ؟المستدامةوتحقيق أهداف التنمية 
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األسئلة الثالث األولى المتعدد لدراسة طبيعة العالقة الخطية بين  الخطي وتحليل االنحدار االرتباط تحليل سيم استخدام

رفع مستوى إدراك جهود الجامعة في ، هوم المسؤولية المجتمعية للجامعة)جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين لمف

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( و، أهدافهالمفهوم التنمية المستدامة و بها العاملين

هذه معرفة إن كان للذلك و  .غير تابع)تحقيق أهداف التنمية المستدامة( باعتباره متربطها مع وباعتبارها متغيرات مستقلة 

 . وقدهداف التنمية المستدامةأمة بين متطلبات المسؤولية المجتمعية للجامعات وتحقيق دور في المواء المتغيرات الثالث المستقلة

 صياغة التساؤل في شكل فرضية هي:ذلك من خالل تم 

0H المستدامة. : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المسئولية المجتمعية وأهداف التنمية 

1H المستدامة.: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المسئولية المجتمعية و أهداف التنمية 

 التالي:من خالل النموذج تم اختبارها هذه العالقة كمياً عن طريق تقدير معالم النموذج الخطي المتعدد لقياس و

𝑦 = β + α
1
𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + 𝛼3𝑥3 

( المتغيرات المستقلة علي الترتيب )جهود الجامعة في sxأهداف التنمية المستدامة( ويمثل )( المتغير التابع )تحقيق yحيث يمثل )

لمفهوم بها رفع مستوى إدراك العاملين جهود الجامعة في  ،رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

( sα( الثابت أما )βوتمثل ) ،الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( اآلليات والممارسات التي تتبعهاو ،التنمية المستدامة وأهدافها

الذي يوضح نوع وقوة العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة  االرتباط( معامل R)و ،معامالت المتغيرات المستقلة فتمثل

يوضح النسبة المئوية للتغير في المتغير التابع التي فقد تم استخدامه ل( وهي معامل التفسير 2Rما )أ ،مجتمعة والمتغير التابع

 .(2وذلك يوضح من خالل الجدول رقم )يفسرها التغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة . 

 الرئيس للتساؤلالخطي  واالرتباط االنحدار( تحليل 7جدول رقم )

 معامل التفسير االرتباطمعامل  االنحدارمعامل  معنوية النموذج المتغير

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابع:المتغير 

0.032 

β = 3.000 

R = 0.439 R2 = 0.320 

  المستقلة:المتغيرات 

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين 

 لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

α1 = 0.002 

جهود الجامعة في رفع مستوى إدراك العاملين 

 المستدامة وأهدافهالمفهوم التنمية 
α2 = 0.122 

اآلليات والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل 

 مسؤوليتها المجتمعية
α3 = -0.320 

 م.2023المصدر: إعداد الباحثَْين من بيانات الدراسة الميدانية، 
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 :ما يلي( 2جدول ) توضح نتائج        

( وهي أصغر من مستوى المعنوية P-Value( )0.032لمعنوية النموذج ) االحتماليةيالحظ أنَّ القيمة معنوية النموذج :  .3

(Significance Level( )0.03لذلك تكو )والقول بوجود عالقة خطية بين دور ن قاعدة القرار هي رفض فرض العدم ،

في رفع مستوى إدراك  الجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات المسئولية المجتمعية من حيث )جهود الجامعة

اآلليات  ،رفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ،العاملين لمفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعة

وبذلك يكون النموذج  ،والممارسات التي تتبعها الجامعة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية( وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 وي .الخطي معن

( ومعامالت المتغيرات المستقلة وقيمها على الترتيب 3.000للنموذج معامالن قيمة الثابت وهي ) االنحدار:معامالت  .0

 وعليه تصبح المعادلة الخطية للنموذج  (.-0.320) ،(0.122) ،(0.002آلتي )اك

𝑦 = 1.260 + 0.207𝑥1 + 0.378𝑥2 − 0.186𝑥3 

( وهذا يدل على 0.439بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت ) االرتباطيالحظ أنَّ قيمة معامل  االرتباط:معامل  .1

 المتغيرين.وجود عالقة طردية ضعيفة بين 

في تحقيق  الذي يحدث( من التغير %32.0وهذا يعني أنَّ ) .(0.320بلغ معامل التفسير قيمة قدرها ) التفسير:معامل  .4

 السودانية )موضعمما يعني أن ً الجامعات  متطلبات المسؤولية المجتمعية، في لتغيرإلى ا عزىأهداف التنمية المستدامة ي

تحقق يكون لها دور ومساهمة في لمتطلبات المسئولية المجتمعية فيها توفير بين  والتوافق المواءمة تعمل علىالدراسة( 

طلب بذل جهود أكبر في التوعية بنشر ن أنَّ هذه النسبة غير مرضية، مما يتالكن يرى الباحث .أهداف التنمية المستدامة

 به من أجل تحقيق التنمية المستدامة. توعيةمفهوم المسؤولية المجتمعية وال

 

 الخاتمة:. 1

 وتشتمل على النتائج والتوصيات 

 لنتائج:ا. 1.1

االنحدار الخطي استناداً إلى نتائج تحليل البيانات عن طريق استخدام الوسط الحسابي المرجح، واالنحراف المعياري، و       

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية دفقالبسيط والمتعدد 

من تبذل هناك جهوداً مقدرة  عينة موافقون على أنَّ الأفراد  غالبيةأنَّ وضحت نتائج التحليل أآلراء أفراد عينة الدراسة  وفقاً / 3

الوسط الحسابي المرجح  حيث بلغ. قبل الجامعة نحو نشر الوعي حول المسؤولية المجتمعية، وكانت درجة الموافقة مرتفعة

 (.0.219( وبانحراف معياري )1.90قيمة )لجميع العبارات 

آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على أنَّ هناك جهوداً مقدرة تبذل من  / وفقاً 0

الوسط  حيث بلغ. قبل الجامعة لرفع مستوى إدراك العاملين لمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وكانت درجة الموافقة مرتفعة

 (.0.910( وبانحراف معياري )1.09)ات الحسابي المرجح لجميع العبار
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آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على أنَّ الجامعة لديها آليات متعددة  / وفقاً 1

وكانت درجة الموافقة  ،ممارسات تفعيل مسؤوليتها المجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هاتوضح من خالل

 (.0.290( وبانحراف معياري )1.90قد بلغت قيمته )الوسط الحسابي المرجح لجميع العبارات  حيث بلغ. مرتفعة

وجود معيقات تحد من تفعيل آلراء أفراد عينة الدراسة أوضحت نتائج التحليل أنَّ غالبية أفراد العينة موافقون على  وفقاً / 4 

الوسط  حيث بلغ. وكانت درجة الموافقة مرتفعة، أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمجتمعية مناالجامعة لمسؤوليتها 

 (. 0.203( وبانحراف معياري )4.03)الحسابي المرجح لجميع العبارات 

المسئولية لجامعات السودانية في المواءمة بين متطلبات واضح لدور  يوجداالنحدار الخطي المتعدد أن  نتائج طريقةت بين/ 3

(. وما يؤكد وجود 0.320قيمة قدرها ) (2R)  حيث بلغت قيمة معامل التفسير .المجتمعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة

معامل االرتباط بين  قيمةبينت إال أنَّ هذه العالقة ضعيفة حسب ما ، (3،0،1الفقرات ) النتائج فيعالقة ما أشارت إليه 

(، وقد يعزى ذلك إلى وجود معيقات كثيرة تحد من عملية تفعيل 0.439المتغيرات المستقلة والمتغير التابع والتي قد بلغت )

 الجامعة لمتطلبات مسؤوليتها المجتمعية بالمستوى المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

 التوصيات:. 2.1

 دراسة يتم وضع التوصيات التالية:وفقا  للنتائج التي توصلت إليها ال   

شتمل على وحدات لها تتنظيمي الهيكل وضع واضح في الالمسؤولية المجتمعية، ولها متخصصة في  منفصلة جهةإنشاء  /3

أو تفعيلها بالشكل األفضل لتعكس دورها الحقيقي بوضوح في واقع  .إن لم تكن موجودة عالقة بالعمل المجتمعي بكافة أشكاله

 المجتمع.

/ وضع أولوية للموضوعات التي سيتم تفعيلها في مجال المسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة إلبراز 0

 دور الجامعات بشكل واضح في المساهمة في حل مشكالت المجتمع.

وإجراء البحوث  تمرة بأهمية أهداف التنمية المستدامة وسط منسوبي الجامعات من خالل التدريب المستمر./ التوعية المس1

والدراسات في كافة موضوعات التنمية المستدامة، والعمل على تنفيذ التوصيات التي تخرج بها الفعاليات من ندوات او 

 مؤتمرات وغيرها. 

علة في مجال التنمية المستدامة واالستفادة من خبرات أبناء الوطن بالخارج / بناء عالقات وشراكات مع الجهات الفا4

 والتواصل المستمر معهم لنقل خبراتهم.

معهد الدراسات  الدراسة وتوفير الدعم الالزم لها لتحقيق رسالتها وأهدافها، مثل تي/ تفعيل المراكز والمعاهد البحثية في جامع3

 العلوم والتقانة(. )جامعةأم درمان االسالمية(، ومركز الشراكة المجتمعية  جامعة)نسكو اليواألسرية واالجتماعية، وكرسي 
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مجلة كلية المصطفى الجامعة. العدد الخاص م(. دور الجامعات في التنمية المستدامة. 0003عيادة. هبة توفيق. )أبو  /3

 بالمؤتمر الدولي الرابع المدمج )رؤية علمية في حاضر العراق ومستقبله للتنمية المستدامة(. العراق. 

م(. دور وحدات التعليم المستمر بالجامعات السودانية ألجل التنمية المستدامة. مجلة 0032/ أحمد. زهراء أحمد محمد. )0

(. المعهد الماليزي للعلوم والتنمية 0(. ع )1مجلد ) رية والتعليم لألبحاث التخصصية.التنمية البش

jhdesr.misd.tech/030202   

ها في التنمية المستدامة للمملكة م(. المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودور0034األسرج. حسين عبد المطلب. )/ 1

   muenchen.de/54977/-https://mpra.ub.uniOnline at.العربية السعودية.                           

 MPRA Paper No. 54977, posted 02 Apr 2014 09:17 UTC 

م(. دور الجامعة في تجسيد التنمية المستدامة: دراسة ميدانية لعينة من 0039بوساحة. محمد لخضر؛ وبحوص. نسيمة. )/ 4

  .(34)ع  (،1)االساتذة الجامعيين بالمركز الجامعي تيسمسيلت. مجلة شعاع للدراسات االقتصادية. مج 

الممارسات الرئيسة إلدارة المسؤولية المجتمعية في جامعة القدس  م(.0032األغا. ناصر جاسر. )/ حماد. شريف علي؛ و3

. بحث مقدم إلى مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية الذي 00000المفتوحة في ضوء المواصفة القياسية 

 00/4-39تنظمه جامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة. 

اديمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية في ضوء (. دور المجتمع األكم0039/ الخطيب. خليل. )0

إصدارات الشبكة اإلقليمية للمسؤولية  مسؤولياته االجتماعية. الكتاب العربي في المسؤولية االجتماعية. الجزء الثالث.

 االجتماعية.

ردنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية في م(. دور الجامعات األ0000)  أبو حميدان. عفت محمد./ الطراونة. علي عودة؛ و2

 (.2) (. ع0مجال التنمية المستدامة. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية. مج )

ثر تطبيق قواعد الحكم الرشيد في مؤشرات التنمية أم(. 0003د؛ وحداد. تمارا محمد زهدي زيتون. )م/ عبيد. شاهر مح2

نموذجاً. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلدارية االمستدامة في بلديات الضفة الغربية: محافظة رام هللا والبيرة. 

 (.30(. ع )0واالقتصادية. مج)

في التنمية المستدامة من خالل المسؤولية م(. مساهمة مؤسسات التعليم العالي 0039) / العرقاوي. سامر؛ وعجوز. موسى.9

 )التزامم: المسؤولية المجتمعية للجامعات االجتماعية. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الدولي الثاني المحك

 .33/ 4-1وتشريعات(. الردن. جامعة عمان العربية. 
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  4/30-1اإلسالمي. جامعة قالمة 

التنمية المستدامة. بحث مقدم لمؤتمر  م(. الدور المأمول من الجامعات الفلسطينية في تعزيز0032. )أحمد/ الكرد. ضياء 33

 .03/4التنمية المستدامة في ظل بيئة متغيرة. كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين. 

 التنمية أهداف تحقيق في الفلسطينية الجامعات لدى العامة العالقات دوائر فاعلية مدى(. م0003. ) حسام رزان. لبادة/ 30
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 كلية مجلة. فيصل الملك لجامعة المجتمعية المسؤولية لممارسة مقترحة رؤية (.م0032. ) الحاجي حسن سميرة. محمد/ 31

 (.320) ع. األزهر جامعة. التربية

 السودان جامعة حالة دراسة: السودان في المستدامة التنمية تحقيق في الجامعات دور(. 0033. )احمد آدم أحمد. محمد/ 34

 (. 3) ع(. 30) مج. والدراسات للبحوث جرش مجلة. والتكنولوجيا للعلوم

: المستدامة التنمية لتحقيق الطريق خارطة المستدامة الجامعة(. م0030. )عباس زينة. وخضر إسماعيل؛ ابتهاج. يعقوب/ 33

 أهداف: األول العلمي المؤتمر في مقدمة عمل ورقة. العراقية البيئة في الجامعيين األساتذة من عينة آلراء تحليلية دراسة

 قسم. واالقتصاد اإلدارة كلية. المستنصرية الجامعة. مستدام تنموي إطار في الطريق خارطة 0010 المستدامة التنمية

 .04/30 .المحاسبة
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في تنمية  اإلنفوجرافيك وأثرهبية بجامعة جازان نحو استخدام رة التّ  ب وطالاات كليّ اتجاهات طّل 

 فكير الاصريّ مهارات التّ 

Attitudes of Male and Female Students of the College of Education at Jazan University 

towards the Use of Infographics and Its Impact on Developing Visual Thinking Skills 

 بتول عاد الااقي عاد هللا الدكتورة/ :إعداد

 ، المملكة العربية السعوديةأستاذ تقنيات التعليم المساعد، جامعة جازان

 Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4581-6455 

 Email: dr.batoolsaeed@gmail.com  

  الملخص

هدفت الّدراسة الحاليّة للتّعّرف إلى على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره 

المنهج الوصفّي، وتمثّلت األداة في استبانة، تّم توزيعها على عيّنة من في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. استخدمت الّدراسة 

التّربية الفنيّة( بكليّة التّربية، جامعة جازان. وتوّصلت الباحثة  –رياض األطفال  -( طالب وطالبة بأقسام )التّربية الخاّصة172)

.( 7.7(، وانحراف )7...بصريّة، وجاءت بمتوسط )لنتائج منها: أّن استخدام اإلنفوجرافيك ينّمي مهارة مجال القراءة ال

.( وبدرجة )مرتفعة 731(، وانحراف )3...وبدرجة )مرتفعة جّدا(، وكذلك مجال إدراك وتفسير الغموض، جاء بمتوسط )

مجال .(، وكان بدرجة )مرتفع(، بينما جاء 707(، وانحراف )13..جّدا(. أّما مجال تحليل العّلقات، فقد جاء بمتوسط حسابّي )

كما بيّنت النتائج عدم وجود فروق ذات  وكان بدرجة )مرتفع(. .(؛732(، وانحراف )10..االستنتاج للمعاني بمتوسط حسابي )

( في مستوى استخدام α≤0.05داللة إحصائيّة بين متوّسطات أفراد عيّنة الّدراسة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

التّفكير البصرّي من وجهة نظر طّّلب وطالبات كليّة التربيّة بجامعة جازان تعزى اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات 

والتّخّصص(. وبناء على هذه النتائج توصي الباحثة باستخدام تقنية اإلنفوجرافيك عند تصميم وإنتاج بيئة التّعلّم؛  -لمتغيّر )الجنس

عّرف على كيفيّة توظيف تقنيات اإلنفوجرافيك في تخطيط وإعداد دورات تدريبيّة، وورش عمل ألعضاء هيئة التّدريس؛ للت

 المحاضرات.

 مهارات التّفكير البصرّي. ،التّفكير البصريّ ، اإلنفوجرافيك الكلمات المفتاحيّة:
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Attitudes of Male and Female Students of the College of Education at Jazan University 

towards the Use of Infographics and Its Impact on Developing Visual Thinking Skills 

Dr. Batool  Abdelbagi  Abdalla 

Education Technologies Department, University of Jazan, Saudi Arabia 

 

Abstract 

The current study aimed to identify the attitudes of male and female students of the College of 

Education at Jazan University towards the use of infographics and its impact on developing 

visual thinking skills. The study used the descriptive approach. The tool was a questionnaire 

distributed to 271 male and female students in the Special Education, Kindergarten, and Art 

Education departments at the College of Education. The researcher obtained several results. 

Most notably, the use of infographics to develop skills in the field of visual reading resulted in an 

average of 3.37 and a deviation of 837, which is a very high degree. Likewise, the field of 

perception and interpretation of ambiguity came with an average of 3.45, with a deviation of 

752, with a very high degree. As for the field of relationship analysis it came with an average. 

The arithmetic mean (3.26) and deviation (808) were high. The inference domain for the means 

came with an arithmetic mean of 3.20 and a deviation of 861 were high. The results also showed 

no statistically significant differences between the means of the study sample. Statistics at the 

level (a≤0.05) using infographics and its impact on the development of visual thinking skills 

from the point of view of male and female students of the College of Education at Jazan 

University due to the variable (gender - and specialization). Based on these results, the 

researcher recommends using the infographic technique when designing and producing the 

learning environment and preparing training courses and workshops to help faculty members 

learn how to use infographic techniques in planning lectures. 

Keywords: Infographic, Visual thinking, Visual thinking skills. 
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 المقدمة  .1

لّلنفجار المعرفّي والمعلوماتّي، والتقّدم العلمّي يشهد العالم اليوم تغيّرات وتطّورات متسارعة في جميع المجاالت، نتيجةً 

والتكنولوجّي، مّما أّدى إلى ظهور مصطلحات ومفاهيم جديدة في الميدان التربوّي، وإلى إدخال أنماط جديدة، وأساليب مستحدثة 

 اؤه في حقل التّعليم.رّددت أصدهوم التّعلّم اإللكترونّي الذي تللعمليّة التربويّة، والتي أّدت بدورها إلى انطّلق مف

في ظّل هذه الثورة المعرفيّة الهائلة، وتغيّر متطلّبات المجتمع وظروفه، ونتيجة للتّغيّر والتّطور المستمّر لألهداف والغايات   

التي التّعليميّة والتّربويّة، أصبح من الّضرورة مواكبة هذه التّغيرات، وذلك بالبحث عن أفضل طرق التّدريس، وأحدث األساليب 

 يمكن أن تحقّق للمتعلّم النمّو الّشامل والمتكامل. 

إّن أحد أهّم االتّجاهات التي نتجت من تفاعل كّل المجاالت الّسابقة، االتّجاه نحو ما يسّمى بالّصورة الّذهنيّة، فّل خّلف حول    

وبقاء أثرها وقتا أطول؛ ألنّها تخاطب حواّس أهمية الّصورة في العمليّة التّعليميّة، ودورها البارز في تسهيل وصول المعلومة، 

المتعلّم المختلفة، وتحفّز المثير لديه لّلستجابة. من هذا المنطلق، ظهرت الّرسوم والّصور التّعليميّة والفيديو التّعليمّي وغيرها 

المعلومات، وظهر فن (. وتعّد الّصورة أحَد أهّم األبعاد المعرفيّة التي غيّرت منظومة التّعبير عن 1027)الغامدي، 

اإلنفوجرافيك بتصميماته المتنّوعة في محاولة إلضفاء شكل مرئّي جديد؛ لتجميع وعرض المعلومات، أو نقل البيانات في 

ا وفّعااًل في تبسيط هذه المعلومات )شلتوت،   (. 1023صورة جّذابة للقارئ؛ ألّن للتّصاميم اإلنفوجرافيكيّة دوًرا مهّمً

فوجرافيك في تنظيم األفكار بطريقة مفيدة، وفي إظهار العّلقات المعقّدة بطريقة مرئيّة، وفي مقارنة تتجلى أهمية اإلن 

المعلومات بطريقة فّعالة، وجعل البيانات ذات مغزى مع القياس، واألمثلة، وتمثّل األفكار والكلمات مع الّصور، بطريقة مثيرة 

وجرافيك باعتماده على المؤثّرات البصريّة في توصيل المعلومة، مع قدرته على بدالً من استخدام الكلمات فقط، كما يمتاز اإلنف

قة، تساعد في تعلّم الطّّلب بسرعة )السليم  تحويل المعلومات والبيانات من أرقام وحروف مملّة، إلى صور ورسوم مشوِّ

 (. 1023والجفير، 

األخيرة، ال سيما بعد ظهور نظرية الّدماغ ذي الجانبين؛ إذ تشير  وقد زاد اهتمام الباحثين بدراسة التّفكير البصرّي في اآلونة  

الّدراسات الحديثة التي أجريت على نصفي الّدماغ، إلى وجود طريقتين متكاملتين لمعالجة المعلومات: الطريقة األولى خطيّة 

أو النّمط، أّما الثّانية فتعمل على إيجاد  تسير خطوة خطوة، إذ يقوم النّصف األيسر للّدماغ بتحليل األجزاء التي تشّكل النّموذج

العّلقات المكانيّة البصريّة التي تشّكل هذا النّموذج، ويقوم بها النّصف األيمن من الّدماغ. كما أظهرت نتائج هذه الّدراسات 

البصرّي، بينما تكون  وجود زيادة ملحوظة في نشاطات النّصف األيمن من الّدماغ، عندما يقوم الفرد بمهّمات، تتطلّب التّفكير

 Novak and،1007) الّزيادة في نشاطات النّصف األيسر من الّدماغ، عندما يقوم الفرد بمهمات تتطلّب التّفكير اللّفظي

Feingolg لذا أصبحت تنمية مهارات التّفكير بصورة عاّمة، ومهارات التّفكير البصرّي بصورة خاّصة، من األهداف المهّمة .)

دريس الى تحقيقها، حيث يرى التربويّون أّن أحد أهّم أهداف التّدريس، هو تعليم الطّّلب كيف يفّكرون، ال كيف التي يسعى التّ 

 (.1007يحفظون المناهج الّدراسيّة عن ظهر قلب دون فهمها أو توظيفها في الحياة. )زيتون، 

( ودراسة )الشايع والزهراني، 1012وب،ودراسة )الصع (1011وقد أّكدت العديد من الّدراسات مثل دراسة )الحربي،  

( على أهمية استخدام اإلنفوجرافيك، وعلى الّدور الذي يؤّديه في العمليّة التّعليميّة، إذ يلعب دوراً مهماً وفّعاالً في تبسيط 1027
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بأسلوب جميل، المعلومات، وسهولة قراءتها، وجعل البيانات أكثر سّلسة في قراءتها وإدراكها، مع المقدرة على تحليلها 

وجّذاب، وملفت للنّظر، وفي تقديم الماّدة التّعليميّة بشكل جّذاب من خّلل استعمال األلوان واألشكال والمخطوطات، لتحفيز 

 الطّّلب وحثّهم على التّفاعل اإليجابّي مع الّدرس.

ربيّة بجامعة جازان نحو استخدام في ضوء ما سبق جاءت هذه الّدراسة للتّعّرف على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّ   

  في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. اإلنفوجرافيك، وأثره

 مشكلة الاحث. 1.1

في ضوء التّطور العلمّي والتّكنولوجّي الذي يشهده العالم، وتزايد الحاجات المعرفيّة للطّلبة، ووجود التّقنيات الحديثة التي       

 يمكن االستفادة منها لتلبية هذه الحاجات، جاءت الّدراسة لعّدة أسباب منها:

بية، والدليل على ذلك قصور االهتمام بتقنية اإلنفوجرافيك مع . ضعف مهارات التّفكير البصرّي لدى الطّالبات في كليّة التّر2

 وجود التّقنيات الحديثة التي يمكن االستفادة منها لتلبية هذه الحاجات. 

 يم،. رغم أهمية مهارات التّفكير البصرّي في عملية التّعلم والتّعليم؛ إال أنّها لم تنل اهتماًما كافيًا من القائمين على تخطيط التّعل1

 كذلك األمر بالنسبة ألساليب تدريسها؛ كما الحظت الباحثة.

أوصت بعض المؤتمرات بضرورة استخدام اإلنفوجرافيك في العمليّة التّعليميّة، وبحث العّلقة بين أشكال المعرفة وطرق  ..

التفاعلّي(، مثل  -)الثّابت المتحّرك  تمثيلها بصريًا من خّلل اإلنفوجرافيك، ومنه الخرائط الذهنيّة، الّرسوم المعلوماتيّة بأنواعها

(. وكذلك مؤتمر اللّعب األّول، المنعقد 1027المؤتمر الّدولّي األّول في تكنولوجيا المعلومات واالتّصال، المنعقد بسلطنة عمان )

ن خّلل استراتيجيّات ( والذي حّث على تنمية مهارات التّفكير البصرّي م1023بجامعة الملك خالد بالمملكة العربيّة السعوديّة )

 الخرائط الّذهنيّة، لتيسير التعلّم وتخطيط التّعليم وإدارة المعرفة، وإدراجها، وتضمينها في مهاّم تعليميّة متنّوعة متعلّقة بمهامّ 

 التّفكير العليا، ومهارات التّفكير البصرّي.

(، 1022دراسة الغامدي والزهراني )(، و1012(، ودراسة الصعوب )1012. أوصت بعض الدراسات مثل دراسة مراد ).

 بأهمية استخدام وتوظيف اإلنفوجرافيك في التّعليم.

بناء على ما سبق ذكره تتبلور مشكلة البحث الحالي في التّعرف على اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التربيّة بجامعة جازان      

 لبصرّي.نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير ا

 أهداف الاحث:. 2.1 

 يهدف البحث إلى:

في تنمية مهارات  اإلنفوجرافيك، وأثرهالتعّرف إلى اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام  .2

 التّفكير البصرّي.
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داللة إحصائيّة عند مستوى التّخّصص( في إحداث فروق ذات  -التعّرف إلى أثر بعض المتغيّرات المستقلّة )الجنس . 1

(α≤0.05 بين طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير )

 البصرّي.

 أسئلة الاحث:. 3.1

في تنمية مهارات التّفكير ما اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام االنفوجرافيك؟ وما أثره . 2

 البصرّي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة حول مستوى استخدام اإلنفوجرافيك؟ وما أثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي من . 1

 وجهة نظر طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان تعزى لمتغير الجنس والتّخّصص؟

 أهميّة الاحث:. 1.1

 ث أهميته ّمما يأتي:يستمّد البح

 األهمية النّظريّة:. 1.1.1

 م التي تدعو لدمج التّقنيات الحديثة في التّعليم لمواكبة التّطورات المتّلحقة.10.0يتماشى هذا البحث مع رؤية المملكة  .2

 إثراء المكتبة العربيّة التربويّة حول هذا الموضوع.. 1

 األهمية التّطايقيّة:. 2.1.1

من هذا البحث صانعو القرار بوازرة التّعليم من خّلل اتّخاذ الّسبل المناسبة لتوظيف اإلنفوجرافيك في التّعليم، عن قد يستفيد  .2

طريق عمليّات التّخطيط واإلعداد لبرامج التّدريب المستقبليّة للمعلّمين، والتّركيز على تطويعه لتعزيز مهارات التّفكير لدى 

 الطّّلب.

ليم، ومخطّطي المناهج، وكذلك الطّّلب، نحو مجال اإلنفوجرافيك، وتوظيفه في تحسين العمليّة التّعليميّة، توجيه مصممي التّع. 1

 وتعزيز مهارات التّفكير لدى الطّّلب.

 مصطلحات الاحث:. 5.1

 : االنفوجرافيك. 1

 استيعاب من القارئ تمّكن التي والمعلومات واألفكار للبيانات مرئيّة تمثيّلت: بأنّه( Dalton&Design (2014) عرفه

 منطقيّ  تتابع في أو معيّن موضوع عن مرئيّة قّصة إلخبار إبداعيّ  بشكل تصميمها ويتمّ  وبسرعة، بوضوح والمعرفة المعلومات

 . واختصار بدقّة المعلومات ونشر الّرسائل، توصيل في يسهم مما والبحث االستقصاء عمليّة خّلل من
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ً  الباحثة وتعّرفه  ورسوم، ورموز صور إلى منظّمة بطريقة وتحويلها المعقّدة والبيانات المعلومات تبسيط: "بأنّه إجرائيّا

 التأمليّ  التّفكير مهارات تحسين في يسهم مما وجذاب، مشوق بأسلوب وقراءتها واسترجاعها وتخزينها واستيعابها فهمها ليسهل

 ".النصوص من الكثير قراءة إلى الحاجة دون الموهوبين الطّّلب لدى

 التّفكير الاصرّي:. 2

ويعّرف بأنه مهارة الفرد على تخيّل وعرض فكرة أو معلومة ما باستخدام الّصور والّرسوم بدال من الحشو الذي نستخدمه      

 (.Hope & Cheta, 2018في االتّصال مع اآلخرين )

من التّعرف على الّشكل البصرّي، والقدرة على التّمييز  التعريف اإلجرائي: هو مجموعة من العمليّات العقليّة التي تمّكن الطالب

 البصرّي، وتحليل المعلومات وتفسيرها.

 مهارات التّفكير الاصرّي: .3

التعريف اإلجرائي: هي المهارات المشتقّة من نمط التّفكير البصرّي، واشتمل البحث على مهارة: التّمييز البصرّي، وإدراك 

 معاني، وتفسير المعلومات وتحليلها، واستنتاج المعنى.وتفسير الغموض، واستخّلص ال

 حدود الاحث:. 1.1

الحدود الموضوعيّة: اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات 

 التّفكير البصرّي. 

 الحدود البشريّة: طّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان 

 جامعة جازان.-كليّة التّربية  الحدود المكانيّة:

 هـ  2..2الحدود الّزمانية: 

 دات الاحث: محد. 1.1

ال تعّمم إال على صدق وثبات االستبانة، ومدى الدقّة والموضوعيّة في استجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة. وأّن النتائج 

 عيّنة مجتمع البحث، والمجتمعات األخرى المشابهة لها.

 

 ألد ب النظرّي والّدراسات الّسابقةا. 2

 المحور األول: اإلنفوجرافيك:

عام، أي قبل إنشاء أّي لغة مكتوبة، حيث استخدمها البشر للتّعبير عن أنفسهم،  1000.تعود جذور اإلنفوجرافيك إلى ما قبل    

وللتواصل مع بعضهم البعض في مجتمعاتهم، فهي مزيج من الّرسوم والكتابة البسيطة، يتم تخزين المعلومات بطريقة يسهل 

 (.Dai, 2014استخدامها )
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اإلنفوجرافيك من التقنيات الحديثة المعاصرة، التي يمكن توظيفها في التّعليم، إذ يُستخدم لتحويل األفكار والمعلومات العلميّة     

لمعقدة إلى صور ورسوم بسيطة وسهلة يمكن فهمها، ويمكن من خّلل اإلنفوجرافيك تنمية مهارات الطّّلب وإكسابهم المعارف ا

واالتّجاهات والمفاهيم المختلفة، وهو عبارة عن تصّور البيانات واألفكار التي تحاول نقل البيانات والمعلومات بصورة سريعة 

 (.Ferreira, 2014وواضحة )

 ت اإلنفوجرافيك:مميزا

يتميّز اإلنفوجرافيك بتبسيطه للمعلومات المعقّدة، وبسهولة قراءته لها وتوضيحها، وسرعة تحليل المعلومات والبيانات، إذ جعل  

 .ويُعدHeer,&Ogievetsky,2010)البيانات أكثر جاذبية.)

قدرة على تقديم المعلومات بشكل منهجّي وسريع اإلنفوجرافيك وسيلة جّذابة لنقل وتقديم المعلومات والبيانات المختلفة، مع 

(Dalton& Design, 2014). 

 إلى أّن اإلنفوجرافيك يتميز باآلتي:  Dai (2014وأشار)

الترميز: وذلك من خّلل تميّز المعلومات والبيانات على شكل رسوم متحّركة أو ثابتة، مع توفير الوقت في إنجاز المهام 

 التعليميّة.

 : وذلك من خّلل صياغة البيانات والمفاهيم في صورة بصرية مرئية جّذابة، بحيث تكون سهلة على الفهم.التمييز البصريّ 

 المشاركة بسهولة: وذلك عبر وسائل التّواصل المختلفة، ومن خّلل شبكات التّواصل االجتماعّي.

 مختلفة.التصميم الجّذاب: وذلك من خّلل استخدام األلوان الجّذابة، والّصور والّرسوم ال

فاإلنفوجرافيك يلعب دوًرا مهًما في العمليّة التّعليميّة كأداة أو هدف وفقًا لقدرات الطّّلب المعرفيّة، فهي تساعد الطّّلب على    

 (Damyanov&Tsankov, 2018تطوير مهاراتهم المعرفيّة المختلفة كالتّفسير، والتّحليل، والتّقييم واالستنتاج )

 تي يمكن إضافتها لإلنفوجرافيك:ولعّل من المميزات ال 

 استكشاف األشياء، والكشف عن خصائصها األساسيّة.. 2

 تنظيم وتلخيص المعلومات في شكل عقلّي أو لفظّي أو بصرّي.. 1

 دمج البيانات والمعلومات وتحويلها إلى صور ورسوم يسهل فهمها.. .

يتّضح مّما سبق أّن اإلنفوجرافيك مهّم وضرورّي، فهو يقوم بتبسيط المعلومات واألفكار المعقّدة والّصعبة، ويساعد في رفع     

مستوى نمّو الطّّلب التّحصيلّي، وزيادة اهتمامهم بالمواّد التّعليميّة، ويحّسن من استيعابهم للمواّد التّعليميّة، وفهمها بسهولة 

 ويسر.
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 ستخدام اإلنفوجرافيك في العمليّة التّعليميّة:أهداف ا

اإلنفوجرافيك أحد التقنيات األكثر جاذبيّة لعرض المعلومات، إذ يدمج بين الّسرعة والتّشويق في عرض المعلومات للمتعلّم،  يُعدّ 

 وله أهداف عديدة في العمليّة التعليميّة نذكر منها: 

 وتشويقهم للموضوعات الّدراسيّة.زيادة دافعيّة المتعلّمين للتعلّم،  .2

 . تعزيز التّفاعل االجتماعّي بين المتعلّمين.1

 ( 1023 )أبوعريبان، جاذبيّة. أكثر تغيير الطريقة التّقليديّة في عرض المعلومات، إذ يقّدمها بطريقة ..

 المحور الثّاني: التّفكير الاصريّ 

نظر الّشخص إلى رسم ما، فإنّه يفّكر تفكيًرا بصريًا لفهم الّرسالة المتضّمنة في نشأ هذا النوع من التّفكير في مجال الفّن، فعندما ي

الّرسم، فالتّفكير البصرّي، يجمع بين أشكال االتّصال البصريّة واللّفظيّة في األفكار، باإلضافة إلى أنّه وسيط لّلتّصال والفهم 

 (.1023له يتّصل باآلخرين )عامر والمصري، األفضل، لرؤية الموضوعات المعقّدة، والتّفكير فيها مّما يجع

 هنالك مجموعة من المهارات المتعلّقة بالتّفكير البصرّي، تتمثّل بما يأتي:

 . مهارة القراءة البصريّة: وهي قدرة الفرد على تحديد طبيعة، وأبعاد الّصورة، أو الّشكل المعروض. 2 

 . مهارة التّمييز البصرّي: وتعني القدرة على التّعّرف على األشكال، وتمييزها عن بعضها البعض. 1

 . مهارة إدراك وتفسير الغموض: وتعني التّقريب بين العّلقات، وتوضيح المغالطات والفجوات بين هذه العّلقات. .

والتوّصل للمفاهيم العلميّة والمبادئ، وذلك من خّلل الّشكل  . مهارة استخّلص المعاني: وتقوم على استنتاج المعاني الجديدة،.

 الذي يعرض للطّالب، واستنتاج المعاني، والمضامين، واألهداف لألشكال

. مهارة تحليل المعلومات: وتعني قدرة الفرد على التركيز في الّتفاصيل الّدقيقة واالهتمام بالبيانات الكليّة والجزئيّة.)العمرو 3

 (1011ودومي،

 أدوات التّفكير الاصريّ 

 الّشكل البصرّي يتمثّل بثّلث أدوات، تندرج تحت كّل أداة منها، أدوات فرعية: 

. الّصورة: هي الطريقة األكثر دقّة في االتّصال، وهي في أغلب األحيان النوع األكثر صعوبة في الحصول عليها مثل الّصور 2

 الفوتوغرافية. 

ل في الكلمات واأللوان، وهي النوع األكثر شيوعا، بالّرغم من أنّها األكثر تجريًدا مثل الّرموز . الّرموز واإلشارات: وتتمثّ 1

 الّرياضيّة والكيميائيّة. 
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. الرسوم التّخطيطيّة: تستخدم لتصّور األفكار، وتشتمل على رسوم متعلّقة بالّصورة، ورسوم متعلّقة بالمفهوم، ورسوم .

 كاريكاتيريّة. 

الّذهنّي: وهي مخّططات شاملة ومتكاملة، ترتبط بالفكرة األساسيّة، مثل: المخطّطات الّشبكيّة، والخرائط  . شبكات العصف.

 الّذهنيّة.

. المنظّمات التخطيطية محّددة المهاّم: وهي أدوات بصريّة لعرض معلومات، تّم تحديدها، وتعريفها، واعتمادها لتعلّم محتوى 3 

 مثل: األحداث الّزمنيّة. 

رائط عمليّات التّفكير: وهي أدوات بصريّة، صّممت بطريقة بصريّة؛ لتجسيد أنماط التّفكير، مثل: الّرسوم البيانيّة، وخرائط . خ3

 (1011المفاهيم. )العمرو ودومي،

 أهمية التفكير الاصري

فقط مّما يسمعون،  %20بنسبة  تعّد حاّسة البصر من الحواّس المهمة لدى اإلنسان، فقد أّكدت الّدراسات، أّن األشخاص يتذّكرون

أي، أّن ما يراه اإلنسان يكون أكثر استمراريّة  %70فقط مّما يقرؤون، في حين يصل ما يتذّكرونه مّما يرونه إلى  %0.وبنسبة 

د على ما (، ويعد التّفكير البصرّي، أحد أهّم أنواع التّفكير؛ حيث يعتم1022والقباني،  في الّذاكرة مّما يسمعه، أو يقرأه )عمار

تراه العين، وما ينتج عن ذلك من عمليات تحدث داخل الّدماغ البشرّي، من تحليّلت ومقارنات وتخيّّلت، وصوال إلى بقاء أثر 

 (.1023 هذا التّفاعل في ذاكرة اإلنسان مّدة تتجاوز بقاَء األثر الناتج عن أي نوع آخر من أنواع التّفكير )عامر والمصري،

 فكير الاصرّي اإلنفوجرافيك، والتّ 

التّفكير البصرّي، هو قدرة عقليّة مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسيّة البصريّة ؛ حيث يحدث هذا التّفكير عندما يكون  

هناك تناسق متبادل بين ما يراه المتعلّم من أشكال ورسومات،  وما يحدث من ربط ونتاجات عقليّة معتمدة على الّرؤيا والّرسم 

حيث إن التّفكير البصرّي يسمح للطّالب بالتّفاعل العميق مع المعلومات المرئيّة بجميع أنواعها، والّدخول في عمليّة المعروض ؛ 

والنشاط والقدرة على الفهم، والتّفسير، واالستقراء من  ،التّحليل والتّفكير في التّمثيل والمعنى، مّما يساعدهم على اإلبداع

في مجموعة واسعة من األشكال. أيضا يساعد المتعلّمين على القراءة، وفّك شفرة الّصور من خّلل المعلومات المرئيّة المقّدمة 

ممارسة تقنيات التّحليل، باستخدام الجزء األيمن من الّدماغ المسؤول عن التّفكير البصرّي، والذي يمّكننا من تخيّل األشياء، 

زء األيسر من الدماغ المسؤول عن التّفكير المنطقّي التّسلسلّي إلحراز واإلبداع، واالبتكار، وتمييز األنماط، ودمجها مع الج

 (.1023أفضل النتائج )شلتوت، 

 منها: النّظريات نذكروقد حظي اإلنفوجرافيك التّعليمّي بتأييد عديد من 

واإلجراءات المعرفيّة والّذهنيّة ( بأنّها مجموعة من المهارات والعمليّات 1023نظريّة معالجة المعلومات؛ عّرفها أحمد ) أّواًل:

الّّلزمة الستدخال المعلومات في العقل، وتخزينها، واسترجاعها عند الحاجة، والتي تتمثّل في عمليّات االنتباه، والترميز، 

التي يستقبلها والتخزين، واالسترجاع. وتؤّكد هذه النظريّة على أّن التعلّم عمليّة داخليّة، تحدث داخل الفرد، لمعالجة المعلومات 

 من العالم الخارجّي، وقد برزت هذه النظريّة كأحد األبعاد الجديدة لتطّور االتّجاه المعرفّي في نظرته لعمليّة التعلّم،
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واستوحت نظرية معالجة المعلومات فكرتها من تشابه عمل دماغ اإلنسان مع الحاسب اآللي في تناول الّرموز وكيفيّة معالجتها  

ّلت والعمليّات والمخرجات، وتستند نظرية معالجة المعلومات على عدد من االفتراضات أهمها: معالجة من خّلل المدخ

المعلومات، تتّم وفق سلسلة من العمليّات العقليّة التي تتضّمن االستقبال، واإلدراك، والتّرميز، والتّخزين، والتذّكر، 

 واالسترجاع، والتّفكير.

األساسيّة لهذا التوّجه وقد قّدمت دعما متميًّزا، لإلنفوجرافيك التّعليمّي، إذ تعّد النظريّة البنائيّة أحد الدعائم النظريّة البنائيّة،  ثانيًا:

المحتوى لوحدات صغيرة، حيث أّن التعلّم يحدث عند تقديم جزء مبّسط من المحتوى التّعليمّي للمتعلّمين، ثّم يقوم  ئتنحو تجز

 (.1023العّلقات بين المعلومات )درويش والدخني، المتعلّم بتنظيمه، أو اكتشاف 

 الدراسات السابقة. 2.2

 دراسات تناولت أهمية اإلنفوجرافيك:  .1.2.2 

( وقد سعت إلى التعّرف  على أهمية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعيّة في 1011دراسة الحربي ) -

حيث قام الباحث ببناء  ،ومعلمات العلوم الشرعيّة بالمدارس الحكوميّة بمحافظة النبهانيّةالمرحلة الثانويّة من وجهة نظر معلّمي 

وقد طبّقت األداة على عيّنة من معلّمي ومعلّمات العلوم الشرعيّة بالمرحلة الثانويّة بمكتب التّعليم بمحافظة ،أداة بحثه )االستبانة(

لت الّدراسة إلى عدة نتائج منها: أّن أفراد عينة البحث يرون أهمية كبيرة وتوصّ  ،( معلّماً ومعلّمة17وعددها ) ،النبهانيّة

كما يروون أّن النظرة السلبيّة تجاه تقنية اإلنفوجرافيك من أكبر  ،الستخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعيّة

 معّوقات استخدامها في مجال تدريس العلوم الشرعيّة.

دفت الدراسة إلى التعّرف على فاعليّة استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية مهارات التّفكير التّأملّي، ( ه1012دراسة مراد ) -

وتحصيل مقّرر العلوم لدى طالبات الّصف األّول المتوّسط بمدينة حائل، وتّم استخدام المنهج الوصفّي، والمنهج شبه التجريبي. 

( طالبة، تم توزيعهّن على 30الثّاني المتوّسط بمدينة حائل، مكّونة من ) وقد أجري البحث على عيّنة من طالبات الّصف

( طالبة، ثّم طبّقت أدوات البحث قبليا وبعديا على عيّنة البحث المتمثّلة في اختبار التّفكير التّأملّي، 0.مجموعتين كّل مجموعة )

( بين 0002توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى) عن النتائج اآلتية: وأسفر البحثواختبار تحصيلّي من إعداد الباحثة، 

متوّسط درجات طالبات المجموعة التجريبيّة، ومتوّسط درجات المجموعة الّضابطة في اختبار التّفكير التأملّي، وتحصيل مقّرر 

 العلوم، لصالح المجموعة التّجريبيّة.

لتعلّم القائم على استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس مبحث (، هدفت إلى التعّرف على أثر توظيف ا1012دراسة الصعوب ) -

التّاريخ في تنمية مهارات التّفكير البصرّي، لدى طلبة الّصف الثّامن األساسّي. وقد اتّبعت الّدراسة المنهج شبه التجريبّي، 

ك؛ والمجموعة الضابطة، وقد وتكّونت عيّنتها من مجموعتين؛ التجريبيّة درست وفق طريقة التعلّم القائم على اإلنفوجرافي

( طالبا 1.( طالبا للمجموعة التّجريبيّة و)2.( طالبا موّزعين بواقع ).3درست وفق الطريقة االعتياديّة. وبلغ عدد الطلبة )

للمجموعة الّضابطة.. وقد أظهرت نتائج الّدراسة وجود فروق دالّة إحصائيّا بين متوّسط عّلمات المجموعتين التّجريبيّة، 

 مات المجموعة الّضابطة لصالح المجموعة التّجريبيّة.وعّل
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(: هدفت الّدراسة إلى التعّرف على أثر استخدام اإلنفوجرافيك على كلٍّ من التّحصيل 1022دراسة الغامدّي والّزهرانّي )

ة. اتّبعت الّدراسة المنهج الّدراسّي، ومهارات التّفكير البصرّي، في مقّرر الحاسوب لدى طّّلب المرحلة المتوّسطة بمنطقة الباح

شبه التّجريبّي، وتمثّلت أداة الّدراسة في اختبار التّفكير البصرّي وقد تّم تطبيقه على جميع طّّلب الّصف الثّالث المتوسط بمنطقة 

ة نتائج، ( طالبًا. وتوّصلت الّدراسة إلى عدّ 13( طالبًا، والصف ب )13الباحة، بمدرسة الملك سعود بن عبد العزيز، الصف أ )

( حول تنمية مستويات التّحصيل الّدراسي بين درجات طّّلب 0.03منها: وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الّداللة )

المجموعة التّجريبيّة التي درست وفق تصميمات اإلنفوجرافيك، وبين طّّلب المجموعة الّضابطة التي درست بالطّريقة التّقليديّة 

 لتّجريبيّة.  لصالح المجموعة ا

 دراسات تناولت التّفكير الاصرّي: .2.2.2

(: هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الّرحّلت المعرفيّة، والبيت الدائرّي اإللكترونّي في 1011) دراسة العمرو ودومي  -

وتكّونت عيّنة الّدراسة  تدريس الفيزياء، على تنمية التّفكير البصرّي لدى طالبات الّصف العاشر األساسّي في محافظة الكرك.

( طالبة، واستخدم اختبار تنمية التّفكير البصرّي، كأداة للّدراسة، تّم تطبيقه قبليًّا وبعديًّا على عيّنة الّدراسة. وأظهرت 37من )

التّفكير ( بين متوسطات عّلمات الطّالبات على اختبار α≤0.05نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

البصرّي، تعزى لطريقة التّدريس لصالح المجموعتين التّجريبيتين. وفي ضوء نتائج الّدراسة أوصت الّدراسة بضرورة توظيف 

 استراتيجيتي الّرحّلت المعرفيّة، والبيت الدائرّي اإللكتروني في تدريس الفيزياء.

بيئة تعليميّة ثّلثيّة األبعاد في تنمية مهارات التّفكير البصرّي ( هدفت الدراسة إلى التّعرف على فاعلية 1012) الناقة وزقوت -

في ماّدة العلوم والحياة، لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي، وتّم استخدام المنهج شبه التّجريبّي، حيث بلغت عيّنة الّدراسة 

رات التّفكير البصرّي، وأظهرت النتائج وجود ( طالبة من طالبات الّصف السادس األساسّي بغّزة، وتّم استخدام اختبار مها32)

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التّجريبيّة والضابطة في التّطبيق α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

في تدريس الّدرس  البعدّي الختبار مهارات التّفكير البصرّي، وأوصت الّدراسة بضرورة استخدام البيئة التّعليميّة الثّلثيّة األبعاد

األّول "تركيب الماّدة" في ماّدة العلوم والحياة، وعقد ورش عمل للمعلّمين حول كيفية تصميم وبرمجة مهارة التّعرف على 

 الّشكل البصرّي.

( هدفت إلى الكشف عن فاعليّة القصص الّرقمية في تنمية مهارات التّفكير البصرّي في مقّرر اللّغة 1012) دراسة العيد -

( طالبة، 30العربيّة لدى طالبات كليّة التّربية في جامعة حائل، وتّم استخدام المنهج شبه التجريبّي، على عيّنة مكّونة من )

وكشفت نتائج الّدراسة عن وجود فرق ذي داللة إحصائيّة بين متوسطي المجموعتين التّجريبيّة والّضابطة في التّطبيق البعدّي 

أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها: ضرورة  تضمين القصص الّرقميّة بكّل أنماطها ،ير البصريّ على اختبار مهارات التّفك

في المناهج الّدراسية بالمراحل التّعليميّة المختلفة، وتوفير بيئات تعليميّة، تنّمي وتحفّز التّفكير البصرّي واألنواع األخرى من 

 .تكنولوجيا التّعليمالتفكير، وتدريب أعضاء هيئة التّدريس وطّّلب 

 تنمية التّحصيل( وقد هدفت إلى التعّرف على أثر برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في 1012) دراسة الّرشيدي -

 البصرّي، لدى طّّلب مقّرر إنتاج واستخدام الوسائل التّعليميّة في كليّة التّربية بجامعة حائل، ومهارات التّفكيرالمعرفّي 
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دم المنهج التّجريبّي، وتمثّلت األداة في تحليل محتوى وحدة تصميم وإنتاج الوسائل التّعليميّة، وكذلك اختبار مهارات استخ 

التّفكير البصرّي. وأوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوّسط درجات طّّلب المجموعة 

 المجموعة التّجريبيّة التّجريبيّة، والمجموعة الضابطة لصالح

 الّسابقة:  على الّدراساتالتعليق . 3.2.2

 من حيث المنهج: 

تعّددت الّدراسات الّسابقة التي تناولت متغيّرات الّدراسة الحاليّة من زوايا مختلفة، وقد اتّفقت مع بعض الّدراسات في استخدام 

(، والعيد 1012فيما اختلفت مع دراسة الناقة وزقوت ) (،1012)(، ودراسة مراد 1011المنهج الوصفّي مثل دراسة الحربّي )

(. والتي استخدمت المنهج شبه التجريبي، وكذلك دراسة العمرو 1022(، والزهراني )1012(، والغامدي والصعوب )1012)

 (، التي استخدمت المنهج التجريبّي.1012(، والرشيدي )1011)

 من حيث األداة:

تبانة كأداة رئيسة للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، وهو ما يتفق مع دراسة الحربي اعتمدت الدراسة على االس

(، التي استخدمت اختباًرا تحصيليًّا، كما اختلفت مع جميع الّدراسات التي 1012(، فيما اختلفت مع دراسة مراد )1011)

 استخدمت اختبار التّفكير البصرّي. 

 السابقة: أوجه االستفادة من الّدراسات

 تمثّلت أوجه االستفادة من الّدراسات الّسابقة في:

 اختيار األداة المناسبة للّدراسة. .2

 بلورة وبناء اإلطار النّظرّي. .1

 استخدام األساليب التّحليلية المّلئمة. ..

 

 إجراءات الاحث. 3

البحث، وكيفيّة إيجاد صدقه وثباته، كما يتضّمن هذا الفصل عرضاً لمنهج البحث المستخدم، ومجتمعه، وعيّنته، ووصفاً ألداة 

 يتضمن متغيّرات البحث، وإجراءاته، والمعالجات اإلحصائيّة التي استخدمت في تحليل بيانات البحث. وفيما يأتي تفاصيل ذلك:

 منهج الاحث:. 1.3

حيث  ،قضيّة موجودة حالياً  أو حدثاً أو قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفّي المسحّي، وهو: " المنهج الذي يدرس ظاهرة

 (.1021يمكن الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث، دون تدّخل الباحث فيها )العساف، 
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 مجتمع الاحث: . 2.3 

 التّربيّة الفنيّة(، وبلغ عدد -رياض األطفال –تكّون مجتمع البحث من طّّلب وطالبات كليّة التّربية بأقسام )التّربيّة الخاّصة 

 )تقريبًا(. ( طالب وطالبة1220الطلبة )

 عيّنة الاحث:. 3.3

 (  172عيّنة البحث: تّم اختيار عيّنة الّدراسة األساسيّة بالطريقة العشوائيّة الطبقيّة حيث بلغت )

 والجدول اآلتي يوّضح خصائص العيّنة وفقاً للجنس والتّخّصص: 

 لّدراسة(: توزيع أفراد العيّنة وفقاً لمتغيّرات ا1جدول )

 النسبة المئويّة العدد مستويات المتّغير المتغيّرات

 الجنس
 %10 33 ذكور

 %70 123 إناث

 %200 172 اإلجمالي

 التّخّصص

 %11 30 تربية خاّصة

 %70 277 رياض األطفال

 %07 .1 تربية فنيّة

 %200 172 اإلجماليّ 

 

 أداة الاحث: . 1.3

وأسئلته، فإن األداة المناسبة لتحقيق أهداف البحث هي االستبانة، والتي عّرفها العساف في ضوء تحقيق أهداف البحث 

(، بأنّها أداة يشمل محتواها مجموعة من األسئلة أو العبارات المكتوبة مزّودة بإجاباتها، أو اآلراء المحتملة، بهدف 1021)

ك، تّم تطوير استبانة من قبل الباحثة؛ حيث تضّمنت محورين الحصول على إجابات أفراد العيّنة على أسئلة البحث. ولتحقيق ذل

 المحور األول: الايانات الّديموغرافيّة للعيّنة؛ الجنس والتّخّصص. هما:

( وفق تدّرج 3 -2( عبارة، توّزع درجات االستجابة على هذه االستبانة من )10، وتكّونت من )المحور الثاني: أسئلة االستاانة

likert ة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.)موافق بشد  

 :صدق أدوات الاحث

 أوالً: الصدق: 

 صدق أداة البحث:

 )أ( صدق المحّكمين: 
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 ( محّكمين، من المتخّصصين في مجاالت التّربية وعلم النّفس،.تّم عرض االستبانة على مجموعة من المحّكمين، بلغ عددهم )

مسبوقًة بتعليمات توّضح الهدف من استخدامها، وطبيعة العيّنة التي سوف تطبّق عليها، وطلب منهم حيث تّم تقديم االستبانة 

 إبداء الرأي حول ما يأتي:

 ( صّلحية االستبانة من حيث وضوح تعليماتها وصياغة مفرداتها.2)

 ( مدى تمثيل االستبانة للهدف الذي وضع لقياسه.1)

 ( مدى مّلءمة صياغة مفردات االستبانة لمستوى العينة.  .)

( مدى تمثيل عبارات االستبانة المصاغة لكّل مستوى في قياس المستوى المذكور أعّلها. وقد أبدى المحّكمون آراًء إيجابيّة .)

العبارات، وقد تّم تعديلها، حتى حول االستبانة، وأنها تصلح للتّطبيق على العيّنة، مع توجيههم بإجراء تعديل في صياغة بعض 

 خرجت االستبانة في صورتها النهائيّة

 ثانياً: ضاط األداة  

 تّم ضبط االستبيان قبل تطبيقه على عيّنة البحث، من خّلل أداء اختبار الّصدق والثّبات، وذلك بالخطوات اآلتية:

 لخبراء في مناهج البحث وتقنيّات التّعليم.التأّكد من أّن االستبيان يقيس ما وضع لقياسه من خّلل عرضه على ا-2

 تطبيق االستبيان على عيّنة استطّلعيّة من مجتمع البحث؛ للتأّكد من ثبات االستبيان.  -1

 ( معاملت االرتااط بين درجة كل عاارة والدرجة الكلية المصححة للمحور المنتمية2جدول )

 مهارة القراءة البصريّة
مهارة إدراك وتفسير 

 الغموض
 مهارة استنتاج للمعاني تحليل العّلقات

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

معامل  العبارة 

 االرتباط 

2 0.3.3** 2 0.337** 2 0..20** 2 0.337** 

1 0.330** 1 0.377** 1 0.3.0** 1 0.3.2** 

. 0.377** . 0.310** . 0..33** . 0.3.7** 

. 0..33** . 0.3.0** . 0.337* . 0.37.** 

 

 ثالثاً: الثّاات:

 والجدول اآلتي يوّضح ذلك: ،s alpha‘ Cronbachتّم حساب ثبات األداة، باستخدام معامل الثبات بطريقة 
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 ( يوضح معامل ثاات أداة الاحث3جدول )

 s alpha ‘Cronbachمعامل  العبارات

 0.210 مهارة القراءة البصرية

 .0.21 مهارة إدراك وتفسير الغموض

 0.7.3 تحليل العّلقات 

 0.771 مهارة االستنتاج للمعاني

 0.777 اإلجمالي

 

مرتفعة، مّما يشير إلى تمتّع أداة الّدراسة بدرجة s alpha‘ Cronbach( أّن معامّلت الثّبات بطريقة .يتّضح من جدول )

 الّدراسة.مرتفعة من الثبات، وصّلحيتها ألغراض هذه 

 معيار الحكم على استجابات العيّنة:

)الحدود الّدنيا والعليا( المستخدم في محاور االستبيان، تّم حساب المدى من خّلل تحديد  باعيطول خّليا المقياس الرّ  لتحديد

( والذي تّم تقسيمه على عدد .=  2 – .)وتّم حساب المدى  (.: 2طول فترة المقياس الّرباعّي المستخدم في هذه األداة )من 

(، ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في االستبيان وهي 0.73فترات المقياس األربعة؛ للحصول على طول الفترة، وهو يساوي )

 (؛ وذلك لتحديد الحّد األعلى للفترة األولى، وهكذا بالنسبة لباقي الفترات، كما هو موّضح بالجدول اآلتي:2)

 ( تحديد معيار الحكم على استجابات العيّنة1)جدول 

 المستوى المتوّسط الحسابي المدى

 منخفض .2.7 – 2 (2.73( إلى أقل من )2)

 متوسط 2..1 – 2.73 (1.3( إلى أقل من )2.73)

 مرتفع .1.. – 1.30 (13..( إلى أقل من )1.3)

 مرتفع جداً  00.. – 13.. (.( إلى أقل من )13..)

 

 المعالجات اإلحصائيّة المستخدمة:. 5.3

 " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد الّدراسة حول فقرات محاور االستبانة.Meanالمتوّسط الحسابّي " .2

" للتعّرف على مدى انحراف استجابات أفراد عيّنة الّدراسة لكّل فقرة من Standard Deviationاالنحراف المعيارّي " .1

فقرات محاور االستبانة، ويّلحظ أّن االنحراف المعيارّي، يوّضح التّشتت في استجابات أفراد عيّنة الّدراسة حول كّل فقرة، 

 فكلما اقتربت قيمته من الّصفر، ترّكزت االستجابات، وانخفض تشتّتها بين المقياس.
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 لقياس ثبات االستبانة. SPEARMAN-brown" ومعامل ثبات التجزئة النصفية ل s alpha‘ Cronbachمعامل ثبات " ..

 " لقياس صدق االستبانة، واختبار العّلقة بين محاور الّدراسة.PEARSONمعامل ارتباط " ..

 .للتحقّق من ثبات تجانس التبيان للمجموعات المستقلّة Levene Statisticاختبار  .3

 إجراءات الاحث: . 1.3

 تحديد المجتمع والعيّنة. -

 أداة البحث.إعداد  -

 تطبيق االستبانة على العيّنة التي تّم تحديدها. -

 رصد البيانات في جداول خاّصة. -

 (.SPSSتحليل البيانات إحصائيّاً باستخدام الرزمة اإلحصائيّة ) -

 تقديم التّوصيات والمقترحات بناء على ما تّم التّوّصل إليه من نتائج. -

 متغيّرات الاحث:. 1.3

 ستقلّة: المتغيرات الم

 الجنس وله مستويان )ذكر/ أنثى(. .2

 التّخّصص: الّدراسة )التّربية الخاّصة / رياض األطفال / التّربية الفنيّة(.  .1

 المتغيّرات التّابعة: 

 استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي. ..

 

 نتائج الاحث. 1

 نتائج الاحث وتفسيرها:

 أظهر التّحليل اإلحصائّي للبيانات، النتائج اآلتية حسب أسئلة الّدراسة: 

 أوالً: اإلجابة على السؤال األّول:

اتّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات التّفكير  " ما

 البصرّي. 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            246  

 ISSN: 2706-6495 

 
لإلجابة على هذا الّسؤال، تّم استخدام المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة الستجابات أفراد العيّنة على  

، كما هو موّضح بالجدول SPSSعبارات محاور الّدراسة كل على حدة، باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيّة للعلوم االجتماعيّة 

 اآلتي: 

 بية واالنحرافات المعيارية لكل مجال مرتاة ترتياًا تنازليًا(: المتوسطات الحسا5جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  المجال م

 2 مرتفع جداً  0.7.7 7... مهارة القراءة البصريّة 1

 . مرتفع جداً  0.731 3... مهارة إدراك وتفسير الغموض 2

 . مرتفع 0.707 13.. تحليل العّلقات .

 1 مرتفع 0.732 10.. مهارة االستنتاج للمعاني .

 مرتفع جداً  0.723 1... اإلجمالي 

 ( أن:3يتضح من جدول )

( وانحراف 3...مهارة إدراك وتفسير الغموض، جاءت في المرتبة األولى بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي ) -

 (.0.731معياري )

( وانحراف معياري 7...المرتبة الثانية بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي )مهارة القراءة البصريّة، جاءت في  -

(0.731.) 

( وانحراف معياري    10..مهارة تحليل العّلقات، جاءت في المرتبة الثالثة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي ) -     

(0.732 .) 

( وانحراف معياري 13..)مرتفع( بمتوسط حسابي )مهارة االستنتاج للمعاني، جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى  -  

(0.707.) 

وأثره في تنمية  الّدرجة الكليّة التّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية بجامعة جازان نحو استخدام اإلنفوجرافيك، وكانت

و اتّفقت هذه  ،(0.723( وانحراف معيارّي )1...جاءت بمستوى )مرتفع جداً( بمتوسط حسابّي ) ،مهارات التّفكير البصريّ 

إن توظيف اإلنفوجرافيك يساعد على إدماج عقل المتعلّم فيما يتعلّمه، لّسابقة ويمكن تفسير هذه النتيجة، النتائج مع الّدراسات ا

حياته، كما ويشّجع المتعلّم على أن يتأّمل في تفاعّلته مع اآلخرين، وفي الخبرات والمواقف التّعلميّة المختلفة، التي يمّر بها في 

كما أّن تمثيـل األفكـار بصـريًّـا مـن ك العّلقات بين الظواهر واألحداث، يساعد المتعلّمين على مواجهة المشكّلت، وإدرا

أشكال، ورسوم، وصور، يثير المتعلّم ويدفعه الكتشاف معنى المضاميـن التـي أمامه، وهذا يؤّدي إلى تفكير أفضل، وبالتالي 

و اإلبداع، وهو مؤّشر علـى البناء التّطوري اإلدراكّي فقراءة الّشكل البصرّي، يهدف إلى فهم المعنى، يتطّور تصاعديّا نح

ويشمل الفهم في قراءة الّشكل، والّربط، والّرمـز، والمعنـى، وتنظيم األفكار المقروءة. كما أّن تمثيـل األفكـار بصـريّـا مـن 

 الكتشاف معنى المضاميـن التـي أمامه، وهذا يؤّدي إلى تفكير أفضل،  أشكال، ورسوم، وصور، يثير المتعلّم ويدفعه
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وبالتالي يتطّور تصاعديّا نحو اإلبداع، وهو مؤّشر علـى البناء التّطوري اإلدراكّي فقراءة الّشكل البصرّي، يهدف إلى فهم 

كما تّم حساب المتوّسطات فكار المقروءة، لمعنـى، وتنظيم األالمعنى، ويشمل الفهم في قراءة الّشكل، والّربط، والّرمـز، وا

 الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة لكّل مجال على حدة، كما هو موضح بالجداول اآلتية:

 (: المتوّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لعاارات المجال مرتّاة ترتياًا تنازليًا1أّوالً: مجال القراءة الاصريّة: جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.7.7 33.. تحديد المعاني الجزئية التي انتظمها كّل شكل 3

 1 مرتفع جداً  0.777 30.. استنتاج األفكار الّرئيسة في الماّدة المقروءة 1

 . جداً مرتفع  .0.71 .... استنتاج المسلّمات والتّعميمات من النّص .

 . مرتفع جداً  0.207 13.. استخّلص الفكرة المركزيّة من الموضوع .

 3 مرتفع 0.210 10.. تحديد األهداف الجزئيّة التي انتظمها كّل شكل 2

 مرتفع جداً  0.7.7 7... اإلجمالّي 

 

(، مّما يشير إلى 0.73(، وانحراف معيارّي )7...( أّن مجال القراءة البصريّة، جاء بمتوّسط حسابّي )3يتّضح من جدول )

 جداً في مهارة القراءة البصريّة. توظيف اإلنفوجرافيك بمستوى مرتفع 

 مجال إدراك وتفسير الغموض:  

 لعاارات المجال الثّاني مرتّاة ترتياًا تنازليًا (: المتوّسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريّة1جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.370 .3.. تحليل الكليّات والمسائل العاّمة إلى تفاصيلها 2

 1 مرتفع جداً  0.731 30.. فهم الّدالالت اللّغوية للمفردات من الّسياق 1

 . مرتفع جداً  ..0.7 3... تحليل المقروء في ضوء الخبرة الّذاتيّة 3

 . مرتفع جداً  0.7.2 .... استنتاج المعاني الضمنيّة غير المصّرح بها .

 3 مرتفع جداً  0.733 0... تحليل الكليّات والمسائل العاّمة إلى تفاصيلها .

 مرتفع جداً  0.731 3... اإلجمالي
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( وانحراف معيارّي 3...)( أّن مجال إدراك وتفسير الغموض، جاء بمستوى )مرتفع جداً( بمتوّسط حسابّي 7يتضح من جدول )

 .إّن توظيف اإلنفوجرافيك، يعطي الطّّلب القدرة على التّقريب بين العّلقات(. ويؤكد ذلك 0.731)

 واالنحرافات المعيارية لعاارات المجال الرابع مرتّاة ترتياًا تنازليًا(: المتوسطات الحسابية 8مجال تحليل المعلومات: جدول )

 التّرتيب المستوى االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العبارة م

 2 مرتفع جداً  0.733 3... أقترح حلوالً متعددة للمشكّلت أثناء التعلم 2

 1 جداً مرتفع  0.777 .... ربط األفكار مع المشكّلت الحاضرة .

 . مرتفع جداً  0.710 13.. أتأمل ما أدرسه لتوليد دالالت جديدة من المعرفة .

 . مرتفع 0.773 22.. أّولد معرفة جديدة بمناقشة أفكاري مع أساتذتي وزمّلئي 3

 3 مرتفع 0.721 27.. أقّدم تبريرات منطقيّة لوجهات النظر المختلفة 1

 مرتفع جداً  0.707 13.. اإلجمالي 

( وانحراف معيارّي 13..( أن: مجال تحليل المعلومات، جاء بمستوى )مرتفع(، بمتوسط حسابّي )7يتّضح من جدول )

إن استخدام اإلنفوجرافيك، يكسب الطّّلب القدرة على التّركيز على التّفاصيل الّدقيقة، واالهتمام بالبيانات يتضح  (.0.707)

 .الكليّة والجزئيّة

(: المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة لعاارات المجال الثّالث مرتّاة ترتياًا 9ج المعاني: جدول )رابعاً: مهارة استنتا

 تنازليًاً 

 العبارة م
المتوّسط 

 الحسابيّ 

االنحراف 

 المعياريّ 
 التّرتيب المستوى

2 
أقّوم المعارف الّسابقة في ضوء المعارف الجديدة التي 

 أكتسبها
 2 جداً  مرتفع 0.730 0...

 1 مرتفع 0.722 12.. أحلّل مشكّلت التّعلم تحليّل علميّا أثناء دراستها 3

 . مرتفع 0.711 23.. أواجه األفكار الجديدة بالتّحليل، وال أتعامل معها بتسّرع .

1 
أهتم بمعرفة الطّرق التي تؤّدي إلى إبعاد المعلومة أكثر من 

 المعلومة بحّد ذاتها.
 . مرتفع 0.773 .2..

 3 مرتفع 0.230 22.. أطرح مجموعة من التّساؤالت الجوهرية قبل التعلّم، وبعده .

 مرتفع 0.732 10.. اإلجمالي
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( وانحراف معيارّي 10..( أن: مجال االستنتاج للمعاني، جاء بمستوى )مرتفع( بمتوّسط حسابي )2يتضح من جدول )

التّعليم ساعد الطّّلب على استنتاج المعاني الجديدة، والتوّصل للمفاهيم إن استخدام اإلنفوجرافيك، في ويثبت ذلك (. 0.732)

وكذلك  العلميّة والمبادئ، وذلك من خّلل الّشكل الذي يعرض للطّالب، واستنتاج المعاني، والمضامين، واألهداف لألشكال.

وإثارة اهتمام المعلمين بتوظيفها في بيئة  تمثيل المعلومات والبيانات العلمية وتوصيلها بأسرع الطرق للمتعلمين بدقة كبيرة،

 (.1027حسونة،التعلم )

 ثانياً: اإلجابة على الّسؤال الثّاني:

( في مستوى استخدام اإلنفوجرافيك، وأثره في تنمية مهارات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى )

 ؟ ".والتخصص(-التّربية بجامعة جازان، تعزى لمتغيّر )الجنس وطالبات كليّةالتّفكير البصرّي من وجهة نظر طّّلب 

 إناث(:  –أّوالً: الفروق التي تعزى للجنس )ذكور 

تّم حساب المتوّسطات الحسابيّة، واالنحرافات المعياريّة، لمجموعتي الّذكور واإلناث، وذلك للتّأكد من تجانس المجموعتين في 

ة البصريّة، مهارة إدراك وتفسير الغموض، مهارة تحليل العّلقات، مهارة استنتاج مجاالت المحور الثّاني )مهارة القراء

 المعاني(، كما هو موّضح بالجدول اآلتي:

 ( يوّضح التّجانس لمجموعتي الّذكور واإلناث10جدول )

 المتوّسط العدد المجموعة المجال
االنحراف 

 المعياريّ 
 الّداللة قيمة )ف(

معامل 

 االلتواء

القراءة مهارة 

 البصريّة

 1.37 33..2 33 ذكور
 غير دالة 0.301

- 0.733 

 ..0.3 - 1..1 33..2 123 إناث

مهارة إدراك 

 وتفسير الغموض

 3..1 3...2 33 ذكور
 غير دالة 0.331

- 0.... 

 0.7.1 - 1.77 7...2 123 إناث

مهارة تحليل 

 العّلقات

 1.17 ....2 33 ذكور
 غير دالة 33..0

- 0..12 

 0.3.7 - .1.1 31..2 123 إناث

 مهارة استنتاج

 المعاني

 1.33 ....2 33 ذكور
 غير دالة 0.3.3

- 0..12 

 0.372 - .1.1 31..2 123 إناث

 الّدرجة الكليّة
 3.73 2.12. 33 ذكور

 غير دالة 0.122
- 0..77 

 .0.33 - 3.23 0.02. 123 إناث
 

 –مهارة تحليل العّلقات  -مهارة إدراك وتفسير الغموض  -مهارة القراءة البصريّة " في (: أّن قيمة "ف20يتّضح من جدول )

( على التّوالي، وهي قيم غير دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة  0.3.3 ،33..0 ،0.331 ،0.301مهارة استنتاج للمعاني هي )

(α≤0.05مّما يشير إلى عدم وجود فروق بين مجموعتي الّذكور واإلن )اث. 
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 ثانياً: الفروق التي تعزى للتّخصص 

التّربية  –رياض األطفال  –لحساب داللة الفروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر التّخصص )التّربية الخاّصة 

كما هو موّضح ، Levene Statisticالفنيّة(، تّم التّحقق من تجانس تباينات المجموعات المستقلّة الثّلث، من خّلل اختبار 

 بالجدول اآلتي:

 التربيّة الفنيّة( –رياض األطفال  –لتجانس المجموعات المستقلّة )التّربية الخاّصة    Levene( نتيجة اختاار 11جدول )

 المحور
المجموعات 

 المستقلّة
 العدد

المتوّسط 

 الحّسابي

االنحراف 

 المعياريّ 

اختبار 

Levene  
 الداللّة

 مهارة القراءة البصرية    

 

 1.177 3.0..2 30 التّربية الخاصة

 0...1 123..2 277 رياض األطفال غير دالة 1.233

 03..1 712..2 .1 التربيّة الفنيّة 

وتفسير  إدراكمهارة 

 الغموض

 1.370 21.02 30 التربية الخاّصة

 .1.77 21..2 277 رياض األطفال غير دالة 1.272

 1.323 23..2 .1 التربية الفنيّة 

 مهارة تحليل العّلقات

 

 1.112 .3..2 30 التربية الخاّصة

 1.173 21.73 277 رياض األطفال غير دالة 11..1

 1.130 21.27 .1 التربية الفنيّة 

 استنتاج للمعاني مهارة    

 

 .1.77 00..2 30 التربية الخاّصة

 1.323 27..2 277 األطفالرياض  غير دالة 1.272

 ..1.1 3..21 .1 التربية الفنيّة 

 اإلجمالي

 3.330 1...2. 30 التربية الخاّصة

 ..3.3 ....7. 277 رياض األطفال غير دالة 22..1

 3.7.3 .0.32. .1  التربية الفنيّة

 

 –رياض األطفال  –المجموعات المستقلّة )التّربيّة الخاّصة للتّحقق من تجانس  Levene( أّن قيمة اختبار 22) من جدوليتّضح 

ً بالنسبة لمهارات: مهارة تحليل  -مهارة إدراك وتفسير الغموض  -القراءة البصريّة  التّربيّة الفنيّة( كانت غير دالّة إحصائيّا

ي قيم غير دالّة إحصائيّاً، مّما ( على التّوالي، وه22..1.272،1 ،11..1، 1.233مهارة استنتاج للمعاني هي ) –العّلقات 

  يشير إلى عدم وجود فروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر التّخصص بين المجموعات.
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 :وتفسير النتائج مناقشة. 5

بجامعة جازان نحو أظهرت النتائج أن الّدرجة الكليّة التّجاهات طّّلب وطالبات كليّة التّربية ول األأوالً: فيما يتعلق بالسؤال 

تحليل  -القراءة البصريّة -وأثره في تنمية مهارات التّفكير البصرّي، )إدراك وتفسير الغموض  استخدام اإلنفوجرافيك،

 :ت بمستوى )مرتفع جداً(جاء ،استنتاج للمعاني( -العّلقات

(، واتفقت هذه النتيجة 3...مهارة إدراك وتفسير الغموض، جاءت في المرتبة األولى بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابي )  

 استخدام برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك يؤثروالتي أشارت إلى أن (، 1012الّرشيدي)مع ما توصلت إليه دراسة 

. كما أن اإلنفوجرافيك يكسب الطّّلب مهارة إدراك التّفكير البصرّي، لدى الطّّلبرات ومهاتنمية التّحصيل المعرفّي  في

وأكدت أبحاث الدماغ المرتبطة بفسيولوجيا األبصار والطرق التي نستخدم فيها العين لمعالجة المعلومات،  وتفسير الغموض،

، حيث اكتشف العلماء في معهد ماساتشوسيتس مبررات مقنعة الستخدام اإلنفوجرافيك في االتصاالت اليومية المتداخلة

( تقريبا موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر %30للتكنولوجيا أن الرؤية تعتبر الجزء األكبر في فسيولوجيا المخ وأن حوالي )

أقل تعقيًدا نحو وظيفة اإلبصار، وتؤكد هذه النتائج اإلحساس القائل: إن معالجة المخ للمعلومات المصورة اإلنفوجرافيك يكون 

 (.1023من معالجته للنصوص الخام )عبد الباسط، 

واتفقت .(7...) في المجال الثاني مهارة القراءة البصريّة، جاءت في المرتبة الثانية بمستوى )مرتفع جًدا( بمتوسط حسابيو

ت على أثر استخدام حيث أكد(،1022الغامدّي والّزهرانّي )(، و1012(، ومراد )1012الصعوب ) هذه النتيجة مع دراسة 

تقنية اإلنفوجرافيك تساعد الطّّلب على استخدام ذاكرتهم البصرية بشكل جيّد في تلقي  اإلنفوجرافيك على التّفكير البصرّي،

المعلومات والتفاعل معها وبناء نماذج ذهنية بّصرية لها، وهذا يؤدي إلى تبسيط المعلومات وتوضيحها وتثبيتها في أذهان 

 (.1023)درويش والدخني، ة استعادتها، واكتشاف العّلقات بينها ومن ثم تنمية مهارات التفكير البصري لديهم،الطّّلب وسهول

هذه  اتفقت (10..أما في المجال الثالث مهارة تحليل العّلقات، جاءت في المرتبة الثالثة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي )

والتي أشارت ألثر برنامج تدريبّي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية التّحصيل  (،1012)الرشيديالنتائج مع دراسة 

أن تقنية اإلنفوجرافيك قادر على تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسومات يمكن  البصرّي. ومهارات التّفكيرالمعرفّي 

وتفسير الظواهر المتضمنة، وترجمة ما تم رؤيته العّلقات المكانية،  وكذلك تحليل (،1027)شلتوت، فهمها بوضوح وتشويق،

 ر البصري.لفظياً أو كتابياً وهذا يعمل على تنمية مهارات التفكي

تقنية ، (13..في المجال الرابع مهارة االستنتاج للمعاني، جاءت في المرتبة الرابعة بمستوى )مرتفع( بمتوسط حسابي )

مي بطريقة مرئية واضحة تساعد الطّّلب على فهم المحتوى بسهولة وتخيّل اإلنفوجرافيك قادرة على تصوير المحتوى التعلي

جميع المفاهيم والعمليات المجردة من خّلل التعرف إلى الشكل البصري ووصفه، وتحليل المعلومات الموجودة واستنتاج 

الطّلب على استخدام ذاكرتهم المعاني، وهذا يعمل على تنمية مهارات التفكير البصري. كما أن تقنية اإلنفوجرافيك تساعد 

وهذا يؤدي إلى تبّسيط المعلومات  البّصرية بشكل جيّد في تلقي المعلومات والتفاعل معها وبناء نماذج ذهنية بّصرية لها،

وتوضيحها وتثبيتها في أذهان الطّلب وسهولة استعادتها، ومن ثم تنمية مهارات التفكير البصري لديهم.  وتتفق هذه النتائج 

 (.1012و الرشيدي،) (،1012) والعيد، (،1012) وزقوت، والناقة (،1011) ا مع دراسة العمرو ودومي،جزيئً 
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ثانياً: فيما يتعلق بالسؤال الثاني توصل البحث الحالي إلى عدم وجود فروق بين متوّسطات درجات العيّنة التي تعزى لمتغيّر) 

اإلنفوجرافيك  تتميز بطريقة منهجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين جنس(، ويمكن أن يرجع ذلك، أن تقنية ال–التّخصص 

أو أكثر إلى مستوى واحد من  %20المتعلمين داخل إطار جماعية التعلم وذلك بغرض أن تصل نسبة كبيرة من المتعلمين 

حاّسة البصر من الحواّس كمان أن  (،1027اإلتقان كل حسب معدلة الذي يتناسب مع قدراته واستعداداته، )مرعي والحيلة،

أّن ما يراه اإلنسان يكون أكثر استمراريّة في الّذاكرة مّما يسمعه، أو يقرأه وينطبق  المهمة لدى اإلنسان، فقد أّكدت الّدراسات،

والتي لم  (،1012) والرشيدي (،1011) ويتفق هذا مع دراسة الحربي (،1022والقباني،  ذلك على الذكور واإلناث )عمار

في نتائجها فروق ترجع للجنس، كما أن تقنية اإلنفوجرافيك تلعب دوًرا مهًما في العمليّة التّعليميّة كأداة  وفقًا لقدرات تظهر 

فهي تساعدهم على تطوير مهاراتهم المعرفيّة المختلفة كالتّفسير، والتّحليل، والتّقييم واالستنتاج.  الطّّلب المعرفيّة،

(Damyanov&Tsankov, 2018.) 

 توصيات الاحث:  .1

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، فإنه يوصي بما يأتي: 

 االهتمام بغرس مهارات القرن الحادي والعشرين في نفوس الطّّلب. .1

استخدام تقنيّة اإلنفوجرافيك عند تصميم وإنتاج بيئة التعلّم، وبرامج إعداد دورات تدريبيّة، وورش عمل ألعضاء هيئة  .1

 للتّعّرف على كيفيّة توظيف تقنيات اإلنفوجرافيك في تخطيط المحاضرات. التّدريس؛

تشجيع أعضاء هيئة التّدريس على استخدام التعلّم القائم على اإلنفوجرافيك، واإلفادة منه بناء على نظريّة التّفكير البصرّي،  ..

 وفق أهداف مرتبطة باألفكار اإلدراكيّة والتّربويّة.

يميّة قائمة على اإلنفوجرافيك، واستخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس مّما قد يسهم في تنمية مهارات تصميم برامج تعل ..

 التّفكير البصرّي.

 . المراجع:1

 . المراجع العربية:1.1

          المتحرك( في تنمية مهارات -)الثابت (. فاعلية توظيف تقنية اإلنفوجرافيك1027) عبيد سلمي. عبير، أبوعربيان، -

(. فعالية برنامج تدريبي مقترح قائم على نظرية معالجة المعلومات في تنمية 1023أحمد، شعبان عبد العظيم. )

لتربية. استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ومهارات كفاية الذات األكاديمية والتوجه نحو الهدف لدى الطّلب المعلمين بكلية ا

 .     2.2-72(70)رابطة التربويين العرب، 

(. فعالية تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على األنفوجرافيك في التحصيل المعرفي واالتجاه 1027) إسماعيل عمر. حسونة، -

 .373-..3(،.)27مجلة العلوم التربوية والنفسية،  نحوها لدى طلبة كلية التربية في جامعة األقصى.

حسين توظيف االنفوجرافيك في تدريس العلوم الشرعية من وجهة نظر (. تصور مقترح لت1011الحربي، جبير سليمان. ) -

 . 1.0-102(،2)0.معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية. مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية، 
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المتحرك عبر الويب  (. نمطا تقديم اإلنفوجرافيك الثابت /1023عمرو محمد أحمد، الدخني، أماني أحمد عيد. ) درويش، -

الجمعية المصرية تكنولوجيا التعليم،  لدى أطفال التوحد واتجاهاتهم نحوه. البصريتنمي مهارات التفكير  فيوأثرهما 

 ..3.-133(، 1)13سلسلة دراسات وبحوث، 

التحصيل المعرفي (. أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية 1012) الرشيدي، حمد بن عايض. -

 .2.0-72(،71)71ومهارات التفكير البصري لدى طّلب كلية التربية بجامعة حائل. المجلة التربوية، 

 دار الشروق للنشر والتوزيع. م(. أساليب تدريس العلوم،1007زيتون، عايش محمود. ) -

الملك سعود، مسترجع من الموقع    (. اإلنفوجرافيك، كلية التربية، جامعة1023السليم، غادة، والجفير، وفاء. ) -

https://cutt.us/qM5J4 

(. أثر اختّلف نمطي االنفوجرافيك في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الحاسب 1027الزهراني، غدير. ) الشايع، حصة، -

 .  227-.7(،.7).2اآللي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض. مجلة الفتح، 

 (. االنفوجرافيك من التخطيط إلى اإلنتاج. مكتبة الملك فهد الوطنية.1023شلتوت، محمد. )

(. أثر توظيف التعلم القائم على استخدام االنفوجرافيك في تدريس مبحث التاريخ في تنمية 1012الصعوب، ماجد محمود. ) -

 . 7.. -10.(، .)7.مهارات التفكير البصري لدى طلبة الصف الثامن األساسي. مجلة العلوم التربوية، 

 (. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. دار الزهراء. 1021العساف، صالح. ) -

(. أثر استخدام الرحّلت المعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس 1011العمرو، رانيه أحمد، دومي، حسن علي. ) -

ألساسي في محافظة الكرك. المجلة الدولية للدراسات الفيزياء على تنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف العاشر ا

 .2.7-.21(،.)22التربوية والنفسية، 

(. فاعلية القصص الرقمية في تنمية مهارات التفكير البصري في مقرر اللغة العربية 1012العيد، الخامسة صالح سليمان. ) -

 ..2.-32.(،17)23ت للعلوم اإلنسانية، لدى طالبات كلية التربية في جامعة حائل. مجلة كلية التربية للبنا

(. المرتكزات األساسية لتفعيل استخدام اإلنفوجرافيك في عمليتي التعليم والتعلم، مجلة التعليم 1023عبد الباسط، حسين. ) -

 2-.(2) اإللكتروني، جامعة المنصورة،

 كنولوجيا التعليم. دار الجامعة الجديدة، مصر. (. التفكير البصري في ضوء ت1022عمار، عيد حامد، القباني، نجوان حامد. ) -

(. أثر المتغيرات الديمغرافية على مستوى وعي معلمات رياضيات في مدينة الرياض لتقنية 1027منى. ) الغامدي، -

 -217(، .)13اإلنفوجرافيك ودرجة امتّلكهن لمهارات تقييمه. مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسية، 

237. 

(. فاعلية استخدام تقنية االنفوجرافيك في تنمية مهارات التفكير التأملي وتحصيل مقرر العلوم لدى 1012مراد، سهام. ) -

 .232-212(، 23)1طالبات الصف األول المتوسط بمدينة حائل. المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، 
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 يم، دار الفكر.تفريد التعل (.1027) الحيلة، محمد. مرعي، توفيق، -

 (. التفكير البصري مفهومه، اهدافه، استراتيجياته. دار الكتب المصرية.1023المصري، عامر، طارق، ايهاب. ) -

(. فاعلية بيئة تعليمية ثّلثية األبعاد في تنمية مهارات التفكير البصري 1012الناقة، صّلح أحمد، زقوت، ياسمين جمال. ) -

طالبات الصف السادس األساسي، مجلة الجامعة االسّلمية للدراسات التربوية والنفسية،  في مادة العلوم والحياة لدى

12(.،) 777-20.. 
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من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وأثره في تحقيق مخرجات التعلم عن بُعد الطارئ التعليم تقويم 

 المرحلة الجامعية في طالبوال

Evaluation of Emergency Distance Education and Its Impact on Achieving Learning 

Outcomes from the Viewpoint of Faculty Members and Students at the University Level 
 

 هيام نصر الدين عبدهالدكتورة/  :إعداد

 المملكة العربية السعودية، جامعة المستقبل، المساعدمناهج وطرق تدريس اللغة العربية أستاذ 

Email: hnramadan@uom.edu.sa  

 

 الملخص:

البحث عن مدى فاعلية التعليم الطارئ عن بعد خالل جائحة كورونا وأثره في تحقيق مخرجات التعلم لدى هدفت هذه الدراسة إلى 

داد بإعولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة  ،طالب وطالبات المرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب

هم و، الجزء األول خاص بالفئة األولى من عينة الدراسة ، وقُسمت االستبانة إلى جزأيناستبانة تقويم التعليم الطارئ عن بُعد

 تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات :، العنصر األولعناصرثالثة أعضاء هيئة التدريس، ويتكون الجزء األول من 

قويم أساليب ت، والعنصر الثالث تقويم استراتيجيات التعليم عن بعد ، والعنصر الثاني:التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

امعة، لطالبات بالجمخصص للطالب وافهو الجزء الثاني: ، أما التقويم في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 ،تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر الطالب العنصر األولوتكون من عنصرين، هما: 

التواصل  ، واستعانت الباحثة بوسائلتقويم أساليب التقويم المفضلة في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب والعنصر الثاني 

من الطالب  513من أعضاء هيئة التدريس، و 222وتم تعبئة االستبانة من االجتماعي لتعميم االستبانة على فئتي الدراسة، 

 لمخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئةوأشارت النتائج إلى تحقيق التعليم الطارئ عن بعد والطالبات المرحلة الجامعية، 

ساليب التقويم وتنويع أأعضاء هيئة التدريس على تنويع استراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد،  حرصووالطالب، التدريس 

مع ة لطالب والطالبات بالمرحلة الجامعياإليجابي لتفاعل اللتتناسب مع المهارات المراد إكسابها للطالب، كما أشارت النتائج إلى 

 أثناء تعاملهم مع التعليم الطارئ استطاعوا اكتساب المعارف والمهارات من المقررات الدراسية المختلفةوأنهم التعليم عن بُعد، 

  .لخوض تجاربه، واالستمرارية فيه إذا لزم األمراستعدادهم وعن بعد، 

 تقويم التعليم ،مخرجات التعلم ،بُعد التعليم عن الكلمات المفتاحية:
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Evaluation of Emergency Distance Education and Its Impact on Achieving Learning 

Outcomes from the Viewpoint of Faculty Members and Students at the University 

Level 

 

Abstract: 

This study aimed to investigate the extent of the effectiveness of emergency distance education 

during the Corona pandemic and its impact on achieving learning outcomes for male and female 

students at the university level from the point of view of faculty members and students. Two parts, 

the first part is for the first category of the study sample, who are faculty members, and the first 

part consists of three elements, the first element: evaluating the effectiveness of distance education 

in achieving learning outcomes from the point of view of faculty members, and the second 

element: evaluating distance education strategies, The third element is the evaluation of evaluation 

methods in distance education from the point of view of faculty members. As for the second part: 

it is dedicated to male and female students at the university, and it consists of two elements: the 

first element is the evaluation of the effectiveness of distance education in achieving learning 

outcomes from the students’ point of view, and the second element Evaluating the preferred 

evaluation methods in distance education from the students' point of view, and the researcher used 

social media to circulate the questionnaire to the two study groups, and the questionnaire was filled 

out by 224 faculty members. And 315 male and female undergraduate students, and the results 

indicated that emergency distance education achieved learning outcomes from the point of view 

of faculty members and students, and faculty members were keen to diversify teaching strategies 

in distance education, and diversify evaluation methods to suit the skills to be acquired for students, 

as indicated The results indicated the positive interaction of male and female students at the 

university level with distance education, and that they were able to acquire knowledge and skills 

from the various courses while dealing with emergency distance education, and their willingness 

to go through its experiences, and to continue with it if necessary. 

Keywords: Distance education, Learning outcomes, Education evaluation 
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 واإلطار النظري: مقدمةال. 1

م التعليم اانقطاع في نظأحدث أطول فترة مما ( 11 )كوفيدكورونا جائحة فترة انتشار انتشر التعليم الطارئ عن بعد في           

نحو لغ بمنظمة اليونسكو في تقريرها أن عدد الطالب الذين تحولوا إلى التعليم عن بعد حيث ذكرت ، تاريخ العالمفي الحضوري 

 .دولة 111 حوالي من ،من الطالب والطالبات في العالم %12بنسبة  ،طالب وطالبةبليون  1.6

لمؤسسات في جميع اأدى إلى تأخر الخدمات التعليمية األساسية تأثير كبير  الحضوري التعليمعن لالنقطاع وال شك أن 

بتكارات حيث رأينا ا، في قطاع التعليماالبتكار أدى انقطاع التعليم الحضوري إلى ، وعلى الجانب اآلخر، في العالم التعليمية

 Blackboard – Microsoft) نظم إدارة التعلم عن بعد مثلفي تطوير  لت، تمثالعملية التعليمية دعًما الستمراريةمختلفة 

Teams – Zoom…))  التعليم والتدريب من اإلذاعة والتلفزيون إلى الحزم التعليمية المنزليةباإلضافة إلى تطوير.  

التي  (Baniomar, 2022)راسة بني عمر ، دبتأثر جائحة كورونا على التعليمالتي اهتمت ومن الدراسات السابقة 

هدفت إلى معرفة مستوى تأثير التحول إلى التعلم عن بعد، على المبادئ السبعة للممارسات الجيدة في التعليم الجامعي، مع األخذ 

بية، استخدم البحث المنهج الوصفي، وكانت أداة البحث في االعتبار جائحة فيروس كورونا، من وجهة نظر طالب كليات التر

طالبًا من طالب كليات التربية، وأظهرت النتائج أن مستوى تأثير التحول  253استبانة أعدت لهذا الغرض، وطبقت االستبانة على 

كان  ا، من وجهة نظر الطالبإلى التعليم عن بعد على المبادئ السبعة للممارسات الجيدة في التعليم الجامعي خالل جائحة كورون

متوسطًا، الدراسة أيًضا كشفت أن تأثير االنتقال إلى التعليم عن بعد خالل الجائحة يُعزى إلى متغيرات المستوى األكاديمي، 

 والتقدير، واألجهزة المستخدمة في التعليم عن بعد والبرمجيات المستخدمة عن بعد التعلم، وأن هناك فروقًا تعزى كذلك لمتغير

نوع الجامعة لصالح الجامعات الحكومية ولكنها ليست كبيرة، وقد أوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية التعليم عن بعد 

 .(Baniomar, 2022)والحفاظ على استدامته بعد انتهاء جائحة كورونا 

هدفت إلى تقصي وتقييم التجربة التي  (El Refae, Kaba, Eletter, 2021) كما أشارت دراسة الرفاعي وكابا واألتر 

الحتواء انتشار جائحة  (AAU) األولى ألعضاء هيئة التدريس والطالب مع التعليم عن بعد والمنفذة في جامعة العين

حاول البحث فهم مدى رضا أعضاء هيئة التدريس والطالب عن االستعداد المؤسسي للتعلم عن بعد وإدراكهم لفرص  كورونا،

من خالل استبانة عبر اإلنترنت من  2121الدراسة إلى البيانات التي جمعتها في مارس  تواستندعن بعد، وتحديات التعليم 

 (UTAUT) ( تم استخدام النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا151، أعضاء هيئة التدريس 223المشاركين )الطالب 

عها باستخدام عدة تقنيات إحصائية ونمذجة المعادالت الهيكلية الجزئية، تم تحليل البيانات التي تم جم و في صياغة إطار مفاهيمي،

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس والطالب  .والمربع الصغرى الختبار الفرضيات والتحقق منه،

إال أنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن أعربوا عن رضاهم الكبير عن االستعداد المؤسسي للتعلم عن بعد وايمانهم بفرصه ومزاياه، 

التحديات التي تواجه التعليم عن بعد، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين حالة المشارك وكليته والفرص والمزايا 

من خالل تحديد وتأكيد تأثير الفرص  UTAUT المتصورة للتعليم عن بعد، ودعم اختبار الفرضيات إطار الدراسة ونظرية

يم في واقترحت الدراسة أن تستمر مؤسسات التعل .ة للتعليم عن بعد على الرضا عن االستعداد المؤسسي للتعليم عن بعدالمتصور

 .(El Refae, Kaba, Eletter, 2021) تقديم الدورات من خالل التعليم عن بعد لمنع أي قصور في المستقبل 

http://www.ajrsp.com/
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وات األساليب والتقنيات في التعليم عن بعد، كما تعد جودة قنوألن التقنيات الحديثة تؤثر بشكل كبير على زيادة وتنوع 

( هذه 2122االتصال وكفاءتها وإمكاناتها من القضايا ذات الصلة في نموذج التعليم عن بعد، لذا أجرى جريتسنكو وآخرون )

ا على فرص للكشف عن تأثيره الدراسة التي هدفت إلى تقييم اإلمكانات التعليمية )وسائل االتصال والتطبيقات عالية التقنية(،

االتصال الحديثة أثناء التعليم عن بعد، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واستبانة من أجل التنظيم والتعميم، وتم تقديم 

 -ا طالبً  22االختبارات القبلية واالختبارات البعدية للمجموعة التجريبية لتحديد الجاهزية التكنولوجية والتواصلية للمستجيبين )

اجتاز جميع الطالب المتطوعين اختباًرا لتقييم كمية ونوعية وسائل االتصال عالية التقنية في العملية التعليمية واستطالًعا  .متطوًعا(

لتقييم جودة وفعالية التعليم عن بعد مقارنةً بالتعليم الحضوري، وتم تطبيق االختبار البعدي واالستبانة على طالب المجموعة 

ووجدت الدراسة أن مستوى تنمية مهارات االتصال أثناء  بعد تدريبهم، والتي تضمنت أدوات تعليمية عالية التقنية، التدريبية 

التعليم عن بعد يعتمد بشكل مباشر على استخدام وسائل تقنية عالية التقنية، وأثبتت الدراسة أن أدوات االتصال عالية التقنية التي 

 ,Grytsenko, Borysenko, Sydorenko)ريبية يجب أن تستخدم في عملية التعليم عن بعد تم استخدامها في المجموعة التج

Vashchuk, Valuieva, 2022) 

 ,Hamida, Hazhazi, Kadri)ومع انتشار جائحة كورونا، قامت دراسة أخرى أجراها حميدة وعزازي وقدري 

أستاًذا  226الحجر المنزلي، واشتملت عينة الدراسة على  عن مواقف أساتذة الجامعات تجاه التعليم عن بعد خالل فترة (2022

إلى  جامعة على مستوى الدولة، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعلومات باالعتماد على التوزيع اإللكتروني، 53من 

نحو التعليم  ين أساتذة الجامعاتجانب ذلك، تم استخدام الطريقة الوصفية لتحليل النتائج، وكشفت النتائج عن اتجاهات إيجابية ب

عن بعد خالل فترة الحجر المنزلي، كما أشارت النتائج إلى أن التعليم عن بعد يمكن أن يطبقه كال الجنسين )الذكور واإلناث( دون 

ما يتعلق يأي تأثيرات إضافية خاصة، كما أظهرت النتائج اتجاهات إيجابية تجاه التعلم عن بعد مع وجود اختالفات غير معنوية ف

وهذا يعني أن تخصص األساتذة لم يكن عائقًا في عملية التعليم عن بعد، كما أشارت النتائج إلى أن التعلم عن بعد  بتخصصهم

يمكن أن يكون أحد التقنيات التربوية الواعدة للتعليم العالي في الجزائر،  واستنتجت الدراسة  أن التعليم عن بعد هو بديل جيد 

يتمتع األساتذة بموقف إيجابي تجاه عملية التعلم  ،عالوة على ذلك .كما أنه يسهل عملية التدريب والتأهيل للطالب .ي،للنظام التقليد

باإلضافة إلى أنه ال يؤثر الجنس والتخصص األكاديمي على موقف األساتذة تجاه استخدام التعليم عن بعد، وأوصت  .عن بعد

  (Hamida, Hazhazi, Kadri, 2022)في ظروف جائحة كورونا  الدراسة أن التعليم عن بعد هو بديل جيد

 ,Todri, Papajorgji, Moskowitz, Scalera) وفي دراسة أجراها تودري وباباجورجي ومسكويتز، وسكالرينا

 ميمباستخدام التص ،قدمت تصورات حول مناهج التعليم عن بعد، والتي تم تقييمها من خالل استطالع عبر اإلنترنت  (2021

شارك طالب وأساتذة مؤسسات التعليم العالي الذين لم يختبروا التعلم عن بعد قبل فترة  .(Mind Genomics) التجريبي لألفكار

ا ، مثل ألبانيا وإيطاليينتمي المشاركون إلى جامعات تقع في حوض البحر األبيض المتوسط  .في الدراسة COVID-19 جائحة

تشير النتائج إلى أن التعلم عن بعد سيحول العديد من المسؤوليات التي كانت  .البلدان األفريقيةوالمغرب والجزائر وعدد قليل من 

خاصة  ،تشير البيانات إلى الحاجة إلى الدعم العاطفي خالل هذا االنتقال .تقع في السابق على األساتذة إلى مسؤوليات الطالب

طالب أنفسهم في منصات التعلم عن بعد كما هو الحال في الفصول للحفاظ على التفاعل بين الطالب واألستاذ وكذلك بين ال

 ،الدراسية التقليدية
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تظهر الدراسة أن فعالية وتفاعل هذا النموذج الجديد مهمان للغاية وأي تطورات أخرى في التعلم عن بعد يجب أن توفر دعًما  

( على 2121مما يشير إلى أنه في وقت كتابة هذا التقرير ) ،اال غنى عن منصب األستاذ كدليل للعملية بأكمله .قويًا لهذه المكونات

 ,Todri, Papajorgji, Moskowitz)يُنظر إلى نهج التعلم عن بعد على أنه مسار تكميلي متقطع للتفاعالت الشخصية ،األقل

Scalera, 2021)   

 مشكلة الدراسة .1.1

 111في أكثر من  %12وبلغ نسبة الطالب الملتحقين به  ،كورونا في ظل جائحةفي العالم أجمع عن بُعد التعليم الطارئ  انتشر

لفئات هم أكثر اوال شك أن الطالب والمعلمين ألثر هذا التعليم، ، ونحن في حاجة إلى تقييم منظمة اليونسكوتقرير حسب دولة 

 مخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاءه في تحقيق نحاول تقييم أثر وفي هذه الدراسةعد، تعاملت مع التعليم الطارئ عن بُ التي 

 .هيئة التدريس والطالب في المرحلة الجامعية

 وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

وأثره في تحقيق مخرجات التعلم لدى طالب وطالبات المرحلة الجامعية من وجهة نظر ، مدى فاعلية التعليم الطارئ عن بعد"ما 

 "هيئة التدريس والطالبأعضاء 

 وينبثق من هذا السؤال؛ األسئلة الفرعية التالية:

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب عد في تحقيق مخرجات التعلمساعد التعليم الطارئ عن بُ هل  .1

 ؟ما أفضل استراتيجيات التدريس في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .2

 الطالب؟أعضاء هيئة التدريس وأساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر  ما أفضل .5

 هدف الدراسة .2.1

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  معرفة مدى تحقيق التعليم الطارئ عن بُعد لمخرجات التعلمتهدف الدراسة الحالية إلى 

ليب التقويم أسا، واكتشاف أكثر تتناسب مع التعليم الطارئ عن بُعدأفضل استراتيجيات التدريس التي معرفة إلى ، ووالطالب

 .تناسبًا مع التعليم الطارئ عن بعد

 أهمية الدراسة .3.1

 تعود أهمية الدراسة الحالية إلى إمكانية إسهامها في األمور التالية:

  طارئ عن بُعدالتقييم التعليم. 

 التعليم الطارئ عن بُعد لمخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب معرفة مدى تحقيق. 

 تحديد أكثر استراتيجيات التدريس التي تناسب التعليم الطارئ عن بُعد. 

 تحديد أساليب التقويم التي تناسب التعليم الطارئ عن بُعد. 
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 حدود الدراسة. 1.1

 (2122- 2121 -2121التي انتشرت فيها جائحة كورونا ) عوامتقويم األالحدود الزمانية:  -

 .بعض الجامعات العربيةالحدود المكانية:  -

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعات العربيةالحدود البشرية: عينة من  -

 .عن بُعدتقييم التعليم الطارئ الحدود الموضوعية:  -

 أداة الدراسة. 5.1

 :األداة التاليةاعتمدت الدراسة الحالية على 

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبعد التعليم الطارئ عن بُ استبانة تقييم  .1

 مصطلحات الدراسة. 1.1

 : لطارئ عن بُعدالتعليم ا

ؤقت بهدف إيجاد حل م ،بسبب ظروف األزمات عن بُعد إلى الوضع البديلالتقليدي هو تحول مؤقت في تقديم التعليم 

وسريع للتعليم يُمكن أن يُعتمد عليه خالل أوقات الطوارئ واألزمات، وينطوي التعليم الطارئ عن بعد على تقديم بديل للتعليم 

الهدف األساسي في هذه الظروف ال ف .ا لوجه، والذي ستعود إليه األنظمة التعليمية بمجرد انتهاء األزمة أو الطوارئالصفي وجهً 

يتمثل في إعادة إنشاء نظام بيئي تعليمي قوي، بل توفير الوصول المؤقت إلى التعليم والدعم التعليمي بطريقة سريعة اإلعداد 

 .(Hodges et. al., 2020)  ومتاحة بشكل موثوق أثناء الطوارئ

 : مخرجات التعلم 

ا على إظهاره بعد االنتهاء من عملية هي عبارات توضح ما هو متوقع من الطالب معرفته وفهمه و/أو أن يكون قادرً 

 (ECTS-USERS-GUIDE, 2015. P10)التعلم 

 إجراءات الدراسة. 2

 .اإلحصائية ونتائج الدراسةتتضمن إجراءات الدراسة منهج البحث واألدوات المستخدمة، واألساليب 

 دراسةمنهج ال. 1.2

ومتطلبـات الدراسة الحـالية ويعمل على تحقيق أهدافها، ولكونه طريقة  يتناسب ألنهالدراسة المـنهج الوصفي،  استخدمت

تستخدم في الدراسات الوصفية لوصف أو تقدير واقع معين في فترة زمنية محددة بوقت إجراء الدراسة، وألنه يدرس الواقع أو 

عطينا ضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيالظاهرة محل الدراسة، ويعبر عنها كميًا وكيفيًا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويو

 .وصفًا رقميًا دقيقًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها كما توجد في الواقع
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 عينة الدراسة. 2.2

الفئة الثانية: و، بالدول العربية بعض الجامعاتأعضاء هيئة التدريس في هم فئتين، الفئة األولى: زعت االستبانة على وُ 

عضًوا( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،  222) ئة االستبانة منوتم تعبطالب وطالبات الجامعة في بعض الدول العربية، هم 

 .في بعض الدول العربية طالبًا وطالبة( من طالب الجامعة 513) و

 أداة الدراسة:. 3.2

من  ،الدراسة استبانة تقييم التعليم الطارئ عن بُعدواستخدمت الدراسة أهم وسيلة لجمع البيانات المطلوبة،  اةأد تعتبر

قويم التعليم بتأجل تجميع البيانات المطلوبة لهذه الدراسة، وُصمم المقياس بعد الرجوع إلى المقاييس العالمية واألبحاث المختصة 

 .عن بُعد

 كما يلي: تكونت االستبانة من جزأين: ستبانةمكونات اال

 ، هي: ثة عناصر رئيسةوتكون من ثال ،هيئة التدريس مخصص ألعضاءاألول: جزء ال 

( يختار عبارات 8) : تكون منفي تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فاعلية التعليم عن بعدتقويم  .1

 .موافق بشدة(غير  -غير موافق  -إلى حد ما  -موافق  –)موافق بشدة  حسب المقياس المتدرج درجة الموافقة المتدرجة

 المقترحة واحدة أو أكثر من االستراتيجياتعالمة أمام يضع المجيب  (عبارات 2): تكون من استراتيجيات التعليم عن بعد تقويم .2

 - رائط المفاهيماستراتيجية خ - استراتيجية التعلم التعاوني - استراتيجية البحث واالكتشاف - استراتيجية لعب األدوار)التالية: 

 (استراتيجية المناقشة - استراتيجية النمذجة

عبارات( يضع المجيب عالمة  2تكون من ) : من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تقويم أساليب التقويم في التعليم عن بعد .5

التكليفات  - ةاإللكترونيالواجبات  - ملف اإلنجاز - أمام واحدة أو أكثر من االستراتيجيات المقترحة التالية: )االختبارات اإللكترونية

 (االستبانات – االختبارات الشفوية - تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية - والمشاريع اإللكترونية

 : ما، هعنصرينالجزء الثاني: مخصص للطالب والطالبات بالجامعة، وتكون من 

عبارات( يختار درجة الموافقة  11تكون من ): تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر الطالب .1

 .غير موافق بشدة( -غير موافق  -إلى حد ما  -موافق  –المتدرجة حسب المقياس المتدرج )موافق بشدة 

عبارات( يضع المجيب عالمة أمام  2: تكون من )الطالب من وجهة نظر في التعليم عن بعدالمفضلة تقويم أساليب التقويم  .2

التكليفات  -الواجبات اإللكترونية  -ملف اإلنجاز  -من االستراتيجيات المقترحة التالية: )االختبارات اإللكترونية  واحدة أو أكثر

 االستبانات( –االختبارات الشفوية  -تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية  -والمشاريع اإللكترونية 
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 :داةصدق األ

عدد من المحكمين لتحديد مدى مالءمة فقراته للهدف من أجل التأكد من صدق المقياس، ُعرض بصورته األولية على 

  .اآلخرآرائهم ُعّدلت بعض الفقرات وأُلغي البعض الموضوع من أجله، وفي ضوء 

 :األداةتطبيق 

عينة الدراسة من الطالب إلى  ستبانةال، حيث أرسل رابط تعبئة ا2122األداة خالل النصف الثاني من عام  تطُبق

 .من خالل االستعانة بالمواقع اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، وأعضاء هيئة التدريس

 :البياناتتحليل . 1.2

  كما يلي:توزيع العينة المشاركة  ئجُحللت البيانات اإلحصائية وكانت نتا، ألداةبعد تطبيق ا

: توزيع أفراد العينة  من الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس( أوًلا

األكاديمي،  والتخصص ،والبلدحسب الجنس،  )أعضاء هيئة التدريس( كة الفئة األولىرنسبة مشايتضح من التحليل اإلحصائي أن 

 :من الجداول التالية كما يتضحكانت 

 حسب الجنس: توزيع أفراد العينة من الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس(  .1

 جنسمن أعضاء هيئة التدريس حسب ال كةالمشار( توزيع أفراد العينة 1جدول رقم )

 النسبة العدد

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

80 144 224 36% 64% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ذكور 
36%

إناث
64%

(ذكور وإناث)توزيع العينة من أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس 

ذكور  إناث

 توزيع العينة من أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس )ذكور وإناث( 1شكل رقم 
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( عضًوا، موزعة إلى 222)بلغ إجماليًا  (التدريسأعضاء هيئة ) الفئة األولى أفراد العينة منأعاله أن من الجدول والشكل يتضح 

وبهذا يكون مشاركة  ،(%62( عضوة من اإلناث بنسبة )122و )( من إجمالي العينة، %56( عضًوا من الذكور بنسبة )81)

 .كبيرةاإلناث أكبر من مشاركة الذكور بنسبة 

 الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس( حسب البلد:توزيع أفراد العينة من  .2

 البلدمن أعضاء هيئة التدريس حسب  ة( توزيع أفراد العينة المشارك2جدول رقم )

 النسبة العدد المشارك البلد

 %29 64 العراق

 %34 76 مصر

 %14 32 األردن

 %23 52 السعودية

 

 

 

 

 

 

المشاركين في الدراسة من دولة  يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفراد العينة من الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس(

( 36وأن المشاركين في الدراسة من دولة مصر، بلغ )( من إجمالي العينة، %21، بنسبة )وعضوة ( عضًوا62بلغ ) ،العراق

( عضًوا وعضوة، 52وأن المشاركين في الدراسة من دولة األردن، بلغ )( من إجمالي العينة، %52)، بنسبة وعضوة عضًوا

( عضًوا وعضوة، بنسبة 32( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من المملكة العربية السعودية، بلغ )%12بنسبة )

 .(%52)بنسبة  من الدول األخرىكبر أالمشاركين من مصر عدد وبهذا يكون ( من إجمالي العينة، 25%)

 توزيع أفراد العينة من الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس( حسب التخصص األكاديمي: .5

 األكاديمي ( توزيع أفراد العينة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص3جدول رقم )

 النسبة العدد المشارك األكاديمي التخصص

 %43 96 اآلداب والتربية

 %7 16 العلوم

العراق
29%

مصر
34%

األردن
14%

السعودية
23%

توزيع العينة من أعضاء هيئة التدريس حسب البلد

العراق

مصر

األردن

السعودية

 التدريس حسب البلدتوزيع العينة من أعضاء هيئة  2شكل رقم 
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 %29 64 الدراسات اإلسالمية والقانونية

 %7 16 إدارة األعمال

 %7 16 الهندسة بفروعها

 %7 16 المجاالت الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفراد العينة من الفئة األولى )أعضاء هيئة التدريس( المشاركين في الدراسة من 

تخصص ( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من %25( عضًوا وعضوة، بنسبة )16، بلغ )تخصص اآلداب والتربية

تخصص الدراسات اإلسالمية ( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من %3( عضًوا وعضوة، بنسبة )16، بلغ )العلوم

، تخصص إدارة األعمال( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من %21( عضًوا وعضوة، بنسبة )52، بلغ )والقانونية

( 16راسة من تخصص الهندسة بفروعها، بلغ )وأن المشاركين في الد ( من إجمالي العينة،%3( عضًوا وعضوة، بنسبة )16بلغ )

( عضًوا 16( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من تخصص المجاالت الطبية، بلغ )%3عضًوا وعضوة، بنسبة )

التخصصات أكبر من  تخصص اآلداب والتربيةوبهذا يكون عدد المشاركين من ( من إجمالي العينة، %3وعضوة، بنسبة )

 .بشكل عام، والتعليم عن بُعد بشكل خاصالتعليم مجال ب ن التربويين يهتمون، وذلك أل(%25نسبة )يث بلغ األخرى ح

 ثانياا: توزيع أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب(

انت كما والتخصص األكاديمي، ك ،يتضح من التحليل اإلحصائي أن نسبة مشاركة الفئة الثانية )الطالب( حسب الجنس، والبلد

 يتضح من الجداول التالية:

 

اآلداب والتربية
43%

العلوم
7%

الدراسات اإلسالمية 
والقانونية

29%

إدارة األعمال
7%

الهندسة بفروعها
7%

المجاالت الطبية
7%

توزيع العينة من أعضاء هيئة التدريس  حسب التخصص

اآلداب والتربية

العلوم

الدراسات اإلسالمية والقانونية

إدارة األعمال

الهندسة بفروعها

المجاالت الطبية

 توزيع العينة من أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص 3شكل رقم 
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 توزيع أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب( حسب الجنس:  .1

 من الطالب حسب الجنسفي الدراسة ( توزيع أفراد العينة المشاركين 1جدول رقم )

 النسبة العدد

 إجمالي إناث ذكور إجمالي إناث ذكور

57 258 315 18% 82% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

( 33، موزعة إلى )طالبًا وطالبة( 513تضح من الجدول والشكل أعاله أن أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب( بلغ إجماليًا )ي

أكبر  ،(، وبهذا يكون مشاركة اإلناث%82من اإلناث بنسبة ) طالبة( 238( من إجمالي العينة، و )%18من الذكور بنسبة ) طالبًا

 .من مشاركة الذكور بنسبة كبيرة

 توزيع أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب( حسب البلد: .2

 حسب البلد الطالب( توزيع أفراد العينة المشاركين من 5جدول رقم )

 النسبة العدد المشارك البلد

 %6 18 العراق

 %20 63 مصر

 %11 36 األردن

 %63 198 السعودية

 

 

 

ذكور
18%

إناث
82%

(ذكور وإناث)توزيع العينة من الطالب حسب الجنس 

ذكور

إناث

 توزيع العينة من الطالب حسب الجنس )ذكور وإناث( 1شكل رقم 
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( 18يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب( المشاركين في الدراسة من دولة العراق، بلغ )

( %21( طالبًا وطالبة، بنسبة )65المشاركين في الدراسة من دولة مصر، بلغ )( من إجمالي العينة، وأن %6طالبًا وطالبة، بنسبة )

( من إجمالي العينة، وأن %11، بنسبة )طالبًا وطالبة( 56من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من دولة األردن، بلغ )

( من إجمالي العينة، وبهذا يكون %65، بنسبة )البةطالبًا وط( 118المشاركين في الدراسة من المملكة العربية السعودية، بلغ )

 .(%65) كبيرة بلغت أكبر من الدول األخرى بنسبة المملكة العربية السعوديةعدد المشاركين من 

 توزيع أفراد العينة من الفئة الثانية )الطالب( حسب التخصص األكاديمي: .5

 األكاديمي التدريس حسب التخصص ( توزيع أفراد العينة المشاركين من أعضاء هيئة1جدول رقم )

 النسبة العدد المشارك التخصص

 %9 27 اآلداب والتربية

 %11 36 العلوم

 %9 27 الدراسات اإلسالمية والقانونية

 %46 144 إدارة األعمال

 %14 45 الهندسة بفروعها

 %11 36 المجاالت الطبية

 

 

 

 

العراق
6%

مصر
20%

األردن
11%

السعودية
63%

توزيع العينة من الطالب حسب البلد

العراق

مصر

األردن

السعودية

 توزيع العينة من الطالب حسب البلد 5شكل رقم 
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)الطالب( المشاركين في الدراسة من تخصص اآلداب  يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفراد العينة من الفئة الثانية

( 56( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من تخصص العلوم، بلغ )%1( طالبًا وطالبة، بنسبة )23والتربية، بلغ )

من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من تخصص الدراسات اإلسالمية والقانونية، بلغ ( %11طالبًا وطالبة، بنسبة )

( طالبًا 122( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من تخصص إدارة األعمال، بلغ )%1( طالبًا وطالبة، بنسبة )23)

( طالبًا وطالبة، 23لدراسة من تخصص الهندسة بفروعها، بلغ )( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في ا%26وطالبة، بنسبة )

( طالبًا وطالبة، بنسبة 56( من إجمالي العينة، وأن المشاركين في الدراسة من تخصص المجاالت الطبية، بلغ )%12بنسبة )

 خرى حيث بلغ نسبةأكبر من التخصصات األ إدارة األعمال( من إجمالي العينة، وبهذا يكون عدد المشاركين من تخصص 11%)

(26%). 

 

 عرض النتائج وتفسيرها. 3

 األول للدراسة، والذي نصه: ولإلجابة عن السؤال

 هل ساعد التعليم الطارئ عن بُعد في تحقيق مخرجات التعلم؟ .1

عضو هيئة  (222) من العينة المشاركة البالغ عددها النتائج اإلحصائية ألداة الدراسةبتحليل  ةالباحث تلإلجابة على السؤال قام

 :من طالب المرحلة الجامعيةطالبًا وطالبة  (513و ) ،تدريس

 أواًل: تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر عينة الدراسة من )الفئة األولى( أعضاء هيئة التدريس

 

اآلداب والتربية
0% العلوم

16%

الدراسات اإلسالمية 
والقانونية

32%

إدارة األعمال
26%

الهندسة بفروعها
10%

المجاالت الطبية
16%

توزيع العينة من الطالب حسب التخصص الدراسي

اآلداب والتربية

العلوم

الدراسات اإلسالمية والقانونية

إدارة األعمال

الهندسة بفروعها

المجاالت الطبية

 التخصصتوزيع العينة من الطالب حسب  1شكل رقم 
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 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريستقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم ( 7جدول رقم )

 العبارة م العنصر الرئيس

نتيجة التحليل على 

 مقياس خماسي

 مجموع إناث ذكور

تقويم فاعلية 

التعليم عن بعد في 

تحقيق مخرجات 

التعلم من وجهة 

نظر أعضاء هيئة 

 التدريس

 3.8 3.4 4.4 يسهل استخدام استراتيجيات التدريس المتنوعة في التعليم عن بعد 1

2 
استراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد تسهم في تحقيق 

 .مخرجات التعلم
4.4 3.1 3.6 

 3.4 3.6 3.2 يتمكن الطالب من استخدام أنظمة التعليم عن بعد بسهولة 3

4 
تتوفر اإلمكانيات واألجهزة في المؤسسات التعليمية ببلدي لتفعيل 

 التعليم الطارئ عن بعد
3.8 3.1 3.4 

5 
تقدم المؤسسات التعليمية في بلدي دورات تدريبية متنوعة 

 الستخدام التعليم عن بعد
3.8 3.1 3.4 

 3.4 3.1 3.8 يمكن تقنين أساليب التقويم في التعليم عن بعد للتأكد من مصداقيتها 6

 3.8 3.6 4.2 تمكنت من تحقيق متطلبات التعلم لمقرراتي في التعليم عن بعد 7

 3.8 3.7 4.0 المقررات في تخصصي مع التعليم عن بعد تتناسب 8

 

 

 

 

 

 

 

 

ولى العينة من الفئة األد قويم مخرجات التعلم في التعليم الطارئ عن بعد من أفراتيتضح من الجدول والشكل أعاله أن 

عن عليم في التالمتنوعة سهولة استخدام استراتيجيات التدريس )مدى لعنصر )أعضاء هيئة التدريس( المشاركين في الدراسة 

ليم استراتيجيات التدريس في التعالستخدام  أعضاء هيئة التدريس تقبلعلى مما يدل ، سيدرجة على مقياس خما( 5.8، بلغ )بعد(

( 5.6، بلغ )(استراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد تسهم في تحقيق مخرجات التعلم)الثاني أما العنصر ، هاوتنوع  عن بعد

  ،دةجيبدرجة  اته في تحقيق مخرجات التعلمفاعلية التعليم عن بعد واستراتيجيدرجة على مقياس خماسي، مما يدل على 

3.8

3.6

3.4

3.4

3.4

3.4

3.8

3.8

3.13.23.33.43.53.63.73.83.9

ن بعديسهل استخدام استراتيجيات التدريس المتنوعة في التعليم ع

.مخرجات التعلماستراتيجيات التدريس في التعليم عن بعد تسهم في تحقيق

يتمكن الطالب من استخدام أنظمة التعليم عن بعد بسهولة

…تفعيل التعليم تتوفر اإلمكانيات واألجهزة في المؤسسات التعليمية ببلدي ل

…الستخدام تقدم المؤسسات التعليمية في بلدي دورات تدريبية متنوعة

صداقيتهايمكن تقنين أساليب التقويم في التعليم عن بعد للتأكد من م

عدتمكنت من تحقيق متطلبات التعلم لمقرراتي في التعليم عن ب

تتناسب المقررات في تخصصي مع التعليم عن بعد

تقويم مخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 تقويم مخرجات التعلم في التعليم الطارئ عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 7شكل رقم 
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( درجة على مقياس خماسي، مما يدل 5.2، بلغ )(أنظمة التعليم عن بعد بسهولةيتمكن الطالب من استخدام ) لثأما العنصر الثا

ويستطيعون امتالك مهاراتها بدرجة جيدة ولكنها تحتاج  استخدام أنظمة التعليم عن بعدخبرة وتمكن في أن الطالب لديهم على 

، بلغ (التعليمية ببلدي لتفعيل التعليم الطارئ عن بعدتتوفر اإلمكانيات واألجهزة في المؤسسات ) لرابعأما العنصر ا ،إلى صقل

عليم والبنية التقنية لتفعيل التاهتمام الدول العربية بتوفير األجهزة واإلمكانيات ( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على 5.2)

أما العنصر  ،نية المستمرةتطوير وتحديث بشكل مستمر لتتواكب مع التغييرات التقعن بعد ولكن هذه اإلمكانيات تحتاج إلى 

( درجة على مقياس 5.2(، بلغ )تقدم المؤسسات التعليمية في بلدي دورات تدريبية متنوعة الستخدام التعليم عن بعد) خامسال

ادة زيحتاج إلى ت التدريباتلتفعيل التعليم عن بعد ولكن هذه  المتنوعة بتقديم التدريباتخماسي، مما يدل على اهتمام الدول العربية 

( درجة على مقياس 5.2(، بلغ )يمكن تقنين أساليب التقويم في التعليم عن بعد للتأكد من مصداقيتهاأما العنصر السادس ) ،وفاعلية

السابع  أما العنصر ،ع التعليم عن بعدم أساليب التقويم تحتاج إلى دراسات من أجل تقنينها لتتناسبعلى أن خماسي، مما يدل 

( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على أن التعليم 5.8)تمكنت من تحقيق متطلبات التعلم لمقرراتي في التعليم عن بعد(، بلغ )

تتناسب ) امنثأما العنصر ال ،بعد تمكن من تحقيق متطلبات التعلم للمقررات األكاديمية المختلفة لعينة الدراسة بدرجة جيدةعن 

يتناسب مع ( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على أن التعليم بعد 5.8(، بلغ )رات في تخصصي مع التعليم عن بعدالمقر

 .لعينة الدراسة بدرجة جيدة المقررات األكاديمية المختلفة

 بية( الطالثانيًا: تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر عينة الدراسة من )الفئة الثان

 الطالب( تقويم فاعلية التعليم عن بعد في تحقيق مخرجات التعلم من وجهة نظر 8جدول رقم )

 العبارة م العنصر الرئيس

نتيجة التحليل على 

 مقياس خماسي

 مجموع إناث ذكور

تقويم فاعلية 

التعليم عن بعد 

في تحقيق 

مخرجات التعلم 

من وجهة نظر 

 الطالب

 4.0 4.1 3.7 المقررات واضحة ويسهل التعامل معهاكانت موضوعات  1

 4.1 4.1 3.8 تمكنت من استيعاب المهارات المقدمة لي في التعليم عن بعد 2

 3.0 3.0 3.4 وجدت صعوبة في فهم بعض المقررات في التعليم عن بعد 3

 4.4 4.5 4.1 تمكنت من استخدام أنظمة التعليم عن بعد بسهولة 4

 4.1 4.1 3.8 اإلمكانيات واألجهزة في جامعتي لتفعيل التعليم عن بعدتتوفر  5

 3.8 3.8 3.7 قدمت لي جامعتي دورات تدريبية الستخدام التعليم عن بعد 6

 4.1 4.2 3.8 كانت االختبارات في التعليم عن بعد واضحة ومحددة 7

 4.6 4.5 4.1 لم أجد صعوبة في أداء االختبارات في التعليم عن بعد 8

 4.4 4.3 3.6 أرغب في أن يستمر التعليم عن بعد  9 
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 انيةثيتضح من الجدول والشكل أعاله أن تقويم مخرجات التعلم في التعليم الطارئ عن بعد من أفراد العينة من الفئة ال

( درجة 2.1(، بلغ )كانت موضوعات المقررات واضحة ويسهل التعامل معها) للعنصر األول( المشاركين في الدراسة الطالب)

تعامل وسهولة ال الطالبنظر فاعلية التعليم عن بعد في توضيح وتسهيل المقررات من وجهة على مقياس خماسي، مما يدل على 

( درجة على مقياس خماسي، 2.1(، بلغ )ب المهارات المقدمة لي في التعليم عن بعدتمكنت من استيعا، أما العنصر الثاني )معه

المعارف والعلوم والمهارات التي تم تقديمها  واستيعابالطالب من فهم المقررات تمكن في مما يدل على فاعلية التعليم عن بعد 

( درجة على مقياس خماسي، مما 5.1(، بلغ )عن بعدوجدت صعوبة في فهم بعض المقررات في التعليم ، أما العنصر الثالث )لهم

ة وذلك لخصوصية بعض المقررات العملي وجدوا صعوبة في فهم بعض المقررات في التعليم عن بُعدالطالب  بعض يدل على أن

( 2.2بلغ ) ،(تمكنت من استخدام أنظمة التعليم عن بعد بسهولة، أما العنصر الرابع )والتطبيقية التي تحتاج إلى تفاعل حضوري

 ،  أما العنصرمن استخدام أنظمة التعليم عن بعد بشكل كبير ومتميزتمكن الطالب درجة على مقياس خماسي، مما يدل على 

( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على 2.1(، بلغ )تتوفر اإلمكانيات واألجهزة في جامعتي لتفعيل التعليم عن بعدالخامس )

دمت لي جامعتي ق، أما العنصر السادس )لتفعيل التعليم عن بعد واإلمكانات واألجهزةتوفير البنية التقنية بلجامعات العربية اهتمام ا

بتقديم اهتمام الجامعات العربية ( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على 5.8(، بلغ )دورات تدريبية الستخدام التعليم عن بعد

، بلغ (كانت االختبارات في التعليم عن بعد واضحة ومحددةأما العنصر السابع )عن بعد، دورت تدريبية للطالب لتفعيل التعليم 

ما أ بسهولة ويسر،بارات في التعليم عن بعد ن أداء االختمالطالب تمكنوا ( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على أن 2.1)

( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على أن 2.6(، بلغ )لم أجد صعوبة في أداء االختبارات في التعليم عن بعدالعنصر الثامن )

مر التعليم أرغب في أن يست، أما العنصر التاسع )حقق السهولة والمرونة للطالب في أداء االختبارات بشكل متميزبعد عن التعليم 

ي ف لتعليم عن بعدالطالب على استعداد تام لتقبل العودة إلى ا( درجة على مقياس خماسي، مما يدل على أن 2.2(، بلغ )عن بعد

 .أي وقت بل يفضلونه بشكل كبير عن التعليم الحضوري

 

4.0

4.1

3.0

4.4

4.1

3.8

4.1

4.6

4.4

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

كانت موضوعات المقررات واضحة ويسهل التعامل معها

تمكنت من استيعاب المهارات المقدمة لي في التعليم عن بعد

وجدت صعوبة في فهم بعض المقررات في التعليم عن بعد

تمكنت من استخدام أنظمة التعليم عن بعد بسهولة

بعدتتوفر اإلمكانيات واألجهزة في جامعتي لتفعيل التعليم عن

قدمت لي جامعتي دورات تدريبية الستخدام التعليم عن بعد

كانت االختبارات في التعليم عن بعد واضحة ومحددة

لم أجد صعوبة في أداء االختبارات في التعليم عن بعد

أرغب في أن يستمر التعليم عن بعد 

تقويم مخرجات التعلم في التعليم الطارئ عن بعد  من وجهة نظر الطالب

 تقويم مخرجات التعلم في التعليم الطارئ عن بعد من وجهة نظر الطالب 8شكل رقم 
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 الثاني للدراسة، والذي نصه: ولإلجابة عن السؤال

 ما أفضل استراتيجيات التدريس في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ .2

 ( عضو هيئة تدريس،222عينة المشاركة البالغ عددها )لللإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بتحليل النتائج اإلحصائية ألداة الدراسة 

 :في العناصر التالية

 .االستراتيجية التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة .1

 .م عن بعداالستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعلي .2

 .االستراتيجية التي يفضلها طالبي في التعليم عن بعد .5

 .االستراتيجية التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعد .2

 وكانت النتيجة كما يلي: 

 االستراتيجية التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة .1

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولةاًلستراتيجية التي يمكن ( 9جدول رقم )

 النسبة التكرار اًلستراتيجية التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة

 %19 12 استراتيجية لعب األدوار

 %31 20 استراتيجية البحث واالكتشاف

 %25 16 استراتيجية التعلم التعاوني

 %19 12 المفاهيماستراتيجية خرائط 

 %0 0 استراتيجية النمذجة

 %6 4 استراتيجية المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

19%

31%

25%

19%

0%

6%

استراتيجية لعب 
األدوار

ث استراتيجية البح
واالكتشاف

لم استراتيجية التع
التعاوني

استراتيجية خرائط
المفاهيم

شةاستراتيجية المناقةاستراتيجية النمذج

االستراتيجية التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة

 اًلستراتيجية التي يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 9شكل رقم 
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هيئة  أعضاءمن وجهة نظر ستراتيجية يمكن تطبيقها في التعليم عن بعد بسهولة اأكثر يتضح من الجدول والشكل أعاله أن 

 ،عدد( من إجمالي ال%51، بنسبة )مرة( 21) حيث تكررت، هي استراتيجية البحث واالكتشاف ،المشاركين في الدراسة ،التدريس

، تعلم التعاونيالتليها استراتيجية  أهداف المقررات بسهولة ويسر، ألنها يمكن االستعانة بها بسهولة في التعليم عن بُعد، وتحقق 

ألداء بعض المهام في التعليم عن بعد، ثم حيث يمكن تكوين جماعات  ( من إجمالي العدد،%23( مرة، بنسبة )21حيث تكررت )

ولم تحصل استراتيجية النمذجة  ،(%11مرة لكل منهما، بنسبة ) (12لعب األدوار وخرائط المفاهيم حيث تكررتا )استراتيجيتي 

  .لصعوبة تطبيقها في التعليم عن بعدعلى أية درجة نظًرا 

 االستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعليم عن بعد  .2

من وجهة نظر أعضاء هيئة اًلستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعليم عن بعد ( 10جدول رقم )

 التدريس

 النسبة التكرار اًلستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعليم عن بعد

 %33 20 استراتيجية لعب األدوار

 %13 8 استراتيجية البحث واالكتشاف

 %20 12 استراتيجية التعلم التعاوني

 %13 8 استراتيجية خرائط المفاهيم

 %0 0 استراتيجية النمذجة

 %20 12 استراتيجية المناقشة

 

 

 

 

 

 

تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعليم عن بعد من وجهة نظر  يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أكثر استراتيجية

( من إجمالي العدد، %55( مرة، بنسبة )21، حيث تكررت )لعب األدوار، المشاركين في الدراسة، هي أعضاء هيئة التدريس

، والمناقشة علم التعاونيالت تياستراتيجي،  تليها تطبيقهاويسعد الطالب ب، في التعليم عن بعد نشاط الطالب وفاعليتهمتحسن من ألنها 

وخرائط المفاهيم حيث  البحث واالكتشاف( من إجمالي العدد، ثم استراتيجيتي %21، بنسبة )لكل منهما ( مرة12) احيث تكررت

عليم الت(، ولم تحصل استراتيجية النمذجة على أية درجة نظًرا لصعوبة تطبيقها في %15لكل منهما، بنسبة ) ات( مر8تكررتا )

  .عن بعد

33%

13%

20%

13%
0%

20%

استراتيجية البحث واراستراتيجية لعب األد
واالكتشاف

استراتيجية التعلم 
التعاوني

استراتيجية خرائط 
المفاهيم

استراتيجية المناقشةاستراتيجية النمذجة

االستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم في التعليم عن بعد

 اًلستراتيجية التي تؤدي إلى نشاط الطالب وفاعليتهم ا في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 20شكل رقم 
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 االستراتيجية التي يفضلها طالبي في التعليم عن بعد .5

 ( اًلستراتيجية التي يفضلها طالبي في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس11جدول رقم )

 النسبة التكرار اًلستراتيجية التي يفضلها طالبي في التعليم عن بعد

 %24 16 استراتيجية لعب األدوار

 %24 16 استراتيجية البحث واالكتشاف

 %12 8 استراتيجية التعلم التعاوني

 %12 8 استراتيجية خرائط المفاهيم

 %6 4 استراتيجية النمذجة

 %24 16 استراتيجية المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  الطالب يفضلهايتضح من الجدول والشكل أعاله أن أكثر استراتيجية 

( مرة، بنسبة 16) االستراتيجيات الثالثة ، حيث تكررت، والبحث واالكتشاف، والمناقشةالمشاركين في الدراسة، هي لعب األدوار

وفي المركز  ،ويفضلونها ويتقبلونها في التعليم عن بعدهذه االستراتيجيات  الطالب يتجاوبون مع ( من إجمالي العدد، ألن22%)

 ( من إجمالي العدد،%12لكل منهما، بنسبة ) ات( مر8، حيث تكررتا )خرائط المفاهيماستراتيجيتي التعلم التعاوني و الثاني جاءت

  .صعوبة تطبيقها في التعليم عن بعدالطالب لها وعدم تقبل ظًرا لن( %6) استراتيجية النمذجة على تحصلو

 االستراتيجية التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعد .2

( اًلستراتيجية التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء 12جدول رقم )

 هيئة التدريس

 النسبة التكرار التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعداًلستراتيجية 

 %24 16 استراتيجية لعب األدوار

 %47 32 استراتيجية البحث واالكتشاف

 %12 8 استراتيجية التعلم التعاوني

24%24%

12%12%

6%

24%

استراتيجية البحث واراستراتيجية لعب األد
واالكتشاف

استراتيجية التعلم 
التعاوني

استراتيجية خرائط 
المفاهيم

استراتيجية المناقشةاستراتيجية النمذجة

االستراتيجية التي يفضلها طالبي في التعليم عن بعد

 اًلستراتيجية التي يفضلها الطالب في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 11شكل رقم 
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 النسبة التكرار التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعداًلستراتيجية 

 %6 4 استراتيجية خرائط المفاهيم

 %0 0 استراتيجية النمذجة

 %12 8 استراتيجية المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

عليم عن في التواإلبداع لدى الطالب يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أكثر استراتيجية يمكن تنمي مهارات التفكير 

( مرة، 52نظر أعضاء هيئة التدريس، المشاركين في الدراسة، هي استراتيجية البحث واالكتشاف، حيث تكررت )بعد من وجهة 

، معلوماتوتنظيم ال والتحليل والنقد استخدام القدرات العقلية في البحثتساعد الطالب على ( من إجمالي العدد، ألنها %23بنسبة )

التعلم التعاوني والمناقشة، ثم استراتيجيتي  ( من إجمالي العدد، %22( مرة، بنسبة )16، حيث تكررت )لعب األدواراستراتيجية ثم 

( من %6، بنسبة )ات( مر2ثم استراتيجية خرائط المفاهيم، حيث تكررت ) (،%12لكل منهما، بنسبة ) ات( مر8حيث تكررتا )

  .طبيقها في التعليم عن بعدولم تحصل استراتيجية النمذجة على أية درجة نظًرا لصعوبة ت إجمالي العدد،

  يمكن تحديد أفضل استراتيجية في التعليم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسوبناء على النتائج السابقة 

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في التعليم عن بُعد األفضلاالستراتيجية 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ( اًلستراتيجية األفضل في التعليم عن بُعد من13جدول رقم )

 النسبة التكرار األفضل في التعليم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساًلستراتيجية 

 %25 64 استراتيجية لعب األدوار

 %29 76 استراتيجية البحث واالكتشاف

 %17 44 استراتيجية التعلم التعاوني

 %12 32 استراتيجية خرائط المفاهيم

 %2 4 استراتيجية النمذجة

 %15 40 استراتيجية المناقشة
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استراتيجية البحث واراستراتيجية لعب األد
واالكتشاف
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استراتيجية خرائط 
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استراتيجية المناقشةاستراتيجية النمذجة

بعداالستراتيجية التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن

25%

29%

17%

12%
15%

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساالستراتيجية األفضل في التعليم عن ُبعد 

 اًلستراتيجية التي تنمي مهارات التفكير واإلبداع لدى الطالب في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 12شكل رقم 
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يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل استراتيجية في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

( من إجمالي العدد، ألنها %21( مرة، بنسبة )36الدراسة، هي استراتيجية البحث واالكتشاف، حيث تكررت )المشاركين في 

على استخدام القدرات العقلية في البحث والتحليل والنقد وتنظيم المعلومات، ثم  يسهل استخدامها من قبل الطالب وتساعدهم

التعلم التعاوني، حيث تكررت  ة( من إجمالي العدد،  ثم استراتيجي%23) ( مرة، بنسبة62استراتيجية لعب األدوار، حيث تكررت )

ثم استراتيجية ( من إجمالي العدد، %13، بنسبة )مرة( 21، حيث تكررت )المناقشة(، ثم استراتيجية %13، بنسبة )ة( مر22)

( مرات، 2لنمذجة، حيث تكررت )( من إجمالي العدد، ثم استراتيجية ا%12( مرة، بنسبة )52خرائط المفاهيم، حيث تكررت )

  .نظًرا لصعوبة تطبيقها في التعليم عن بعد( من إجمالي العدد، %2بنسبة )

 الثالث للدراسة، والذي نصه: ولإلجابة عن السؤال

 ما أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب؟ .3

طالب وهيئة تدريس، من أعضاء السؤال قامت الباحثة بتحليل النتائج اإلحصائية ألداة الدراسة من العينة المشاركة  عنلإلجابة 

 :كما يلي المرحلة الجامعية

ي العناصر فأعضاء هيئة تدريس  وجهة نظر من ألفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعدتحليل النتائج اإلحصائية أواًل: 

 التالية:

 .أساليب التقويم التي تتناسب مع التعليم عن بعد .1

 .أساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم عن بعد .2

 .أساليب التقويم التي تقيس مهارات طالبي بدقة في التعليم عن بعد .5

 .أساليب التقويم التي تمكني من وضع أسئلة شاملة للمقرر في التعليم عن بعد .2

 ما يلي:وكانت النتيجة ك

 .أساليب التقويم التي تتناسب مع التعليم عن بعد .1

 اًلستراتيجية األفضل في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 13شكل رقم 
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 التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسأساليب التقويم التي تتناسب مع ( 11جدول رقم )

 النسبة التكرار أساليب التقويم التي تتناسب مع التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 %48 154 اإللكترونيةاالختبارات 

 %4 14 ملف اإلنجاز

 %13 42 الواجبات اإللكترونية

 %13 42 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %9 28 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %13 42 االختبارات الشفوية

 %0 0 االستبانات

 

 

 

 

 

 

 

، التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التي تتناسب معيتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم 

( من إجمالي العدد، ألنها يسهل %28( مرة، بنسبة )132، حيث تكررت )االختبارات اإللكترونيةالمشاركين في الدراسة، هي 

التكاليف و ،اإللكترونية الواجبات، ثم تطبيقها وقياسهاوتساعد في تحقيق مخرجات التعلم لسهولة استخدامها من قبل الطالب 

خرائط المفاهيم ( من إجمالي العدد،  ثم %15، بنسبة )ملكل منه ( مرة22، حيث تكررت )واالختبارات الشفوية ،والمشاريع

( من إجمالي العدد، %2( مرة، بنسبة )12، حيث تكرر )ملف اإلنجاز(، ثم %1( مرة، بنسبة )28، حيث تكررت )لكترونيةاإل

  .مع تقويم التحصيل الدراسي للمقرراتولم تحصل االستبانات على تقييم لعدم تناسبها 

 .أساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم عن بعد .2

 أساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس( 15جدول رقم )

 النسبة التكرار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسأساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم عن بعد 

 %22 70 االختبارات اإللكترونية

 %9 28 ملف اإلنجاز

 %17 56 اإللكترونيةالواجبات 

48%

4%13%13%9%13%0%

االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

تدريسأساليب التقويم التي تتناسب مع التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة ال

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أساليب التقويم التي تتناسب مع التعليم عن بعد من 11شكل رقم 
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 %22 70 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %9 28 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %22 70 االختبارات الشفوية

 %0 0 االستبانات

 

 

 

 

 

 

 

يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة 

كل تكررت  ، حيثوالتكليفات والمشاريع، واالختبارات الشفويةالتدريس، المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية 

ثم الواجبات اإللكترونية، حيث  للحرص على عدم الغش،يمكن تقنينها مالي العدد، ألنها ( من إج%22( مرة، بنسبة )31)منهم 

 اخرائط المفاهيم اإللكترونية، حيث تكررتلف اإلنجاز وم( من إجمالي العدد،  ثم %13( مرة لكل منهم، بنسبة )36تكررت )

 .(، ولم تحصل االستبانات على تقييم لعدم تناسبها مع تقويم التحصيل الدراسي للمقررات%1( مرة، بنسبة )28)

 .أساليب التقويم التي تقيس مهارات طالبي بدقة في التعليم عن بعد .5

 نظر أعضاء هيئة التدريسالطارئ عن بُعد من وجهة أساليب التقويم التي تقيس مهارات طالبي بدقة في التعليم ( 11جدول رقم )

 النسبة التكرار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريستقيس مهارات طالبي بدقة في التعليم عن بعد أساليب التقويم التي 

 %38 112 االختبارات اإللكترونية

 %14 42 ملف اإلنجاز

 %10 28 الواجبات اإللكترونية

 %19 56 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %10 28 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %5 14 االختبارات الشفوية

 %5 14 االستبانات

 

 

22%

9%

17%

22%

9%

22%

0%

االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

هيئة أساليب التقويم التي يقل فيها الغش في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء
التدريس

38%

14%
10%

19%

10%5%5%

ظر أساليب التقويم التي تقيس مهارات طالبي بدقة في التعليم عن بعد من وجهة ن
أعضاء هيئة التدريس

 أساليب التقويم يقل فيها الغش في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 15شكل رقم 
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هة نظر التعليم عن بعد من وجتقيس مهارات الطالب بدقة في يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي 

( من %58( مرة، بنسبة )112أعضاء هيئة التدريس، المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية، حيث تكررت )

مشاريع، حيث وال يفاتالتكلتساعد في تحقيق مخرجات التعلم لسهولة تطبيقها وقياسها، ثم استخدامها وإجمالي العدد، ألنها يسهل 

الواجبات ثم  (، %12( مرة، بنسبة )22ثم ملف اإلنجاز، حيث تكرر )( من إجمالي العدد، %11( مرة، بنسبة )36تكررت )

، حيث االختبارات الشفوية، واالستبانات(، ثم %11( مرة، بنسبة )28) اخرائط المفاهيم اإللكترونية، حيث تكررت، واإللكترونية

 .( من إجمالي العدد%3( مرة، بنسبة )12) تاتكرر

 .ي من وضع أسئلة شاملة للمقرر في التعليم عن بعدنأساليب التقويم التي تمكن .2

التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء ي من وضع أسئلة شاملة للمقرر في نأساليب التقويم التي تمكن( 17جدول رقم )

 هيئة التدريس

اء من وجهة نظر أعضأساليب التقويم التي تمكنني من وضع أسئلة شاملة للمقرر في التعليم عن بعد 

 هيئة التدريس
 النسبة التكرار

 %47 126 االختبارات اإللكترونية

 %16 42 ملف اإلنجاز

 %16 42 الواجبات اإللكترونية

 %5 14 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %11 28 إلكترونية تصميم خرائط مفاهيم

 %5 14 االختبارات الشفوية

 %0 0 االستبانات

 

 

 

 

47%

16%16%
5%11%5%0%

االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

عد من وجهة أساليب التقويم التي تمكنني من وضع أسئلة شاملة للمقرر في التعليم عن ب
نظر أعضاء هيئة التدريس

 أساليب التقويم تقيس مهارات الطالب بدقة في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 11شكل رقم 
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تعليم عن بعد التمكنني من وضع أسئلة شاملة للمقرر في يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي 

( مرة، بنسبة 126من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية، حيث تكررت )

 ات التعلمتحقيق مخرج من وضع أسئلة شاملة للمقرر للتأكد منتمكن عضو هيئة التدريس ( من إجمالي العدد، ألنها 23%)

( %16( مرة، بنسبة )22) احيث تكررتوالواجبات اإللكترونية، ملف اإلنجاز ، ثم وتحقيق أهداف المقرر ولسهولة تطبيقها وتقنينها

التكليفات والمشاريع (،  ثم %11( مرة، بنسبة )28) ت، حيث تكررخرائط المفاهيم اإللكترونيةتصميم من إجمالي العدد، ثم 

ولم تحصل االستبانات على تقييم لعدم تناسبها مع تقويم التحصيل (، %3( مرة، بنسبة )12) احيث تكررت، الشفويةواالختبارات 

 .الدراسي للمقررات

ما كوبناء على النتائج السابقة يمكن تحديد أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  يلي

 عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالطارئ التعليم لتقويم في أفضل أساليب ا

 أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس( 18جدول رقم )

 النسبة التكرار أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 %38 462 االختبارات اإللكترونية

 %10 126 ملف اإلنجاز

 %14 168 الواجبات اإللكترونية

 %15 182 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %9 112 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %12 140 االختبارات الشفوية

 %1 14 االستبانات

 

 

 

38%

10%
14%15%

9%12%1%

االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

لتدريسأفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن ُبعد من وجهة نظر أعضاء هيئة ا

 أساليب التقويم التي تمكنني من وضع أسئلة شاملة للمقرر في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 17شكل رقم 
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يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم في التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

( من إجمالي العدد، ألنها تمكن %58( مرة، بنسبة )262المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية، حيث تكررت )

تحقيق مخرجات التعلم وتحقيق أهداف المقرر و وضع أسئلة شاملة للمقرروتحصيل مهارات الطالب عضو هيئة التدريس من 

الواجبات  ( من إجمالي العدد، ثم%13( مرة، بنسبة )182، حيث تكررت )التكليفات والمشاريعولسهولة تطبيقها وتقنينها، ثم 

ثم  (،%12( مرة، بنسبة )121، حيث تكررت )االختبارات الشفوية(،  ثم %12( مرة، بنسبة )168، حيث تكررت )نيةاإللكترو

( مرة، بنسبة 112ثم تصميم خرائط المفاهيم اإللكترونية، حيث تكررت ) (، %11( مرة، بنسبة )126ملف اإلنجاز، حيث تكرر )

  .لعدم تناسبها مع تقويم التحصيل الدراسي للمقررات(، %1بنسبة )( مرة، 12ثم االستبانات، حيث تكررت ) (،1%)

 ثانيًا: تحليل النتائج اإلحصائية ألفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب في العناصر التالية:

 .أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم عن بعد .1

 .م التي حصلت فيها على درجات مرتفعة في التعليم عن بعدأساليب التقوي .2

 .أساليب التقويم التي قيمت مهاراتي بدقة في التعليم عن بعد .5

 .أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي في التعليم عن بعد .2

 وكانت النتيجة كما يلي:

 .أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم عن بعد .1

 الطالبالطارئ عن بُعد من وجهة نظر أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم ( 19جدول رقم )

 النسبة التكرار أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب

 %21 207 االختبارات اإللكترونية

 %10 99 ملف اإلنجاز

 %18 171 الواجبات اإللكترونية

 %20 189 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %12 117 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %13 126 االختبارات الشفوية

 التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسأفضل أساليب التقويم في  18شكل رقم 
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 النسبة التكرار أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب

 %6 54 االستبانات

 

 

 

 

 

 

 

هة نظر التعليم عن بعد من وجالتي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم 

( من إجمالي العدد، ألنها %21( مرة، بنسبة )213، المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية، حيث تكررت )الطالب

( %21(، بنسبة )118حيث تكررت ) ،،التكاليف والمشاريع ، ثمؤها بسهولةويمكن تطبيقها وأدالطالب يسهل استخدامها من قبل ا

ثم االختبارات الشفوية،  ( من إجمالي العدد،%18( مرة، بنسبة )131ثم الواجبات اإللكترونية، حيث تكررت ) من إجمالي العدد،

( مرة، بنسبة 113ثم خرائط المفاهيم اإللكترونية، حيث تكررت ) ( من إجمالي العدد، %18( مرة، بنسبة )126حيث تكررت )

( مرة، 32ثم االستبانات، حيث تكررت )( من إجمالي العدد، %11مرة، بنسبة ) (11(، ثم ملف اإلنجاز، حيث تكرر )12%)

  .( من إجمالي العدد%6بنسبة )

 .بعدأساليب التقويم التي حصلُت فيها على درجات مرتفعة في التعليم عن  .2

 التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالبأساليب التقويم التي حصلُت فيها على درجات مرتفعة في ( 20جدول رقم )

 النسبة التكرار الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب التي حصلُت فيها على درجات مرتفعة في التعليمأساليب التقويم 

 %23 216 االختبارات اإللكترونية

 %13 117 اإلنجاز ملف

 %19 180 الواجبات اإللكترونية

 %15 144 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %13 113 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %13 117 االختبارات الشفوية

 %4 36 االستبانات
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االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

من وجهة أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها بسهولة عبر التعليم الطارئ عن ُبعد
نظر الطالب

23%
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15%13%13%
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االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

عد من أساليب التقويم التي حصلت فيها على درجات مرتفعة في التعليم الطارئ عن بُ 
وجهة نظر الطالب

 الطالبأفضل أساليب التقويم التي أتمكن من تأديتها عبر التعليم عن بعد من وجهة نظر  19شكل رقم 
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ليم عن بعد التع الطالب على درجات مرتفعة فييحصل فيها يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي 

( من %25( مرة، بنسبة )216من وجهة نظر الطالب، المشاركين في الدراسة، هي االختبارات اإللكترونية، حيث تكررت )

تكررت  ، حيثالواجبات اإللكترونيةقبل الطالب ويمكن تطبيقها وأداؤها بسهولة، ثم  اإلجابة عليها منإجمالي العدد، ألنها يسهل 

( من إجمالي العدد، %13( مرة، بنسبة )122، حيث تكررت )التكاليف والمشاريع( من إجمالي العدد، ثم %11(، بنسبة )181)

( من %15( مرة، بنسبة )113) كل منهم االختبارات الشفوية، حيث تكرررائط المفاهيم اإللكترونية وملف اإلنجاز وتصميم خ ثم

  .( من إجمالي العدد%2( مرة، بنسبة )56إجمالي العدد، ثم االستبانات، حيث تكررت )

 .أساليب التقويم التي قيمت مهاراتي بدقة في التعليم عن بعد .5

 التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالبأساليب التقويم التي قيمت مهاراتي بدقة في ( 21جدول رقم )

 النسبة التكرار الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالبأساليب التقويم التي قيمت مهاراتي بدقة في التعليم 

 %21 171 االختبارات اإللكترونية

 %16 126 ملف اإلنجاز

 %22 180 الواجبات اإللكترونية

 %17 135 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %10 81 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %12 99 االختبارات الشفوية

 %2 18 االستبانات

 

 

 

 

 

 

21%
16%

22%
17%

10%12%

2%

االستباناتيةاالختبارات الشفوتصميم خرائط اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجازاالختبارات 

ة نظر أساليب التقويم التي قيمت مهاراتي بدقة في التعليم الطارئ عن ُبعد من وجه
الطالب

 بعد من وجهة نظر الطالبأساليب التقويم التي حصلت فيها على درجات مرتفعة في التعليم عن  20شكل رقم 
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ظر في التعليم عن بعد من وجهة نقيمت مهارات الطالب بدقة يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي 

( من إجمالي العدد، ألنها %22( مرة، بنسبة )181اإللكترونية، حيث تكررت ) الواجباتالطالب، المشاركين في الدراسة، هي 

، حيث تكررت اإللكترونيةختبارات ال، ثم امن إظهار مهاراته في الفهم والتحليل والنقدالطالب تأخذ وقتًا لتسليمها وبالتالي يتمكن 

ث ثم التكاليف والمشاريع، حيوسهولة تقنينها وتحليلها، وذلك لشمولها للمقرر الدراسي، ( من إجمالي العدد، %21(، بنسبة )131)

( من إجمالي %16( مرة، بنسبة )126اإلنجاز، حيث تكرر ) ( من إجمالي العدد، ثم ملف%13( مرة، بنسبة )153تكررت )

ثم تصميم خرائط المفاهيم اإللكترونية،  ، ( من إجمالي العدد%12( مرة، بنسبة )11ثم االختبارات الشفوية، حيث تكرر )العدد، 

( من إجمالي %2ة )( مرة، بنسب18ثم االستبانات، حيث تكررت ) ،( من إجمالي العدد%11( مرة، بنسبة )81حيث تكررت )

 .العدد

 .أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي في التعليم عن بعد  .2

 ( أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب22جدول رقم )

 النسبة التكرار نظر الطالب أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة

 %22 216 االختبارات اإللكترونية

 %15 144 ملف اإلنجاز

 %15 144 الواجبات اإللكترونية

 %15 144 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %12 117 تصميم خرائط مفاهيم إلكترونية

 %11 108 االختبارات الشفوية

 %9 90 االستبانات

 

 

 

 

 

22%

15%15%15%
12%11%9%

جهة نظر أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي في التعليم الطارئ عن ُبعد من و
الطالب

 أساليب التقويم التي قيمت مهارات بدقة في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب 21شكل رقم 
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وجهة  عن بعد من في التعليم يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم التي شملت المقرر الدراسي

( من إجمالي العدد، %22( مرة، بنسبة )216ت )نظر الطالب، المشاركين في الدراسة، هي الواجبات اإللكترونية، حيث تكرر

( من إجمالي العدد، %21(، بنسبة )131حيث تكررت )كلها، وتشمل جميع موضوعات المقرر الدراسي، تقيس المهارات ألنها 

حيث ، التكاليف والمشاريعو والواجبات اإللكترونيةملف اإلنجاز  وذلك لشمولها للمقرر الدراسي، وسهولة تقنينها وتحليلها، ثم

( %12( مرة، بنسبة )113)تصميم خرائط المفاهيم اإللكترونية ( من إجمالي العدد، ثم %13( مرة، بنسبة )122) كل منهم  تكرر

( من إجمالي العدد، ثم االستبانات، حيث تكررت %11( مرة، بنسبة )118من إجمالي العدد، ثم االختبارات الشفوية، حيث تكرر )

 .( من إجمالي العدد%1مرة، بنسبة )( 11)

  :وبناء على النتائج السابقة يمكن تحديد أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب كما يلي

 أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب

 لطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب( أفضل أساليب التقويم في التعليم ا23جدول رقم )

 النسبة التكرار أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب

 %22 810 االختبارات اإللكترونية

 %13 486 ملف اإلنجاز

 %18 675 الواجبات اإللكترونية

 %17 612 التكليفات والمشاريع اإللكترونية

 %12 441 إلكترونية تصميم خرائط مفاهيم

 %12 450 االختبارات الشفوية

 %5 198 االستبانات
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12.01%12.25%
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االختبارات 
اإللكترونية

اريع التكليفات والمشنيةالواجبات اإللكتروملف اإلنجاز
اإللكترونية

تصميم خرائط 
مفاهيم إلكترونية

االستباناتيةاالختبارات الشفو

أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن ُبعد من وجهة نظر الطالب

 أساليب التقويم التي قيمت مهارات بدقة في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب 22شكل رقم 
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 أفضل أساليب التقويم في التعليم الطارئ عن بُعد من وجهة نظر الطالب 23شكل رقم 

يتضح من الجدول والشكل أعاله أن أفضل أساليب التقويم في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطالب، المشاركين في 

االختبارات وذلك ألن  ( من إجمالي العدد،%22( مرة، بنسبة )811إللكترونية، حيث تكررت )االدراسة، هي االختبارات 

لة الطالب والمعلمون لسهوويفضلها ، اس المهارات والمعارف المطلوبةيمكنها قيطالب بدقة كما اإللكترونية تقيس تحصيل ال

التكاليف والمشاريع، حيث تكرر كل ثم ( من إجمالي العدد، %18(، بنسبة )633حيث تكررت )ثم الواجبات اإللكترونية  أدائها،

( من إجمالي العدد، %15بنسبة ) ( مرة،286ثم ملف اإلنجاز، حيث تكرر )( من إجمالي العدد %13( مرة، بنسبة )612منهم  )

( مرة، بنسبة 221ثم تصميم خرائط المفاهيم اإللكترونية ) ( من إجمالي العدد،%12.5( مرة، بنسبة )231) فويةاالختبارات الشثم 

 .( من إجمالي العدد%3( مرة، بنسبة )118ثم االستبانات، حيث تكررت )، ( من إجمالي العدد12%)

 توصيات الدراسة:. 1

 النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:عرض في ضوء 

 ن بُعدم علتحول إلى التعليوالمواجهة الظروف الطارئة بشكل مستمر  في المؤسسات التعليمية تطوير البنية التقنية. 

  بشكل مستمر على نظم إدارة التعلم عن بعدأعضاء هيئة التدريس والطالب تدريب. 

 التحول إليها  مه، ويمكنعن بعد في تقديم بعض التدريبات والتكليفات حتى يعتاد عليها الطالب االستعانة بنظم إدارة التعلم

 .بسهولة في الظروف الطارئة

  حتى نتجنب الغش واالستهتار بتحصيل المقررتقنين أساليب التقويم في التعليم عن بعد. 

  بُعدتدريب أعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التدريس في التعليم عن. 

  وقياس مدى تأثيره في الحياة التعليمية االجتماعية ،التعليم عن بُعدالتوسع في الدراسات التي تبحث في. 

 

 

 لمراجع:. ا1
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 (أنموذًجا السعودية العربية المملكة) لسمايياإل االقتصاد تعزيز في الرقمي االقتصاد دور

The Role of the Digital Economy in Promoting the Islamic Economy 

(Saudi Arabia as a Model( 

 الوادعي يحمد أيل /الباحثة :إعداد

 السعودية العربية المملكة الذكية، الجميع جامعة المخاطر، إدارة ماجستير

Email: mmas-1@outlook.com  

 

 : الملخص

لذا تسعى هذه الدراسة  الرقمنة هي أساس عصرنا الراهن وأصبحت البشرية تستخدمها بكافة مجاالت الحياة وال جدال في ذلك،

توضيح ، وتهدف لسمامياالقتصاد اإل ئمبادتعزز من سهولة تطبيق  اإللكترونيةلمعرفة ما إذا كان االقتصاد الرقمي والمنصات 

من التقدم التكنولوجي ، تطرقنا لبلورت مفهوم كل من االقتصاديتين و األسس المرتكز عليها  يسماممدى استفادة اقتصاد الدولة اإل

حث اقتصادي، استخدم في الب إسمامي أمبدكل منهم، والوقوف على المنصات الحديثة المستخدمة في السعودية وإسقاطها على كل 

ائص االقتصادات محل الدراسة ثم إنزال هذه التطبيقات المنهج الوصفي وذلك للكشف عن المفاهيم األساسية في البحث وخص

القتصاد أن اإلى  لتبيين هدف البحث، خلصت الدراسة سماميالمستخدمة في السعودية في كل ركيزة أساسية في االقتصاد اإل

كل هو يعزز بشو استخدامهيتماشى فعليًا مع التطورات الحديثة ويحث عليه وأن العالم الرقمي هو مكسب عند حسن  سمامياإل

وحصل بينهما نقاط التقاء ويجب استغمالها للمنفعة فهي نعمة من هللا لنا لتسخيرها لصالح  سماميملحوظ في أسس االقتصاد اإل

إسهام التطبيقات و المواقع في عدة ركائز بشكل بيّن ال تشوبه أية شائبة، كما أوصت الدراسة برفع  استنتجنا، واإلنتاج نساناإل

بني هذا ت استمراريةاألجهزة الذكية واالنترنت وأن في  استخداممستوى الفرد و المجتمع  بالمهارات الرقمية وحسن  التوعية على

 .التحول يُمكن السعودية من تحقيق مراميها على الوجه المنشود بعد توفيق هللا
 

 السعودية.، االقتصاد الرقمي، المملكة العربية سمامياالقتصاد اإل الكلمات المفتاحية:
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The Role of the Digital Economy in Promoting the Islamic 

Economy (Saudi Arabia as a Model( 

 

Abstract:  

Digitization is the basis of our current era, and humanity has become using it in all aspects of life, 

and there is no doubt about that, so this study seeks to find out whether the digital economy and 

electronic platforms enhance the ease of applying the principles of Islamic economics, and aims 

to clarify the extent to which the Islamic economy of the state benefits from technological progress.  

Each of the two economies and the foundations on which each of them is based, and standing on 

the modern platforms used in Saudi Arabia and projecting them on every Islamic economic 

principle. The descriptive approach was used in the research in order to reveal the basic concepts 

in the research and the characteristics of the economies under study, and then download these 

applications used in Saudi Arabia in each pillar.  Fundamental in the Islamic economy To clarify 

the aim of the research, the study concluded that the Islamic economy is actually in line with 

modern developments and urges it, and that the digital world is a gain when it is properly used, 

and it significantly strengthens the foundations of the Islamic economy, and there are points of 

convergence between them that must be exploited for the benefit, as it is a blessing from God for 

us to harness.  For the benefit of man and production, we concluded the contribution of applications 

and sites in several pillars in a clear and flawless way, as recommended  The study is to raise 

awareness at the level of the individual and society about digital skills and the good use of smart 

devices and the Internet, and that the continuity of adopting this transformation enables Saudi 

Arabia to achieve its goals in the desired manner after God’s grace  

 Keywords: Islamic economy, Digital economy, Saudi Arabia. 
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 يقدية. 1

 جمعين.أوصحبه  آلهبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الحمد هللا رب العالمين والصماد والسمام على أشرف األن

 وبعد:

االمر المتعارف عليه في جميع اقطار العالم االن هي الثورة التكنولوجية والتقنية وتشهده مناحي الحياة من تغيير كبير بكافة 

األصعدة بوجود منصات التقنية والخدمات الرقمية المتجددة والوصول السريع للمعلومات والبيانات، اخذت اقتصادات الدول 

ديث الساعة بالمؤتمرات والقمم العالمية والندوات وخمافها بحيث توجد حلول وابتكارات رقمية بتوجه نحو التحول الرقمي وهي ح

الثالث "الغير ربحي"، االقتصاد الرقمي له نصيب األسد في أو  الخاصأو  للعمليات سواء على صعيد القطاع العام أتمتهوعمل 

خذت افالمملكة العربية السعودية من أوائل تلك الدول التي  ،والمجتمعبحكم اثاره و عوائده التي تعود باإليجاب على الفرد  هميةاأل

والذي كان له تأثير كبير على تحقيق النمو االقتصادي وتعزيز م 0202االقتصاد الجديد كأحد ممكنات تحقيق اهداف الرؤية 

لعمليات ستراتيجية خمسية واستبدال اتنافسية الدولة بين دول العالم بحيث تبنت الحكومة السعودية هذا التحول عن طريق وضع ا

لتمكين دعم القطاع العام واسست البنية التحتية الرقمية قوية من اجل  اإللكترونيةرقمية واطماق البرامج الحكومية إلى  التقليدية

لمنتجات وا رونيةاإللكتالمنصات إلى  ذلك التحول وعلى غرار الدولة وتأسيًا بها أيضا القطاع الخاص ال غياب له عن هذا التغير

الرقمية في عملها، كل هذه التغييرات والتحديثات والعمل الدؤوب الذي يقوم به كل من عمله من شأنه يتماشى مع الشريعة 

وركائزه وتعزز منها؟ كون ان نظام المملكة العربية السعودية  سماميمتوافق مع االقتصاد اإل هل هو بمعنى ادقأو  ة؟سمامياإل

ب الذكر من ان اإلسمام منهج صالح لكل زمان نغيّ  وال إسماميمستمد من القران الكريم والسنة النبوية بالتالي هي ذات اقتصاد 

عده على عمارة األرض و تحصيل من طرق ووسائل تسا نساناالبتكار والتجدد والعمل بكل ما أوهب لإلإلى  ومكان  يحث ويدعو

ويب مبادئ اقتصاد ال علىسنعرج أيضا ، كل ما يسهم في النمو البشري ويرفع من مستوى معيشته ويحقق الرخاء المجتمعي  

 هو مادر حديث الباحث فيالذي و سماميوهي اعمدته حتى يتم التحصيل المعرفي له لتمكن من إسقاطه خصائص االقتصاد اإل

ى التكافل الذي يبنى عل سماميتمكن من العمل ضمن مبادئ االقتصاد اإلبحثية هل تطورات العصر والتقنيات الجديدة هذه الورقة ال

تحريم الربا وأنواع الجرائم المالية واحمال البيوع واالمر بالعدل وحفظ واالجتهاد في طلب الرزق الحمال واالجتماعي والعمل 

 .وهذا بحسب توفيق هللاالحقوق والوسطية وعدم اكتناز المال. 

 يشكلة البحث:. 1.1

الواقع الحديث واستخدامات المنصات الرقمية والتقنية الجديدة اثبتت وجودها بجدارة وأهميتها الفاعلة حتى أصبحت االن العصب 

تمام الخدمات ل إاألساسي القتصاديات الدول ومحرك نشط لعجلة التنمية اذ انه وفر منتجات ابتكارية تلبي جميع االحتياجات وسه

ة. جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى سماميونمو الكيانات مع االتساق بالمجاالت األخماقية واإلالعامة وحقق الربح السريع 

تأثير منظومة االقتصاد الرقمي لتعزيز قواعد اإلسمام في االقتصاد اخذين المملكة العربية السعودية نموذج لتبيين العماقة والتفاعل 

لرقمية والمبادئ االقتصادية حسب الشريعة من خمال اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: كيف ساهم االقتصاد الرقمي في بين ا

 في المملكة العربية السعودية؟ سماميتعزيز مبادئ االقتصاد اإل
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 البحث: أهمية. 2.1

د الذي وهو يدعى باالقتصاد الجدي اإللكترونيةهذه الورقة العلمية في تأثير التحوالت التقنية الراهنة ودور المنصات  أهميةتكمن 

 وساهمت بتسهيل االلتزام بها وذللت العقبات. سماميتبنته السعودية لمساعدتها بالحفاظ على مبادئ وخصائص االقتصاد اإل

 هداف البحث:. أ3.1

من االنترنت والتقدم التكنولوجي الذي تحولت اليه السعودية في ة سماميما مدى استفادة اقتصاد دولتنا اإليهدف البحث لمعرفة 

 أواخر السنوات الماضية لتمكنها من السير على نهجها القويم.

 ينهج البحث:. 1.1

م به واالعمدة المستندة عليها كما سيتعمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي لمعرفة ماهية اقتصاد المعلومات والمفاهيم المتعلقة 

إلى  لوعليها من فوائد للوص الرقميةوالركائز التي ميزته عن بقية األنظمة الوضعية وواقع  سماميالتوضيح ما هو االقتصاد اإل

 النتائج والتوصيات.

 الدرالسات السابقة:. 2

ت العماقة شملت واعتنت بموضوع االقتصاد الرقمي و على عدة أبحاث و مؤتمرات ذابعد البحث في هذا الشأن من قبل الباحثة 

الحقل المعرفي إلى  ولم تتعرض بشي من التفصيل لموضوعنا محل الدراسة لذا نأمل ان يهد هذا البحث إضافة سمامياإل

 "2012كريا،زعبد المجيد صالح وحبيب هللا "دراسة والمعلوماتي ويحقق اقصى استفادة للباحثين والمطلعين؛ ومن تلك االبحاث 

[ استخدم الباحثون في الدراسة المنهج : درالسة فقهيةلسماييدور العالم الرقمي واثره في تحقيق اهداف االقتصاد اإلعنوانها] 

عدد من النتائج وهي: االقتصاد المعرفي وكل نظام يحقق العالمية يسهل التعامل والوصول إلى  واالستقرائي حيث توصلواالوصفي 

ى التجديد واالبتكار، مبدأ العرض والطلب وجودة المنتج، سياسة الشاشة الواحدة والمؤشرات الموحدة، رواج للمنتج، يعمد عل

 .سماميمع اهداف االقتصاد اإلالمال وعدم تمركزه بإيدي طبقة معينة كل هذه تتفق وتتوافق 

استخدم المنهج الوصفي [ لسمايييل اإلدور االقتصاد الرقمي في تعزيز تنايي التمو] وعنوانها" 2012"فضل البشير، دراسة 

ة سماميالتحليلي وأشار في بحثه الى: التقنيات الرقمية من الممكن عند استخدامها ان تقدم فرص لتوسيع نطاق الخدمات المالية اإل

ا هو المصاحبة له ومفاالقتصاد الرقمي ومكوناته وأبرز مزاياه واالشكاليات وتطوير منتجاتها والمحافظة على التقدم والنجاح 

 في األسواق المالية؛ كما تطرق ختاما بمجموعة توصيات علمية وعملية. سماميدورها في تحقيق تنافسية التمويل اإل

[ الرقمي في السعودية: صكوك المضاربة أنموذجا لسماييالتمويل اإل" عنوانها ]2022زيد زكريا وعبد هللا هرهره، دراسة "

ة ة تحتاج وبشدة مواكبة التقنيات الحديثسماميالتحليلي وأسفر عن الدراسة ما يلي: الصرافة اإل استخدم بها المنهج الوصفي

والتحول الرقمي  ةسماميوالتكنولوجيا لتسهيل واتمام المعاممات البنكية بشكل سلس مواتي للتقدم السريع ومتوافق مع الشريعة اإل

أسهمت  الرقمي وجائحة كورونا سمامية في االقتصاد الرقمي والتمويل اإلهو أساس وليس ثانوي فالمملكة العربية السعودية سابق

 في ذلك التغيير بالشيء الكثير.

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            291  

 ISSN: 2706-6495 

 
" ورقة بحثية م2022يحمد قراط، قدم بها " 12كندوة البركة رقم عماوة على ما سبق فهناك ندوات ومؤتمرات تناولت الموضوع 

لرقمية أوضحت النتائج االتي: ا[ والستعمال الرقمية في تحقيقها لسماييتحرير يقاصد التشريع االقتصادي اإلإلى  يدخل]بعنوان 

هي وسيلة مسخرة من هللا لنا لتعمير األرض وتفيد في اإلنتاج والعمل والتدبر األفضل للمال والتقنية هي حقيقة االن ال غناء عنها 

 كما دأب على تقديم عدة توصيات.

 . اإلطار النظري:3

 ويبادئه لسمايياالقتصاد اإلالمحور األول: تعريف 

 :لسماييتعريف االقتصاد اإل -1

اهيمه في يتمحور مف سماميويه من معنى لتبيين جميع محاور واالقتصاد اإلتيتحتم البحث الرصين إيضاح المصطلحات وما تح

 االتي: 

على انه "العلم الذي يعنى بدراسة النشاط االقتصادي من انتاج، تبادل، استهماك، توزيع وما ينشأ عن  سمامييعرف االقتصاد اإل

 (0202هذا النشاط من ظواهر وعماقات في ضوء احكام المذهب االقتصادي في اإلسمام ومنظومته القيمية" )العبيدي، 

ول اإلسمام ومبادئه االقتصادية ونلخص ذلك ان االقتصاد ألصينظمه وفقا هو الذي يوجه النشاط االقتصادي و"بعبارة مبسطة 

الشق الثابت وهو خاص بالمبادئ عبارة عن مجموعة األصول االقتصادية التي جاءت بها نصوص أولهما  ذو شقين؛ سمامياإل

اج اشكال اإلنتأو  القران والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان بغض النظر عن درجة التطور االقتصادي للمجتمع

الشق المتغير وهو خاص بالتطبيق عبارة عن األساليب والخطط العملية والحلول االقتصادية التي يكشف عنها  ثانيهماالسائدة فيه، 

 (0221واقع مادي يعيش المجتمع في اطارة" )الفنجري، إلى  أئمة اإلسمام إلحالة أصول اإلسمام ومبادئه االقتصادية

مذهب من حيث األصول ونظام من حيث التطبيق وانه ليس في اإلسمام سوى مذهب ’ مذهب ونظام’ هو سمامي"المذهب اإل

اقتصادي واحد هو تلك األصول االقتصادية التي جاءت بها نصوص القران والسنة وانما في اإلسمام تطبيقات أي أنظمة اقتصادية 

ماف االجتهادات باختأو  ة متعددة اذ تختلف هذه التطبيقاتسماميإة مختلفة، كما ان فيه اجتهادات أي نظريات اقتصادية إسمامي

ة، إلهيه بحته بحيث ال يجوز باي حال من األحوال الخماف سمامياألصول االقتصادية اإلالمجموعة األولى األزمنة واالمكنة. 

ة وهي التطبيقات االقتصادي نيةالمجموعة الثاالتبديل؛ أو  حولها ثم فهي صالحة ملزمة لكل زمان ومكان وغير قابلة للتغيير

نظريات على المستوى الفكري فهي أو  في صورة نظريةأو  نظم على المستوى العمليأو  في صورة نظامة سواء كانت سمامياإل

 (0221كلها اجتهادية بحيث يجوز الخماف حولها وقابلة للتغيير والتبديل باختماف األزمنة واالمكنة")الفنجري، 

التفسير وة األخرى مثل الفقه والعقيدة سماميهو علم متميز عن بقية العلوم األخرى لكنه ذو اتصال بالعلوم اإل ميسما"االقتصاد اإل

األصول العامة التي تحكم النشاط االقتصادي والتي تشكل ما يعرف بالنظام يضم مجموعة  سماميالحديث، فاالقتصاد اإلو

والى ة يسماممستنبطه من القران والسنة واالحكام الفقهية التي تقررها الشريعة اإلالمبادئ ووهذه األصول  سمامياالقتصادي اإل

 تلك األصول والمبادئ" إطاريدرس السلوكيات والظواهر المالية وكيف يمكن ان تكون في  سماميذلك فان االقتصاد اإل جانب

 هـ(0100، سمامي)أصول االقتصاد اإل

رعية هذه الحرية عن القواعد الشتخرج  يجمع بين االقتصاد الفردي حامما معالم الحرية االقتصادية بحيث ال سمامي"االقتصاد اإل

ن ال أوبيت المال لعماج مشكلة الفقر و يجمع بين ذلك وبين االقتصاد الجماعي واساسها العقود الجماعية مثل عقد الزكاة المقررة،
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شئون الجماعة من كل الوجوه في استخدام فروض العين و فروض الكفاية وقضاء  يسمامفقر في اإلسمام، يعالج االقتصاد اإل

حاجة الجماعة وهو االقتصاد القومي كبناء المستشفيات والمدارس و المماجئ وتنظيم التوزيع والتعاون ضد االزمات والفواجع 

ق حة الفرد ومصلحة الجماعة على قواعد الحاقتصاد مختلط متوازن بين مصل سماميكالحرائق والفيضانات وعليه فاالقتصاد اإل

 مين مصطفى(أ يغلب مصلحة جهة على جهة أخرى")والعدل و التوازن بحيث ال

ة وحجر الزاوية له وهي األصول االقتصاديركيزتين ركيزة صلبة تشكل القاعدة األساسية إلى  يعمد سماميالنظام االقتصادي اإل

تناز ة، تحقيق العدالة المجتمعية و منع اكإسماميالمستمدة من القران الكريم و السنة النبوية مثل تحريم الربا واحمال صيغ بيوع 

القواعد الملزمة المال بيد فئة دون أخرى و االمر بالزكاة والصدقات وبيت المال والحث على العمل وإعمار األرض وغيرها من 

لتنظيم وتنمية الحياة االقتصادية، الركيزة األخرى غير ملزمة وليست ثابتة تستبدل وتتعدل بحسب مستجدات الحياة والظروف 

االقتصادية ومتغيرات الطبيعة والبشرية تتكون بحسب اآلراء والمقترحات من ذو الشأن من مفكري االقتصاد و أئمة اإلسمام 

ة مرن و معتدل ذو منفع سمامية ككل، لذا االقتصاد اإلسماميه القواعد المتغيرة ال تتنافى مع الشريعة اإلوغيرهم بشرط ان هذ

وقابل للتطبيق مع اختماف الوقت و الموضع لديه اطار ذاتي ثابت يحكم االقتصاد ولديه القدرة بذات اآلونة على التغير والتجديد 

 على حد سواء  بما يحقق العائد و المصلحة للفرد والمجتمع

 : لسمايييبادئ النظام االقتصادي اإل -2

نفيذ ومنها ة يلزم التقيد بها عن التسماميمبادئ واصول ثابتة من الشريعة اإلإلى  يستند سماميكما سبق الذكر انفا ان االقتصاد اإل

 ما يلي:

في  رادفالملكية الخاصة لألوحرية حرية التملك: "اإلسمام يقر الملكية الخاصة والعامة في ذات الوقت وهما مكممان لبعضهما  -أ

 (0202مع من خمال تحديد مفهوم الملكية")صماح، مقيدة بالصالح العام للمجت سمامياالقتصاد اإل

اصة في ان واحد كأصل وليس استثناء مؤقت فهو يقر الملكية الفردية يقوم على الملكية العامة والملكية الخ سمامي"االقتصاد اإل

مصلحة  تحقيق التوازن بين سماميوالملكية الجماعية ويجعل لكل منهما المجال الواسع الذي تعمل فيه، فمن خصائص االقتصاد اإل

قي، ان التوفيق بينهما ممكنا" )الطريكأو  الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما

 م( 0222

تملك وسائل اإلنتاج من اآلالت والمعدات واألراضي وغيرها وتكون الملكية مكفولة ومصونة بالشرع، ملكية  االحقية فيالفرد له 

 يازتهاكية تم حملتصحيح أو  تدخل الدولة االستثناء ويكون لهذا التدخل مصلحة وضرورة لمنع الحاق الضرروالفرد هي األصل 

 .بطرق غير مشروعةالتصرف بها أو 

 الحرية االقتصادية: -ب

اشكال  حدأ"اإلسمام موقفه متميز بين سائر المذاهب والنظم التي عرفتها البشرية في التعامل مع الحريات، الحرية االقتصادية 

المجتمع فهي تقوم على أساس حرية الفرد في البحث عن األفضل  أفرادالحريات التي اقرها اإلسمام ودعمها ونشر ثقافتها بين 

لحر في ا وعقلية وفكرية فالفردواالنفع له في حياته المعيشية بمعنى هي كنتيجة منطقية لما قرره اإلسمام من حريات سياسية 

 (0202التعامل والتعاقد والتصرف في شؤونه االقتصادية")إبراهيم، 
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 نسانطريق الحرية االقتصادية منضبطة بالضوابط األخماقية التي تمنع االحتكار واالستغمال لحاجات اإل"اإلسمام ال يقف ابدا في 

كل عناصر العملية االستهماك فقد ضبط اإلسمام أو  التجارةأو  وإدارة ممارسات ضارة بالمجتمع، سواء في مجال اإلنتاج

 م(0202صور االستغمال واكل أموال الناس بالباطل")واصل، االقتصادية بما يحقق الصالح العام ويحمي المجتمع من كل 

في  التي يرغبون األعمالهي حقيقية فهم احرار في اختيار المهن والحرف والزراعات والتجارات و فرادالحرية االقتصادية لأل"

دة بعدة مطلقة ولكنها مقي االقتصادية والحرية هذه ليستمزاولتها بدافع تحقيق المصلحة الخاصة ويتحملون نتائج اختياراتهم 

 ، فالضوابط كاالتي:لآلخرينضوابط تحمي الحريات الفردية 

 و أ االحتكار وال تخولهم حبس المال عن اإلنتاجأو  التعامل بالرباأو  ال تتيح لهم إنتاج المحرمات فرادالحرية االقتصادية لأل

 صرفه على غير مقتضى العقل وال يسمح لهم االضرار باآلخرين

 األسعار العادلة للسلع والخدمات بالتفاعل بين قوى العرض والطلب في سوق يسودها المنافسة المشروعة بدون اتفاق  تتحدد

 البائعينأو  بين المنتجين

 ية ووضوح األسواق بشفافإلى  االقتصادية ال تعفيهم من االلتزام ببيان المواصفات الحقيقية للسلع والخدمات فرادحرية األ

 ةبعيد عن المغاال

  فان الدولة يحق لها القيام ببعض األنشطة االقتصادية التي ترتبط بمصالح المجتمع  فرادلألمع الحفاظ على الحرية االقتصادية

إجراءات وتتدخل فيه بقوانين و فرادلألالعليا مثل انتاج األسلحة والخدمات العامة وللدولة الحق في مراقبة النشاط االقتصادي 

 م(0202صماح،االستغمال" )أو  تكارمن االح فرادتمنع األ
 

وتدخل الدولة في النشاط االقتصادي وانفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط،  فراديوجد حرية اقتصادية لأل سمامي"في االقتصاد اإل

لهم حرية ممارسة األنشطة  فرادفاألمجاله وكماهما مقيد وليس مطلق،  يتوازيان وكماهما يكمل االخر ولكلً  نكماهما اصما

 وليست تحديدها، فتدخل الدولة لمراقبة سمامة المعامماتالقيود هي تتعلق بكيفية استعمالها أو  االستهماكية واإلنتاجية والتدخل

نزع و أ حتى التأميمأو  وشرعية األنشطة وتحقيق التنمية االقتصادية وكفالة حد الكفاية لكل مواطن عن طريق مؤسسة الزكاة

الملكية الخاصة للمنفعة العامة، فاألصل األول هو الحرية االقتصادية واالصل الثاني هو تدخل الدولة وكماهما يكمل االخر وكل 

ة تنمح حق االختيار للفرد بشتى مجاالت حياته حسب سماميفي ضوء ما سبق فالشريعة اإل م(0222منهم له مجاله")الفنجري، 

تغمال اسأو  حكر األسعارأو  الضررإلى  عيشه دون ان تؤولأو  طريقة كسبه للمالأو  قتصاديةتأطير معين من ضمنها الحياة اال

ية له ان ينتج و يبيع ويشتري و يزرع و ينشأ ما يريد دون ان تشمل ضرر في صحة األشخاص إنسانحاجة المجتمع بطريقة غير 

على حرية الفرد االقتصادي بوضع اللوائح والتشريعات التي  حريتهم و للدولة حق مزاولة الدور االشرافيأو  العقليةأو  الجسدية

 تنظمها وتحكمها ما يحقق التنمية الشاملة. 

 الولسطية: -3

بين الروح والجسد بين إقامة الدين والكسب بين الدوافع  نسانهو الوسطية والتوازن في حياة اإل سماميفي االقتصاد اإل مبدأهم أ"

الفردية والمصلحة العامة بين الحقوق والواجبات بين االسراف واالنفاق والبخل فهي الوسطية تشمل جميع أوجه النشاط 

 (0202االقتصادي")صماح، 
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ي الوسطية في النظام االقتصاد مبدأى تطبيق هو دين وسط ال افراط وال تفريط ال غلو وال اجحاف فمن باب أول سماميالدين اإل

ال يدي العاملة ان تعمل وي حالة البخل والشح ال تستطيع األبحيث ال يكون بخل وال اسراف بل بين ذلك قواما، فف سمامياإل

الجوع و الفقر و البطالة و إلى  في نهاية المطاف المشاريع ان تستمر بسبب قلة الموارد وضعف الحافز وهذا ما يؤدي بدوره

 لترفياالبذخ و االسراف واالستهماك المجتمع وانتشار الجرائم، على النقيض من ذلك  فيامساك األموال بين يدي فئة قليلة 

بدون حكمة و روية وتخطيط لمشاريع تنمية في الوقت الراهن يصبح االقتصاد عاجز وفي مرحلة تقشف  تصرف أموال طائلةو

 .لية وصرفها سابقا بشكل مبالغ فيهتوافر موارد ما مستقبما لعدم

 العدالة: -1

فهي عدالة توزيع عوائد العملية اإلنتاجية على عناصر اإلنتاج المشاركة  سمامي"قيمة عليا في كل مراحل النشاط االقتصادي اإل

ألسباب خارجية عن ارادتهم والعدالة مطلب دائم وفي على العمل والكسب فيها، وعدالة إعادة توزيع الدخل على غير القادرين 

 (0202")صماح، شيءكل 

تشترك الدولة بشكل فعال في االقتصاد فهي مديرة القطاع العام وان اختلف حجمه، حيث تقوم  سمامي"في النظام االقتصادي اإل

م ي والعدالة في مجال مستوى المعيشة بما شرعه اإلسمانسانالمستوى اإلبالخدمات العامة وتعمل في زيادة وتعزيز التنمية وتحقيق 

وتتدخل في العماقات االقتصادية مثل اإلنتاج )الملكية والعمل( لتحقيق العدل من رعاية جميع العاجزين ألي سبب عن كفاية الحياة 

صالح طبقة معينة أيا كانت في أي جهة كان، ولتحقيق المصلحة العامة واالهداف االجتماعية العامة ال على أساس طبقي وال ل

 (يسمامونصرتها بل تتفادى الصراع بإقامة القسط وهو العدل والتوازن بين الجميع")مبارك، المؤتمر األول لماقتصاد اإل

يأمر بإقامة العدل والقسط في جميع أوجه النشاط االقتصادي بما في ذلك حماية حقوق العاملين والملكية والفئات  إسمامياالقتصاد 

وضعف اإلنتاج وتدهور  والعزوف عن العمل نهب األموالإلى  اجزة عن العمل فبدون عدل وحفظ جميع الحقوق يؤدي بدورهالع

 الحالة االقتصادية للدولة 

 التكايل والترابط: -5

مترابط وتتكامل احكامه فما يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين االحكام األخرى ففرض الزكاة  سمامي"االقتصاد اإل

الربح الحمال،  ة التي تحققسماميمثما يرتبط بإقرار حق الملكية، تحريم الربا يرتبط بتقديم العديد من عقود المعاممات المالية اإل

يتطلب تطبيق جميع أسس ومبادئ واليات واخماقيات االقتصاد  سماميوتحقيق النتائج المرجوة من االقتصاد اإل

 (0202")صماح، سمامياإل

يث ح بكافة األنظمة الدينية واالجتماعية والسياسية بحيث تتكامل بها النظم لتقديم حلول شاملة للحياة، سمامي"يرتبط االقتصاد اإل

 سماميوله الحكم، كما يرتبط االقتصاد اإلتكز على ان هللا هو مالك الملك ة التي ترسماميبالعقيدة اإل سماميان يتصل االقتصاد اإل

بالعبادات بفرض الزكاة لرعاية الفقراء والمساكين وأيضا ذو ارتباط وثيق بنظم المعاممات المالية اذ ان شرع ما يحفظ المال من 

 (سماميجماعي")مراد، مبادئ ومنهج االقتصاد اإلأو  أي اعتداء فردي
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ويه من نظم واحكام تتكامل مع بعضها البعض لحماية واستمرارية تة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة وما تحسمامياإل الشريعة

ة مثل ميإسماة فهناك أنظمة اقتصادية سماميالحياة على األرض بالوجه األمثل فالجانب االقتصادي جزء اساسي في الشريعة اإل

نب لتحقيق التوازن االقتصادي وتج سمامياالجتماعي، الحرية االقتصادية، صيغ التمويل اإلالملكية الخاصة والعامة، التكافل 

لضبط  ة الحمال والحرامسماميالتعارض بين مصالح الفرد والمجتمع والتوفيق بينهما وهذه األركان مرتبطة مع احكام الشريعة اإل

غش والسرقة والغرر و التدليس و ينتج من منتجات تؤدي النشاط االقتصادي وحماية من الضرر مثل الربا و االحتكار و ال

 حروب و غيرها.أو  اسقامأو  ألمراض

 التنمية االقتصادية الشايلة: -6

يادة واإلنتاج بل ان العمل وزحرص اإلسمام على التنمية االقتصادية وتعمير الدنيا وجاءت كل تعاليم اإلسمام حاثة على العمل "

هي ادية مية االقتصادة والفرد العامل قريب من هللا ومثاب على عمله الصالح في الدنيا واالخرة، التناإلنتاج في نظر اإلسمام عب

نمية اخذهم بأسباب التهللا بقدر تعميرهم للدنيا وإلى  ضروب العبادة والمسلمون قادة وشعوبا مقربون وأفضلفريضة وعبادة 

 م(0222، )الفنجرياالقتصادية" 

فوقها  ةوالدولة جميعهم مأمورون بالعمل ودفع عجلة التنمية وتعمير األرض والتعلم وطلب الرزق لتستمر الحياالفرد والمجتمع 

حتى تتوفر رغد العيش ووسائل مسؤولياته تنتج المنتجات والخدمات والرعاية وكل مقومات الحياة فعند قيام كل من بدوره و

ي القران الكريم والسنة النبوية أدلة عديدة للحث على النهوض والعمل وعدم االستقرار والراحة وتتحقق التنمية االقتصادية وف

التقاعس والكسل، عند قيام الفرد بمهام عمله يوفر ما يحتاجه الفئة المعنية من عمله ومن ناحية أخرى هو يحصل على مقابله 

تستمر ديمومة الحركة والعيش وتتحقق التنمية  المالي حتى يقتات ما يلزمه من سبل الحياة مقدمة من االخرين وهكذا دواليك حتى

 وهذا االمر لصالح الفرد نفسه.

 الضمان االجتماعي: -7

 الكفاية دحوهو ما جاء في اإلسمام بالمجال االقتصادي مبدأ الضمان االجتماعي بمعنى كفالة مستوى المائق لمعيشة الفرد  أبرز"

له احتياجات ضرورية للمعيشة تختلف حسب الزمان والمكان، في حال لم تسعفه  إسماميبمعنى ان لكل فرد وجد في مجتمع 

خزانة الدولة، الضمان أو  تعطل عن العمل عن تحقيق هذا المستوى المائق تكفل له بيت المالأو  شيخوخةأو  ظروفه كمرض

 م(0222إلسمام")الفنجري، هداره هو تكذيب لرسالة اإأو  نكارهإن مجرد أصميم الدين و االجتماعي في اإلسمام هو

وإلزام الدولة بتحقيقه، تعد الزكاة اول تشريع منظم في سبيل "الضمان االجتماعي هو الحق الثابت للفقراء في أموال األغنياء 

ضمان االجتماعي غايتها هو تحقيق الكفاية لكل محتاج في المطعم والملبس والمسكن وسائر حاجات الحياة، الطريقة التي اتخذها 

ي تكمن في ضرورة إيجاد القطاعات العامة التلمذهب االقتصادي في اإلسمام لتمكين الدولة من القيام بتحقيق الضمان االجتماعي ا

المجتمع ورصيد الدولة بوصفها  أفرادضمان لحق المحتاجين من جانب الزكاة إلى  تتكون من "موارد الملكية العامة" لكي تكون

 م(0200راعية اجتماعية يمدها بالنفقات المازمة لتحقيق الضمان االجتماعي")الحميدي، 
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 عاجز عن تحصيل لقمة العيش إنسانحالة من المعيشة الكريمة لكل أو  توفير حد الكفاية سماميمن أولى أولويات االقتصاد اإل

 ركان اإلسمام فبه يكونأالزكاة وكان هو الركن الثالث من غيره، لذا شرع أو  كبر سنأو  سواء أكان العجز بسبب عاهة مستديمة

هناك توزيع عادل لألموال وعدم حصرها بيد طبقة واحدة معينة في المجتمع فالضمان االجتماعي يحقق التكافل والعطاء والمحبة 

 التنمية.المجتمع وما بدوره يشكل االستقرار والتطور ودفع عجلة  أفرادبين 

 المحور الثاني: ياهية االقتصاد الرقمي وخصائصه:

 يفهوم االقتصاد الرقمي: -0

"االقتصاد القائم على التكنولوجيا الرقمية براز تعريفات االقتصاد الجديد من عدة مصادر منها: إسنعرج في هذا المحور على 

رقمية التي االليات الإلى  واألجهزة والبرمجيات والشبكات باإلضافةويرتكز على عدة مكونات، منها البنية التحتية التكنولوجية 

كة التي تتم بالكامل على شب اإللكترونيةوالمعاممات  اإللكترونيةالتجارية واالقتصادية ومنها التجارة  األعمالتتم من خمالها 

 (0202)األمم المتحدة،  االنترنت"

االقتصاد القائم على االنترنت والويب وهو االقتصاد الذي يتعامل مع إلى  لإلشارة"االقتصاد الرقمي هو التسمية المستخدمة 

المعلومات الرقمية الزبائن الرقميين والشركات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، المنتجات الرقمية فهو يقوم على األفكار أو  الرقميات

 (0202)نور الدين،  واالبداع وليس األشياء المادية"

تصادي متطور قائم على االستخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكة االنترنت في مختلف أوجه النشاط االقتصادي وخاصة "نمط اق

 مرتكزا على االبداع والمعرفة والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيات االعمام واالتصال" اإللكترونيةالتجارة في 

 (0202)فوزي، 

ند مستخدما بشكل أساسي ومست شيء ملموسأو  القتصاد الرقمي هو اقتصاد جديد افتراضي بما أوراقما سبق ان ام يتمخض لنا

يما وتشاركية المعلومات وتبادل الثقافات فوالمهام  عمالمسرعا لأل اإللكترونيةوعلى شبكة االنترنت والتقنية الحديثة واألجهزة 

العمولة أي سرعة انتشار المعلومات والبيانات وسماسة التواصل واالتصال لكافة وهذا ما بدوره اظهر لنا مفهوم بين دول العالم 

على الدولة  دد يعود باإليجابالنواحي ما يتأتى منه المعرفة واهميتها لذا يكنى بـ اقتصاد المعرفة فبطريق البحث والتطوير والتج

 ألصعدة. بالتالي التنمية والنمو على جميع ا بتكاراتواالبداع والفرادة باإل

 يبادئ االقتصاد الرقمي: -2

 البنية التحتية الرقمية:  -أ

 القطاعاتو المجتمع شرائح لجميع المناسبة والجودة وبالسعر عالية بسرعة متوافر يكون ان ويجب البنية هذه أساس هو االنترنت

 قدميم مع االستراتيجية والشراكات االستثمار الخدمة، استمرارية على والمحافظة واالنقطاع والعطب القطع اخطار من وحمايته

 االتصاالت، تقنية على والصرف االنفاق حوكمة على المحافظة مع وتقدمها، الرقمية التحتية البنية لتطوير الطرق أبرز من الخدمة

 طريق عن لرقميةا البنية من ينتج ضرر أي من وحمايتهم امن بشكل التقنية استخدام بطرق والمستغلين المجتمع وعي ورفع تثقيف

 .وتطويرها التحتية البنية على للمحافظة األهمية بالغ أمر يعتبر والقواعد بالمواصفات االلتزام
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 وضمان لرقميا التحول عملية لتفعيل اساسي مطلب وهي الرقمي االبتكار بيئة لخلق الرقمية االسس من تعتبر التحتية البنية" 

 (م0202، العربية الدول جامعة" )فعاليتها

 البيانات: -ب

 صناع وتساعد ةواالجتماعي االقتصادية للعقبات المبتكرة األفكار تتولد حتى البيانات هي الرقمي لماقتصاد األساسية الركائز أحد

 جودة تحسين وه الجديد لماقتصاد المتبنيه الدولة من بد فما القطاعات لجميع والكفاءة الشفافية تعزز انها كما قراراتهم في القرار

 منها، فادةاست اقصى لتحقيق وخصوصيتها البيانات لحماية واللوائح السياسات وسن تكاملها على والحرص البيانات وتوافر

 عتمدي المعلوماتية على قائم اصبح االقتصادي التوجه ان بحيث الرقمنة عصر في المعاصرة المجتمعات قوة صارت المعلومة"

 االقتصادي لتطورل الوحيد الرئيسي المفتاح الطبيعية الموارد تعد ولم لماقتصاد اساسي كمحرك المعلوماتية و الفكرية الثروة على

 (م0202 حسن،")البشرية للقوى الكمي والعدد

 المنصات الرقمية: -ج

 كومةحأو  أفرادكان أتمحور حول خدمة المستفيدين سواء ن يكون هناك منصات تأيق االقتصاد الذكي من المهم حتى يكمن تحق

باالستفادة من البيانات والتقنية الناشئة لضمان الوصول السريع لما يحقق من رخاء مجتمعي ونمو اقتصادي نتاج  أعمالقطاع أو 

مع االخذ بجادة الضوابط والتنظيمات المازمة لحفظ كافة الحقوق المبتكرة  األعماللماستخدام األمثل لمثل هذه التقنيات ونماذج 

 .األمنوتوفير 

 نيات:التق -د

والصالح العام لما يسهل من أمور الحياة والمعيشة متفاديا  نسانالتقنية الرقمية الناشئة الهدف من تفعيلها هي تسخيرها لخدمة اإل

 وقيم المجتمع وثوابته بل تدعم اإلنتاج وتحفز العمل والتنافس واألفكار الخماقة  نسانما من شانه الحاق الضرر بحقوق اإلأي 

  بتكاراال -ر

 االقتصاد يةوتنم تعزيز في تسهم المستحدثة األعمال ونماذج والتقنية البيانات في المبتكرة والحلول والمبادرات االفكار حداثة

 لتحولل محفز هو االبتكار" لألفراد العامة والمصلحة والمجتمع االقتصاد على والعائد القيمة ذات المنتجات تطلق ثم الرقمي

 لخلق لسحابيةا الحوسبة الضخمة، البيانات االصطناعي، الذكاء االبعاد، الثماثية الطباعة مثل الحديثة التقنيات تساهم حيث الرقمي

 األعمال طاعاتق بها تعمل التي الطريقة كبير وبشكل التغيير من ويمكنها الصناعات من العديد في المضافة للقيمة جديدة مصادر

 (العربية الدول" ) األنواع بكل

  البشري المال رأس -ز

 الحياة ساليبأو العمل الية يحسن فكري وانجاز عالية انتاجية من تحققه لما المؤهلة البشرية للكوادر متعطش يبقى دائم العمل سوق

 االقتصاد عزيزت في يسهم ما وهذا المنوعة الخدمات لتقديم وتوظيفها وصيانتها التقنية واستخدام والتجدد االبتكار حس من لديه لما

 ،والمعلومات المعارف استخدام من وتمكنه البشر قدرة أهمية من تنطلق نموذجية على الرقمي االقتصاد يقوم" الرقمي
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 بوصفه شرللب واالبداع الفكري الرصيد أهمية على باألساس ويركز انتاجية اقتصادية قيمة له رئيسي وتطويرها كعامل وانتاجها

 ساسأ على قومي االقتصادية المؤسسات رصيد وأصبح المستدامة التنمية وتحقيق الثروات وخلق االستثمار عوائد زيادة على قادًرا

 (م0202 ،)حسن" والمعلوماتي المعرفي مخزونها

 الرقمية: البيئة في الثقة -س

 الرقمية تالتعامماإلى  األعمال وقطاع الحكومية والجهات األفراد تشجيع من البد التقنية في االقتصاد وينخرط الرقمنة لتتفعل

 الثقة رعلتز عالية موثوقية وذات آمنة رقمية بيئة يخلق ما السيبراني األمنب المتعلقة األنظمة تشريع عن مناص ال وبالتالي

 روريض واألفراد األعمال وقطاع الحكومة قبل من الرقمي التبني تحسين" الرقمنةإلى  بالتحول والجهات األفراد لدى والتحفيز

 (العربية الدول جامعة" )الوطنية القدرات باستخدام كبير اقتصادي اجتماعي تأثير تحقيق اجل من

  السوق انفتاح -ك

 التجارة اتتطبيق وتمكين الرقمية لماستثمارات وداعمة تنافسية بيئة لخلق الدولية والقوانين االلتزامات ضمن االسواق فتح

 ونمو يزتعز في يسهم تدعمها وقواعد اللوائح أطار في وتأطيرها الصعوبات وتذليل الحكومية االجراءات وتسهيل اإللكترونية

 ازدهار ىعل تساعد بيئة يوجد وان الرقمية والخدمات للمنتجات بسهولة الوصول يمكن الموحد الرقمي السوق" الرقمي االقتصاد

 (العربية الدول جامعة")النمو معدالت وتعظيم الرقمية واالسواق الشبكات

 :لسماييالمحور الثالث: دور االقتصاد الرقمي في تعزيز االقتصاد اإل

اجتماعيا و أ التنمية والنمو واالزدهار في نواحي عدة سواء اقتصادياإلى  جميع الدول بمختلف أنظمتها االقتصادية تسعى وترغب

تهافت وأصبحت البلدان ت هميةالمعلومات الصورة واألوخمافه فتتبنى وتواكب كل ما هو جديد بعالمنا اليوم يتصدر تكنولوجيا 

ة التحول الرقمي مبادرمبادرة ال بإطماقفتراضي وذلك بها، المملكة العربية السعودية من أوائل اقتصاديات العالم تبنيًا لماقتصاد اال

 لحكومة السعودية مناخ ابتكاريلتحقيق اقتصاد قوي ومتنوع و مستقبل مشرق امام الدولة، حققت ا 0202الرؤية كأحد مستهدفات 

حتى تكون اكثر الدول ابتكاًرا في الساحة بحيث قدمت الخدمات العامة الحكومية بشكل رقمي يمتاز بالسهولة موفًرا الوقت والمال 

ال نغفل و والجهد للمستفيدين و دأبت على ان تكون البنية التحتية الرقمية متطورة ومتينة قادرة على عمل التحول الرقمي المنشود

ر سيتم ففي هذا المحواكيد عن دعمها المستمر لتطوير الكفاءات واالستثمار في النشأ الحديث من الشباب ألجل صناعة التقنية 

متخذين المملكة العربية السعودية نموذجا للوقوف على ما  سماميمن مبادئ االقتصاد اإل مبدأاسقاط االقتصاد الرقمي على كل 

 ة االقتصادية: سماميالجديد يتقاطع في نقاط تماق الركائز اإلذا كان االقتصاد إ

 -حقل الزكاة والتبرعات والتكافل االجتماعي:  -1

قديم خراج الزكاة وتإجل أتطبيق زكاتي: أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة تطبيق زكاتي للهواتف الذكية من  -أ

 زكاة الواجبة وإمكانية دفع الزكاة بطريقة ميسرة مرنة وموثوقة عبر نظام السدادخدمات أخرى كحاسبة الزكاة لتحديد نصاب ال

لى إ المحصلة من التطبيق مباشرةمعلومات أخرى تتعلق باإلمر، حيث تتوجه أموال الزكاة  ةيأوخدمة التذكير بمواعيد السداد و

 ركان اإلسمام.أم فريضة الزكاة الركن الثالث من في إتما فرادبرنامج الضمان االجتماعي هذا ما بدوره يساعد الكثير من األ
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تم وضعه من قبل وزارة الموارد البشرية بموجب التشريعات لتحقيق الحماية االجتماعية للفئة برنامج الضمان االجتماعي:  -ب

ه تحسين العمل لهم هذا ما بشأنالمحتاجة من الفقراء المستحقين للزكاة وذلك لتقديم الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وسنح فرص 

 جوانب معيشتهم االجتماعية واالقتصادية والصحية، 

الخيرية ورفع نسبة تأثيرها على المجتمع  األعمالمنصة احسان: منظومة احسان جاءت لتقديم حلول رقمية تمكن من استدامة  -ج

يرها تعليمي وغأو  تبرعيه عدة سواء في الصحيوذلك بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والغير ربحي كما توفر مشاريع 

مته المعلوماتي وتغذية المتبرعين باألثر الرجعي لتبرعاتهم، وابرز ما قد األمنالكثير مع االتسام التام بالشفافية العالية والسرعة و

هم، كما اهاليإلى  دتهممنظومة احسان في الوقت الراهن هي منصة فرجت لطرح فرص التبرع لسجناء الحقوق المالية لتعجيل عو

 توجد فرص أخرى مثل ترميم المساكن وسماسل األغذية وسداد ايجار المنازل ونحوها التي ال يسعفنا المجال لذكرها.

 العقاريأو  تحقيق التكافل السكنيمبادرة مطروحة من مؤسسة اإلسكان التنموي االهلية الغاية منه منصة جود اإلسكان:  -د

و أ المنظمات مانحة بحيث تعرض الحاالت المستحقة عبر جمعيات مثل جمعية المنازلأو  أفرادللمستفيدين يتحصل الدعم من 

جمعية نماء االهلية والكثير من ذلك، كل المساهمات التنموية تحت رقابة وزارة الداخلية والبنك المركزي أو  جمعية ود الخيرية

 بادرة االبتكار لتعزيز العطاء الخيري التنموي بالمجتمع في قطاع العقارات.السعودي محققةً تلك الم

سهولة ر أكثبشكل عززت وساعدت باآلتي: تحقيق لتحقيق وتطبيق قاعدة الضمان االجتماعي يتضح لنا ان الخدمات الرقمية 

ضوح والحوكمة الو المتبرع لهم، تحقيقأو  بيانات المتبرعينوسرعة وكفاءة بعيدة عن التعقيد وتتسم بالخصوصية فيما يخص 

 وضمان لعمل تلك المنظمات الخيرية واوجه صرفهم لردم فجوة الغموض وتقليص جرائم االحتيال المالي والسرقة وغيرها

خيرية لكما أسهمت الرقمية في زيادة الموارد المالية للمؤسسات ا، إعطائها للشرائح األكثر الحاًحا وكم احقية االستحقاق للمستفيدين

حتى يتسنى لها القيام بدورها المجتمعي، رفع مستوى الوعي بثقافة االنفاق في سبيل هللا والتضامن المجتمعي و زرع روح التعاون 

بحكم تسارع النشر والترويج لعمل الجمعيات الخيرية بأقل تكلفة واعلى مفعول لتمكن من استجابتها المجتمع  أفرادوااللفة بين 

م حيث اطلقت السعودية منصة 0200الطارئة كالكوارث الطبيعية مثل ما هو حاصل فترة فيضانات باكستان  السريعة للحاالت

لاير  32120400يمته المياه واكثر حيث بلغ التبرع ما قأو  االيواءأو  ساهم لجمع التبرعات إلغاثة المتضررين من ناحية الغذاء

 ومساعدته.   نسانق الكفاية المعيشية لإلفي مدة وجيزة؛ بذلك توافرت القدرة الفورية لتحقي

 :حقل حفظ الحقوق -2

حفظ ل إلكترونيةيجار: أطلقت من قبل الهيئة العامة للعقار معتمد من وزارة العدل فهي عبارة عن شبكة شاملة متكاملة إمنصة  -أ

حقوق أطراف العملية االيجارية وتقديم حلول رقمية ذات قيمة مضافة في ميدان االيجار العقاري في المملكة لتحسينه والرقي به 

وكبح الثغرات والفجوات لتحقيق التوازن والثقة لحماية كافة الحقوق وزيادة الفرص تذليل المخاطر االستثمارية ما يتم عنه معادلة 

الطلب والعرض فيعكس باإليجاب على أسعار اإليجارات وكل ذلك عبر عقود موثقة ومعتمدة ونافذة تعزز سداد  األسعار بواسطة

 .المستحقات وإنقاص إشكاالت التعثر

خدمة مقدمة من قبل وزارة العدل حيث قدمت مجموعة منتجات منها ما هو يختص بالخدمات العدلية والقضاء بوابة ناجز:  -ب

قرارات والتراخيص الصادرة من وزارة العدل وإمكانية تحميل المستند وليس الحصر االطماع على اإللمثال فعلى سبيل ا
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ألطراف الدعوى وعمل  اإللكترونيالصك العقاري، اتاحة خدمة التقاضي أو  كترونيا، استعراض حالة وبيانات صك الحكمإل

ن خدمة الرهون والعقارات حيث مالك العقار يطلع على عقاراته الترافع وتبادل المذكرات والرد على طلبات الدائرة، االستعمام ع

ة يمكنه فقد صك الملكيأو  الخاصة والمعلومات الخاصة به، عمل نقل ملكية العقار للمشتري دون زيارة كتابة العدل وفي حال تلف

ولود إضافة مأو  يق ورثة المتوفياصداره سريًعا عبر البوابة، و ال مناص عن استعراض الحالة االجتماعية وعقد الزواج و توث

 لوثيقة الورثة.

ت يمكنهم من تتبع الحقوق المالية كالبدال فرادالصدارة من وزارة المالية لعدة فئات كاأل اإللكترونيةأحد الخدمات : عتمادامنصة  -ج

 والرواتب واالستقطاعات والمستحقات السابقة والقادمة المصروفة من الحكومة، أيضا معرفة إعفاءات القروض والعوائد السنوية

تماد فيتسنى اع عن منتجاتليست بقصية  األعمالأوامر الدفع وخمافها وما يتعلق بشأن المشتريات والمنافسات الحكومية؛ قطاع أو 

لهم متابعة امر تعويض المنشآت ووثائق موظفي المالية ومتابعة معاممات، والحكومة أيضا لها من الخدمات المتاحة بالمنصة 

العديد كتوثيق التعاممات المالية للجهات الحكومية والقيام كل ما يخص امر الميزانية والعقود من حيث التسجيل واالجازة وجميع 

مانات والقيام بمهام المشتريات والمنافسات الحكومية أو األ عهد وسلفأو  في وعاء المدفوعات من مطالبات مالية ما شأنه يصب

 مثل طرح المنافسات، الترسية، الضمان البنكي والكثير من قبيل ذلك بكل سماسة.

سواء لتلبية خطة التحول الرقمي  والمؤسسات على حد فرادموقع الكتروني تحت اشراف وزارة العدل تخدم األ منصة نافذ: -ت

في المملكة فهي تدير السندات التنفيذية بكافة أنواعها وتحمي حقوق األطراف في التعاممات التجارية من العبث كما تعمل على 

 تنظيمها وحمايتها بجودة وشفافية عالية وتسهل إعادة الحق لصاحبه بالربط مع محاكم التنفيذ.

سات فيما والمؤس فرادللحقوق الفكرية: تقدم الهيئة خداماتها الكترونيا لصون وحفظ وحماية الحقوق األموقع الهيئة السعودية  -د

االبداع الناشئ منهم فيتم الحصول على براءة االختراع والعمامات التجارية والنماذج الصناعية والتصميمات أو  يخص األفكار

 مال للفرداالستغأو  م استعمالها من قبل الغير وتكون حصر االستعمالبعده التخطيطية وحق المؤلف وغيره، حيث تحفظ حقوقهم

تم رفع دعوى انتهاك تأو  "الفكر"، فالحصول على وثائق الحماية وانفاذها وتوافر المعلومات الخاصة بهاالمنظمة مالك الحق أو 

 ايام بحد اقصى وبأقل التكاليف. 0أو  بشكل الكتروني عبر الموقع فوريًا

 رونياإللكتللعمل: ضمن مجموعة ما تقدمه وزارة الموارد البشرية حيث يتم بها عملية التوثيق  اإللكترونيةالخدمات بوابة  -و

ا ولعقود العمل المرن أيضلعقود العمالة المنزلية داخل المملكة لحفظ جميع حقوق األطراف ذات العماقة مع تأكد شمولية العقد، 

 ليتم مزاولة العمل وحفظ كافة الحقوق وتنجز الخدمة فوري الكتروني.  يتم توثيقه بين صاحب العمل والموظف

ب ير وامكانيتها على ردع النصالكث ءالشيالسالف ذكرها فيها من العون على حفظ الحقوق وضبطها  اإللكترونيةن المنصات اآل

تواقيع االختام و البذي قبل عهد األوراق ور مقارنًة ويتجلى لنا انها أسهمت في حفظ حق التملك بشكل كبي السرقةأو  حتيالواال

 واطن، فالممتلكات محفوظة للموالشهود حيث يسمح بها التزوير والتدليس وشهادة الزور وخمافه دون دليل قاطع على ملكية الشي

معرفة ما له الحكومة ومالها من ملكية عامة، يتمكن صاحب الحق أو  المنظمات الخيريةأو  كيانات القطاع الخاصأو  المقيمأو 

مصّدقة تحت اشراف ومتابعة الجهات الرقابية أي توقيت زمني بطرق ميسورة بسيطة أو  وما عليه مطلًعا عليها في أي موضع
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لردع المحتالين ونهب الحقوق لتضمنها اللوائح واألنظمة التي تكفل الحماية والصون وااللتزامات لطرفي العماقة لمنع الظلم 

 .رغبهمآل تإلى أو  حقه، وتمكنه الرقمية من حرية التصرف في الممتلكات بالبيع واالجارة واالستثمار الجور وإعطاء كل ذي حق

 حقل التنمية االقتصادية: -3

المقدمة من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية لتقديم معلومات وباقات  اإللكترونيةمنصة صناعي: أحد الخدمات  -أ

تصدير المنتج الصناعي مثل طلب ترخيص صناعي، دعم التوظيف، إلى  خدمات للمستثمر في المجال الصناعي من بداية الفكرة

لمعلومات ل الخدمة تسهيما لإلجراءات وتوافر دمياالعفاء الجمركي، التخليص الكيميائي وغيرها وذلك عبر شمولية بين أعضاء مق

 الصناعية وطرح الفرص االستثمارية الصناعية الجديدة للمهتمين من المستثمرين 

االقتصادية تسهيما له، حيث تلك  األعماللمن يرغب ببدء ممارسة  إلكترونية: يقدم خدمة عمالمنصة المركز السعودي لأل -ب

يهدف لرفع اإلنتاجية الشركات التي تعمل في السعودية بخدمتها رقميا  ة بشكل فوري وبرسوم رمزيةالخدمات متكاملة عالية الجود

تيح له ت تفاديا لهدر الوقت والتكاليف وتشجيع على االستثمار والنمو االقتصادي لزيادة حجمه في اإليرادات الحكومية، حيث

 من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص الخدمات 

في السعودية تخدم منظومة ريادة  األعمالمنصة رقمية لتجميع الحاضنات ومسرعات موقع حاضنات ومسرعات السعودية:  -ج

لخدمات عدة: بصمة للمستشارين  إلكترونيةحيث تجمع متاجر المنشآت  وديمومةهم أعمالوحفز الرواد على استدامة  األعمال

برمجية لتطوير التطبيقات وانشاءها بشكل سهل، متجر  Appery.io، المنشأة نيابة عن إلدارة وتشغيل أنشطة الموارد البشرية

راس مال إلدارة جداول وحصص المماك وخطط األسهم للشركات الناشئة ببساطة، فماش ليد إلدارة المبيعات وزيادتها للشركات، 

click up حاضنة  022ثير حيث توحي اكثر من منصة إلدارة المشاريع والمهام والتنسيق بين األعضاء بسهولة وغيرها الك

 منشاة  122ومسرعة واكثر من 

 سجلمن قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم خدمات الثروة الحيوانية جميعها منها:  إلكترونيةمنصة انعام: خدمة  -ح

 الفسح، طلبات استيرادالتحصينات واألدوية واالمراض، السجل الصحي للقطيع، المختبرات البيطرية والمحاجر، طلبات 

الحيوانات، تقديم الدعم المادي لتربية المواشي وغيرها التي تسهل وتيسر عمل من يعمل في قطاع الثروة الحيوانية كنوع من 

تشجيع المشاريع الصغيرة وتوافر الموارد الغذائية بشكل كافي، الدعم المعنوي ألصحاب المشاريع الريفية لخفض أعباء القطاع 

 والحيواني في السعودية وتوافر جميع المتطلبات لتحقيق نمو مشاريع تربية المواشي.النباتي 

تعمل على تسويق وطرح الفرص االستثمارية لجميع القطاعات منها الصحة،  إلكترونيةمنصة منصة استثمر في السعودية:  -خ

به  وافرةلبيئة االستثمارية في السعودية والمزايا المت؛ فهي تعرف المستثمر المحلي والعالمي على االتعدين، الطاقة، النقل والكثير

التواصل، عن طريق توحيد الجهود والوسائل بين كافة الجهات سواء الحكومية والخاص وغيرها ما يتحصل في  ليةوتسهل عم

 النهاية من دعم النمو االقتصاد السعودي.

صدير لخدمتهم بشكل الكتروني وسريع فيما يخص التجارة والتمكان افتراضي موحد لصالح عمليات االستيراد منصة فسح:  -ر

 فراج عناإلأو مصدر،  مين، خطاب الفسح، التسجيل كمستردأعمام عن رسوم الجمركية، رسوم التالدولية وذلك مثل االست
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المستورد وايضا من خدمات الموانئ البحرية والمنافذ الجوية والبرية وتتبع الشحنات، البريد السريع والعديد لتيسير الخدمات 

 فرادالمنظمات واأل أعمالاللوجستية لدعم 

تجة سر المنلصغر واأللحفز المشاريع متناهية االمنصة الوطنية لألسر المنتجة: خدمة مطلقة من بنك التنمية االجتماعية  -ز

الخدمة أتت لدعم  والحرف والمهن من المواطنين عبر تقديم قروض بدون فائدة بواسطة جهات متعاونة والبنك هو المنسق وهذه

 سر المنتجة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في السعوديةقطاع مشاريع األ

صندوق التنمية البشرية "هدف": تقدم هذه المنصة باقة خدمات تدعم توظيف وتدريب الكوادر البشرية في القطاع  منصة -س

ظيف وخطط ودراسات تهدف لتووالمشاركة في تكاليف تأهيل القوى الوطنية ودعم التمويل برامج ومشاريع  الخاص والغير ربحي

 ،الموارد البشرية السعودية وغيرها من الخدمات للمنشآت من جهة أخرىالسعوديين أيضا تقديم قروض لمنشآت تأهل وتمكن 

يدي مقدم لخدمات تمكين األ فرادوهي عبارة منصة شاملة لسوق العمل في السعودية بين قطاعات واأل قاتمثل برنامج تمهير، طا

تاز بالجودة وذات قدرة على التطور لخلق سوق عمل رقمي يمبدال من الوافدين ويهدف العاملة إلحمالهم في االقتصاد الوطني 

 وهو برنامج لتمكين القوى العاملة من ذوي ، صيفي، اعانة البحث عن العمل، توافقلتحقيق تنافسية قوى العمل في السعودية

ول صدعم العمل الحر، تمكين المرأة عبر برامج قرة وواإلعاقة للعمل بالقطاع الخاص شاملة الحقوق والمهارات والبيئة وغيرها، 

ز موزعة وهي مراك ، أيضا تشمل مراكز التأهيل والتوظيف عن بعد:ويدعم التثقيف المهني عبر دورات وبرامج اكاديمية تعليمية

على مناطق المملكة لمساعدة كما من الباحثين عن عمل والموظفين بحيث تدعم الباحثين بالتدريب وتقديم االستشارات وخدمات 

تم التسجيل ، كل هذه الخدمات يموظفين لتقديم خدمة ما بعد التوظيف لماستقرار الوظيفي والتطويرالتأهيل للحصول على عمل، ولل

 إللكترونيةاما سبق ذكره ما هي اال غيض من فيض من المنصات والتطبيقات . كترونيا بشكل سلس ومضمونبها واالستفادة منها ال

ي أسهمت الرقمية ف زراعة وتجارة خارجية وخمافها،في االقتصاد من صناعة و في السعودية التي تخدم وتساند جميع الميادين

ثمان ونقل الممتلكات وتداول األموال في االقتصاد، توافر كم من المعلومات المساعد في التخطيط الجيد وسرعة سرعة تحصيل األ

قليل نسبة الفقر، للفرد وتالتالي رفع مستوى الدخل اتخاذ القرارات، تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية للعمل للقضاء على البطالة ب

ادية ، كل هذه تعزز التنمية االقتصيدي العاملة في مشاريعها لتحصيل الرزق و رفع مساهمتهم في الناتج المحلي اإلجمالي دعم األ

 في الدولة وتساعدها على النمو وتحقيق مستوى معيشي ممتاز للناس.

  حقل الحرية االقتصادية: -1

 يدي العاملة بكافة األنواع دون احتكارسر المنتجة واأللمشاريع واألفكار االبتكارية واألتوجد منصات رقمية مساندة ومساعدة ا

و أ تطبيق رقمي ذات خدمات ميسرة تعزز وتحفز العملأو  تحديد للفرد بالقطاع الذي يعمل فيه فكل القطاعات متاح لها منصةأو 

حرفة أو  دون إرغام ألحد على مهنةاالتجار به وتسهل اإلجراءات وكما توجد منصات تطرح فرص عمل منوعة لكل المجاالت 

لكافة  مالاألعوحاضنات معينة مثل منصة هدف التي تحدثت عنها آنفًا تدعم العمل الحر وتوفر فرص وظيفية في القطاع الخاص 

منصة وطنية موحدة للتوظيف بالقطاع العام والخاص متاحة لجميع المؤهمات المشاريع وأيضا منصة جدارات فهي عبارة 

والمسميات الوظيفية بشكل رقمي وسلس، المنصات الرقمية مثل: منافع، سكوبير، افاق، إمكان، مكيال، تعميد، سهلة، اصيل 

حية أخرى توفر موارد المالية وغيرها تحت هيئة السوق المالية التي تطرح فرص استثمارية للمستثمرين من ناحية ومن نا

ص ة ومعتمد من الهيئة الشرعية فالفرسماميللمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل بالدين والملكية متوافق من االحكام اإل
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ن سيمبتكرة تعاون على النمو والتح إلكترونيةعبر خدمات منوعة بكافة االقطاعات والمستثمر مخير بينها بما يتوافق مع أهدافه 

بالقطاعات الحيوية دون تقييد، منصة قوت بمثابة مظلة واحدة لقطاع المقاهي والمطاعم والعاملين بهذا الحقل  عمالالمستمر لأل

 توظيف أو الكيان التنظيمي من عملأو  ، بالتالي أيًا ما يرغب به الفرداألعماللمازدهار به وتحقيق حياة جيدة للموظفين و رواد 

ستثمار في أي مجال من المجاالت فاألمر متاح له ميسر بشكل رقمي وأيضا تحت اشراف جهة رقابية منظمة االأو  بدء مشروعأو 

 تكفل أطر عملها وسن التشريعات وتحفظ الحقوق فيكن مخير ايهما يشاء.

 حقل الولسطية: -5

من منطلق الوسطية واالعتدال وعدم االسراف وحفظ النعم التي اوهبنا هللا إياها اقامت جمعية حفظ النعمة  منصة حفظ النعمة:-أ

النعمة  بترشيد االستهماك وحفظ فرادعودها الحفاظ على الفائض من األطعمة بشكل نظيف واعطائه مستحقيه وتوعية المجتمع واأل

قليل االضرار على اقتصاديات االسرة والمجتمع باستخدام الوسائل التكنولوجية في النواحي االجتماعية والصحية واالقتصادية لت

الوسطية  بدأمالحرية االقتصادية فيها نوع من تدعيم  مبدأ، أيضا منصات التي تطرح فرص استثمارية السالف ذكرها في الحديثة

ن نفع على الفرد والمجتمع و اقتصاد الدولة بدال مبحيث يتم استغمال األموال واستثمارها في المشاريع التنموية التي تعود بال

ومؤسسات تخلق فرص وظيفية ومصدر دخل  أعمالاستهماكها وصرفها على الكماليات ومظاهر البذخ، فعند وضعها في 

ري ااألكثر عوًزا للمال، منصات تقنية تدعو لمادخار ورفع الثقافة المالية على سبيل المثال: منتج زود االدخ ألشخاص اخرين

التابع لبنك التنمية االجتماعية مقدم لعممائه حيث تساعدهم على االدخار وإمساك مبلغ نقدي يسير عبر خطة ادخارية سهلة تمكنهم 

تطبيق سيركليز مصرح من البنك المركزي السعودي يدعم فكرة االدخار عن طريق الدخول مع دوائر على تغطية احتياجاتهم، 

هكبه  ، تطبيقإلكترونيةتعثر بضمانة من شركة سيركليز وتكن خدمة أو  المدخرات دون تأخيرمضمونة "جمعيات" ثم استمام 

اول منصة ادخار تعاوني في السعودية بتصريح من البنك المركزي السعودي لتقديم حل متكامل "الجمعية المالية" بكل سماسة 

البنك المركزي السعودي لتقديم خدمة  مالية مصرح منعبر تطبيقات الهاتف بشكل امن، منصة موني لوب أيضا منصة تقنية 

قني تطبيق صندوق االدخار نظام تالجمعية بما يتناسب مع احتياجات الفرد وصوال لتحقيق األهداف المالية، أو  االدخار التشاركي

تهماكية من لمصاريف االسشامل لتقديم خدمات مالية بشكل الكتروني يستفيد منها الفرد والمؤسسات بحيث هذه الفكرة تقلل من ا

 االدخار االختياري ما بدوره يعالج االستهماك اليومي عن طريق ادخار جزء من مصروفه.أو  خمال الشراء الموجه

 التكايل والترابط:حقل  -6

والترابط ة غير مباشر في تحقيق التكامليأو  ما سبق التطرق اليه من منصات وتطبيقات التي تدعم كًل في حقله تسهم بشكل مباشر

تطبيق زكاتي تدعم متطلبات الشريعة وويه من خدمات تلجميع أوجه ومكامن الحياة على سبيل المثال منصة احسان وما تح

زكاة وتدعم الجانب االجتماعي لما فيه من والحث على االنفاق بحكم ان ذلك مقصد شرعي من صدقات وتبرعات وة سمامياإل

لو  على الصعيد االقتصادي تسهم التبرعات المكتسبة مجتمع محققا بذلك التكافل والتراحم،مساعدة الغير ومساندة لمعظم فئات ال

لرفع مستوى  مناألباليسير في تحسين مستوى معيشهم وقدرتهم على النهوض للتعليم و التوظيف وكسب الرزق وتحصيل المأوى 

ناجز و نافذ واعتماد وغيرها محققًة مقصد حفظ الحقوق  مثلمعاش الناس مع الوقت، كما لو رأينا منصات الوزارات التي اطلقتها 

التنمية االقتصادية فعند توثيق العقود والممتلكات ووجود جهة اشرافيه محكمة  مبدألجميع األطراف وحماية الملكية فهو يحقق 

ذي يتاح للفرد االتجار بالمر الحرية االقتصادية حيث أوالعمل وزيادة اإلنتاجية وتحقيق وسهولة إجراءات يعزز من االستثمار 
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يرغب به مع الضوابط العامة للتأكد من سمامة العقود واالستثمارات بحيث في المنصات يستطيع الشراء والبيع والتأجير واختيار 

 اوخمافها، أيضا المنصة الوطنية الموحدة تقع ضمن سياق حديثنا هنا حيث انها شاملة ومتكاملة لتقديم الخدمات الكترونيالمجال 

ت فالكل يستطيع استخدامها واالستفادة منها إلتمام المعامماللمواطن و المقيم و الزائر على حٍد سواء بحيث تتحقق العدالة والوسطية 

الصحية واالقتصادية والتعليمية واالستثمارية والمزيد من ذلك، ناهيك عن تحقيق النمو االقتصادي لتسهيل و مرونة تنفيذ 

وبالتبعية كافة الحقوق محفوظة، فيتضح لنا ان التقنية تساعد على تحقيق مجموعة جوانب  ذات العماقةالمعاممات مع الجهات 

 ة.سماميومجاالت بالحياة في نفس اآلونة متوافقًا مع الشريعة اإل

 حقل العدالة: -7

ويتبعها منصة معاك وجيتك، تذليل المعوقات للوصول وتيسيًرا لتقديم  نسانوي على خدمة حقوق اإلتالمنصة الوطنية الموحدة تح

تحفظ وتحمي حقوق المرأة واألطفال وذوي العماقة المساواة وعدم التمييز  نسانالخدمات والدعم العاجل، فمنصة حقوق اإل

جور مل بحيث يمنع التفرقة في االأيما يكن، المساواة التكاملية بين الجنسين ومكافحة التمييز في إطار الع نسانوإنصاف اإل

أيضا يدعم المعادلة في المجاالت األخرى كالتعليم و الخدمات الصحية الحقوق والواجبات، أو  واالعانة في البحث عن العمل

تابعة للهيئة تمكن من تقديم الخدمات سريًعا، الجدير بالذكر ان هذه الرقمية والتقنية  إلكترونيةوخمافها، حيث ان هناك منصات 

دمات محايدة هي خو الفرص المطروحة ويلتحق بهاإلى  العدالة بشكل كبير حيث الجميع يستطيع الوصول مبدأتسهم في الحديثة 

المعلومات بشكل سريع فيما يخص اللوائح إلى  صول، الوعنصريةأو  طبقي فهي لألجمع دون استثناءأو  يقال يوجد تطرف عر

في حالة الظلم والبخس للحق أيضا يصل أو  معرفتها مسبقًا،مؤسسة لمالتزام بها لأو  واألنظمة لمعرفة ما له وما عليه سواء فرد

حقوقهم  تهم والحفاظ على، لذا هنا الجميع يلتزم بتأدية واجباعبر منصاتها المتنوعة للحصول على حقه لخدمات وزارة العدل سريع

التي تخص االقطاعات اإلنتاجية وتقنيات االستثمار متاحة للعموم بالتساوي ومع وجود  اإللكترونيةما يحقق العدالة، أيضا المواقع 

 .العوائدأو  الية محكمة للحصول على الحقوق

 الخاتمة. 1

إلى  لبحث، وخلص اسماميالرقمية وإسقاطها على االقتصاد اإلسهاب المبسط السابق وذكر بعض النماذج للتطبيقات ختاًما بعد اإل

 مجموعة النتائج االتية:

 ومبادئه الثابتة صالحة لكل زمان ومكان حتى مع التطورات الحديثة وتستطيع الدولة تسخير كل سماميالنظام االقتصادي اإل -0

 آل اليه التقدم لتعزيز تنفيذ أسس االقتصاد في اإلسمام  ما

ة والصالح العام لعمار نسانمن هللا تعالى أوال يمكن استخدامها لخدمة اإل ةوالرقمنة الحديثة وكل تطوراتها هي هبالتقنية  -0

 األرض وأسهمت أيضا في حل إشكاالت عديدة

 ة سماميحكام الشريعة اإلأمعزز له بشرط ان يكون متوافق مع وهو  سمامياالقتصاد الرقمي نستطيع إسقاطه على االقتصاد اإل -0

التنمية االقتصادية وحرية التملك والحرية االقتصادية والضمان االجتماعي بشكل مباشر  مبدأ اإللكترونيةأفادت المواقع  -1

 من الوسطية والعدالة والتكامل أسهمت بشكل غير مباشر وجلي، بينما البقية 

http://www.ajrsp.com/
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التعمق به ومعرفة آلية استغماله استغمال ن وهذا أمر ال مفر منه وحتى تكمن اإلفادة والتمكن منه يجب الرقمية هي حقيقة اآل -3

 أمثل 

 وأوصي بما يلي:

 ضرورة تثقيف الفرد والمجتمع بالمهارات الرقمية وحسن استخدام التقنية وفق مقاصد الشرعية لتحقيق النفع وتعمير األرض  -0

ية لماقتصاد الرقمي بحكم انه معين بدرجة كبيرة في تحقيق األهداف الحكومية المنشودة استمرارية تبني الحكومة السعود -0

 وتقوي من التجارة ورفع اإلنتاجية

ه بدال من وتطبيق سماميالحرص على استعمال الرقمنة ما يعود بالعائد على النفس البشرية والتمسك بمبادئ االقتصاد اإل -0

 األنظمة الوضعية

 ى طريقة استخدام التقنية ووضع أطر تنظمها للحصول على أوفر الفوائد وأقل الخسائراإلحكام والسيطرة عل -1

ن أيادي طبقة معينة بحكم أت تعزز رواج المال وعدم تمركزه بحفز التجدد واالبتكار لتقديم منتجات ومشاريع ومؤسسا -3

 ة تتقاطع مع العلم الحديث وتحث عليهسماميالشريعة اإل

 

 :المراجع. 5

 .سمامية والعمل الخيري. الطبعة األولى، دائرة الشؤون اإلائمهودع سمامياالقتصاد اإل م(.0202إبراهيم. ) ،العبيدي -

 .ى، دار الشروق. الطبعة األولسماميالوجيز في االقتصاد اإل م(.0221، محمد. )الفنجري -

طبعة األولى، ونظرية التوازن االقتصادي في اإلسمام. ال سماميأصول االقتصاد اإل هـ(.0100، أمين مصطفى. )عبد هللا -

 .مطبعة عيسى البابي

أكتوبر  02. موقع عربانك، تم استرجاعه في 0مدخل لدراسة االقتصاد اإلسمامي ج (.0202، عبد الفتاح. )عبد الفتاح صماح -

  /0-ج-اإلسمامي-االقتصاد-لدراسة-/مدخلhttps://www.arabnak.com: 0200م

اإلسمام ضبط حرية االقتصاد بميزان المصلحة العامة. موقع الخليج، تم استرجاعه  (.0202يوسف؛ واصل، نصر. ) إبراهيم، -

  ampالعامة؟-المصلحة-بميزان-االقتصاد-حرية-ضبط-/ملحق/اإلسمامhttps://www.alkhaleej.aeم: 0200نوفمبر  3في 

 . سمامي، المؤتمر العلمي األول لماقتصاد اإل024تدخل الدولة االقتصادي اإلسمام.ص م(.0222، محمد. )مبارك  -

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير.سماميمبادئ ومناهج االقتصاد اإل م(.0200، ناصر. )مراد -

 .في المملكة العربية السعودية ميوحدة التحول الرقمي، سياسة االقتصاد الرق (.م0202) زارة االتصاالت وتقنية المعلوماتو -

 .الرقمي. الطبعة الثانية الرؤية العربية لماقتصاد (.م0202. )جامعة الدول العربية -

 ،مجلة روح القوانين، جامعة طنطا، كلية الحقوق ه، تحدياته، تطبيقاته(،االقتصاد الرقمي )مزايام(. 0202، محمد. )حسن -

 .23العدد

، 3مجلد ، المجلة تطوير البحوث الفلسفية واالجتماعية ،اإللكترونيةاالقتصاد الرقمي والتجارة  م(.0202. )بن سولة نورالدين  -

 0العدد

 .0، العدد31مية، المجلد مفهوم االقتصاد الرقمي، المجلة االجتماعية القو م(.0202. )اماني، فوزي -

http://www.ajrsp.com/
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معات الذكية في لجنة التكنولوجيا من اجل التنمية، االقتصاد الرقمي والتحول نحو المجت (.م0202. )منظمة األمم المتحدة -

 .المنطقة العربية

 .: دراسة فقهيةسماميدور العالم الرقمي وأثره في تحقيق اهداف االقتصاد اإل م(.0202. )عبد المجيد صالح ،رياحبيب هللا زك -

 .2، مجلة بيت المشورة، العدد سماميمي في تعزيز تنامي التمويل اإلدور االقتصاد الرق م(.0202، فضل. )البشير -

 الرقمي في السعودية: صكوك المضاربة أنموذًجا، المجلة الدولية سماميالتمويل اإل م(.0200. )عبد هللا ،هرهره ، زيد؛زكريا -

 .00للدراسات االقتصادية، العدد 

ة، ي تحقيقها، ندوة البركواستعمال الرقمية ف سماميالتشريع االقتصادي اإلتحرير مقاصد إلى  مدخل م(.0200، محمد. )قراط -

 .10رقم 

م: 2/00/0200موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم استرجاعه في  -

https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  

  /https://hrsd.gov.saم: 2/00/0200موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تم استرجاعه في  -

  /https://ehsan.saم: 2/00/0200موقع منصة احسان تم استرجاعه في  -

 https://eservices.ejar.sa/ar/public/login م: 02/00/0200في موقع ايجار تم استرجاعه  -

  https://najiz.sa/applications/landingم: 02/00/0200موقع ناجز تم استرجاعه في  -

  /https://www.joodeskan.saم: 2/00/0200موقع جود اإلسكان تم استرجاعه في  -

  aspxhttps://www.mof.gov.sa/Pages/default.م: 02/00/0200موقع وزارة المالية تم استرجاعه في  -

  /https://nafith.saم: 00/00/0200موقع منصة نافذ تم استرجاعه في  -

  /https://www.saip.gov.saم: 00/00/0200موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تم استرجاعه في  -

  https://donations.sa/project/879م: 00/00/0200النعمة تم استرجاعه في  موقع منصة حفظ -

https://www.sdb.gov.sa/ar-م: 3/0/0200موقع بنك التنمية االجتماعية تم استرجاعه في  -

sa/entrepreneurs?utm_source=SEM&utm_medium=CPC&utm_campaign=Entrepreneur&utm_c

ral&Westernontent=Cent  

  /https://circlys.comم: 3/0/0200موقع منصة سيركليز تم استرجاعه في  -

  /https://hakbah.saم: 3/0/0200موقع منصة هكبه تم استرجاعه في  -

  /https://moneyloop.saم: 3/0/0200موقع منصة موني لوب تم استرجاعه في  -

  /https://niic.gov.saم: 03/00/0200موقع المركز الوطني للمعلومات الصناعية تم استرجاعه في  -

  https://sian.sa/ar/provided_servicesم: 03/00/0200موقع حاضنات ومسرعات السعودية تم استرجاعه في  -

م: 03/00/0200موقع استثمر في السعودية تم استرجاعه في  -

https://www.vision2030.gov.sa/ar/thekingdom/invest/  

 م:03/00/0200موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة تم استرجاعه في  -

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx   
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  https://www.fasah.sa/trade/home/ar/index.htmlم: 04/00/0200في موقع منصة فسح تم استرجاعه  -

م: 04/00/0200موقع المنصة الوطنية الموحدة تم استرجاعه في  -

www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutPortalhttps://  

م: 02/00/0200م، تم استرجاعه في 0202تقرير صندوق الموارد البشرية، موقع منصة هدف،  -

https://www.hrdf.org.sa/Home  

  /https://manafa.coم: 0/0/0200موقع شركة منافع تم استرجاعه في  -

  https://jadarat.sa/?_ts=1671962670693م: 1/0/0200موقع منصة جدارات تم استرجاعه في  -

  /us-about-sa.org/ar-https://qootم: 1/0/0200موقع منصة قوت تم استرجاعه في  -

  /https://www.scopeer.comم: 1/0/0200موقع منصة سكوبير تم استرجاعه في  -

  /https://www.afaq.coم: 1/0/0200موقع منصة افاق المالية تم استرجاعه في  -

  /https://emkan.com.saم: 1/0/0200موقع منصة امكان تم استرجاعه في  -

  /https://www.mekyal.comم: 1/0/0200موقع منصة مكيال تم استرجاعه في  -

  /https://www.ta3meed.comم: 1/0/0200موقع منصة تعميد تم استرجاعه في  -

  in?lang=ar-https://app.investaseel.sa/signم: 1/0/0200موقع منصة اصيل تم استرجاعه في  -

  https://saving.com.saم: 3/0/0200موقع تطبيق صندوق االدخار تم استرجاعه في  -
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 عند الشيخ محمد األمين الشنقيطي مسالك العلم بالمقاصد العقدية

Science Paths Nodal Purposes at Sheikh Muhammad Al-amin Al-shanqeeti 
 

 الباحث/ عبد الرحمن بن مقبل بن سالم الشمري :إعداد

 العربية السعوديةباحث دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم، المملكة 

Email: salafi_1410@hotmail.com  

 

 الملخص

إن ِمن المركوز في النفوس التي خوطبت بالوحي أن للشريعة مقاصد، ويظهر ذلك جليا ِمن خالل تصرفات كثير من الصحابة 

الشريعة، ومن األمثلة على ذلك: َجْمع عثمان رضي هللا عنه للمصحف، فإن في هذا رضي هللا عنهم بالعمل بما يالئم مقاصد 

المقصد حفظٌ للدين. وهذا المثال وغيره من األمثلة التي توضح استعمال الصحابة للمقاصد في الجانب العقدي؛ يتضح من خاللها 

قد بلغ االهتمام والعناية بالمقاصد الشرعية إلى حد ول أن علم المقاصد علم قديم، وكان استعماله موجودا عند صدر هذه األمة.

كبير، لكن المقاصد العقدية لم تحظ بهذه العناية فيما يتعلق بكثرة التأليف، وقد يكون السبب في ذلك قلة من تكلم في مقاصد العقيدة 

تب بعض العلماء في بعض أبواب من المتأخرين، وهذا ال يعني أنه ال يوجد ذكر للمقاصد إطالقا، بل هناك كلمات منتثرة في ك

 العقيدة، مثل مقاصد المحافظة على الدين واإلمامة ومخالفة المشركين وغيرها.

وإذا كانت المقاصد الشرعية يظهر من خاللها بعض صفات هللا تعالى كالحكمة؛ فإن المقاصد العقدية المتعلقة يظهر من خاللها 

كالعظمة والقدرة والعلم وغيرها من صفات الجالل والكمال، كما يظهر من  -ةإضافة إلى صفة الحكم-صفات هللا تعالى األخرى

المقاصد العقدية أعظم الِحَكم والتي أُنزلت من أجلها الكتب وأرسلت الرسل؛ وهي عبادة هللا وحده. ومن العلماء الذين كان لهم 

 رحمه هللا تعالى، وقد جاء هذا البحث كاشفا عن تلك إسهام في بيان مسالك العلم بالمقاصد العقدية الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 المسالك عند الشنقيطي.
 

 مسالك، المقاصد، العقيدة، العلم، الشنقيطي. :الكلمات المفتاحية
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Science Paths Nodal Purposes at Sheikh Muhammad Al-amin Al-shanqeeti 

 

Abstract 

What is concentrated in the souls who were addressed with the revelation - I mean: the 

Companions, may God be pleased with them - is that the Sharia has doctrinal purposes, and this 

appears clearly through the actions of many of the Companions, and examples of that: Abu Bakr 

Al-Siddiq, may God be pleased with him, fighting the people of apostasy, and the gathering of 

Othman, may God be pleased with him. From him to the Qur’an, for in both of the aforementioned 

purposes is the preservation of religion. These two examples and others illustrate the Companions' 

use of maqasid in the doctrinal aspect. 

And if the legitimate purposes show through it some of the attributes of God Almighty, such as 

wisdom; The doctrinal purposes related to the unification of knowledge and evidence show 

through it the other attributes of God Almighty - in addition to the attribute of wisdom - such as 

greatness, power, knowledge and other attributes of majesty and perfection. 

Among the scholars who had a contribution to explaining the doctrinal purposes was Sheikh 

Allama Al-Shanqeeti, may God Almighty have mercy on him. 
 

Keywords: Purposes, Creed، Science، tracts، Al-Shanqeeti  
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 المقدمة. 1

 ،أما بعد، هلل رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

وال يمتري أحد أن الشريعة  المشتملة على السعادة في الدارين،اإلسالم جاءت بمصالح العباد العاجلة واآلجلة، وفإن شريعة 

اإلسالمية ترمي إلى مقاصد مرادة لمشّرعها الحكيم جل وعال؛ إذ قد ثبت باألدلة القطعية أن هللا تعالى ال يفعل األشياء عبثا، قال 

 [83 – 83]الدخان:  ر  وما بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق ولكن أكثرهم ال يعلمون ﴿وما خلقنا السماوات واأل سبحانه:

 .(.8/83 ،الطاهر ابن عاشور ،)مقاصد الشريعة اإلسالمية

من باب أولى، فمعرفة هللا تعالى  -التي هي األصل-وإذا كانت الشريعة اإلسالمية ذات مقاصد سامية، وحكم عظيمة؛ فإن العقيدة

، وقد حوى .(3/7 ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى »(بغاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطال »هي 

ألنه يتوقف عليه اإلخبات لرب العالمين، الذي هو أعظم األخالق الكاسبة للسعادة وهو أصل »التوحيد على مقاصد كثيرة جدا؛ 

وهذه  ،( 1/113)حجة هللا البالغة للدهلوي  «ين، وبه يحصل لإلنسان التوجه التام تلقاء الغيبالتدبير العلمي الذي هو أْفيَد التدبير

يّا في إيمان العبد تؤثر تأثيًرا قو المقاصد العظيمة، والغايات الكريمة، المبثوثة في كتاب هللا تعالى وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم

لول )الصارم المس «انقياًدا، والنفوس إلى ما تَطّلع على مصلحته أعطش أكبادا ألن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع» وزيادته؛

 .(303/ 8على شاتم الرسول صلى هللا عليه وسلم البن تيمية 

، ومن أولئك العلماء الشيخ العالمة: محمد من خالل مسالك وطرق علميةهذا وقد اجتهد بعض العلماء في استنباط المقاصد العقدية 

 المقاصد، وقد جمع طرق ومسالك له إسهامات كثيرة في بيان تكانالذين ، وهو من العلماء -رحمه هللا تعالى-األمين الشنقيطي

ي استنباط م فبين علوم متنوعة كالتفسير والقراءات وأصول الفقه وعلوم اللغة وغيرها؛ مما يّسر له توظيف هذه العلو الشنقيطي

 مقاصد توحيد المعرفة واإلثبات.

كما أن الشيخ الشنقيطي كان يستنبط المقاصد بآالت أصولية، ومن أبواب متنوعة، ومن هذه األبواب باب المقاصد وباب التعليل، 

راستي، ع محاّلً لدهذا، وقد ارتأيت أن يكون هذا الموضوتأثر بمسائل المتكلمين األصولية. سائرا بذلك على منهج السلف؛ فلم ي

 مسالك العلم بالمقاصد العقدية عند الشيخ محمد األمين الشنقيطي.والتي هي بعنوان: 
 

 أهمية الموضوع:. 1.1

 كون البحث يسهم في معرفة آثار صفات هللا تعالى؛ كالحكمة والقدرة وغيرهما من الصفات. -1 

 أن هذا البحث يوضح جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير مسالك وطرق العلم بالمقاصد العقدية.  -2

أن الشيخ الشنقيطي من العلماء الذين جمعوا بين علوم متنوعة كالتفسير والعقيدة والفقه واألصول وعلوم اللغة؛ مما يجعل  -8

 الستنباطاته المقاصدية في العقيدة أهمية بارزة.

 

 البحث:أهداف . 2.1

 التعرف على مسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشيخ الشنقيطي. -1

 م المتنوعة لبيان مقاصد العقيدة.إبراز جهود الشيخ الشنقيطي في توظيف العلو -2
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 حدود البحث:. 3.1

 المطبوعة.من كتبه  تتناول هذه الدراسةُ ما ذكره الشيخ الشنقيطي فيما يتعلق بمسالك العلم بمقاصد العقيدة
 

 الدراسات السابقة:. 1.1

لم أجد دراسة قامت ببيان مسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي، وهناك بعض األبحاث التي تناولت الشيخ ؛ بعد البحث

 الشنقيطي، وهي كما يلي:

المحمدي، وهي رسالة دكتوراه يوسف  ، للباحث:-جمعا ودراسة-المقاصد الشرعية عند العالمة الشيخ محمد األمين الشنقيطي-1

 في الجامعة اإلسالمية، والفرق بين دراستي وبين هذه الدراسة أمور منها:

 أن هذه الرسالة في تخصص أصول الفقه، بخالف موضوعي المتخصص في العقيدة. -أ

م ال يتجاوز بكالأن الباحث تطرق لكالم الشيخ الشنقيطي في مقاصد الشريعة، ولم يتطرق للكالم عن مقاصد العقيدة إال  -ب

 .خمس عشرة صفحة، بخالف بحثي الذي يعتني بجمع كالم الشيخ الشنقيطي في بيان مسالك العلم بمقاصد العقيدة

وبين الجانب العقدي؛ فهناك مسائل ال يمكن إجراؤها  -المتمثل بالفقه وأصوله–أن هناك فرقا كبيرا بين جانب الشريعة  -ج

 ع القياس، والنسخ، وغير ذلك؛ مما يبين ويوضح مدى الفرق بين الدراستين.على العقيدة كاالستحسان، وأكثر أنوا

األعمال واألحكام ب -غالبًا-، وأما مقاصد الشريعة فتتعلق -غالبًا-أن مقاصد العقيدة تتعلق باالعتقادات القلبية وبأمور الغيب -د

 العملية. وفْرق بين األمرين.

ي، رؤى بنت يعرب العل ، للباحثة:-جمع ودراسة-األمين بن محمد المختار الشنقيطياالستنباطات العقدية عند الشيخ محمد  -2

 وهي رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، والفرق بين دراستي وبين هذه الدراسة أمور منها:

سألة العقدية، مأن الباحثة اعتنت باستنباطات الشيخ الشنقيطي العقدية، فكانت تذكر المسألة العقدية، ثم استنباط الشيخ لل -أ

 ولم تذكر المقاصد العقدية.

أنه بعد االطالع على الرسالة لم أجد فيها ِذكًرا للمقاصد العقدية، وقد ذكرت الباحثة في حدود بحثها: أن البحث سيكون  -ب

 طي.يمحصوراً في االستنباطات العقدية للشيخ الشنقيطي، وبالتالي فلم تذكر الباحثة المقاصد العقدية عند الشيخ الشنق

ي عبدالعزيز بن صالح الطويان، وهي رسالة ماجستير ف جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، للباحث: -8

 الجامعة اإلسالمية، والفرق بين دراستي وبين هذه الدراسة أمور منها:

 ك على أركان اإليمان.أن الباحث اعتنى في ذكر جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ورتّب ذل -أ

 مسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي. أن الباحث لم يتطرق لذكر -ب

تير محمد بن باتل الرشيدي، وهي رسالة ماجس جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في الرد على المخالفين في العقيدة، للباحث:-4

 سة أمور منها:في الجامعة اإلسالمية، والفرق بين دراستي وبين هذه الدرا

 أن هذه الدراسة اختصت بجهود الشيخ الشنقيطي في الرد على المخالفين في العقيدة. -أ

 أن الباحث لم يتطرق لذكر مقاصد العقيدة عند الشيخ الشنقيطي.  -ب

وإن الدراسات التي تناولت الشيخ الشنقيطي في مختلف العلوم سواء كانت رسائل دكتوراه أو ماجستير أو بحوث محكمة تربو  هذا

  ،(10)الفهارس الشاملة آلثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي لزاهر بن محمد الشهري ص على ثالثين دراسة
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ثالث رسائل تقدم ذكرها، وهذه الرسائل الثالث في العقيدة ليس فيها ذكر لمسالك وبعد البحث لم أجد فيها ما يخص العقيدة سوى 

 العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي.

 منهج البحث:. 5.1

 المنهج االستقرائي، والمنهج التحليلي، وكذلك المنهج الوصفي. في هذ البحث:-إن شاء هللا تعالى-سأسلك
 

 إجراءات البحث:. 1.1

 إلى السور مع بيان رقم اآلية والسورة وذلك في المتن.عزو اآليات  -1

تخريج األحاديث تخريًجا علميًّا، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه مع ذكر الكتاب والباب،  -2

 فإن لم أجده في الصحيحين خرجته من مصادر السنة األخرى، مع ذكر أحكام بعض المحّدثين عليها.

 جمة األعالم الواردين في المتن.تر -8

 المصطلحات الغريبة الواردة في البحث.التعريف ب -4

 

 خطة البحث:. 1.1

 ، ومبحثان، وخاتمة.تتكون خطة البحث من مقدمة

 المقدمة: وتتضمن أهمية البحث، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، وإجراءات البحث، وتقاسيم البحث، وخاتمة. 

 ف بالمقاصد، وفيه مطلبان:التعري األول:المبحث 

 المطلب األول: التعريف بالمقاصد.

 المطلب الثاني: التعريف بمقاصد العقيدة مركبا.

 علم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي، وفيه أربعة مطالب: طرق ومسالك ال المبحث الثاني:

 المطلب األول: النص.

 المطلب الثاني: التعليل.

 اإلجماع.المطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: القياس.

 الخاتمة، وفيها أهم النتائج.

 س المراجع والموضوعات.فهر

 

 المبحث األول: التعريف بالمقاصد، وفيه مطلبان: 

 : التعريف بالمقاصد.المطلب األول

يف الشرعية ارتباطها بالتعرإن التعريف بالمقاصد يتجاذبه طرفان، أحدهما لغوي واآلخر اصطالحي، ومن عادة كثير من الفنون 

 اللغوي؛ فيكون المعنى االصطالحي مأخوذ منها، أو على األقل له صلة ارتباط بها، وتعريف المقاصد من هذا الباب.
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 : تعريف المقاصد لغة -أ

والمقصد: مصدر ِمن: قََصَد، وتأتي في اللغة  ،.(1/242)ابُن جني في الخصائص  المقاصد: جمع َمْقِصد، ويُـْجمع على قُُصود

ه إليه، يقال: قصد كذا: إذا أتاه، وتوجه إليه.  على عدة معان، فمنها: إتيان شيء، والتَّوجُّ

الطريق المستقيم القاصد الذي ال اعوجاج »[ أي: 3﴿وعلى هللا قصد السبيل  ]النحل:  استقامة الطريق، قال هللا تعالى: ومنها:

 ( 2/883اء البيان ) أضو«.فيه

 االعتماد، يُقال: قصد فالنا؛ إذا اعتمد عليه. ومنها:

 ومنها: الوسط بين اإلسراف والتقتير، يقال: فالن مقتصد في النفقة.

 )البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل «َوالقَْصَد القَْصَد تبلغوا»والقصد: الوسط بين الطرفين، وفي الحديث: 

 (2428برقم  3/33

 ومنها: العدل، يقال: قََصد القاضي؛ أي: َعَدل.

 ومنها: الَكْسر؛ يقال: قصدُت الُعود: أي: َكَسْرتُه.

، لسان العرب 3/82 )مقاييس اللغةومواقعها في كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهود « ق ص د»أصل »وقال: ابن جني: 

، وابن منظور 2/137)ابُن ِسيَده في المحكم والمحيط األعظم  «والنهو  نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو َجْور 480/(8

 .( 3/82، والزبيدي في تاج العروس 8/833في لسان العرب 

حاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ، الص3/274)تهذيب اللغة لألزهري  والقصد: اإلصابة؛ يقال: أقصَد السهم، أي: أصاب

، 272، مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني ص2/137، المحكم والمحيط األعظم 3/33، مقاييس اللغة البن فارس 2/324

، المصباح المنير 8/833، لسان العرب 234، مختار الصحاح للجوهري ص4/27النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 

 .(3/83، تاج العروس 2/304ريب الشرح الكبير للفيومي في غ

 : تعريف المقاصد اصطالحا -ب

ا للمقاصد في االصطالح، وإن كان هناك إشارات فيما  إن العلماء الذين تناولوا الكالم على المقاصد وما يتعلق بها؛ لم يذكروا حّدً

  (174المستصفى ص)الغزالي؛  يتصل ويتعلق بالمقاصد من حيث المعنى اإلجمالي

وأما الشنقيطي رحمه هللا فلم يذكر تعريفا للمقاصد، وإن كان يكثر إيراد المقاصد في مواضع كثيرة، ومناسبات متنوعة، وقد  

يكون سبب عدم ذكره لتعريف المقاصد؛ هو االستعاضة ببعض األلفاظ والمصطلحات الدالة على المقاصد؛ كالمصلحة والحكمة 

 تّم معه ذكر تعريف المقاصد.   والعلة، مما ال يتح

واء )أضوسماها كلها بالمصلحة والتحسيناتعلى أقسام المقاصد المعروفة وهي الضروريات والحاجيات  -رحمه هللا-ولذلك نصّ 

 عبارة عن دفع مفسدة أو» وأما الحكمة فقد ذكر الشنقيطي تعريفا لها، فقال:(  8/47البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 

اضرات )المح تعتبر من جلب المصلحة -والتي هي من أقسام المقاصد-، ثم ذكر أن الحاجيات«تقليلها، أو جلب مصلحة أو تكميلها

وأما العلة فقد ذكر الشنقيطي رحمه هللا أّن العلة تُطلق على الحكمة، ثم ذكر بعض األمثلة التي فيها حفظ  (22للشنقيطي ص

)شرح  وقد أشار الشنقيطي رحمه هللا إلى أّن العلة ال تخلو عن حكمة ،(30ه للشنقيطي ص)مذكرة في أصول الفق الضروريات

 (2/441مراقي السعود للشنقيطي 
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ومن خالل ما مضى قد يقال: بأن الشنقيطي رحمه هللا استعا  بتلك األلفاظ عن ذكر لفظ المقاصد، ال سيما وأن لفظ المقاصد 

 صار لفظا واضح المعنى وُمتَناَوال بين العلماء.   

لطاهر ابن هو ا -ممن وقفت على كالمه-فأَْقدم من صّرح بحدِّ المقاصد في االصطالح  وأما تعريف المقاصد اصطالحا:

، تراجم المؤلفين 2/204، إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع البن سوده 2/174)األعالم للزركلي عاشور

ف المقاصد بقوله:  ،(8/804التونسيين لمحمد محفوظ  المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو »فعرَّ

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، »، وبعضهم عّرفها بقوله: (8/123اإلسالمية البن عاشور ) مقاصد الشريعة  «معظمها

ثم جاء  ،(7مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها لعالل الفاسي ص ) «واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 لبها ال يخرج عن المعنى المذكور آنفا.الباحثون، وعرفوا المقاصد بتعريفات متعددة، وهذه التعريفات غا
 

 : التعريف بمقاصد العقيدة مركبا.المطلب الثاني

قد بلغت التعاريف في بيان المقاصد الشرعية حدا كبيرا، وصارت ِمن الكثرة بمكان، إال أن ّالمقاصد العقدية لم تظفر بتلك الكثرة 

تكلم على مقاصد العقيدة من المتأخرين، فضال عن المتقدمين، وال من التعاريف؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى قلة من نّص أو 

يعني ذلك أنه ال يوجد ذكرا للمقاصد إطالقا، بل ثمة كالم منثور في كتب بعض العلماء في بعض األبواب المتعلقة باالعتقاد 

 كمقاصد حفظ الدين والخالفة واإلمامة ومخالفة المشركين وغيرها.

ية يظهر من خاللها بعض صفات هللا تعالى كالحكمة؛ فإن المقاصد العقدية يظهر من خاللها صفات هللا وإذا كانت المقاصد الشرع

كالعظمة والقدرة والعلم وغيرها من صفات الجالل والكمال، كما يظهر من المقاصد  -إضافة إلى صفة الحكمة-تعالى األخرى

م ﴿كتاب أحكمت آياته ث الرسل؛ وهي عبادة هللا وحده، قال هللا تعالى: العقدية أعظم الِحَكم والتي أُنزلت من أجلها الكتب وأرسلت

هذه اآلية الكريمة »:-رحمه هللا-[، يقول الشنقيطي8-2]هود:فصلت من لدن حكيم خبير أال تعبدوا إال هللا إنني لكم منه نذير وبشير  

هي أن يعبد هللا جل وعال وحده، وال يشرك به في  فيها الداللة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها:

بأن هللا تعالى يشرع األحكام ألجل العلل التي اشتملت  -رحمه هللا-وقد صّرح الشنقيطي ،( 2/123أضواء البيان  )«عبادته شيء

واء البيان أض )«المصالح هللا جل وعال يشرع األحكام ألجل العلل المشتملة على: »-رحمه هللا-عليها تلك األحكام، يقول الشنقيطي

وال ريب أن المصالح المتعلقة بأصول الديانة تعتبر من أعظم المصالح، وقد سبق اإلشارة إلى أن الشنقيطي رحمه هللا  ( 4/214

لم يذكر تعريفا للمقاصد عموما، فضال عن أن يذكر تعريفا للمقاصد العقدية، إال أنه رحمه هللا له إشارات كثيرة في التنصيص 

ى بعض الِحَكم والمقاصد العقدية، وسوف أذكر طرفا من بعض كالمه في التنصيص على تلك الحكم والمقاصد ثم أحاول على عل

، هضوء ذلك أن أذكر تعريفا بالمقاصد العقدية، وقد بيّن الشنقيطي رحمه هللا أن الحكمة ِمن َخْلِق هللاِ تعالى الـَخْلَق هو عبادته وحد

 32﴿وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون  ]الذاريات: هللا تعالى:يقول الشنقيطي في قول 

سواء قلنا: إن معنى ﴿ إال ليعبدون  ، أي: آلمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم؛ ألن عبادتهم يحصل بها تعظيم هللا [: »37 –

[، وقال تعالى: 33كفر بها هؤالء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين  ]األنعام:وطاعته والخضوع له، كما قال تعالى: ﴿فإن ي

 ، أي إال إال ليعبدون﴿ أو قلنا: إن معنى [.83﴿فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون  ]فصلت:

فعلون ذلك طوعا، والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرها، ليقروا لي بالعبودية، ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ ألن المؤمنين ي

 .. (7/210) أضواء البيان «ومعلوم أن حكمة االبتالء والتكليف ال تتم إال بالجزاء على األعمال
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يتبعون فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هللا تعالى: ﴿

ال إما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 

)شرح مراقي  «اختبار الخلق باإليمان واإلذعان والحكمة..» [، يقول الشنقيطي موضحا الحكمة:7]آل عمران:أولو األلباب  

ية   أنها استئناففي قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم« الواو»واستنباط الحكمة ها هنا هو على قول من يرى أن  ،(1/78السعود 

 ، يقولوضعيفةوذكر أيضا أن من الِحَكم التمييز بين قوي اإليمان  ( 1/78، شرح مراقي السعود 1/131)أضواء البيان  ال عاطفة

، شرح مراقي السعود 1/131)أضواء البيان  «ضعيفةالمقدس هي تمييز قوي اإليمان من  والحكمة في استقبال بيت» الشنقيطي:

1 /78). 

تبارك  هللا» وذكر الشنقيطي رحمه هللا أن من مقاصد َخْلِق هللاِ تعالى الـَخْلَق هو أن يبتليهم أيهم أحسن عمال، يقول الشنقيطي:

أن يبتليهم أيهم أحسن عمال، ولم يقل: أيهم أكثر عمال، فاالبتالء في وتعالى صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي 

إحسان العمل، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿وهو الذي خلق السماوات واألر  في ستة أيام وكان عرشه على الماء 

لكبرى سأل جبريُل النبيَّ صلى هللا عليه ولهذه الحكمة ا» ،(171/  2)أضواء البيان  [«7اآلية ]هود:   ليبلوكم أيكم أحسن عمال

أي وهو الذي خلق الخلق ألجل االختبار « أخبرني عن اإلحسان»وسلم عن هذا ليعلمه ألصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: 

العلم بأنه عالى، وفيه، فبين النبي صلى هللا عليه وسلم أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر األكبر الذي هو مراقبة هللا ت

بخاري، )أخرجه ال « اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»ال يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، فقال له: 

برقم  1/13وعلم الساعة  كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان، واإلسالم، واإلحسان،

وجاء »وقال أيضا:  ،( 2/171( ) أضواء البيان  3برقم  1/83اب اإليمان، باب: اإليمان ما هو وبيان خصاله ،ومسلم، كت30

جبريل يبيّن هذا المغزى األكبر والمقصد األعظم ألصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال للنبي صلى هللا عليه وسلم: يا 

المعنى الذي َخلَق الـَخْلق ألجل االختبار فيه، فبين النبي صلى هللا عليه « انأخبرني عن اإلحس»محمد صلوات هللا وسالمه عليه 

وسلم أنه ال طريق إلى اإلحسان الذي ُخلقنا من أجله إال باعتبار هذا الزاجر األكبر والواعظ األعظم، وهو مراقبة خالق السماوات 

ن ِحَكم الجهاد هو الوصول إلى المقصد وهو تحقيق وم ،(1/834)العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  «واألر 

الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس، هي شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا صلى هللا عليه »الشهادتين، يقول الشنقيطي: 

 . (2/113)أضواء البيان  «وسلم

في بعض  هللا تبارك وتعالى ذكر»قدرة هللا تعالى وعلمه، يقول الشنقيطي: وِمن المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم: إعالم الناس ب

اآليات أن ِحكمة خلقه للسماوات واألر  هي إعالم خلقه بأنه قادر على كل شيء، وأنه محيط بكل شيء علما، وذلك في قوله 

هن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير تعالى في آخر الطالق: ﴿هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األر  مثلهن يتنزل األمر بين

وذكر الشنقيطي أن من ِحكم خلق الخلق ظهور بعض  ،( 7/447)أضواء البيان  [«12وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما ]الطالق:

العذب ) «إنما َخلَق الـَخْلق ليظهر فيهم بعض أسرار عظمته، وأسرار أسمائه وصفاته» آثار أسماء هللا وصفاته، يقول الشنقيطي:

 ( . 2/413النمير 

البيان  )أضواء «الحكمة في ضربه لألمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء» وذكر رحمه هللا بعض األمثلة العقدية وقال:

اإلخالص كله في عبادته؛ هو ثمرة » وبيّن رحمه هللا أن ِمن مقاصد إنزال الكتب: اإلخالص هلل تعالى، يقول الشنقيطي: (2/242

 .(8/11)أضواء البيان  «الكتب المنزلة على األنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه
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ومن خالل ما مضى يتضح أن المقاصد العقدية كانت حاضرة عند الشنقيطي رحمه هللا، وكان يطلق عليها بعض األلفاظ كالغاية 

 والحكمة والعلة والمعنى والمغزى.

على ما ذكره الشنقيطي في مواضع كثيرة ِمن ذكر المقاصد العقدية واستنباطها؛ وبناء على ما مضى، و تعريف مقاصد العقيدة:

 فأقول مستعينا باهلل أن المقاصد العقدية هي: الِعلَل والغايات المتعلقة بمسائل االعتقاد.

 وهذا التعريف في نظري أنه مع اختصاره يؤدي إلى المعنى المطلوب، ويتضح ذلك بما يلي:

  (2/441، شرح مراقي السعود 823)مذكرة في أصول الفقه ص ؛ ألن العلة تدل على المقصد والغاية«لغاياتالِعلَل وا» أوال: 

، 1/880اقي السعود)شرح مر المسائل التي ال تتعلق باالعتقاد تعلقا مباشرا فيخرج من هذا القيد:، «المتعلقة بمسائل االعتقاد» ثانيا:

 (1/877أضواء البيان 

 

 .طرق ومسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطيالمبحث الثاني: 

 المطلب األول: النص.

إن من األمور الـُمسلَّم بها في نفوس المسلمين تعظيم نصوص الكتاب والسنة، واألخذ بها، والتسليم لها، وإن اختلف بعضهم في 

مين بها، والتسليم لها ال يزال ساريا في نفوس المسلتوجيه مواضع منها إلى توجيهات معينة، أو تأويالت بعيدة، إال أن تأصيل األخذ 

 بالجملة.

وقد اختلف علماء األصول في تعريف النّص إلى مذهبين رئيسين، أحدهما: قلّص مفهوم النص، واآلخر: وّسع مفهوم النص، فأما 

في معنى متقارب، وهو أن المراد  أصحاب المذهب األول فعّرفوا النّص بعبارات متنوعة، إال أن تلك العبارات متقاربة، وتَُصبُّ 

ما ال : »-معّرفًا النص-بالنّص: الكالم المحتمل لمعنى واحد؛ وبالتالي فال يتطرق إليه االحتمال، وفي هذا المقام يقول الغزالي

ن وذكر أ .(2/3، وانظر: الواضح في أصول الفقه 132)المستصفى ص «يتطرق إليه احتمال أصال، ال على قُرب وال على بُعد

رك )ترتيب المدا هذا اإلطالق للنّص هو األشهر من بين اإلطالقات، وقد وافقه في حّد النص الفقيهُ المالكي أبو الوليد الباجي

إال  ،( 1/173، شجرة النور الزكية 1/877، الديباج المذهب 3/117وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عيا  

 ،(103ص ،الحدود في األصول) «ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته»لنّص حيث يقول الباجي: أن له عبارة أخرى في تعريف ا

ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه األلفاظ من الوضوح والبيان، وذلك »ويوضح هذا التعريف قائال: 

أن ال يحتمل اللفظ إال معنى واحًدا، ألنه إذا احتمل معنيين فأكثر لم تحصل له غاية البيان، بل قد قصر عن هذه الغاية، وقد حّده 

ومن الموافقين  ،( 103) الحدود في األصول ص «الذي ال يحتمل إال معنى واحًدا، وهو معنى ما أشرنا بعض أصحابنا بأنه: اللفظ

ومن  ،( 302/  1 ،) روضة الناظر «ما يفيد بنفسه من غير احتمال»لهما أيضا في حّد النص ابن قدامة، فإنه قال في حّد النّص: 

جي وهو عي، والثانية: للباة من كبار علماء المذاهب؛ فاألولى: للغزالي وهو شافنافلة القول: أن النقوالت السابقة قد قال بها ثالث

 واألخيرة: البن قدامة وهو حنبلي. مالكي، 

؛ فقد صّرح بأن النّص هو ما يحتمل معنى واحدا فقط ، الرحلة 211قه صفي أصول الف )مذكرة وقد نّص على ذلك أيضا الشنقيطيُّ

 تعريف النّص قائال:  -وهو صاحب مراقي السعود-م بعضهم ولـّما نَظَ  ،(23ص ،إلى إفريقيا
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 نصٌّ إذا أفاد ما ال يحتمْل       غيًرا وظاهٌر إن الغير احتُِملْ  

ا إذا أفاد معنى ال يحتمل غيره كأسماء العدد »قال الشنقيطي في شرح هذا النظم:  يعني: أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى: نّصً

 ( .1/73 ،)شرح مراقي السعود [ «132ملة  ]البقرة/كقوله: ﴿تلك عشرة كا

وأما أصحاب المذهب الثاني وهم الذين وّسعوا مفهوم النص، فيرون أنه ليس من شرط النص أن ال يتطرق إليه االحتمال، بل 

عبارات  اختلفت وقد: »-في سياق كالمه على النصّ -يكون نّصا مع وجود قرينة من القرائن، وفي ذلك يقول أبو المعالي الجويني

النصوص؛  1األصحاب في حقيقته، فقال بعضهم هو لفظ مفيد ال يتطرق إليه تأويل.. ثم اعتقد كثير من الخائضين في األول عزة

ُ أََحٌد  ]اإلخالص: ٌد رسول هللا  ]الفتح:1حتى قالوا إن النص في الكتاب قوله عز وجل: ﴿قُْل هَُو هللاَّ ر [، وما يظه23[، وقوله: ﴿ُمَحمَّ

ظهورهما، وال يكاد هؤالء يسمحون باالعتراف بنص في كتاب هللا تعالى، وهو مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص في 

السنة؛ حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة ..وهذا قول من ال يحيط بالغر  من ذلك، والمقصود من النصوص االستقالل بإفادة 

ت، وانقطاع مسالك االحتماالت، وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى المعاني على قطع، مع انحسام جهات التأويال

اللغة، فما أكثر هذا الغر  مع القرائن الحالية والمقالية، وإذا نحن خضنا في باب التأويالت وإبانة بطالن معظم مسالك المؤولين؛ 

الت فهي نصوص، وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقل استبان للطالب الفطن أن ُجّل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأوي

 . (  131-1/130)البرهان  «أو ما في معناهما

وهذا النص من الجويني يدل على أن إمضاء النص على ما ال يحتمل إال معنى واحدا ينتج عنه قلة النصوص؛ إذ النصوص التي 

 تحتفّها االحتماالت كثيرة جدا.

ذي الحكيم من الناس ال» :-رحمه هللا تعالى-ن المرجحين لهذا القول، وقد نصره في عدة مواضع، فيقولوكذلك اإلمام ابن تيمية م

أراد به اإلفهام البد إذا أراد غير معناه عند اإلطالق من أن يأتي بقرينة تبين بعض المراد أو قرينة تبين المراد ويصير اللفظ بها 

ا ال يحتمل المعنى اآلخر، ف ال يكون المعنى اآلخر الذي لم يرده المتكلم راجحاً، بل وال يحتمله اللفظ، وهذا هو ظاهراً، بل نّصً

. فكالمه يومئ بأن وجود القرينة أو (3/413)بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية  «الموجود في عامة كالم العلماء

 االحتمال تصيّر اللفظ نّصا، ال ظاهرا فحسب. 

المذهب األول كما سبق، ولعل اختياره من باب التنظير والتأصيل، وأما في التطبيق العملي  -رحمه هللا تعالى-الشنقيطيوقد اختار 

علم وا» -رحمه هللا تعالى–فواضح أنه يخالف ذلك؛ ومما يؤيد ذلك أنه في مواضع أخرى قد أطلق النّص على أعّم من ذلك، فقال 

وقد  ،(212ص ،في أصول الفقه )مذكرة «ويطلق على الوحي. قد يطلق على كل ما دلّ  أن النص قد يطلق على الظاهر أيًضا،

قال هذا الكالم في تعليقه على روضة الناظر البن قدامة، مع أن ابن قدامة من أصحاب المذهب األول، وأيًضا فقد استخدم الشنقيطي 

 ذهب الثاني. القرائن في مواضع متعددة؛ مما يدل على أن الشنقيطيَّ يميل إلى الم

ام أحمد بن ، المدخل إلى مذهب اإلم1/881)تشنيف المسامع بجمع الجوامع  كغيره من العلماء -رحمه هللا تعالى-وكان الشنقيطي

يطلق لفظ النّص ويقصد به دالالت الكتاب والسنة، وال يحصرها في ما ال يحتمل غيره فقط، بل  ،( 137ص ،حنبل البن بدران

أنه ال يجوز ترك النص  -رحمه هللا–بل صّرح (  2/123، 3/411، 1/37) أضواء البيان  كان يطلقها على ظواهر النصوص،

 إطالق ونحو ذلك،ظواهر النصوص من عموم و»لمجرد تطرق االحتمال إليه، يقول الشنقيطي: 

                                                           
 أي: قِلّتها، وهذا ظاهر، ألن من يجعل حد النص هو ما ال يتطرق إليه االحتمال؛ سوف تفوته نصوص كثيرة جدا. 1
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وقد  ،( 7/220)أضواء البيان  «ال يجوز تركها إال لدليل يجب الرجوع إليه، من مخصص أو مقيد، ال لمجرد مطلق االحتمال 

 -رحمه هللا-يقول الغزالي ،(  113)انظر: الغيث الهامع ص ذكر بعض العلماء على أن  النص يراد به داللة الكتاب والسنة مطلقا

 فإنه سمى الظاهر -رحمه هللا -ك يطلق في تعارف العلماء على ثالثة أوجه: ]وذكر منها:[ ما أطلقه الشافعي النص اسم مشتر»

نصا؛ وهو منطبق على اللغة وال مانع منه في الشرع، والنص في اللغة بمعنى الظهور.. فعلى هذا حده الظاهر هو اللفظ الذي 

 .(132ص ،)المستصفى «إلضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصيغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، فهو با

يطلق النص على ما دل عليه  -رحمه هللا تعالى-ومما مضى من الكالم على النّص إنما هو من حيث الحّد، وقد تبين أن الشنقيطي

 الكتاب والسنة سواء كان نصا أو ظاهرا.

رتبة؛ فهو أعلى مراتب األدلة؛ لوضوحه ولعدم تطرق االحتمال إليه، وكونه من حيث الم-أعني: داللة الكتاب والسنة-وأما النصّ  

-( 2/243، المقصد األرشد 1/812بلة ، الذيل على طبقات الحنا13/448 ،أعالم النبالء )سير حجة، يقول أبو الوفاء ابن عقيل

ل في أصو )الواضح «األدلة في الجملة وهو أعلى مراتب أدلة الكتاب، كما أن الكتاب أعلى مراتب: »-متحدثا عن مرتبة النص

النصوص ال تُـَخصَّص باجتهاد : »-رحمه هللا تعالى-وكذلك الشنقيطي يرى أن النص عاٍل من حيث الرتبة، وقد قال ،(2/3 ،الفقه

 .(133)مذكرة في أصول الفقه ص «أحد؛ ألنها حجة على كل من خالفها

وقبوله، وعدم تركه ِبُعْذر أنه محتمل ونحو ذلك، بل متى ثبت الدليل ُعمل به، وبناء على ذلك؛ فإنه يجب تعظيم النص الشرعي، 

وجدهم منقادين للنص من الكتاب أو السنة، معظمين له،  -رضي هللا عنهم-ومن تأّمل حال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة 

، غاية 22)طبقات الفقهاء للشيرازي ص عبد هللا تاركين ما خالفه من قياس أو رأي، ومن األمثلة على ذلك:  ما جاء عن سالم بن

أن عبد هللا بن عمر قال: سمعت رسول هللا  ،(222، تقريب التهذيب البن حجر ص1/801النهاية في طبقات القراء البن الجزري 

قال: فأقبل  هللا لنمنعهن،قال: فقال بالل بن عبد هللا: و« ال تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها»صلى هللا عليه وسلم يقول: 

)  «أخبرك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتقول: وهللا لنمنعهن»عليه عبد هللا: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: 

 ،( 442برقم  1/827أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها ال تخرج مطيبة 

 رأى أن سالما قد خالف نّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. -رضي هللا عنهما-وذلك ألن عبدهللا بن عمر

 وهللا ال أحل راية عقدها»في جيش أسامة كان يأبى ذلك أشد ما يكون، وقال:  -رضي هللا عنه-ولما راجَع بعُض الصحابة أبا بكر

وما ذاك إال داللة  ،(7/338نظر: الرو  األنف للسهيلي . وا4/222وية البن كثير )السيرة النب «رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 على شدة اتباعه لنّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في إنفاذ جيش أسامة.

أخرجه ) «فما سببت بعده أحدا، وال شاة، وال بعيرا»، قال: «وال تسبن أحدا»ولما قال النبي صلى هللا عليه وسلم لجابر بن سليم: 

، وابين أبي عاصم في 20284برقم  84/287، وأحمد في المسند 1017برقم  820بن المبارك في الزهد والرقائق ص عبد هللا

 ( 3213برقم  3/488ائي في الكبرى ، والنس2/832اآلحاد والمثاني 

. 4/222 ،النبوية البن كثير )السيرة «إزاركإن كنت عبد هللا فارفع » عليه الصالة والسالم لعبد هللا بن عمر:قال النبيُّ ولما 

 فلم تزل إزرته حتى مات. ،(7/338 ،نظر: الرو  األنف للسهيليوا

ام من ، قال سالم: فكان عبد هللا بعد ذلك، ال ين«نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل»ولما قال النبي صلى هللا عليه وسلم:  

برقم  3/24تاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما البخاري، ك )أخرجه الليل إال قليال

 (.2473برقم  4/1327، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما 8783
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حابة ، ولو تتبعنا ما ورد عن الصللنّص، وهي غيض من فيض -رضي هللا عنهم-وهذه بعض األمثلة التي تدل على تعظيم الصحابة

 والسلف الصالح في تعظيمهم للنّص لطال المقام ولخرجنا عن المقصود.

األخذ بالنص وتقديمه على بقية األدلة كالقياس وغيره، وفي هذا يقول اإلمام  -والشنقيطي واحد منهم-وقد ُعرف عن أهل الحديث

 (870ص ،)المسودة في أصول الفقه «ما تصنع بالقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه»أحمد: 

ومهما يكن من أمر فالواجب على المسلم إذا جاءه النّص أن يقبله بكل انشراح وتسليم، كما قال هللا تعالى: ﴿إنما كان قول المؤمنين 

 مؤمنة إذا قضى [، وقال سبحانه: ﴿وما كان لمؤمن وال31إذا دعوا إلى هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا  ]النور:

-[. يقول الشنقيطيُّ 82هللا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبين  ]األحزاب:

فجعل أمر هللا ورسوله مانعا من االختيار موجبا لالمتثال، منبها على أن عدم االمتثال معصية في قوله بعده: : »-رحمه هللا تعالى

والفهم الصحيح للنّص من الكتاب أو السنة هو من  ،( 4/427)أضواء البيان  «عص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا ﴿ومن ي

[، والمراد بالحكم هنا: الفهم. 12أجّل نَِعِم هللا تعالى على العبد، قال هللا تعالى: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا  ]مريم:

لمراد وآتيناه الحكم، أي: أعطيناه الحكم، وللعلماء في ا»أهل التفسير، يقول الشنقيطي في تفسير هذه اآلية:  وهذا على قول كثير من

وقد دعا النبي  ،(4/427 ،البيان )أضواء «بالحكم أقوال متقاربة، مرجعها إلى شيء واحد، وهو أن هللا أعطاه الفهم في الكتاب

ماء عند ال)أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع  «اللهم فقهه في الدين»ل: صلى هللا عليه وسلم البن عباس بالفهم فقا

: هل عندكم شيء من -رضي هللا عنه-عليا  -رضي هللا عنه-والفقه: هو الفهم، ولما سأل أبو جحيفة ( 148برقم  1/41الخالء 

ه إال فهما يعطيه هللا رجال في القرآن، وما في هذه ال والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلم»الوحي إال ما في كتاب هللا؟ قال: 

، باب )أخرجه البخاري، كتاب الجهاد «العقل، وفكاك األسير، وأن ال يقتل مسلم بكافر»، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «الصحيفة

أن من أعطاه هللا فهما في كتاب هللا »دليل على: « إال فهما يعطيه هللا رجال في القرآن»فقوله:  ،. (8047برقم  4/23فكاك األسير 

ويدل أيًضا على تفاوت  ،(2/123)العذب النمير  «فهم علوما خصه هللا بها لم تكن عن أحد؛ ألن القرآن يتضمن جميع األشياء

واحدة، بل يتفاوتون في فهم النص، وفي هذا السياق يقول اإلمام ابن  الناس في الفهم، فإن الناس في فهم النص ليسوا على وتيرة

س في والمقصود تفاوت النا»قال:  -بعد أن ذكر أمثلة كثيرة من تفاوت الصحابة في فهم بعض المسائل -رحمه هللا تعالى-القيم

منها عشرة أحكام أو  أكثر من ذلك،  مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من اآلية ُحْكما أو حكمين، ومنهم من يفهم

ومنهم من يقتصر فهمه على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى 

 النادر النص آخر متعلق به؛ فيفهم من اقترانه به قدًرا زائًدا على ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن ال ينتبه له إ

 .( 8/122) إعالم الموقعين عن رب العالمين  «من أهل العلم

القرآن فيه تبيان كل شيء، ولكن الناس كل منهم يأخذ منه »فيقول عن نّص القرآن الكريم:  -رحمه هللا تعالى-ويوافقه الشنقيطيُّ 

 «ي فهمه بحسب ما أعطاهم هللا من المواهببقدر ما أعطاه هللا من الفهم، فهو بحر، وكل يغرف منه بحسب ما عنده، والناس ف

 (2/123)العذب النمير 

 وبناء على ما مضى فإن محصلة هذا المطلب تدور على أمور رئيسة وهي:

 أن المراد بالنّص: نصوص الكتاب والسنة. -أ
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ا ولو تطرقه احتمال؛ ألن اشتراط إلغاء إيراد االحتمال على النّص يقلل وجود -ب النصوص  أن الراجح كون النّص نّصً

 أصال.

أبلغ في تعظيم النصوص في نفوس الخلق، وكلما كثر تعظيم  -وهو كون النص نّصا وإن تطرقه احتمال-أن هذا القول -ت

 كان ذلك من أسباب زيادة إيمانه.-بغض النظر عن تطرقها لالحتمال-العبد للنصوص 

نه معتبر باألولوية؛ حيث إن النّص كالم هللا أن النّص هو أظهر مسالك العلم بمقاصد العقيدة؛ ألنه حجة باإلجماع، وأل -ث

 تعالى وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم، فهو إًذا ُمقدَّم على سائر المسالك والطرق. 

أن الخالف الحاصل بين علماء المسلمين فيما يتعلق بالنص ليس خالفا في األخذ بالنّص واعتباره، ألن أهل العلم يعظمون  -ج

 النصوص، وإنما هو خالف في تحديد ماهية النص ودرجة ظهوره ووضوحه.  

 . -رحمه هللا-طيومن خالل ما مضى يتضح أن النّص يعتبر أحد طرق ومسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقي

 المطلب الثاني: التعليل.

إن باب التعليل من األبواب الكبيرة في دين اإلسالم؛ إذ يدخل في أصول الدين، ويدخل أيضا في األحكام الشرعية المتعلقة 

حيد المتعلقة من أجّل مسائل التو»بالمكلفين، كما أن التعليل له صلة بصفات هللا تعالى، فهو متعلق بصفة الحكمة، وصفة الحكمة 

ومن األمور المسلَّم بها لدى  .-رحمه هللا تعالى-كما قال ابن القيم (2/323)مفتاح دار السعادة « بالخلق واألمر، بالشرع والقدر

نة، ويشتق سم صفة من هذا اال أهل السنة والجماعة أن هللا سبحانه وتعالى حكيم، وهو من أسماء هللا تعالى الثابتة له بالكتاب والسُّ

[، وقال جل في عاله: ﴿َوهَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر  ]األنعام: 2الحكمة هلل تعالى، قال هللا تعالى:﴿اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ]آل عمران:

ا، ومن األذكار التي علمها النبي 13 ال حول »لألعرابي أن يقول:  -ه وسلمصلى هللا علي–[، واآليات في إثبات هذا االسم كثيرة جّدً

)أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء  «وال قوة إال باهلل العزيز الحكيم

رحمه -يُّ وصفة الحكمة تدل على أن هللا تعالى يشرع األشياء التي تكون مصالح للعباد، يقول الشنقيط ،(  2232برقم  4/2072

) أخرجه  «يشرع األحكام ألجل العلل المشتملة على المصالح التي يعود نفعها إلى خلقه الفقراء إليه -جل وعال-فاهلل :»-هللا تعالى

ومعرفة الحكم  ،. (2232برقم  4/2072مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقياًدا، » -رحمه هللا تعالى-والمصالح أبلغ في المسارعة واالنقياد، يقول اإلمام ابن تيمية

. 8/303) الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى هللا عليه وسلم البن تيمية  «والنفوس إلى ما تَطّلع على مصلحته أعطش أكبادا

وفائدته التقرير واألبلغية، فإن النفوس أبعث على قبول األحكام المعللة »عن باب التعليل:  -رحمه هللا تعالى-السيوطيويقول  ،(

 .(  1/232 ،في إعجاز القرآن للسيوطي )معترك األقران «من غيرها

ِذكر  كالمقدمة لهذا المطلب، من حيثما يكون  -هللا إن شاء–وقبل الولوج في ما يتعلق بهذا المطلب المتعلق بالتعليل، سوف أبين 

 معنى التعليل وأنواعه، ومن ثَّم بيان المقصود.

 : معنى التعليل لغة: أوالا 

 ، والِعلّة تأتي على معاٍن:-بالكسر-التعليل لغة: مشتق من الِعلّة

 منها: الـَحَدث الذي يشغل صاحبه؛ يقال: اعتلّه عن كذا. 

 : عليل.ومنها: المر ؛ يقال: عّل المريض؛ أي
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 ومنها: أن العلة معنى يحل بالمحل؛ فيتغير به حال المحل.

 .(80/47، تاج العروس 11/471، لسان العرب 4/18اللغة  )مقاييس ومنها: الجناية؛ يقال: اعتلّه؛ أي: تجنى عليه 

 ثانيا: معنى التعليل اصطالحا:

الخيط الناظم للعلة كونها: وصف جامع بين الفرع واألصل. تنوعت عبارات علماء األصول في ذكر حّد العلة، ويمكن أن يقال إن 

، اللمع في أصول الفقه للشيرازي 121في األصول ص )الحدود وكثير من األصوليين المتقدمين عباراتهم قريبة من هذا التعريف

، شرح 2/242 ، روضة الناظر483، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ص813، المستصفى ص102ص

: الجامع بين الفرع واألصل، وهو الوصف المشتمل هي»بقوله:  -رحمه هللا تعالى-. وقد عّرفها الشنقيطي(2/473مراقي السعود 

يبحثه األصوليون في باب القياس،  -عادةً –والتعليل  ،(427) مذكرة أصول الفقه ص «على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم

وذلك عند كالمهم على أركان القياس، فيذكرون أن القياس له أربعة أركان، وهي: أصل، وفرع، وعلّة، وُحكم. ومن خالل هذا 

وليين يجعلون وهو أن بعض األص جدير بالتنبيه -في هذا المقام-التقسيم يلِجون في الكالم على العلة، إال أنه ثمة أمر متعلق بالعقيدة 

رحمه هللا -ويوضح الشنقيطي ،( 222ص ،)الكليات للكفوي العلة الغائية القول بنفيالعلة: مجرد عالمة، وهذا القول مبني على 

 هللا الحرام ى بيت)رحلة الحج إل «وعلة الشيء الغائية هي التي تحمل على تحصيله لتحصل بعده»العلة الغائية فيقول: -تعالى

كل موضع صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب؛ فإن العلة الغائية »-رحمه هللا تعالى-ويقول ابن القيم ،(288ص ،للشنقيطي

على نفاة العلة الغائية في أكثر من موضع، ومن  -رحمه هللا تعالى-وقد رّد الشنقيطي .(133ص ،)شفاء العليل «عله للعلة الفاعلية

من أن أفعاله جل وعال ال تعلل بالعلل الغائية، زاعمين أن التعليل  -تقليدا لمن تقدمهم- المتأخرينما يزعمه كثير من »ذلك قوله :

يستلزم الكمال بحصول الغر  المعلل به، وأن هللا جل وعال منزه من ذلك الستلزامه (  430/ 2) مفتاح دار السعادة  باألغرا 

إليه ألبتة؛ ألنه من المعلوم بالضرورة من الدين أن هللا جل وعال غني لذاته الغنى المطلق،  كله كالم باطل، وال حاجة -النقص 

 «[13وجميع الخلق فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغني الحميد  ]فاطر:

والتحقيق أن هللا يشرع األحكام من أجل حكم باهرة  »يقول: - تعالىرحمه هللا–وفي توضيح آخر له ( 4/214)أضواء البيان 

ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعةٌ إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم 

 )مذكرة أصول «ال يليق بجالله وكمالهما  من الحكم والمصالح، وهو جل وعال غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل

رّد على بعض األصوليين في قولهم أن العلة إنما هي مطلق أمارة وعالمة،  -رحمه هللا تعالى-كما أن الشنقيطي ،(823ص ،الفقه

الظن وادعاء كثير من أهل األصول أن العلل الشرعية مطلق أمارات وعالمات لألحكام ناشئ عن ذلك : »-رحمه هللا تعالى-فقال

 ( 4/214 ،) أضواء البيان «الباطل، فاهلل جل وعال يشرع األحكام ألجل العلل المشتملة على المصالح

أنه جاء التصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية بأن األحكام شرعت من أجل حكم عظيمة،  -رحمه هللا تعالى-وقد ذكر الشنقيطي

م بأنه يشرع األحكام من أجل الحك -صلى هللا عليه وسلم-تعالى وصرح رسوله وقد صرح : »-رحمه هللا تعالى-يقول الشنقيطي

وقد قال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل اآلية « من أجل»المنوطة بذلك التشريع، وأصرح لفظ في ذلك لفظة: 

 ( . 4/214 ،)أضواء البيان «دم تخريجه()تق «إنما جعل االستئذان من أجل البصر: »-صلى هللا عليه وسلم-[، وقال 82]المائدة:

وقد بيّن الشنقيطي في أكثر من موضع العلة الغائية مما هو متعلق باالعتقاد، ومن األمثلة على ذلك عندما أورد قوله تعالى: ﴿وهو 

لعلة الغائية قال: ثم بين الحكمة وا» -رحمه هللا-[ قال:7الذي خلق السماوات واألر  في ستة أيام وكان عرشه على الماء  ]هود:

 .(1/834 ،)العذب النمير [«7﴿ليبلوكم أيكم أحسن عمال  ]هود:
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 «هي التي من أجلها صار الوصف علة: »-عّرفها الشنقيطي بقوله-والحكمة ،«الحكمة»ومن المسائل المتعلقة بالتعليل: مصطلح 

على مسألة التعليل بالحكمة، وقد اختلف علماء وسبب تعلق الحكمة بالتعليل مبني  ،(23ص ،، المحاضرات2/483اقي السعود )مر

، أصول الفقه 8/281 ،، اإلحكام لآلمدي442/ 3 ،، المحصول212)شفاء الغليل ص األصول في حكم التعليل بالحكمة على أقوال

 :(8/1210 ،البن مفلح

 القول األول: الجواز مطلقا.

 القول الثاني: المنع مطلقا.

، الحكمة 2/823 ،تنقيح الفصول )شرح التعليل بها إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإال فالالقول الثالث: التفصيل، فيجوز 

 . (  28ص ،والتعليل في أفعال هللا تعالى لمحمد المدخلي

 وقد مال ناظم مراقي السعود إلى أن الوصف المعلل به إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة، فقال في نظمه: 

  النضباطُ إال فحكمة بها يُناطُ ومن شروط الوصف ا

م يعلل المشقة التي مثلوا بها لغير المنضبط لـّما لم تصلح للتعليل ل»التعليل بالحكمة بقوله:  -رحمه هللا تعالى-ويوضح الشنقيطي

هور، شكما ذكرنا، ألن المسافر يقصر ولو لم تحصل له مشقة على الم بالحكمة التي هي رفع المشقة إال على القول المرجوح

 والمشهور في مثل هذا التعليل بالمظنة.    

 وهي التي من أجلها الوصف جرى      علةَ ُحكٍم عند كل َمن َدَرى 

يعني: أن الحكمة في اصطالح أهل األصول هي التي من أجلها صار الوصف علة، فهي إذا عبارة عن جلب المصلحة أو تكميلها، 

الخمر مثال: اإلسكار، والحكمة التي صار اإلسكار من أجلها علة: هي صيانة العقل عن أو دفع المفسدة أو تقليلها، فعلّة منع 

 .(2/483 ،شرح مراقي السعود) «الذهاب، وقِس على ذلك

حكمته، أو  هل ينتفي فيه الحكم النتفاءبحث أكثر تفصيال في مسألة تخلف الحكمة مع وجود الحكم،  -رحمه هللا تعالى-وللشنقيطي

-حمه هللا تعالىر-يقول ؟على أن المعلل بالمظان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظراً إلى إناطة الحكم بالمظنة ال ينتفي بناء

الفروع المبنية على هذه القاعدة، منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة االستبراء تحقق براءة الرحم » :

سكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة؛ فإنه يجوز له وهي متحققة بدون االستبراء، وكمن م

القصر في سفره هذا، ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم النتفاء حكمته قطعاً إلغاء للمظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى 

حصاة ال بلل معها والغسل من موضع الولد جافاً، إلغاء المظنة فيها، وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع االستنجاء من 

، ثم ذكر «وعدم نقض الوضوء إذا لم تجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو األصابع، والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة

اباحة قصر الصالة و وذلك ألن نفس الحكمة ربما ال يمكن انضباطها، فلو علقنا حكم» :-رحمه هللا تعالى-تعليال لما سبق فقال

الفطر في رمضان مثال بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة الختالفها باختالف األشخاص واألحوال فأنيط بسفر أربعة برد 

 . (  834-832ص ،) مذكرة في أصول الفقه «مثال ألنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إال للمظنة عند من يقول بذلك

مما هو متعلق بالتعليل تعلقا مباشرا مسألة حروف العلة، أو حروف  -رحمه هللا تعالى-ها الشنقيطيومن المسائل التي تطرق ل

 :-رحمه هللا تعالى-التعليل، وذكر جملة منها ومما ذكره

 ظلموا هم ﴿أذن للذين يقاتلون بأنعند قوله تعالى:  -رحمه هللا تعالى-، وهي من حروف التعليل، وقد ذكر الشنقيطيالباء السببية -أ

 ،( 3/228 ،)أضواء البيان «سببية وهي من حروف التعليل»  ﴿بأنهم[ ذكر أن الباء في قوله تعالى: 83]الحج:
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رحمه –، قال [133]النساء: آية  ﴿بل طبع هللا عليها بكفرهم : قوله تعالى:-رحمه هللا تعالى-ومن األمثلة التي ذكرها الشنقيطي 

وفي قوله (  4/83)العذب النمير  «سببية، فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه في قوله: ﴿بكفرهم « الباء: »»-هللا

) العذب النمير  [، أشار الشنقيطي أن المراد باآلية أي: بسبب كفركم102]آل عمران: ﴾فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴿ تعالى:

 -كما قال الشنقيطي-والباء هنا[، 33]البقرة: السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من وقال سبحانه: ﴿ ( 4/332

 ومن خالل هذه األمثلة يتضح أن الباء السببية هي أحد حروف التعليل. ،(1/113 ،) العذب النمير سببية أي: بسبب كونهم فاسقين

 :-رحمه هللا تعالى-التي أشار لها الشنقيطي -أيًضا-ومن حروف التعليل 

، 8/812 ،)أضواء البيان من حروف التعليل« أنّ » و «إنّ »، وقد أشار الشنقيطي في عدة مواضع إلى كون إّن وأنّ  حرفا -ب

إنهم كانوا إذا قيل لهم ال إله قول هللا تعالى: ﴿« إنّ »ومن األمثلة التي أوردها في ذلك، وهو مثال لحرف  ،(3/822، 4/233، 481

في قوله تعالى: ﴿إنهم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا « إنّ »فلفظة : »-رحمه هللا تعالى- [ قال83]الصافات:  إال هللا يستكبرون

يستكبرون ، من حروف التعليل؛ وعليه فالمعنى: كذلك نفعل بالمجرمين؛ ألجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم: ال إله إال هللا 

ومن األمثلة كذلك قوله  ،(2/812 ،)أضواء البيان «يكونوا أتباعا للرسليستكبرون، أي: يتكبرون عن قبولها وال يرضون أن 

 تعالى:﴿وال تقف ما ليس لك به علم  ثم ذكر علّة النهي؛ وهي قوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال 

  .(8/133 ،)أضواء البيان [82]اإلسراء:

أضواء ) [37  ]المائدة:﴿ذلك لتعلموا أّن هللا يعلم ما في السماوات وما في األر قوله تعالى: « أنّ »ومن األمثلة على حرف  

[، وفي القراءة 33  ]األنفال:﴿وال يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ال يعجزونومن األمثلة أيضا قوله تعالى:  ،(4/132 ،البيان

وقرأه :  »-رحمه هللا تعالى-﴿أنهم ال يعجزون  قال الشنقيطي(  2/277 ،)النشر في القراءات العشر البن الجزري السبعية األخرى

﴿أنهم (   1/428 ،، غاية النهاية في طبقات القراء74ص ،)طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم البن الّساّلر ابن عامر

عليل. ال تظننهم سابقين فائتين معجزين ربهم، المكسورة دلت على الت« إنّ » ال يعجزون  بفتح الهمزة.. وعلى قراءة الجمهور فـ

ال وكال ﴿إنهم ال يعجزون  ال يعجزون ربهم ألبتة، فيكون النهي عن قوله: ﴿وال يحسبن الذين كفروا سبقوا  ألجل أنهم ال يعجزون 

 أبدا، فال يخطر في قلبك ذلك الحسبان الباطل.

« أنْ »وصلتها و « أنّ »قرر في علم النحو أن المصدر المنسبك من قد ت« أن»أما على قراءة ابن عامر: ﴿أنهم ال يعجزون  فـ

وصلتها يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد. فاألصل: ال تحسبن الذين كفروا سبقوا؛ ألنهم ال يعجزون. غاية ما في الباب 

عامر دالة على التعليل  وصلتها، وهو واضح مطرد ال إشكال فيه.. فقراءة ابن« أنّ »حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من 

الذي دلت عليه قراءة الجمهور بقياس عربي واضح مطرد ال إشكال فيه، وهذا معنى قوله: ﴿وال يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم 

، أعجزه: إذا صيره عاجزا عنه، فكل شيء غلبك ولم تقدر عليه تقول العرب: أعجزك «أعجز»مضارع « يعجزون»ال يعجزون  

معنى واحد ﴿وال يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم ال يعجزون  ربهم. أو: ألنهم ال يعجزون ربهم، بل ربهم قادر وسبقك وفاتك. ب

[ وهذا معنى قوله: ﴿وال يحسبن الذين 2عليهم، كما قال تعالى: ﴿واعلموا أنكم غير معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين ]التوبة:

 .(   130-3/143 ،)العذب النمير [«33كفروا سبقوا إنهم ال يعجزون  ]األنفال:

الر كتاب أحكمت وهي من حروف التعليل، قال هللا تعالى: ﴿ ،( 4/234 ،، العذب النمير877، 8/11 ،)أضواء البيان الساكنة أن   -ج

 [، 2-1  ]هود:آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أال تعبدوا إال هللا إنني لكم منه نذير وبشير
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لى هذه اآلية الكريمة فيها الداللة الواضحة ع»في هذا الموضع للتعليل: « أنْ »في توضيح كون  -رحمه هللا تعالى-يقول الشنقيطي

أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد هللا جل وعال وحده، وال يشرك به في عبادته شيء؛ ألن قوله جل 

فصلت من لدن حكيم خبير أال تعبدوا إال هللا  اآلية. صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند  وعال: ﴿كتاب أحكمت آياته ثم

هي المفسرة، أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من « أنْ »الحكيم الخبير؛ ألجل أن يعبد هللا وحده، سواء قلنا إن 

 ا معنى القول، وال يكون فيه حروف القول.المفسرة أن يكون ما قبلها متضمن« أنْ »أجله؛ ألن ضابط 

فيه معنى قول هللا تعالى لذلك اإلحكام والتفصيل دون حروف القول،  ،ووجهه في هذه اآلية أن قوله: ﴿أحكمت آياته ثم فصلت 

 فيكون تفسير ذلك هو: أال تعبدوا إال هللا.

فاألمر واضح، فمعنى اآلية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن وصلتها مفعول له، « أن»وأما على القول بأن المصدر المنسبك من 

 .(2/123 ،)أضواء البيان «يعبد هللا تعالى وحده وال يشرك به شيء

تأتي للتعليل قوله تعالى: ﴿ينزل المالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه ال « أنْ »ومن األمثلة على كون 

[، دّل على أن علة إنزال المالئكة بالوحي؛ إنما هو ألجل إنذار الناس بال إله إال هللا، ويأمروهم بتقوى 2نحل:إله إال أنا فاتقون  ]ال

 . (2/823 ،)أضواء البيان هللا سبحانه

 ) أضواء البيان إلى ذلك في عدة مواضع -رحمه هللا تعالى-وهو من حروف التعليل، وقد أشار الشنقيطيالفاء السببية،  -د

ومن األمثلة على ذلك قول هللا تعالى:﴿وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من  ،( 2/233، 422، 832 ،4/118

 8/230 ،)أضواء البيان «أي: لعلة كينونته من الجن»﴿كان من الجن ففسق   فقوله تعالى:، [30]الكهف: الجن ففسق عن أمر ربه 

[، وقوله تعالى:﴿في قلوبهم 3﴿فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبهم  ]الصف: األمثلة كذلك قول هللا تعالى:فتبين أن الفاء هنا علية، ومن  ،(

-[، يقول الشنقيطي8[، وقوله تعالى:﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم  ]الصف:10مر  فزادهم هللا مرضا  ]البقرة:

وقال  ،( 2/233)أضواء البيان  «أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل،» -رحمه هللا تعالى

 ،( 32)دفع إيهام االضطراب ص [، أي: وجب وقوع الوعيد لعلة تكذيبهم الرسل14سبحانه: ﴿كل كذب الرسل فحق وعيد  ]ق:

« بسبب كفرهم وإلحادهم أي:»-رحمه هللا تعالى-[ قال الشنقيطي73: ﴿فأخذتهم الرجفة  ]األعراف:-عن قوم شعيب-وقال سبحانه

 .(8/203 ،) العذب النمير

خذون ﴿وتتفي القرآن الكريم إنما هي للتعليل إال قوله تعالى: « لعل»وهي من حروف التعليل، وقد ذكر العلماء أن كل  لََعّل، -هـ

. وها هنا إشكال وهو (1/247 ،، العذب النمير4/12)أضواء البيان  [، أي: كأنكم تخلدون123  ]الشعراء:مصانع لعلكم تخلدون

ما ف ومن المعلوم أن هللا تعالى عالم بكل شيء، وعلمه محيط بعواقب األمور،تأتي في اللغة على وجه الترجي والتوقع، « لعل»أن 

يجيب  [،42]األنعام: ﴿فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الجواب عن اآليات التي فيها هذا المعنى كقوله تعالى: 

 وللعلماء عن هذا جوابان:» على هذا السؤال بقوله: -رحمه هللا تعالى-طيالشنقي

أنها من حروف « لعل»هنا للتعليل. والمعنى: أخذناهم بالبأساء والضراء ألجل أن يتضرعوا. وال شك أن « لعل»أحدهما: أن 

ول للتعليل في كالم العرب ق« لعل»ومن إتيان « لعل»التعليل. وقد سمع في لغة العرب من كالم العرب الفصحاء التعليل بـ 

 الشاعر:

 فقلتم لنا كفــــــــوا الحـــــــروب لعلــــــــــنا        نكف ووثقتم لنا كل موثق

 فلما كففنا الحرب كانت عهودكم       كشبـــه ســــراب بالمـــــال متألق
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لقرآن في ا« لعل»كم. ومن هنا قال بعض العلماء: كل يعني: كفوا الحروب ألجل أن نكف عن« كفوا الحروب لعلنا نكف» فقوله:

 [ قالوا بمعنى: كأنكم تخلدون.123﴿وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون  ]الشعراء:  فهي للتعليل، إال التي في سورة الشعراء

، أما هللا يظهر للناس على بابها من أنها للترجي والتوقع، إال أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما« لعل»الوجه الثاني: أن 

يقول  وهو -والعياذ باهلل-جل وعال فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن هللا عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافرا 

[ على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما. أما عاقبة 44لموسى وهارون: ﴿فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى  ]طه:

[ ألجل 42ألمر وما يؤول إليه فهي عند هللا جل وعال. وهذا معنى قوله: ﴿فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون  ]األنعام:ا

 .(   1/243)العذب النمير  «أن يتضرعوا. أي: لترجي تضرعهم بحسب ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب األمور

جاء في قول هللا تعالى: ﴿وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون  تأتي للتعليل، ما « لعل»ومن األمثلة على أن 

 .( 8/433)العذب النمير  [ يعني: أن هللا تعالى أنعم عليكم بنعمة األبصار واألفئدة ألجل أن تشكروا نعمه فتؤمنوا به73]النحل:

، 8/43)أضواء البيان  ر إليها الشنقيطي في عدة مواضعالم كي، وهي من حروف التعليل، وقد أشا -أيًضا-وتسمى الم التعليل،  -و

﴿كتاب  ومن األمثلة على الم التعليل قول هللا تعالى: ،(  802ص ،، مذكرة في أصول الفقه2/434 ،، شرح مراقي السعود4/231

علة إنزال الكتاب هو  [، ففي هذه اآلية: بيان أن2  ]األعراف:أنزل إليك فال يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين

قوله تعالى:﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس  ومن األمثلة كذلك  ،(  8/17)العذب النمير اإلنذار والتذكير

و [، فعلّة إنزال القرآن الكريم ه1  ]إبراهيم:[، وقوله تعالى:﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور148]البقرة:

  .(2/241 ،)أضواء البيان إخراج الناس من الظلمات إلى النور

؛ بل هي أصرح ألفاظ (  2/438 ،)شرح مراقي السعود -رحمه هللا تعالى-وهي من ألفاظ التعليل كما ذكر الشنقيطي من أجل، -ز

فساد في  أنه من قتل نفسا بغير نفس أو﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل التعليل عنده، ومن األمثلة على ذلك قول هللا تعالى: 

وقد  : »-رحمه هللا تعالى-قال الشنقيطي [،82  ]المائدة:األر  فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

ظ في فبأنه يشرع األحكام من أجل الحكم المنوطة بذلك التشريع، وأصرح ل -صلى هللا عليه وسلم-صّرح تعالى وصّرح رسوله 

ومن األحاديث  ،(4/214 ،) أضواء البيان «وقد قال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل  اآلية «من أجل»ذلك لفظة 

 ( دم تخريجه)تق «إنما جعل االستئذان من أجل البصر» التي استدل بها الشنقيطي في هذا الباب قول النبي صلى هللا عليه وسلم:

ومن األحاديث الصريحة في هذا الباب  ،(  802، مذكرة في أصول الفقه ص4/214)أضواء البيان «من أجل»فصرح هنا بلفظ: 

ليس أحد أحب إليه المدح من هللا عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من »قول النبي هللا صلى هللا عليه وسلم: 

)البخاري، كتاب  «أحد أحب إليه العذر من هللا، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسلهللا، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس 

واللفظ  2720برقم  4/2114، ومسلم، كتاب التوبة، باب غيرة هللا تعالى وتحريم الفواحش 3220برقم  7/83النكاح، باب الغيرة 

)فتح الباري  عذار واإلنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبةفدل على أن العلة من إنزال الكتب، وإرسال الرسل هو من أجل اإل ،له(

18/400   ). 

ومن األمثلة على ذلك  ،( 38، مذكرة في أصول الفقه ص2/438)شرح مراقي السعود  ، وهو من حروف التعليلكي حرف -ح

ال يكون  المساكين وابن السبيل كيقول هللا تعالى: ﴿ ما أفاء هللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى و

جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئال يبقى مأكلة يتغلب عليها األغنياء ويتصرفون »[، أي: 7دولة بين األغنياء منكم  ]الحشر:

 .(3/27)تفسير ابن كثير  «فيها، بمحض الشهوات واآلراء، وال يصرفون منه شيئا إلى الفقراء
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ا،  -ط ومن األمثلة على ذلك:  ،( 2/143، 8/434، أضواء البيان 2/438،432)شرح مراقي السعود ليلوهي من حروف التعإذا

ما من أحد يشهد أن »[، وقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 73قول هللا تعال: ﴿إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات  ]اإلسراء:

، قال يا رسول هللا: أفال أخبر به الناس فيستبشروا؟ «ه هللا على النارال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، صدقا من قلبه، إال حرم

 فالعلة من عدم تبشيرهم هو لئال يتكلوا. ،(  )تقدم تخريجه وأخبر بها معاذ عند موته تأثما« إذا يتكلوا»قال: 

وحروف التعليل التي ذكرها الشنقيطي قد أشار إليها جمع من العلماء، وذلك عند حديثهم عن العلة والتعليل، فقد ذكر ابن القيم   

 . (2/314،318): مفتاح دار السعادة  «لعلّ » ، و«إنّ » ، و«كي» ، و«من أجل» ، و«الم التعليل»أن من ألفاظ التعليل: 

 (.8/232)اإلحكام في أصول األحكام  «كالالم، وكي، ومن، وإن، والباءحروف التعليل » ويقول اآلمدي: 

 .(7/287)البحر المحيط  «من حروف التعليل: كي، والالم، وإذن، ومن، والباء، والفاء» ويقول الزركشي:

 .(1/232)معترك األقران  «]أي: التعليل[: الالم، وإن، وأن، وإذ، والباء، وكي، ومن، ولعل وحروفه» ويقول السيوطي:

واعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه، وهي: كي، والالم، وإذن، ومن، والباء، والفاء، وإن، » ويقول الشوكاني:

 (.2/113)إرشاد الفحول  «ونحو ذلك

 ذلك. الخالف فيلذكر  ونها تعليلة، ولم يتطرق الشنقيطيوهناك بعض الحروف التي هي محل خالف في ك

 وبناء على ما مضى فإن محصلة هذا المطلب تدور على أمور رئيسة وهي:

 .«الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم»هي: -رحمه هللا تعالى-أن العلة في االصطالح عند الشنقيطي-أ

من  هي التي: »-عّرفها الشنقيطي بقوله-والحكمة ،«الحكمة»أن من المصطلحات التي لها عالقة وثيقة بالتعليل: مصطلح  -ب

 «.أجلها صار الوصف علة

 بذكر حروف وألفاظ العلة، ومن األلفاظ التي ذكرها: -رحمه هللا تعالى-صّرح الشنقيطي-ج

 الباء السببية، إّن، أّن، أْن، لعل، الم التعليل، الفاء السببية، من أجل، كي.

 أن التعليل من أهم األبواب التي ِمن خاللها تستنبط المقاصد العقدية. -د

 . -رحمه هللا-ومن خالل ما مضى يتضح أن التعليل يعتبر أحد طرق ومسالك العلم بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي

 : اإلجماعالثالثالمطلب 

ل عليها في معرفة مقاصد العقيدة مسألة اإل جماع، ويَُعدُّ اإلجماع أحد مسالك العلم بمقاصد العقيدة عند إن من األدلة التي يَُعوَّ

الشنقيطي، وهو من األبواب المهمة في االستدالل؛ ألنه أحد األدلة المعتمدة، وقد استدل به الشنقيطي في مواضع كثيرة؛ مما يدل 

 على اهتمامه وعنايته باإلجماع.

بأنه: اتفاق المجتهدين في َعْصٍر، على شيء من أمور الدين، بعد وفاة النبي حّد اإلجماع  -رحمه هللا تعالى-وقد ذكر الشنقيطي

 .(173، مذكرة في أصول الفقه ص1/833)شرح مراقي السعود  صلى هللا عليه وسلم

، 74)المختصر في أصول الفقه البن اللحام ص األصوليين.هو الذي نص عليه كثير من  -الذي ذكره الشنقيطي-وهذا التعريف

 .(31لسول إلى علم األصول صغاية ا
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إلى أن اإلجماع ينقسم إلى أنواع متعددة، فذكر أن اإلجماع يكون شرعيا كاإلجماع على -رحمه هللا تعالى-كما أشار الشنقيطي 

تدبير ك ِحلِّية البيع والنكاح، ويكون عقليا كإجماع من يعتد بهم على حدوث العالم، ويكون لُغويا ككون الفاء للتعقيب، ويكون دنيويا

 .(1/833)شرح مراقي السعود  الجيوش

 (.1/833)شرح مراقي السعود  وذكر الشنقيطي أن اإلجماع ال يختص بالصحابة والتابعين، خالفا لمن اشترط ذلك

ه لأن اإلجماع يعتبر فيه أهل كل فّن في فنّهم؛ فالعبرة باإلجماع الشرعي أه-رحمه هللا تعالى-ومن المسائل التي ذكرها الشنقيطي

أن  -رحمه هللا تعالى-. وبيّن الشنقيطي(1/833)شرح مراقي السعود  المجتهدون، والعبرة باإلجماع اللُّغوي علماء اللغة وهكذا

 اإلجماع ينقسم إلى:

 قطعي وهو: القولي المشاهد، أو ما نقل بعدد التواتر. 

 .(173)مذكرة في أصول الفقه ص وظني: كالسكوتي، أو المنقول باآلحاد

األدلة التي ذكرها على حجية اإلجماع، قول هللا تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ومن 

 [.113المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ]النساء:

فيها التوعد على اتباع غير  ألن»وجه الداللة من هذه اآلية على حجية اإلجماع بقوله:  -رحمه هللا تعالى-وقد وّضح الشنقيطي

 .(130)مذكرة في أصول الفقه ص «سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه

ي، كتاب )أخرجه الترمذ «ال تجتمع أمتي على ضاللة»التي ذكرها الشنقيطي: قول النبي صلى هللا عليه وسلم:  -كذلك-ومن األدلة 

وقوله صلى هللا  ،( 1481برقم  2/320، والدوالبي في الكنى واألسماء 2127م برق 4/422الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 

. فهذه األحاديث ( .130برقم  8/1328 ) أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة«ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»عليه وسلم: 

 .(130الفقه ص، مذكرة في أصول 1/833)شرح مراقي السعود  وما في معناها دالة على حجية اإلجماع

لمسألة إجماع أهل المدينة، فذكر أن بعض المالكية يرون أن إجماع أهل المدينة حجة  -رحمه هللا تعالى-وقد تعر  الشنقيطي 

نة كالكير المدي» مطلقا حتى في األمور التي لالجتهاد فيها مجال، واستدل أصحاب هذا القول بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم:

برقم     8/20)أخرجه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس  «ينفي الكير خبث الحديد تنفي خبثها كما

هذا  -رحمه هللا تعالى-وقد ضّعف الشنقيطي الخطأ ُخْبث فوجب نفيه عنهم. ووجه الداللة من هذا الحديث عندهم: أن ( 1371

 .(1/832)شرح مراقي السعود  على أن أهل المدينة ال يخطئوناالستدالل، وعلّل ذلك بأن الحديث ال يدل 

وذكر الشنقيطي أن جمهور العلماء ال يحتجون بإجماع أهل المدينة، واحتجوا بأن أهل المدينة هم بعض األمة ويجوز في حقهم  

 الخطأ.

أن نقلهم]يعني: أهل »كره الشنقيطي: فإن دليله في كون إجماع أهل المدينة حجة، هو ما ذ -رحمه هللا تعالى-وأما اإلمام مالك

 .( 1/832) شرح مراقي السعود «المدينة[ فيما ال مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك بتوقيف من النبي صلى هللا عليه وسلم

: -الىعرحمه هللا ت-وليس المراد بأهل المدينة عموم سكانها، وإنما المراد بأهل المدينة هنا الصحابة والتابعون، يقول الشنقيطي

واعلم أن المراد بأهل المدينة: الصحابة والتابعون فقط، وإنما جعل مالك اتفاقهم حجة فيما ال مجال فيه للرأي؛ ألنهم أعرف »

 .(1/837)شرح مراقي السعود  «بالوحي وبالمراد منه؛ لمسكنهم محل الوحي

 :- تعالىرحمه هللا-صر حجته، وفي ذلك يقول الشنقيطي، ون-رحمه هللا تعالى-إلى قول مالك -رحمه هللا تعالى-وقد مال الشنقيطي

 ؛ ألن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان:-أيضاً -أما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة »
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 أحدهما: أن يكون فيما ال مجال للرأي فيه.

الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين ال غير ذلك، ألن قول الصحابي فيما ال مجال للرأي فيه في حكم المرفوع؛ فألحق بهم  

 .(132)مذكرة في أصول الفقه ص «مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة

وكونه أحد األدلة المقبولة، فإنه يعد واحدا من مسالك معرفة المقاصد والعلل، ولما قال ولما كان اإلجماع بهذه المنزلة الرفيعة 

 ناظم مراقي السعود:

 ومسلك العلـــة ما دّل عــــــلى             ِعلّية الشيء متى ما َحَصال  

 ــــلـواإلجماُع فالنصُّ الصريح ِمْثُل              لـــــعلٍّة فــــــسبـــٍب فـــــيـــت

يعني: أن من مسالك العلة اإلجماع على أن الوصف الفالني هو العلة؛ »معلقا على هذا النظم: -رحمه هللا تعالى-قال الشنقيطي

)مسلم، كتاب األقضية، باب كراهة قضاء  «يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ال» كاإلجماع على أن العلة في حديث الصحيحين:

تشويش الغضب للفكر؛ ألنه يؤدي إلى الميل عن الحق، ولما كان مدار النهي على  (1717برقم  8/1842القاضي وهو غضبان 

 «تشويش الفكر؛ علمنا أن الغضب اليسير الذي ال يشوش ال يمنع من القضاء، وأن التشويش بغير الغضب مانع من القضاء أيضا

 .(2/438،432)شرح مراقي السعود 

 (232)مذكرة في أصول الفقه ص باإلجماع على التنصيص على المقصد والعلة. -لىرحمه هللا تعا-وقد استدل الشنقيطي

ومن األمثلة التي ذكرها في بيان اإلجماع على ذكر أن العلة في النهي عن القضاء في حالة الغضب هو التشويش، وليس ذلك 

جماع على اإل»القضاء، يقول الشنقيطي: مقتصرا على الغضب فقط، بل كل ما يحصل به تشويش الذهن والفكر يكون مانعا من 

تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر؛ قياسا على الغضب المنصوص 

، 133،133)مذكرة في أصول الفقه ص  «تخريجه( )تقدم «ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»عليه في الحديث المتفق عليه: 

 (.3/410. وانظر: العذب النمير 1/482ظر: أضواء البيان وان

باإلجماع: عموم رسالة النبي صلى هللا عليه وسلم للناس جميعا  -رحمه هللا تعالى-ومن المقاصد العقدية التي استدل بها الشنقيطي

 ى هللا عليه وسلم لإلنس والجن. واستدل أيضا باإلجماع في عموم رسالته صل( 1/307)العذب النمير  بما فيهم األحمر واألسود

 .(2/223النمير  )العذب

     (.2/472)شرح مراقي السعود  ومن المقاصد التي أجمع المسلمون عليها: حفظ الدين

ومما تجدر اإلشارة إليه أن ثمة مقاصد وقع الخالف فيها بين العلماء في كونها مقاصد، واالختالف في ذلك منه القوي المعتبر، 

)وهذا غالبا ما يُبحث في كتب الفقه؛ كاالختالف في علة الربا ونحو ذلك، وأما في كتب أصول الدين فقد سبق  كذلك ومنه ما ليس

  ذلك(.عند الكالم على التعليل والتحسين والتقبيح األقوال في 

المجتهدين، فكون  وال ريب أن المقصد الذي يكون مستندا على اإلجماع ينال قوة بذلك؛ وذلك ألن من شروط اإلجماع اتفاق

 المجتهدين ينصون على المقصد الفالني يدل على صحة وثبوت ذلك المقصد المنصوص عليه.

ومن المقاصد العقدية المتعلقة باإلجماع أن ثمة صفات ال تُطلق على هللا تعالى إال في الموضع الذي يطلقها هللا تعالى على نفسه 

 ر الشنقيطي،أو يطلقها رسوله صلى هللا عليه وسلم كما ذك
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[، ومن األمثلة على 130ألن العلماء أجمعوا على أن صفات هللا تعالى حسنى كما قال سبحانه: ﴿وهلل األسماء الحسنى  ]األعراف: 

ذلك صفة المكر،  فإن العلماء أجمعوا على أنه ال يجوز أن يشتق له منها اسم، فال تقل: من أسمائه الماكر. ومعنى مكر هللا: أنه 

 تصورييستدرجهم ويغدق عليهم النعم والصحة والعافية، ثم يأخذهم بغتة ويهلكهم، وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما جل وعال 

فاهلل ال يصف نفسه إال بما هو في غاية الحسن والجمال واللياقة، فوصف نفسه هنا بأنه : »قال الشنقيطي ،(4/3النمير  )العذب

 .(   4/3 ،)العذب النمير «[138لهم إن كيدي متين  ]األعراف:يهلك الكافرين بمكره، وأن كيده متين كما قال: ﴿وأملي 

ال » عالى:رحمه هللا ت-لى حسنى، يقول اإلمام ابن القيموالخالصة أن إثبات اسم الماكر هلل تعالى ينافي مقصد كون أسماء هللا تعا

ل فجعل من أسمائه الحسنى المض يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين،

ى معينة؛ فال يجوز أن يسمفإن هذه األسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إال أفعال مخصوصة  -تعالى هللا عن قوله-الفاتن الماكر

ومن خالل ما مضى يتضح أن اإلجماع يعتبر أحد طرق ومسالك العلم  .(1/122 ،) بدائع الفوائد «بأسمائها المطلقة وهللا أعلم

 .-رحمه هللا-بمقاصد العقيدة عند الشنقيطي

 المطلب الرابع: القياس.

ول الفقه )الواضح في أص ر أحد األدلة الصحيحة عند كثير من العلماءيعتبر القياس واحدا من مسالك العلم بالمقاصد، كما أنه يعتب

-يقول اإلمام أحمد ،(2/337ي السعود ، شرح مراق4/213، شرح الكوكب المنير البن النجار 8/200، اإلحكام لآلمدي 2/103

 .(4/213)شرح الكوكب المنير  «ال يستغني أحد عن القياس: »-رحمه هللا تعالى

تقريرات كثيرة في موضوع القياس من حيث ذكر حّده، وأقسامه، ودالئله، والرد على منكريه،  -رحمه هللا تعالى-الشنقيطيوللشيخ 

 وغير ذلك مما يتعلق بالقياس وذلك في مواضع كثيرة.

رحمه هللا -شنقيطياستدل بالقياس في مواضع كثيرة جدا؛ مما يدل على أهمية القياس عند ال -رحمه هللا تعالى-كما أن الشنقيطي 

 .-تعالى

 تعريف القياس لغة واصطالحا: -أ

يقال قاس الثوب بالذراع،  (؛2/137، لسان العرب 3/40)مقاييس اللغة  القياس لغة: يطلق القياس في اللغة على التقدير والتسوية-أ 

  :يصف طعنة (32ص ،لعدنان محمد)شعر البعيث المجاشعي  ومنه قول الشاعر عمقه، ويقال: قاس الجرح بالميل إذا قّدر

 إذا قاسها اآلسْي النِّطاسيُّ أَدبَرْت      َغثيثَتُها أو زاد َوْهيا هُزوُمها

 .(2/137)لسان العرب  وما فيه من لحم ميت مدة الجرح وقيحه، والغثيثة: الماهر بالطب، واآلسي: الطبيب، والنطاسي:

أنه قد تنوعت عبارات األصوليين في حّد القياس، وأن ثمة مناقشات  -تعالىرحمه هللا -القياس اصطالحا: ذكر الشنقيطي-ب

ي )مذكرة ف«حمل فرع على أصل في حكم بجامٍع بينهما:»أن تعريف القياس هو  -رحمه هللا–للتعريفات التي ذكروها، وذكر 

 . (231ص ،أصول الفقه

، شرح 8/1130ح )أصول الفقه البن مفل -رحمه هللا-يطيوهذا التعريف قد نص عليه كثير من علماء األصول مـّمن سبق الشنق

 .(4/2 ،الكوكب المنير
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 أركان القياس: -ب

 يتضح أن للقياس أربعة أركان: -رحمه هللا-من خالل هذا التعريف الذي ذكره الشنقيطي

 األول: األصل المقيس عليه.

 الثاني: الفرع المقيس.

 الثالث: حكم األصل المقيس عليه.

 العلة الجامعة بينهما.الرابع: 

القياس األربعة قد دل عليها نصوص كثيرة، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن امرأة من  الشنقيطي أركانوذكر 

م حجي نع»جهينة جاءت إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: 

)أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج  «لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا هللا فاهلل أحق بالوفاء عنها، أرأيت

من هذا الحديث أن الشنقيطي  ؛ ووجه الداللة عند(واللفظ له 1332برقم  8/13والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة 

 األصل المقيس عليه هو: َدْين العباد.

 .(2/437)شرح مراقي السعود  المقيس: َدْين هللا تعالى، والحكم: جواز القضاء، والعلة الجامعة بينهما: الدَّين والفرع 

وقد ذكر الشنقيطي عدة أمثلة على القياس فمنها: قياس النبيذ على الخمر، فإن األصل: الخمر، والفرع: النبيذ، والعلة: اإلسكار، 

 .(828، مذكرة في أصول الفقه ص4/173)أضواء البيان  تحريموحكم األصل هنا الذي هو الخمر: ال

بعض األقيسة العقدية، ومنها: أنه ذكر قياس الموجودين في زمن  -رحمه هللا تعالى-وأما في جانب العقيدة؛ فقد ذكر الشنقيطي

بة الذين فينظروا كيف كان عاق ﴿أفلم يسيروا في األرضالنبي صلى هللا عليه وسلم على األمم الماضية، كما في قول هللا تعالى: 

[. فذكر أن األصل هنا: الكفار المتقدمون، والفرع: الكفار الموجودون في 10  ]محمد:من قبلهم دمر هللا عليهم وللكافرين أمثالها

 لمينازمن النبي صلى هللا عليه وسلم، والحكم: العذاب والهالك، والعلة الجامعة بينهما: تكذيب الرسل، والتمرد على رب الع

. ونوع القياس الوارد في الجانب العقدي الذي ذكره الشنقيطي آنفا قد أشار إليها بعض العلماء، يقول اإلمام (8/140)العذب النمير 

وما أمر هللا به من االعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين : »-رحمه هللا تعالى-ابن تيمية

ذيبهم كان من االعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة للرسل بتك

قول هللا تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم  -أيضا–ومن األمثلة التي ذكرها  .(3/283)مجموع الفتاوى  «وهذا قياس الطرد

عليه –[. فاألصل المقيس عليه: آدم 33]آل عمران:  الحق من ربك فال تكن من الممترين خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 

، والحكم: الخلق، والعلة الجامعة بينهما: قدرة هللا تعالى؛ فكما أوجد هللا تعالى آدم -عليه السالم–، والفرع المقيس: عيسى -السالم

عذب )ال وذكر الشنقيطي أن أمثال هذا في القرآن كثيرة  م يكن له أب.ولم يكن له أم وال أب؛ قادر على أن يخلق عيسى من أّم ول

 .(4/133، أضواء البيان 8/140النمير 

 أدلة القياس: -ج

أدلة القياس في مواضع متنوعة، تارة بتقرير القياس ابتداء واالستدالل عليه، وتارة في الرد على  -رحمه هللا تعالى-ذكر الشنقيطي

دلة على صحة القياس في كال الموضعين، كما أنه استدل على مشروعية القياس بالقرآن الكريم والسنة منكريه؛ فكان يورد األ

 النبوية واإلجماع.
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[، 2ومن األدلة التي استدل بها على مشروعية القياس من القرآن الكريم: قول هللا تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي األبصار  ]الحشر:

ووجه الداللة أن هذه اآلية تدل على النهي عن  (  238) مذكرة في أصول الفقه ص لشيء بغيرهوحقيقة االعتبار تكون بمقايسة ا

 .( 2/337)شرح مراقي السعود  مثل فعلهم؛ حذرا من حصول مثل عقوبتهم، وذلك يعتبر من إلحاق النظير بنظيره بجامع بينهما

العقدي، فقد استدل بعدة أدلة: منها قول هللا تعالى: ﴿أولم يروا وأما استدالل الشنقيطي من السنة على مشروعية القياس في الجانب 

[، 88أن هللا الذي خلق السماوات واألر  ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ]األحقاف:

َدر على ومن قَ »ى. يقول الشنقيطي: فالمقيس عليه: السماوات واألر ، والمقيس: إحياء الموتى، والجامع بينهما: قدرة هللا تعال

 .( 1/13)أضواء البيان  «خلق األعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى

على القياس في الجانب العقدي: ما جاء عن أنس بن مالك أن رجال قال: يا رسول هللا كيف يحشر الكافر على -أيضا-ومن األمثلة 

ي، )أخرجه البخار «رجليه في الدنيا، قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟أليس الذي أمشاه على »وجهه يوم القيامة؟ قال: 

. فهنا ألحق النبيُّ صلى هللا عليه وسلم النظير بنظيره؛ فألحق مشي الكافر (2328برقم  3/103كتاب الرقاق، باب كيف الحشر 

 ة هللا تعالى.على رجليه في الدنيا بمشيه على وجهه يوم القيامة، والجامع بينهما: قدر

 عالقة القياس بالمقاصد. -د

يتصل القياس بالمقاصد اتصاال وثيقا، كما أن القياس له أهمية كبرى في استنباط المقاصد، ومن جملتها المقاصد العقدية؛ فكثير 

 من المقاصد تكون نتيجة للقياس الصحيح.

ة؛ ، وإثبات العلة ال بد فيه من المناسب«العلة»، ومن أركانه: -كما مضى-ووجه ارتباط القياس بالمقاصد هو أن للقياس أربعة أركان 

 ( كما2/421)شرح مراقي السعود  «الغالب من تصرفات الشرع أن يكون على وفق الحكمة، فما ال مناسبة له ال يعلل به» ألن

 .-رحمه هللا تعالى-قال الشنقيطي

الوصف المناسب الذي استلزم ترتُّب الحكم عليه جلب مصلحة أو  هو» في تعريف المناسبة: -رحمه هللا تعالى-وقد قال الشنقيطي

البيان  ، أضواء804، مذكرة في أصول الفقه ص2/478، وانظر: شرح مراقي السعود 123)رحلة الحج ص «درء مفسدة

4/173). 

ر، ن علته سد خلة الفقيمثال جلب المصلحة: وجوب الزكاة فإ»بعض األمثلة التي توضح هذا المقام، فقال:  -رحمه هللا-ثم ذكر 

 وهو جلب مصلحة. 

ومثال درء المفسدة: اإلسكار فإنه علة لتحريم الخمر، والمنع منها يدرء مفسدة فساد العقل. والمصلحة هي المنافع واللذات ووسائلها، 

 .( 2/478)شرح مراقي السعود  «والمفسدة هي المضار والمشقات ووسائلها

هو أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع،  -رحمه هللا-كما ذكر الشنقيطيوضابط مسلك المناسبة واإلخالة 

وبالتالي يكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقالله بالمناسبة دون غيره، فيُعلم أنه علة ذلك الحكم، ومن 

« حرام كل مسكر»قول النبي صلى هللا عليه وسلم: األمثلة التي ذكرها الشنقيطي: اقتران حكم التحريم بوصف االسكار في 

 .(804ص ،)مذكرة في أصول الفقه فاإلسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة

 : مفي المقاصد العقدية سوف يتضح أن هناك أمثلة عديدة مندرجة في هذا المقا -وأعني به: المناسبة-وعند تطبيق أثر القياس
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فمن األمثلة على ذلك: أن ِمن المقاصد العقدية بَْعث الناس من قبورهم، وجزاؤهم على أعمالهم، وقد استدل الشنقيطي رحمه هللا 

[، 11]ق:  وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج﴿على إحياء الناس ِمن قبورهم قياسا على إحياء النبات في دار الدنيا، ولما أورد اآلية: 

معناه أن هللا تبارك وتعالى: يبين أن إحياء األر  بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحالله دليل »طي: قال الشنقي

أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت   يعني: كذلك الخروجعلى بعث الناس بعد الموت بعد كونهم ترابا وعظاما، فقوله: ﴿ 

 .(7/424 ،)أضواء البيان «بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم كخروج النبات من األر  بعد عدمه،

: أن من المقاصد العقدية سد ذرائع الشرك، فلو أراد أحد أن يُدفن في مسجد لـُمنع من ذلك، ألن النبي صلى هللا -أيًضا-ومن األمثلة

)أخرجه البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة  «اجدلعنة هللا على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مس»عليه وسلم قال: 

فلو قال: أنا لست نبيا، والحديث في النهي عن اتخاذ قبور األنبياء مساجد، فالجواب: أن العلة في  ،( 483برقم  1/33في البيعة 

 بالشرك هنا وصف صالح هذا الحديث هي كونها ذريعة إلى الشرك، وهي موجودة في قبور غير األنبياء إذا اتُخذت مساجد؛ فالعلة

 ،السعود مراقي )شرح .أن المقصود في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصالح للعلية-رحمه هللا-للِعلِّية، وقد ذكر الشنقيطي

2/472) 

عرفة مفهذه بعض األمثلة من األقيسة الصحيحة التي تندرج فيها مقاصد عقدية، والتي تدل على أن القياس أحد األوجه المعتبرة في 

المقاصد، وهذه األمثلة تدل أيضا على أهمية القياس. ويالحظ ها هنا أن بعض أنواع القياس ال يمكن إجراؤها في بعض مسائل 

 لما يكتنف ذلك من ،(بالمقاصد)وليس هذا محل بحثها؛ ألن الكالم هنا في بيان أن القياس هو مسلك من مسالك العلم  االعتقاد

قصود هنا أن القياس الصحيح الذي يمكن إجراؤه في مسائل العقيدة هو أحد أوجه الداللة على المقاصد محاذير شرعية، إال أن الم

 العقدية. 

 -رحمه هللا-ثبات عند الشنقيطيومن خالل ما مضى يتضح أن القياس يعتبر أحد طرق ومسالك العلم بمقاصد توحيد المعرفة واإل 

 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات:. 3

أحمد هللا جل وعال أن يسر إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأختم هذا البحث بأهم 

 النتائج، فمنها:

 أن العقيدة اإلسالمية احتوت على مقاصد كثيرة جدا. -1

 لى.المقاصد أهمية كبرى؛ لتعلقها بصفات هللا تعاارتباط المقاصد بصفات هللا تعالى، ال سيما صفة الحكمة؛ مما يجعل لتلك  -2

تـميُّز الشيخ الشنقيطي رحمه هللا بتنوع العلوم الكثيرة، وقوة اآللة األصولية؛ مما يسر له توظيف تلك العلوم باستخراج المقاصد  -8

 المتعلقة بتوحيد المعرفة واإلثبات.

 الشنقيطي، ومن هذه المسالك: النّص، والتعليل، واإلجماع، والقياس.أن هناك طرقا ومسالك من خاللها تُعرف المقاصد عند  -4

أن الشنقيطي رحمه هللا يستخرج بعض المقاصد العقدية ِمن بعض القراءات المتواترة، وهذا مما يتميز به الشنقيطي من جهتي  -3

 االستدالل واالستنباط.

 ة كثيرة متنوعة؛ مما يقوي استنباط المقصد عنده.أن العالمة الشنقيطي رحمه هللا يعضد المقصد العقدي بأدل -2
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 :التوصيات. 1.3

أوصي بالعناية باستنباط المقاصد العقدية على وفق منهج أهل السنة والجماعة، وجمع المقاصد العقدية المتعلقة بتوحيد األلوهية،  

 وأركان اإليمان.

  وأوصي بدراسة مستفيضة تتعلق بذكر مراتب المقاصد العقدية، وقواعد العلم بمقاصد العقيدة عند أهل السنة والجماعة، كما  

 أوصي بالجمع بين الفنون األخرى كأصول الفقه والقراءات، واستنباط المقاصد العقدية من خاللهما.  

 ن.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي

 

 فهرس المصادر والمراجع. 1

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: دار الكتاب المسودة في أصول الفقه وأحمد، وعبد الحليم عبد السالم ،آل تيمية

 العربي.

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، المستدرك على الصحيحينهـ(، 1422هللا، ) محمد بن عبدالحاكم، 

 بيروت.

، حمد الكبيسيتحقيق:  ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (هـ1830) ،أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد

 ط: مطبعة اإلرشاد، بغداد، الطبعة األولى.

دار الكتب محمد تامر حجازي، ط:  ، تحقيق:هـ(، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع1125أحمد بن عبد الرحيم، )أبو زرعة، 

 العلمية، الطبعة األولى.

 تحقيق: مجموعة من المحققين، المؤسسة المصرية العامة، مصر. تهذيب اللغة،هـ.(، 1834األزهري، محمد بن أحمد )

ط: دار باوزير، المملكة  ، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان،هـ( 1121، )األلباني، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح

 العربية السعودية، الطبعة األولى.

المكتب اإلسالمي، بيروت، ط:  صحيح الجامع الصغير وزيادته(، هـ.1403، )األلباني، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح

 .دمشق، الطبعة الثالثة

  ي، ط: المكتب اإلسالمي، بيروت، دمشقتحقيق: عبد الرزاق عفيف ،، اإلحكام في أصول األحكامعلي بن أبي علي، اآلمدي

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، ط: دار الكتب   (، الحدود في األصول، هـ1424) الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف

  العلمية، بيروت، الطبعة األولى.

هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هـ(، 1422، )محمد بن إسماعيل، البخاري

 ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة األولى.وأيامه

دار الراية، الريا ،  تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة، ط: اآلحاد والمثاني،هـ(، 1411أحمد بن عمرو، ) ،ابن أبي عاصم

 الطبعة األولى.
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، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود النهاية في غريب الحديث واألثر ه.(،1838، )المبارك بن محمد عاداتأبو الس ابن األثير،

 محمد الطناحي، المكتبة اإلسالمية، الطبعة األولى

تحقيق: عبد هللا بن عبد المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،  هـ.(،1401) ،عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، ابن بدران

 المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،

، تحقيق: مجموعة من المحققين، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية هـ.(1422أحمد بن عبد الحليم، )، ابن تيمية

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية. ط:

 تحقيق: محمد رشاد سالم، ط: منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية،(، هـ1402الحليم، ) أحمد بن عبد، ابن تيمية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى.

عبد هللا عمر الحلواني، محمد تحقيق: محمد  ،(، الصارم المسلول على شاتم الرسولهـ1417أحمد بن عبد الحليم، )، ابن تيمية

 دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى. كبير أحمد شودري ط:

جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية،(، هـ1423أحمد بن عبد الحليم، )، ابن تيمية

 ريف، المملكة العربية السعودية.ومحمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش

تحقيق: علي محمد الضباع، ط: دار الكتاب العلمية،  ،النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن يوسفابن الجزري، 

 بيروت.

 ، ط: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن يوسفابن الجزري، 

دار طيبة، المملكة العربية السعودية،  ط: فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ه(، 1422ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )

 .الطبعة األولى

ط:  ،، تحقيق: مجموعة من المحققينالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةهـ(، 1413ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )

 لكة العربية السعودية، الطبعة األولى.دار العاصمة، المم

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ، تحقيق: هـ(، ذيل طبقات الحنابلة 1125، )زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبليابن رجب، 

 ط: مكتبة العبيكان، الريا ، الطبعة األولى.

، تحقيق: أحمد محمد القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهمطبقات هـ( 1428) عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم،ابن السالر، 

 عزوز، ط: المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى.

، تحقيق: محمد إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابعهـ(، 1417ابن سودة، عبد السالم بن عبد القادر، )

 األولى. حجي، ط: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة:

، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، المحكم والمحيط األعظم(، هـ. 1421) علي بن إسماعيل ابن سيده،

 الطبعة األولى.

، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، مقاصد الشريعة اإلسالمية هـ(،1423) ،محمد الطاهر بن محمد بن التونسي ابن عاشور،

  وقاف والشئون اإلسالمية، قطر.وزارة األ

عبد هللا بن عبد الـمحسن التركي، ط: مؤسسة  ، تحقيق:الواضح في أصول الفقه هـ(، 1420ابن عقيل، علي بن عقيل بن محمد، )

 بيروت، الطبعة األولى ،الرسالة
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 السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت. تحقيق: عبد مقاييس اللغة،هـ.(، 1833ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، )

تحقيق: محمد األحمدي أبو النور، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون

 دار التراث، مصر،

في أصول الفقه على مذهب اإلمام روضة الناظر وجنة المناظر هـ(، 1428) ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي،

 ، ط: مؤسسة الريّان، الطبعة الثانية.أحمد بن حنبل

ط: دار ابن الجوزي، المملكة  إعالم الموقعين عن رب العالمين،هـ(،  1428) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب،

 العربية السعودية، الطبعة األولى.

تحقيق:  ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(، هـ.1828) ن أيوب،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ب

 محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، ط: مكتبة الريا  الحديثة، الطبعة األولى.

تحقيق: علي  ،واإلرادةمفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم هـ(، 1488) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب،

 بن حسين بن علي الحلبي، ط: دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، مصر، الطبعة األولى.

بن حميد  عبد الغني، تحقيق: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبهـ.(، 1412بن كثير، إسماعيل بن عمر، )ا

 بعة الثانية.الكبيسي، ط: دار ابن حزم، الط

 تحقيق: مصطفى عبد الواحد السيرة النبوية،ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، 

 ط: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.

تحقيق: محمد مظهربقا، ط: المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن،  هـ(1400) ،علي بن محمد ابن اللحام،

 .جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة

تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، ط: دار الكتب العلمية  الزهد والرقائق،ابن المبارك، عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، 

 بيروت. –

بن ناصر  ، تحقيق: بدرغاية السول إلى علم األصولهـ(، 1488، )يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي ابن المبرد،

 غراس، الكويت، الطبعة األولى، السبيعي، ط:

، ط: دار الكتب العلمية، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةهـ(، 1424)محمد بن محمد بن عمر بن علي،  ،ابن مخلوف

 لبنان، الطبعة األولى.

، تحقيق: عبد الرحمن بن اإلمام أحمدالمقصد األرشد في ذكر أصحاب (، هـ1410) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا،

 السعودية، الطبعة األولى. –الريا   -سليمان العثيمين، ط: مكتبة الرشد 

 ط: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة. لسان العرب،هـ.(، 1414ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، )

 ، تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد، ط:شرح الكوكب المنيرهـ.(، 1418، )محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبليابن النجار، 

 مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية.

تحقيق: مجموعة من المحققين، ط: شركة  هـ(، سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، 1121الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة، )

 بعة الثانية.مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الط
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الغفور عطار، دار العلم  ، تحقيق: أحمد عبدالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (، هـ1830) ،الجوهري، إسماعيل بن حماد

 .للماليين، بيروت، الطبعة الثانية

ة، ط: دار تحقيق: صالح بن محمد بن عويض البرهان في أصول الفقه،هـ.(،  1413الجويني، عبد الملك بن عبد هللا الجويني، )

 الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى.

 تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الثالثة. تقريب التهذيب،ه(، 1411ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )

 الطبعة األولى.، تحقيق: السيد سابق، ط: دار الجيل، بيروت، حجة هللا البالغةهـ.(، 1422) ،أحمد بن عبد الرحيمالدهلوي، 

 ، تحقيق: نظر محمد الفريابي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى.الكنى واألسماءهـ(، 1421) الدوالبي، محمد بن أحمد،

، تحقيق: مجموعة من سير أعالم النبالءهـ(،  1403) الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز،

 ة الرسالة، الطبعة الثالثة.المحققين، ط: مؤسس

تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط: المكتبة العصرية، الدار النموذجية،  مختار الصحاح، هـ.(،1420محمد بن أبي بكر، )، الرازي

 بيروت، الطبعة: الخامسة

مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: طه جابر فيا  العلواني، ط: المحصول في علم أصول الفقههـ.(،  1413) محمد بن عمر، الرازي،

 بيروت، الطبعة الثالثة.

 ، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت.، المفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاني، الحسين بن محمد

المحققين، ط: مطبعة حكومة ، تحقيق: مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1833الزبيدي، محمد مرتضى، )

 .الكويت

 ، ط: دار الكتبي، الطبعة األولى،البحر المحيط في أصول الفقههـ(، 1414شي، بدر الدين محمد بن عبد هللا، )الزرك

 دار الكتاب العربي، بيروت.ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ط: 

السبكي، تحقيق: سيد عبد  لتاج الدينتشنيف المسامع بجمع الجوامع  هـ(، 1413)بدر الدين محمد بن عبد هللا،  الزركشي،

 العزيز، عبد هللا ربيع، ط: مكتبة قرطبة، الطبعة األولى

 ، بيروت، دار العلم للماليين.األعالم(، 1333الزركلي، خير الدين، )

، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة معترك األقران في إعجاز القرآنهـ.(،  1403عبد الرحمن بن أبي بكر، )، السيوطي

 لى.األو

 ، ط: دار الفكر، بيروت.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهـ(،  1413الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

، ط: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتابهـ.(، 1417الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

 الطبعة األولى.

، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، ط: دار عالم الفوائد، الرحلة إلى أفريقياهـ(، 1422األمين بن محمد المختار، ) الشنقيطي، محمد

 مكة المكرمة، الطبعة األولى.

، ط: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، رحلة الحج إلى بيت هللا الحرامهـ(، 1441الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

 هـ.1422ولى الطبعة األ
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تحقيق: علي بن محمد العمران، ط: دار عالم  شرح مراقي السعود،هـ(، 1422الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

 .الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة األولى

خالد بن ، تحقيق: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرهـ(، 1422الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

 عثمان السبت، ط: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية.

 ط: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة لخامسة. المحاضرات،هـ.(، 1441الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

لحكم، المدينة المنورة الطبعة ط: مكتبة العلوم وا مذكرة في أصول الفقه،(، 2001الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، )

 الخامسة.

ط: دار عالم الفوائد،  الفهارس الشاملة آلثار الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي،هـ(، 1482) زاهر بن محمد،الشهري، 

 مكة المكرمة، الطبعة األولى.

د محمد شاكر، ط: دار الحديث، ، تحقيق: أحممسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(،  1412الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل، )

 القاهرة، الطبعة: األولى.

 ،، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط: مؤسسة الرسالةمسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ(، 1421الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل، )

 بيروت، الطبعة األولى.

تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، ط: األصول،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علمهـ(، 1413، )لمحمد بن علي، الشوكاني

 دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى

إحسان عباس، ط: دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الطبعة ، تحقيق: طبقات الفقهاء(، 1370إبراهيم بن علي، )، الشيرازي

 األولى.

ة، الطبعة ط: مكتبة ابن تيمية، القاهر، حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيق: المعجم الكبيرسليمان بن أحمد بن أيوب،  الطبراني،

 الثانية.

 ط: اتحاد الكتاب العرب، دمشق.  ، شعر البعيث المجاشعي، عدنان محمد أحمد

دار الكتب العلمية،  ، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي، ط:المستصفىهـ(، 1418، )أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي

 األولى. الطبعة

 ط: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الخامسة. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،(، 1338) الفاسي، عالل

ر، العظيم الشناوي، دار المعارف، مص تحقيق: عبدالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  الفيومي، أحمد بن محمد،

 الطبعة الثانية.

، تحقيق: طه عبد الرؤوف شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصولهـ.(،  1838القرافي، أحمد بن إدريس، )

 سعد، ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة األولى.

ت، ، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروالكلياتهـ(، 1413أيوب بن موسى الحسيني، )الكفوي، 

 هـ.1413الطبعة الثانية 

 ط: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية. تراجم المؤلفين التونسيين،(، 1334محفوظ، محمد محفوظ، )

 .ط: مكتبة لينة، مصر، الطبعة األولىالحكمة والتعليل في أفعال هللا تعالى، هـ(، 1403) المدخلي، محمد بن ربيع،
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 ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.، الخصائص، لموصليابن جني، أبو الفتح عثمان ا

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه هـ(، 1412، )مسلم بن الحجاج النيسابوري مسلم،

 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الكتب العربية الطبعة األولىوسلم، 

 ، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، ط: مكتبة العبيكان، الطبعة األولى.أصول الفقههـ(،   1420) محمد بن مفلح الحنبلي،، ابن مفلح

 ،عبد المنعم شلبي، ط: مؤسسة الرسالة تحقيق: حسن، السنن الكبرى، هـ( 1421النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )

 بيروت، الطبعة األولى.

 ط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية.اللمع في أصول الفقه، هـ.(،  1424، )إبراهيم بن علي بن يوسفالشيرازي، 

: مجموعة من تحقيق، مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب هـ.(، 1408، )عيا  بن موسى، اليحصبي

 اإلسالمية، المغرب، الطبعة الثانيةالمحققين، وزارة األوقاف والشؤون 
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 بمستشفى الصحة النفسية بالقريات سلوك البحث عن المعلومات لدى قسم تجربة المريض

Information-seeking Behavior of the Patient Experience Department at the Al-Qurayyat 

Mental Health Hospital 
 

 ماهر محسن صالح فقيها الدكتور/  :إعداد

عبد العزيز، المملكة جامعة الملك ، اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم  ،قسم علم المعلومات ،المعرفة إدارة تخصص مساعد أستاذ

 العربية السعودية

Email: mfakeha@kau.edu.sa 

 :المستخلص

تزايدت أهمية السلوك المعلوماتي بمرور الزمن نظراً للتغيرات والتطورات المتالحقة والسريعة في تقنيات المعلومات ونظم 

ية علانجاح المؤسسات والمنظمات يعتمد على ف ومتطورة فقياساالتصاالت، والحاجة للحصول على خدمات معلومات حديثة 

الحتياجاته وخاصة أننا نعيش في عصر إتاحة المعلومات من خالل مصادر المعلومات  خدمات المعلومات التي تقدم للمستفيد وفقاً 

مستشفى قسم تجربة المريض ب ىرف على السلوكيات المعلوماتية لدالتعتهدف الدراسة إلى  الرقمية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت.

مد عليها القسم في البحث عن المعلومات حول من خالل التعرف على مصادر المعلومات التي يعت الصحة النفسية بالقريات

المرضى واألمراض النفسية الخاصة بهم، ومدى استخدام القسم لمصادر المعلومات اإللكترونية في البحث عن المعلومات، 

بانة تالدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االس وقد اعتمدت والصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى المعلومات.

الدراسة ينة عتكونت  وقدت مستشفى الصحة النفسية بالقريابقسم تجربة المريض هو كأداة لجمع البيانات، وكان مجتمع الدراسة 

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة هو أهمية توفر المعلومات بقسم تجربة المريض للمساعدة  .بالمستشفى شخص (011) من

 لمريضامعالجة الثغرات الموجودة في قسم تجربة التقصير، و جوانب يوتفاد ،األخطاء، تحسين في نقل خبرات األفراد لآلخرين

 .بالمستشفى

أوصت الدراسة بضرورة إقامة دورات تدريبية لألفراد بقسم تجربة المريض حول استخدام مصادر المعلومات المتاحة على و

ل المعلومات تتوفر فيه كعيادات الصحة النفسية خاص بالعمل على إصدار تطبيق شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، و

 والخدمات المطلوبة للمستفيدين والمراجعين.
 

 .الصحة النفسية ،تجربة المريض ،لوك البحث عن المعلوماتس :الكلمات المفتاحية
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Information-seeking Behavior of the Patient Experience Department at the Al-Qurayyat 

Mental Health Hospital 

Dr. Maher Mohsen Saleh Faqeha 

Assistant Professor of Knowledge Management, Faculty of Arts and Humanities, Department of 

Information Science, King Abdul Aziz University 

Email: mfakeha@kau.edu.sa 

Abstract: 

The importance of information behavior has increased over time due to the rapid and rapid changes 

and developments in information technologies and communication systems, and the need to obtain 

modern and advanced information services. available over the internet. The study aims to identify 

the informational behaviors of the patient experience department at the Mental Health Hospital in 

Qurayyat by identifying the sources of information that the department relies on in searching for 

information about patients and their mental illnesses, and the extent to which the department uses 

electronic information sources in searching for information, and the difficulties they face. in 

accessing information. 

The study relied on the analytical descriptive approach, and the questionnaire was used as a tool 

for data collection. The study population was the Patient Experience Department at the Qurayyat 

Mental Health Hospital. The study sample consisted of (100) people in the hospital. 

Among the most prominent findings of the study is the importance of providing information in the 

patient experience department to help transfer the experiences of individuals to others, improve 

errors, avoid shortcomings, and address the gaps in the patient experience department in the 

hospital. 

The study recommended the need to hold training courses for individuals in the Patient Experience 

Department on the use of information sources available on the Internet and social networking sites, 

and to work on issuing an application for mental health clinics in which all information and 

services required for beneficiaries and auditors are available. 

Keywords: Information-seeking behavior, Patient experience, Mental health 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:mfakeha@kau.edu.sa


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        341  

 ISSN: 2706-6495 

 

 :المقدمة. 1 

تسعى مؤسسات المعلومات عامة إلى كسب رضا المستفيدين منها من خالل استخدام األشكال واألساليب التقنية الحديثة في 

الحصول على المعلومات وعرضها مما يساعد في تقديم خدمات مستقرة ومتقدمة في العالم، وقد تزايد عدد المستفيدين من هذه 

دراسة حاجات هؤالء المستفيدين وسلوكياتهم في البحث عن المعلومات ضرورة ملحة لإلسهام المؤسسات مما جعل الحاجة الى 

 في إبراز طرائف وأساليب جديدة أمام مؤسسات المعلومات لعرض المعلومات لطالبها.

اليب استخدام أسنحن نعيش اليوم في بيئة رقمية مفتوحة تعد المعلومات من أهم ركائزها ومقوماتها، وعليه فإن اكتساب مهارات 

واستراتيجيات البحث عن المعلومات تعتمد على أحدث التقنيات التي أصبحت متطلب يفرض الواقع، ولذلك اتجه معظم مقدمي 

خدمة الوصول إلي مصادر المعلومات الي استخدام تقنيات متقدمة لتخزين وتنظيم وبث المعلومات مما تطلب على الباحثين 

ة للتعامل مع هذا النوع من المصادر من حيث البحث واالسترجاع، وأدى ذلك إلى  إتاحة خيارات امتالك مهارات وكفايات خاص

وكيات اختالف في سل هعديدة أمام الباحثين عن المعلومات من حيث نوعية المعلومات والطريقة التي يبحثون بها، مما ترتب علي

 (7112با الخيل،)أ خر.آلي إومن مستخدم  ألخرالبحث عن المعلومات من مستفيد 

مريض لاوك هؤالء المستفيدين بقسم تجربة لجراء دراسة مسحية لسإالمعلومات كان البد من المستفيدين من ولمعرفة سلوكيات 

ة ينات حقيقتأتي الدراسات بمضمو ىبمستشفى الصحة النفسية بالقريات بمختلف اهتماماتهم وتخصصاتهم وفئاتهم العمرية، حت

 كن االعتماد عليها في تحديد هذه السلوكيات.صادقة تعطي مؤشرات يم
 

 :الدراسة مشكلة. 1.1

المعلومات  إلىتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على السلوكيات المعلوماتية لدى األفراد والمشكالت التي تحول دون وصولهم 

 والتي قد تؤدي إلى عزوفهم عن البحث أو التوقف نهائياً عن طلب المعلومات، لذا تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي:

 مستشفى الصحة النفسية بالقريات؟بمريض القسم تجربة  ىما هو سلوك البحث عن المعلومات لد 
 

 :أهمية الدراسة. 2.1

يات، لدى قسم تجربة المريض بمستشفى الصحة النفسية بالقرسلوكيات البحث عن المعلومات  علىالتعرف  فيالدراسة تكمن أهمية 

 للمرضى والمراجعين. أفضل الخدماتفي سبيل تقديم  تواجههمالتي  والتحديات
 

  :الدراسةأهداف . 3.1

ة المعلومات للمرضى واألمراض النفسيالتعرف على سلوكيات األفراد بقسم تجربة المريض في البحث عن  تهدف الدراسة إلى

 الخاصة بهم من خالل:

  التعرف على مصادر المعلومات التي يعتمد عليها األفراد في البحث عن المعلومات بقسم تجربة المريض في الحصول

 على المعلومات.

  ة النفسية المختلفالتعرف على أهداف األفراد بقسم تجربة المريض من البحث عن المعلومات حول المرضى واألمراض

 الخاصة بهم وعن معلوماتهم.

 التعرف على مدى استخدام األفراد لمصادر المعلومات المختلفة اإللكترونية في البحث عن المعلومات؟ 

 .التعرف على الصعوبات التي تواجه األفراد بقسم تجربة المريض في البحث عن المعلومات 
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 تساؤالت الدراسة:. 1.1

  البحث عن المعلومات؟في مريض بمستشفى الصحة النفسية بالقريات القسم تجربة بما أهداف األفراد 

  مريض؟الما مصادر المعلومات التي يعتمد عليها قسم تجربة 

  لبحث عن المعلومات حول األمراض ل اإللكترونيةمريض لمصادر المعلومات الما مدي استخدام األفراد في قسم تجربة

 ؟ىبالمرضو المعلومات الخاصة أالنفسية 

  مريض في البحث عن المعلومات الالزمة؟ الما الصعوبات التي تواجه قسم تجربة 

 

 الدراسات السابقة. 2

من خالل االطالع على األدبيات والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة إلى عدة دراسات ذات أهمية وصلة  الباحثتوصل 

 بموضوع الدراسة الحالية:

 الدراسات العربية. 1.2

( بعنوان "السلوكيات المعلوماتية لدى طالب الدراسات العليا في جامعة اإلمام محمد بن سعود 2010دراسة )العمران، 

 اإلسالمية"

هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوكيات البحث عن المعلومات واستخدامها لدى طالب الدراسات العليا في جامعة اإلمام محمد 

دم الباحث المنهج الوصفي معتمداً على االستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات والمعلومات، وتوصلت بن سعود اإلسالمية، وقد استخ

الدراسة إلى أن أكثر الدوافع وراء بحث طالب الدراسات العليا في جامعة اإلمام عن المعلومات هو التطوير الذاتي لقدراتهم، وأن 

ادر المعلومات هو اإلنترنت، وأن معظمهم يفضلون استخدام المصادر المطبوعة أكثر المنافذ التي يعتمدون عليها للوصول إلى مص

للمعلومات على المصادر اإللكترونية، ومن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بضرورة دعم الجامعات 

اجات توى العربي على اإلنترنت لتلبية احتيومراكز البحث العربية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا إلثراء المح

الباحثين العرب وضرورة التركيز على إكساب طالب الجامعة بشكل عام وطالب الدراسات العليا بشكل خاص مهارات استخدام 

 مصادر المعلومات اإللكترونية.
 

 (2009دراسة )الشهري، 

سلوكيات البحث عن المعلومات والحاجات المعلوماتية لطالب الدراسات العليا بالكليات النظرية في جامعة الملك  الدراسة تناولت

وقد تكونت عينة الدراسة من ، بهدف الكشف عن خصائصها، وتوظيف نتائج الدراسة في رفع مستوى خدمات المعلومات سعود

 هـ0271طالب من طالب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المنتظمين والمقيدين في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  (711)

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تبايناً في سلوكيات البحث عن المعلومات لدى طالب الدراسات العليا، وكشفت عن حاجتهم إلى 

األمير سلمان المركزية للحصول على مصادر المعلومات، إضافة إلى غياب البرامج  زيارة مكتبات ومراكز معلومات غير مكتبة

وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن في تنمية مجموعات ، التدريبية المتخصصة، وحاجتهم إلى مزيد من الخدمات المكتبية

 يمه.ام مصادر المعلومات بالمكتبة وتقوالمكتبة وفق احتياجات التخصصات العلمية، وإعداد مقرر تدريبي متخصص في استخد
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 "سلوك المستفيدين في البحث عن المعلومات" بعنوان (2002)أبا الخيل، دراسة

دراسة ال، وأظهرت نتائج دراسة ظاهرة سلوك طالب مرحلة البكالوريوس بجامعة الملك سعود في البحث عن المعلوماتال تناولت

الدراسة يبحثون عن المعلومات بدافع إعداد بحث، ويُعد الكتاب المصدر األول من مصادر أن معظم طالب الكليات التي شملتهم 

 طالب على زيارة المكتبة والبحث عن المعلومات.الضرورة حث ب وأوصت الدراسةومن  الحصول على المعلومات
 

لمنتجين لها: دراسة تحليلية ( بعنوان "دراسة االتجاهات السلوكية لمستخدمي قواعد المعلومات وا1999،دراسة )قمصاني

 في شبكة قواعد المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة" 

تناولت الدراسة االتجاهات السلوكية لمستخدمي قواعد المعلومات والصعوبات التي تواجههم حيال استخدامهم لهذه القواعد 

والتعرف إلى التصميم الشكلي الذي ينهجه المنتجون لهذه القواعد، ومدى مالءمتها للمستفيدين، وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم 

ستخدام قواعد المعلومات على األقراص المدمجة، وبناًء على ذلك أوصت الدراسة بضرورة القيام أفراد العينة ال يعرفون كيفية ا

 بدورات تدريبية ومحاضرات مع إدخال مادة تعليم الحاسب اآللي ضمن مقررات الجامعة. 
 

 ز بجدة"( بعنوان "تفاعل المستفيدين مع األقراص المدمجة: تجربة جامعة الملك عبد العزي1991دراسة )مشالي،

هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك المستفيدات في قسم الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية تجاه 

استخدام قواعد البيانات على األقراص المدمجة، وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى استخدام األقراص المدمجة لعدم توافر 

 تخدام األقراص المدمجة، وصعوبة البحث باللغة اإلنجليزية.تدريب للمستفيدات الس
 

( بعنوان "دراسة عن االتجاهات البحثية لمستخدمي شبكة قواعد المعلومات بجامعة الملك عبد 1992دراسة )السريحي،

 العزيز"

ك عبد ي مكتبة جامعة الملهدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاهات البحثية للمستفيدين من األسطوانات الضوئية الموجودة ف

العزيز بجدة والتعرف على خصائص المستفيدين وآرائهم في الخدمة والقائمين عليها، وأظهرت نتائج الدراسة تعدد فئات 

النظرة اإليجابية من جانب المستفيدين من هذه الخدمة والقائمين عليها، وأن  خارجها وأكدتالمستفيدين من داخل الجامعة ومن 

 (.%86، 18تعمل بمعدل تحقيق عام مقداره ) هذه الخدمة

 

 الدراسات األجنبية. 2.2

 بعنوان:(Olsson and Haglund, 2008) دراسة 

"The Impact on University Libraries of Changes in Information Behavior among Academic 

Researchers: A Multiplle Case Study" 

للمعلومات التي يحتاج إليها الباحثون الجامعيون الشباب، وأُجريت الدراسة على ثالث جامعات في تهدف الدراسة إلى فهم أفضل 

العاصمة السويدية ستوكهولم، وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الباحثين يستخدمون محرك البحث )جوجل( في كل شيء، وأنهم 

ع اإللكترونية، وهناك نسبة قليلة فقط من الباحثين لديهم اتصال ميعتمدون عليه اعتماداً كبيراً في الوصول الفوري إلى المعلومات 

المكتبة، كما أنهم يعدُّون استخدام محركات البحث مثل جوجل وغيرها أسهل في الحصول على المعلومات من غيره من الطرائق 

 .واألساليب األخرى
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 :بعنوان (Nicholas and Rewlands, 2008) دراسة

"Understanding Information Behaviour: How Do Students and Faculty Find Books" 

لسلوكيات المعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس في المجتمع األكاديمي حول استخدام الكتب المطبوعة التي يحتاجون ا تناولت الدراسة

، وأظهرت نتائج وطالب جامعة لندنوكان مجتمع الدراسة هو أعضاء هيئة التدريس ، إليها سواء للعمل أو للدراسة أو للترفيه

أن معظم مجتمع الدراسة يعد الحصول على المعلومات من خالل الكتب أمراً أكثر تنظيماً من الحصول عليها بالطرائق الدراسة 

 .األخرى
 

 ن:بعنوا  (George,2006)دراسة

 "Scholarly Use of Information, Graduate Students> Information Seeking Behaviour"  

طالب يمثلون  (011)سلوكيات البحث عن المعلومات لدى طالب الدراسات العليا، وتم فيها إجراء مقابالت مع  تناولت الدراسة

أن معظم طالب الدراسات العليا وأظهرت نتائج الدراسة    (Carnegie Mellon) كل األقسام العلمية في جامعة كارنيجي ميلون

إلى أساتذتهم الذين يوصونهم بمراجع معيَّنة تفي باحتياجاتهم المعلوماتية وبعضهم يستعين  للمعلوماتعند احتياجهم  يلجؤون

 وماتؤديه )اإلنترنت( في وصولهم إلى مصادر المعليالدور الكبير الذي  وإلىبموظفي المكتبة لالسترشاد منهم بالمراجع المناسبة، 

أوضحت الدراسة أن متطلبات المناهج الدراسية تؤثر بشكل ، كما ت المطبوعةوإن كانوا ال يزالون يستخدمون مصادر المعلوما

 .كبير على اتجاهاتهم واحتياجاتهم المعلوماتية
 

 بعنوان: (Shokeen and Kushik, 2002) دراسة

"Information Seeking Behaviour of Social Scientist of Haryana Universities" 

سلوك البحث عن المعلومات لدى أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم االجتماع في الجامعات الواقعة في منطقة  تناولت الدراسة

أن أغلبهم يزورون المكتبة بشكل يومي، وأن األسلوب المفّضل للبحـث عـن وأظهرت نتائج الدراسة (، Haryanaهاريانا )

أما أكثر مصادر المعلومات  ،والمستخلصات واالستشهادات الواردة في المقاالتالبحـث عـبر الفـهـرس  المعلومـات لـديـهـم كـان

 استخداماً من قبلهم فكان الصحف اليومية، تليها الكتب.
 

 :التعليق على الدراسات. 3.2

 :الدراسات السابقة خلص إلى اآلتي الباحثبعد أن استعرض 

المعلوماتية لدى طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ركزت معظم الدراسات السابقة على معرفة السلوكيات 

في حين أن الدراسة الحالية تسعى إلى دراسة سلوكيات البحث عن المعلومات لدى قسم تجربة المريض في مستشفى الصحة 

 .البحث في هذا المجالالنفسية بالقريات وهو مالم تتناوله أي من هذه الدراسات، وهذا يؤكد أسبقية هذه الدراسة و

 

 :النظري اإلطار. 3

ركز الباحثون في السنوات األخيرة على معرفة سلوك المستفيدين في البحث عن المعلومات لما لهذا النوع من الدراسات في دور 

م تصوراً دكبير في التعرف على األساليب المختلفة والطرائق التي يفضلها المستفيد في الحصول على المعلومات، وهذا ما يق

 جابياإليكامالً وواضحاً لصانعي المعلومات عن كيفية تقديمها وعرضها لطالبيها واألشكال التي يفضلونها، مما يعزز الدور 

 للمعلومات في تنمية العقل البشري.
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 :سلوك البحث عن المعلومات 

هات وهي تختلف باختالف وج   لهذا المفهوميالحظ المتتبع لدراسات سلوك البحث عن المعلومات أن هناك كثيراً من التفسيرات 

فبعضهم يرى أنه عملية أو نشاط يتصل بالجانب النفسي السترجاع المعلومات، وأن هذه العملية ، نظر الباحثين أنفسهم لهذا المفهوم

أي  لومات هوعن المع وآخر يرى أن سلوك البحث، تُعد واحدة من أكثر الجوانب تعقيداً في التفاعل بين المستفيد وبيئة المعلومات

 ى وعاء المعلومات الذي يلبي حاجته.علفرد للحصول النشاط يقوم به 

وهناك من أعطى تعريفاً أوضح وأشمل لسلوك البحث عن المعلومات وبصورة مبسطة، إذ قال بأنه يُقَصد بسلوك البحث عن 

 (. 7112العمران، )دامها بعد ذلك الطريقة التي يتبعها الناس عند البحث عن المعلومات وسبل استخ اتالمعلوم
 

 :مهارات البحث عن المعلومات 

تختلف مهارات البحث عن المعلومات من فرد إلى آخر حسب التوجهات العلمية والتخصصات والقدرات والمهارات التي يمتلكها 

 المعلومات التي يطلبها هيالفرد في هذا المجال، والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها أي باحث عن المعلومات حتى يصل إلى 

 :(7112)العمران، 

o .تحديد المعلومات المراد البحث عنها 

o وضع إستراتيجية للبحث عن المعلومات 

o .إجراء عملية البحث 

o .تقويم المعلومات التي تم التوصل إليها 

o .إعادة ترتيبها وتنظيمها 

o  وأخيراً عرضها في شكلها النهائي 

عن المعلومات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمهارات التي يمتلكها الباحث عن المعلومات، وأن وهناك َمن يرى أن سلوكيات البحث 

أساليب البحث عن المعلومات تختلف بحسب الموضوعات التي يبحث فيها الباحثون، وأن مراكز ومؤسسات المعلومات حاولت 

ن أساليب بحثهم عن المعلومات من خالل تقديم ربط المستفيدين منها بأحدث التطورات في مجال اختصاصهم، ومن ثُمَّ تحسي

 خدمات اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات، سواء من خالل الوسائل المطبوعة أو اإللكترونية.
 

 :سلوكيات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية 

ية للباحثين في أهم السلوكيات المعلومات ومنتختلف سلوكيات الباحثين عن المعلومات في البيئة التقليدية عنها في البيئة الرقمية، 

 البيئة الرقمية:

o :المعلومات بشكل سريع. الحصول على البحث السريع 

o :بشكل دقيقفي الحصول على المعلومات  المساعدة البحث المتعمق. 

o المفضلةعلى المعلومات بسهولة وبالطرق واألشكال الحصول  :جمع المعلومات. 

o :الجنس والمستوى العلمي والتعليمي واالجتماعي. باختالفيختلف  التعامل مع المعلومات 

o :توصل إليها.تم الالقدرة السريعة على تقويم مدى صحة المعلومات التي  التأكد من المعلومات 
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  :قسم تجربة المريض بمستشفى الصحة النفسية بالقريات 

تعمللللل مستشللللفى الصللللحة النفسللللية بالقريللللات لتحسللللين تجربللللة المللللريض مللللن خللللالل مجموعللللة مللللن التعللللامالت مللللع نظللللام 

الرعايلللة الصلللحية بالمستشلللفى بملللا فلللي ذللللك خدملللة الرعايلللة المقدملللة ملللن مقلللدمي الرعايلللة الصلللحية والممرضلللين وملللوظفي 

جربلللة الملللريض جوانلللب عديلللدة ملللن تقلللديم الرعايلللة الصلللحية للمرضلللى باعتبارهلللا مكونلللاً جوهريلللاً فلللي المستشلللفى، وتشلللمل ت

تقيللليم مسلللتوى جلللودة الرعايلللة الصلللحية، مثلللل الحصلللول عللللى مواعيلللد فلللي أوقلللات مناسلللبة، وتحسلللين رحللللة الملللريض بأقسلللام 

 الصحية.المستشفى وسهولة االطالع على المعلومات وسبل التواصل الجيدة مع مقدمي الرعاية 

وبللللالنظر إلللللى مختلللللف جوانللللب تجربللللة المللللريض، يمكننللللا تقيلللليم إلللللى أي مللللدى يتلقللللى المرضللللي الرعايللللة الصللللحية التللللي  

تراعلللي وتسلللتجيب لملللا يفضلللله كلللل ملللريض واحتياجاتللله والتأكيلللد عللللى حقوقللله ووجباتللله التلللي تتوافلللق ملللع قيمللله، كملللا يقلللوم 

بيانات الدوريلللة ووضلللع مؤشلللرات لهلللا والتحليلللل قسلللم تجربلللة الملللريض بدراسلللة ملللدى رضلللا المرضلللى ملللن خلللالل االسلللت

 الموضوعي لالستبيانات إليجاد طرق التحسين المناسبة وتحسين رضا المرضى.

 

 اإلطار التطبيقي. 1

  منهج الدراسة. 1.1

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث سيساعد في التوصل إلى األهداف المرجوة والخروج بتوصيات ومقترحات قد تسهم 

في إيجاد حلول لمشكلة البحث، وقد أثبت هذا المنهج فعاليته في الوصول إلى نتائج جيدة في العديد من المجاالت البحثية خاصة 

 .في المجاالت التربوية واالجتماعية

 

 مجتمع وعينة الدراسة. 2.1

مع وتم اختيار عينة عشوائية من مجت، قسم تجربة المريض بمستشفى الصحة لنفسية بالقرياتتكــون مجتمــع الدراســة مــن 

 (.26-71فرد تراوحت أعمارهم بين )( 011الدراسة، حيث تكونت عينة المسح من )
 

 أداة الدراسة. 3.1

تم استخدام االستبانة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بها نظراً لطبيعتها من حيث أهدافها ومنهجها ومجتمعها وتعتبر من أكثر 

فهي أكثر فاعلية من حيث توفير الوقت وتقليل التكلفة، وإمكانية  ،انتشاراً واستخداماً في مجاالت العلوم المختلفةأدوات البحث 

جمع البيانات عن أكبر عدد من األفراد مقارنة بالوسائل األخرى، كما أنها تسهل اإلجابة على بعض األسئلة التي تحتاج إلى وقت 

 من قبل المبحوث.

االستبانة على الموظفين والمراجعين والمرافقين من أجل جمع البيانات والمعلومات للتعرف على سلوك البحث عن وقد وزعت 

 قسم تجربة المريض بمستشفى الصحة النفسية بالقريات، وتم استخدام جزئين: ىالمعلومات لد

  :يتكون من عبارات لقياس البيانات الشخصية والديمغرافية.الجزء األول 

 مريض.القسم تجربة  ىألفراد في البحث عن المعلومات لدمن عبارات لقياس سلوك ا يتكونلثاني: الجزء ا 
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 عرض بيانات الدراسة. 5

 (: مجتمع وعينة الدراسة1جدول رقم )

 

 

 

 

 (: قياس أداة الدراسة2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عينة الدراسة مجتمع الدراسة الجهة
 االستبانات

 المسترجعة الموزعة

 مريض القسم تجربة 

 بالقرياتبمستشفى الصحة النفسية 
761 011 011 01% 

 محايد ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق العبارات

0 
مصادر المعلومات التي يتم استخدامها في قسم 

 تجربة مريض هي اإلنترنت
20.2% 0 % 1% 6.1% 

7 
يساعد البحث عن المعلومات في قسم تجربة مريض 

 احتياجات المرضى الدوائيةفي التعرف على 
27% 02.0% 7.6% 7.6% 

0 
يساعد البحث عن المعلومات في قسم تجربة مريض 

 في تطوير المعارف لدى األفراد
12.2% 0% 0% 2% 

2 
الحصول على المعلومات تساعد المرضى في 

 خفض الضغوط االجتماعية لديهم
8247% 0146% 746% 0241% 

6 
اإللكترونية للبحث  يتم استخدام مصادر المعلومات

 عن المعلومات في قسم تجربة مريض
8842% 2.2% 042% 241% 

8 
يواجه قسم تجربة مريض بعض الصعوبات عند 

 البحث عن المعلومات
6042% 746% 0048% 0740% 

2 

يتم التغلب على الصعوبات البحث عن المعلومات 

بسؤال شخص أخر لديهم معرفة البحث عن 

 تجربة مريضالمعلومات في قسم 

8247% 0040% 1% 7242% 

1 
يتم التغلب على الصعوبات البحث عن المعلومات 

 بالتواصل مع إدارة القسم في المستشفى نفسها.
6042% 746% 0048% 0740% 

 %0241 %746 %242 %2640 يتم البحث عن المعلومات داخل القسم باللغة العربية 2

01 
حث اإلنترنت في البيتم االستفادة من استخدام شبكة 

 عن المعلومات داخل قسم تجربة مريض
2042% 042% 746% %746 
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 مناقشة بيانات الدراسة . 6

  أوافق على أن مصادر المعلومات التي يتم استخدامها في قسم ـ أجاب ب %20.2يتضح من السؤال األول أن هناك نسبة

مريض هي اإلنترنت لذا كانت نتيجة هذا السؤال أن مصادر المعلومات التي يتم الحصول عليها في قسم تجربة التجربة 

 .اإلنترنتمريض هي 

  أجابوا بنعم على يساعد البحث عن المعلومات في قسم تجربة مريض  % 27ويتضح من السؤال الثاني أن هناك نسبة

صول على الح ىذا يثبت صحة أن قسم تجربة مريض يساعد المرضفي التعرف على احتياجات المرضى الدوائية وه

 القسم يقوم بإعطاء المريض أنولكن بنسبة ضئيلة وهذا يعني الدوائية  احتياجاتهمعلى المعلومات للتعرف على 

 احتياجاته الدوائية عن طريق البحث عن المعلومات.

  مريضالقسم تجربة بعلى يساعد البحث عن المعلومات  بالموافقة أجابواقد  %12.2يتضح من السؤال الثالث أن نسبة 

مريض يمد األشخاص بالمعرفة عن الخدمات المقدمة القسم تجربة  أنفي تطوير المعارف لدى األفراد وهذا يعنى 

 داخل القسم والمعلومات الخاصة بالمرضي ومدى تحسنهم وتطورهم.

  ى أن الحصول على المعلومات تساعد المرضى في خفض قد أجاب بالموافقة عل %8247يتضح من السؤال الرابع أن

غلب في الت ىمريض يساعد المرضالقسم تجربة  ىا يؤكد أن البحث عن المعلومات لدالضغوط االجتماعية لديهم وهذ

 على التوتر بشأن تاريخهم المرضي وبشأن مواعيد متابعتهم داخل القسم بالمستشفى.

  للبحث عن  اإللكترونيةبالموافقة على أنه يتم استخدام مصادر المعلومات  %8842يتضح من السؤال الخامس أن نسبة

مريض يساعد األفراد في الحصول على معلوماتهم القسم تجربة  أنالمعلومات في قسم تجربة مريض وهذا يؤكد 

 واستخدام البيئة الرقمية الحديثة داخل القسم. اإلنترنتومتابعتهم من خالل 

  مريض بعض الصعوبات عند البحث البالموافقة على أن يواجه قسم تجربة  %60.2نسبة أن السؤال السادس يتضح من

عن المعلومات وهذا يعتبر نسبة كبيرة حيث أن هناك بعض األفراد تعاني من الحصول على المعلومات من خالل قسم 

 تجربة مريض.

  ه يتم التغلب على الصعوبات البحث عن المعلومات بسؤال بالموافقة على أن %82.7أن نسبة السؤال السابع يتضح من

 لديهم معرفة البحث عن المعلومات في قسم تجربة مريض. آخرشخص 

  يتم التغلب على الصعوبات البحث عن المعلومات بالتواصل بالموافقة على أنه  %60.2نسبة يتضح من السؤال الثامن أن

 القسم في المستشفى نفسها. إدارةمع 

 ةمريض يتم باللغة العربيالبالموافقة وهذا يثبت أن البحث داخل قسم تجربة  %26.0بنسبة  أنالسؤال التاسع  يتضح من.  

  ن في البحث ع اإلنترنتقد وافقت على انه يتم االستفادة من استخدام شبكة  %20.2ن نسبة أالسؤال العاشر يتضح من

 المعلومات داخل قسم تجربة مريض.
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 نتائج الدراسة. 2

 :النتائج أظهرت

  ال يمكن االستغناء عن المعلومات في قسم تجربة المريض لدوره في مساعدة المرضي والتعرف على العديد من المعلومات

 .القسمداخل 

  جوانب يادوتف ،األخطاءوتحسين  في نقل خبرات األفراد لآلخرينأهمية توفر المعلومات بقسم تجربة المريض للمساعدة 

 بالمستشفى. المريضمعالجة الثغرات الموجودة في قسم تجربة التقصير، و
 

 توصيات الدراسة. 1

  أن يكون أعضاء هيئة التدريس والطالب مجهزين بأحدث ما توصلت إليه صناعة المعرفة لتحسين مستوى التعليم العالي في

 المملكة والعمل على استكمال فجوة المهارات. 

  المؤسسات التعليمية وشركاء الصناعة من خالل دمج الدورات التدريبية المتقدمة مثل ضرورة التحالف األكاديمي بين

الحوسبة السحابية في المناهج الدراسية مثل مناقشة مقدمة دورة الحوسبة السحابية في الجامعة بالتعاون مع شركاء التقنية 

ن خالل توفير النتائج من مجموعات الطالب حول تصميم الدورات والنتائج والوحدات التعليمية، ودعم هذه الشراكات م

 المختلفة التي أثبتت نجاحها ونتائج المسح الذي يظهر الطلب القوي وأهمية هذه الدورات بين الطالب.

 

 المراجع. 9

 المراجع العربية. 1.9

( سلوك المستفيدين في البحث عن المعلومات: دراسة الستخدام الطالب في مرحلة 7112عبد الوهاب ) أبا الخيل، -

 واالجتماعية. اإلنسانيةالبكالوريوس بجامعة الملك سعود. مجلة العلوم 

( سلوكيات البحث عن المعلومات والحاجات المعلوماتية لطالب الدراسات العليا الكليات 7112) الشهري، منصور بن علي -

 .، جملة عامل الكتبتحليليةسعود: دراسة  الملكامعة النظرية في ج

 جمعية المعلمات والمكتبات السعودية. الرياض:ـ  ( أساسيات دراسات المعلومات7112وآخرون ) حمد بن ابراهيم، العمران، -

 دراساتـ يزشبكة قواعد المعلومات بجامعة الملك عبد العز لمستخدمي( االتجاهات البحثية 7101حمد إبراهيم، ) العمران، -

 . 0،ع 7مج  عربية في المكتبات وعلم المعلومات،

 ( االتجاهات البحثية لمستخدمي شبكة قواعد المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز: 0222السريحي، حسن، ) -

https://search.mandumah.com/Record/28490 

( االتجاهات السلوكية لمستخدمي قواعد المعلومات والمنتجين لها: دراسة تحليلية في شبكة قواعد 0222) نبيل، قمصاني، -

 المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة:

https://search.mandumah.com/Record/108427 

 ( تفاعل المستفيدين مع األقراص المدمجة: تجربة جامعة الملك عبد العزيز بجدة:0221)مشالي، حورية،  -

377189-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM 
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  :مريض على الرابطالموقع وزارة الصحة وبرنامج قياس تجربة  -

10.pdf-https://www.moh.gov.sa/Ministry/pxmp/Documents/MOH%20PXM2018 

 

 المراجع األجنبية. 2.9

- George, (2006). Scholarly Use of Information, Graduate Students> Information Seeking 

Behaviour:  https://eric.ed.gov/?id=EJ1104651 

- Olsson and Haglund, (2008). The Impact on University Libraries of Changes in Information 

Behavior among Academic Researchers: A Multiplle Case Study: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133307002169 

- Nicholas and Rewlands, (2008). Understanding Information Behaviour: How Do Students 

and Faculty Find Books: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S009913330700211X 

- Shokeen and Kushik, (2002). Information Seeking Behaviour of Social Scientist of Haryana 

Universities: https://www.libraryherald.dlaindia.in/post/information-seeking-behaviour-of-

social-scientist-of-haryana-universities 
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 أثر التغير في المناخ على البيئة العمرانية في الكويت

The Impact of Climate Change on the Urban Environment in Kuwait 

 المهندس/ أحمد جوهر نصيب :إعداد

 التطبيقي والتدريب، دولة الكويتمدرب في الهيئة العامة للتعليم 

 ملخص البحث: 

 المناخية التغيرات لمواكبة البيئة هذه في الملموس التغير ومدى العمرانية البيئة على المناخ تأثير رصد إلى البحث هذا يهدف

. لمشروعل الحياة جودة معايير رفع في ذلك وأثر البيئية العوامل تناسب التي والمعالجات والحلول األفكار رصد إلى باإلضافة

 البيئة على وتغيراته المناخ تأثير ورصد العناصر لكافة الالزمة األدبيات لرصد التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة تعتمد

إن اآلثار المترتبة على تغير المناخ قد باتت تشكل محل اهتمام كبير للدول وأصبح البحث عن تدابير حيث و .الكويت في العمرانية

وحلول ثمة كثير من التحركات سواء كانت اقتصادية او علمية او اجتماعية ولما كان المناخ الطبيعي مصدر من مصادر استقرار 

فان التغير في هذا المناخ يؤدي إلى   اإلنسان في السعي لنشاطه الطبيعي والبحث عن المأوى والسكن و إنشاء مجتمع عمراني

خلل في عناصر البيئة العمرانية لذا كان على مصمم هذه البيئة أن يضع في اعتباره التغير الحادث وأن يدرس سبل التغلب على 

ن مصدر العمران بالبيئة المحيطة به من خالل تفاعل دائم تكون مخرجاته بيئة آمنة صالحة هذا والبحث عن حلول تربط اإلنسا

لمواكبة تغير المناخ. وحيث ان دولة الكويت من الدول التي تقع ضمن الدول ذات التغير المناخي الملحوظ في درجات الحرارة 

حاث تتكامل فيما بينها لتخرج لنا تصور كامل عن مستقبل والرياح والعواصف كان لزاما علينا كباحثين التقدم في مزيد من أب

البيئة العمرانية مع تغير هذا المناخ وتدرس هذه الورقة البحثية من خالل متن البحث عن سبل إلجراء عملية مواكبة تغير المناخ 

 مع تخطيط البيئة العمرانية باإلضافة إلى متابعة مجهودات الدولة وتحديد الثغرات.

 البيئة العمرانية، المناخ في الكويت، التصميم المعماريالمفتاحية: الكلمات  
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The Impact of Climate Change on the Urban Environment in Kuwait 

 Abstract: 

This research aims to monitor the impact of climate on the built environment and the extent of 

tangible change in this environment to keep pace with climatic changes, in addition to monitoring 

ideas, solutions and treatments that suit environmental factors and their impact on raising the 

quality of life standards for the project. The study relies on the analytical descriptive approach to 

monitor the necessary literature for all elements and to monitor the impact of climate and its 

changes on the urban environment in Kuwait, whereas the effects of climate change have become 

a matter of great concern to countries, and the search for measures and solutions has become a lot 

of moves, whether economic, scientific or social, and since the natural climate is a source of human 

stability in the pursuit of natural activity, the search for shelter and housing, and the establishment 

of an urban society, then The change in this climate leads to an imbalance in the elements of the 

urban environment, so the designer of this environment had to take into account the change that 

occurred and study ways to overcome this and search for solutions that link the human being, the 

source of urbanization, to the surrounding environment through permanent interaction, whose 

outputs are a safe environment fit to keep pace with change the climate. And since the State of 

Kuwait is one of the countries that fall within the countries with noticeable climate change in 

temperatures, winds, and storms, it was necessary for us, as researchers, to advance more research 

that is integrated with each other to give us a complete vision of the future of the built environment 

with the change of this climate. This research paper is studied through the body of Searching for 

ways to conduct a process of coping with climate change with urban environment planning. 

Keywords: Urban environment, Climate in Kuwait, Architectural design. 
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 . مقدمة البحث:1

يشهد العالم بصفة عامة تغيرات في المناخ وبالتبعية في النظم البيئية وعدة قضايا ومشكالت بيئية تستوجب على الباحثين ومتخذي 

القرار سرعة دراسة التغيرات في األنظمة البيئية لتحقيق التكيف البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وألن الكويت تصنف 

( مما يستلزم المزيد من اإلجراءات العلمية لحفظ 4102حمد أ)القصبي، ظم البيئية الهشة والحساسة للتغيرات البيئية ضمن الن

التنوع البيئي ولضمان بيئة عمرانية تواكب التغير الحادث، وتوجد عدة هيئات دولية تراقب عمليات التغير في المناخ لرصد آثارها 

يئة علق بأثر المناخ في تغير خريطة البالحالية وتأثيرها على دورة حياة اإلنسان وتجرى هذه الهيئات العديد من البحوث منها المت

العمرانية وقد آثرت في بحثي هذا التحدث عن هذه النقطة ولكن بصفة مكانية خاصة بدولة الكويت. وتعتبر دولة الكويت من الدول 

حيث تشاطر  ،42/04/0112انضمت لالتفاقية بتاريخ  فقد المناخالسباقة في التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير 

دولة الكويت هاجس المجتمع الدولي للحد من اآلثار الضارة التي سببتها التغيرات المناخية وتؤكد على ضرورة االتحاد العام بين 

دول العالم من أجل الحد من تغير المناخ بأقصى قدرة ممكنة من خالل جميع الدول حول العالم من خالل تفاعلهم بتحقيق متطلبات 

وسعيا إلى تخفيف حدة مخاطر تغير المناخ وتحدياته على البنية العمرانية تم  .(4140 ،زمة )وثيقة المساهمات المحددةحاكمة مل

ار حجم األخذ بعين االعتب مع المتوقعتحسين التخطيط الحضري وتقديم الخدمات بما يالئم التغير المناخي  مثل إجراءاتاعتماد 

تبطة بتغير المناخ عند القيام بالتخطيط الحضري والعمراني كما تم مناقشة البدائل المطروحة ووتيرة حدوث الكوارث الطبيعية المر

 (.4140تقرير تغير المناخ ) المعقدةلتفادي التغير المناخي بعيدا عن الالمركزية واإلجراءات 

 مشكلة البحث:. 1.1

ع هتم المصممون ببناء المدن والتوسع فيها بما يتالءم مأبيرا على صعيد عمليات االعمار. وأصبحت قضية المناخ وتغيره تحديا ك

هذا التغيير وذلك من حيث الحجم ومساحة المبنى السكنى والبنية التحتية الخاصة به والتشطيبات الداخلية له ومدى تكيفه مع 

مليات ة أيضا له آثر كبير على عالمناخ. فممرات الرياح مثال له أثر كبير في اختيار مكان البيئة العمرانية وارتفاع درجة الحرار

التشطيب داخل المبنى وهكذا. وتدرس هذه الورقة البحثية أثر التغير في المناخ على اإلنشاءات العمرانية والتخطيط لها ودراسة 

 التحديات التي تواجهنا من تغير المناخ. ونلقى الضوء بجزء بسيط على الخصائص العمرانية لدولة الكويت.

 حث:هدف الب .2.1 

يهدف هذا البحث إلى رصد تأثير المناخ على البيئة العمرانية ومدى التغير الملموس في هذه البيئة لمواكبة التغيرات المناخية 

 باإلضافة إلى رصد األفكار والحلول والمعالجات التي تناسب العوامل البيئية وأثر ذلك في رفع معايير جودة الحياة للمشروع.

 منهج البحث:. 3.1 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد األدبيات الالزمة لكافة العناصر ورصد تأثير المناخ وتغيراته على البيئة 

 العمرانية في الكويت.
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 . اإلطار النظري للبحث:2 

وتغيره على مناحي  بالرغم من ظهور مشكلة تغير المناخ منذ أكثر من ثالثون عاما اال ان مؤخرا بدأ تناول قضية أثر المناخ

الحياة فتحدث كل بدلوه في تخصصه وتزامنت هذه مع وجود ملموس في تغير المناخ مما سرع وتيرة األبحاث المتناولة لقضايا 

المناخ وتناولها بطريقة تخصصية وقد آثرت في بحثي تناول القضية وآثرها على المخطط العمراني لدولة الكويت وطبقا لهذا 

 البحث عن طريق بعض العناصر الموضحة التالية:السياق سيتم عرض 

 ما المقصود بالبيئة العمرانية -0

 ما هو التغير المناخي وأسباب تغييره -4

   آثار تغير المناخ -3

 مناخ دولة الكويت -2

 . ما المقصود بالبيئة العمرانية1.2 

ل البشر وهي المساحة التي يشغلها النشاط البشري داختعرف البيئة العمرانية بأنها كل شيء يحيط بنا في الحياة ولكن من صنع 

البيئة وتتكون من عدة عناصر منها المباني والحدائق.. الخ، أيضا يمكن تعريفها بأنها كل شيء يستطيع االنسان العيش فيه 

 .(4144وممارسة كافة نشاطاته اليومية من منازل ومؤسسات ووسائل نقل )أكاديمية المباني الخضراء، 

لبيئة بوجه عام تشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية بما فيها اإلنسان وتؤثر في العمليات ان ا

التي تقوم بها تلك الكائنات، فالبيئة بالنسبة لإلنسان هي اإلطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة و الماء و الهواء باإلضافة 

يقطنها او يمارس فيها انشطته اليومية و تكون فيما بينها مجموعة األحواز العمرانية التي تشكل النسيج العمراني  إلى المنشأة التي

( فالتشريع المنظم للبيئة يتناول في مواده تعريف البيئة على أنها المحيط الحيوي الذي يشمل جميع 0112للمدينة )قانون البيئة 

 (.4103الكائنات )الشرنوبي، هيثم، 

 . ما هو التغير المناخي وأسباب تغييره:2.2 

قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتعريف مصطلح تغير المناخ بأنه يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشر للنشاط 

رات زمنية وينتج مدى فتالبشري الذي يؤدى إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي باإلضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على 

 (4144)عمر، كريمة عن ظاهرة االحتباس الحراري 

 العوامل المناخية المؤثرة على البيئة العمرانية -      

إن التعرف على السمات التي يفرضها المناخ على شكل البيئة العمرانية في المناطق الحارة، يفرض التعرف على العوامل المناخية 

البيئة، وكيفية اختيار التصميم الصحيح والحلول المناسبة لها بما يتالزم مع راحة االنسان في المكان الذي يعيش المؤثرة على هذه 

فيه والتي تحقق توفير الحاالت المناخية المالئمة له. وقد آثرت في الجزء النظري من البحث التحدث عن العوامل المناخية التي 

 لبيئة الحضرية األخرى الحقا ويمكن تلخيص هذه العوامل في اآلتي:تؤثر على تصميم المنزل مع الحاقة با
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 أشعة الشمس:●  

استطاعت البيئة العمرانية أن تستفيد من أشعة الشمس بطريقة علمية حتى تتيح لإلنسان وباقي الكائنات الحية األمان والحماية  

لهذا نجد العمران اعتمد في تصاميمه على توفير التأمين من ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى توفير مكانة جمالية وتشغيلية. 

  االنعزالي الالزم عن البيئة الخارجية من خالل توفير مساحات خارجية قليلة البرود بشكل مناسب وتوفر الظل أيضا.

 الوقاية من أشعة الشمس:

الضارة، فالوقاية لم تقتصر على وقتنا الحالي بل من المهم جدا أن نضع قوانين وقواعد من أجل حماية البشرية من أشعة الشمس 

كانت منذ قديم األزل من خالل استخدام عدة طرق وأساليب متنوعة، وقد انعكس هذا أيضا في المحاوالت الدائمة للوصول إلى 

 طرق ناجحة في حماية المباني التي يستعملوها لسببين:

 سقط على واجهات المبنى.أوال: اإلقالل من األشعة المباشرة والمنعكسة التي ت

 ثانيا: حماية المبنى من األشعة الساقطة.

 :تتأثر حماية المبنى من األشعة الساقطة عليه بعدة عوامل

كتلة المبنى وشكله: يكون لشكل المبنى وكتلته أهمية كبيرة في تحديد كمية الظالل به. وتزداد كمية الظالل كلما أصبح شكل  -0

حظ كثرة الظالل في المبنى ذو الفناء الداخلي خاصة إذا كان هناك أجزاء ترتفع أكثر من طابق واحد. المبنى أكثر تعقيدا، ويال

كما تأخذ المباني غير مستوية األسقف كمية ظالل أكبر وذلك بسبب عدم تعرض سطحها المنحني )مثل القبة والقبو( بالكامل 

  للسطح األفقي.ألشعة الشمس خالل ساعات النهار، خالفا لما يحدث بالنسبة 

معالجة الجدران: تتعرض الجدران لكمية أشعة شمس أقل من السقف نظرا الختالف تعرضها ألشعة الشمس حسب اتجاهها  -4

خالل ساعات النهار، ولتغيير زاوية ميل أشعتها باختالف فصول السنة، عالوة على كونها عمودية فتكون الطاقة المكتسبة في 

ه السقف من الطاقة ذاتها. فهي تقع عليها أشعة الشمس المعاكسة في المناطق الصحراوية فالصحاري هذه الحالة أقل مما يكتسب

تمتلئ بالرمال ذات السطح العاكس ولهذا لجأ المعماريين إلى االستعانة بكاسرات الشمس كالمظالت والبروزات من خالل طرق 

عازلة كماده الطوب والحجارة بكافة أنواعها. أما بالنسبة مختلفة كأن يكون جدار البيت ذات سمك كبير ويحتوي على مواد 

 لعالج الفتحات فهي المنفذ الوحيد للحرارة حتى تتسرب داخل المنازل.

 توجيه المبنى● 

يخضع اختيار التوجيه العتبارات الشمس أكثر من خضوعه لحركة الرياح وذلك لضمان توفير أكبر قدر ممكن من الظالل والبعد 

جاف الساخن. حيث يمر الهواء على مناطق رطبة او مظللة قبل وصوله إلى المبنى. من هذا المنطلق كان التوجيه عن الهواء ال

 .األفضل واألمثل للفتحات هو الشمال، ويأتي التوجيه إلى الجنوب بعد تلك المرتبة حيث تكون عملية التظليل أسهل
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 شكل المبنى● 

من الفضاءات الداخلية بعيدا عن األحوال المناخية الخارجية، وبذلك يحقق االستقرار يتميز بعدم االستطالة، مما يحقق أكبر قدر 

الحراري الداخلي. يمتاز شكل المبنى أيضا بالكتل المركبة المسقطة للظالل. حيث تزداد كمية الظالل في األشكال األكثر تعقيدا، 

 ان هناك أجزاء ترتفع أكثر من طابق واحد.لهذا يالحظ كثرة الظالل في البيت ذو الفناء الداخلي خاصة إذا ك

  مواد البناء● 

فضلت البيئة العمرانية استخدام مواد البناء ذات السعة الحرارية العالية كالطين والطوب والحجر بأنواعه، التي يمكن زيادتها  

ب الحارة والجافة. واستخدام الخشبزيادة سمك الجدار، وذلك للتغلب على خاصية المدى الحراري الكبير الذي تتميز به المناطق 

كمادة معمارية بنائية، فقد أستخدم في عمل السقوف كما اتخذت منه األوتار الخشبية التي كانت تربط السقف دونما اهتزاز أو 

 انحرف.

 نظام التسقيف● 

 سقوف او السطوح إلى شرفاتفي البالد الحارة والجافة تنخفض درجة حرارة الهواء أثناء الليل، لذلك فقد حول الناس هناك، ال

او اروقة مفتوحة او سقوف خفيفة من سعف النخيل، ممتلكة وظيفة ثنائية أولها تظليل السطح في أوقات النهار، وثانيها تأمين 

فضاءات مالئمة للنوم ليال، أما شكل هذه السقوف فهي ذات أهمية كبيرة في مناخ حار ومشمس معظم أوقات النهار. حيث إن 

 القباب واألقبية عدة إيجابيات وهي: الستخدام

 عدم الحاجة لبناء أعمدة وسط الفضاء. - 

  ارتفاع وسعة الفضاء الداخلي - 

 بالرغم من ازدياد المساحة الكلية للسقف يمتلك اإلشعاع الشمسي أماكن قليلة للتأثير المباشر. - 

الجزء اآلخر من القبة يمتص أشعة الشمس، وبذلك ينتقل يكون في معظم أوقات النهار المشمسة جزء من السقف مظلال، بينما 

 الهواء الحار في الفضاء الداخلي إلى الفضاء الخارجي المظلل والبارد نسبيا.

 السقوف المتكونة من قباب واالقبية تزيد من سرعة الهواء فوق سطوحها المنحنية. -

 . آثار تغير المناخ على البيئة العمرانية:3.2

 :الحرارةارتفاع درجات 

يعد التغير المناخي واحًدا من أصعب القضايا التي تواجهها الكويت، نظًرا لخصائص الدولة المناخية وارتفاع معدالت انبعاثات 

غاز ثاني أكسيد الكربون واالعتماد الشديد على مصادر الطاقة غير المستدامة وارتفاع درجات الحرارة يعني أنه ستكون هناك 

 ظم التبريد الداخلية، وهو ما يُترجم إلى المزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. زيادة في استخدام ن
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حيث أن درجات الحرارة ارتفعت خالل السنوات الخمس الماضية بشكل غير مسبوق، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة 

على وجه الخصوص في أشهر الصيف، إضافة إلى مستقبالً. وهذا يؤثر بدوره على صالحية البلد للسكن،  االرتفاعمزيداً من 

التسبب في اإلجهاد العقلي والجسدي لصحة المقيمين فيها. فالتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يتسبب في اإلجهاد وضربات 

ازدياد ك الشمس، ويزيد حدة أمراض الجهاز التنفسي والدماغ والقلب واألوعية الدموية الموجودة بالفعل. وقد تنتج مشكالت أخرى

التهيج والعدائية نتيجة للمشقة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، واإلصابة باألرق وانخفاض القدرات اإلدراكية. وسوف يؤثر 

ذلك على العمال المهاجرين والفئات المستضعفة في الكويت والذين يعيشون في ظل ظروف سيئة، واألسر التي تواجه مصاعب 

ن هذا التأثير بنسبة أقل على الذين يتمتعون بوضع اقتصادي أفضل ويحظون بنظام تبريد داخلي بصفة مادية وفئة البدون، ويكو

مستمرة. مما يخلق تفاوتًا اجتماعيًا، فضاًل عن تدنٍّ في الفرص االقتصادية واإلنمائية للفئات األشد تضرًرا. الرتفاع درجات 

 لبيئية( والحياة البرية، بمعنى أن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر سوف يتسببالحرارة أيًضا تأثير سلبي على النظم اإليكولوجية )ا

في هجرة واسعة النطاق لفصائل األسماك إلى المناطق المجاورة. وكذلك زيادة في استخدام نظم التبريد الداخلية، مما يشكل تزايد 

 يد الكربون. وآثار التغير المناخي تتضاعف حيث وأنكبير على الطلب للطاقة، مما ينتج إلى زيادة في انبعاثات غاز ثاني أكس

 الدولة تعتمد على مصادر الطاقة الغير المستدامة، ما يفاقم من اآلثار السلبية.

 ندرة المياه: 

تعاني دولة الكويت من قلة المياه وشحها لذلك نجد أن دولة الكويت تستخدم محطات تحلية بشكل كبير لعدم وجود مصادر مياه 

كالمياه الجوفية، و تتناقص األمطار ومعدالت هطولها نتيجة للتغير المناخي، فضاًل عن أن إمدادات الدولة من المياه طبيعية 

الجوفية، التي تستخدم بصفة أساسية ألغراض زراعية وصناعية، موشكة على النفاد أيًضا هذا ويؤثر على دولة الكويت بطريقة 

ا تعتمد دولة بأكملها على محطات التحلية هذا سوف يسبب استخدام كبير من الطاقة، سلبية ويضعها في وضع ميؤوس منه، فحينم

سبب في أي لحظة، فندرة المياه تتهائها امها مسببا نفاذها وانمما يؤثر سلبا على استخدام الطاقة في البلد ويزيد من نسبة استخد

انخفاض في المحاصيل الزراعي. يعد أيضا ارتفاع منسوب  أذى وضرر على الحياة البشرية والبرية والحيوانية أيضا فتجد هناك

إلى  1.00مياه البحر تأثيًرا مناخيًا منتظًرا في الكويت، فمن المتوقع أن يزداد متوسط ارتفاع سطح البحر بمقدار يتراوح بين 

 بنى التحتية المنخفضة. وسوف، مما يؤدي إلى تآكل المناطق الساحلية وتدمير النظم اإليكولوجية وال4101متر بحلول عام  1.03

يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر أيًضا على جزر الكويت، فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن تغرق جزيرة بوبيان بالكامل خالل العقود 

 (4140)مريم، ياسمين التكيف المناخي والبيئة العمرانية في الكويت القليلة القادمة، بينما يُتوقع أن يغرق ثلث جزيرة فيلكا. 

 مناخ دولة الكويت. 2.2

تعتبر دولة الكويت من الدول الحارة بسبب وقوعها في اإلقليم الصحراوي الجاف، إذ يمتاز مناخها بالحار الجاف صيفا وبفترة 

طويلة، أما الشتاء فهو دافئ قصير لكنه ليس ماطرا اال في بعض األحيان، ونجد هبوب بعض الرياح خالل فصل الصيف محملة 

درجة مئوية فأكثر محملة بعواصف رملية وترابية  01بالغبار واألتربة، وقد تصل درجات الحرارة خالل فصل الصيف إلى 

درجة فقط.  41و 02مغبرة، أما فصل الشتاء فهو دافئ وال تنخفض فيه درجات الحرارة كثيرا بل غالباً ما تنخفض كحد أدنى إلى 
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البوابة ) السنة في دولة الكويت محملة بأمطار شتوية خفيفة قد تختلف من عام آلخرففصلي الربيع والخريف فهما أفضل فصول 

 .اإللكترونية الرسمية(

 . الجزء العملي للبحث3 

التغير المناخي مشكلة تتطلب حلواًل استباقية عوًضا عن الحلول التفاعلية، ال سيما أن استجابة الكويت ألزمة التغير المناخي 

فلم يكن هناك التزام فعلي من الحكومة لتحقيق األهداف العالمية فيما يتعلق بتخفيض انبعاثات غاز ثاني  كانت ضعيفة للغاية،

أكسيد الكربون. فضاًل عن عدم وجود أي مشاريع كبرى استحدثت تكنولوجيات مستدامة أو أي ممارسات ملحوظة تهدف للحد 

مسار، ستكون أكثر ضعفًا إزاء تأثيرات التغير المناخي، وسوف يكون من آثار تغير المناخ. إذا واصلت الدولة السير في هذا ال

لذلك دون شك آثار اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وخيمة. وللحد من شدة تأثر الكويت باآلثار المترتبة على التغير المناخي 

 وتحسين قدرتها على الصمود

 ولعرض خطة البحث الوصفي قسمت متن العناصر إلى اآلتي:

 تجارب وأبحاث خارجية وداخلية يمكن مقابلتها على البنية الحضرية الكويتية.  .0

 نماذج عملية لبعض عناصر البيئة الحضرية المستهدفة لمواكبة التغير المناخي.  .4

 األثر الحالي لغياب التصميم العمراني.  .3

 .4144مالمح الخطة الحضرية الجديدة طبقا ألخر تقرير  .2

 ع الكويتي ومدى مالئمته للتغير المناخي.تحليل الواق  .0

 (.4101ملخص الثغرات في تعامل دولة الكويت مع تغيرات المناخ )طبقا لخطة التكيف الوطنية   .0

 وفيما يلي عرض لكل عنصر على حدة:

 . تجارب وأبحاث خارجية وداخلية يمكن مقابلتها على البنية الحضرية الكويتية.1.3

عن الهيئة العامة للبيئة وفيها: أنه تم  4101نية لدولة الكويت )ملخص متخذي القرار( صدرت في ملخص خطة التكيف الوط 

( وهو يراعي االعتبارات RCP 4.5سيناريو الرتفاع درجة الحرارة وتم تقدير السيناريو األول ويطلق علية ) 4النظر إلى عدد 

ير هذا السيناريو طبقا الستخدامات الوقود األحفوري ويوضح ( وقد تم تقدRCP8.5المنخفضة والمتوسطة والسيناريو اآلخر )

( درجات الحرارة طبقا للسيناريو المطروح وفيه تم تقسيم درجات الحرارة بناء على فترات زمنية لرسم معلومات 0الشكل رقم )

 على كل فتره بطريقة منفصلة.
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قد تكون هذه المعلومات قيمة في وضع لخطط التكيف التي تحاكي التغيرات المناخية خالل كل فترة وبشكل عام من المتوقع 

إلى  40درجة سيليزية في نهاية القرن الجاري ومن المتوقع قلة هطول األمطار من  2.2إلى  4.2ارتفاع درجات الحرارة من 

كما اشتمل التقرير على قيم لدرجات الحرارة متوقعة، وفي الختام  4110لى عام إ 0120مقارنة بخطط مسجلة بين عام  % 31

ستؤدى الزيادات الشديدة في درجة الحرارة والنقصان الحاد في قيم هطول األمطار إلى تغيير جذري في وظائف النظام البيئي 

 والجوانب االجتماعية واالقتصادية. 

بها لتقليل هذه التغيرات غرس األشجار وتثقيف المواطنين وزيادة الوعي العام بشأن عواقب تغير  الموصيومن بين الجهود 

المناخ )البالغ الوطني الثاني( وقد نوه البحث منفردا على مخاطر بيئية كثيرة خاصة بالسواحل البحرية وقلة المياه وتآكل الرقعة 

 ات التكيف المقترحة تم تلخيصها في اآلتي:الزراعية وفى نهاية التقرير تم وضع سياسات وإجراء

 تخصيص أماكن محميات خاصة بحرية وبرية      -

 إدماج خطط التكيف مع تغير المناخ في إجراءات وزارة الكهرباء والماء      -

 االستثمار في برامج عالية الجودة في المناخ      -

 وتطبيق السعر التصاعدي حسب االستهالكمراقبة االستهالك العادل للكهرباء والماء       -

 استخدام تكنولوجيا حديثة لنقل الماء واستهالكها      -

 تحسين أنظمة الري لتالئم التغير في قلة المياه      -

 االستثمار في تركيب أجهزة موفرة للماء داخل المنازل      -

 تصميم البنية التحتية لتالئم التغيرات الحادثة      -

 رفع مستوى الوعي لخطط التنمية      -

 حماية السواحل من ارتفاع مستوى البحر بالحواجز      -

 دراسة عمليات البناء والتشييد وهل هي ستصمد أمام التحوالت المناخية في بيئة السواحل      -

 زيادة الغطاء النباتي المقاوم للجفاف      -

 ومناطق قليلة الخطورةالبحث عن سبل للبيئة الحضرية الجديدة       -

 

 الثاني(الوطني  البالغ( المصدر 1شكل رقم )
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 سن قوانين وتشريعات وسياسات فيما يتعلق بالسواحل      -

 إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسات تغير المناخ.      -

وأحب أن أنوه في نهاية سرد التقرير أنى اوجزت في عرض ملخص التقرير وقد تناولت بإيجاز العناصر التي تلزمني في 

البحث، ولكن بدون انتقاص في نص المحتوى. ومن المالحظ في عرض التقرير ان الدولة تولى بحثي وتزيد من قوة عرض 

اهتماما كبيرا بحالة تغير المناخ وأثره على البيئة. بداللة الخطط المستقبلية، ولكن هنا تبقى مراحل وآليات تنفيذ تلك السياسات 

 ومدى مرونتها مع التغير الحادث والعامل الزمن لها.

  دراسة بعنوان تغيير خط الشاطئ الشمالي لدولة الكويت والعوامل المرتبطة بهتشير 

أجريت الدراسة حول ساحل دولة الكويت الشمالي والجزر الكويتية واستخلصت الدراسة إلى أن نوعية التربة والرواسب في 

وذات منخفض رطوبى كما أن تغير ( أسفل يغلب عليها الطابع الملحي والجبسي والرملي 0المناطق الموضحة في الخريطة )

خط الشمال يذهب لكونه جاف لذلك طالب الباحث بوضع خطط بيئية وحضرية لهذه المناطق ووضع خطط لصيانتها وتحديد 

االستخدام األمثل لألراضي في كيفية صيانتها وتحديد االستخدام األمثل لهذه األراضي في البيئة العمرانية لدولة الكويت كما 

 )4101مهني، فاطمة ) .اسة إلى تحديد الشواطئ اآلمنةأوصت الدر

 

 

  وفى دراسة تم اجراها مركز الخليج العربي للبحوث والدراسات 

لتي اتفيد بان جميع العواصف الشتوية الماطرة والسيول والفيضانات التي تأتي بشكل غير مسبوق هي أكثر الظواهر الطبيعية 

تتوقع حدوثها الدولة والتي كان سببها التغير المناخي في درجات الحرارة مسببا العديد من الخسائر. فنجد دولة الكويت تعرضت 

عدة مرات لعدد كبير من الفيضانات دفعة واحدة بسبب العواصف في فصل الشتاء المحملة باألمطار خالل شتاء األعوام التالية 

، لم يكن األمر سيئا لهذه 0190( فكانت األولى من نوعها منذ سنوات طويلة كان آخرها عام 4144، 4141، 4101، 4102)

 الدرجة بل كانت سببا في نشاط الحياة البرية في الصحاري الكويتية فازدهرت الحياة الفطرية وأنبتت. 

 فاطمة( المصدر )مهني،( 0رقم ) خريطة

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        361  

 ISSN: 2706-6495 

 
مخاطر  وفى دراسة  بيعية من قبل.أما سلبيا فقد سببت تدمير شبكات الطرق فهي لم تكن على جهوزية لمثل هذه الحوادث الط

السيول والفيضانات تتطلب مشاركة جميع الهيئات العلمية والتنفيذية في تجنب تهديدات التغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة 

األمطار  هالبشرية والبيئية وتتركز المخاطر الرئيسية التي يجدر توفير حلول مستدامة لها في محدودية كفاءة أنظمة تصريف ميا

وجودة استجابة شبكة الطرق والجسور واألنفاق للتغيرات المناخية. وضعف جودة نظام تصريف مياه األمطار ضعف جودة 

مراعاة أنظمة الصرف الصحي وجودة الطرق للمتغيرات المناخية يحتم مراجعة شاملة لشبكة البنى التحتية لتالفي نقاط الضعف 

 .تغير المناخي كاألمطار الغزيرة الموسمية والسيول الجارفة وتهديدات الفيضاناتخاصة فيما يتعلق بمواجهة خطر ال

وقد شهدت الكويت في السنوات القليلة الماضية أمطار غزيرة خلفت شوارع عائمة، وتسببت في إلحاق الضرر بالعديد من 

ار إلى المنازل. حيث تؤثر هذه األمطار السيارات وتعريض العديد من األرواح للخطر، وصوالً لزيادة مخاطر تدفق مياه األمط

الشديد على المنازل واألبنية في دولة الكويت مسببة أضرار بالغة بها، ويعود السبب لغرق الشوارع وتكدس المياه فيها بسبب عدم 

انات ضدراية البلديات بعمل نظام صرف صحي مناسب لمثل هذه المنخفضات والفيضانات، لكن بعد مرور تلك األعاصير والفي

على البلد أخذ التحسين م شبكات الصرف الصحي عين االعتبار لدى الدولة من أجل التحسين عليها. ويمكن اعتبار مشكلة نظام 

تصريف مياه األمطار في الكويت ليست مشكلة يمكن تجاهلها. بعد األعوام الخمسة الماضية بدأت الدولة تأخذ الموضوع على 

الصرف وللعمل على تخزين وصرف مياه األمطار بشكل مناسب فهو بحاجة إلى صيانة  محمل الجد من أجل تحسين شبكات

واعادة تعديل بما يتناسب مع الحالة المناخية كي ال تتراكم مياه األمطار داخل قنوات الصرف الصحي. فهذه التراكمات للمياه ال 

طة بها، وليس شبكات الصرف فقط بل الجسور تسبب العطل على الشبكات فقط بل لها تأثير على الرصيف والمنازل المحا

واألنفاق وجميع الطرق التي تربط المدينة ببعضها تحت األرض بما يتناسب مع الوضع المناخي الجديد. واالستدامة ومن المعلوم 

ط سليم لهذه يأنه خالل الفترة الماضية في دولة الكويت زيادة كبيرة في السكان لم تسبق من قبل في المقابل لم يكن هناك تخط

الزيادة من ناحية معمارية وبنية تحتية تناسب هذه الزيادة السكانية، والتأثير المناخي عليها وتغيير الطقس، حيث أصبحت ركاكة 

البنية التحتية والصرف الصحي والبيئة والتغير المناخية أولوية كبيرة من المهم إلقاء الضوء عليها في المؤتمرات الدولية من أجل 

ديل عليها والرقي بها، فهي منظومة هشة سهلة الهدم. كان البد على البلديات والوزارات طرح هذه المسألة من أجل حلها قبل التع

أن تتفاقم شيئا فشيئا. فزادت هذه المشكالت بشكل كبير في اآلونة االخيرة بسبب سوء التخطيط العمراني والبيئي للدولة، والزحف 

تقرير مركز الخليج للدراسات . (لمدن دون وقاية أو عناية ورقابة عليها. واستنزاف للطاقات والمواردالعمراني والجائر في بعض ا

 )والبحوث

 )بحث المناخ والعمارة )سمير جمال 

وذكر فيه الباحث انه من المبادئ الواجب توافرها والتي تعتبر كاستراتيجيات عامة لخلق مبنى ذو مناخ صحي والذي يتالفى فيه 

مباني التي ال تصلح لالستخدام اآلدمي، ومن الصعب األخذ بجميع هذه المبادئ التصميمية في مبنى واحد ولكن يجب عيوب ال

اإلمكان تطبيق أكبر قدر منها، وحتى يمكن تقريب فكرة المبنى ذو المناخ المناسب، يجب مراعاته على المصمم أن يراعي بقدر 

طلبات الصحية والنفسية لإلنسان داخل المبنـى ويتناسب مع الحالة االجتماعية والعادات لكل العوامل والقيم التي توافق وتلبي المت

والتقاليد للمجتمع الذي يتواجد بها ويتناسب مع الطابع المعماري والهوية وأن ال يأتي المبنى بطابع من مجتمعات أخرى ألن 

تتمثل بالعادات والتقاليد والعوامـل الدينيـة واالقتصادية  العوامل الحضارية هي نتاج تفاعل اإلنسان مع البيئة الطبيعية وهي
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( وهنا نجد الباحث تحدث عن عوامل تصميمية للمنازل 4111 ،سمير واالجتماعية إلى جانب األفكار الفلسفية والعلمية )جمال،

ة الخارجية يرات المناخية على البيئالسكنية طبقا لعوامل كثيرة ذكر منها طبقا لعوامل المناخ وهذا ما يؤيده بحث بعنوان تأثير التغ

لمشروع اإلسكان االجتماعي وطرق الحماية لتحقيق جودة الحياة وذكر فيه الباحث ان الدول التي تم تحديد تغيرها المناخي يجب 

ة يان توضع في اعتباراتها عند تصميم المجمعات السكنية تكيف المبنى والمجمع لتغيرات المناخ  بحيث يحقق الراحة النفس

والصحية ويقلل من االضرار  التغيرات المناخية كأن يبعد المسكن عن هبوب الرياح ومناطق البراكين والزالزل ويربط عناصر 

المبنى ببنية تحتية تساعد على عملية التكيف مع المناخ مثل األشجار والصرف للمنازل وعدم وجود ملوثات بيئية وصنف الباحث 

الرطوبة   –هطول االمطار  –درجة الحرارة  –تصميم المساكن الجماعية وهى االشعاع الشمسي وضع االعتبارات التالية عند 

 (4140، )مرزوق، السيد واخرون

 . نماذج عملية لبعض عناصر البيئة الحضرية المستهدفة لمواكبة التغير المناخي2.3

 التالية:وهي من وجهة نظر الباحث كنماذج تم تطبيقها وسيتم عرضها طبقا للعناصر 

 وسائل النقل وشوارع مهيئة  -1

تمثل وسائل النقل العام أهمية بالغة باعتبارها أحد أنماط النقل الفعالة التي تسهم في إيجاد بيئة حضرية مستدامة ولكي يتسنى 

لنقل العام ا لوسائل النقل العام تقديم أعلى مستوى من الخدمات، فإنه يجب أن يتم العمل على تهيئة الشوارع الستيعاب مركبات

وأن يتم توفير سبل وصول المشاة لمحطات النقل العام التي تتمثل في توفير متطلبات السالمة واألمان والراحة في محطات 

الوقوف واالنتظار. كما يجب توفير السبل التي تمكن مستخدمي النقل العام من عبور الشوارع بأمان وفاعلية مع مراعاة تأمين 

ل الشامل إلى المواقف المخصصة لحافالت النقل العام. كما يتعين اختيار األماكن المناسبة لمعابر المشاة متطلبات سهولة الوصو

( تعبر عن شوارع مقسمة مواكبة 0كي يتسنى الوصول من خاللها إلى مواقف النقل العام بصورة آمنة ومباشرة الصورة رقم )

ار كثيفة لتخفيف غازات عوادم السيارة باإلضافة إلى وجود حارات للمشاة لتغير المناخ فنجد ان تصميم الشارع يتميز بوجود أشج

 .وحارات أخرى لسير سيارات النقل الخاص وممر خاص لسيارات النقل العام لنقل الركاب
 

 
 

 ( المصدر دليل تصميم البيئة العمرانية1صورة )
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 مواد ال يفضل استخدامها في عمليات البناء  -2

 سوف اتحدث عن مبادئ أفضل المواد المستخدمة في صنع مرافق الطريق والبيئة العمرانية والتيفي هذه الجزئية 

 أثبتت نجاحها عمليا من عدة نواح والتي يجب مراعاتها في كل تصميم وهي:

 

 األلمونيوم وهي منفي الشكل الموضح واجهة مبنى مصنوعة من 

 الواجهات التي ال تتحمل درجات الحرارة العالية، بل تضفي درجات  

 حرارة على المنطقة المحيطة بها باإلضافة أنها تتطلب 

 أعمال صيانة وعزل عالي وسوء استخدام هذه األلواح أو المبالغة

 صري.في تركيبها يؤدى إلى تلوث وانزعاج ب 

 

 

 

 

 أي أن تكون مناسبة لكل المستخدمين المشاة ذوي االحتياجات الخاصة كبيري السن واألطفال الشمولية

 االستدامة

التكيف مع البيئة وليس لها تأثير مباشر على صحة السكان ونوعية الحياة، يجب مراعاة االستدامة عند  وهي

اختيار المواد المراد استخدامها في تطبيق تصاميم البيئة العمرانية حيث إن المواد يجب أن تحقق هذا الشرط 

ب استخدام مواد غير مضرة بالبيئة قابلة سوءا في عمر المواد أوفي سهولة إصالحها وإعادة تأهيلها حيث يج

 للتدوير عند الحاجة لذلك

 السالمة
تكون هذه المواد مهددة لسالمة المستخدم، حيث يراعى في اختيارها مقاييس السالمة الكاملة لكل فئات  أال

 المستخدمين

 الجودة

والذي يجب أن يكون محددا ً أن تكون هذه المواد ذات جودة عالية، حيث تحافظ على عمرها االفتراضي 

م يت أالمن أهم المعايير التي يجب  ومقاسا ً بالعمر االفتراضي لهذه المواد علمياً، فمعيار الجودة هنا هو

حيث إن هذه المواد تكلفتها وتكلفة إعادة تأهيلها عالية جدا ً إن البداء بمواد عالية  التغاضي أو التساهل بها،

 مهمة وصحية الجودة من البداية هي خطوة

 اقتصاديا
لضمان عدم هدر المال العام وتعطيل الخدمات بسبب عدم جودتها والحاجة الستبدالها في وقت أقصر من 

 العمر االفتراضي للمواد.

 المظهر

أن يكون المظهر العام لهذه المواد ذا مظهرا ً بسيطا ً وغير مغاير ومبالغ فيه، حيث ان البساطة في التصميم 

جمالي عامة، يجب مراعاة التناسق في استخدام المواد وعدم وضع مواد مختلفة ومتعددة في هي مقياس 

منطقة واحدة، المحافظة على االستمرارية في استخدام مادة معينة، حيث إن هذه تعد من أبسط وسائل 

 المحافظة على مظهر بسيط جميل ومتكامل.

 االلمونيوم(موقع عالم )المصدر 
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 التشجير  -3

 

 

 

 

سهم كون لها استخدام وظيفي حيث تحيث يتم اختيار األشجار وفقا ً لمقاييس المدينة كأن تتطلب كميات كبيرة من المياه وأن ي

 كثر للمشاة.ألخلق بيئة مناسبة  بتظليل الشوارع واألماكن العامة
 

 مواقف السيارات  -2

نظمة أتعتبر منطقة مواقف السيارات مساحة يتم تصميمها لتلبية احتياجات السكان والزائرين ويمكن أن تتضمن مناطق المواقف 

مواقف سفلية وسطحية والمواقف المقامة تحت الهياكل اإلنشائية وترتبط األمور البيئية بشكل خاص بالمواقف السطحية؛ حيث 

تتكون هذه المناطق في الغالب من مساحات كبيرة مرصوفة باألسفلت داكن اللون الذي يمتص أشعة الشمس ويزيد درجة حرارة 

 ى ما يلي:الهواء واألسطح؛ مما قد يؤدي إل

ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وحدوث تلوث حراري للماء  -

 وزيادة مستويات التلوث باألوزون والتأثير على صحة اإلنسان وراحته.

في رفع  السيارات المتوقفة والتي تسهم انخفاض جودة الهواء نتيجة النبعاثات المواد الهيدروكربونية المتبخرة التي تطلقها -

مستويات التلوث باألوزون، فكلما ارتفعت حرارة خزان الوقود في السيارة أثناء توقفها، ازدادت كمية االنبعاثات الصادرة 

 عنها. ويؤثر ذلك على جميع األفراد، ولكن يتأثر به بشكل خاص من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

 

 /https://sa.made-in-china.comمصدر  /https://striveme.comمصدر  

 /https://ar.pngtree.comالمصدر 

 

 

التشجير من أهم عناصر البيئة العمرانية، حيث إن التشجير 

بجانب إضافته الشكلية للمدن فإنه له وظائف متعددة ومهمة 

في تصميم البيئة العمرانية بجانب أنه يضفي على األماكن 

العامة والشوارع مظهرا ً جميال ً فإن التشجير أيضا ً عامل 

 ي تخفيفمتعددة، حيث إنه يساعد ف مهم، حيث له وظائف

يسهم بتنقية الهواء في المدن تأثير التصحر في المدن و

ويجب اتباع العديد من المقاييس عند الشروع في تصميم 

 الطرق واألماكن العامة والبيئة العمرانية
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 . األثر الحالي لغياب التصميم العمراني.3.3

ثار السابقة لغياب التصميم الحضري والعمراني هو اجتهاد منى إلبراز التفكير والتمعن في غياب عدم مواكبتنا ن سبب توضيح اآلإ

التغير للتكيف مع المناخ وسبب لعدم التنظيم الصحيح وخلق بيئة حضرية وعمرانية مؤنسة آمنة ومكتملة وظيفيا ً وشكلياً، حيث 

رض بعض ع يلييفي لجميع مرافق البيئة الحضرية والعمرانية في المدن وفيما ال تقل أهمية المشهد البصري عن الشكل الوظ

 المالحظات على غياب التصميم العمراني الموافق لتغير المناخ

 عدم مالءمة بعض من عروض األرصفة الحالية بما يتناسب مع الحركة اآلمنة لمرور المشاة. -

 اة فرعية ورئيسية ومركزية.ال يوجد تسلسل هرمي للممرات بما يخدم حركة المش -

 جات الهوائية.اعدم توفير ممرات آمنة لحركة الدر  -

 عدم وجود ارتدادات لخدمة السيارات األجرة او سيارات النقل العام. -

 خر.آتفتقد العديد من الشوارع إلى الممرات والمعابر األمنة من رصيف إلى  -

 د والمظالت واإلشارات الضوئية.عدم توافر الخدمات الالزمة للمشاة مثل المقاع -

 ر الجمالية والعناصر التشكيلية بالشوارع واألرصفة.يقصور االهتمام بالمعاي -

 عدم وجود أرصفة على االطالق في بعض الشوارع. -

 اختالف مستوى جودة تنفيذ وانهاء األرصفة، كما ان بعضها ينفذ بمواد غير مناسبة. -

 خرى.أمن حي إلى أخر ومن مدينة إلى  اختالف مستوى إنشاءات األرصفة -

 تعدد وتنوع الشغاالت بالممرات األرصفة بما ال يسمح بحركة للمشاة. -

 .الحالة الراهنة للعديد من عناصر تشطيب االرصفة سيئ ويحتاج إلى صيانة -

 .2022 مالمح الخطة الحضرية الجديدة طبقا ألخر تقرير. 3.4

ن تخطيط الكويت العمراني ألهداف التنمية أمم المتحدة يرى البرنامج األممي برنامج األ طبقا لبرنامج الحكومة بالتعاون مع

المستدامة للتكيف مع المناخ اتسم ببنية هيكلية حضريه تساعد على النمو المنتظم ويتضمن مبادرات تحسين كبيرة لتحسين المباني 

رضت وأكثر سالمه من الناحية البيئية وقد استع ةمبادرات على انشاء مدن ذكي يوالطرق والفضاءات والبنية التحتية إلى جانب تبن

 ها في الجدول التالي: االخطة ثالث رؤيا مهمة يمكن ايجاز

 

 

 التقليل من الزحف العمراني وفقدان التنوع البيولوجي:

للفرد ويعتبر تمهيد لعملية  إلى انخفاض الرقعة الزراعية المخصصة يؤديحول المدن مما  المزروعةهي قلة المساحات   -

التصحر وبما ان دولة الكويت ذات طبيعة صحراوية فيها الكثبان الرملية والمستنقعات والمرتفعات وقد ساعد معهد 

ول محمية بالدولة أنشاء إاض وتم الكويت لألبحاث حماية المحميات الطبيعية وحماية الكائنات الفطرية من االنقر

ضي اتالي تصبح أرالمحميات مقترحة وب 0 واحدة و ةمية جديدة مقترحة ومحمية بريمح 00)محمية كبد( وهناك 

 .من الواقع المجمل %4.1 ةوالبري %2.0المحميات 
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 تطوير أنظمة للحد من الكوارث الطبيعية واالصطناعية

معهد الكويت  أنشأالكارثة هي حادثة مفجعة تؤثر على حياة البشر مثل الحوادث واالنهيارات واالنفجارات وقد  -

 لألبحاث أنظمة للحد من الكوارث الطبيعية واالصطناعية مثل

 الشبكة الكويتية لرصد الزالزل● 

 شبكة الرصد اإلشعاعي البيئي ● 

 للمحاكاة االنفجارات العرضية وانتشار السموم الطوارئنظام ● 

 

 التكاملي:بناء هيكلة المدن المرنة من خالل جودة البنية التحتية والتخطيط 

المدينة المرنة هي المدينة التي يخطط لها لمقابلة الكوارث واالستعداد لها ومجابهتها سواء كانت طبيعية او من صنع  -

تعتمد على انشاء بنية تحتية جيدة  ةنشاء مدن مرنمتوقعة وقد اعتمدت الدولة مخطط إلسواء كانت متوقعة او غير  اإلنسان

 4144-4140وقد اعتمدت ذلك في خطة 

 

 استعراض التشريعات والقوانين التي تخدم الحفاظ على البيئة الحضرية والعمرانية بالكويت: ●

بدا واضحا من المشرع الكويتي من خالل القوانين الحفاظ على البيئة الحضرية والعمرانية من خالل بعض التشريعات منها قانون 

قصوى في بعض بنوده لمواضيع تتعلق بالتكيف مع اآلثار السلبية لظاهرة تغير وتعديالته أهمية  4102لسنة  24 حماية البيئة رقم

 20 و 21 المناخ حيث نظم طرق استخدام واستهالك الموارد الطبيعية ففي مجال حماية األراضي البرية، فقد تطرقت المادتان

قليل ة أخرى قد تضر بالتربة مما يساهم في تمن القانون لتنظيم عملية التخييم واستغالل األراضي البرية في الرعي أو أي أنشط

بتنظيم المحميات الطبيعية وذلك للمحافظة على التنوع  013 و 014 ظاهرة التصحر وهشاشة التربة، واختصرت المادتان

البالد أساسات لوضع برنامج إلدارة المياه في  21 و 22 األحيائي، أما فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية فقد بينت المادتان

واشتراطات وضوابط الحفاظ على المياه فيها وذلك للتكيف مع ندرة الموارد المائية بالدولة، وللتكيف مع ارتفاع مستوى سطح 

من القانون بالبيئة البحرية بضرورة إنشاء شبكة وطنية  11 و 00البحر المتوقع وتأثيره على سواحل الدولة فقد اختصت المادتان 

البحرية وعمل دراسات لمراقبة مستوى ارتفاع سطح البحر، ونظرا لتعرض دولة الكويت للعديد من األزمات  لرصد ومراقبة البيئة

التي تنص على ضرورة  002 والكوارث الطبيعية كالعواصف الترابية والغبارية وموجات السيول المفاجئة وضع القانون المادة

 ( 4140)تقرير المساهمات المحددة على الصعيد الوطني بيعية إعداد خطط الطوارئ وخطط إلدارة األزمات والكوارث الط

 تحليل الواقع الكويتي ومدى مالئمته للتغير المناخي. .3.4

القدرات  و موجة حر وتتصف الدولة بضعفأما بفيضانات إعرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر تعتبر دولة الكويت من البلدان الم

ل الطاقة وقلة التخطيط اإليجابي لتحلي المنسق للمناطق الحضرية مع التغيرات المناخية المؤسسية والبشرية الخاصة بالتكيف

والحفاظ عليها، وتحليل دورة حياة مواد البناء والمياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي ونقص بيانات المراقبة اإلقليمية 

( 2012حمد م )الراعي،الخاصة بالتنبؤ بالظروف المستقبلية  والمحلية وأساس البيانات الجغرافية المكانية والنماذج اإلقليمية

هذه األخطاء متواجد في كثير من الدول العربية، ولكننا ال نتغافل نهائيا مجهودات الدولة للمضي قدما نحو الموائمة مع  وحال

 الموارد المائية.نفذت دولة الكويت عدة مشاريع للتكيف مع تغير المناخ في قطاع التغير المناخي القادم وقد 
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وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات تحلية المياه وتطبيق تقنيات الحفاظ على المياه واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة  

وبناء حواجز المد والجزر وإنشاء أنظمة الري. أما في قطاع المناطق الساحلية، فقد نفذت خطة انشاء المعلومات السياحية وعمل 

للمواطنين ويعد التكيف مع تغير المناخ في قطاع الصحة العامة من أهم القطاعات في الكويت حيث تتعرض  حمالت توعية

يوم من العواصف  40ما يقارب  البالد إلى كثير من العواصف الرملية التي تسبب خلل في المنظومة الصحية حيث تم تسجيل

ية بشكل متكرر في فصل الصيف على وجه التحديد يونيو ( حيث تحدث العواصف الرمل4109تربة )الدوسري وآخرون واأل

 :اآلتيويوليو )الهيئة العامة للبيئة( ويمكن تلخيص إنجازات الحكومة في 

 41-0كيلو أشجار لذلك وبعرض  001-01تم تنفيذ مشروع االحزمة الخضراء للتعامل مع العواصف الترابية وتم زراعة  -0

 .نباء الكويتية(ألوكالة اشجرة )ألف  300ألخضر بزراعة كيلو وهذا بالتزامن مع مشروع الجدار ا

نوع من الزراعات التي تتكيف مع البيئة ومحاصيل تقاوم الملوحة والجفاف وذلك في مناطق الوفرة  01تم تطوير أكثر من  -4

 .(4104والعبدلي )الدوسري وآخرون 

  .حياء والموارد المائيةحول المصايد البحرية وتنمية األ تنشاء قاعدة بيانات ومعلوماإتم  -3

تقييم السجالت المناخية التاريخية والتوقعات المستقبلية. يهدف إلى تقييم السجالت المناخية وعمل سيناريوهات مستقبلية  -2

  .وذلك من قبل جامعة الكويت 4011حتى 

ناء قاعدة بة في الكويت ويهدف إلى نظام معلومات الرقابة البيئية في الكويت. وهو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للبيئ -0

 نشاء نظام معلومات رقابية خاص بالصناعة والنفايات.إتم  ومثلهبيانات جغرافية بيئية شاملة للكويت 

نشاء محطات تحلية كمصدر من مصادر المياه العذبة وتم عمل خطوط لعمليات الري مثل محطة تحلية الخيران إتم  -0

 والدوحة والنويصب ومحطة الزور حيث تختلف القدرات االستيعابية بينهم 

 نشاء المحميات الطبيعية البرية والبحريةإ -9

 (.2012)طبقا لخطة التكيف الوطنية  . ملخص الثغرات في تعامل دولة الكويت مع تغيرات المناخ2.3

ن رصد هذه الثغرات بناء أ أنوه هنأرات في التعامل مع بعض القضايا ونه توجد ثغأال إالمبذول من قبل الدولة وأجهزتها مع الجهد 

 د التالية:وعلى بالغات مقدمة للوطنية واحد والوطنية اثنين وقد ذكرناها في تفصيل البحث ويمكن تلخيص هذه الثغرات في البن

  .دراج قطاع الصحة في برامج تغير المناخإدة البيانات وجرد النفايات وعدم ضعف في نظام رصد االنبعاثات وقاع -0

طبقا لبالغات الوطني هناك مشكالت في قطاع الثروة السمكية وعدم وجود خطط تكيف مع المناخ وعدم التنبؤ باألزمات  -4

 التكيف هذا بإضافة عدم وجود محميات طبيعية. والطوارئ وعدم وجود برامج داعمة لقضايا

يوجد سوء إدارة للموارد المائية رغم انشاء الدولة الكثير من محطات التحلية ويرجع ذلك لعدم وجود وعى لدى المواطنين   -3

ط طاو عدم وجود حمالت توعية باإلضافة تم رصد عدم وجود تقنيات حديثة للحفاظ عل المياه باإلضافة إلى عدم وجود خ

 .ار كمصدر من مصادر المياه العذبةبنية تحتية الستيعابها وتقدير التكاليف. وقد أهمل المسؤولين مياه االب
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  .عدم كفاية المعلومات المناخية وأنظمة اإلنذار المبكر لتقديم تنبيهات قبل األحداث المناخية القاسية مثل العواصف -2

ات تتوازن مع تغيرات المناخ مثل تقسيم الشوارع والمناطق وعمليهناك المزيد من الحاجة إلى بناء خطط عمرانية  -0

 .التشجير واستخدام مواد البناء

كيف المناخ الجمهور حول ت يلة وعاالفتقار إلى الدعم المالي والسياسي لتنفيذ سياسات واستراتيجيات التكيف فضال عن ق  -0

 .ام وفى التعليم المدرسي والجامعيبشكل ع

 .ال وتعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية ومراكز البحوثعدم وجود كفاءة اتص -9

 الخاتمة:. 2

أصبحت ظاهرة التغير المناخي مصدر اهتمام كثير من الدول التي تهتم بقضايا البيئة ولقد اهتمت دولة الكويت بمثل هذه القضايا 

على  القضايا المتابعة الحثيثة بسالح البحث العلمي للوقوف وكانت في الطليعة لذا كان لزاما على كثير من الباحثين المهتمين بهذه

ه في خالل ان عترافااللدى الباحث في نهاية البحث في مدى موائمة الدولة لقضايا المناخ وآثره على البيئة الحضرية وال معيب 

رية وفيما ثره على البيئة الحضأوبالكثير من الملفات التي تخدم التغير في المناخ  هتمتاالبحث تم الوقوف على ان الدولة  ثنايا

س شوارع المدينة ثار ذلك بدأ من تأسيأمع تغير المناخ فقد اسرد البحث  يتعلق بالحاجة لتغيير وتطوير البيئة الحضرية بما يتوافق

مام بمصادر المياه وانشاء محطات التحلية  حتى اجراء عمليات لعمليات التشجير واالهتمام بالمحميات البرية والبحرية واالهت

توعية وتثقيف مجتمعية  وقد اختتمت البحث بالتطرق بتحليل الواقع الكويتي لمدى لمالئمة اجراءاته بالتغير المناخي ام ال وقد 

 ة.استعنت بمصادر الدولة الرسمية وانتهيت في البحث بعرض ثغرات للتعامل مع القضية المطروح

 نتائج البحث:. 5

 .ضعف التوعية المجتمعية لقضايا البيئة وأثرها على البيئة الحضرية -0

 .المتاحة المتعلقة بقضايا المناخ قلة المعلومات -4

 .لدولة الكويت في اآلونة األخيرة تدهور بعض البنية التحتية -3

 .تحتية وعدم موائمته لتغير المناخغياب بعض التخطيط السليم للبنية ال -2

 .من جهة ومن جهة أخرى مراكز البحثجود اتصال وتواصل بين أجهزة الدولة في قضية المناخ عدم و -0

 .ثرها على البيئة الحضريةأترتيب األولويات لقضايا المناخ وعدم  -0

 

 التوصيات والمقترحات:. 2

 اجراء عمليات التخطيط بمشاركة لجان معنية بشؤن البيئة والمناخ وعدم الفصل او العمل منفردا -0

 اتاحة المعلومات المتعلقة بالمناخ للهيئات والمؤسسات المعنية باتخاذ القرار -4

 إضافة نصوص تشريعية لمواد قانونية تتعامل مع أسباب انبعاث ثاني أكسيد الكربون  -3

 .بعين االعتبار توصيات كل البحوث خذزيادة األبحاث البيو مناخية واأل -2
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 المراجع:. 7

التأثيرات البشرية في جيومرفولوجية سواحل دولة الكويت، مركز البحوث والدراسات (. 4102) حمد محمدأالقصبي، ▪ 

 الكويتية، الكويت.

 .الهيئة العامة للبيئة دولة الكويت (4140) وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني▪ 

 (.4104) تكيف المحتملة بيروتتقرير أثر تغير المناخ على المناطق الحضرية في المنطقة العربية واستراتيجيات ال▪ 

 4144البيئة العمرانية والتغيرات المناخية مجلة اكاديمية المباني الخضراء ▪ 

 بشأن البيئة 0112لسنة  2قانون حماية البيئة رقم ▪ 

ية الفنون دارة المحليات عمرانيا باســـتخدام نظم المعلومات الجغرافية. رســـالة دكتوراه، كلإ (.4103. )هيثم الشرنوبي،▪ 

 .ة، جامعة اإلسكندريةالجميل

 أمريكا، اإلسالميةجامعة مينسوتا . التغيرات المناخية في قارة آسيا م(.4144. )عمر، كريمة▪ 

 .التكيف المناخي والبيئة العمرانية في الكويت(. 4140. )مريم، ياسمين▪ 

 4101الوطني الثاني الهيئة العامة للبيئة البالغ . خطة التكيف الوطنية لدولة الكويت –ملخص متخذي القرار ▪ 

 .جامعة الكويت مجلس النشر العلمي. فاطمة تغير خط الشاطئ الشمالي بدولة الكويت (.4101. )مهنى محمد▪ 

 .الفيضاناتالبنى التحتية الكويتية ومخاطر (. 4144. )للدراسات والبحوث مركز الخليج العربي▪ 

 .0عدد . لوم والتكنولوجيامجلة الع .عمارةالمناخ وال(. 4111. )سمير جمال،▪ 

وطرق تأثير التغيرات المناخية على البيئة الخارجية لمشروع اإلسكان االجتماعي  (.4140. )خرونآصالح ومرزوق، ▪ 

 .جامعة حلوان ،كلية الفنون .3عدد، الفنونمجلة . الحماية لتحقيق جودة الحياة

  .الكويت، الهيئة العامة للبيئة(. 4140. )الوطنيتقرير المساهمات المحددة على الصعيد ▪ 

 .عداد األمانة العامة لمجلس التخطيطإ، التقرير الوطني لدولة الكويت(. 4144) التقدم المحرف تنفيذ الخطة الحضرية▪ 

 تقرير مركز الخليج للدراسات والبحوث ▪ 

جامعة . المركز اإلقليمي للمناخ .الحضريةتشخيص تأثيرات تغير المناخ على المناطق (. 4100. )الراعي، محمد▪ 

 .اإلسكندرية

 .الكويت ،مجلة الطاقة. الجهود الزراعية لتخفيف من التغير في المناخ(. 4104. )الدوسري، محمد وآخرون▪ 

 .االستدامة. تقييم أثر مسارات العواصف الرملية والترابية في الخليج العربي (.4101. )حمد وآخرونأ الدوسري،▪ 

 (.)المناخ .التقرير البيئي (.4101. )تقرير الهيئة العامة للبيئة▪ 
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 الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانإدماج حقوق  فيالصعوبات التشريعية 

Legislative Difficulties in Integrating Modern Human Rights into National Legislations 

 عبد الرحمن عبد القادر شرف الدينالدكتور/ عبد القادر  :إعداد

 أستاذ القانون العام ورئيس قسم األنظمة، كليات عنيزة األهلية، القصيم، المملكة العربية السعودية

Email: Abdelgadir107@oc.edu.sa  

  البحث:ملخص 

لق القانون في مجال إدماج بعض المبادئ التي تتعفقهاء تواجه السلطات التشريعية و تهدف هذه الدراسة إلى بيان الصعوبات التي

 إلنساناية وبوجه خاص الحقوق التي تتضمنها مواثيق حقوق لدات  الدوهبالحقوق والحريات التي تتقرر بموجب المعا باالعتراف

تعلق مجتمعات في قبول بعض تلك الحريات ألسباب تالحديثة والتي تعرف بحقوق وحريات الجيل الرابع والخامس حيث تتفاوت ال

بالدين أو القيم األخالقية أو بسبب إحالل مفاهيم تتعارض مع مصالح المجتمعات التقليدية فعلى سبيل المثال يصعب علي المجتمعات 

على أن عمل الطفل في مساعدة األسرة مظهر طبيعي من مظاهر  استنادافكرة تجريم عمل األطفال ل الزراعية والرعوية تقب

 قرها الدين. راسخ أنها ممارسة ي اعتقادالحياة وبنفس القدر يصعب على بعض المجتمعات تقبل فكرة تجريم ختان النساء بناء على 

ن يم تبيالمعاصرة وتطورها ث اإلنسانعن مفهوم حقوق  تتضمن خلفيةوالتي  للدراسة النظريتبدأ هذه الدراسة بالتعريف باإلطار 

ل يصمن التف بشيءفي األنظمة الوطنية ثم تتعرض الدراسة  اإلنسانالوسائل واإلجراءات القانونية الالزمة لدمج مبادئ حقوق 

 .الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانتواجه إدماج حقوق  العملية التيللصعوبات 

ينية عالم الرسمية والمنابر الداإل عبر وسائل المجتمعات وتهيئتها: ضرورة إحداث توعية خلصت الدراسة الى توصيات من بينها

المختارة  والمنتخبة أيكون لألجهزة التشريعية  الجديدة وأنوالواجبات التي تفرضها التشريعات  االلتزاماتواالجتماعية لقبول 

 . اإلنسانحقوق  اتفاقياتنوعية بموجب  التزاماتالحق في إجازة التشريعات التي تفرض  بشكل دستوري وحدها

 .الحق في المعرفة الرحيم، اإلجهاض، القتل الحديثة، حقالحقوق  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

  This study aims to clarify  the difficulties and obstacles  facing the legislative authorities and 

jurists in integrating  some of the principles related to the recognition of the rights and freedoms 

established in accordance with international  treaties, in particular the rights that are included in 

modern human rights charters, which are known as - the rights and freedoms of the fourth and fifth 

generation- where societies are vary in their acceptance of some of these freedoms for reasons 

related to religion or moral values, or because of  replacing of concepts that contradict with the 

interests of traditional societies. For example it is difficult for agricultural and pastoral societies to 

accept the idea of criminalizing child labor, or to accept the idea of criminalizing female genital 

mutilation, basing on a firm belief that it is a religiously approved and allowed. 

This study begins with an introduction to the theoretical framework of the study, which includes a 

background of the concept of contemporary human rights and their development, and then it shows 

the legal necessary means and procedures to integrate the principles of human rights into national 

legislations. The study came up with recommendations, including: the needs to raise awareness of 

societies, and prepare them through the official media and religious and social platforms, so as to 

accept the obligations and duties imposed by the new legislations. And regarding this issue that 

only the constitutionally elected legislative bodies have the right to pass legislations that imposes 

specific obligations under human rights conventions. 

Keywords: Modern rights, the right of abortion, the euthanasia, the right of getting knowledge. 
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 مقدمة:ال. 1

بالمفهوم المعاصر هي إمكانات قانونية واجتماعية وأخالقية تتيح للفرد التمتع بحقه في الحياة واألمن والصحة  اإلنسانحقوق  

والخصوصية كما تؤمن له ممارسة الحريات المتعددة كالتنقل والعمل وحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في التعبير ثم تفرعت 

كلت ومعاهدات دولية ش اتفاقيات أجمع العالم كله على وجوب تأطيرها في اسية التياألس في ظل تلك القواعد مجموعة من الحقوق

 شتركاً هماً م مثلكم طبيعة الموضوعات  التي كانت تحوذلك ب القانون النموذجي الذي بات من السهل  تطبيقه في جميع االقطار

 الحياة والحق في الحرية وفي سالمة الجسد والحق في خالف حولها مثل الحق في لكافة البشر لتعلقها بالحقوق األساسية التي ال

 نضوتابخطى متسارعة  اإلنسانوقد تطورت تشريعات حقوق  اإلنسانالتملك والخصوصية وما إلى ذلك من الحقوق اللصيقة ب

ى أنه مع التطور لوحقوق البيئة، ع واالقتصاديةتحت تشريعاتها أنواعاً مستجدة من الحقوق والتي باتت تعرف بالحقوق االجتماعية 

 حتياجاتاظهور مجتمعات جديدة لم تكن معهودة من قبل بدأ الحديث عن تشريع حقوق جديدة تلبي المتسارع في أنشطة البشر و

تنظيماتها وأشكالها المجتمعية وبدأ يطفو على السطح نوع من الصراع حول تنظيم هذه الحقوق أو منعها  اختالفتلك الفئات على 

قانون وإدماجها في ال اإلنسانالصعوبات التي باتت تواجه بعض الدول في المصادقة على بعض تشريعات حقوق ومن هنا بدأت  

 الداخلي. 

  أهداف البحث:. 1.1

لى كثافة الضغوط االجتماعية والسياسية التي تفرض على الدول والحكومات إصدار تشريعات تكفل لهذه الفئات الحقوق بالنظر إ

، وبالنظر إلى التطور العلمي المتسارع الذي بات يحمل جهاض  الذي تنادي به الجماعات النسويةالحق في اإلالمدعى بها مثل 

مما يلزم   وغيره ساخاالستنالناتج العلمي لتلك الكشوفات مثل  االستفادةيسعي القائمين عليها إلى في طياته إنجازات جديدة يقتضي 

قوق وتهدف الدراسة الى الكشف عن أوجه الصعوبات التي تواجه المؤسسات التشريعية الح تلك استخدامجود تشريعات تنظم معه و

 الحديثة في التشريعات الوطنية. اإلنسانفي إدماج حقوق 

 :أهمية البحث. 2.1 

من   هذه الحقوق صبغة العالمية  وصار تمكين األفراد اكتسبتفي العالم المعاصر فقد  اإلنساننظراً لألهمية التي تتسم بها حقوق  

اعدة ق احترامأمراً ضرورياً لكل دولة يقوم نظامها على  اإلنسانمن الحماية الدولية التي توفرها قواعد ومبادئ حقوق  االستفادة

لقيم مع ا اإلنسان قحقوعد ابعض قو اتساقالمشروعية وسيادة حكم القانون  غير أنه على صعيد التطبيق تظهر معضلة عدم 

 حعلى المجتمع مما يحتم التوفيق بين المصال المفروضة  أحكام تلك القواعدالرضى بمجتمع مما يجعل من العسير الالسائدة في 

مناسبة الحلول ال باقتراحفي بيان الحقوق والحريات التي يصعب إدماجها بسهولة والمساهمة أهمية هذه الدراسة  وتكمنالمتعارضة 

 .لها

 :السابقةالدراسات . 3.1 

حلة سواء في مرفي التشريعات الداخلية  اإلنسانومعضالت إدماج قوانين حقوق  اإلنسانتناولت دراسات عديدة قضية حقوق  

 ومن بين تلك الدراسات والبحوث:التشريع أو التطبيق أو من حيث القبول المجتمعي لتاك التشريعات 
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مع  األنظمة السعودية انسجاممدى  عنوان: دراسة تحت، اإلنسانجمعية الوطنية لحقوق ال حجار رئيس بندر، محمد حمزة -

تلك  نسجاماومدى  اإلنسانإليها المملكة في حقوق  انضمتالتي  باالتفاقياتوهي دراسة تهتم  الرئيسية اإلنسانحقوق اتفاقيات 

 تفاقياتاالموضوع ألنظمة ذات الصلة المباشرة مع مع األنظمة السعودية وتتضمن الدراسة توصية بتعديل بعض ا االتفاقيات

   .االجتماعية وغيرها التأميناتالعمل ونظام  أمثلتها نظامالمجازة ومن 

جلة م سلطنة عمان نموذجاً، ،في النظام القانوني الداخلي  اإلنسانسريان اتفاقيات حقوق  :بحث بعنوان -عالم، وائل أحمد عالم  -

في النظام القانوني الداخلي  اإلنسانوتتعرض الدراسة لسريان اتفاقات حقوق  ( 2)  ، العدد(21 د )جامعة الشارقة، المجل

 واالشكاالت المتعلقة به.

 القانوني للواليات المتحدة، جامعة فرحات في النظام اإلنسانحقوق  اتفاقياتتطبيق  بعنوان:سالة ماجستير ر هبة: مهنى هبة، -

ومدى إمكانية استفادة األفراد العاديين من مبادئ حقوق وتتعرض الدراسة للعالقة القانون الدولي  م1020_1002سطيف  -عباس

 في القانون الداخلي. اإلنسان

هيبة عفرون و ية، إعداد:اإلنسانبالكرامة  والمساس اإلنسانعنوان الحقوق الطبية بين تكريس حقوق  ماجستير تحترسالة  -

لطبة التي ا تأثير الحقوقبيان  وتناولت الدراسةكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،بجاية ،مان ميرةجامعة عبد الرح وأزفاغ رزيقة.

وكرامته ومدى تأثر الحقوق الدستورية بتلك  اإلنسانالحديث عبر التجارب واألبحاث المعمقة على حقوق علم لتوصل اليها ا

 .القوانين

 اناإلنسوتأثيرها في حقوق مدى قانونية اإلجراءات المتخذة للحفاظ على الصحة العامة  بالطو، أحمد صالح الدين بالطو، -

عة نايف جام ،تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا. بحث منشور بالمجلة العربية للدراسات األمنية

على نا في ظل جائحة كورو اتخذتالتي  االحترازيةجراءات ، عني البحث بدراسة تأثر حقوق االفراد باإلاألمنيةالعربية للعلوم 

 الفردية  الحقوق

 ،1002وجنيف عام في نيو يورك  المتحدة الصادرةاألمم  ،منشورات ،اإلنسانالمعاهدات الدولية األساسية لحقوق  -

وهي عبارة عن مجموعة صكوك عالمية  اإلنسانوالمجموعة الشاملة التي نشرتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

 .اإلنسانتهدف إلى التعريف بمبادئ وقواعد ومعاير حقوق 

 :أسئلة البحث. 1.1

تهدف الدراسة على اإلجابة على األسئلة التالية:   

في  اإلنساناتفاقيات حقوق  ماهي الصعوبات التي تواجه السلطات التشريعية عند مباشرتها ادماج الحقوق المقررة في - 

 التشريعات الوطنية؟

تقنين الحقوق الحديثة وإدماجها ضمن أنظمتها الوطنية؟الدول على  تساعدوسائل نظامية  اإلنسانمنظمات حقوق توفر  هل -  

التطبيقات الحديثة على األفراد؟ استخدامفي  االستدالالتطات أجهزة التحقيق وجمع ماهي حدود سل -   
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 :منهج البحث. 5.1

المنهج الوصفي التاريخي المقارن من أحل الكشف عن التطور التاريخي لمفهوم  الدراسة اتبعتفي سبيل اإلجابة على أسئلة  

المنهج الوصفي التحليلي البيان الصعوبات التي تعترض عملية إدماج  واتبعتوتغير وصفها تبعاً لتغير الزمان  اإلنسانحقوق 

 ي األنظمة الداخلية لبعض الدول والمجتمعات.خاصة الحديثة منها ف اإلنسانحقوق 

   :خطة البحث. 1.1

 تتكون هذه الدراسة من ثالثة مباحث:

 الحداثة.وحرياته بين الواقع ومقتضيات  اإلنسانمفهوم حقوق  تغير :األولالمبحث 

 .في األنظمة الوطنية اإلنسانواإلجراءات القانونية الالزمة لدمج مبادئ حقوق  الثاني: الوسائلالمبحث 

 .الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانصعوبات عملية تواجه إدماج حقوق  :المبحث الثالث

 

 وحرياته بين الواقع ومقتضيات الحداثة. اإلنسانتغير مفهوم حقوق : المبحث األول

تعمل على تثبيت قواعد المعامالت في الحياة  الحديثةهي منظومة من الحقوق المتعارف عليها في المجتمعات  اإلنسانحقوق     

معات المجتوبالنظر إلى تاريخ  ،ية المشتركةاإلنسانعلى وجه يتوافق مع ضرورات العدالة وحاجات المجتمع في رعاية القيم 

قتل إال ب ال تدرككان هدفه السيطرة واإلخضاع وهي غاية  يتبين لنا أن كل نزاع بين مجتمع وآخر على مر العصورية اإلنسان

نطوي والتي قد ت اإلنسانحقوق  انتهاكات وصفوتدمير اآلخر وسلب ماله وتشريد أهله وهي تصرفات تندرج في مجموعها تحت 

ية على تعاقب العصور واألجيال اإلنسانظلت المجتمعات وقد  اإلنسانتمس كرامة  صارخة اعتداءاتفي بعض األحيان على 

الوطني  رالزعماء اإلصالحيين وقادة  التحر ين والفالسفة والمفكرالمتمثلة في  قوي اإلصالح االجتماعي من خالل تصدى لهات

 هاجاتحوتتحقق له فيها  اإلنسانالعصر الحديث قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوصول الى مجتمع تحترم فيه حقوق في 

تلك الحاجات التي أشار إليها )إبرهام ماسلو( في  ،الحرية والحياة الكريمة والجماعات إلى األفرادرأسها أشواق  األساسية وعلى

ى أو الغذاء أو الحاجة إلاألمن ظم وفقاً ألهميتها من حيث تأمين االحتياجات الفردية كالحاجة إلى تتننظرية هرمية الحاجات التي 

هو تحقيق العدالة  اإلنسانفالهدف الذي نشأت من أجله قواعد حقوق  .(24، صـه2340، ناصر، البقمي) االحترام وتقدير الذات

ية بغض النظر عن اختالف األعراق واأللوان واللغات واألديان أو النوع أو اإلنسانوالمساواة والخير المشترك ألفراد الجماعة 

لمساواة والخير المشترك ألفراد الجماعة هو تحقيق العدالة وا اإلنسانالهدف الذي نشأت من أجله قواعد حقوق و يالوضع االجتماع

ل وبناء على ذلك يمكن القو ية بغض النظر عن اختالف األعراق واأللوان واللغات واألديان أو النوع أو الوضع االجتماعياإلنسان

ية تاريخ جهود خالصة عقيدة واحدة، وإنما هي نتاج أوفي مجموعها ال يمكن أن تكون وليدة حقيقة زمنية واحدة  اإلنسانأن حقوق  

القيم الروحية التي جاءت بها  أهمية ذلك الكفاح وزاد فيية اإلنساندأبت على الكفاح من أجل تحقيق الكرامة متعاقبة  ألجيال

رسمت لإلنسانية خارطة  الداعية الي حماية الحقوق وبسط العدالة ومنع العدوان وهي منظومة من القيم التي الديانات السماوية

رام ي نحو تحقيق الكرامة واحتاإلنسانوبذلك تكون مسيرة النضال  اإلنساننحو بناء مجتمعات تقوم على احترام حقوق  الطريق

 (.8، د.ت، صأحمد بلحاج،) أغنت محتواها وحددت معالمهاالذات البشرية قد اكتسبت مصادر جديدة 
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وحرياته العامة فأصبح مصطلحاً قائماً بذاته يدل  اإلنسانطور الذي بات من سمات العصر الحديث تبلور مفهوم حقوق التومع   

ية األخالقية المتعارف عليها بين أهل القانون والسياسية وصارت تجد اإلنسانمن القواعد القانونية والمبادئ  مجموعةعلى 

ة كما ألفراد وواجبات الدولدعائمها في التشريعات الدستورية للمجتمعات الحديثة باعتبارها األطر النظامية التي تحدد حقوق ا

 توفر الضمانات القانونية لممارسة تلك الحقوق.

: هي موضوعات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق الذاتية ألفراد المجتمع ويتولى الدستور والقانون مضمون الحريات العامة    

 الحقوق والحريات. لتلكحمايتها كما تتولى أجهزة تنفيذ القانون توفير الحماية الالزمة 

عندما وقعت الدول األوروبية التي كانت منخرطة في  اإلنسانمفهوم محدد لحقوق  الدولي بصياغة وقد بدأ اهتمام المجتمع   

و لجنسية ام التي تنص على عالج الجرحى بطريقة أساسية دون تمييز بسبب ا2223صراعات مسلحة على اتفاقية جنيف لسنة 

 ت قتاليةايحماية العسكريين العاجزين عن القتال واألشخاص الذين ال يشتركون في عمل االتفاقيةا قررت كم االنتماءالدين أو 

في مؤتمر فرساي بعد انتهاء الحرب العالمية  الدول التي شاركت األمم سارعتبعد قيام عصبة و .(20م، ص2282، جان بكتيه،)

طلب كل دولة ت علىحق األقليات في الحماية ضد التمييز وعدم المساواة في المعاملة وقررت أنه من الواجب  رتقري ى إلىاألول

نشأت أاتفاقيات ومعاهدات إبرام  وتم توجد بينهااالنضمام إلى عضوية عصبة األمم أن تتحمل التزامات حماية األقليات التي 

حسين وت لعمل الرجال والنساء ن تعمل على توفير ظروف عادلة وإنسانيةتحت لواءها أالتزامات تفرض على الدول المنضوية 

 (.23م، ص2222، علي حسب الرسول حسن،) هظروف العمل وتحديد ساعات

 واإلقليمية سعت إلى تعزيزالوثائق األممية  سلسلة منومن بعده  اإلنسانإلعالن العالمي لحقوق ا م صدر2238وفي العام   

 .اإلنسانعالمية حقوق  كيدتأوبمعايير  االلتزام

قوق بما ال يدع مجال للشك بأن حقد أثبت وحرياته األساسية  اإلنسانحقوق  مواثيقن المجتمع الدولي بتصديقه على اليوم فإو  

حقوقاً يمكن للمجتمع الدولي التقرير بشأنها إذا توافرت وطنية بل أنها باتت ال تخضع للسيادة حقوقا ًحصريةلم تعد  اإلنسان

 تاشتملقد  وما صدر بعدها من معاهدات اإلنسانوتأسيساً على ذلك فإن األحكام الواردة في الميثاق العالمي لحقوق  ،الظروف

، ضعو الحسن النور،) السيادة الوطنية التصرف فيها تحت ستار دعاوى أوإنكارها الدولة الوطنية مكان إعلى حقوق لم يعد ب

فإن مرحلة جديدة في القانون الدولي تكون قد بدأت لتضع  اإلنسانوفقاً لمبدأ عالمية حقوق وتبعاً لهذا النظر و (34م، ص2222

المرجع ) مبدأ سيادة الدولةالتي كانت تمارس فيما مضى في ظل نظرية سيادة الدولة التقليل من سطوة  لفكرة أعمال السيادة و حداً 

 (.السابق

ف إلى فقهية وفلسفية تضي اتجاهاتفقد برزت  اإلنسانبه مبادئ حقوق باتت تحظى ي والقانوني الذي سالدعم السيا في ظل  

باعتباره فرع من العلوم االجتماعي موضوعة دراسة العالقات  اإلنسانمنظومة العلوم االجتماعية علماً جديداً هو علم حقوق 

 سعفان،) يةاإلنسانالكرامة علم  عيار هذا العلم هوية مع تحديد لحقوق الفردية وأن ماإلنسانالقائمة بين األشخاص وبين الكرامة 

 (.100ص ،أحمد

هو دراسة  اإلنسانوحرياته األساسية أن موضوع حقوق  اإلنسان تعريف حقوقفي  Eve Madioاألستاذ إيف ماديو  يقول  

ة وحمايتها ياإلنسانووطنياً والتي في ظل حضارة معينة تضمنت الجمع بين تأكيد الكرامة  الحقوق الشخصية المعترف بها دولياً 
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ن أن يتجاهل البعد دوركز على البعد الوطني والدولي ي فهذا التعريو النظام العام من جهة أخرى والمحافظة على من جهة

 .االجتماعي والتاريخي

ي التحوالت السياسية واالجتماعية التفي إحداث  اإلنسانيتضح بجالء آثار مبادئ حقوق المعاصر  شواهد التاريخ وباستقراء  

ات الوطني في القرن العشرين واضطراد االتفاقي رحركات التحر تأثيرالصحوة السياسية للشعوب تحت أفرزته  جاءت نتاجاً لما

 .ع بأسرهوالمجتم ة الفردفي حيا والتي باتت ذات تأثير عميق من مبادئ دستورية واجبة االحترامواإلقليمية والمعاهدات الدولية 

رهناً بمقدار ما تتقيد به من انضباط في التعامل مع أفراد شعبها فهي لم  وسلطان الدولة الوطنية على األفراد في عالم اليوم بات

لمعايير لسكان أال بالقدر الذي يتناسب مع اوسائل القمع والتعذيب او اإلبادة أو تغيير األوضاع الطبيعية ل استخدامتعد في حل من 

ي شؤون فية التي تستحق التدخل اإلنساناهتمام المجتمع الدولي باالعتبارات  اإلنسانالدولية المتعارف عليها في مجاالت حقوق 

خل ة الدبلوماسية والتدحمايمزيداً من الحماية للحقوق الفردية. ومن أبرز تلك العوامل نظام االمتيازات، وال الدولة الداخلية أفرز

جع المر) في معاهدات واتفاقيات دولية متعددة األهداف مثل تجد سندها النظاميألغراض إنسانية استناداً على آليات قانونية 

التي م، واالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين السياسيين 2212 أيلول 12 الرق الصادرة في(: اتفاقية جنيف حول إلغاء السابق

اتفاقيات الحماية الدبلوماسية التي تتيح للدول أن تمنح حمايتها لشخص طبيعي أو معنوي وم 2222تموز  18جنيف في صدرت 

 بناء على ثالثة شروط أولها:

 تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بجنسية الدولة الحامية./ 2 

 .استنفاذ طرق المراجعة الداخلية من قبل طالب الحماية/ 1

أو بما "الحسنة "النية   ألحكام القانون المحلي إذ يجب أن تتوفر في السلوك شروطوفقاً  سليما سلوك المتضررأن يكون / 4

معاصرة التدخل ألغراض إنسانية وهو اتجاه سياسي وقانوني بدأت تضطرد صار يعرف باسم )نظافة اليد( ومن وسائل الحماية ال

 إلنسانارن الجاري ومن مظاهره تدخل المجتمع الدولي لمنع انتهاكات حقوق تطبيقاته في نهايات القرن العشرين وبدايات الق

جانب  حاليا إلىفي ليبيا وسوريا  لمعالجة األوضاع بعثات األمم المتحدة إرسال أو وقفها مثل  ما حدث في صربيا  والعراق و

 قرار األمم المتحدة رقم) األمنية لضحايا الكوارث الطبيعية، فضالً عن التدخل لفرض اإلنسانالتدخل لتقديم المساعدات 

سبت اكتفقد تبعاً لذلك ، و(ية لضحايا الكوارث الطبيعيةاإلنسانم حول المساعدات 2288كانون األول  8( الصادر في 34/240)

هذه الحقوق طابع الشرعية وتكتسب بموجب نصوصها الملزمة حماية في يسبغ على  طابعاً إنسانياً وأخالقياً  اإلنسانحقوق 

تع من التمرمهم حتأنظمة ولوائح  على استنادا على الدولة الوطنية انتهاك حقوق مواطنيها  يتعذرمواجهة سلطة الدولة بحيث 

ى تأسيساً علو اً للمشروعيةفاقدهذا يعد ميز بينهم بسبب الدين أو األصل أو اللغة أو العرف فإن تشريعاً كتبالحقوق الطبيعية أو 

 :منهابخصائص عدة تتميز عن غيرها من الحقوق بمفهومها المعاصر  اإلنسانيمكن القول أن حقوق ذلك 
)http://www.france24/ar/) 

 ب بالميراث.سإنها حقوق متأصلة للفرد ال تمنح بواسطة سلطة وال تكت .2

 بغض النظر عن االختالفات الفردية بين بني البشر.إنها حقوق ملزمة لجميع البشر على السواء  .1

 رف.صإنها حقوق غير قابلة للنزع فهي ثابتة وغير قابلة للت .4

 للجميع فهي حقوق ال تقبل التجزئة. ةمكفولإنها حقوق  .3
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 على تقسيمات منها: اإلنسانوتأسيساً على ما تقدم فقد جرى تقسيم حقوق 

ق اإلعالنات والمواثيق العالمية التي عنيت بترتيب أوضاع حقو تقسيم مستمد من أحكام هوو :اإلنسانالتقسيم التقليدي لحقوق  .2

 العامة والتي قسمت هذه الحقوق بناء على معايير متنوعة من خالل: وحرياته اإلنسان

 أ/ الحقوق الفردية كالحق في الحياة والصحة واالنتقال والخصوصية.

 وأ األقليات والسكان األصليين وحقوق النساء واألطفال والجماعات التي تخضع للرقب/ الحقوق الجماعية: ومن أمثلتها: حقوق 

 .عديمي الجنسية حقوق

  :إلى قسمين وقد ذهب الفقهاء إلى تقسيمهاث الزمان من حي اإلنسان.  تقسيم حقوق 1

وهي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار  ،ياإلنسانويفصلها القانون الدولي  في زمن الحرب اإلنسان حقوق -

السكان المدنيين واألشخاص الذين لم يعودوا مشاركين فيه والمقاتلين وفرض قيود قانونية على أساليب  المسلح علىالصراع 

كما تبين طرق حماية االسرى والمصابين في العمليات الحربيةالحرب ووسائله  . 

عية التي الطبي اإلنسانويشتمل على العديد من حقوق  اإلنسانلحقوق القانون الدولي في زمن السلم ويفصلها  اإلنسان حقوق  -

ن والتي برمت في هذا الشأأوقد نصت عليها االتفاقيات والمعاهدات التي  حرمانهم منهايجوز للسلطات  التمتع بها وال لألفراديحق 

نصري اتفاقية القضاء على التميز الع ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ية والسياسيةتنظم مجموعة من الحقوق مثل الحقوق المدن

 إلخ. ..المرأة والطفل حقوقق واالتفاقيات المتصلة بتنظيم روال

 :تتمثل في أجبالإلى ثالثة  الحقوقعلى تقسيم هذه الفقه  جرى قدو :المعيار التاريخيوفق  اإلنسان. تقسيم حقوق 4

مثل حقه في الحياة والحرية  اإلنسانمن الحقوق والحريات اللصيقة ب: وتشتمل على مجموعة اإلنسانالجيل األول من حقوق  .أ

وحقه في الخصوصية وحق التحرر من العبودية وحقه في المشاركة السياسية وحرية للتعذيب واألمن وحقه في عدم التعرض 

ن بالعراقة واألصالة وتستمد مبادئها من أحكام األدياتتسم  الحقوق يالحظ أن هذهينية والرأي والتعبير وحقه في ممارسة شعائره الد

 .الرفيعةية اإلنسانالسماوية والقيم 

 االعتراف أن هي مجموعة من الحقوق المقررة للفرد في المعاهدات والمواثيق الدولية غير اإلنسانالجيل الثاني من حقوق  .ب

 وبدء تكوين الدولة المعاصرة وتقنين عالقات الحديث ياإلنسانظهورها بتطور المجتمع  اقترنحيث بعض الشيء بها جاء متأخراً 

العمل وبدأت الحاجة إلى وجود أنظمة توفر ضمانات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتبعاً لذلك ظهرت المواثيق التي 

المأوى والمأكل والرعاية الصحية، ويشمل  األمن والحق فيتحمي الملكية وتكفل حق التصرف فيه والحق في العمل والتعليم و

الثقافية  كما تشمل الحقوق المهنية، مثل: حق العمل وحق اإلضراب وحق تكوين هذا حق تكوين الجمعيات الثقافية واالجتماعية 

الة الشيخوخة والحماية من البطالعمل وحق الحصول على العناية االجتماعية، وكفالة التأمين في مواجهة العجز و واتحاداتنقابات 

 .وتعرف هذه الحقوق لدى بعض الفقه باسم )حقوق التضامن(

في مجتمع ديمقراطي وتشمل حق  اإلنسانوهي مجموعة من الحقوق المرتبطة بوجود  اإلنسان:حقوق  من أجيالثالث الالجيل  .ج

إلنترنت وحق ا استخداموالحق في االتصال والتواصل ومن وسائله حق تشمل  الثقافية كماحقوق التنمية  ،الحياة في بيئة نظيفة

   .(30م، ص1020 ،سعيفان) جيالحق في االستدامة واالنصاف بين األي والاإلنسانالمشاركة في التراث 
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 مثل: الجيل الرابعلحماية حقوق  تنفيذيةوقد عملت بعض الدول إلى إيجاد آليات  

  في نيوزيلندا. البيئةالمفوض البرلماني لشؤون 

 المجر. القادمة فيض البرلماني لحقوق األجيال المفو 

  لحقوق المستقبل في فلندا. الفنلنديلجنة البرلمان 

  منظمة األمن والتعاون في االتحاد األوروبي.-القومية المفوض السامي لشؤون األقليات 

ي ف العمل السياسي والقانوني في مجاالت تظهرمنظومة الحقوق الحديثة التي باتت  ي: وهاإلنساند/ الجيل الرابع من حقوق 

باعتبارها حقوق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي انتظم العالم وأفرز هذا االنتقال أنواعاً الكثير من الدول 

ي والفقهي من الجدل القانوني والدين اً كثير من الحقوق باتت تثيروشخصيته وهذه الطائفة  اإلنسانجديدة من الحقوق تتصل بكيان 

لتي اوتتعدد الحقوق  .فيه ضوء القيم السائدة آخر علىوهي حقوق يختلف النظر إليها من مجتمع إلى  عاصرةفي المجتمعات الم

اء ي والحق في زراعة األعضاإلنسانحق الموت الرحيم وحق الحفاظ على حياة النوع  اإلنسان:تعد من طائفة الجيل الرابع لحقوق 

 الستفادة مناالبشرية والحق في اإلنجاب بالمساعدة الطبية، والحق في تغيير النوع والحق في االستنساخ البشري، والحق في 

 .منتجات الجسم البشري بالتلقيح الصناعي أو باالستنساخ البشري أو تعديل جينات الوراثة.

 ليس بوسع الباحث ان ينكر التغير  اإلنسانيزيد عن المائة عام من تجربة تطبيق تشريعات ومبادئ حقوق  ما واآلن بعد مرور

ون حقوقاً ان تك ال تعدوونسيجها العضوي فبعد ان كانت تلك الحقوق في بداياتها   اإلنسانالنوعي الذي طرأ علي طبيعة حقوق 

ت ظل تح اإلنسانالتي تعاني نوعا من الظلم االجتماعي  تحولت حقوق ت والجماعاأساسية تتوق إليها أفئدة االفراد والشعوب 

الى حقوق  فئوية تتمسك بها فئات معينة وباتت تعرف على نطاق واسع تحت مسمى حوبات من حق كل فئة أو الحداثة والتطور 

 ي عموما أواإلنسانات المجتمع مع قيم وعاد اتفاقهاتلك الحقوق بغض النظر قيمتها األخالقية أو  النتزاعجماعة ان تناضل 

  .لتعارضها مع قيم مجتمعات معينة
 

 في األنظمة الوطنية:  اإلنسانج مبادئ حقوق الالزمة لدم القانونيةواإلجراءات الوسائل : لمبحث الثانيا

بمفهومها المعاصر مجرد مبادئ عامة ملزمة أو تعاليم تحض عليها األديان السماوية والقيم  اإلنسانلم تعد حقوق 

في  تباينوتيخالفها إلى جزاءات تستمد قوتها من قواعد القانون الدولي عرض من تية، بل تحولت إلى التزامات قانونية اإلنسان

تصادي والذي تتبدى مظاهره في الصراع الدائر حاليا بين روسيا قالحصار اال إلى االقتصادية اطعة  المق إلىاإلدانة  شدتها من

ووفقاً لما يقرره ميثاق الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن  من جهة أخرى من جهة والدول الغربية والواليات المتحدة األمريكية

كرية تحت إلى استعمال القوة العسأساليب التدخل وقد تمتد  قد يترتب عليه التدخل الدولي على نحو سافر اإلنسانحقوق  انتهاكات

احترام  برويعت (.م1002السراج، ) األمم المتحدة تحت ذريعة الحماية أو حفظ األمن والسلم الدوليين معاهدةأحكام البند السابع من 

مل بالحكم الرشيد فهي تعتوصف ممارستها للحكم واإلدارة التي  الدولة المعاصرةالتي تميز مؤشرات المن أقوى  اإلنسانحقوق 

وتعزيز المشاركة الفاعلة لقوى المجتمع في عملية الحكم واإلدارة وتطبيق  وبسط سيادة القانون اإلنسانمبادئ حقوق  على تطبيق

هذا الهدف من خالل اعتماد الدولة مجموعة من الوسائل واآلليات  وضمان حرية الرأي والتعبير ويتحقق مبادئ الشفافية والمساءلة

 على مجموعة من األساليب القانونية منها: الغاية باالعتمادتحقيق هذه لتي تساعد على ا
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كل التشريعية باختالف النظام الدستوري لت مؤسساتختلف ال في التشريعات الوطنية: اإلنسانإدماج المبادئ العامة لحقوق  :أوال

دولة وهنالك طريقتان في إدماج المعاهدات واالتفاقيات الدولية في النظام القانوني للدولة أولها اإلدماج المباشر بحيث تكتفي الدولة 

 يصدره فاقية إلى قانونبالتصديق على المعاهدة ونشرها لتصبح جزءاً من قانونها الداخلي وهناك دول تشترط أن يتم تحويل االت

فإن االتفاقية  اإلنسانوفي مجال حقوق  الشرع الوطني حتى يكون ملزماً للدولة وتعرف هذه الطريقة باإلدماج غير المباشر

نص أساسي يلزم الدول األطراف بتنفيذ أحكام االتفاقية في إقليمها باعتبارها جزءاً من النظام القانوني تشتمل على الدولية هي التي 

 الداخلي للدولة.

وفي هذه الحال تكون الدولة ملزمة بأحكام االتفاقية، أما في حالة التحفظ على تحفظ  االتفاقية دونأن تصادق على ويجوز للدولة  

فظ عليها ها مع استبعاد البنود المتحعليبعض نصوص المعاهدة أو االتفاقية فتلتزم الدولة الموقعة بتطبيق األحكام التي صادقت 

كل دولة إال أنه ل حقويترتب على التحفظ تعديل األثر القانوني لبعض النصوص المتحفظ عليها في االتفاقية، ومع أن التحفظ 

 (.144م، ص1022عالم، ) تطبيق االتفاقية وإنفاذها طرقيؤدي بالضرورة إلى تعدد 

في القانون الوطني في المقام األول هو ضمان احترام الدولة لحقوق األفراد وحرياتهم  اإلنسانإن الغاية من إدماج اتفاقيات حقوق   

سلطات العامة أو الغير وتمكين القاضي وإتاحة الفرصة لهم في التمسك بها عند التداعي أمام المحاكم الوطنية في مواجهة ال

  (.هبةمهني ) للكثير منهاالوطني من التعمق في فهم مسائل القانون الدولي والتصدي 

 اإلنسانحقوق  الشرطة بتطبيق معايير بإلزامسلطات تنفيذ القانون: ويأتي ذلك أجهزة ووضع القيود القانونية واإلجرائية على  ثانياً:

 (م1002باس، عفرحات ) بالبنود والمعايير الدولية التي يجب أن تراعى بدقة رمثناء مباشرتها التحقيق الجنائي والتزامها الصاأ

 :اومن أبرز الضمانات التي ينبغي على أجهزة إنفاذ القانون مراعاته

 .الحق في األمن على النفس 

 .الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة 

  عكسإلى أن يثبت ال المفترضةالحق في البراءة. 

  أو المسكن أو االتصاالت والمراسالت. األسرةعدم التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو شؤون 

 .ضمان عدم المساس بالشرف أو السمعة أو الكرامة 

  تجنب ممارسة الضغط الجسدي أو النفسي أو الذهني على المشتبه فيه أو الشهود أو الضحايا من أجل الحصول على

 المعلومات.

 .االمتناع عن ممارسة التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة 

 .ضمان سرية المعلومات الحساسة 

  الشهادة ضد نفسه. أو بالذنبأي فرد على االعتراف عدم جواز إكراه 

  المتهمين.عدم استخدام األساليب التعسفية دون مبرر في مواجهة 

 .عدم جواز حجز الفرد تعسفياً أو حرمانه من حريته إال طبقاً لما يقرره القانون 

 النيابة. سرعة تقديم المتهم إلى القضاء أو 

 .كفالة حق المحتجز في االتصال بمحاميه ووجوب اطالع أسرته على مكان احتجازه 
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 إذا دعت الضرورة. لمحتجزتوفير مترجم ل 

  2238لسنة  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق ) رسمياً عدم حجز الفرد إال في األماكن المقررة لالحتجاز المعترف بها 

ة إصدار مفوضي اإلنسانوالبروتوكوالت الالحقة له وراجع أيضاً مجموعة المبادئ الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق 

 (.م1002، نيويورك، جنيف، اإلنسانحقوق 

 اة راعكرامتهم واتخاذ التدابير التي تكفل إعادة ادماجهم في المجتمع وم يعززبما  حتجزينوجوب معاملة األطفال الم

 الفضلى.مصالح الطفل 

  ضمان حق المرأة في التمتع بالحقوق األساسية وعدم امتهان كرامتها باتخاذ تدابير ال تراعي خصوصيتها وبوجه عام

اث وفصلهن عن الذكور وتزويد نيتعين أن يكون اإلشراف على المجتمعات بواسطة شرطيات متخصصات وموظفات إ

 زمة.الحوامل واألمهات بالتسهيالت الال

   يجوز ة، كما الاألساسية باستثناء الحقوق السيادي اإلنسانوجوب مراعاة أن يتمتع الالجئين أو األجانب بجميع حقوق 

أن يعاد الالجئ إلى بلد تكون حياته أو حريته فيها مهددة أو أن يعاد إلى بلد ثالث يحتمل أن يعيد الالجئ إلى بلده األصل، 

 .يالوطن صلة باألمناده إال ألسباب تكون ذات كما ال يجوز طرد الالجئ وإبع

 هةجسلطات النيابة العامة في اإلشراف على سير الدعوى الجنائية باعتبارها العمل النظامية التي تحكم  وضع األطر ثالثاً:

 ظفينموالخاصة بقواعد سلوك ال مدونةوفي سبيل تحقيق العدالة الجنائية تنظم ال سير الدعوىالمسئولة قانوناً عن اإلشراف على 

ائل التعذيب أو أي نوع من أنواع الوس العنف أو  استخدامية وتفادي اإلنسانبالعمل على حماية الكرامة  القانونعلى إنفاذ القائمين 

ن ع أعضاء النيابة العامة مناصبية، كما تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة ضرورة فصل اإلنسانغير 

 خضوعهدى م من كدوالتأ التحريالمناصب القضائية وتحديد دورها في المالحقة القضائية المتمثلة في التحقيق واإلشراف على 

 .للقانون واإلشراف على تنفيذ أحكام المحاكم باعتبارها ممثلة المجتمع

لطة وهي حزمة استخدام الس وإساءةبالمبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة  المتصلة: تطبيق التدابير القضائية رابعاً 

إعالن ) والتعويضالمبادئ التي يأتي في مقدمتها تمكين األفراد من الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة وكفالة رد الحقوق 

دول الموقعة على ويتعين على ال .(م2282، ستعمال السلطةبشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة ا

 إدماج مثل هذه المبادئ في تشريعاتها الوطنية. اإلنساناتفاقيات حقوق 

حرية النشر في المسائل ذات الصلة بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم: من التدابير ذات األثر اإليجابي في حماية  تقييد خامساً:

التي تحد من حرية وسائل اإلعالم في النشر عن القضايا المنظورة أمام المحاكم مما يعد في  القرارات القضائية اإلنسانحقوق 

وى الحكم على الدع وتأثيراً على حرية القاضي فيالمحكمة   فراد المنظورة دعاواهم أمامغالب األحيان تدخالً في خصوصيات األ

 وعيةالت فإذا كان النشر ضرورياً ألغراض ،ين وعائالتهمعلى المتهم اضرار شر منة أمامه، فضالً عما يسببه ذلك النعروضالم

وبوجه  اياضحالاألثر الضار للنشر على تفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على سمعة المتهم أو يحول دون تفادي  فالواجب يقتضي

 الكشف فيها عنيفضي قد  لمنظمة وهي دعاوىواالعتداء على األطفال وقضايا اإلرهاب والجريمة ا يقضايا األذى الجنس خاص

ة  ديلنشر السلبي أو الضار إلى التأثير على عقاخطر على حياتهم، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤثر إلى هويات الضحايا والشهود 

 القاضي في الدعوى،
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 لساخرةا الكاريكاتيرية ووسائل اإلعالم أو الصور الصحففي  باستمرارمن أثر ما يطالعه  بحيث ال يستطيع أن يجرد وجدانه 

تنفيذ الحكم ن بأ اإليحاء توقيع العقوبة الرادعة أو بضرورةواألدوات من التهويل أو التهديد أو التلميح  وسائلتلك ال تتضمنهوبما 

الحكم  ىعن اإلدانة إل عدولبالفي ضمير القاضي  اقتناعايه مخاطر على المجتمع بأسره مما يوجد الذي سوف يصدر قد تترتب عل

 .( 22م، ص2221، العطيف) (م2223، حسين. د عبد هللا،). (وما بعدها 283م، ص 1003، د. سعيد قاسم،)بالبراءة 

 

 الحديثة في التشريعات الوطنية اإلنسانإدماج حقوق صعوبات عملية تواجه  :المبحث الثالث

في األنظمة الوطنية بعض المشكالت العملية والقانونية التي ترجع بدورها إلى  اإلنسانتثير عملية إدماج تشريعات حقوق  

وإنفاذها في أنظمتها الوطنية ويرجع ذلك لعدة  اإلنسان وأحكام حقوقمبادئ  اختالف األساليب التي تتبعها الدول في تطبيق

 أسباب منها:

إلعالنات ا ذلك أنالقانونية الملزمة  قوتها في اإلنسانحيث تتباين آليات حقوق  اإلنسانحقوق لالدولي  قانونالطبيعة قواعد أ. 

الدولة  ب علىترتي الملزمة والآليات تفتقر إلى القوة القانونية  تعتبروالقواعد والتوجيهات والتوصيات  اإلنسانومبادئ حقوق 

نفيذ ت أو االمتناع عناحكامها تطبيق في الحق  وللدولة الطرف، وإنما يعترف لها بالقيمة األدبية والمعنوية التزامات أي العضو

 .مقتضاها

لك أن ذفي نظامها القانوني الداخلي   االتفاقيةباختالف سياسة كل دولة في إدماج  أو المعاهدةالقوة اإللزامية لالتفاقية  فختالإ ب.

وفي  لها فال يكون للمعاهدة أن تخالف الدستور مساويةأو بعض الدول تضع االتفاقية الدولية في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية 

خالف االتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الدولة، ومن أمثلتها: الدستور الجزائري يأن أو الئحة الوقت ذاته ال يجوز ألي قانون 

وهناك  (143(، ص2العدد ) 21المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، ) م2228 الفرنسيم، والدستور 1008

دساتير تجعل االتفاقيات الدولية في وضع مساٍو للقوانين العادية فتكون المعاهدة أو االتفاقية في مرتبة أدنى من الدستور ومن ثم 

م، 1001حرين م، دستور الب2221تكون المعاهدة أو االتفاقية في مرتبة القوانين العادية ومن أمثلة هذه الحالة دستور الكويت 

لقبول أو الوثائق أو با بتبادلبأحكام المعاهدة أو االتفاقية الدولية، أما بالتوقيع عليها أو  الدولةوينشأ التزام  .م1003دستور قطر 

دماج الدولة في تنظيم إ بحقوالثابت عمالً أنه مع التسليم  (من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 22المادة  ) الموافقة على االنضمام

نفاذ إ في أنظمتها الداخلية وفقاً لدستورها إال أن التزام الدولة بتعهداتها يظل قائماً وليس لها أن تتهرب من اإلنسانحقوق  معاهدات

لتوقيع على ا قبل للدولة الحق ومن جهة أخرى السيادة أو عدم التدخل في شئونها الداخلية،  بذريعة  تلك المعاهدة القانونية قتضىم

والمبادئ األساسية المنصوص عليها في  رض مع القيماالتحفظ على األحكام وااللتزامات التي تتع االتفاقية او المعاهدة

االتفاقيات والمعاهدات  إبرام العديد مناألخيرة العقود جرى في  (.م2280من إنفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 22المادة )الدستور

 .جديدة وضمان ممارستها بواسطة األفراد والجماعات التي تطالب بتلك الحقوق حقوق عنى بتقريرالدولية التي ت

تعارض  منها المشكالت الوطنية بعض بإدماج االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في تشريعاتهاواجه الدول عند قيامها وت

 إدماجها ضمن قواعد القانون الوطنيإمكانية ية مع دستور الدولة الرسمي أو األعراف السائدة فيها مما يجعل أحكام االتفاقية الدول

 عدم ى التحفظعل بحق الدولة في التحفظ على بعض األحكام االتفاقية ويترتأمراً مشوباً ببعض التعقيدات، ومن هنا تنشأ مسألة 

 استبعاد آثارها القانونية الملزمة. نفاذ أحكام الجزئيات المتحفظ عليها أو
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فإنه يجب على الدولة أن تقوم  (،م2280من إنفاقيه فيينا لقانون المعاهدات لعام 22المادة ) التفاقية فيينا لقانون المعاهدات اً فقفو  

لداخلية ال تدخل في شؤونها ابتنفيذ التزاماتها التعاقدية بحسن نية مما يدل على أن تمسك الدولة بذريعة السيادة الوطنية أو عدم ال

 ينهض لوحده سبباً المتناع الدولة عن الوفاء بأحكام االتفاقية.

الحظ من الجيل األول والثاني والثالث ن اإلنسانها اتفاقيات حقوق رسلسلة الحقوق والحريات التي تقرإمكانية إدماج  وبالنظر إلى

الواردة فيها وما يتعارض منها مع مصلحة الدولة تستطيع حريات الحقوق ولمن تقنين االدول  تمنعصعوبات ذات بال  توجدال  أنه

عقيدا ن األمر يصير اكثر تأغير دستورها  مع  فق اتوت ما يرد فيها واالخذ منها باألحكام التيالتحفظ على  الدولة صاحبة الشأن

الظروف بلرابع وما بعده العتبارات تتعلق نها من حريات الجيل اأدماج بعض الحقوق والحريات التي تصنف على إعند محاولة 

ية التي لتقبلها المجتمعات المحلية سباب عقائدية أو عرف االعتراف ببعض الحقوق الدولة على حمل ي تالت واالجتماعية السياسية

 :مثلأو سياسية 

يقصد منه إنهاء مدة الحمل وقد يكون عمالً طبيعياً أو عمدياً يقوم به شخص غير مختص  اإلجهاض هو عمل :/ حق اإلجهاض2

اإلجهاض القانوني وهو  فباستثناء من أكثر الموضوعات إثارة للجدلللمرأة  موضوع اإلجهاض باعتباره حقأو غير مختص و

بر حاجة من حاجات الرعاية األساسية للمرأة الحامل، الذي يعتواإلجراء الذي تفرضه الضرورة الملحة إلنقاذ حياة األم أو الطفل 

فإن كثيراً من التشريعات تجرم اإلجهاض باعتباره عمالً غير قانوني ينافي القيم الدينية واألخالق ومع ذلك فإن لجنة سيداو أو 

 ديسمبر 28 الصادرة في /ه، من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة22 /و1،22 المواد)معاهدة حقوق المرأة

 .اإلنساناإلجهاض حق من حقوق  الحصول على تقرر أن  (2232

يالحظ أن كثير من التشريعات الداخلية تحظر اإلجهاض أو إسقاط الحمل  بي تنظم اإلجهاضالتشريعات ال وباستعراضعلى أنه 

 13/280المرأة، الجمعية العامة لألمم القرار رقم  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد ) وتعد الفعل في خانة الجرائم

السليم على أنه يالحظ أيضاً ي اإلنسانوالوجدان ويتفق هذا االتجاه مع مقتضيات الضمير  (22م، المادة/2232سبتمبر  4وتاريخ 

 نياالثفي فرنسا يسمح باإلجهاض خالل فتتفاوت من دولة ألخرى ومن مجتمع آلخر،  وفق شروط  تسمح بهأن بعض الدول  

عشر أسبوعاً األولى من بدء الحمل وجرت محاوالت تشريعية الحقة إلطالة مدة الحق في اإلجهاض إلى أربعة عشر أسبوعاً 

ضرر خطير  وثقررت لجنة طبية من طبيبين بأن اإلجهاض ضروري لمنع حدبعدها ممنوعاً إال إذا بحيث ويكون اإلجهاض 

أما الواليات المتحدة فقد ظل اإلجهاض  من مرض خطير غير قابل للشفاء يعانيجسدية لألم أو أن الطفل سوف بالصحة  ال

م والذي اعترف 2234مسموحاً به منذ خمسين عاماً عبر قرار المحكمة العليا األمريكية في الدعوى )رد ضد وايد( الصادر عام 

قررت المحكمة العليا األمريكية إلغاء الحق الدستوري في  1011 يونيو 13للمرأة بالحق الدستوري في اإلجهاض غير أنه في 

المادة ) ية للنساءاإلنسانحقوق لة لعإن قرار المحكمة يشكل ضربة موج اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق  اعتبرتوقد  اإلجهاض

وبناء  .(http://www.france24.com( من القانوني الجنائي 242/212/248( من قانون العقوبات المصري والمواد )120)

والية الى اصدار قوانين تحظر اإلجهاض فيما ذهبت واليات اخرى الى تشريع اإلجهاض وفق قيود  24على هذا الحكم سارعت 

على النساء  عسيراً  مراً أجعل هذا الحكم ممارسة اإلجهاض وبصفة عامة فقد  .تحدد شرعية اإلجهاض في كل حالة على حدة

howhttps://arabic.euronews.com/2022/0/6/24- )وعلى بعض المؤسسات الطبية التي تتأثر مصالحها بمثل هذا القرار

politic-american-in-contention-of-issue-an-into-turn-abortion-to-right-the-did. 

http://www.ajrsp.com/
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ياة وضع حد لح ( تثور هذه المسألة عندما يطلب المريض أو ذويه  او األطباء القتل الرحيم) / الحق في القتل بدافع الرحمة: 1

ؤوس حقاً للمريض المي باعتبارههذا الموضوع  ويثير يستطيع تحملهاوالذي يعاني آالماً مبرحة ال  الميؤوس من شفاءه المريض 

حترام االدين واألخالق من جهة والجماعات الحقوقية التي ترى من جانبها لزوم االعتراف بالقتل الرحيم  قواعد جدال بينمن شفائه 

مة االعتماد على سال ال يمكنبأنه  اآلخرمبرحة التي يعانيها يرى البعض ال اآلالميرغب في التخلص من  المريض الذي اإلرادة

 يذهب اتهذوفي الوقت  عودته إلى الحياة الطبيعية على نحو قاطع  احتمالنفي  إرادة المريض وحسن تقديره وأنه ليس بوسع أحد

 الحق بوجه خاص من قبل الورثة الطامعينهذا  استخدام إساءة البعض الحتمال على هذا النوع من القتل االعتراضإلى ن أخرو

 لقراناعلى أدلة قتل النفس الواردة في  وتعتبره قتال باالستناد وتحرم الشريعة اإلسالمية هذا النوع من الممارسة .في الميراث

 43آلية لقمان اسورة )تدري نفس بأي أرض تموت(   سبحانه وتعالى)وماختص به هللايشأن  اإلنسانموت  نأ اعتبارعلى  الكريم

بعدم جواز قتل الشيخ محمد سيد طنطاوي  األزهرالشريف تحريم هذا النوع من القتل ويقول شيخ  األزهروفي ذلك يرى ( 

سريري من ذلك حاالت الموت ال واستثنىبسبب رغبته في التخلص من اآلالم المبرحة التي يعانيها  من شفائه الميؤوسالمريض 

عندها فقط يجوز لألطباء  لعودته الى الحياة إمكانيةر عبر لجنة من أطباء موت الدماغ وعدم وجود يتقر عندما  )موت الدماغ(

مع الفقه مج قرار) فيهاضمن شروط طبية قانونية ال لبس  وهو إجراء يتم. تبقي قلبه نابضا الطبية التي األجهزة تقرير نزع

 https://www.alwatan.co 12-20-1011أكتوبر  12لكترونية وراجع ايضاً: الوطن اإل م.2282عمان،  اإلسالمي،

m.sa/article/1040361.) 

خالل  من رحيمضرورة السماح بالقتل الالتي ترتفع فيها أصوات تنادي ب تزداد أعداد الدولفي الدول األوربية واألمريكية و

سمح ييث حمثل كندا ونيوزيلندا وكولومبيا وبعض الواليات األمريكية دول  المدني فيمن منظمات المجتمع  تي تصدرالضغوط ال

 .تمرةماً مبرحة ومسالآمعاناته برغم المريض وتأكيد طبي بأن ال أمل من شفاء المريض  وافقةوفقاً لقوانين صارمة تتضمن مبه 

وناً يبيح العمليات المنهية للحق في الحياة م قان1002وتعتبر هولندا أول دولة تستخدم الحق في الموت الرحيم إذ أصدرت في العام 

م وفي فرنسا يجيز النظام قتل الرحمة السلبي الذي يخول الطبيب منح المريض 1001بدعوى القتل الرحيم تليها بلجيكا في العام 

 دها القانونحدويتم كل ذلك وفق الشروط التي ي إمكانية الموت بتكريس حق المريض في االمتناع عن العالج من شفائهالميؤوس 

ومن جهة أخرى فإن األديان السماوية وفي مقدمتها الدين اإلسالمي تحرم المساس بحياة  (..421م، ص1023، .ليلى.ياجي)

مهما كان الباعث لذا نجد معظم التشريعات الجنائية في العالم اإلسالمي تحرم اللجوء إلى القتل الرحيم وال تعتبره حقاً في  اإلنسان

 األساس.

سة األحياء يأتي استجابة لتحريم الممار بينإن تحريم نقل األعضاء البشرية  الحق في نقل األعضاء البشرية بين األحياء:/ 4

بمختلف صورها، وتبعاً لذلك تحرم األنظمة ممارسات نقل األعضاء البشرية البشرية  التي تتم تحت عنوان اإلتجار باألعضاء

 :لخص فيتتبين األحياء إال وفق شروط 

 أن يكون العضو المنقول قابالً للنقل وأال تكون حياة المنقول منه متوقفة على هذا العضو مثل القلب أو الدماغ. .2

 أن يكون النقل عالجياً إلنقاذ حياة مريض يحتاج لهذا العضو. .1

 عدم تعريض المتبرع للخطر. .4

 مراعاة الشروط المتعلقة بأهلية المتبرع. .3
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بعيداً عن أي شكل من أشكال المؤثرات أو  رضاء المتبرعرضا صادراً عن رضاء المتبرع إذ يجب أن يكون ال .2

 للعضو.المتلقي التحقق من رضا العوارض النفسية كما يتعين 

 مصدراً للتجارة والربح. اإلنسانتكون أعضاء  وأال اإلنسانمجانية التبرع ويأتي هذا القيد لتأكيد احترام كيان  .2

طر المحتملة التي قد تنجم من العملية في الحال أو المستقبل ويقع هذا العبء على بجميع المخا والمتلقي علم المتبرع .3

 الطبيب المختص.

 يلزم أن يتقرر النقل أو الزرع بقرار لجنة فنية مختصة وأن يتم ذلك في مستشفيات مرخصة من الجهات المختصة .8

 (.422 :ليلى. مرجع سابق، ياجي)

والمشرعين ورجال القانون تحديات معاصرة تبدو مظاهرها في  األطباءيواجه   :حق الفرد في التصرف في أعضاء جسمه/ 3 

لبعض إلي القيام بإجراء عمليات طبية على أنفسهم بدعوى الحق والحرية في تصرف الفرد في نفسه على الوجه الذي يريد ا لجوء

منع االعتراف تالتي  األخالقية والقانونية  تحدياتالر وفيما يبدو االعتراف بهذه الممارسة ممكناً وجائزة قانوناً في بعض الدول تظه

أنظمتها  ه فينتضميمكن لها أن  ا  حقتلك الممارسات  اعتبارعن بها باعتبارها حقاً يمكن للفرد ممارسته كما تمتنع بعض الدول 

سي تغيير الجنس ففي حين يذهب جانب من الفقه القانوني الفرنتي تفضي إلى ا عمليات الطبيةومن شاكلة تلك الحقوق ال  الداخلية

الحظ يوإلى تقرير مشروعية مثل هذه العمليات استناداً على نظرية الضرورة وسارت على ذلك النهج العديد من الدول األوروبية 

ألعضاء االشخص  في كأن تتوافر هذه الممارسة ما لم تتوافر لها شروط خاصة يجرمأن الفقه والقضاء في غالبية الدول العربية 

اعة كشف عن تلك األعضاء وليس زر مجرد جراحية التي سوف تتمالتناسلية للجنس الذي سيتم التحول إليه لتكون العملية ال

والثابت أن العلم الحديث جعل الكثير من الغايات التي كانت مستحيلة في الماضي ممكنة الحدوث في وقتنا الحاضر  أعضاء جديدة

يحها اال أن االستفادة التي يت اإلنسانحقاً من حقوق  باعتبارهامر الذي أتاح مجاالت أرحب للتجريب العلمي والتمتع بثمراته اال

عض األحيان  أوفي بالعلم تصطدم في بعض األحيان بأحكام الدين والقيم األخالقية السائدة بحيث يمتنع على بعض الدول قبولها 

 .التحفظات التي تراها مالئمةالمصادقة عليها مع 

هر ذه الفئة بدأت تجاالمثليين وهبجماعات حديثة الظهور وبوجه خاص في المجتمعات الغربية  مثل جماعات الحقوق الخاصة -2

ذه الفئة ه ويبدو أن الحقوق التي تعمل التمييزبالعديد من الحقوق مثل الحق في الزواج وتكوين أسرة والحق في عدم بالمطالبة 

  باوبما في ذلك الجماعات المحافظة في اور لى تقنينها في مجتمعاتها تتصادم مع العديد من العقائد وقيم المجتمعات المحافظةع

أنه )أنه ال يوجد حق في زواج المثليين ( ومضت المحكمة إلى االوربية في ستراسبورغ بفرنسا  اإلنسانففي حكم لمحكمة حقوق 

فرض ولكن أيًضا أنه ال ينبغي أن ي   ،أي اتحاد الرجل والمرأة" ،يفكر فقط في "المفهوم التقليدي للزواجأن مفهوم األسرة ال  :القول

 cour-presse.info/la-http://www.medias-.)على الحكومات "التزاًما بـ"  زواج مفتوح ألشخاص من نفس الجنس.

-mariage-au-droit-de-labsence-lunanimite-a-confirme-lhomme-de-droits-des-europeenne

homosexual/56049/ )  الدعوى التي رفعها أحد  فض هذا المنحى حين حكمت بر اإلنسانوقد نحت المحكمة االوربية لحقوق

 الشمالية إيرلندة مخبز في ىوهي دعوى قضائية رفعها المدعو لي غاريت علدعاة المثلية فيما عرفت بقضية )كعكة المثليين( 

 ن،يحيوالتي يديرها مس "آشرز بيكيري" رفضت شركة و قد " يينادعموا زواج المثل" لرفضه صنع كعكة مزينة بشعار 
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ة الطلب، برفضه تلبي وقال لي إن المخبز قد مارس.. حابها الدينيةأصإن الشعار يتعارض مع معتقدات  :طلب صنع الكعكة قائلة 

 حرية وحمايةالوغني عن القول بأن هذه المزاعم المرفوعة تحت ستار  .التمييز ضده على أساس ميوله الجنسية ومعتقداته السياسية

باتت تجابه في مواطنها بمعارضة سياسية وإعالمية قوية فيما تظل المجتمعات الشرقية واإلسالمية تحارب بقوة  اإلنسانحقوق 

 )هذه المفاهيم الدخيلة على مجتمعاتها مما يجعل من إمكانية إدماجها في األنظمة الداخلية أمراً عسيراً ومحفوفاً بالمخاطر.
https://arabic.rt.com/russia/ ) 

عى دوهو أتجاه يهدف الى اغراق الشباب في الشهوات الجنسية من خالل برامج ي :الترويج لحق األطفال في الثقافة الجنسية – 2

يات باعتبارها الواق استخدامتحت شعار  الوقاية من فيروس االيدز  وكلك نشر ثقافة  بانها تعمل على التوعية الجنسية في المدارس

من الوسائل التي تقي من االمراض المنقولة جنسيا هذا الى جانب الترويج  الستخدام موانع العمل  للتخلص من الحمل غير 

لى كل ذلك حث الدول ع استدعىوللتحكم  في عدد أطفال االسرة تحت مسمى تنظيم االسرة او الصحة اإلنجابية   المرغوب فيه 

   أةحقوق المر من اتباعتبار ان تلك الممارستقننن هذه الحقوق إلحداث تشريعات 

ملخص منشور بعنوان: أفريقيا المستهدفة االستعمار األيديولوجي في القرن الحادي والعشرين. تأليف: )يأتي  الحق في المعرفة: .3

ذكر الحق في المعرفة في سياق االنتهاكات الصارخة لحقوق ( م21/21/1012 .عبد الرازقأوبيانوجا أيكيوتشا.  ترجمة أسماء 

ي وبوجه خاص في حاالت األشخاص ضحايا االعدام خارج نطاق القضاء اإلنسانوالتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي  اإلنسان

تعتبر ها على األفراد والجسيمة التي تقع من أجهزة الدولة ومنسوبي واالنتهاكاتالقسري واألشخاص المفقودون  االختفاءوحاالت 

ول ليشمل حق الفرد في امتالك وسائل الحصفي المعرفة نطاق مفهوم الحق  اتسع على أنه في اآلونة األخيرة من قبيل جرائم الدولة

جعل مصادر المعرفة ووسائلها على المعلومات والمعارف واالطالع على معارف االخرين وتجاربهم كما يشمل التزام السلطات ب

وعليه فقد ذهب الفقه الحديث في في الدول الغربية متاحة للجميع دون قيد أو شرط ويعد هذا الحق من مرتكزات الديمقراطية 

رق جميع مؤسسات الدولة التي تتمثل في ط عنفي معرفة كافة المعلومات والبيانات  حق المواطن  :بأنه ةريف الحق في المعرفعت

نات وأهداف كل مؤسسة في الدولة وسياساتها المتبعة لتحقيق أهدافها باستثناء يالتعي شروطاذ القرارات السياسية والمالية واتخ

وكما  (م1023، ، الحق في المعرفةاإلنسان( من اإلعالن العالمي لحقوق 22المادة )) للدولة باألمن القوميبعض البيانات المتعلقة 

األفراد حق و تيح للمؤسساتتوفرت الشفافية واألنظمة والقوانين التي ت ه إال إذامحاربة الفساد والكشف عن يمكن هو معلوم فإنه ال

 والمؤسسات حق الحصول على المعلومات لألفرادتتيح  أنالتمتع بالحق في المعرفة الحصول على المعلومات الالزمة ويتطلب 

 نترنتاإل حجب أوف ووسائل اإلعالم حفي حجب الصسلطاتها عن استخدام وحق التعبير عنها عبر الوسائل المتاحة وأن تمتنع 

كما تفعل بعض الدول عند ما تحدث فيها اضطرابات سياسية ومع ذلك فإن بعض الدول تلجأ الى حرمان مواطنها هذا الحق أو 

آذار/  13ي يحتفل العالم ف )تقييده ويعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق عرضة لالنتهاك بواسطة الحكومات العسكرية والدكتاتورية

 . (وكرامة الضحايا اإلنسانلحق في معرفة الحقيقة بشأن االنتهاكات  الجسيمة لحقوق مارس من كل عام باليوم الدولي ل

اسع من مجاالت الحياة الخاضعة للتطوير مثل مجاالت البيئة واالقتصاد جانب و الحق في التنمية: يغطي هذا الحق  .8

ين تمكإلى  اإلنسانفيها المؤتمر العالمي لحقوق  دعولحقوق السياسية واالجتماعية وتعتبر من المجاالت التي ياوممارسة 

 ذمن القيام بدور رئيس في إجراءات التنفي اإلنسانفي مجال التنمية وحقوق  طةالمنظمات غير الحقوقية واألجهزة الشعبية النش

ترنت عن الجمهور م قرار بقطع خدمة اإلن12/20/1012اتخذت السلطات الحكومية في السودان في ) المتعلقة بالحق في التنمية

ن راجع أيضا: إعال وتلجأ بعض الدول العربية إلى قطع خدمة اإلنترنت العام أثناء امتحانات البكالوريا منعاً للغش الجماعي،
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أن يكون نصاً  ال يعدوابالتنمية المتوازنة في بعض المجتمعات  المطالبةعلى أن  (34-22م، المواد 2224 اإلنسانفيينا، لحقوق 

لتعرض االي  مدخللمطالبة بهذا الحق ليكون التصدي رض الواقع بل أيكون له انعكاس على  صوريا يجمل بعض الدساتير فال

اثر معارضة  )و االنفصالأالمطالبة بنيل الحكم الذاتي بسبب بعض المطالب التي تصل إلى درجة التهام بالمعارضة السياسية ل

الحق في المشاركة السياسية ورفض التهميش انتهت الى مفاوضات سياسية نتج عنها االعتراف لشعب  سياسية قامت على قاعدة

 جنوب السودان بحق تقرير المصير تم تنظيم  استفتاء على انفصال جنوب السودان تحت اشراف األمم المتحدة  وقد تم ذلك

 م1022 يوليو 2 االنفصال فيمن السكان على االنفصال وتم  %22تصويت لصالح االنفصال بأغلبية 

 era-new-rights-https://www.ohchr.org/ar/statements/2018/11/human 

 التطبيقات الحديثة في التحقيق وجمع المعلومات: استخدامصة في تحق السلطات المخ  .2

لقد تم تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات تساعد المحقّقين على التأّكد من أّن المعلومات التي يجمعونها صحيحة ودقيقة. كما 

يساهم العديد من هذه األدوات في حفظ المواد األساسية وتخزينها ونقلها إلى مخازن بيانات آمنة، بهدف استخدامها المحتمل في 

أو مالحقتهم قضائيًّا، ومن جهة أخرى فقد ساهم هذا النوع من العمل في معرفة ما  اإلنسانات حقوق التحقيق مع مرتكبي انتهاك

حدث لألشخاص المفقودين؛ وفي التعرف على ضحايا عمليّات القتل الجماعّي أو الضحايا المدفونين في مقابر جماعيّة؛ كما تقّدم 

ت في مواقع محددة، ففي كوسوفو وفي البوسنة والهرسك مثاًل، قامت اللجنة معلومات عن أنماط التعذيب أو انتهاكات أخرى ارت ِكب  

الدوليّة المعنيّة باألشخاص المفقودين بتخزين األدلّة الجنائيّة من رفات الموتى لمطابقتها مع أفراد أسر المفقودين للمساعدة في 

ئل في تلك الوسا خدامتاسإساءة  باستحالةالعسير القول  على أنه من جهة أخرى من .تحديد المفقودين وإعادة بناء مسارح الجريمة

وات المراقبة أد استخدامفي ظروف معينة وتبعاً لذاك تبدو بعض مخاطر تتلك التطبيقات عندما تلجأ الحكومات إلى  مواجهة األفراد

 لمنتقدين بمن فيهم المحامونواألشخاص الذين ي عت ب رون من ا اإلنسانالرقميّة لغرض تعقّب معارضيها والمدافعين عن حقوق 

والصحفيّون والناشطون في مجال حقوق األرض أو البيئة، واألشخاص الذين يدعمون المساواة ألعضاء مجتمع المثليّين 

 العتراضاومن هذه التحفظات تنبع مواقف  (جديدفي عصر  اإلنسانمقال بعنوان حقوق  )والناشطون في مجال الحقوق السياسية.

الصلة سلطات واسعة في توظيف مثل تلك الوسائل لجمع  والجهات ذاتعلى مشروعات القوانين التي تمنح أجهزة التحقيق 

التطبيقات الحديثة يمثل طفرة في وسائل  استخداموحيث أن  .األفرادمواجهة في  ألغراض التحقيق استخدامهاالمعلومات أو 

بضوابط القانون تماماً كما هو الحال في التفتيش المأذون وصرورة  استخدامهايقيد  التحقيق الجنائي إال انها صالحية ينبغي ان

 موافقة قضائية لنبش المقبرة للوقوف على أسباب الوفاة. استصدار

 الخاتمة:. 3

 ة في عدد من النقاط أهمها:ستتحصل أهم نتائج هذه الدرا

  لم يعد هو نفسه ذات المفهوم الذي كان ينعقد حوله االجماع العالمي عند تأسيس  اإلنسانأن المفهوم المعاصر لحقوق

وأن المواثيق التي باتت تشرعن  2232الصادر سنه  اإلنسانبموجب اإلعالن العالمي لحقوق  اإلنسانمنظومة حقوق 

 .العديد من المجتمعات المحافظة فيالحقوق الحديثة تتصادم مع القيم األخالقية السائدة 

  ك توفر الحماية الكافية لمن يتمسك بممارسة تل ال اإلنسانأن بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقرر بعض حقوق

 حرية التعبير أو حرية الصحافة. الحقوق والحريات مثل
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 قوق حيوجد قدر كبير من التأثير السياسي يمارس على الدول للتوقيع على اتفاقيات تشرعن السماح بممارسة بعض ال

والسماح بتعليم الثقافة الجنسية في مؤسسات التعليم واباحة  للمرأةلفئات معينة مثل كفالة حرية اإلجهاض  والحريات

 .استخدام موانع الحمل والعوازل كلها حريات تتصادم مع القيم المجتمعية والدينية

 :التوصيات. 1

  تلك لشرعنهأن وجود مطالب لفئة معينة داخل المجتمع ترغب في ممارسة حريات معينة ال يعد لوحده مبرا كافية 

 الحريات طالما أنها تتصادم مع القيم االجتماعية السائدة.

  يد دكل مجتمع عبر االجهزة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً لنها األقدر على تح والحريات فييجب ان تتقرر الحقوق

 مصالح المجتمع.

  ى تحوز عل ثوابت المجتمع وال خالفية تمسوسلطات األمر الواقع عدم إجازة تشريعات  المؤقتةيجب على الحكومات

 شعال جذوة الصراع بين المجتمعات واالجيال.إاالجماع الوطني الن ذلك من شانه زيادة االنقسامات في بناء المجتمع 
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 كورونا والضغوط النفسية على التحصيل األكاديمي لطالب المرحلة اإلعدادية بالمدارس الفلسطينية أزمةعالقة 

The Relationship of the Corona Crisis and Psychological Pressures on the Academic 

Achievement of Middle School Students in Palestinian Schools  

 دنيا راجح علي مقبل الدكتورة/ :إعداد

 بتونس صفاقس، جامعه اإلنسانية، العـلـوم بقــسـم دكتوراه وباحثة رياضية، تربية معلمة

Email: Muqbeld7@gmail.com  

 ملخص:

والتحصيل الدراسي الرياضي لدى لطالبات المرحلة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية         

بدولة قطر استخدمت الباحثة المنهج  (COVID-19) اإلعدادية المدارس الفلسطينية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

 قطر، عينة البحث كل الصف التاسع ةالوصفي المسحي وتكون مجتمع الدراسة الحالي في طالبات المدارس الفلسطينية بدول

( طالبة تم إجراء الدراسة االستطالعية على 03بالمدارس الفلسطينية بدولة قطر واختارت الباحثة بالطريقة العمدية وقوامها )

( طالبات بنسبة 4( درجة بإجمالي )52.27وتوصلت الباحثة إلى يتمتعن بضغوط نفسية منخفض ). ( طالبات03عينة قوامها )

طالبات بنسبة مئوية  (9) ( درجة بإجمالي003.11تي يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )( بينما الطالبات الال%00.00مئوية )

( طالبة بنسبة مئوية 05درجة بإجمالي )  (175.18)( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية مرتفعة03.33%)

( بينما %45.55مئوية )( طالبة بنسبة 04درجة بإجمالي ) (15.25) يتمتعن بمستوى تحصيل معرفي منخفض (75.75%)

( بينما %40.00طالبة بنسبة مئوية )  (13)( درجة بإجمالي22.17متوسط )  الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل معرفي

وأوصت  ،(%03.33) ( طالبات بنسبة مئوية0بإجمالي ) درجة (25.33) الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى معرفي مرتفع

المتخصصين إلى معالجة مسالة الضغوط النفسية التي يعاني منها الطالبات من خالل اإلرشاد والتوجيه الباحثة ضرورة توجيه 

التربوي واتخاذ بعض اإلجراءات التي من شانها أن تفيد في تخفيض مستوى الضغوط النفسية لدى الطالبات في ظل أزمة 

  (COVID-19). فيروس كورونا المستجد

 .اإلعدادية األكاديمي، المرحلة التحصيل النفسية، الضغوط ،كورونا أزمه المفتاحية: الكلمات
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The Relationship of the Corona Crisis and Psychological Pressures on the Academic 

Achievement of Middle School Students in Palestinian Schools 

Dr. Dunia Rajeh Ali Moqbel 

 

Abstract: 

             This study aims to identify the relationship between psychological stress and athletic 

academic achievement among students of the preparatory stage of Palestinian schools in light of 

the emerging Corona virus (COVID-19) crisis in the State of Qatar The researcher used the 

descriptive survey approach and the formation of the current study population in Palestinian 

school students in Qatar. , The research sample is all the ninth grade in Palestinian schools in the 

State of Qatar and the researcher chose the deliberate method and the strength of (30) students 

was the exploratory study on a sample of (10) students. The researcher found that they enjoy low 

psychological pressure (72.25) degrees with a total of (4) students with a percentage of (13.33%) 

while students who enjoy medium psychological pressure (130.88) degrees with a total of (9) 

students with a percentage of (30.00%) while students who enjoy high psychological pressure 

(175.18) degrees with a total of (17) students with a percentage of (56.57%) have a level of With 

an average level of knowledge achievement (22.85) degrees with a total of (13) students with a 

percentage of (43.33%) while students with a high level of knowledge (25.33) degrees with a 

total of (3) students with a percentage of (10.00%). The researcher recommended the need to 

direct specialists to address the issue of psychological stress suffered by students through 

educational guidance and guidance and to take some measures that would benefit in reducing the 

level of psychological stress among students in light of the emerging Corona virus (COVID-19) 

crisis. 

Keyword: Corona crisis, Psychological pressure, Academic achievement, Middle school   
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 :. مقدمة الدراسة1

فالبحكث العلمكي  ،أصبحت العملية التعليمية بما يواجهها من تحديات العصر ومشككالته محكور األبحكاي فكي مجكال التعلكيم         

وقد اختلفت استراتيجيات األنظمة التعليمية فكي مواجهكة تلكل المشككالت طبقكا للواقكع التعليمكي فكي  ،هو أداة المجتمع لحل مشاكله

 دول العالم المختلفة.

لى الصحة النفسية للفرد وقد عتعتبر ظاهرة الضغوط النفسية أحد ظواهر العصر الحديث وأحد الظواهر النفسية المؤثرة و        

الصكحة النفسكية ممكا قكد فكي  شخصكية الفكرد وإلكى خلكلفي  تؤدى شدة الضغوط النفسية والتعرض المتكرر لها إلى تأثيرات سلبية

 .للفرد والذهني البدنيك يؤثر على صحة الفرد وقد يصل األمر اإلنها

لما يتعرض له الفرد من ضغط الحيكاة  الحاليعصرنا في  ومن هنا أصبحت كلمة " ضغط " من الكلمات الشائعة والمألوفة       

)السكيد  اليكوميتؤثر عليه بصورة ملحوظة داخليكا  وخارجيكا  وفكى تعامالتكه مكع ا خكرين وككذلل سكلوكه  والتيواألعمال اليومية 

   .(7 :2330 نعم ،المعبد 

يككدركها الفككرد وبككين قدرتككه علككى التككي  بككين المطالكك  جككوهريأو  حقيقككيحالككة عككدم وجككود تككوازن فككي  للشككخ الضككغط يحككدي 

مجكال ظكاهرة الضكغط إلكى فكي  يعكد أبكرز مكن بحكثالكذي  ( ( Seley سيلى" "هانزاالستجابة لهذه المطال  المدركة حيث أشار 

 .( 432 :0991للجسم ألى مطل  يقع عليه ) محمد عالوى ،  مفهوم الضغط بأنه استجابة محايدة

فكراد األيتعكرض لهكا التكي  مجال علم النفس االهتمام البكال  بظكاهرة الضكغوط النفسكيةفي  ولقد أوضحت الدراسات الحديثة        

ينكتج عنهكا التكي  انك  الدافعيكةالجو الشخصكية منهكاوكذلل تأثيرها على مختلف جوانك   اليومي،لها من تأثير بال  على أدائهم  لما

 مقاومتها.اإلنهاك واإلجهاد وال يستطيع الالع  

ويعتبر فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمككن أن تتسكب  فكي مجموعكة مكن االعكتالالت       

خيمة. كما أن الفيروسات مكن هكذه الزمكرة تتسكب  التنفسية الحادة الو زمةالمتالفي البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين 

هكذه السكاللة الخاصكة مكن فيكروس كورونكا لكم ت حكدد مكن قبكل فكي البشكر. والمعلومكات المتاحكة  الحيوانيكة،في عدد من األمكراض 

 (03محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري ألن عدد الحاالت المبل  عنها قليل حتى ا ن. )

محصككلة لعككدد مككن العوامككل المرتبطككة بالجوانكك  الدافعيككة والظككروف البيئيككة وبعضككها  بمثابككة الدراسككي التحصككيلويعتبككر           

عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة بعضكها يتعلكب بكالمتعلم  الدراسيفالتحصيل  للتلميذ،األخر يرتبط بالعوامل الذاتية والمعرفية 

   (014 :0999 )عكاشةفاته المزاجية والصحية بالخبرة التعليمية وطريقة تعليمها وص واستعداداتهوقدراته 

وحين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فكرض علكى جميكع المؤسسكات التربويكة التحكول مكن التعلكيم الوجاهيكة       

 0.7اإللكترونكي أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد تعكين علكى الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم 

 ,Affounehدولة حول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي ) 011مليار طفل وشاب في 

Salha, Khlaif 2020.) 

شكهد  09-العكام األول مكن جائحكة كوفيكدفادت منظمة الصحة العالميكة )"المنظمكة"( فكي مكوجز علمكي أصكدرته اليكوم أن أو       

. ويسكلطط المكوجز الضكوء أيضكا علكى %27واالكتئاب فكي العكالم بلغكت نسكبته  ي معدالت انتشار الضغوط النفسيةارتفاعا كبيرا ف

 أكثر الفئات تضررا ويلخ  أثر الجائحة على توافر خدمات الصحة النفسية والتغييرات التي طرأت عليها أثناء الجائحة.
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علككم الككنفس أهميككة البحككث فككي هككذا الموضككوط الككذي يككربط بككين عوامككل مهمككة جككدا  فككي مسككتقبل  ةالباحثكك ومككن هنككا وجككدت         

لدراسات التي تناولت موضوط قلة ا ةالباحث تالقتراب وصوله إلى مرحلة العمل واإلنتاج، وخدمة مجتمعه، وقد الحظ ،التربوي

  .العربيالوطن في  في مجال التعليم كورونا أزمهظل في  المعرفي خاصة والتحصيل حالة الضغوط
 

 :واهميته الدراسةمشكلة . 1.1

فقكد  ،لتأثيرهكا البكال  علكى الفكرد ونظكرا  ألهميتهكا التعليم نظكرا  المجال في  تعتبر الضغوط النفسية من الظاهر النفسية الهامة       

أن فككي  البحكث تتضككح إن مشكككلةمككن هنككا يمككن القككول  ،تناولهكا العديككد مكن البككاحثين لتوضككيح عالقتهكا بككبعض المتغيككرات النفسكية

حيكث نجكد تكأثر أداء االشكخا   والتعليميكةشخصية وبعكض متغيكرات الشخصكية وتؤثر على ال إيجابيالضغوط النفسية لها تأثير 

  .(4: 0990محمود الكاشف ،  بحدة الضغوط النفسية أو قلتها )عزت

المكتعلم مكن  يدركهوما  ،المدرسة من معلومات خالل دراسته لمعلومات مافي  التلميذ يتعلمهما  الدراسيويقصد بالتحصيل        

بكن )الحامكد  الدراسكيأداء المتعلم كميا بما يسمى التحصكيل في  هذه المعلومات وما يستنبطه منها من حقائب تنعكس العالقات بين

 (040: 0995 ،معج 

هائلكة ربمكا كانكت هكي األخطكر فكي زماننكا المعاصكر، تسكببت جائحكة  أزمكةحاليكا  حكدثا  جلكال  قكد يهكدد التعلكيم ب ويشهد العالم       

 %13بلكدا ، أي مكا يقكرب مكن  050مليار طفل وشاب عن التعليم فكي  0.5( في انقطاط أكثر من COVID-19فيروس كورونا )

تعليميكة عالميكة، فهنكاك  أزمكةمن الطالب الملتحقين بالمدارس علكى مسكتوى العكالم.  وجكاء ذلكل فكي وقكت نعكاني فيكه بالفعكل مكن 

اسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشكر البنكل الكثير من الطالب في المدارس، لكنهم ال يتلقون فيها المهارات األس

أن نسكبة هكؤالء األطفكال قكد  –أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو الفهكم فكي سكن العاشكرة  –“ فقر التعلُّم”الدولي عن 

رف، فقد تفضي هذه الجائحكة إلكى . وإذا لم نبادر إلى التص%70بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 

 (29ازدياد تلل النتيجة سوءا . )

ل األبحكاي والمراجكع أن قطكر قكد الحظكت مكن خكالفكي  الفلسكطينية مكدارسالفكي  مجكال التعلكيمفي  ومن خالل عمل الباحثة      

وذلل خالل ما يواجهكه العكالم   الرياضي الدراسييؤثر علي ادائهم وتحصليهم   مدارسالفي  سائد بين طالباتالضغوط النفسية ال

هككو العامككل  النفسككية والضككغوط النفسككية  االضككطراباتعلككى أن  ( وقككد ارجعككت ذلككلCOVID-19المسككتجد  كورونككامككن جائحككه 

من العملية التعليمية ولذلل قد اتجهت الباحثكة لعمكل هكذه  المرجويؤثر علي مستوى الطالبات  ومن ثم تحقيب الهدف الذي  النفسي

 .الرياضي الدراسيلدى طالبات وعالقة ذلل بمستوى التحصيل  النفسية  االضطراباتة مستوي تي من شأنها معرفالدراسة ال
 

   :أهداف البحث. 2.1

  - :إلى التعرف على الحالييهدف البحث      

 أزمكهظكل فكي  الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات  الرياضي الدراسيوالتحصيل  العالقة بين الضغوط النفسية  

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس 
 

   :فروض البحث. 3.1

  - :يليضوء أهداف البحث يفترض الباحث ما  في

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        393  

 ISSN: 2706-6495 

 
و لككدى طالبككات المرحلككة االعداديككة  المعرفككيومسككتوى التحصككيل  ،الضككغوط النفسككية توجككد فككروا دالككة إحصككائيا" بككين   – 0

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر الفلسطينية مدارسبال

 مكدارسال اإلعداديكة المرحلكةلكدى لطالبكات الضكغوط النفسكية و المعرفكيتوجكد عالقكة ارتباطيكه دالكة إحصكائيا بكين التحصكيل  -2

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية
 

 :مصطلحات البحث. 1.1

  :Psychological Stressالضغوط النفسية  -

تعنككى الضككغوط المرتبطككة بالعالقككات المتشككابكة  الرياضككيالمجككال فككي  إلككى أن الضككغوط (0991)ويعككرف "محمككد عككالوى"   

والجمككاهير وسككائل األعككالم وليرهككا مككن تككربطهم مككع الالعبككين العديككد مككن  واإلداريوالمركبككة بككين الالعكك  وكككل مككن المككدرب 

أو عكدم التحفكز أو التشكجيع أو  الكافيوما قد يرتبط بنوعية هذه العالقات من انتقاد أو عدم التقدير  الرياضيالمحيط في  العالقات

  .(09 :0991 ،)محمد عالوىمحاولة المطالبة بتحقيب مستوى طموحات مغالى فيها 

 (COVID-19( )12-)اختصاًرا كوفيد 2012مرض فيروس كورونا  -

، هو مرٌض تنفسي حيواني المنشأ، ي سببه فيروس 2309يعرف باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 

 (30( * )2التنفسية الحادة الشديدة )سارس كوف  زمةبالمتالالمرتبط  2كورونا 

   Educational Attainment :الدراسيالتحصيل  -

 تحقبالتي  بانه التحقب الناجح لهدف معين يتطل  جهدا خاصا ودرجه النجاح الدراسيالتحصيل  EYSENSCKعرفه أيزنل  

 (01 :0994محدد طبقا للمطال  الموضوعية أو كليهما )المهيزط  جسمياو  عقليواج  معين كما هو أنه نتيجة نشاط في 

 حدود الدراسة. 5.1

 .( طالبة03الحدود البشرية: جرى تطبيب هذه الدراسة على ) -

  .قطر ةالمدارس الفلسطينية بدولمن  -

 .2330/2322الحدود الزمانية: جرى تطبيب هذه الدراسة في العام الدراسي  -

 .قطر ةالفلسطينية بدول مدارسالحدود المكانية: أجريت الدراسة في ال -

لمعلمات ات أدوات الدراسة، واستجابة المعلمين واالحدود الموضوعية: يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدا وثب -

 لفقرات االستبانة.
 

 اإلطار النظري: .2

  :الضغوط النفسية .1.2

فقككد تككؤدى شككدة الضككغوط النفسككية  ،تككؤثر علككى الصككحة النفسككية للفككردالتككي  تعتبككر الضككغوط النفسككية أحككد الظككواهر النفسككية       

مما قكد يكؤثر علكى صكحته وقكد  ،النفسيةالصحة في  شخصية الفرد وإلى خللفي  والتعرض المتكرر لها إلى آثار وتأثيرات سلبية

 ال يستطيع الفرد تجاهلهاالتي  وبعض المشكالت النفسية السلبية والذهني العضليواإلجهاد  النفسييصل األمر إلى اإلنهاك 
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وقكد تكدوم لفتكرة طويلككة  ،مواقكف ضكالطة قكادرة علككى تفجيكر اضكطرابات سكلوكية حكادة فهكي وبالتكاليأو التكيكف معهكا بسكهولة  

 .للفرد النفسيتلف تلل المواقف باختالف التركي  وتخ

وزيكادة التعك  بأقكل  ،ومنهكا انخفكاض الكفكاءة الصكحية للفكرد ،وقد تؤدى المواقف الضالطة إلى تغيرات فسيولوجية سلبية        

  .العضليالتشنج  ،وآالم الظهر ،صعوبة التنفس ،مجهود

 –)القلكب  االكتئكابالكدرجات األولكى مكن  ،انفعالية منها انفعاالت لير سكارةوكذلل قد يؤدى الموقف الضالط إلى مظاهر         

  .الغيرة( –العدوان  –االنفعال في  عدم التحكم –الغض  

وقكد تجمكع بكين اثنكين أو  ،وتفرض الضغوط النفسية الحياتية على الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية       

حياتكه الشخصكية فكي  لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنكه أضكرار كثيكرة يتحملهكا الفكرد وتكؤثر والتصدي ،ن أكثر من هذه الجوا

  .(00 ،03 :2330مصطفى  )السيدوالعملية 

العصكر فكي  الحضكاريتتعكرض للضكغوط النفسكية مكن خكالل مظكاهر التقكدم التكي  والتربية الرياضية أحد المهن الضكالطة       

واالرتقكاء  والمعكانيخاصة إن التربية الرياضية عملية ديناميكية مسكتمرة ولكيس لايتهكا جمكع المعكارف  ،هنعيش فيالذي  الحديث

: 0995عمككران  صككبري) بككل تعمككل بجانكك  هككذا علككى تنميككة الفككرد ليكككون مككواطن صككالح نافعككا  لمجتمعككه ،فقككط الحركككي البككدني

03،00).  

   :تعريف الضغط

مثكال    Environmental variableبيئكي متعكددة وقكد يعكرف علكى سكبيل المثكال كمتغيكر بمعاني Stressويعرف الضغط       

 to specific , situation , emotionalبينمكا يعرفكه الكبعض األخكر كاسكتجابة انفعاليكة لموقكف معكين  ،زيادة ضغط الجمهكور

  .( 00 :0999األصفر يعانى من الضغط بدرجة عالية بعد الفشل ) أسامة الرياضي الذي  الناشئمثال 

إلكى أن كثيكر مكن العوامكل البيئيكة تغيكر مكن حالكة التكوازن    Hans selyeوتشكير " سكميرة محمكد " نقكال  عكن "هكانز سكليى"     

وقد أطلب على هكذه األفعكال مصكطلح  ،مما يؤدى إلى قيام الجسم بردود أفعال مختلفة الستعادة التوازن ،المفترض لجسم اإلنسان

فالجسكم يسكتجي   ،شكيء يتطلك  مكن الجسكم أن يعبكئ اسكتجاباته أيتتضكمن  وهكي ،أو مثيرات الضكغط Stressسية الضغوط النف

 :2330السكيد  )جمكالتسكاعد الفكرد للمواجهكة أو الهكروب منهكا التكي  للضغوط بجهاز مكنظم مكن المتغيكرات الجسكمية والكيميائيكة

23).  

يتعرض فيها اإلنسان لصكعوبات ماديكة ومعنويكة وبيئيكة وجسكمية التي  الحاالت" الضغوط بأنها كما عرف "وليم الخولى          

حياتككه اليوميككة بطريقككة أو بككأخرى مككن طككرا التكيككف مككع البيئككة المحيطككة بككه لمحاولككة فككي  يحككاول التغلكك  عليهككا والتككي ،ونفسككية

تعبا  وإجهادا  وإنهاك ال يمكن التغلك  عليكه  االحتفاظ بحالة التوازن أو التوافب واالستقرار وكثيرا  ما تؤثر تلل الصعوبات وتشمل

  .(00 :2333الششتاوى  )محمدإلعادة هذا التوازن واالستقرار 

تككؤدى إلككى الضككغوط التككي  )األسككباب(المثيككرات  هككيضككوء ثالثككة جوانكك  هامككة فككي  كمككا عككرف بعككض البككاحثين للضككغوط       

 واالسكتجابة( )المثيكراتضكوء فكي  لجان  الثالث النظر إلكى الضكغوطوا ،الحالة الراهنة للفرد للمواقف الضالطة أيواالستجابة 

 تعريفا  لكل جان  من هذه الجوان  الثالثة. يليمعا  مشتركين كجان  أخر وسوف نعرض فيما 
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 :المقاييس العقلية المعرفية .2.2

 :كالتالي وهيهذا المجال في  المقاييس ن هناك ثالثة أنواط رئيسية منم( نقالً عن فؤاد البهى أ2001ليلى فرحات )وتذكر        

  االختبارات التحصيليةAchievement: 

 تم تعليمه للفرد المختبر.الذي  وتهدف هذه النوعية من االختبارات إلى قياس التعلم        

  اختبارات القدراتAbilities: 

 يؤديه الفرد المختبر. يوالذ والمعرفي العقليالنشاط  أيوتهدف هذه االختبارات إلى قياس القدرات العامة والطائفية         

  اختبارات االستعداداتAptitude: 

 (21 :2330 ،المستقبل. )ليلى فرحاتفي  تهدف هذه االختبارات إلى التنبؤ بما يستطيع الفرد المختبر أن يؤديه         

 الرياضي:المجال في  أهداف المعرفية

 معرفة تاريخ الرياضة واألبطال. -

 النشاط الممارس.في  معرفة المفاهيم والمصطلحات الرياضية السائدة -

 "التكنيل". رياضيالصحيح لكل نشاط  الحركيمعرفة فن األداء  -

 معرفة قوانين وقواعد اللع . -

 معرفة الخطط الهجومية والدفاعية الخاصة بالنشاط الممارس. -

 معرفة قواعد األمن والسالمة لتفادى اإلصابات. -

 مات الصحية العامة.معرفة المعلو -

 معرفة اللياقة البدنية الخاصة بالنشاط الممارس. -

 معرفة القيم االجتماعية المكتسبة من الممارسة وكذلل السلوك المتميز. -

 (00، 02 :2330وقت الفراغ. )ليلى فرحات في  يمكن أن يمارسهاالتي  معرفة المهارات الترويحية -
 

 :قياس المعرفة الرياضية 

في  م( إلى أن االختبارات تعتبر من األمور الهامة واألساسية0994) كالً من نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميديشير        

عملية التقويم للكشف عن قدرات األفراد المختلفة سواء كانت قدرات بدنية أم قدرات عقلية معرفية، كما أنها تمثل وسيلة تربوية 

تتعلب بالمعارف والحقائب والمهارات المكتسبة نتيجة التي  الموضوعاتاسي في الدرقياس التحصيل في  ذات أهمية كبرى

، 40 :0994الحميد  وكمال عبدللتعلم والتدري  من حيث الكم والكيف وذلل بعد انقضاء فترة زمنية من التعلم. )نصر رضوان 

73) 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000عالوى، نصر الدين رضوان ) محمدويؤكد     

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،ونصر رضوانالمجاالت الرياضية المختلفة. )محمد عالوى 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        396  

 ISSN: 2706-6495 

 
بأن االختبارات المعرفية عبارة عن مقاييس تتضمن مجموعة من األسئلة  م(1221الدين عويس )خير كما يضيف  

 أيفي  اإلدراكيأو  المعرفيمظهر معين من مظاهر السلوك في  الشفوية أو المكتوبة أو المصورة، المعدة لقياس أداء الفرد

 (05 :0995. )خير عويس المعرفيمستوى من مستويات التنظيم 

قياس المعرفة استخدام االختبارات المعرفية وفقا  في  بأنه يشترط م(1221نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميد )يرى و       

في  يتطل  ضبط الظروف والعوامل المحيطة بالمفحو ، بحيث نضمن أنه سيبذل أقصى جهدالذي  لشروط األداء األقصى

يستطيع الفرد أن يفعله، ويتم التركيز بشكل الذي  الختبارات األداء األقصى على ماإداء االختبار وتدل نتائج التقويم بالنسبة 

يحققها الفرد، أكثر من االهتمام بكيفية إنجاز هذه النتائج. )نصر التي  واضح عند استخدام هذه االختبارات على مقدار النواتج

 (10 :0994 ،الحميد وكمال عبدرضوان 

التربية في  يأن االتجاه اللبرال Mackenzieماكانزى  م( نقالً عن1220) يين الخولمحمد الحماحمى، أمويشير      

تستمد من التي  الرياضية، يدعو إلى ضرورة إلمام الفرد بالحقائب األساسية والمبادئ والمفاهيم الهامة، ومصادر المعلومات

العلوم الطبيعية واالجتماعية، واإلنسانيات، من األهمية بمكان أن يلم التالميذ بأبعاد الحركة عند الفرد وبنيتها المعرفية حيث 

 (11 :0999 ي،الخول وأمينتساعد على نمو الشخصية المتكاملة كنتاج مرلوب للتربية الحديثة. )محمد الحمامى 

على حسن تحليل المواقف المختلفة  الرياضيإلى أن المعرفة والفهم يساعد  م( نقالً عن عالوى2001)ليلى فرحات وتشير      

تنفيذها خالل المنافسة، لذلل يج  أن تكون األدوات في  االختبارات والحلول لمواجهة متطلبات هذه المواقف واإلسراط وانتقاء

أو المدرب أن يحدد بسهولة ما يج  أن يتعلمه التالميذ أو قياس المعرفة مصممة بحيث يستطيع المدرس في  المستخدمة

 يج  أن يتم تزويدهم بها داخل الوحدة التعلمية أو التدريبية.التي  الالعبين من الحقائب العلمية

وأسئلة التوافب وأسئلة خطأ بنائه فهو يشمل على أسئلة الصواب والفي  ونجد أن االختبار المقنن يتطل  خطوات وإجراءات     

 (04 :2330مجال التربية الرياضية. )ليلى فرحات في  األكثر استخداما   هياالختيار المركبة، وتلل النوعية من االختبارات 

 :استخدامات االختبارات المعرفية 

 يج  معرفتها.التي  تمكن من تحديد احتياجات التالميذ من المعلومات -

 نهاية الوحدة التعليمية أى أنها تعد أداة تقويم.في  وتحديد درجات التقييمتقييم إنجازات التالميذ  -

تقيكيم فاعليكة التعلكيم وذلكل عنكد عكدم نجكاح لالبيكة التالميكذ بالفصكل ويظهكر ذلكل عنكد عجكزهم عكن اإلجابكة علكى أسككئلة  -

 االختبار مما يلفت نظر المدرس أو المدرب إلى هذه الثغرة.

مككات حسكك  أهميتهككا بواسككطة المككدرس ممككا يككؤدى إلككى زيككادة الفهككم لموضككوط التعلككيم أو حككث التالميككذ علككى تعلككم المعلو -

 التدري .

فكي  تتالءم مع قكدراتهم باإلضكافة ألهميتهكاالتي  توجيه التالميذ والالعبين إلى األنشطةفي  تستخدم االختبارات المعرفية -

 عملية االنتقاء.
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التالميكذ أو الالعبكين الفرصكة لمعرفكة نتكائج االمتحكان فكذلل يككون تحديد مستقبل العملية التعليمية وخاصة عنكد إعطكاء  -

أكثككر مالئمككة للتعلككيم والتككدري  ممككا يزيككد مككن دافعيككه التالميككذ أو الالعبككين للممارسككة وتنميككة قككدراتهم ومعلومككاتهم عككن 

 (07، 04 :2330النشاط الممارس. )ليلى فرحات 

 :السابقة . الدارسات3

وسيتم عرض تلل  .كمتغيرات أساسية للبحث كوروناالنفسية وفيروس لدراسات عن الضغوط عرض لبعض ا يليفيما       

تم الحصول على هذه الدراسات من خالل قيام الباحثة بمسح شامل  قدم وقداألإلى  من األحديالدراسات وفقا لتاريخ إجرائها 

رسائل الماجستير أو في  صادر المختلفة متمثلةوالمتعلقة بموضوط البحث من الم الرياضيالمجال في  أجريتالتي  للدراسات

 .الدكتورة والدوريات العلمية المجالت التخصصية واإلطارات النظرية واستخدام شبكة اإلنترنت وستقوم بعرض تلل الدراسات

إلكى  مدارسمن التعليم في ال نتقالاالهدفت إلى دراسة تجربة  (Basilaia, Kvavadze, 2020) وفي دراسة أجراها         

التعلم عبر االنترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونكا فكي جورجيكا، حيكث اسكندت علكى إحصكائيات األسكبوط األول مكن عمليكة 

التدريس في إحدى المدارس الخاصة وتجربتها في االنتقال من التعليم وجها  لوجه إلى التعليم اإللكترونكي خكالل جائحكة كورونكا، 

فكي العمليكة التعليميكة، واسكتنادا الكى  Gsuiteو EduPageالتعليم عبر اإلنترنت وتم اسكتخدام منصكتي حيث قامت بمناقشة نتائج 

إحصائيات األسبوط األول من عملية التدريس عبر اإلنترنت توصل الباحثان الكى أن االنتقكال بكين التعلكيم التقليكدي والتعلكيم عبكر 

مهارات التي اكتسبها المعلمكون والطكالب وإدارة المدرسكة فكي فتكرة مكا بعكد االنترنت كان ناجحا، ويمكن االستفادة من النظام وال

الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي االحتياجات الخاصة الذين هكم بحاجكة لسكاعات اضكافية، أو مكن خكالل زيكادة فاعليكة التكدريس 

 الجماعي أو زيادة االستقاللية لدى الطال  والحصول على مهارات جديدة.

-COVID)هكدفت إلكى معرفكة خطكة االسكتجابة لتفشكي مكرض )  (Draissi, Yong, 2020) جراها كل منأوفي دراسة 

وتنفيذ التعليم عن بعد في الجامعات المغربية، في هذه الدراسة قام الباحثون بفح  وثائب مختلفة تتكون من مقاالت إخباريكة  19

. استخدمت الدراسة مكنهج تحليكل المحتكوى، وأشكارت نتكائج خاصة بالصحف اليومية والتقارير واإلشعارات من موقع الجامعات

يتحدى الجامعات لمواصكلة التغلك  علكى الصكعوبات التكي تواجكه ككل مكن  COVID-19 الدراسة أن األمر المقلب هو أن جائحة

لجديكدة إلكى الطالب واألساتذة، واالسكتثمار فكي البحكث العلمكي وجهودهكا المسكتمرة الكتشكاف لقكاح. واسكتندت أسكالي  التكدريس ا

زيادة االستقاللية للطال ، وكانت الواجبات اإلضافية المخصصة لألساتذة للحفاظ على زخم أعمكالهم مكن المنكزل، وتكوفير حريكة 

 الوصول إلى عدد قليل من منصات التعلم اإللكتروني المدفوعة أو قواعد بيانات.

هدفت الكى تحليكل تكأثير تطبيكب اإللكالا علكى ( بدراسة Favale, Soro, Trevisan, Drago, Mellia, 2020وقام ) 

وكيفيكة تغييكر الوبكاء لحرككة المكرور داخكل  COVID-19حركة المكرور فكي الحكرم الجكامعي والكتعلم اإللكترونكي أثنكاء جائحكة 

، والتعاون في استخدام المنصات الخاصة بكالتعلم عكن بعكد، وتبنكي التكدريس عكن بعكد Politecnico di Torinoالحرم الجامعي

إلضافة للبحث عن التغييرات لير المرلكوب فيهكا فكي حرككة المكرور )الضكارة(. وأشكارت النتكائج بعكد تحليكل التغييكرات التكي با

تمت دراسكتها إلكى إثبكات قكدرة االنترنكت علكى التعامكل مكع الحاجكة المفاجئكة، وأن منصكات العمكل عكن بعكد والتعلكيم اإللكترونكي 

، وسككهولة COVID-19بيككب للتعامككل مككع سياسككة التباعككد االجتمككاعي أثنككاء جائحككة والتعككاون عبككر االنترنككت هككي حككل قابككل للتط

 السيطرة على حركة المرور في الحرم الجامعي عند اعتماد التعليم اإللكتروني.
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دراسككة هككدفت إلككى الكشككف عككن الفككرا بككين ( Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020وأجككرى )       

لطككوارئ والتعلككيم عبككر االنترنككت، حيككث قككام البككاحثون بتصككميم نمككوذج مكككون مككن شككروط تقيككيم التككدريس عككن بعككد فككي حككاالت ا

ومجموعة من األسئلة التي يمكن من خاللها تقييم التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ، وقياس مدى نجكاح تجكارب التعلكيم عكن 

ت عن التعلم فكي حكاالت الطكوارئ مكن حيكث جكودة بعد عبر االنترنت، وخلصت الدراسة إلى اختالف تجارب التعلم عبر اإلنترن

أو كارثة، ويج  على الكليات والجامعكات التكي تعمكل علكى  زمةالتخطيط، ومن حيث الدورات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة أل

 .COVID-19الحفاظ على التعليم أثناء جائحة 

على  (COVID-19)بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير إلالا الجامعات بسب  فيروس كورونا  (Sahu,2020) وقام    

وقد انتشر  (COVID-19) التعليم والصحة العقلية للطالب وهيئة التدريس، فقد نشأ في ووهان الصينية الفيروس التاجي الجديد

و إلغاء جميع األنشطة الجامعية، واتخذت الجامعات بسرعة في جميع أنحاء العالم، وبذلل قام عدد كبير من الجامعات بتأجيل أ

تدابير مكثفة لحماية جميع الطالب والموظفين من المرض شديد العدوى، قام أعضاء هيئة التدريس باالنتقال إلى نظام التدريس 

لطالب، وقد على التعليم والصحة النفسية ل COVID-19 اإللكتروني، ويسلط البحث الضوء على التأثير المحتمل النتشار

أظهرت نتائج الدراسة أنه على الجامعات تنفيذ القوانين إلبطاء انتشار الفيروس، ويج  أن يتلقى الطالب والموظفون معلومات 

منتظمة من خالل البريد اإللكتروني، ويج  أن تكون صحة وسالمة الطالب والموظفين على رأس األولويات، ويج  أن تكون 

عم الصحة العقلية للطالب، وأيضا على السلطات تحمل مسؤولية ضمان الغذاء والسكن للطالب خدمات االستشارة متاحة لد

 .الدوليين، وعلى أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل دقيب لجعل تجارب الطلبة مع التعلم لني ا وفعاال  

ئحككة كورونككا علككى إعككادة تشكككيل التعلككيم فككي بدراسككة وصككفية هككدفت إلككى توضككيح طككرا تككأثير جا (Yulia,2020)وقككام        

اندونيسيا، حيث شرحت أنواط واستراتيجيات التعلم التي يستخدمها المدرسون في العكالم عبكر االنترنكت بسكب  إلكالا الجامعكات 

لصكت للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي، كما وضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلم مكن خكالل االنترنكت، حيكث خ

الدراسة الى أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظكام التعلكيم، حيكث تراجكع أسكلوب التعلكيم التقليكدي لينتشكر بكدال منكه 

التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي يقلكل اخكتالط األفكراد ببعضكهم، ويقلكل انتشكار الفيكروس، وأثبتكت 

 خدام االستراتيجيات المختلفة لزيادة سالسة وتحسين التعليم من خالل االنترنت.الدراسة أهمية است
 

 الدراسة منهج وإجراءات . 1

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته باستخدام األسلوب المسحي، نظرا  لمالئمته لطبيعة عينة البحث.       

 مجتمع الدراسة وعينتها:. 1.1

 مدارسعينة البحث كل الصف التاسع بال قطر، ةالفلسطينية بدول مدارسمجتمع الدراسة الحالي في طالبات التكون        

عينة قوامها  على( طالبة تم إجراء الدراسة االستطالعية 03الفلسطينية بدولة قطر واختارت الباحثة بالطريقة العمدية وقوامها )

 ( طالبات.03)
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 (1جدول )

 توصيف العينة

 المستبعدون العينة االستطالعية العينة األساسية العينة الكلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

47 033% 03 55.55% 03 22.22% 7 00.00% 

 

   :أسباب اختيار العينة 

 قامت الباحثة باختيار عينة البحث لألسباب ا تية: 

 .والوزنتجانس أفراد العينة في العمر الزمني والطول   -

 بقطر.جميع أفراد العينة من طلبات المدارس الفلسطينية   -

 .الفلسطينية بقطر ومسئولة عن المرحلة مدارسالفي  الباحثة تعمل  -  

 .إجراء الدراسة علىموافقة إدارة المدرسة   -

 (2جدول )

 عينة البحث في بعض المتغيرات الجسمية اعتدالية

 10البحث ن = )الطول، الوزن، العمر الزمنى( 

 الوسيط المتوسط المتغير م
االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء

المتغيرات 

 الجسمية

 3.09 3.70 00.27 00.73 حساب السن العمر الزمني

 3.21 0.45 040.33 043.90 الرستاميتر الطول

 3.95- 0.59 47.33 44.53 الطبيالميزان  الوزن

  

قيد البحث  الوزن(الطول،  .في المتغيرات الجسمية )العمر االلتواء( أن جميع قيم معامالت 2يتضح من جدول )

، ويؤكد على تجانس عينة البحث ككل في االعتدالي(، مما يعنى وقوط جميع البيانات تحت المنحنى 0القيم ما بين ) انحصرت

 المتغيرات قيد البحث.

 البيانات:وسائل وأدوات جمع . 2.1

 استخدمت الباحثة في أدوات جمع البيانات: 

( لقياس مستوى الضغوط النفسية لدى 0997عدته داود )أخدام مقياس الضغوط النفسية الذي مقياس الضغوط النفسية تم است -0 

  :( فقرة موزعه على ثمانية مجاالت50الطلبة المراهقين ويتكون المقياس من )
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األمور المالية  .العالقة مع المدرسين .العالقة مع الزمالء .واالخوةالعالقات مع الوالدين  .مجال النفسي .مجال المدرسة

وقد أدرج امام كل فقرة من  .والتخطيط للمستقبل .واالنفعاالت والمشاعر والمخاوفالعالقات مع الجنس االخر  .واالقتصادية

= أعاني 2 .= ال أعاني من هذه المشكلة 0) :الفقرات مقياسا متدرجا  من ثالي درجات حس  أسلوب ليكرت على النحو التالي

-50وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين ) .شديدة(= اعاني من هذه المشكلة بدرجة 0 .من هذه المشكلة بدرجة بسيطة

الحد  واقترابه من .( على أنه يعاني بدرجة عالية من الضغط النفسي010اقتراب درجة الفرد من الحد االعلى ) ( حيث يدل010

 (0مرفب ) لدية.( انخفاض مستوى الضغط النفسي 50االدنى )

) خا  بالمرحلة التعليمية بالصف التاسع ( بالمدارس الفلسطينية بدولة قطر ويتكون االختبار  المعرفيمقياس التحصيل  -2  

( 07اختيار من متعدد ويتكون من ) الثاني( سؤال والمحور 07وتتكون من )خطأ والمن محاورين المحور االول عبارات الصح 

  تحصيله(  انه درجة  03درجة  الفرد من الحد االعلى   ) حوتتراو( درجة  03درجه االختبار  الكلية من ) إجماليسؤال ليكون 

 (2مرفب ) .المعرفي( إلى انخفاض مستوى التحصيل 07عالية واقترابه من الحد االدنى )

 خطوات اختيار مقاييس الدراسة: 

في  المعرفيوالتحصيل  الضغوط النفسيةتبطة بموضوعات الدراسة والدراسات السابقة المر النظريطار مراجعة اإل -0

 الرياضية.مادة التربية 

 االنس  لموضوط الدراسة  الختيارتم عرض المقاييس على السادة المشرفين  -2

     النفسية:تساق الداخلي لمقياس الضغوط صدق اال 

لها ( طالبة من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية 03قامت الباحثة بتطبيب االستبيان على عينة قوامها ) 

 نفس مواصفات ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون بين:

 الكلية للمقياس. والدرجةكل عبارة من عبارات االستبيان  -0   

 (3جدول )

 10ن =  معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمقياس الضغوط النفسية

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.559 أعاني من مستوى تحصيلي المدرسي بشكل عام  0

 3.571 أعاني من تدني تحصيلي في المواد العلمية )الرياضيات والفيزياء(. 2

 3.509 أعاني من تدني تحصيلي في اللغة اإلنجليزية  0

 3.545 أعاني من ضعف قدرتي على االستيعاب  4

 3.145 أنسى كل أو بعض ما أدرسه  7

 3.554 ال أجد الرلبة الكافية في الدراسة  5

 3.559 ال يتوفر لي جو مالئم للدراسة في البيت  5
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.595 كثيرا  ما أشعر بالملل داخل الصف 1

 3.545 أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة  9

 3.145 يزعجني ما يفعله بعض الطلبة لعرقلة الحص   03

 3.554 أخاف من االمتحانات  00

 3.559 أجد صعوبة في توجه األسئلة إلى المعلم  02

 3.595 ال أعرف كيف أدرس  00

 3.545 (اليقظةأعاني من السرحان )أحالم  04

 3.145 أعاني من كثرة تشتت انتباهي داخل الصف 07

 3.554 أجد صعوبة في التفاهم مع والداي أو إحداهما  05

 3.507 ال يهتم والدي بدراستي  05

 3.571 يكلفني أهلي بمعظم أشغال البيت  01

 3.509 يعاملني أخي األكبر معاملة سيئة ويحاول فرض سيطرته علي  09

 3.545 أعاني من قسوة والدي في تعامله معي  23

 3.145 أعاني من كثرة الشجار أخوتي 20

 3.554 أعاني من احترام والدي لرأي 22

 3.571 والداي يفضالن أخوتي علي 20

 3.509 ال أستطيع مصارحة والداي بمشاكلي 24

 3.545 يتدخل والداي في اختيار أصدقائي  27

 3.145 والداي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع  25

 3.554 أعاني من تدخل والداي أو إحداهما في شئوني الخاصة  25

 3.559 عالقتي بالمدرسين أو بعضهم سيئة  21

 3.595 يزعجني أن المعلمين لير منصفين في تعاملهم مع الطلبة  29

 3.545 أشعر أن المعلمين ال يحترمون الطلبة 03

 3.145 أشعر أن المعلم ال يهتم بي 00

 3.554 يوبخني المعلم ويهنني أمام الصف  02

 3.559 أخاف من المعلم  00

 3.595 ال يوجد لي صديقات / أصدقاء  04

 3.545 زميالتي / زمالئي ال يحبونني  07

 3.145 يتعامل معي زميالتي / زمالئي بأنانية 05
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.554 كثيرا ما أتشاجر مع زميالتي / زمالئي  05

 3.507 زمالئي معي زميالتي /يضايقني مزاح  01

 3.571 يوبخني زمالئي / زميالتي بألفاظ نابية 09

 3.559 يناديني زمالئي /زميالتي بألقاب ال أحبها  43

 3.595 ال يتقبل زمالئي / زميالتي أختلف معهم في الرأي 40

 3.545 ال يحترم زمالئي / زميالتي مشاعري 42

 3.145 ال أعرف كيف أكس  األصدقاء / الصديقات  40

 3.554 مصروفي اليومي ال كيفيني 44

 3.559 ال أملل ثمن الكت  والدفاتر والمستلزمات المدرسية  47

 3.595 دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية  45

 3.545 أعاني من الخجل من الجنس ا خر   45

 3.145 أعاني من تورطي في عالقة مع الجنس ا خر 41

 3.554 أشعر باالكتئاب والحزن في كثير من األحيان  49

 3.507 يسيطر علي الخجل عندما أكون في جماعة 73

 3.571 يضايقني أنني سريع الغض  70

 3.559 أعاني من األرا  72

 3.595 أشعر بالقلب في كثير من األحيان 70

 3.545 أشعر بالملل في كثير من األحيان  74

 3.145 أخاف من الفشل الدراسي  77

 3.559 ال أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح 75

 3.595 معدلي ال يؤهلني لدراسة التخص  الذي أح  أن أدرسه 75

 3.545 إمكانياتنا المالية ال تمكنني من إكمال دراستي  71

 3.145 ال اعرف ماذا أفعل بعد أن أكمل التوجيهي  79

 3.554 ال يوجد لدي معلومات عن فر  الدراسة في المستقبل  53

 0.510=  0.05معنوية  قيمة "ر" الجدولية عند مستوى

الكلية لالختبار، وبمقارنة  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 0يوضح من جدول ) 

لعبارات  الداخليبقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 .بدولة قطر الفلسطينية مدارسالمقياس الضغوط النفسية لطالبات الصف التاسع لل
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. ثبات المقياس: -2    

     :الفا كورنباخ 

من خارج عينة البحث  طالبة( 03قامت الباحثة بتطبيب المقياس على عينة التقنين )العينة االستطالعية( وقوامها ) 

 األساسية، وتم حساب معامل الفاكورنباخ بطريقة التجزئة لحساب الثبات.

 (1جدول )

 قيم الفا كرونباخ لحساب ثبات مقياس الضغوط النفسية 

 القيمة البيان

 *3.514 نالجزئييمعامل االرتباط بين 

 *3.154 معامل جتمان

 *3.159 معامل الفا للجزء االول

 *3.514 الثانيمعامل الفا للجزء 

( 3.514) الثاني( ومعامل الفا للجزء 3.159األول ) نللجزئيي( ومعامل الفا 3.514) نالجزئييمعامل االرتباط بين  

  قيم مرضية لقبول ثبات المقياس. وهي

 :المعرفي* صدق االتساق الداخلي لمقياس التحصيل   

( طالبة من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية لها 03عينة قوامها )قامت الباحثة بتطبيب االستبيان على  

 نفس مواصفات ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون بين:

 االول.للمحور  والدرجة الكليةكل عبارة من عبارات االستبيان  -0

 الثاني.للمحور  والدرجة الكليةكل عبارة من عبارات االستبيان  -2

 (5) جدول

   المعرفيبين درجة العبارة والدرجة الكلية للتحصيل  رتباطاالمعامل 

 10ن = خطأ وال االول الصحالمحور 

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.545 .من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة والتحمل  0

 3.145 .الدينامومتر جهاز يقيس الحرارة 2

 3.554 .السلة المحاورة والهجوممن اهم مهارات كرة  0

 3.559 تعرف القوة على انها القدرة العضلية على بذل مجهود عضلي ضد مقاومة خارجية. 4

 3.595 .االنشطة الهوائية هي االنشطة البدنية التي تستمر لفترة زمنية قصيرة 7

 3.559  .المناس   بالالعقانون الخمس ثوان في كرة الطائرة هو الذي يحدي من االع  بسب  احتكاكه  5

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        404  

 ISSN: 2706-6495 

 
 معامل االرتباط العبـارة م

5 
الفني في كرة السلة كلها اخطاء على الالع  وهي ال تتعلب باحتكاك شخ  مع المنافس او خطأ ال

 الحكم. 
3.595 

1 
امثلة على االنشطة الهوائية الوث  الى االعلى او الرمي او اي حركة سريعة تنتهي في حدود اقل 

 من عشر ثوان مثل رفع االثقال.
3.545 

9 
 ،البروتين ،الدهون ،السكريات ،الماء ،التي يحتاجها الجسم الغذائيةان من اهم العناصر 

 .االمالح المعدنية ،الفيتامينات
3.145 

 3.554  .العبي 7يتكون فريب كرة الطائرة من  03

 3.559  .ومن االعلى أسفلمن مهارات كرة الطائرة االرسال من  00

 3.595  .المهارة إداءمن االخطاء الشائعة في كر القدم عدم توازن الجسم اثناء  02

00 
على التراجع  إلجباره( ال يتم الضغط على الخصم 2-0-2في خطة الدفاط عن المنطقة بطريقة _

 للخلف. 
3.559 

04 
الكرة للفريب  في االرسال لكرة الطائرة يرسل الالع  المرسل الكرة مرتين متتاليتين قبل ان تنتقل

  .الخصم
3.545 

 3.145  .من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة والتحمل 07

 0.510=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

المحور االول لالختبار،  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 7يوضح من جدول ) 

 الداخليوبمقارنة بقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 قطر.بدولة  الفلسطينية مدارسلطالبات الصف التاسع لل المعرفيلعبارات المقياس التحصيل 

 (0جدول )

  المعرفيمعامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للتحصيل 

 10ن =  االختيار المتعدد الثانيالمحور 

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.554 تبل  مساحة ملع  كرة اليد  0

 3.559 في كرة اليد   الشائعةمن االخطاء  2

 3.595 من مهارات كرة السلة   0

 3.545 المميزمن صفات الالع   4

 3.145 من مهارات كرة اليد   7

 3.554  في كرة القدم يعتبر االع  متسلل 5
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.559 العالقة بين شدة التدري  ومدته عالقة   5

 3.595 تشكل االمالح المعدنية من وزن االنسان  1

 3.559 من قوانين كرة السلة  9

 3.595 في كرة السلة   الخمس ثوانيقانون  03

 3.545 ( في كرة اليد 5-3الخطوات الفنية لدفاط منطقة ) 00

 3.145 كرة الطائرة    wفي االستقبال االرسال بطريقة  الشائعةمن االخطاء  02

 3.554 ال يوجد مخالفة تسلل في حال استالم الالع  للكرة مباشرة في كرة القدم  00

 3.559 يشكل الماء من وزن الجسم ما نسبته  04

 3.595 مكان االع  المنافس صاح  المركز 0الدوران في كرة الطائرة يحل االع  رقم عند  07

 0.510=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

لالختبار،  الثانيالمحور  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 5يوضح من جدول ) 

 الداخليوبمقارنة بقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 .بدولة قطر الفلسطينية مدارسلطالبات الصف التاسع لل المعرفيلعبارات المقياس التحصيل 

 : المعرفيثبات مقياس التحصيل  -2  

    :الفا كورنباخ 

( طالب من خارج عينة البحث 03قامت الباحثة بتطبيب المقياس على عينة التقنين )العينة االستطالعية( وقوامها ) 

 كورنباخ بطريقة التجزئة لحساب الثبات. األساسية، وتم حساب معامل الفا

 (1جدول )

 ثبات مقياس الضغوط النفسية  قيم الفا كرونباخ لحساب

 القيمة البيان

 *3.590 نالجزئييمعامل االرتباط بين 

 *3.172 معامل جتمان

 *3.554 معامل الفا للجزء االول

 *3.557 الثانيمعامل الفا للجزء 

( 3.557) الثاني( ومعامل الفا للجزء 3.555األول ) نللجزئيي( ومعامل الفا 3.590) نالجزئييمعامل االرتباط بين  

 قيم مرضية لقبول ثبات المقياس. وهي
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 الدراسة األساسية:

 النفسية ومقياس التحصيلضغوط قامت الباحثة بتطبيب الدراسة األساسية بعد حساب المعامالت العلمية لمقياس ال 

 ( طالبة.03على عينة أساسية وقوامها ) 2320/2322 الدراسيالعام في  المعرفي

 المعالجات اإلحصائية:. 3.1

 تحليل البيانات المستخلصة من هذا البحث وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية:تم 

   .المتوسط الحسابي 

   .االنحراف المعياري 

   .معامل االرتباط 

   .تحليل التباين 

   .النسبة المئوية 

    .األهمية النسبية 

 

 عرض ومناقشة النتائج. 5

 جرى عرض النتائج ومناقشتها حس  تسلسل أسئلتها كما يأتي:        

 عرض النتائج الخاصة بالفرض االول:

ولدى  المعرفيومستوى التحصيل إحصائيا" بين الضغوط النفسية ينص هذا الفرض على أنه: "توجد فروق دالة  

 .( "COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال طالبات

 (8جدول )

 طالبة 30ن = اعداد الطالبات وفقاً لمستوي الضغوط النفسية للطالبات

 م
مستوى 

 الضغط 
 عدد الطالبات الدرجة

 ألعدادالنسب المئوية 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

 0.57 50.33 52.27 %00.00 4 030 – 50 منخفض 0

 4.07 000.33 003.11 %03.33 9 042 -032 متوسط 2

 4.54 055.33 057.01 %75.75 05 010-040 مرتفع 0

  

( درجة 52.27( أن جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بضغط نفسي منخفض )1يتضح من الجدول )

( 9) بإجمالي( درجة 003.11متوسط ) نفسي( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغط %00.00( طالبة بنسبة مئوية )4) بإجمالي

( طالبة بنسبة مئوية 05) بإجمالي( درجة 057.01( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغط مرتفع )%03.33طالبة بنسبة مئوية )

(75.75% .) 
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 (2جدول )

 طالبة 30ن = للطالبات المعرفياعداد الطالبات وفقاً لمستوي التحصيل 

 الدرجة  المعرفيالتحصيل  م
عدد 

 الطالبات

النسب المئوية 

 الطالبات ألعداد

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

 4.10 05.33 07.27 %45.55 04 20 – 07 منخفض 0

 4.05 20.33 22.17 %40.00 00   27-22 متوسط 2

 0.47 25.33 27.00 %03.33 0 03-27 مرتفع 0

  

 بإجمالي( درجة 07.27( أن جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بمستوى منخفض )9يتضح من الجدول )

( طالبة بنسبة 00) بإجمالي( درجة 22.17( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى متوسط )%45.55( طالبة بنسبة مئوية )04)

 (. %03.33( طالبة بنسبة مئوية )0) بإجمالي( درجة 27.00( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى مرتفع )%40.00مئوية )

 

ولدى طالبات  المعرفيمستوى التحصيل الضغوط النفسية و ينص هذا الفرض "توجد فروق دالة إحصائيا" بين مستوى 

 ( ".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال

النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في     

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

 بإجمالي( درجة 52.27أنه جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية منخفض )( 1يتضح من جدول )     

( 9) بإجمالي( درجة 003.11( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )%00.00( طالبات بنسبة مئوية )4)

( طالبة 05) بإجمالي( درجة 057.01) مرتفعةفسية ( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط ن%03.33طالبات بنسبة مئوية )

 (.%75.75بنسبة مئوية )

النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في      

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

يمر بها العالم بصفه  التيالظروف اختالف الطالبات في مستوى الضغوط النفسية ناتج عن  إلىترجع الباحثة هذه النتائج       

زيادة الضغوط النفسية على في  (COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهعامه ونظم التعليم بصفه خاصه مما تسببه 

 .الطالبات

( 07.27منخفض ) معرفيجاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل  أنه( 9ضح من جدول )يت      

( 22.17) معرفي متوسط( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل %45.55( طالبة بنسبة مئوية )04) بإجماليدرجة 

( درجة 27.00مرتفع ) معرفين بمستوى ( بينما الطالبات الالتي يتمتع%40.00بنسبة مئوية ) طالبة( 00) بإجماليدرجة 

 (.%03.33( طالبات بنسبة مئوية )0) بإجمالي
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النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في     

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

والظروف ضغوط النفسية ال أثرناتج عن  معرفياختالف الطالبات في مستوى التحصيل ال إلىهذه النتائج  الباحثةترجع      

زيادة في  (COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهيمر بها العالم بصفه عامه ونظم التعليم بصفه خاصه مما تسببه  التي

 .الضغوط النفسية على الطالبات

محصلة لعدد من العوامل المرتبطة بالجوان  الدافعية والظروف البيئية وبعضها األخر  بمثابة الدراسي التحصيلويعتبر        

عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة بعضها يتعلب بالمتعلم  الدراسيفالتحصيل  ،يرتبط بالعوامل الذاتية والمعرفية للتلميذ

 (014 :0999طريقة تعليمها )عكاشة وصفاته المزاجية والصحية بالخبرة التعليمية و واستعداداتهوقدراته 

 ,Faval Soro, Trevisan, Drago )،(Draissi, Yong, 2020) وتتفب هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من       

Mellia, 2020)، (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)، (Sahu,2020)،(Yulia,2020). 

 ،الحياتية على الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعيةويشير السيد مصطفى بان الضغوط النفسية  

 لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنه أضرار كثيرة يتحملها الفرد وتؤثر والتصدي ،وقد تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الجوان 

  .(00 ،03 :2330 ،السيد مصطفىوالعلمية )حياته الشخصية والعملية في 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000محمد عالوى، نصر الدين رضوان )يؤكد         

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،ونصر رضوانالمجاالت الرياضية المختلفة. )محمد عالوى 

السب  حين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فرض على جميع المؤسسات التربوية التحول من  الباحثةوتجد        

التعليم الوجاهية الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإللكتروني أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد 

ول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي دولة حك 011مليار طفل وشاب في  0.7تعين على 

(Affouneh, Salha, Khlaif 2020.) 

ومستوى التحصيل  حصائيا" بين الضغوط النفسي"توجد فروا دالة إوبهذا يتحقب الفرض األول والذي ين  على:       

 "(COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال ولدى طالبات معرفيال

الضغوط و معرفيتوجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين التحصيل ال ينص هذا الفرض على أنه: ": الثانينتائج السؤال  

-COVIDالمستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات النفسية 

19.") 
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 (10جدول )

 طالبة 30ومستوى الضغوط النفسية ن =  معرفيمعامل االرتباط بين مستوي التحصيل ال

 مرتفع متوسط منخفض المستوى مكونات م

0 

مستوى 

التحصيل 

 معرفيال

 *3.591 *3.759 *3.071 منخفض

 *3.555 *3.550 *3.749 متوسط

 *3.090 *3.737 *3.441 مرتفع

 0.312( = 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية )

ومستوى الضغوط النفسية  معرفي( أنه توجد عالقة ارتباطية بين مكونين مستوى التحصيل ال09يتضح من الجدول ) 

 حيث جاءت قيمة "ر" المحسوبة أكبر من قيمة "ر" الجدولية.

 ,Favale, Soro, Trevisan, Drago) ،(Draissi, Yong, 2020) وتتفب هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من       

Mellia, 2020)، (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)، (Sahu,2020)،  (Yulia,2020" ). 

مستوى التحصيل والضغوط النفسية وجاءت الفروا دالة وذلل الن كلما ارتفع مستوى  عكسية بينوجود عالقة           

من العملية  ل الى التفوا وبلوغ الهدف المرجووذلل يؤثر على لوصو معرفيالضغوط النفسية انخفض مستوى التحصيل ال

 التعليمية.

 أيأن الضغوط هو عدد مكن االسكتجابات الفسكيولوجية لعوامكل البيئكة ليكر الصكحية الضكارة أو  seleyفقد أشار " سيلى "        

  .(00 ،02 :2333 ،الششتاوى )محمدويكون مكرها  أو مجبرا  على تنفيذه أو القيام به  ،مطل  يوجه إلى الفرد

 ،أن الضغوط النفسكية الحياتيكة علكى الفكرد متطلبكات قكد تككون فسكيولوجية أو نفسكية أو اجتماعيكة السيد مصطفىويشير  

 لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنه أضرار كثيرة يتحملهكا الفكرد وتكؤثر والتصدي ،وقد تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الجوان 

          .(00 ،03 :2330 ،مصطفى )السيدحياته الشخصية والعملية والعلمية في 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000محمد عالوى، نصر الدين رضوان )يؤكد         

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،الرياضية المختلفة. )محمد عالوى ونصر رضوانالمجاالت 

السب  حين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فرض على جميع المؤسسات التربوية التحول من  الباحثةوتجد        

لكتروني أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد التعليم الوجاهية الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإل

دولة حكول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي  011مليار طفل وشاب في  0.7تعين على 

(Affouneh, Salha, Khlaif 2020.) 

 ومستوى الضغوط النفسية معرفيالتحصيل الين  هذا الفرض على أنه: " توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين  

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات 
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 :االستنتاجات. 0

في حدود عينة البحث وخصائصها، والمنهج المستخدم، ووفقكا  إلكى مكا أشكارت إليكه نتكائج التحليكل اإلحصكائي. أمككن للباحثكة      

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:

( بينما الطالبات الالتي %00.00( طالبات بنسبة مئوية )4) بإجمالي( درجة 52.27يتمتعن بضغوط نفسية منخفض ) .0

( بينما الطالبات الالتي %03.33( طالبات بنسبة مئوية )9) بإجمالي( درجة 003.11يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )

يتمتعن بمستوى تحصيل (%75.75( طالبة بنسبة مئوية )05) بإجمالي( درجة 057.01) مرتفعة يتمتعن بضغوط نفسية

( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى %45.55( طالبة بنسبة مئوية )04) بإجمالي( درجة 07.27منخفض ) معرفي

( بينما الطالبات الالتي يتمتعن %40.00بنسبة مئوية ) طالبة( 00) بإجمالي( درجة 22.17متوسط )  معرفيتحصيل 

 (.%03.33بة مئوية )( طالبات بنس0) بإجمالي( درجة 27.00مرتفع ) معرفيبمستوى 

وذلل الن كلما ارتفع مستوى  وجاءت الفروا دالةستوى التحصيل ومستوى الضغوط النفسية م عكسية بينوجود عالقة  .2

 .معرفيمستوى التحصيل ال انخفاض النفسيالضغط 

 

 التوصيات:. 1

 توصى الباحثة بما يلي: استنتاجاتعلى أشارت إليه النتائج وما توصلت إليها الباحثة من  استنادا  

 .لطالبات المدارسالمقترح تمام بتطبيب مقياس الضغوط النفسية االه .0

لحل المشكالت النفسية التي يواجهها الطالبات أثناء  مدارسالجان  النفسي لطالبات الفي  االستعانة بالمتخصصين .2

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  الدراسة

المستجد  كورونافيروس  أزمهظل مدارس في علمية مشابهة لتطوير الجان  النفسي لطالبات الإجراء أبحاي  .0

(COVID-19.") 

 والتوجيه اإلرشادالتي يعاني منها الطالبات من خالل  صصين إلى معالجة مسالة الضغوط النفسيةضرورة توجيه المتخ .4

ظل في  لدى الطالباتفيض مستوى الضغوط النفسية من شانها إن تفيد في تخ اإلجراءات التيالتربوي واتخاذ بعض 

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمه

 كورونافيروس  أزمهظل في  يج  التركيز على تهيئة وإعداد البرامج التدريبية التي تخدم اإلعداد النفسي لطالبات .7

 (".COVID-19المستجد )

 الصحي الوعيوالتأكيد على البحوي الخاصة بالطالبات وبكافة الجوان  النفسية والمهارية والبدنية وذلل لنشر  االهتمام .5

 وتوسيع قاعدتها. النفسي
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رسالة  ،"الرياضيالمجال في  "دراسة مقارنة للضغوط النفسية لدى بعض العاملين :(0995إبراهيم ) صبري ،عمران

 .طنطا ،كلية التربية الرياضية ،ماجستير لير منشورة

 .القاهرة العربيدار الفكر  ،2ط ،القلب وإدارة الضغوط النفسية :م(2335فاروا السيد عثمان )
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 جامعة حلوان. ،الهرم ،كلية التربية الرياضية للبنين دكتوراه،رسالة  ،مقارنة "دراسة تحليلية 

وعالقة بالعادات واالتجاهات الدراسية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة  الدراسيالتحصيل  :(0994فهد ا ) ،الميهزط

 السعودية  ،جامعه الملل سعود ،كلية التربية ،لير منشورة يرتماجسرسالة  ،الرياض

 .القاهرة ،العربيدار الفكر  ،التربية الرياضيةفي  م(: مقدمه التقويم0994نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميد )
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 (1مرفق )

 مقياس الضغوط النفسية

 

 درجة الموافقة                         رقم الفقرة         

 

ال أعاني من 

 مشكلة

 أعاني

 بدرجة

 بسيطة

 أعاني

 بدرجة

 شديدة

 3 2 1 الفقرة الرقم

    أعاني من مستوى تحصيلي المدرسي بشكل عام 0

    أعاني من تدني تحصيلي في المواد العلمية  2

    أعاني من تدني تحصيلي في اللغة اإلنجليزية 0

    أعاني من ضعف قدرتي على االستيعاب 4

    أنسى كل أو بعض ما أدرسه 7

    ال أجد الرلبة الكافية في الدراسة 5

    ال يتوفر لي جو مالئم للدراسة في البيت 5

    كثيرا  ما أشعر بالملل داخل الصف 1

    أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة 9

    يزعجني ما يفعله بعض الطلبة لعرقلة الحص  03

    أخاف من االمتحانات 00

    أجد صعوبة في توجه األسئلة إلى المعلم 02

    كيف أدرسال أعرف  00

    (اليقظةأعاني من السرحان )أحالم  04

    أعاني من كثرة تشتت انتباهي داخل الصف 07

    أجد صعوبة في التفاهم مع والداي أو إحداهما 05

    ال يهتم والدي بدراستي 05

    يكلفني أهلي بمعظم أشغال البيت 01

    سيطرته علييعاملني أخي األكبر معاملة سيئة ويحاول فرض  09

    أعاني من قسوة والدي في تعامله معي 23

    أعاني من كثرة الشجار أخوتي 20

    أعاني من احترام والدي لرأي 22

    والداي يفضالن أخوتي علي 20

    ال أستطيع مصارحة والداي بمشاكلي 24

    يتدخل والداي في اختيار أصدقائي 27
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    أكثر مما أستطيعوالداي يتوقعان مني  25

    أعاني من تدخل والداي أو إحداهما في شئوني الخاصة 25

    عالقتي بالمدرسين أو بعضهم سيئة 21

    يزعجني أن المعلمين لير منصفين في تعاملهم مع الطلبة 29

    أشعر أن المعلمين ال يحترمون الطلبة 03

    أشعر أن المعلم ال يهتم بي 00

    المعلم ويهنني أمام الصفيوبخني  02

    أخاف من المعلم 00

    ال يوجد لي صديقات / أصدقاء 04

    زميالتي / زمالئي ال يحبونني 07

    يتعامل معي زميالتي / زمالئي بأنانية 05

    كثيرا ما أتشاجر مع زميالتي / زمالئي 05

    زمالئي معي يضايقني مزاح زميالتي / 01

    زمالئي / زميالتي بألفاظ نابيةيوبخني  09

    يناديني زمالئي /زميالتي بألقاب ال أحبها 43

    ال يتقبل زمالئي / زميالتي أختلف معهم في الرأي 40

    ال يحترم زمالئي / زميالتي مشاعري 42

    ال أعرف كيف أكس  األصدقاء / الصديقات 40

    مصروفي اليومي ال كيفيني 44

    أملل ثمن الكت  والدفاتر والمستلزمات المدرسيةال  47

    دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية 45

    أعاني من الخجل من الجنس ا خر 45

    أعاني من تورطي في عالقة مع الجنس ا خر 41

    أشعر باالكتئاب والحزن في كثير من األحيان 49

    أكون في جماعةيسيطر علي الخجل عندما  73

    يضايقني أنني سريع الغض  70

    أعاني من األرا 72

    أشعر بالقلب في كثير من األحيان 70

    أشعر بالملل في كثير من األحيان 74

    أخاف من الفشل الدراسي 77

    ال أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح 75
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 التعلم القائم على المشاريع في مناهج التقنية الرقمية بمدارس التعليم العام نظام المسارات

Project-based Learning in the Digital Technology Curriculum of General Education 

Schools 

شريفه كرداس محارب الرويلي الباحثة/ :إعداد  

السعودية العربية المملكة الثالثة، الثانوية المدرسة حاسب، بكالوريوس  

Email: shrf01515@gmail.com 

 

 :الدراسة ملخص

ة على المشاريع في مناهج التقنية الرقمية في المرحلالغرض من هذا البحث هو الكشف عن جوانب القوة في تطبيق التعلم القائم 

يجب تغيير نمط التعليم  1202ومواكب للتطور الحضاري ورؤية  12الثانوية لبناء جيل متعلم ومتمكن من مهارات القرن 

فسه مع مراعاة نالتقليدي واالنسياق بأنماط التعلم الحديثة التي تعتمد على إشغال الطالب وتمكينه من الحصول على المعلومة ب

ميول الطلبة واتجاهاتهم ويجب ربط البيئة االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالطالب بالمشاريع التي سوف ينفذها وتوفير البنية 

شروط ومعايير التعليم القائم على أهم و ،المالئمة لهذا النوع من التعليم. ركز البحث على خصائص هذا النوع من التعليم

والصعوبات التي تواجه المعلمين والطلبة والمدارس في تطبيق التعلم القائم على المشاريع  ،وكذلك دور المعلم والطالب ،المشاريع

في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وأوضحت الدراسة أهمية هذا النوع من التعليم في   وطرق التغلب عليها

ن الطلبة وإبراز التطبيقات الخاطئة في الميدان التعليمي وقد استخدمت االستبيانات المفتوحة تطبيق المعرفة وترسيخها في أذها

حول دور التعلم القائم على المشروع في تعميق فهم المادة ورسوخها في ذهن المتعلم وزيادة  النتائج هم للدراسة وتوصلت أل

 تتضمن قصور دور المعلم على التلقين المعلومة ثم قياس التحصيل فاعلية التعلم رغم ما يصاحب هذا النوع من التعلم من تحديات

ة واحتياجه لفترة تنفيذ طويل الدراسي فقط مع تخوف المعلم من هذا النوع من التعليم في ضوء ضغط المناهج وازدحام المهام 

ي بعض حديات تشمل البيئة التعليمية فوهناك ت المدى تحتاج لمتابعة مكثفة مما يؤدي إلى إهمال استثارة مهارات التفكير العليا 

 .المدارس وعدم توفر بيئة صالحة إلنشاء المشاريع ومتابعتها

 .3020التعلم القائم على المشاريع، مناهج التقنية الرقمية، المرحلة الثانوية، المملكة العربية السعودية رؤية  الكلمات المفتاحية:
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Project-based Learning in the Digital Technology Curriculum of General Education 

Schools. 

Abstract: 

The purpose of this research is to reveal the strengths of the application of project-based learning 

in the digital technology curriculum at the secondary level to build an educated and empowered 

generation of 21st century skills and to keep pace with civilization development and Vision 2030. 

The research focused on the characteristics of this type of education, and the most important 

conditions and standards for project-based education, as well as the role of teachers and students, 

and the difficulties faced by teachers, students and schools in applying project-based learning and 

ways to overcome it in general education schools in the Kingdom of Saudi Arabia; The study 

illustrated the importance of this type of education in applying and consolidating knowledge in 

students' minds and highlighting the wrong applications in the educational field. Open 

questionnaires were used to study and the most important findings were made on the role of 

project-based learning in deepening understanding of pain. 

Keywords: Project-based learning, Digital technology curricula, Secondary level, Saudi Arabia 

Vision 203. 

 

 المقدمة: . 1

، لم تعد طرق التدريس التقليدية تفي بمتطلبات هذا التحول، ولم تعد 3020في عصر التحول الرقمي وفي ضوء رؤية المملكة 

عداد الطلبة لمواكبة التطورات الحديثة وكما يعتبر التعليم بشكل عام أداة وهدفًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية، إقادرة على 

األساسية واإلبداع واالبتكار، مما يؤثر بشكل إيجابي على تقدم المجتمع وازدهاره. كما يعتبر  والذي يعززه توافر المهارات

التعليم الركيزة األساسية واللبنة األولى لهذه التطورات. وقد تنوعت تعريف التعلم القائم على المشاريع فقد عرفه معهد باك 

المعارف والمهارات من خالل العمل لفترة زمنية ممتدة للتقصي والرد  التعليمي بانه: " طريقة التدريس التي يكتسب بها الطلبة

. وعرف هان ويلفاس التعلم القائم على المشاريع بأنه: " مهام تعليمية غير محددة مسبقاً على سؤال محفز او مشكلة او تحٍد "

دة من قبل المعلم أو يحددها الطلبة يقوم بها الطلبة بالتعاون مع بعضهم البعض للبحث عن حل لمشكلة معينة، قد تكون محد

ويسعون لحلها ". وعرفه شبر وجامل وأبو زيد بأنه: " أي عمل ميداني يقوم به الطالب ويتسم بالناحية العلمية وتحت إشراف 

 المعلم ويكون هادفاً ويخدم المادة العلمية وأن يتم في البيئة االجتماعية ". 
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 األهداف المنشودة وينهمك فيه الطلبة نحوإلى  المرونة واالبتكار وهو الطريق للوصولوالتعليم القائم على المشاريع يتسم ب 

 المعرفة المنشودة. إلى  أهدافهم وصوال

ال يزال هناك تأثير للبنية التحتية والتجهيزات على التعليم القائم على المشاريع فيجب ان يحصل الطلبة على بيئة آمنة ومصادر 

(، 3020ثرية لتحقيق هذا النوع من التعليم الذي يجمع بين التعليم التعاوني والتشاركي والفردي. ولتحقيق أهداف رؤية المملكة )

متطلبات التعليم القائم على المشاريع من خالل تطوير أهم رورة أن تراعي المدارس والمؤسسات األخرى وقد تم التأكيد على ض

عمل فلسفة الوزارة على تحقيق مجموعة من األهداف؛ أهمها: تزويد الطلبة بالمهارات التقنية ت خططها وبرامجها وتعليمها.

اعدهم على التعامل مع الحياة والتجاوب مع متطلبات المرحلة، والشخصية ضمن سلسلة من مقررات التقنية الرقمية التي تس

تهدف لتنمية مهارات  3020فوجود مواد دراسية جديدة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية ورؤية 

ى المشاريع اريع.  فالتعليم القائم علالتفكير العليا وحل المشكالت وتنمية روح االبتكار واالبداع والمهارات البحثية، وإنتاج المش

يكشف مكامن القوة لدى الطلبة مما يعزز من فرص نجاحهم في المستقبل،  العمل التطوعي ومشروع التخرج الذي يعد أحد 

 متطلبات التخرج؛ الذي يساعد الطلبة على دمج الخبرات النظرية مع الممارسات التطبيقية، شهادات مهنية ومهارية تمنح الطلبة

بعد إنجازهم مهمات محددة واختبارات معينة بالشراكة مع جهات متخصصة ما يساعد على تعزيز القيم اإلنسانية وبناء المجتمع 

وتنمية تماسكه،  ونالحظ ان حصص اإلتقان التي يتم من خاللها تطوير المهارات وتحسين المستوى التحصيلي عبر حصص 

 سيرته التعليمية .وعالجية لدعم الطالب في م إثراءيهإتقان 

 :مشكلة البحث. 1.1

رغم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال التعليم إال أنه ال زالت مخرجات التعليم في ضوء ما أثبتته نتائج 

 تراتيجياتاالسأسباب عدة لعل من أهمها اتباع طرق التدريس التقليدية وعدم التنوع في إلى  االختبارات متدنية؛ وترجح الدراسة

التدريسية، والتركيز على المعلم في العملية التعليمة حتى كاد ان يكون دور الطالب سلبياً كمستمع ومعيد للمعلومة التي تم تلقينه 

هر في ان ما ظ لم يناقش ويبدئ رأيه ويترقب النتائج مع زمالئه.إياها ولم يبحث الطالب او يفكر في حلول وطرق لحل مشكلة و

طالب فقط في  7الذي يركز على الرياضيات والقراءة والعلوم حيث لم يتفوق سوى (PISA) نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة

من % 37قد استطاع فقط من الطالب للمستوى الثاني في القراءة، أما في الرياضيات ف% 84القراءة، في حين وصل فقط 

فقط استطاعوا الحصول على درجات في المستوى الخامس، أما في  % 1الطالب الوصول للمستوى الثاني أو أعلى، ونسبة 

منظمة التعاون والتنمية المستوى الثاني أو أعلى، ولم يتفوق أي طالب في العلوم )إلى  من الطلبة% 24العلوم فقد وصل فقط 

  .(3014، قتصاديةالا

ة هذه التحديات انها تتطلب وقت طويل وصعوبأهم في المقابل قد تكون هناك تحديات لتطبيق التعليم القائم على المشروع ومن 

تنفيذ، مع توفر كفاءة عالية لدى المعلم لكي يدير هذا النوع من التعليم ويحرص على عدم استغالل الطلبة الوقت باللهو وتكليف 

 دراتهم وامكانياتهم.الطلبة بأعمال ال تناسب ق

تحدي امام نجاح التعلم القائم على المشاريع هو ان يالمس حاجات الطلبة وميولهم وقدراتهم حتى أهم ن أإلى  وتشير الدراسة

  .يتحقق التعلم الصحيح الناجح
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 :أسئلة البحث  2.1.

 تتمثل أسئلة البحث في:

 ما هو مفهوم التعلم القائم على المشاريع؟ -

 ومعايير التعلم القائم على المشاريع؟ماهي شروط  -

 ما دور المعلم والطالب في طريقة التعلم القائم على المشاريع؟ -

 ما هي التحديات التي تواجه التعلم القائم على المشاريع؟ -
 

 أهداف البحث:. 3.1

لبة العلم مع اكساب الطالتعرف على طرق تدريس مرتبطة ارتباط وثيق بتحقيق أهداف التعليم ورسوخ إلى  يهدف هذا البحث

  للمعرفة العميقة للمعارف. كتشافوايا من بحث وتلخيص وتحليل وتنبؤ مهارات متنوعة من مهارات التفكير العل

تنسيق تعليمي غامر يسمح للطلبة باستكشاف مشاكل العالم الحقيقي وإيجاد الحلول، وتشجيع اإلبداع التعلم القائم على المشروع 

 لتعاون ومهارات البحث واالتصال.  والتفكير النقدي وا

 :أهمية البحث. 1.1

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

 :األهمية النظرية. 1.1.1

بسبب األفكار الواردة في هذا البحث، سيتم توفير إطار نظري ومفاهيمي للمعلمين وصناع القرار، سيساعد هذا اإلطار في نشر 

التعليم الثانوي، وإبراز أهميته، وتبديد المفاهيم الخاطئة حول مدى أهميته المشاريع ثقافة العمل الميداني والمشاريع بمدارس 

 وعدم جدوى هذه الطرق في التعليم.

 :األهمية التطبيقية. 2.1.1

يمكن لنتائج وتوصيات البحث أن تساعد المعلمين وواضعي السياسات وصناع القرار في قطاع التعليم في تحديد المزايا 

تحسين من أجل مواءمة مخرجات التعليم بشكل أفضل وأكثر في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية إلى  تحتاج والعيوب التي

(، يقدم البحث مجموعة متنوعة من الخيارات واالقتراحات لتفعيل دور التعليم الحديث الذي يواكب التطورات والتحول 3020)

 الرقمي في المملكة العربية السعودية.

 البحث:حدود . 5.1

الحدود الموضوعية: يهدف هذا البحث الي تفعيل دور التعلم القائم على المشاريع في ضوء رؤية المملكة العربية  -

 .3020السعودية 

 .3032الحدود الزمانية: يتم عمل هذه الدراسة في العام الدراسي األول من  -

 م العام( بالمملكة العربية السعودية.الحدود المكانية: تتم هذه الدراسة بمدارس التعليم الثانوي )التعلي -
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 مصطلحات البحث:. 1.1

 التعلم القائم على المشاريع: -

التعلم القائم على المشاريع طريقة تدريس مرتبطة ارتباط وثيق بأهداف المنهج تكسب الطلبة مفاهيم من خالل انخراطهم في  

 المشروع وتقوم على عدد من أساليب التعلم كالتعلم الذاتي والتعاوني والتشاركي.

 2030تعريف رؤية المملكة  -

مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة. الرؤية التاريخية وضعها حول ثالثة محاور أساسية:  3020تم بناء رؤية 

 (.3014مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد األمير محمد بن سلمان )الشهري، واخرون. )

 متغيرات البحث:. 1.1

 .3020وء رؤية المملكة المتغير التابع: رفع نواتج التعلم لدى الطلبة والحصول على مخرجات عالية في ض -

 المتغير المستقل: التعلم القائم على المشاريع. -

 

 اإلطار النظري للبحث. 2

 واقع التعليم في المملكة العربية السعودية:

مهم في االقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وتم تدريب  اهمكمسفي المملكة العربية السعودية، تم دعم التعليم من قبل الحكومة 

 الكوادر التعليمة بأساليب حديثة ومتطورة تحاكي الدول المتقدمة للحصول على مخرجات تعليمية تواكب الحضارة والتطور.    

 التعلم القائم على المشاريع: 

 .مفهوم التعلم القائم على المشاريع 

في دعِم الطلبة  اهميسالربِط بين مجال التعليم المنهجي، والتعليم الميداني الذي إلى  ة التي تهدف  أحد االستراتيجيات التعليمي 

لتوظيِف مهاراتهم الشخصية في التفاعِل مع المناهج الدراسية والتعلم القائم على المشاريع طريقة تدريس مرتبطة ارتباط وثيق 

طهم في المشروع وتقوم على عددا من أساليب التعلم كالتعلم الذاتي بأهداف المنهج تكسب الطلبة مفاهيم من خالل انخرا

 والتعاوني والتشاركي.

 أربعة أنواع وهي:إلى  تقسم المشاريع 

 / مشاريع بنائية )انشائية(.1

 / مشاريع استمتاعيه.3

 / مشاريع مشكالت.2

 / مشاريع مهارية.8

 المشكلة التي نسعى لدراستها.وتعتمد هذه األنواع على نوع المهام عدد الطلبة ونوع 
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 التعلم القائم على المشاريع. شروط ومعايير 

شروط ومعايير التعلم القائم على المشاريع ارتباط المشروع بأهداف المنهج ومحتواه ومهاراته. ويكون وفق اهتمامات أهم من 

استمارة ببنود تقييم واضحة يستفيد منها الطالب الطلبة وحاجاتهم وميولهم وقادر على جذب الطلبة واثارة انتباههم. ووجود 

والمعلم لتقيم المشروع النهائي وعلى المعلم متابعة المشاريع وإعطاء الفرصة لجميع الطلبة بعرض ما توصلوا اليه من نتائج 

 وتكريم الطلبة المتميزين وعرض المشاريع المتميزة.

 شاريع.دور المعلم والطالب في طريقة التعلم القائم على الم 

دور المعلم في طريقة التعلم القائم على المشاريع موجه وميسر للطلبة ومتابع لتطورهم وتفاعلهم ويجب على المعلم ان يراعي 

 إمكانيات الطلبة والفروق الفردية بينهم ويقدم التغذية الراجعة بشكل مستمر. 

الطلبة  ىويجب علقضايا حقيقة تم إثارة التساؤالت حولها يكمن في طرح األسئلة وبناء المعرفة وتحديد حلول لاما دور الطالب 

لى القائم ع ويجعل التعلم، وحل المشكالتالتعلم النشط، كم يتطلب منهم االنخراط في األنشطة  وتوسيع مهاراتالتعاون 

 .إنجاحها والقدرة علىالمشاريع الطلبة مسؤولي عن عملية التعلم الخاصة بهم 

 لم القائم على المشاريع.التحديات التي تواجه التع 

رغم المزايا العديدة لتعلم القائم على المشاريع إال انه يواجه العديد من التحديات ولعل من أهمها قصور دور المعلم وعدم 

وضوح دور الطالب مع اهمال استثارة الطلبة وتفاعلهم. مع تخوف المعلمين من هذا النوع من التعليم واحتياجه لوقت وجهد 

 متابعة مستمرة.وتعاون و

  2030واقع التعلم القائم على المشاريع في المملكة العربية السعودية وفي ضوء رؤية. 

طورت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم من أنظمتها واستحدثت نظام المسارات الذي أحدث نقلة نوعية في التعليم 

واحتياجات سوق العمل.  3020خصص ومسارات متعددة تلبي رؤية حيث مكن الطلبة من الحصول على تعليم أكاديمي مت

تعليم جديد واستراتيجيات متجددة تثير مهارات إلى  مسارات المرحلة الثانوية نالحظ احتياج المقررات الدراسيةإلى  وبالنظر

ية المشاريع واخص في دراستي مناهج التقنهذه األساليب الحديثة طريقة التعلم القائم على أهم التفكير واالبداع واالبتكار ومن 

الرقمية والتي ركزت على المشروع واسهبت في شرحه واعطته حقه الوافي من نصاب الحصص األساسية وهذا ما فقدناه في 

 المناهج القديمة.

ال واسع للطلبة وهو مجومن المالحظ في مناهج التقنية الرقمية التسلسل والترابط بين الوحدات والتي تعتمد على األداء العملي 

لتنفيذ المشاريع وانخراط الطلبة باألنشطة ويستطيع المعلم ربط المقرر بحياة الطلبة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومع 

ينتج الطلبة  3020تنوع الموضوعات التي تترابط حول فكرة واحدة وهي التحول الرقمي والذي ينطلق من اجندة رؤية المملكة 

ي مجاالت متطورة كإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي وتعلم االلة وعلم البيانات وتصميم نماذج وتقارير االعمال مشاريع ف

واالستبانات وتصميم الرسومات المتقدمة واالعالنات التجارية واعداد الحمالت التسويقية وتصميم المواقع فهذه المناهج الحديثة 

توجيه وتيسير من المعلم وعلى الطالب جهد في تقديم المشاريع التي تنمي معرفته وتضمن تحتاج لتعليم يعتمد على الطالب مع 

 بداع.مشاركته وتبث روح المشاركة واإلنتاج وروح التعاون واإل
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وزارة “ومن المسارات التخصصية مسار الصحة والحياة والهندسة والحاسب وإدارة االعمال والمسار الشرعي حيث أقرت 

التخرج والعمل التطوعي من متطلبات التخرج للمرحلة الثانوية تقريراً بأهمية المشاريع كشرط أساسي  مشروع” التعليم

 لتخرج الطلبة.

وعند متابعة درجات تقويم الطلبة في نظام المسارات نجد ان للمشاريع والتطبيقات العملية وملفات اإلنجاز االلكترونية درجات 

 مصنفة وموضحة.

المتتالية في نظام التعليم فمن المتوقع التغيير الجذري في طرق التدريس والبحث عن كل ما يجذب الطالب ومع التطورات 

ويجعل تعليمه ذو معنى ليكتسب الخبرة المباشرة من خالل قيامه بالعمل والبحث والتصنيف بنفسه ومع زمالئه في جو من 

 النشاط والحيوية والتفاعل واالبتكار.

 عتمد على المشاريع مناهج التقنية الرقمية ومناسبتها لتعلم القائم على المشاريع:مميزات التعلم الم 

 يرتكز على األسئلة المفتوحة والمهام الصعبة. .1

 خلق طلبًا على معرفة ومهارات المحتوى األساسي.  .3

 يتطلب التحقق من صحة المعرفة وإنشاء أشياء جديدة.  .2

ن وأشكال مختلفة من االتصال، والتي يشار إليها غالبًا باسم مهارات يتطلب التفكير النقدي وحل المشكالت والتعاو .8

 القرن الحادي والعشرين. 

 توفير مساحة ألصوات الطلبة وتعزيز االختيار لهم وإدارة مشاريعهم بأنفسهم.  .5

 يتضمن التغذية الراجعة والتقييم والتحقق والتكرار. .6

 العرض العام ونشر النتائج شرط أساسي. .7

تمد على المشاريع هو نهج تعليمي يشجع الطلبة على العمل في مشاريع واقعية حيث يمكن الطلبة على التعلم المع

 تطوير مهاراتهم العقلية والجسدية ويشجع الطلبة على حل المشكالت المعقدة وتطوير مهارات التفكير النقدي والقيادة. 

 مثلة التعلم المعتمد على المشاريع بمناهج التقنية الرقمية:أ 

يمكن أن يشمل التعلم المعتمد على المشروعات العملية مجموعة متنوعة من الوسائط ويغطي العديد من الموضوعات المختلفة، 

 .مدرستهم ومجتمعهمإلى  مما يمّكن الطلبة من المشاركة في تعليمهم باإلضافة

 والتصميم.يقوم الطلبة بتصميم فيديو تعليمي جديد للمدرسة باستخدام تطبيقات الوسائط  .1

 انشاء العروض والمنشورات واالعالنات للمساعدة في إطعام المشردين باستخدام تطبيقات العروض. .3

 تطوير اختراع جديد من المواد المعاد تدويرها تطبيقات التصميم. .2

   انشاء مكتبة مدرسية حديثة تلهم وتشجع القراءة بين األقران باستخدام التطبيقات المكتبية.  .8

 .باستخدام برامج الجداول الحسابية جات عادل وشامل لمدرستكصمم نظام در .5

 استغالل البرمجة في إيجاد حلول بيئية تخدم المجتمع. .6

المشاركة في تفعيل االحتفاالت الوطنية واالجتماعية كاليوم الوطني ويوم التأسيس فما يملكون من مهارات رقمية  .7

 عالية.
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مناهج التقنية الرقمية:تطبيق التعلم القائم على المشروع في    

متكامل  بمحتوى نظري وعملييستهدف هذا المنهج مفاهيم التحول الرقمي، تأثير التحول الرقمي على الشركات والمجتمع، ويتميز 

ور الذكاء دومتجانس محفز لبيئة تعليمية تفاعلية من خالل تدريبات وأنشطة ومشاريع تنعكس عن ممارسات حياتية ملموسة. و

والبيانات في التحول الرقمي، أخالقيات البيانات في الذكاء االصطناعي، التطورات المستقبلية في مجال الذكاء  االصطناعي

وتطبيقات الذكاء االصطناعي في الحياة، التطورات المستقبلية في  االصطناعي، وكذلك الذكاء االصطناعي باستخدام البرمجة.

 .لبيانات السابقة للتنبؤ بالبيانات المستقبليمجال الذكاء االصطناعي، تصميم نموذج يحلل ا

تعتبر المشاريع العادية شائعة جًدا في الفصول الدراسية التقليدية. يتم تقديمها عادةً كمهام في نهاية الوحدة وهي مصممة لتوضيح 

الية والنماذج والوسائط التقنية عما تعلمه الطلبة أثناء الوحدة. تشمل المشاريع النموذجية الملصقات والشرائح والصور المجسمة 

 الجودة تنمي مهارات الطلبة وتمكنهم من اإلنتاجية والتميز واالبتكار.

متطلبات التعليم القائم على المشاريع هو رغبة المعلم وحرصه على اكساب طالبه مهارات وسلوكيات تمكنهم من أهم ولعل من 

 المعرفة بأنفسهم.إلى  المصادر والتقنيات للوصول االنخراط بالبحث والتقصي وجمع المعلومات واستغالل

ولمناهج التقنية الرقمية في المرحلة الثانوية مجال خصب يمكن المعلم من ممارسة هذا النوع من التعليم بأساليب مبتكرة ومواضيع 

 وميوله ومشكالته.وتطبيقات متنوعة تجعل الطالب قادرا على العطاء والتميز واالبتكار مع ربط المنهج بحياة الطالب 

التعلم القائم على المشاريع في مناهج التقنية الرقمية هو تعلم يجمع بين المعرفة والعمل. أثناء تلقي المعرفة األساسية وعناصر 

ين ذالمناهج الدراسية، يطبق الطلبة ما تعلموه لحل المشاكل معينة. طرح األسئلة والحصول على نتائج قابلة للتنفيذ يستفيد الطلبة ال

يستخدمون التعلم المعتمد على المشروعات من األدوات الرقمية إلنشاء منتجات تشاركية عالية الجودة. اإلبداع والمرونة؛ العناصر 

 التي ال يمكن تدريسها من خالل الكتب المدرسية، ولكن يتم تنشيطها من خالل التجربة.

ا الموضوعات على مواقف أو مشاريع من واقع الحياة. إنه مفهوم التعلم المعتمد على المشاريع هو طريقة للتدريس تعتمد فيه

تربوي مشتق من العلوم اإلنسانية ويزداد شعبية في العديد من البلدان. هناك العديد من المزايا لتطبيق منهج قائم على المشاريع 

ي يتم ة. يتم االحتفاظ بالموضوعات التيمكن الطلبة من التعلم بشكل فعال عندما تكون هناك مشاريع فعلي في المدارس الثانوية

 تعلمها في إطار هذا النوع من المناهج الدراسية بسهولة أكبر نظًرا ألنها مرتبطة ارتباطًا مباشًرا بمواقف الحياة الواقعية. باإلضافة

ة. التركيز خبرات عملي ذلك، سيتمكن المعلمون من مساعدة الطلبة على فهم المفاهيم بشكل أكثر وضوًحا ألن المشاريع تتضمنإلى 

 على المشاريع هو أيًضا أكثر جذبًا للطلبة، مما يجعلهم أكثر عرضة لتذكر الدروس.

الميزة الرئيسية لتطبيق هذا النوع من المناهج هو أنه يحسن عملية التعلم. ويشجع اإلبداع حيث يجب على الطلبة التفكير بشكل 

مل هذه الطريقة أيًضا على تحسين النتائج الدراسية للطلبة ألنها تشجع على التزام أفكار جديدة للمشاريع. تعإلى  جانبي والتوصل

 أكبر من الطلبة وتهيئهم للحياة الجامعية. 

ومن جانب إيجابي آخر لتنفيذ منهج قائم على المشروع هو أنه يقلل من إجهاد المعلمين والطلبة. يتطلب التدريس في ظل هذا 

سب ذلك، يجب أن تكون المشاريع في الوقت المناإلى  ا شامالً للمفاهيم التي يدرسها المعلمون. باإلضافةالنموذج صبًرا كبيًرا وفهمً 

وذات صلة حتى يفهم جميع المعنيين الدرس الذي يتم تدريسه. وبخالف ذلك، سيقضي المعلمون ساعات في البحث عن المعلومات 

م بدالً من الدراسة. لذلك، جعلت هذه التأثيرات اإليجابية هذه الطريقة شائعة المفقودة بينما يضيع الطلبة وقتهم في العمل في مهامه

 بشكل متزايد خالل السنوات القليلة الماضية. 
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 اإلدمانبالتشوهات المعرفية لدى الشباب وعالقتها 

Cognitive Distortions in Young People and Their Relationship to Addiction 

 ـز عبد هللا آل محسن األسمريمحمد بن فايالباحث/  :إعداد

 ماجستير علم نفس، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية

 Mohammadalasmari1@hotmail.comEmail:  

 

 المستخلص

كالجةب   الشباب هي مرحلةة الضجةو كامتمةاد اة فا  لةي الةتعكم للعمليةا  العلليةة كالسةلومية، مضاةا كنمةا  التفكيةر تعتبر مرحلة

الشباب كاالعتضاء باةم كالعةرع علةس مسةتلبلام كمةعتام العلليةة  اليوم بفئةالمجتمعا   كتاتم الفعل،االنفعالي لي السلوك كفدة 

التعلةةيم النةةانول كالجةةامعي الكنيةةر مةةو المشةةك   كالتعةة يا   كخامةةة مرحلتةةييميةةة البيئةةة التعل الشةةباب لةةيكيواجةة   كالسةةلومية 

ذاتةي اك فللةاء  بسةب  اإلدمةاندائةرة إلةس  اة  ية لا الةبعن مةضام )التلضةي،،كضغو ا  العياة اليومية نتيجة التطةوف التكضولةوجي 

تةثرر  لإناةا اة  مضطليةة،رليةة ككلكةاف ريةر كيولة  لة يام تشةوها  مع االجتمةاعي،بمبرف الاركب مو الجغو ا  كالللة   وء،لسا

 الي   كالمجتما المضتميتأريًرا سلبيًا لي شخصيتام كسلومام 

كياة ف البعةث  ،اإلدمةانكاالهتمام بفئة الشباب كالتعرف عو الع اة بيو التشوها  المعرليةة إلس  دفاست كا  سعس الباحث لي  

كضا اليةا  لمواجاةة التشةوها  المعرليةة لة ب الشةباب  حيةث اسةتخ م الباحةث المةضاو الومةفي التعليلةي، كتكونة  إلس  العالي

، شابًا كشابة تم اختيافهم عشوائياً  كااتصر  كدكا  البعةث العةالي علةس ملياسةي التشةوها  المعرليةة للشةباب 031العيضة مو )

كجةةود ع اةةة افتبا يةةة  رديةةة بةةيو التشةةوها  المعرليةةة لةة ب الشةةباب كتعةةا ي إلةةس  ا تومةةل الباحةةثمةةو )إعةة ادب الباحةةث،، ممةة

اإلنصةةا  للشةةباب كمةةضعام كاتًةةا كاهتماًمةةا لتكةةويو ا لكةةاف إلةةس    ممةةا ككمةةس الباحةةث كيجةةالإلدمةةانالمةةثررا  العلليةةة المسةةببة 

كالتشةةوها  المعرليةةة  اإلدمةةانالتوعيةةة للعةة  مةةو مخةةا ر ك اإلفشةةادمجةةاد  العمةةل لةةيكاالهتمةةام بعلةة  نةة كا  ككف   اإليجابيةةة،

 كتعزيز كنما  التفكير اإليجابي 

  اإلدمان ،الشباب ،التشوها  المعرلية الكلمات المفتاحية:
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Cognitive Distortions in Young People and Their Relationship to Addiction 

By: Muhammad bin Fayez Abdullah Al Mohsen Al-Asmari 

 

Abstract 

The youth stage is the stage of maturity and the completion of capabilities in controlling mental 

and behavioral processes, including patterns of thinking and emotional control in behavior and 

reaction. 

Young people in the educational environment, especially the secondary and university education 

levels, face many problems, challenges and pressures of daily life as a result of technological 

development. Irrational, it may negatively affect their personality, behavior, and the society they 

belong to .In his study, the researcher sought to pay attention to the youth category and to 

identify the relationship between cognitive distortions and addiction, and the current research 

aims to develop mechanisms to confront cognitive distortions among young people. The 

researcher used the analytical descriptive approach, and the sample consisted of (130) young 

men and women who were randomly selected. The current research tools were limited to the two 

measures of cognitive distortions of young people (prepared by: the researcher), and the 

researcher also found that there is a direct correlation between cognitive distortions in young 

people and the use of addictive psychotropic substances. The researcher also recommended to 

listen to young people and give them time and attention to form positive ideas, and pay attention 

to holding seminars and workshops in the field of counseling and awareness to reduce the risks 

of addiction and cognitive distortions and promote positive thinking patterns. 

Keywords: Cognitive distortions, Youth, addiction  
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 مقــدمــة:ال. 1

إلةس  تع  مرحلة الشباب مو كهم مراحل العمر ككمنرها معوبة كتأريًرا لي المجتما، لةلل  تتجة  الكنيةر مةو المجتمعةا 

مختلف المياديو، كذل  با ف مةلل ت في  الشباب علس تعمل المسئولية كاتخاذ اللرافا  كالليادة لي إلس  ، كتا فامب االهتمام

  شخصيتام، كإمسابام الخبرا  كالماافا  العلمية، كالتأهيل السليم

يواج  الشاب  كالجامعية حيث  ب المراحل النانوية  رالبا مو لئة الشباب كهي،، 42 – 01تعتبر الفئة العمرية مو )

إيلاء اللا  كالمجتما لي بعن ا حيان، كا  تزداد إلس  حلاتثدل ال التشوها  المعرليةلي مرحلت  النانوية كالجامعية بعن 

هله االضطرابا  الضفسية كالسلومية بتزاي  تطوف المجتمعا  كتل ماا كتعل ها، كما يواج  الفرد مو مشك   كتع يا  

 اليومية كمعوبا  كضغو ا  العياة 

معظم العمليا  العللية، حيث تزداد ا فة  كتع  مرحلة الشباب كدخود الجامعة هي المرحلة التي تتجح كتضمو لياا

الشباب علس االنتباه مو حيث الم ة كالم ب كملل  تتبايو كنما  التفكير السليم كتزداد الل فة علس االست الد كالعكم علس ا شياء 

ب 4100العا ي،  التفكير المجرد كاالبتكافل كالمضطلي )ح كة، كعب إلس  كيستمر التفكير لي الضمو حتس يصل عض  الراش يو

01 ، 

بأن   ،0991عكاشة كآخركن )  سلومية، ُكعرلكتأسيًسا علس ما سب  لإن الشباب ا  يصابون بأزما  كاضطرابا  

"االضطراب السلومي اللل يب ك؛ مع م تكيف ما العياة كخامة ما ضغو  العياة، كيب ك عادة لي الطفولة كالمراهلة كيعوق 

 ،0991ب011يثرر علس إنتاج  لي العمل كيتميز بع م المركنة")عكاشة، كآخركن،ع اا  الفرد االجتماعية، مما 

كت خل التشوها  المعرلية ضمو االضطرابا  التي تصي  الشباب كتثرر لي حياتام بصفة خامة كالمجتمعا  عامة، 

، هي "ا لكاف المبالغ لياا كرير المضطلية، كالتي يعتل  كناا تسب  لي Clemmer (4119كالتشوها  المعرلية مما يعرلاا 

 ،(Clemmer,2009: 291  استمراف االضطرابا  الضفسية

مل ا لكاف رير المضطلية كالمبالغ لياا، كالتي تثرر تأريًرا سلبيًا لي شخصية الفرد، ا  تلوده  إنإلس  كا  تومل الباحث

سلوميا  ضافه بشخص  كك بمجتمع ، كمو هله ا لكاف السلبية الججر، كاإلحبا ، كع م التلبل  كالتي ا  تكون إلس  ليما بع 

هربًا مو مشاعره السلبية كانفعاالت ، كتجضبًا للوااا كملاكمة الجغو  كالبعث عو  اإلدمانإلس  الشبابسببًا فئيًسا لي اتجاه 

   اإلدمانالسض  االجتماعي، ككتعبيًرا عو االنفعاال ، مما يع  المستوب المعيشي كتل ير اللا  مو المثررا  ا ساسية لي 

 كالكشف عو اإلدمانبارتباطه  لمعرفة المعرفية، وذلكمقياسا من إعداده: مقياس للتشوهات الباحث  وقد إستخدم

عيضة هي الشباب لي الم افس كالجامعا  بالمملكة العربية العلس كن تكون  ،اإلدمانبع اة التشوها  المعرلية ل ب الشباب 

 السعودية 

 :البحث مشكلة. 1.1

، مما اإلدمانتتلخص مشكلة هلا البعث لي كجود م فما  معرلية كلكرية مشوهة ل ب الشباب تساهم بأشكاد مختلفة لي       

 -يشكل خطًرا علس الفرد كالمجتما، كا  استشعر الباحث مشكلة البعث مو خ دب 
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 توميا  ال فاسا  كالبعوث السابلة كنتائجاا   0

 كتأريره علس سلومياتام اليومية  اإلدمانباب الليو يعانون مو اضطراب الش لبعنم حظة الباحث المي انية   4

 اإلدمانالمعرلية ك لإن  يمكو اللود إن مشكلة البعث تتع د بصوفة كساسية لي الع اة بيو التشوها كبضاًء علس ما تل م 

 المجتما ل ب لئة الشباب كاللل يضعكس بالجركفة علس 
 

 : البحث تساؤالت. 2.1

 التساؤد الرئيس للبعث ليبكيتلخص 

 الشباب؟ل ب  كالتشوها  المعرلية اإلدمانما الع اة بيو 

 كيتفرع مض  ا سئلة التاليةب

 ما م ب تأرير التشوها  المعرلية لي الشباب؟ -0

 الشباب ؟علس  اإلدمان تأريرم ب ما  -4
 

 : البحث أهداف. 3.1

 الكشف عوبإلس  يا ف البعث العالي

  اإلدمانبكع ات   التشوها  المعرلية ل ب الشباب معرلة  0

  للعيضة الزمضي،العمر  _ التعليمي _ الضوع )المستوبالخصائص  بيو ا الفركاالكشف عو   4
 

 :البحث أهمية. 1.1

 مو خ د ما يليب اإلدمانبكع اتاا ل ب الشباب كتضبا كهمية هلا البعث مو موضوع التشوها  المعرلية 

 -النظرية: األهمية . 1.1.1

 -تأتي كهمية البعث العالي الضظرية مو االعتبافا  التاليةب 

 اإلدمانبكع اتاا  الشباب يتضاكد البعث العالي موضوًعا ج يً ا عو التشوها  المعرلية ل ب  

  يستم  البعث كهميت  مو خ د الفئة العمرية التي يتضاكلاا 

 كتوجي  االهتمام نعو معالجة ا لكاف الخا ئة كالمشوهة ل يام  اإلدماني الشباب عو مخا ر إرافة كع 

 -األهمية التطبيقية: . 2.1.1

  تولير كداة للياس التشوها  المعرلية ل ب الشباب 

   يتيح المجاد لبعوث كخرب تتضاكد التشوها  المعرلية ل ب الشباب لي المجاال  المختلفة، كم ب تأريرها علس الماافا

 ل يام العياتية 

  علس  االستفادة مو نتائو البعث مو خ د تل يم توميا  ا  تساهم لي كن يتعرف اللائميو علس الم افس كالجامعا

   كمخا ر ا لكاف المشوهة ل ب لشباب  التعا ي للمثررا  العلليةمخا ر 
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 :البحث مصطلحات. 5.1

 بcognitive distortions التشوهات المعرفية -1

، تعريفًا للتشوها  المعرلية للاد إنااب مضظومةة مةو ا لكةاف الخا ئةة التةي تظاةر كرضةاء الجةغ  الضفسةي 4111)كضا بي  كفكن 

عض ما تفجر ا ح اث الجةارطة مخططًةا ريةر كااعيًةا، كلكةل لةرد ااعة ة مةو ا لكةاف الشخصةية اللابلةة ل نعةراف، كالتةي تجعةل 

للابليةة ل نعةراف متصةلة ببضةاء الشخصةية كالمخطة  المعرلةي، كهةي الشخص عرضة للجغ  الضفسي بطريلة لرية ة تبة ك هةله ا

مجموعة مو العمليا  العللية تمنل كخطاء لي التفكيةر تسةتنير كلكةاًفا كمعتلة ا  سةلبية تبعةث بة كفها مشةاعر سةلبية كتتة خل لةي 

 ، 01ب 4111تشكيل استجابا  الفرد السلومية" )كفكن بي ، 
 

 : Youth الشباب -2

عاًما  كنشأ هلا  42ك 01، "الشباب" علس كنام ا شخاع ممو تتراكح كعمافهم بيو 4101ا مم المتع ة )تعّرف مضظمة 

، ككارت  الجمعية العامة لي ،A 36/215 )انظر ،0911) للشباب ال كلية للسضة التعجيرية ا عماد التعريف لي سياق

هلا التعريف، مما توضح العولية السضوية إلس    كتستض  جميا إحصاءا  ا مم المتع ة بشأن الشباب0910لعام  36/28 ارافها

 ،4101مضظمة ا مم المتع ة ) د ال يمورراليا كالتعليم كالعمل كالصعة حو المتع ة ا مم مضظومة لإلحصاءا  التي تضشرها

  Addiction :اإلدمان -3

بأن  حالة نفسية ككحيانا عجوية تضتو عو تفاعل الكائو العي ما العلاف   اإلدمان، 0993عرل  هيئة الصعة العالمية )سضة 

كمو خصائصاا استجابا  ككنما  سلوك مختلفة تشمل دائما الرربة الملعة لي تعا ي العلاف بصوفة متصلة كك دكفية 

ي علس كمنر مو مادة كاح ة  للشعوف بأرافه الضفسية كك لتجض  اآلراف المزعجة التي تضتو مو ع م تولره  كا  ي مو المتعا 

 ككضيف للتعريف الساب  الخصائص التالية لإلدمانب

 الرربة الملعة لي االستمراف علس تعا ي العلاف كالعصود علي  بأل كسيلة  -ك

 كإن مان بعن الم مضيو يظل علس جرعة رابتة  ،زيادة الجرعة بصوفة متزاي ة لتعود الجسم علس العلاف -ب

 كالعجول علس العلاف  االعتماد الضفسي -ج

 ظاوف كعراض نفسية كجسمية مميزة لكل علاف عض  االمتضاع عض  لجأة  -د

  ،4103، )ال مردا  تما لمجالفرد الم مو كااآلراف الجافة علس  -هـ

 :البحث حدود. 1.1

 -ااتصر البعث العالي علس الع كد التاليةب 

  اإلدمانبكع ات   الشباب ل بالع كد الموضوعيةب التشوها  المعرلية  -0

  ،عام 42إلس  01)عمر  مو الشباب،لئة  الع كد البشريةب -4

  لمملكة العربية السعوديةمضا   باالشباب مو مختلف اللئة الع كد المكانيةب يطب  البعث العالي علس  -3
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 م 4144الع كد الزمانيةب تم تضفيل البعث العالي لي العام  -2

 

 :البحث أدوات. 1.1

 -البعث العالي علس كدكا  اللياس التاليةب ااتصر  كدكا  

 )إع ادب الباحث،س التشوها  المعرلية للشباب   مليا ،0
 

 اإِلطاُر النظَِري. 2

 تمهيد: -

كم ب التأرير السيئ لي سلومياتام، مما  ،اإلدمانما مشكلة ال يخفس علس المتخصصيو الصعوبا  التي يواجااا الشباب          

يجعلاا مسيطرة علي  كمتعكمة لي ، كمثررة لي نواحي حياة الشخص المتعا ي، كمو رم تظار المشك   لي مستواه ال فاسي 

 التغيرا  السلومية إلس  كحالت  الصعية كا فت  المالية، إضالة

كح  فمائز معرلة ا سباب، كلي هلا الفصل نوضح  ،إلدمانابكع ات  الشباب  ل بكتُع  دفاسة التشوها  المعرلية 

 -ب االتيمو خ د  اإلدمانبل ب الشباب كع ات  الع اة بيو التشوها  المعرلية 

 اإل اف الضظرل  -

  ال فاسا  السابلة -

 لركض البعث  -

 األول المحور : 

 التشوهات المعرفية cognitive distortions: - 

تُع  المكتسبا  العياتية كالخبرا  الشخصية كح  كهم الرمائز التي تُشكل السلوك الشخصي بشكل مباشر، كهله الخبرا          

حلود مضطلية لما يتعرض ل  مو مشك   حياتية كك مشك   نفسية، كهلا ما ذه  إلي  )كفكن إلس  تساع  الشخص لي الومود

، كملل  اتجاهات  كُمنُل  تُع  بمنابة كموف مامة كذا  ملة كريلة بسلوم  الصعيح، ككن ما بي ، كن ما يفكر ب  الفرد حود نفس 

يكتسب  الفرد خ د حيات  مو معلوما  كمفاهيم كميغ للتعامل يستخ ماا جميًعا لي مواجاة المشك   الضفسية المختلفة التي 

 ، 039ب 4140تعترض حيات  )الع د، عادد، 

 يةب تعريف التشوها  المعرل- 

بسب  ترجمة ا لكاف  نفس ،افتكاب ا خطاء لي ح  مجتمع  كلي ح  إلس  إذاً لإن التشوها  المعرلية ا  تثدل بالفرد

سلوميا  خا ئة، كيكون لاا تأرير سلبي كنفسي علس الفرد، كمو هله ا خطاء تعا ي  للمخ فا ؛ للل  كحاكد لي إلس  السيئة

 هلا البعث الكشف عو ع اة التشوها  المعرلية بتعا ي المخ فا  
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 ، 4111)كفكن بي ،  تعريفً   0

مضظومة مو ا لكاف الخا ئة التي تظار كرضاء الجغ  الضفسي عض ما تفجر ا ح اث الجارطة  عو هي عبافةلتشوها  المعرليةا

مخططًا رير كااعيًا، كلكل لرد ااع ة مو ا لكاف الشخصية اللابلة ل نعراف، كالتي تجعل الشخص عرضة للجغ  الضفسي 

  المعرلي، كهي مجموعة مو العمليا  العللية تمنل بطريلة لري ة تب ك هله اللابلية ل نعراف متصلة ببضاء الشخصية كالمخط

كخطاء لي التفكير تستنير كلكاًفا كمعتل ا  سلبية تبعث ب كفها مشاعر سلبية كتت خل لي تشكيل استجابا  الفرد السلومية 

 ،  01 4111)كفكن بي ، 

 ،4111تعريف )عب  هللا، عادد   4

فدكد لعل إلس  مواجاة كح اث العياة، كمو رم ا فت  علس التكليف مما يثدببأناا كلكاف سلبية تثرر سلبًا لي ا فة الفرد علس  

 ، 19ب 4111انفعالية زائ ة ال تت ئم ما المواف كك الع ث كا  ال يكون الفرد علس كعس باله ا لكاف )عب  هللا، عادد، 

 ،  ,4119Clemmer)تعريف   3

المضطلية، كالتي يعتل  كناا تتسب  لي استمراف االضطرابا  الضفسية،  التشوها  المعرلية بأنااب كهي ا لكاف المبالغ لياا كرير

كهي التعريفا  كا خطاء المعرلية لي معالجة المعلوما  التي يستخ ماا الفرد بصوفة تللائية عو الموااف العياتية كيترجماا 

فا  التي ككضع  مفاوم التشوها  بصوفة سلبية كتسب  لام الشعوف بالجي  كا لم، كيع  هلا التعريف مو ككائل التعري

 ،Clemmer) ، 490ب 4119المعرلية مو ناحية المفاوم كا رر الضاتو عو هله ا لكاف السلبية،

 ، 4101Sporrie&Tumasjanتعريف )  2

تطوف إلس  بأناا كلكاف كمعتل ا  سلبية تتجمو تلييما  خا ئة، حيث يتم تلييم الخبرا  كاللا  كاآلخريو بشكل متعيز، مما يثدب

، Sporrie&Tumasjanالبيانا  )بعن المشك   الضفسية كاالجتماعية ل ب الفرد، نتيجة بعن ا خطاء المعرلية لي معالجة 

  ، 123ب 4101

 ، 4101م ح ال يو، )تعريف   1

كالتفكير الكافري، إن التشوها  المعرلية عبافة عو مضظومة مو ا لكاف الخا ئة، كتشملب التفكير النضائي، كالتلييم الزائ ، 

استضتاجا  خا ئة لي إدفاك إلس  كالتجري  االنتلائي، كالتفسيرا  الشخصية  كالتي تظار كرضاء الجغ  الضفسي، كتثدل ب كفها

الموااف الواضعة كتثرر سلبًا علس ا فة الفرد لي مواجاة ضغو  العياة كالتوال  الضفسي كاالجتماعي ما البيئة المعيطة 

 ، 114ب 4101)م ح ال يو، 

 ، 4101تعريف )العصاف،   1

ن حظ ا رر الضفسي لاله التشوها  المعرلية، لتلود إس م العصاف كناا تل  التعريفا  كا خطاء المعرلية لي معالجة 

المعلوما ، التي يستخ ماا ا لراد بصوفة تللائية عو كح اث العياة بطريلة سلبية، كتسب  لام الشعوف بالجي  كا لم  

ب 4101ف الضفسية التي تضتو مو التشوها  المعرلية، كا لكاف السلبية )العصاف، لالشعوف بالجي  كا لم هو كاح  مو اآلرا

01   ، 
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 ، 4101تعريف )المطافنة،  9

كن التشوها  المعرلية كلكاف خا ئة يعملاا ا لراد، كتثرر علس نموهم العللي كاالنفعالي السول، كيست عي العمل علس 

 ، 00ب 4101لراد  )المطافنة، التخلص مضاا، كك تع ي  مستوب انتشافها بيو ا 

 ، 4109)معم ،  تعريف  1

التشوها  المعرلية علس كناا خلل لي نظام معالجة المعلوما  ل ب الط ب يضتو عض  مجموعة مو ا لكاف المعرلية، كالغير 

ف سواء ما زم ئ  مضطلية، كالتي تُترَجم لي شكل مجموعة مو السلوميا  ال سوية يتخلها الطال  مردة لعل لي موااف  المختل

 ،       494ب 4109كك كساتلت ؛ مما يعوق استفادت  مو العملية التعصيلية، كملل  مواجات  للمشك   العياتية )معم ، 

  :أسباب التشوهات المعرفية- 

 كن التشوها  المعرلية تعضي التشوها  لي التفكير كتَع ث ل ب ا لراد لع ة كسبابب 

 لي مرحلة الطفولة  كنما  التضشئة الخا ئة -ك

 كسالي  المعاملة الوال ية  -ب

 ضغو  مرب ما بع  الص مة  -ج

 الرلن االجتماعي الُم فك  -د

 اللل   -هـ

 ، 200ب 4144،الضم  التجضبي للشخصيا  )عب  الواح ، المصرل -ك

  :مظاهر وأبعاد التشوهات المعرفية- 

تبايض  البعوث لي تع ي  مظاهر التشوها  المعرلية ل ب العيضا  التي تضاكلتاا بال فاسة؛ كمو هله ال فاسا  دفاسة 

االستضتاج، االنتلاء السلبي، لوم إلس  التي كم   كن هضاك خمسة كنما  للتشوها  المعرلية هيب )اللفز ،4140)بكرل، كالضوبي، 

إلس  مظاهر التشوها  المعرلية تُلسم، لي نتيجة دفاست  كن 4140)الشالعي، ، بيضما كفجا اآلخريو، التعميم، التفكير الكافري،

)الشالعي، كفبعة عوامل كساسية لمكونا  لرعية هيب )التجري  االنتلائي، التعميم الزائ ، الكمالية، لوم اللا  كاآلخريو، 

إلس  المعرلية؛ هيب )التفكير النضائي، اللفز ستة كشكاد مو التشوها  4144عب  الواح ، المصرل، ح د مما ،  4140

  االستضتاجا  المبالغة، التغلغل، لوم اللا  اآلخريو، الملافنا  المجعفة، كالتعميم الزائ ،

 :أهم التشوهات المعرفية 

 ب الكافري التفكير -ك

اإلستغراق إلس  يميل الفردهو تواا سلبي مو جان  الفرد للمستلبل، كيعتل  لي ح كث كشياء سوف تعود علي  بأموف سيئة، ك

                   .،31-39ب 4140،)الشالعيكت اي  الضظر لي االحتماال  كالضتائو ا سوك للمواف 

 ب االنتلائي التجري  -ب

هو الترميز علس التفاميل التي كُخرج  مو سياااا، كتجاهل ريرها مو المميزا  البافزة لي المواف كتصوف التجربة برمتاا 

 .(Lester&etal,2011: 300)علس كساس هلا الجزء 
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توجي  الفرد اهتمامات  كانتباه  بشكل خاع  ح  التفاميل السلبية،  واالنتلائي؛ ه)بيرني كبيتر كستيفو، للتجري   كعرف

كيضشغل باا بشكل مبير، مما يتجاهل كل مو التصوفا  اإليجابية ا خرب، إن  ال يرب الصوفة بشكل كاضح كملي، كلكض  

 .،39ب 4140)الشالعي،يراها مو جان  كاح ؛ حيث يرمز علس الجان  السيئ كالسلبي مضاا 

 كير االنفعاليب التف -ج

كا  عّرف العلماء التفكير االنفعالي بأن  المشاعر السلبية التي توضح  بيعة ا شياء العليلية، كتجربة الوااا؛ كذل   ناا 

انعكاس لأللكاف المرتبطة باالنفعاال  لي التفكير لي شيء ما حليلي يعتم  علس الشعوف، رم يرسمون هم الضاايا  لألح اث بضاء 

سام ال اخلي، متجاهليو كل احتماد كك دالئل إلمكانية ح كث العكس؛ كبضاء علي  يلوم الفرد بتفسير ا ح اث مو خ د علس إحسا

 .،03ب 4140)مباح،مشاعره م ليل إلربا  العلائ  

 -التفكير النضائيب  -د

شياء إما بيجاء كك سوداء، حسضة كح  كسالي  التفكير التي تُسب  االضطراب الضفسي كالعللي، حيث يميل ا شخاع إلدفاك ا  

كك سيئة، خبينة كك  يبة، ماداة كك خا ئة، دكن كن ي فموا كن الشيء الواح  اللل ا  يب ك لي ظاهر ا مر سيئًا ا  تكون لي  

 .،300 – 301ب 0992)إبراهيم، نتائو إيجابية، إلس  كشياء إيجابية، كك يُثدل

المسألة مو جميا إلس  ، كالتي تُع  خطأً فئيًسا لي التفكير حيث إن المفكر ال يضظركا  يُلص  ب  كيًجا الضظرة الجيلة لألموف

 التزم ، كع م تطوير الفكرإلس  ا كج ، كلكو مو كج  كاح  كهو النضائيا  مو التفكير التي تتسم بالع ة كالتطرف، كالتي تلود

 .،11ب 4101)رانم، 

 التعميم الزائ ب  -هـ

لتراض كن عواا  خبرة كك نتائجاا كاح ة يُمكو تعميماا علس بااي ا ، هوBarriga)،4111خص  بريجا كالتعميم الزائ  مما يُل

 .(Barriga,2000: 37)التجافب المشاباة لاا لي المستلبل 

 الضتائوب إلس  اللفز-ك

 .،30ب 4111)مامل،يعضي التضبث بالغي  حيث يتصرف الشخص مما لو مان  تواعات  السلبية للمستلبل حلائ  كبراهيو مستلرة 

 التاويل كالمبالغةب  -ز

هو ببسا ة إعطاء ا موف كمبر مو حجماا الطبيعي، كالتاويل كالمبالغة هو كن يُعطي الفرد كزنًا كمبر للجعف، كك الفشل، كك 

 ، 02ب 4140،)مباحتا ي  معسوس كمنر مض  لللوة، كك الضجاح 

ا ر الوااعية؛ لالتلليل مو اللل  منل  منل تجخيم المخإلس  كن التلليل مو المخا ر الوااعية يثدل ،0992)إبراهيم،كيُجيف 

  .،39ب 0992)إبراهيم، االن لاع، كتكراف التجافب الفاشلةإلس  المخا ر الفعلية رالبًا ما يُثدل

  (Barriga,2000)التفسيرا  الشخصية العا فيةب كيراها  -ح

ناا تعضي تعمل المسثكلية الشخصية عو ا ح اث السلبية، كتفسير منل هله ا ح اث مأناا تعِمل معاني شخصية ا

(Barriga,2000. 37).،  كيراها )كليس، كناا كل تفسير الشخص لألموف كاتخاذ اللرافا  بضاء علس المشاعر كللا لما يفجل  كك

 . (Ellis,1997, 63) يرتاح ل  كيرر  لي 
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  :الملافنة - 

تفسير إلس  ميل الفرد لُملافنة نفس  باآلخريو بطريلة سيئة ليظو دائما كن  لي كضا كمنر سوًء مو اآلخريو، كيلجأإلس  شيرتُ 

ا ح اث كك تعفيز نفس  كك الغير لي ضوء معايير رير كااعية، تُرمز بشكل كساسي علس اآلخريو الليو يب كن كلجل مض ، كيج  

 ،    01ب 4140،)مباح فنةنفس  كال لي الملا
 

 :تأثيرات التشوهات المعرفية 

آراف سلبية علس الفرد كالمجتما، لمو تأريرها علس الفرد الشعوف باالمتئاب كاللل  إلس  ا  تُثدل التشوها  المعرلية

حيث فكب كن التشوها  المعرلية هي مجموعة مو ا لكاف الخا ئة التي  ،4101)كبو شاكيش،كالتوتر، كهلا ما تع ث عض  

استضتاجا  خا ئة، تُثرر علس إلس  يعتل  الفرد بصعتاا تجاه ذات  كك اآلخريو كك المستلبل مو حول ، لإن هله الطُرق تُثدل

  .،39ب 4101)كبو شاكيش،االمتئاب كاالنطواء كالشعوف باللل  إلس  مضظومة ع اات ، كا  تُثدل

 أنواع التشوهات المعرفية التي تبناها الباحث في البحث الحالي:

تختلف التشوها  المعرلية باخت ف ا شخاع كرلالتام كتجافبام الشخصية كالعياتية، للل  لإن الباحث سيتبضس 

يمكو اختيافها عشوائيًا إنما مجموعة مو التشوها  المعرلية التي يراها مضاسبة لموضوع بعن ، كهله ا نواع مو التشوها  ال 

الب  كن تلوم علس دفاسة كمضاو مع د، كبضاًء علي  لل  اام الباحث بعمل دفاسة استط عية علس مجموعة مو ا  باء ككساتلة 

علم الضفس كخبراء الصعة الضفسية لي مضطلة جازان، حيث كج  إليام سثاال مفتًوحا استط ًعيا حود كمنر التشوها  المعرلية 

وًعا ل ب الشباب متعا ي المخ فا  كمترددل العيادا  الضفسية لع ج المخ فا  لكان  اإلجابة مجموعة مو التشوها  شي

 التاليةب

 التفكير المنالي   0

 التاويل كالمبالغة    4

 التعميم   3

 التفسيرا  الشخصية )الشخصضة،    2

 التفكير النضائي   1

 التاويو  1

  اإلدمانباتاا مو التشوها  المعرلية للبعث لي ع  كبضاًء علي  لإن الباحث سيتبضس هله ا نواع

 اإلدمان:- 

 : اإلدمانتعريف • 

بأن  حالة نفسية ككحيانا عجوية تضتو عو تفاعل الكائو العي ما العلاف   اإلدمان ،0993عرل  هيئة الصعة العالمية )سضة 

ف بصوفة متصلة كك دكفية كمو خصائصاا استجابا  ككنما  سلوك مختلفة تشمل دائما الرربة الملعة لي تعا ي العلا

ي علس كمنر مو مادة كاح ة  رافه الضفسية كك لتجض  اآلراف المزعجة التي تضتو مو ع م تولره  كا  ي مو المتعا آللشعوف ب

 ككضيف للتعريف الساب  الخصائص التالية لإلدمانب

 الرربة الملعة لي االستمراف علس تعا ي العلاف كالعصود علي  بأل كسيلة  -ك
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 كإن مان بعن الم مضيو يظل علس  ،زيادة الجرعة بصوفة متزاي ة لتعود الجسم علس العلاف -ب

 جرعة رابتة 

 ي كالعجول علس العلاف االعتماد الضفس -ج

 ظاوف كعراض نفسية كجسمية مميزة لكل علاف عض  االمتضاع عض  لجأة  -د

 ،4103، )ال مردا  تما لمجااآلراف الجافة علس الفرد الم مو ك -هـ

 المتعا ي برربة ُملعة لي العصود علس المخ فلياا  التي يصل المرحلة ، بأن 4104 ،مما عرل  )العراحشة، كالجزازل   

المخ ف إلعادة إلس  بأل  ريلة مان ، ككجود اعتماده جسمي كك نفسي، كيفل  اتزان  إن ترك المخ ف؛ مما يستوج  العودة

الولاة )العراحشة، إلس  ظاوف كعراض انسعابية ا  تثدلإلس  االتزان المفلود، ككن االنلطاع الفجائي عو المخ ف يُثدل

 ، 01ب 4104كالجزازل، 

  :اإلدمانأبعاد 

 -ليب  اإلدمانمنل كبعاد تت

 زيادة جرعة المادة المتعا اة إلس  ميل  0

 اعتماد ل  مظاهر ليزيولوجية كاضعة   4

 حالة تسمم عابرة كك مزمضة   3

 فربة اارية تررم الم مو علس معاكلة العصود علس المادة المتعا اة بأية كسيلة   2

 .،33ب 4100تأرير م مر علس الفرد كالمجتما )معم ،   1

 

  على المخدرات:  اإلدمانأعراض- 

الرربة ال ائمة لي  ،احمراف العيضيو ،اإلجااد كا فق التغلية،، سوء جس ية كاراف كجود ع ما مو الضاحية الجس يةب  ،0

 كالليء كالغنيان  ،الضوم، الُسعاد الش ي ، افتفاع دفجة حرافة الجسم

اإلهماد لي المظار كع م االهتمام ب ،  بصوفة شب  دائمة، االنطوائية كالعزلة عو اآلخريوإلس  يميلب سلوميةمو الضاحية ال ،4

، تعا ي الوازع ال يضي، الضص  كاالحتياد ،الكلب ،التلاعس عو العمل كع م الل فة علس إنجاز الماام ال فاسي،التأخر 

 .،93ب 4103االنتعاف )ال مردا ، إلس  ، الميلالمخ فةالمواد 
 

 اإلدمانالتشوهات المعرفية و : 

كن التشوها  المعرلية كمبع  سببًا فئيًسا لي تعا ي المخ فا  كالكعود كسببًا؛ لع كث  (Zamani& etal.,2014) كيرب

سلوميا  إلس  التشوه الفكرل، كيُترجمإلس  اضطراب الوسواس اللارل كاالمتئاب علس كساس كن هله االضطرابا  ترجا

ل نية حود اللا  منلب الشعوف بالعجز، كالشعوف باليأس، كلوم كلكاف كمعتل ا  العإلس  مجطربة إذ تُشير هله التشوها 

 . (Zamani& etal.,2014) اللا 
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  السابقة  لدراسات: الثاني المحور 

 تع د  ال فاسا  التي تضاكل  جوان  البعث، لاضاك دفاسا  تضاكل  التشوها  المعرلية، ككخرب تضاكل  تعا ي المخ فا 

  بكهي ماالتي، ،)اإلدمان

التعرف علس عوامل تعا ي اللض  كالكعود ل ب المراهليو، إلس  كالتي ه ل  (Brumback,etal., 2021)دفاسة   0

كاهتم  ب فاسة التأرير المعرلي كالخصائص االنفعالية كالشخصية، ككظار  الضتائو افتبا  التواعا  اإليجابية للكعود 

لبعث عو الضشوة بزيادة استخ ام اللض  لي كا  مبكر مو سو كالبعث عو الضشوة افتبا ا بزيادة الشرب لي حيو افتب  ا

  ، عام01)

ية م اللة تشخيصية لي التعا ي للمواد اإلدمانمعرلة المعتل ا  إلس  التي ه ل  ،4101)الباضساكل، كرضيم، دفاسة   4

كظار  الضتائو تفوق  ية نعو التعا ي ككبعاده، مماال مانالمخ فة ل ب عيضة مو المراهليو، عو افتبا  بيو المعتل ا  

اإلناث ملافنة باللموف كالريفييو ملافنة بالعجرييو لي المعتل ا  ال يضية كاالتجاه نعو التعا ي، مما كمكو التضبث باالتجاه 

  نعو التعا ي مو خ د المعتل ا  ال يضية

التعل  مو م ب ع اة التبعية الشخصية كالتشوها  المعرلية ل ب الشباب الجامعي  (Avcicagir, G. 2018)دفاسة   3

سفر  نتائو ال فاسة عو كجود h، مفردة، كا  199حيث تم تطبي  ال فاسة علس عيضة مو الشباب الجامعي اواماا )

 ,Avcicagir) لي سلومياتامالتبعية الشخصية إلس  افتبا  مبير بيو كجود تشوها  معرلية ل ب الشباب الجامعي كميلام

G. 2018). 

كالتي استا ل  لعص ما إذا مان التشوي  المعرلي تثرر علس الع اة بيو التعرض  (Miller&etal., 2017)دفاسة   2

للعضف كمشك   سلوميا  تعا ي المخ فا  ل ب عيضة مو المراهليو اللل يتللون الع ج الضفسي لي إح ب المستشفيا ، 

ن هضاك كجود تأريرا  مباشرة للتعرض للعضف ترتب  بالتشوي  المعرلي كتكون موشًرا إيجابيًا لتعا ي كتومل  الضتائو ك

المراهليو المواد المخ فة كتوج  ع اة مباشرة بيو كن يكون الفرد كمنر عضفًا، كالتشوها  المعرلية، كتعا ي المواد 

 الضفسية لي سو المراهلة 

لمعرلة الع اة بيو ضغو  ا اران كالتشوها  المعرلية كبيو تعا ي المواد  استا ل  ،4101)عب  المضعم، دفاسة   1

المثررة نفسيًا ل ب عيضة مو المراهليو، ما معرلة الفركق بيو المراهليو كالمراهلا  لي م ً مو التشوها  المعرلية 

اة إفتبا ية موجبة بيو التشوها  كضغو  ا اران كاالتجاه نعو تعا ي المواد المثررة نفسيًا، ككربت  الضتائو كجود ع 

المعرلية كالتعا ي ل ب المراهليو، ككجود لركق دالة إحصائية بيو اللموف كاإلناث لي تعا ي المواد الضفسية، ككجود 

  المعرليةلركق ذا  داللة إحصائية بيو اللموف كاإلناث لي التشوها  

رلية كإشكالاا كم ب تأريرها علس الشباب الجامعي، كإع اد التعرف علس التشوها  المعإلس  ،4101دفاسة )م ح ال يو،   1

،  ال  ك البة مو ملية التربية جامعة عيو 311ملياس للتشوها  المعرلية للشباب الجامعي، كا  تكون  العيضة مو )

كهم  ، كبعاد1شمس، كا  كسفر  نتائو البعث مو التومل لملياس التشوها  المعرلية للشباب الجامعي كاللل احتوب )

التجري  االنتلائي، )م ح  -التاويو كالتاويل  -التفكير الكافري  -التفسيرا  الشخصية  -التعميم الزائ   -)التفكير النضائي 

 ، 4101ال يو، 
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لعص الع اة بيو التشوي  المعرلي، كتعا ي المواد المخ فة كتأرير هله إلس  ه ل  (Miller &etal., 2013)دفاسة   9

الع اة علس التفكير االنتعافل ل ب المراهليو مو المرضي الضفسييو، ككم   ال فاسة كن المراهليو الليو يُعانون مو 

 التشوي  المعرلي العاد تزي  ل يام المشك   المتعللة  

، عو كجود ع اة افتبا ية موجبة دالة إحصائيًا بيو التشوها  المعرلية كبيو الع كان، لل  مان 4103دفاسة )العافري،   1

ه ف ال فاسة معرلة الع اة بيو التشوها  المعرلية كالع كان ل ب م مضي المخ فا ، كمعرلة الفركق بيو م مضي 

ن ا دكا  مضاا استمافة البيانا  ا كلية، المخ فا  كرير الم مضيو لي التشوها  المعرلية كالع كان، كاستخ م  بع

 ، 4103كملياس السلوك الع كاني، كملياس التشوها  المعرلية )العافري، 

معرلة التشوها  المعرلية كع اتاا بسمة االنبسا  كاالنطواء ل ب متعا ي إلس  ، التي ه ل 4103دفاسة )السضي ل،   9

التشوها  المعرلية، كالصوفة السعودية لملياس إيزن  للشخصية،  المخ فا  كالمتعاليو مض ، كاستخ م الباحث ملياس

ككظار  الضتائو كجود ع اة  ردية بيو التشوها  المعرلية كاالنبسا  كاالنطواء، ككظار  الضتائو كن التشوها  

  ،4103المعرلية ل ب المتعاليو بلسم التضويم مان  كمنر مو المتعا يو لي العيادا  الخافجية )السضي ل، 

بعن االضطرابا  منل )االمتئاب، الوسواس اللارل، شعوف الفرد إلس  ككربت  نتائو ا بعاث كن التشوها  المعرلية تثدل

بالعزلة، ميل  لإلنتعاف، الليام ببعن السلوميا  الع كانية، مما ترتب  بالُلهانية، كالُعصابية، كالجريمة، كتزي  شعوفه 

 دمان اإلنترن ، كاللل  االجتماعي، مما تزي  مو التأرير بالسل  علس تل ير اللا  بالجغ  الضفسي كإدمان المخ فا ، كإ
 

 السابقة: دراساتال تعقيب الباحث على 

لركاًا بيو التشوها  المعرلية ككررها لي إدمان تعا ي كج  كمو خ د استعراض ال فاسا  السابلة ي حظ الباحث 

ملل  كربت  ال فاسا  السابلة  لي متغيرا  الجضس، كالعمر، كالمستوب النلالي، كاالجتماعي، كاالاتصادل  متمنلالمخ فا   

كجود تشوي  معرلي ل ب ا لراد الم مضيو علس المخ فا ، مما ي د داللة كاضعة علس كجود ع اة بيو التشوها  المعرلية 

ال فاسا  السابلة علس المضاو الومفي اإلفتبا ي كهلا المضاو كمو حيث المضاو اعتم   كرل  كإدمان تعا ي المخ فا   

 اللل سيتم اتباع  لي هلا البعث 

بعن العوامل التي كسام  لي التشوها  المعرلية مضاا العوامل  كمو نتائو ال فاسا  السابلة يمكو االستفادة مو

الي  معاملة الوال يو، ككنما  التعل ، كمعيلا  كتل ير اللا ، كاضطراب الشخصية كالعوامل االجتماعية منلب كس ،الضفسية

نتيجة تغيرا  لي سلومياتام  اإلب اع، كريرها مو العوامل ملل  ظار  ع اة بيو التشوها  المعرلية كسلوميا  ا شخاع،

  الصعية، ملل  ظار  ع اة بالسلوك المجاد للمجتما، كالسلوك الع كاني لألشخاع ذكل التشوها  المعرلية 

كيعاكد الباحث االستفادة مو ال فاسا  السابلة مو خ د االستفادة مو ا دكا  المستخ مة ك بيعة العيضة المستا لة، 

كملل  اإلجراءا  التي سيتبعاا لي البعث العالي، كمو تفسيرها للضتائو، كحود  بيعة الع اة بيو متغيرا  ال فاسة، كملل  

سابلة لي بعن  العالي، كالبضاء علياا آخًلا لي اإلعتباف مل ما جاء  ب  ال فاسا  السابلة سيستفي  الباحث مو نتائو ال فاسا  ال

 حتس ال يكون العمل مكرًفا 
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 فروض البحث الثالث المحور: - 

 -كيفترض الباحث اآلتيب 

 اإلدمانتوج  ع اة افتبا ية دالة إحصائياً بيو التشوها  المعرلية ك -0

  )الجضس، التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبًعا لمتغير الضوع توج  لركق دالة إحصائياً لي -4

 توج  لركق دالة إحصائياً لي التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبًعا لمتغير مستوب التعليم  -3

 توج  لركق دالة إحصائياً لي التشوها  المعرلية ل ب الشباب تبعا لمتغير العمر الزمضي  -2

 

  وإجراءاته: البحث منهجية. 3

كع اتاا بالتشوها  المعرلية ل ب الشباب كاإلجابة علس التساؤد الرئيس للبعث  اإلدمانلتعرف علس دكالا ا البحث:منهج . 1.3

  ل ب الشباب لي المجتما السعودل؟ كللل  استخ م الباحث المضاو الومفي التعليلي  اإلدمانما الع اة بيو التشوها  المعرلية ك

مو عام، كالليو يمكو تعرضام لتعا ي المخ فا   42إلس  عام 01كون مجتما البعث مو الشباب مو يت مجتمع البحث:. 2.3

 .السعوديةكالجامعا  بمختلف مضا   المملكة العربية  الم افس

بمختلف مضا    ،اإلدمان) اشتُل  عيضة البعث مو الشباب، كالليو هم معرضيو لخطر تعا ي المخ فا  عينة البحث:. 3.3

 جوجل، لأجاب علس الملياس علس موااا التوامل االجتماعي عبر نماذج كاام الباحث بضشر الملياسالمملكة العربية السعودية، 

، شاب كشابة تم اختيافهم بطريلة عشوائية مو المجتما ا ملي للبعث مو مختلف المضا   بالمملكة العربية السعودية 031)

تبوك، كا  بلغ متوس  عمر العيضة  –اللصيم  –الباحة –نجران  -عسير -جازان –مكة المكرمة –شراية المضطلة ال–)الرياض 

  19 1سضة، كانعراف معيافل ا فه  314 

 ا ساسية ، التالي يوضح توزيا العيضة 0) كج كد

  :خصائص عينة البحث- 

 لراد عيضة البعث كلي ضوء هله المتغيرا  يلوم هلا البعث علس ع د مو المتغيرا  المتعللة بالخصائص الشخصية 

 يمكو تع ي  خصائص كلراد عيضة البعث مما هو موضح لي الج كد التاليب

 031 )ن( =العينة الدراسة موزعين وفق النوع والمؤهل الدراسي والعمر الزمنى  ( توزيع1جدول )

 المضطلة

 الضوع

 اإلجمالي

 سننك ذمر

18-15 21-19 24-22 18-15 21-19 24-22 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

ل
نو
را
 

س
يو
ف
لو
كا
 ب

علي
  
سا
فا
د

ا
 

 130 6 9 6 18 3 6 0 0 9 4 4 20 7 23 7 0 0 8 اإلجمالي
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 -:البحث تنفيذ إجراءات. 1.3

 حساب الخصائص السيكو مترية للملياس  ،0

 علس العيضة ا ساسية  تطبي  الملياس ،4

  و االستجابا  علس كسئلة الملياسالتأم  م ،3

 البعث إجراء التعليل اإلحصائي لإلجابة علس تساؤال   ،2
 

 -: البحث أدوات. 5.3

 ملياس التشوها  المعرلية )إع اد الباحث،  0

اع  الباحث الملياس بأسلوب دلفال بع  عرض ع ة كبعاد تخص التشوها  المعرلية لتعكيم علس مجموعة مو ا خصائييو 

مضام ا  باء بمستشفس االفادة للصعة الضفسية كمستشفس الط  الضفسي، كمعلمي الم افس، ككساتلة الجامعا   اإلدمانبمجاد 

عو  ري  استمافة استلرائي كُضا باا تساؤد فئيس عو ميفية كضا تصوفك لبضود ملياسي التشوها  المعرلية كع ااتاا 

ا داة التي يتم عو  ريلاا اياس كل خلل لي كعجاء هيئة الت فيس كمو رم الومود للصوفة ابل التعكيم مو السادة  اإلدمان،ب

نظام معالجة المعلوما  للشباب كتشوه إدفام  بطريلة سلبية تثرر علس تفسيره لألح اث كالموااف كهو كح  مسببا  تعا ي 

 لية للشباب المخ فا  كيلاس بال فجة التي يعصل علياا المفعوع مو خ د اإلجابة علس ملياس التشوها  المعر

 كمف ملياس التشوها  المعرليةب  4

كبً ا كالتي  –نادًفا  –كحيانًا  –منيًرا  –هي دائًما كاختياف اجابة كاح ة مو خمسة ب ائل للتعبير ك بض ،، 49يتكون الملياس مو )

 العبافا  ، علس التوالي لكل 1-2-3-4-0تفسر دفجاتاا بـ)

 رية لمقياس التشوهات المعرفية: الخصائص السيكو مت 

 المعكميو تم تطبيل  علس العيضة للتعل  مو مضاسبت  كم ا  كربات  ماآلتيبياس لي موفت  الُمع لة مو االساتلة بع  ميارة المل

  يج  كن ت خل لي التي كن الملياس يليس ما كُع  للياس  مما يلص  بالص ق شمود الملياس مل العضامر م ق الملياسب

مو ناحية رانية؛ بعيث تكون مفاومة لكل مو يستخ ماا  كا  تم التأم  مو  كمفرداتااالتعليل مو ناحية كضوح للراتاا، 

 ياس التشوها  المعرلية مو خ دب م ق مل

كللتعرف علس م ب م ق ملياس التشوها  المعرلية لي اياس ما ُكِضا للياس  تم عرض الصوفة  . صدق المحكمين:0

كالمتخصصيو لي علم الضفس كاللياس الضفسي كالصعة س المعكميو مو كعجاء هيئة الت فيس بع د مو الجامعا  المب ئية عل

افتبا  المفردا  با بعاد لي ضوء التعريف -مضاسبتاا للعيضة-كضوح المفردا ) ك ل  مضام إب اء الركل لي م بالضفسية، 

 ،عضامر الملياس إضالة كك حلف كك تع يل ما يركن  مضاسبًا مو -اإلجرائي

كتراكح  نسبة االتفاق  كتم إجراء التع ي   الملترحة مو المعكميو كذل  للتعرف علس م ب اتفااام علس مفردا  الملياس، 

   %،011 – 11) بيضام علس م حية المفردا  للياس للتشوها  المعرلية بيو

 ب(Factor Analysis  Exploratoryالصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي ) الصدق العاملي .4

، 011مكونة مو) استط عية كجرب الباحث التعليل العاملي للتعل  مو الص ق العاملي لملياس التشوها  المعرلية علس عيضة

 ،Analysis Principal Component بطريلة المكونا  ا ساسية لاوتلضوشاب كشابة 
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للتأم  كن معظم معام   االفتبا  البيضية تزي  عو Correlation Matrix بمصفولة االفتبا  كا  ُفكجع  معام   االفتبا   

كللعصود علس تكويو عاملي يمكو تفسيره تم ت كير العوامل ت كيًرا متعامً ا باستخ ام  ،التعليلممرحلة ككلس لص حية  31 1

مو التبايو الكلي للبضود،  ،%9 12س  عوامل تُفسر نسبة تبايو تراممية مل افه )إلس  كتم التومل Varimax ريلة  

)الجلف  ،، كتم تصضيف العوامل الستة باعتبافها عوامل مو ال فجة ا كلس41 4 -11 2كتراكح  ايمة الجلف الكامو للعوامل )

 الكامو كمبر مو الواح  الصعيح، حس  معياف جيتمان 

كد التالي يوضح الستة عوامل التي مشف عضاا التعليل العاملي كايم التشبعا  علس هله العوامل كايمة الجلف الكامو لكل كالج  

 عامل كنس  التبايو 

 (150)ن=قيم التشبعات على الستة العوامل لمقياس التشوهات المعرفية (2جدول )

 فام البض 
العامل 

 ا كد

فام 

 البض 

العامل 

 الناني

فام 

 البض 

العامل 

 النالث

فام 

 البض 

العامل 

 الرابا

فام 

 البض 

العامل 

 الخامس

فام 

 البض 

العامل 

 السادس

a18 .775 a31 .772 a2 .738 a28 .749 a23 .774 a8 .631 

a14 .772 a33 .720 a3 .709 a26 .747 a24 .663 a11 .612 

a17 .725 a36 .661 a4 .695 a27 .598 a19 .615 a9 .597 

a16 .675 a30 .532 a6 .614 a29 .488 a20 .442   

a15 .672 a32 .424 a1 .492       

a25 .630           

 2.26 2.44 2.60 2.75 2.85 4.55 الجلف الكامو

 8.38 9.04 9.56 10.2 10.56 16.86 نسبة التبايو

 %64.7 التبايو الكلي

بضود تليس مكون  1علي   تشبا النانيبضود تليس الشخصضة، كالعامل  1، كن العامل ا كد ا  تشبا علي  4يتجح مو ج كد )

بضود تليس مكون التعميم،  2بضود تليس مكون التفكير النضائي، كالعامل الرابا تشبا علي   1التاويو، كالعامل النالث تشبا علي  

 بضود تليس مكون التاويل كمو 3بضود كيليس مكون التفكير المنالي  كالعامل السادس تشبا علي   2كالعامل الخامس تشبا علي  

  رم كم  التعليل العاملي االستكشالي علس الص ق البضائي لملياس التشوها  المعرلية

  :ثانياً: ثبات المقياس-  

 911 1مركنباخ الباحث علس حساب ربا  الملياس باستخ ام معامل كلفا  مركنباخب اعتم  ريلة كلفا   0

 كالج كد التالي يوضح ايمة ربا  كلفا مركنباخ للملياس

 (150قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ للمقياس )ن =  (3جدول )

 معامل النبا  المكونا 

 0.856 الشخصضة

 0.810 التاويو
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 0.812 التفكير النضائي

 0.744 التعميم

 0.644 التفكير المنالي

 0.769 التاويل  

، بركان –سبيرمان حساب االفتبا  بيو كبعاد الملياس، رم ُمعع  بمعام   االفتبا  بمعادلة  الضصفيةب تم   ريلة التجزئة  4

 العيضة كمو هضا تبيو ان الملياس مضاس  ل ستخ ام كللتطبي  علس  التاليبكهلا ما يوضع  الج كد 

 (150معامالت الثبات لألبعاد بطريقة التجزئة النصفية )ن =  (1جدول )

 النبا معامل  المكونا 

 0.800 الشخصضة

 0.768 التاويو

 0.807 التفكير النضائي

 0.771 التعميم

 0.710 التفكير المنالي

 0.623 التاويل  

 كبما كن نتائو الص ق كالنبا  دالة إحصائيا لان الملياس جاهز ل ستخ ام علس عيضة البعث ا ساسية 
 

 بحثالــ جنتائ. 1

 عرض وتحليل نتائج البحث 

  الباحث مقياس التشوهات المعرفية من إعداده وتطبيقه على عينة البحث األساسية  استخدموللكشف عن صحة الفروض

 (1( شاباً وشابة حسب الجدول رقم )130والمكونة من )

 :الفرض األول 

توج  ع اة افتبا ية دالة إحصائيًا بيو التشوها   "بالضسبة للفرض ا كد مو لركض البعث كاللل يضص علس ما يليب 

الشباب  ل باإلدمان ككللتعل  مو معة الفرض اام الباحث بعساب معامل االفتبا  بيو التشوها  المعرلية  اإلدمانالمعرلية ك

 كيتجح ذل  لي الج كد التاليب    معامل افتبا  بيرسونبعساب 

 (130)ن =  اإلدمانبوعالقته  معامالت االرتباطات بين التشوهات المعرفية لدى الشباب (5جدول )              

 معامل االفتبا  المعرلية اإلدمانالتشوها          

 *0.856 الشخصضة

 *0.810 التاويو

 *0.812 التفكير النضائي

 *0.744 التعميم
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 معامل االفتبا  المعرلية اإلدمانالتشوها          

 *0.645 التفكير المنالي

 *0.719 التاويل

 (0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.01** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى )

 

،، كهو افتبا  داد إحصائيًا 560.8تساكل ) اإلدمانك الشخصضةيتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

كن   ،1) كمما يتجح مو الج كد .اإلدمانك بيو الشخصضة،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية 10 1عض  مستوب )

،، كهلا ي د 10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب ).8100تساكل ) اإلدمانك التاويوبلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

التفكير كيتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو .اإلدمانك التاويو ع اة افتبا ية  ردية بيوعلس كجود 

،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية 10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب )0.812تساكل ) اإلدمانك النضائي

تساكل  اإلدمانك التعميمالج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو يتجح مو  اإلدمانك التفكير النضائي بيو  ردية

  اإلدمانك التعميم بيو ،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية10 1،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  مستوب )0.744)

،، كهو افتبا  داد 0.645تساكل ) اإلدمانك التفكير المنالييتجح مو الج كد الساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

مما يتجح مو الج كد  اإلدمانك التفكير المنالي بيو ،، كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية10 1إحصائيًا عض  مستوب )

،، 10 1مستوب )،، كهو افتبا  داد إحصائيًا عض  .7190تساكل ) اإلدمانك التاويلالساب  كن  بلغ  ايمة معامل االفتبا  بيو 

  اإلدمانك التاويل بيو كهلا ي د علس كجود ع اة افتبا ية  ردية

 :الفرض الثاني 

بالضسبة للفرض الناني مو لركض البعث، كاللل يضص علس ما يليب " توج  لركق دالة إحصائيًا لي التشوها  المعرلية      

متوسطي دفجا  عيضة كللتعل  مو معة الفرض اام الباحث بعساب ايمة ) ، للملافنة بيو  ل ب الشباب تبًعا لمتغير الضوع " 

 ، كيتجح ذل  مو الج كد التاليبال فاسة مو اللموف كاإلناث لي متغير التشوها  المعرلية

غير التشوهات قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات عينة الدراسة من الذكور واإلناث في مت( 1جدول )

 (130المعرفية ن = )

 العدد النوع بعاداأل م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 مستوى الداللة

1 
 الشخصضة

 

 5.38 14.48 73 ذموف
5.11 

0.01 

 3.55 10.26 57 إناث لصالح اللموف

2 
 التاويو

 

 4.17 13.81 73 ذموف
3.46 

0.01 

 3.94 11.32 57 إناث لصالح اللموف

 التفكير النضائي 3
 4.38 12.12 73 ذموف

4.13 
0.01 

 3.47 9.19 57 إناث لصالح اللموف
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 العدد النوع بعاداأل م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(
 مستوى الداللة

 التعميم 4
 3.40 11.68 73 ذموف

4.90 
0.01 

 2.96 9.35 57 إناث لصالح اللموف

 التفكير المنالي 5
 3.38 10.34 73 ذموف

2.57 
0.01 

 2.33 7.77 57 إناث لصالح اللموف

 التاويل 6
 3.09 7.32 73 ذموف

2.57 
0.01 

 2.42 6.04 57 إناث لصالح اللموف

 

، بيو دفجا  متوسطي عيضة ال فاسة 10 1دل  نتائو الج كد الساب  كن  توج  لركق ذا  داللة إحصائيًا عض  مستوب داللة )

  اللموف كمنر لي التشوها  المعرلية مو اإلناث التشوها  المعرلية لصالح اللموف، كهلا يعضي كن  ليمو اللموف كاإلناث 

 :الفرض الثالث 

بالضسبة للفرض النالث مو لركض البعث كاللل يضص علس ما يليب " توج  لركق دالة إحصائيًا لي التشوها  المعرلية ل ب 

هلا الفرض، ، للتعل  مو معة One Way ANOVAكاستخ م الباحث اختباف ) الشباب تبًعا لمتغير مستوب التعليم " 

،، للمتغير المستلل مستوب التعليم، كالمتغير التابا التشوها  One Way ANOVAكيُوضح الج كد التالي نتائو اختباف )

  المعرلية 

 130البيانات الوصفية للتشوهات المعرفية تبًعا لمتغير مستوى المؤهل الدراسي ن = (1جدول )

 المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  العدد المؤهل الدراسي المتغير

 الشخصضة

 3.41 14.38 56 رانول

 4.65 12.72 39 بكالوفيوس

 6.34 10.73 35 دفاسا  عليا

 التاويو

 

 3.34 13.50 56 رانول

 4.08 13.32 39 بكالوفيوس

 4.90 11.22 35 دفاسا  عليا

 التفكير النضائي

 4.41 12.24 56 رانول

 3.95 10.89 39 بكالوفيوس

 4.01 9.34 35 دفاسا  عليا

 التعميم

 2.98 11.71 56 رانول

 3.14 10.77 39 بكالوفيوس

 3,78 9.46 35 دفاسا  عليا
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 المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  العدد المؤهل الدراسي المتغير

 التفكير المنالي

 2.54 10.24 56 رانول

 3,43 9.51 39 بكالوفيوس

 3.19 7.83 35 دفاسا  عليا

 التاويل

 2.83 7.88 56 رانول

 2.51 6.62 39 بكالوفيوس

 2.98 5.76 35 دفاسا  عليا

 

يوضح الج كد الساب  المتوسطا  كاالنعرالا  المعيافية لعيضة ال فاسة لي التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير مستوب المثهل 

 ال فاسي

( لداللة الفروق في التشوهات المعرفية تبًعا لمتغير One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) (8جدول )

 (130المؤهل الدراسي   ن =)مستوى 

 البيان المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 الشخصضة

 138.460 2 276.919 بيو المجموعا 
5.710 

 
 24.247 127 3079.358 داخل المجموعا  004.

  129 3356.277 المجموع

 التاويو

 

 3.918 67.366 2 134.732 بيو المجموعا 

 

 

.022 

 
 17.195 127 2183.737 داخل المجموعا 

  129 2318.469 المجموع

 التفكير النضائي

 87.151 2 174.301 بيو المجموعا 
5.131 

 

.007 

 
 16.987 127 2157.307 داخل المجموعا 

  129 2331.608 المجموع

 التعميم

 52.958 2 105.916 بيو المجموعا 
4.834 

 

.009 

 
 10.954 127 1391.192 داخل المجموعا 

  129 1497.108 المجموع

 التفكير المنالي

 63.400 2 126.801 بيو المجموعا 
6.648 

 

.002 

 
 9.537 127 1211.169 داخل المجموعا 

  129 1337.969 المجموع

 003. 6.203 47.525 2 95.051 بيو المجموعا  التاويل
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 البيان المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 7.662 127 973.072 داخل المجموعا 

 138.460 129 1068.123 المجموع

 

، لي التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير 10 1دل  نتائو الج كد الساب  كن  توج  لركق ذا  داللة إحصائيًا عض  مستوب داللة )

متع دة مو كجل تع ي  الفركق بيو المتوسطا  مستوب المثهل ال فاسي، كللتعل  مو اتجاها  الفركق كإجراء ملافنا  بع ية 

 ، كنتائو الج اكد التالية تبيو ذل  LSD testلي المستويا  الن رة للمثهل ال فاسي لل  تم استخ ام اختباف )

 الشخصنة .1

 (130)ن= الشخصنةلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (9جدول )

 دفاسا  عليا متوس  رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 **3.64 1.65  14.38 رانول الشخصضة

 1.99   12.72 بكالوفيوس

    10.73 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 بيما يلالساب  يتجح مو الج كد 

 ، لي الشخصضة بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 .لي الشخصضة

 .، لي الشخصضةدفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسيمي للشباب )ال توج  لركق بيو المستوب التعل ●
 

 التهوين .2

 (130ن=) التهوينلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (10جدول )

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 

 التاويو
 **2.828 0.18  13.50 رانول

 *2.09   13.32 بكالوفيوس

    11.22 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )       
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 بيما يليتجح مو الج كد الساب  

 التاويو ، لي بكالوفيوسللشباب )رانول،، المستوب التعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويو لي 

، لصالح المستوب اسا  عليادف،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 .التاويو ، ليبكالوفيوسالتعليمي للشباب )
 

 التفكير الثنائي .3

 (130ن=) الثنائي التفكيرلمتغير  بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test)نتائج اختبار ) (11جدول )

 دراسات عليا متوسط ثانوي المتوسط المجموعات المتغير

 الثنائيالتفكير 

 **2.89 1.34  12.24 ثانوي

 1.55   10.89 بكالوريوس

    9.34 دراسات عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-(    0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 بيما يليتجح مو الج كد الساب  

 التفكير النضائي ، لي بكالوفيوسللشباب )رانول،، المستوب التعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التفكير النضائي لي 

 .التفكير النضائي، لي دفاسا  علياالتعليمي للشباب )،، المستوب بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 التعميم .1

 التعميملمتغير  التعليم بالنسبةبين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات  LSD test)نتائج اختبار ) (12جدول )

 (130ن=)

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التعميم

 **2.25 0.94  11.71 رانول

 1.30   10.77 بكالوفيوس

    9.46 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )      
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 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

 التعميم ، لي بكالوفيوسالتعليمي )ال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب  ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التعميم لي 

 .التعميم، لي دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●
 

 التفكير المثالي .5

ن=  التفكير المثاليلمتغير   بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (13جدول )

(130) 

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التفكير المنالي

 **2.40 0.72  1.24 رانول

 **1.68   9.51 بكالوفيوس

    7.83 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

 التفكير المنالي ، لي بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التفكير المنالي لي 

، لصالح المستوب دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 .التفكير المنالي، لي وسبكالوفيالتعليمي للشباب )
 

 التهويل .1

 (130ن= ) التهويللمتغير   بين متوسطات المستويات الثالثة لمستويات التعليم LSD test))  نتائج اختبار (11جدول )

 دفاسا  عليا بكالوفيوس رانول المتوس  المجموعا  المتغير

 التاويل

 **2.12 *1.26  7.88 رانول

 0.86   6.62 بكالوفيوس

    5,76 دفاسا  عليا

 (0.01** تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )-( 0.05* تدل على وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )      
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 :يما يليتضح من الجدول السابق 

المستوب التعليمي لصالح  التاويل، لس بكالوفيوستوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويل للشباب )رانول، لي 

، لصالح المستوب التعليمي )رانول، دفاسا  علياتوج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب )رانول،، المستوب التعليمي ) ●

 التاويل لي 

 .التاويللي  ،دفاسا  عليا،، المستوب التعليمي للشباب )بكالوفيوسال توج  لركق بيو المستوب التعليمي للشباب ) ●

 

 رابعالفرض ال: 

 التشوها  المعرلية لي إحصائيًا دالة لركق توج  " :يلي ما علس يضص كاللل البعث لركض مو الرابا للفرض بالضسبة

، للتعل  مو معة هله الفرضية، One Way ANOVAاستخ م الباحث اختباف ). "الزمضي العمر لمتغير تبًعا الشباب ل ب

، كالمتغير التابا التشوها  الزمضي العمر،، للمتغير المستلل One Way ANOVAنتائو اختباف )كيوضح الج كد التالي 

 المعرلية 

 (130)ن =  الزمني العمر لمتغير تبًعا للتشوهات المعرفية الوصفية البيانات( 15) جدول                     

 المعيافباالنعراف  المتوس  العسابس الع د الزمضس العمر المتغير

 الشخصضة

18-15 38 16.58 5.39 

19-21 43 11.86 4.78 

22-24 49 10.24 2.98 

 التاويو

 

18-15 38 14.55 3.87 

19-21 43 11.53 4.51 

22-24 49 12.33 3.86 

 النضائي التفكير

18-15 38 13.18 4.54 

19-21 43 10.26 3.86 

22-24 49 9.53 3.63 

 التعميم

 

18-15 38 12.42 3.24 

19-21 43 9.84 3.52 

22-24 49 10.02 2.97          

 المنالي التفكير
18-15 38 10.79 3.10 

19-21 43 8.70 3.14 
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 المعيافباالنعراف  المتوس  العسابس الع د الزمضس العمر المتغير

22-24 49 8.45 3.01 

 التاويل

18-15 38 8.71 3.14 

19-21 43 5.95 2.32 

22-24 49 5.94 2.38 

 

 العمر مستوب لمتغير تبًعا المعيافية لعيضة ال فاسة لي التشوها  المعرليةيوضح الج كد الساب  المتوسطا  كاالنعرالا   

 الزمضي

 لمتغير تبًعا التشوهات المعرفية في الفروق لداللة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل نتائج 11 رقم جدول

 (130)ن =  الزمني العمر مستوى

 البيان المتغير
مجموع 

 المربعا 

دفجا  

 العرية

متوس  

 المربعا 
 ال اللة ايمة ف

 الشخصضة

 23.15 448.39 2 896.70 بيو المجموعا 

 

0.001 

 19.36 127 2459.48 داخل المجموعا  

  129 3356.27 المجموع

 التاويو

 

 5.85 97.80 2 195.60 بيو المجموعا 

 

0.01 

 16.71 127 2122.86 داخل المجموعا  

  129 2318.46 المجموع

 النضائيالتفكير 

 9.64 153.75 2 307.50 بيو المجموعا 

 

0.01 

 15.93 127 2024.10 داخل المجموعا  

  129 2331.60 المجموع

 التعميم

 7.97 83.50 2 167 بيو المجموعا 

 

0.01 

 10.47 127 1330.10 داخل المجموعا  

  129 1497.10 المجموع

 التفكير المنالي

 0.01 7.095 67.23 2 134.46 المجموعا بيو 

 9.47 127 1203.50 داخل المجموعا  

  129 1337.96 المجموع

 التاويل

 0.01 15.13 102.79 2 205.58 بيو المجموعا 

 6.79 127 862.53 داخل المجموعا 

  129 1068.12 المجموع
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، لس التشوها  المعرلية تبًعا لمتغير 10 1إحصائيًا عض  مستوب داللة ) توج  لركق ذا  داللةدل  نتائو الج كد الساب  كن  

كللتعل  مو اتجاها  الفركق كاجراء ملافنا  بع ية متع دة مو كجل تع ي  الفركق بيو المتوسطا  لي  مستوب العمر الزمضي

 التالية تبيو ذل  ، كنتائو الج اكد LSD testلل  تم استخ ام اختباف ) الزمضي للعمرالمستويا  الن رة 

 الشخصنة  .1

 (130)ن =  الشخصنة لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار نتائج (11) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا  المتغير

 *6.34 *4.72  16.58 18-15 الشخصضة

19-21 11.86   1.62 

22-24 10.24    

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05) ** مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

لي الشخصضة لصالح الشباب ذكل  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 01-01 الفئة العمرية

لي الشخصضة لصالح الشباب ذكل  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 42-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  42-01الفئة العمرية 

 .لي الشخصضة 42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 التهوين .2

 (130التهوين) ن =  لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار تائجن (18) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا  المتغير

التفكير 

  النضائي

18-15 14.55   3.02* 2.22* 

19-21 11.53    0.8 

22-24 12.33       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05) ** مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

لصالح الشباب ذكل  التاويولي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

لصالح الشباب ذكل  التاويولي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 
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 .لي التاويو 42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 الثنائي التفكير .3

 (130) ن =  التفكير الثنائي لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) اختبار تائج( ن19) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

التفكير 

  النضائي

18-15 13.18   2.92* 3.65* 

19-21 10.26     0.73 

22-24 9.53       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل (0.05)  **مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

لصالح الشباب التفكير النضائي لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01ذكل الفئة العمرية 

لصالح الشباب التفكير النضائي لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  التفكير النضائيلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

 

 التعميم .1

 (130)ن =  التعميم لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين LSD test) ) اختبار نتائج( 20) جدول  

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

 يمعمالت

18-15 12.42   2.58* 2.4* 

19-21 9.84     0.18 

22-24 10.02       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل ** (0.05) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل*

 يتجح مو الج كد الساب  ما يليب

الشباب ذكل  لصالحالتعميم لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

الشباب ذكل  لصالحالتعميم لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

 التعميم لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●
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 المثالي التفكير .5

 (130) ن =  التفكير المثالي لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين (LSD test) اختبار نتائج (21) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوسط المجموعات المتغير

التفكير 

 المنالي

18-15 10.79   2.09 2.34 

19-21 8.7     0.25 

22-24 8.45       

 (0.01) مستوب عض  إحصائيًا دالة لركق كجود علس ت د --** (0.05) مستوب عض  إحصائيًا دالة لركق كجود علس ت د *

 يلي:يتضح من الجدول السابق ما 

  لصالح الشباب  التفكير المناليلي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  لصالح الشباب  التفكير المناليلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية

  01-01ذكل الفئة العمرية 

  التفكير المناليلي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية. 

 

 التهويل. 1

 (130)ن =  التهويل لمتغير الزمني للعمر الثالثة المستويات متوسطات بين (LSD test) اختبار نتائج( 22) جدول

 24-22 21-19 15-18 المتوس  المجموعا    

 التاويل

18-15 8.71   2.76* 2.77* 

19-21 5.95     0.01 

22-24 5.94       

 (0.01) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل ** - (0.05) مستوى عند إحصائيًا دالة فروق وجود على تدل *

 يليبيتجح مو الج كد الساب  ما 

الشباب ذكل  لصالحالتاويل لي  40-09، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

الشباب ذكل  لصالحالتاويل لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 01-01توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●

  01-01الفئة العمرية 

 التاويل لي  42-44، الشباب ذكل الفئة العمرية 40-09ال توج  لركق بيو الشباب ذكل الفئة العمرية  ●
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 :البحث نتائج مناقشة .2.1

 الضتائو السابلة يتجح ما يأتيبكباستلراء 

، ككن نتائو الفركض جاء  ُمعبرة عما يا ف اإلدمانتوج  ع اة افتبا ية  ردية دالة إحصائيًا بيو كبعاد التشوها  المعرلية ك 

 تعليل  كعما تجاكب عض  تساؤال  البعث إلس  البعث

المعرلية المشوهة كخامة للشباب  كمما سب  تفرز لضا الباحث ضركفة تع يل الم فما   يرتأبككللًا لضتائو البعث العالي  

علس تعا ي المخ فا  شخصية رير سليمة رير متواللة ما المجتما بصوفة  اإلدمانالع اة الطردية بيو التشوها  المعرلية ك

شوها  المعرلية ، التي كم   علس ع اة التBarriga,2000سليمة حاملة لسما  الم مو المشوه لكريًا كهلا يتف  ما دفاسة) 

، التي كم   علي كن التشوها  المعرلية تثرر علس المشك   السلومية   Meller&etalكدفاسة )  ،بالمشك    السلومية للفرد

كدفاسة الباضساكل التي كم   علس كن االتجاه نعو تعا ي المخ فا  يكون  ،كخامة إدمان  تعا ي المخ فا  ل ب المراهليو

ليج  معالجة التشوها  المعرلية إلدمان تعا ي المخ فا  ل ب لئا  الشباب  نام عماد  ،ية للفرداناإلدمبسب  المعتل ا  

المجتما السعودل بصفة خامة ل ب  كن يتصفون بالس مة الفكرية، كالبع  عو ا لكاف السلبية كالتشوها  المغلو ة، كالع  مو 

ام لضيا  تع يل السلوك المعرلي، كنبل ا لكاف رير العل نية المرتبطة انتشاف ا لكاف، كالم فما  المعرلية المشوهة  باستخ 

  ، كذل  لمساع ة الشباب علس التعامل ما المعتل ا  اإليجابية، كالبع  عو الم فما  رير العل نيةاإلدمانب
 

 : الباحث واجهت التي الصعوبات  .3.1

علس موااا التوامل االجتماعي مو خ د تصميم نماذج اضطراف الباحث بسب  بُع  بعن كلراد العيضة لوضا الملياسيو   0

 جوجل 

 العلمية ع م كلرة المراجا   4

 

 : والمقترحات التوصيات. 5

 . التوصيات1.5

 إللاء الجوء علس تكويو ا لكاف اإليجابية   0

 اإلنصا  للشباب، كمضعام كاتًا كاهتماًما   4

 كضا اواع  كاضعة ل لتزام بالصعة العامة بالم افس كالجامعا  كالمثسسا      3

 عل  ن كا  توعوية للع  مو إدمان تعا ي المخ فا   2

 عل  معاضرا  تنليفية للع  مو التشوها  المعرلية كتعزيز كنما  التفكير اإليجابي  1
 

 :مستقبلية لدراسات المقترحات. 2.5

 ية لي تع يل ا لكاف السلبية فشاداإلالبرامو دفاسة تجريبية عو لعالية  -0

 دفاسة كماديمية لتع يل اتجاها  الط ب إلدمان تعا ي المخ فا   -4

 التعليمية بضاء مضاهو دفاسية تعليمية سلومية خللية اجتماعية لي الم افس كالمثسسا   -3

 معرلي لس تكويو االتجاها  تضمية الوالء الو ضي مو خ د الترميز علس البع  ال كماديمية ليإجراء دفاسة  -2

  بخصائص ديموررالية متضوعة مرتبطة بإدمان المخ فا دفاسا  مي انية مرتبطة  -1
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 المراجع العلمية:. 1

 المراجع العربية:. 1.1

   ال اف العربية للضشر كالتوزيا الع ج الضفسي المعرلي السلومي الع يث،  0992إبراهيم، عب  الستاف  )

المسان ة االجتماعية ممتغير كسي  لي الع اة بيو التشوها  المعرلية كمعضس  ، 4101معمود كحم   )كبو شاكيش، معم  

   جامعة ا اصس [رير مضشوفة دمتوفاهك ركحة ] العياة ل ب المترددا  علس بي  ا مان بغزة

فسالة ماجستير ]،  كنما  التشوها  المعرلية ل ب مرضس الشلل الرعا  )بافمضسون، 4140بكرل، زيض ، كالضوبي معم   )

   جامعة جضوب الوادل [رير مضشوفة

ية م اللة تشخيصية للتضبث باالتجاه نعو اإلدمان،  المعتل ا  4101الباضساكل، كحم  مماد عب  الوهاب، كرضيم، كائل ماهر  )

 .58-42،(1)12 ،مجلة العلوم التربوية كالضفسيةا ي ل ب عيضة مو المراهليو  التع

   الع ج المعرلي كاالضطرابا  االنفعالية، ترجمةب مصطفس عادد 4111بي  كفكنب 

فسالة ] التشوها  المعرلية كع اتاا بالع كان ل ب م مضي المخ فا  بمستشفس ا مل بج ة،  4103العافري، ليصل  )

  عب  العزيز  جامعة المل  [رير مضشوفة ماجستير

، داف حام  للضشر إدمان المخ فا  كالكعوليا  ككسالي  الع ج،  4104العراحشة، كحم  حسو، كالجزازل، ج د علي  )

 كالتوزيا 

  داف بوكالع اا  االجتماعية للشباب بيو دفدشة اإلنترن  كالفيس ،  4100ح كة، معم  السي ، كعب  العا ي، فجاء علس  )

 المعرلة الجامعية 

   داف المعرلة للضشر مظاهره كع ج  اإلدمان،  4103ال مردا ، عادد  )

،  التشوها  المعرلية كع اتاا بسمة االنطواء كاالنبسا  ل ب متعا ي المخ فا  4103)العزيز  السضي ل، خال  عب  

 جامعة نايف ا مضية   [فسالة ماجستير رير مضشوفة] كالمتعاليو

،  التشوها  المعرلية كموفة الجسم لي ضوء بعن المتغيرا  ال يموررالية ل ب عيضة مو 4140الشالعي، كحم  حسيو  )

 .(112)3 المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية، لبة جامعة حلوان، 

ية الضفسية كللًا التشوها  المعرلية كع اتاا باالتجاها  نعو الزكاج كالرلاه،  4140مباح، فنيو كحم  عب  الرحمو  )

 جامعة الضجاح الو ضية  [مضشوفةفسالة ماجستير رير ] للعاال  الزكاجية لي معالظا  شماد الجفة الغربية

 اإلفشادالضفسي، مرمز  اإلفشاد،  ملياس التشوها  المعرلية للشباب الجامعي، مجلة 4101م ح ال يو، لمياء عب  الرازق  )

  114-110،، 20الضفسي، جامعة عيو شمس، )

 30المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية،،  اللماء النلالي كع ات  بكل مو االرتراب كالتشوها  الفكرية، 4140عادد الع د  )

(111)  

   داف الرشاد الع ج المعرلي السلوميب كسس كتطبيلا ،  4111عادد عب  هللا  )

،  ضغو  ا اران كالتشوياا  المعرلية كع اتاما باالتجاه نعو تعا ي المواد المثررة نفسياً 4101عب  المضعم، كلي  م ح  )

 .375 - 278 ،(9) ،داب كالعلوم اإلنسانيةمجلة ملية اآلل ل ع د مو المراهليو  
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،  نملجة الع اا  السببية بيو 4144ليح  )عب  الواح ، لا مة الزهراء، عب  الباس ، المصرل، لا مة الزهراء معم  م

  .477-397 ،المجلة التربوية بكلية التربيةالتشوها  المعرلية كإعااة اللا  كالتشاؤم ال لاع ل ب   ب جامعة حلوان، 

 ةرزةب دفاسالتشوها  المعرلية كع اتاا بمعضس العياة ل ب المراهليو لي اطاع  ، 4101العصاف، إس م كسامة معمود  )

 الجامعة اإلس مية بغزة[  ااع ة داف المضظومة  ،]فسالة ماجستيرملافنة 

   داف المعافف باللاهرة علم نفس الفسيولوجي،   0991عكاشة، كآخركن  )

   مكتبة ا نجلو المصرية التفكير علم كتعلم كحل للمشك  ،  4101) رانم، معم  حسو 

،  التشوها  المعرلية ل ب المراهليو كع اتاا ببعن المتغيرا  الشخصية "دفاسة ملافنة 4111مامل، كميمة مصطفس  )

 .73-27 ،(51)01المجلة المصرية لل فاسا  الضفسية،بيو الجضسيو"  

    مكتبة ا نجلو المصريةإدمان المخ فا  كالمسكرا  بيو الوااا كالخياد،  4100معم ، حسو لتعي  )

،  كااا التشوها  المعرلية ل ب   ب بكالوفيوس الخ مة االجتماعية كتصوف ملترح مو 4109معم ، شيريو معمود  )

 .336-277 ،(61)6 ،مجلة الخ مة االجتماعيةمضظوف خ مة المجتما لمواجاتاا، 

فسالة ] يو لي معالظة الكركالتشوها  المعرلية كع اتاا بالض م الموافي ل ب الممرض،  4101المطافنة، زياد تيسير  )

   جامعة مثتة [ماجستير رير مضشوفة

 https://www.un.org/ar/global-issues/youth،   اجايا عالميةب الشباب  4101مضظمة ا مم المتع ة  )

 ،  التلرير السضول للم ير اإلاليمي  المكت  اإلاليمي للشرق المتوس  4101مضظمة الصعة العالمية  )

  مكت  ا مم المتع ة المعضي المعايير ال كلية لع ج اضطرابا  تعا ي المخ فا ،  4109ة العالمية  )مضظمة الصع

  بالمخ فا  كالجريمة 
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 (حالة دراسة) 2020-2005 فترة خالل إيراداته وتطور باألردن االجتماعي الضمان

Social Security in Jourdan and the Evolution of its revenues over the Period 2015-2021 (as 

A Case Study) 

 / أسماء مدانيالرئيسية الباحثة :إعداد

 تونس، ية والتصرف بسوسةاالقتصادكلية العلوم ، طالبة دكتوراه نظام ل.م.د

The research laboratory of  Modeling  Financing  and  Economic  Development 

(MOfid -LR21  ES-28) 

Email: asmamadani03@gmail.com 

 الدكتور/ منير صميدة :الباحث المشارك

 تونس، ية والتصرف بسوسةاالقتصادكلية العلوم ، بروفيسور تخصص اقتصاد نقدي

Email: mounirsmida2006@gmail.com 

 الدكتور/ عبد القادر قليز :الباحث المشارك

 الجزائر، المدرسة العليا للتجارة القليعة، بروفيسور تخصص مالية

Email: a_gliz@hotmail.com 

 :ملخص

حيث خصصت له دراسة خاصة من أجل ضمان  بصفة عامة االجتماعيةفي التنمية  واسعا اباألردن قد أخذ حيز االجتماعيالتأمين 

ية والدخول في مشاريع مربحة االقتصادليحقق التنمية فقط  االجتماعيةكي يتخطى األمر عن التنمية  أهداف مختلفة وتحقيقديمومته 

واكب التطور العالمي بتحقيق أرقام لضمان التنمية المستدامة ورؤية مستقبلية جيدة بزيادة فقد  .ومنظمة وناجحة وفق دراسة محكمة

في المجال  شهد تطوروكذا  االجتماعيعالي بالنسبة للمنخرطين ضمن منظومة الضمان  وتحقيق مستوى رضا االشتراكات

توزيع  باختالفوزيادة الموجودات  االجتماعيأموال الضمان  استثمارمن خالل  وهذا بتوظيف المبالغ المستخلصة ياالقتصاد

في  ومحفظة االستثمارومحفظة القروض  السنداتومحفظة كانت محفظة أدوات السوق النقدي  سوآءاات عبر السنوات االستثمار

العامة للضمان المستقبلية للمؤسسة  االلتزاماتبما يتوافق مع  ات السياحية.االستثمارات العقارية ومحفظة االستثماراألسهم ومحفظة 

نواعها وعلى غرار إيرادات راجع لزيادة اإليرادات التي تختلف في أ الوطني وهذا االقتصادلمواكبة معطيات ومؤشرات ، االجتماعي

التأمين وضم سنوات  وعائد نشاط االختياري االشتراكة كأهم إيرادات مع إيرادات أخرى منها االجتماعيصناديق الضمان  اشتراكات

من تؤثر على زيادة  التأمين هيوعائد نشاط  االختياري االشتراكأن  SPSSبرنامج  استعمالمن خالل  قد اتضح الخدمة السابقة.

  .بالنسبة لعائد نشاط التأمين %52و االختياري لالشتراك %52( بنسبة 5150-5102خالل السنوات فترة ) اإليراداتحجم 

، االجتماعيأموال الضمان  استثمارصندوق ، العامة للضمان االجتماعيالمؤسسة ، االجتماعيالتأمين  الكلمات المفتاحية:

 .نشاط التأمين عائد، االختياري االشتراك، الصناديق اشتراكاتإيرادات 
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Social Security in Jourdan and the Evolution of its revenues over the Period 2015-2021 

(as A Case Study) 

Abstract: 

Social insurance in Jordan has taken up a wide space in social development in general, as a 

special study has been devoted to it in order to ensure its sustainability and to achieve various 

goals in order to go beyond social development only to achieve economic development and enter 

into profitable and successful projects according to a well-organized study. It has accompanied 

the global development by achieving numbers to ensure sustainable development and a good 

future vision by increasing contributions and achieving a high level of satisfaction for those 

involved in the social security system. It has also witnessed a development in the economic field, 

and this is by employing the sums collected through investing social security funds and 

increasing assets by varying the distribution of investments over the years, whether it is a 

portfolio Money market instruments, bond portfolio, loan portfolio, equity investment portfolio, 

real estate investment portfolio, and tourism investment portfolio. In accordance with the future 

commitments of the General Organization for Social Security, to keep pace with the data and 

indicators of the national economy, and this is due to the increase in revenues that differ in their 

types and similar to the revenues of subscriptions to social security funds as the most important 

revenues along with other revenues, including voluntary subscription and the return of insurance 

activity and the inclusion of previous years of service. The use of the SPSS program shows that 

the voluntary subscription and the return on insurance activity affect the increase in the volume 

of revenues during the period (2015-2021) by 75% for the voluntary subscription and 29% for 

the return on insurance activity. This effect on the increase in the volume of revenues increases 

directly in the increase in income and increase Investing social security funds and contributions 

of all kinds has a major role in this. 

Keywords: Social Insurance, General Organization for Social Security, Social Security 

Investment Fund, Funds Controls, Optional Subscription, Return of Insurance Activity. 
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  :المقدمة. 0

بذلك بمجال  اهتمتالمجاالت ومواكبة التطور وقد  باختالف االقتصاداألردن أصبحت تسعى دوما لتحقيق أرقام مهمة في مجال 

مهمة لنجاح في إدارته إدارة  واستراتيجياتكونه مجال مهم بالنسبة للمجتمع ككل ومجال ينبغي له دراسات  االجتماعيالتأمين 

 وكذا تحقيق .جهة عالية منة بذلك زيادة عدد المؤمنين وتحقيق نسبة رضا االجتماعيليكون سعيها إلى تحقيق التنمية ، محكمة

أموال  الستثمارتبنت بذلك صندوق  وقد، اإليراداتما يزيد عنه حجم  االشتراكاتية من جهة أخرى وزيادة االقتصادالتنمية 

إيجابية لضمان  جيدة ونتائجات وتحقيق عوائد االستثماره ذتوزيع ه تالفباخلتحقيق مداخيل مهمة  االجتماعيالضمان 

 .الوطني االقتصادوالمساهمة في  االجتماعيديمومة صندوق الضمان  استمرارية

 :مشكلة البحث. 0.0

 (؟5150-5102) باألردن خالل فترة االجتماعيفي إطار تطور التأمين  االجتماعيالضمان  حجم إيراداتي مدى زاد إلى أ

 إيراداتهاباألردن على غرار دول أخرى فاألردن تتنوع  االجتماعيصندوق الضمان  حول أهمية إيراداتمشكلة البحث تدور 

اتها بزيادة حجم إيراد بذلك األردن تقوم االجتماعيهذا في إطار تطور التأمين  .الرئيسية للمؤمنين االشتراكاتليست فقط 

 االجتماعياإليرادات المحققة ومعرفة أهم اإليرادات التي تزيد من حجم إيرادات الضمان  هذوتنويع مصادرها فكيف زادت ه

   .والخروج بنتائج مؤكدة لذلك أكثربشكل فعلي خالل فترة من الزمن حددت ب سبع سنوات لتتضح الصورة ككل و

 األسئلة الفرعية:. 2.0

 باألردن؟ االجتماعيالتأمين  مراحل تطورما هي  -

 باألردن؟ االجتماعيما هي أهم مؤشرات تطور الضمان  -

 ككل؟ االجتماعيهي أهم اإليرادات التي ساهمت في تطور إيرادات الضمان  ما -

أهمية البحث:. 3.0  

بتبنيها  سواء في مجال التغطية أو االجتماعيتكمن أهمية البحث في أن األردن سجلت قفزة نوعية في مجال تطور التأمين  

وتحقيق  من خالل التنويع في الحصول على أنواع مختلفة من اإليرادات االجتماعيل الضمان اأمو الستثمارصندوق مخصص 

.الوطني االقتصادعائد إيجابي يزيد هذا الصندوق من المساهمة في   

أهداف البحث:. 1.0  

.باألردن االجتماعيح مراحل تطور التأمين توضي  -1 

.باألردن االجتماعيضمان لل االستراتيجيةأهم الخطط إبراز   -2 

 5150-5102التي تساهم في زيادة حجمه خالل فترة  االجتماعيالضمان  مؤسسةيرادات إإبراز أهم  -3

 تقسيمات البحث:. 5.0

 باألردن وتطوره االجتماعي أوال: التأمين
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  االجتماعيتعديالت رئيسية على قانون الضمان  ثانيا:

 االجتماعيلألردن في مجال الضمان  االستراتيجيةالخطة  ثالثا:

 باألردن  االجتماعيأهم صناديق الضمان  رابعا:

 االجتماعيخامسا: تطور أهم مؤشرات الضمان 

 االجتماعيإيرادات صندوق الضمان  تطور سادسا:

 باألردن وتطوره االجتماعي : التأمينأوالا 

حتى  استمربه مع مطلع الثمانينات وبدأ العمل  0251لسنة ملكة األردنية الهاشمية في الم االجتماعي قانون الضمان قد صدر

لتعزيز  5115لسنة  02رقم  االجتماعيصدر قانون الضمان أن  تعديالت حتى ةعليه عد حيث تم إدخال .03/12/5110

-12-01والذي بدأ تطبيقه في  5101لسنة  5توسيع نطاق التغطية التأمينية صدر قانون مؤقت رقم لو  .أكثرة االجتماعيالحماية 

 (0211، محمود) 5101

 تأمين إصابات العمل  :القانونالتي يشملها  بذلك التأمينات

 تأمين الشيخوخة –

 والعجز والوفاة   -

 تأمين األمومة –

 تأمين التعطل عن العمل -

 .التأمين الصحي -

في بداية الثمانينات وهما تأمين  االجتماعيمنذ أن بدأ تطبيق تشريع الضمان  االجتماعيالمؤسسة العامة للضمان  اتجهتقد 

تم ، منافع التأمينيةفي إطار توجهات المؤسسة لتوسيع مجاالت التغطية والو .إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

أما التأمين الصحي فهو تأمين لمشتركي ومتقاعدي الضمان  10/12/5100األمومة والتعطل عن العمل في  تطبيق تأمين

 عززحيث ، ص بهذا التأمينخا خر من خالل إنشاء صندوقآمين صحي ذين ال يتمتعون بأي تأوأفراد عائالتهم ال االجتماعي

الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في خاصة ، للعاملينمزيد من الحماية من خالل  االجتماعيهذا التأمين األمان 

 القطاع الخاص.

من أخطار فقدان القدرة على الكسب بسبب بلوغ سن المنخرط حماية العامل  يوفر: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -0

العجز كليا أو جزئيا كان ثار العجز الطبيعي الذي قد يتعرض له في حياته سواء آلشيخوخة وكذلك حمايته من أخطار وا
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لتغطية هذا  االجتماعيالضمان  اقتطاعنسبة  قد بلغتباإلضافة إلى حماية أسرة المؤمن عليه عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة و

 (2002، )مظفر .من األجر اإلجمالي للمؤمن عليه %2..0التأمين 

مرتبة مميزة كونه يهدف إلى حماية القوى العاملة في حال التعرض  العمل لهتأمين إصابات أيضا  :إصابات العملتأمين -2

األمراض  عمله أويوفر هذا التأمين حماية العامل من تبعات إصابات العمل التي قد يتعرض له خالل  العمل حيثلحوادث 

ناتجة عن إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حال الوفاة ال باإلضافة، فيهاالمهنة التي يعمل  له طبيعةالمهنية أيضا التي قد تسببها 

 (2001، العامة للضمان االجتماعي)المؤسسة  %5ه االشتراكات عن هذا التأمين بنسبة ذه بالعمل وتحسبإصابته 

عن العمل  انقطاعهاأثناء فترة   االجتماعيالتغطية بمظلة الضمان الشمول و استمراريضمن للمرأة فهو  :تأمين األمومة -3

  .من أجر المؤمن عليه %1.52وتحسب االشتراكات عن تأمين األمومة بنسبة 

الحماية للمؤمن عليه المشترك عند  العمل يوفرأو ما يسمى بتأمين التعطل عن  على البطالة : التأمينالعملتأمين التعطل عن  -.

لى حين إو، خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خالل فترة تعطله عن العمل

 .% 0.2لتغطية هذا التأمين  االجتماعيالعثور على فرص بديلة وتبلغ نسبة اقتطاع الضمان 

أرضية موحدة  واعتماد، االجتماعيمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان  اتفاقيةاألردن بالتصديق على  التزم، .510في عام 

ة األساسية بأسعار االجتماعية من شأنها أن توفر أمن الدخل األساسي وإمكانية الحصول على الخدمات االجتماعيللحماية 

 معقولة.

 :االجتماعيتعديالت رئيسية على قانون الضمان  ثانيا:

  5105 إلى غاية .510تدريجيا عام  يرتفع االقتطاعمعدل  -0

وما بعد وربطه  5112للمؤمن عليهم الجدد من سنة  دينار 3111بحد أقصى  لالقتطاعضع سقف لألجر الخاضع و -5

 بالتضخم.

 المؤمنون الجدد ال يستحقون التقاعد المبكر  -3

 نسب الخصم على التقاعد المبكر أصبحت أكثر سخاء -.

 أشهر  6أشهر إلى  2إجازة األمومة من  استحقاقتخفيض المدة الالزمة التي تسبق  -2

 :االجتماعيلألردن في مجال الضمان  االستراتيجيةالخطة  ثالثا:

في هذا المجال من خالل تحقيق مجموعة من األهداف من خالل مجموعة من المؤشرات  استراتيجيةوضعت األردن خطة 

 نذكر منها:

، إجمالي اإليرادات :هيمن خالل مجموعة من المؤشرات و االستراتيجيويتم مراقبة هذا الهدف  :المالية االستدامةتعزيز  -0

متوسط عمر ، نسبة النفقات اإلدارية وغيرها، الفائض التأميني المتحقق، إجمالي النفقات، االختياري االشتراكإيرادات 

 من مجموع الدين. االتفاقاتنسبة تغطية ، والنفقاتإليرادات نسبة التعادل ل، المتقاعدين الجدد
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دراسة وضع البدائل لعمليات ، إجراء دراسة حول أنظمة التحصيل اآلليةمنها: حيث يتم تحقيق الهدف من خالل مبادرات نذكر 

 .دراسة الوعاء الضريبي، سياسة موثوقة لإلفصاح عن المعلومات اعتماد، التحصيل

 وذلك من خالل المؤشرات التالية: :ةاالجتماعيتوسيع مظلة الحماية  -5

، عليهم األجانب والمشمولين بأحكام القانون عدد المؤمن، عدد الزيارات التفتيشية، االجتماعيعدد المشتركين في الضمان 

 .االجتماعيعدد المنافع التأمينية التي يغطيها الضمان ، مجموع إصابات العمل التي يتم اإلبالغ عنها، درجة الوعي التأميني

 )البشرية إجراء دراسة لتحديد الموارد الالزمة، إجراء دراسة متخصصة بالتهرب الضريبي ويتحقق هذا من خالل:

دراسة خصائص العمالة الوافدة في األردن من واقع بيانات الضمان ، االختياريدراسة تطبيق التأمين الصحي ، ة(لوجيووالتكن

 .إعداد دراسة سنوية عن مسببات الشكاوى الرئيسية، ووزارة العمل االجتماعي

لكترونية خدمات اإلالعدد ، ؤرشفةد الوثائق الممن خالل أم مؤشرات نذكر منها: عد :لوجياوزيادة فعاليات العمليات والتكن-3

. عدد العمليات التي تم إعادة هندستها، عدد الجهات التي تم الربط معها، درجة رضا متلقي الخدمة، المؤسسةالتي تقدمها 

تطوير منظومة ، لكترونيةتطوير الخدمات اإل، لكترونيةالتسويق اإللكتروني من خالل حمالت إعالمية إ ويتحقق هذا من خالل:

 أمن المعلومات 

يم يالمتوسط العام لتق، معدل النشاط التدريبي للموظف الواحد :ويكون معرفة هذا من خالل :ريةالتميز في إدارة الموارد البش-.

تطوير  :ويتم تحقيق هذا من خالل درجة الرضا الوظيفي.، عدد الجوائز التي تحصلت عليها المؤسسة، أداء موظفي المؤسسة

وضع خطة ، توفير حضانة ألطفال الموظفين والموظفاتدراسة ، تطوير عمليات التدريب للموظفين، نظام التدريب اآللي

 .لتطوير القيادات الشابة

المالية بنسبة  االستدامةنسب لهته األهداف بحيث: تعزيز نه قد وضعت أ( أفادت 2002) العامة للضمان االجتماعيالمؤسسة  

التميز في ، %31.31لوجيا بنسبة ووالتكن زيادة فعاليات العمليات، %33.33ة بنسبة االجتماعيتوسيع مظلة الحماية ، 3%..55

 %1.16إدارة الموارد البشرية بنسبة 

 باألردن: االجتماعيأهم صناديق الضمان  رابعا:

 االجتماعيعلى تنفيذ أحكام قانون الضمان  االجتماعيالعامة للضمان  تقوم المؤسسة :االجتماعية العامة للضمان المؤسس-0

 من خالل تحقيق األهداف التالية:

إما  استحقاقهلمؤمن عليه أو ألفراد أسرته عند توفير حياة كريمة للمواطن وأفراد أسرته من خالل تخصيص راتب تقاعدي ل *

 .بسبب بلوغه السن التقاعدي أو عجزه أو مرضه أو وفاته

من خالل التشجيع غير المباشر للقوى الهائلة للعمل  .خاصودفع مسيرة اإلنتاج لدى القطاع ال االجتماعيتعزيز برامج األمن  *

 بين العامل وصاحب العمل  عبر ما توفره برامج الضمان من رعاية وحماية وضمانات مادية وبما ينعكس على توطيد العالقة ما
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دد ممكن من المؤمن نفسي ومادي ووظيفي ألكبر ع استقراربما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير  االجتماعيمد مظلة الضمان  *

 عليهم

 ية الوطنيةاالقتصادن خالل المساهمة في المشروعات ة ماالجتماعيية واالقتصاداإلسهام في إنجاح خطط التنمية  *

 أموال المؤسسة. استثمارخلق فرص عمل جديدة توفرها أوجه و االستراتيجية

مراض المهنية مع ما يفرضه ذلك من األالعمل و تطبيق التأمين ضد إصاباترفع المستوى الصحي في المجتمع من خالل  *

جهود التوعية في مجال السالمة والصحة المهنية الرامية لتقليص عدد إصابات العمل وتقليل مخاطرها  ورئيسي فيإسهام جاد 

 .على الدخل القومي وانعكاساتها

قر من خالل توفير حد أدنى من الدخل للعامل بتقليص جيوب الف المجتمع والمساهمةتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء  *

 وأسرته.

تأمين ل)الهيئة العامة ل الوصول إلى معادلة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد واألجيال المتعاقبة *

 (0256، االجتماعي

وباشر عمله فعليا مع  5110سنة  االجتماعيالضمان  استثمارتأسس صندوق  :االجتماعيأموال الضمان  استثمارصندوق  -2

يق عوائد مجدية ومنتظمة لألموال قبهدف تح، العامة للضمان االجتماعيأموال المؤسسة  استثمارلتولي   5113مطلع 

لمستقبلية ا االلتزاماتمع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وأصولها وكذا توفير السيولة الالزمة لمواجهة ، المستثمرة

والصندوق له أنظمة وتشريعات تنظم عمله في األمور المالية والفنية والرقابية يتم إقرارها من قبل ، المترتبة على المؤسسة

 االستراتيجيكما يقوم الصندوق بمراجعة التوزيع  .االجتماعيومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان  االستثمارمجلس 

 االقتصادلمواكبة معطيات ومؤشرات  العامة للضمان االجتماعيلمستقبلية للمؤسسة ا االلتزاماتللموجودات وبما يتوافق مع 

 األهداف التالية: الوطني بتحقيق

سنوات  3كل  االجتماعيتنمية العائد وذلك بما يتناسب مع متطلبات الدراسة اإلكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للضمان  *

 من قبل مجلس إدارة المؤسسة  اعتمادهاويتم 

من قبل  اعتمادهاويتم  االستثمارية التي يعدها صندوق االستثماربمستوى المخاطر المقبولة وذلك وفق السياسة  االلتزام *

 .ومجلس إدارة المؤسسة االستثمارمجلس 

 االجتماعيالمؤسسة العامة للضمان  حصلت 5101ي أواخر فصرحت أنه  (2002) العامة للضمان االجتماعيالمؤسسة  

(وقد حازت عليها لتجاربها الريادية في تطبيقها للهواتف الذكية في ISSA) االجتماعيعلى جوائز من جمعية الدولية للضمان 

، لكترونيةتبادل المعلومات اإل استخدام، بعد التقاعد )قروض المتقاعدين( أفضل للمتقاعدين ةوضمان حيا االجتماعيالضمان 

 والحوكمة الرشيدة وإجراءات الرقابة.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        468  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :االجتماعيتطور أهم مؤشرات الضمان  خامسا:

 :(2020-2001د المؤمن عليهم الفعالين )اتطور أعد -0

 

 عليهم المؤمن أعداد تطور (0شكل )

بعدد  5102إلى  0.015.122بعدد  .510من  االجتماعين ضمن منظومة الضمان يلعالشكل زيادة عدد المؤمنين الفيوضح ا

هذا سنة بعد سنة حيث أن  االشتراكاتيزيد من وهذا ما  .5102عن سنة 0.3%بمعدل  5151سنة  انخفاضهرغم  0.3.2.001

 (2020، االجتماعيأموال الضمان  استثمار)صندوق  االجتماعييحقق زيادة المداخيل بالنسبة لصندوق الضمان  األخير

 ( )مليار دينار(:2020-2003فترة) االجتماعيأموال الضمان  استثمارتطور موجودات صندوق  -5

  

1107895 1166991
1227110 1285168 1300445 1345118 1327823

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تطور أعداد المؤمن عليهم 

تطور أعداد المؤمن عليهم 

1.9
2.5

4.4
3.7

4.9
4.5 4.6

5.1 5.2
5.6

6.1
6.9

7.6
8.3

9.2

10.2
11 11.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان اإلجتماعي 

موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان اإلجتماعي 

 ( موجودات صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي5شكل )
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 0.2من  االجتماعيالضمان  استثمارتطور موجودات صندوق قيم أن  (2020) االجتماعيأموال الضمان  استثمارصندوق  

على عدة محافظ  االستثماروهذا راجع إلى توزع موجودات صندوق  5151 دينار سنةمليار  00.5إلى  5113سنة  مليار دينار

ويستند هذا التوزيع  .الصندوق المرتبطة بذلك استثماراتات وتقليل المخاطر الكلية على االستثماروذلك بهدف تنويع  استثمارية

 استثمارية في صندوق راالستثماوتتكون المحتفظ  ةاالستراتيجيية العامة للصندوق والخطة االستثماربشكل رئيسي إلى السياسة 

 ،محفظة القروض، محفظة السندات، محفظة أدوات السوق النقديهي رئيسية  ست محافظ من االجتماعيأموال الضمان 

ةات السياحياالستثمارمحفظة ، ات العقاريةاالستثمارمحفظة ، في األسهم االستثمارمحفظة   

  :االجتماعيإيرادات صندوق الضمان  تطور سادسا:

:)مليون دينار( االجتماعيإيرادات صناديق الضمان   .1 

 

 االجتماعي الضمان صناديق إيرادات( 3شكل )

ة الكلير حجم اإليرادات أهم اإليرادات التي تزيد من تطو يوضح الشكل بينت أن (2020) العامة للضمان االجتماعيالهيئة  

 01.1.5لغ مب الشيخوخة والعجز والوفاة اشتراكاتت إيرادات فمن المالحظ أنه قد حقق ي ككلاالقتصادما يزيد في النمو  وهذا

هنالك كما أنه  .االشتراكاتكأعلى نسبة عن باقي  5150مليون دينار سنة  0221.52ليصل إلى  5102عام مليون دينار 

.لإليراداتإيرادات أخرى تزيد من تطور الحجم الكلي  مجموعة  

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1048.7
1186.6

1332.2 1421.8 1499.46 1499.68 1590.29

98.4
106.5

114.7
120.6

124.989 133.66
137.01

27.8

28
31.2

32.9
33.48 33.78 34.8

إيرادات صناديق الضمان اإلجتماعي 

إيرادات إشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة  إيرادات إشتراكات إصابات العمل 

إيردات صندوق تأمين األمومة 
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 يالجانب التطبيق إيرادات أخرى:تطور  -2

 spssكمتغير تابع قمنا بإدخالها في برنامج االجتماعيتأثير أكبر في زيادة حجم إيرادات الضمان  ي اإليرادات التي لهالمعرفة أ

إلى  5102لعينة من السنوات من  كمتغيرات مستقلة. نشاط التأمينالخدمة السابقة وعائد  سنواتضم ، االختياري االشتراك

 أي سبع سنوات. 5150

 :H0 ريالفرض الصف *

وعائد نشاط  االختياري االشتراك) )زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات( والمتغيرات المستقلة بين المتغير التابع االنحدار

.غير معنوي االنحدارأي أن  1تساوي  الخدمة سابقة(التأمين وإيرادات ضم سنوات   

 :H1 الفرض البديل *

ائد نشاط وع االختياري المستقلة )االشتراكوالمتغيرات  السنوات(المتغير التابع )زيادة حجم اإليرادات خالل  االنحدارين

بوط معنوي والمتغير المستقل مر االنحداربمعنى أن  يساوي الصفر ال التأمين وإيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة(

.بالمتغيرات التابعة  

:التدريجي المتعدد االنحدارتحليل نتائج  *  

 اإلحصاءات الوصفية :(0) الجدول

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart type N 

 7 2,16025 2018,0000 زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات

االختياري االشتراك  96,3443 14,16435 7 

 7 8,57470 28,0771 عائد نشاط التأمين

 7 1,55857 4,9957 إيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة

 spss البرنامج اإلحصائي مخرجات على إعداد الباحثين بناء   المصدر:

)زيادة حجم وهي المتغير التابع  االنحداراإلحصاءات الوصفية للمتغيرات التي أدخلت في معادلة  0رقم  يوضح الجدول

وعائد نشاط التأمين وإيرادات ضم سنوات الخدمة  االختياري االشتراك)والمتغيرات المستقلة اإليرادات خالل السنوات( 

 .26.3 االختياري االشتراكط ومتوس 5.06معياري  بانحراف 5101خالل السنوات  إيرادمتوسط زيادة حجم ، سابقة(

ومتوسط إيرادات ضم سنوات الخدمة  1.25معياري  بانحراف 51.15د نشاط التأمين بمتوسط وعائ 06..0معياري  بانحراف

 5ضمن العينة التي يبلغ عددها  0.22معياري  بانحراف 22..السابقة 
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 االرتباطاتمصفوفة  :(2) الجدول

Corrélations 

 

زيادة حجم 

اإليرادات خالل 

 السنوات

 االشتراك

 االختياري

عائد نشاط 

 التأمين

Corrélation de 

Pearson 

زيادة حجم اإليرادات خالل 

 السنوات

1,000 ,978 ,860 

االختياري االشتراك  ,978 1,000 ,742 

 1,000 742, 860, عائد نشاط التأمين

قةسنوات الخدمة السابإيرادات ضم   ,865 ,887 ,627 

Sig. (unilatéral)  زيادة حجم اإليرادات خالل

 السنوات

. ,000 ,001 

االختياري االشتراك  ,000 . ,028 

 . 028, 001, عائد نشاط التأمين

قةإيرادات ضم سنوات الخدمة الساب  ,006 ,004 ,066 

N  زيادة حجم اإليرادات خالل

 السنوات

7 7 7 

االختياري االشتراك  7 7 7 

 7 7 7 عائد نشاط التأمين

قةإيرادات ضم سنوات الخدمة الساب  7 7 7 

 

Corrélations 

قةإيرادات ضم سنوات الخدمة الساب   

Corrélation de Pearson 865, زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

االختياري االشتراك  ,887 

 627, عائد نشاط التأمين

 1,000 إيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة
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Sig. (unilatéral) 006, زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

االختياري االشتراك  ,004 

 066, عائد نشاط التأمين

 . إيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة

N 7 زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

االختياري االشتراك  7 

التأمينعائد نشاط   7 

 7 إيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة

 spss البرنامج اإلحصائي مخرجاتعلى  بناء  إعداد الباحثين  المصدر:

ويتضح من خالل  لالرتباط sigبين المتغيرات الثالث وقيمة الداللة اإلحصائية  االرتباطاتيوضح الجدول الثاني مصفوفة 

طردي قوي  ارتباطوهو  (1.25) االختياري واالشتراكزيادة حجم إيرادات خالل السنوات  بين االرتباطالجدول أن معامل 

وهو  (1.16) زيادة حجم إيرادات خالل السنوات وعائد نشاط التأمين ارتباطومعامل ، ( دال إحصائيا1.11بمستوى معنوية)

زيادة حجم إيرادات خالل السنوات وإيرادات ضم  ارتباطأما معامل  دال إحصائيا. (1.11بمستوى معنوية )طردي قوي  ارتباط

 .1.12أكبر من  1.16كن بمستوى معنوية ( ل1.16)سنوات الخدمة السابقة 

 المتغيرات المستبعدة( 3)الجدول 

Variables introduites/ éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

االختياري االشتراك 1  . Pas à pas (Critère: Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

 Pas à pas (Critère: Probabilité de F . عائد نشاط التأمين 2

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

 spss مخرجات البرنامج اإلحصائيإعداد الباحثين من  المصدر:

a. Variable dépendante: زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

 االشتراكمتغير  وه خالل السنوات إيرادزيادة حجم  انحدارتي أدخلت في معادلة يوضح الجدول الثالث أسماء المتغيرات ال

 .بالطريقة التدريجيةالخدمة السابقة سنوات ضم  واستبعادعائد نشاط التأمين و االختياري

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        473  

 ISSN: 2706-6495 

 
 االرتباطمعامل : (4)الجدول 

Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,978a ,957 ,948 ,49074 

2 ,998b ,997 ,995 ,14979 

 spssعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي  إعداد الباحثين بناء   المصدر:

a. Prédicteurs: (Constante), االختياري االشتراك  

b. Prédicteurs: (Constante), عائد نشاط التأميناالختياري االشتراك ،  

c. Variable dépendante: زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

 

 لالشتراكة بالنسب 1.22 وهوفي العمود الثاني Rبين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة  االرتباطيوضح الجدول الرابع معامل 

 .من تباين المتغير التابع وهي نسبة ذات داللة معنوية المتغيرات المستقلة()تفسر وبذلك نشاط التأمين  لعائد 1.22و  االختياري

 اتحليل التباين أنوف :(5)الجدول 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 26,796 1 26,796 111,268 ,000b 

Résidu 1,204 5 ,241   

Total 28,000 6    

2 Régression 27,910 2 13,955 621,995 ,000c 

Résidu ,090 4 ,022   

Total 28,000 6    

 spss البرنامج اإلحصائي مخرجات على إعداد الباحثين بناء   المصدر:

a. Variable dépendante: زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

b. Prédicteurs: (Constante), االختياري االشتراك  

c. Prédicteurs: (Constante), عائد نشاط التأمين ،االختياري االشتراك  
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بمستوى داللة وقيمة   Fونالحظ أن قيمة االنحدارمعنوية  الختبار ANOVAيوضح الجدول الخامس تحليل تباين أنوفا 

معنوي ال يساوي  االنحدارنرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل وهذا أن وبالتالي  1.12أصغر من  Sig احتمالية

رات المستقلة هو الذي لكننا ال نعرف تحديد المتغي الصفر وبالتالي توجد عالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة اإلثنين

  .االنحدارمعادلة  أضاف تغيير جوهري للتباين في المتغير التابع لذلك نذهب إلى جدول تفصيل معامالت 

 االنحدارمعادلة (: 6)الجدول 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 2003,626 1,375  1456,895 ,000 

 االشتراك

 االختياري

,149 ,014 ,978 10,548 ,000 

2 (Constante) 2004,765 ,450  4456,980 ,000 

 االشتراك

 االختياري

,116 ,006 ,758 17,943 ,000 

عائد نشاط 

 التأمين

,075 ,011 ,298 7,048 ,002 

 spssعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي  بناء  إعداد الباحثين  المصدر:

 

  االنحداروالتي تساعد في الحصول على معادلة خط  االنحداريوضح الجدول السادس معامالت نموذج 

  =االنحداروتكون معادلة 

predicted Y   خالل سنوات()زيادة حجم إيرادات =2004,765+0.11X0+0.75X2 

عائد هي   X2، االختياري االشتراكهي   X1 ،المتوقعة هي زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات predicted Yحيث أن 

 التأمين نشاط

 وفق المعادلة التالية: beta ويتضح من خانة

Predicted Y = 0,758 (االختياري االشتراك)  )عائد نشاط التأمين( 0.298 + 

 بةسالتأمين الذي يؤثر بن أكثر من عائد نشاط %75يؤثر في زيادة حجم اإليرادات بنسبة  االختياري االشتراكبمعنى أن متغير 

  .يليها عائد نشاط التأمين االختياري االشتراكأن حجم اإليرادات يزيد كلما زادت نسبة  أي .اإليراداتمن زيادة حجم 52%
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 إحصائيات البواقي :(2)الجدول 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne 

Ecart 

type N 

Prévision 2014,8446 2020,9137 2018,0000 2,15678 7 

Prévision standardisée -1,463 1,351 ,000 1,000 7 

Erreur standard de la 

prévision 

,063 ,141 ,095 ,027 7 

Prévision corrigée 2014,6879 2020,2256 2017,8933 2,04403 7 

Résidu -,16374 ,15543 ,00000 ,12230 7 

Résidu standardisé -1,093 1,038 ,000 ,816 7 

Résidu studentisé -1,231 1,726 ,183 1,183 7 

Résidu supprimé -,20749 ,77442 ,10673 ,34738 7 

Résidu supprimé 

studentisé 

-1,352 2,960 ,401 1,568 7 

Distance de 

Mahalanobis 

,207 4,474 1,714 1,470 7 

Distance de Cook ,017 7,917 1,295 2,930 7 

Valeur influente centrée ,035 ,746 ,286 ,245 7 

 spssالبرنامج اإلحصائي  مخرجاتعلى  بناء  إعداد الباحثين  :المصدر

a. Variable dépendante: زيادة حجم اإليرادات خالل السنوات 

 

 5... العظمى Mahl المقدر وتتضح به قيمة االنحداريوضح الجدول إحصائيات البواقي وهو الفروق بين قيم المشاهدة وخط 

وبالتالي ال توجد قيم متطرفة متعددة المتغيرات وهو شرط من  df=3عند  (16,27) وهي أقل من القيمة الحرجة كاي تربيع

 المتعدد. االنحدارشروط تحليل 

توزيع البواقي وتتجمع البيانات حول الخط المستقيم وبالتالي فإن البواقي تتبع التوزيع  اعتدالية( ..6.2) ل التاليةتوضح األشكا

 االنحدارالطبيعي وهو شرط من شروط صحة إجراءات تحليل 
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 المدرج التكراري :(1)الشكل 

 

 spssعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي  إعداد الباحثين بناء   المصدر:

 

 رخط اإلنتشا (5) الشكل

 

 spssعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي  إعداد الباحثين بناء   المصدر:
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 البواقي وطبيعة التوزيع :(6)الشكل 

 

   

 

 spssعلى مخرجات البرنامج اإلحصائي  إعداد الباحثين بناء   المصدر:

 

:الخاتمة. 3  

ية كان الفتا وخاصة من خالل صندوق االقتصادة أو االجتماعيباألردن سواء في مجال التنمية  االجتماعيتطور التأمين 

 االستراتيجيةية العامة لصندوق والخطة االستثمارالتي تستند بشكل رئيسي على السياسة  االجتماعيأموال الضمان  استثمار

في األسهم  اراالستثممحفظة وات السوق النقدي ومحفظة السندات ومحفظة القروض وبتوزيعها بشكل عام على محفظة أد

 االجتماعيات السياحية من خالل اإليرادات المجمعة في مجال الضمان االستثمارات العقارية ومحفظة االستثمارومحفظة 

نسب كل منها في تطويرها فأهم اإليرادات  باختالفمن خالل زيادة حجم اإليرادات ككل يتضح  كما .وتنوعها وأهمية كل إيراد

وعائد نشاط التأمين بالدرجة األولى على غرار  االختياري واالشتراك االجتماعيالضمان  صناديق اشتراكهي إيرادات 

  .ضئيلة ةه الزيادة ومساهمتها بنسبذة التي ليس لها تأثير مباشر في هسابقال الخدمة إيرادات ضم سنوات

 نتائج البحث: .0.3

.عائد إيجابي وزيادة المداخيل سنة بعد سنة االجتماعيالضمان  أموال استثمارحقق صندوق  -  

.كلك االجتماعييخص تطور إيرادات مؤسسة الضمان  فيما بمبالغ جيدة االجتماعيمساهمة إيرادات صناديق الضمان  -  

.وعائد نشاط التأمين االختياري االشتراككلما زاد  وتتغير حجم اإليرادات تزيد وتتأثر -  

 التوصيات والمقترحات:. 2.3

.زيادة مداخيلهامن أجل  االجتماعيالضمان  بالصحة لصالح مضرة لها استهالكيةمن مواد  اقتطاعاتيادة ز -  

.العقارات والنقل والمواصالت استثماراتة في مزيادة المساه -  

 .االختياري االشتراكزيادة تحسين المرافق الصحية وعصرنتها لزيادة  -
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 :قائمة المراجع والمصادر. 1

، ة وفقا ألحكام القانونين اإلماراتي واألردني ''االجتماعي''أضواء على التأمينات  (.5105) مظفر جابر إبراهيم، الراوي

 .055:06، ة دفاتر السياسة والقانونمجل

، األردني'' االجتماعيان ''قانون الضم (..510األردني ) االجتماعيقانون الضمان ، العامة للضمان االجتماعيلمؤسسة ا

10: 05. 

      16:األردن، الثاني'' االستدامة''تقرير  (5101) العامة للضمان االجتماعيالمؤسسة 

    (21-6.): ''5153-5151 االستراتيجية''الخطة  (5101) العامة للضمان االجتماعيالمؤسسة 

  15: .5، وتعديالته'' االجتماعي''قانون  (0256) االجتماعيتأمين لالهيئة العامة ل

 .32: األردن، ''التقرير السنوي'' (5150) العامة للضمان االجتماعيالهيئة 

  35 :األردن، (''التقرير السنوي ''5151) االجتماعيأموال الضمان  استثمارصندوق 

 5.: األردن، (''التقرير السنوي''5151) االجتماعيأموال الضمان  استثمارصندوق 

 .00 :10، مطبعة وائل، ''االجتماعيين ''شرح قانون التأم (0211) عوني محمود، عيدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 المجلة ،قليز القادر عبد/ الدكتور صميدة، منير/ الدكتور مداني، أسماء/ الرئيسية الباحثة ،5153©  محفوظة الحقوق جميع
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 9https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.47.1Doi:  

http://www.ajrsp.com/
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.47.19


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        479  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

في المجتمع  توازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وأثر ذلك على وجود فرص العمل الحقا  ال

   (طلبة جامعة القدس المفتوحةة على عينة من دراس) الفلسطيني

The Balance Between Applied and Humanities University Majors and Its Impact on the 

Existence of Job Opportunities Later in the Palestinian Society (a Study on a Sample of 

Al-quds Open University Students) 

 عبد المجيد نايف أحمد عالونة /الدكتورإعداد الباحث 

 فلسطين ،رام هللا ،مجال العلوم االجتماعيةوباحث في  أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 الملخص

التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وأثر ذلك على وجود فرص دراسة لقد هدف هذا البحث الى           

وفيما يتعلق بمجتمع البحث  ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبانةفي داخل المجتمع الفلسطيني، العمل الحقاً 

 573الجامعات الفلسطينية وهي جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة بعينة من طلبتها بلغت بقيمة  إحدىفقد تمثل بطلبة 

لبحث فقد ظهر أنه لم يوجد اهذا أما فيما يتعلق بنتائج وطالبة من مختلف التخصصات التعليمية والسنوات الدراسية أيضاً.  طالب

بين التخصصات التطبيقية والتخصصات اإلنسانية والتي تزداد لدى التخصصات اإلنسانية بدرجة كبيرة مقارنة توازن 

الكلي للقيم الخاصة باألسباب وراء التوازن بين التخصصات التعليمية بالتخصصات التطبيقية. كما ظهر أن المجموع 

وجود عالقة  قد جاءت متوسطة، كما ظهرفي داخل المجتمع الفلسطيني  وجود فرص العملالقيم المتمثلة بمدى واإلنسانية، و

التطبيقية واإلنسانية وبين مدى وجود التوازن بين التخصصات الجامعية قوية وذات داللة إحصائية ما بين العوامل الخاصة ب

وهذا االرتباط وقوة الداللة اإلحصائية، وتبين ذلك من خالل القيمة المرتفعة لمعامل  ،فرص العمل في داخل المجتمع الفلسطيني

قين حيث ظهر ارتفاع في نسبة الملتح ،يعني أن عدم التوازن في التخصصات التعليمية هو السبب وراء قلة وجود فرص العمل

التوازن  زيادةبالتخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها، وقد وضع الباحث عدد من التوصيات في نهاية هذا البحث كان من أهمها: 

ية للعمل، وتفضيل لالقيام بعملية ارشادية من قبل المؤسسات الحكومية واالهبين التعليم األكاديمي بشقيه اإلنساني والتطبيقي، و

المصلحة المادية لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، واالرشاد من قبل ارباب االسر ألبنائهم، المصلحة الوطنية على 

 ودراسة احتياجات المجتمع الفلسطيني من الناحية العملية. 

 التخصصات الجامعية، فرص العمل، جامعة القدس المفتوحة.    الكلمات المفتاحية:
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The Balance Between Applied and Humanities University Majors and Its Impact on the 

Existence of Job Opportunities Later in the Palestinian Society (a Study on a Sample of 

Al-quds Open University Students) 

 

 Abstract 

           This research aimed to study the balance between applied and humanities university 

majors and its impact on the availability of job opportunities later within the Palestinian society. 

And Al-Bireh, with a sample of its students, amounted to 375 male and female students from 

various educational disciplines and academic years as well. As for the results of this research, it 

appeared that there was no balance between the applied disciplines and the humanitarian 

specializations, which increase in the humanitarian disciplines to a large extent compared to the 

applied disciplines. It also appeared that the total sum of the values related to the reasons behind 

the balance between the educational and humanities disciplines, and the values represented by 

the extent to which there are job opportunities within the Palestinian society, were medium. 

Employment opportunities within the Palestinian society, and this was shown through the high 

value of the correlation coefficient and the strength of the statistical significance, and this means 

that the imbalance in the educational specializations is the reason behind the lack of job 

opportunities, as there was an increase in the percentage of those enrolled in the humanitarian 

specializations compared to others, and the researcher put a number Among the 

recommendations at the end of this research were the most important: increasing the balance 

between academic education in its human and applied parts, carrying out a counseling process by 

governmental and private institutions for work, preferring the national interest over the material 

interest in Palestinian higher education institutions, guidance by heads of families for their 

children, and studying the needs Palestinian society in practice. 

Keywords: University Majors, Job Opportunities, Al-Quds Open University. 
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  المقدمة:. 1

من  التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وأثر ذلك على وجود فرص العمل الحقاً يعتبر موضوع            

في المجتمع  فئات كثيرة من افراد المجتمعات وخاصة فئات خريجي الجامعات وتحديداً  الشاغلة للبال لدىالمواضيع المهمة و

من الفئات األكثر وجوداً مثل المجتمع العربي الفلسطيني  كونهامن هذه المشكلة ه فئات عاني، وتةالذي تكون هذه الفئة فيه كبير

 وأوضاعهمقارنة بالفئات االجتماعية األخرى، باإلضافة الى حالة االحتالل عليه  لفئات الشبابية األكثر وجوداً الفتي ذات ا

على منافسة الغير خاصة  والقدرة االقتصاديةتتاح المشاريع االقتصادية الصعبة والتي زادت من تفاقم مشكلة البطالة وصعوبة اف

ولذلك فقد كان هذا السبب من الدوافع الرئيسية  ،هذا المجتمع منذ عقود طويلة مضت باقتصادفي ظل تحكم االقتصاد اإلسرائيلي 

على وجود فرص العمل إلجراء هذا البحث في موضوع التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وأثر ذلك 

 ، وقد تمثلت مشكلة وتساؤالت هذا البحث في البند الالحق لهذه المقدمة القصيرة.الحقاً 
 

شكلة وتساؤالت البحث: م .1.1  

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

 والمنعكسة على مدى  واإلنسانيةعوامل المؤثرة على التوازن بين التخصصات التعليمية الجامعية التطبيقية ال ما هي

 ؟في داخل المجتمع الفلسطيني وجود فرص العمل

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:

 لمجتمع الفلسطيني؟ ا التعليمية في االختالل في التوازن بين اختيار التخصصات ما هي أسباب .1

ما مدى الفروق في االختيار للتخصصات التعليمية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني ما بين التخصصات اإلنسانية  .2

 والتطبيقية؟ 

 ؟اختيار التخصصات التعليمية في الجامعات الفلسطينيةما هي طبيعة العوامل المؤثرة على  .5

 العاملة الفلسطينية؟ ما هي طبيعة التخصصات المطلوبة أكثر من غيرها في داخل المؤسسات .4

 اختيار التخصصات التعليمية وبين وجود فرص العمل في داخل المجتمع الفلسطيني؟ ما هي طبيعة العالقة بين  .3

 أهداف البحث: .3.1

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 أسباب االختالل في التوازن بين اختيار التخصصات التعليمية في المجتمع الفلسطيني؟ توضيح  .1

مدى الفروق في االختيار للتخصصات التعليمية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني ما بين التخصصات اإلنسانية توضيح  .2

 والتطبيقية؟ 

 في الجامعات الفلسطينية؟اختيار التخصصات التعليمية العوامل المؤثرة على  الذكر لطبيعة .5

 طبيعة التخصصات المطلوبة أكثر من غيرها في داخل المؤسسات العاملة الفلسطينية؟تفسير  .4

 اختيار التخصصات التعليمية وبين وجود فرص العمل في داخل المجتمع الفلسطيني؟ طبيعة العالقة بين اإلظهار ل .3
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 أهمية البحث: .1.1

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

 أسباب االختالل في التوازن بين اختيار التخصصات التعليمية في المجتمع الفلسطيني؟ توفير معلومات كافية عن  .1

الفروق في االختيار للتخصصات التعليمية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني ما  اإلظهار لألسباب التي تقف وراء مدى .2

 بين التخصصات اإلنسانية والتطبيقية؟ 

 اختيار التخصصات التعليمية في الجامعات الفلسطينية؟طبيعة العوامل المؤثرة على توفير معلومات كافية عن  .5

طبيعة التخصصات المطلوبة أكثر من فلسطيني فيما يتعلق بتحديد االحتياجات الالزمة بناء على ظروف المجتمع ال .4

 غيرها في داخل المؤسسات العاملة الفلسطينية؟

 اختيار التخصصات التعليمية وبين وجود فرص العمل في داخل المجتمع الفلسطيني؟ طبيعة العالقة بين معرفة  .3

 حدود البحث:  .5.1

  رام هللا والبيرة.فرع  –جامعة القدس المفتوحة الحدود المكانية: 

 م )وقت إجراء البحث(.2225شهر كانون الثاني من العام  الحدود الزمانية:

  جامعة القدس المفتوحة من الفرع المذكور فقط. ةطلب الحدود البشرية:

 

 النظري للبحث: المنطلق .2

في داخل المجتمع العربي  العمل وبين احتياجات سوقبين مخرجات التعليم العالي كبيرة قد تبين وجود فجوة ل          

عادة النظر في سعته وتخصصاته الحالية بأنواعه المختلفة، ومن هنا تصبح قضية تحديث وتطوير وهذا يتطلب إ الفلسطيني،

على تزويد  ها من سمات تكسبها القيمةالتعليم وتحديد مجموعات المهارات المتعددة العامة والفنية والمتخصصة، وما يتطلب

مهم، بحيث يتمثل  معنىذات ضروريا و ومطلباً  تعليمالها ليصبح و، الالرتقاء بالمستوى الكيفي له لتصبح قادرة لعاملة القوى ا

الدلو، )حمدي أسعد  .، وأداء دور فعال في تحقيق التنمية المجتمعية المنشودةأكثر ت المطلوبة بما يتيح لها فرصارابالمهاذلك 

 (5، ص م 2212

اقتصادية ، واجتماعية، وعلى القوى العاملة بصورة كمية ونوعية بعوامل ديمغرافية انيؤثرالعرض والطلب كما ظهر أن       

والمستوى الصحي ومستوى  الفردية مثل الزيادة السكانية والهجرة الخارجية ومعدالت المساهمة والمستوى التعليمي والمهارات

التدريب المهني ومعدل أيام العمل ومعدل ساعات العمل ومستوى األجور وغير ذلك من العوامل، حيث أن ارتفاع معدل الزيادة 

السكانية والعائدين تساهم في زيادة العرض من القوى العاملة، ولعل العوامل المتعلقة بمستوى التعليم والمهارات والمستوى 

وال شك أن الوضع يزداد تعقيداً عند مواجهة ظاهرة البطالة حينما يكون ارتفاع  ،التدريب تؤثر في نوعية العرضالصحي و

) لؤي .معدالت البطالة مرتبطاً بعرض من القوى العاملة ذات مستوى متواضع من التعليم أو التدريب )العمالة غير الماهرة(

 (15، ص م1111ي، شبانه وسفيان البرغوث
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 ان معظم فنجدالفلسطيني  العربي في داخل المجتمعأما فيما يتعلق بالتخصصات التعليمية الالزمة الحقاً لسوق العمل         

دراسة العلوم االنسانية، وبعض المؤسسات التعليمية هدفها الربحية ومتدنية الكفاءة، وعدم تبلور تخطيط  الى يميلون الطالب

وفيما يتعلق بهذا الموضوع  (2، ص م2212. )محمود أبو عودة، للعملية التعليمية ةالمؤسسات الحكومي استراتيجي من قبل

يذهب العديد من المختصين إلى ضرورة اعتبار قضية تحديث وتطوير التعليم الجامعي وإعادة النظر في برامجه وتخصصاته ف

د القوى العاملة من الشباب وتأهيلهم بالمهارات قادرا على تزوي ء بمستوى التعليم، ليصبح تعليماالحالية، مطلبا ًملحا لالرتقا

م، ص 2221، بةالمطلوبة بما يتيح لهم فرصا أفضل للعمل، وأداء دور فعال في تحقيق التنمية بأشكالها المختلفة )طالل أبو رك

لعمل قد جاءت في المجتمع الفلسطيني في تلبية احتياجات سوق ا )التطبيقي( ن درجة تقدير دور التعليم المهنيأ (، حيث 5

 (212، ص م2212)صالح االغا، بدرجة كبيرة. 

إلى  يؤديالمهارات المتوفرة، مما بناء على ثقيالً  ليست سوى عبئا إذا لم تكن متوازنة مخرجات التعليم العالي كما أن            

، فلم يعد التعليم العالي يتصف بالجودة المطلوبة بسبب كما هو حاصل في داخل المجتمع العربي الفلسطيني زيادة نسبة البطالة

على استيعاب كل ما هو جديد في  اوقدرته تلقينيه لأجيا من خاللها يبني لدفع عجلة بشكل غير مؤهل فأصبح يعملعدم مرونته 

تقتصر  الديثة في سوق العمل ، فالمتطلبات الحالصحيح مابشكله تنمية والنموللال يمثل نموذجا ذلك قد بات و، قليلة عرفةعالم الم

تأمين المستلزمات، والتجهيزات العلمية وتوفير وفقط على تحديث المادة العلمية فحسب بل تتعداها إلى إعداد الكوادر التعليمية، 

 المرافق والمنشآت الحديثة بالجامعات، كما أن األخالق المهنية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المعلوماتية

مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين وتدني فرص العمل لهؤالء الشباب لمما أدى  ،واالتصاالت وعلى الذكاء االصطناعي

يوجد صعوبة تواجه المهتمين في كما تبين أنه  (122، ص م2222، . )جيهان ضمايرة وروان ضمايرهصفوف الخريجين

العمل  عالي في فلسطين وبين احتياجات سوقبين مخرجات التعليم الي تتلخص باإلشكاليات القائمة معالجة مشكلة البطالة وه

اآلنية والمستقبلية وهذه الفجور تزداد عام بعد عام حيث تتراكم اعداد كبيرة من الخريجين وما يزيد من عمق المشكلة الموجودة 

 (  5، ص م2214ي، ات اإلنسانية لديها. )عبد الرؤوف التميمان الجامعات الفلسطينية ما زالت تكرر تدريس التخصصهو 

بارتفاع معدالت نمو القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، يتميز  فلسطينسوق العمل المحلي في  كما أن       

في هذا قدرة االقتصاد  ما يشير إلى أنماألمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه بشكل مضطرد، 

تتراجع مع مرور الوقت، وتزداد األمور تعقيدا بسبب ارتفاع معدالت  وأنها على استيعاب القوى العاملةالمجتمع غير قادرة 

وتالشي  لمساحة الجغرافية لهذا المجتمع وخاصة في قطاع غزةالنمو السكاني السريع، والتركيبة السكانية الفتية، في ظل ضيق ا

 سنة من جهة،    12بشكل متسارع وعدم السيطرة عليها، إضافة إلى استمرار الحصار واالنقسام لما يزيد عن  الموارد

ومخرجاته، وفتح الكمي في مؤسسات التعليم واالعتداءات العسكرية اإلسرائيلية المتكررة من جهة أخرى، ناهيك عن التوسع 

استقبال أعداد  ما أدى إلىميه، ما دام قد حصل على الثانوية العامة، ن يرغب فالجامعي على مصراعيه أمام كل م باب التعليم

، دون النظر إلى الحاجة إليهم بعد التخرج، وبالتالي انتشار ظاهرة البطالة ووصولها إلى معدالت غير متزايدة من الطالب

 (1، ص م2222حلس، مسبوقة على مستوى العالم، وبخاصة في أوساط الشباب والخريجين الجامعيين. )رائد 

من مجموع الخريجين، مما قد يشير إلى ضعف  % 21تتجاوز نسبتهم  أن الذين يعملون في تخصصاتهم الكما ظهر         

تحقق حاليا  المراكز ال هق العمل، ويعني أن هذسووالمؤسسات التعليمية وبين  يبين مخرجات مراكز التدريب المهن االرتباط
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كمـا يرفـع سـوق العمـل الكـفء مـن . (322، ص م2212ح الزرو، األهداف التي وجدت من أجلها بصورة فاعلة. )صال

كــذلك تحفيز و ـائف التــي تناســب مهــاراتهم،مـستوى اإلنتاجيــة عــن طريــق تحــسين المطابقــة بــين العمــال والوظـ

تعتبر المشاركة في التعليم والتدريب كما  (1، ص م2212بالل الفالح، . )إلنتاجية بمستوى األجـورالعمال على التدريب وربط ا

كما ان االقتصاد الفلسطيني يتكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. )هشام  ،السمة الرئيسية للمجتمع الفلسطيني

 البطالة فيه.  ةنسبمن وهذا ما رفع ( 2 – 3، ص ص م2213ل، كحي

 32موزعين على حوالي  ألف 222حوالي  في المؤسسات التعليمية يبلغ عدد الطلبة الفلسطينيين الملتحقينلقد تبين أن         

لفلسطيني غير قادر على هذا العدد الكبير يبقى سوق العمل ا موأما ،ألف 42حوالي منهم جامعة وكلية في فلسطين يتخرج سنوياً 

وعند عملية اختيار العاملين ال بد إال أن يعتمد ذلك على التجربة (، 4م، ص 2211وعبد هللا مرار، )نصر عبد الكريم  استيعابهم

الفعلية من خالل الدعم والتشجيع والتغذية الراجعة والوضوح في العمل والتساؤل واإلبداع، وال يتم ذلك من خالل المظهر 

شخص إن كان متصنعاً في مظهرة أم ال من خالل لغة الجسد الخارجي المعتمد في الغالب من خالل الحكم المبدئي على ال

   . والمظهر الخارجي

فقد تم قياس ذلك من خالل قياس قيم التوازن بين التخصصات  في هذا البحث فيما يتعلق بقياس المتغير المستقلأما         

التعليمية الجامعية التطبيقية واإلنسانية في داخل المجتمع الفلسطيني من خالل كل من: انخفاض رسوم التخصصات اإلنسانية 

قللت من قدرة التحاق أبنائها مقارنة بغيرها من التخصصات التطبيقية، والظروف المادية المتدنية في المجتمع الفلسطيني والتي 

بالبرامج التطبيقية المكلفة مقارنة بغيرها من التخصصات اإلنسانية، وبذل مجهود أكبر لاللتحاق بالبرامج التطبيقية وعدم القدرة 

ظراً على إنهائها بعدد سنوات محددة كالتخصصات اإلنسانية، وعدم قدرة الطلبة الذاتية على االلتحاق بالبرامج التطبيقية ن

للفروق الفردية بينهم ونظرا لقبول تلك الجامعة )جامعة القدس المفتوحة( بمستويات متدنية من الطلبة، باإلضافة الى نظامها 

المفتوح في التعليم )التعليم عن بُعد( إلتاحة الفرصة في التعليم للجميع، وعدم وجود كوادر تعليمية مؤهلة بشكل كافي للعمل 

باإلضافة الى تكلفة شراء متطلبات هذه البرامج من مختبرات وأدوات ومعدات من الخارج وبشكل ُمكلف بالبرامج التطبيقية، 

جداً، وعدم قدرة الجامعة على بناء أماكن إضافية ومراكز تدريب لتأهيل مثل هذه التخصصات التطبيقية والتي تحتاج لتكلفة 

قية الحديثة عالمياً غير مناسبة لفئات المجتمع العربي الفلسطيني نظراً باهظة للكثير منها، وقد يكون افتتاح بعض البرامج التطبي

لظروفه المادية وقلة مساحته وأعماله مقارنة بغيره من المجتمعات األخرى في العالم، وعدم قدرة المؤسسة التعليمية الفلسطينية 

التكاليف للموافقة على افتتاح وترخيص بعض على افتتاح تخصصات تطبيقية مقارنة بغيرها من التخصصات اإلنسانية، وزيادة 

البرامج التطبيقية من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، ومنافسة الجامعات األخرى في افتتاحها لمثل هذه البرامج التطبيقية 

ع الفلسطيني من خالل بشكل أوسع. أما فيما يتعلق بقيم العامل التابع فقد تم ذلك بقياس مدى وجود فرص العمل في داخل المجتم

كل مما يلي: احتياجات المجتمع الفلسطيني للتخصصات التطبيقية بشكل أكبر من غيرها، وزيادة التخصصات اإلنسانية على 

التطبيقية يزيد من نسبة البطالة، وزيادة افتتاح بعض المؤسسات التي تحتاج لتخصصات تطبيقية بشكل أكبر من غيرها 

سسات الطبية والتكنولوجية وغيرها، وظروف التقدم التقني الحاصلة في العالم والتي ال بد من كل كمؤسسات االتصاالت والمؤ

تُلزم وجود بعض  والتي مجتمع اللحاق بها كالثورة التكنولوجية وما يتبعها من اعمال تقنية محددة ومتشعبة بشكل أكبر مع الزمن

ريجين من ذوي التخصصات اإلنسانية وهذا يقلل من فرض العمل، التخصصات التطبيقية بشكل أكبر، ووجود كم هائل من الخ
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ووجود مؤسسات تعليمية كثيرة في داخل المجتمع الفلسطيني وافتتاحها لبرامج تعليمية ألهداف ربحية دون االهتمام بالجوانب 

لكفاءات الخريجين من التعليمية والوطنية لهذا المجتمع، ومنافسة الخريجين القادمين من مؤسسات تعليمية في الخارج 

المؤسسات التعليمية المحلية أو اإلقليمية، والمحسوبيات في العمل واختيار بعض العاملين بغض النظر عن الكفاءة وعدم وضع 

الرجل المناسب في المكان المناسب يقلل أيضاً من فرص االختيار الحقيقي للعمل ويزيد من نسبة البطالة الحقيقية، وزيادة افتتاح 

سسات الخدماتية في المجتمع الفلسطيني وضعف القدرة على التصنيع قلل أيضاً من قلة االحتياج لفرص العمل ومن مختلف المؤ

التخصصات، باإلضافة الى زيادة افتتاح المؤسسات الخاصة والتي عملت على االختيار للعاملين بعيداً عن الكفاءة الحقيقية 

المساعدات الخارجية والتي تُحتم في بعض منها على افتتاح بعض المؤسسات وحتى مقابل المعرفة الشخصية، واالعتماد على 

المجتمع  هذا للترويج ألفكار معينة بعيداً عن الطابع التطبيقي الذي يحتاجه ت الطابع اإلنساني والخدماتيالبرامج التعليمية ذا

 ومؤسساته المتنوعة.

 البحث: يةمنهج .3

 . منهج البحث1.3

من إعطاءه للباحثين  صفي التحليلي وذلك لما لهذا المنهجالمنهج الو المستخدم في هذا البحث هو ييعتبر المنهج األساس          

اإلمكانية الكافية والمناسبة لوصف موضوع الظاهرة المدروسة في المجتمعات مهما كان نوعها اجتماعية ام اقتصادية ام إدارية 

مغلقة ومفتوحة ي من استبانات يصلح لجميع األدوات المستخدمة في الجانب الميدان المناهجالخ. كما أن هذا النوع من .... 

 وغيرها. 

 مجتمع البحث: . 2.3

( طالب وطالب  7322فرع رام هللا والبيرة والذي بلغ حوالي )  –بطلبة جامعة القدس المفتوحة هذا البحث  مجتمع تمثللقد     

كلية التنمية االجتماعية ، كلية الزراعة، كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةة كليات في هذه الجامعة وهي: موزعين على سبع

. )عن موقع جامعة القدس ، كلية اآلدابكلية اإلعالم، كلية العلوم التربوية، كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، واألسرية

   ( 1م، ص 2225حة االلكتروني، والمفت

(https://www.qou.edu/ar/branchIndex.do?center=01300&pSecId=5) 
 

 عينة البحث: .3.3

من طلبة الجامعة المذكورة  573وقد بلغت بذلك بقيمة  % 3من مجتمع البحث األصلي بقيمة  لقد تم اخذ عينة هذا البحث       

مثل هذا النوع من األبحاث الوصفية  الستكمالة كافية د هذه العينعداعتبر ا، وتومن ذلك الفرع في داخل مدينة رام هللا والبيرة

قية العينة المدروسة وعلى باقي فئات المجتمع التابعين لنفس الفئة من الل نتائجها الظاهرة على بمن خ مكانية التعميمالتحليلية وإ

   مناسبة لهم الحقاً.  ة التي يرونهايارهم للتخصصات التعليمالخريجين والباحثين عن العمل او الطلبة اثناء اختي
 

 أداة البحث: .1.3

وذلك كون هذا البحث هو بحث كمي ميداني  ميدانية في هذا البحث" كأداة رئيسية واساسية االستبانةلقد تم استخدام "أداة          

عينة بهذا العدد ال بد له من أن يتم بأداة االستبانة لكونها عينة كبيرة وتحتاج للمعرفة بأن هذا البحث هو من ضمن  اختياروأن 
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أداة  فإنلذلك  ،دروسة في المجتمعالم االجتماعيةاألبحاث الدارسة لموضوع رؤية االتجاهات واآلراء المناسبة من الفئات 

  االستبانة هي األنسب لمثل هذا النوع من الدراسات البحثية في المجتمعات. 

 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            

 ،عمل الباحث على ترتيب وترقيم هذه االستبانات ذلك بعد أن تم جمعها كلها، فقدو ،الفلسطينية في داخل مدن الضفة الغربية

والمختص بتحليل مثل هذه  SPSSباإلضافة الى ترميزها وإدخالها الى برنامج التحليل اإلحصائي الخاص بها وهو برنامج 

ت الصالحة للتحليل عملية تعبئة كافة االستبانا لمغلقة في تصنيف إجاباتها جميعاً، وبعد أن أتم الباحثالبيانات ذات األسئلة ا

وكان من أهم  وذلك باستخدام عدد من التقنيات المناسبة المناسبةد قام الباحث بعمليات التحليل فق استبانة (573)والبالغ عددها 

 هي ما يلي: اإلحصائية الصالحة والمناسبة لهذا النوع من التحليل هذه التقنيات

 سمات عينة الدراسة وبعض المتغيرات األخرى.خاصة بالالتكرارات والنسب المئوية  تقنية استخراج .1

 تقنية جمع قيم المتغيرات ودمجها معاً لفحصها الحقاً.  .2

تقنية معامل االرتباط واالنحدار كونها التقنية األنسب في استخدامها لفحص قيم المتغيرات بعد دمجها وتحويلها من  .5

 ، ومن ثم استخراج قيمة الداللة اإلحصائية من خالل نفس هذه التقنية. متغيرات فئوية الى متغيرات كمية
 

 عينة البحث:  خصائص .3.3

 (1الجدول رقم )

المجتمع  طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة وسط من بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة

 ، نسب مئوية:الفلسطيني

 المتغير: قيمة اإلجابة:

 الجنس: - 1 التكرار النسبة المئوية %

4  .32 %  ذكر: 121 

 انثى: 122  % 41. 2

 المجموع: 375  % 100

 :السنة الدراسية – 2 التكرار النسبة المئوية %

4  .55 %  :ثانية –من أول  123 

5  .55 %  
123 

 ثالثة: –من ثانية 

5  .55 %  رابعة فأعلى: –من ثالثة  123 

 المجموع: 375  % 100
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 :التعليميالتخصص  - 3 التكرار النسبة المئوية %

5  .55 %  تخصصات تطبيقية  123 

 تخصصات إنسانية 232  % 22.  7

 المجموع 375  % 100

 : األكاديميالتحصيل  – 5 التكرار النسبة المئوية %

4  .35 %  قليل 222 

 متوسط 122  % 22.  2

 كبير 73  % 22 

 المجموع 375  % 100

 ". الفلسطينيين الطلبة ةالمأخوذة من عين االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل 

نسبة الذكور الى اإلناث من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع  ( أن1البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل             

وهذا يدل على أن هنالك توازن في نسبة االلتحاق في مؤسسات التعليم  ،رام هللا والبيرة تكاد تكون متساوية تقريباً بينهم

د درجات متساوية تماما ما بااللتحاق بالسنوات الدراسية فقد ظهر وجوالفلسطينية فيما يتعلق بالنوع االجتماعي. أما فيما يتعلق 

عدم مساواة كبيرة بين التخصصات التطبيقية بة سنة أولى الى سنة رابعة، وفيما يتعلق بالتخصصات التعليمية فقد ظهر بين طل

أما فيما يتعلق  والتخصصات اإلنسانية والتي تزداد لدى التخصصات اإلنسانية بدرجة كبيرة مقارنة بالتخصصات التطبيقية.

   للطلبة هو التحصيل القليل يليه التحصيل المتوسط.  األكاديميفقد ظهر أن غالبية التحصيل  األكاديميبالتحصيل 

 تحليل البيانات ونتائج البحث: .1

 الجامعية التطبيقية واإلنسانية: التعليمية التوازن بين التخصصات  -أ 

 (2الجدول رقم )

الجامعية التطبيقية التعليمية التوازن بين التخصصات ب اصة بالمتغير المستقل والمتمثلةالقيم الكمية )اإلحصائية( الخ

 الفلسطيني:في داخل المجتمع  واإلنسانية

 قيم اإلجابة: مقدار قيمة اإلجابة

التوازن بين التخصصات القيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير المستقل والمتمثلة ب

 في داخل المجتمع الفلسطيني: التعليمية الجامعية التطبيقية واإلنسانية

النسبة المئوية  معنى اإلجابة

  للخيار األعلى% 

% 22 مرتفعة  انخفاض رسوم التخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها من التخصصات التطبيقية. – 1 

 % 77 مرتفعة
الظروف المادية المتدنية في المجتمع الفلسطيني والتي قللت من قدرة التحاق أبنائها  – 2

 بالبرامج التطبيقية المكلفة مقارنة بغيرها من التخصصات اإلنسانية. 
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 % 72 مرتفعة

بذل مجهود أكبر لاللتحاق بالبرامج التطبيقية وعدم القدرة على إنهائها بعدد سنوات  –5

 محددة كالتخصصات اإلنسانية.  

 

 % 21 متوسطة

عدم قدرة الطلبة الذاتية على االلتحاق بالبرامج التطبيقية نظراً للفروق الفردية بينهم  – 4

ونظرا لقبول تلك الجامعة )جامعة القدس المفتوحة( بمستويات متدنية من الطلبة، باإلضافة 

 الى نظامها المفتوح في التعليم )التعليم عن بُعد( إلتاحة الفرصة في التعليم للجميع. 

 % 23 متوسطة

عدم وجود كوادر تعليمية مؤهلة بشكل كافي للعمل بالبرامج التطبيقية، باإلضافة الى  – 3

تكلفة شراء متطلبات هذه البرامج من مختبرات وأدوات ومعدات من الخارج وبشكل ُمكلف 

 جداً. 

 % 22 متوسطة
عدم قدرة الجامعة على بناء أماكن إضافية ومراكز تدريب لتأهيل مثل هذه التخصصات  – 2

 التطبيقية والتي تحتاج لتكلفة باهظة للكثير منها. 

 % 31 منخفضة

قد يكون افتتاح بعض البرامج التطبيقية الحديثة عالمياً غير مناسبة لفئات المجتمع  – 7

العربي الفلسطيني نظراً لظروفه المادية وقلة مساحته وأعماله مقارنة بغيره من المجتمعات 

 األخرى في العالم. 

 % 32 منخفضة
عدم قدرة المؤسسة التعليمية الفلسطينية على افتتاح تخصصات تطبيقية مقارنة بغيرها  – 2

 من التخصصات اإلنسانية. 

 % 32 منخفضة
زيادة التكاليف للموافقة على افتتاح وترخيص بعض البرامج التطبيقية من قبل وزارة  – 1

 التعليم العالي الفلسطينية.

 الجامعات األخرى في افتتاحها لمثل هذه البرامج التطبيقية بشكل أوسع.منافسة  – 12 % 32 منخفضة

 المجموع:  % 31 متوسطة

 ".الفلسطينيين  الطلبةة المأخوذة من عين ليل االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تح

المجموع الكلي للقيم الخاصة باألسباب وراء التوازن بين  أن (2تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )          

التخصصات التعليمية واإلنسانية قد جاءت متوسطة، أما فيما يتعلق بالتدرج في نسب هذه القيم فقد جاءت بالشكل التالي: 

في المجتمع  الظروف المادية المتدنيةنة بغيرها من التخصصات التطبيقية، وانخفاض رسوم التخصصات اإلنسانية مقار

بذل مجهود ة بغيرها من التخصصات اإلنسانية، والفلسطيني والتي قللت من قدرة التحاق أبنائها بالبرامج التطبيقية المكلفة مقارن

عدم قدرة الطلبة الذاتية وات محددة كالتخصصات اإلنسانية، وأكبر لاللتحاق بالبرامج التطبيقية وعدم القدرة على إنهائها بعدد سن

اللتحاق بالبرامج التطبيقية نظراً للفروق الفردية بينهم ونظرا لقبول تلك الجامعة )جامعة القدس المفتوحة( بمستويات على ا

عدم وجود تاحة الفرصة في التعليم للجميع، ومتدنية من الطلبة، باإلضافة الى نظامها المفتوح في التعليم )التعليم عن بُعد( إل

ي للعمل بالبرامج التطبيقية، باإلضافة الى تكلفة شراء متطلبات هذه البرامج من مختبرات كوادر تعليمية مؤهلة بشكل كاف

عدم قدرة الجامعة على بناء أماكن إضافية ومراكز تدريب لتأهيل مثل هذه دات من الخارج وبشكل ُمكلف جداً، ووأدوات ومع

ون افتتاح بعض البرامج التطبيقية الحديثة عالمياً غير قد يكتحتاج لتكلفة باهظة للكثير منها، والتخصصات التطبيقية والتي 

من المجتمعات األخرى في  مناسبة لفئات المجتمع العربي الفلسطيني نظراً لظروفه المادية وقلة مساحته وأعماله مقارنة بغيره

التخصصات اإلنسانية،  ة بغيرها منعدم قدرة المؤسسة التعليمية الفلسطينية على افتتاح تخصصات تطبيقية مقارنالعالم، و

منافسة وزارة التعليم العالي الفلسطينية، وزيادة التكاليف للموافقة على افتتاح وترخيص بعض البرامج التطبيقية من قبل و

 الجامعات األخرى في افتتاحها لمثل هذه البرامج التطبيقية بشكل أوسع.
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 وجود فرص العمل في المجتمع: مدى  –ب 

 (3الجدول رقم )

  في داخل المجتمع الفلسطيني:  وجود فرص العملمدى ب تمثلةوالم تابعالكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال القيم

 قيم اإلجابة: مقدار قيمة اإلجابة 

في داخل  وجود فرص العملالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير التابع والمتمثلة بمدى 

 المجتمع الفلسطيني: 

معنىىىىىىىىىى 

 االجابة

النسىىىىىىبة المئويىىىىىىة 

 للخيار األعلى %
 

 احتياجات المجتمع الفلسطيني للتخصصات التطبيقية بشكل أكبر من غيرها. -1 % 55 مرتفعة

 زيادة التخصصات اإلنسانية على التطبيقية يزيد من نسبة البطالة.  -2  % 51 مرتفعة

  % 73 مرتفعة
بشكل أكبر من غيرها  زيادة افتتاح بعض المؤسسات التي تحتاج لتخصصات تطبيقية -5

 كمؤسسات االتصاالت والمؤسسات الطبية والتكنولوجية وغيرها.

  % 71 مرتفعة

ظروف التقدم التقني الحاصلة في العالم والتي ال بد من كل مجتمع اللحاق بها كالثورة  - 1

التكنولوجية وما يتبعها من اعمال تقنية محددة ومتشعبة بشكل أكبر مع الزمن تُلزم وجود 

 بعض التخصصات التطبيقية بشكل أكبر. 

 العمل.  اإلنسانية وهذا يقلل من فرصخصصات وجود كم هائل من الخريجين من ذوي الت - 2 % 33 متوسطة

  % 32 متوسطة
وجود مؤسسات تعليمية كثيرة في داخل المجتمع الفلسطيني وافتتاحها لبرامج تعليمية  - 5

 ألهداف ربحية دون االهتمام بالجوانب التعليمية والوطنية لهذا المجتمع. 

  % 57 منخفضة
منافسة الخريجين القادمين من مؤسسات تعليمية في الخارج لكفاءات الخريجين من المؤسسات  -7

 التعليمية المحلية أو اإلقليمية. 

  % 55 منخفضة

المحسوبيات في العمل واختيار بعض العاملين بغض النظر عن الكفاءة وعدم وضع الرجل  -2

المناسب في المكان المناسب يقلل أيضاً من فرص االختيار الحقيقي للعمل ويزيد من نسبة البطالة 

 الحقيقية.  

 % 51 منخفضة

زيادة افتتاح المؤسسات الخدماتية في المجتمع الفلسطيني وضعف القدرة على التصنيع قلل  -1

أيضاً من قلة االحتياج لفرص العمل ومن مختلف التخصصات، باإلضافة الى زيادة افتتاح 

المؤسسات الخاصة والتي عملت على االختيار للعاملين بعيداً عن الكفاءة الحقيقية مقابل المعرفة 

 خصية. الش

  % 52 منخفضة

االعتماد على المساعدات الخارجية والتي تُحتم في بعض منها على افتتاح بعض المؤسسات   -12

وحتى البرامج التعليمية ذات الطابع اإلنساني والخدماتي وحتى للترويج ألفكار معينة بعيداً عن 

 الطابع التطبيقي الذي يحتاجه المجتمع ومؤسساته المتنوعة. 

 المجموع:  % 33 متوسطة

 ".الفلسطينيين  الطلبةة المأخوذة من عينالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات 
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في داخل  وجود فرص العملفيما يتعلق بالقيم المتمثلة بمدى و (5تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

احتياجات المجتمع القيم فقد جاءت بالشكل التالي:  لهذهأما فيما يتعلق بالتدرج النسبي  ،متوسطةالمجتمع الفلسطيني فقد جاءت 

التطبيقية يزيد من نسبة البطالة، زيادة التخصصات اإلنسانية على بشكل أكبر من غيرها، و الفلسطيني للتخصصات التطبيقية

سسات لمؤسسات التي تحتاج لتخصصات تطبيقية بشكل أكبر من غيرها كمؤسسات االتصاالت والمؤزيادة افتتاح بعض او

ظروف التقدم التقني الحاصلة في العالم والتي ال بد من كل مجتمع اللحاق بها كالثورة الطبية والتكنولوجية وغيرها، و

ض التخصصات التطبيقية بشكل الزمن تُلزم وجود بعالتكنولوجية وما يتبعها من اعمال تقنية محددة ومتشعبة بشكل أكبر مع 

وجود مؤسسات تعليمية نسانية وهذا يقلل من فرض العمل، ووجود كم هائل من الخريجين من ذوي التخصصات اإلأكبر، و

ية لهذا لتعليمية والوطنكثيرة في داخل المجتمع الفلسطيني وافتتاحها لبرامج تعليمية ألهداف ربحية دون االهتمام بالجوانب ا

التعليمية المحلية أو منافسة الخريجين القادمين من مؤسسات تعليمية في الخارج لكفاءات الخريجين من المؤسسات المجتمع، و

المحسوبيات في العمل واختيار بعض العاملين بغض النظر عن الكفاءة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان اإلقليمية، و

زيادة افتتاح المؤسسات الخدماتية في يزيد من نسبة البطالة الحقيقية، واالختيار الحقيقي للعمل والمناسب يقلل أيضاً من فرص 

المجتمع الفلسطيني وضعف القدرة على التصنيع قلل أيضاً من قلة االحتياج لفرص العمل ومن مختلف التخصصات، باإلضافة 

الحقيقية مقابل المعرفة الشخصية، للعاملين بعيداً عن الكفاءة الى زيادة افتتاح المؤسسات الخاصة والتي عملت على االختيار 

االعتماد على المساعدات الخارجية والتي تُحتم في بعض منها على افتتاح بعض المؤسسات وحتى البرامج التعليمية ذات و

 المجتمع ومؤسساته المتنوعة. الطابع اإلنساني والخدماتي وحتى للترويج ألفكار معينة بعيداً عن الطابع التطبيقي الذي يحتاجه

 التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وبين مدى وجود فرص العمل الحقا :في لعالقة طبيعة ا -ج 

 (1الجدول رقم )

 التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وبين مدى وجود فرص العمل الحقا : في العالقة

 نتيجة الفحص:

معنى 

الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 اإلحصائية:

Sig 

قيمة معامل 

 االرتباط:

R 

 "قيم المتغير التابع"

 

 "قيم المتغير المستقل"

 

دالة 

 إحصائياً 

 

2 2  .2 

 

"مدى وجود فرص العمل"  2.  22  

التوازن لعوامللللللل الخاصللللللة بللللللا

بلللللين التخصصلللللات الجامعيلللللة 

 :التطبيقية واإلنسانية

          

أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين العوامل الخاصة ( 4تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )  

التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية واإلنسانية وبين مدى وجود فرص العمل في داخل المجتمع الفلسطيني وتبين ذلك ب

وهذا يعني أن عدم التوازن في التخصصات  ،تباط وقوة الداللة اإلحصائية كما هو ظاهرمن خالل القيمة المرتفعة لمعامل االر

 التعليمية هو السبب وراء قلة وجود فرص العمل حيث ظهر ارتفاع في نسبة الملتحقين بالتخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها.
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   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 5

وهذا  ،اإلناث من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تكاد تكون متساوية تقريباً بينهمتبين أن نسبة الذكور الى  .1

يدل على أن هنالك توازن في نسبة االلتحاق في مؤسسات التعليم الفلسطينية فيما يتعلق بالنوع االجتماعي. أما فيما يتعلق 

سنة أولى الى سنة رابعة، وفيما يتعلق  تساوية تماما ما بين طلبةدرجات مبااللتحاق بالسنوات الدراسية فقد ظهر وجود 

بالتخصصات التعليمية فقد ظهر عدم مساواة كبيرة بين التخصصات التطبيقية والتخصصات اإلنسانية والتي تزداد لدى 

ي فقد ظهر أن غالبية التخصصات اإلنسانية بدرجة كبيرة مقارنة بالتخصصات التطبيقية. أما فيما يتعلق بالتحصيل األكاديم

  التحصيل األكاديمي للطلبة هو التحصيل القليل يليه التحصيل المتوسط.  

تبين أن المجموع الكلي للقيم الخاصة باألسباب وراء التوازن بين التخصصات التعليمية واإلنسانية قد جاءت متوسطة، أما  .2

انخفاض رسوم التخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها من ي: فيما يتعلق بالتدرج في نسب هذه القيم فقد جاءت بالشكل التال

الظروف المادية المتدنية في المجتمع الفلسطيني والتي قللت من قدرة التحاق أبنائها بالبرامج التخصصات التطبيقية، و

ية وعدم القدرة التطبيقية المكلفة مقارنة بغيرها من التخصصات اإلنسانية، وبذل مجهود أكبر لاللتحاق بالبرامج التطبيق

على إنهائها بعدد سنوات محددة كالتخصصات اإلنسانية، وعدم قدرة الطلبة الذاتية على االلتحاق بالبرامج التطبيقية نظراً 

للفروق الفردية بينهم ونظرا لقبول تلك الجامعة )جامعة القدس المفتوحة( بمستويات متدنية من الطلبة، باإلضافة الى 

عدم وجود كوادر تعليمية مؤهلة بشكل تعليم )التعليم عن بُعد( إلتاحة الفرصة في التعليم للجميع، ونظامها المفتوح في ال

كافي للعمل بالبرامج التطبيقية، باإلضافة الى تكلفة شراء متطلبات هذه البرامج من مختبرات وأدوات ومعدات من الخارج 

إضافية ومراكز تدريب لتأهيل مثل هذه التخصصات التطبيقية عدم قدرة الجامعة على بناء أماكن وبشكل ُمكلف جداً، و

قد يكون افتتاح بعض البرامج التطبيقية الحديثة عالمياً غير مناسبة لفئات المجتمع والتي تحتاج لتكلفة باهظة للكثير منها، و

عدم قدرة ألخرى في العالم، والعربي الفلسطيني نظراً لظروفه المادية وقلة مساحته وأعماله مقارنة بغيره من المجتمعات ا

المؤسسة التعليمية الفلسطينية على افتتاح تخصصات تطبيقية مقارنة بغيرها من التخصصات اإلنسانية، وزيادة التكاليف 

للموافقة على افتتاح وترخيص بعض البرامج التطبيقية من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، ومنافسة الجامعات 

 حها لمثل هذه البرامج التطبيقية بشكل أوسع.األخرى في افتتا

قد جاءت متوسطة أما فيما يتعلق بالتدرج في داخل المجتمع الفلسطيني  وجود فرص العملالقيم المتمثلة بمدى تبين أن  .5

احتياجات المجتمع الفلسطيني للتخصصات التطبيقية بشكل أكبر من غيرها، النسبي لهذ القيم فقد جاءت بالشكل التالي: 

وزيادة التخصصات اإلنسانية على التطبيقية يزيد من نسبة البطالة، وزيادة افتتاح بعض المؤسسات التي تحتاج 

لتخصصات تطبيقية بشكل أكبر من غيرها كمؤسسات االتصاالت والمؤسسات الطبية والتكنولوجية وغيرها، وظروف 

حاق بها كالثورة التكنولوجية وما يتبعها من اعمال تقنية محددة التقدم التقني الحاصلة في العالم والتي ال بد من كل مجتمع الل

ومتشعبة بشكل أكبر مع الزمن تُلزم وجود بعض التخصصات التطبيقية بشكل أكبر، ووجود كم هائل من الخريجين من 

طيني ذوي التخصصات اإلنسانية وهذا يقلل من فرض العمل، ووجود مؤسسات تعليمية كثيرة في داخل المجتمع الفلس

وافتتاحها لبرامج تعليمية ألهداف ربحية دون االهتمام بالجوانب التعليمية والوطنية لهذا المجتمع، ومنافسة الخريجين 

القادمين من مؤسسات تعليمية في الخارج لكفاءات الخريجين من المؤسسات التعليمية المحلية أو اإلقليمية، والمحسوبيات 

غض النظر عن الكفاءة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يقلل أيضاً من في العمل واختيار بعض العاملين ب
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فرص االختيار الحقيقي للعمل ويزيد من نسبة البطالة الحقيقية، وزيادة افتتاح المؤسسات الخدماتية في المجتمع الفلسطيني 

لف التخصصات، باإلضافة الى زيادة وضعف القدرة على التصنيع قلل أيضاً من قلة االحتياج لفرص العمل ومن مخت

افتتاح المؤسسات الخاصة والتي عملت على االختيار للعاملين بعيداً عن الكفاءة الحقيقية مقابل المعرفة الشخصية، 

واالعتماد على المساعدات الخارجية والتي تُحتم في بعض منها على افتتاح بعض المؤسسات وحتى البرامج التعليمية ذات 

نساني والخدماتي وحتى للترويج ألفكار معينة بعيداً عن الطابع التطبيقي الذي يحتاجه المجتمع ومؤسساته الطابع اإل

 المتنوعة.

التوازن بين التخصصات الجامعية التطبيقية أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين العوامل الخاصة بتبين  .4

المجتمع الفلسطيني وتبين ذلك من خالل القيمة المرتفعة لمعامل  واإلنسانية وبين مدى وجود فرص العمل في داخل

وهذا يعني أن عدم التوازن في التخصصات التعليمية هو السبب وراء قلة وجود فرص اإلحصائية،  االرتباط وقوة الداللة

 العمل حيث ظهر ارتفاع في نسبة الملتحقين بالتخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها.

 التوصيات: .3

 بين التعليم األكاديمي بشقيه اإلنساني والتطبيقي.التوازن  زيادة .1

 ية للعمل على االقبال على مختلف التخصصات بشكل متوازن.لالقيام بعملية ارشادية من قبل المؤسسات الحكومية وااله .2

 ؤسسات الخاصة منها. تفضيل المصلحة الوطنية على المصلحة المادية لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وخاصة الم .5

 االرشاد من قبل ارباب االسر ألبنائهم عند تسجيلهم في الجامعات باختيار التخصصات المناسبة لهم مستقبالً.  .4

 دراسة احتياجات المجتمع الفلسطيني من الناحية العملية.  .3

 

 المراجعقائمة المصادر و. 7

، مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين استراتيجية مقترحة لمالءمةم(. 2212. )حمدي أسعد الدلو، –

 .، غزة، فلسطينرسالة ماجستير، جامعة األقصى

البطالة في األراضي الفلسطينية: المشكلة وآفاق الحل، منتدى أبحاث السياسات  م(.1111. )سفيان والبرغوثي، ، لؤي؛شبانه –

 ، رام هللا، فلسطين.االجتماعية واالقتصادية

كليات  –مدى مالءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني حالة دراسية  م(.2212. )محمود عودة، أبو –

 ، غزة، فلسطين.االزهرالتجارة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة 

مات األهلية شبكة المنظورقة سياسات قطاعية حول الجامعات وتأهيل الشباب في سوق العمل،  م(.2221طالل. ) أبو ركبة، –

 .، غزة، فلسطينالفلسطينية

دور التعليم المهني في تلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني في محافظات غزة، دراسة تطبيقية  م(.2212صالح. ) االغا، –

 غزة، فلسطين.، العدد الخامس، سطين التقنية لألبحاث والدراساتعلى كلية فلسطين التقنية، دير البلح، غزة، مجلة كلية فل
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االستراتيجيات المقترحة للحلقة المفقودة بين مخرجات التعليم العالي  م(.2222. )روان وضمايره، ، جيهان؛ضمايرة –

 ، طولكرم، فلسطين.5عدد  2 ، مجلدة جامعة فلسطين التقنية لألبحاثومتطلبات سوق العمل، مجل

موائمة مخرجات كليات إدارة االعمال )أقسام المحاسبة( في الجامعات الفلسطينية مدى  م(.2214. )عبد الرؤوف التميمي، –

 .، الخليل، فلسطينة، رسالة ماجستير، جامعة الخليل)العامة( مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربي

كة المنظمات األهلية ورقة حول: التعليم المهني في قطاع غزة ضمن سوق العمل المحلي، شب م(.2222رائد. ) حلس، –

 .، غزة، فلسطينالفلسطينية

مدى مواءمة خريجي مراكز التدريب المهني الحتياجات سوق العمل في الضفة الغربية خالل  م(.2212صالح. ) الزرو،  –

 نابلس، فلسطين. ، 2(( عدد 24لوم اإلنسانية(، مجلد ) م، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )الع2222 - 2224

س، رام هللا، ما -تقييم كفاءة سوق العمل الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  م(.2212بالل. ) الفالح،–

 فلسطين.

ني متطلب أساسي لالستجابة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتق م(.2213هشام. ) هشام كحيل، –

 ، رام هللا، فلسطين.ماس -سات االقتصادية الفلسطيني الحتياجات سوق العمل، معهد أبحاث السيا

احتياجات سوق العمل من تخصصات العلوم والمهن  –مؤشرات المستقبل  م(.2211، نصر؛ ومرار، عبد هللا. )عبد الكريم –

والحقوق واالعالم والفنون والموسيقى والرياضة بمكوناتها والتسويق والمحاسبة، الطبية وتكنولوجيا المعلومات بمكوناتها 

 ، رام هللا، فلسطين.اإلدارة العامة للتشغيل –منتدى شارك الشباب وبالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة العمل 

 

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،عالونة أحمد نايف المجيد عبد/ الدكتور ،2225©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 
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 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طالبات جامعة الملك خالد

Self-Regulated learning Strategies and their relationship with the ability of Problems 

Solving among King Khalid Female Students 
 

 هادي آل أحمد علي بنت رواسي الباحثة/ :إعداد

 السعودية العربية المملكة خالد، الملك جامعة نفسي، وإرشاد توجيه تربوي، نفس علم ماجستير

Email: wsm1380@gmail.com  

 

 المخلص:

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل       

المشكالت لدى طالبات جامعة الملك خالد، وكذلك التعرف على الفروق بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات 

( طالبة من طالبات جامعة الملك خالد بمدينة أبها، 401لى حل المشكالت. حيث بلغت عينة البحث )التعلم المنظم ذاتياً والقدرة ع

المقارن، وتكونت أدوات البحث من مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من  االرتباطيواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

عدد من  وباستخدام(، 0002ن إعداد العدل وعبد الوهاب )(، ومقياس القدرة على حل المشكالت م0040إعداد الحسينان )

األساليب اإلحصائية؛ أسفرت النتائج عن أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 

ما أظهرت النتائج أنه ال توجد ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ ك

فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية على مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ماعدا استراتيجية 

ات كلية التربية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ وتوجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالب

 في القدرة على حل المشكالت لصالح طالبات كلية العلوم.

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، التعلم المنظم ذاتياً، القدرة على حل المشكالت. الكلمات المفتاحية:
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Self-Regulated learning Strategies and their relationship with the ability of Problems 

Solving among King Khalid Female Students 

 

Abstract 

      This research aimed at investigating the nature of the relationship between self-regulated 

learning Strategies and thir relathionship with the ability of Problems Solving for  female 

students of King Khalid University, as well as to identifying the differences between the female 

students at college faculty of sciences and faculty of education at King Khalid University in self-

regulated learning strategies and ability problem solving. The sample consisted of (104) Female 

Students at King Khalid University in abha, the researcher used the comparative and correlative 

descriptive method. To collect the data, tow scales were used including a scale of self-regulated 

learning strategies by (ALHusinan, 2010) and a scale of ability to solveing problems by (Aladel 

& Abdul Wahab, 2003) After rationing scales, and the use of a number of statistical methods. 

The results of research that there weren't statistically significant relationship between the 

strategies of self-regulated learning strategies and the ability to solving problems for female 

students at college of faculty sciences and faculty of education, and their degrees in self-

regulated learning strategies and their degrees the ability of solveing problems scale except 

strategy of time organizing scale in favor of the faculty of sciences. Besides that, the results 

showed that there weren't statistically significant differences between female students at college 

faculty of sciences and faculty of education, scale except in repetition strategies and time 

organizing strategy scale in favor of the faculty of sciences, and there were statistically 

significant differences between the female students of faculty sciences and faculty of education 

in the ability of solveing problem scale in favor of the female students faculty of sciences. 

Keywords: Keywords: Self-Regulated Learning Strategies - Self-Regulated Learning - Ability 

of Solveing Problem 
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 . مقدمة البحث 1

تشههد المجتمعههات البشههرية تطههورات علميههة وتكنولوجيههة متتايههدة، ألتمتهها بالمشههاركة باإلسهههام فههي رسههم اسههتراتيجيات هههذا       

ة الهتعلم التطور من جهة، ومساعدة الطلبة على فهمها واستيعابها من جهة اخرى؛ بناء على ذلك اهتم علماء النفس التربوي بجود

والتعليم، خاصة لدى طلبة المرحلة الجامعية؛ وذلك لمواجهة المسؤوليات المتتايدة الملقاة على عاتق طلبة الجامعهات؛ نظهراً الن 

بنية التعلم في هذه المرحلة ال تتوقف على التلقين فحسب بل تعتمد على المجهود الذاتي التي يبذلونه في محاولة تحسهين معهارفهم 

ظل هذا العصر الذي يشهد انفجار هائل في مجهال المعهارف والتكنولوجيها، ممها يهدعو إلهى تهرورة تتويهد الطلبهة  ومهارتهم في

 باستراتيجيات تعلم متطورة تنظم جهدهم ومعارفهم؛ األمر الذي يسهم في رفع مستوى ادائهم وفاعليتهم أثناء التعلم.

التعلم المنظم ذاتياً عنصر تعلم مهم لطلبة الجامعة؛ حيث يجب أن ( أن استراتيجيات Pintrich, 2000ويشير بنترتش )      

يكون لديهم وعي بسلوكهم ودافعيتهم ومعارفهم، ولديهم معتقدات دافعية إيجابية، كما يجب أن يمارسوا استراتيجيات التعلم 

 المنظم ذاتياً لتحسين مستوى تحصيلهم.

وتساعد استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة بما يتمشى مع التوجهات الحديثة التي        

تعتمد على أداء المتعلم وفعاليته في العملية التعليمية؛ حيث أن التعلم ليس عملية تلقين للمعلومات؛ بل هو عملية فاعلة يبني فيها 

 (.0040ة والمهارة التي تضمن استقالليتهم وزيادة تحصيلهم ذاتياً بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم )الجراح، الطلبة المعلوم

وتعتبر استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من أهم المهارات التي يجب على التعليم النظامي تنميتها لدى الطلبة؛ حيث أنها       

قدرة على مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة  أكثرم بشكل ذاتي، مما يجعلهم تمكنهم من توجيه وتنظيم عمليات تعلمه

 (.40، ص. 0042مستقبالً في متطلبات سوق العمل )في: العنتي، 

هدفاً تعليمياً منذ نهايات القرن الماتي، وقد زادت  أصبحويتفق التربويون على األهمية الكبيرة للتنظيم الذاتي للتعلم؛ حيث       

بحوث والدراسات في السنوات األخيرة حوله، والتي توصلت نتائجها إلى اعتبار استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً هدفاً أساسياً ال

 (.Chung, 2000للتعلم الفعال )

وث وعلى مدى العقود القليلة الماتية، اظهر الباحثون متيداً من االهتمام بمفهوم التعلم المنظم ذاتياً؛ ومنها بح      

 Manzanares)ًً  (. ودراسات كال0042؛ أحمد وعبد المعطي وأبو الدنيا، 0042؛ سحلول، 0042؛ سمين، 0040)الحسينان،

& Perez, 2016; Garcia, 2015; Jun & Lee, 2017 ) والتي توصلت نتائجها إلى أهمية التعلم المنظم ذاتياً في زيادة

 مستوى تحصيل الطلبة.

 عدة استراتيجيات الطلبة تفعيل بأنه المنظم ذاتياً التعلم  (Pintrich & Zusho, 2007) ريش وزشوويعرف كالً من بينت      

 تعلمهم في لتحكم التعلم واستراتيجيات مصادر معرفية، وما وراء معرفية تاستراتيجيا تحصيلهم، عن طريق استخدام لتنظيم

 (.P. 733الذاتي وفق قدراتهم وإمكانياتهم )

وحتى يتحقق ما سبق تحتاج الطالبات إلى تفعيل استراتيجيات تعلم متطورة، تساعدهم في تنظيم وتوجيه وزيادة مستوى       

فاعليتهم وأدائهم األكاديمي أثناء التعلم، ومن أهم استراتيجيات التعلم التي شاع استخدامها في السنوات األخيرة ما يعرف 

 ,Revital & Yahanan) التعلماً؛ التي تؤكد على دور المتعلم النشط والفاعل في عملية باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتي

2003.) 
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واذا كانت المهارات األساسية للتنظيم الذاتي للتعلم تتمثل في قابلية الطلبة للتعلم واندماجهم مع القواعد الدراسية، وانتظامهم       

لتقدمهم الدراسي؛ وكذلك اختيار جماعة الرفاق، وتحديد أوقات التحصيل وغيرها في الدراسة، وأدائهم ما يطلب منهم من مهام 

من الصعوبات التي تعتمد بالضرورة على مدى تملك الطلبة القدرة على مواجهة تلك العقبات عن طريق حل المشكالت التي 

، ثم اقتراح حلول الممكنة، واختيار تتمثل في التعرف على المشكلة وتحديدها، وجمع البيانات والمعلومات األساسية حولها

 (.0042المناسب منها لتطبيقه ومراجعة ذلك للتحقق من مناسبة الحل المقترح للمشكلة الموجودة )سمين، 

العوامل المؤثرة على  أحدوبناء على ما سبق يتضح مدى ترورة البحث الحالي لكون استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً       

عالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى فئة البكالوريوس اللواتي يسعين إلتمام دراستهن الجامعية والعمل  الطالبات من حيث

كمعلمات، لذلك تسعى الباحثة من خالل البحث الحالي إلى تسليط الضوء على طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم 

 ك في توء بعض المتغيرات ذات العالقة المحتملة لدى عينة البحث.المنظم ذاتياً، والقدرة على حل المشكالت وذل
 

 مشكلة البحث. 1.1

تبلورت مشكلة البحث في ذهن الباحثة بعد اطالعها على عدد من البحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات       

البحث، وبعد مالحظتها قلة استخدام الطالبات لمهارات التعلم المنظم ذاتياً، وعدم كفاية استخدامهم لمهارات حل المشكالت؛ كما 

، وانجاز التمارين والتكليفات بطرق روتينية، واالسترجاعليدية الذي يؤدي إلى الحفظ انتشر اعتمادهم على التعلم بطرق التق

الهدف منها أداء االختبارات للنجاح واالنتقال للمستوى الدراسي التالي فقط، مما يؤدي إلى تعرتهم لكثير من المشكالت أثناء 

افة إلى عدم قدرتهم على وتع أهداف لدراستهم، وال التحصيل الدراسي؛ ومنها عدم قدرتهم على التحصيل بشكل أفضل باإلت

 ةللمسؤولييمتلكون القدرة على إدارة وقتهم، مما يجعلهم يعانون من عدم كفاية الوقت للتحصيل، وانخفاض مستوى تحملهم 

هم ال يلجؤون وتقويمهم ألنفسهم، باإلتافة لكونهم ال يستطيعون التعرف على استعدادهم األكاديمي على نحو جيد، كما أن بعض

إلى طلب العون االجتماعي من زمالئهم عندما تواجههم صعوبة في استيعاب المواد الدراسية، وال يتمتعون باالستقاللية في 

 بيئتهم الجامعية.

( على هذه النوعية المنتشرة من الطلبة لتتويدهم (Zimmerman, 2008وقد ركت عدد من الباحثين ومنهم زيمرمان       

الالزمة لتنمية استراتيجيات التعلم الحديثة لديهم؛ ومنها: وتع األهداف، والبحث عن المعلومات، والتخطيط إلدارة  بالمساعدة

الوقت، واستخدام استراتيجيات التعلم، والعتو الذاتي، وطلب العون االجتماعي، وتقيم الذات، مع التأكيد على أهمية قدرتهم على 

 تواجهه تعلمهم. حل المشكالت لتخطي الصعوبات التي

( أن 0002وتعتبر القدرة على حل المشكالت من المتغيرات المهمة لدى الطلبة في المرحلة الجامعية؛ حيث يذكر رشوان )      

أهم ما يميت المرحلة الجامعية هي التحديات والمسؤولية الملقاة على عاتق الطلبة في تعلمهم، ويجب االعتماد على مجهودهم 

تعلمهم ومواجهة المشكالت التي تواجههم، وذلك يتطلب استخدام استراتيجيات تنظيم فعالة للتعلم حسب طبيعة الذاتي لتحقيق 

 المشكالت التعليمية التي تعترتهم، ويؤدي ذلك إلى زيادة تحصيلهم وتكيفهم األكاديمي.
 

 أسئلة البحث. 2.1

 ذاتياً والقدرة على حل المشكالت؟هل توجد عالقة ارتباط إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم  -4

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين طلبة الجامعة باختالف الكلية؟ تختلف إحصائياً هل  -0

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        498  

 ISSN: 2706-6495 

 
 هل تختلف إحصائياً القدرة على حل المشكالت بين طلبة الجامعة باختالف الكلية؟ -2

 

 أهداف البحث. 3.1

 بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة حل المشكالت. االرتباطيةالتعرف على طبيعة العالقة  -4

 الكشف عن االختالف في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً باختالف الكلية. -0

 الكشف عن االختالف في القدرة حل المشكالت باختالف الكلية. -2
 

 أهمية البحث . 1.1

معرفهي  أحهدهماتنبثق أهمية البحث الحالي من أهمية متغيراته والجوانب التي تناولها؛ حيث يتميت البحث بطرح متغيهرين  .4

ذا تطبيقات سلوكية وهو )استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً( واآلخر معرفي ذا تطبيقات معرفيهة )ذهنيهة( وههو القهدرة علهى 

 وجيه أفكارهم وتنظيمها وتطبيقها، ويعتز لديهم القدرة على حل مشكالتهم.حل المشكالت، مما يساعد الطالبات على ت

الهذي تنهاول اسهتراتيجيات  -في حهدود علهم الباحثهة  -ترجع أهمية البحث إلى أنه البحث الوحيد في بيئتنا المحلية السعودية  .0

 يوس في منطقة عسير.التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت معاً لدى طلبة البكالور

يعد البحث الراهن محاولة للتشخيص السيكولوجي لظاهرة تربوية تهتم بمراعهاة الفهروق الفرديهة بهين الطالبهات فهي تنظهيم  .2

حل المشهكالت والتهي يمكهن ان تسهاعد بياناتهه فهي توفيهق ومالئمهة بيئهة تعليميهة مناسهبة، حيهث  وقدرتهم علىتعليمهم ذاتياً 

تركت االتجاهات الحديثة في التربية على مساعدة المتعلمين على أن يتعلمهون كيهف يتعلمهوا؟ وعلهى أن يصهبحوا مسهتقلين 

 االتكالية والسلبية. في تعلمهم المحفت والمنظم ذاتياً بحيث يفكروا ألنفسهم عن حلول بعيد عن

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  إدراكمن نتائج البحث الحالي )في حالة ظهور مستوى متدني من  االستفادةيمكن  .1

والقدرة على حل المشكالت( في مجال اإلرشاد النفسي واألسري لطالبات الجامعة، وبمعلومات وبيانات في مجال عمل 

ؤسسات المجتمع )األسرة والمدرسة والجامعة( في االهتمام بتنمية قوة استراتيجيات التعلم البرامج اإلرشادية لمساعدة م

المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت، لمواجهة العوامل التي تؤثر في مستوى تحصيل الطالبات وتدفعهم إلى التردد 

 واإلتكالية. 
 

 مصطلحات البحث . 5.1

   Self-Regulated Learningالتعلم المنظم ذاتياً: 

( التعلم المنظم ذاتياً بأنه: "عملية نشطة يشارك فيها المتعلم في عملية تعلمه من خالل 0044يعرف المالحة وأبو شقة )      

ذات، استخدامه الستراتيجيات تعلم معرفية )التسميع، التوسيع، التنظيم( واستراتيجيات تعلم ما وراء معرفية )التخطيط، مراقبة ال

تنظيم الذات( استراتيجيات إدارة مصادر التعلم )تنظيم بيئة ووقت الدراسة، تنظيم الجهد، تعلم األقران، البحث عن مساعدة(" 

 (. 02)ص. 

وتعرف الباحثة التعلم المنظم ذاتياً: بأنه عملية واعيه نشطة ومنظمة لتنظيم عملية التعليم من خالل تخطيط المواد الدراسية       

 بناء على عدد من االستراتيجيات المعرفية وما وراء معرفية والدافعية والبيئية لتحقيق األهداف التعليمية. 
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 Self-Regulated Learning Strategiesاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "مجموعة من الطرق واإلجراءات التي يقرر أفراد عينة 0040يعرف الحسينان )      

م على الدراسة على أنهم يستخدمونها أثناء مواقف التعلم المختلفة من أجل تحقيق األهداف المنشودة، والتي تعكسها استجابته

ألنه يشتمل على وصف محدد الستراتيجيات التعلم  (، وتتبنى الباحثة هذا التعريف400عبارات مقياس التعلم المنظم ذاتياً" )ص.

 المنظم ذاتياً المعرفية وما وراء معرفية والسلوكية والبيئية.

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً المستخدم في وتقصد به الباحثة إجرائياً الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس 

 هذا البحث.

 Ability to Solve Problemsالقدرة على حل المشكالت 

( بأنها: "هي قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من 0002القدرة على حل المشكالت كما أشار إليها العدل وعبد الوهاب )      

ه الفرد من الحقائق المعروفة للوصول إلى حقائق المجهولة التي يود اكتشافها؛ مقدمات معطاه، وهي نوع من األداء يتقدم في

(، وتتبنى الباحثة هذا 491وذلك عن طريق فهم وإدراك األسباب والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها" )ص. 

 التعريف لما يشتمل عليه من وصف دقيق لخطوات القدرة على حل المشكالت.
 

 حدود البحث. 1.1

 نتائج هذه الدراسة محكومة بالحدود التالية:

يتحدد البحث الحالي بالموتوع الذي يدرسه وهو استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالقدرة على حل  -4

 المشكالت.

 عينة من طالبات البكالوريوس من كلية العلوم وكلية التربية بجامعة الملك خالد في مدينة أبها.  -0

 هـ.4129-4121ام الدراسي الع -2

 

 النظري للبحث . اإلطار2

 المحور األول: استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

اهتمت البحوث النفسية والتربوية في السنوات األخيرة بالعمليات التي تعتز عملية التعلم الذاتي، ومن أبرزها عمليات       

لالستراتيجيات التي يبادر المتعلمون باستخدامها الكتساب مهارات التعلم، واستخدام التعلم النشط، وما يرتبط بها من دراسة 

االستراتيجيات المختلفة من قبل المتعلم في التحصيل واكتساب المعارف المختلفة، وهذا االهتمام المتتايد بموتوع التعلم 

لتلك البحوث التي قام بها الباحثون في مجال علم النفس الدراسي الفعال كان سبباً في ظهور التعلم المنظم ذاتياً، وذلك نتيجة 

 (.412، ص. 0040التربوي )في: العمري والمساعد، 

( إلى أنه منذ بداية التعليم العام في مدارس الواليات المتحدة كان المربين في (Zimmerman, 1988كما يشير زيمرمان       

ومنها خلفياتهم الثقافية والحالة المتاجية للطالب، فبعض الطلبة يدركون صراع مع الفروق الجوهرية الموجودة لدى الطلبة، 

المفاهيم المهمة بسهولة ويبدو عليهم الدافعية للدراسة، في حين طلبة آخرين ال يبذلون جهداً من أجل الفهم وحفظ المعلومات، 

كعلم اهتم بالفروق الفردية في األداء التعليمي عن وغالباً ما يظهر على هؤالء الطلبة الالمباالة، مما أدى إلى ظهور علم النفس 

 (.p. 65طريق تنمية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى الطلبة لمعالجة جوانب القصور لديهم )
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( إلى أن الباحثين ظلوا لعدة سنوات وهم يصفون التعلم بأنه تغيير في السلوك المالحظ الناتج عن 4999يشير التيات )      

ارسة، ومع تطور االتجاه المعرفي لم ينكر علماء النفس المعرفي ذلك ولكن يرون أن التغيير يحدث في السلوك نتيجة لتغير المم

 (.102في البناء المعرفي للفرد من حيث كم المعرفة والخبرات وكيفية تنظيمها )ص. 

 ذاتياً التعلم المنظم  استراتيجيات أوالً: مفهوم

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "استخدام المتعلم لمجموعة من االستراتيجيات الظاهرية 0001يعرف النقيب )      

وأين؟ وماذا؟ ومع من تستخدم  ومتى؟والذاتية بطريقة تنظيمية معرفية أو سلوكية أو بيئية مناسبة تحدد من خاللها لماذا؟ 

     (.49)ص. " ؟ سعياً إلى تحقيق األهداف التعليميةاالستراتيجية

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "استراتيجية Ihenesekhien & Salami, 2012ويعرف ايهنسيخن وسالمي )      

تدريسية تمكن األفراد من تطوير أهدافهم وتوجيهها نحو عمليات التعلم، وهي ال تعتز التعلم الفردي فحسب ولكن أيضاً توفر 

بنشاط في عمليات التعلم مثل تحديد األهداف، والرقابة الذاتية، وتقييم الذات، والتعتيت الذاتي وإدارة فرص للطالب للمشاركة 

 p. 82).الموارد" )

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: " عملية بنائية مستمرة تعتمد على 0042ويعرف أحمد وعبد المعطي وأبو الدنيا )      

ف مجموعة من األدوات تمكنه من أدارة ذاته وتعلمه بشكل فعال، حتى يتمكن من تحقيق األهداف كفاءة المتعلم في توظي

 (.001ت البيئية المتاحة له" )ص. التعليمية وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً، مستخدماً في ذلك اإلمكانا

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  ثانياً: أهمية

تعد استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً أسلوباً فاعالً في تحسين قدرة الطلبة على الوعي بسلوكياتهم التعليمية، وتعميق وعيهم        

لمواجهة تعف قدرة الكثير من الطلبة على التحكم في أنماط سلوكياتهم التعليمية، إتافة ، وادراكهم لكيفية توجيهها اثناء التعلم

تهم على السيطرة على عمليات تعلمهم، وعجتهم عن توجيه ذواتهم نحو تحقيق أهداف تعلمهم مما ينعكس سلباً إلى تدني قدر

 (.       412، ص. 0042على تحصيلهم الدراسي )كمال، 

مجال تكنولوجيا المعلومات، لدمج المعلومات   في الفعالة وظيفتها في أيضاً  ذاتياً  المنظم التعلم أهمية استراتيجيات وتتضح      

 والذي الحياة، مدى التعلم مهارات تنمية على تاالستراتيجياالمكتسبة مع المتطلبات الجديدة خالل الحياة اليومية، ومن ثم تعمل 

 عملية في وفعال نشط مشارك بوصفه المتعلم شخصية على لتركيته وذلك أهم أهداف علم النفس التربوي الحديث، يعد من

لية واالستقاللية والتعلم، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا في التعليم، مما يمنح الطلبة الفرصة لتحمل قدر كبير من المسؤ

 .(0040والثقة بالنفس اثناء التعلم )الجراح، 

 التعلم المنظم ذاتياً  استراتيجيات ثالثاً: النظريات واالتجاهات الفكرية في

( أن هناك عدد من النظريات التي ظهرت في مجال علم النفس خاصة نظريات التعلم السلوكي 0009يذكر رزق )      

اإلجرائي والجشطالت ونظرية التعلم المعرفي االجتماعي ونظرية علم النفس اإليجابي أسهمت في تفسير عمليات التعلم المنظم 

 مبادئ يمكن إيجاز أهمها في التالي:ذاتياً حيث أكدت تلك النظريات على عدد من ال

 النظرية السلوكية

تؤكد نظرية التعلم اإلجرائي السلوكي على مفهوم التعتيت الذاتي وقدرة المتعلم على التمييت بين المعتزات المؤقتة       

 والدائمة، وهناك استراتيجيتين أساسيتين للتعلم أنتجتها النظرية السلوكية هما:
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 لتطبيقي:تحليل السلوك ا -أ

على التحليل المنظم ذاتياً للسلوك المتعلم ولهذا يقدم تحليل  االستراتيجيةوالذي يعرف بتحليل المهمة حيث تركت هذه       

للسلوك التطبيقي، وهناك مبررات كثيرة الستخدامه وتتمثل أهميته في التأكد من قياس أداء الطلبة من قبل المعلمين، والتأكد من 

مطلوبة من الطلبة، و لعمل المحدد الذي يقومون به من خالل التسلسل للمكونات األساسية في المهام الفرعية الإكمال الطلبة ل

المستخدمة )تحليل المهمة(  االستراتيجيةفي المهمات الحركية، مما يمكن الطالب من وصف  االستراتيجيةم هذه أيضاً تستخد

 الطلبة. وهذا يعطي تصور للمهام المعرفية التي يقوم بها

 التعليم المباشر: -ب 

المنبثقة عن النظرية السلوكية على المنهاج والمهمات التي يجب تعليمها للطلبة، والذي تؤكد على  االستراتيجيةركتت هذه     

أن المعلمين يجب أن يكونوا واتحين تماماً فيما يعملون من مهارات محددة للطلبة، ويتم ذلك بتعليم كل خطوة أو مهارة من 

لحل المشكالت أو تفسير العالقات، مع الدعم الالزم خالل عملية التعلم قبلهم بدالً من تركها للمتعلم، مع تتويد الطلبة بنماذج 

والتشجيع معنوياً وماديا ًعلى الممارسة التعليمية المستقلة، وهذا ال يعني أن المعلم يكون هو الملقي للمعلومات والمتعلمين 

ه ما يقومون به، وإعطاء التغذية الراجعة لهم سلبيين، ولكنه يضمن تعليم الطلبة ذاتياً من خالل العمل المنظم والنشاط وتوجي

 (.0004)الشناوي، 

 نظرية الجشتطالت

تؤكد نظرية الجشتطالت على مبادئ اإلغالق والتنظيم واعادة التنظيم واالستمرارية في المهام والتي توتح أن المتعلم       

 خاص بآثار عمليات طالت بشكلتالجش نظرية علماء مذاتياً ال يتعلم المعلومات بصورة منفصلة ولكن بصورة متكاملة، وقد اهت

الوجدانية، والتي تتضمن  والحاالت المعرفي السابق األساس مثل الشخصية األخرى، التنظيم الذاتي للسلوك على العمليات

التعلم،  بيئة ترتيب إعادة يتضمن للبيئة الذاتي التعلم المتاحة، كما أن التنظيم وسائل مثل التنفيذ؛ بيئة االدراك، وتنظيم عمليات

 (.0044األداء المطلوب )الشيخ واخرس،  مستوى لتحقق وتكيفها

ويعد االستبصار احد أهم االسس لنظرية الجشتطلت وهو بمثابة مكافأة فورية للطالب من خالل رؤية الحل وفهم العالقات       

، ويتوقف نجاحه على مدى امتالك الطلبة الستراتيجيات عن طريق اعادة تنظيم خبرات الفرد السابقة لتأخذ شكل كلي ومتكامل

التعلم المنظم ذاتياً، ايضاً القدرة على االستبصار تتوقف على طاقة الطالب والعمر التمني والفروق الفردية والخبرات السابقة؛ 

ة في حل مشاكله، كما أنه يلتم مثالً الطالب  الذي لديه خبرة ماتية او مشابهة يستعمل االستبصار اكثر من الذي حرم من الخبر

تنظيم الموقف او البيئة التعليمية والنواحي االساسية حتى يمكن مالحظتها لحدوث اإلستبصار، وغالباً يحدث االستبصار عقب 

 (.0009فترة المحاوالت الفاشلة )رزق، 

 االجتماعينظرية التعلم المعرفي 

 أسهمت إسهاماً  التي النظريات من أهم Social learning theoryاالجتماعي  التعلم ( نظرية0044 (يرى الشيخ وأخرس      

 علم بين التوفيق حاولوا الذين النفس علماء من عدد يد على هذه النظرية ظهرت وقد التعلم النشط "المباشر"، نموذج في عظيماً 

 بين التوفيق أخرى؛ حيث حاولوا ناحية كية منالسلو النماذج توصلت إليه الذي السلوك تعديل ومبادئ من ناحية المعرفي النفس

 علم النفس المعرفي،  مبادئ وبين التعتيت(- االستجابة -السلوكية )المثير  مبادئ
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لتعلم  األساسي الميكانتم المحاكاة هي أن   افترتوا التعلم؛ حيث نظرية المحاكاة تمن إدراج في الفضل لهم كان منذ البداية

 (.002 االجتماعي، والتي تعتمد على التعتيت )ص. السلوك أنواع غالبية
 

 :االجتماعي المعرفي التعلم نظرية في التعلم المنظم ذاتياً  افتراضات

والعمليات  والكفاءة الذاتيةعلى عدد من االفتراتات؛ ومنها الحتمية التبادلية الثالثية  االجتماعيتقوم نظرية التعلم المعرفي       

 و النمذجة )التعلم بالمالحظة(، وفيما يلي استعراض لكل منها: االجتماعيالفرعية لنظرية التعلم المعرفي 

 Triadic Reciprocalitالثالثية  التبادلية الحتمية -1

 نموذج تمن مؤثِّرات ثالث الثالثية بين التبادلية الحتمية أكد على Bandura( إلى أن باندورا 0042يشير عبد الرحمن )      

 التنظيم يتحدد ال ومن وجهة نظر التعلم المعرفي االجتماعي فإنه الذاتية والسلوكية والبيئية، المؤثرات هي التعلم المنظم ذاتياً 

 البيئية بالمحددات أيضاً  تتأثر هذه العمليات أن يفترتون وإنما التي يقوم بها الشخص ذاتياً فحسب، العمليات خالل من الذاتي

         (.210تبادلي )ص.  شكل في والسلوكية

 Self-Efficacyالكفاءة الذاتية  -2

االفتراض؛ توصلت عدد  هذا التعلم المنظم ذاتياً، ولمساندة في الكفاءة الذاتية متغير رئيسي ومؤثر ( أن  0002افترض نمر )      

 استخدام األول: هو التبادلية؛ الجانب الراجعة التغذية سلسلة في ترتبط بجانبيين الذات لكفاءة الطلبة معرفة أن إلى الدراسات من 

 في أكبر مقدار الذاتية المرتفعة الكفاءة ذوو الطلبة أظهر وقد الذاتية، والجانب الثاني: هو المراقبة التعلم؛ الطلبة الستراتيجيات

 الذات لكفاءة الطلبة إدراكات كما كانت المنخفضة، الذات فعالية الطلبة ذوو من تعلمهم لنتائج ذاتية ومراقبة التعلم استراتيجيات

 مع التحصيل العلمي. إيجابياً  مرتبطة

( بأن العمليات المؤثرة في التعلم المنظم ذاتياً تتفاعل مع بعضها البعض وأيضاً تتفاعل مع 0002ويشير حسانين وعاشور )      

العمليات في المجاالت األخرى، كما افترض أنه يمكن تحويل القوة النسبية والنسق التمني للعالقة النسبية المتبادلة بين 

والسلوكية من خالل نتائج األداء السلوكي والتغيرات في السياق البيئي والجهود الشخصية للتنظيم التأثيرات الشخصية والبيئية 

 الذاتي.

 التعلم المنظم ذاتياً  في الفرعية العمليات -3

 والحكمالذاتية؛  المالحظة هي: عمليات فرعية ثالث يشمل التعلم المنظم ذاتياً  أن المعرفية االجتماعية تفترض النظرية      

 (Schunk, 1990).الذاتي  الفعل الذاتي؛ ورد

معتقدات الفرد عن كفاءته الذاتية تحدد أنماط  أن حيث يفترض الفرد؛ سلوك في الذات تلعب دوراً محورياً  كما أن كفاءة      

فإن  المعرفية االجتماعية النظرية الصعوبات، وبحسب مواجهة في مثابرته في العمل، ومدى يبذله الذي الجهد ومقدار سلوكه،

 وذلك السلوكية؛ المؤثرات معها، يعتبر من ذاتياً  ذاته، وتقويمها والتفاعل مالحظة أجل من المتعلم أثناء التعلم المنظم ذاتياً  اجتهاد

ديناميكي تسهم في دفع الطلبة إلى متيد من المالحظة  تفاعل وذات نمط وقابلة للمالحظة والتوجيه، ظاهرة المكونات هذه ألن

 .(Zimmerman & Kitsantas, 2014, p. 146)لجوانب السلوك السابقة أو لجوانب أخرى خالل أنشطة التعلم 

 (بالمالحظة)التعلم  النمذجة -1

 وهي االجتماعية، مالحظة النماذج هو لتنمية التعلم المنظم ذاتياً لدى الطلبة المبدأ األساسي أن Bandura يذكر باندورا      

 الوظائف، تلك إتقان المتعلم يحاول ثم الطلبة، أمام الفعل الذاتي وردود الذاتي، والتقويم الذاتية، المالحظة عمليات تشرح
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 وإدراكللمهمة،  إتقانه حوله، من األحداث في تحكمه حول معتقداته مثل المتعلم في معتقدات تغير عليه يترتب الذي األمر 

 (.Bandura, 2002واالجتماعية ) المادية النمذجة واللواحق البيئي، مثل التدعيم من قدر توفر يتداد عند الذاتية لفعاليته المتعلِّم

االستراتيجيات المعرفية وما وراء معرفية  ( على أن نظرية التعلم االجتماعي أكدت على استخدام0042ويشير )نصار،       

 (.221الذاتي )ص.  للتنظيم مفتاحية اتكعملي والدافعية

 نظرية علم النفس اإليجابي:

كان العديد من علماء النفس والمفكرين األوائل قد مهدوا الطريق لدمج تقنيات علم النفس اإليجابي في التعليم المنظم ذاتياً       

من بين أوائل الباحثين في  John Deweyعلى الرغم من حداثة المصطلح نفسه في الفصول الدراسية، وكان جون ديوي 

التعلم المنظم ذاتياً، وقد عارض جون ديوي  تاستراتيجياتطبيق التعليم اإليجابي في المؤسسات التعليمية عن طريق تفعيل 

األجواء القمعية التي تغلب على المدارس، وباألخص المدارس االبتدائية والثانوية، وشدد على أهمية تنمية قدرة الطلبة على 

استيعاب المعلومات وإعادة بثها في عقولهم، وهو الذي طرح فكرة إن الطلبة ينبغي أن يأخذوا المعلومات ويقوموا بتنظيمها 

وتكوينها بصورة إبداعية وفقًا لقدراتهم الشخصية والمعرفية والماوراء معرفية، ويعارض هذا النهج الرؤية التقليدية للتعليم التي 

رفة للطالب عن طريق االتصال المباشر، وخالصة القول أن رؤية ديوي للتعليم، تشبه التعلم المنظم يمرر فيها المعلمون المع

ذاتياً مما يعني أن الناس يتعلمون بشكل أفضل في بيئات افتراتية تنطبق على العالم الحقيقي، وتتيح للطلبة التعلم من خالل 

  Chen & Mcnamee)., (2011يجيات التعلم المنظم ذاتياً  األنشطة والحل العملي للمشاكل عن طريق استخدام استرات

صاحبة نظام مونتيسوري، وجهات النظر المتعلقة بالتعليم اإليجابي، وتعتمد  Montessoriوقد طرحت أيًضا مونتيسوري       

ص الذي سيكون عليه في وتأخذ بمبدأ أن كل طفل يحمل في داخلة الشخ ،نظريتها إلى حد كبير على علم النفس اإليجابي لإلبداع

المستقبل، يتم تقديم هذا األسلوب في التعلم مع منح األطفال حريتهم في اختيار كيفية التعلم، وهو ما يعرف بالتعلم المنظم ذاتياً، 

ية وفيه يتم تقديم مواد لتدريب األطفال عمليًا، مما يعتز روح اإلبداع لديهم، ويحفت حب التعلم من خالل تعليمهم االستقالل

لتنفيذ استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً حتى يصلوا ألقصى درجات اإلبداع، مما يمكن لألطفال من التعبير عن  ةوالمسؤولي

 (.0044أنفسهم من خالل التعليم، بدالً من الشعور باإلجبار على العمل بغرض التعلم )الشيخ و أخرس، 

 Components of Self-Regulated Learningرابعاً: مكونات استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

يمكن النظر إلى التعلم المنظم ذاتياً على أنه يمثل أبنية متعددة األوجه تتمثل في قدرة الفرد على االستخدام الفعال للمكونات       

 (.22، ص. 0002للوصول إلى حل المهام األكاديمية )في: النمر،  المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية والبيئية

إلى أن التعلم المنظم ذاتياً يحتوي على ثالث مكونات أساسية؛ وهي المعرفية وما  (Wolthers, 1998ويشير ولترز )      

ل بينها في سبيل تسهيل فهم التعلم وراء المعرفية والدافعية، وتحاول النماذج المختلفة للتنظيم الذاتي على إحداث نوع من التكام

 (.p. 6واألداء األكاديمي، وكل واحد من هذه المكونات تروري إلحداث عمليات التعلم المنظم ذاتياً )

 Will اإلرادة -1

وهي رغبة الفرد في اختتال تفكيره وجهده من أجل تحقيق أهدافه مهما كانت الصعوبات، وهي أول مكونات التعلم المنظم       

 .(0002ذاتياً )رشوان، 

( أن اإلرادة هي ميل الفرد إلى أن يحتفظ بمجهوده وتركيته من أجل تحقيق أهدافه مهما كانت 0009ويرى رزق )      

 (.22ة، وقد يعبر عن اإلرادة بالدافعية التي تتضمن كالً من فعالية الذات والعتو )ص. المشكالت المحتمل
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 وتشتمل اإلرادة على عدد من المكونات الفرعية وهي كالتالي:      

 Motivationالدافعية  -1

ومنها معرفة المتعلم ( أنه البد من وجود دوافع قوية الستخدام تلك االستراتيجيات؛ Chung, 2000يذكر شونج )      

باستراتيجيات التعلم الفعالة؛ وكذلك معرفة الكيفية المناسبة لتطبيقها في مواقف التعلم المختلفة، مما يؤدي إلى االستخدام الفعلي 

 (.22لها )ص.

التأثير على مستوى  ( إلى أن فعالية التنظيم الذاتي للمتعلم تكمن عندما يعتمد الطلبة على قدرتهم في0042ويشير )الجراح،       

جهدهم ومثابرتهم في أنجاز مهامهم الدراسية، وكلما كانت هذه التيادة في الجهد تعطي مستويات أعلى من التحصيل يدل تمناً 

 (.11على التنظيم الذاتي لتعلمه )ص. 

 (:4مكونات ترتبط باألداء كما يظهر في شكل ) ةبتقسيم الدافعية إلى ثالث Pintrich, 1990)كما قام بينترش )

 

      

 

 

 

 

 

 

 (Pintrich, 1990)( يوتح مكونات الدافعية كما ذكر 4شكل )

 

 مكونات القيمة -1-1

اذا أقوم ويتعلق بأهداف الطلبة عن أداء المهمة ومعتقداتهم حول أهمية تلك المهمة وفائدتها، ويهتم باإلجابة عن سؤال: لم      

 بذه المهمة؟ ويتكون من:

 توجهات الهدف -1-1-1

 مكونات القيمة، وتوجد ثالثة أنواع من توجهات الهدف هي: أحديعد توجه الهدف  

 توجه التمكن من الهدف ويشير إلى التمكن من المهمة باستخدام المعايير الذاتية والتحسين المعتمد على الذات.  -4

لمتعلم العامة للمقرر التوجه الداخلي للهدف؛ ويشير إلى إدراك المتعلم ألسباب اندماجه في مهمة التعلم، ويعبر عن أهداف ا -0

الدراسي أو توجهاته، ويتعلق بدرجة إدراك الطالب لألسباب التي تجعله يشارك في مهمة ما؛ ومن هذه األسباب: 

التحدي، وحب االستطالع، والتفوق، ويدل ارتفاع التوجه الداخلي لدى الطلبة على أن المشاركة في المهمة األكاديمية 

 ها وسيلة.هي غاية في ذاتها أكثر من كون

التوجه الخارجي للهدف؛ ويتعلق بدرجة إدراك الطلبة ألسباب مشاركتهم في مهمة ما، ومن هذه األسباب: المنافسة، واألداء،  -2

 الدرجة، والمكافآت، والتقييم من اآلخرين.

 مكونات الدافعية

 املكون الوجداين مكونات التوقع  مكونات القيمة

 فعالية الذات يف التعلم واألداء ضبط معتقدات التعلم قيمة املهمة توجهات اهلدف
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في حد ذاتها، ويكون وعندما يكون الطلبة مرتفعين في التوجه الخارجي للهدف فإن اندماجهم في مهمة التعلم وسيلة       

 االهتمام األساسي للطالب مرتبطاً بالقضايا واألسباب الخارجية، التي ال ترتبط مباشرة بالمشاركة في المهمة نفسها.

 قيمة المهمة  -1-1-2

المهمة؟ تتعلق قيمة المهمة بتقييم الطالب الهتمامه بالمهمة وأهميتها وفائدتها، أي يتعلق بالسؤال اآلتي؛ ماذا أعتقد في هذه       

وارتفاع قيمة المهمة لدى المتعلم يؤدي إلى زيادة اندماجه في تعلمها، أي أن قيمة المهمة تتعلق بإدراك المتعلم للمواد الدراسية 

المقررة؛ من حيث اهتمامه بها وأهميتها وفائدتها بالنسبة له، فمعتقدات قيمة المهمة ترتبط إيجابياً باستخدام االستراتيجيات 

 المعرفية.

يشتمل على اعتقادات الطلبة في مقدرتهم على أداء مهامهم الدراسية المختلفة ويتضمن اإلجابة عن  :مكونات التوقع -1-2

 سؤال: هل استطيع أداء هذه المهمة؟ ويتكون من:

النتائج  ويشير إلى اعتقاد الطلبة بأن مجهوداتهم للتعلم سوف تعطي نتائج إيجابية، وأن هذه :ضبط معتقدات التعلم -1-2-1

 تتوقف على ما يقوم به الطلبة من مجهود، وعلى تبط أدائهم األكاديمي، ووتع ما يحتاجونه من استراتيجيات الحقه.

أحكاماً  اء والتعلم في مجال معين، ويتضمنهو معتقدات الطلبة عن قدراتهم على األد :فعالية الذات في التعلم واألداء -1-2-2

باإلتافة إلى ثقته في مهاراته وقدراته ألداء تلك المهمة، وهناك ارتباط موجب عال بين عن قدرات الطلبة على إنجاز المهمة، 

 معتقدات فعالية الذات، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وكذلك ارتباط موجب عال بين معتقدات فعالية الذات واألداء.

 المكون الوجداني -1-3

مهمة الدراسية، كقلق االختبار والذي يتكون من مكون معرفي، يشير إلى االعتقاد يشتمل على رد الفعل االنفعالي نحو ال      

 السالب لدى الطلبة بأن أدائهم سيكون سيئا، ومكون انفعالي يشير إلى مظاهر االستثارة النفسية والوجدانية للقلق.

 االدراك ما وراء المعرفي. تعد المهارة ثاني مكونات التنظيم الذاتي، وتتكون المهارة من التالي: Skill المهارة -2

 (.0042القاعدة المعرفية )العنتي،  االستراتيجيات )المعرفية وما وراء المعرفية(.

 Self-Regulation Learning Strategiesاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  خامساً:

مهارات المكون الرئيسي للتنظيم الذاتي للتعلم، ويعبر عنها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وتفيد هذه االستراتيجيات تعتبر ال  

(. 420، ص. 4992الطلبة في رفع مستوى فعاليتهم، بما يمكنهم من توظيف مصادرهم المعرفية بالشكل المطلوب )حسن، 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً إلى استراتيجيات معرفية وما وراء معرفية وسلوكية ودافعية وإدارة مصادر )في:  فوتصن

 (.1، ص. 0042العنتي، 

 :هي االستراتيجيات من عدداً  وتشمل :استراتيجيات التعلم المعرفية المنظمة ذاتياً  -1

 أو طريق التكرار عن وذلك المعلومات؛ واستظهار لحفظ المتعلِّم جهد إلى االستراتيجية هذه وتشير: السردالتسميع أو   -1-1

 عند كثيرة مرات بتكرارها ما مادة في المتضمنة المعلومات حفظ أو محاولة الممارسة بصوت منخفض أو مرتفع،

األجتاء المهمة أو بوتع خط تحت  معين، مقرر في الرئيسة األفكار تتضمن قوائم بعمل القيام لالمتحان، أو االستعداد

 (.0042في المادة المتعلمة، أو تظليل الكلمات المراد حفظها بلون مختلف )العمودي، 
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المعلومات تمهيداً  وتفصيل توتيح المتعلم محاولة االستراتيجية هذه وتتضمن :اإلسهاب التفصيل أو استخدام  -1-2

المالحظات، وتفسير  وكتابة التوتيحية، الملخصات طريق عمل عن وذلك لتختينها في الذاكرة طويلة المدى؛

 (.0042األفكار، وتوجيه األسئلة واإلجابة عنها )العنتي، 

 تكوين في وتتّمثل التّعلم، عملية تحسين بغرض فهمها يسهل انتقاء األفكار الرئيسية، لكي وتضمن تنظيم المعلومات  -1-3

 أو المحاترة، الكتاب، في الواردة األفكار تنظيم أو السابقة، بمعارفه وترتبط للمتعلِّم، بالنسبة مختصرة معروفة أفكار

مما يسهم في تكوين بنية معرفية مستقرة، عن طريق استخدام عدد من االستراتيجيات  المكتبة، من يتم جمعه ما أو

 (.Ocak & Yamac, 2013وتنظيم األفكار مثل، التشفير واالستنتاج ) النتقاء

    وتتمثل في ما يلي: وراء معرفية المنظمة ذاتياً التعلم ما  استراتيجية -2

 األهداف ووضع التخطيط -2-1

 قبل العمل يحتاجه مافي التفكير ذلك في ويتمثل لتحقيقها، خطة وإعداده ما، بعمل القيام عند ألهدافه المتعلم تحديد إلى وتشير      

 التعلم. عملية تنظيم في منه االستفادة بغرض فيه فعال البدء

 الذاتية المراقبة -2-2

 ينظموه، حتى يراقبوا ويقيموا تعلمهم أن ينبغي فالطلبة ذاتياً، المنظم للتعلم تكامليًا جتًءا وسلوكه الفرد تفكير تُعد مراقبة      

 التقدم مراقبة بغرض المحاترة، أسئلة لموتوع استخدام خالل من الذاتي االختبار أو الدرس، تلقي أثناء االنتباه كتركيت

 من المعلم. بتوجيه المتعلم وتعها التي األهداف نحو الحادث

 الذاتي التقويم  -2-3

 المتعلم يقيم وذلك لكي تحقيقها؛ المراد باألهداف أو لألداء الموتوعة بالمعايير للمخرجات المتعلم مقارنة ويتضمن      

 التي بالكيفية التعلم بيئة ترتيب يعيد قد أو كفاءة، أكثر استراتيجية ويستخدم والمعالجة التجهيت في يستخدمها التي االستراتيجية

 (.9، ص. 0042توجيه االنتباه إلى مواتع الضعف )في: العمودي،  في وكذلك األهداف، تحقيق على تساعد

 استراتيجيات التعلم السلوكية المنظمة ذاتياً  -3

 المتعلِّم يحاول أخرى؛ حيث مرة العمل إلى العودة على القدرة الفشل وبناء مع التعامل في وكفاءة الفرد قدرة وهو :الجهد تنظيم 

 (.0042)جاد هللا والتقاد،  .يواجهها التي المشكالت بسبب له الحادث التشتيت من الرغم على بالتركيت والجهد؛ االحتفاظ

 اتخاذ تتضمن كما النسبية، الهدف أهمية توء في األهداف الالزم لتحقيق الوقت تحديد االستراتيجيةوتتضمن هذه  :الوقت إدارة

 (.Ocak & Yamac, 2013) .البدائل بين القرارات والمفاتلة

تحقيق  بغرض الجماعية، والمناقشات الجماعي، من خالل مشاركة المتعلم األنشطة التّعلم من االستفادة ويتم هنا: األقران تعلم

 (.02، ص. 0042 )في: العمودي، التعلم من أفضل مستوى

 الدافعية الذاتي التنظيم استراتيجيات -1

 لها يكون التي المهام في للتحكم الطلبة يستخدمها التي من االستراتيجيات ( إلى أن هناك عدداً Heo, 1998يشير هيو )      

 الذاتية، والفاعلية للهدف، دافعية؛ مثل التوجه معتقدات التنظيم محاوالت االستراتيجيات هذه تتضمن على دافعيتهم، تأثير

 بالمهمة. الشخصي واالهتمام المهمة، قيمة معتقدات اإلنجاز، وأيضاً  دافعية توء في ومعرفتها
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 الذاتي التنظيم تمن تصنف التي االستراتيجيات تلك بعض تحديد في ( (Wolters, 1998لولترز حديثاً  الفضل ويرجع      

 للدافعية وتتضمن ما يلي:

 لإلتقان الموجه الذات حوار استراتيجية -1-1 

 ويستخدمون فيه، يندمجون النشاط الذي إكمال في للرغبة معينة أسباب تحديد خالل من دافعيتهم ينظمون الطلبة إن        

مما يتيد من الرغبة  لديهم يكون تمني سبب إلبراز ألنفسهم؛ مقصود بشكل الصريحة للتحفيت شبه أحكامهم أو معتقداهم،

 Wolters, 2003).في اإلنجاز ) لالستمرار

 الخارجي لألداء الموجه الذاتي الحديث -1-2 

 على االستراتيجية هذه وفق يعمل الطلبة حيث دافعيتهم؛ لتيادة معينة أهداف على الطلبة اعتماد أشكال تُعد من إحدى      

 األداء أهداف على تركيتهم بتشديد وذلك األكاديمية؛ المهام ألداء رغبتهم المصممة لتيادة الصوتية الجمل، واألفكار استخدام

 باألداء، ويطلق على هذا المهمة المتّعلقة إنجاز أسباب على تركِّت االستراتيجية هذه جيدة؛ حيث إن درجات على مثل الحصول

 Wolters, 2003).الحديث الذاتي الخارجي أو استراتيجية األداء ) االستراتيجيات من النوع

 النسبية للقدرة الموجه الذاتي الحديث -1-3 

 عمل إظهار أجل من المهام األكاديمية؛ ألداء رغبتهم لتيادة المصممة الصوتية واألفكار الجمل الطلبة استخدام يشير إلى      

 للقدرة بإظهارهم الطلبة يفِكر وهنا جاد، بشكل أدائهم على لكي يحافظوا الفرد لدى الفطرية القدرة إظهار أو اآلخرين، من أفضل

 دافعيتهم من يتيد مما المعلمين وأمام أقرانهم، أمام الذات قيمة إثبات على الطلبة باآلخرين، ويركت يمتلكونها مقارنة التي النسبية

 .(Wolters, 2003)التعلم  في

 المالئمة تحسين -1-1 

 على الشخصية، ميولهم أو الواقعية، بحياتهمربطها  خالل من المهمة، مالئمة لتيادة الطلبة جهود االستراتيجية هذه تَتَضمن      

 تجاهها لديهم يكون بأشياء أو يتعلمونها بحياتهم الخاصة، التي المادة لكي يربطوا بجهد يقوموا أن للطالب يمكن المثال، سبيل

 (.Wolters, 2003التعليمية ) المهمة في واندماجه دافعيته من أن يتيد شأنه من المتعلم جانب من الربط شخصي، وهذا ميل

 الموقفي( االهتمام )الميل تحسين استراتيجية -1-5

 ويستخدم إتمامها، عند المتعة من مصدر للمتيد جعلها أو تعليمية، لعبة إلى الدراسية المهمة لتحويل الطلبة ميل وتعكس      

 أهمية تحديداً، وذات أكثر المهمة جعل طريق عن الداخلية، دافعيتهم وزيادة مظاهر دافعيتهم، لتنظيم االستراتيجية هذه الطلبة

 .(Wolters, 2003)ما  نشاط أداء عند الذي يعيشونه الموقفي لتحسين اهتمامهم يستخدمونها كما لهم، متعة بالنسبة ومصدر

 الذاتية المكافأة استراتيجية -1-1

 بمعنى الدراسية، المهام ألداء لتعتيت رغبتهم ذاتياً؛ المعدة الخارجية المكافآت الطلبة استخدام مدى االستراتيجية هذه تقيس      

 عن الدراسية، المهام ألداء رغبتهم لتنشيط الطلبة من الممكن أن يستخدمها التي الطرق إحدى تعد االستراتيجية هذه آخر إن

األهداف  على على أساسالقائمة  العقوبات أو بالمكافآت أنفسهم بتتويد وذلك المهمة؛ ألداء المكافأت الخارجية زيادة طريق

 بإداء ترتبط معينة أهداف لبلوغ الخارجية؛ التعتيتات وإدارة الطلبة لألهداف، تحديد االستراتيجية هذه وتتطلب ذاتياً، المحددة

 .(Wolters, 2003)المهمة 
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 البيئي التحكم استراتيجية -1-7 

 لخفض الطلبة جهود ؛االستراتيجية هذه وتتضمن الدراسية،مهام  ألداء تمان كوسائل االنتباه مشتتات عتل وتقيس      

 هذه الطلبة ويستخدم بهم؛ المحيطة البيئة وترتيب لتنظيم الطلبة بجهود تتعلق كما بيئتهم، في صرف االنتباه وحاالت المثيرات

الدراسية  مهام أداء أثناء دافعيتهم تعوق المشكالت التي على وللتغلب المهمة، في تركيتهم على للمحافظة االستراتيجية

(Wolters, 2003) . 

 Regulatated Learning Models-Selfسادساً: نماذج التعلم المنظم ذاتياً 

 للتنظيم الذاتي للتعلم (Mc Combs, 1989)نموذج ماك كومبس 

أن الفرد يستطيع توجيه ( يعد أحد أهم نماذج االتجاه الظاهراتي، الذي يعتقد (Mc Combs,1989نموذج ماك كومبس  أن      

سلوكه وتنظيمه عن طريق مفهوم الذات؛ حيث يعتبر أن المنبع الجوهري لدافعية الفرد للتنظيم الذاتي في فترة التعلم هو تطوير 

 (.10، ص. 0041الفرد لمفهوم ذاته، بما يؤدي إلى تحقيق هذا المفهوم )في: عيسى، 

 نظيم الذاتي للتعلمللت( (Betler & Winne, 1995نموذج بتلر وواين 

أن هذا النموذج يرى أن التعلم المنظم ذاتياً هو عبور الفجوة بين تحديد المتعلم ألهدافه من عملية التعلم وتحقيقها؛ وذلك من       

خالل التأكيد على اختيار وظائف المعرفة والمعتقدات في المشاركة المعرفية في عملية اختيار األهداف، والتركيت على دور 

لتغذية الراجعة والتكيف، والعملية المحورية للمراقبة، ويفترض هذا النموذج بشكل أساسي أن التنظيم الذاتي يتشكل من خالل ا

ظمين النموذج كسلسة من الحلقات اإلرادية، مما يؤدي إلى التدفق التكراري للمعلومات؛ مثال على ذلك، مشاركة الطلبة المن

 .Winne, 1995  &(Butler). ذاتياً في مهام األكاديمية

 للتنظيم الذاتي للتعلم( (Borkowski, 1996نموذج بوركوفسكي 

بأن هدف نموذج بوركوفسكي هو اإلسهام بتحديد  (Puustinen & Pulkkinen, 2001)يرى كالً من بيستينين وبيلكينين       

بتحديد  Borkowski سبب حاالت النجاح والفشل التي تواجه الطلبة في أثناء تطبيق االستراتيجيات؛ حيث قام بوركوفسكي

شخصية تؤدي الجيد، ووفقاً لهذا النموذج فإن التكامل الناجح بين المكونات المعرفية والدافعية وال االستراتيجيةصفات مستخدم 

 إلى المعالجة الجيدة للتعلم.

 ":Zimmermanنماذج زيمرمان "

بكيفية تنظيم الطلبة التجاهاتهم وسلوكياتهم؛ حيث تؤكد عدد من الدراسات التي أجراها عدد من الحقائق  زيمرمان اهتم      

الثانوية أو الجامعة فمن المتوقع أن يتحملون حول النمو األكاديمي للطلبة؛ حيث يرى أنه عندما يتقدم الطلبة في المدرسة 

 (.Zimmerman, 2014مسؤولية تعلمهم الخاص ونجاحهم األكاديمي )

 عدد من نماذج التعلم المنظم ذاتياً؛ ومنها: Zimmermanومن هنا وتع زيمرمان       

 Zimmerman, 1996))النموذج األول لزيمرمان  -1

( أن التعلم المنظم ذاتياً هو تنظيم ديناميكي متبادل، بمعنى أن اإلتقان يتطلب جهوداً متعددة، 0040يرى العموي والمساعد )      

ونتائج كل جهد تكشف عن المصادر الشخصية للمتغيرات والنجاحات المطلوبة، وهو ال يتحدد فقط بالعوامل الشخصية، وإنما 

 ة والسلوكية، وهو ما يسمى بالنموذج الحلقي لتنظيم الطلبة في الدراسة األكاديمية.  يتأثر أيضا بالعوامل البيئي
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 ( وهي كالتالي: 0( بأن النموذج الحلقي يتضمن أربع مراحل، كما في الشكل )Zimmerman, 1998ويشير زيمرمان )      

 

 (Zimmerman, 1998(: دورة التعلم المنظم ذاتياً لتيمرمان النموذج األول )0)شكل 

 المرحلة األولى: التقويم الذاتي والمراقبة

تحدث هذه الخطوة في بداية التعلم، عندما يعمل المتعلم على تقييم مدى كفاءة طرق تعلمه الحالية، وعندما يتم تحديد جوانب       

 المالحظة المنتظمة، فإنه يتم االنتقال إلى الخطوة الثانية في الحلقة. القصور أو الضعف عن طريق

 المرحلة الثانية: تحديد الهدف والتخطيط االستراتيجي

المناسبة لتحقيقها، والطلبة الذين لديهم مهارات تنظيمية  االستراتيجيةتتضمن وتع أهداف تعليمية محددة للمتعلم، واختيار       

م تحليل مهام الجديدة إلى عناصر، ويحددون أهدافاً ويضعونها في صورة فعالة أكثر من الطلبة الجدد، ذاتية متطورة يمكنه

واختيار استراتيجية التخاذ القرار لتحقيق الهدف المتعلق باختيار أو تعديل استراتيجيات التنظيم الذاتي، مع الحرص على أن 

 تكون الطرق المختارة مناسبة للمهمة.

 والمراقبة االستراتيجيةثة: تنفيذ المرحلة الثال

يقصد بها األداء والتحكم اإلرادي، وتحدث عندما يحاول الطلبة تنفيذ استراتيجية تعلم ويراقبون الدقة في تطبيقها، فالطلبة       

تماماً، مثلما يفعل نموذج مدرب  االستراتيجيةيحتاجون لتركيت االنتباه، والتعلم الذاتي، والمالحظة الذاتية على أداء كل جوانب 

 وذو مهارة.

 المرحلة الرابعة: التعلم المنظم ذاتياً )مراقبة الناتج االستراتيجي(

تحدث من خالل المقارنة النظامية باستخدام التسجيالت الذاتية المتراكمة للسلوك التعليمي، وتعتمد مراقبة الناتج       

، وهذا بدوره يبين للطلبة االستراتيجيةإلى عادة )روتين(، وتحديد األهداف الناتجة عن  االستراتيجيةاالستراتيجي على تحويل 

 (.Zimmerman, 1998التي يستخدمونها ) االستراتيجيةمدى فعالية 

 (Zimmerman, 2000)النموذج الثاني لزيمرمان  -2

أكثر النماذج شموالً، ويتكون من ثالث ( ويعد من 0000( هذا النموذج عام )Zimmerman, 2000)قدم زيمرمان       

مراحل، ويركت على الدافعية التي تساعد في الوصول الى التعلم المنظم ذاتياً، والكيفية التي يستخدم فيها المتعلم مستوى مناسب 

 (.10، ص. 0002من العمليات المعرفية الالزمة للتعامل مع المهمة )في: سليمون، 

 

 التعلم دورة

 ذاتيا   المنظم

 لزيمرمان
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 ثالث مراحل متتالية تحدث في صورة دائرية، ويمكن التطرق لهذه المراحل كما يلي: ويتكون هذا النموذج من     

 المرحلة األولى: مرحلة التدبر

وتتضمن العمليات التي يتعامل فيها الطلبة مع المهمة، وتتكون من عملية تحليل المهمة؛ ووتع الهدف، والتخطيط،       

 .مام بالمهمة، والتوجه نحو الهدفئج، واالهتوالدافعية، والكفاءة الذاتية، وتوقعات النتا

 المرحلة الثانية: مرحلة األداء

خالل هذه المرحلة يحافظ الطلبة على تركيت انتباههم، ويستخدمون استراتيجيات تنظيم مناسبة؛ وذلك حتى يحافظوا على       

ارتفاع دافعيتهم، ويتابعون تقدمهم نحو األهداف حتى يعملون بنجاح، والبد من توفر عملية التحكم الذاتي ويشمل التدريس 

لوقت، وطلب المساعدة، والمحفتات التي تثير االهتمام، والنواتج الذاتية، وكذلك البد من توفر الذاتي، والتصور العقلي، وإدارة ا

 (.10، ص. 0002المالحظة الذاتية، وتشمل المراقبة ما وراء معرفية، والتسجيل الذاتي )في: سليمون، 

 المرحلة الثالثة: مرحلة التأمل الذاتي

لذاتي، والعتو السببي، ورد الفعل الذاتي، والحكم الذاتي، والرتا الذاتي، والتكيف، تتضمن هذه المرحلة عملية التقويم ا      

خالل هذه المرحلة يقوم الطلبة بالحكم على نتائج عملهم، ويضعون أسباب للنتائج التي توصلوا إليها، والعمليتان الرئيسيتان في 

 (.14، ص. 0002هذه المرحلة هي الحكم الذاتي والتفاعل الذاتي )في: سليمون، 

 ( للتنظيم الذاتي للتعلم Pintrich, 2000نموذج بنترش )

( إطار عام ووصف لعمليات التعلم المنظم ذاتياً، ويقوم هذا اإلطار على أن هناك تسلسالً Pintrich, (2000وتع بينترش       

مراحل آلية، فضالً عن التفاعل الدينامي بين مرتباً يمر المتعلم من خالله أثناء قيامه بالمهمة، وذلك ال يتم بالضرورة في 

العمليات المكونة لمراحل التعلم المنظم ذاتياً، وكل مرحلة من تلك المراحل تتضمن أنشطة التنظيم الذاتي داخل اربع مجاالت؛ 

 ؛ وهذه المراحل كما يلي:معرفية، ودافعية، ووجدانية، وسلوكية، وسياقية

 والتنشيط والتخطيط األهداف األولى: تحديد المرحلة

 تنفيذها وطريقة وزمانها، المصاحبة لألنشطة التخطيط مع وفرعية رئيسية تربوية أهداف وتع األهداف يتضمن تحديد      

التنشيط  عمليات المرحلة هذه وتتضمن األهداف، ووتع التخطيط لعمليات األهداف، وباإلتافة تلك من هدف لكل بالنسبة

 ، ص.2006 والسياق )في: رشوان، بالمهمة، الخاصة والمعتقدات الدافعية، والمعتقدات المعرفة، بتنشيط والخاصة المختلفة،

43.) 

 الذاتية المراقبة :الثانية المرحلة

 مجموعة في المتعلِّم فيها يندمج والسياق؛ حيث والسلوك والدافعية للمعرفة المختلفة بالمظاهر الوعي الذاتية المراقبة تتطلب      

 المتعلم تدعم ألنها ذاتياً؛ المنظم للتعلم الجوهرية العمليات من المراقبة الحالي، وتعد سلوكه ومقدار جودة على الذاتية األحكام من

 (.0044 تحقيقها )جروان، في ويرغب يحددها التي األهداف تجاه الحادث التقدم مدى لتقييم بالمعلومات الالزمة

 والتنظيم  التحكم الثالثة: المرحلة

 للتحكم المحاوالت والسياق، وهذه والمهمة والدافعية، للمعرفة المختلفة األبعاد وتنظيم للتحكم في السلوك، جهود وتتمثل في      

 وسلوك. ودافعية، معرفة، من يخصه ما محاولة تنظيم على الفرد يركت وفيهاذاتياً،  منظمة تكون والتنظيم
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 الذاتية  والتأمالت األفعال الرابعة: ردود المرحلة

 الجهد من متيد ببذل النجاح تحقيق يمكنه وأنه قدراته، تعف عن ناتج فشله بأن االعتقاد على كلما تمكن المتعلم من التغلب      

له  العتو اإلحباط، فنمط مشاعر على العمل، والتغلب في االستمرار أمكنه والمعالجة التجهيت في المستخدمة الطريقة بتعديل أو

 إذا أما أفضل، لألداء بصورة له دافع   بمثابة يكون عليه السيطرة يمكن الفشل أن يعتقد الذي والطالب الدافعية، كبير على تأثير

عليها قد  للفرد سيطرة ليس أسباب إلى اإلخفاق وعتو تحسين أداءه، يحاول ال فقد لسيطرته تخضع ال الفشل أسباب أن   في اعتقد

 كبير، أما اإلخفاق في حد ذاته ليس تار.يضره بشكل 

  سابعاً: مراحل التعلم المنظم ذاتياً 

( أن الطلبة يستخدمون عملياتهم الخاصة في التعلم ويكون وعيهم بذاتهم عند مستوى معين، ويستخدمون 0009يرى رزق )      

 معتقداتهم الدافعية، مما يسهم في جعلهم متعلمين ذاتياً، ويتم ذلك وفق عدد من المراحل وهي: 

 مرحلة التفكير والتأمل )التجهيز( -1

ى هذه المرحلة مرحلة وتع األهداف والتخطيط النشط؛ وذلك وفق ما يتم فيها وما أكدت عليه مختلف ويمكن أن يطلق عل      

النماذج المفسرة للتعلم المنظم ذاتياً السابقة الذكر؛ حيث تتضمن هذه المرحلة وتع األهداف المراد تحقيقها في عملية التعلم، 

لم، وتنشيط ما وراء المعرفة واإلمكانيات الشخصية التي تبدو مفيدة في وتخطيط وتنشيط المعرفة السابقة المرتبطة بمهمة التع

 (.42 -42، ص. 0009)في: رزق،  .عمليات التعلم للمهمة

وتتم هذه المرحلة في مراحل فرعية تتضمن عدد الخطوات األدائية كتحليل المهمة، وتحليل جوانب الدافعية الذاتية، وتحديد       

، وتحديد األهداف والتخطيط لالستراتيجيات التي من خاللها يمكن تحقيق تلك األهداف؛ كاستخدام شبكة المتطلبات ألداء المهمة

في هذه المرحلة عدد من األسئلة، والتي من خاللها يمكن أن  نفسهالمعلومات أو االعتماد على المراجع المكتبية، ويسأل المتعلم 

 يصل إلى معلومات مرتية عن هذه المرحلة.

 ما أولوياتي ومن أين أبداء؟-كيف أوزع وقتي؟ - ما أسئلتي واستفساراتي؟-  تماماتي واحتياجاتي؟ ما اه -

 (.42 -42، ص. 0009أين يجب أن يكون العمل؟ )في: رزق،  -

 مرحلة األداء  -2

وفيها يتداد الضبط الذاتي والمالحظة للسلوكيات الذاتية كعناصر أساسية لمرحلة األداء، والدخول في تنفيذ االستراتيجيات       

 التي تم تحديد مالمحها في مرحلة التأمل، وكذلك المالحظة للتقدم في األداء أو مدى اكتساب الخبرة في المهمة.

 نفسه عدد من األسئلة ومنها: وفي هذه المرحلة يسأل المتعلم      

هل أتقدم نحو تحقيق ما حددته من أهداف؟ وإذا كان الجواب بال؛ يسأل نفسه، ماذا يمكن فعله لجدولة تلك األهداف أو تغيير  -

 مدخل التعلم لتحقيقها؟

التي يجب أن أفعلها في بيئة  هل العناصر البيئية أو مكونات القاعة الدراسية مشتتة لالنتباه؟ وإذا كانت كذلك ما أوجه الضبط -

 هل عملي دون جدوى؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل لتيادة الدافعية؟ التعلم؟

 هل أنا محبط أو أشعر بالملل؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل ألحدد نشاطي للتعلم؟ -

 في العمل؟ هل أغوص في خضم من المعلومات؟ وإذا كان األمر كذلك فماذا عن االستراتيجيات التي أتبعها -

 (.42 -42، ص. 0009هل أنا متردد؟ وإذا كان األمر كذلك أين يجب أن أبحث عن مساعدة وطلب العون؟ )في: رزق،  -
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تشير إلى مرحلة محاوالت المتعلم لتنظيم الجوانب المعرفية والدافعية والسلوكية والسياق البيئي،  :لة التنظيم والضبطمرح -3

 بهدف االستغالل األمثل لها في تحقيق األهداف التي تم تحديدها، وتتضمن تلك المرحلة:

علم أسهل لالختيار المناسب المتمثل في إعادة ترتيب للمعلومات المتضمنة في العمل بما يجعل عملية الت الضبط والتنظيم -أ

لالستراتيجيات المعرفية، وتطبيقها بفاعلية سواء كانت االستراتيجيات الخاصة بمعالجة المعلومات على المستوى 

 (.(Schunk, 1990السطحي أو المتوسط أو العميق 

يتمثل في تنشيط الدافعية وآليات التعامل مع مشاعر الملل أو التعامل مع المشكالت والمواقف  :ضبط الدافعية وتنظيمها  -ب

عد على تحقيق األهداف العالقة التي تواجه عمليات التعلم، وهي من األمور المهمة في عملية التعلم نظرا ألنها تسا

 .التعليمية

م سلوكه ومالحظته له من خالل السجالت الدراسية، وطلب العون يتمثل في محاولة المتعلم لتنظي :ضبط السلوك وتنظيمه -ج

 (.42 -42، ص. 0009األكاديمي، واستراتيجية إدارة الوقت )في: رزق، 

يشير إلى تبط المتعلم للبيئة المادية واالجتماعية والنفسية التي يتم فيها التعلم، والتي تساعده على  :ضبط السياق وتنظيم -د

تركيت االنتباه ومنع المشتتات، كما تساعده على إكمال العمل دون الشعور بالملل، وهي من االستراتيجيات التي أكدت العديد من 

 (.42 -42، ص. 0009)في: رزق،  الدراسات على دورها في التعلم المنظم ذاتياً 

 مرحلة التفكير الذاتي والتأملي -1

ويمكن تسميتها المراقبة الذاتية أو التأمالت الذاتية، ويستخدم فيها ميكانيتم التغذية المرتدة، في هذه المرحلة تتضمن       

ر الطلبة، ومقارنة أداء المهمة ببعض المعايير التقييمات الذاتية وإصدار األحكام الذاتية على ما تم تعلمه، وانعكاس ذاتي لتفكي

لتقييم ذاتهم، وقد تكون تلك المعايير هي األهداف التي تم وتعها لعملية التعلم، ومدى التقدم في تحقيقها، ويحتمل في هذه 

ة تعلمهم، من خالل المرحلة أن يبحثوا عن أسباب األخطاء التي وقعوا فيها، ويحاولون تحليل مشكالتهم، ويكيفون أفعالهم لتياد

كما وقد أوتحت الكثير من الدراسات التي قامت بالبحث في العمليات التربوية ومنها  يف الطرق واالستراتيجيات للتعلم.تكي

إلى التمييت بين أربعة مستويات في تطور مهارات الطلبة،  (Puustinen & Pulkkinen, 2001بيستينين وبلكنيين )دراسة 

 المالحظة، والمحاكاة، والتحكم الذاتي، والتنظيم الذاتي؛ وتتم كاآلتي:: التعلم المنظم ذاتياً وهيا إلى لكي يصلو

 (المستوى األول: المالحظة )أسلوب النمذجة

تسجيالت الفيديو، أو األقراص  أي تعلم إحدى المهارات من خالل نموذج يمتلك الخبرة؛ مثال ذلك: التعلم من خالل      

لشرح مهارات لعبة كرة القدم من العب كرة قدم محترف، ويعتبر هنا نموذجا يكسب المتعلم بالتصور المرتبط المدمجة، مثال 

؛ عندما يستطيع المتعلم استنتاج المميتات الرئيسية للمهارة من خالل مالحظة سلوك النموذج بالمهارة، ويتم إنجاز هذه المرحلة

 (.p. 10 ,2001 ,Puustinen & Pulkkinenبة، وتوتيح عملية التعلم )حيث يلعب النموذج دوراً مهماً في إرشاد الطل

 المستوى الثاني: التقليد أو المحاكاة

الراجعة  وفي هذا المستوى يتعرف المتعلم على مهارته المعرفية األساسية، ويتم تعلمها في األغلب عن طريق التغذية      

بنموذج المهارات المعرفية المحفتة،  وهو يعطى الطلبة اإلحساس بكيفية إلمامه للتوجيه واإلرشاد، فالمعلم النموذج يمثل الخبرة،

ثم بعد ذلك يقوم بمناقشة األداء؛ حيث ال تتوقف العملية على إمداده للطلبة بالتغذية الراجعة فحسب، بل يعمل على أن يتمكن من 

 (.p. 10 ,2001 ,ulkkinenPuustinen & Pعملية تعلمهم، ويؤخذ ذلك كمعيار لتصحيح األداء ) تطوير
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 (المستوى الثالث: )التحكم الذاتي

ممارستهم بطريقة تلقائية،  وفي هذا المستوى يتعلم الطلبة إنجاز المهارات المعرفية بمفردهم، وبشكل نمطي؛ حيث تصبح      

تعلم االستراتيجيات المتمركتة  ومن خالل هذه المرحلة يتم اعتمادا على النموذج المعلم، والتمثيالت الشخصية كنموذج لألداء،

 & Puustinen)األساسية، كما تتضمن هذه المرحلة معرفة األهداف، والمراقبة الذاتية  حول مدى براعة تنفيذ المهارات

Pulkkinen, 2001, p. 10.) 

 المستوى الرابع )التنظيم الذاتي(

المهارات في الظروف  وفي هذا المستوى يصبح الفرد متكيفاً مع مهاراته بصورة ديناميكية، أي يصبح قادًرا على تطبيق      

المتغيرة، كما أنه يصبح قادراً على تعديل هدفه بدون حدوث مشاكل أو ترر ما؛ مثال على ذلك: العب الكرة الطائرة الذي 

Puustinen & Pulkkinen, 2001, ربه للكرة بمكان مؤثر حتى يحصل على نقطة )يمكنه االنتباه إلى أنه بإمكانه تغيير ت

p. 10.) 

 :ثامناً: خصائص الطلبة المنظمين ذاتياً 

 القدرة على تحديد األهداف -1

( أن الطلبة ذو التعلم المنظم ذاتياً يتميتون بمهارتهم في توجيه عمليات التعلم Zimmerman, 1998يشير زيمرمان )      

وإنجازاتهم؛ وذلك من خالل وتعهم أهدافاً تتحدى قدراتهم، وتطبيق االستراتيجيات المناسبة التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم، 

وتعتبر المعرفة باالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية ال تعتبر المحدد الوحيد لتحسين األداء وإنما البد من دافع يستثير 

 (.p. 664جيات )استخدام هذه االستراتي

 متعلمون استراتيجيون -2

إلى أنه يتميت الطلبة المنظمين ذاتياً عن أقرانهم بأن لهم معرفة باالستراتيجيات المعرفية  )Garcia 2015,جارسيا )وتشير       

بغيرها من المعلومات؛ )كالتنظيم، التوسيع، التسميع(، تساعدهم في اكتساب المعلومات، والمعرفة وتحويلها وتنظيمها وربطها 

كذلك لهم معرفة باستراتيجيات ما وراء المعرفة تمكنهم من معرفة كيف تعمل االستراتيجيات المعرفية ومتى تستخدم وتقييم 

 (.p. 356فعاليتها )

 يمتلكون دافعية لإلنجاز وفاعلية ذات مرتفعة -3

يمتلك الطلبة المنظمين ذاتياً دافعية أكبر لإلنجاز، وأكثر نشاطاً، وإتقان للتعلم، ويطلبون المساعدة من زمالئهم ومعلميهم       

عند الضرورة، أن الطلبة المنظمين ذاتياً يمتلكون دافعية تعلم تعكس تقيمهم للتعلم، وامتالكهم لإلرادة التي تساعدهم على توجيه 

 .(40، ص. 0002المعرفية والسلوكية خالل التعلم )في: رشوان، االستراتيجيات 

 لديهم وعي بالعمليات المعرفية -1

يرجع الوعي الذاتي الذي يمتلكه الطلبة المنظمين ذاتياً إلى أنهم أكثر ميالً لالحتفاظ بالسجالت التي ترصد أدائهم األكاديمي       

انات الذاتية التي يعدونها ألنفسهم حول ما يدرسون بالقاعة الدراسية، كما أن درجة في المجاالت المختلفة، بما فيها نتائج االمتح

وعي المتعلم لقدراته تؤدي دوراً مهما إلى وعيه بأدائه؛ لذلك فكلما كان المتعلم أكثر دقة في المراقبة الذاتية ألدائه فأن ذلك يؤثر 

 (.p. 45 ,0199 ,nZimmermaبشكل مباشر على استعداده لتنظيم أدائه ذاتياً )
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( أن الطلبة الذين يمتلكون التعلم المنظم ذاتياً يتميتون بأنهم أكثر تعاوناً عن 0042) إسماعيليذكر  :متعلمون متعاونون -5

غيرهم من الطلبة؛ حيث يتعاون الطلبة المنظمين ذاتياً مع بعضهم البعض أثناء عملهم، بغرض التشجيع على المثابرة وطلب 

( إلى أن الطلبة المنظمون ذاتياً يشتركون 0042ي )ويشير العنت  (.90والمعلمين عند الضرورة )ص.  المساعدة من التمالء

 في بعض الخصائص ومنها:

 أوالً: الجانب ما وراء معرفي

التنظيم، والمراقبة، والتقويم الذاتي لتعلمهم في المراحل المتعددة من عملية اكتساب  .التخطيط ووتع األهداف ألنفسهم -

 .التي في توئها يراقبون فعاليتهم في استخدام استراتيجيات تعلمهمالتحديد الواتح لمهامهم، ووتع المعايير  .التعلم

 .الوعي بقدراتهم وبنقاط تعفهم .التحكم بشكل ما وراء معرفي في تعلمهم لكي يحققون أهدافهم األكاديمية -

 .ن الذاكرةاستخدام استراتيجيات معرفية مختلفة مثل التكرار، والتسميع، والتفصيل، والتنظيم لتحقيق فهم أفضل، وتحسي -

 يثانياً: الجانب الدافع

 اإلحساس بالجدارة، والقوة، واالستقاللية. .القدرة على التفصيل، وبذل الجهد، والمثابرة في أداء العمل الدراسي -

 عندما يواجهون أي معوقات سواء المتصلة بظروف الدراسة أو المعلمين أو الكتب الدراسية فإنهم يجدون طريقاً للنجاح. -

 االقتراب من أي مهمة بثقة ومرونة. .بالكفاءة وفعالية الذاتاإلحساس  -

 ثالثاً: الجانب السلوكي

 تعتيت نفسهم بشكل ذاتي أثناء التعلم واألداء. انتقاء، وبناء، وتوليد البيئات التي تتيد تعلمهم. -

 .إدارة الوقت بكفاءة .استخدام المصادر المختلفة بشكل فعال من أجل تحقيق التعلم األفضل -
 

 Problem Solving Ability المحور الثاني: القدرة على حل المشكالت

إن الهدف األساسي من أي علم هو مساعدة اإلنسان في التغلب على المشكالت التي يمكن أن تواجهه، أثناء خوته خضم       

 (.   0040هذه الحياة؛ ومن ثم كانت وظيفة العلوم المختلفة )يوسف، 

رة حل المشكالت من المتغيرات المهمة داخل العملية التعليمية وخارجها؛ حيث حظي باهتمام عدد كبير من ويعد متغير القد      

الباحثين في علم النفس التربوي؛ حيث يعد من المهارات الضرورية التي تؤدي إلى تحفيت العمليات العقلية العليا لدى الطلبة، 

 (.41، ص.0044صفار، مما ينتج عنه زيادة تكيفهم وتحصيلهم العلمي )ال

 اوالً: مفهوم القدرة على حل المشكالت

( القدرة على حل المشكالت بأنها: "قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من مقدمات معطاة، 0002ويعرف العدل وعبد الوهاب )      

وهو نوع من األداء يتقدم فيه الفرد بداية من الحقائق المقدمة وحتى الوصول إلى الحقائق المجهولة التي يود اكتشافها؛ وذلك عن 

 (.41والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها" )ص. طريق فهم وإدراك األسباب 

( بأنها: "مستوى تمكن الفرد من الوصول إلى الحل الصحيح من خالل اكتشاف العالقات 0044في حين يعرفها دسوقي )     

ت العقلية، والسلوكية بين الحقائق والمعلومات والمفاهيم المنظمة سابقاً، والمعطيات المقدمة عن طريق مجموعة من العمليا

 (.42)ص.الموجهة ألداء الفرد من أجل حل المشكلة" 
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( عرفا القدرة على حل Jaarsveld & Lachmann, 2017ولوشمان )ومن التعريفات ما ذكره كالً من جارسفيلد       

 واتحةيوجد طريقة  المشكالت بأنها: "عملية عقلية معرفية، تهدف إلى تحويل موقف معين إلى الهدف منشود، عندما ال

 (.p. 18ومتاحة لحل المشكلة" )

 ثانياً: أهمية القدرة على حل المشكالت 

 لالستعانة( إلى أن العديد من الطلبة يفتقرون إلى مهارات حل المشكالت في سن المراهقة، مما يدفعهم 0042يشير عليان )      

بأشخاص آخرين لمساعدتهم على حل مشكالتهم، بدالً من فهم جذور المشكلة لمنعها من الحدوث مستقبالً، وتكمن اهمية تنمية 

حل مشكالتهم  ةمسؤوليالقدرة على حل المشكالت في هذه المرحلة لكي يصبح الطلبة أكثر استقاللية، وقدرة على تحمل 

 بأنفسهم.     

 بالتعقيدات، ومليء مليء زمن في بها يتسلحوا أن للطلبة بد ال التي المهارات أهم من التالمشك حل مهارة وتعد      

كبيًرا وترورياً في  تحديًا يشكل المشكالت الدراسية المستقبلية لمواجهة الطلبة إعداد إن الحياة، كما مناحي شتى في بالمشكالت

 (.English & Kitsantas, 2013التعليمية ) العملية

الدراسية، وتنمية  البيئة فيوالنشاط  الحيوية لها إلى انبعاث حلول عن كما تؤدي مواجهة الطلبة للمشكالت وسعيهم للبحث      

ومن ثم تقييم  المشكلة، واألفكار حول اآلراء خاصة عند مشاركتهم في إبداء الطلبة مما يتيد من طاقات القدرات العقلية العليا،

الطلبة لمواجهة مشكالت  إعداد في بدورها تسهم والتي المشكالت، لهذه حلول إلى ذلك بعد للتوصلالمعطيات واألفكار، 

 (.20، ص.0044، ركتة)خارج المؤسسات التعليمية  الدراسة، وتعميمها على مشكالت الحياة

 ثالثاً: النظريات واالتجاهات الفكرية في القدرة على حل المشكالت

تتضمن القدرة على حل المشكالت عائق يستثير التوتر والقلق لدى الفرد مما يدفعه للمثابرة واإلنجاز حتى يتخلص من       

التأثير السلبي للموقف المعيق، وتتعدد وجهات النظر المفسرة لكيفية حدوث القدرة على حل المشكالت، لكنه ال يوجد نظرية 

 أكثرن، وبالرغم من ذلك يوجد هناك نظريات وتحت القدرة على حل المشكالت بشكل كاملة وشاملة لحل المشكالت حتى اآل

 (.000، ص. 0001شموال )في: التغلول والتغلول، 

 النظريات التي تناولتها معظم الدراسات واالتجاهات المعاصرة في القدرة على حل المشكالت ما يلي: أبرزومن       

 النظرية السلوكية )االرتباطية( 

يركت علماء النظرية السلوكية على االستجابات والعادات المتوفرة لدى الفرد والتي تعلمها سابقاً في مواجهة المواقف المشكلة   

التي يتعرض لها، ويعتقدون أن التفكير سلوك تمني يقوم على االرتباط لعمليات المحاولة والخطأ، وأن الفرد يستطيع التوصل 

محاولة والخطأ، وحسب ذلك فأن الطلبة يواجهون المشكلة بعدد من المثيرات ويحاولون حلها إلى حل المشكلة عن طريق ال

باالستجابات المترابطة الموجودة لديهم، وهكذا يفسرون المشكلة؛ حيث أنها تستثير االرتباطات السابقة، وإذا كانت الترابطات 

الفرد يحاول الوصول إلى الحل باستخدام العادات األتعف قوية فأن المشكلة تعتمد على مدى قوة هذه االرتباطات؛ حيث أن 

 (0044واألبسط، وينتقل تدريجياً إلى استخدام العادات األكثر قوة وتعقيداً، حتى الوصول إلى الحل المناسب )دسوقي، 

 طالت تنظرية الجش

نتيجة  Stressأو إجهاد  Tensionوفق لهذه النظرية فإن المشكالت اإلدراكية تظهر إلى الوجود عندما يحدث توتر       

التفاعل بين اإلدراك وعوامل التذكر، واالستجابة له في إطار معرفي، وعند التفكير بهدف حل مشكلة ما او بهدف فحصها من 
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زوايا مختلفة، وعند تقليب األمور إزاءها يبرز على السطح الحل الصحيح، وفي لحظة ما أقرب للحظة الفجائية وفقا لمبدأ 

حل المواقف المشكلة يعود إلى االستبصار، فالفرد يقوم بتنظيم مدركاته للمثيرات الموجودة االستبصار، فهم يرون أن جوهر 

 (.020 -022، ص. 0044والعالقات بينها )في: الشيخ و أخرس، 

ويرى علماء الجشطلت أن التفكير في حل المشكلة نوع من التنظيم االدراكي للعالم المحيط بالفرد، ويمكن فهمه من خالل       

رفة األسلوب الذي يتبعه الفرد في إدراك المثيرات التي يتضمنها مجاله اإلدراكي، وقد أدى هذا بالنهاية إلى اندماج فروض مع

 ,Dostal) كل من الترابطيين والجشطلتيين ليكونا معاً فيما بعد النموذج العام لتجهيت المعلومات كطريقة لحل المشكالت

2015.) 

 النظرية الما وراء معرفية:

تعد نظرية ما وراء المعرفة أحدث نظريات علم النفس التربوي والمعرفي المعاصر، وقد تطور االهتمام بهذا المفهوم في       

عقد الثمانينات وال يتال يلقى الكثير من االهتمام نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم واستراتيجيات حل المشكلة واتخاذ 

موتوعا للعديد من األبحاث والدراسات التي تنوعت في تناولها له؛ فلقد تناولت الدراسات القرار، وأصبح هذا المفهوم 

استراتيجيات ما وراء المعرفة وكذلك مهارات ما وراء المعرفة مرورا بنمو وتطور هذا المفهوم، وصوال إلى كيفية تطبيقه 

رفي على التخطيط قبل االنهماك في حل المشكالت، وتنظيم واستخدامه في عمليتي التعلم والتعليم، ويشتمل التفكير الما وراء مع

 (.4999اإلنسان لتفكيره أثناء تأديته لحل المشكالت، ومن ثم تقييم ادائه باكتمال حل المشكلة المطلوبة )التيات، 

 .يط، والمراقبة والرصد، والتقييمفي التخط Metacognitionوتتمثل مهارات "ما وراء المعرفة" 

  المعلومات نظرية معالجة

يشير علماء هذه النظرية أن االفتراض القائل بوجود تشابه بين العمليات الفكرية والنشاط المعرفي اإلنساني وبين عمل       

الحاسبات اإللكترونية؛ حيث يفسرون عمليات التفكير وحل المشكلة باستخدام بعض التصميمات المتبعة في برامج الكمبيوتر؛ 

تفكيري، ومن ثم تجريب الخطوات في كمبيوتر تمثيلي، لمعرفة مدى نجاحه في محاكات  وذلك بتحديد الخطوات في أي نشاط

النشاط التفكيري لإلنسان، عندما تعمل المشكلة على أثارة بعض هذه الترابطات أكثر من غيرها، مع تضمين واتح؛ وهو 

لتمييت بين مواقف الفشل ومواقف النجاح، صعوبة المشكلة التي سوف تعتمد على مدى قوة الترابطات المعقدة، مع الميل إلى ا

والتي تعمل كعامل تعتيت، وباختصار شديد فإن هذه الرؤية تؤكد على استحضار التعلم السابق الستخدامه في الموقف المشكل، 

 (.42، ص. 0044فاالستجابات تحدث عبر مراحل متسلسلة من المعالجات )اندريجاني، 

 يقوم هذا النموذج على افتراتات وهي: ووفق منظور تجهيت المعلومات      

 االنتباه للمثيرات البيئية عملية محدودة وإرادية وانتقائية أي تقوم على االختيار االنتقائي للمثيرات. -4

مستوى األداء في حل أي مشكلة أو مهمة من مهام أو دالة مشتركة يكون حسب نوعية البيانات المتاحة، وتنوع مصادر  -0

علومات، وكال من المعلومات البيئية الفورية المتاحة والمحتوى الكامن في الذاكرة قصيرة المدى التي تجهيت أو إعداد الم

 تشكل جتءا من هذه المعلومات.

هناك بعض القيود أو الحدود إلمكانات التجهيت أو اإلعداد أو المعالجة وعندما تتطلب المهمة او المشكلة زيادة هذه  -2

قصيرة المدى، يتجه مستوى األداء تدريجيا إلى الهبوط على الرغم من أن األداء قد  الحدود أو الضغط على الذاكرة

 يتعرض لهبوط مفاجئ في ظل بعض الظروف المعينة األخرى.
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عمليات إعداد وتجهيت المعلومات تتطلب االحتفاظ بالمحتوى في الذاكرة قصيرة المدى، ومعالجة هذا المحتوى في إطار  -1

 تاحة.اإلمكانات المحدودة الم

تدخل المعلومات وتسترجع إلى ومن الذاكرة طويلة المدى والتي تنطوي على سعة غير محدودة، ودخول المعلومات إلى  -2

الذاكرة طويلة المدى يتطلب إمكانات تجهيتية معينة؛ حيث أنه عند استعادة بعض المعلومات التي تتطلب الحد األدنى 

 حدث نوع من الفشل في استعادة تلك المعلومات.من المعالجة في الذاكرة طويلة المدى ربما ي

تحدث الخطوات الرئيسية لإلعداد أو التجهيت والمعالجة عند حل المشكالت بشكل شديد االتساق بالتتامن أو بالتعاقب أو  -2

 بكالهما.

 رابعاً: أنواع المشكالت

يف المشكالت بناء على عدد من األبعاد فيما تختلف المشكالت من حيث نوعيتها وأبعادها؛ لذلك حاول بعض الباحثين تصن      

 يلي استعراض لبعض من هذه التصنيفات:

( بوتع تصنيف ألنواع المشكالت بناء على Loyens, magda & Rikers, 2008قامت لوينس وماجدا وريكيرس )     

 مستوى وتوحها:

المشكالت جيدة الحصر: وتمتاز بوجود أدوات محددة إليجاد الحل؛ حيث أن البدائل الضرورية للحل متوفرة في  -1

 معطياتها، وتتميت بأن أهدافها واتحة وطريق حل المشكلة فيها محدد جيداً. 

كما تحتوي المشكالت المحصورة سيئة الحصر: وتتميت بأنها غير واتحة الهدف، وطريق حل المشكلة غير محدد،  -2

على أكثر من طريقة إليجاد الحل، باإلتافة إلى أنها تحتاج إلى الكثير من المعالجات المعرفية، ألنها تتطلب من 

المتعلم تنشيط خططه العقلية المناسبة في الذاكرة طويلة المدى واستدعائها، كما أن معطياتها تتضمن القليل من 

 .المعلومات التي يمكن استخدامها في الحل

( خمسة أنواع من المشكالت حسب درجة وتوح المعطيات واألهداف وانعكاس ذلك على إمكانية 0040كما حدد العتوم )     

 الحل وهي:

 المعطيات واألهداف الواتحة المحددة ويتوقع أن يكون الحل سهالً جداً. -4

 عوبة.المعطيات واتحة جداً واألهداف غير محددة، ويتوقع أن يكون الحل ممكناً ولكن بص -0

 المعطيات غير واتحة واألهداف محددة وواتحة، ويتوقع أن يكون الحل ممكناً ولكن بصعوبة. -2

 المعطيات واألهداف غير واتحة وغير محددة، ويتوقع أن يكون الحل صعباً. -1

مشكالت االستبصار؛ وهي مشكالت لها حل ولكن االنتقال من المعطيات إلى األهداف يحتاج إلى درجة عالية من  -2

 (.11فكير والتأمل وإدراك العالقة بين المعطيات والوسائل، ليصل الفرد إلى الحل بصورة مفاجئة )ص. الت

 خامساً: خطوات القدرة على حل المشكالت

ال يوجد خطوات شاملة ومحددة لدى علماء النفس حول عدد وترتيب الخطوات التي يبنى عليها التفكير في حل المشكالت       

المطلوب، ويرجع ذلك إلى اختالف النظريات التي يعتمد عليها العلماء في تحديد خطوات حل المشكالت،  للوصول إلى الحل

، ص. 0001ومع ذلك يوجد خطوات متسلسلة مشتركة اتفق عليها معظم الباحثين في حل المشكالت )في: التغلول والتغلول، 

201.) 
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( وروجيرب Snowmanوسنومان ) Solso)أمثال سولسو )( إلى أن العديد من العلماء من 0040ويذكر سعد )      

(Ruggierp( ويكوفش )Yekovich:قد اتفقوا على خمس خطوات أساسية متبعه في حل المشكلة على النحو التالي ) 

   Identifying the Problemالخطوة األولى: تحديد المشكلة 

تعتبر هذه الخطوة أولى خطوات حل المشكلة وأهمها لفهم المشكلة؛ وذلك من خالل االعتراف بوجود مشكلة، والشعور بها       

وصياغتها بشكل محدد، وواتح ال لبس فيه، وال يحتمل تفسيرات متعددة، وتتمثل في إيجاد موقع المشكلة المعيقة من البيانات 

المرغوب، مما يشعر الفرد بالتحدي، والرغبة في تحديد المشكلة، وعناصرها، ومحاولة فهمها المعطاة، وتحديد الهدف الرئيسي 

 من خالل جمع بيانات أولية عنها.

  Representing the Problem الخطوة الثانية: تمثيل المشكلة

ة التي تسهم بطريقة ما في وهي الخطوة التي تلي الشعور بالمشكلة، وتتضمن قرارات، وتحديد مجموعة األهداف الفرعي      

إمكانية حل المشكلة وإزالتها، من خالل بناء مفهوم خاص للمشكلة من قبل من يقوم بحلها، وتحديد العناصر الرئيسية، مما يتيح 

 رسم حدودها وتميتها عن سواها.

 Gather Informationالخطوة الثالثة: جمع المعلومات 

وتتمثل في البحث عن أكبر عدد من الحلول الممكنة للمشكلة؛ حيث تمتاز بالتنوع والتباعد ومحاولة المتعلم اإلتيان بشيء لم       

 .برات السابقةيسبقه إليه أحد، من خالل جمع معلومات عن المشكلة، وغالباً ما تكون المعرفة أو الخ

 Generate a solutionالخطوة الرابعة: توليد الحل 

من الحلول المطلوبة  أكثرإيجاد الحل األمثل، واتخاذ القرار المناسب، ويحدث ذلك عن طريق إيجاد االهتمام حول واحد أو       

والقابلة للتطبيق في توء اإلمكانات المتاحة، وخالل هذه المرحلة يتم مقارنة البدائل من حيث المتايا وتحديد عيوب كل بديل 

ينتج من تطبيقه مستوى  وفيما يلي قائمة بموصفات البديل األمثل: النسبي لكل المتايا والعيوب.على حدة؛ وذلك تمن الوزن 

 بسيط وسهل الفهم. يحقق الهدف من تطبيقه. يوفر الوقت. عالي من اإلنتاجية.

 Implement and evaluate the solutionالخطوة الخامسة: تنفيذ الحل وتقويمه 

 رة على حل المشكالت؛ وهي على النحو التالي:    ويوجد هناك مراحل للقد      

القدرة على إعادة صياغة المشكلة والهدف إلعطاء صور مختلفة للحل؛ مثال توجد عدة طرق لتيادة التحصيل الدراسي  -4

 في الرياتيات واإلحصاء، ويمكن إعادة تعريف هذه المشكلة بحيث تتضمن طرقاً أخرى لتيادة التحصيل.

حاولة، الذي يتميت بأنه أحد أفضل المؤشرات للنجاح في حل المشكالت حتى الوصول إلى حل جيد الدور الناقد للم -0

للمشكلة؛ مثال على ذلك عندما نشجع الطلبة على القيام ببحث عن حل صعب إلحدى المهام، فإننا نطلب منهم عدم القيام 

 ى التفكير بالحل.بالبدء بالبحث عندما يكون الحل غير واتح وفي هذه الحالة يندفعون إل

 استخدام تمثيل كيفي للمشكلة من الخرائط الذهنية والنماذج حتى يساعد على الفهم. -2

 استيعاب وجهات النظر األخرى لتيادة الحصيلة الثقافية، مما يتيد من ذخيرة المعلومات حول حل المشكلة. -1

تتضمن عدة جوانب يمكن أن تتضح من اختيار أفضل استراتيجية حسب نوع المشكلة؛ مثال على ذلك، المشكلة التي  -2

 (.244 – 201، ص. 0000خالل مصفوفة استراتيجيات تناسب هذا النوع من المشكالت )في: منسي، 
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 سادساً: العوامل المؤثرة في القدرة على حل المشكالت

صور استجابات غير مالئمة،  تواجه عملية القدرة على حل المشكالت العديد من العوامل التي تعيق الحل، ألنها تؤدي إلى      

بعضها يكون متعلقاً بالفرد الذي يقوم بحل المشكلة، وبعضها اآلخر يتعلق بطبيعة المشكلة، ويعتبر حل المشكالت يعتبر نوع من 

 .English & Kitsantas, 2013))اإلنجاز، وبناء على ذلك يخضع لنفس المؤثرات التي تؤثر على أنماط أخرى من السلوك 

 التي تؤثر في القدرة على حل المشكالت والمتعلقة بالفرد القائم بالحلالعوامل 

 االنتقال -1

يشير إلى مصطلح االنتقال لتوتيح ظاهرة نقل المعرفة من موقف إلى آخر وهذا االنتقال قد يكون إيجابياً أو سلبياً       

أثر معارف الفرد وتجاربه وخبراته السابقة ( أن الباحثين اطلقوا على 0002ويرى العدل وعبد الوهاب )(.0041)القريشي، 

" تحديداً على الخبرات السابقة اإليجابية في التعلم وحل المشكالت؛ Positive Transfer "الناجحة مصطلح االنتقال الموجب

حيث أنه في بعض األحيان يؤدي تحسن تطوير الخبرات السابقة إلى التأثير إيجابياً في القدرة العامة لحل المشكلة لدى الفرد، 

وكيفية التوصل إلى أسس ومفاهيم المشكلة، باإلتافة إلى أنه ينمي بعض المهارات األساسية؛ مثل تركيت االنتباه، واالنتقاء، 

وقد يحدث في بعض األحيان ما يعيق االستعداد الناتج عن التعلم حل المشكلة عندما تكون استجابة الفرد جامده وغير مرنه، 

السابقة  وعندما تحبط الخبرة السابقة عند تعلم شيء جديد أوحل المشكلة، ويطلق علماء النفس على هذا التأثر السلبي للخبرة

 (.2)ص.  Negative Transfer"مصطلح" االنتقال السالب 

 التحيز االنفعالي -2

يوجد هناك عدة عوامل خارجية تؤثر في القدرة على حل المشكالت؛ مثل القلق واإلحباط الناتج عن عملية حل المشكلة       

اعر فإنها تعيق عملية الوصول إلى الحل المناسب نفسها أو من مصادر أخرى في البيئية في نفس الوقت، وعند ظهور هذه المش

للمشكلة، فالقلق الشديد قد يعيق من قدرة الفرد على االستذكار بصورة جيده قبل االختبار، كما أن اإلحباط الناتج عن حل 

نافسة المشكلة قد يعوق الوصول إلى حل باقي مهام، ويوجد بعض العوامل اإليجابية قد تساعد على حل المشكالت؛ كالم

 ،0044في: دسوقي، والرغبة الشديدة في النجاح لدى الفرد، مما يسهم في رفع مستوى فعاليته عن غيره في حل المشكالت )

 (.49ص. 

 الدافعية ومستوى االستثارة -3

اإلنجاز على أن دافعية الفرد التي تنشط القوى وتحفت الهمم وتوجه النشاط والعمل، من أهم الجوانب التي تؤثر في مستوى       

، 0044)في: دسوقي،  مختلف األنشطة ومهام، فإذا انخفضت الدافعية لدى القائم بالحل فإنه ال يتمكن من مواجهة المشكالت

 (.49ص. 

 البنية المعرفية -1

الفرد الذي يمتلك رصيد عال من المعرفة يمكن أن يحرز تقدماً ملحوظاً عند تنفيذ حل المشكالت؛ حيث أن المعرفة       

المتتايدة تؤدي إلى تنظيم أكثر فاعلية لمحاوالت الحل، وبالتالي إلى تخفيف العبء على الذاكرة قصيرة المدى خالل النشاط 

 (.00، ص. 0044 الفعلي عند حل المشكالت )في: دسوقي،
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 العمر -1

أن القدرة على حل المشكالت تتقدم وتتطور عبر مراحل النمو لدى اإلنسان، فقدرة الطفل على حل المشكالت تتطور مع       

تقدم العمر، وترجع التيادة في قدرة األفراد األكبر سناً على حل المشكالت سواء بالنسبة لمشكالت المحاولة والخطأ أو بالنسبة 

المعرفي لديهم، كما قد تصبح استفادتهم من مختلف التجارب والمواقف أفضل في محاولة  لمشكالت االستبصار إلى تطور النمو

 (.02، ص. 0044)في: دسوقي، توظيف هذه االستفادة وفقاً لطبيعة الموقف المشكل 

 العوامل المؤثرة في القدرة على حل المشكالت والمتعلقة بخصائص الموقف المشكل

؛ ومنها والمتعلقة بخصائص الموقف المشكلحل المشكلة تعوق الوصول إلى هناك بعض العوائق أو العوامل السلبية التي 

 :المؤثرات المعرفية اآلتية

 الثبات الوظيفي -1

مه يعد الثبات الوظيفي أحد المعوقات الرئيسية المتصلة بالموقف المشكل، ويرجع ذلك إلى أن الفرد يعاني من استخدا      

لموتوعات بطرق معينة، ووظيفة الموتوع تثبت عن طريق تجربته السابقة معها، وقد كان عالم مدرسة الجشتالت دنكر 

Dunker مثل المشكلة عند وظيفته التقليدية، ت هو أول من اطلق مفهوم الثبات الوظيفي، وفيه يعمد الفرد إلى التثبيت في

أنها تؤدي إلى حلول سريعة وصحيحة، ويقصد بهذا الثبات في التفكير باالتجاه  والتمسك بنفس الفروض والتوقعات التي يعتقد

ص.  ،0044)في: الشيخ و أخرس،  الشيءإلى ترميت شيء ما في أداء وظيفته التقليدية، والفشل في رؤية وظيفة جديدة لهذا 

020.) 

 تقديم أو عرض المشكلة -2

روتة للمشكلة أولى الخطوات في حل المشكلة، والفكرة في ذلك هي أن تعتبر خطوة تفسير المعلومات المقدمة أو المع      

المحاوالت المبدئية لحل المشكالت يقوم على المحددات األساسية التي تكون المشكلة، ومن ثم فإن الفرد في الموقف المشكل 

دة أو غير ددات قد تكون مساعيحاول أن يكشف المحددات المقدمة في التركيب أو التكوين األساسي للمشكلة، وأن هذه المح

 (.140-102، ص. 4999)في: التيات، . مساعدة في حل المشكلة

 التلميحات  -3

إن إعداد الفرد القائم بحل المشكلة بتلميحه معينة تؤدي إلى إحداث تغيير في الموقف المشكل ينشأ عن تقديم عنصر جديد،       

وعادة ما يتم تقديم تلميحه لمساعدة الفرد القائم بحل المشكلة، وعلى الرغم من أن التلميحة قد ال تؤثر في الموقف المشكل؛ حيث 

ما قورنت بتقديمها عندما يكون الفرد خارج  إذاصبح أقل عندما تقدم أثناء محاولة الفرد في حل المشكلة أن فاعلية التلميحه ت

 (.140-102، ص. 4999الموقف المشكل أو معاودة الفرد لحل المشكلة بعد فترة الراحة )في: التيات، 

 مألوفية الحل  -1

بصفة عامة فإن المشكلة تصبح أسهل وأيسر في الحل عندما تقوم حلولها على إنتاج األفكار األكثر ألفة بالنسبة لألفراد،       

ومألوفية األفكار من العوامل التي تسهم في زيادة فاعلية وسعة الذاكرة طويلة المدى، ومع ذلك ال يمكن القول بأن مألوفية 

ترجاعها؛ ذلك ألن الفقرات األكثر مألوفية أيسر في االستدعاء بسبب اشتراكها في كثير من األفكار هي األساس في أسبقية اس

 .(140-144، ص. 4999العالقات التي تربط بينها وبين غيرها من الفقرات في الذاكرة طويلة المدى )في: التيات 
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 المواقف واالتجاهات التي تؤدي لإلبداع في حل المشكالت

( بين مواقف واتجاهات تؤدي إلى األبداع في القدرة Jaarsveld & Lachmann, 2017لوشمان )د وويميت جارسفيل      

 على حل المشكالت، ومواقف واتجاهات سلبية تؤدي إلى إعاقة التوصل إلى حلول للمشكلة فيما يلي:

 المواقف واالتجاهات التي تؤدي إلى اإلبداع في حل المشكالت -1

يؤدي الفضول وحب االستطالع، وقبول التحدي للمشكلة واالعتقاد بأن كل المشكالت لها حلول، وعدم االكتفاء بإصدار       

األحكام المسبقة واالنتقادات، وإعطاء قيمة لألشياء غير المهمة من وجهة نظر اآلخرين، واعتبار المشكلة خطوة نحو التطوير 

لة على أنها حل أيضاً، وقد يكون وجود المشكلة مثير وممتع عند البعض إلى اإلبداع في حل والتحسين، ويمكن النظر إلى المشك

 المشكالت.

  المواقف واالتجاهات السلبية التي تعيق التوصل إلى حلول للمشكالت -2

، وعدم الثقة بالقدرة تجنب مواجهة المشكلة، وعدم االعتراف بوجودها أحيانا أخرى، أو إنكار تأثيرها أو التقليل من أهميتها      

بوجهة نظر اآلخرين وبما  أكثرعلى إيجاد حل لهذه المشكلة، وعدم اإليمان بأنه قادر على اإلبداع، وتوقع الفشل، واالهتمام 

 (.Jaarsveld & Lachmann, 2017, p. 8-11يفكرون )

 

 البحوث والدراسات السابقة. 3

 المنظم ذاتياً أوالً: دراسات وبحوث تناولت استراتيجيات التعلم 

( والتي فحصت العالقة بين كل من الكفاءة الذاتية والتعلم واألداء Andrew & Vialle, 1998دراسة أندرو وفيالي )      

( طالباً وطالبة، استخدم 202األكاديمي وخاصة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لطالب األول تمريض على عينة قوامها )

عليهم استبيان العوامل المحفتة للتعلم كما استخدم مقياس الكفاءة الذاتية، ومقياس التعلم المنظم ذاتياً، المنهج الوصفي، وطبق 

ومقياس األداء األكاديمي، وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ساعدت الطلبة الذين استخدموها على تقوية 

أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بين التنظيم الذاتي والكفاءة الذاتية والتحصيل  الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي، كما

الدراسي؛ حيث وجد أن الطلبة الذين يملكون مستوى منخفض من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والكفاءة الذاتية يكون 

 تحصيلهم أقل.

عن طبيعة العالقة بين كل من فعالية الذات اللغوية، وأبعاد ما وراء  ( إلى الكشف0002وتهدف دراسة حسانين وعاشور )      

الفهم، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، لدى عينة من طالب الجامعة، وبحث الفروق القائمة بين طالب التخصصات العلمية 

 ،وطالب التخصصات األدبية من جهة وبين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي من جهة أخرى

( طالبا وطالبة من طالب كلية التربية جامعة بنها، وطبق مقياس فعالية الذات اللغوية ومقياس 091وشملت عينة الدراسة ) 

استراتيجيات التنظيم الذاتي، واستخدم األساليب اإلحصائية المناسبة، ومن بين النتائج التي كشفت عنها الدراسة وجود فروق 

العلمية وطالب الشعب األدبية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وكانت الفروق دالة إحصائياً دالة إحصائياً بين طالب الشعب 

 لصالح طالب الشعب العلمية.
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( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق في استخدام مهارات التعلم المنظم ذاتياً بين طلبة 0001كما قام الدباس )      

وطلبة الصف األول ثانوي من ذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المتدني في تخصصات علمية  السنة األولى الجامعية

( طالباً وطالبة، واستخدم أداة قياس مهارات التنظيم الذاتي، 010وأدبية، استخدم المنهج الوصفي، وطبق على عينة مكونه من )

تخداماً الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من التخصصات وتوصلت النتائج إلى أن الطلبة ذوي التخصصات العلمية أكثر اس

األدبية، كما أظهرت النتائج أن طلبة التخصصات العلمية يعتبرون أن خصائصهم الشخصية هي من المعوقات التي تعيق 

 استخدامهم لمهارات التعلم المنظم ذاتياً. 

بين التعلم المنظم ذاتياً وفاعلية الذات لدى المتفوقين دراسياً ( دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة 0009وأجرى رزق )      

والعاديين والبحث عن الفروق بين الجنسين وبين الكليات والفرق الدراسية،  واستخدم المنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على 

الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة  ( طالباً وطالبة، كما طبق مقياس التعلم المنظم ذاتياً ومقياس فاعلية الذات، وتوصلت014)

تربية(  -إحصائياً بين أبعاد التعلم المنظم ذاتياً وبين أبعاد فاعلية الذات، كما يوجد تأثير دال إحصائياً لنوع الكلية )طب بشري 

التحكم في الضغوط على أبعاد التنظيم الذاتي وفاعلية الذات ومنها الثقة بالنفس، والصمود امام خبرات الفشل، والمقدرة على 

 والمثابر والفاعلية العامة.    

( بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في توء 0040وقام الحسينان )      

منطقة الرياض  نموذج بينترش والتحصيل الدراسي واألسلوب المفضل للتعلم لدى طالب الصفين الثاني والثالث ثانوي في

 -والقصيم، وكذلك الكشف عن الفروق في التعلم المنظم ذاتياً في توء نموذج بينترش باختالف التخصص الدراسي )نظري 

( طالباً من طالب الرياض والقصيم، تم اختيارهم بأسلوب العينة 249علمي(، واستخدم المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة )

دة المراحل، واستخدم مقياس التعلم المنظم ذاتياً، ومقياس األسلوب المفضل للتعلم، وباستخدام أدوات العشوائية العنقودية متعد

الدراسة من المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار )ت(، وأشارت النتائج إلى عدم وجود 

منظم ذاتياً والتحصيل الدراسي، ووجود فروق دالة إحصائياً بين طالب عالقه موجبة دالة إحصائياً بين استراتيجيات التعلم ال

 التخصصات النظرية والتخصصات العلمية في متوسطات التعلم المنظم ذاتياً لصالح التخصصات العلمية.

تغيرات ( إلى التعرف على التنظيم الذاتي المعرفي لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض الم0042وهدفت دراسة سمين )      

( طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من تخصصات علمية 200الدراسية، واستخدام المنهج الوصفي، تكونت عينة البحث من )

وإنسانية، تم تطبيق مقياس التنظيم الذاتي المعرفي، وباستخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها المتوسط الحسابي، 

، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الصفوف الرابعة عند T- Testواالنحراف المعياري، واختبار 

مقارنة درجاتهم مع درجات طلبة الصفوف األولى وكانت الفروق دالة لصالح الصفوف الرابعة، كما توجد فروق دالة داللة 

صل عليه أقرانهم ذوي التخصص إحصائياً لصالح الطلبة ذوي التخصص العلمي؛ حيث حصلوا على درجات أعلى مما ح

 اإلنساني في التنظيم الذاتي المعرفي.

( إلى الكشف عن العالقة بين السيطرة الدماغية والتعلم المنظم ذاتياً، ومعرفة ما 0042كما هدفت دراسة جاد هللا والتقاد )      

إذا كان هناك فروقاً بين طلبة الصف الثامن في مستوى هذين المتغيرين تعتى إلى الجنس ونوع التعليم، واستخدم المنهج 

طالباً وطالبة، طبق مقياس السيطرة الدماغية، ومقياس التعلم المنظم ذاتياً، واستخدم ( 110الوصفي، وشملت العينة )

، T- Testاإلحصاءات الوصفية من متوسط حسابي، وانحراف معياري، وتكرار، ومعامل االرتباط بيرسون، واختبار 
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(، ووجود عالقة %12اتياً بنسبة )وتوصلت النتائج إلى أن معظم الطلبة مستخدمون جيدون الستراتيجيات التعلم المنظم ذ

ارتباطيه سالبة بين السيطرة المعرفية والتعلم المنظم ذاتياً، وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الطلبة في مستوى التعلم 

 المنظم ذاتياً تعتى لمتغير نوع التعليم.

درجة االستعداد له والفروق فيهما حسب النوع ( إلى دراسة مهارات التعلم الموجه ذاتياً و0042وهدف بحث سحلول )      

( من طلبة جامعة التقازيق، 090والتخصص الدراسي والمستوى الدراسي، واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

ات طبق عليهم مقياس التعلم الموجه ذاتياً، ومقياس درجة االستعداد للتعلم الموجه ذاتياً، واستخدم المتوسطات، واالنحراف

المعيارية، واختبار "ت" لدى عينتين مستقلتين، وتحليل االنحدار، وتوصلت نتائج الدراسة إلى توفر مهارات التعلم الموجه ذاتياً 

لدى طلبة جامعة التقازيق بدرجة متوسطة، كما أن درجة استعداد طلبة جامعة التقازيق للتعلم الموجه ذاتياً منخفضة، ووجود 

ن طلبة التخصص العلمي، وطلبة التخصص األدبي بجامعة التقازيق في مهارات التعلم الموجه ذاتياً فروق دالة إحصائياً بي

 لصالح طلبة التخصص العلمي.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة التعلم المنظم ذاتياً بالتحصيل الدراسي، ومدى اختالفه 0042وأجرى العنتي )      

( 140علوم واآلداب بالقريات، استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )باختالف الجنس والتخصص لدى طلبة ال

طالباً وطالبة من طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريات، وباستخدام مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي، واألساليب اإلحصائية 

أداء الطلبة تعتى لمتغير التخصص لصالح  المناسبة، خلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في

 التخصص العلمي.

كانت  إذا( إلى الكشف عن مستوى امتالك طلبة الجامعة لمكونات التعلم المنظم ذاتياً، وما 0042وهدفت دراسة القصيرين )      

( طالباً وطالبة من 200المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة ) التخصص، استخدم باختالفهذه المكونات تختلف 

طلبة البكالوريوس بجامعة حائل، ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم مقياس التعلم المنظم ذاتياً، وباستخدام االساليب االحصائية 

 م ذاتياً لصالح التخصصات اإلنسانية.المناسبة، اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائياً في مكونات التعلم المنظ

 ثانياً: دراسات وبحوث تناولت القدرة على حل المشكالت

( إلى تقصي العالقة بين كالً من الجنس والتخصص والمعدل التراكمي باالستراتيجيات 4992تهدف دراسة الشنيقات )      

( طالباً وطالبة من التخصصات 112نت العينة من )المستخدمة في حل المشكالت الشخصية، واستخدام المنهج الوصفي، وتكو

العلمية واإلنسانية والمهنية، وطبق مقياس حل المشكالت لهنبر وبترسون، وباستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 للمجموع، توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر ذا داللة إحصائية للتخصص على أي من استراتيجيات حل المشكالت.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن قوة السيطرة المعرفية وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت، 0001وأجرى النرش )      

( طالباً وطالبة بالفرقة األولى بكلية التربية ببورسعيد من األقسام العلمية 020واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

المعرفية لطالب الجامعة، ومقياس القدرة على حل المشكالت، وطبق األسلوب  واألدبية، واستخدم مقياس قوة السيطرة

اإلحصائي المتوسط، واالنحراف المعياري، واختبار )ت(، ومعامل بيرسون، تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 

ت، واختالف العالقة بين قوة إحصائياً بين درجات الطالب في قوة السيطرة المعرفية ودرجاتهم في القدرة على حل المشكال

 السيطرة المعرفية والقدرة على حل المشكالت باختالف التخصص.
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( إلى معرفة أثر كل من الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت في التحصيل 0042وهدفت دراسة طالفحة )      

االجتماعي والتخصص، واستخدم المنهج الشبه األكاديمي لدى طلبة السنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة، تبعاً للنوع  

( طالباً وطالبة، وطبق مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس حل المشكالت، وباستخدام األساليب 112تجريبي، وتكونت العينة من )

درة على اإلحصائية توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية في الق

 حل المشكالت وأبعادها )الثقة، والتجنب، والضبط الشخصي( لصالح طلبة التخصصات العلمية.

( إلى بحث أثر استخدام الخرائط الذهنية في تنمية التحصيل والقدرة على حل المشكالت 0041وهدفت دراسة أحمد )      

دم المنهج التجريبي، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود الرياتية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية منخفضي التحصيل، واستخ

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية منخفضي التحصيل ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة 

ة على تنفيذ منخفضي التحصيل في تطبيق االختبار البعدي في القدرة على حل المشكلة، والتخطيط لحل المشكلة، ومهارة القدر

 الحل لصالح المجموعة التجريبية.

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن دور مرونة األنا في عالقتها بالقلق Jun & Lee, 2017وقام كالً من جون ولي )      

 االجتماعي و القدرة على حل المشكالت لدى طلبة التمريض في كوريا الجنوبية، استخدم المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت

( ذكور وإناث من طلبة التمريض في ثالث برامج للتمريض في كوريا الجنوبية، وتم تطبيق مقياس لمرونة 209العينة من )

األنا ومقياس للقلق االجتماعي، ومقياس القدرة على حل المشكالت، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة، وخلصت نتائج 

الوساطة بين القلق االجتماعي، والقدرة على حل المشكالت، كذلك إلى وجود عالقة الدراسة إلى أن لمرونة األنا تلعب دور 

سالبة داله إحصائياً بين مرونة األنا، وبين القلق االجتماعي، ووجود عالقة إيجابية بين مرونة األنا وبين القدرة على حل 

 وبين القلق االجتماعي.  المشكالت، ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين القدرة على حل المشكالت

( إلى الكشف عن الكفاءة الذاتية ومهارة حل المشكالت والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة 0042وتهدف دراسة العرسان )      

( طالبة، وتم استخدام مقياسين هما؛ 000( طالباً وطالبة منهم )120حائل، استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )

كفاءة الذاتية األكاديمية ومقياس مهارة حل المشكالت، وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، اسفرت النتائج عن مقياس ال

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين الكفاءة الذاتية ومهارة حل المشكالت، وكذلك وجود فروق دالة احصائياً تبعاً 

 دم وجود فروق تبعاً لمتغير التخصص الدراسي.لمتغير المستوى الدراسي األعلى، وع

 ثالثاً: دراسات وبحوث تناولت استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقته بالقدرة حل المشكالت

( بحث يهدف إلى تحديد البنية العاملية لتراكيب انتظام الذات األكاديمي وعالقتها بحل المشكالت 0002أجرى عبد الستار )      

، وتوصلت النتائج  والتحصيل الدراسي، ومدى إمكانية التنبؤ بحل المشكالت من خالل هذه التراكيب، واستخدم المنهج الوصفي

منخفضة( في حل المشكالت  -صائياً في قيم "ت" بين متوسطات درجات العينة )مرتفعةإلى وجود فروق موجبة دالة إح

بمتغيرات المراقبة والتخطيط )ما وراء المعرفة( فاعلية الذات )الدافعية( والتعلم المنظم ذاتياً لصالح العينة المرتفعة في حل 

خالل التعلم المنظم ذاتياً، ولم تظهر الدراسات أي  المشكالت، وتوصل البحث إلى إمكانية التنبؤ بمتغير حل المشكالت من

 ارتباط دال إحصائياً بين متغير التحصيل الدراسي وجميع متغيرات الدافعية واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.
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درة على حل ( إلى تحديد العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والق0001وهدفت دراسة النقيب )      

المشكالت حسب النوع والتخصص، باستخدام المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت، كما وجد تأثير دال إحصائياً لنوع المتعلم وتخصصه الدراسي على 

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً. الدرجة الكلية لمقياس

( دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين استراتيجيات Elvina & Tjall, 2008وأجرى كالً من الفينا وتيجال )       

التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت الرياتية لدى الطلبة، واستخدم المنهج الوصفي، طبق على عينة مكونة من 

( طالباً وطالبة من التخصص العلمي، واستخدم مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ومقياس القدرة على حل 022)

المشكالت، وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، توصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة ارتباطية موجبه دالة 

 اتياً وبين القدرة على حل المشكالت.إحصائياً بين استراتيجيات التعلم المنظم ذ

( إلى التعهرف علهى طبيعهة البنهاء العهاملي للقهدرة علهى حهل المشهكالت واسهتراتيجيات الهتعلم 0044وتهدف دراسة دسوقي )      

المنظم ذاتياً وقوة السيطرة المعرفية وأثر متغيري النوع والتخصص على درجات متغيرات البحث؛ وذلك على عينهة مهن طهالب 

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب التخصص العلمي واألدبي في مهام االسهتدالل ، البات كلية التربيةوط

العددي لصالح الشعب العلمية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في مهام االستبصار ولم توجد فروق دالة إحصائياً بهين الشهعب 

 يرات، وال يوجد تأثير دال إحصائياً للتخصص على القدرة على حل المشكالت.العلمية واألدبية في باقي المتغ

إلى التعرف على  (Shoaakazem, Mehravar & Tazekand, 2013)وهدفت دراسة شوكوزيم ومهريفر وتتكاند       

المنهج الوصفي االرتباطي، العالقة بين السعادة ومهارات التنظيم الذاتي وحل المشكالت والتحصيل الدراسي للطلبة، باستخدام 

( طالب وطالبة من طلبة الجامعات، وطبق مقياس السعادة ومقياس مهارات التنظيم الذاتي ومقياس حل 400وتكونت العينة من )

درجة الطالب كمعيار لتقييم اإلحصاء الوصفي واستخدم بيرسون المشكالت وتقييم التقدم األكاديمي للطالب، واستخدام متوسط 

االرتباط واالنحدار، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبه دالة إحصائياً بين السعادة والتنظيم الذاتي وحل المشكالت  ومعامل

والتحصيل الدراسي بين الطلبة، كما وجد أن مهارات التنظيم الذاتي وحل المشكالت والتحصيل ترتبط بعالقة موجبه دالة 

 إحصائياً بالسعادة.

( بههإجراء دراسههة هههدفت إلههى معرفههة فعاليههة اسههتخدام مهههام التعاونيههة األصههلية فههي شههتى (Nicole,2013وقامههت نيكههول       

التخصصات وتنمية مهارات التنظيم الذاتي في حل مشكالت الطلبة في مهامهم الدراسية األصلية، استخدام المنهج شبه تجريبهي، 

لخطية ذات التسلسل الهرمي أن طالب التعلم الذاتي قهد حققهوا زيهادة ملحوظهة تهمن وتوصلت النتائج من خالل دراسة النماذج ا

نطاق المشروع، وقد تم اختيار مجموعة مهن الطهالب كنمهوذج يمكهن مهن خاللهه توتهيح كيفيهة حهدوث التنظهيم الهذاتي التعهاوني، 

ما أسهفرت النتهائج عهن وجهود عالقهة موجبهة واتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في أنواع التعليمات التنظيمية ك

 دالة إحصائياً بين االستراتيجيات التنظيم الذاتي المستقلة وحل مشكالت تنظيم التعلم. 

إلهى معرفهة فعاليهة أسهلوب منهجهي مهن أجهل تقيهيم العمليهات المتضهمنة فهي حهل  (Garcia, 2015)وهدفت دراسهة جارسهيا       

المهنهج الشهبه تجريبهي، كشهفت  تي، واسهتخدمالذاالمشكالت الرياتية القائمة على مهام طرق التدريس الثالثية ومهارات التنظيم 

تبعهة أثنهاء حهل المشهكالت، كمها أن طهرق النتائج عهن وجهود اخهتالف ذا داللهة إحصهائية بهين مجموعهات الطلبهة فهي العمليهات الم

 التخطيط التي استخدمها الطلبة غير فعاله ولم تظهر مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلبة، 
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 كما اسفرت النتائج عن أنه ال يوجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في التنظيم الذاتي وحل المشكالت.  

( إلهى معرفهة أثهر الهتعلم المهنظم ذاتيهاً فهي (Manzanares & Perez, 2016مهن مانتنهاريس وبيريهت  وههدفت دراسهة كهالً       

، وخلصهت النتهائج إلهى وجهود فهروق ذات لشهبه تجريبهيتحسين المعرفة بحل المشكالت لطلبة المرحلة الثانوية، استخدم المنهج ا

وبعهد تطبيهق البرنهامج لصهالح المجموعهة التجريبيهة، وكهذلك  داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعهة الضهابطة قبهل

 تشير النتائج إلى تحسن قدرة الطلبة على حل المشكالت بعد استخدامهم الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.

 فروض البحث

 توجد عالقة ارتباط إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت. -4

 وجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً باختالف الكلية.ت -0

 توجد فروق دالة إحصائياً في القدرة على حل المشكالت باختالف الكلية. -2

 

 إجراءات البحث. 1

 منهج البحث. 1.1

البحث، والمتمثل في التعرف على استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، القائم على وصف واقع مشكلة       

درجة العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت لدى طالبات الجامعة في كليات العلوم وكليات 

 التربية؛ حيث وجد أنه المنهج المناسب لتحقيق أهداف البحث.

 مجتمع البحث. 2.1

يشتمل مجتمع البحث األصلي على جميع طالبات جامعة الملك خالد من كلية العلوم وكلية التربية في مدينة أبها من المملكة       

طبقاً لألعداد المسجلة بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد ويمثل  ـه4121 -4122العربية السعودية، للعام الدراسي 

 حث حسب الكليات على النحو التالي:( توزيع مجتمع الب4جدول )

 (: توزيع مجتمع البحث حسب الكليات1جدول )

 عدد الطالبات الكلية م

 922 كلية العلوم 4

 112 كلية التربية 0

 4299 المجموع          

 

 عينة البحث. 3.1

 أوالً: العينة االستطالعية

( طالبة من االناث من طالبات البكالوريوس في كلية العلوم وكلية التربية جامعة 20تكونت عينة البحث االستطالعية من )      

الملك خالد، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وذلك لتقنين األدوات المستخدمة متمثلة في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 

 كالت.ومقياس القدرة على حل المش
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 (: يوضح طبيعة عينة البحث االستطالعية2الجدول )

 المعياري االنحراف مقدراً باألعوام متوسط العمر الزمني العدد الكلية

 0,04 00,2 02 كلية العلوم

 2,21 04,22 02 كلية التربية

 0,22 04,00 20 المجموع

 

( طالبة من طالبات مرحلة البكالوريوس من كافة 20( يتضح أن عدد أفراد العينة االستطالعية )0ومن الجدول )      

 (.0،22( سنة، وانحراف معياري )04,00المستويات بكلية العلوم وكلية التربية بجامعة الملك خالد، بمتوسط عمر زمني )

 ثانياً: عينة البحث األساسية

تضمنت عينة البحث في صورتها النهائية مجموعة من طالبات مرحلة البكالوريوس تم اختيارهم بطريقة عشوائية لتطبيق       

 ( يوتح طبيعة عينة البحث األساسية على النحو التالي:2أداتي البحث، والجدول )

 (: طبيعة عينة البحث األساسية3جدول )

 المعياري االنحراف مقدراً باألعوام متوسط العمر الزمني العدد الكلية

 2,2 00,4 22 كلية العلوم

 2,0 00,2 24 كلية التربية

 2,02 00,22 401 المجموع

     

( طالبة من طالبات 22( طالبة، وتكونت العينة النهائية من )401( يتضح أن عدد أفراد عينة البحث )2ومن الجدول )      

( 00,22( طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها، بمتوسط عمر زمني )24البكالوريوس بكلية العلوم، و )

 ه(.4121-4122المقيدين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) ( من2,02سنة، وانحراف معياري )
 

 بحث:أدوات ال. 1.1

 تضمن البحث استخدام المقاييس التالية: 

 (2010مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من إعداد )الحسينان،  اوالً:

 :وصف المقياس -1

استخدمت الباحثة هذا المقياس لمناسبته لعينة البحث، وألن يعد أحدث مقاييس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ويشتمل       

المقياس مكونات استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً المعرفية والما وراء معرفية والدافعية وادارة المصادر؛ وتعتبر خصائص 

(. المقياس قريبة من الخصائص العمرية لطلبات مرحلة 0040ثانوية التي طبق عليهم )الحسينان، ومتطلبات طلبة المرحلة ال

(، من خالل توتيح الهدف من المقياس، 0040البكالوريوس؛ وقامت الباحثة بوصف شامل للمقياس الذي أعده )الحسينان، 

 ووصف لمكوناته، وزمنه، وكيفية تصحيحه، وتقنينه.
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 :الهدف من المقياس -2

يهدف مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً إلى الكشف عن االستراتيجيات التي يستخدمها طالب المرحلة الثانوية أثناء  

تنظيمهم لتعلمهم ذاتياً بشكل عام؛ وذلك عن طريق تبط التعلم، وتنظيم األبعاد المختلفة لتعلم الطلبة ذاتياً، والمتمثلة في 

 ك والسياق المحيط.المعرفة والدافعية والسلو

 مكونات المقياس -3

( عبارة وقد صيغت العبارات في صورة تقريرية بعضها في االتجاه 21( بعد، ويحتوي على )42ويشتمل المقياس على )      

الموجب والبعض في االتجاه السلبي، وقد جاء المقياس في صورة تقرير ثالثي التدرج ما بين )تنطبق علي تماماً، تنطبق علي 

 ( بعد وهي:42ك المفردات في إطار )قليالً، ال تنطبق علي أبداً( وتدور تل

 (.4، 0، 2، 14، 10، 12التسميع: وتتضمن المفردات: ) -

 (.1، 2، 2، 11، 12استخدام التفاصيل: وتتضمن المفردات: ) -

 (.12، 12، 1، 2التنظيم: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 21، 20، 20، 19، 11، 44، 40، 9التنظيم لما وراء المعرفي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.20، 29، 20، 24، 42، 40الحديث الذاتي الموجه لإلتقان: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 22، 42، 41الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 22، 42، 41، 42الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 22، 04، 00، 49ت: )تحسين المالئمة: وتتضمن المفردا -

 (.20، 29، 02، 00تنشيط االهتمام: وتتضمن المفردات: ) -

 (.24، 02، 02، 01مكافأة الذات: وتتضمن المفردات: ) -

 (.20، 01، 02التحكم البيئي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.09، 20، 24، 22)تعلم األقران: وتتضمن المفردات:  -

 (.21، 21، 22، 20تنظيم الجهد: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 22، 24، 22، 22، 22تنظيم الوقت: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 10، 29، 21، 22طلب المساعدة: وتتضمن المفردات: ) -
 

( التمن المستغرق لتطبيق المقياس من بداية التطبيق وحتى انتهاء آخر طالبة من 0040حدد الحسينان ) :زمن المقياس -1

                   ( دقيقة.                                                                                                                     20-02بين ) مااإلجابة على المقياس، وتراوح 

 طريقة تصحيح المقياس -5

 ( في عمود )تنطبق علي تماماً(.يحصل المفحوص على )ثالث درجات( عندما يضع عالمة ) -

 ( في العمود )تنطبق علي قليال(.) حصل المفحوص على )درجتين( عندما يضع عالمةي -

 ( في العمود )ال تنطبق علي أبداً(.يحصل المفحوص على )درجة واحدة( عندما يضع عالمة ) -

 .(2، 0 ،4م تصحيحها لتأخذ القيم )وهذا بالنسبة لجميع عبارات المقياس فيما عدا العبارات السالبة، والتي يت      
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 المؤشرات السيكومترية -1

 ( بحساب صدق المقياس بثالث طرق وهي:0040قام الحسينان ) صدق المقياس  -أ

 صدق المحكمين 

( بعرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المتخصصين؛ وذلك بهدف الحكم على 0040قام الحسينان )

انتماء كل مفردة للبعد الذي تنتمي إليه؛ وكذلك تحديد مدى مالئمة كل مفردة من حيث الصياغة لتطبيق على الراشدين، 

عليها  نسبة االتفاق(، والتي تقل 40لمحكمين، وتم حذف )( على اتفاق ا19وفي توء آراء ونتائج التحكيم، حصل منها )

(، وبذلك أصبح عدد المفردات في صورتها %92(، كما بلغت نسبة االتفاق على باقي مفردات المقياس )%20عن )

 ( مفردة.21النهائية )

 االتساق الداخلي 

( بحساب اإلتساق الداخلي، ونتج عن ذلك تباين معامالت االرتباط بين أبعاد استراتيجيات التعلم المنظم 0040قام الحسينان )     

(، وكان االرتباط فيما بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً داالً عند 0,22( إلى )0,09ذاتياً؛ حيث تمتد معامالت االرتباط من )

  (.1مما يؤكد صدق التجانس الداخلي لعبارات المقياس تبعاً للبعد الذي تقيسه كما يظهر من جدول رقم )( 0,02مستوى )

( وجود ارتباط بين الفقرات الفرعية لكل عبارة والبعد الذي ينتمي إليه، والتي تتمثل في األبعاد 1ويتضح من نتائج جدول رقم )

الحديث  – لإلتقانالحديث الذاتي الموجه  –التنظيم الذاتي ما وراء المعرفي  –م التنظي –استخدام التفاصيل  –التالية )التسميع 

 –مكافأة الذات  – االهتمامتنشيط  –تحسين المالئمة  –الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي  –الذاتي الموجه للقدرة النسبية 

 المساعدة(.طلب  –تنظيم الوقت  –تنظيم الجهد  –تعلم األقران  –التحكم البيئي 

 (: معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه1جدول )

 ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف

التنظيم الماوراء  التسميع

 معرفي

الحديث الذاتي 

الموجه للقدرة 

 النسبية

الحديث الذاتي  استخدام التفاصيل االهتمامتنشيط 

الموجه لألداء 

 الخارجي

4 0,204 1 0,104 40 0,212 41 0,202 2 0,290 42 0,200 

0 0,224 9 0,122 14 0,294 12 0,222 1 0,192 41 0,119 

24 0,221 22 0,212 10 0,194 12 0,212 2 0,224 12 0,249 

الحديث الذاتي  0.209 22 التنظيم تنظيم الوقت 0,242 22 0,211 20

الموجه لألداء 

 الخارجي

 0,122 40 0,222 21  2 0,229 02 0,219 21 مكافأة الذات

 0,212 44 تحسين المالئمة  2 0,192 02 0,200 22 0,201 49

00 0,242 20 0,214 20 0,229 22  42 0,201 29 0.204 

 0,294 10 0.092 42 طلب المساعدة 0,224 22 تعلم األقران 0,202 04
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11 0,220 02 0,222 21 0,201 01 0,222 42 0,229 22 0,222 

 0,219 22 0,202 11 0,210 09 0,202 29 0,292 01 التحكم البيئي

 تنظيم الجهد 0,292 12 0,204 20  0,102 20 0,112 00

19 0,222  21 0,222  02 0,292 

  24 0,221 

 

 الصدق العاملي 

( بإجراء التحليل العاملي االستكشافي لمعامالت االرتباط بين مجموعة درجات أبعاد مقياس 0040قام الحسينان )            

، وتدوير المحاور Principal Components باستخدام طريقة المكونات الرئيسية ،( بعد42استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً )

( ويفسر 4,00الكامن ) جذرهليل العامل عاملين دالين، يتضح أن العامل األول يبلغ ، وأنتج التح Varimaxبطريقة الفاريمكس

( من %20,22وفسر العاملين ) ،( من التباين02,09( ويفسر )1,21الكامن ) جذره( من التباين، والعامل الثاني يبلغ 22,12%)

التنظيم  ،التنظيم ،؛ وهي: استراتيجية استخدام التفاصيل، فأكثر( موجباً 2التباين وتشبع العامل األول بعشر عبارات تشبعاً داال )

الحديث الذاتي الموجه لألداء  ،الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية ،الحديث الذاتي الموجه لإلتقان ،الذاتي ما وراء المعرفي

 تنشيط االهتمام، التحكم البيئي. ،تحسين المالئمة ،الخارجي

وتنظيم  الجهد،وتنظيم  األقران،وتعلم  التسميع،وتشبع العامل الثاني خمسة عبارات تشبع دال وموجب وهي: استراتيجية       

وطلب المساعدة؛ ومع افتراض أن أبعاد المقياس تقيس التعلم المنظم ذاتياً فإن التحليل العاملي لهذه األبعاد قد انتظم في  الوقت،

على أساس أنه  والدافعية،ويمكن تسمية العامل األول باستراتيجيات التنظيم الذاتي للمعرفة  جيات،االستراتيمجموعتين من 

بينما يمكن تسمية العامل الثاني باستراتيجيات التنظيم الذاتي  والدافعية،يتضمن معظم استراتيجيات التنظيم الذاتي للمعرفة 

 للسلوك والسياق.       

كرونباخ للمقياس ككل، -( بالتأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا0040الحسينان )قام  :ثبات المقياس  -ب

(، وكذلك تعد 92,0ويتضح من درجات المقياس ككل أن له معامل ثبات عالية؛ حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرو نباخ )

 (.22,0(، و)20,0أبعاد المقياس ذات ثبات عالي، حيث تراوحت المعامالت بين )

( طالبة من طالبات جامعة 20قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت ) :تقنين المقياس في البحث الحالي

طالبة(، وتم تحليلها إحصائياً؛ وذلك بهدف إعادة تقنينه والتأكد من مالئمة  02طالبة، كلية التربية  02الملك خالد )كلية العلوم 

مقياس لعينة البحث الراهن من الطالبات اإلناث في مرحلة البكالوريوس، وتستعرض الباحثة نتائج الخصائص السيكومترية لل

 الدراسة االستطالعية على النحو التالي:

 مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً اوالً: 

 ذاتياً على النحو التالي:قامت الباحثة باستخدام عدد من التحليالت االحصائية لمقياس التعلم المنظم  :المقياسصدق   -أ

 قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي بطريقتين: :االتساق الداخلي 

الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم كما  الطريقة األولى:

 (.2يظهر في جدول )
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 الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية: االتساق الداخلي (5)جدول رقم 

 االرتباط البعد االرتباط البعد االرتباط البعد

 0,22 الحكم 0,22 القدرة 0,22 التسميع

 0,12 األقران 0,10 األداء 0,22 التفاصيل

 0,22 الجهد 0,20 المالئمة 0,29 تنظيم

 0,20 الوقت 0,22 االهتمام 0,21 معرفي

 0,21 المساعدة 0,20 المكافأة 0,22 إتقان

 

ويتضح من المؤشرات اإلحصائية لمعامالت االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية       

 ( النتائج التالية:2للمقياس في الجدول رقم )

)التسميع، التفاصيل، التنظيم، معرفي، ( بعد من أبعاد المقياس لها مؤشرات اتساق داخلي دال إحصائياً وهي: 41هنالك ) -

 (،0,04عند مستوى معنوية )إتقان، القدرة، األداء، المالئمة، االهتمام، المساعدة، الوقت، التفاصيل، الحكم( 

بعد األقران( لها مؤشرات اتساق داخلي دال احصائياً بالدرجة الكلية للمقياس  ،كما يوجد اثنين من األبعاد هما: )بعد المكافأة -

 (.0,02دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

بين درجة الفقرة والدرجة الكلية وهو ما يتضح من الجدول  االرتباطعن طريق حساب معامل  االرتباطمعامل  الطريقة الثانية:

( فقرة لم تكن ذات داللة إحصائية بالدرجة الكلية 42لعبارات ترتبط بالدرجة الكلية عدا )وقد وجدت الباحثة أن جميع ا (.2)

( وتم استبعاد هذه 20 - 22 – 12 - 14 – 10 – 21- 20 - 09- 02 – 02 – 42 – 42 - 9 -4وهي على النحو التالي )

 العبارات من المقياس.

 بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  االرتباط(: معامل 1جدول )

 ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف

4 0,409 41 0,200 02 0,009 10 0,041 22 0,202 22 0,222 

0 0,092 42 0,420 01 0,122 14 0,014 21 0,242 22 0,290 

2 0,122 42 0,220 09 0,021 10 0,149 22 0,020 21 0,222 

1 0,140 42 0,020 20 0,109 12 0,100 22 0,192 29 0,142 

2 0,222 41 0,202 24 0,122 11 0,242 22 0,219 20 0,202 

2 0,224 49 0,212 20 0,441 12 0,201 21 0,112 24 0,122 

2 0,111 00 0,202 22 0,101 12 0,242 29 0,292 20 0,021 

1 0,214 04 0,200 21 0,424 12 0,429 20 0,221 22 0,209 
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9 0,012 00 0,102 22 0,149 11 0,102 24 0,299 21 0,291 

40 0,221 02 0,021 22 0,229 19 0,120 20 0,100   

44 0,212 01 0,222 22 0,212 20 0,110 22 0,092   

40 0,141 02 0,109 21 0,290 24 0,101 21 0,222   

42 0,112 02 0,241 29 0,122 20 0,090 22 0,201   

       

( مما يؤكد 0,02( اتساق عبارات المقياس؛ حيث كانت معامالت االتساق دالة عند مستوى )2ويتضح من الجدول رقم )      

 صدق التجانس الداخلي لعبارات المقياس تبعاً للبعد نفسه. 

 ثبات المقياس -ب

 :معامل ألفا كرونباخ 

 ( التالي:2كرونباخ للمقياس ككل كما في جدول رقم )-تم التأكد من معامل ثبات االختبار عن طريق حساب معامل ألفا      

 (: يوضح معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا7جدول )

 ألفا كرونباخ الحذف بعد الحذف عدد العبارات ن ألفا كرونباخ قبل الحذف عدد العبارات قبل الحذف ن

02 21 0,21 02 21 0,20 

 

 ( إلى النتائج التالية:2تشير نتائج الجدول )      

أظهرت معامالت ثبات ألفا كرونباخ العام لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في المرحلة األولى أن ثبات    -4

( فقرات ذات مؤشرات ثبات سالبة وهي مؤشرات تؤكد 40)( فقرة مع ظهور 21( لعدد )0,112المقياس يساوي )

 على عدم وتوح مضمون تلك الفقرات لعينة الدراسة مما يتوجب حذفها.

؛ 2؛ القدرة، ف2؛ اإلتقان، فقرة1،2،4؛ البعد المعرفي، ف1؛ التنظيم، ف1تمثلت العبارات المحذوفة في :)التسميع، ف -0

 (.4؛ الوقت، ف0؛ الجهد، ف1المكافأة، ف

( مع صدق 0,190( فقرة يبلغ )21هرت مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ بعد حذف الفقرات السالبة أن ألفا كرونباخ لـ )أظ -2

 ( وهو معامل ارتباط مرتفع.0,91ذات بحدود )

 التجزئة النصفية 

 (: يوضح معامالت ثبات التجزئة النصفية لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا8جدول )

 معامل تصحيح سبير براون االرتباط بين الجزأين ألفا كرونباخ العباراتعدد  التجزئة

 0,22 0,22 0,200 22 النصف األول

 0,10 22 النصف الثاني

       

( يساوي 22( لثبات التجتئة النصفية أن معامل الثبات للنصف األول وعدد فقراته )1يتضح من مؤشرات الجدول )      

( أما لحساب 0,224( وأن االرتباط بين الجتأين يساوي )0,10( يساوي )22( بينما للنصف الثاني وعدد فقراته )0.200)

بناًء على االرتباط الجتئي بين النصفين ومن خالل التعويض بمعادلة  معامل تصحيح سيبرمان براون فقد استخدمت الباحثة

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        533  

 ISSN: 2706-6495 

 
( لتصحيح الطول، فإن معامل الثبات المصحح للطولين x 0,224 ( ÷ )4  +0,224( = )0,22 0سبيرمان براون وهي ) 

 عاليين. ( أعاله، وهذه النتائج تشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق وثبات1( كما يتضمنه الجدول )0,22يساوي )

 (.2003ثانياً: مقياس القدرة حل المشكالت من إعداد )العدل وعبد الوهاب، 

 وصف المقياس -1

استخدمت الباحثة هذا المقياس لمناسبته لعينة البحث من حيث أن خصائص العينة التي طبق عليها من طلبة المرحلة       

الثانوية قريبة من خصائص مرحلة البكالوريوس، وتراعي مفردات المقياس ما يطرأ على المجتمع من مشكالت حياتية مهمة، 

لبحث عن حلها، وكذلك مشكالت لغوية ورياتية تسهم في تنمية قدرة الطالبات الخبرة من خالل ا اكتسابتستطيع الطالبات 

على فهم وإدراك العوامل المتداخلة في المشكالت التي يقومون بحلها؛ حيث يجمع المقياس بين ثالث مهام أساسية لحل 

والقدرة على حل المشكالت ، والقدرة على حل المشكالت اللغوية، االجتماعيةالمشكالت هي )القدرة على حل المشكالت 

 الرياتية(، وتتميت مفردات المقياس بالسهولة والوتوح والتي تتناسب مع المستوى العقلي لطالبات مرحلة البكالوريوس.

 الهدف من المقياس -2

يهدف هذا المقياس إلى قياس قدرة الطلبة في المرحلة الثانوية على استخدام الرموز في الوصول إلى غرض معين تود       

الطالبة الوصول إليه عندما يصعب الوصول إليه باستخدام أساليب السلوك المعتادة؛ حيث أن حل المشكلة هو العملية التي يتم 

معطاة، وهو نوع من األداء يتقدم فيه الفرد من الحقائق المعروفة للوصول إلى الحقائق بواسطتها اشتقاق نتائج من مقدمات 

األسباب، والعوامل المتداخلة في المشاكل التي يقوم بحلها للكشف  وأدراكالمجهولة التي يود اكتشافها؛ وذلك عن طريق فهم 

 .عن نتائجها

 :مكونات المقياس -3

 ثالث مهام للقدرة على حل المشكالت هي ما يلي:( مفردة تمثل 24يتكون المقياس من )  

( مفردة، وكل مفردة عبارة 44)الحياتية(؛ وتتكون من ) االجتماعيةالقدرة على حل المشكالت  بعد المهمة األولى: -أ

عن مشكلة من المشكالت الحياتية في صورة )مقدمة( ثم يعقبها عدة حلول في صورة )نتائج(، وعلى الطالبات اختيار 

 إحدى هذه الحلول.

بارة عن مشكلة لغوية ( مفردات وكل مفردة ع40القدرة على حل المشكالت اللغوية؛ وتتكون من ) بعد المهمة الثانية: -ب

 في صورة )مقدمة( ثم يعقبها عدة حلول في صورة )نتائج(، وعلى الطالبات اختيار الحل السليم.

( مفردات مصاغة في صورة 40بعد المهمة الثالثة:  القدرة على حل المشكالت الرياتية )الحسابية(؛ وتتكون من )  -ج     

 مسائل حسابية لفظية؛ حيث يطلب من الطالبات قراءة كل مفردة بتمعن ودقة ثم التفكير في إيجاد حلها.

( دقيقة، مقسمة إلى 10( أن التمن المناسب لحل المقياس هو )0002حدد كالً من العدل وعبد الوهاب ): زمن المقياس  -1

( دقيقة لمهمة حل 00( دقيقة لمهمة حل المشكالت اللغوية، و )40، و)االجتماعية( دقائق لمهمة حل المشكالت 1)

 المشكالت الرياتية.

بتصحيح المقياس على بوتع درجة واحدة لكل إجابة  (0002العدل وعبد الوهاب ) قام :طريقة تصحيح المقياس -5

 صحيحة على كل مفردة من مفردات المقياس. 
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 المؤشرات السيكومترية -1

بحساب معامالت السهولة والصعوبة لمهام المقياس، وقد تم  (0002العدل وعبد الوهاب )قام : صدق المقياس -أ

(، كما قاما بحساب صدق وثبات المقياس بطريقتين 0,22و ) (0,02معامالتها بين ) تتراوحاستبعاد المهام التي ال 

 هما:

طريقة الصدق العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية، وتدوير المحاور بطريقة "الفا ريماكس" لدرجات  -

 المقياس ككل ومهام التي يحتويها.

 .(0.22) االرتباطصدق المحك حيث قاما بحساب معامل ارتباط درجات الطلبة على المقياس وبلغ معامل  -

 بحساب ثبات الدرجة الكلية للمقياس بطريقتين هما ما يلي: (0002العدل وعبد الوهاب )كما قاما : ثبات المقياس  -ب

 (. 0‚202معامل ألفا وبلغ الثبات ) -

(، وهي 0.22( ومعادلة جتمان، وبلغ الثبات )0‚29طريقة التجتئة النصفية معادلة سيبرمان وبراون وبلغ الثبات )  -

معامالت ثبات دالة إحصائياً، كما تم حساب ثبات مهام المقياس وكذلك التجانس الداخلي للمقياس بحساب معامالت 

 (.0‚22( إلى )0‚20تراوحت النتائج ما بين )االرتباط بين درجات المهام والدرجة الكلية للمقياس، و

 تقنين صدق وثبات المقياس في البحث الحالي

 قامت الباحثة بتقنين مقياس القدرة على حل المشكالت من خالل حساب ثباته وصدقه كما سيتضح فيما يلي:      

طالبة  02تربية بجامعة الملك خالد )كلية العلوم ( طالبة من طالبات كلية العلوم وطالبات كلية ال20تم تطبيق المقياس على )      

 طالبة( وذلك بهدف التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس ومدى مناسبتها لعينة البحث على النحو التالي: 02وكلية التربية 

 قامت الباحثة بحساب صدق المقياس على النحو التالي:: صدق المقياس -أ

 معامالت السهولة والصعوبة 

ويمثل معامل سهولة المفردة النسبة بين عدد اإلجابات الصحيحة إلى حاصل جمع اإلجابات الصحيحة والخاطئة لكل       

 (:202، 4929)السيد، ،مفردة

 معامل السهولة =
 اإلجابات الصحيحة

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات الخاطئة

 

 القدرة على حل المشكالت(: يوضح معامالت السهولة والصعوبة لمقياس 9جدول )

معامل  ف

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل  ف معامل الصعوبة معامل السهولة ف

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

4 0,20 0,20 40 0,22 0,02 02 0,20 0,20 

0 0,10 0,00 42 0,20 0,20 01 0,22 0,22 

2 0,22 0,22 41 0,22 0,02 02 0,02 0,22 

1 0,12 0,22 42 0,20 0,20 02 0,22 0,12 

2 0,10 0,00 42 0,20 0,20 02 0,22 0,22 

2 0,22 0,12 42 0,20 0,20 01 0,20 0,20 
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2 0,22 0,12 41 0,22 0,12 09 0,10 0,20 

1 0,12 0,42 49 0,22 0,12 20 0,12 0,22 

9 0,22 0,02 00 0,20 0,20 24 0,42 0,12 

40 0,12 0,22 04 0,12 0,22    

44 0,20 0,20 00 0,12 0,22    

 

( أعاله بأن معامالت السهولة لجميع فقرات مقياس القدرة على حل المشكالت تراوحت ما بين 9يتضح من الجدول )      

المفردة( مقبوالً إذا تراوحت قيمة معامل السهولة له بين )( والتي تتصف بالمعامالت الجيدة؛ حيث يعتبر السؤال 0,12 – 0,42)

( تكون شديدة الصعوبة، والمفردة 0.42(. لكون المفردة التي يقل معامل السهولة لها عن )4999جاللة،  )أبو( 0.12 – 0.42)

 (.202، 4929( تكون شديدة السهولة )السيد، 0,12التي يتيد معامل السهولة لها عن )

 قامت الباحثة بالتعرف على ثبات المقياس على النحو التالي:   ثبات المقياس  -ب

  كرونباخ-ألفاطريقة 

 (: يوضح ثبات ألفا كرونباخ لمقياس القدرة على حل المشكالت10جدول )

 ألفا كرونباخ عدد المهام حجم العينة

20 24 0,22 

      

( 0.22( أن معامل ألفا كرونباخ لمقياس القدرة على حل المشكالت يساوي )40يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )      

( وهي مؤشرات ثبات تؤكد على ثبات فقرات مقياس القدرة على حل المشكالت وصالحيته 24( وعدد فقرات )20لحجم عينة )

 للتطبيق حيث أن معامالته مرتفعة.

 تنفيذ البحث. 5.1

 سارت إجراءات البحث على النحو التالي:

اختيار عينة استطالعية من بين طالبات مرحلة الجامعة بكلية التربية وكلية العلوم بجامعة الملك خالد خالل الفصل  -1

 .ـه4121 -4122الدراسي األول للعام الدراسي 

وذلك بهدف التعرف على الخصائص السيكومترية لها قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث على العينة االستطالعية؛  -2

 الثبات(. -)الصدق

 قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث بعد تقنينها على البيئة المحلية على العينة األساسية. -3

 (.SPSSبعد تقدير الدرجات تم رصدها وتبويبها ومعالجتها إحصائياً بواسطة برنامج ) -4

 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.قامت الباحثة باختبار صحة الفروض ب -5

 التوصل إلى نتائج البحث وتفسيرها في توء اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة. -6
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 األساليب اإلحصائية. 1.1

 : SPSSاستخدمت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من األساليب اإلحصائية باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي       

 (.Pearson Correlationمعامل ثبات بيرسون )  -

 إلجابات أفراد عينة الدراسة. والنسب المئويةالتكرارات  -

 (.Stdاالنحراف المعياري ) (.Means)المتوسط الحسابي  -

 المختلفة المستخدمة في البحث. وصدق االستباناتمعامل الثبات ألفا كرو نباخ لقياس ثبات  -

 االختبار )ت(. التجتئة النصفية. حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار.  -
 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. 5

 عرض نتائج البحث .1.5

 النتائج المتعلقة بالفرض األول: -

وبين القدرة على حل  توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً " الفرض األول:

 المشكالت"

والختبار صحة الفرض األول، قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط )لبيرسون( لحساب معامالت االرتباط بين درجات       

 (.44استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجات القدرة على حل المشكالت، وكانت النتائج كما بجدول )

 االرتباط بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت(: معامالت 11جدول )

 معامل االرتباط االستراتيجية معامل االرتباط االستراتيجية معامل االرتباط االستراتيجية

الحديث الذاتي الموجه  0,42 التسميع

 للقدرة النسبية

 0,09 - التحكم البيئي 0,09

الحديث الذاتي الموجه  0,02 استخدام التفاصيل

 لألداء الخارجي

 0,40 تعلم األقران 0,01

 0,00 - تنظيم الجهد 0,02 - تحسين المالئمة 0,01 - التنظيم

التنظيم لما وراء 

 المعرفة

 *0,00 تنظيم الوقت 0,44 - تنشيط االهتمام 0,49 -

الحديث الذاتي 

 الموجه لإلتقان

طلب  0,42 - مكافأة الذات 0,01

 المساعدة

- 0,01 

 0,02 المقياس ككل

      

( بين درجات الطالبات في 0,02( أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى )44يتضح من جدول )      

العلوم، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

ويتضح من ذلك تحقق الفرض األول للبحث جتئياً؛ حيث ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم 

المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت لدى طالبات كلية العلوم وكلية التربية ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

 العلوم.
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 المتعلقة بالفرض الثاني: النتائج -

 "توجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين الطلبات باختالف التخصص" 

والختبار صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، بين درجات طالبات كلية العلوم وطالبات كلية       

( داللة الفروق بين كلية 40(، ويوتح جدول )0,02التعلم المنظم ذاتياً عند مستوى داللة )التربية في مقياس استراتيجيات 

 العلوم وكلية التربية.

 (: داللة الفروق بين طالبات كلية العلوم، وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 12جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص

 غير دالة 0,29 40،22 422،20 22 كلية العلوم

 42،41 422،41 24 كلية التربية

       

 ( النتائج التالية:40يتضح من جدول )      

المنظم ذاتياً أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم  -

( ماعدا استراتيجية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ ويتضح 0,02وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

من ذلك تحقق الفرض الثاني للبحث جتئياً، وال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية 

 اتياً.استراتيجيات التعلم المنظم ذ

اتضح من ذلك تحقق السؤال الثاني من أسئلة البحث جتئياً؛ حيث ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم  -

 ( وهذه على مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.0,02وطالبات كلية التربية وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

ت كلية العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً )كل (: داللة الفروق بين طالبا13جدول )

 استراتيجية على حده(

 الداللة قيمة )ت( 51كلية التربية ن= 53كلية العلوم ن= االستراتيجيات

 ع م ع م

 دالة *0،21 4،21 41،02 4،22 42،42 التسميع

 غير دالة 0,22- 4،20 44،19 4،22 44،20 استخدام التفاصيل

 غير دالة 0,22- 4،22 9،22 4،21 9،49 التنظيم

 غير دالة 4،02- 0،22 00,22 0،22 49،12 التنظيم الما وراء معرفي

 غير دالة 4،44 4،22 40,90 4،22 44،01 الحديث الذاتي الموجه لإلتقان

 غير دالة 4,02 4،21 9،22 4،20 9،12 الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية

 غير دالة 0,22- 0،40 44،22 4،14 44،21 الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي

 غير دالة 4،12- 0،00 44،29 0,04 40,29 تحسين المالئمة

 غير دالة 0,20 4،22 9،40 2،42 9،22 تنشيط االهتمام

 غير دالة 0,04 4،22 1،90 4،10 1،90 مكافأة الذات

 غير دالة 0,20- 4,00 2،90 4،01 2،12 التحكم البيئي
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 غير دالة 0,42- 4،22 9،22 4،21 9،20 تعلم األقران

 غير دالة 0.21 4،24 1،22 4،20 1،94 تنظيم الجهد

 دالة *1،14 4،21 40،40 0،00 42،12 تنظيم الوقت

 غير دالة 0,11- 4،92 40,91 0،42 40,21 طلب المساعدة

   

 ( النتائج التالية:42يتضح من جدول )      

أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وذلك عند  -     

الفرض األول  الوقت؛ ويتضح من ذلك تحقق ( ماعدا استراتيجية التسميع، واستراتيجية تنظيم0,02مستوى داللة إحصائية )

للدراسة جتئياً؛ حيث أنه يوجد فرق دال إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية التسميع لصالح 

كلية العلوم؛ ويوجد فرق دال احصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

 وال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.العلوم، 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث: -

 الفرض الثالث: "توجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين طالبات الجامعة باختالف التخصص"

ق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، بين درجات طالبات كلية العلوم وطالبات كلية وللتحق      

 ( داللة الفروق بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية.41التربية في مقياس القدرة على حل المشكالت، ويوتح جدول )

 العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس القدرة على حل المشكالت(: داللة الفروق بين طالبات كلية 11جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص

 دالة *2،24 1،24 42،41 22 كلية العلوم

 2،40 40،92 24 كلية التربية

   

 ( النتائج التالية:41يتضح من جدول )      

دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في القدرة على حل المشكالت وذلك عند مستوى أنه توجد فروق  -

( بينما بلغ المتوسط 42,41( وهذه الفروق لصالح الطالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )0,02داللة إحصائية )

 (.40,29الحسابي لطالبات كلية التربية )
 

 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها .2.5

 األول وتفسيرها الفرض نتائج مناقشة -1

( بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 0,02ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى )      

 كلية العلوم.ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح 

(، التي أشارت 0044( ودراسة )دسوقي، (Elvina & Tjall, 2008وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كالً من الفينا وتيجال        

 إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت.

ويمكن تفسير ذلك من خالل ما ورد في األطر النظرية حول أن الطلبة ذوي مهارات التعلم المنظم ذاتياً المنخفض يصعب       

 عليهم استيعاب المفاهيم، وتقل قدرتهم على التركيت واالنتباه كما انهم يظهرون عجتاً في اداء المهام، 
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ى عدم القدرة على تختين وتشفير واسترجاع المعلومات، كما انهم يعانون وصعوبة في معالجة وتجهيت المعلومات، باإلتافة إل

من قصور في ادراك العمليات المعرفية، أو قصور في اتقان العمليات الغير معرفية، أو قصور في البناء المعرفي، ومن ثم ليس 

تراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً تتضمن الجوانب لديهم القدرة على التفكير من خالل استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً؛ حيث أن اس

المعرفية والما وراء معرفية والدافعية والبيئية؛ كما أن القدرة على حل المشكالت تتطلب فهم واستيعاب المشكلة بصورة عميقة، 

تكامل والترابط بين واستخدام اساليب جديدة ومبتكرة في عمليات الحل كما أنها تتطلب قدرة على التصور الذهني مع احداث ال

عند إدراك المشكلة، وأن الطالب الذي  واالرتباكعناصر المشكلة مع التركيت المستمر في حل المشكلة حتى ال يحدث التشويش 

ال يستطيع التعامل مع المشكلة فإنه يشعر بالعجت عن تقديم العمل المطلوب، األمر الذي قد يصيبه بحالة من التشاؤم والالمباالة 

 ، مما يكون له أكبر األثر على مستوى القدرة على حل المشكالت لديه.االبتكارلدافعية وفقدان القدرة على وقلة ا

التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على  تاستراتيجياكما وتختلف نتيجة الفرض األول حول عدم وجود عالقة ارتباطية بين       

من الدراسات التي أظهرت وجود ارتباطاً بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً حل المشكالت ماعدا استراتيجية الوقت مع عدد 

؛ النقيب، 0042؛ طالفحة، 0040؛ المحمدي، 0002وبين القدرة على حل المشكالت؛ مثل دراسة كالً من )عبد الستار، 

 ,Shoaakazem, Mehravar  & Tazekand, 2013; Nicole) من( ودراسة كال 0041؛ أحمد، 0001؛ النرش، 0001

2013; Garcia, 2015. ) 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أنها ترجع إلى طبيعة التخصصات العلمية وطبيعة التخصصات التربوية التي تجعل الطالبات      

 ويبذلون التعليمية، مهامهم أداء عند زمنية أطول لفترة والمثابرة للمشاركة أكبر استعداداً  المتخصصات في كلية العلوم لديهم

 ولديهم مختلفة، وبطرق التعليمية بكفاءة خبراتهم يمارسون أنهم كما الطالبات المتخصصات في كليات التربوية، أكبر جهداً 

 في بارعون كما أنهم إليها، للوصول ويثابرون التعليمية أهدافهم ويحددون وتنظيم وقتهم بأنفسهم، ترتيب إعادة على القدرة

واستقاللية، وقد يرجع االختالف ايضاً إلى نقص ادراك الطالبات في العلوم وكليات  داخلية، دافعية ولديهم أهدافهم، مراقبة

 التربية حول تطبيق استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت اثناء دراستهم واداء مهامهم التعليمية.

 الثاني وتفسيرها الفرض نتائج مناقشة -2

وجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وذلك عند مستوى أنه ال ت      

( ماعدا استراتيجية التسميع، واستراتيجية تنظيم الوقت؛ ويتضح من ذلك تحقق الفرض األول للدراسة 0,02داللة إحصائية )

اً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية الوقت واستراتيجية جتئياً؛ حيث أنه يوجد فرق دال إحصائي

التسميع لصالح كلية العلوم؛ حيث ال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية استراتيجيات التعلم المنظم 

، وأحمد وعبد المعطي Ocak &Yamac, 2013)وسك وياماك )وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسات كالً من  ذاتياً.

( حيث أشارت نتائجهم إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين التخصصات العلمية واألدبية في 0042وأبو الدنيا )

 التعلم المنظم ذاتياً.

ذات داللة إحصائية بين طلبة التخصصات  وتختلف هذه النتيجة مع نتائج البحوث والدراسات التي اتفقت على وجود فروق      

العلمية والتخصصات األدبية في التعلم المنظم ذاتياً لصالح التخصصات العلمية، مثل دراسات كالً من )حسانين وعاشور، 

 (.0042؛ العنتي، 0042؛ سحلول، 0042؛ سمين، 0040؛ الحسينان، 0009؛ ورزق، 0001؛ الدباس، 0002
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النتيجة في توء فهم طبيعة مرحلة البكالوريوس وطبيعة الطالبات المنتسبات إليها، حيث تعتبر من أهم ويمكن تفسير هذه       

المراحل الدراسية في حياة الطالبات التي تؤهلهم إلى سوق العمل، وغالباً يكون اختيار الطالبة للمسار العلمي تمهيداً لها لدخول 

تبار الثانوية مع اختبار القدرات، وذلك أكبر من المعدل الذي تحتاج إليه طالبة كليات العلوم وهي تحتاج إلى معدل أكبر في اخ

المسار التربوي، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الطالبات االتي يلتحقون بالمسار اإلنساني على الرغم من حصولهم 

ترتبط بدراسة مقررات المسار التربوي؛ مثل كلية على معدل مرتفع في الثانوية والقدرات، وذلك بهدف التأهيل لكليات محددة 

 القانون واللغات والترجمة والتربية الرياتية والتربية الخاصة، أي انه ال يشترط أن طالبات كلية التربية هم األقل معدل.

تيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وهذا ما يفسر لنا أن طالبات كلية التربية ال توجد بينهم وبين طالبات كلية العلوم فروق في استرا      

ألنهم يحتاجون إليها كما تحتاجها طالبات العلمي، خاصة مع كثرة مقررات الدراسية وطول الدوام الدراسي وكثرة التكليفات 

 .االستراتيجياتعلى مدار الفصول الدراسية، ومع ذلك فإنهم ال يطبقون تلك 

طالبات بأهمية التتود باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً خاصة في كلية وذلك يرجع إلى عدم كفاية وعي الكثير من ال      

 في حياتهم التعليمية. تاالستراتيجياالتربية؛ حيث تنقصهم الخبرة والوعي والتدريب على تطبيق هذه 

طلبة الكليات العلمية أن ويرجع تفوق طالبات كلية العلوم على طالبات كلية التربية في استراتيجية تنظيم الوقت إلى إدراك       

وقت التعلم تيق، وال تكفي المهام الدراسية الكثيرة والمتنوعة لذلك هم يحتاجون لجدولة وتنظيم أوقاتهم بالشكل الذي يحقق 

 أهدافهم التعليمية.

ن ( التي كشفت عن وجود فروق دالة احصائياً بي0042كما تختلف نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة القصيرين )

 التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية لصالح التخصصات اإلنسانية.

 الثالث وتفسيره السؤال نتائج مناقشة -3

أظهرت نتائج الفرض الثالث وجود فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في القدرة على حل       

( وهذه الفروق لصالح طالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 0,02المشكالت وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

(، وقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة )طالفحة، 40.92سابي لطالبات كلية التربية )( بينما بلغ المتوسط الح42,41)

 (.0042( ودراسة )العرسان، 0042

التي يمارسها طلبة التخصصات العلمية  العلمية المشكالت ويمكن تفسير هذه النتيجة أن هذه الفروق تعتى إلى أن حل      

مختلفة، مما ينمي لديهم القدرة على حل  مواقف في هذه القدرات واستخدام التحليلية، دراتهمق يمكن أن تساعدهم على تحسين

المتبادلة  والعالقات الرياتية والمبادئ والمفاهيم والمهارات الحقائق تعلم تعلم المقررات العلمية على يساعدهم المشكالت، كما

أطول والتي تلعب دورا محوريا في حل المشكالت،  لمدة بالمعلوماتواالحتفاظ  أعمق، بصورة الموتوعات تفهم وعلى بينها،

طلبة التخصصات العلمية،  عمل من ويمثل جتءاً مهما المقررات العلمية، وروح جوهر هو المشكالت كما ال ننسى أن حل

راً لما تفرته عليهم موادهم وذلك ألن طلبة كلية العلوم يتفوق على طلبة كلية التربية في أنهم أكثر قدرة على حل المشكالت، نظ

ودراستهم، فالمواد العلمية تتضمن حل للمسائل والمشكالت مما يساعد الطالبات على حل المشكالت التي تواجهاهم، وهذا أيضاً 

ما جعلهم أكثر قدرة على حل المشكالت التي تواجههم، فالمسائل الرياتية على سبيل المثال هي عبارة عن مشكالت، وتتطلب 

 طالبات القدرة على حلها.من ال
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( التي أشارت إلى عدم 0044؛ دسوقي 0001؛ النرش، 4992كما اختلفت نتيجة البحث الحالي مع دراسة )الشنيقات،       

 وجود فروق دالة إحصائياً بين التخصص العلمي والتربوي في القدرة على حل المشكالت.
 

 خاتمة البـحث. 1

 ملخص نتائج البحث .1.1

هدف البحث إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل        

المشكالت لدى طالبات جامعة الملك خالد؛ وكذلك الكشف عن الفروق بين طالبات تخصص الرياتيات في كلية العلوم 

تيجيات التعلم المنظم ذاتياً، والكشف عن الفروق بين طالبات كلية العلوم وطالبات وطالبات علم النفس من كلية التربية في استرا

 كلية التربية في القدرة على حل المشكالت.

( طالبة من كلية 401وتمثل مجتمع البحث في طالبات مرحلة الجامعة بجامعة الملك خالد، وقد تم اختيار عينة تكونت من )       

 العلوم وكلية التربية.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي والذي يحاول وصف العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث من خالل        

دراسة تطبيقية من جامعة الملك خالد، ولتحقيق تلك األهداف قامت الباحثة باستخدام مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من 

(، واستخدام عدد من 0002القدرة على حل المشكالت من إعداد العدل وعبد الوهاب ) (، ومقياس0040إعداد الحسينان )

 األساليب اإلحصائية.

 وأسفرت نتائج البحث الحالي عن:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجاتهم في القدرة  ال -1

ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت فقط لصالح كلية العلوم؛ حيث ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً على حل المشكالت، 

  بين جميع استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، والقدرة على حل المشكالت.

ياس التعلم المنظم مق جميع استراتيجياتال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في   -2

ذاتياً ماعدا في استراتيجية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم، وال توجد فروق داله احصائياً بين كلية 

العلوم وكلية التربية في جميع استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً؛ حيث توجد فروق دالة إحصائياً بين كلية العلوم، وكلية 

 صالح كلية العلوم.التربية ل

توجد فروق دالة إحصائياً بين الطالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية القدرة على حل المشكالت وذلك عند مستوى  -3

(، بينما بلغ 42،41( وهذه الفروق لصالح طالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )0,02داللة إحصائية )

 (.40،92كلية التربية )المتوسط الحسابي لطالبات 

 توصيات البحث .2.1

إعداد نموذج إرشادي مناسب قائم على الجمع بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت لمساعدة  -4

الطالبات على فهم ذواتهم وكيفية ادارتها في التعامل مع خبرات النجاح والفشل، وتأكيد مبدأ التعلم من خالل المحاولة والخطأ  

من التغذية الراجعة في  االستفادةذجة واالستبصار كأحد األساليب التي تحد من الكمالية السالبة، وكذلك والتعلم اإليجابي والنم

 تصحيح األخطاء واالنطالق مع خبرات النجاح والفشل، إلى تحقيق التميت والتفوق األكاديمي.
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وب تدريس، والتقليل من أسلوب التلقين، مما بتفعيل استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى الطلبة داخل القاعات كأسل االهتمام -0

 يساعد على توفير الوقت، وينمي استقاللية الطلبة واعتماده على ذاته في طريقة إلى التعلم مدى الحياة.

يجب زيادة االهتمام بحاجات طلبة الجامعات؛ وذلك من خالل السعي الدائم إلى التعرف على أبرز المشكالت التي  -2

 هم إلى سبل التعامل معها.تواجههم، وإرشاد

 التواصل مع األسرة والمؤسسة التعليمية وتعتيت التعاون بينها والتكامل من أجل توفير الدعم اإليجابي للطلبة. -2

تفعيل التعلم النشط وأن الطالبة هي محور العملية التعليمة وعليها أن تتحمل مسؤولية تعلمها عن طريق استخدام  -2

 المنظم ذاتياً المحفت التجاهات الطلبة نحو عملية التعلم.استراتيجيات التعلم 

تعتيت الفردية والتنافسية لدى الطلبة من اجل تحفيتهم على التنظيم الذاتي وحل المشكالت المتنوعة التي قد تواجههم أثناء  -2

 تنظيمهم لذواتهم للتعلم.

لم المنظم ذاتياً ومهارات القدرة على حل المشكالت لدى إعداد دورات تدريبية مكثفه للتوعية بأهمية استراتيجيات التع -1

 الطلبة ال تتعارض مع اوقات محاتراتهم، يفضل أن تكون خالل الفترة المسائية لتنمية مهاراتهم الدراسية على الوجه األمثل.

 ت لدى الطلبة.تضمين مناهج التعليم معلومات تنمي استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكال -9

تدريب الطالبات المعلمات على استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً قبل وبعد )الخدمة(، وتكوين العادات الدراسية  -40

 السليمة المواتية للتعامل مع كل ما يتعلمونه من خالل تعليمهم كيف يتعلمون للحد من السلوك التجنبي والتسويف لديهم.

أساليب الطالبات في التعلم التي قد تؤدي بهم إلى الميل لعدم تطبيق استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً التعرف على  -44

 وخطوات القدرة على حل المشكالت حتى يمكن تعديلها وتوجيهها بما يتناسب مع استعداد الطالبات.

 

 قائمة المراجع. 7

 المراجع العربية .1.7

، الكويت: 4ط اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء االختبارات وبنوك األسئلة.(. 4999أبو جاللة، صبحي حمدان )

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. استخدام نموذج استقاللية المتعلم في تدريس الفلسفة لتنمية أبعاد التنظيم الذاتي وقيم 0042إسماعيل، سماح محمد )    

  421-29(، 044مصر، ) -دراسات في المناهج وطرق التدريسثانوية. التعايش مع اآلخر لدى طالب المرحلة ال

(. الفرق بين الموهوبين والعاديين في خطوات حل المشكالت لدى  عينة من طالب 0044مشرب ) بعبد الوهاأندريجاني، 

-24(، 4) 2ة، السعودي -دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة. 

400. 

-مجلة القراءة والمعرفة(. اتجاهات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم القراءة. 0002بهلول، ابراهيم احمد )

 .010-411(، 20مصر، )

(. نمط السيطرة الدماغية وعالقته بالتعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة الصف الثامن في عمان. 0042جاد هللا، وداد؛ التقاد، هناء )

 .4222-4291(، 9) 09فلسطين،  -مجلة جامعة النجاح لألبحاث
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ينة من طلبة جامعة اليرموك. (. العالقة بين التعلم المنظم ذاتياً والتحصيل األكاديمي لدى ع0040الجراح، عبد الناصر )

 .211-222(، 1) 2األردن،  -المجلة األردنية للعلوم التربوية

 عمان: دار المسيرة. 0: نماذج نظرية وتطبيقات عملية.طتنمية مهارات التفكير(. 0009الجراح، عبد الناصر، العتوم، عدنان )

. رسالة م المنظم ذاتيًا لدى طلبة المرحلة األساسية العلياالمعتقدات المعرفية كمتنبئات بالتعل(. 0042الجراح، محمد خير )

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد.

 للنشر. وائل دار. عمان المملكة األردنية الهاشمية: 4. طحل المشكالت( 0001أبو رياش، حسين؛ قطيط، غسان )

 .22 -29(، 41) 1مصر،  -، جامعة عين شمسرابطة التربية الحديثةمجلة (. اتجاهات حل المشكالت. 0044ركتة، سميرة )

، عمان، المملكة األردنية الهاشمية: دار الشروق للنشر 4. طعلم النفس المعرفي(. 0001التغلول، رافع؛ التغلول، عماد )

 والتوزيع. 

. األكاديمي لدى عينة من طالب الجامعةأثر برنامج لتعلم مهارات التنظيم الذاتي على األداء (. 0002سليمون، ريم ميهوب )

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، القاهرة.

القدرة التنبؤية للتفكير الخرافي في حل المشكالت الرياتية واالجتماعية لدى طالب جامعة (. 0042التهراني، مبارك علي )

 جامعة اليرموك، عمان. . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،اليرموك

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي (. البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية ومحددتها. 4999) التيات، فتحي مصطفى

 .142-222(، 40جامعة عين شمس، ) -كلية التربية )توجه قومي للقرن الحادي والعشرين( السادس لإلرشاد النفسي

 ، الرياض: دار التهراء للنشر والتوزيع.2. طنظريات الشخصية(. 0042عبد الرحمن، محمد السيد )

(. استراتيجيات التعلم التي يستخدمها طلبة جامعة األسراء 0042عبد الحق، زهرية إبراهيم؛ العجيلي، صباح حسين )

 .124-109(، 09) 442، األردن -المجلة التربويةوعالقتها بالجنس والتخصص والمستوى الجامعي. 

 ، الرياض: دار النشر الدولي.4. طعلم النفس التربوي(. 0001عبد الحميد، محمد إبراهيم )

(. بنية انتظام الذات األكاديمي وعالقتها بمتغيري حل المشكلة والتحصيل الدراسي. 0002عبد الستار، حافظ عبد الستار )

 .090-012(، 2) 09القاهرة،  -، جامعة عين شمسمجلة كلية التربية
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 التناص بين النقد العربي والنقد الغربي

Intertextuality between Arab Criticism and Western Criticism 

 العنزي كريدي الجبار عبد عنودالدكتورة/  :إعداد

 العربية مصر جمهورية اإلسكندرية، جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم اآلداب، في الفلسفة دكتوراه

 

 الملخص:

 رقاتوالس التناص بين العالقة توضيح ظهوره، وعوامل مفهومه وتحديد التناص، أنواع على التعرف إلى الحالي البحث يهدف

 التّناصّ  ثّليم حيث والدالليّة، التركيبيّة بنيته خصائص أدقّ  ومن الحداثّي، الشعر بنيات أبرز من الـتّناص يعد حيث األدبية،

 تمّكنه حرية،س مقدرة له المتناصّ  النصّ  أسلوبيّة، أو فنّيّة أو معنويّة لوظيفة الحاضر النّصّ  في سابقة غائبة نصوص استحضار

 لمنهجا الباحثة تتبع. األصل مع المتناصّ  النصّ  ينمح عندما حتّى المتناص النص جانب من عليه مسيطرا   القارئ يجعل أن من

 ص،التنا وأنواع واصطالحا ، لغة   التناص تعريف تناول وتم. وفهمه األدبي العمل عرض الى أقرب ألنه التحليلي، الوصفي

 المصطلح هورظ وبدايات والتطبيق، النظرية بين المعاصرين العرب النقاد عند والتناص القديم، العربي النقد في التناص وجذور

 .النقدية الدراسات في وتطبيقه

 لبذورا بعض له نجد قد فإننا الحديثة، النقدية المصطلحات من کان وإن التناص أن أبرزها كان نتائج إلى البحث إلى وتوصل

 بها واحتفوا الحديث، الشعر أصحاب بها عني التي الفنية التقنيات أبرز من يعتبر الذي التناص أن القديم، العربي نقدنا في الجنينية

 لتناصا وهو. والخطابة المباشرة حدود عن به النأي في يسهم وغنى ثراء النص يمنح الذي النصوص تقاطع من ضربا بوصفها

 .الشعراء بين انتشارا األكثر هو التناص هذا إن القول يمكن كما القرآني

 الغربي النقد العربي، النقد التناص،الكلمات المفتاحية: 
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Intertextuality between Arab Criticism and Western Criticism 

 

 

Abstract: 

The current research aims to identify the types of intertextuality, define its concept and the factors 

of its emergence, clarify the relationship between intertextuality and plagiarism, where 

intertextuality is one of the most prominent structures of modernist poetry, and one of the most 

accurate characteristics of its structural and semantic structure, where intertextuality represents the 

evocation of previously absent texts in the present text for a moral function or Artistic or stylistic, 

the intertextual text has a magical power, enabling it to make the reader controlled by the 

intertextuality even when we erase the intertextual text with the original. The researcher follows 

the analytical descriptive approach, because it is closer to presenting and understanding the literary 

work. The definition of intertextuality linguistically and idiomatically, the types of intertextuality, 

the roots of intertextuality in ancient Arab criticism, intertextuality among contemporary Arab 

critics between theory and practice, and the beginnings of the emergence of the term and its 

application in critical studies. 

And the research reached results, the most prominent of which was that intertextuality, although it 

is one of the modern critical terms, we may find some embryonic seeds for it in our ancient Arab 

criticism, that intertextuality, which is considered one of the most prominent artistic techniques 

that the owners of modern poetry took care of, and celebrated it as a kind of intersection of texts 

Which gives the text a richness and richness that contributes to distancing it from the limits of 

directness and rhetoric. It is the Qur’anic intertextuality, and it can be said that this intertextuality 

is the most widespread among poets. 

Keywords: Intertextuality, Arab Criticism, Western Criticism 
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 قدمة. الم1

ا على المناهج النقدية التي تناولت معناه وأرست مفهومه. اعتبرت النظرية البنيوية أن  تم النظر إلى النص بشكل مختلف اعتماد 

النص عبارة عن بنية لغوية مغلقة من تلقاء نفسها، مكتفية ذاتي ا، وال تشير إلى أي مرجع آخر موجود خارج النص، في حين أن 

بحثت في مكونات النصوص الهيكلية الداخلية، ومولداتها، وأسباب تعدد الخطابات والنصوص والنهائية، النظرية السيمولوجية 

وكذلك العالقة التي تربط النص باآلخرين. التخصصات األخرى للمعرفة. وصفت الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا النص بأنه 

تلفة، فيما يتعلق بألفاظ مخ -نعني المعلومات المباشرة  -واصلي )جهاز نقل لغوي يعيد توزيع نظام اللغة، ويضع الخطاب الت

ا من المفاهيم 73ص -8991 -ترجمة محمد خير البقاعي-سابقة أو متزامنة(. )مجموعة من المؤلفين (. يتضمن هذا التعريف عدد 

يتم  ضع للتصنيف الداللي، حيثالنظرية التي طورها كريسيفا، وأهمها اعتبار النص كممارسة داللية، أي نظام داللي متميز يخ

إنشاء الدالالت من خالل عملية تستثمر في نفس الوقت وفي حركة واحدة حجة الممثل )الكاتب(، وحجة اآلخر )القارئ(، 

والسياق. اجتماعي. كما اعتبرت أن النص منتج، والمجال الذي يتواصل فيه النص مع قارئه، حيث يستمر النص في العمل 

ا ألن النص هو منطقة متعددة المعاني حيث قد تتقارب عدة معاٍن، باستمرار، بدال   من الفنان أو المستهلك. عالوة على ذلك، نظر 

ما أن ك يجب النظر إلى المعنى كأساس لقراءة النص وليس كمنتج. ونتيجة لذلك، فإن الداللة غير كافية لتوصيل هذا المعنى.

داخل النص كخسارة في األعماق، وهي الداللة التي تخص اإلنتاج، وهي األداء  النص يُدرج الممثل )الكاتب والقارئ مجتمعين(

 والرمز.

وفق ا لكريستيفا، فإن المفهوم النظري الرابع هو مفهوم تكوين النص / إنشاء النص، والخلقه هو )التحليل الذي يتعامل مع فناني  

(. بينما يقدم إنشاء النص العمليات 18ص -8991 -البقاعي  ترجمة محمد خير -األداء، وليس األداء(. )مجموعة من المؤلفين

ا، يمكن استخدام نظرية اإلشارة واالتصال  المنطقية المتعلقة ببنية موضوع الكالم، حيث أنه حقل مختلط لفظي ا وغريزي ا مع 

 ألن كل نص فريد، هي الفكرةلتوجيه العملية ألنها المادة المحددة لعمل العالمات. إن فكرة التناص، التي تعيد توزيع اللغة 

األخيرة )تظهر النصوص والنصوص فيها على مستويات مختلفة وبأشكال ال يصعب فهمها بطريقة أو بأخرى ... كل نص ليس 

 (.14ص -8991 -البقاعي  ترجمة محمد خير -سوى نسيج االستشهادات السابقة(. )مجموعة من المؤلفين

 أهمية البحث:. 1.1

أبرز بنيات الشعر الحداثّي، ومن أدّق خصائص بنيته التركيبيّة والدالليّة، حيث يمثّل التّناّص استحضار يعد الـتّناص من  .8

 نصوص غائبة سابقة في النّّص الحاضر لوظيفة معنويّة أو فنّيّة أو أسلوبيّة.

ا حتّى عندم ناصالنّص المتناّص له مقدرة سحرية، تمّكنه من أن يجعل القارئ مسيطرا  عليه من جانب النص المت .4

 النّص المتناّص مع األصل.  نمحى

التناّص يتواكب مع الشعر وله القدرة على أن يغير من القارئ، وأن يتواصل مع اآلخرين، فالتناص يجعل القصيدة  .7

 .ذات شكل جديد ورؤية جديدة

 أهداف البحث:. 2.1

 التعرف على أنواع التناص، وتحديد مفهومه وعوامل ظهوره. -8

 قة بين التناص والسرقات األدبية.وضيح العالت -4
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 منهج البحث:. 3.1

 تتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، ألنه أقرب الى عرض العمل األدبي وفهمه.

 

 اإلطار النظري:. 2

 التناص لغة

تصل مفهوم جديد يبعد انطالق من المحاوالت بتعريف مفهوم النص وبعد تناول النقاد للنص بمفهومه الجديد کان البد أن يظهر 

 بالنص وهو التناص.

 ترد کلمة التناص على لسان العرب بمعنى االتصال أو تواصيها أي يتصل به. وهي تعني االنقباض: انقبض أي أنزحم القوم.

 وبناء على ذلك فالتناص مفيد للقصيدة الشعرية في العصر الحديث حتى ال تتداخل القصائد الشعرية وتزدحم فيما بينها )سعيد

 (481، ص8911علوش،

 التناص اصطالحا

ا أدبي ا بنصٍّ آخر أو استحضار نص أدبي داخل نص أدبّي آخر، وهو ُمرتبط بوجود  ا هو العالقة التي تربط نص ّ التناص اصطالح 

عالقات بين النصوص الُمختلفة، ويقوم على فكرة عدم وجود نص بدأ من العدم فكّل نص موجود هو ُمعتمد في وجوده على نص 

 آخر إّما في الفكرة وإما في استخدام التراكيب واأللفاظ.

 وللتناص أنواع:

حيث يكون التناص على ُمستوى الشكل ُمتعلق بالتراكيب اللغوية وتركيب الجمل، أّما على  التناص في الشكل والمضمون -8

عبّر عنها إلى األفكار المختلفة التي يُ ُمستوى المضمون فهو يُعنى ببُنية النص، وما يتضّمنه من استعارة وتشبيه، باإلضافة 

 كّل كاتٍب بطريقته.

واالختياري اتفق الدارسون على أّن التناص يحدث من خالل الُمحاكاة بنوَعيها: النقيضة، والمعارضة، التناص اإلجباري  -4

ا ويسير على ُخطاه، وهذا ال بُّد من أن يت ناصَّ مع من يُعارض وإن لم فالكاتب الذي يُعارض يكون لديه نص يعتبره أنموذج 

 يكن حرفي ا فبالفكرة أو المضمون،

يُمثّل التناص الداخلي تناصُّ الكاتب مع نفسه في ذات النص أو في نصوص أخرى، مثل تكرار  التناص الداخلي والخارجي -7

لتماثُل بين ارجي فهو التشابه أو انفس الكلمة في أكثر من نّص لديه، فتُصبح بمثابة كلمة مفتاحية يُعَرف بها، أّما التناصُّ الخ

 نصوص ُمختلفة ال تعود لنفس الكاتب.

إن النص متغير ومتجدد في ضوء مفهوم التناص، من خالل تشابكاته مع النصوص األخرى، فهو يتداخل مع النصوص في 

ف النص بأنه النص الذي ال يأخذ من نصوص سابقة عليه   أو متزامنة معه، بل هو يضفيصورة جديدة، وتوالده من خاللها ثم يعرِّ

 النصوص القديمة تفسيرات جديدة، أي يمد النص بلون ا جمالي ا لم يكن عليه من قبل أو يقدمها بشكل جديد.
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ويختلف من نص آلخر بناء على اللغة المستخدمة فيه، باعتبارها في حين استخدامه بلغة التناص إنه إنتاجية منفتحة، إذن هي ليس 

ك وظيفة أخري للنص وهي أال يكتفي باألخذ من نصوص سابقة واالعتماد عليها وإنما منح القديم صورة عن لغة تواصل، وهنا

 طريق تفسيرات جديدة، وهذا ما يقودنا إلى مفهوم اإلنتاجية.

شارا انتولقد شكل مفهوم التناص محط االهتمام في العالم العربي مما خلق إشكاالت عديدة ظهرت مع بداية الثمانينات، وحقق  

 .في الدراسات النظرية والتطبيقية تمثل

 وللتانص أصول عربية قديمة فعلى سبيل المثال  

يقترح الخطيب القزويني بعض المفاهيم التي يمكن من خالل استنطاقها العودة لتأصيل مصطلح التناص إلى المفهوم العربي بتتبع 

م كما جاء به صالح الغامدي، الذي دعا إلى عدم االندفاع وراء عواطفنا، واستكشاف لحركة نقدنا القديم، وليس من باب أننا سبقناه

 لكن يمكننا قول أن التناص لم ينشأ من العدمية لكن سبقته تحوالت كانت نتيجة لقراءات سابقة،

المفاهيم  عضوما على الناقد العربي إال أن يترصد الخطوات ويبحث عن الجذور التأصيلية لهذا المصطلح، وقد حدد القز ويني ب 

 يمكن أن نستدرجها من فكرة االقتباس وهو "أن يضمن الكالم شيئا من القرآن أو الحديث،

التناص في الشكل والمضمون حيث يكون التناص على ُمستوى الشكل ُمتعلق بالتراكيب اللغوية وتركيب الجمل، أّما على ُمستوى 

رة وتشبيه، باإلضافة إلى األفكار المختلفة التي يُعبّر عنها كّل كاتٍب المضمون فهو يُعنى ببُنية النص، وما يتضّمنه من استعا

بطريقته. التناص اإلجباري واالختياري اتفق الدارسون على أّن التناص يحدث من خالل الُمحاكاة بنوَعيها: النقيضة، والمعارضة، 

ال بُّد من أن يتناصَّ مع من يُعارض وإن لم يكن فالكاتب الذي يُعارض يكون لديه نص يعتبره نموذجا  ويسير على ُخطاه، وهذا 

ا  حرفي ا فبالفكرة أو المضمون، أّما النقيضة فهي تأتي لتهدم النص الذي سبقها وتُعيد بناءه من وجهة نظر الكاتب الجديد، وهي أيض 

: تُعّد مثاال  جلي ّا على التناص. مثال ذلك قول الفرزدق: إِنَّ الَّذي َسَمَك الَسماَء بَنى  لَنا بَيتا  َدعائُِمهُ أََعزُّ َوأَطَوُل ورد جرير عليه قائال 

صُّ اأَخزى الَّذي َسَمَك الَسماَء ُمجاِشعا  َوبَنى ِبناَءَك في الَحضيِض األَسفَِل التناص الداخلي والخارجي يُمثّل التناص الداخلي تن

احية ة في أكثر من نّص لديه، فتُصبح بمثابة كلمة مفتالكاتب مع نفسه في ذات النص أو في نصوص أخرى، مثل تكرار نفس الكلم

 يُعَرف بها، أّما التناصُّ الخارجي فهو التشابه أو التماثُل بين نصوص ُمختلفة ال تعود لنفس الكاتب.

ولقد فسر لنا الدكتور صبري حافظ العديد من القضايا التي توضح "عالقة النصوص بعضها بالبعض اآلخر من جهة، 

وعالقتها بالعالم وبالمؤلف الذي يكتبها من جهة أخرى، كما تفسر موضوع العناصر الداخلة في عملية تلقينا ألي نص وفهمنا له 

 (250، ص1991)محمد قدور، احمد،بح النص عالما  متكامال  في ذاته، والتي انطوت بدورها على تصور إمكانية أن يص

 والتناص في الشعر

 كقول الشاعر العباسي:

 ما أخطأت في منعي                   لئن أخطأت في مدحك

 بواد غير ذي زرع                                   لقد أنزلت حاجاتي
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 33لقرآن الكريم من سورة إبراهيم: فقوله بواد غير ذي زرع فيه اقتباس من ا

وهي في القرآن الكريم إشارة إلى مكة المكرمة، فنقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي ومنه قول الشاعر 

 امرئ القيس: الجاهلي

 ول فحوملبسقط اللوى بين الدخ                                       قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

 في قصيدتها " لن أبكي" فدوى طوقانأخذته الشاعرة الفلسطينية 

 وفي فوضى حطام الدور                            على أبواب يافا يا أحبائي

 وقفت وقلت للعينين: يا عينين قفا نبك.                                           بين الردم والشوك 

في الغرب ومن أبرز النقاد الذين تحدثوا عنه ونظروا له ابتداء  من  کان الحديثهوم التناص في النقد الغربي أن الجذور األولي لمف

الجذر األساس لمصطلح التناص الذي قام حديثا  مع "الشكليين الروس انطالقا من "جوليا کريستيفا" وانتهاء "بجيرار جينيت"، 

ل الفني يدرك من خالل عالقته باألعمال الفنية األخرى واالستشهاد الي الترابطات شکلوفسکي الذي فتق الفکرة إذ يقول: إن العم

 التي تقيمها فيما بينها ولکن الباختين کان أول من صاغ نظرية بأتّم معنى لکلمة في تعدد القيم النصية المتداخلة".

تب من داخل السيميائي"، "التداخل اللفظي" فالکاأما "باختين" فلم يستعمل کلمة "التناص" بل هو استعمل کلمة التداخل مثل "الت

وجهة نظر "ميخائيل باختين" يتطور في عالم مليء بکلمات اآلخرين فيبحث في خضمها عن طريقة ال يلتقي فکرة إال بالکلمات 

 تسکنها أصوات أخري.

 السابق..حيث أن العمل المتناص مع عمل سابق. هو إبداع جديد ونشاط منفصل تماما عن النص  

 ولن يكون التناص فعاال ومجديا.. إال إذا أقترب من فخامة العمل السابق له..

 للوصول إلى ما يسمى بـ تأصيل النص.. وأشكال وظهور التناص تتلخص بما يأتي..

 استدعاء شخص )قيس بن الملوح مثال في نص أحمد شوقي جبل التوباذ(

 سلسل يوزرسيف مثال..أو استدعاء شخصية تأريخية )النبي يوسف( في م

 أو مكان.. مثل البصرة.. في نص الروائي الكبير محمد خضير بصرياثا..

 أو عرض مسرحي... أو حدث.. كحرب البسوس في سيناريو لفيلم أو مسلسل تلفازي..

 أو فكرة... كفكرة الحور العين في الجنة.. في قصيدة ما. أو رواية.. أو مسرحية...

 فعل الروائي الكبير محمد خضير مع نص الكاتب الراحل محمود عبد الوهاب القطار الصاعد.. أو استدعاء نص بكامله كما

 من هذا نفهم أن التناص.. نشاط إبداعي مستقل ال يجيده إال قلة من المبدعين..

 البالغي.ي وولو عدنا إلى النقد العربي القديم، لوجدنا أن جذور مصطلح التناص تضرب في أعماق الموروثين العربيين النقد
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مع مالحظة الفوارق في ظروف النشأة، والغايات واألهداف التي أظهرت هذا المصطلح إلى الوجود، ومن ثم ممارسته نظريا  

 وتطبيقيا ، في كلتا الثقافتين العربية واألجنبية.

 جذور التناص في النقد العربي القديم: -1

ي القديم: ال تقبل الجدل، أن عملية اإلبداع أيا  كان نوعها، ال بد أن ترتكز لعله من المسلمات التي جذور التناص في النقد العرب

على عمل سابق، وتختلف نسبة االرتكاز هذه من مبدع إلى آخر. وإذا كان الشعر عند النقاد العرب القدامى صناعة، فإنه يتطلب 

 شروطا  البد من تحقيقها، لكي تتم عملية اإلبداع الشعري.

العملية اإلبداعية الجديدة، تتخذ شكال  خاصا  بها، قد يقترب من الشكل السابق، وقد يبتعد لكن حين يكون سلطان  حيث أن         

العمل السابق قويا ، فإنه يظهر بشكل أكبر في العمل الجديد. وهذا ما يؤدي إلى بروز ظاهرة تداخل نصوصي بين كثير من 

ولو رجعنا إلى الشعر العربي منذ بدايته االولى في العصر الجاهلي، وحتى  مة،الشعراء، وقد ظهر ذلك جليا  الشعر العربي عا

 وقت قريب نجده مليئا  بالنصوص المتناصة مع نصوص، سابقة، من حيث الشكل والمضمون. 

ما صنع  نحووكأن الشاعر العربي يعاني حرجا  إذا ما نظم من دون أن يستند موقفه إلى أصل قديم، فلم يشأ أن يبدأ من فراغ، على 

)امرؤ  ه:سبقه إليه ابن خذام، في قولامرؤ القيس، حين أكد أنه ال يناجي الطلل باكيا  ومستبكيا ، أو واقفا  ومستوقفا، إال بإيحاء مما 

 (881، ص 8911القيس، القاهرة، 

 نبكي الديار كما بكى ابن خذام                              عوجا على الطلل المحيل ألننا

وقد شعر زهير بن أبي سلمى بحقيقة وجود االجترار، واعتماد الشعراء على سابقيهم حين قال:)شوقي ضيف،  

 (8938القاهرة،

 أو معاداً من لفظنا مكرورا                                  ما أرانا نقول إال معارا 

 (8993)الخطيب التبريزى، أبو زكريا يحيى بن علي،ولم يكن قول عنترة:  

 أم هل عرفت الدار بعد توهم                               هل غادر الشعراء من متردم 

شيق ابن ر«.)لوال أن الكالم يعاد لنفد»الحقيقة حين قال:  -ببعيد عن هذا المضمار كما تنبه اإلمام علي كرم هللا وجهه على هذه 

 (8911القيروانى، أبو علي الحسن،

كثيرا  من النقاد العرب القدامى إلى دراستها،  -التكرار، واالجترار، واالعتماد على إبداعات اآلخرين  -وقد دفعت تلك الظاهرة 

كما عمدوا في نهاية األمر، إلى التفريق بين عدة مصطلحات تخص هذه الظاهرة، وهذه المصطلحات هي: االقتباس، التضمين 

 السرقة، المعارضة، المناقضة أو النقيضة.

تباس: في النقد العربي القديم نوع من المحسنات اللفظية الهدف منها إضفاء نوع من القداسة على النصوص فاالق   -أ

 (8911المقتبسة.)الحلبي، شهاب الدين محمود،
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والحقيقة أن االقتباس قديما  لم يكن يهدف دوما  إلى إضفاء القداسة، أو إظهار براعة الشاعر ومقدرته فحسب. فقد كانت 

 فة إلى ذلك أغراض أخرى.له باإلضا

ولقد كانت بداية االقتباس األولى كانت بطريقة عفوية وبسيطة وبعيدة عن التكلف والصنعة، فقد كانت وسيلة تعبيرية 

 للتأثير في المتلقي، ولكن في عصور متأخرة أصبح االقتباس حلية تزيينية بالغ الشعراء في إثقال أشعارهم بها.

العربي القديم لوجدناها خاصة بالمقطوعات الشعرية التي تحفل بالكثير من المقبوسات من  ولو عدنا إلى دواوين الشعر

القرآن الكريم أو الحديث الشريف، حتى إن بعضها قد اعتمد اعتمادا  كليا  على آيات من القرآن الكريم، وهذا ما تجده في 

 (8993)طبانة، بدوي،: الفاضل بن عليمقطوعة ابن النبيه، التي يمدح فيها 

 ثم رتلت ذكركم ترتيال                                   قمت ليل الصدود إال قليال 

 وهجرت الرقاد هجراً جميال                             ووصلت السهاد أقبح وصل 

 أخذته األحباب، أخذاً وبيال                         وفؤادي قد كان بين ضلوعي 

 في بحار الدموع، سبحاً طويال                           قل لراقي الجفون إن لعيني 

 طليحاً، وال كثيباً مهيال                           ماس ُعجباً، كأنه ما رأى غصناً 

 كان منه مزاجها زنجبيال                                 وحمى عن ُمحبه كأس ثغر 

 قد تبتلت بالثنا تبتيال                                           نأنا عبد للفاضل ب

 إنه كان وعده مفعوال                               على ال تسمه، وُعد بغير نوال

 ومن الجلي أن الشاعر هنا قد اقتبس كثيرا  من األلفاظ والجمل القرآنية، مضمنا  إياها مقطوعته.

سه لها، فهو تارة ينقل بعض الجمل القرآنية نقال  حرفيا ، وذلك كقوله: )إنه كان وعده مفعوال (. )القرآن وقد تنوعت طريقة اقتبا

 (81اآلية: الكريم، سورة المزمل،

 كان وعده مفعوال(.فهذه الجملة مأخوذة بحرفيتها من القرآن الكريم، قال تعالى: )

ث النبوي الشريف، وضمنوها مقطوعاتهم، يقول أبو جعفر اإللبيري كما اعتمد بعض الشعراء على أجزاء، وتراكيب من الحدي 

 (8911)المقرى التلمسانى،

 فلما يرعى غريب الوطن           ال تعاد الناس في أوطانهم 

 خالق الناس بخلق حسن           و إذا ما شئت عيشا بينهم 

 ثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناساتق هللا حي»فقد اقتبس الشاعر جملة تامة من حديث نبوي شريف هو  

 محمد(أبو عيسى  بخلق حسن. )الترمذي،
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ونلحظ هنا أن الشاعر لم يعمد إلى أي تحوير أو تغيير في صيغة النص المقتبس، بل أبقاه على حاله، وقد تنبه النقد العربي 

لف، أو ما تحدث عنه تودوروف من الحوارية بين النصوص، القديم على ما ُسمي في النقد المعاصر بتناص التآلف وتناص التخا

 (11)تودوروف،. التي تقوم على الحذف أو اإلضافة

كما تنبه النقد العربي القديم أيضا  على ما يسمى في النقد المعاصر بالتناص التحويري، أو التحويلي، أو ما يسميه جيرار  

وذلك حين قال النقاد العرب القدامى بجوار تغيير لفظ المقتبس بزيادة أو طروس (  -)جنييت ،جينيت بالتحويل البسيط المباشر

 نقصان، أو بتقديم أو تأخير أو غير ذلك.

رق وإن كان النقد العربي القديم قد ف -على صعيد العالقات التناصية  -فليس إال صورة من صور االقتباس  وأما التضمين: -ب 

ينصرف االقتباس إلى القرآن الكريم والحديث النبوي على حين ينصرف التضمين إلى حيث انصراف كل منهما، إذ   بينهما، من

 الشعر عموما .

ونلحظ من خالل التعريفين اللذين يفصل بينهما منتا عام، أن النقاد العرب القدامى لم يعودوا يفصلون بين االقتباس والتضمين، 

المتأخرة، شيئا  واحدا . وهذا ما يعني دخول تلك المصطلحات المتقاربة  بل لقد غدا هذان المصطلحين، في معظم كتب النقد القديم

 في المعنى والمغزى مرحلة جديدة من التطور النقدي.

فقد شغلت حيزا  واسعا  في النقد العربي القديم. وقد حاول النقاد العرب القدامى من خالل حديثهم عنها، الكشف  وأما السرقة: -جـ

 واء على صعيد اللفظ، أو المعنى، أو الصور، وتمييزه مما هو تقليد.عن المبتكر المبتدع، س

 ونستطيع أن نقسم تلك األنواع المتعددة من السرقات إلى أربعة أنواع:

 السرقات التامة:-1

وهي أخذ اللفظ والمعنى جميعا . وقد أطلق عليها النقد العربي القديم أسماء عدة، منها: النسخ، واالنتحال واإلغارة، 

 ابن رشيق العمدة() طرفة بن العبدوالغصب، واالجتالب، وشاهدها قول 

 يقولون: ال تهلك أسى، وتجلد                 وقوفا  بها، صحبي على مطيهم

 رشيق العمدة( )ابنل امرئ القيس: فقد أخذه من قو

 يقولون: ال تهلك أسى، وتجلد        وقوفا  بها صحبي على مطيهم

ونجد أن هذا النوع من السرقات يحقق أعلى مستوى من التناصية من ناحية وضوح عملية االنتحال أو السرقة، إذ إن 

 ←ما عدا كلمة )تجلد(، التي هي نفسها حاضرة بشكل محرف: تجمل  طرفة بيت امرئ القيس حاضر، بشكل كامل في بيت

 تجلّد.

 السرقات المعنوية -2

 ابن رشيق العمدة() :وهي أخذ المعنى من دون اللفظ، ولها أسماء كثيرة، منها: اإللمام واالختالس، وذلك كقول أبي نواس

 مكان فكأنه لم يخل منه                   ملك، تصور في القلوب مثاله

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

       

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        555  

 ISSN: 2706-6495 

 
 رشيق العمدة( )ابنفقد اختلسه من قول بن كثير: 

 تمثل لي ليلى بكل سبيل           أريد ألنسى ذكرها، فكأنما 

وربما كان النقد العربي القديم مغاليا في عد هذا النوع من العالقات التناصية سرقة، إذ ليس هنالك من حضور معنوي واضح  

ى نتهم أبا نواس بالسرقة المعنوية. وإنما هناك المتاحة بعيدة تشير إلى عالقة بين النصين، وقوي لبيت كثير في بيت أبي نواس، حت

ولعل هذا النوع من السرقات، يندرج في إطار ما نسميه بالتناص االمتصاصي، حيث يمتص الشاعر معنى النص الغائب ويتشربه، 

 للنص الغائب في النص الحاضر. ويعيد صياغته من جديد، من دون أن يكون هناك من حضور لفظي واضح

 السرقات اللفظية: -3

 ( ابن رشيق العمدة(وهى أخذ بعض اللفظ أو كله، ولها أنواع كثيرة، منها: االهتداء، وااللتقاط، والتلفيق، وذلك كقول الشاعر:

 ورجل، رمت فيها يذ الحدثان                         وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة 

 

 ( ابن رشيق العمدة(صدر هذا البيت، وقسما  من عجزه، فقال:فقد أخذ كثير 

 ورجل رمى فيها الزمان فُشلت                       وكنت كذي رجلين، رجل صحيحة

والمحلل لهذا النوع من السرقات، يجد أنها ليست لفظية فقط، وإنما هي معنوية أيضا ، فمعنى البيتين واحد، ولذا ال يمكن 

 سرقات اللفظية فحسب.تصنيفها ضمن ال

من السرقات ضمن ما أسميناه بالتناص االقتباسي المحور، حيث يرد النص الغائب في النص الحاضر بشكل محرف، فيه 

 تغيير، إما بحذف أو إضافة.

 .السرقات التي تقوم على الموازنة او العكس -4

 رشيق العمدة( )ابن :الموازنة -أ

 ير:كثوذلك كقول 

 وكيف يعود مريض مريضا؟             تقول: مرضنا، فما عدتنا

 فقد وازن في عجز البيت قول النابغة التغلبي:

 وكيف يعيب بخيل بخيال؟             بخلنا، لبخك، قد تعلمين 

 العكس.   -ب

 رشيق العمدة( )ابنوذلك كقول الشاعر: 

 األنوف، من الطراز اآلخرفطس                  بيض الوجوه، كريمة أحسابهم
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 رشيق العمدة( )ابن حسان بن ثابتفقد عكس فيه قول 

 شم األنوف من الطراز األول  بيض الوجوه، كريمة أحسابهم

أن ينظم شاعر، قصيدة، أو مقطوعة يحتذي فيها نصا  لشاعر آخر، ينسج على منواله، وال بد من التقاء النصين  والمعارضة:

 لوزن والروي والقافية، وأن يتحدا في الموضوع، أو في جزء منه.المحتذي والمحتذى( في ا

( نجد تعريف المعارضة على الشكل التالي: المعارضة أن يحاكي األديب في )معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبوفي 

ير الشعراء أحمد شوقي، بالنسبة أثره األدبي أثر أديب آخر، محاكاة دقيقة تدل على براعته ومهارته، مثال ذلك: نهج البردة ألم

 (8911لبردة البوصيري. )وهبة مجدي، والمهندس كتمل، 

وحديثه. فقد امتألت دواوين الشعراء القدامى والمحدثين بالقصائد  قديمةوللمعارضة والمناقضة تاريخ عريق في الشعر العربي 

 المعارضة والمناقضة.

من خالل اإلطار أو الشكل الخارجي، ومن خالل البناء الهيكلي لهما، الذي إن المعارضة والمناقضة تحققان مفهوم التناص 

 يستوحي النص المعارض أو المناقض.

 التناص عند النقاد العرب المعاصرين بين النظرية والتطبيق: -2

 بدايات ظهور المصطلح وتطبيقه في الدراسات النقدية:   -أ

؛ فظاهرة تداخل النصوص هي سمة جوهرية في الثقافة ونقدية قديمة أن مفهوم التناص هو مصطلح جديد لظاهرة أدبية

 العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة اإلنسان العربي.

ويشير الدكتور )محمد مفتاح( إلى أن دراسة التناص في األدب الحديث قد انصبت أول األمر في حقول األدب المقارن 

 المناصرة( في كتابه )المثاقفة والنقد المقارن: منظور شكلي(.والمثاقفة، كما فعل )عزالدين 

 وأشارت غزول إلى مصدرين من مصادر التناص عند مطر، وهما: التناص القرآني، والتناص الصوفي.

(، 1فالتناص القرآني عنده تمثل في حضور اآلية الكريمة )سالم، هي حتى مطلع الفجر( )القرآن الكريم، سورة القدر، اآلية:

عدة مرات، في القصيدة على شكل الزمة، وقد كشفت غزول عن غنى هذه الالزمة )اآلية( بالدالالت واإليحاءات، وال سيما أنها 

 مرتبطة بليلة القدر )المعراج(، وارتباطها بمعراج الشاعر إلى السماوات.

يستخدم هذا المصطلح، صراحة،  ويشكل مصطلح التناص من منطلق تشريحي أهمية كبرى لدى عبد هللا الغذامي، الذي ال

بل يستخدم مصطلح )تداخل النصوص( للداللة على مصطلح التناص نفسه. والنص عند الغذامي، يُصنع من نصوص متضاعفة 

 التعاقب على الذهن منسحبة من ثقافات متعددة ومتداخلة في عالقات متشابكة من المحاورة، والتعارض، والتنافس. )الغذامي(

 أن مبدأ )تداخل النصوص( تمر به كل النصوص.ويرى الغذامي 

ويتناول إبراهيم رماني مصطلح التناص في دراسته النص الغائب في الشعر العربي الحديث، ويعني رماني بالنص الغائب: 

 «مجموع النصوص المتسترة التي تتضمن النص الشعري في بنيته، وتعمل بشكل مستتر على تحقيق هذا النص، وتشكل داللته»
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هذا يعني أن كل نص شعري يتألف من عدد كبير من النصوص التي تداخلت وتمازجت فيما بينها، بالقراءات السابقة لنصوص و

 أخرى.

بأراء أصحاب نظرية التلقي، وبما كتبه روالن بارت حول النص  -فيما يخص تناص القراءة  -وواضح أن الزيدي متأثر 

 علي للنص، هو القارئ الذي يعيد إنتاج النص وشكلت نصا  جديدا .واألثر األدبي، حيث هنالك دائما ، مؤلف ف

 ويشير رماني إلى صعوبة تحديد النص الغائب )النص المتناص معه( الشعر العربي الحديث. )رماني. إبراهيم(

 

 الخاتمة:. 3

ذلك من  بعضها وما يترتب علىيشير مفهوم التناص إلى أحد أهم المصطلحات النقدية التي ترتبط بتفاعل النصوص األدبية مع 

دالالت في سياق النصوص األدبية نفسها، وفي علم النقد الحديث اختلط مصطلح التناص األدبي مع مجموعة من المصطلحات 

ذات العالقة بالنصوص األدبية التي يتم كتابتها مثل: السرقات األدبية، واالقتباسات، والتضمينات، إال أن هذه المصطلحات تبتعد 

 جوهر التناص األدبي.عن 

 

 نتائج البحث:. 1.3

 التناص وإن کان من المصطلحات النقدية الحديثة، فإننا قد نجد له بعض البذور الجنينية في نقدنا العربي القديم. -8

أن التناص الذي يعتبر من أبرز التقنيات الفنية التي عني بها أصحاب الشعر الحديث، واحتفوا بها بوصفها ضربا   -4

من تقاطع النصوص الذي يمنح النص ثراء وغنى يسهم في النأي به عن حدود المباشرة والخطابة. وهو التناص 

 .ن الشعراءالقرآني كما يمكن القول إن هذا التناص هو األكثر انتشارا بي

التناص هو عبارة عن اندماج مجموعة من النصوص األدبية، تفاعل النّص الذي يكتبه األديب أو المؤلف مع  -7

 نصوص أخرى بإقامة عالقة متناصة.

 عمل التناص على إحياء بعض النصوص القديمة من خالل إعادة البلورة واألحياء. -1

 صكما أنه أعتمد على تبادل الوعي بين النصو -1

 التناص يشكل فكر األديب في طريقة عرضه للنصوص وإدراجها في بناء لغوي جديد. -6

 

 قائمة المصادر والمراجع:. 4

. الهيئة المصرية 731م(. آفاق التناصية: المفهوم والمنظور. ترجمة محمد خير البقاعي، ص8991مجموعة من المؤلفين. )

 العامة للكتاب، القاهرة.

 عّمان. -مؤسسة عّمان للنشر -. التناص نظريا وتطبيقيا (4111الزعبي، أحمد، )
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 م(. معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت.8911علوش، سعيد، )

 م(. الخطاب الروائي، ت: محمد برادة، دار الفکر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة/باريس، طبعة أولى.8913باختين، ميخائيل، )

 4-8العدد  -(. حداثة السؤال، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، طبعة أولى، مجلة اآلداب اللبنانية8911س، محمد، )بني

 .16السنة  -كانون الثاني وشباط 

 م(. أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، دار شرقيات، القاهرة.8996صبري حافظ، )

 .18ص -بيروت  -الدار البيضاء -معالم: نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي(. المفاهيم 8999محمد، )

 .8(. مجلة بحوث جامعة حلب، عدد 8998محمد قدور، أحمد. )

 م(. انفتاح النص الروائي، النص، السياق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طبعة أولى.8919يقطين، سعيد، )

 .881(. )الديوان( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف، القاهرة، ص 8911القيس، امرؤ. )

البيت مشكوك في نسبته إلى زهير، وهو غير موجود في ديوانه. وقد أخذته من شوقي ضيف في كتابه )العصر الجاهلي(، دار 

 .446ص  8938المعارف، القاهرة، طه، 

م(. )شرح المعلقات العشر( تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق 8993)الخطيب التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي.  

 وما بعدها. 411، ص 8ط

 .8(. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد قرقران دار، المعرفة، بيروت، ط8911ابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن. )

اعة الترسل. تحقيق أكرم عثمان يوسف، وزارة الثقافة واإلعالم، (. التوسل إلى صن8911الحلبي شهاب الدين محمود حسن. )

 747، ص 8بغداد، ط

 178(. )معجم البالغة العربية( دار ابن حزم بيروت، دار المنارة، جدة ط. ص 8993طبانة بدوي. )

 .81القرآن الكريم، سورة المزمل، اآلية: 

ن غصن األندلس الرطيب: تحقيق: إحسان عباس دار صادر، م(. )نفح الطيب م8911المقري التلمساني. أحمد بن محمد. )

 .3/731بيروت، 

سنن الترمذي( تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، دار إحياء التراث العربي،  -الترمذي، أبو عيسى محمد. )د.ت(. )الجامع الصحيح  

 711/ 1بيروت، 

 11تودوروف )الشعرية( ص 

 61جينيت )طروس( ص 

 4/314ابن رشيق )العمدة( 
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(. )تحرير التحبير( تحقيق حفني محمد شرف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 8991بن أبي اإلصبع المصري. )ا

 811ص 

 وما بعدها. 4/8179 العمدة(ابن رشيق )

 .8118، 8119 ،8111 /4ابن رشيق )العمدة 

 .738، ص 4دب( مكتبة لبنان، بيروت، ط(. والمهندس كامل )معجم المصطلحات العربية في اللغة واأل8911وهبة مجدي، )

 743الغذامي )د.ت(. )الخطيئة والتكفير( ص  

 تشرين األول. 19المغرب، ع –م(. )النص الغائب في الشعر العربي الحديث( مجلة الوحدة، الرباط 8911رمانى، إبراهيم. )

 العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،العنزي كريدي الجبار عبد عنود/ الدكتورة ،4147©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

 22https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.47.Doi:  
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 التربية طالبات من عينة على دراسة) الظهر مرونة لتنمية األشرطة المطاطية باستخدام تدريبي برنامج أثر

 (طيبة جامعة في البدنية

The Effect of a Training Program Using Rubber Bands to Develop Back Flexibility (a 

Study on a Sample of Female Physical Education Students at Taibah University( 

 جلبي معروف نبراس/ الدكتور

 السعودية العربية المملكة طيبة، جامعة البدني، الجهد فسيولوجيا مشارك، أستاذ 

، العوفي نجيب أثير/ الباحثة، الزهراني الرحمن عبد نوره/ الباحثة، *الجزائري إبراهيم لورا/ الباحثة

 حكمي علي ريم/ الباحثة، صائب هاشم آية/ الباحثة

 السعودية العربية المملكة طيبة، جامعة البدني، والنشاط الرياضة علوم بكالوريوس

*Email: lora11208@gmail.com   

 

 الملخص 

في تنمية مرونة الظهر ومعرفة مدى تأثيرها وأيها أكثر  األشرطة المطاطيةهدفت هذه الدراسـة الى تقديم نمـوذج لمعرفة فاعلية 

أو بدونها. تم استخدام المنهج التجريبي في هذا البحث بسبب مالئمة  األشرطة المطاطيةفعالية في تنمية مرونة الظهر باستخدام 

يوم الخميس  5/1/0202ث وتم إجراء قياس قبلي لعينة البحث لقياس مستوى مرونة الظهر في تاريخ هذا المنهج لموضوع البح

في نفس الملعب  02/1/0202في الساعة التاسعة صباًحا في ملعب نادي األنصار الرياضي وتم اخذ قياس بعدي في تاريخ 

أسابيع( وبواقع ثالث وحدات في األسبوع  2نة على مدى )وبظروف مماثلة إلجراءات القياس القبلي، حيث تم تنفيذ تمرينات المرو

 4وقد أجريت على عينــة تتكــون مـن )وحدات تدريبية(.  9يوم( بينما كان عدد الوحدات التدريبية ) 01مدة المنهاج التدريبي )

حيث تم تقسيم العينة ( 1土22طالبات( من جامعة طيبة في تخصص علوم الرياضة واألنشطة البدنية بأعمار تتراوح ما بين )

بينما القسم اآلخر من العينة قاموا بعمل تمارين المرونة بدون أشرطة مطاطية.  األشرطة المطاطيةإلى قسمين، طالبتين باستخدام 

ي مستوى هناك تباين ف استخدم في البحث حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وتوصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية:

 لكامل رالظه مرونة تطور في معنوية فروق هناك، األشرطة المطاطيةة لدى عينة البحث وكان التغير األكبر لصالح عينة المرون

 مرونة نميةت في األشرطة المطاطية فعالية اثبات، بدونها أو األشرطة المطاطية مع سواءً  التدريبية الوحدات تأثير بسبب العينة

 .العينة على ملحوظ بشكل الظهر

 اإلحماء.، األشرطة المطاطية ،اإلطالة ،المرونة الكلمات المفتاحية:

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:lora11208@gmail.com
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The Effect of a Training Program Using Rubber Bands to Develop Back Flexibility (a 

Study on a Sample of Female Physical Education Students at Taibah University( 

Abstract  

This study aimed to present a model to find out the effectiveness of Elastic bands in developing 

the back flexibility and to know the extent of their impact and which one is more effective in 

developing the back flexibility with or without Elastic bands. The experimental approach used in 

this research due to the suitability of this approach to the subject of the research. A pre-

measurement was conducted for the research sample to measure the level of the back flexibility 

on Thursday 5/1/2023 at nine o'clock in the morning, at the Al-Ansar Sports Club stadium, and a 

post-measurement was taken on the date 26/1/2023 In the same stadium and under a similar 

conditions to the pre-measurement procedures, where these flexibility exercises were implemented 

over a period of (3 weeks) and at the rate of three units per week, the duration of the training 

curriculum was (21 days), while the number of training units was (9 training units). It was 

conducted on a sample consisting of (4 female students) from Taibah University majoring in sports 

sciences and physical activities, with an age range that between (22 土1), where the sample was 

divided into two parts, two students using Elastic bands, while the other part of the sample did 

flexibility exercises without the Elastic bands. In this research, the calculation of means and 

standard deviations was used, and the researchers reached the following results: There is a 

variation in the level of flexibility of the research sample, and the largest change was in favor of 

the Elastic bands sample, There were significant differences in the development of back flexibility 

for the entire sample due to the effect of training units, whether with or without Elastic bands, It 

has been proved that the effectiveness of Elastic bands in developing the back flexibility 

significantly on the sample. 

Keyword: Flexibility, Stretching, Elastic band, Warm-up. 
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  المقدمة. 1

تطور المجال الرياضي في الفترة االخيرة بشكل كبير في عملية اإلعداد البدني للرياضيين بعد أن وضعت الدول المتقدمة رياضيًا 

البدني على قمة جوانب اإلعداد االخرى إيماناً منها بأن عناصر اللياقة البدنية يجب أن تنمى أوالً بدرجة مناسبة مما دفع اإلعداد 

تلك الدول إلى تخصيص نسب عالية ومرتفعة من ميزانيتها للبحث العلمي في شتى المجاالت إيماناً منها بقيمة العلم حيث أن 

ت التي حظت بنصيب وافر في هذه الدول كظاهرة حضارية تعكس مدى التقدم والرقي الذي المجال الرياضي أحد تلك المجاال

وصلت إليه في الجانب الرياضي والذي تنعكس آثاره على ما تحرزه من انتصارات ميداليات في البطوالت الرياضية المختلفة 

ر طة الرياضية نحو العمل على تحسين وتطويوتتضاعف جهود الباحثون والعاملون في مجال التدريب الرياضي في جميع األنش

األداء في نوع النشاط الممارس بهدف رفع مستوى اإلنجاز في النشاط الرياضي التخصصي اعتمادا على كافة األساليب العلمية 

 .والتكنولوجية في عملية التدريب الرياضي

كما يسعى العالم اليوم إلى بناء المجتمع بطرق علمية وعلى استخدام أفضل ما توصلت إليه البحوث العلمية في وقتنا الحاضر 

حيث اهتم الرياضيون بتدريبات المرونة للوصول الى األداء الرياضي الجيد وتقليل أثر التضخم العضلي والوصول للياقة والصحة 

بمرونة جيدة سوف تساعده مرونته عـلى اسـتخدام بقيـة عنـاصر اللياقة البدنية األخرى بجهد قليل  العامة والريـاضي الـذي يمتاز

وبزمن قصير لتحسين االنجاز وتطويره والمرونة تختلف من رياضة إلى أخرى. ففـي رياضـة اإليقاع يجـب أن يمتاز الالعـب 

جيدة. وفي الدراجات تكون المرونة بمعـدل وسـطي، وهـذا كـاف بمرونة جميـع المفاصـل كي يـتمكن مـن الوصـول إلى نتيجـة 

رغم هذا االختالف من رياضة ألخرى وبشكل عام للنجـاح في األداء الفني ألية رياضة البد من توفر ولو  جيد.للتحرك بشكل 

 .قدر بسيط من المرونة

نات التشريحية والفسيولوجية المميزة لكل منهما وتوصلت الدراسات أن درجة تنمية المرونة تختلف من فرد آلخر طبقا لإلمكا

وأن هذه التنمية تتوقف بدرجة كبيرة على قدرة األوتار واألربطة والعضالت على االستطالة واالمتطاط ويشير البعض إلى أنه 

المرونة يجب االرتقاء بمدى المرجحات لكل أعضاء الجهاز الحركي، كما يجب االهتمام بتمرينات اإلطالة للعضالت  ننميلكي 

 .واألربطة واألوتار

 في تدريبات المرونة وللتوصل الى أفضل النتائج األشرطة المطاطية استخدامأنَّ من طرق تنمية المرونة الفعالة  ونويرى الباحث

 .في تنميتها األشرطة المطاطيةمرونة الظهر للتعرف على مدى فاعلية  افباستهدقام الباحث 

 أهمية الدراسة. 1.1

  يأتي:يمكن إيجاز أهمية الدراسة الحالية فيما 

  في تنمية مرونة الظهر األشرطة المطاطيةتساهم الدراسة في التعرف على فاعلية. 

  األدوات في تنمية مرونة الظهر استخداممساعدة المدربين على. 

  لتنمية عنصر المرونة له أهمية في التطور الحركي األشرطة المطاطيةالتعرف على فاعلية. 
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  وتعتبر الدراسة الحالية أول دراسة تتطرق لهذا الموضوع كما تكمن أهمية الدراسة في تشجيع الباحثين على إجراء

 .وذلك يؤدي الى شق آفاق جديدة للبحث في هذا المجال بحوث جديدة على عينات أخرى وعضالت مختلفة،

  مشكلة الدراسة. 2.1

إعداد برنامجنا يهتم بتنمية صفة المرونة بشكل ملحوظ في حدود معينة ال تتجاوز متطلبات النشاط الرياضي التخصصي ففي  

ثبتت  التي األشرطة المطاطية ستخداماضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في كيفية تنمية مرونة الظهر وإلقاء الضوء على 

المرونة يؤثر على أداء المهارات بشكل عام وهذا ما  فعاليتها في تنمية بعض عناصر اللياقة الصحية وان أي ضعف في عنصر

ظهر ومدى بمرونة ال االهتمامالباحثون إلى  ما دفعالتربية البدنية وهذا  الحظه الباحثون أثناء متابعة األداء الرياضي لدى طالبات

 .على تنميتها األشرطة المطاطيةتأثير 

  أهداف الدراسة .3.1

  األشرطة المطاطيةلمقارنتها بتمرينات أخرى بدون  األشرطة المطاطية باستخدامإعداد تمرينات لمرونة الظهر 

 .وتطبيقها على عينة البحث

  في تطوير مرونة الظهر األشرطة المطاطية باستخداممساهمة التمرينات  على مدىالتعرف. 

  ًاألشرطة المطاطية باستخدامالتعرف على مدى تأثير تنمية مرونة الظهر بدون أدوات مقارنة. 

 التعرف على التغييرات الحاصلة في مرونة الظهر بعد المداومة على التمرينات. 

 فروض الدراسة. 1.1

 هي األكثر فعالية في تنمية مرونة  رطة المطاطيةاألشهناك فروق ذات داللة احصائية تدل على أن تنمية المرونة ب

 .الظهر

 هناك فروق في مرونة الظهر ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي. 

  ال يوجد اختالف بين نسب التطور في مرونة الظهر مما يدل على ان القيم متطابقة بين العينة الضابطة 

  التجريبية في تنمية مرونة الظهر بشكل ملحوظ على العينة األشرطة المطاطيةاثبات فعالية 
 

 الدراسة: مصطلحات .5.1

 هي عصابات قابلة للتمدد تستخدم التمرين،هيا عصابات المقاومة، والمعروفة أيضا باسم عصابات  :األشرطة المطاطية 

  5TYPES OF RESISTANCE BANDS & WHICH(  لكل من العالج الطبيعي واللياقة البدنية العامة.

ARE BEST ،0202) 

 :دعبد الحمي) .قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضية إلى أوسع مدى تسمح به المفاصل العاملة في الحركة المرونة، 

 (1991حسانين، و

 :(0211الحاج، ). إعداد وتهيئة الجسم ألداء النشاط البدني اإلحماء 
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 :إن أية حركة تتطلب تحريك جزء من الجسم إلى الحد الذي تحدث فيه زيادة في حركة أحد المفاصل يمكن  االطالة

 ( 0229نيلسون و كوكوين، ). تسميتها تمريناً لإلطالة ويمكن أداء اإلطالة إما بشكل إيجابي وإما بشكل سلبي

 حدود الدراسة .1.1 

   ( 4اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالبات علوم الرياضة في جامعة طيبة والبالغ عددهم ) البشرية:الحدود

 وطالبتين ةاألشرطة المطاطي باستخدامطالبتين  قسمين:وتم تقسيمهم حسب متطلبات البحث ومشكلة الدراسة الى  طالبات،

 بدون أدوات.

  02/1/0202ولغاية  5/1/0202الفترة من  الزمانية:الحدود. 

  المنورة.ملعب نادي األنصار الرياضي / المدينة  المكانية:الحدود 

  منهج البحث وإجراءاته. 2

 منهج البحث. 1.2

بعد دراسة مشكلة البحث اعتمد الباحثون المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة مشكلة البحث حيث يعد المنهج التجريبي أنسب 

  المناهج البحثية لبحوث العلوم اإلنسانية

 عينة البحث .2.2

( 4لطالبات التربية البدنية بجامعة طيبة في المدينة المنورة والبالغ عددهم ) الغرضيةقام الباحثون باختيار عينة بحثهم بالطريقة 

 الرياضية.طالبات ألن العينة مالئمة لتحقيق أهداف البحث من حيث معرفتهم بممارسة مختلف األنشطة 

 األدوات المستخدمة في البحث .3.2

 شريط قياس متري 

 (1 )مرفقتسجيل قياسات  استمارة 

  (10 صورة)رطل  5-12أشرطة مطاطية بمقاومة خفيفة تعادل  

 ساعة إيقاف 
 

 جمع البيانات وسائل. 1.2

  الظهرالمالحظة: وقد اعتمد الباحثون المالحظة المباشرة لعينة البحث وتسجيل التغيرات الحاصلة في مرونة  

 المصادر العلمية والمراجع 

 الدراسات السابقة 
 

 المستخدمة في البحث االختباراتوصف  .5.2

 (0221حسانين، ). قياس مرونة الجذع والفخذ في حركات الثني لألمام من وضع الجلوس طواًل  االختبار:اسم  -
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 وصف األداء:

مع الحفاظ على الركبتين ممدودتين. يقوم المختبر بثني الجذع لألمام وألسفل يتخذ المختبر وضع الجلوس الطويل بضم القدمين 

مع محاولة دفع أطراف أصابعه إلى ما بعد أصابع القدم على شريط القياس ألبعد مسافة ممكنة والثبات لمدة ثانيتين ويسجل 

 اقصى تمدد للمختبر.

 :توجيهات األداء

 ناء األداء.يثني الركبتين أث أاليجب على المختبر  -1

 للمختبر محاولتين تسجل له أفضلهما. -0

 يجب على المختبر ثني الجذع ببطء. -2

 يجب على المختبر الثبات عند آخر نقطة يصل إليها لمدة ثانيتين. -4

 تسجيل القياسات

 تسجل المسافات التي حققها المختبر في المحاولتين وتحسب له المسافة األكبر بالسنتيمتر.

  المعامالت العلمية .1.2

يعد صدق األداة من الخصائص األساسية المهمة التي يجب توافرها في األداة التي يعتمدها أي بحث وللحصول على  الصدق:

ة القياس والتقويم في التربي صدق مقياس مرونة الظهر تم الرجوع إلى اختبار ثني الجذع لألمام من الجلوس الطويل من كتاب

الذي يوضح أنه للتأكد من صدق القياسات يجب على المختبرين أداء محاولتين للقياس للتأكد  (،0221حسانين، )البدنية الرياضية 

 ثبات األرقام المعطاة.

الختبار لغ معامل االرتباط بين نصفي ااجري الثبات على عينة البحث واستخدم الباحثون طريقة التجزئة النصفية إذ ب الثبات:

(2,2)  

 .مرونة الظهر تم تطبيقه على أفراد العينة الختباربعد استكمال الشروط العلمية المطلوبة كافة  المقاييس:تطبيق 
 

  الوسائل اإلحصائية:. 2.2

  استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية اآلتية

 . الوسط الحسابي1

  . االنحراف المعياري0

  . قانون النسبة المئوية2

 . معامل االرتباط البسيط4

 القبلية االختبارات  

األنصار الرياضي على عينة  الساعة التاسعة صباًحا في ملعب نادي 0202/1/5القبلي بتاريخ  االختبارقامت الباحثات بإجراء 

 .البحث

 الوحدات التدريبية  

للمنهاج التدريبي اذ أن لكل لون نسبة  االخضروتم اعتماد اللون  المطاطيةاألشرطة  باستخدامقام الباحثون بإعداد تمرينات 

 .طاطية وحجم يختلف عن اللون اآلخرمقاومة وم
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  يوم. 01 مدة المنهاج التدريبي -

  وحدات تدريبية 9عدد الوحدات التدريبية  -

  تم زيادة األحمال التدريبية وفقاً لزمن األداء -

 االختبارات البعدية  

 وتحت نفس الظروف التي تم إجراء االختبار القبلي بها 0212/1/02البعدية بتاريخ  االختباراتتم إجراء 

 الوحدة التدريبية : أهداف(1) جدول

 

 : المنهاج التدريبي(2) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنمية مرونة الظهر هدف الوحدة التدريبية

 د 12األسبوع األول:  زمن الوحدة التدريبية

 د 11األسبوع الثاني: 

 د 02األسبوع الثالث: 
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 عرض النتائج وتحليلها. 3

 المعالجات االحصائية (3جدول )

 

 مطاطيةاألشرطة الأن المعالجات اإلحصائية للفرق بين القياس القبلي للعينة التي خضعت لمقاومة  2يتبين من خالل الجدول رقم 

  (2.11معياري ) وانحراف( 19.5الوسط الحسابي لها )

  (.2.11معياري )( وانحراف 5..0اما القياس البعدي كان الوسط الحسابي )

  (2( وانحراف معياري )02كان ) األشرطة المطاطيةأما الوسط الحسابي للقياس القبلي للعينة التي لم تخضع لمقاومة 

 (.2( وانحراف معياري )05والقياس البعدي كان الوسط الحسابي له )

  في االنحراف المعياري ان قيم البيانات غير مشتتة أي أن القيم كانت متساوية. (2*تعد القيمة )
 

 المتوسط الحسابي قبل البرنامج التدريبي (1)شكل 

 

جامعة  المطاطية( لطالبات لألشرطة)العينة التي خضعت  االختبارات القبليةعند مقارنة متوسط نتائج  (1الشكل )نالحظ من خالل 

وجدنا فجوة بين قيم الوسط الحسابي ونفس الفجوة في قيم الوسط  األشرطة المطاطيةالعينة التي لم تخضع بين  ( مع19.5طيبة )

 .األشرطة المطاطية( لدى العينة التي لم تخضع لمقاومة 02الحسابي )

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20

20.1

الوسط الحسابي

الوسط الحسابي قبل البرنامج التدريبي 

باستخدام األشرطة المطاطية بدون األشرطة المطاطية
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المتوسط الحسابي بعد انتهاء البرنامج التدريبي (2) شكل

 

المطاطية( لطالبات جامعة طيبة  لألشرطةعند مقارنة متوسط نتائج البعدية )العينة التي خضعت  (0شكل )نالحظ من خالل 

 (.05)قيم الوسط الحسابي  فيوجدنا فجوة كبيرة  األشرطة المطاطيةمع العينة التي لم تخضع بين ( 5..0)

 

 نسبة تقدم العينة (3) شكل

 
 

تقدم  الزيادة فياما  ،%41.4الى  %11السابق نالحظ نسب الزيادة في تقدم العينة بالشريط المطاطي من  شكلمن خالل ال

 .%05الى  %12العينة بدون استخدام الشريط المطاطي من 

 

 

23

24

25

26

27

28

29

الوسط الحسابي

المتوسط الحسابي بعد انتهاء البرنامج التدريبي

باستخدام األشرطة المطاطية  بدون األشرطة المطاطية

0

10

20

30

40

50

60

70

80

قبل اثناء اثناء بعد

نسبة تقدم العينة 

بدون الشريط المطاطي باستخدام الشريط المطاطي
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 معدل الزيادة األسبوعية (1) شكل

 
 

وبين  %12الفرق بين االسبوع االول والثاني حيث كان معدل  1ولى كبيرة لدى العينة معدالت الفروقات في القياسات األ كانت

ويمكن تفسير هذا الثبات بسبب ثبات الشريط المطاطي  %14وبين االسبوع الثالث والرابع  %14االسبوع الثاني والثالث 

عدل متناقص في معدل الفرق بين األسابيع حيث بدا الفرق بين االسبوع االول والثاني ب 0حصل في العينة  (. بينما)المقاومة

وقد يرجع السبب الى الشعور بالتعب او عدم أخذ  %0وبين االسبوع الثالث والرابع  %9وبين االسبوع الثاني والثالث  10.5%

 .قسط كافي من النوم
 

 مناقشة النتائج. 2.3

 رطة المطاطيةاألشب يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية بالتدريب( 0( والشكل )2)من الجدول 

 اطيةاألشرطة المطشدة  باختالفوتصميم تمارين  األشرطة المطاطية باستخداموبدونها، سبب ذلك إلى طبيعة تمارين المرونة 

ومدى مرونة العينة. حيث ساعدت على زيادة مدى المرونة كما يؤدي اتساع مدى الحركة في مفصل الظهر الى إتاحة الفرصة 

قوم بتحديد ذكرها عندما ت ما يتمفي المرونة غالباً  أكبر،الطول المناسب لالنقباض من ثم يسمح بإنتاج قوة  كي تعمل العضالت في

( 1991لعال )االلياقة البدنية في انخفاض المرونة عند الفرد تعد المؤثر والعالمة األولى النخفاض مستوى اللياقة البدنية. ويؤكد أبو 

( 0211، ويرى )فاخر الرياضي.ي الى اعاقة مستوى إظهار القوة والسرعة والتوافق لدى " ان ضيق العمل على المفاصل يؤد

ألرضي ا والتنس"إن المرونة تعمل على زيادة المدى الحركي المؤثر الستخدام القوة في بعض األنشطة الرياضية مثل الجولف 

يجب أن تكون االطالة بشكل  إله( 0225،أيلينوترى )ويرى الباحثين أن نسبة التطور في مرونة الظهر كانت واضحة.  19

صحيح حتى ال تكون موجعة ألن األلم يكون مؤشر بوجود خطأ ما وال تفرط في امتداد مفاصلك الن هذا سوف يضع جهداً على 

دراته من قواإلطالة تكون في حدود إمكاناتك الذاتية وليس مقارنة بما يستطيع فعله اآلخرون. أي لكل فرد  بها،األربطة الخاصة 

ينبغي زيادة الوعي بين طالبات التربية البدنية في المجتمعات المحلية  ذلك،الجينات والقدرات. وعالوة على  باعتمادالمرونة 

 .األشرطة المطاطيةوتعزيز تمارين 
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معدل الزيادة االسبوعية

باستخدام األشرطة المطاطية بدن األشرطة المطاطية 
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 (2لشكل )أما بالنسبة ل

ـن تطور المرونة بدون اشرطة مطاطية وقد م أكبر األشرطة المطاطيةيرى الباحثون أن نسـبة التطـور فـي المرونـة باستخدام  

أما  %41.4الى  %11تبين وجـود فـروق من خالل الرسم السابق نالحظ نسب الزيادة في تقدم العينة بالشريط المطاطي من 

  %05الى  %12تقدم العينة بدون استخدام الشريط المطاطي من  الزيادة في

ة التي بعكس العين األشرطة المطاطيةوعية لدى العينة التي خضعت لمقاومة وقد لوحظ فروقات واضحة في نسبة الزيادة االسب

 .األشرطة المطاطيةلم تستخدم 

 (4للشكل )أما بالنسبة 

حيث كانت معدل الزيادة بين األسابيع فارقة بين القسمين، نرى ان هناك تطور ملحوظ في الزيادة عند العينة التي استخدمت 

بينما التي لم تستخدم فكان هناك زيادة للمرونة في أول األيام بنسبة بسيطة ولكن سرعان ما هبطت تلك  األشرطة المطاطية

عود الجسم فكانت ايضاً بسبب ت األشرطة المطاطيةالنسبة بسبب تعود الجسم على مقاومة أما بالنسبة لثبات الزيادة في استخدام 

 .على قوة مقاومة الشريط المطاطي
 

 سابقةاللنتائج مع االسترشاد بالدراسات مناقشة ا. 3.3

  األشرطة باستخدام" أن التمطية الثابتة يمكنها أن تطور المرونة " وقد قام الباحثون  (0212)نويره و سليم، أشار الباحث 

على عينة البحث في تنمية مرونة الظهر عن طريق تمارين التمطية الثابتة أوعز الباحثون أن استخدام المقاومات  المطاطية

  في تمارين التمطية كما تبين في النتائج أدت الى التطور السريع في مرونة الظهر األشرطة المطاطيةالمختلفة من 

  األشرطة يتضح أن هناك عالقة طردية في تنمية عنصر المرونة ب (0212س، مناتي، و كنعان، )عبابالرجوع الى الدراسة

في أن يكون لها الفرق  األشرطة المطاطيةوهذا ما يشير الى مدى إمكانية  العضلية،وايضاً تنمية صفة القوة  المطاطية

 األكبر في تنمية عنصرين من عناصر اللياقة البدنية

  ن لو تم إدخال يلباحثل اتضح (0212)مصطفى، إذا كانت المرونة تنمى بشكل أفضل عند األطفال كما أثبتت الدراسة

في تنمية المرونة لدى األطفال قد يكون لها تأثير أكبر في تنميتها" قدرات التكيف مع برامج المرونة  األشرطة المطاطية

 له قابلية أفضل للتحسن من البالغ". بينت بأن الطفل

  الى أن التمارين العالجية آلالم المنطقة القطنية المستخدمة كان قسًما كبيراً منها الغرض (0211)محسن، أشارت الدراسة

األشرطة إدخال برنامج الرئيسي منه هو المرونة وقد ساهمت في زيادة مرونة المفاصل ويرى الباحثون أنه إذا تم 

في البرنامج التدريبي قد يكون لها فعالية أكبر في زيادة مطاولة بعض العضالت ومرونة بعض العضالت  المطاطية

 األخرى.
 

 والتوصيات والمقترحات: االستنتاجات. 1

 . االستنتاجات1.1

  األشرطة المطاطيةهناك تباين في مستوى المرونة لدى عينة البحث وكان التغير األكبر لصالح عينة  

  ما بين القياس القبلي للعينة والقياس البعدي عندمرونة الظهر لكامل العينة وجود فروق معنوية في تطور 

 .التجريبيةلعينة الضابطة والعينة سواًء مع ا االنتهاء من البرنامج التدريبي

http://www.ajrsp.com/
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  ما بين العينة الضابطةوجود فروق معنوية عدم  

  التجريبية في تنمية مرونة الظهر بشكل ملحوظ على العينة األشرطة المطاطيةاثبات فعالية 

 التوصيات .2.1

  األشرطة المطاطية باستخدامالتأكيد على إعداد المناهج والخطط التدريبية التي تساعد على تنمية مرونة الظهر 

 وإعطاء تمارين ومناهج تدريبية متنوعة تخدم في رفع مستوى المرونة

  إجراء االختبارات البدنية التي تساعد على التعرف على مستوى المرونة لطالبات التربية البدنية وقياس مستوى

  التغيرات والتكيفات الحاصلة من جراء التدريب.

 مستقبليةاقتراحات ودراسات  .3.1

 بار نتائج هذه الدراسة وتعميمها على مدربي اللياقة البدنية لزيادة معرفتهم بفوائد تنمية المرونة عن األخذ بعين االعت

 األشرطة المطاطية استخدامطريق 

 إجراء دراسات أخرى مشابهة لتنمية مرونة الرجلين  

  سنة حتى تعطي نتائج أفضل 10 - .إجراء دراسات أخرى مشابهة على األطفال في سن  
 

 المراجع. 5

 المراجع العربية. 1.5

)المجلد الطبعة الثالثة(. دار الفكر  اللياقة البدنية ومكوناتها(. 1991أ.د.عبد الحميد ، أ.د. محمد صبحي حسانين. ) -1

 العربي.

 مكتبة جرير. تشريح اطالة العضالت.(. 0229ارنولد نيلسون، و جوكو كوكوين. ) -0

 المملكة االردنية: من المحيط الى الخليج. واالحماء في التدريب الرياضي.االعداد البدني (. 0212اشرف محمود. ) -2

 (.0200، 20 10. )اإلطالة: التركيز على المرونة -4

تأثير استخدام تمرينات المرونة بواسطة المستقبالت الحسية (. 0200الجمال، أ.م.د صالح مسعود، م.د أحمد. ) -5

 سنوات .ة أداء الجملة اإلجبارية لناشئات الجمباز الفني تحت لتحسين مستوى األداء البدني ودرج PNFالعضلية 

 ((.0الجزء ) 94)المجلد العدد 

دار األكاديميون للنشر  أسلوب حياة الرياضي )الدليل إلى تكامل اإلعداد وجودة األداء(.(. 0201الحوري، علكة. ) -2

 والتوزيع.

 The Saudi لتطوير الصحة والرياضة المنزلية.األجهزة الرياضية المنزلية (. 0211الدايل، عبدالعزيز. ) -1

Federation For Physical Education And Sports. 
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اثر تمرينات باستخدام الحبال المطاطية على بعض عناصر (. 0212ايمان عباس، نازك مناتي، و محمد كنعان. ) -.

 العراق. اللياقة الصحية لدى طالبات كلية التربية الرياضية جامعة السليمانيية.

 (. الجنادرية للنشر والتوزيع.1)المجلد ط  أساسيات التدريب الرياضي(. 0211خالد تميم الحاج. ) -9

 سكرة. اسس تنمية المرونة العضلية عند الرياضيين.(. 0212د. ولد حمو مصطفى. ) -12

مدينة نصر، القاهرة:  (.4)المجلد ط  القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضية(. 0221د.محمد صبحي حسانين. ) -11

 دار الفكر العربي.

 )المجلد الجزء األول (. سلسلة اللياقة البدنية )المرونة((. .022صالح جعفر. ) -10

تمرينات االستطالة لعضالت الظهر والرباطات الفقرية لعالج االم المنطقة القطنية (. 0211طالب جاسم محسن. ) -12

 العراق. ( سنة.42 - 25لالعمار )

 الجزائر. تأثير المرونة وتمارين التمديد على االداء الرياضي.(. 0212و بزيو سليم. )عمار نويره،  -14

 المناهل.  اللياقة البدنية.(. 0215فاضل حسين. ) -15

 المراجع األجنبية. 2.5

1. 5 TYPES OF RESISTANCE BANDS   & WHICH ARE BEST ( .0202 .)  

 

 االلكترونية مراجع المواقع. 3.5

-https://ar.uatrainings.com/posts/10583-how-to-thin-the-waist)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -1

quickly-tricks-of-waist-slimming 

-https://ar.uatrainings.com/posts/10583-how-to-thin-the-waist)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -0

quickly-tricks-of-waist-slimming 

 https://www.wmadaat.com/?app=article.show.1424)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -2

 https://pin.it/6aNjx0c)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -4

 https://pin.it/43x4hMH)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -5

 https://pin.it/5sRtAog)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -2

)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -1

https://www.google.com/amp/s/ar.wikihow.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%2
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5AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-

%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-

%25D8%25B8%25D9%2587%25D8%25B1-

%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-

%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%2 

-والعمود-الظهر-إلطالة-/تمارينhttps://www.arabmaze.com/2020/11)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -.

 htmlالفقري.

)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -9

https://books.google.com.sa/books?id=m1FjDwAAQBAJ&pg=PA34&dq=%D8%A7%D

9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%87&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwi1_ZLLot

v8AhUaRKQEHX2KBwoQ6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%

A7%D8%B4%D8%B1 

 https://pin.it/M11JhaF)بال تاريخ(. تم االسترداد من  -12
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 جدول الرسوم البيانية والجداول

  الجداول

  الصفحة  الوصف  رقم الجدول

 . هدف الوحدة التدريبية 1
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 9 جدول المعالجات اإلحصائية 2

 المتوسط الحسابي قبل البرنامج التدريبي 4
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  العينةنسبة تقدم  2

 11 معدل الزيادة األسبوعية 1
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 ميكانيكا اللحام أعمالية في تحسين جودة عملية التدريب في اإلنتاجأثر المشاريع 

The Impact of Productive Projects in Improving the Quality of the Training Process in 

Welding Mechanics 

 العوضي محمد أحمد محمدالمهندس/  :إعداد

 الكويت دولة والتدريب، التطبيقي للتعليم العامة الهيئة الميكانيكا، قسم في مدرب

Email: ma.alawadhi@paaet.edu.kw  

 

 رجب حامد ناظك اسالم المهندس/

 الكويت دولة األسترالية، الجامعة

 

 :الملخص

تعتبر العملية التدريبية من الركائز األساسية إلخراج فني قادر على مواكبة التطور الهائل في الحياة الصناعية، لذا كان على 

معدي برامج التدريب التركيز على عناصر التدريب وضبط ان كانت مواكبة للحداثة ام ال. ولما كانت عملية التدريب عملية 

طالما أن التكنولوجيا متطورة لذا كان لزاما علينا البحث والوقوف على أساليب جديدة للتدريب وتصميم حقائب مستمرة ال تنتهي 

اإلمكانيات المتاحة وبحث سبل استغاللها وتنويع مصادر المعرفة للخروج  ىوالوقوف عل يلمالحقة التدفق المعرفي والمهار

عمليات تدريبية فعالة من خالل إشراك المتدربين  إجراءالبحثية حول مدى  بكفايات خريج ذات كفاءة عالية، وتدرس هذه الورقة

فضال عن خضوعهم لبرامج تدريب تقليدية تعتمد على تصميم منهجي  منتجات تصنيعية متواجدة في الحياة العملية على إنتاج

درب التدريب فالتزم الم جراءدي إلاالولى خضعت بنظام تقلي  دورتين إجراءللتدريب فقط، وقد اعتمد البحث على  أكاديمي

نب عمليات تصنيعية لمنتجات بجا جراءة أما الدورة الثانية تم إخضاع المتدربين إلأكاديميالتدريب طبقا لخطة  إجراءب  فيها

 ثفكانت النتيجة لصالح الدورة الثانية مما يعنى أنه لزاما علينا وضع خطط التدريب محل اهتمام من حي كاديميالتدريب األ

إلخراج متدرب قادر على الموائمة بين ما هو يدرس من خالل مكان التدريب وبين ما هو قائم  .المحتوى وآلية التنفيذ المحددة له

 .في سوق العمل ولتقليل الفجوة الدائمة بينهما والتي يتم مالحظتها دائما

 .ةاكاديمياألالدراسة  ،سوق العمل ،منتجات صناعية ،أوضاع اللحام ،لحام المعادن ،التدريب التقليدي المفتاحية:الكلمات 
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The Impact of Productive Projects in Improving the Quality of the Training Process in 

Welding Mechanics 

 

Abstract 

The training process is considered one of the main pillars for producing a technician capable of 

keeping pace with the tremendous development in industrial life. Therefore, the preparers of 

training programs had to focus on the elements of training and adjust whether they were keeping 

pace with modernity or not. And since the training process is a continuous process that does not 

end if the technology is advanced, so it was necessary for us to research and identify new methods 

of training, design portfolios to pursue the flow of knowledge and skills, stand on the available 

capabilities, discuss ways to exploit them, and diversify the sources of knowledge to come up with 

highly qualified graduate competencies. The extent to which effective training operations are 

carried out by involving the trainees to produce industrial products that are present in practical life 

as well as their submission to traditional training programs based on an academic methodological 

design for training only. As for the second course, the trainees were subjected to manufacturing 

operations for products in addition to the academic training. To produce a trainee who is able to 

harmonize between what is taught through the place of training and what is existing in the labor 

market, and to reduce the permanent gap between them, which is always observed. 

Keywords: Traditional training, metal welding, Welding positions, Industrial products, Labor 

market, Academic study. 
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 :المقدمة 1.

ية التدريب ليها حيث تعتبر جودة عملإها التي تسعى للوصول أهدافتحقيق ل الحديثة وذلكتهتم الدول اهتمام بالغ بالنظم التعليمية 

ن خالل ما عملية تقييم مستمر مإلى  أن جودة التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية تحتاج اكما هدا األلتحقيق  أساسيمطلب 

يدلل على مخرجاتها واكفاءتها، ونجاح مناهجها وتطبيقاتها العملية. فكان لزاماً االهتمام بمؤشرات األداء الداخلية والخارجية في 

( وهنا تسعى 8102، هوليس ،العريمى)لتعليمية، ومن واقع إدارة الموارد البشرية وتدريبها هذه المؤسسات من داخل العملية ا

تقييم أوضاعها الداخلية واختبار مخرجات التدريب دائما والوقو  اذا ما اكان هذا التدريب مالئم ومتالئم مع إلى  مؤسسة التدريب

مر تدارك األإلى  ا هو قائم في التدريب وبين سوق العمل اسرعتواذا ما ارتأت مؤسسة التدريب فجوات في م ،سوق العمل ام ال

عضو  االراجعة وهذا حال المؤسسات القيمة التي تريد ان تحتل الصدارة فضال عن اكونه بالتغذيةوإعادة التقييم وهذا ما يسمى 

 ،نموه حراكات وترقب ،الخصوص وجه على والتقني المهني الفترات األخيرة تم االهتمام بالتعليم  يمنتج وفعال في المجتمع  وف

 مواجهة من يمكنه مستوىإلى  ويصل ،منه المتوقعة باألدوار ويقوم اكي يقوى ،وتوفير شتى صور الدعاية والدعم ،مشكالته وتفقد

 التعليم في تقع العالم في التعليم في نظم الحاصلة والتغيرات التجديدات أغلب إن القول يمكن حتى ،والمستقبلية ،التحديات الحالية

 التي وتحدياته ،التعليم هذا لمطالب الموازية المثلى االستجابة في النامية و الدول المتقدمة الدول بين الفارق مع ،والتقني المهني

وثمت تمت مالحظات في عمليات التدريب وبرامجها ظهرت في الفترة  (7، ص 8112، حمدأ، )الحاج تطورهتعوق مسيرة 

حث وعلى الباحثين االهتمام بتلك العوائق والباألخيرة تتبلور في وجود بعض العوائق التي تحول دون اتمامها بطريقة صحيحة 

تدريب عداد والتجهيز في مراحل الوبتتبع تلك العوائق ااكتشفنا ان هناك قصور واضح في عمليات اال ،عن سبل إليجاد بدائل لها

باإلضافة الي افتقار عمليات التدريب الي روح التطوير وعدم موااكبتها الثورة الصناعية الهائلة وقد آثرت في هذا البحث على 

 ةطرح عائق من العوائق التدريب المالحظة من خالل الممارسة العملية والبحث عن سبل علمية وعملية إليجاد الحلول المناسب

 .له

 :مشكلة البحث. 1.1

تتراكز المشكلة حول وجود فجوة بين عملية التدريب وبين ما هو متواجد في سوق العمل وورش العمل الفعلية حيث تمت عملية 

فعلية مختلف عن المتدرب الذى تدرب على  أعمال أية فقط خالية من أاكاديميعلى دراسة  همالحظة ان المتدرب الذى تم تدريب

يجد رهبة عند العمل ويستمر وجودة داخل الورش غير فعال لفترة من الزمن اما  فاألول اكاديمياألفعلية بجانب التدريب  أعمال

 وتوائمه حاقهالتمر في عملية ة وهذا ما يسهل األاكاديمياأل دراستهاثناء التدريب بجانب  هوتمرن علي الفعليفقد خاض العمل  الثاني

آثر المنتجات التي تم انتاجها فعليا اثناء التدريب على المتدربين وذلك من هذه الورقة البحثية وتدرس سريعا مع محيط العمل 

 .خالل تجربة عملية

 :هدف البحث. 2.1

 :تياآلن هد  هذا البحث يتلخص في إ

 تحديد معوقات عملية التدريب -

 .ومستوى التدريبثر المشاريع على مستوى المتدرب أتحديد  -

 .للفجوة المتواجدة بين ما هو قائم في التدريب وبين ورش العملالبحث عن حلول  -
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 :منهج البحث. 3.1

في  تغيرات إجراءثم  أعمالعمليات تدريب فعلية على  إجراءفي البحث وذلك من خالل  التجريبيسو  يتم استخدام المنهج 

 .تلك التغيرات على مخرجات عملية التدريبوفحصها وإخراج آثر التغيرات تحليل هذه العملية التدريبية ثم 

 

 :اإلطار النظري للبحث. 2

يحتوي اإلطار النظري على مفردات تكون داعمة لبيان محتوى اإلطار العملي وتوضيح مفهوم البحث لذا تم اختيار العناصر 

 :التالية

 .مفهوم عملية التدريب. 2.1

لبشرية ا أنشطة المواردنه نشاط من ضمن أتعريف مفهومه ب التدريب فيمكناكثرت مفاهيم عملية التدريب وتنوعت طبقا لنوع 

تزويد الشباب إلى  ويمكن تعريف التدريب على انه نشاط مخطط يهد  (28 ص ،8112 ،عبد الرحيم). للتطوير والتأهيل

نه اكل عمل من أتعريف آخر  بوهناك ( 98 ص ،8111 ،الباقيعبد )نفس التعريف السابق اكما ذاكر وهو  بالمهارات والمعلومات 

 ص، 8112 ،عبيد) وظروفهلضمان االلمام بدقائق العمل بالمعلومات والمهارات والمعار   تزويد العاملينإلى  شأنه ان يؤدى

 البد ان يكون من أراكانها وهو ااكساب هل ترتكز عليمن خالل التعريفات السابقة نستنتج ان لعملية التدريب مفهوم شامو (88

دريب ويعتبر الت  .مفهوم شامل لعملية التدريبعمليات تصنيعية  وهذا  إجراءالمتدربين معار  ومهارات وانماط سلواكية لهد  

احد وعملية مدروسة لتعديل االتجاه أو المعرفة أو السلوك المهاري من خالل ااكتساب بعض الخبرات لتحقيق أداء فعال في نشاط 

تحسين المعار  والقدرات المهنية، إلى  ( وهو مجموعة األنشطة التي تهد 002ص، م8119، أو مجموعة من األنشطة )اكشواى

 مع األخذ في االعتبار إمكانية تطبيقها في العمل، اكما أنه النشاط الخاص بااكتساب وزياد معرفة ومهارات الفرد ألداء عمل معين

 لمفرداتا في بينهما تتشابك تعريف من أاكثر في ودمجها التدريب عملية تلخيص يمكن بالتالي(. 0 ص م، 8010 الفتاح، عبد)

 .الموضح بالمخطط االستعانة ممكن التدريب ةيللعم مفهوم ولتحديد( أهدا  – مهارات – معار  – سلواكيه انماط) تيةاآل

 

 

 

 

 

 

 
 

العملية 
ة التدريبي

انماط 
سلوكية

مهارات 

اهداف

معارف 

 )المصدر الباحث( العام لعملية التدريب التعريف( 1) مخطط
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الل أنماط سلواكية وذلك من خإلى  لتصل بل تتعدى فقط،ساب مهارات عملية تال تقتصر عملية التدريب على اكونها ااك بتالي

ان سواء اكتبدأ الدورة التدريبية ولها هد  منشود محدد ذ إمنشودة  أهدا تحمل في تكوينها أيضا  وهي .تخطيط جيد للتدريب

 ىيمكن طرح المفهوم العام لعملية التدريب عل واو سلواكي او جميعهم وهذا ما وضحه المخطط الموضح عالية  مهاريمعرفي او 

  وللتدريب آثار أخرى منها  (2م، ص  2101 رضا،)نه نمط تفكير وسلوك لمتدرب في ضوء االحتياجات والمشااكل الفعلية أ

وتعريف العاملين بما هو مطلوب  ،وطرق وانسياب العمل ،هدا األية واألداء التنظيمي من خالل الوضوح في اإلنتاجزيادة 

 هدا أاألفراد العاملين ب أهدا التنظيمية المطلوبة ويساهم في توحيد وربط  هدا وتطوير المهارات لديهم لتحقيق األ ،منهم

 (يسن ،ضرار)المنظمة 

 .عملية التدريب في ورشة اللحام أهمية .2.2

س بين المؤسسات على تحقيق التناف ية ويعملاإلنتاجللمؤسسات التعليمية او الفنية  القدراتاألساسية لتنمية من المداخل يعد التدريب 

 أهميةتختلف  ( وال08 ،8112 ،أبو بكر) التكنولوجيوحمل أعباء التقدم قادر على المنافسة  فنيوذلك من خالل اعداد اكادر 

ان يستمر التدريب طول الحياة  واساليبها ويجب هدا تحقيق األ ولكن يكون االختال  في طرق ألخرى،التدريب من مؤسسة 

 المؤسسةعملية التدريب في هد   أهميةترجع و  (8117 ،عبد هللا)العمل  التكنولوجيا ومجاالتنظرا للتقدم الهائل في الوظيفية 

عملية التدريب الي مدى احتياج  أهميةوتزيد  هدا األ هذهمن التدريب وامكانياتها المتاحة وقدرة العنصر البشرى للوصول الي 

عملية  ميةأهالمهن فمثال احتياج المجتمع لمهنة الكهرباء والميكانيكا تزيد من  لهذهوتفاوت االحتياجات  التقنيةالمجتمع للمهن 

 تعلم مهنة التبريد والتكيف في البالد الحارة وتقل في أهميةمن مكان لمكان فتزيد  هميةوايضا تختلف األ المهن هذه ىالتدريب عل

 أهميةزيد من ت التيوتعتبر عملية التغير الدائم والتسارع الهائل في التكنولوجيا من العوامل  .من طقس بارد يتعان التيالبالد 

اجة دائمه لعملية التدريب لموااكبة التغير الحادث والتحديات والصعوبات المختلفة في ح يعملية التدريب اذا ان العنصر البشر

 ,Noe) الالزمةبيئة العمل نتيجة عدم مرونته وتأقلمه في عملية التدريب وااكتسابه المهارات  يوجهها فييمكن ان  التي

Hollenbeck, Gerhart and Jackson, 2011, p. 189 والى جانب أن التدريب يعمل على تعديل السلوك بشكل فردي أو .)

الداة ا فهينقاط القوة والضعف لدى منظمة التدريب وبالتالي  علىجماعي من خالل ااكتشا  خبرات المهنيين واكذلك التعر  

 .Khan, Khan and Khan, 2011, p. )المرجوة هاأهدافإذا ما أُحسن استثمارها وتوظيفها تمكنت المنظمة من تحقيق  التي

سسات لدى المؤ اإلنتاجالمنشودة. وفي غالب عمليات  هدا األ هذهالمواكل لها تنفيذ  المؤسسةوورشة اللحام هنا تعتبر نموذج ( 63

محددة فمثال صناعة السيارات يعد تخصص اللحام مكون من مكونات  وظيفةتكون ورشة اللحام جزء من مكون قائم لها  يةاإلنتاج

عملية التصنيع في المكون الصغير تعطى منتج غير مكتمل وغير  فإخفاقللتخصص  هميةواأل الحاجةانتاج السيارة وهنا تزيد 

  .النهائيفي المكون الصغير يظهر في المخرج  نمطهبالتالي زيادة قدرات التدريب وتغيير  .للمنافسةقابل 
 

 أنواع عمليات التدريب داخل ورشة اللحام .3.2

تتنوع عمليات التدريب داخل ورشة اللحام فال تقتصر فقط على اللحام، بل تمتد لتخدم األقسام األخرى وتعتبر عملية اللحام من 

 :تياآلالعمليات التصنيعية ذات المرتبة العالية في المجاالت الصناعية ويمكن تلخيص العمليات في 
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 لحام القوس الكهربي باستخدام سلك مغلف  ىالتدريب عل ■

ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين القطب  ،نواع اللحام على االطالقأهم أحد ألحام القوس الكهربائي هو 

درجة حرارة اكافية لصهر المعدن درجة مئوية وهي  211إلى  والجزء الملحومة تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام

في نقطة اللحام او صهر معدن اضافي من سلك ويلتحم عند تبريده مكونا وصلة متينه و يمكن الحصول على التيار الكهربائي 

 الالزم لعملية اللحام بالطرق التالية اما بواسطة مولدات التيار الكهربائي ذات التيار المستمر او  عن طريق محوالت اكهربائية

تعطي تيار متردد ويستخدم اللحام التيار المتردد بكثرة عن اللحام بالتيار المستمر وذلك لرخص المعدات الالزمة لعمليات اللحام 

بالتيار المتردد عالوة على صغر الطاقة الالزمة في عمليات اللحام ويستخدم اإلليكترو او ما يسمى ايضا بأسياخ اللحام وهو عبارة 

ادة صلبة عبارة عن أاكاسيد هذه ملم مغلف بم 8إلى  ملم 5وقطرة يتراوح بين  .سنتيمتر او أطول 81طوله  عن سيخ من المعدن

بعضه البعض باكاسيد تساعد على التفاعل الذي يتم عند عملية اللحام وتساعد بتكوين الجو المناسب للمعدن الذائب لكي يلتصق األ

طلق م( مراكب على المنفذ الذي يوغالبا يكون اإللكترو )سيخ اللحا .اللحام بسهولة ابدااكاسيد فلن تتم عملية ومع عدم وجود هذه األ

لقوس وتعتبر عملية لحام ا .وهكذا عند خروج االلكترونات التي تمر من خالل االلكترود .لكترونات ويسمى بقبض االلكتروداإل

م ومنها يشتق عمليات لحا .س اكل عملية تدريب واساسهارأ وهيية اإلنتاجالكهربي هي أاكثر عمليات اللحام انتشارا في الورش 

 .اخرى وعلى مااكينات اخرى والشكل التالي يوضح المكونات التي يلزم معرفتها للعمل على هذه المااكينات

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ستلين:أكسى اللحام والقطع بواسطة غاز األ ىالتدريب عل ■

بغاز األاكسي أستلين هو أحد عمليات اللحام باالنصهار التي يتم فيها صهر المعدن بواسطة تفاعل اكيميائي يُنتج الحرارة، اللحام 

درجة االنصهار بواسطة الحرارة الناتجة عن التفاعل، ويمكن إضافة معدن آخر للتعبئة في براكة اللحام، إلى  يتم تسخين المعدن

بكثرة في االشغال قليلة السمك مثل الصاج ويتم رفة بدائية بسيطة، يستخدم غاز األاكسي م ولكنها مع0285قد عر  منذ عام 

ي يوضح والشكل التال .والفونيه تورش اللحامولكن بتغيير  السميكة،عمليات القطع للمعادن  إجراءفي  المنظومةاستخدام نفس 

 .الطريقة بهذهمنظومة اللحام والقطع 

 ( ماكينة لحام القوس الكهربي 1صورة )
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 لحام الكربون: ىالتدريب عل ■

وهو  ،(GMAW) واختصاره"  Gas Metal Arc Weldingاللحام بالقوس المعدني والغاز، والمعرو  باللغة اإلنجليزية " 

أنواع اللحام بالقوس الكهربائي حيث ينصهر المعدن تحت تأثير الحرارة العالية الناتجة عن قوس اكهربائي يحدث بين سلك  أحد

أثناء عملية اللحام، تتم حماية القوس والبراكة المنصهرة من  معدن األساس()اإللكترود( وقطعة الشغل ) لحام متصل ومستهلك

الغازات تكون الغازات المستخدمة إما خاملة أو نشطة، وبالتالي يتم تقسيم اللحام بالقوس  الهواء الجوي بواسطة غاز أو خليط من

 :قسمينإلى  (GMAW) المحجب بالغازالمعدني 

 (MIG. )واختصاره" Metal Inert Gasبالقوس المعدني والغاز الخامل " اللحام -0

 (.MAG) واختصاره" Metal Active Gasاللحام بالقوس المعدني والغاز النشط " -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستلين  أكسى لحام غاز األمعدات ( 2صورة )

 معدات لحام غاز االكسى استلين   (2صورة )
 ( ماكينة لحام ثاني أكسيد الكربون   3صورة )
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 لحام االرجون: ىالتدريب عل ■

 هو أحد عمليات اللحام بالقوس الكهربائي حيث تتولد حرارة بواسطة قوس اكهربائي ينتج بين قطب تنجستن غير مستهلك وقطعة

ات زامن الغ وخليطمنطقة اللحام ويحجب القوس ومنطقة اللحام بواسطة غاز خامل إلى  ويضا  معدن الملء بشكل مستقل ،العمل

الخاملة ويستخدم في لحام المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية ويستخدم في لحام المعادن الرقيقة في هذه الطريقة قطب من 

ولذا يجب توفير مادة حشو. ينصهر سلك  للحرارة فقطمئوية ليكون مصدراً  2211العالية  ارهصناالدرجة مادة التنجستن ذات 

استخدام قطبية  (TIG)األساسي *يراعى في لحام  والمعدنالحشو تحت تأثير الحرارة العالية للقوس المكون بين قطب التنجستن 

ذلك يراعى اك ،من االنصهار حماية للتنجستنعلى االلكترود  اللحام وتقليلهامباشرة وذلك لضمان تسليط حرارة أاكبر على حوض 

التبريد بالماء، لضمان استقرار القوس تمكن مكنات  االلكترود عبرأمبير حماية 200 في حالة استخدام تيار اكهربائي أعلى من 

 .متردد من العمل على بتردد مرتفع اللحام بتيار

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 داخل ورشة اللحام: ةعمليات تدريب فرعي ■

 وداخلي  خارجيعمليات البرد المختلفة سواء برد  علىالتدريب  -

 وازالة اجزاء من المعدن  التاجينعمليات  علىالتدريب  -

  التردديعمليات النشر سواء اكان ذلك يدويا او آليا بواسطة المنشار  علىالتدريب  -

 ووصل المعادن  والبرشمة المعدنيةعمليات الصفائح  علىالتدريب  -

  والتسويةوااللتواء  الثنيمثل  البسيطةالحدادة  أعمال علىالتدريب  -

 والتخويش  والبرغلةعمليات الثقب  علىالتدريب  -

 والفريزة  الخراطةبعض مااكينات التشغيل مثل  على الفرعيالتدريب  -

  طةالبسي الدرفةعمليات  علىالتدريب  -

 ( ماكينة لحام االرجون4صورة )
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 من المعادن قبل عملية اللحام  والصدأاكاسيد زالة األإعملية  علىالتدريب  -

 .عمليات اللحام جراءإل السميكةتجهيز حوا  المعادن  علىالتدريب  -

 .مشاريع التخرج أهمية .4.2

ين عمليات من أدوات سد الثغرة ب آداه العلمي ويعتبر والبحث بتكارلالللحياة العملية وفرصة  هيعتبر مشروع التخرج محااكاة فعلي

قديم جزء الفرصة للطالب لت خالل توفير تدريبي منأنه يمكن أن ينظر إليها على أنها تتويجا لبرنامج  العمل اكماالتدريب وسوق 

افع أمام ودراسي اكامل على موضوع محدد وعلى هذا النحو فإنه يعتبر وسيلة لتعزيز التعليم الذاتي وأداة تقييم فعالة. وتتعدد الد

والطموحات المهنية، اكما تتطلب مشاريع التخرج العديد من  ،الشخصي ومنها االهتماممشاريع التخرج  الختيار مواضيعالطالب 

فات والمعرفة المتعمقة والص ،الصفات الواجب توافرها في المتدرب  التي تؤهله لعمل مشروع جيد منها: الوقت، والجهد، وااللتزام

ا مهني هلصعوبات توضع امامطار عمليات التدريب الفعلية يخضع المتدرب إ يوف (8100ماهر  ،الجعبري)الشخصية األخرى 

تخرج مشروع ال ويأتيتبرز قوة عملية التدريب  ألحل المشكلة ومن هن هواستخراج ما تم تدريبة علي موهبتهويطلب منه ابراز 

جاز نإسوق العمل ومطلوب منه  أعمالمثل  يليحظى بالنصيب األاكبر من هذه المنظومة حيث يتم وضع المتدرب في عمل فعل

ة مع مدرب المجموع هالتفاق عليما تم اإلى  ل في النهايةواالبتكار ومعالجة األخطاء والمشكالت للوصإلى  فيه والسعيالعمل 

اكل المهارات التي تم التدريب عليها ويترك المتدرب  فيهالدورة التدريبية البد ان يكون  فيع التخرج المجمل أرى ان مشرو يوف

 أتييمن وجود عقبات عند تسليم مشاريع التخرج فالبد من ذلك ومن هنا  ال مانعنه أنا اكباحث أ ريأولثقل مهاراته الفعلية فيه 

القائم على المشروع هو التعلم الذي يدمج ما بين المعرفة والفعل،  والتعلم .أخطائهيسعى دائما للتعلم من  اخطأالتعلم حيث من 

حيث الطالب يتلقون المعار  وعناصر المناهج الدراسية األساسية، ولكنهم أيضا يطبقون ما يعرفونه من أجل حل مشااكل حقيقية 

 دريب للوصولالت ادواتالمشروع يستفيدون من والحصول على نتائج قابلة للتطبيق. الطالب الذين يتبنون التعلم القائم على 

منهج التطبيقي أن اللمنتجات تشاراكيه عالية الجودة. التعليم القائم على المشروع يعيد تراكيز التعليم على الطالب، وليس المنهج 

 يبيالتدرحتوى والم هدا اكمشاريع التخرج اكي تكون ذات جودة يجب أن تتوافر فيها مجموعة من المكونات الرئيسية وهي: األ

دريب والت التدريسوطريقة تدريب ووسائل تعليمية مساعدة ومتطورة، وتجهيزات مناسبة بأمااكن  عاليالجيد ومستوى مدرب 

اللحام محل البحث نستطيع القول المشاريع المطروحة بقسم  ( وبخصوصYorke, Mentz 8119، ). من هذا المنطلقوالتقويم

مهارة المتدرب وسد الفجوة بين ما هو معروض في التدريب وسوق العمل وينتقل المتدرب مباشرا على  ها ثقلأهدافها من أنب

وع قيام المتدرب بمشر أهميةتأتى في سوق العمل بدون رهبة او تخو  ويكون قادر على التأقلم مباشرا ومن هنا  الفعليالعمل 

 .التخرج

 :اإلطار العملي للبحث .3

 %81من محتوى الدورة و %21التدريبية المنعقدة في تخصص اللحام والتي ترتكز الدراسة العملية فيها على في احدى الدورات 

لدورة الوحظ وجود فرق في مستوى المهارات العملية عند المتدربين لدى الدورة الثانية مقارنة ب .منها على الجزء النظري للدورة

لى تكز الجزء العملي عارتفاع المستوى الملحوظ ولتوضيح ذلك سو  يرمن ثم ارتكز هد  البحث عن توضيح سبب  األولى

 :تيةالعناصر اآل
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 مالحظات الدورة الثانية الدورة األولى رقم األسبوع

 تم دراسة االمن الصناعي والسالمة المهنية المختصة بعمليات اللحام  - 0

وتنفيذ  والبرغلةتم دراسة عمليات تأسيسية مثل البرد والثقب والتاجين  -

 عمليات قياس  إجراءتمارين عملية و

 إجراءتم دراسة مقدمات الرسم الصناعي واستخدام األدوات الهندسية و -

 عمليات صناعية بسيطة 

تم دراسة مقدمات نظرية على لحام المعادن مثل توصيالت المااكينة  -

 وضبط التيار وصفات خط لحام الكهرباء الجيد 

 ىتتشابه األسابيع األول

 في الدورتين

8 

2 

2 

5 

9 

لحام الكهرباء  بأساسياتتم البدء 

 الكهربيعلى مااكينات القوس 

اسبة ( وتمت محMMAالمعرفة )

المتدرب على قدرته على فهم 

 وفهمهساسيات خط لحام جيد أ

لتراكيب مااكينة اللحام والتوصيالت 

 الخاصة بها

لحام الكهرباء  بأساسياتتم البدء 

 الكهربيعلى مااكينات لحام القوس 

وتمت محاسبة ( MMAالمعرفة )

على خطوط اللحام مباشر المتدرب 

ن بعض المتدربين تم أمع إضافة 

اشرااكهم في عمل ر  عدة خاص 

 بالورشة 

تم تكليف الدورة الثانية 

تصنننننننيعية أخرى  أعمالب

مثل عمل ر  عدة خاص 

 بالورشة 

 

 مالحظات الدورة الثانية الدورة األولى رقم األسبوع

7 
 G1البدء بأول وضع لحام 

 المسمى بالوضع المسطح

   G1البدء بأول وضع لحام 

تكملة الر  مع إلى  باإلضافة

 بعض المتدربين

 

2 
 G1االنتهاء من وضع 

 المسمى بالوضع المسطح

دربين لعمل طاولة تكليف جديد للمت

خر من المتدربين لحام والبعض اآل

 G1يعمل على انتهاء وضع 

زيادة في تكليفات عملية 

 في الدورة الثانية 

 المقرر العملي للدورة األولى والثانية (1جدول )
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8 
المسمى بالوضع    G2البدء بوضع

 األفقي

أخرى بإنتاج  ةتم تكليف مجموع

في لم يدرس المتدرب  طاولة لحام أخرى

 G2الوضع الدورة الثانية 
01 

المسمى  G2االنتهاء من وضع 

 بالوضع األفقي

زال العمل مستمر بإنتاج طاولتين ما 

 لقسم اللحام

00 
وهو لحام    G3االنتهاء بوضع 

 راسي 

 G3تم تدريب المتدربين على وضع 

 مع التزامهم بإنهاء عمل الطاولتين 
 

 اختبارات المنتصف 08

02 
 G4تدريب الطالب على وضع 

 المسمى بوضع فوق الرأس

 G4تدريب الطالب على وضع 

المسمى بوضع فوق الرأس بإضافة 

 عمل قاعدة لمااكينة ماتور سيارة

 ومظلة  

 

  للمجموعتين  ستلينأاكسى لحام غاز األ 02

 

 مالحظات الدورة الثانية الدورة األولى رقم األسبوع

 

05 

تم التحضير لعمل مشروع التخرج 

وهو عبارة عن برج مراقبة موضح 

 إجراء( أسفل وتم 0في شكل رقم )

 عمليات التحضير للتصميم فقط

تم البدء في مشروع التخرج والعمل 

الفعلي فيه وتكليف يومي للمتدربين 

 (8والموضح بشكل )

 

09  

عمليات التدريب على مااكينة  إجراء

 ثاني أاكسيد الكربون

مازال العمل مستمر في مشروع 

التخرج بناء على تكليفات يومية 

للمتدربين بعمل رفو  صاج وابواب 

وشبابيك ولحامات داخلية وخارجية 

 وتقطيع صاج

يالحظ عدم دراسة الدورة 

الثانية مااكينة ثاني أاكسيد 

 الكربون
07 

02  

تم تدريب الطالب على قراءة  08

 بوردات مااكينات اللحام

 

 

81 

 

القطع باالاكسى  أعمالالتدريب على 

 استلين

 

مشروع التخرج  أعمالاالنتهاء من 

الدهان  عمالوتسليم المشروع أل

 والكهرباء
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ين مجموعتإلى  تم تقسيم المتدربين 80

صباحا ومساءا اكال له تكليفه 

 الخاص به داخل مشروع التخرج

القطع باالاكسى  أعمالالتدريب على 

 استلين

 

تم تدريب الطالب على قراءة  88

 بوردات مااكينات اللحام

 

اللحام  أعمالمراجعة عامة على  82

 داخل القسم

 

 

82 

 

الختبار عملي نتيجة وجودها على لم تخضع  الدورة األولىن أنات النهائية للدورتين مع العلم االمتحا أعمال

 س العملأمشروع التخرج وتم التقييم على ر س العمل فيأر

 

 التدريب:تحليل عملية . 2.2

 التالية:تتلخص عملية التحليل في النقاط 

 عداد والتدريب في األسابيع الخمس األولى للدورة متشابهةمرحلة اإل.  

 انب المنهج ام بجمن األسبوع السادس تم إضافة تكاليف مباشرة للدورة الثانية فتم عمل رفو  للقسم ثم عمل طاوالت لح

 ر.المقر اكاديمياأل

  بدراسة الوضع  اكاديميبالمحتوى األ لتزاماالالدورة األولى تم األسبوع التاسع والعاشر فيG2  وهو ما يسمى الوضع

 .نتاج الطاوالت في الدورة الثانيةنه تم عمل هذا الوضع خالل الممارسة العملية إلأال إاألفقي 

  المجموعتين تدربا على الوضعG3 وG4 في حين تم تطبيقه بصفة عملية أاكثر في المجموعة الثانية التي تم عمل تكليف 

 .وهو قاعدة مااكينة ومظلةلها آخر 

 لمنتجات سوى عند البدء في مشروع التخرج يولى لم يتم اختبارها في عمل فعلالمجموعة األ.  

  المجموعة الثانية منذ األسبوع السادس من الدورة وهي في عمل منتجات بطريقة دائمة بدء من الر  للعدد داخل

 .قاعدة مااكينة وطاوالت لحام ومظلةالورشة انتهاء ب

 مجموعات عملإلى  عتين تم تقسيمهمالمجمو 

 مجموعة الثانية بدأت العمل مبكراالمجموعة األولى تم البدء في مشروع التخرج متأخرا من الدورة التدريبية اما ال. 

  ها ة اما المجموعة األولى تم تدريبأاكاديميالمجموعة األولى تم تدريبها على مااكينات لحام ثاني أاكسيد الكربون بطريقة

 .ا فيما يعر  التعلم بالممارسةأاكاديميمن خالل مشاريع القسم وليس 

  وقراءة البوردات لمااكينات اللحامتتفق المجموعتين على لحام الغاز. 

  ساعة 911عدد الساعات للمجموعتين. 

  081عدد األيام للمجموعتين. 
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  82عدد األسابيع للمجموعتين. 

  لم يتغيرالمدرب. 

 المحتوى التدريبي لم يتغير. 

  متدرب 08المتدربين في اكل مجموعة عدد. 

 التدريبية:مواد مكملة للعملية . 2.2

من مجمل الدورة وتمت  %02مر أاكثر تمتد دراستها لتصل لنسبة عملية التدريب وتساعد على فهم األهناك مواد مساندة مكملة ل

 :تاليالدراستها في اكلتا المجموعتين ويمكن تلخيصها في الجدول 

 التدريب لعملية المكملة المواد( 2) جدول

 المحتوى اسم المادة

ميكانيكا اللحام 

 النظري

الغازات النشطة والخاملة وعمليات القص وفيها يتم دراسة اكل أنواع اللحام الكهربائي والغاز ولحامات 

  الصاج واكل المهارات التي تتعلق بهما أعمالو

 الرسم الصناعي
يدرس المتدرب اساسيات الرسم الصناعي واكيفية استخدام األدوات الهندسية ورسم المناظير الهندسية ومساقطها 

  فراد ألشكال هندسيةعملية األ إجراءالثالث وأدوات الربط والرسم التنفيذي للمشغوالت و

 الرياضيات

العمليات الحسابية االساسية واستخدام االلة الحاسبة اليدوية وحساب الكميات الفيزيائية واستخدام نظرية 

جزاء الميكانيكية والعالقات الرياضية في الحسابات الالزمة عملي وحساب القوى المؤثرة على األفيثاغورث 

 المختلفة اإلنتاجلعمليات 

 الفيزياء

ساسية للحراكة وقوانين نيوتن للحراكة وقوانين الجذب العام المبادئ األيدرس المتدرب القوة وحسابتها وتحليلها و

 وقياس درجات الحرارة والطاقة الحرارية

 

فهمه وو نظري يتم من خالله التأاكد من اجتيازه أى اختبارات قصيرة سواء اكان عملي إطار الدورة يتم عرض المتدرب عل يوف

ه أعمالعلى  للمادة وبتالي يصبح تقييم المتدرب يللعملية التدريبية في خالل الفترة القصيرة وتحتسب لها درجات من المجموع الكل

خالل التدريب مبنى على عمل متواصل من اختبارات قصيرة واختبارات منتصف الدورة ومن اختبارات النهائي وهنا أنوه على 

  تبار تحديد مستوى المتدرب حيث يتم تحديد مستوى المتدرب بداية اكل دورة تدريبيةاختبار هام أيضا وهو اخ

 

 الدورة:نتائج . 3.2

 اكتالي: (2) بالجدولاكما هو موضح  الدورة األولىاكانت نتائج 

 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا امتياز

 صفر صفر 0 4 4 0
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 اكتالي:ال  (4)اكانت نتائج الدورة الثانية اكما هو موضح بالجدول 

 ضعيف جدا ضعيف مقبول جيد جيد جدا امتياز

 صفر صفر 1 0 6 3

 

 

 ( مخطط المقارنة بين الدورتين 2) مخطط

  تحليل نتائج الدورة

 التالية:تظهر النتائج بعض المالمح 

 في الفئة العامة واألاكثر عمليا وهي فئة الجيد جدا وقد تميزت بها المجموعة الثانية  

  في فئة جيد جدا وجيد 2المنوال تفوق المجموعة األولى فتكرر الرقم يظهر  

 يظهر المدى تميز المجموعة الثانية عن المجموعة األولى  

 الدورة: الباحث( لنتائجتحليل المدرب ) 

يمات العملية قيتظهر النتائج التحليلية تفوق بسيط للمجموعة الثانية عن المجموعة األولى، ولكن من خالل تحليل الدرجات والت

ومن خالل المالحظة اثناء التدريب يرى المدرب  أاكثر.تفوق المجموعة الثانية عن األولى بفارق إلى  الفعلية خالل العمل تشير

 عمالأتصنيعية تمت بالمشاراكة مع  أعمالتفوق من الناحية العملية للمجموعة الثانية عن المجموعة األولى وذلك من خالل قيامهم ب

  ة.اكاديمياألالتدريب 
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امتياز جيد جدا جيد  مقبول ضعيف  ضعيف جدا

مخطط المقارنة بين الدورتين 
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 :المشاريع(لمنتجات صناعية ) كاديميالتحليل الفني األ. 5.3

أسبوع  02( أوضاع لحام يتم دراستها في الدورة التدريبية وهي تستهلك طبقا لخطة الدورة 5صورة ) ةالتالي صورةيظهر في ال

 خاصة.مهارات  هعمليات اللحام بهذه األوضاع بان لدي إجراءما يتعدى منتصف الدورة يصنف المتدرب القادر على  أي

 

 اللحام عملية أوضاع( 5) صورة

منتجة نجد ان المتدرب قادر على تعلم نصف األوضاع  )مشاريع(عمليات صناعية  إجراءولكن إذا ما أدمجنا المتدرب في  

 فلأس صورةوتوازنها والقياس الصحيح والتعلم مهارات أخرى مثل استواء االسطح إلى  الموضحة في منتج واحد باإلضافة

فها مجموعتين اكل مجموعة تم تكليإلى  فيها تم تقسيم المتدربين إنتاجية.وضح طاولة لحام تم انتاجها تحت مسمى مشروعات ت

 المتدرب.أخطاء يقع فيها  أيبإنتاج طاولة في زمن قدرة أسبوعين مع تصحيح 

 

 ( طاولة العمل6صورة ) 
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مر فائدة ذ يتعدى األإن المتدرب يقوم على عمل جميع األوضاع المطلوبة منه خالل التدريب أونجد في الصورة الموضحة 

بوصة لتصحيح أخطاء اللحام وأيضا تتيح له  2للتدريب من خالل ااكساب المتدرب بعض المهارات الفنية اكاستخدام حجر تجليخ 

مل الفعلية فنجدة بعد عملية التصنيع قادر على انتاج منتجات أخرى لها نفس المهارات انتاج هذه المنتجات في ادماجة في روح الع

ثالث منتجات فعلية بجانب طاوالت العمل ومنها عمل ر  عدة وعمل قاعدة لمااكينات  إجراءوقد قامت الدورة الثانية ب وتزيد.

 ىخرأالدورة التدريبية ونطرح نقطة اثناء  اإلنتاجوعمل مقاعد لقسم اللحام للدروس النظرية بتالي نجد ان الطالب ااكتسب مهارة 

هر في صورة منتج نهائي خادم للمحيط اما في ذ في مشاريع التخرج اكل الخامات مستهلكه تظإخاصة اقتصادية  يهامة وه

يتم اهمال هذه النقطة تكون جميع خامات التدريب ليس لها قيمة وتباع سكراب )حديد هالك( وتكون   عمليات التدريب التقليدية

 المجموعةظهر متدربي أشروع التخرج النهائي ثمة مالحظة م ية الثانية وننتقل لجزئية أخرى وههذه النقطة لصالح المجموع

لى فكان ة األوالثانية براعتهم في التنفيذ وعدم وجود رهبة وذلك منذ البداية ويرجع ذلك اكونهم تم تمرينهم قبل ذلك اما المجموع

  ول اختبار عملي لهم حقيقيأمشروع النهائي هو 

 الخاتمة:. 4

من المالحظ انه في عمليات التدريب دائما ما ترتكز عملية التدريب على محتوى معد مسبقا من قبل هيئة التدريب يلتزم به اكل 

 المتدرب يكون افضل وهذا ما وضحة  اطرا  العملية التدريبية اما ان اكان المحتوى التدريبي مرن او يخضع لقدرات ومستويات

تدريب تقليدي طبقا لمنهج محدد واكانت نتائج إلى  الدورة األولىين دورتين فقد خضعت البحث من خالل الكشف عن الفرق ب

اما متدرب الدورة الثانية فقد اكان المتدرب مرن في عملية   فعلية له أعمالومخرجات التدريب متدرب يتملكه رهبة عند اسناد 

ظ عند الت الرهبة لدى المتدرب وقد لوحزناعي عملي فق عملي بجانب تطبيق صة بجانب تطبياكاديميالتدريب فتناول الدراسة األ

خر فكان لزاما انتظار قليل من الوقت لالندماج ما المتدرب اآلأ  صبح عضو فعال مباشرا.أاإلنتاج اندماجه في سوق العمل وورش 

 التصنيع.واالنخراط في عملية 

 البحث:نتائج . 1.4

  المحتوىمرونة في التعامل مع إلى  تفتقر عمليات التدريب -

  عمليات التدريب جراءة فقط إلاكاديميال تكفي الدراسة األ -

 وجود فجوة بين محتوى عمليات التدريب وسوق العمل يتم مالحظته فور التحاق المتدرب بالعمل -

  والمقترحات:التوصيات . 2.4

  منتسبي قسم اللحامإلى  المحتوى التدريبي المقدمإلى  البد من النظر -

 يكون مشاريع التخرج من ضمن محتوياتها وتوفير الدعم المادي لهاعمل خطة تدريبية  -

  توفير عالقات قوية بين مرااكز وهيئات التدريب وسوق العمل وتبنى رؤية واضحة بينهم -

ين على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في ربط مشاريع التخرج بسوق اكاديميضرورة إيجاد اآلليات التي تعين األ -

الوقت المتاح لتنفيذ المشاريع الطالبية وعدم إلمام المشر  نفسه بسوق العمل، واكثرة المهام  العمل مثل ضيق

 ة التي يضطلع بها المشر .اكاديميوالمسؤوليات األ
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