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بسم هللا والصالة والسالم على نبي الهدى الحبيب المصطفى
 محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا، وبعد: 

 فيطيب لهيئة تحرير مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تتقدم بإصدار العدد الحالي وفقاً للرقم 
الدولي التسلسلي الموحد للدوريات ردمد ، )ISSN: 1658-8797( المعتمد من مكتبة الملك فهد الوطنية، والذي 

جاء غنيًا بمحتواه، وثريًا بما تضمنه من موضوعات متنوعة في  شتى ميادين العلم والمعرفة المتخصصة. 
إن ما مرت به المجلة من مراحل منظمة منذ بداية فكرة النشأة والتأسيس إلى أن غدت واقعًا ملموًسا كان بمساهمة 
وأدوار  مختلفة  بمهام  يقومون  الذين  العاملة،  اللجان  في  الكرام  الزمالء  من  عالية  وقدرة  سامية  وهمة  فاعلة 
متكاملة سعياً نحو تحقيق األهداف المأمولة، حيث لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهذا في إنجاز هذا المشروع المجيد 

الذي يضيف للمكتبة علماً نافعاً يسهم في تقدم وتطوير المسيرة العلمية.
 ونحن في هيئة التحرير حرصنا جميعاً على أن تكون المجلة رائدة في مجالها، متنوعة في موضوعاتها، مميزة 

في طرحها، ومواكبة للمستجدات البحثية، وفق أدق المعايير العلمية والتصنيفات العالمية. 
وفي الختام ال يسعني إال أن أسجل شكري وتقديري لجميع الباحثين واألساتذة المحكمين، الذين أثروا بطرحهم 
العلمي المتنوع االرتقاء بمستوى أبحاث المجلة، كما أشكر زمالئي في هيئة التحرير الذين لهم عظيم الفائدة وكبير 
األثر في إنجاز العدد الحالي للمجلة، وأيضاً جميع الموظفين والعاملين في المجلة، وكذلك إدارة الجامعة ووكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على ما لمسناه من دعم مادي و معنوي، وصلى هللا وسلم على سيدنا 

محمد، والحمد هلل رب العالمين.
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 برانمج إثرائي مقرتح يف تدريس العلوم قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا، وأثره على 
تنمية مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية لدى الطالبات املوهوابت ابملرحلة االبتدائية

 د. علوة حممد علي آل عايض              أ.د. سنية حممد عبدالرمحن الشافعي
اإلدارة العامة للتعليم مبحايل عسري             

 A Proposed Enrichment Program in Teaching Science Based on Creative
 Solving Problem and its Effect on Developing Higher Order Thinking Skills

and Mental Motivation of Gifted female students at the Elementary Stage

Dr.  Alwah Mohammad Ali Al-Ayied
General administration of education in mohayel asir 

 Prof.Dr.Sania Mohammad Abdel Rahman Al-Shafei 
Professor of Curricula and Science Education at  the universities of king khaled and Suez canal formerly.

املشكالت  حل  أمنوذج  إثرائي،  برانمج  املفتاحية:  الكلمات 
إبداعيًّا، مهارات التفكري العليا، الدافعية العقلية، املوهوابت.

يف  مقرتح  إثرائي  برانمج  إعداد  إىل  البحث  هدف  امللخص: 
تدريس العلوم قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا، ومعرفة أثره 
الطالبات  لدى  العقلية  والدافعية  العليا،  التفكري  مهارات  تنمية  على 
املوهوابت ابملرحلة االبتدائية، ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام املنهج 
التفكري  مهارات  وحتديد  املقرتح،  اإلثرائي  الربانمج  لتصميم  الوصفي 
املوهوابت  للطالبات  العلوم  العقلية يف تدريس  الدافعية  العليا، وأبعاد 
التجرييب  املنهج  استخدام  العلوم، وكذلك  تدريس  مع  تتناسب  واليت 
القبلي  القياس  ذي  الواحدة  للمجموعة  التجرييب  شبه  التصميم  ذي 
والبعدي، واُختريت العينة بطريقة قصدية من الطالبات املوهوابت يف 
الصف الرابع ابملرحلة االبتدائية يف منطقة عسري اللوايت اجتزن اختبارات 
وعددهن  الدراسي 1441/1440ه،  للعام  املوهوبني  عن  الكشف 
إلكرتونيًّا يف  املقرتح  اإلثرائي  الربانمج  عليهن  وقد طبق  طالبات   )9(
ظل أوضاع تفشي وابء )كوفيد-19( االستثنائية، كما طُبقت عليهن 
أداات البحث قبلًيا وبعدًي واملتمثلة يف كلٍّ من اختبار مهارات التفكري 
دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  العقلية،  الدافعية  ومقياس  العليا، 
إحصائًيا عند مستوى )0.05( بني متوسطات رتب درجات الطالبات 
املوهوابت يف التطبيق القبلي- البعدي الختبار مهارات التفكري العليا 
ومقياس الدافعية العقلية، لصاحل التطبيق البعدي، كما توصلت النتائج 
إىل أنَّ حجم أتثري الربانمج اإلثرائي القائم على أمنوذج حل املشكالت 
إبداعيًّا على تنمية مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية كبريًا، ويف 

ضوء هذه النتائج ُوِضعت بعض التوصيات واملقرتحات.

Key words: Enrichment Program, Creative Problem Solving 
Model,  Higher Order Thinking Skills,  Mental Motivation, Gifted.

Abstract: The aim of the research is to prepare a proposed 
enrichment program in Teaching Science Based on Creative 
Solving Problem and its Effect on Developing Higher Order 
Thinking Skills and Mental Motivation of Gifted female stu-
dents at the Elementary Stage. To achieve this goal, a descriptive 
approach was used to design the proposed enrichment program, 
and to identify Higher Order Thinking Skills, and the dimensions 
of mental motivation in science education for Gifted students, 
which are commensurate with teaching science. As well as the 
use of the experimental approach that takes the semi-experimen-
tal design of a single group of pre and post measurement, and 
the sample was intentionally chosen from the Gifted students in 
the fourth grade of the elementary stage in the Asir region who 
passed the gifted detection tests for the academic year 1440/1441 
AH, and their number is (9) students. The proposed enrichment 
program has been applied to them electronically under the ex-
ceptional circumstances of the outbreak of the (Covin-19) ep-
idemic. also applied to them the two research tools before and 
after, represented by the higher Order thinking skills test and the 
mental motivation scale. The results showed that there are statis-
tically significant differences at the level of (0.05) between the 
mean scores of the Gifteds students in the pre-post application 
for testing higher Order thinking skills and the mental motivation 
scale, in favor of the post application. The results also found that 
the effect of the enrichment program based on the creative prob-
lem-solving model on the development of higher Order think-
ing skills and mental motivation is significant. In light of these 
results, some recommendations and proposals were developed.

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعيت امللك 
خالد وقناة السويس سابقًا



 د. علوة آل عايض؛ أ.د. سنية الشافعي:  برانمج إثرائي مقرتح يف تدريس العلوم قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا..4

مقدمة البحث:
العامل  يشهده  الذي  والتقين  العلمي  التطور  يرتبط 
املعاصر، بقدرات ومهارات التفكري لدى اإلنسان؛ إذ 
احلضاري  التقدم  هذا  ظهور  يف  األساسي  العامل  إنَّه 
التفكري تعرب عن  احلياة، فقدرته على  ميادين  يف مجيع 
الوصول إىل  اليت مكَّنته من  استكشافه وتبصره للخربة 
واختاذ  املشكالت  وحل  والتخطيط  الفهم  يف  هدفه، 
والواقعية  العلمية  حياته  يف  يواجهه  ما  بشأن  القرارات 
من  القدرات  هذه  إعمال  املهم  من  لذلك  والعملية؛ 
خالل توفري بيئات تعليمية مناسبة تركز يف أهدافها على 
تطوير قدراته يف التفكري، جلعله أكثر قدرة على مواجهة 

املستوى.  عايل  بتفكري  املتنوعة  مشكالته 
راقية  وجدانية  معرفية  عقلية  عملية  التفكري  ويعدُّ 
النفسية كاإلدراك  العمليات  تُبىن وتؤسس على حمصلة 
واإلحساس، وكذلك العمليات العقلية كالتذكر والتقييم 
واالستدالل ،كما أييت التفكري يف قمة هذه العمليات 
الذي  الكبري  للدور  وذلك  واملعرفية،  والعقلية  النفسية 
وغريها  احلياتية  املشكالت  وحلِّ  املناقشات  يف  يؤدِّيه 

  .)79  ،2004 )قالدة، 
األوساط  يف  ابلغة  أبمهية  التفكري  تعليم  وحيظى 
التعليم  مواصفات  الرتبية  علماء  حدَّد  إذ  التعليمية؛ 
الناجح أبنَّه هو الذي يُعلِّم الطالب كيف يفكر؟ وكيف 
ينقل األفكار النظرية إىل ميدان التطبيق؟، واملعروف أنَّ 
مناهج  ومنها  التفكري  تنمية  يف  أساسيًّا  دورًا  للمناهج 

 .)2019 )اجلمال،  العلوم 
بني  التكامل  وحتقيق  التفكري  تنمية  وتتطلب 
طرق  استخدام  العلوم،  مناهج  وحمتوى  التفكري  تعليم 
توظيفه  مث  أواًل  التفكري  مهارات  لتنمية  وإسرتاتيجيات 
يف حمتوى معني، وهذا يعتمد على دور املعلم يف تنفيذ 
احملتوى الذي ُحدِّد له سلًفا، أي إنَّ اهلدف هو إتقان 
)نوفل،2008(. التفكري  مهارات  تعلُّم  بعد  احملتوى 

إنَّ وجود معلم متمكن لديه مهارات متنوعة يف تنمية 

التفكري عامل أساسي يف حتقيق هذا اهلدف، وعلى الرغم 
املهارات  هذه  وجود  افتقار  إىل  الواقع  يشري  ذلك  من 
العربية  اململكة  يف  العلوم  معلمي  من  عدٍد كبرٍي  لدى 
السعودية؛ إذ أشارت دراسة )املطرودي، 2017( إىل 
أنَّ تعلُّم العلوم حباجة إىل استخدام إسرتاتيجيات خمتلفة 
لتحفيز الطالب وتشجيعهم على التفكري، إال أنَّه ما زال 
األساليب  توظيف  على  يقتصرون  املعلمني  من  الكثري 
هدفًا  ألنفسهم  وحيددون  التعليم،  يف  القدمية  التقليدية 
يف  الواردة  املعلومات  طالهبم  تلقني  يف  يتمثل  رئيًسا 
الكتاب املقرر ضمن الزمن احملدد، لذلك فإنَّ أسئلتهم 
تدور يف أغلب األحيان حول األهداف الدنيا يف اجملال 

املعريف واملشكلة يف احلفظ والتذكر.
العربية  اململكة  تبذهلا  اليت  اجلهود  مع  هذا  ويتناىف 
املتنوعة،  التفكري أبشكاله  مهارات  تنمية  السعودية يف 
ومنها مهارات التفكري العليا، من خالل تطوير مناهج 
العلوم جلميع املراحل ومنها املرحلة االبتدائية؛ إذ ُأجريت 
التطور  تعديالت عليها ملرات عديدة من أجل مواكبة 
العلمي والتقين العاملي، واالرتقاء ابملناهج ملراعاة الفروق 
الفردية، وتنمية التفكري أبشكاله املتنوعة، والرتكيز على 
التطبيقية  الوظيفية  اجلوانب  العلم ابحلياة، ومراعاة  ربط 
مقررات  سلسلة  تطبيق  خالل  من  وذلك  للمنهج، 
طة، املرتمجة  العلوم اجلديدة يف املرحلة االبتدائية واملتوسِّ
مت  أن  بعد   )McGrow-Hill( ماجروهيل  شركة  عن 
 ،)2011 )عسيالن،  احمللية  للبيئة  ومواءمتها  تعريبها 
 2030 رؤية  إليه  تسعى  ما  مع  ذلك  يتناىف  كما 
اليت  األمور  أحد  يعدُّ  اليت  السعودية،  العربية  للمملكة 
تتطلع إىل حتقيقها هو تطوير املواهب وبناء الشخصية 
على  تركز  متطورة  تعليمية  مناهج  إعداد  بواسطة 

املهارات األساسية، وتعزيز دور املعلم ورفع أتهيله. 
ونظرًا لذلك أصبح تنمية مهارات التفكري أبنواعه، 
مجيع  يف  الطالب  لدى  العليا  التفكري  مهارات  ومنها 
املراحل الدراسية من أهم األهداف الرتبوية يف ظل التطور 
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وظهور  االتصال،  وسائل  يف  اهلائل  والتقدم  العلمي، 
املستحداثت التكنولوجية، كما أنَّ مهارات التفكري العليا 
جتعل الطالب أكثر قدرًة على فهم الظواهر واألحداث 
من حوهلم، حىت يستطيعوا أن يشقوا طريقهم يف احلياة 
ويسهموا يف بناء وتقدم جمتمعهم )الديليمي، 2018(.
وأكَّدت املعايري القومية لتعليم العلوم ابلواليت املتحدة 
)Standards  “NSES Education Science National) على 
 Thinking Order Higher( العليا  التفكري  مهارات  تعليم 
)ال  مشروع   خالل  هبا  واالهتمام   ،)“HOTS“  Skills

إلمهال أّي طفٍل( )Left Behind “NCLB Child No“(؛ 
حيث يندمج الصغار يف أنشطة العلوم ويشجعهم ذلك 
على بناء األفكار وتقومي النتائج ومتثيلها؛ حيث إنَّ العلوم 
مهارات  لتنمية  توظيفها  ميكن  اليت  الدراسية  املواد  من 
واملراحل  العمرية  الفئات  لدى  بفاعلية  العليا  التفكري 
األطفال  ريض  مرحلة  من  بدًءا  املختلفة،  الدراسية 

حىت مراحل التعليم العايل )عز الدين، 2014(. 
تنمية  أمهية  الدراسات  من  العديد  أكَّدت  وقد 
يف  ذلك  ألمهية  نظرًا  ابلعلوم؛  العليا  التفكري  مهارات 
مع  تتناسب  اليت  ومهاراهتم  الطالب  قدرات  تطوير 
هذه  ومن  والعلمي،  التقين  التطوير  عصر  متطلبات 
Lim- 2014؛ السيد، 2017؛  الدراسات )عز الدين،

 bach, 2010; Heong, Othman, Yunos, Kong, Hassan &

 Mohammad, 2011; Hugerat&Kortam, 2014; Saido,

تساعد  حيث  Siraj, Bin Nordin& Al-Amedy, 2015(؛ 

العمليات  تنفيذ  على  الطالب  العليا  التفكري  مهارات 
يف  هلا  يتعرض  اليت  املشكالت  حلل  وممارستها  العقلية 
حياته، كما أنَّ التفكري يتضمن العمليات اليت حتدث يف 
الذهن وتسبق القول والفعل، مما يزيد من إقبال الطالب 
على العملية التعليمية ويثري لديهم الدوافع العقلية أثناء 
إىل  دراسة طعمة وحممد )2019(  أشارت  إذ  التعلم، 
أنَّ أمهية تنمية مهارات التفكري العليا تبزر يف أهنا تزيد 
من دافعية الطالب حنو التعلم؛ إذ إنَّ املهام واألنشطة 

الدافعية  تزيد من  الذهين  تتطلب مزيًدا من اجلهد  اليت 
تدفق  تزيد من  احللول، وكذلك  للوصول إىل  واحلماس 

األفكار حنو تلك األنشطة.
وتشري الدافعية العقلية إىل قدرة الطالب على التعامل 
مع املواقف املتباينة وقيامه بوظائفه ابلرغم من التحديت 
قدرة  تتضمن  ا  أهنَّ به، كما  احمليطة  الصعبة  واألوضاع 
له  يتيح  املوقف، مما  الفعَّال مع  التكيف  الطالب على 
واليت  املناسبة  واإلجراءات  األفكار  تولَّد  على  القدرة 
بكفاءة  تواجهه  عقبات  أّي  على  التغلب  يف  تساعده 

.)2018 )عبدالرحيم،  ومقدرة 
منظومة  جوانب  أهم  أحد  العقلية  الدافعية  ومتثل 
الدوافع اإلنسانية، ملا هلا من دوٍر حيوي يف جناح األفراد 
ومن  وخارجها،  التعليمة  املؤسسات  داخل  وتقدمهم 
مظاهر الدافعية العقلية، رغبة الطالب يف التوقف والـتأمل 
يف األشياء اليت مل ينتبه إليها أحد )علي وفواز، 2019(.
أمهية  على  الدراسات  من  العديد  أكَّدت  وقد 
تنمية الدافعية العقلية لدى الطالب يف العلوم، ومنها: 
2018؛  وحممد،  السعدى  2015؛  وحممد،  )أمحد 
إنَّ  حيث  2019(؛  احلميدي،  2018؛  الغامدي، 
العديد  تواجه  الطالب  لدى  العقلية  الدافعية  إاثرة 
التقليدية  األساليب  استخدام  منها:  العقبات  من 
وعدم  واحلفظ،  التلقني  على  تقوم  واليت  التدريس،  يف 
تضمني املناهج الدراسية لألنشطة واألساليب اليت تُنمِّي 
الضروري  من  لذلك  الطالب،  لدى  العقلية  الدافعية 
الدافعية  تنمية  يف  تسهم  بربامج  العلوم  مناهج  إثراء 
حل  يف  املوهبة  لديهم  وتُنمِّي  الطالب،  لدى  العقلية 

مشكالهتم بتفكرٍي سليٍم وأبساليب إبداعية مبتكرة. 

من  عاٍل  مستوى  ابمتالكه  املوهوب  فالطالب 
القدرات اإلبداعية قادر على إنتاج أفكار عالية اجلودة، 
ومن منطلق أنَّ نقل األفكار إىل حيز التنفيذ أمر ال يقل 
أمهيًة عن توليد األفكار اجليدة، فإنَّ املوهوب حباجة إىل 
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ترمجة هذه األفكار، من خالل برامج إثرائية تسهم يف 
تنمية مهاراته وقدراته؛ ليكون قادرًا على حل املشكالت 

.)Sternberg, 2010( إبداعيًّا
وقد ازداد االهتمام ابملوهوبني وتطوير برامج رعايتهم 
يف اململكة العربية السعودية يف السنوات القليلة املاضية؛ 
حيث تعدُّ الربامج اإلثرائية املدرسية لرعاية املوهوبني من 
ُجل  التعليم  وزارة  أولتها  اليت  املعاصرة  التوجهات  أبرز 
َّاالهتمام، هبدف تطوير تربية املوهوبني ورعايتهم، وهذه 
الربامج اإلثرائية توفر خربات تربوية تتسم ابلتنوع والعمق 
العلمي والفكري واليت غالًبا ال تتوافر يف املنهج املدرسي 
التفكري  مهارات  تنمية  األساسي هو  العادي، وهدفها 
املؤثرة ومهارات  الشخصية  والسمات  العلمي  والبحث 
من  الفئة  هذه  لدى  اإلجيابية  الدافعية  وتعزيز  التعلم 

)أيوب، 2011(.  الطالب 
وقد استدعى هذا التوسع يف تطبيق برامج املوهوبني 
ظهور حاجة إىل متابعتها وتطويرها لتواكب املستجدات 
والنمو السريع للمعرفة، وتسهم يف تدريب املوهوبني على 
استخدام خمزون املعلومات والقواعد واملهارات واخلربات 
السابقة، يف حل تناقض أو أمر غامض أو جتاوز صعوبة 
متنعه من الوصول إىل غاية معينة تساعده يف الوصول إىل 
اهلدف، وتكون األداة اليت يستخدمها الطالب يف حلِّ 
املشكلة هي عملية التفكري وما يبذله من جهد، حياول 
مأزق  من  اخلروج  أو  عقلية  مهمات  إجناز  خالله  من 

يتعرض له )النسور والسليم، 2018(.

الطرق  أحد  إبداعيًّا  املشكالت  حل  عملية  وتعدُّ 
إبداعية؛  بطريقة  مشكلة  حل  إىل  للوصول  املمكنة 
حبيث مُيكِّن األفراد واجلماعات من صياغة مشكالت 
اخليارات  من  وحتليل كثرٍي  أفكار  وتوليد  حتديت  أو 
ومن  جديدة،  حللول  فعَّالة  أدوات  وتصميم  املختلفة، 
نظرية  إبداعيًّا  املشكالت  حل  تناولت  اليت  النظريت 
أمنوذًجا مبسطًا حلل  قدَّم  )Guliford(؛ حيث  جيلفورد 

املشكالت إبداعيًّا، وعدَّ التفكري اإلبداعي أحد أشكال 
أسلوب حل املشكالت، الذي يعدُّ من أجنح النماذج 
املستخدمة يف تغيري االجتاهات وتطوير مهارات التفكري 
املختلفة، وتعزيز مهارة حل املشكالت فهو يُقدِّم العديد 
من املالحظات واألفكار املفيدة لتشجيع اإلبداع، إال 
أن أليكس أوسبورن )Alex Osborn( يعدُّ املؤسس األول 
لنموذج  األصلي  واملطور  اإلبداعية  الرتبية  ألساسيات 
تطوير  على  عمل  فقد  للمشكالت،  اإلبداعي  احلل 
أنَّ  على  وأكَّد  للمشكالت،  اإلبداعي  احلل  منوذج 
اخليال والتقييم مها عنصران أساسيان لإلنتاجية اإلبداعية 

)النعيمية وأبو علوان والعابد، 2018(.
Creative  Prob-  وميثل أمنوذج حل املشكالت إبداعًيا
lem Solving (CPS) هنًجا تعليمًيا عملًيا متفرًدا يف التعامل 

مع مشكالت احلياة الواقعية، وتفعيل عمليات التفكري 
اإلبداعية، فهي عملية تفكري مركبة، تتضمن استخدام 
معظم مهارات التفكري اإلبداعي والناقد، وفق خطوات 
إىل  التوصل  هبدف  حمددة،  ومنهجية  متعاقبة  منطقية 
توليد  من خالل  املشكلة،  من  للخروج  احللول  أفضل 
وتعديل وتطوير أفكار تتصف ابجلدة واألصالة، وتتيح 
القرارات  واختاذ  التحديت  ملواجهة  الفرص  من  املزيد 

السليمة )اخلالدي، 2018(.
األسلوب  إبداعيًّا  املشكالت  حل  أمنوذج  ويتبع 
العلمي يف التفكري، إذ إنَّه يقوم على إاثرة دافعية الطالب 
وإشعارهم ابلقلق إزاء وجود مشكلة ال يستطيعون حلها 
بسهولة، بعيًدا عن اإللقائية واستخدام الطريقة التقليدية 
مناسبة  املشكلة  تكون  أن  شريطة  املشكلة،  حل  يف 
ملستوى الطالب، ومتصلة حبياهتم السابقة وذات صلة 

.)Treffinger& Dorval, 2005( قوية مبوضوع الدرس
أشهر  من  إبداعًيا  املشكالت  حل  أمنوذج  وكون 
اإلبداعي  لتوليد احلل  اليت قدَّمت طرقًا جيدة  النماذج 
للمشكالت، من خالل تصميم برامج قائمة على هذا 
العديد  تناولت  فقد  التعليمية،  العملية  األمنوذج خلدمة 
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حل  أمنوذج  على  قائمة  برامج  تصميم  الدراسات  من 
2011؛  وعشا،  عواد  )أبو  ومنها  إبداعًيا  املشكالت 
2015؛  هجرس،  2011؛  لوم،  وأبو  الصمادي 
والعابد،  علوان  وأبو  النعيمية  2017؛  بلجون، 
2018(، واليت أكَّدت على أنَّ هذا األمنوذج له أثر يف 
تنمية قدرة الطالب على تنظيم إجراءات حل املشكالت 
املشكلة،  وتوضيح  الوضع،  تقييم  خالل  من  املعقدة، 
وتوليد األفكار، ووضع خطة عمل، وميكن تطبيق هذا 
األمنوذج بشكل فردي أو ضمن جمموعات من خالل 

عليه. قائمة  إثرائية  برامج  تقدمي 
االهتمام  لضرورة  ونظرًا  سبق،  ما  على  وأتسيًسا 
ابملوهوبني وتعزيز قدراهتم الفكرية املتمثلة مبهارات التفكري 
العقلية،  ابلدافعية  املتمثلة  العقلية  وإمكاانهتم  العليا، 
لكون ذلك يدعمهم وحيفزهم إىل إبراز ما ميتلكونه من 
وإبداعًيا؛  وتقنًيا  وثقافًيا  علمًيا  اجملتمع  خلدمة  طاقات 
وحيث إنَّ هذه الفئة من الطالب يتمتعون مبستوى عاٍل 
جًدا  املهم  من  ولذلك  العقلية،  والقدرات  األداء  من 
تعزيز أدائهم وقدراهتم بواسطة برامج قائمة على أسس 
هنا  لديهم، ومن  املوهبة  لتعزز  عليمة ونظريت حديثة 
جاءت فكرة البحث احلايل؛ إذ يسعى لتنمية مهارات 
التفكري العليا والدافعية العقلية لدى املوهوابت ابملرحلة 
قائم  إثرائي مقرتح  االبتدائية، من خالل تطبيق برانمج 
على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا يف تدريس العلوم.

مشكلة البحث:
املوهوبني  ابلطالب  االهتمام  أنَّ  إىل  الواقع  يشري 
املطلوب  املستوى  من  أقل  اليزال  االبتدائية  ابملرحلة 
حتقيقه لتنمية قدراهتم ومهاراهتم ذات املستوى العايل من 
التفكري، إذ إنَّ املقررات اخلاصة مبهارات التفكري ابملرحلة 
يعود  ورمبا  بدرجة كافية،  أهدافها  حتقق  ال  االبتدائية 
السبب يف ذلك إىل عدم وضوح األمثلة وطرائق العرض 
يف هذه املقررات، وعدم مناسبة بعضها لطبيعة العصر، 
مؤهالت  لديهم  ليس  معلمني  قبل  من  ُوضعت  وأهنا 

)الدوسري،  والتفكري  املوهبة  جمال  يف  وخربات كافية 
املرحلة  الطالب بوجٍه عام يف هذه  2017(، كما أنَّ 
نتائج  أشارت  إذ  العمليات؛  مستوى  يف  تدين  لديهم 
اختبارات العلوم الدولية للتيمزTIMSS للعام 2019 إىل 
وجود ضعف يف أداء طالب املرحلة االبتدائية يف العلوم 
اململكة  حصلت  حيث  السعودية؛  العربية  اململكة  يف 
العربية السعودية على الرتتيب )48( من بني )50( دولة 

.)TIMSS, 2019(شاركت يف هذا االختبار
كما بيَّنت دراسة كلٌّ من: اخللف والغامدي واملغريب 
التفكري  أنَّه يوجد تدنِّ يف مستوى مهارات   )2017(
إنَّ  إذ  االبتدائية،  املرحلة  لدى طالب  العلوم  العليا يف 
هناك بعًضا من املمارسات التدريسية اليت الزالت تقتصر 
على املستويت الدنيا من التفكري، وهذا على عكس ما 
أوصى به اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني والذي أكَّد 
التفكري  مهارات  الطالب  إكساب  على ضرورة  بدوره 
العليا. وهو ما يؤكِّد ضرورة االهتمام بتعليم العلوم لفئة 
مهاراهتم  واكتشاف  االبتدائية،  املرحلة  يف  املوهوبني 
تدريسية  وممارسات  أسس  وفق  وصقلها،  وقدراهتم 

العليا.  التفكري  لتنمية مهارات  موجهة 
من  التدريسية  املمارسات  يف  القصور  وجود  إنَّ  إذ 
قبل املعلمني، أدَّى إىل ضعف قدرات املوهوبني العقلية 
العالية اليت تدفعهم للمثابرة حنو النجاح، وهذا ما أثبتته 
ذلك  يف  معها  واتفقت   ،)2018 )الغامدي،  دراسة 
دراسة احلميدي )2019(؛ إذ بيَّنت أنَّ هناك تدٍن يف 
مستوى أداء الطالب يف إجياد حلول إبداعية للمشكالت 
املطروحة يعود إىل تدين مستوى الدافعية العقلية لديهم، 
واليت تعدُّ أحد العوامل املؤثرة يف أداء املوهوبني وقدرهتم 
إبداعيًّا،  املشكالت  وحل  العقلي  الرتكيز  على  العقلية 
إضافة إىل أثرها يف تكوين االجتاهات حنو تعلم، وتعزيز 

ثقتهم أبنفسهم.
وتعزيزًا لذلك قامت الباحثة إبجراء دراسة استطالعية 
والدافعية  العليا  التفكري  مهارات  للتعرف على مستوى 
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االبتدائية،  ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات  لدى  العقلية 
الطالبات  من  طالبة   )34( قوامها  عينة  على  وطبقتها 
املوهوابت ابلصف الرابع االبتدائي يف الفصل الدراسي 
اختبار  إبعداد  وذلك  للعام 1441/1440ه،  األول 

الوزاري  اإلثرائي  الربانمج  يف  العليا  التفكري  مهارات 
للطالب املوهوبني ومقياس الدافعية العقلية، واجلدول )1( 
واجلدول )2( يوضحان نتائج هذه الدراسة االستطالعية.

جدول )1(: النسب املئوية لنتائج الدراسة االستطالعية الختبار مهارات التفكري العليا.

ت
عدد الطالبا

الدرجة النهائية )د(

مستوى مهارات التفكري العليا لدى العينة.

ضعيف
7,5≤د

مقبول
9≤د<7,5

جيد
11≤د<9

جيد جدًّا
13≤د<11

ممتاز
د≤13

٪ن٪ن٪ن٪ن٪ن

3424195682361813-

يتضح من اجلدول )1( وجود تدٍن يف مستوى مهارات 
التفكري العليا لدى الطالبات املوهوابت ابلصف الرابع 
االبتدائي يف العلوم؛ حيث بلغت نسبة الاليت حصلَن 

حصلَن  اللوايت  وهن   ،)٪56( ضعيف  مستوى  على 
على درجة أقل من )7,5( درجة، ومل حتصل أي طالبة 

على مستوى ممتاز يف هذا االختبار.
جدول )2(: النسب املئوية الستجاابت العينة االستطالعية على مقياس الدافعية العقلية.

الدرجة العظمى 
للمقياس

الدرجة الدنيا 
للمقياس

مستوى الدافعية العقلية لدى العينة.

مرتفع
د≤192

متوسط
192≤د<96

منخفض
96≤د

٪ن٪ن٪ن

288723118232366

الاليت  الطالبات  نسبة  أنَّ   )2( اجلدول  من  يتضح 
حصلن على مستوى مرتفع كانت منخفضة؛ إذ بلغت 
حصلن  الاليت  الطالبات  نسبة  مع  مبقارنتها   ،)٪11(
على مستوى منخفض؛ إذ بلغت )66٪(، وهذا يدل 
لدى  العقلية  الدافعية  مستوى  يف  واضح  تدٍن  على 

االبتدائي. الرابع  ابلصف  املوهوابت  الطالبات 
مستوى  يف  التدين  وظهور  سبق  ما  على  أتسيًسا 
طالبات  لدى  العقلية  والدافعية  العليا  التفكري  مهارات 
مهارات  تنمية  ألمهية  ونظرًا  االبتدائي؛  الرابع  الصف 
مجيع  يف  الطالب  من  املوهوبني  لدى  العليا  التفكري 
املراحل بوجٍه عام، واملرحلة االبتدائية بوجٍه خاص، كون 
هذه املهارات تساعد الطالب يف معاجلة املعلومات أثناء 
تعلُّم العلوم، من خالل املقارنة والتصنيف واالستدالل 

واملالحظة واالستنباط )عز الدين، 2014(، إضافة إىل 
أمهية تنمية الدافعية العقلية كوهنا من الشروط األساسية 
التعلم  عملية  من  اهلدف  حتقيق  عليها  يتوقف  اليت 
املتعددة، سواء يف  للموهوبني يف أيِّ جماٍل من جماالته 
تعلم أساليب التفكري وطرائقه على اختالف مستويته، 
واملعلومات  املعارف  حتصيل  أو  االجتاهات  تكوين  أو 
برامج  تطبيق  يتطلب  فإنَّ ذلك  )احلميدي، 2019(، 
العلوم تُقدِّم حتدًي مستمرًا لقدرات املوهوبني  إثرائية يف 
وتعمل على إشباع فروق التفوق لديهم، لذلك تتحدد 
مشكلة البحث احلايل يف كيفية إعداد برانمج إثرائي يف 
تدريس العلوم، قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعًيا 
العقلية  والدافعية  العليا  التفكري  مهارات  تدين  لعالج 

االبتدائية. ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات  لدى 
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like

أسئلة البحث:
حاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

1. ما الربانمج اإلثرائي القائم على أمنوذج حل املشكالت 
إبداعيًّا يف تدريس العلوم للطالبات املوهوابت ابملرحلة 

االبتدائية؟
حل  أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  أثر  ما   .1
املشكالت إبداعيًّا يف تدريس العلوم على تنمية مهارات 
ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات  لدى  العليا  التفكري 

االبتدائية؟ 
حل  أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  أثر  ما   .3
املشكالت إبداعيًّا يف تدريس العلوم على تنمية الدافعية 
االبتدائية؟ ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات  لدى  العقلية 

أهداف البحث: 
هدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

حل . 	 أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  بناء 
للطالبات  العلوم  تدريس  يف  إبداعيًّا  املشكالت 

االبتدائية. ابملرحلة  املوهوابت 
القائم على أمنوذج حل . 	 الربانمج اإلثرائي  أثر  تعّرف 

تنمية  على  العلوم،  تدريس  إبداعًيا يف  املشكالت 
املوهوابت  الطالبات  لدى  العليا  التفكري  مهارات 

االبتدائية. ابملرحلة 
القائم على أمنوذج حل . 	 الربانمج اإلثرائي  أثر  تعرَّف 

تنمية  على  العلوم،  تدريس  إبداعًيا يف  املشكالت 
الدافعية العقلية لدى الطالبات املوهوابت ابملرحلة 

االبتدائية.

فروض البحث:. 4
توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )0,05( بني . 	

يف  املوهوابت  الطالبات  درجات  رتب  متوسطات 
التطبيق القبلي- البعدي الختبار مهارات التفكري 

العليا، لصاحل التطبيق البعدي.

توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )0,05( بني . 	
يف  املوهوابت  الطالبات  درجات  رتب  متوسطات 
العقلية،  الدافعية  ملقياس  البعدي  القبلي-  التطبيق 

البعدي. التطبيق  لصاحل 

أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث فيما يلي:

1. لفت أنظار املسؤولني عن العملية التعليمية إىل ضرورة 
االهتمام ابملوهوبني واملوهوابت يف املرحلة االبتدائية، 
والسعي إىل تنمية قدراهتم ومهاراهتم ذات املستويت 
العقلية لديهم من  الدافعية  التفكري، وحتفيز  العليا يف 
حل  أمنوذج  على  قائمة  إثرائية  برامج  إعداد  خالل 

إبداعًيا. املشكالت 
املشكالت  حل  على  قائًما  إثرائيًّا  برانجًما  يُقدِّم   .2
ورعاية  تنمية  عن  املسؤولني  يفيد  أن  ميكن  إبداعًيا، 
التفكري  مهارات  لتنمية  بتطبيقه  العلوم،  يف  املواهب 

العقلية. والدافعية  العليا 
3. يُقدِّم حمتًوى جديًدا للموهوبني مصاًغا وفق أمنوذج 
يتضمن  العلوم،  تدريس  يف  إبداعًيا  املشكالت  حل 
أنشطة وإسرتاتيجيات ترتبط بكل من مهارات التفكري 

العليا والدافعية العقلية. 
4. يُقدِّم اختبارًا ملهارات التفكري العليا ميكن أن يساعد 
مهارات  مستوى  على  التعرف  يف  العلوم  معلمي 

املوهوبني. طالهبم  لدى  العليا  التفكري 
يساعد  أن  ميكن  العقلية  للدافعية  مقياًسا  يُقدِّم   .5
معلمي العلوم يف التعرف على مستوى الدافعية العقلية 

املوهوبني. طالهبم  لدى 
6. يفتح جمال األحباث والدراسات املستقبلية؛ إلجراء 
والدافعية  العليا  التفكري  مهارات  تنمية  يف  أحباث 
خمتلفة  تعليمية  مراحل  يف  املوهوبني  لدى  العقلية 
إعداد  إبداعيًّا يف  املشكالت  أمنوذج حل  ابستخدام 

اإلثرائية. براجمهم 
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مصطلحات البحث:
:)program Enrichment( الربانمج اإلثرائي

اإلثرائي  الربانمج   )2003( واجلمل  اللقاين  عرَّف 
أبنَّه: "املخطط العام الذي يُوضع يف وقٍت سابٍق على 
التعليم،  التعلم والتدريس يف مرحلة من مراحل  عملييت 
ويُلخص اإلجراءات واملوضوعات اليت تنظِّمها املدرسة 
اليت  التعليمية  يتضمن اخلربات  خالل مدة معينة، كما 
مع  يتماشى  ترتيًبا  مرتبة  املتعلمني  يكسبها  أن  جيب 
سنوات منوهم وحاجاهتم ومطالبهم اخلاصة" )ص. 39(.

 Problem Creative أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا
:)CPS( model Solving

املشكالت  حل  أمنوذج   )2002( جروان  عرَّف 
من  استخدام كلٍّ  تتضمن  مركبة  "عملية  أبنَّه:  إبداعيًّا 
االبتكاري؛  التفكري  ومهارات  الناقد  التفكري  مهارات 
حيث يتطلب قدرات التفكري التقاريب وقدرات التفكري 
هبدف  حمددة  منطقية  خطوات  وفق  مًعا،  التباعدي 
)ص.  ما"  ملشكلة  احللول  أبفضل  قرار  إىل  الوصول 

.)265
وقد عرَّف هجرس )2015( الربانمج اإلثرائي القائم 
على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا أبنَّه: "خطة تعليمية 
تتضمن جمموعة من األساليب واألنشطة داخل منظومة 
اجللسات  وتنظيم  املواد  إعداد  ويتم  حمددة،  تعليمية 
للمشكالت،  اإلبداعي  احلل  منوذج  وفق  وتطبيقها 
هبدف تنمية مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت" 

.)347 )ص. 
القائم  املقرتح  اإلثرائي  الربانمج  الباحثة  وتُعرِّف 
أبنَّه:  إجرائًيا  إبداعيًّا  املشكالت  حل  أمنوذج  على 
يف:  واملتمثلة  األمنوذج  أبعاد  يتضمن  تفصيلي  خمطط 
للتنفيذ،  التحضري  األفكار،  توليد  التحديت،  فهم 
املوضوعات  من  عدًدا  حتوي  واليت  املدخل  ختطيط 
ترتبط حبل  اليت  واإلسرتاتيجيات واألدوات والنشاطات 
مشكالت إبداعية ابلعلوم، واملوجه للموهوابت ابلصف 

تنمية  هبدف  معينة،  زمنية  فرتة  االبتدائي خالل  الرابع 
لديهن.  العقلية  والدافعية  العليا  التفكري  مهارات 

 Thinking Order Higher( مهارات التفكري العليا
:)Skills

ا:  أبهنَّ  )2003( والنجار  شحاتة  من  عرًّفها كلٌّ 
أمناط  الطالب  بتعليم  تقليدية واليت هتتم  "مهارات غري 
واليت  واملعارف،  احلقائق  استدعاء  جمرد  وليس  تفكري 
تتمثل يف املستويت العليا من التصنيف املعريف عند بلوم 

.)303 )ص.  والتقومي("  الرتكيب،  )التحليل، 
ا:  أبهنَّ  )2007( وبكر  جادو  أبو  من  وعرَّفها كلٌّ 
"العمليات العقلية اليت نقوم هبا من أجل مجع املعلومات 
وحفظها أو ختزينها، وذلك من خالل إجراءات التحليل 
وصنع         استنتاجات  إىل  والوصول  والتقييم  والتخطيط 

القرارات" )ص. 77(.

"املهارات  ا:  )Douce, 2016( أبهنَّ عرَّفها دوس  كما 
اليت يتمكن الطالب من خالهلا اكتساب املعرفة نتيجة 
النشاط الذهين لديهم، وتطبيقها يف مواقف جديدة حلل 

.)13 .p( "املشكالت وحتقيق النتائج املرجوة
إجرائًيا  العليا  التفكري  مهارات  الباحثة  وتُعرِّف 
ا: قدرات عقلية عالية متكن طالبات الصف الرابع  أبهنَّ
يف  املتعمق  الرتكيز  من  االبتدائية  ابملرحلة  املوهوابت 
املعلومات  قدرًة على مجع  أكثر  العلوم، وجتعلهن  تعلُّم 
إبداعيًّا،  املشكالت  حلل  األفكار  وتوليد  وتنظيمها، 
مفتوحة  املشكالت  )حل  يف  املهارات  هذه  وتتمثل 
املعلومات،  مجع  مهارات  الرتكيز،  مهارات  النهاية، 
املعلومات(،  توليد  مهارات  املعلومات،  تنظيم  مهارات 
اختبار  يف  الطالبة  عليها  حتصل  اليت  ابلدرجة  وتقاس 

البحث. هبذا  املعد  العليا  التفكري  مهارات 
:)Mental Motivation( الدافعية العقلية

ا:  عرَّف ديبونو )De Bono, 1998( الدافعية العقلية أبهنَّ
وطرائق  جادة  إبداعات  إلجناز  صاحبها  تؤهل  "حالة 
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متعددة لتحفيز هذه احلالة أو حلل املشكالت املطروحة 
.)82 .p( "بطرائق خمتلفة، واليت تبدو أحيااًن غري منطقية

 McInerney& Etten,( وعرفها كلٌّ من مكلنرينيو وإتني
ا: "التحفيز العقلي الداخلي للفرد لالخنراط  2001( أبهنَّ

واملشاركة يف األنشطة املعرفية، اليت تتطلب االستعمال 
أو  للمشكالت  حل  إلجياد  العقلية  للعلميات  الواسع 

)p. 46( "اختاذ القرارات أو تقييم املواقف
ا: "الدافعية اإلبداعية،  وعرفها يونس )2012( أبهنَّ
ويقابلها اجلمود، والتصلب الفكري، وهي تؤهل صاحبها 
إىل حل املشكالت بطريقة إبداعية غري تقليدية" )ص. 

 .)177
"متثل  ا:  أبهنَّ  )2014( وعلي  محوك  عرَّفها  كما 
وقابليته  قدراته  الستعمال  ومثابرته  ورغبته  الفرد  نزعة 
اإلبداعية، ومتثل جمموعة من العمليات املعرفية اليت ميكن 
استخدامها يف حل املشكالت واختاذ القرار" )ص. 17(.
ا: حافز  وتُعرِّف الباحثة الدافعية العقلية إجرائًيا أبهنَّ
الصف  يف  املوهوابت  الطالبات  جيعل  داخلي  عقلي 
دراسة  أثناء  املعرفية  تشاركن ابألنشطة  االبتدائي  الرابع 
والتكامل  العقلي،  الرتكيز  خالل  من  وذلك  العلوم، 
إبداعية  حللول  الوصول  هبدف  للموضوعات  املعريف 
التعلم،  حنو  الطالبات  توجه  يف  يؤثر  مما  للمشكالت، 
عند  الطالبات  عليها  حتصل  اليت  ابلدرجة  وتتمثل 
االستجابة على مفردات املقياس املعتمد يف هذا البحث.

:)Gifteds( املوهوابت
عرَّف كلٌّ من: القاطعي والضبيان واحلازمي واجلوهرة 
لديهم  يوجد  الذين  "الطلبة  أبهنم  املوهوبني   )2000(
بقية  عن  متميز  أداء  أو  عادية  غري  قدرة  أو  استعداًدا 
اجملتمع،  يقرها  اليت  اجملاالت  من  أكثر  أقراهنم يف جمال 
اإلبداعي  والتفكري  العقل  التفوق  جماالت  يف  وخاصة 
اخلاصة،  والقدرات  واملهارات  األكادميي  والتحصيل 
املدرسة  تستطيع  ال  خاصة  تعليمية  رعاية  إىل  وحيتاج 
تقدميها له يف منهج الدراسة العادية اخلاصة" )ص. 18(.

م "فئة الطالب الذين  وعرَّفهم سعادة )2010( أبهنَّ
حيصلون غالًبا على مستويت حتصيل أكادميية عالية يف 
األكادميي  إجنازهم  وأن  أكثر،  أو  واحدة  دراسية  مادة 
يف الريضيات والعلوم واللغات يبقى فوق املعدل وأهنم 
يقعون ضمن نسبة ما بني )5-10٪( من أفضل الطلبة 

يف هذه اجملاالت" )ص. 61-60(.
م: "الذين لديهم  كما عرَّفهم الروسان )2013( أبهنَّ
دلياًل على قدرهتم على األداء املتميز يف مجيع اجملاالت، 
إليها  تفتقر  إضافية  وأنشطة  خدمات  إىل  وحيتاجون 

املدرسة عادة لتطوير استعداداهتم" )ص. 53(.
طالبات  ن:  أبهنَّ إجرائًيا  املوهوابت  الباحثة  وتُعرِّف 
الصف الرابع من املرحلة االبتدائية الاليت اجتزن اختبارات 
الكشف عن املوهوبني للعام 1441/1440ه، املقدم 
عن طريق املركز الوطين للقياس، وحصلن على مستويت 
حتصيل أكادميية عالية يف مادة العلوم ترتاوح بني )665-
ويقعن  فائقة  عقلية  بقدرات  يتميزن  إهنن  إذ  880(؛ 
الدرجات  أعلى جمموع  ضمن حدود )15-20٪( يف 

للطالبات أقراهنن يف املرحلة نفسها.
إجراءات البحث:

تطبيق  يف  املتبعة  اإلجراءات  الفصل  هذا  يتناول 
وجمتمعه،  البحث،  منهج  حيث  من  البحث؛  وتنفيذ 
وعينته، واملواد املستخدمة يف تنفيذ التجريبية التدريسية 
املتعلقة  البياانت  جلمع  املستخدمة  واألدوات  للبحث، 
املتبعة يف تطبيق جتربة البحث،  التنفيذ  ابلبحث، وآلية 

نتائجه. لتحليل  املناسبة  اإلحصائية  واألساليب 
منهج البحث:

اُعُتِمد املنهجان اآلتيان يف تنفيذ البحث ومها:

تصميم  يف  اُسُتخدم  الذي  الوصفي  املنهج   .1
أمنوذج  على  القائم  املقرتح  اإلثرائي  الربانمج 
االطالع  خالل  من  إبداعيًّا،  املشكالت  حل 
على الدراسات واألدبيات السابقة اليت تناولته، 
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جدول )3(: إحصائية لعدد الطالبات املوهوابت مبنطقة عسري ابملرحلة االبتدائية. 
العدداملنطقةالصفالعدداملنطقةالصف

ث االبتدائي
الثال

76أهبا

الرابع االبتدائي

49أهبا

58مخيس مشيط66مخيس مشيط

-الشعف-املسقي5الشعف-املسقي

16أحد رفيدة17أحد رفيدة

-وادي بنهشبل8وادي بنهشبل

3بللسمر- بللحمر5بللسمر- بللحمر

3العرين وطريب3العرين وطريب

129اجملموع180اجملموع

309اجملموع الكلي لعدد املوهوابت ابملرحلة االبتدائية

إضافة إىل ذلك فقد جرى االعتماد على هذا 
املنهج يف حتديد مهارات التفكري العليا، وأبعاد 
للطالبات  العلوم  تدريس  يف  العقلية  الدافعية 
تتناسب  واليت  االبتدائية  املرحلة  يف  املوهوابت 

العلوم. تدريس  مع 
املنهج التجرييب ذو التصميم الشبه جترييب للمجموعة   .2
ملتغريي  والبعدي  القبلي  القياس  ذي  الواحدة، 
البحث التابعني ومها: )مهارات التفكري العليا، 
تدريس  أثر  على  للتعرف  العقلية(،  الدافعية 
العلوم ابستخدام برانمج إثرائي مقرتح قائم على 
أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا، كمتغري مستقل 

الطالبات  لدى  للبحث  التابعني  املتغريين  على 
املوهوابت ابلصف الرابع االبتدائي.

جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من مجيع الطالبات املوهوابت 
عسري  مبنطقة  للبنات  احلكومية  االبتدائية  ابملدارس 
1441/1440ه  األول  الدراسي  للفصل  التعليمية، 
اجلدول  ويبني  طالبات،   )309( عددهن  والبالغ 
عسري،  مبنطقة  املوهوبني  )إدارة  بذلك  إحصائية   )3(

1441ه(.

عينة البحث:
الطالبات  من  قصدية  بطريقة  العينة  اُختريت 
املوهوابت يف الصف الرابع ابملرحلة االبتدائية يف منطقة 
عسري، اللوايت اجتزن اختبارات الكشف عن املوهوبني، 

 )880-665( بني  ترتاوح  درجات  على  ممن حصلن 
للعام 1441/1440ه، املقدم عن طريق املركز الوطين 
للقياس، وقد بلغ عددهن )9( طالبات، ويبني اجلدول 
)4( توزع عينة البحث حسب املدرسة واملنطقة التابعة هلا.

اجلدول )4(: توزع عينة البحث حسب املدرسة واملنطقة التابعة هلا.
العدداملدرسةاملنطقةم

2االبتدائية احلادية والعشرونأهبا1

2

مخيس مشيط

1االبتدائية اخلامسة

1االبتدائية السابعة والعشرون3

3االبتدائية العشرون4

2ابتدائية األبناء الرابعة5

9اجملموع
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مواد البحث:
تضمن البحث املواد اآلتية:

تدريس  يف  املقرتح  اإلثرائي  الربانمج  إعداد  أواًل: 
إبداعيًّا  املشكالت  أمنوذج حل  على  القائم  العلوم، 

االبتدائي: الرابع  ابلصف  املوهوابت  للطالبات 

اإلثرائي  الربانمج  هدف  للربانمج:  العام  اهلدف  حتديد   .1
حل  أمنوذج  على  القائم  العلوم  تدريس  يف  املقرتح 
العليا،  التفكري  تنمية مهارات  إبداعيًّا إىل  املشكالت 
ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات  لدى  العقلية  والدافعية 
االبتدائية، من خالل تضمينه أنشطة تسهم يف جعل 
مفتوحة  املشكالت،  قدرة على حل  أكثر  املوهوابت 
مجع  يف  مهاراهتن  وحتفيز  إبداعية  أبساليب  النهاية 
املعلومات وتنظيمها وتوليد األفكار اإلبداعية، والذي 
بدوره يزيد من تنمية اجتاهاهتن حنو التعلم والوصول هبن 

املعريف. التكامل  إىل 
مت االستناد  يُبىن الربانمج عليها:  3. حتديد األسس اليت جيب أن 
الربانمج املقرتح منها: بناء  إىل عدٍد من األسس عند 

استند الربانمج إىل أمنوذج حل املشكالت اإلبداعي - 
تناسب  حيث  املشكالت؛  حلل  منهجية  فيه  مبا 
موضوعات العلوم ذات الطبيعة البحثية اليت يتعرض 
البحوث  على  االطالع  جرى  وقد  الربانمج،  هلا 
حل  أمنوذج  تناولت  اليت  السابقة  والدراسات 
املشكالت اإلبداعي، للتعرف على آلية توظيفه يف 
إعداد الربانمج اإلثرائي، ومنها دراسة كلٍّ من: )أبو 
عواد وعشا، 2011؛ الصمادي وأبو لوم، 2011؛ 
هجرس، 2015؛ بلجون، 2017؛ النعيمية وأبو 
علوان والعابد، 2018(، وقد بُنيت الصورة املبدئية 
حل  أمنوذج  على  القائم  املقرتح  اإلثرائي  للربانمج 
األربع  املراحل  يتضمن  إبداعيًّا؛ حبيث  املشكالت 

اآلتية:

املرحلة األوىل: فهم املشكلة أو التحدي: تتضمن )بناء 
املعلومات حول  املشكلة-حتري ومجع  وإاثرة  األهداف 

املشكلة-صياغة املشكلة(.
املرحلة الثانية: توليد األفكار: تتضمن توليد األفكار.
املرحلة الثالثة: احللول املقرتحة: تتضمن )إجياد احللول-

تقبل احللول(.
املرحلة الرابعة: تصميم املدخل: تتضمن )تقومي املهام-

تصميم العملية(.

حتديد مهارات التفكري العليا وأبعاد الدافعية العقلية 
البحوث  على  االطالع  خالل  من  وذلك  لإلجناز، 
والدراسات السابقة اليت تناولت مهارات التفكري العليا 
طعمة  السيد، 2017؛  الدين، 2014؛  )عز  ومنها: 
Hugerat&Kortam, 2014; Saido, Sir- 2019؛  وحممد،
العقلية  والدافعية   ،)aj, Bin Nordin& Al-Amedy, 2015

لإلجناز ومنها: )أمحد وحممد، 2015؛ السعدى وحممد، 
2018؛ الغامدي، 2018؛ احلميدي، 2019(.

االبتدائية، وما -  املوهوابت ابملرحلة  مراعاة خصائص 
يتناسب مع احتياجاهتن العقلية، وقد جرى االطالع 
حدَّدت  اليت  السابقة  والدراسات  البحوث  على 
2017؛  )الدوسري،  ومنها:  اخلصائص  هذه 
وذلك   ،)2019 احلميدي،  2018؛  الغامدي، 
خالل  من  املواهب  هذه  تنمية  تستطعن  جلعلهن 
اآلراء،  ومناقشة  اآلراء  وإبداء  الذات  عن  التعبري 
من خالل  اإلبداعية  الطبيعة  ذات  احللول  وتقدمي 
خضوعهن للربانمج اإلثرائي املعد يف هذا البحث.

االطالع على سياسة إدارة التعليم املتبعة يف الربامج - 
تبني  االبتدائية؛ حيث  للموهوبني ابملرحلة  اإلثرائية 
أنَّ هناك عدد من اجملاالت اليت جيب أن يتضمنها 
املراحل.  من  مرحلة  لكل  ومعايري خاصة  الربانمج 
ويبني اجلدول )5( اجملاالت اليت يتضمنها الربانمج 

االبتدائية. للموهوبني ابملرحلة  اإلثرائي 
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جدول )5(: اجملاالت اليت يتضمنها الربانمج اإلثرائي للموهوبني ابملرحلة االبتدائية.

الصف اجملال اخلاصاملستوىاجملال العامالفئة
املعايري اخلاصةالدراسي

التفكري أ
خيالاألولاإلبداعي

الذكاء الصناعي والتقنية

مهارات اخليال- مهارات أساسية- التعبري األصيل.رابع ابتدائي

البحث ب
اخلامس البحث العلمياألولالعلمي

مهارة مجع املعلومات وتصنيفها- االستقصاء.االبتدائي

السادس املهارات العلميةاألولstemج
مهارة ربط العلوم.االبتدائي

السادس املهارات القياديةاألولالقيادةد
التعمق يف صفات القائد- حتليل سري القيادة- بناء منوذج القائد االفرتاضي.االبتدائي

املواهب ه
اخلاصة

تنمية مهاراتاألول

مجيع الصفوف

العمق العلمي يف جمال املوهبة اخلاصة- استقصاء أعمال متميزة- جتريب 
األدوات.

اختيار وحتديد املشروع- التنفيذ- التنوع.تطبيقات عمليةالثاين

التحليل منوذج إبداعي- نقد النموذج- تطوير النموذج.ممارسةالثالث

برانمج التوعيةو
العمق العلمي- الشمولية- التنوع.اجملتمع احمللينشر ثقافة املوهبةسنوي

يتبني من اجلدول )5( اجملاالت العامة اليت يتضمنها 
االبتدائي  الرابع  ابلصف  للموهوبني  اإلثرائي  الربانمج 

وهي: 

اجملالني  يتضمن  الذي  اإلبداعي:  التفكري  جمال   )1 
الصناعي  الذكاء  )اخليال-  اآلتيني:  اخلاصني 
والتقنية(، واملرتبط ابملعايري اخلاصة اآلتية: )مهارات 

األصيل(. التعبري  أساسية-  مهارات  اخليال- 
مجيع  به  يشرتك  الذي  اخلاصة:  املواهب  جمال   )2 
الصفوف، والذي يتضمن اجملالني اخلاصني اآلتيني: 
واملرتبط  والتقنية(،  الصناعي  الذكاء  )اخليال- 
ابملعايري اخلاصة اآلتية: يف املستوى األول )العمق 
العلمي يف جمال املوهبة اخلاصة- استقصاء أعمال 
الثاين  املستوى  ويف  األدوات(،  جتريب  متميز- 
يف  التنوع(،  التنفيذ-  املشروع-  وحتديد  )اختيار 
نقد  إبداعي-  منوذج  )التحليل  الثالث  املستوى 

النموذج(. تطوير  النموذج- 
احمللي،  ابجملتمع  أيًضا  يتعلق  الذي  التوعية:  جمال   )3
)اخليال-  اآلتيني:  اخلاصني  اجملالني  يتضمن  الذي 

الذكاء الصناعي والتقنية(، واملرتبط ابملعاير اخلاصة 
التنوع(. العلمي-الشمولية-  )العمق  اآلتية: 

ووفًقا لذلك فقد جرى حتديد حمتوى الربانمج بصورته 
الصغري-  )املخرتع  اآلتية:  املوضوعات  ليتضمن  األولية 
الصغري-  الكيمياء  عامل  الريضيات-  متعة  اخليال- 
املفكر الصغري- الطبيب الصغري- صديق البيئة(؛ حيث 
تضمن عدد من عمليات االستقصاء وإجناز املشروعات 
وأنشطة تتطلب حل املشكالت إبداعيًّا، وتقدمي أفكار 

أصيلة، وتصميم النماذج املختلفة. 

احملكمني:  جمموعة  على  املقرتح  الربانمج  عرض   .3
على  األولية  املقرتح يف صورته  الربانمج  ُعِرض  مثَّ  ومن 
وطرق  املناهج  يف  املختصني  احملكمني  من  جمموعة 
تدريس العلوم العامة والريضيات، وذلك إلبداء آرائهم 

اآلتية: للمعايري  املقرتح  الربانمج  حتقيق  مدى  عن 
يقوم على أصول وأسس نظرية واضحة تتعلق أبمنوذج - 

حل املشكالت إبداعيًّا.
يعمل على حتقيق نتائج واضحة وحمددة لتحسني كلٍّ - 

من: مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية لدى 
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املوهوابت يف الصف الرابع االبتدائي.
من -  الغرض  توضح  وحمددة  واضحة  أهدافًا  يتضمن 

الربانمج. تنفيذ 
التعليمية -  واألدوات  اإلسرتاتيجيات  فيه  يستخدم 

الربانمج. تضمنه  ملا  مناسبة  وتقنية 
يتضمن أنشطة تربط بني العلوم احلياة الواقعية.- 
املوهوابت -  للطالبات  العمرية  املرحلة  مع  يتناسب 

العقلية. احتياجاهتن  ويليب  االبتدائي،  الرابع  ابلصف 
تنفيذ -  يف  ومنظًما  متسلساًل  أسلواًب  يتبع 

إبداعيًّا. املشكالت  حل  أمنوذج  وفق  املهام 
بتناسق -  ويتسم  التطبيق،  عند  التامة  ابملرونة  يتميز 

البعض. بعضها  مع  الداخلية  مكوانته  وانسجام 
والفردي؛ -  اجلماعي  للتقومي  متنوعة  أنواًعا  يتضمن 

الربانمج. تضمنها  اليت  األهداف  لقياس 

وقد ُعدِّل الربانمج وفًقا ملقرتحات احملكمني ابلفصل 
مراحل  وتفصيل  اإلرشادي،  والدليل  الربانمج  بني 
إبداعيًّا،  املشكالت  حل  أمنوذج  مراحل  ومكوانت 
الربانمج. تضمنه  ملا  اللغوية  الصياغات  بعض  وتعديل 

على  القائم  املقرتح  للربانمج  النهائية  الصورة   .4
الربانمج  تضمن  إبداعيًّا:  املشكالت  حل  أمنوذج 

يلي: ما  النهائية،  صورته  يف  املقرتح 
مقدمة عن الربانمج.  )1

اهلدف العام من الربانمج.  )2
األهداف اإلجرائية للربانمج.  )3

أسس بناء الربانمج.  )4
خمطط الربانمج.  )5
الفئة املستهدفة.  )6
حمتوى الربانمج.  )7

اخلطة الزمنية للربانمج.  )8
اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف الربانمج.  )9

املواد والوسائط التعليمية املستخدمة يف تطبيق الربانمج.  )10

متطلبات تطبيق الربانمج.  )11
تقومي الربانمج.  )12

الربانمج  لتطبيق  اإلرشادي  الدليل  إعداد  اثنًيا: 
املقرتح: اإلثرائي 

1. حتديد احملتوى املعريف للربانمج اإلثرائي: يتضمن 
املقرتح  اإلثرائي  الربانمج  لتطبيق  اإلرشادي  الدليل 
جمموعة من األنشطة اإلثرائية ذات عالقة مبعظم فروع 
العلوم، ومرتبطة ابملوضوعات اليت تدرس ابلصف الرابع 
االبتدائي، حىت ال يتجاوز الربانمج املفاهيم والتعميمات 
الطالبات  أثناء دراسة  اليت ُوِضعت  والنظريت والنتائج 
املوهوابت يف املدرسة مع الطالبات العاديت، ولتحقيق 
التكامل بني فروع العلوم املختلفة واملوضوعات واملفاهيم 
الطالبة  درستها  اليت  والنتائج  والنظريت  والتعميمات 

املوهوبة يف املدرسة ُوّزِعت أنشطة الربانمج كما يلي:

املخرتع الصغري: توليد الكهرابء.- 
اخليال: رائد الفضاء.- 
متعة الرايضيات: الطفو.- 
إىل -  املتفاعلة  املادة  عودة  الصغري:  الكيمياء  عامل 

أصلها. 
املفكر الصغري: قوانني نيوتن واحلركة.- 
الطبيب الصغري: الكوروان.- 
صديق البيئة: احملافظة على البيئة.- 

2. عرض الدليل على جمموعة احملكمني: ُعِرض الدليل 
على حمكمي الربانمج اإلثرائي املقرتح أنفسهم، للتحقق 
ألمنوذج  وفًقا  للموضوعات  عرضه  طريقة  مناسبة  من 
حل املشكالت إبداعيًّا، وتضمينه ألنشطة ترتبط بكل 
من  والتأكد  العقلية،  والدافعية  العليا  التفكري  مهارات 
آرائهم  على  وبناء  والعلمية،  اللغوية  صياغته  سالمة 
ومقرتحاهتم ُضبط الدليل؛ حيث كانت أغلب مقرتحات 
لغويًّ وإمالئيًّا وتعديل  الدليل  تدقيق  يتم  احملكمني أبن 
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صياغة بعض األهداف، وأسئلة األنشطة الفردية لتكون 
والدافعية  العليا  التفكري  مهارات  لقياس  مالئمة  أكثر 

الطالبات. لدى  العقلية 
3. الصورة النهائية للدليل اإلرشادي لتطبيق الربانمج 
اإلثرائي املقرتح: تضمن الدليل يف صورته النهائية، ما يلي: 

مقدمة التعريف ابلربانمج.  )1
األهداف العامة للدليل وفق الربانمج اإلثرائي املقرتح.  )2

دور معلمة موهوبة يف الربانمج اإلثرائي املقرتح.  )3
دور الطالبة يف الربانمج اإلثرائي املقرتح.  )4

خطة سري اجللسات وفًقا للربانمج اإلثرائي املقرتح.  )5
جلسة متهيدية للتعريف ابلربانمج اإلثرائي.  )6

7(  التقومي القبلي حملتوى اجللسات.
وفًقا  واملصممة  الدليل  تضمنها  اليت  اجللسات   )8
حل  أمنوذج  على  القائم  املقرتح  اإلثرائي  للربانمج 

إبداعيًّا. املشكالت 
التقومي البعدي حملتوى اجللسات.  )9

للربانمج  التابعة  الطالبة  أنشطة  إعداد كراسة  رابًعا: 
اإلثرائي: أُعدِّت كراسة األنشطة بصورهتا األولية، ومن مثَّ 
ُعِرضت على حمكمي الدليل أنفسهم، إلبداء مالحظاهتم 
حول وضوح التوجيهات، ومدى مناسبة صياغة احملتوى 
للمرحلة العمرية للموهوابت يف الصف الرابع االبتدائي، 
مهارات  الستثارة  األنشطة  مناسبة  مدى  جانب  إىل 
التفكري العليا والدافعية العقلية لديهن، ومشول األنشطة 
الربانمج  يتضمنها  اليت  اجملاالت  مع  تتوافق  ملوضوعات 
إدارة  ومبادرة  االبتدائية،  ابملرحلة  للموهوبني  اإلثرائي 
املوهوبني مبنطقة عسري لتطوير برانمج مراكز املوهوبني، 
واليت كانت  ملقرتحاهتم،  وفًقا  التعديالت  ُأجريت  وقد 
وتعديل  وإمالئيًّا  لغويًّ  الكراسة  تدقيق  حول  أغلبها 
صورهتا  يف  الكراسة  لتصبح  األهداف؛  بعض  صياغة 

الكراسة ما يلي: النهائية؛ حيث تضمنت 
العليا والدافعية العقلية لدى الطالبات.

مقدمة.  )1 
األهداف العامة لكراسة األنشطة.  )2 

مهارات التفكري العليا.  )3
الدافعية العقلية.  )4

دور الطالبة املوهوبة يف أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا.  )5
الفئة املستهدفة.  )6

حمتوى كراسة األنشطة.  )7
مدة تنفيذ األنشطة.  )8

اجللسات اليت تضمنها كراسة األنشطة.  )9

أدوات البحث:
متثلت أدوات البحث يف األداتني اآلتيتني:

أواًل: إعداد اختبار مهارات التفكري العليا يف العلوم 
لدى الطالبات املوهوابت ابلصف الرابع االبتدائي: 

قياس . 	 إىل  االختبار  هدف  االختبار:  من  اهلدف  حتديد 
مهارات التفكري العليا لدى الطالبات املوهوابت ابلصف 

العلوم. االبتدائي يف  الرابع 
حتديد مهارات التفكري العليا املالئمة للمرحلة العمرية لعينة البحث: . 	

والدراسات  األدبيات  من  جمموعة  على  االطالع  بعد 
السابقة اليت تضمنت مهارات التفكري العليا، مت حتديد 

املهارات كما يلي:
مهارة حل املشكالت مفتوحة النهاية، وتتضمن فهم - 

احلل،  تنفيذ  املشكلة،  حلل  خطة  وضع  املشكلة، 
للمشكلة. احلل  مراجعة 

 مهارة الرتكيز، وتتضمن اإلحساس ابملشكلة، وحتديد - 
املشكلة، وحتديد اهلدف. 

والتذكر، -  املالحظة،  املعلومات، وتشمل  مهارة مجع 
األسئلة. وطرح 

مهارة تنظيم املعلومات، وتتمثل يف التمثل، واملقارنة، - 
والتصنيف، والرتتب.

والتنبؤ -  االستنتاج،  وتشمل  املعلومات،  توليد  مهارة 
والتفاصيل. والنقد،  الفروض،  وفرض  والتفسري، 
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تكوَّن . 	 األولية:  بصورته  العليا  التفكري  مهارات  اختبار  إعداد 
أقسام،  مخسة  إىل  مقسًما  سؤااًل   )20( من  االختبار 
العليا  التفكري  مهارات  من  مبهارة  خاص  قسم  كل 
الرتكيز، مجع  النهاية،  مفتوحة  املشكالت  )حل  وهي: 
املعلومات، تنظيم املعلومات، توليد املعلومات(، يتضمن 
كل قسم تعليمات خاصة، توضح طريقة اإلجابة عن 
أسئلته، وعدد األسئلة والدرجة لكل سؤال، كما يلي:

القسم األول: مهارة حل املشكالت ذات النهاية 
ابتباع خطوات  القسم  هذا  الطالبة يف  تقوم  املفتوحة: 
حل املشكلة إلجياد حل املشكلة املطروحة وهي: )فهم 
املشكلة وصياغة أسئلة/ فروض هلا- وضع خطة حلل 
املشكلة- تقدمي حلول للمشكلة- تقييم أفضل احللول 
أن يكون احلل غري مألوف، ويقدم  للمشكلة(، شرط 
حاًل مقنًعا للمشكلة، وختصص درجة لكل خطوة من 
خطوات حل املشكلة يف كل سؤال، أي إنَّ درجة كل 
سؤال من أسئلة هذا القسم هي )4( درجات، يتضمن 
هذا القسم )4( أسئلة، أي إنَّ الدرجة الكلية هلذا القسم 

هي )16( درجة.
القسم الثاين: مهارة الرتكيز: يتم من خالل مهارة 
يُعَرض يف  اهلدف، ومما  املشكلة وحتديد  الرتكيز حتديد 
حتدد  أسئلة   )4( القسم  هذا  ويتضمن  السؤال،  رأس 
مستوى مهارة الرتكيز لدى الطالبة، وختصص لكل سؤال 
من أسئلة هذا القسم )4( درجات تُعطى درجة واحدة 
املتعلق  اهلدف  أو  املشكلة  حتدِّد  عندما  للطالبة  منها 
األخرى  الثالث  والدرجات  صحيح،  بشكل  ابلسؤال 
عندما تقرر أن املشكالت أو األهداف الثالثة األخرى 
ال ترتبط ابلسؤال، أي إن الدرجة الكلية هلذا القسم هي 

)16( درجة.
يطلب  الدرجة:  املعلومات:  الثالث: مجع  القسم 
أسئلة  وتقدمي  الظواهر  بعض  مالحظة  الطالبة  من  فيه 
أو توضيحها  املعلومات حوهلا وتفسريها  مناسبة جلمع 
بشكل مقنع، وقد ُخصِّص لكل سؤال من أسئلة هذا 

القسم )3( درجات، ويتضمن هذا القسم )4( أسئلة، 
أي إنَّ الدرجة الكلية هلذا القسم هي )12( درجة.

القسم الرابع: مهارة تنظيم املعلومات: ويتم اإلجابة 
عن األسئلة يف هذا القسم إما ابملقارنة أو التصنيف أو 
التمثيل أو الرتتيب، من خالل تنظيم املعلومات املتعلقة 
ابلسؤال جبداول، وُيصَّص لكلِّ سؤاٍل من أسئلة هذا 
القسم )3( درجات، ويتضمن هذا القسم )4( أسئلة، 

أي إن الدرجة الكلية هلذا القسم هي )12( درجة.
القسم اخلامس: يتضمن مهارة توليد املعلومات: 
تتحدد درجة اإلجابة عن السؤال يف هذا القسم حبسب 
أصالة األفكار )أفكار غري مألوفة( اليت تقدمها الطالبة، 
تتنبأ  أن  القسم  هذا  يف  السؤال  عن  اإلجابة  وتتطلب 
لألحداث  االفرتاضات  من  ممكن  عدٍد  أبكرب  الطالبة 
والظواهر غري املألوفة اليت ميكن أن تناقض الواقع، أو أن 
الواقعية حلدوث  التفسريات  تُقدِّم أكرب عدٍد ممكن من 
بعض األحداث والظواهر الطبيعية من حولنا، ويتضمن 

هذا القسم )4( أسئلة.
التحقق من صدق االختبار: ُعِرض االختبار على حمكمي . 	

آرائهم  على  للتعرف  وذلك  أنفسهم،  البحث  مواد 
لقياسه،  ما وضع  لقياس  االختبار  مناسبة  حول مدى 
واللغوية  العلمية  والصحة  االختبار،  تعليمات  ووضوح 
الطالبات  ملستوى  االختبار  ومالءمة  االختبار،  حملتوى 
املوهوابت ابلصف الرابع االبتدائي، وقد أبدى احملكمون 
مالحظاهتم، وُأجريت بعض التعديالت يف صياغة بعض 

آراء احملكمني، ومنها: املفردات وفق 
الفضاء -  رواد  "يسافر  من  الثاين  السؤال  تغيري صيغة 

لفرتات زمنية طويلة حيتاجون فيها إىل الغذاء املتنوع 
لتستطيع أجسامهم القيام أبنشطتها احليوية؛ ولكن 
هذه الفرتة الطويلة ميكن أن تسبب يف فساد عدد  
كبري من املواد الغذائية، كما أن الفضاء بيئة خمتلفة 
عن األرض ورمبا يؤثر ذلك يف تغيري خصائص هذه 
املواد وتصبح سامة، برأيك ما احلل هلذه املشكلة". 
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إىل "ميكث رواد الفضاء لفرتات زمنية طويلة حيتاجون 
القيام  أجسامهم  لتستطيع  املتنوع  الغذاء  إىل  فيها 
أبنشطتها احليوية ولكن هذه الفرتة الطويلة ميكن أن 
تتسبب يف فساد عدد كبري من املواد الغذائية، كما 
أن الفضاء بيئة خمتلفة عن األرض ورمبا يؤثر ذلك يف 
تغيري خصائص هذه املواد وتصبح سامة، ختيلي أنَّك 
مناسبة  الفضاء، ضعي مقرتحات  ارتياد  فريق  أحد 
حلل املشكلة من خالل صياغة أسئلة وفروض هلا".

يف السؤال الرابع تغيري "برأيك ما احلل هلذه املشكلة" - 
إىل "ضعي حلول إبداعية هلذه املشكلة".

مصطلح -  "يوجد  من  السابع  السؤال  صياغة  تغيري 
علمي يسمى انزالق الطريق وحيدث عادة يف املناطق 
وحيدث  واملاء،  واجلليد  الثلوج  فيها  ترتاكم  اليت 
بعض  يستخدم  لذلك  عدة حوادث،  ذلك  نتيجة 
اجلبلية  املرتفعات  يف  يعيشون  الذين  األشخاص 
عجالت  وثلوج  أمطار  هبا  يكون  اليت  واملناطق 
سيارة فيها مسامري حديد، لتستطيع السيارة السري 
ابتزان دون حدوث انزالق الطرق، مما سبق تتحدد 
املشكلة" إىل " يف بعض الدول ترتاكم فيها الثلوج 
ويضطر  الشوارع،  ويف  الطرق  على  واملاء  واجلليد 
السكان لرتكيب مسامري يف العجالت للحفاظ على 
اتزان مركباهتم، مما سبق يتحدد اهلدف من تركيب 
املسامري يف العجالت هو"، كما مت تغيري البدائل يف 
التابع هلذا السؤال من "حتدد املشكلة/ ال  اجلدول 
حتدد املشكلة" إىل "حتدد اهلدف/ ال حتدد اهلدف"، 
وتغيري الفقرات التابعة للسؤال بناًء على تغيري صيغة 

السؤال.
تغيري صيغة السؤال الثامن من "حتفظ الفيتامينات يف - 

زجاجات بنية معتمة؛ ألهنا تعد من املواد احلساسة 
عند  الكيميائية  خواصها  من  وتفقد كثري  للضوء، 
تعرضها للضوء، ويعود استخدام اللون البين حصرًا 
بعض  حب  للسما  األلوان  نطاق  أفضل  لكونه 

مما  اخرتاقه،  من  الضار  الضوء  منع  مع  الشفافية 
يف  الفيتامينات  "حتفظ  إىل  املشكلة"  تتحدد  سبق 
زجاجات بنية معتمة؛ ألهنا تعدُّ من املواد احلساسة 
عند  الكيميائية  خواصها  من  وتفقد كثريًا  للضوء، 
تعرضها للضوء، مما سبق تتحدد اهلدف من استخدام 
يف  البدائل  تغيري  مت  هو"، كما  البنية  الزجاجات 
التابع هلذا السؤال من "حتدد املشكلة/ ال  اجلدول 
حتدد املشكلة" إىل "حتدد اهلدف/ ال حتدد اهلدف"، 
وتغيري إحدى الفقرات التابعة للسؤال بناًء على تغيري 

السؤال. صيغة 
"اذكري أكرب -  السابع عشر من  السؤال  تغيري صيغة 

تكون  مل  لو  املتوقعة  االحتماالت  من  ممكن  عدد 
ممكن  عدٍد  أكرب  "اذكري  إىل  موجودة"  الشمس 
الكرة  على  احلياة  لشكل  املتوقعة  االحتماالت  من 

موجودة؟". الشمس  تكون  مل  لو  األرضية 
أكرب -  "اذكري  من  عشر  الثامن  السؤال  صيغة  تغيري 

عدٍد ممكن من االحتماالت املتوقعة لو أن مجيع املواد 
املتفاعلة تعود من جتلسة نفسها إىل حالتها األصيلة 
الكيميائي؟"  التفاعل  حدوث  من  زمنية  مدة  بعد 
من  تعود  املتفاعلة  املواد  مجيع  أن  افرتضنا  "لو  إىل 
جتلسة نفسها إىل حالتها األصيلة بعد مدة زمنية من 
حدوث التفاعل الكيميائي، اذكري أكرب عدٍد ممكن 

من االستنتاجات احملتملة؟".
أكرب -  "اذكري  التاسع عشر من  السؤال  تغيري صيغة 

ظاهرة  من  للتخفيف  املقرتحة  احللول  من  عدٍد 
االحتباس احلراري الناجتة عن التلوث البيئي" إىل " 
اذكري ابلتفصيل أسباب ظاهرة االحتباس احلراري 

البيئي". التلوث  عن  الناجتة 
كل -  "اذكري  من  عشرون  السؤال  صيغة  تغيري 

االحتماالت اليت تفسر سبب انتشار فريوس كوروان 
كوفيد 19يف العامل، على الرغم من التدابري الوقائية 
اليت تتبعها دول العامل للحدِّ من انتشاره" إىل "انتشر 
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التدابري  رغم  العامل،  يف   19 فريوس كوروان كوفيد 
انتشاره،  من  للحّد  العامل  دول  تتبعها  اليت  الوقائية 

ذلك". سبب  فسري 
التجربة االستطالعية لالختبار: طُِبق االختبار عن بُعد على - 

من  األساسية  البحث  عينة  غري  استطالعية  عينة 
االبتدائي  اخلامس  الصف  املوهوابت يف  الطالبات 
والبالغ عددهن )22(، وذلك بتحويل االختبار إىل 
اختبار إلكرتوين؛ ومن مث إرسال رابط االختبار إىل 
الطالبات لتقمن ابإلجابة عن أسئلته، هبدف حتقيق 

ما يلي:
التأكد من وضوح تعليمات االختبار وسالمة اللغة.- 
الزمن -  حساب  مت  لالختبار:  املناسب  الزمن  حتديد 

الالزم لإلجابة عن مفردات االختبار، وذلك برصد 

الزمن الذي استغرقته أول طالبة انتهت من اإلجابة 
الذي  الزمن  ورصد  دقيقة،   )40( بـ  ُقدِّر  والذي 
استغرقته آخر طالبة انتهت من اإلجابة والذي قدر 
بـ )49( دقيقة، وحبساب متوسط الزمنني، وأظهرت 
هو  االختبار  لتطبيق  املناسب  الزمن  أبن  النتائج 
)45( دقيقة، وقد التزمت الباحثة هبذا الزمن عند 
إجراء التطبيق القبلي، والبعدي لالختبار على عينة 

األساسية. البحث 
حساب -  مت  لالختبار:  الثبات  معامل  حساب 

الثبات لالختبار ابستخدام معادلة كودر-  معامل 
ريتشارد سون )KR-20(، واجلدول )6( يوضح قيم 
الثبات لكل مهارة من مهارات التفكري  معامالت 

واالختبار ككل. العليا 
جدول )6(: قيم معامالت الثبات لكل مهارة من مهارات التفكري العليا واالختبار ككل.

معامل الثباتاملهارة

0,92حل املشكالت ذات النهاية املفتوحة

0,82الرتكيز

0,77مجع املعلومات

0,84تنظيم املعلومات

0,60توليد املعلومات

0,78االختبار ككل

الثبات  معامالت  قيم  أنَّ   )6( جدول  من  يتبني 
ملهارات التفكري العليا تراوحت بني )0,92-0,60(، 
ولالختبار ككل )0,78(، وهذا يدل على أنَّ االختبار 
اختبار  يصبح  وبذلك  الثبات،  من  مقبولة  درجة  على 
مهارات التفكري العليا بصورته النهائية، صاحلًا للتطبيق 

البحث. عينة  على 
اثنًيا: إعداد مقياس الدافعية العقلية لدى الطالبات 

االبتدائي:  الرابع  املوهوابت ابلصف 
تعرف  إىل  املقياس  املقياس: هدف  حتديد هدف   .1
مستوى الدافعية العقلية لدى الطالبات املوهوابت 
ابلصف الرابع االبتدائي، قبل وبعد تطبيق الربانمج 

اإلثرائي املقرتح يف تدريس العلوم القائم على أمنوذج 
املوهوابت  للطالبات  إبداعيًّا  املشكالت  حل 

االبتدائية.  ابملرحلة 
البحوث  على  االطالع  مت  املقياس:  أبعاد  حتديد   .2
العقلية،  الدافعية  تناولت  اليت  السابقة  والدراسات 
أبعادها، ويف ضوء ما تضمنته هذه  هبدف حتديد 
الدافعية  تقيس  وأدوات  مقاييس  من  الدراسات 
التالية: العقلية  الدافعية  أبعاد  إىل  التوصل  مت  العقلية، 

الرتكيز العقلي، الطالبة اليت تتميز ابلقدرة على الرتكيز - 
ا مثابرة ال تفرت مهتها ومركزًة، ومنظمة يف  تتصف أبهنَّ
عملها، ونظامية ومنهجية تنجز أعماهلا يف الوقت 



 د. علوة آل عايض؛ أ.د. سنية الشافعي:  برانمج إثرائي مقرتح يف تدريس العلوم قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا..20

والصورة  هبا،  تشتغل  اليت  املهام  على  تركز  احملدد، 
الذهنية لديها واضحة، وخالل اندماجها يف نشاط 
وتتمتع  األشياء،  يف  الرتكز  ابجتاه  تنحو  ا  فإهنَّ ما، 
ابإلصرار على إجناز املهمة اليت انشغلت هبا، وتشعر 

ابلراحة جتاه عملية حل املشكالت.
قدرة -  يف  املعريف  التكامل  يتمثل  املعريف،  التكامل 

حمايدة  تفكريية  مهارات  استخدام  على  الطالبات 
)موضوعية(؛ حيث تكن حمايدات جتاه مجيع األفكار 
حىت اليت تنسب إليهن، فهن بشكل إجيايب ابحثون 
عن احلقيقة، وهن متفتحات الذهن، أتخذن بعني 
النظر  ووجهات  البديلة،  اخليارات  تعدد  االعتبار 

املتباينة.
القدرة على -  يتمثل يف  للمشكالت،  اإلبداعي  احلل 

حل املشكالت أبفكار وحلول خالقة وأصلة، ومن 
احملتمل أن يظهر هذا اإلبداع من خالل الرغبة يف 
الوظائف  وفهم  واألحاجي،  األلغاز  يف  االخنراط 
األساسية لألشياء وهذه النوعية من األنشطة تفرز 
قدر من التحدي البناء بني الطالبات، كما أنَّ هؤالء 
الطالبات لديهن إحساس قوي ابلرضا عن الذات 
أو ذات  أنشطة معقدة،  االخنراط يف  السيما عند 
تبدو  أنشطة  املشاركة يف  أكثر من  طبيعة متحدية 

سهلة ولديهن طرق إبداعية يف حل املشكالت.
التوجه حنو التعلم، يتمثل يف قدرة الطالبة على توليد - 

دافعية داخلية لزيدة قاعدة املعارف لديها؛ حيث 
تثمن التعلم من أجل املعرفة وزيدة احلصيلة املعرفية 
على  السيطرة  لتحقيق  وسيلة  ويتخذها  لديها، 
املهمات التعليمية اليت توجهها يف املواقف املختلفة، 
كما أهنا فضولية تغذي الفضولية العقلية لديها من 
ا مربجمة  خالل البحث واالكتشاف الفعال، كما أهنَّ
وواضحة، ومتشوقة لالخنراط يف عملية التعلم، وتبدي 
اهتماًما لالندماج يف أنشطة التحدي، ولديها نزعة 

شخصية  املعلومة كإسرتاتيجية  على  احلصول  حنو 
عند حل املشكالت وتقدر مجيع املعلومات وإقامة 
الدليل عليها، وتقيم األسباب لدعم موقفها، ومن 

احملتمل أن تكون مربجمًة فاعلًة يف املدرسة.
بصورته  املقياس  يتكون  املقياس:  مفردات  إعداد   .3
األولية من )28( عبارة مقسمة إىل أربعة أبعاد وهي: 
اإلبداعي  احلل  املعريف،  التكامل  العقلي،  الرتكيز 
يلي: ملا  وفًقا  التعلم،  حنو  التوجه  للمشكالت، 

الرتكيز العقلي: يتضمن )6( عبارات.- 
التكامل املعريف: يتضمن )7( عبارات.- 
احلل اإلبداعي للمشكالت: يتضمن )7( عبارات.- 
التوجه حنو التعلم: يتضمن )8( عبارات.- 

املقياس على  ُعِرض  املقياس:  التحقق من صدق   .4
مهارات  واختبار  أنفسهم  البحث  مواد  حمكمي 
التفكري العليا؛ حيث مت االستفادة من آرائهم حول 
مدى مناسبة الفقرات ألبعاد املقياس، ومدى دقة 
صياغتها، ومدى صالحية كل عبارة يف قياس البعد 
اخلاصة  التعديالت  عمل  جرى  وقد  قياسه،  املراد 
ابملقياس، وفق آرائهم ومقرتحاهتم، ومنها ما يلي:

تعديل الفقرة الثالثة يف البعد األول "الرتكيز العقلي" من - 
"أستغرق وقًتا طوياًل للتفكري يف اخليارات املختلفة" 
إىل "لدي إصرار على إجناز املهام املطلوبة"، وحذف 
يتسم  الذي  النشاط  "أفضل  وهي  اخلامسة  الفقرة 

ابلتحدي على النشاط األسهل".
حذف الفقرة التاسعة يف البعد الثاين "التكامل املعريف" - 

وهي "أرى أنَّه من املهم أن ينمِّي اإلنسان مهارات 
التفكري لديه؛ ألنَّ ذلك مينح القدرة على التحليل 
والنقد والتطوير"، والفقرة احلادية عشرة وهي "أطور 
مهارايت التقنية ألستطيع استخدامها يف توسيع بنييت 
املعرفية"، وفقرة الثالثة عشرة وهي "أمتلك مهارة يف 

توقع النتائج".
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"احلل -  الثالث  ابلبعد  عشرة  التاسعة  الفقرة  حذف 
اإلبداعي للمشكالت" وهي "أقدم حلول إبداعية 
 " عشرة  السادسة  الفقرة  وإضافة  مشكلة"،  ألي 

األشياء". عمل  فهم كيفية  مبحاولة  أستمتع 
الرابع -  الُبعد  من  والعشرين  احلادية  الفقرة  حذف 

أشياء  تعلم  "أحبُّ  وهي  التعلم"  حنو  "التوجيه 
فهم  مبحاولة  "أستمتع  الفقرة  استبدال  جديدة"، 
التقنية  مهارايت  "أطور  بـ  األشياء"  عمل  كيفية 
املعرفية"،  بنييت  توسيع  يف  استخدامها  ألستطيع 
وحذف كل من الفقرة مخسة وعشرين وهي "أريد 
أن أتعلَّم كل شيء إبمكاين تعلمه؛ ألنَّه ميكن أن 

ما". يوًما  مفيًدا  يكون 

وفًقا لذلك أصبح املقياس يتكون من )23( فقرة، 
موزعة على أبعاده كما يلي: 

الرتكيز العقلي: يتضمن )5( عبارات.- 
التكامل املعريف: يتضمن )4( عبارات.- 
احلل اإلبداعي للمشكالت: يتضمن )7( عبارات.- 
التوجه حنو التعلم: يتضمن )7( عبارات.- 

5. تصحيح املقياس وحتديد نظام تقدير الدرجات: 
أمام كل عبارة من العبارات مقياس متدرج من أربع 
درجات )موافق على اإلطالق، موافق إىل حدٍّ ما، 
غري موافق إىل حدٍّ ما، غري موافق على اإلطالق(، 
وقد ُقدِّرت الدرجات على النحو اآليت: تُعطى )4( 
درجات لالستجابة )موافق على اإلطالق(، و)3( 
و)2(  ما(،  حدٍّ  إىل  )موافق  لالستجابة  درجات 
درجتان لالستجابة )غري موافق إىل حدٍّ ما(، و)1( 
درجة لالستجابة )غري موافق على اإلطالق(، ومن 
مثَّ فإنَّ أعلى درجة على املقياس هي: )92( درجة 
وأقل درجة هي: )23( درجة؛ ونظرًا ألنَّ عبارات 
املقياس مجيعها إجيابية فإنَّ الدرجة العالية على هذا 
املقياس تدل على أنَّ الطالبة لديها مستوى عاٍل من 

العقلية، والدرجة املنخفضة تدل على أن  الدافعية 
الطالبة لديها مستوى منخفض من الدافعية العقلية.
التجريب االستطالعي للمقياس: طُبق املقياس على   .6
العينة االستطالعية نفسها اليت طُبق عليها اختبار 
مهارات التفكري العليا، وذلك لتحديد زمن تطبيق 
تعليماته،  صياغة  سالمة  من  والتأكد  املقياس، 
ووضوح مفرداته، وقد تبني أنَّ الزمن الالزم لتطبيق 
املقياس على العينة األساسية هو )35( دقيقة، كما 
مت حساب معامل ثبات املقياس ابستخدام معامل 
معامل  قيم  يوضح   )7( واجلدول  ألفا كرونباخ، 
الثبات لكل بعدٍ من أبعاد املقياس، واملقياس ككل.

جدول )7(: معامالت الثبات ملقياس الدافعية العقلية 
لدى الطالبات املوهوابت ابلصف الرابع االبتدائي.

معامل الثبات "ألفا-كرونباخ"البعد

0,84الرتكيز العقلي

0,83التكامل املعريف

0,85احلل اإلبداعي للمشكالت

0,78التوجه حنو التعلم

0,88املقياس ككل

يبني اجلدول )7( أنَّ معامالت الثبات ملقياس الدافعية 
العقلية مرتفعة؛ إذ إنَّ معامل الثبات لكل بعٍد من أبعاده 
تراوحت بني )0,78- 0,85(، وللمقياس ككل هو 
يصبح  وبذلك  املقياس،  ثبات  يؤكِّد  مما   ،)0,88(
مقياس الدافعية العقلية بصورته النهائية، صاحلًا للتطبيق 

البحث. على عينة 
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

البحث من خالل  نتائج  الفصل عرض  تناول هذا 
تطبيق  بعد  فروضه،  من  والتحقق  أسئلته  عن  اإلجابة 
التجربة التدريسية للبحث ومجع البياانت املتعلقة بذلك 

تفصيل ذلك. يلي  أدواته، وفيما  ابستخدام 
 أواًل: عرض نتائج البحث:

النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول للبحث:
اإلثرائي  الربانمج  "ما  على  األول  السؤال  نصَّ 
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القائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا يف تدريس 
االبتدائية؟"،  ابملرحلة  املوهوابت  للطالبات  العلوم 
أُِعدَّ الربانمج اإلثرائي يف ضوء االطالع على األدبيات 
متغريات  من  كل  تناولت  اليت  السابقة  والدراسات 
البحث، واالطالع على اجملاالت اليت يتضمنها الربانمج 
إدارة  ومبادرة  االبتدائية،  ابملرحلة  للموهوبني  اإلثرائي 
املوهوبني  مراكز  برانمج  لتطوير  مبنطقة عسري  املوهوبني 
ومراعاة  اإلثرائي،  للربانمج  املعريف  احملتوى  لتحديد 
لذلك  ووفًقا  االبتدائية،  ابملرحلة  املوهوابت  خصائص 

يلي: ما  الربانمج  تضمن  فقد 

اهلدف العام من الربانمج: هدف الربانمج اإلثرائي   .1
القائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا يف تدريس 
العلوم لتنمية مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية 

للطالبات املوهوابت من الصف الرابع االبتدائي.
إىل  الربانمج  سعى  للربانمج:  اإلجرائية  األهداف   .2
االبتدائي  الرابع  الصف  يف  املوهوبة  الطالبة  جعل 

أن: على  قدرة  أكثر 
تستنتج طرق إبداعية لتوليد الكهرابء.- 
على -  حياة  وجود  حول  العملي  اخليال  تستخدم 

األرض. غري  أخرى  كواكب 
توضح أكرب عدد من الطرق اإلبداعية اليت ميكن أن - 

جتعل األجسام تطفو على سطح املاء.
تبتكر طرق إلعادة املادة املتفاعلة كيميائًيا إىل حالتها - 

األصلية قبل التفاعل.
نيوتن -  وقوانني  مألوفة  غري  طبيعية  ظواهر  بني  تربط 

واحلركة.
تفشي -  من  للحدِّ  مألوفة  غري  وقائية  أساليب  تذكر 

وابء كوروان.
تقرتح أساليب إبداعية تسهم يف احملافظة على البيئة.- 

3. أسس بناء الربانمج: مت االستناد إىل عدٍد من األسس 
عند بناء الربانمج املقرتح منها:

اإلبداعي  املشكالت  حل  أمنوذج  إىل  الربانمج  استند 
تناسب  حيث  املشكالت؛  حلل  منهجية  فيه  مبا 
موضوعات العلوم ذات الطبيعة البحثية اليت يتعرض 

الربانمج. هلا 
مت التأكيد على تنمية مهارات التفكري العليا والدافعية - 

العقلية لإلجناز من خالل املشكالت املطروحة يف 
كل درس.

االبتدائية، وما -  املوهوابت ابملرحلة  مراعاة خصائص 
تنميتها  لتستطعن  العقلية  احتياجاهتن  يتناسب مع 
من خالل التعبري عن الذات وإبداء اآلراء ومناقشة 

اآلراء وتقدمي احللول ذات الطبيعة اإلبداعية.
الذكاء -  من  أنواع  عدة  على  ابلرتكيز  الربانمج  مرونة 

املوهوابت. لدى 
جلوس -  ترتيب  إعادة  خالل  من  التعلم  بيئة  هتيئة 

الصفي  التفاعل  لضمان  الصف  يف  املوهوابت 
اجليد. اإلبداعي 

من -  النفسية،  املوهوابت  الطالبات  حاجات  إشباع 
ابلنفس  والثقة  واالنتماء  ابلطمأنينة  الشعور  خالل 

واحلركة. النشاط  روح  وشيوع 
تبين فلسفة التعليم القائم على أنَّ الطالبة هي احملور - 

األساسي يف العملية التعليمية.
إشاعة جو التفكري من خالل لغة اخلطاب الصفي - 

التفكري. بلغة  املفعمة 
املسامهة يف تشجيع اخليال.- 

4. الفئة املستهدفة: استهدف الربانمج املوهوابت من 
الرابع من املرحلة االبتدائية الاليت  طالبات الصف 
للعام  املوهوبني  عن  الكشف  اختبارات  اجتزن 
1441/1440ه، املقدم عن طريق املركز الوطين 
للقياس، وحصلن على مستويت حتصيل أكادميية 
ترتاوح بني )880-665(،  العلوم  مادة  عالية يف 
إذ إهنن يتميزن بقدرات عقلية فائقة ويقعن ضمن 
الدرجات  جمموع  أعلى  يف   )٪20-15( حدود 
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املرحلة. نفس  أقراهنن يف  للطالبات  ابلنسبة 
جمموعة  الربانمج  يتضمن  الربانمج:  حمتوى   .5
فروع  مبعظم  عالقة  ذات  اإلثرائية  األنشطة  من 
ابملرحلة  تدرس  اليت  ابملوضوعات  ومرتبطة  العلوم، 
املفاهيم  الربانمج  يتجاوز  ال  حىت  االبتدائية، 
ُوضعت  اليت  والنتائج  والنظريت  والتعميمات 
مع  املدرسة  يف  املوهوابت  الطالبات  دراسة  أثناء 
فروع  بني  التكامل  ولتحقيق  العاديت،  الطالبات 
العلوم املختلفة واملوضوعات واملفاهيم والتعميمات 
والنظريت، والنتائج اليت درستها الطالبة املوهوبة يف 

يلي: الربانمج كما  أنشطة  توزيع  مت  املدرسة 

املخرتع الصغري: توليد الكهرابء.- 
اخليال: رائد الفضاء.- 
متعة الريضيات: الطفو.- 
إىل -  املتفاعلة  املادة  عودة  الصغري:  الكيمياء  عامل 

أصلها. 
املفكر الصغري: قوانني نيوتن واحلركة.- 
الطبيب الصغري: الكوروان.- 
صديق البيئة: احملافظة على البيئة.- 

عشر  يف  الربانمج  نـُفِّذ  للربانمج:  الزمنية  خلطة   .6
مدة كل  أسبوعًيا  جلسات  بواقع مخس  جلسات 

ساعة كاملة. جلسة 
7. اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف الربانمج: اُسُتخدمت 
دون  الربانمج  أنشطة  مجيع  يف  إسرتاتيجيات  عدة 
استثناء، وهي: العصف الذهين، واحلوار واملناقشة، 

ومصفوفة املعايري، والتعلم التعاوين.
تطبيق  املستخدمة يف  التعليمية  والوسائط  املواد   .8

يلي: ما  تشمل  الربانمج: 

 1( كراسة الطالبة العملية )نسخة إلكرتونية(.
 2( أقالم واثئقية وأدوات خاصة ببعض التجارب اليت 

اجللسات. أثناء  ُتستخدم  سوف 

 3( عروض تقدميية ومصادر تعليمية وإلكرتونية إثرائية.
 4( حاسب آيل وإنرتنت.

على  االعتماد  مت  الربانمج،  لتطبيق  مناسبة  قاعة   )5 
ذات  الراهنة  األوضاع  يف  االفرتاضية  القاعة 

.)19 )كوفيد-  بفريوس كوروان  االرتباط 

عقد  الربانمج  تطلب  الربانمج:  تطبيق  متطلبات   .9
عن  املوهبة  ومعلمة  للطالبات  متهيدية  جلسة 
بعد  عن  تطبيقه  وطريقة  ابلربانمج،  للتعريف  بُعد، 
تقومي  تطلب  أب، كما  والواتس  الزوم  ابستخدام 
حمتوى اجللسات قبلًيا وبعدًي عن بُعد للتعرف على 
أثره يف تنمية مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية 

االبتدائي. الرابع  ابلصف  املوهوابت  للطالبات 
أساليب  عدة  على  االعتماد  مت  الربانمج:  تقومي   10

وهي: املقرتح،  اإلثرائي  الربانمج  يف  للتقومي 

1. تقومي قبلي لقياس مستوى كل من )مهارات التفكري 
الطالبات  لدى  العقلية(  الدافعية  العليا- 

الربانمج. بتنفيذ  البدء  قبل  املوهوابت 
التساؤالت يف  2. تقومي تكويين من خالل طرح بعض 

اجللسات. تنفيذ  أثناء 
3. تقومي يف هناية كل جلسة يتضمن تطبيق نشاٍط فردي 

يرتبط مبحتوى كل جلسة.
4. تقومي ذايت للطالبة املوهبة يف هناية كل جلسة.

)مهارات  من:  مستوى كلٍّ  لقياس  بعدي  تقومي   .5
التفكري العليا- الدافعية العقلية( لدى الطالبات 

الربانمج. تنفيذ  االنتهاء من  بعد  املوهوابت 
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين للبحث، 

واختبار صحة الفرض األول:
نصَّ  الذي  للبحث  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة 
أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  أثر  "ما  على 
تنمية  على  العلوم  تدريس  يف  إبداعيًّا  املشكالت  حل 
املوهوابت  الطالبات  لدى  العليا  التفكري  مهارات 
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ابملرحلة االبتدائية؟"، وللتحقق من صحة الفرض األول 
للبحث الذي نص على أنه "توجد فروق دالة إحصائًيا 

درجات  رتب  متوسطات  بني   )0,05( مستوى  عند 
الطالبات املوهوابت يف التطبيق القبلي-البعدي الختبار 

اآليت: اتباع  مت   البعدي"،  التطبيق  لصاحل  العليا،  التفكري  مهارات 

1. حساب اختبار ويلكوكسون )test Wilcoxon the( لتعرف الفروق يف متوسطات الرتب بني درجات أفراد العينة يف 
اختبار مهارات التفكري العليا القبلي والبعدي، واجلدول )8( يوضح النتائج يف هذا الصدد.

 جدول )8(: اختبار ويلكوكسون )test Wilcoxon the( للتعرف على الفروق يف متوسطات الرتب بني درجات أفراد العينة يف اختبار مهارات 
التفكري العليا القبلي والبعدي )ن=9(.

مستوى الداللةقيمة Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

حل املشكالت ذات 

النهاية املفتوحة.

21,503الرتب السالبةالتجريبية القبلي
2,32-

0,02

)*( 7642الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

الرتكيز
21,753,50الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,26-
0,02

)*( 75,9341,50الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

مجع املعلومات.
144الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,20-
0,03

)*( 85,1241الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

تنظيم املعلومات.
000الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,68-
0,007

)**( 9545الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

توليد املعلومات.
11,501,50الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,50-
0,01

)*( 85,4443,50الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

االختبار للكل
000الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,67-
0,008

)**( 9545الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

الداللة  مستوى  عند  )**(دالة   .)0,05( الداللة  مستوى  عند  )*(دالة 

.)0,01(

إحصائًيا  دالة  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يتبني 
درجات  رتب  متوسطات  بني   )0,05( مستوى  عند 
الطالبات املوهوابت يف التطبيق القبلي- البعدي الختبار 
مهارات التفكري العليا يف كل من مهارة )حل املشكالت 
تنظيم  املعلومات،  الرتكيز، مجع  املفتوحة،  النهاية  ذات 
املعلومات، توليد املعلومات(، واالختبار ككل، لصاحل 
التطبيق البعدي، ووفًقا لذلك قُِبل الفرض األول للبحث 
دالة إحصائًيا عند  أنَّه  "توجد فروق  الذي نص على 
مستوى )0,05( بني متوسطات رتب درجات الطالبات 
املوهوابت يف التطبيق القبلي- البعدي الختبار مهارات 

التفكري العليا، لصاحل التطبيق البعدي".
للبحث والتحقق من  الثاين  لإلجابة عن السؤال 
على  القائم  اإلثرائي  )الربانمج  املستقل  املتغري  أتثري 
التابع  املتغري  على  إبداعيًّا(،  املشكالت  حل  أمنوذج 
التأثري  حجم  حساب  مت  العليا(،  التفكري  )مهارات 
اختبار  من  عليها  احلصول  مت  اليت   "Z" بداللة   "D"
يبني   )9( واجلدول   ،)the Wilcoxon test( ويلكوكسون 

الصدد. هذا  يف  النتائج 
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حل  أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  أتثري  حجم   :)9( جدول 
الطالبات  لدى  العليا  التفكري  مهارات  على  إبداعيًّا  املشكالت 

)ن=9(. االبتدائي  الرابع  الصف  يف  املوهوابت 
قيمة حجم التأثري Dقيمة Zالقياساملهارة

حل املشكالت 
ذات النهاية 

املفتوحة.

قبلي
2,32-0,55

بعدى

الرتكيز.
قبلي

2,26-0,53
بعدى

مجع املعلومات.
قبلي

2,20-0,52
بعدى

تنظيم املعلومات.
قبلي

2,68-0,63
بعدى

توليد املعلومات.
قبلي

2,50-0,59
بعدى

االختبار للكل.
قبلي

2,67-0,63
بعدى

التفكري  ملهارات  التأثري  قيم  أنَّ   )9( جدول  من  يتبني 
واالختبار ككل  بني )0,63-0,52(،  تراوحت  العليا 
أشار  وقد   ،)0,5( من  أكرب  مجيعها  وهي   ،)0,63(
صغريًا  يكون  التأثري  حجم  أنَّ  إىل   2009  ,Field)(فيليد
عندما تكون قيمة D )أقل من 0,3(، ومتوسطًا إذا كان 
)D<0,5≤0,3(، ويكون كبريًا إذا كان من )0,5 فأكثر(، 
وهذا يدل أن حجم أتثري املتغري املستقل "الربانمج اإلثرائي 
القائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا" على املتغري 

التابع "مهارات التفكري العليا" كبريًا.
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثالث للبحث، 

واختبار صحة الفرض الثاين:
أثر  "ما  على  نصَّ  الذي  للبحث  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة 
املشكالت  حل  أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  الربانمج 
إبداعيًّا يف تدريس العلوم على تنمية الدافعية العقلية لدى 
من  االبتدائية؟"،وللتحقق  ابملرحلة  املوهوابت  الطالبات 
صحة الفرض الثاين للبحث الذي نصَّ على أنَّه "توجد 
فروق دالة إحصائًيا عند مستوى )0,05( بني متوسطات 

القبلي-  التطبيق  املوهوابت يف  الطالبات  درجات  رتب 
البعدي ملقياس الدافعية العقلية، لصاحل التطبيق البعدي"، 

مت  اتباع اآليت:
 Wilcoxon  the( ويلكوكسون  اختبار  اختبار  حساب   .1
بني  الرتب  متوسطات  يف  الفروق  على  للتعرف  test(؛ 

درجات أفراد العينة على مقياس الدافعية العقلية القبلي 
والبعدي، واجلدول )10( يوضح النتائج يف هذا الصدد.
جدول )10(: اختبار ويلكوكسون )the Wilcoxon test( للتعرف على الفروق يف متوسطات الرتب بني درجات أفراد العينة على مقياس 

القبلي والبعدي )ن=9(. العقلية  الدافعية 

متوسط العدداجملموعةالبعد
الرتب

جمموع 
مستوى قيمة Zالرتب

الداللة

الرتكيز العقلي.
000الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,69-0.007
)**(

9545الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

التكامل املعريف.
122الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,45-0,014
)*(

85,3843الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

احلل اإلبداعي 
للمشكالت.

000الرتب السالبةالتجريبية القبلي
2,67-0,008

)**(
9545الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

التوجه حنو التعلم.
111الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,55-0,011
)*(

85,5044الرتب املوجبةالتجريبية بعدي

املقياس للكل.
000الرتب السالبةالتجريبية القبلي

2,67-0,008
)**(

9545الرتب املوجبةالتجريبية بعدي
)*(دالة عند مستوى الداللة )0,05(.   )**(دالة عند مستوى الداللة )0,01(.
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يتضح من اجلدول )10( وجود فروق دالة إحصائًيا 
درجات  رتب  متوسطات  بني   )0.05( مستوى  عند 
الطالبات املوهوابت على مقياس الدافعية العقلية القبلي 
والبعدي يف كلٍّ من بعد )الرتكيز العقلي، التكامل املعريف، 
احلل اإلبداعي للمشكالت، التوجه حنو التعلم(، واملقياس 
ككل، لصاحل التطبيق البعدي، ووفًقا لذلك قُِبل الفرض 
دالة  فروق  "توجد  أنه  على  نصَّ  الذي  للبحث  الثاين 
رتب  متوسطات  بني   )0,05( مستوى  عند  إحصائًيا 

درجات الطالبات املوهوابت يف التطبيق القبلي- البعدي 
ملقياس الدافعية العقلية، لصاحل التطبيق البعدي ".

2. لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث والتحقق من أتثري املتغري املستقل 
املشكالت  حل  أمنوذج  على  القائم  اإلثرائي  )الربانمج 
إبداعيَّا( على املتغري التابع )الدافعية العقلية(، مت حساب حجم 
التأثري "D" بداللة "Z" اليت مت احلصول عليها من اختبار 
 )11( واجلدول   ،)test  Wilcoxon  the( ويلكوكسون 

يوضح النتائج يف هذا الصدد.
 جدول )11(: حجم أتثري الربانمج اإلثرائي القائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا على الدافعية العقلية لدى الطالبات املوهوابت يف الصف 

الرابع االبتدائي )ن=9(.
قيمة حجم التأثري Dقيمة Zالقياسالبعد

الرتكيز العقلي.
قبلي

2,69-0,63
بعدى

التكامل املعريف.
قبلي

2,45-0,58
بعدى

احلل اإلبداعي للمشكالت.
قبلي

2,67-0,63
بعدى

التوجه حنو التعلم.
قبلي

2,55-0,60
بعدى

املقياس للكل.
قبلي

2,67-0,63
بعدى

يتضح من جدول )11( أنَّ قيم التأثري ألبعاد الدافعية 
العقلية تراوحت بني )0,58-0,63(، وللمقياس ككل 
)0,63(، وهي مجيعها أكرب من )0,5(، وهذا يشري إىل 
القائم  اإلثرائي  "الربانمج  املستقل  املتغري  أنَّ حجم أتثري 
على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا" على املتغري التابع 

"الدفاعية العقلية" كبريًا.
اثنًيا: مناقشة النتائج وتفسريها:

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 
الطالبات  درجات  رتب  متوسطات  بني   )0,05(
املوهوابت يف التطبيق القبلي- البعدي الختبار مهارات 
التطبيق  العقلية، لصاحل  الدافعية  العليا ومقياس  التفكري 
على  القائم  اإلثرائي  الربانمج  أتثري  حجم  وأنَّ  البعدي، 

مهارات  "تنمية  على  إبداعيًّا  املشكالت  حل  أمنوذج 
العقلية" كبريًا. والدافعية  العليا  التفكري 

لدى  العليا  التفكري  مهارات  لتنمية  ابلنسبة  أواًل: 
أنّه: إىل  السبب  يعزى  املوهوابت: 

1. مت تضمني جلسات الربانمج اإلثرائي أنشطة ترتبط 
العلوم  موضوعات  بعض  يف  العليا  التفكري  مهارات 
وحل  املعلومات  ومجع  والتنظيم  الرتكيز  تتطلب  واليت 
نظرًا  األفكار؛  وتوليد  النهاية  مفتوحة  املشكالت 
الرتباط هذه املهارات مبكوانت ومراحل أمنوذج حل 

إبداعيًّا.  املشكالت 
2. مت من خالل تنفيذ األنشطة استثارة وحتفيز التفكري 
ُمنحن  وقد  إبداعية،  أفكار  لتوليد  الطالبات  عند 
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الوقت الكايف للتفكري والتعبري عن أفكارهن وحتليلها 
وتقييمها، مما زاد من ثقتهن أبنفسهن؛ إذ إن إعطائهن 
الفرصة لتجويد هذه األفكار  الكايف منحهن  الوقت 

وتطويرها مع تقدم اجللسات اخلاصة ابلربانمج.
3. مت تدعيم الربانمج اإلثرائي بكثرٍي من املصادر التعليمية 
ملساعدة الطالبات املوهوابت يف مجع املعلومات حول 
املشكالت املطروحة، مما ساعدهن يف استثمار وقت 
أكرب ملعاجلة هذه املشكالت وتوليد أفكار إبداعية حللها.
4. خطوات األمنوذج أسهمت يف تنمية مهارات التفكري 
ذات املستوى العايل لدى الطالبات املوهوابت؛ حيث 
يف  التباعدي  التفكري  من  بني كلٍّ  الطالبات  وازنت 
التقاريب  إبداعية للمشكالت، والتفكري  إجياد احللول 
يف حتليل هذه احللول وتطويرها وتقييمها الستخالص 
األفضل من بينها كحل مناسب للمشكلة املطروحة،  
لدى  االبتكاري  الناقد  التفكري  األمنوذج  حفز  كما 
وقدراهتن  مهاراهتن  يستخدمن  وجعلهن  الطالبات، 
املتنوعة مثل مهارات اختاذ القرار واالستقصاء العلمي 
والتحليل والتأمل والتخيل من خالل ما يتضمنه من 
إجياد  تتطلب  أنشطة  تتضمن  وخطوات  مكوانت 

املطروحة. للمشكالت  إبداعية  حلول 
وقد أكَّدت العديد من الدراسات على أمهية تنمية 
مهارات التفكري العليا لدى املوهوبني يف مراحل تعليمية 
2016؛  البنا،  2012؛  هواش،  )أبو  ومنها:  خمتلفة 
الدين،  عز  2017؛  السيد،  2017؛  الدوسري، 
2014(، وأشارت إىل أمهية إعداد برامج الرعاية اخلاصة 
هبم لصقل مواهبهم وإثرائها علمًيا وأكادميًيا، وتؤدِّي دورًا 
فاعاًل يف تطوير قدراهتم وميوهلم واهتماماهتم، وتشجعهم 
على التميز وتوظيف الطاقات اليت ميلكوهنا، وتسهم يف 
تنمية قدراهتم على املالحظة، والربط املنطقي لألحداث 

واألفكار، واستثارة مهارات التفكري العليا لديهم.
اثنًيا: ابلنسبة لتنمية الدافعية العقلية لدى املوهوابت: 

يُعزى السبب إىل أنَّ:

1. مكوانت وإجراءات أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا 
أعطت الطالبات املوهوابت بفرصة إلبراز قدراهتم وزاد 
من تطوير دافعيتهن، وزاد من وعيهن أبمهية اإلبداع 

يف كل جماالت احلياة املتعلقة ابلعلوم.
2. توفري املصادر التعليمية وتوليد روح املنافسة بني الطالبات 
يف استثمار الوقت ومجع املعلومات أسهم يف تشجعهن 
املشكالت  مع  النشط  التعامل  على  مستمر  بشكل 
وخصوًصا  الربانمج،  جلسات  أثناء  واجهتهن  اليت 
أهنا مرتبطة مبختلف مناحي حياهتم الواقعية العلمية.
3. وجود تقييم لألفكار اإلبداعية املقدمة من الطالبات 
أفضل  أفكار  لتقدمي  حافز  لديهن  جعل  املوهوابت 
مع تقدم اجللسات، وأسهم يف متكينهن من استخدام 
تقنيات خمتلفة ومتنوعة حلل املشكالت ووضع اخلطط 

وتنفيذها من خالل توظيف مبادئ النموذج.
التفكري اإلبداعي لدى  4. وجود أنشطة متنوعة حتفز 
الطالبات يف حل املشكالت زاد من دافعيتهن العقلية؛ 
اإلبداعي  ارتبطًا وثيًقا ابستخدام احلل  ترتبط  إهنا  إذ 
الطالبات  ثقة  زادت  إنَّه كلما  حيث  للمشكالت؛ 
إبداعية مناسبة  أبنفسهن وقدرهتن على توليد أفكار 
للتعلم، وولَّد  تركيزهن ومحاسهن  زاد  املشكالت  حلل 
دافع قوي لديهن للمثابرة واإلصرار على التغلب على 
التحديت وخوض املنافسات أثناء تنفيذ هذه األنشطة.

تنمية  أمهية  على  الدراسات  من  عدٌد  أكَّدت  وقد 
الدافعية العقلية لدى املوهوبني يف مراحل تعليمية خمتلفة، 
احلميدي،2019؛  2013؛  املعاطي،  )أبو  ومنها: 
مسكري، 2018؛ الغامدي، 2018؛ الكبيسي وعبد 
الدافعية  تنمية  أنَّ  إىل  أشارت  إذ  2016(؛  العزيز، 
العقلية تعدُّ هدفًا تربويًّ ينشده أي نظام تعليمي؛ إذ إنَّ 
الوصول إىل  هلا دورًا مهًما يف مساعدة املوهوبني على 
مستويت إنتاجية وأهداف أدائية عالية، فهي تعرب عن 

إبداعات جادة. تؤهل صاحبها إلجناز  حالة 
اثلثًا: ابلنسبة لوجود أثر للربانمج املقرتح القائم على 
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املوهوابت:        على  إبداعيًّا  املشكالت  حل  أمنوذج 
أنَّ: إىل  السبب  يعزى 

للموهوابت  فرصة  إعطاء  يف  أسهم  الربانمج   .1
األفكار  طرح  يف  والتحدي  للمنافسة  للتعبري 
جلسة. يف كل  املعروضة  املشكالت  حلل  اإلبداعية 
من  عدد  املوهوابت  استخدام  يف  ساعد  الربانمج   .2
اإلبداعية  أفكارهن  لشحذ  ومهاراهتن  قدراهتن 
أمنوذج  وإجراءات  مكوانت  لكون  نظرًا  املتنوعة؛ 
طرح  على  جمملها  يف  تركز  إبداعيًّا  املشكالت  حل 
العلوم،  موضوعات  حول  تقليدية  غري  مشكلة 
إبداعية حللها، وذلك من خالل مجع  أفكار  وتوليد 
غري  أفكار  إلنتاج  املشكلة  هبذه  املرتبطة  املعلومات 
مألوفة، ومن مث حتليلها وتقييمها ودجمها للحصول من 
ذلك على حل إبداعي فاعل حلل املشكلة املطروحة.
اإلثرائي  الربانمج  قدَّمها  اليت  املتنوعة  املوضوعات   .3
جعلت الطالبات املوهوابت أكثر محاًسا يف كل جلسة؛ 
العلمي،  تتطلب اخليال  ا تضمنت موضوعات  إهنَّ إذ 
وموضوعات تتطلب إجياد أفكار إبداعية يف اخرتاع بعض 
األشياء، وموضوعات ربطت بني الريضيات والعلوم، 
وموضوعات ترتبط ابملشكالت املعاصرة مثل اكوروان.
املوهوابت  خصائص  راعت  الربانمج  موضوعات   .4
احتياجاهتن  لتلبية  تصميمه،  عند  االبتدائية  ابملرحلة 
العقلية لتستطعن تنميتها من خالل التعبري عن الذات 
ذات  احللول  وتقدمي  اآلراء  ومناقشة  اآلراء  وإبداء 

اإلبداعية. الطبيعة 
5. الربانمج يتميز ابملرونة لوجود تركيز على عدة أنواع 
منحهن  جرى  كما  املوهوابت،  لدى  الذكاء  من 
وحتليلها  املعلومات  ومجع  للتفكري  الكايف  الوقت 
إبداعية  أبفكاٍر  منها  واخلروج  وتقييمها  ومناقشتها 
النشاط  روح  شيوع  يف  أسهم  مما  املشكالت،  حلل 
من  النفسية  حاجاهتن  إشباع  يف  وساعد  واحلركة 
ابلنفس. والثقة  واالنتماء  ابلطمأنينة  الشعور  خالل 

املشكالت  حل  أمنوذج  استخدام  أمهية  أكَّد  وقد 
من  عدد  للموهوبني  إثرائية  برامج  تصميم  يف  إبداعيًّا 
2020؛  الشامي،  2020؛  )زايد،  منها:  الدراسات 
حممد، 2018؛ مونتغمري، 2019؛ النسور والسليم، 
2018(؛ حيث أشارت إىل أهنا تتيح الفرصة للطالب 
إبداعيًّا  املوهوبني الستخدام تطبيقات حل املشكالت 
الربامج،  هبذه  املتضمنة  واملعايري  احلقائق  ملعاجلة 
وحتسني قدرهتم للتعامل بشكل إبداعي مع املشكالت 
الواقعية. احلياة  يف  تواجههم  اليت  احلقيقية  والتحديت 

توصيات البحث:
يوصي البحث يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج إىل:
1. استفادة إدارة رعاية املوهوبني يف وزارة التعليم تطبيق 
القائم على أمنوذج حل املشكالت  الربانمج اإلثرائي 
على  البحث  هذا  يف  إعداده  جرى  الذي  إبداعيًّا، 
على  أثره  من  أثبت  ملا  االبتدائية،  ابملرحلة  املوهوبني 
تنمية مهارات التفكري العليا والدافعية العقلية للتعلم، 
وتعميمه على كافة اإلدارات لالستفادة منه أيًضا يف 
إعداد برامج رعاية املوهوبني يف مراحل تعليمية خمتلفة.
قائمة  إثرائية  لربامج  املوهوبني  إدارات رعاية  تطبيق   .2
على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا على املوهوبني يف 
مراحل تعليمية خمتلفة؛ ألنَّ مكوانته وخطواته تسهم 
يف حتفيز األنواع املختلفة من مستويت التفكري العليا، 
وذلك ابالستفادة مما ُقدِّم يف هذا البحث حول آلية تنفيذ 
برانمج إثرائي قائم على أمنوذج حل املشكالت إبداعيًّا.

3. تضمني الربامج اإلثرائية للموهوبني يف كافة املراحل 
إبداعية؛  بطرق  املشكالت  حل  يف  متعلقة  أنشطة 
ألنَّ ذلك جيعلهم أكثر قدرة على مواجهة املشكالت 
والتنقية  العلمية  املعاصرة  التطورات  ومواكبة  الواقعية 
مما  صحيحة،  علمية  أسس  وفق  وحلها  واإلبداعية 
يسهم ابالرتقاء بوطنهم إىل ركب األمم املتقدمة، وذلك 
ابلربط بني اجملاالت واملبادرات اليت تقدمها مراكز رعاية 
املوهوبني وبني طرح مشكالت من واقع احلياة، تتطلب 
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األنشطة. هذه  خالل  من  هلا  إبداعية  حلول  إجياد 
4. مراعاة تنمية الدافعية العقلية لدى الطالبات املوهوابت 
اإلثرائية  براجمهم  تضمني  من خالل  املراحل  يف كافة 
ألنشطة هتدف إىل رفع مستوى قدراهتم العقلية وزيدة 
توجههم حنو التعلم، وتنمية قدرهتم على حل املشكالت 
بطرق إبداعية، وذلك ابالعتماد على ما تضمنه الربانمج 
اإلثرائي املقرتح يف هذا البحث من أنشطة ُتسهم يف 
املوهوابت. الطالبات  لدى  العقلية  الدافعية  تنمية 
والدافعية  العليا  التفكري  مهارات  بتنمية  االهتمام   .5
املراحل،  بكافة  العلوم  مناهج  يف  للطالب  العقلية 
الكامنة،  مواهبهم  واكتشاف  العقلية  قدراهتم  لتحفيز 
اليت  املشكالت  حل  على  قدرة  أكثر  وجعلهم 
على  الواقعية، وذلك ابالعتماد  تواجههم يف حياهتم 
البحث  هذا  يف  املقرتح  اإلثرائي  الربانمج  تضمنه  ما 
العليا  التفكري  مهارات  تنمية  يف  تسهم  أنشطة  من 
املوهوابت. الطالبات  لدى  العقلية  والدافعية 
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آليات تفعيل القيادة الرقمية ابجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030م

د. خلود بنت سعد بن عبدالعزيز اليوسف 
أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط املشارك – قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط-كلية الرتبية – جامعة أم القرى

Mechanisms for activating leadership in Saudi universities in light of the 
Kingdom’s 2030 vision

Dr. Kholood bint Saad bin Abdulaziz Alyousef
Associate Professor of Educational Administration and Planning - Department of Educational Adminis-

tration and Planning - College of Education - Umm Al-Qura University

الرقمية، رؤية  القيادة  السعودية،  املفتاحية: اجلامعات  الكلمات 
اململكة 2030.

الرقمية  القيادة  تفعيل  آلليات  التوصل  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
يف اجلامعات السعودية، والكشف عن أبرز التحديت اليت تواجه اجلامعات 
الوصفي،  املنهج  الدراسة  واعتمدت  الرقمية،  القيادة  تفعيل  يف  السعودية 
للدراسة، ووزعتها على عينة عشوائية بسيطة من  أداة  مستخدمة االستبانة 
أعضاء هيئة التدريس يف جامعات املنطقة الغربية وجامعات املنطقة الوسطى، 
بلغ عددها )500(  املنطقة اجلنوبية،  الشرقية وجامعات  املنطقة  وجامعات 
للنتائج  الدراسة  وتوصلت  استبانة،   )225( منها  عاد  تدريس  هيئة  عضو 
اآلتية: 1/ جاء بُعد صفات القيادية الرقمية بقوة نسبية عالية بلغت 83.22 
٪ ومتوسط مرجح 4.16، 2/ جاء بُعد الكفاءة القيادية الرقمية مع اجلماعة 
بقوة نسبية عالية بلغت 89.91 ٪ ومتوسط مرجح 4.49، 3/ جاء بُعد 
بقوة  املعلومة  إدارة  يف  ودورها  الرقمية  للقيادة  اإلسرتاتيجي  الذكاء  عناصر 
نسبية عالية بلغت 91.23 ٪ ومتوسط مرجح 3.42، 4/ جاء بُعد التأثري 
اإلسرتاتيجي بقوة نسبية عالية بلغت 91.27 ٪ ومتوسط مرجح 4.55، 5/ 
وجاء بُعد التميز يف إدارة املعلومات ابملنظمات املعاصرة كأحد أهم مقومات 
مرجح  ومتوسط   ٪  88.73 بلغت  عالية  نسبية  بقوة  الرقمية  القيادة  جناح 
4.43، وتدل نتائج احملور األول على ارتفاع نسبة املوافقة لدى عينة الدراسة، 
6/ وجاءت أبرز التحديت اليت تواجه اجلامعات السعودية يف تفعيل القيادة 
الرقمية بقوة نسبية عالية بلغت 83.22 ٪ ومتوسط مرجح،4.16 مما يدلل 

على ارتفاع نسبة املوافقة لدى عينة الدراسة.

Key words: Saudi universities, digital leadership, the King-
dom’s vision 2030.

Abstract: The study aimed to reach mechanisms for activat-
ing digital leadership in Saudi universities, and to reveal the most 
important challenges facing them. The number of faculty mem-
bers reached (500) and returned from them (225) questionnaires, 
and the study reached the following results: 1/ The dimension 
of digital leadership qualities came with a high relative strength 
of 83.22% and a weighted average of 4.16, 2/ The dimension of 
digital leadership competency with the group with a high relative 
strength of 89.91% and a weighted average of 4.49, 3/ The di-
mension of strategic intelligence elements for leadership Digital 
and its role in managing information with a high relative strength 
of 91.23% and a weighted average of 3.42, 4 / The dimension of 
strategic influence with a high relative strength of 91.27% and 
a weighted average of 4.55, 5 / The dimension of excellence in 
information management in contemporary organizations as one 
of the most important components The success of digital lead-
ership with a high relative strength of 88.73% and a weighted 
average of 4.43, 6/ The most prominent challenges facing Saudi 
universities in activating digital leadership came with a high rel-
ative strength of 83.22% and a weighted average of 4.16, which 
indicates the high approval rate among The study sample.
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املقدمة:
 نتيجة للتطورات املتالحقة يف العصر احلايل، واليت 
عامة  بصفة  املنظمات  يف  جذرية  تغيريات  أحدثت 
وطرق تعامالهتا اإلدارية والتحول من الطرق التقليدية، 
الستخدام التكنولوجيا والذكاء االصطناعي واحلواسيب 
طرق  من  وغريها  األشياء  وإنرتنت  املختلفة  أبشكاهلا 
بيئة  داخل  والبياانت،  للمعلومات  والوصول  التواصل 
املنظمة وكذلك مع البيئة اخلارجية، مما أدَّى إىل ضرورة 
الطرق  ابستخدام  املختلفة  اخلدمات  بتقدمي  االهتمام 
أوصت  حيث  الرقمي؛  التحول  عصر  لتواكب  الرقمية 
وتعميق  بتكثيف  )2020م(  والغبريي  حممد،  دراسة 
ودجمها  واملعلومات  االتصاالت  تقنيات  استخدامات 
املستويت  على كافة  واألنشطة  العمليات  تصميم  يف 
تصميم  السياسات  واضعي  على  وجيب  التنظيمية، 
يف  وتساعد  الرقمي  التحول  تطبيق  تناسب  سياسات 
يتجزأ من  اجلامعات جزٌء ال  إنَّ  دعم مسريته؛ وحيث 
اجملتمع وتتأثر مبا حيدث فيه من تطور وتقدم، وعليها أن 
تواكب هذا التطور لتليب احتياجاته، فاجتهت اجلامعات 
ممارساهتا  يف  التكنولوجيا  وإدخال  عملياهتا،  أمتتة  إىل 
ملمارسة  اإللكرتونية  اإلدارة  إدخال  وكذلك  اإلدارية، 
جائحة كوفيد  أنَّ  فيه  شك  ال  ومما  بُعد،  عن  التعليم 
19 – كان هلا دور ٌكبرٌي يف سرعة التحول الرقمي لكثرٍي 
قطاعات  جلميع  واإللكرتونية  اإلدارية  املمارسات  من 
اجملتمع، وللجامعات على وجه اخلصوص؛ ونتيجة هلذا 
التحول كان البد من توافر قيادات قادرة على التعامل 
والتقنية مبهارة عالية، متارس من  التكنولوجية  البيئة  مع 
بيئة خمتلفة  األعمال يف  القيادية وتسري  خالهلا مهامها 
ومهارات  مسات  توافر  يتطلب  مما  مستحدثة،  وبطرٍق 
لدى هذه القيادة لتصل إىل القيادة الرقمية اليت تسعى 
 ،2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية  حتقيق  إىل 
وأساليب  بطرٍق  األعمال  وممارسة  الرقمي  ابلتحول 
وتفكري ومهارات وقدرات حديثة تواكب العصر احلايل، 

عالية. وكفاءة  شاملة  جبودة  املستقبل  حنو  وتنطلق 
األجنبية  احلديثة  الدراسات  من  الكثري  وعملت 
والقليل -على حدِّ علم الباحثة- من الدراسات العربية 
مبتغريات  وربطها  الرقمية  القيادة  موضوع  تناول  على 
أخرى فدراسة )الطائي واحلدراوي، 2019م(، توصلت 
على  الرقمية  القيادة  حمور  حول  تدور  اليت  نتائجها 
متوسط عام بلغ )3.17(، وأنَّ هناك أتثريًا إجيابًيا كبريًا 
للقيادة الرقمية على حتقيق الثقافة التنظيمية بلغت قيمته 
)0.78(، وأيًضا أنَّ تطبيق القيادة الرقمية مبثابة اجلسر 
الذي من خالله تستطيع اإلدارة أن تغرس وتنمِّي ثقافة 
)هياء  نتائج دراسة  توصَّلت  لدى موظفيها، كما  قوية 
آل تومي، 2019م( أنَّ أفراد عينة الدراسة من القيادات 
التعليم مطبقة  القيادة الرقمية يف وزارة  الرتبوية يرون أنَّ 
سعي  توصياهتا ضرورة  من  وكانت  )متوسطة(،  بدرجة 
مع  اخلربات  لتبادل  إلكرتونية  مواقع  إنشاء  إىل  الوزارة 
ملنسويب  حافز  لتقدمي  واحلاجة  اخلارجية،  املؤسسات 
دراسة  وهدفت  الرقمية،  القيادة  حنو  للتحول  الوزارة 
إذا  ما  عن  الكشف  إىل   )Sabrina, and others, 2019(
لدى  النفسية  ابلصحة  مرتبطة  الرقمية  القيادة  كانت 
جترييب  منهج  ابستخدام  األعلى  املستوى  من  املديرين 
أنَّ  إىل  نتائجها  وتوصلت  ذات صلة،  وأدبيات  نوعي 
بدرجة  ارتبطت  الرقمية  القيادة  يف  األفضل  املهارات 
اخلربة  أنَّ  أيًضا  النتائج  وأظهرت  أعلى،  برفاهية  كبرية 
اإلدارية والنوع االجتماعي والعمراين مل يكن هلا أتثري يف 
النموذج، ووفرت الدراسة نظرة اثقبة حول قيمة العالقة 
بني القيادة الرقمية ورفاهية املديرين، كما ذكر أنَّ نتائج 
أنَّ  أظهرت  2014م(،  وآخرون،  )ويسرتمان  دراسة 
حًقا  رقمية  تصبح  أن  أجل  من  تكافح  اليت  الشركات 
تفشل يف تطوير القدرات الرقمية للعمل بشكل خمتلف 
وأنَّ  وتنفيذها،  رؤية  لوضع  املطلوبة  القيادية  والقدرات 
قوية  قيادية  قدرات  بنت  قد  رقمًيا  الناجحة  الشركات 
هي  القيادية  القدرات  وتعدُّ  وقيادته،  التحول  لتصور 
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ذكر  التغيري، كذلك  املديرون  فيها  يقود  اليت  السبل 
 Lin( دراسة  نتائج  أنَّ  واحلدراوي، 2019م(  )الطائي 
Zhong, 2016( توصلت إىل: "وجود أتثري إجيايب للقيادة 

املدارس؛ حيث  الرتبويني يف  التواصل بني  الرقمية على 
قيادات  بني  والتعاون  للتواصل  خمتلفة  طرق  ابتكار  مت 
)النسور،  دراسة  نتائج  وتوصلت  وأعضائها"  املدارس 
وخليفات، 2020م( إىل أنَّ إدارة املعرفة الرقمية وإدارة 
بيئة األعمال الرقمية هلما األثر األكرب يف األداء التنظيمي، 
التحول  التعليم من خالل  منظومة  التميز يف  ولتحقيق 
الرقمي توصلت نتائج دراسة )اخلضري، 2019م( إىل 
التصفح  سهلة  إلكرتونية  بواابت  تصميم  من  البد  أنَّه 
وتطور  للخدمات،  أو  للمعلومة  الوصول  يف  وسريعة 
احملتوى اإللكرتوين ليغطي مجيع اهتمامات املستفيدين، 
أبجيال  االهتمام  لتعزيز  ابلتكنولوجيا  االهتمام  كذلك 
املستقبل، والتفاعل اإلجيايب مع هذه املتغريات يف جمال 
تنمية املعلومات، وقدرة التكنولوجيا على تلبية حاجات 
لعملية  وحتسينها  والعلمية،  املعرفية  املتعلمني  ورغبات 
االحتفاظ ابملعلومات املكتسبة والوصول إليها يف الوقت 
املناسب، أيًضا توفر السرعة يف جتديد املعلومات وترتبيها 
على  العالية  وقدرهتا  املعاش،  واملوقف  أمهيتها  حسب 
االحتفاظ ابملعلومات العلمية اخلاصة ابملقررات الدراسية 
وبياانت املوظفني واملتعلمني وعمل قاعدة بياانت رقمية 
Out- دراسة  وتوصلت  التعليمية،  ابملنظومة  )خاصة 

vorst, and others, 2017( إىل أنَّ تكنولوجيا االتصاالت 

احلديثة هلا آاثر عديدة على القيادة الرقمية منها: توجيه 
للتواصل،  الصحيح  االستخدام  إىل  املنظمة  يف  الناس 
والتأكد  االتصال  وجودة  املعلومات  جودة  وإدارة 
أن  جيب  لالتصال، كما  اجلديدة  املتطلبات  تلبية  من 
الداخلي  القيادة على دراية بدورها يف االتصال  تكون 
واخلارجي، واحلاجة إىل إدراك أمهية االنفتاح والشفافية 
التعامل  يف  الالزمة  الفعل  رد  ومتطلبات  االتصال،  يف 
متاحة بسرعة، ويف  اليت تصبح  اجلديدة  املعلومات  مع 

القدرة على تقييم جودة وموثوقية املعلومات، ويتم متكني 
املستخدمني بطرٍق عديدة من خالل التكنولوجيا، كما 
أظهرت نتائج دراسة )Scott, 2015( أنَّ املدارس األكثر 
التقنيات  أتثري  لكيفية  وقوية  غنية  رؤى  متتلك  جناًحا 
التعلم ومتكني الطالب، كما أنَّ القدرات  الرقمية على 
الثقة،  يف:  تتمثل  والعشرين  احلادي  للقرن  األساسية 
والفضول، واحلماس، والعاطفة، والتفكري النقدي، وحل 
يلتزم  املدارس  هذه  ويف  الذايت،  والتوجيه  املشكالت، 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفون وأولياء األمور ابلتواصل 
يتطلب  مما  التكنولوجيا،  ابستخدام  واإلبداع  والتعاون 
يف  املهارة  من  عالية  درجة  على  رقمية  قيادات  وجود 
مجيع قطاعات اجملتمع بصفة عامة، ويف اجلامعات بصفة 
خاصة؛ لتحقيق التطور املطلوب ومواكبة عصر التقنية 

احلايل واملستقبلي. 
مشكلة الدراسة:

وتقنية  التكنولوجيا  عصر  هو  احلايل  العصر  يعدُّ   
املعلومات؛ حيث ال ختلو منظمة أو قطاع عن استخدام 
اجلامعات  أنَّ  ومبا  املختلفة،  مبستويهتا  التكنولوجيا 
اجملتمعات  تعمر  اليت  األجيال  خُترِّج  اليت  البوتقة  هي 
وتطورها، فالبد أن تكون سباقة لتبين التغيري واستخدام 
التكنولوجيا يف ممارساهتا وأنشطتها املختلفة، وإدارة نظم 
املعلومات بطرق أكثر فعالية وجودة، فريى )دي فريس، 
أكرب  حتديت  يواجهون  اليوم  القادة  أنَّ:"  2017م( 
والتنوع  التغري،  السريعة  التكنولوجيا  تعقيدات  بسبب 
اجلغرايف والثقايف لفريق العمل الذي يعمل على الشبكة 
وجود كم  عند  القرارات  اختاذ  وصعوابت  االفرتاضية، 
أنَّ   )Katli,2019( يرى  املعلومات"، يف حني  من  هائل 
بعض القدرات القيادية التقليدية ال تزال ضرورية للقيادة 
الرقمي، وهناك حاجة إىل متطلبات  العصر  بنجاٍح يف 
جديدة للقادة على مجيع مستويت املنظمات، جتعلهم 
أكثر حرية، ومرونة، وأكثر رشاقة فالذين يتبنون التغيري 
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 Bersin,( دراسة  نتائج  أظهرت  وحيث  الغد؛  قادة  هم 
أنَّ  يعتقدون  التنفيذيني  املديرين  من   ٪90 أنَّ   )2016

أعماهلم تتعطل أو يُعاد تنفيذها بواسطة مناذج األعمال 
أو  املهارات  ميتلكون  ال  م  أهنَّ  ٪70 ويعتقد  الرقمية، 
القدرة أو اهليكل التشغيلي املناسب للتكيف، يف حني 
األعمال  تتكيف بسرعة مع مناذج  اليت  املؤسسات  أنَّ 
الرقمية ال تقوم فقط ابلعمل الرقمي، بل إهنم يتصرفون 
بطرق رقمية، مبعىن آخر، ميارسون منوذًجا جديًدا متاًما 

لإلدارة، ويتوىل رؤسائهم التنفيذيون القيادة الرقمية.
 والقيادة الرقمية هي شرطًا ضروريًّ للنجاح يف العامل 
الرقمي عند   )Viswanatham 2020( ؛ حيث ُوِضعت 
املعايري لتناسب الواقع اجلديد الذي يُظهر بيئة متسارعة 
رقمًيا، واليت ختلق فرًصا عديدة، ومن مثَّ فإنَّه يظهر خطر 
التقادم يف طبيعة العمل والسياسات والنظم واملنتجات 
القائد  يقوم  أن  الضروري  ومن  اجلديد،  الواقع  هذا  يف 
الرقمي ابخليارات املناسبة اليت حتدد النجاح يف األعمال، 
اإللكرتوين،  والتعلم  واإلنرتنت،  االتصاالت  فانفجار 
احملمولة،  اهلواتف  وتكنولوجيا  االصطناعي،  والذكاء 
اليوم  قادة  املبتكرة، جترب  والتطبيقات  الذكية،  واألنظمة 
على ابتكار طرق عمل أحدث ُتظهر العامل املتغري خارج 
املؤسسات وداخلها، ويف عامل اليوم الرقمي ظهر حتول 
يف توقعات املستفيدين من خدمات املؤسسات املختلفة 
جًدا،  سريع  مبعدل  يتزايد  والذي  اجلامعات،  فيها  مبا 
فيستوجب على القادة أن يكونوا مستعدين لتقبل التقدم 
والتطور من خالل طرق مبتكرة تتوافق مع العامل الرقمي 
أنَّ  واحلدراوي، 2019م(  )الطائي  وقد وضح  احلايل، 
مدى  قياس  إىل  هدفت   )Lin Zhong 2016( دراسة 
فاعلية القيادة الرقمية يف دعم التعليم من خالل تفعيل 
املدارس  التعليمي يف  الكادر  بني  والتعاون  االتصاالت 
اخلمسة اليت ُأجريت الدراسة عليها يف والية مسيسيب، 
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو وجود أتثري إجيايب 
للقيادة الرقمية على التواصل بني الرتبويني يف املدارس؛ 

حيث جرى ابتكار طرق خمتلفة للتواصل والتعاون بني 
الدراسة اليت  قيادات املدارس وأعضائها، فكانت هذه 
تتناول البحث يف آليات تفعيل القيادة الرقمية ابجلامعات 

السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.
أسئلة الدراسة:

الرقمية  القيادة  لتفعيل  املقرتحة  اآلليات  ما   .1
ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

2. ما أبرز التحديت اليت تواجه اجلامعات السعودية 
لتفعيل القيادة الرقمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أهداف الدراسة:
الرقمية  القيادة  لتفعيل  مقرتحة  آليات  إىل  التوصل   .1

ابجلامعات السعودية.
2. الكشف عن أبرز التحديت اليت تواجه اجلامعات 

السعودية لتفعيل القيادة الرقمية.
أمهية الدراسة:

فيما  العربية  املكتبة  تثري  قد  احلالية  الدراسة   .1  
يصُّ القيادة الرقمية؛ نتيجة لقلة األحباث العربية يف هذا 

اجملال، مما قد يفيد الباحثني يف اجملال نفسه. 
2.من املمكن أن تسهم هذه الدراسة يف مساعدة 

اجلامعات السعودية يف تفعيل القيادة الرقمية.
3.من املمكن أن تساعد الدراسة القيادات اجلامعية 
يف التعرف على التحديت اليت تواجههم عند التحول 

للقيادة الرقمية وسبل التغلب عليها.
4. قد تسهم اآلليات املقرتحة لتفعيل القيادة الرقمية 
يف مساعدة وكاالت اجلامعات للتطوير يف وضع اخلطط 

التطويرية للجامعات.
حدود الدراسة:

القيادة  التوصل آلليات تفعيل  احلدود املوضوعية: 
أبرز  عن  والكشف  السعودية،  ابجلامعات  الرقمية 
التحديت اليت تواجه القيادة الرقمية ابجلامعات السعودية.

احلدود البشرية واملكانية: أعضاء هيئة التدريس يف 
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الوسطى،  املنطقة  وجامعات  الغربية،  املنطقة  جامعات 
وجامعات املنطقة الشرقية، وجامعات املنطقة اجلنوبية.

احلدود الزمانية: طُبقت الدراسة يف الفصل الدراسي 
الثاين لعام 1442ه.
مصطلحات الدراسة:

 )Sabrina, and others, 2019( القيادة الرقمية: عرَّفها
ا: "قدرة القادة على إنشاء رؤية واضحة وذات مغزى  أبهنَّ
لعملية الرقمنة، والقدرة على تنفيذ إسرتاتيجيات لتحقيقها".
ا قدرة القائد  تُعرِّف الباحثة القيادة الرقمية إجرائًيا: أبهنَّ
على التأثري يف اآلخرين وإجناز املهام القيادية، وممارسة 
واإلشراف  والتنسيق  والتنظيم  كالتخطيط  عملياهتا 

واالتصال واختاذ القرارات ابستخدام الوسائل التقنية.
مفهوم القيادة الرقمية:

ميكن  أنَّه  2019م(  واحلدراوي،  )الطائي  يذكر   
"مسامهتها  خالل:  من  وظيفيًّا  الرقمية  القيادة  تعريف 
التوعية  هذه  وتشمل  متطور،  جمتمع  حنو  التحول  يف 
تعبئة املوارد والعمليات القيادية اهليكلية، فدورها يكمن 
الوصول إىل  أفراد اجملتمع من أجل  الوعي وإقناع  ببناء 
واملوارد  اجلديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ذات  ويف  أهدافها"،  حتقيق  يف  تساعد  أن  ميكن  اليت 
املؤسسات  أنَّ  السياق يوضح )دي فريس، 2017م( 
العاطفي  الذكاء  اليوم حتتاج إىل وجود قياديني ميلكون 
ومتكني  إهلام  على  ابلقدرة  ويتمتعون  القيمة،  خللق 
أنَّه  املطلوبة منهم، إال  املهام  للعمل على إجناز  فريقهم 
من الصعب حتقيق ذلك، خصوًصا يف املؤسسات اليت 
يتوزع فريق عملها يف خمتلف القارات، ولتوظيف ذلك 
إجراء  للموظفني  فيها  يتسىن  مؤسسة  إنشاء  من  البد 
ابلقدرة  يتمتعون  الذين  أقراهنم  مع  إلكرتونية  حماداثت 
الذايت، إضافة إىل كوهنم مرنني  التكيف، والوعي  على 
وأكثر تعاواًن ودراية، وبناًء هكذا مؤسسة يتطلب وجود 
قادة منفتحني فكرًي وجاهزين لتبادل املعرفة، وقد أشار 

إىل ذلك )Outvorst, and others, 2017( يف تعريفه للقيادة 
ا "حتقيق هدف يعتمد على تكنولوجيا  الرقمية على أهنَّ
املساعدين  توجيه  خالل  من  واالتصاالت،  املعلومات 
البشريني واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".
 من خالل العرض السابق يتبني أنَّ القيادة الرقمية هي 
منط من أمناط القيادة اليت يتطلبها التطور التكنولوجي يف 
العامل احلديث، وحتتاجها اجلامعات إلجناز مهامها أبقل 
للقائد  ميكن  حبيث  عالية؛  وجبودة  وقت  وأقصر  جهٍد 
ختطيط  من  املتنوعة  القيادية  أدواره  ممارسة  خالهلا  من 
عالية  تقنية  بوسائل  ورقابة  وإشراف  وتوجهيه،  وتنظيم 

الدقة والفعالية.
مسات القيادة الرقمية:

مسات  تتضح  الرقمية  القيادة  تعريف  ضوء  ويف   
القيادية الرقمية األساسية والداعمة للنجاح واليت تتمثل 
عند )كيوبيكس، 2017م(، يف التواضع والوعي بفوائد 
التعلم من املوظفني املبتدئني الذين يتمتعوا مبعرفة أكرب 
الختاذ  والشجاعة  منهم،  واالستفادة  الرقمي  ابلعامل 
املخاطرة احملسوبة، االنتباه إىل الفوائد التجارية والعملية 
ثقافة  خلق  أخريًا  الرقمي،  للتمكني  واإلسرتاتيجية 

مؤسسية تشجع على االبتكار واإلبداع.
 وعلى إثر ذلك، فإنَّ هناك تغري يف املتطلبات املعرفية 
الرقمي  ابلعامل  القائد  يتميز  أن  جيب  حيث  للقيادة؛ 
ابلقدرة على استيعاب املعلومات وفهمها والتعلم خبطى 

سريعة، وربط األفكار واألفراد والفرص بشكل سلس.
 وبشكل أساسي جيب على القادة الذين يواكبون 
موجة التطور الرقمي، أن يكون لديهم الدافع حنو التعلم 
واكتساب  اجلديدة،  الرقمية  التغيريات  حول  املستمر 
عملهم،  أثناء  تتطور  اليت  والفرص  القدرات  من  املزيد 
ويف ذات السياق يوضح )الطائي واحلدراوي، 2019م( 
أنَّ هناك مسات تتميز هبا القيادة الرقمية كامتالك املهارة 
يف املواقف واملعرفة الواسعة واخلربات الشخصية واملهنية، 
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التكيف،  على  والقدرة  العالية  املرونة  أيًضا  ومتتلك 
على كل  ابحلصول  والرغبة  الواسع  الفكري  والفضول 

جديٍد يف املعارف. 
القيادة  لسمات   )Viswanatham ,2020( ويضيف   

الرقمية ما يلي: 
القدرة على تغيري التفكري.	 
تبين أفكار من بيئات خمتلفة.	 
ربط معلومات ال صلة هلا مع بعضها البعض.	 
االطالع على اإلمكاانت اجلديدة.	 
حتدي الوضع الراهن.	 
مسات 	  إىل  2019م(  )اخلضري،  يضيف  كما 

القيادة الرقمية ما يلي:"
الشجاعة الختاذ القرارات عند املخاطرة احملسوبة.	 
العامل 	  إدخال  يف  اآلخرين  جتارب  من  االستفادة 

الرقمي إىل مؤسساهتم.
إجياد ثقافة مؤسسية تشجع على االبتكار واإلبداع 	 

والتطبيق.
الرؤية املستقبلية والنظرة التخطيطية بعيدة املدى.	 
االنفتاح حنو األفكار اجلديدة واملتجددة.	 
إشراك العاملني والتواصل الفعَّال معهم مبا يفكر به 	 

من خالل رؤيته التطويرية".
يتحلى  أن  القائد  أنَّ على  الباحثة  ترى   ومما سبق 
رقمي  قائد  ليصبح  الشخصية  السمات  من  مبجموعة 
ذو كفاءة عالية؛ حبيث ميتلك القدرة على التعامل مع 
مع  والتواصل  بفعالية كبرية  التقنية  وأدوات  التكنولوجيا 
واستثمار  مميزاهتا  من  واالستفادة  من خالهلا،  اآلخرين 
اجلامعات  قادة  حيتاجه  ما  وذلك  توفرها،  اليت  الفرص 
ولتكون  احلايل،  العصر  يف  املتسارعة  التطورات  ملواكبة 
اجلامعات منربًا لكل تطور وازدهار، وداعمة له ومشجعة 

لالستفادة من كل جديد.

مهارات القيادة الرقمية:
 وكما أنَّ للقيادة الرقمية مسات، كذلك هناك مهارات 
القادة يف املؤسسات الرقمية، ومن  ينبغي أن يكتسبها 
القيادة  مييز  ما  أنَّ   )Bersin, 2016( يرى  املنطلق  هذا 
الرقمية هو أنَّ القادة يشاركون بشكل وثيق يف هندسة 
املؤسسة وثقافتها ومقاييسها؛ حيث يوظفون أشخاًصا 
ميكنهم االبتكار وتنمية األعمال، وأنَّ أحد مفاتيح هذا 
تغيري شكل  على  القدرة  هو  الرقمية  القيادة  من  النوع 
الفرق"،  "بشبكة  التشغيلي  اهليكل  تغري  مع  املؤسسة 
بداًل من اهلياكل التقليدية، وكذلك الرتكيز على الثقافة؛ 
األشخاص  على  حدٍّ كبرٍي  إىل  النجاح  يعتمد  حيث 
البعض، وميكن  املعلومات مع بعضهم  الذين يشاركون 
أن حيدث هذا عندما تُبىن ثقافة ذات شفافية ويسودها 

املشاركة اجلماعية املبنية على القيم. 
 وحيدد (Chadha, Kumar, 2019) بعض املهارات اليت 

حيتاجها القائد إلدارة العملية الرقمية:
مهارات تقنية تتبىن أساسيات التحول اجلديدة.	 
املهارات العقلية القادرة على التصميم. 	 
مهارات يف تصميم جتارب رقمية جديدة واتصاالت 	 

رقمية.
مهارات التفكري النقدي التكيفي ومهارات املناهج 	 

الرشيقة.
عقلية مرنة ومتقبلة للجديد.	 

:)Katli, 2019( كما يضيف 
املهارات التقليدية: حيث تعدُّ مهارات القيادة التقليدية 
مبثابة احلدِّ األدىن من املتطلبات يف العصر الرقمي احلايل.

االتصاالت الرقمية: سيضيف العصر الرقمي بُعًدا 
جديًدا متاًما للقائد وعالقته مع فريق العمل، وهو "الُبعد 
التكنولوجي" والذي يسمح لتقنية اآلالت ابلتفاعل مع 
يعرفون  قادة موهوبني  إىل  املؤسسات  البيئة، وستحتاج 
كيفية اكتشاف االتصاالت الرقمية وكيفية استخدامها 



41 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 35-54،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

واالستفادة منها.
على  جيب  الرقمي،  العامل  ففي  الرؤية:  يف  التحول 
السابقة  رؤيتهم  عن  بعيًدا  املؤسسات  أخذ  القادة 

وإعدادهم لألوضاع املتغرية.
من  العديد  على  سيتعني  كذلك  املعرفة:  إدارة 
املوظفني يف العامل الرقمي التعامل مع املعلومات املتطرفة، 
املعلومات،  هلذه  العميق  التحليل  على  القدرة  وتعدُّ 
عنها  غىن  ال  اليت  املهارات  من  تصفيتها  على  والقدرة 
للقادة، وابلنظر إىل مدى السرعة اليت ميكن أن تتغري هبا 
املعلومات، ستكون إدارة املعرفة ومشاركتها من أولويت 

القادة الرقميني.
العامل  يف  للقيادة  الرئيسة  التحديت  أحد  التعاون: 
الرقمي هو كيفية خلق بيئة مناسبة تسهل االبتكار والتواصل 
اجلماعي املستدام، يف مثل هذه البيئات اليت تتغري وتتحول 
املؤسسات  لوجود  األساسي  الشرط  فإنَّ  ابستمرار، 

احلديثة ميرُّ عرب التعاون والتضامن الداخلي واخلارجي. 
االبتكار: يتوقع من القادة يف هذا العامل اجلديد املتغري 
ابستمرار إنتاج واعتماد أساليب جديدة ابستمرار، هلذا 
السبب ستكون مهارات االبتكار هي املوهبة األساسية 
لقادة املستقبل، وسيكون الشرط املسبق للقائد الرقمي 

هو التكيف السريع مع كل جديد.
التفكري النقدي: يف العامل الرقمي ستحتاج املؤسسة 
األسئلة  نقدي وطرح  التفكري بشكل  قادة ميكنهم  إىل 

الصحيحة لعالج املشكالت.
مهارات  2019م(  واحلدراوي،  )الطائي  ويضيف 
بزيدة  العاملني  وحتفيز  التحول،  قيادة  على  القدرة 
القيادة  وبناء  الرقمية،  ابحلوكمة  واالهتمام  مشاركتها، 

التكنولوجية.
وبناًء على تلك املهارات اليت يتطلب توافرها يف القيادة 
واالستشارات  للتدريب  )يوروماتيك  تضيف  الرقمية 
الركائز  الرقمية:  القيادة  التدرييب  برانجمها  يف  اإلدارية( 

اليت  املهارات  أهم  إىل  اإلبداعية،  واإلسرتاتيجيات 
يتطلب توافرها يف القيادة الرقمية وهي: التميز يف إدارة 
ومصادرها  املعلومات  إدارة  نظم  املعلومات كمفهوم 
اإلسرتاتيجي  الذكاء  وعناصر  وأنواعها،  وقيمتها، 
الرقمية، والرؤية املستقبلية، والدافعية والشراكة،  للقيادة 
اإلسرتاتيجي،  التفكري  كمهارة  اإلسرتاتيجي،  والتأثري 
ودور القيادة الرقمية يف إدارة التغيري ومواجهة مقاومته، 
تناولت كفاءة  أيًضا  املؤسسة،  يف  التغيري  ثقافة  وإدارة 
اجلماعي، كسمات  العمل  يف  ودورها  الرقمية  القيادة 
من  اثين  لصٍف  واملستقطبة  الصانعة  الرقمية  القيادة 
القادة، ومهارات التحفيز والتوجيه والتفويض واملتابعة، 
ومن صفات القيادة الرقمية اتساع األفق والتعرف على 
الفرص، اإلحساس ابملشكالت، التجديد الدائم وتوقع 
مع  التعامل  يف  والفاعلية  واملرونة  املستقبلية  األحداث 

اآلخرين، ومهارات التفكري العليا والتفكري ابملستقبل.
تتطلب  الرقمية  القيادة  أنَّ  الباحثة  ترى  ومما سبق   
جبانب توفر السمات الشخصية لدى القادة الرقميني، 
البد من اكتساب جمموعة من املهارات األساسية اليت 
الرقمية  القيادية  مبهامهم  القيام  على  القادة  تساعد 
للتعامل  ومتقبلة  متنوعة  عقلية  عالية، كمهارات  جبودة 
مع التقنية، وقدرة عالية على التفكري الناقد، والتصميم 
االبتكاري وسعة اآلفاق الستشراف املستقبل، ومرونة يف 
التعامل مع كل جديد واالستفادة منه واستثماره مبا يعود 
ابلفائدة على اجملتمع واجلامعات، كذلك مهارات عالية 
اجلامعات  يف  الداخلي  اجملتمع  مع  الفعَّال  التواصل  يف 
واجملتمع اخلارجي احمليط هبا، وعقد شراكات معهم تعود 

ابلفائدة على اجلميع.
أهم ركائز القيادة الرقمية:

 إىل جانب توافر مسات ومهارات لدى القائد ليمارس 
دوره يف عامل القيادة الرقمية؛ البد له من ركائز أساسية يرتكز 
 )Chadha, Kumar, 2019(عليها للتحول الرقمي، فيتناول
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املنظمة وهي: الرقمي يف  التحول  لقيادة  الركائز  أفضل 
وربطها  للمؤسسة  إسرتاتيجية  رؤية  إطالق  الرؤية: 

بدقة ووضوح مبا هو مطلوب لتحقيق جناح املهام.
الرتكيز على القيمة: الرتكيز على تقدمي قيمة معقولة، 

وإسعاد العميل، وحتسني العائد على االستثمار.
اإلبداع  أولويت  حتديد  القرارات:  اختاذ  يف  احلسم 
ابستخدام البياانت واحلقائق بداًل من اإلدراك واحلدس، 

وأيًضا تبين األعمال التنظيمية املعقدة.
ركائز  أهم  وخليفات، 2020م(  )النسور،  وحيدد   
القيادة الرقمية يف: أمن املعلومات الرقمية، وحتسني املناخ 
اإللكرتوين، وأن يكون لدى املؤسسة الكفاءة يف توفري 
حلول رقمية ملشكالت املنظمات ابستخدام مكوانت 
تعتمد على  قيادة  اليت تشمل  إلكرتونًيا  امللهمة  القيادة 
الشبكة اإللكرتونية، يف تكوين بيئة افرتاضية تعتمد على 
شبكات التواصل إليصال الرؤية وبناء حالة من الوالء، 
التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة  القدرة على  وتعزيز 

إلكرتونًيا هبدف رفع اجلودة. 
سبع   )Sheninger,2014( حدَّد  السياق  ذات  ويف   
ركائز للقيادة الرقمية من خالل حتليله للحاالت البارزة 
وهي:  الرقمية،  التقنيات  ابستخدام  املدرسي  للتحول 
التجارية،  العالمات  العامة،  العالقات  االتصال، 
بيئة  وتعلمهم،  الطالب  مشاركة  والتنمية،  املهين  النمو 
هذه  أنَّ  إىل  أشار  والفرص، كما  التعلم،  ومساحات 
والدراسات  والتقارير  السياسة  واثئق  مع  تتوافق  الركائز 

الرئيسة يف التغيري التعليمي.
 وترى الباحثة أنَّ على القادة يف اجلامعات السعودية 
تبِّين هذه الركائز ملمارسة القيادة الرقمية يف أداء مهامهم، 

وإجناز أعماهلم بصورة تتوافق مع متطلبات العصر احلايل، 
واالزدهار  للتطوير  املستقبل  خالهلا  من  وتستشرف 

وحتقيق رؤية اململكة 2030.
املنهج  الدراسة  استخدمت  الدراسة:  منهجية 
الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة ولإلجابة على 

أسئلتها ولتحقيق أهدافها.
من  الدراسة  عينة  ُسِحبت  الدراسة:  وعينة  جمتمع 
لتكون  السعودية  العربية  اململكة  يف  متعددة  مناطق 
العينة ممثلة جملتمع الدراسة، وهم أعضاء هيئة التدريس 
ابجلامعات احلكومية من جامعات املنطقة الغربية، ومن 
جامعات املنطقة الوسطى، ومن جامعات املنطقة الشرقية، 
وجامعات املنطقة اجلنوبية؛ حيث ُسِحبت عينة عشوائية 
بسيطة منهم، بلغ عددها )500( عضو هيئة تدريس، 
وُوّزِعت االستباانت عليهم وعاد منها )225( استبانة.
أداة الدراسة: استخدمت الدراسة االستبانة املكونة 
البياانت األولية من  القسم األول تضمن  من قسمني، 
أعضاء هيئة التدريس )النوع، الدرجة الوظيفية، سنوات 
الدراسة  حماور  تضمن  الثاين  والقسم  اجلامعة(،  اخلربة، 
يف  الرقمية  القيادة  تفعيل  آليات  األول:  احملور  وهي 
أبرز  على  اشتمل  الثاين:  واحملور  السعودية،  اجلامعات 
تفعيل  يف  السعودية  اجلامعات  تواجه  اليت  التحديت 

القيادة الرقمية.
املعاجلة اإلحصائية:

أواًل: النتائج املتعلقة ابلبياانت األولية لعينة الدراسة:

جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة الدراسة وفًقا للنوع ولسنوات اخلربة وللرتبة الوظيفية  ووفقا للجامعة ن= 522.

النسبة تالوظيفةالنسبة املئويةتسنوات اخلربةالنسبة املئويةتالنوع
النسبة املئويةتاجلامعةاملئوية

جامعات املنطقة 26,22%59أستاذ9,33%21أقل من 5 سنوات54,67%123أنثى
الغربية

125%55,56

من 5-أقل من 10 45,33%102ذكر
سنوات

أستاذ 74%32,89
مشارك

جامعات املنطقة 68%30,22
الوسطى

41%18,22

من 10-أقل من 15 100%225اجملموع
سنة

أستاذ 98%43,56
مساعد

جامعات املنطقة 98%43,56
الشرقية

27%12,00
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النسبة تالوظيفةالنسبة املئويةتسنوات اخلربةالنسبة املئويةتالنوع
النسبة املئويةتاجلامعةاملئوية

اجملموع
225

جامعات املنطقة 100%225اجملموع14,22%32من 15سنة فأكثر
اجلنوبية

32%14,22

100 %225اجملموع100 %

عينة  من  األغلبية  أنَّ   )1( اجلدول  نتائج  من  يتبني   
بنسبة بلغت 54.67٪، يف حني  الدراسة من اإلانث 
بلغت نسبة الذكور 45.33٪ من عينة الدراسة، وهذه 
النتائج ال تؤثر على النتائج العامة للدراسة، وذلك يتفق 
واليت   ،)Sabrina, and others, 2019( دراسة  نتائج  مع 
توصلت إىل أنَّ النوع مل يكن له أي أتثرٍي على االرتباط 
من  األكرب  النسبة  أنَّ  ويتضح  للدراسة،  املتغريات  بني 
إىل  ترتاوح من 10 سنوات  لديهم خربة  الدراسة  عينة 
إمجايل  من  بلغت ٪43.56  بنسبة  سنة  من 15  أقل 

عينة الدراسة. 
 ويتبني كذلك أنَّ أعلى نسبة لنتائج الدراسة وفًقا 
للرتبة الوظيفية كانت ملن يعمل بوظيفة أستاذ مساعد؛ 
حيث بلغت نسبتهم 43.56٪ من إمجايل عينة الدراسة، 
ويتضح أنَّ األغلبية من عينة الدراسة ينتمون جلامعات 
املنطقة الغربية بنسبة مئوية بلغت 55.56٪ من إمجايل 

عينة الدراسة. 
احملور األول: آليات مقرتحة لتفعيل القيادة الرقمية 

ابجلامعات السعودية: 
جدول رقم )2( صفات القيادية الرقمية.

العباراتم
غري موافق غري موافقحمايدموافقموافق بشدة

جمموعبشدة
األوزان

املتوسط
املرجح

القوة 
الرتتيبالنسبية الوزن ك

املرجح
الوزن ك

املرجح
الوزن ك

املرجح
الوزن ك

املرجح
الوزن ك

املرجح

140700622482369000010174,5290,404اتساع األفق والقدرة على االستفادة من الفرص.1
136680672682266000010144,5090,136قيادة املستقبل والتعامل مع التحديت.2

1266307730810301224009924,4188,188القدرة على التنبؤ واالستعداد للمستقبل.3

1386906927613395100010154,5190,225املرتكزات الفكرية والذهنية ملهارات التعامل مع التكنولوجيا.4

137685692761957000010184,5390,493التجديد الدائم واالبتكار املستمر.5

16884047188618480010544,6893,691اإلحساس ابملشكالت وحتمل املسؤولية.6

1427106325282412240010104,4989,787املرونة والفاعلية يف التعامل مع اآلخرين.7

احلرص على التنمية الذاتية، وصقل مهاراته ومهارات 8
اآلخرين.

13869078312515480010254,5691,112

562521283187408145اجملموع

4.52املتوسط املرجح للبعد.

90.50القوة النسبية لقياس قوة البعد.

القيادية  صفات  يبني  الذي   )2( اجلدول  من  يتبني   
الرقمية ابجلامعات السعودية ما يلي:

جاء بُعد صفات القيادية الرقمية ابجلامعات السعودية 	 
بقوة نسبية عالية بلغت 90.50٪ ومتوسط مرجح 
4.52، مما يدلل على ارتفاع نسبة االستجابة لدى 

عينة الدراسة ويتضح ذلك يف العبارات اآلتية:
جاء يف الرتتيب األول عبارة: "اإلحساس ابملشكالت وحتمل 	 

املسؤولية" بقوة نسبية 93.69٪ ومتوسط مرجح 4.73.
جاء يف الرتتيب الثاين عبارة: "احلرص على التنمية 	 

بقوة  اآلخرين"  ومهارات  مهاراته  وصقل  الذاتية، 



د. خلود بنت سعد بن عبدالعزيز اليوسف: آليات تفعيل القيادة الرقمية ابجلامعات السعودية...44

نسبية 91.11٪ ومتوسط مرجح 4.56.
الدائم 	  "التجديد  عبارة:  الثالث  الرتتيب  يف  جاء 

واالبتكار املستمر" بقوة نسبية 90.49٪ ومتوسط 
مرجح4.52.

جاء يف الرتتيب الرابع عبارة: "اتساع األفق والقدرة 	 
على االستفادة من الفرص" بقوة نسبية ٪90.40 

ومتوسط مرجح 4.52.
جاء يف الرتتيب اخلامس عبارة: "املرتكزات الفكرية 	 

بقوة  التكنولوجيا"  مع  التعامل  ملهارات  والذهنية 
نسبية 90.22٪ ومتوسط مرجح 4.51.

املستقبل 	  "قيادة  عبارة:  السادس  الرتتيب  يف  جاء 
 ٪90.13 نسبية  بقوة  التحديت"  مع  والتعامل 

ومتوسط مرجح 4.50.
والفاعلية 	  "املرونة  عبارة:  السابع  الرتتيب  يف  جاء 

 ٪89.78 نسبية  بقوة  اآلخرين"  مع  التعامل  يف 
ومتوسط مرجح 4.49.

التنبؤ 	  على  "القدرة  عبارة:  الثامن  الرتتيب  جاء يف 
 ٪88.18 نسبية  بقوة  للمستقبل"  واالستعداد 

ومتوسط مرجح 4.41.
 )Scott, 2015( وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
أنَّ املدارس األكثر جناًحا متتلك رؤى غنية وقوية لكيفية 
أتثري التقنيات الرقمية على التعلم ومتكني الطالب، كما 
أنَّ القدرات األساسية للقرن احلادي والعشرين تتمثل يف: 
الثقة، والفضول، واحلماس، والعاطفة، والتفكري النقدي، 
املدارس  هذه  ويف  الذايت،  والتوجيه  املشكالت،  وحل 
األمور  وأولياء  واملوظفون  التدريس  هيئة  أعضاء  يلتزم 

ابلتواصل والتعاون واإلبداع ابستخدام التكنولوجيا.
أنَّ  بيَّنت  واليت  2019م(  )اخلضري،  ودراسة   
التحول  خالل  من  التعليم  منظومة  يف  التميز  لتحقيق 
الرقمي البد من تطور احملتوى اإللكرتوين ليغطي مجيع 

اهتمامات املستفيدين.
 

جدول رقم )3( الكفاءة القيادية الرقمية مع اجلماعة

العباراتم

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة
جمموع
األوزان

املتوسط
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب
ك

الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

1
القدرة على اإلشراف على املوظفني 

ابستخدام التكنولوجيا.
135675722881854000010174,5290,404

2
القدرة على اإلشراف على املوظفني 

ابستخدام التكنولوجيا.
143715692761339000010304,5891,561

3
املهارة يف صناعة صف اثين من القادة 

ابستخدامه للقيادة الرقمية.
1427106626410307140010184,5390,493

4
تكنولوجيا  الستخدام  الالزمة  املهارات 
املعلومات واالتصاالت يف اختاذ القرارات.

13969573292927480010224,5490,842

5
مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لنقل املعلومات لآلخرين، 
وضمان التعبري عن املعىن بشكل فعال.

121605813241442918009894,4087,918
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العباراتم

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة
جمموع
األوزان

املتوسط
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب
ك

الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

ك
الوزن 
املرجح

6

املهارات الالزمة الستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لتطوير شبكة 

اجتماعية والعمل يف فريٍق لتبادل 
املعلومات والتفاوض.

12663091364412480010144,5190,135

7
مهارة استخدام التكنولوجيا يف معاجلة 

األفكار بطريقة رقمية.
11658093372123648009964,4388,537

8

املهارات الالزمة الستكشاف الفرص 
اجلديدة ابستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ودجمها يف 
البيئة؛ لتحسني قدرات الفرد واجلماعة 

ابستمرار.

127635833329276120010064,4789,426

524525122676808092اجملموع
4.49املتوسط املرجح للبعد.

89.91القوة النسبية لقياس قوة البعد.

 يتضح من اجلدول )3( الذي يبني الكفاءة القيادية الرقمية 
مع اجلماعة للقيادات يف اجلامعات السعودية ما يلي:
اجلماعة  مع  الرقمية  القيادية  الكفاءة  بُعد  جاء   
للقيادات يف اجلامعات السعودية بقوة نسبية عالية بلغت 
89.91٪ ومتوسط مرجح 4.49، مما يدلل على ارتفاع 
يف  ذلك  ويتضح  الدراسة  عينة  لدى  االستجابة  نسبة 

العبارات اآلتية:
جاء يف الرتتيب األول عبارة: "القدرة على اإلشراف 
نسبية  بقوة  التكنولوجيا"،  ابستخدام  املوظفني  على 

91.56٪ ومتوسط مرجح 4.58.
الالزمة  "املهارات  عبارة:  الثاين  الرتتيب  يف  جاء 
اختاذ  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  الستخدام 
القرارات"، بقوة نسبية 90.84٪ ومتوسط مرجح 4.54.
صناعة  يف  "املهارة  عبارة:  الثالث  الرتتيب  يف  جاء 
صف اثين من القادة ابستخدامه للقيادة الرقمية"، بقوة 

نسبية 90.49٪ ومتوسط مرجح 4.53.
جاء يف الرتتيب الرابع عبارة: "القدرة على اإلشراف 
نسبية  بقوة  التكنولوجيا"،  ابستخدام  املوظفني  على 

90.40٪ ومتوسط مرجح 4.52.
الالزمة  "املهارات  عبارة:  اخلامس  الرتتيب  يف  جاء 
لتطوير  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام 
املعلومات  لتبادل  فريق  يف  والعمل  اجتماعية  شبكة 
والتفاوض"، بقوة نسبية 90.13٪ ومتوسط مرجح 4.51.

الالزمة  "املهارات  عبارة:  السادس  الرتتيب  جاء يف 
تكنولوجيا  ابستخدام  اجلديدة  الفرص  الستكشاف 
لتحسني  البيئة  يف  ودجمها  واالتصاالت،  املعلومات 
قدرات الفرد واجلماعة ابستمرار"، بقوة نسبية ٪89.42 

ومتوسط مرجح 4.47.
استخدام  "مهارة  عبارة:  السابع  الرتتيب  يف  جاء 
بقوة  رقمية"،  بطريقة  األفكار  معاجلة  يف  التكنولوجيا 

نسبية 88.53٪ ومتوسط مرجح 4.43.
استخدام  "مهارات  عبارة:  الثامن  الرتتيب  يف  جاء 
املعلومات  لنقل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
لآلخرين، وضمان التعبري عن املعىن بشكل فعَّال"، بقوة 

نسبية 87.91٪ ومتوسط مرجح 4.40. 
 وتتفق هذه النتائج مع دراسة )Katli,2019(، واليت 
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إدارة  القادة يف  اليت حيتاجها  األساسية  املهارات  بيَّنت 
الرقمي:  العصر  يف  متزايد  بشكل  املعقدة  املشروعات 
التحول،  الرقمية،  االتصاالت  التقليدية،  املهارات 
البصرية، إدارة املعرفة، التعاون، االبتكار، التفكري النقدي. 

 ودراسة )Sabrina, and others, 2019( اليت أظهرت 
أنَّ الشركات ذات القدرات القيادية العالية حتقق جناًحا 
الرقمية،  القيادة  أكثر من الشركات اليت ال تستثمر يف 

وأنَّ القيادة الرقمية مرتبطة برفاهية املديرين. 

جدول رقم )4( عناصر الذكاء اإلسرتاتيجي للقيادة الرقمية ودورها يف إدارة املعلومة. 

العباراتم

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة

زان
ألو

ع ا
مو

جم

جح
املر

ط 
وس

املت

جح
املر

ية 
سب

 الن
قوة

ال

ب
رتتي

ال

الوزن ك
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
املرجح

صاحب رؤية 1
مستقبلية.

14572572288824000010374,6192,182

املقدرة على 2
استشراف 
املستقبل.

14070074296824360010264,5691,203

القدرة على 3
اكتشاف الفرص.

134670773089275100010154,5190,224

القدرة على 4
التفكري املنظم.

153765622481030000010434,6492,711

املهارة يف حتفيز 5
اآلخرين وشحذ 

دافعيتهم.

3م14271071284824480010264,5691,20

مهارة عقد 6
شراكات متعددة.

1336657530012365100010114,4989,875

423517241653406158اجملموع

3.42املتوسط املرجح للبعد

القوة النسبية لقياس قوة 
البعد.

91.23

الذكاء  عناصر  يبني  والذي   )4( اجلدول  من  يتضح   
اإلسرتاتيجي للقيادة الرقمية ودورها يف إدارة املعلومة، واليت 
جيب أن يتمتع هبا القيادات يف اجلامعات السعودية ما يلي:

للقيادة 	  اإلسرتاتيجي  الذكاء  عناصر  بُعد  جاء   
املعلومة بقوة نسبية عالية  الرقمية ودورها يف إدارة 
بلغت 91.23 ٪ ومتوسط مرجح 3.42، مما يدلل 
الدراسة  عينة  لدى  االستجابة  نسبة  ارتفاع  على 

ويتضح ذلك يف العبارات اآلتية:

جاء يف الرتتيب األول عبارة: "القدرة على التفكري 	 
املنظم"، بقوة نسبية 92.71٪ ومتوسط مرجح 4.64.

رؤية 	  "صاحب  عبارة:  الثاين  الرتتيب  يف  جاء 
مستقبلية"، بقوة نسبية 92.18٪ ومتوسط مرجح 

. 4.61
جاء يف الرتتيب الثالث كلٌّ من العبارات: "املقدرة على 	 

استشراف املستقبل"، "املهارة يف حتفيز اآلخرين وشحذ 
دافعيتهم"، بقوة نسبية 91.20٪ ومتوسط مرجح 4.56.
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جاء يف الرتتيب الرابع عبارة: "القدرة على اكتشاف 	 
الفرص"، بقوة نسبية 90.22٪ ومتوسط مرجح 4.51.

جاء يف الرتتيب اخلامس عبارة: "مهارة عقد شراكات 	 
متعددة"، بقوة نسبية 89.87٪ ومتوسط مرجح 4.49.

 وتتفق هذه النتائج مع دراسة )Bersin, 2016( واليت 
أوضحت أنَّ أحد مفاتيح القيادة الرقمية هو القدرة على تغيري 
شكل املنظمة مع تغيري اهليكل التشغيلي "شبكة الفرق"، 
التقليدي. التسلسل اهلرمي  العمل من خالل  بداًل من 

جدول رقم )5( التأثري اإلسرتاتيجي.

العباراتم
غري موافق غري موافقحمايدموافقموافق بشدة

جمموعبشدة
األوزان

املتوسط
املرجح

القوة 
بالنسبية

رتتي
ال

الوزن ك
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
املرجح

1
القدرة على القيادة 
الرقمية وصياغة 
الرؤية املستقبلية.

14773572288618000010414,6392,531

مهارات التفكري 2
13969578312824000010314,5891,642اإلسرتاتيجي.

3
القدرة على إدارة 
التغيري، ومواجهة 
مقاومة التغيري.

13869076304721480010234,5590,933

4

مهارات اإلشراف 
والتوجيه الفعال 

من خالل القيادة 
الرقمية.

133665793168245100010154,5190,224

5
إحداث التكيف 

اإلداري مع القيادة 
الرقمية.

14271069276618246610144,5190,135

349514961052265124اجملموع

4.55املتوسط املرجح للبعد.

91,27القوة النسبية لقياس قوة البعد.

 يتضح من اجلدول )5( الذي يبني التأثري اإلسرتاتيجي 
للقيادات يف اجلامعات السعودية ما يلي:

جاء بُعد التأثري اإلسرتاتيجي للقيادات يف اجلامعات 	 
 ٪  91.27 بلغت  عالية  نسبية  بقوة  السعودية 
ومتوسط مرجح 4.55، مما يدلل على ارتفاع نسبة 
يف  ذلك  ويتضح  الدراسة  عينة  لدى  االستجابة 

العبارات اآلتية:
جاء يف الرتتيب األول عبارة: "القدرة على القيادة 	 

نسبية  بقوة  املستقبلية"،  الرؤية  وصياغة  الرقمية 
92.53٪ ومتوسط مرجح 4.63.

التفكري 	  "مهارات  عبارة:  الثاين  الرتتيب  يف  جاء 
ومتوسط   ٪91.64 نسبية  بقوة  اإلسرتاتيجي"، 

مرجح 4.58.
جاء يف الرتتيب الثالث عبارة: "القدرة على إدارة 	 

نسبية  بقوة  التغيري"،  مقاومة  ومواجهة  التغيري، 
90.93٪ ومتوسط مرجح 4.55.

اإلشراف 	  "مهارات  عبارة:  الرابع  الرتتيب  جاء يف 
بقوة  الرقمية"،  القيادة  الفعَّال من خالل  والتوجيه 

نسبية 90.22٪ ومتوسط مرجح 4.51.
جاء يف الرتتيب اخلامس عبارة: "إحداث التكيف 	 
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اإلداري مع القيادة الرقمية"، بقوة نسبية ٪90.13 
ومتوسط مرجح 4.51.

 	 Outvorst, and others,( وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
2017( اليت توصَّلت إىل أنَّ تكنولوجيا االتصاالت 

احلديثة هلا آاثر عديدة على القيادة الرقمية منها: 
املنظمة إىل االستخدام الصحيح  الناس يف  توجيه 
للتواصل، وإدارة جودة املعلومات وجودة االتصال، 

والقدرة على تقييم جودة وموثوقية املعلومات.
جدول رقم )6( التميز يف إدارة املعلومات ابملنظمات املعاصرة كأحد أهم مقومات جناح القيادة الرقمية.

العباراتم
غري موافق غري موافقحمايدموافقموافق بشدة

بشدة

وع
جمم

زان
ألو

ا

سط
ملتو

ا
جح

املر

بية
نس

ة ال
لقو

ا
جح

املر

ب
رتتي

ال

الوزن ك
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
املرجح

1

املعرفة يف مفهوم 
نظم إدارة 
املعلومات، 
ومصادرها 

وقيمتها الرقمية.

13065083332824480010144,5190,132

2

املهارة يف حتديد 
أهداف نظم 
املعلومات من 
خالل القيادة 

الرقمية.

129645853401030120010174,5290,401

3

املعرفة بتحديد 
نظم املعلومات 

حسب 
املستويت 
اإلدارية.

116580923681236510009944,4288,366

4

معرفة أنواع 
نظم املعلومات 
اإلدارية املبنية 
على احلاسب 

اآليل.

11959587348154548009964,4388,535

5

مهارة بنظم 
جتهيز املكاتب 
آلًيا "نظم أمتتة 

املكاتب".

105525823282884816229554,2484,894

6

املعرفة 
ابستخدامات 

نظم دعم 
القرارات..

123615923681030000010134,5090,043

361020842494425989اجملموع

4.43املتوسط املرجح للبعد.

القوة النسبية لقياس 
88,73قوة البعد.

إدارة  يف  التميز  يبني  الذي   )6( اجلدول  من  يتبني   
املعلومات ابملنظمات املعاصرة كأحد أهم مقومات جناح 
القيادة الرقمية للقيادات يف اجلامعات السعودية ما يلي:

ابملنظمات 	  املعلومات  إدارة  يف  التميز  بُعد  جاء 
املعاصرة كأحد أهم مقومات جناح القيادة الرقمية 
نسبية  بقوة  السعودية،  اجلامعات  يف  للقيادات 
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بلغت 88.73 ٪ ومتوسط مرجح 4.43،  عالية 
لدى  االستجابة  نسبة  ارتفاع  على  يدلل  مما 
اآلتية: العبارات  يف  ذلك  ويتضح  الدراسة  عينة 

حتديد 	  يف  "املهارة  عبارة:  األول  الرتتيب  يف  جاء 
أهداف نظم املعلومات من خالل القيادة الرقمية"، 

بقوة نسبية 90.40٪ ومتوسط مرجح 4.52.
مفهوم 	  يف  "املعرفة  عبارة:  الثاين  الرتتيب  يف  جاء 

نظم إدارة املعلومات، ومصادرها وقيمتها الرقمية"، 
.4.51 مرجح  ومتوسط   ٪90.13 نسبية  بقوة 

جاء يف الرتتيب الثالث عبارة: "املعرفة ابستخدامات 	 
 	 ٪90.04 نسبية  بقوة  القرارات"،  دعم  نظم 

ومتوسط مرجح 4.50.
بنظم جتهيز 	  الرابع عبارة: "مهارة  الرتتيب  جاء يف 

املكاتب آلًيا -نظم أمتتة املكاتب-"، بقوة نسبية 

84.89٪ ومتوسط مرجح 4.24.
جاء يف الرتتيب اخلامس عبارة: "معرفة أنواع نظم 	 

املعلومات اإلدارية املبنية على احلاسب اآليل"، بقوة 
نسبية 88.53٪ ومتوسط مرجح 4.43.

بتحديد 	  "املعرفة  عبارة:  السادس  الرتتيب  جاء يف 
نظم املعلومات حسب املستويت اإلدارية"، بقوة 

نسبية 88.36٪ ومتوسط مرجح 4.42.
 وتتفق هذه النتائج مع دراسة )الطائي واحلدراوي، 	 

هي  الرقمية  القيادة  أنَّ  أظهرت  اليت  2019م(، 
اليت تقوم خبلق التعاون واالحرتام الذي يسود جو 

العمل، مما يؤثر إجيااًب على أداء املوظفني.
 احملور الثاين: الكشف عن أبرز التحدايت اليت تواجه 

اجلامعات السعودية يف تفعيل القيادة الرقمية:

جدول رقم )7(  أبرز التحدايت اليت تواجه اجلامعات السعودية يف تفعيل القيادة الرقمية

العباراتم
غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة

وع
جمم

زان
ألو

ا

سط
ملتو

ا
جح

املر

بية
نس

ة ال
لقو

ا
جح

املر

ب
رتتي

ال

الوزن ك
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
املرجح

قصور اكتمال البنية التحتية 1
1105507530030901020009604,2785,332يف اجلامعات.

تكلفة البيئة التحتية املتطورة 2
117585773082266918009774,3486,841تكنولوجًيا.

ضعف الكادر املؤهل للدعم 3
994956726830902652339084,0480,718الفين يف اجلامعات.

4
ندرة الكوادر السعودية 

املؤهلة يف صيانة املنظومة 
الرقمية يف اجلامعات.

9145572288351052550229004,0080,009

5
ندرة الكادر املؤهل 

إلدارة املنظومة الرقمية يف 
اجلامعات.

984907730829871938229254,1182,227

قلة استقطاب املؤهلني 6
10653068272341021224559334,1582,935للدعم الفين يف اجلامعات.

7

ضعف الكفاءات القيادية 
املناسبة للتعامل مع كلِّ من 
التغيريات التكنولوجية يف 

اجلامعة.

5م994958333222661938229334,1582,93

8

ضعف املهارات الالزمة 
الستخدام األجهزة 

والتطبيقات إلجناز املهام 
العملية يف اجلامعات.

924609236823691632229314,1482,766



د. خلود بنت سعد بن عبدالعزيز اليوسف: آليات تفعيل القيادة الرقمية ابجلامعات السعودية...50

العباراتم
غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة

وع
جمم

زان
ألو

ا

سط
ملتو

ا
جح

املر

بية
نس

ة ال
لقو

ا
جح

املر

ب
رتتي

ال

الوزن ك
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
الوزن كاملرجح

الوزن كاملرجح
املرجح

9

ضعف املهارات الالزمة 
الستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
للبحث الفعال عن 
املعلومات واختيارها 

وتنظيمها؛ الختاذ قرارات 
مستنرية بشأن أنسب 

مصادر املعلومات ملهمة 
معينة يف اجلامعات.

984909236819571530119464,2084,093

10

نقص املهارات الالزمة 
الستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

إلصدار أحكام رشيدة يف 
اجلامعات.

994958534026781530009434,1983,824

11

ضعف املهارات الالزمة 
الستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
ملعاجلة املشكالت يف 

اجلامعات.

4م974859036022661632009434,1983,82

553035128763641710299اجملموع
4٫16املتوسط املرجح للبعد.

83,22القوة النسبية لقياس قوة البعد.

 يتبني من اجلدول )7( الذي يكشف التحديت اليت 
تواجه اجلامعات السعودية يف تفعيل القيادة الرقمية ما يلي:

اجلامعات 	  تواجه  اليت  التحديت  حمور  جاء   
نسبية  بقوة  الرقمية  القيادة  تفعيل  يف  السعودية 
بلغت 83.22 ٪ ومتوسط مرجح 4.16،  عالية 
لدى  االستجابة  نسبة  ارتفاع  على  يدلل  مما 
اآلتية: العبارات  يف  ذلك  ويتضح  الدراسة،  عينة 

"تكلفة 	  عبارة:  األول  الرتتيب  يف  جاء 
بقوة  تكنولوجيًّا"،  املتطورة  التحتية  البيئة 
.4.34 مرجح  ومتوسط   ٪86.84 نسبية 

"قصور 	  عبارة:  الثاين  الرتتيب  يف  جاء 
بقوة  اجلامعات"،  يف  التحتية  البنية  اكتمال 
.4.27 مرجح  ومتوسط   ٪85.33 نسبية 

املهارات 	  "ضعف  عبارة:  الثالث  الرتتيب  يف  جاء 
الالزمة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

للبحث الفعَّال عن املعلومات واختيارها وتنظيمها؛ 
مصادر  أنسب  بشأن  مستنرية  قرارات  الختاذ 
املعلومات ملهمة معينة يف اجلامعات"، بقوة نسبية 

84.09٪ ومتوسط مرجح 4.20.
جاء يف الرتتيب الرابع كلٌّ من العبارات: "نقص املهارات 	 

الالزمة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
و"ضعف  اجلامعات"،  يف  رشيدة  أحكام  إلصدار 
املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  الالزمة  املهارات 
واالتصاالت ملعاجلة املشكالت يف اجلامعات"، بقوة 

نسبية 83.82٪ ومتوسط مرجح 4.19.
"قلة 	  العبارات:  من  اخلامس كل  الرتتيب  يف  جاء 

اجلامعات"،  يف  الفين  للدعم  املؤهلني  استقطاب 
مع  للتعامل  املناسبة  القيادية  الكفاءات  "ضعف 
اجلامعة"،  يف  التكنولوجية  التغيريات  من  كل 
.4.15 مرجح  ومتوسط   ٪82.93 نسبية  بقوة 
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جاء يف الرتتيب السادس عبارة: "ضعف املهارات 	 
إلجناز  والتطبيقات  األجهزة  الستخدام  الالزمة 
املهام العملية يف اجلامعات"، بقوة نسبية ٪82.76 

ومتوسط مرجح 4.14.
جاء يف الرتتيب السابع عبارة: "ندرة الكادر املؤهل 	 

إلدارة املنظومة الرقمية يف اجلامعات"، بقوة نسبية 
82.22٪ ومتوسط مرجح 4.11.

الكادر 	  "ضعف  عبارة:  الثامن  الرتتيب  يف  جاء 
نسبية  بقوة  اجلامعات"،  يف  الفين  للدعم  املؤهل 

80.71٪ ومتوسط مرجح 4.04.
جاء يف الرتتيب التاسع عبارة: "ندرة الكوادر السعودية 	 

اجلامعات"،  الرقمية يف  املنظومة  املؤهلة يف صيانة 
.4.00 مرجح  ومتوسط   ٪80.00 نسبية  بقوة 

)كعكي،  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق   
والعسكر، 2017م(، واليت توصَّلت جملموعة من النتائج 
منها: مجود اهلياكل التنظيمية واملركزية وغياب توصيف 
احرتام  وحمدودية  املعرفة،  إدارة  وضعف  الدقيق،  املهام 
وغياب  اجلامعية،  التنظيمية  الثقافة  وضعف  املوظفني، 
النظرة الشمولية، واالفتقاد إىل القيادات الفعَّالة، وتدين 
أبداء  وقصور  التدريس،  هيئة  املادية ألعضاء  األوضاع 
ابملناصب  األعضاء  بعض  النشغال  اجلامعية  املنظومة 

اإلدارية ملدد زمنية طويلة.
نتائج الدراسة:

1/ جاء بُعد صفات القيادية الرقمية بقوة نسبية عالية 
بلغت 83.22 ٪ ومتوسط مرجح 4.16، مما يدلل 
عند  الصفات  هذه  توفر  من  التأكد  أمهية  على 

اختيار القيادة الرقمية لتكون أكثر فعالية.
2/ جاء بُعد الكفاءة القيادية الرقمية مع اجلماعة بقوة 
مرجح  ومتوسط   ٪  89.91 بلغت  عالية  نسبية 
4.49، مما يدلِّل على ارتفاع نسبة االستجابة لدى 
الرقمية حتتاج إىل  القيادة  إنَّ  الدراسة؛ حيث  عينة 

قدرات وإمكانية ومهارات متعددة لدى القائد.
3/ جاء بُعد عناصر الذكاء اإلسرتاتيجي للقيادة الرقمية 

بلغت  عالية  نسبية  بقوة  املعلومة  إدارة  يف  ودورها 
91.23 ٪ ومتوسط مرجح 3.42، مما يدلِّل على 
الرقمية حتاج إىل مهارة أكرب من  املعلومة  إدارة  أنَّ 
توفر  إىل  حتتاج  حيث  التقليدية؛  ابلطرق  إدارهتا 

عناصر الذكاء اإلسرتاتيجي لدى القائد.
4/ جاء بُعد التأثري اإلسرتاتيجي بقوة نسبية عالية بلغت 
91.27 ٪ ومتوسط مرجح 4.55، مما يدلِّل على 
ارتفاع نسبة االستجابة لدى عينة الدراسة، لضرورة 
مع  التعامل  يف  القائد  لدى  ُعليا  مهارات  توافر 

اآلخرين والتأثري فيهم وتقبل التغيري.
ابملنظمات  املعلومات  إدارة  يف  التميز  بُعد  جاء   /5
الرقمية  القيادة  مقومات جناح  أهم  املعاصرة كأحد 
بقوة نسبية عالية بلغت 88.73 ٪ ومتوسط مرجح 
4.43، مما يدلِّل على ارتفاع نسبة االستجابة لدى 
عينة الدراسة، لضرورة توفر عنصر التميز لدى القائد 
املعلومات  إدارة  نظم  يف  التكنولوجيا  استخدام  يف 

ونظم دعم القرار.
اجلامعات  تواجه  اليت  التحديت  أبرز  جاءت   /6
السعودية يف تفعيل القيادة الرقمية بقوة نسبية عالية 
مما   ،4.16 مرجح  ومتوسط   ٪  83.22 بلغت 
يدلِّل على ارتفاع نسبة املوافقة لدى عينة الدراسة، 
ولتفعيل القيادة الرقمية يف اجلامعة البد من احلدِّ من 

هذه املعوقات وتذليلها.
اآلليات املقرتحة لتفعيل القيادة الرقمية ابجلامعات السعودية:

يتطلب  اليت  اآلليات  أنَّ  الدراسة  نتائج  من  يتبني   
لتفعيل  السعودية  اجلامعات  يف  القيادات  لدى  توافرها 

القيادة الرقمية تتمثل يف اآليت:
أواًل: الصفات القيادية الرقمية اليت جيب أن يتمتع هبا 

القيادات يف اجلامعات السعودية وتتمثل يف:
اإلحساس ابملشكالت وحتمل املسؤولية. 	 
احلرص على التنمية الذاتية، وصقل مهاراته ومهارات 	 

اآلخرين. 
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التجديد الدائم واالبتكار املستمر.	 
اتساع األفق والقدرة على االستفادة من الفرص. 	 
مع 	  التعامل  ملهارات  والذهنية  الفكرية  املرتكزات 

التكنولوجيا. 
قيادة املستقبل والتعامل مع التحديت.	 
املرونة والفاعلية يف التعامل مع اآلخرين. 	 
القدرة على التنبؤ واالستعداد للمستقبل. 	 

 اثنًيا: الكفاءة القيادية الرقمية للقيادات األكادميية مع 
اجلماعة ابجلامعات السعودية تتمثل يف:

ابستخدام 	  املوظفني  على  اإلشراف  على  القدرة 
التكنولوجيا. 

املعلومات 	  تكنولوجيا  الستخدام  الالزمة  املهارات 
شبكة  ولتطوير  القرارات،  اختاذ  يف  واالتصاالت 
املعلومات  لتبادل  فريق  يف  والعمل  اجتماعية 

والتفاوض.
املهارة يف صناعة صف اثين من القادة ابستخدامه 	 

للقيادة الرقمية. 
اجلديدة 	  الفرص  الستكشاف  الالزمة  املهارات 

ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ودجمها 
يف البيئة لتحسني قدرات الفرد واجلماعة ابستمرار.

األفكار 	  معاجلة  يف  التكنولوجيا  استخدام  مهارة 
بطريقة رقمية. 

مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 
لنقل املعلومات لآلخرين.

الرقمية  للقيادة  اإلسرتاتيجي  الذكاء  عناصر  اثلثًا: 
ودورها يف إدارة املعلومة ابجلامعات السعودية تتمثل يف:

القدرة على التفكري املنظم.
املقدرة على استشراف املستقبل واكتشاف الفرص.

املهارة يف حتفيز اآلخرين وشحذ دافعيتهم.
مهارة عقد شراكات متعددة. 

اجلامعات  يف  للقيادات  اإلسرتاتيجي  التأثري  رابًعا: 
السعودية يتمثل يف:

القدرة على القيادة الرقمية وصياغة الرؤية املستقبلية.	 
مهارات التفكري اإلسرتاتيجي.	 
القدرة على إدارة التغيري.	 
مهارات اإلشراف والتوجيه الفعَّال من خالل القيادة 	 

الرقمية.
إحداث التكيف اإلداري مع القيادة الرقمية.	 

خامًسا: التميز يف إدارة املعلومات ابملنظمات املعاصرة 
كأحد أهم مقومات جناح القيادة الرقمية للقيادات يف 

اجلامعات السعودية تتمثل يف:
املعرفة يف مفهوم نظم إدارة املعلومات، ومصادرها 	 

وقيمتها الرقمية ويف حتديد أهدافها.
املعرفة ابستخدامات نظم دعم القرارات.	 
على 	  املبنية  اإلدارية  املعلومات  نظم  أنواع  معرفة 

احلاسب اآليل. 
املعرفة بتحديد نظم املعلومات حسب املستويت 	 

اإلدارية. 
أن تتغلب اجلامعات على التحدايت اليت تواجها يف 

تفعيل القيادة الرقمية واليت تتمثل يف:
تكلفة البيئة التحتية املتطورة تكنولوجيًّا. 	 
قصور اكتمال البنية التحتية يف اجلامعات. 	 
تكنولوجيا 	  الستخدام  الالزمة  املهارات  ضعف 

عن  الفعَّال  للبحث  واالتصاالت  املعلومات 
املعلومات واختيارها وتنظيمها.

تكنولوجيا 	  الستخدام  الالزمة  املهارات  نقص 
رشيدة  أحكام  إلصدار  واالتصاالت  املعلومات 

وملعاجلة املشكالت. 
األجهزة 	  الستخدام  الالزمة  املهارات  ضعف 

والتطبيقات إلجناز املهام العملية يف اجلامعات.
املنظومة 	  إلدارة  املؤهل  الكادر  السعودية  ضعف 

الرقمية، وللدعم الفين يف اجلامعات.
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التوصيات واملقرتحات:
إجراء العديد من الدراسات العلمية يف جمال القيادة 	 

الرقمية لتثري املكتبة العربية يف هذا اجلانب املهم.
الرقمية 	  القيادة  جمال  يف  تدريبية  برامج  تقدمي 

للقيادات ابجلامعات السعودية إلكساهبم املهارات 
جمال  يف  الرقمية  القيادية  أدوارهم  ملمارسة  الالزمة 

عملهم.
إكساب القيادات يف اجلامعات ومنسوبيها مهارات 	 

التواصل الفعَّال من خالل التقنية.
السعودية 	  اجلامعات  يف  الرقمية  املمارسات  تفعيل 

واملسامهة يف حتقيق  احلديثة  التقنية  من  لالستفادة 
التحول الرقمي يف اجملتمع.

الفين؛ 	  الدعم  يف  املختصني  اخلرجيني  استقطاب 
يف  الرقمية  املنظومة  إدارة  يف  منهم  لالستفادة 

اجلامعات السعودية.
 املراجع: 

أواًل: املراجع العربية:
آل تومي، هياء )2019م(، "درجة تطبيق القيادة الرقمية 
يف وزارة التعليم وعالقتها بتطوير العمل اإلداري من 
اخلدمة  جملة كلية  الرتبوية"،  القيادات  نظر  وجهة 
االجتماعية  والبحوث  للدراسات  االجتماعية 
جامعة الفيوم - كلية اخلدمة االجتماعية، )العدد 

16(، من ص229 إىل ص249.
اخلضري، بدر )2019م(، "الدور التكنولوجي الرقمي 
ورقة  التعليم"  ملنظومة  املتميزة  القيادة  حتقيق  يف 
مقدمة إىل املؤمتر اإلقليمي األول للقيادة التنموية 
تكنولوجيا-تنمية  )قيادة-  الرقمي  العامل  ظل  يف 

مستدامة( الكويت.
دي فريس، مانفريد كيت )2017م(، "تطور مفهوم 

القيادة يف العصر الرقمي"
 KNOWLEDGE ,INSEAD ,The Business School for 

the World ,https://2u.pw/cdsUQ

الطائي، يوسف، واحلدراوي، ابقر )2019م(، "أثر 
لدى  التنظيمية  الثقافة  تبين  يف  الرقمية  القيادة 
النجف  حمافظة  تربية  مبديرية  العاملني  املوظفني 
األشرف ابلعراق"، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية 
 3 جملد  غزة،  للبحوث  القومي  والقانونية-املركز 

)العدد 6(، من ص19 إىل ص39.
 كعكي، سهام، والعسكر، شيخة )2017(، "شغل 
ضوء  يف  اجلامعية  ابملنظومة  القيادية  املناصب 
العاملية: تصور مقرتح"، جملة دراسات  التوجهات 
الرتبية،  - كلية  حلوان  جامعة  واجتماعية  تربوية 
 ،)1 )العدد   ،)23( اجمللد  العربية  مصر  مجهورية 

من ص593 إىل ص704.
كيوبيكس داريل موراي )2017م(، "ما الذي يصنع 

قائًدا عظيًما يف عامل التطور الرقمي؟" 
PSI, Cubiks a psi business

https://2u.pw/0JwP3

)2020م(،  حممد  والغبريي،  عبدالرمحن،  حممد، 
السعودية:  العربية  للملكة  الرقمي  التحول  "واقع 
دراسة حتليلية"، جملة العلوم اإلدارية واملالية، جامعة 
الشهيد محه خلضر الوادي- كلية العلوم االقتصادية، 
ص31. إىل  ص8  من   ،3 العدد   )4( جملد 
النسور، بالل، وخليفات، إبراهيم )2020م(، "أثر 
الريدة الرقمية يف األداء التنظيمي من وجهة نظر 
ضمن  األردنية  األدوية  صناعة  شركات  مديري 
منظور نظرية الشبكة االجتماعية"، اجمللة األردنية 
يف إدارة األعمال، اجمللة األردنية: عمادة البحث 
العلمي، اجمللد 16، من ص259 إىل ص284.

)بدون(  اإلدارية  واالستشارات  للتدريب  يوروماتيك 
واإلسرتاتيجيات  الركائز  الرقمية:  "القيادة 
عصر  يف  القيادي  التميز  ممارسات  اإلبداعية- 

التحول الرقمي"
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احلوار العقدي يف القرآن الكرمي حوار إبراهيم عليه السالم أمنوذًجا

د. أمحد عبد الصمد حممد األمني
 أستاذ العقيدة املشارك، بقسم الدراسات اإلسالمية- كلية الرتبية واآلداب- جامعة تبوك

Faith Debate in the holy Quran.the Debate of Prophet Ibrahim as an Example

Dr.Ahmed Abdelsamad Mohamed Elamin
Associate Professor Islamic Faith, Department Of Islamic Studies- Faculty Of Education and Arts- Uni-

versity of Tabuk

الكلمات املفتاحية: احلوار العقدي، القرآن الكرمي، حوار إبراهيم 
عليه السالم.

املؤثرة،  اإلقناع  أساليب  من  مهًما  أسلواًب  احلوار  يعدُّ  امللخص: 
وهلذا استخدمها الناس قدميًا وحديثًا، وقد اُستخدم هذا األسلوب يف 
القرآن الكرمي والسنة النبوية، فمما ورد يف القرآن الكرمي من ذلك حوار 
هللا تعاىل مع إبليس، وحواره سبحانه مع املالئكة، وحواره مع املشركني، 
وكذلك ما ورد من ذلك يف القرآن الكرمي حوار األنبياء مع أقوامهم 
يف دعوهتم إىل توحيد هللا تعاىل وترك الشرك، كحوار نوح عليه السالم 
عليه  صاحل  وحوار  قومه،  مع  السالم  عليه  موسى  وحوار  قومه،  مع 
السالم مع قومه، وحوار هود  السالم مع قومه، وحوار شعيب عليه 
عليه السالم مع قومه، وحوار النيب صلى هللا عليه وسلم مع قومه من 
املشركني وحواره مع اليهود والنصارى، وحواره مع نصارى وفد جنران، 
الذي ورد يف سورة آل عمران، ويف السنة النبوية مناذج حلوار النيب صلى 
هللا عليه وسلم، فمن ذلك حواره مع األعرايب الذي جاء يسأله عن 
اإلسالم، وحواره صلى هللا عليه وسلم مع الشاب الذي طلب منه أن 
أيذن له ابلزان، وموضوع الدراسة هو احلوار العقدي يف القرآن الكرمي 
حوار إبراهيم عليه السالم أمنوذًجا، وقد تناولت الدراسة حواره عليه 
السالم مع امللك الكافر النمرود، وحواره مع ربه سبحانه، وحواره مع 
أبيه وقومه، تبني من خالهلا أمهية احلوار العقدي ودوره يف تقرير مسائل 

العقيدة، وإقناع املنكرين واملشككني وإقامة احلجة عليهم.

Keywords: Faith Debate, The Holy Quran, The Debate of 
Prophet Ibrahim, Peace Be Upon Him.

Abstract: Debate is considered among the effective meth-
ods of convincing, therefore, people used it in the past and still 
use it. This method is used in the Holy Quran and in the Holy 
Prophet’s tradition. Among the examples in the Holy Quran is 
the debate of ALLAH, The Almighty , with the devil, and His 
debate with the Angles and with the pagans. Also, the debate of 
the prophets with their people in their call for the unification of 
Allah the renunciation of idol worshipping , like the debate of 
the Prophet Noah, peace be upon him, with his people, the debate 
of the Prophet Moses, peace be upon him, with his people, the 
debate of the Prophet Salih, peace be upon him, with his people, 
and the debate of the Prophet Shu’aib, peace be upon him with 
his people, and the debate of the Prophet Hood, peace be upon 
him, with his people, and the debate of Prophet Mohammed, 
peace be upon him, with his idol worshipping people, and his de-
bate with the Jews and Christians, his debate with the Christian 
delegation of Nagran, mentioned in “Ale-Omran Chapter”, and 
in the holy tradition there are examples of the Holy Prophet’s 
(peace be upon him) debate like his debate with the young man 
who asked for permission to commit adultery. The subject matter 
of the present study is the faith debate in the Holy Quran , the 
debate of Prophet Ibrahim as an example. The study handles his 
debate, peace be upon him, with the infidel king, Namroud, and 
his debate with ALLAH, the Almighty, his debate with his father 
and his people. From these debates, the importance of faith de-
bate and its role in establishing faith questions and in convincing 
disbeliever and winning argument against them is highlighted. 
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 املقدمة:
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى 

آله وصحبه أمجعني.
القرآن  يف  العقدي  احلوار  موضوع  الدراسة  تناولت 
الكرمي،  وكان مدخل الدراسة التعريف ابحلوار واأللفاظ 
ذات الصلة به،  مث تعريف احلوار العقدي،  وبيان أصوله،  
على  الكرمي  القرآن  اشتمل  وقد  ومقاصده،   وأهدافه 
الكثري من احلوارات اليت تضمنت أهدافًا ومقاصد منها: 
الدعوة إىل توحيد هللا تعاىل،  وإبطال حجج املشركني،  
كما تناولت الدراسة حوار نيب هللا إبراهيم عليه السالم 
أمنوذًجا من مناذج احلوار العقدي يف القرآن الكرمي،  وقد 
كانت له عليه السالم عدة حوارات،  فمن ذلك حواره 
عليه السالم مع امللك الكافر النمرود،  وحواره مع ربه 

تعاىل،  وحواره مع قومه،  وحواره مع أبيه. 
أسباب اختيار البحث: 

أمهية احلوار العقدي،  ودوره يف الدعوة إىل العقيدة . 	
الصحيحة. 

ال . 	 والربهان،   ابحلجة  اإلقناع  على  اإلسالم  قيام 
واإلرهاب.  اإلكراه 

احلوار أسلوب من أساليب اإلقناع،  وإحقاق احلق. . 	
وتفنيد . 	 الباطل  أهل  إبطال حجج  يف  احلوار  دور 

شبهاهتم. 
أهداف البحث: هتدف الدراسة إىل عدة أهداف منها:

العقيدة . 	 بيان  يف  ودوره  احلوار  أمهية  على  التأكيد 
لصحيحة.  ا

القرآن . 	 أساليب  من  مهم  أسلوب  على  الوقوف 
املخالفني.  على  احلجة  وإقامة  اإلقناع  يف  الكرمي 

عليهم . 	 األنبياء  حوارات  من  االستفادة 
الباطل.  أهل  شبهات  وتفنيد  كشف  يف  السالم 

الدراسات السابقة: 
ومن  احلوار،   موضوع  عديدة  دراسات  تناولت   

اجلانب  أنَّ  غري  وخمتلفة،   متنوعة  وأساليب  جوانب 
بدراسة كافية ووافية،  فمن  العقدي يف احلوار مل حيظ 

املثال: سبيل  على  الدراسات  هذه 
القرآن الكرمي،  أليب . 	 كتاب استخراج اجلدل من 

الفرج عبد الرمحن بن جنم املعروف اببن احلنبلي.
أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم،  للدكتور صاحل . 	

بن عبدهللا بن محيد.
الدين حسني . 	 لسيف  اإلسالم،   يف  احلوار  أدب 

شاهني.
األنبياء والرسل،  . 	 الناجح يف ضوء حوارات  احلوار 

الدرييب.  بن انصر  للدكتور عيسى 
مع . 	 ابحلوار  املتعلقة  العقدية  والضوابط  األحكام 

غري املسلمني،  حبث علمي للدكتور سهل بن رفاع بن 
العتييب. سهيل 

أسئلة البحث: جتيب الدراسة عن عدة أسئلة منها: ما 
به؟ وما هو  الصلة  األلفاظ ذات  هو احلوار؟ وما هي 
احلوار العقدي؟ وما هي أصوله ومقاصده وأهدافه؟ وما 
هو دور احلوار العقدي يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة 
نتائج  هي  وما  خمالفيها؟  على  احلجة  وإقامة  وبياهنا 
حوارات األنبياء مع أقوامهم؟،  ونتائج حوارات إبراهيم 
عليه السالم املختلفة. وما مدى االستفادة من أسلوب 
احلوار العقدي يف بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها 

يف عصران احلاضر؟.
منهج البحث: هو املنهج االستقرائي التحليلي.

أمهها:  من  النتائج  من  عدٍد  إىل  الدراسة  توصَّلت 
البحث  من كتابة  االنتهاء  بعد  النتائج  هذه  )ُكِتبت 
أبهم  تعريًفا  العلمية  البحوث  يف  مطلوب  كإجراء 

وتوصياهتا(. نتائجها 
أنَّه  اللغوي واالصطالحي للحوار يرجع إىل  1- املعىن 
حديث بني طرفني حول موضوع أو قضية حمدَّدة هبدف 
الوصول إىل احلقيقة. وهناك مصطلحات ذات صلة 
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ابحلوار،  وهي مقاربة له منها: املناظرة،  واجلدل،  واحملاجة.
والقضاي  املسائل  يف  احلوار  هو  العقدي  احلوار   -2
املرتبطة أبصول االعتقاد وثوابت الدين،  من اإلميان 
من  وغريها  واملعاد،   النبوة  وإثبات  وتوحيده،   ابهلل 

االعتقاد. مسائل 
استخدم القرآن الكرمي أسلوب احلوار يف تقرير قضاي . 	

عليهم،   احلجة  وإقامة  املشركني  إقناع  يف  االعتقاد،  
ورد شبهاهتم،  وتفنيد مفرتيهتم،  وذلك من خالل 

أقوامهم وغريها من احلوارات. األنبياء مع  حوارات 
وقد خلصت الدراسة إىل عدة توصيات منها: 

االهتمام أبساليب القرآن الكرمي يف الدعوة إىل اإلسالم . 	
والعقيدة الصحيحة. 

تسليط الضوء على أسلوب احلوار،  واحلوار العقدي . 	
يف القرآن الكرمي. 

وشبهات . 	 مفرتيت  رد  يف  احلوار  أسلوب  استخدام 
احلاضر. العصر  يف  اإلسالم  أعداء 

خطة البحث: 
املبحث األول: تعريف احلوار واملصطلحات ذات الصلة.

املطلب األول: تعريف احلوار لغة واصطالًحا.
املطلب الثاين: تعريف اجلدل واملناظرة واحملاجة. 

وأهداف ومقاصد  منهجية وضوابط  الثاين:  املبحث 
العقدي.  احلوار 

املطلب األول: منهجية وضوابط احلوار العقدي. 
املطلب الثاين: أهداف ومقاصد احلوار العقدي.

املبحث الثالث: حوار إبراهيم عليه السالم مع امللك 
الكافر )النمرود( ومع ربه تعاىل.

املطلب األول: حوار إبراهيم عليه السالم مع امللك 
الكافر )النمرود(.

املطلب الثاين: حوار إبراهيم عليه السالم مع ربه تعاىل.
أبيه  مع  السالم  عليه  إبراهيم  الرابع: حوار  املبحث 

)الصابئة(.  قومه  ومع 

املطلب األول: حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه.
املطلب الثاين: حوار إبراهيم عليه السالم مع قومه.

اخلامتة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
املبحث األول: تعريف احلوار واملصطلحات ذات الصلة

املطلب األول: تعريف احلوار لغة واصطالًحا
تعريف احلوار لغة: 

 قال ابن فارس: احلاء والواو والراء ثالثة أصول،  أحدها 
لون،  واآلخر الرجوع،  والثالث أن يدور الشيء دورًا. 
وتعود كلمة احلوار إىل األصل الثاين وهو: )احلَْور( وهو 
الرجوع فيقال: حار،  إذا رجع. قال هللا تعاىل: )ِإنَُّه َظنَّ 
بـََلى( ]االنشقاق: 14[ والعرب تقول: "  َأن لَّن حَيُوَر 
الباطل يف حور " أي رجع ونقص،  وكل نقص ورجوع 
حور. قال: والذم يبقى وزاد القوم يف حور واحلور: مصدر 
بعد  احلور  من  )]نعوذ ابهلل[  ويقال:  حار حورًا رجع. 
الكور(.)ابن ماجة،  3888،  والنسائي، 1406هـ،  
5498(،  وهو النقصان بعد الزيدة.،  واحلور املراد هنا 
هو رجوع من الزيدة إىل النقصان،  كالرجوع من اإلميان 
)حار  ويقال:  املعصية،   إىل  الطاعة  ومن  الكفر  إىل 
بعد ما كار(. وتقول: كلمته فما رجع إىل حواٍر وحوارًا 

وحمورة وحويرًا. )ابن فارس، 1339هـ، 117/2(. 
إىل  حار  الشيء،   وإىل  الشيء  عن  الرجوع  واحلور: 
الشيء وعنه حورًا وحمارًا وحمارة وحؤورًا: رجع عنه وإليه... 
يقال: حار بعد ما كار. واحلور: النقصان بعد الزيدة؛ 
ألنَّه رجوع من حال إىل حال. ويف احلديث:)نعوذ ابهلل 
من احلور بعد الكور(؛ معناه من النقصان بعد الزيدة،  
وقيل: معناه من فساد أموران بعد صالحها،  وأصله من 
نقض العمامة بعد لفها،  مأخوذ من كور العمامة إذا 
انتقض ليها وبعضه يقرب من بعض،  وكذلك احلور. 
)ابن منظور،  217/4(،  قال هللا تعاىل:)ِإنَُّه َظنَّ َأن 
لَّن حَيُوَر( ]االنشقاق:14[،  أي: لن يرجع. )الشوكاين،  
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القرطيب رمحه هللا تعاىل:  1418هـ،  515/6(،  قال 
أو  يثاب  مث  فيحاسب،   مبعواًث  حًيا  يرجع  لن  )أي: 
)القرطيب،   الرجوع(.  العرب  يعاقب... فاحلور يف كالم 
1384هــ،  273/19(،  وهم يتحاورن أي: يرتاجعون 
الكالم،  واحملاورة: مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة. 

)ابن منظور،  217/4(.
آابدي،   )الفريوز  بينهم.  الكالم  تراجعوا  وحتاوروا: 
القاموس احمليط،  1426هـ،  ص381(،  واحملاورة: اجملاوبة 
ومراجعة الكالم يف املخاطبة. )الزبيدي، 108/11(. 
وقال الراغب األصفهاين: )احملاورة واحلوار: املرادة يف 
الكالم ومنه التحاور(. )الراغب األصفهاين، 1412هـ، 

.)262/1
اللغوي  املعىن  أنَّ  اتضح  قد  يكون  سبق  ومما   
الرجوع،   مبعىن  وهو  احلور  إىل  يرجع  احلوار  لكلمة 
بني  الكالم  يف  مراجعة  فيه  احلوار  أّن  وذلك 
أكثر،   أو  طرفني  أو  شخصني  من  املتحاورين،  
أطراف. أو  طرفني  بني  الكالم  تداول  هي  واحملاورة 

تعريف احلوار اصطالًحا:
 احلوار يف االصطالح: املعىن االصطالحي للحوار 
اصطالًحا  احلوار  ُعرِّف  فقد  اللغوي،   للمعىن  مقارب 
بعدة تعريفات متقاربة منها: )مراجعة الكالم واحلديث 
ما  الطرفني  هذين  بني  يكون  أن  دون  طرفني،   بني 
العاملية  اخلصومة(.)الندوة  وجوب  على  ابلضرورة  يدل 
للشباب،  1408هـ،  ص12(،  ومنها أنَّه: )مناقشة 
تصحيح كالم،   هبا  يُقصد  أطـراف،   أو  طرفني  بني 
ورد  شبهة،   ودفع  حق،   وإثبات  إظهار حجة،   أو 
1415هـ،   محيد،   )ابن  والرأي(.  القول  من  الفـاسد 
ص6(،  ومن تعريفات احلوار: )هو حمادثة بني شخصني 
فريقني،  حول موضوع حمدد،  لكلٍّ منهما وجهة  أو 
نظر خاصة به،  هدفها الوصول إىل احلقيقة،  أو إىل 
بعيًدا  النظر،   وجهات  تطابق  من  ممكن  قدٍر  أكرب 

العلم  تعتمد على  التعصب،  بطريقة  أو  عن اخلصومة 
والعقل،  مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة،  ولو 
ظهرت على يد الطرف اآلخر(. )عجك،  1418هـ،  
طرفان  احلديث  يتناول  )أن  تعريفاته:  ومن  ص20(،  
وحدة  بشرط  واجلواب،   السؤال  طريق  عن  أكثر  أو 
املوضوع أو اهلدف،  فيتبادالن النقاش حول أمٍر معني،  
وقد يصالن إىل نتيجة،  وقد ال يقنع أحدمها اآلخر؛ 
موقًفا(.  لنفسه  ويكّون  العربة  أيخذ  السامع  ولكن 
احلوار  وُعرَِّف  )النحالوي،  1428هـ،  ص167(،  
قضية  حول  أكثر  أو  طرفني  بني  )حديث  أبنَّه:  أيًضا 
معينة،  اهلدف منها الوصول إىل احلقيقة،  بعيًدا عن 
إقناعية،  وال  علمية  بطريقة  بل  والتعصب،   اخلصومة 
فورية(.)املغامسي،  نتائج  على  احلصول  فيها  ُيشرتط 

ص32(. 1425هـ،  
 وابلنظر إىل التعريفات السابقة جند أهنا تتفق مجيعها 
يف أنَّ احلوار: حديث بني طرفني حول موضوع أو قضية 

حمددة هبدف الوصول إىل احلقيقة.
التعريف ابحلوار العقدي:

 تقدَّم تعريف احلوار لغة واصطالًحا،  وأمَّا العقدي 
فهو نسبة إىل العقيدة،  وهي يف اللغة: من العقد،  وهو 
1414هـ،   منظور،   وإْحكام.)ابن  بقوَّة  والشدُّ  الرَّبط 
296/3(، )الفريوز آابدى،  1436ص300(،  )أبو 
بكر الرازي، 1420هـ،  ص214(،  وأمَّا العقيدة فرياد هبا 
العقيدة اإلسالمية،  وهي يف االصطالح: )اإلميان اجلازم 
ابهلل،  وما جيب له يف ألوهيته وربوبيته،  وأمسائه وصفاته،  
والقدر  اآلخر،   واليوم  ورسله  وكتبه  مبالئكته  واإلميان 
خريه وشره،  وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة 
من أصول الدين،  وأمور الغيب،  وأخباره،  وما أمجع 
عليه السلف الصاحل،  والتسليم هلل تعاىل يف احلكم واألمر 
 - وسلم  عليه  ولرسوله - صلى هللا  والشرع،   والقدر 
ابلطاعة والتحكيم واالتباع(. )العقل، 1412هـ،  ص6(.
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 وأمَّا احلوار العقدي حبسب تعريف الباحث له فيقصد 
به احلوار يف املسائل والقضاي املرتبطة أبصول االعتقاد 
وثوابت الدين،  من اإلميان ابهلل وتوحيده وإثبات النبوة 

واملعاد،  وغريها من مسائل وقضاي االعتقاد.
املطلب الثاين: املصطلحات ذات الصلة مبصطلح احلوار
 هناك بعض املصطلحات قريبة يف معناها ومفهومها من 
مصطلح احلوار،  وقد تستخدم مكان احلوار،  أو يف 
معناه االصطالحي،  منها: املناظرة،  واجلدل،  واحملاجة،  
مع وجود بعض الفروق بينها وبني احلوار،  وبتعريف كل 

منها يظهر الفرق بينها وبني احلوار. 
اجلدل: اجلدل لغة: )اجليم والدال والالم أصٌل واحٌد،  
يكون  اسرتساٍل  يف  الشيء  استحكام  ابب  من  وهو 
فيه،  وامتداِد اخلصومة ومراجعِة الكالم(. )ابن فارس،  
1339ه، 433/1(،  وأمَّا يف االصطالح فُعرِّف أبنَّه: 
)مقابلة احلجة ابحلجة،  واجملادلة: املناظرة واملخاصمة(. 
املرء  )دفع  أبنَّه  وعرِّف    ،)103/11 منظور،  )ابن 
خصمه عن إفساد قوله: حبجة،  أو شبهة،  أو يقصد 
 .)74 1403هـ،  )اجلرجاين،  كالمه(.  تصحيح  به 
واحد  قصد كل  اثنني  بني  الكالم  )تردد  أبنَّه:  وُعرِّف 
منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه(،  )الباجي، 
2001م،  ص11(،  واجلدل منه ما هو حممود،  وما 
هو مذموم،  فاحملمود منه مرادف للحوار،  ومنه قوله 
َأْحَسُن(]النحل:125[،   ِهَي  اِبلَّيِت  تعاىل:)َوَجاِدهْلُم 
يف  جُتَاِدُلَك  الَّيِت  قـَْوَل  اللَّـُه  َع  مسَِ تعاىل:)َقْد  وقوله 
رت اجملادلة ابملراجعة.  َزْوِجَها(.]اجملادلة: 1[،  وقد ُفسِّ
)احمللي،  السيوطي،  ص724(،  وهي احملاورة،  وهبذا 
أمر هبا هللا  وقد  احلوار  )اجلدال صورة من صور  املعىن 

ص6(. )السقار،   ورسوله...(. 
املناظرة: املناظرة لغة: من النظري أو من النظر ابلبصر. 
)املناوي،  1410هـ،  316(،  قال ابن فارس: )النون 
والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إىل معىن واحد،  

وهو أتمل الشيء ومعاينته مث يستعار ويتسع فيه(. )ابن 
فارس، 1339ه، 444/5(. و)انظر( فالاًن صار نظريًا 
له وابحثه وابراه يف احملاجة والشيء ابلشيء جعله نظريًا 
يناظر  ومجعهم  تقابلها  داره  تناظر  داري  ويقال:  له،  
األلف يقاربه. )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيت / حامد 
عبد القادر / حممد النجار، 932/2(. وانظره مناظرة 
واملناظرة:   .)612/2 )الفيومي،  جمادلة  جادله  مبعىن 
يراه  ما  واستحضار كل  النظر،   يف  واملباراة  املباحثة 
القياس؛  من  أعمُّ  وهو  البحث،   والنظر:  ببصريته،  
ألنَّ كل قياس نظر،  وليس كل نظر قياًسا. )الراغب، 
1412ه،  ص814(. فاملناظرة يف اللغة: املقابلة بني 
اثنني كل منهما ينظر إىل اآلخر،  أو كل منهما ينظر 
مبعىن يفكر،  والفكر هو املؤدِّي إىل علٍم أو غلبة ظن. 

.)139/2 )الشنقيطي، 
يف  )احملاورة  ا:  أبهنَّ ُعّرِفت  االصطالح  يف  واملناظرة   
منهما  الكالم بني شخصني خمتلفني يقصد كل واحد 
تصحيح قوله وإبطال قول اآلخر،  مع رغبة كل منهما 
)األملعي،    ،)139/2 )الشنقيطي،  احلق(.  ظهور  يف 
)النظر  أبهنا:  ُعّرِفت  30(،  كما  ص  1404ه،  
إظهارًا  الشيئني  بني  النسبة  يف  اجلانبني  من  ابلبصرية 

ص298(. 1405هـ،   )اجلرجاين،   للصواب(. 
احملاجة: احملاجة يف اللغة: هي،  املغالبة ابحُلجَّة،  يقال: 
حاججته أحاجُّه حجاًجا وحماجة حىتَّ حججته؛ أي: 
غلبته ابحلجج اليت أدليت هبا. )ابن منظور،  266/2(،  
وحاجَّه حَماجة وحجاًجا: جادله؛ قال تعاىل:)أملَْ تـََر ِإىَل 
الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم يف َرِبِّه( ]البقرة: 258[،  واحتج عليه: 
أقام احلجة،  واحتج عليه: عارضه مستنكرًا فعله،  حتاجوا: 
جتادلوا. )مصطفى،  الزيت،  عبد القادر،  156/1(.

ُمعاوية:  حديث  ومنه  والرُبهان،   الدليل  واحُلجَّة: 
أغلبه ابحلجة،  وحاجه  أي:  أحجُّ خصمي؛  فجعلت 
حيجه حجًّا: غلبه على حجته. )ابن منظور، 226/2(.
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 وأمَّا احملاجة يف االصطالح فهي: )قدرة الفرد على 
والرباهني  اآلخر ابألدلة  الطرف  تفنيـد ودحض حجج 
عنها،   التخلي  على  وحثه  والواقعية،   االستداللية،  
والدفاع يف الوقت نفسه عن آرائه،  وتقدمي حجج إلقناع 
الطرف اآلخر هبا،  وذلك حني يتحاجون حول قضية 

خالفية(. )حممد، 2005م،  ص3(.
الفرق بني احلوار واجلدل واملناظرة واحملاجة:

ما يتلفان يف اهلدف،    الفرق بني احلوار واجلدل أهنَّ
)يف  وهو  قوله،   إببطال  اخلصم  إلزام  اجلدل  فهدف 
إلظهار  ال  املنازعة،    – املناطقة  أي   – اصطالحهم 
)والغرض   ) )الشنقيطي،  اخلصم(.  إللزام  بل  احلق،  
منه]أي اجلدل[ إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر عن 
إدراك مقدمات الربهان.)اجلرجاين،  1403هـ،  74(،  
عليه  والتغلب  اخلصم  إلزام  منه  الغرض  يكون  واجلدل 
يف مقام االستدالل. )أبو زهرة،  ص5(،  هذا خبالف 
احلوار فهو يهدف إىل الوصول إىل احلق،  ومع أنَّ اجلدل 
يشرتك مع احلوار يف كونه مراجعة للكالم وتداوله بني 
طرفني إال أنَّه أيخذ طابع القوة والغلبة واخلصومة؛ لذا 
يف اللغة ُتسمَّى شدة الفتل جدل.)القاسم،  ص104(. 
فاحلوار أعم من اجلدل من هذا الوجه )زمزمي،  ص22(. 

كما أنَّ اجلدل منه ما هو حممود وما هو مذموم. 
بينهما  فالفرق  واملناظرة:  احلوار  بني  الفرق  وأمَّا   
دقيق؛ حيث إهنما يتفقان يف الغرض؛ فاملناظرة يكون 
الذي  املوضوع  يف  الصواب  إىل  الوصول  منها  الغرض 
اختلفت أنظار املتناقشني فيه. )أبو زهرة،  ص 5(،  غري 
أنَّ املناظرة أدل على النظر والتفكر،  واحلوار أدل على 
مراجعة الكالم وتداوله.)زمزمي،  ص 28(،  كما أنَّ 
املناظرة يكون فيها تقارب يف العلم والفهم بني املتناظرين،  

كما دل على ذلك املعىن اللغوي. 
 وعلى هذا يكون احلوار أعم من املناظرة من هذه 

اجلهة،  فاملناظرة نوٌع من أنواع احلوار.

استعمال فعل  أكثر  احملاجة واحلوار،    والفرق بني 
عاشور،   )ابن  ابلباطل  املخاصمة  معىن  يف  )حاج( 
1984هـ، 200/3(،  كما ُتطلق احلجة على الربهان 
ُتَنا آتَيَْناَها  والدليل،  كما يف قوله تعاىل: ﴿َوتِلَْك ُحجَّ
إِبَْراهِيَم عَلَٰى قَوِْمهِ﴾ ]البقرة: 83[. واحملاجة فيها مغالبة 
ابحلجة ويراد ابحلجاج ظهور احلجة؛ ودفع اخلصم بغض 

النظر عن احلق. )زمزمي، 1414هـ،  29(. 
 وخالصة القول يف العالقة بني احلوار واجلدل واحملاجة 
واملناظرة،  أنَّ مجيعها تشرتك معه يف أهنا مراجعة الكالم 
هذه  من  احلوار  يف  تدخل  فهي  طرفني،   بني  وتداوله 
اجلهة،  مث تفرتق املناظرة من جهة داللتها على النظر 
والتفكر،  واجلدل واحملاجة يف داللتهما على املخاصمة 

واملنازعة. )زمزمي،  1414هـ،  31(.
املبحث الثاين: منهجية وضوابط  وأهداف ومقاصد 

احلوار العقدي
املطلب األول: منهجية وضوابط احلوار العقدي

 للحوار العقدي منهجية وضوابط ال بد من حتقيقها حىت 
يكون احلوار مفيًدا ومثمرًا،  فمن هذه  الضوابط ما يلي: 

1 احملاور 	. يكون  أن  بذلك  واملقصود  احملاور:  أهلية 
على علٍم يؤهله للحوار،  قوي احلجة،  ذو دراية بفن 
احلوار،  حىت ينصر احلق،  ويدحض الباطل،  له القدرة 
فال  ابملناظرة  علم  له  ليس  فمن  اخلصم،   إفحام  على 
جيوز له أن يناظر،  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
هللا تعاىل)ت728ه(: "وكل من مل يناظر أهل اإلحلاد 
اإلسالم  أعطى  يكن  مل  دابرهم  تقطع  مناظرة  والبدع 
حقه،  وال وىّف مبوجب العلم واإلميان وال حصل بكالمه 
شفاء الصدور والطمأنينة يف النفوس،  وال أفاد كالمه 
تعارض  )درء  احلراين،   تيمية  )ابن  واليقني".  العلم 
السلف  والنقل( 1391هـ،  207/1(،  وكان  العقل 
ضعيف  املناظر  إذا كان  واملناظرة  اجملادلة  عن  )ينهون 
العلم ابحلجة وجواب الشبهة(. )ابن تيمية احلراين، )درء 
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وقال    ،)374/3 1391هـ،  والنقل(  العقل  تعارض 
اإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل)671هـ( يف تفسري قوله 
ـُٰؤلَاِء َحاَجْجُتْم فِيَما لَُكم بِهِ ِعلٌْم  نُتْم َه

َ
تعاىل: ﴿َها أ

َيْعلَُم  ِعلٌْم َواللَّـُه  بِهِ  لَُكم  لَيَْس  فِيَما  وَن  ُتحَاجُّ فَلَِم 
نُتْم لَا َتْعلَُموَن﴾]آل عمران:66 [،  " يف اآلية دليل 

َ
َوأ

على  واحلظر  له،   علم  ال  ملن  اجلدال  من  املنع  على 
ملن  ابجلدال  األمر  ورد  وقد   ... عنده،  حتقيق  ال  من 
ْحَسُن﴾

َ
علم وأيقن،  فقال تعاىل:﴿وََجادِلُْهم بِالَّتِي ِهَي أ

 .)108/4 1384هــ،  ]النحل:125[".)القرطيب، 
واآلية تفيد أبنَّ اجلدل احملمود وهو ما يكون ابليت هي 

احلوار. أنواع  نوع من  أحسن؛ 
1 احلوار 	. ومنهجية  ضوابط  من  احلق:  وقصد  التجرد 

إليه؛ وألنَّ  والوصول  احلق،   وقصد  التجرد  العقدي،  
حب االنتصار يغلب على كل واحد من املتناظرين مما 
عليه،  حًقا  ملا هو  والتعصب  اهلوى  اتباع  حيمله على 
كان أم ابطاًل،  كان على كل واحد منهما أن يلص 
ويتجرد لقبول احلق،  مىت ما ظهر واستبان،  على يده أو 
على يد صاحبه،  وهلذا يقول أبو حامد الغزايل رمحه هللا 
تعاىل)ت505هـ(:" التعاون على طلب احلق من الدين،  
ولكن له شروط وعالمات،  منها: أن يكون يف طلب 
احلق كناشد ضالة ال يفرق بني أن تظهر الضالة على 
يده أو على يد معاونه،  ويرى رفيقه معيًنا ال خصًما،  
 ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهره له ".)الغزايل، 44/1(.

)ت204هـ(:  تعاىل  هللا  رمحه  الشافعي  اإلمام  ويقول 
يُوفق،  وُيسدد،   "ما كلمت أحًدا قط إال أحببت أن 
ويُعان،  ويكون عليه رعاية من هللا وحفظ،  وما كلمت 
أحًدا إال ومل أابل بنيَّ هللا احلق على لساين أو لسانه". 

البغدادي،  1412هـ،  49/2(.  )اخلطيب 
1 حتديد موضوع احلوار: من ضوابط ومنهجية احلوار 	.

العقدي،  حتديد موضوع احلوار،  وهو مهم وذلك لضبط 
احلوار،  والرتكيز على موضوع احلوار،  وعدم اخلوض يف 

موضوعات أخرى ال عالقة هلا مبوضوع احلوار،  وهلذا 
فإنَّ حتديد موضوع احلوار يضبط مسار احلوار،  ويوجهه 
املوضوع  حتديد  وعدم  منه،   واالستفادة  النجاح  حنو 
عدة  بني  تنقل  عن  عبارة  احلوار  جيعل  منه  واهلدف 
موضوعات مما ال يفضي إىل نتيجة وفائدة من احلوار،  
تبديًدا  يعدُّ  موضوع  حتديد  غري  من  احلوار  واستمرار 
للجهد وإضاعة للوقت )شاهني،  1413هـ ص94(.

1 من 	. الدعوى:  على صدق  والرباهني  األدلة  إقامة 
ضوابط ومنهجية احلوار العقدي،  أنَّه ال بد للمحاور 
أن يقيم األدلة واحلجج على صدق دعواه،  وأن يسلك 
يف ذلك الطرق العلمية،  واليت منها تقدمي األدلة املثبتة 
أو املرجَّحة لدعواه،  مع صحة النقل يف األمور املنقولة،  
َصاِدِقنَي( ِإن ُكنُتْم  بـُْرَهاَنُكْم  َهاتُوا  تعاىل:)ُقْل  هللا  قال 
ْوَراةِ  تُوا بِالتَّ

ْ
] البقرة: 111[،  وقال سبحانه: ﴿قُْل فَأ

فَاتْلُوَها إِن ُكنُتْم َصادِقِيَن﴾ ] آل عمران: 93[. )ابن 
محيد،  1415هـ،  ص14(.

1 ضوابط 	. من  هبا:  املستدل  األدلة  وصحة  سالمة 
سالمة  ابألدلة؛  املتعلقة  العقدي  احلوار  ومنهجية 
وصحة األدلة املستدل هبا،  صحتها من حيث الثبوت 
والداللة،  فمن ذلك أن ال يكون الدليل غري اثبت أو 
ال يصح االستدالل به،  مثل أن يكون الدليل متناقًضا 
الدعوى،   عني  هو  الدليل  يكون  ال  وأن  نفسه،   يف 
فمثال األول: وصف فرعون ملوسى عليه السالم بقوله: 
وهو  ]الذاريت:39[  َمجُْنوٌن﴾  ْو 

َ
أ َساِحٌر  ﴿َوقَاَل 

وصٌف قاله الكفار لكثري من األنبياء منهم نبينا حممد 
صلى هللا عليه وسلم،  ]وقد أخرب هللا تعاىل عنهم يف 
نِذٌر ّمِنُْهْم َوقَاَل  ن َجاَءُهم مُّ

َ
قوله سبحانه: ﴿وََعِجُبوا أ

والسحر    ،]4 اٌب﴾.]ص:  َكذَّ َساِحٌر  َهَٰذا  الْكَافُِروَن 
ذكاء  إىل  حيتاج  السحر  ألنَّ  جيتمعان؛  ال  واجلنون 
العطف  تفيد  قد  له.])أو(  عقل  ال  واجملنون  وعقل،  
)أو(  فتأيت  مغايرة  غري  من  العطف  تفيد  وقد  واملغايرة 
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تعاىل:  قوله  ويف  السابقة؛  اآلية  يف  )و( كما  مبعىن 
]الصافات:  يَزِيُدوَن﴾  ْو 

َ
أ لٍْف 

َ
أ ِمائَةِ  إِلَٰى  رَْسلَْناهُ 

َ
﴿َوأ

ويزيدون  أي:  الواو  مبعىن  أو  بل  مبعىن  فهي   ]147
.)132/  15 1384ه،  )القرطيب،  ويزيدون  بل  أو 

 والثاين،  وهو أال يكون الدليل هو عني الدعوى؛ 
إعادة  هو  ا  وإمنَّ دلياًل،   يكن  مل  إذا كان كذلك  ألنَّه 
1415هـ،   محيد،  )ابن  أبخرى.  أو  بطريقة  للدعوى 
ص14-15(. ومثال ذلك: قول املشركني كما أخرب هللا 
تعاىل عنهم ملا جاءهم احلق: ﴿بَْل قَالُوا إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا 
]الزخرف:22[،   ْهَتُدوَن﴾  مُّ آثَارِهِم  عَلَٰى  َوِإنَّا  ٍة  مَّ

ُ
أ عَلَٰى 

فهذه دعوى وليست دلياًل،  وقد كان املطلوب منهم 
)ابن  الضالل.  من  اآلابء  اتباع  من  عليه  ما كانوا  ترك 

.)224/7 1420ه،  كثري، 
1 الرضا والقبول ابلنتائج: من ضوابط ومنهجية احلوار 	.

العقدي،  الرضا والقبول بنتائج احلوار،  وهو يعدُّ مثرة 
احلوار؛ إذ ال فائدة من احلوار إذا مل تكن هناك نتائج 
يرج  الذي  هو  املثمر  فاحلوار  للمتحاورين،   مقبولة 
فإنَّ  ذلك  ومع  للمتحاورين،   ومقبولة  مرضية  بنتائج 
املبطل كالكافر  الطرف  على  قامت  قد  تكون  احلجة 
)ابن  للناس.  ظهر  قد  احلق  ويكون  وغريه،   واملشرك 

،  1415هـ،  ص24(.  محيد، 
املطلب الثاين: أهداف ومقاصد احلوار العقدي

 للحوار العقدي أهداٌف ومقاصد سامية،  يهدف إىل حتقيقها،  
والوصول إليها،  فمن هذه األهداف واملقاصد ما يلي:
1- بيان املعتقد الصحيح يف قضااي العقيدة والدعوة 
إليه: من أهداف ومقاصد احلوار العقدي،  بيان املعتقد 
الدعوة إىل هذا  العقيدة،  ومن مثَّ  الصحيح يف قضاي 
املعتقد الذي ثبتت صحته ابألدلة والرباهني،  ونبذ ما 
خالفه من املعتقدات الباطلة،  قال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية رمحه هللا تعاىل: "وأما ما يف القرآن من ذكر أقوال 
الكفار وحججهم وجواهبا،  فهذا كثري جًدا،  فإنه جيادهلم 

املعاد،   النبوات،  واترة يف  التوحيد،  واترة يف  اترة يف 
قال  الشرائع أبحسن احلجج وأكملها،  كما  واترة يف 
ْحَسَن 

َ
َّا ِجئَْناَك بِالْحَِقّ َوأ  ُونََك بَِمَثٍل إِل

ْ
تعاىل: ﴿َولَا يَأ

َتْفِسيراً﴾] الفرقان:33 [" )ابن تيمية احلراين، )اجلواب 
الصحيح ملن بدل دين املسيح(، 1419هـ،  229/1(.
تعاىل  بيان هللا  من  مأخوٌذ  الشرعي  األصل  وهذا   
بعثه هللا  رسول  فكل  ألقوامهم،   الكرام  الرسل  لدعوة 
تعاىل إىل قومه دعاهم إىل توحيد هللا تعاىل وحاورهم فيه،  
كما قال هللا تعاىل: ﴿َوَلَقْد بـََعثـَْنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن 
اْعُبُدوا اللَّـَه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾ ]النحل:36[،  وكان 
َما لَُكم  اللَّـَه  لقومه: ﴿اْعُبُدوا  يقول  كل رسول 
ما  أمثلة  فمن  ]األعراف:59[،    ﴾ َغيُْرهُ ـٍٰه  إِلَ ْن  ِمّ
ورد يف القرآن الكرمي يف حوارات األنبياء عليهم السالم 
ألقوامهم يف إثبات توحيد هللا تعاىل،  وإبطال الشرك،  
استحقاق غري هللا  تعاىل،  وبطالن  ألوهية هللا  وإثبات 
جل وعال الربوبية واأللوهية،  فمن ذلك حوار نوح عليه 
السالم مع قومه،  ودعوهتم إىل توحيد هللا تعاىل،  وترك 
نُوًحا  رَْسلَْنا 

َ
أ تعاىل﴿َولََقْد  قوله  يف  ابهلل،  كما  الشرك 

َّا  إِل َتْعُبُدوا  َّا  ل ن 
َ
أ بِيٌن ٢٥  مُّ نَِذيٌر  لَُكْم  إِنِّى  قَوِْمهِ  إِلَٰى 

َفَقاَل  لِيٍم ٢٦ 
َ
أ يَْوٍم  َعَذاَب  َعلَيُْكْم  َخاُف 

َ
أ اللَّـَه إِنِّى 

ثْلََنا  َّا بََشًرا ِمّ َِّذيَن َكَفُروا ِمن قَوِْمهِ َما نََراَك إِل الَْملَُأ ال
ِي َوَما 

ْ
أ َراذِلَُنا بَادَِي الرَّ

َ
َِّذيَن ُهْم أ َّا ال َبَعَك إِل َوَما نََراَك اتَّ

َكاذِبِيَن﴾  َنُظنُُّكْم  بَْل  فَْضٍل  ِمن  َعلَيَْنا  لَُكْم  نََرٰى 
ص  1413هـ،     ، احلنبلي،  )ابن  ]هود:27-25[. 
36-37،  وابن كثري، 1420هـ، 316/4،  والطاهر،  
النيب صلى هللا عليه وسلم مع  ص11-12(،  وحوار 
تعاىل،  كما يف  توحيد هللا  إىل  ودعوهتم  الكتاب  أهل 
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَوْا إِلَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء 

َ
قوله تعاىل:﴿قُْل يَا أ

َّا اللَّـَه َولَا نُْشرَِك بِهِ َشيًْئا  َّا َنْعُبَد إِل ل
َ
بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

)الطربي،  عمران:64[.  ]آل   ﴾ َبْعُضَنا   َيتَِّخَذ  َولَا 
1420ه، 483/6،  القرطيب،  1384ه، 105/4-

106،  والطاهر،  ص18(.
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أهداف  من  والربهان:  ابحلجة  املخالفني  إقناع   -2
ومقاصد احلوار العقدي إقناع املخالفني،  واملنكرين لقضية 
من قضاي العقيدة ابحلجة والربهان،  قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية:  "واجملادلة قد تكون مع أهل الذمة،  واهلدنة،  
واألمان،  ومن ال جيوز قتاله ابلسيف،  وقد تكون يف 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  الدعوة،  كما كان  ابتداء 
جياهد الكفار ابلقرآن،  وقد تكون لبيان احلق وشفاء 
الشبه مع من يطلب االستهداء والبيان".  القلوب من 
)ابن تيمية احلراين،  )النبوات(،  1386هـ،  ص157(. 
مع  السالم  عليه  إبراهيم  نيب هللا   ومن ذلك حوار 
امللك الكافر منرود،  يف إثبات ربوبية وألوهية هللا تعاىل،  
َحاجَّ  َِّذي  ال إِلَى  تََر  لَْم 

َ
قوله:﴿أ يف  تعاىل  حكاه هللا  مما 

ْن آتَاهُ اللَّـُه الُْملَْك إِذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َربَِّى 
َ
ِّهِ أ إِبَْراهِيَم فِى َرب

ِميُتۖ  قَاَل إِبَْراهِيُم 
ُ
ْحيِي َوأ

ُ
نَا أ

َ
َِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت قَاَل أ ال

ِمَن  بَِها  ِت 
ْ
فَأ الَْمْشِرِق  ِمَن  ْمِس  بِالشَّ تِى 

ْ
يَأ اللَّـَه  فَإِنَّ 

الَْقوَْم  َيْهِدي  لَا  َواللَّـُه  َكَفَرۗ   َِّذي  ال َفُبِهَت  الَْمْغرِِب 
1413ه،   احلنبلي،  )ابن  الِِميَن﴾]البقرة:258[.  الظَّ
النيب  وحوار    ،)286-283/3 القرطيب،  ص37،  
صلى هللا عليه وسلم للمشركني املنكرين للبعث،  كما 
يف قوله سبحانه: ﴿َوَضَرَب لََنا َمَثلًا َونَِسَي َخلَْقُهۖ  قَاَل 
َها 

َ
نَشأ

َ
أ َِّذي  ال ُيحْيِيَها  قُْل  َرِميٌم  َوِهَي  الْعَِظاَم  ُيحْيِي  َمن 

بِكُِلّ َخلٍْق َعلِيٌم﴾ ]يس:78 -79[.  َوُهَو  ٍةۖ   َمرَّ َل  وَّ
َ
أ

)الطربي، 1420هـ، 483/6،  والطاهر،  ص18(.
العقدي،   للحوار  املنهجية  العلمية  الطرق  ومن   
مطالبة كل طرف من املتحاورين إييراد األدلة اليت تدلُّ 

على صحة وصدق دعواه،  كما يف قول هللا تعاىل:  
ْو نََصاَرٰى  

َ
َّا َمن َكاَن ُهوًدا أ ﴿َوقَالُوا لَن يَْدُخَل الْجَنََّة إِل

َمانِيُُّهْم  قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِن ُكنُتْم َصادِقِيَن﴾
َ
تِلَْك أ

ـُٰؤلَاِء  َه نُتْم 
َ
أ ﴿َها  تعاىل:  وقوله  البقرة:111[،    [

وَن فِيَما لَيَْس  َحاَجْجُتْم فِيَما لَُكم بِهِ ِعلٌْم فَلَِم ُتحَاجُّ
َتْعلَُموَن﴾]آل  لَا  نُتْم 

َ
َوأ َيْعلَُم  ِعلٌْم َواللَّـُه  بِهِ  لَُكم 

ا تَْدُعوَن  ْيُتم مَّ
َ
َرأ

َ
عمران:66[،  ويف قوله تعاىل ﴿قُْل أ

لَُهْم  ْم 
َ
أ رِْض 

َ
الْأ ِمَن  َخلَُقوا  َماَذا  ُرونِى 

َ
أ اللَّـهِ  ُدوِن  ِمن 

ْو 
َ
أ ـَٰذا  ن َقبِْل َه َماَواِت ائُْتونِى بِِكَتاٍب ِمّ ِشْرٌك فِى السَّ

األحقاف:4[.  َصادِقِيَن﴾  ُكنُتْم  إِن  ِعلٍْم  ْن  ِمّ ثَاَرٍة 
َ
أ

والقرطيب،    ،10-9/26 1997م،   عاشور،   )ابن 
.)183-179/16 1384ه، 

الباطل:  أهل  شبهات  وتفنيد  وإبطال  كشف   -3
من أهداف ومقاصد احلوار العقدي،  كشف وإبطال 
الباطل شبهات  الباطل،  وألهل  أهل  وتفنيد شبهات 
يف ردِّ احلق وهم حيسبوهنا أدلة على ابطلهم،  قال ابن 
وارد  "الشبهة  تعاىل)ت751هـ(:  هللا  رمحه  اجلوزية  قيم 
يرد على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق...وإمنا 
مُسيت الشبهة شبهة الشتباه احلق ابلباطل فيها،  فإهنا 
تَلَبُس ثوب احلق على جسم الباطل". )ابن قيم اجلوزية،  
بد  وال  وهلذا كان  السعادة(140/1(،   دار  )مفتاح 
قال  ودحضها،   وتفنيدها  الشبهات  هذه  من كشف 
اجملادلة:"  تعاىل عن  تيمية رمحه هللا  ابن  اإلسالم  شيخ 
مع  الشبه  من  القلوب  وشفاء  احلق  لبيان  تكون  وقد 
احلراين،   تيمية  )ابن  والبيان".  االستهداء  يطلب  من 
)النبوات( 1386هـ،  ص157(،  ومن ذلك الرد على 
شبهة املشركني يف تربير شركهم ابهلل تعاىل واحتجاجهم 
ْشَرُكوا لَْو 

َ
َِّذيَن أ ابلقدر،  كما يف قوله تعاىل:﴿َسَيُقوُل ال

ْمَنا ِمن َشْيٍء   ْشَرْكَنا َولَا آبَاُؤنَا َولَا َحرَّ
َ
َشاَء اللَّـُه َما أ

َسَنا قُْل 
ْ
بَأ َذاقُوا  ٰي  َحتَّ َقبْلِِهْم  ِمن  َِّذيَن  ال َب  َكذَّ َكَذٰلَِك 

َّا  إِل تَتَّبُِعوَن  لََنا إِن  َفُتْخرُِجوهُ  ِعلٍْم  ْن  ِمّ ِعنَدُكم  َهْل 
َّا َتخُْرُصوَن﴾]األنعام:148[،  فذكر  نُتْم إِل

َ
نَّ َوِإْن أ الظَّ

هللا تعاىل أنَّ هذه الشبهة لو كانت صحيحة ملا أذاق 
ودمر  أشركوا  ممن  األمم  من  قبلهم  من كان  أبسه  هللا 
عليهم،  وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق املشركني من 

االنتقام. أليم 
 مث إن كان هللا راٍض عن شركهم وحترميهم ما أحل 
هللا وحتليلهم ما حرمه كما يزعمون،  فليظهروا وليربزوا 
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األدلة العلمية على رضاه سبحانه بذلك؛ ليأيت اجلواب 
القرآين أبهنم يتبعون اجلهل والوهم واخليال،  ويكذبون 
على هللا فيما يدعون ويزعمون. )ابن كثري، 1420ه، 

 .)358-357/3
من  الباطل:  ألهل  الباطلة  الدعاوى  على  الرد   .4
الدعاوى  الرد على  العقدي،   أهداف ومقاصد احلوار 
الكفار  من  الباطل  وألهل  الباطل،   ألهل  الباطلة 
واملشركني وغريهم،  دعاوى ابطلة عديدة،  منها ما هو 
يف رد التوحيد وتربير ما هم عليه من الشرك وإنكار النبوة 
واملعاد وغري ذلك،  فمما ورد يف الرد عليهم يف إبطال 
شركهم قول هللا تعاىل:﴿ ُقْل أَرَأَيـُْتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَّـِه 
أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم هَلُْم ِشْرٌك يف السََّماَواِت ائـُْتوين 
َصاِدِقنَي﴾ ِإن ُكنُتْم  ِعْلٍم  مِّْن  َأاَثَرٍة  أَْو  َهـَٰذا  قـَْبِل  مِّن  ِبِكَتاٍب 
رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  ]األحقاف:4[،  
الكفار  أقوال  ذكر  من  القرآن  يف  ما  "وأما  تعاىل:  هللا 
جيادهلم  فإنَّه  جًدا،   فهذا كثري  وجواهبا،   وحججهم 
املعاد،   يف  واترة  النبوات،   يف  واترة  التوحيد  يف  اترة 
قال  الشرائع أبحسن احلجج وأكملها،  كما  واترة يف 
ْحَسَن 

َ
َوأ بِالْحَِقّ  َّا ِجئَْناَك  إِل بَِمَثٍل  تُونََك 

ْ
يَأ تعاىل:﴿َولَا 

َتْفِسيراً﴾] الفرقان:33 [. )ابن تيمية احلراين،  1419 
)اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح(،  229/1(. 

5. الوصول إىل اتفاق حول قضية احلوار: من أهداف 
حول  اتفاق  إىل  الوصول  العقدي،   احلوار  ومقاصد 
موضوع وقضية احلوار،  وهلذا ورد يف حوار النيب صلى 
هللا عليه وسلم مع النصارى،  دعوهتم إىل االتفاق مع 
املسلمني يف توحيد هللا تعاىل،  كما يف قوله تعاىل:﴿قُْل 
َّا  ل

َ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَوْا إِلَٰى َكلَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
يَا أ

َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  َولَا  َشيًْئا  بِهِ  نُْشرَِك  َولَا  اللَّـَه  َّا  إِل َنْعُبَد 
َفُقولُوا اْشَهُدوا  َّوْا  تََول اللَّـهِۚ  فَإِن  ن ُدوِن  ِمّ ْرَبابًا 

َ
أ َبْعًضا 

هم  الكتاب  وأهل  عمران:64[،   ُمْسلُِموَن﴾آل  نَّا 
َ
بِأ

النيب صلى هللا  تعاىل  أمر هللا  وقد  والنصارى،   اليهود 

عليه وسلم بدعوهتم إىل توحيد هللا تعاىل،  وعبادته وحده 
وعدم الشرك به،  والرباءة من كل معبود سواه. )الطربي، 

1420هـ،  483/6(.
من  واملعاندين:  املكذبني  على  احلجة  إقامة   .6
على  احلجة  إقامة  العقدي،   احلوار  ومقاصد  أهداف 
املكذبني واملعاندين من الكفار واملشركني،  قال اإلمام 
القرطيب رمحه هللا تعاىل يف تفسري آية حماجة إبراهيم عليه 
السالم للملك الكافر: "وتدل )يعين اآلية( على إثبات 
املناظرة واجملادلة وإقامة احلجة،  ويف القرآن والسنة من 
هذا كثري ملن أتمله، ... ألنَّه ال يظهر الفرق بني احلق 
والباطل إال بظهور حجة احلق ودحض حجة الباطل".
)القرطيب، 1384ه، 286/3(،  وقال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: " وحينئذ فبيان دين اإلسالم 
تثبيت  هو  وجهل  ضالل  خالفه  ما  أن  وبيان  ابلعلم 
ألصل دين اإلسالم،  واجتناب ألصل غريه من األدين 
اليت يقاتل عليها أهلها،  ومىت ظهر صحته وفساد غريه 
كان الناس أحد رجلني:إمَّا رجل تبني له احلق فاتبعه،  
فهذا هو املقصود األعظم من إرسال الرسل،  وإمَّا رجل 
مل يتبعه،  فهذا قامت عليه احلجة، ... فعلى التقديرين 
تعاىل:﴿َوَما  قال هللا  وقد  وأعذر،   أنصر  احلجة  قيام 
ٰي َنبَْعَث رَُسولًا﴾]اإلسراء:15[".  بِيَن َحتَّ ُكنَّا ُمَعِذّ
)ابن تيمية احلراين، 1419)اجلواب الصحيح ملن بدل 
دين املسيح( هـ،  229/1(،  وذكر ابن القيم رمحه هللا 
تعاىل ضمن فقه وفوائد قصة وفد جنران: " ومنها: جواز 
الكتاب ومناظرهتم،  بل استحباب ذلك،   جمادلة أهل 
يرجى  من  إسالم  من  مصلحته  ظهرت  إذا  وجوبه  بل 
إسالمه منهم وإقامة احلجة عليهم وال يهرب من جمادلتهم 
اجلوزية،  قيم  )ابن  احلجة …".  إقامة  عن  عاجز  إال 
 .)639/3 هـ،  املعاد(  هدي  يف  املعاد  1415)زاد 
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املبحث الثالث
حوار إبراهيم عليه السالم مع امللك الكافر )النمرود( 

وحواره مع ربه عز وجل
املطلب األول: حوار إبراهيم عليه السالم مع امللك 

الكافر )النمرود(
 ذكر هللا تعاىل حوار نبيه وخليله إبراهيم عليه السالم 
مع امللك الكافر النمرود الذي أنكر ربوبية وألوهية هللا 
ملك  وهو  لنفسه،   واأللوهية  الربوبية  وادَّعى  تعاىل،  
الذي طغى  بن كوش،   بن كنعان  النمرود  اببل وامسه 
وجترب وأنكر أن يكون هناك رب وإله غريه،  وكان سبب 
إدعائه الربوبية واأللوهية ما أعطاه هللا من امللك،  وقيل 
إنَّه مكث يف امللك أربعمائة عام،  وبداًل من أن يشكر 
امللك سبًبا يف  النعمة وينقاد ألمره كان  هللا على هذه 
إعراضه وتكربه،  فأنكر أن يكون مث إله غريه،  وقد انظره 
إبراهيم عليه السالم وحاوره يف توحيد هللا تعاىل وربوبيته 
وحاجه فحجَّه،  كما حكى هللا تعاىل ذلك يف القرآن 
إِبَْراهِيَم  َِّذي َحاجَّ  ال إِلَى  تََر  لَْم 

َ
تعاىل:﴿أ قوله  الكرمي يف 

َِّذي  اللَّـُه الُْملَْك إِذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َربَِّى ال ْن آتَاهُ 
َ
أ ِّهِ  فِى َرب

فَإِنَّ  إِبَْراهِيُم  ِميُتۖ  قَاَل 
ُ
َوأ ْحيِي 

ُ
أ نَا 

َ
أ َوُيِميُت قَاَل  ُيحْيِي 

ِت بَِها ِمَن الَْمْغرِِب 
ْ
ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق فَأ تِى بِالشَّ

ْ
اللَّـَه يَأ

الِِميَن﴾ َِّذي َكَفَرۗ  َواللَّـُه لَا َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ َفُبِهَت ال
]البقرة: 258[،  وقد استدل إبراهيم عليه السالم على 
بعد  املشاهدة  األشياء  هذه  حبدوث  تعاىل  هللا  وجود 
عدمها،  وعدمها بعد وجودها،  وهذا دليل على وجود 
ا مل حتدث بنفسها فال بد  الفاعل املختار ضرورة؛ ألهنَّ
هلا من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إىل عبادته 
وحده ال شريك له. )ابن كثري، 1420ه،  686/1(.
 وكان إبراهيم عليه السالم يريد ابستدالله ابإلماتة 
واإلحياء إثبات ربوبية وألوهية هللا تعاىل،  إذ هو سبحانه 

املالك املدبر هلذا الكون املتصرف فيه كما يشاء.
 مث ادَّعى النمرود أنَّه كذلك حيي ومييت فُأيت برجلني 

منه،   مكابرة  هذه  وكانت  اآلخر  وترك  أحدمها  فقتل 
فليس فيما فعل إحياًء وال إماتة،  فأضرب إبراهيم عليه 
السالم عن دعواه تلك إلبطاهلا بدليل آخر،  فانتقل إىل 
أقوى،  وإىل دليل آخر أظهر يدل على  حجة أخرى 
ربوبية وألوهية هللا تعاىل،  وهو ما يُعرف بفن االنتقال 
يف املناظرة؛ حيث مل يتعرض إبراهيم عليه السالم للرد 
على دعواه؛ ولكنه انتقل إىل دليل آخر فقال له: )فَِإنَّ 
اللَّـَه أَيْيت اِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب)،  
فعلم النمرود أنَّه ال يستطيع فعل ذلك فبهت وانقطعت 
حجته،  وكانت حجة إبراهيم عليه السالم هي احلجة 
املخرسة القاطعة لدابر هذا الكافر املبطلة حلجته املوجبة 
النقطاعه،  وقامت عليه احلجة. )ابن كثري، 1420ه، 

686/1،  والطربي، 1420هـ، 432/5(.
 وقد ذهب ابن القيم رمحه هللا تعاىل أنَّ ذلك ليس 
انتقااًل من حجة إىل حجة أخرى أوضح منها،  وإمنا هو 
إلزام للمدعي بطرد حجته اليت احتج هبا شاملة جلميع 
األشياء األخرى؛ حيث قال: "فألزمه إبراهيم على طرد 
هذه املعارضة،  أن يتصرف يف حركة الشمس من غري 
اجلهة اليت أييت هللا هبا منها إذا كان بزعمه قد ساوى 
هللا يف اإلحياء واإلماتة،  فإن كان صادقًا فليتصرف يف 
الشمس تصرفًا تصح به دعواه. وليس هذا انتقااًل من 
حجة إىل حجة أوضح منها،  كما زعم بعض النظار،  
ا هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة(.  وإمنَّ
)ابن قيم اجلوزية، 1418)الصواعق املرسلة على اجلهمية 
واملعطلة(هـ، 491/2(. وقال الطاهر ابن عاشور رمحه 
هللا تعاىل)ت1394هـ(: "واآلية دليل على جواز اجملادلة 
واملناظرة يف إثبات العقائد والقرآن مملوء بذلك،  وأمَّا ما 
هني عنه من اجلدل فهو جدال املكابرة والتعصب وترويج 

الباطل واخلطأ".)ابن عاشور، 1997م، 34/3(.
 وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل:" ويف هذه املناظرة 
نكتٌة لطيفٌة جًدا،  وهي أن شرك العامل إمنا هو مستند 
إىل عبادة الكواكب والقبور،  مث صورت األصنام على 
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اللذان استدل هبما إبراهيم  الدليالن  صورها،  فتضمَّن 
حييي  الذي  هو  وحده  تلك مجلة أبن هللا  إهلية  إبطال 
ومييت،  وال يصلح احلي الذي ميوت لإلهلية ال يف حال 
حياته وال بعد موته،  فإنَّ له راًب قادرًا قاهرًا متصرفًا فيه 
إحياًء وإماتًة،  ومن كان كذلك فكيف يكون إهلًا حىت 
وكذلك  دونه،   من  ويعبد  صورته  على  الصنم  يتخذ 
الكواكب أظهرها وأكربها للحسِّ هذه الشمس،  وهي 
مربوبة مدبرة مسخرة،  ال تصرف هلا بنفسها بوجه ما،  
بل رهبا وخالقها سبحانه أييت هبا من مشرقها فتنقاد ألمره 
ومشيئته،  فهي مربوبة مسخرة مدبرة ال إله يعبد من دون 
هللا(. )ابن قيم اجلوزية،  )مفتاح دار السعادة(، 205/2(. 
املطلب الثاين: حوار إبراهيم عليه السالم مع ربه تعاىل
وخالقه  ربه  مع  السالم  عليه  إبراهيم  حوار  ورد   
رِنِى 

َ
سبحانه يف قول هللا تعاىل:﴿َوِإذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرِبّ أ

ـِٰكن  َولَْم تُْؤِمنۖ  قَاَل بَلَٰى َولَ
َ
َكيَْف ُتحْيِي الَْمْوتَٰىۖ  قَاَل أ

يِْر فَُصْرُهنَّ إِلَيَْك  َن الطَّ ْرَبَعًة ِمّ
َ
لَِّيْطَمئِنَّ قَلِْبيۖ  قَاَل فَُخْذ أ

تِيَنَك 
ْ
نُْهنَّ ُجزًْءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَأ ُثمَّ اْجَعْل عَلَٰى ُكِلّ َجَبٍل ِمّ

نَّ اللَّـَه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ]البقرة:260 [،  
َ
َسْعًيا ۚ َواْعلَْم أ

السالم ربه سبحانه  إبراهيم عليه  ويف هذا احلوار سأل 
أن يريه كيف حيي املوتى،  ومل يكن إبراهيم عليه السالم 
بسؤاله ذلك يشك يف قدرة ربه تعاىل على اإلحياء؛ ولكنه 
اليقني،  مع علمه بقدرة هللا تعاىل اإلحياء  أراد كمال 
بعد اإلماتة وهو الذي قال يف حواره مع امللك الكافر 
]البقرة: 258[،   َوُيِميُت﴾  ُيحْيِي  َِّذي  ال النمرود ﴿َربَِّى 
َولَْم تُْؤِمن﴾ ]البقرة:260[ 

َ
ومل يكن قول هللا تعاىل له ﴿أ

من ابب االستفهام اإلنكاري أو للنفي،  وإمنا هو من 
ابب االستفهام التقريري،  فهو كقوله تعاىل:)أملَْ َنْشرَْح 
َلَك َصْدَرَك( ] الشرح: 1[ يعين: قد شرحنا لك،  فمعىن 
َولَْم تُْؤِمن﴾: ألست قد آمنت. لتقرير إميان إبراهيم 

َ
﴿أ

عليه السالم وهلذا قال إبراهيم عليه السالم: بلى. )ابن 
ينفي  مما  وهذا    ،)299/3 1423هـ،     ، عثيمني، 

عنه عليه السالم الشك يف قدرة هللا تعاىل على إحياء 
 " تعاىل)541هـ(:  هللا  رمحه  عطية  ابن  قال  املوتى،  
إحياء املوتى إمنا يثبت ابلسمع،  وقد كان إبراهيم أعلم 
به،  يدلك على ذلك قوله: )َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت( 
قدمه  ثبتت  من  على  يبعد  فالشك  ]البقرة: 258[،  
يف اإلميان فقط،  فكيف مبرتبة النبوة واخللة،  واألنبياء 
رذيلة  فيها  اليت  الصغائر  ومن  الكبائر  من  معصومون 
 إمجاًعا". )ابن عطية األندلسي، 1413ه، 348/1(. 
تعاىل  قدرة هللا  إبراهيم يف  عدم شك  على  يدل  ومما   
عن  سأل  السالم  عليه  إبراهيم  أنَّ  املوتى  إحياء  على 
ابن  قال  اإلحياء،   إمكان  عن  ال  اإلحياء،   كيفية 
عطية رمحه هللا تعاىل: " وإذا أتملت سؤاله عليه السالم 
وسائر ألفاظ اآلية مل تعط شًكا،  وذلك أنَّ االستفهام 
بكيف إمنا هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند 
السائل واملسؤول،  حنو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف 
نسج الثوب؟ وحنو هذا،  ومىت قلت كيف ثوبك وكيف 
زيد فإمنا السؤال عن حال من أحواله... و)كيف( يف 
هذه اآلية إمنا هي استفهام عن هيئة اإلحياء،  واإلحياء 
 متقرر". )ابن عطية األندلسي، 1413ه، 348/1(.
عليه  إبراهيم  سؤال  سبب  يف  العلماء  اختلف  وقد   
أقوال  عدة  على  املوتى  إحياء  عن كيفية  ربه  السالم 

.)405-403 1424هـ،  )الدبيخي،   أمهها: 
ليزداد  اإلحياء،   عن كيفية  سأل  أنَّه  األول:  القول 
بذلك إميااًن ويقيًنا،  ويرتقى من علم اليقني إىل عني اليقني،  
وذلك عندما يرى كيفية اإلحياء ومل يكن بذلك شاًكا يف 
القدرة وال جاهاًل مبعىن اإلحياء. وعلى هذا القول مجهور 
أهل العلم. )الطربي، 1420ه، 485/5،  وابن عطية 
والبغوي، 1417هـ، 322/1،   األندلسي، 347/1،  
قوله:  معىن  ويكون   .)297/3 1384ه،  والقرطيب، 
 )ليطمئن قليب(: ليزداد إميااًن مع إميانه،  ويقيًنا مع يقينه.

القول الثاين: أنَّه عندما ُبّشر أبنَّ هللا عز وجل قد اختذه 
خلياًل سأل ربه هذا السؤال،  لتكون إجابة دعائه وإحياء 
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املوتى بسؤاله دلياًل وعالمة على خلته وعظيم منزلته عندهللا 
تعاىل،  وعلى هذا يكون معىن قوله تعاىل: )ليطمئن قليب(: 
أي: ابخللة وعلو املنزلة. )القرطيب، 1384ه، 300/3(.

)الطحاوي،   الطحاوي،   ذهب  القول  هذا  وإىل 
السدي،   عن  مروي  وهو    ،)297/1 1415هـ،  
)الطربي، 1420ه،  487/5،  والقرطيب،  300/3(،  
  ،1546/3 1409هـ،   )اخلطايب،   جبري.  بن  وسعيد 
املبارك.  بن  والبغوي،  1403هـ، 116/1(،  وعبدهللا 
 )اخلطايب،  1384ه، 1546/3،  والبيهقي،  116/1(.

املناظرة  السالم:  عليه  سؤاله  سبب  أنَّ  الثالث:  القول 
واحملاجة اليت جرت بينه وبني النمرود،  فطلب إبراهيم عليه 
السالم من ربه أن يريه كيف حييي املوتى؛ ليتضح استدالله 
عيااًن بعد أن كان بيااًن. )الطربي1420هـ،  486/5(.

 ومما ورد يف حوار إبراهيم عليه السالم مع ربه تعاىل 
ۖ  قَاَل  ُهنَّ َتمَّ

َ
قوله تعاىل:﴿َوِإذِ ابَْتلَٰى إِبَْراهِيَم َربُُّه بِكَلَِماٍت فَأ

يَّتِيۖ  قَاَل لَا َيَناُل  إِنِّى َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًماۖ  قَاَل َوِمن ُذرِّ
الِِميَن﴾ ]البقرة: 124[ وقوله تعاىل: ﴿إِذْ قَاَل لَُه  َعْهِدي الظَّ
ْسلَْمُت لَِرِبّ الَْعالَِميَن﴾ ]البقرة:131[. 

َ
ْسلِْمۖ  قَاَل أ

َ
َربُُّه أ

 ففي اآلية األوىل ابتالء من هللا تعاىل لنبيه إبراهيم 
عليه السالم،  أبوامر ونواه؛ فقام أبداء ما أوجبه هللا تعاىل 
 ) عليه أمت القيام،  كما قال تعاىل: )َوِإبـْرَاِهيَم الَِّذي َوىفَّٰ
]النجم:37[،  فاستحق أن يكون إماًما يُقتَدى به يف 
الدعوة إىل التوحيد،  فسأل إبراهيم ربه تعاىل أن جيعل 
اإلمامة من بعده يف ذريته،  فأجابه هللا سبحانه أبنه ال 
ينال عهده سبحانه الظامل من ذريته عليه السالم،  كما 
قال تعاىل عنه وعن إسحق عليهما السالم: )َواَبرَْكَنا َعَلْيِه 
َوَعَلٰى ِإْسَحاَق ۚ َوِمن ُذرِّيَِّتِهَما حُمِْسٌن َوظَاملٌ لِّنـَْفِسِه ُمِبنٌي( 
]الصافات:113[. )ابن كثري، 1420ه، 411/1(.

ويف اآلية الثانية أمر هللا تعاىل نبيه إبراهيم عليه السالم 
ابلتوحيد واالستسالم هلل تعاىل،  فاستجاب ألمر ربه سبحانه. 

 املبحث الرابع: حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه 
)الصابئة( قومه  ومع 

املطلب األول: حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه
 حاور إبراهيم عليه السالم أابه وقومه يف توحيد هللا 
تعاىل ودعاهم إىل عبادة هللا سبحانه وحده،  وترك عبادة 
األصنام غري أنَّه خصَّ والده ابحلوار،  وذلك حرًصا منه 
على هدايته إىل احلق،  فمن ذلك ما ورد يف قول هللا 
ْصَناًما آلَِهًةۖ  

َ
َتتَِّخُذ أ

َ
بِيهِ آَزَر أ

َ
تعاىل: ﴿َوِإذْ قَاَل إِبَْراهِيُم لِأ

  ،]74 ]األنعام:  بِيٍن﴾  مُّ َضلَاٍل  فِى  َوقَْوَمَك  َراَك 
َ
أ إِنِّى 

وقول هللا تعاىل: ﴿َواذُْكْر فِى الِْكَتاِب إِبَْراهِيَمۚ  إِنَُّه َكاَن 
لَا  َما  َتْعُبُد  لَِم  بَِت 

َ
أ يَا  بِيهِ 

َ
لِأ قَاَل  إِذْ  نَّبِيًّا ٤١  يًقا  ِصِدّ

بَِت إِنِّى 
َ
يَْسَمُع َولَا ُيبِْصُر َولَا ُيْغنِي َعنَك َشيًْئا ٤٢ يَا أ

ْهِدَك ِصَراًطا 
َ
تَِك فَاتَّبِْعنِي أ

ْ
قَْد َجاَءنِى ِمَن الْعِلِْم َما لَْم يَأ

يَْطاَن َكاَن  يَْطاَنۖ  إِنَّ الشَّ بَِت لَا َتْعُبِد الشَّ
َ
َسوِيًّا ٤٣ يَا أ

َك َعَذاٌب  ن َيَمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِنِّى أ

َ
ـِٰن َعِصيًّا ٤٤ يَا أ ْحمَ لِلرَّ

نَت 
َ
َراِغٌب أ

َ
يَْطاِن َولِيًّا ٤٥ قَاَل أ ـِٰن َفَتُكوَن لِلشَّ ْحمَ َن الرَّ ِمّ

ْرُجمَنََّكۖ  َواْهُجْرنِى 
َ
َّْم تَنَتهِ لَأ َعْن آلَِهتِي يَا إِبَْراهِيُمۖ  لَئِن ل

ْسَتْغفُِر لََك َربِّىۖ  إِنَُّه َكاَن 
َ
َملِيًّا ٤٦ قَاَل َسلَاٌم َعلَيَْكۖ  َسأ

اللَّـهِ  ُدوِن  ِمن  تَْدُعوَن  َوَما  ْعتَِزلُُكْم 
َ
َوأ َحفِيًّا ٤٧  بِى 

َشقِيًّا﴾]  َربِّى  بُِدعَاِء  ُكوَن 
َ
أ َّا  ل

َ
أ َعَسٰي  َربِّى  ْدُعو 

َ
َوأ

مرمي: 41- 48[. ففي اآلية األوىل؛ أنكر إبراهيم عليه 
السالم على أبيه وقومه اختاذهم األصنام آهلة من دون هللا 
تعاىل،  ويف اآليت التالية خصَّ أابه حبواٍر ابألدلة العقلية 
واحلسية املثبتة لبطالن عبادة األصنام،  لكوهنا مل تتصف 
بصفات الكمال،  بل هي على النقيض من ذلك فهي 
متصفة ابلنقائص والعيوب،  فهي ال تسمع وال تبصر وال 
تغين عن عابديها شيًئا،  فهي عاجزة ال متلك لنفسها 
نفًعا وال ضرًا،  فضاًل عن غريها،  فما الذي تستفيده من 
عبادهتا؟ وكيف تستحق العبادة والتعظيم مع هذه احلال؟ 
املوصوف  البصري  السميع  هو  يُعبد  أن  جيب  فالذي 
بصفات الكمال واجلالل،  وهو هللا سبحانه وتعاىل وهو 
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الذي جيلب النفع ويدفع الضر،  وهو الذي إذا دعوته 
مسع دعاءك فأجابه وهو الذي يبصرك،  وقد استخدم 
الرفق واللني يف  إبراهيم عليه السالم مع والده أسلوب 
الدعوة إىل التوحيد؛ حيث كان مشفًقا عليه من سلوك 
الذي يلحق  العذاب،   طريق الضالل خائًفا عليه من 
اخللود  وهو  اآلخرة،   الدار  األصنام يف  عباد  املشركني 
األبدي يف انر جهنم كما قال تعاىل: ﴿إِنَُّه َمن يُْشرِْك 
اُرۖ   َواهُ النَّ

ْ
َم اللَّـُه َعلَيْهِ الْجَنََّة َوَمأ بِاللَّـهِ َفَقْد َحرَّ

نَصاٍر﴾ ] املائدة:72[ 
َ
الِِميَن ِمْن أ َوَما لِلظَّ

يف  األسلوب  هذا  يف  واحلكمة  الرمحة  جتلَّت  وقد   
ي  أبت،   ي  بقوله  ألبيه  السالم  عليه  إبراهيم  خطاب 
أبت،  وهو خطاب مشعر ابالحرتام والتقدير. )القرطيب، 
1384ه، 110/11-113،  وابن عادل، 1419هــ، 

 .)79-73/13
ولكن  اإلقناع؛  يف  احلجة كافية  هذه  وقد كانت   
مع ذلك استمر إبراهيم عليه السالم يف احلوار مع أبيه،  
والرتفق معه يف الدعوة إىل توحيد هللا تعاىل،  قال اإلمام 
السعدي رمحه هللا تعاىل)1376هـ(: )فتدرج اخلليل عليه 
السالم بدعوة أبيه،  ابألسهل فاألسهل فأخربه بعلمه،  
أطعتين  إن  وأنَّك  إيي،   التباعك  موجب  ذلك  وأنَّ 
اهتديت إىل صراط مستقيم مث هناه عن عبادة الشيطان،  
وأخربه مبا فيها من املضار مث حذره عقاب هللا ونقمته،  
إن أقام على حاله وأنَّه يكون ولًيا للشيطان(. )السعدي، 

1420هـ،  ص494(.
املطلب الثاين: حوار إبراهيم عليه السالم مع قومه

 حاور إبراهيم عليه السالم قومه يف توحيد هللا تعاىل،  
وقد ورد ذكر حواره هلم يف عدة سور من القرآن الكرمي 
فمن ذلك ما ورد يف سورة األنعام يف قوله تعاىل:﴿َوِإذْ 
َراَك 

َ
أ إِنِّى  آلَِهًةۖ   ْصَناًما 

َ
أ َتتَِّخُذ 

َ
أ آَزَر  بِيهِ 

َ
لِأ إِبَْراهِيُم  قَاَل 

بِيٍن ﴿٧٤﴾ َوَكَذٰلَِك نُرِي إِبَْراهِيَم  َوقَْوَمَك فِى َضلَاٍل مُّ
الُْموقِنِيَن  ِمَن  َولَِيُكوَن  رِْض 

َ
َوالْأ َماَواِت  السَّ َملَُكوَت 

ـَٰذا  َه قَاَل  َكْوَكًباۖ   ٰى 
َ
َرأ اللَّيُْل  َعلَيْهِ  َجنَّ  ا  فَلَمَّ  ﴾٧٥﴿

ا  فَلَمَّ  ﴾٧٦﴿ الْآفِلِيَن  ِحبُّ 
ُ
أ لَا  قَاَل  فََل 

َ
أ ا  فَلَمَّ َربِّىۖ  

َّْم  فََل قَاَل لَئِن ل
َ
ا أ ـَٰذا َربِّىۖ  فَلَمَّ ى الَْقَمَر بَازِغًا قَاَل َه

َ
َرأ

ا  فَلَمَّ  ﴾٧٧﴿ الِّيَن  الضَّ الَْقوِْم  ِمَن  ُكوَننَّ 
َ
لَأ َربِّى  َيْهِدنِى 

ا  ْكبَُرۖ  فَلَمَّ
َ
ـَٰذا أ ـَٰذا َربِّى َه ْمَس بَازَِغًة قَاَل َه ى الشَّ

َ
َرأ

إِنِّى   ﴾٧٨﴿ تُْشِرُكوَن  ا  مَّ ِمّ بَرِيٌء  إِنِّى  قَوِْم  يَا  قَاَل  فَلَْت 
َ
أ

رَْض َحنِيًفاۖ  
َ
َوالْأ َماَواِت  السَّ َفَطَر  َِّذي  لِل ْهُت وَْجِهَي  وَجَّ

قَاَل  قَوُْمُه ۚ  ُه  وََحاجَّ  ﴾٧٩﴿ الُْمْشِركِيَن  ِمَن  نَا 
َ
أ َوَما 

َخاُف َما تُْشِرُكوَن 
َ
ونِّى فِى اللَّـهِ َوقَْد َهَداِنۚ  َولَا أ ُتحَاجُّ

َ
أ

ِعلًْماۗ   َشْيٍء  ُكلَّ  َربِّى  وَِسَع  َشيًْئاۗ   َربِّى  يََشاَء  ن 
َ
أ َّا  إِل بِهِ 

ْشَرْكُتْم َولَا 
َ
أ َخاُف َما 

َ
أ ُروَن ﴿٨٠﴾ َوَكيَْف  فَلَا َتَتَذكَّ

َ
أ

ْل بِهِ َعلَيُْكْم  ْشَرْكُتم بِاللَّـهِ َما لَْم ُينَِزّ
َ
نَُّكْم أ

َ
َتخَافُوَن أ

ْمِنۖ  إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن 
َ
َحقُّ بِالْأ

َ
يُّ الَْفرِيَقيِْن أ

َ
ُسلَْطانًاۚ  فَأ

ـٰئَِك  ولَ
ُ
َِّذيَن آَمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَنُهم بُِظلٍْم أ ﴿٨١﴾ ل

ُتَنا آتَيَْناَها  ْهَتُدوَن ﴿٨٢﴾ َوتِلَْك ُحجَّ ْمُن َوُهم مُّ
َ
لَُهُم الْأ

َربََّك  إِنَّ  ََّشاُءۗ   ن ن  مَّ َدرََجاٍت  نَرَْفُع  قَوِْمهِ ۚ  عَلَٰى  إِبَْراهِيَم 
 .]83  -  74 األنعام:   [  ﴾﴾٨٣﴿ َعلِيٌم  َحِكيٌم 
 يف اآليت السابقة بيان أنَّ إبراهيم عليه السالم دعا 
قومه الذين كانوا يعبدون األصنام والكواكب إىل عبادة 
هللا تعاىل وحده،  منكرًا عليهم عبادة األصنام والكواكب،  
وقد بدأ يف إقناعهم ابفرتاض أنَّ هذه الكواكب هي معبوده 
وإهله،  مث بنيَّ صفاهتا وما يعرتيها من العيوب والنقائص 
بصفات  املوصوف  واملعبود  احلق  ابإلله  تليق  ال  اليت 
الكمال،  وملا كانت هذه الكواكب متعرضة للنقائص 
يستحق  فمن  العبادة،   تستحق  ا ال  أهنَّ ثبت  والعيوب 
العبادة جيب أن تكون له صفات الكمال،  وال يعرتيه 
نقص بوجٍه من الوجوه وأنَّ املستحق للعبادة واأللوهية،  
هو هللا تبارك وتعاىل خالقها ومدبرها،  والذي له صفات 
اتصفت  مما  وعيب  نقٍص  عن كل  منزه  وهو  الكمال 
به خملوقاته سبحانه. )الطربي، 1420ه، 469/11-
.)296-289/3 1420ه،  كثري،  وابن    ،503
قومه  مع  السالم  عليه  إبراهيم  حوار  يف  ورد  ومما   
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األصنام،   عبادة  وترك  تعاىل،   توحيد هللا  إىل  ودعوهتم 
قَاَل  إِذْ   ٦٩ إِبَْراهِيَم   

َ
َنَبأ َعلَيِْهْم  ﴿َواتُْل  تعاىل:  قوله 

ْصَناًما َفَنَظلُّ 
َ
بِيهِ َوقَوِْمهِ َما َتْعُبُدوَن ٧٠ قَالُوا َنْعُبُد أ

َ
لِأ

تَْدُعوَن٧٢  إِذْ  يَْسَمُعونَُكْم  َهْل  قَاَل   ٧١ عَاكِفِيَن  لََها 
آبَاَءنَا  وََجْدنَا  بَْل  قَالُوا  وَن٧٣  يَُضرُّ ْو 

َ
أ يَنَفُعونَُكْم  ْو 

َ
أ

َتْعُبُدوَن ٧٥  ُكنُتْم  ا  مَّ ْيُتم 
َ
فََرأ

َ
أ قَاَل  َيْفَعلُوَن٧٤  َكَذٰلَِك 

َربَّ  َّا  إِل لِّى  َعُدوٌّ  ُهْم  فَإِنَّ قَْدُموَن ٧٦ 
َ
الْأ َوآبَاؤُُكُم  نُتْم 

َ
أ

ُهَو  َِّذي  َوال  ٧٨ َيْهِديِن  َفُهَو  َخلََقنِي  َِّذي  ال الَْعالَِميَن٧٧ 
 ٨٠ يَْشفِيِن  َفُهَو  َمرِْضُت  َوِإَذا   ٧٩ َوَيْسقِيِن  ُيْطعُِمنِي 
َِّذي يُِميتُنِي ُثمَّ ُيحْيِيِن ٨١﴾ ]الشعراء:69 - 81[.  َوال
 يف هذا احلوار استخدم إبراهيم عليه السالم أسلوب 
معبوداهتم  للتأمل يف حقيقة  العقول  ينبه  الذي  السؤال 
وآهلتهم اليت يعبدوهنا من دون هللا،  وهل تستحق العبادة 
النفع هلم  فتجيب دعاءهم يف جلب  ؟ وهل تسمعهم 
عبادهتا  يف  تكن حجتهم  فلم  عنهم؟،   الضر  دفع  أو 
التقليد  وهي  واهية،   حجة  هي  وإمنا  مقبولة،   حجة 
أو خطأ  إىل صواب  نظر  غري  من  واألجداد،   لآلابء 
عليه  إبراهيم  فبني  األصنام،   عبادة  من  عليه  هم  ما 
أنتم  وإمنا  حجة،   ليس  التقليد  هذا  أنَّ  هلم  السالم 
مبني،   ويف ضالل  ابطل  على  تقلدوهنم  الذين  وآابؤكم 
وأنَّ هذه اآلهلة اليت يعبدوهنا ال تستحق العبادة واأللوهية 
لكوهنا عاجزة عن جلب النفع هلم أو دفع الضر عنهم،  
تعاىل  هو هللا  يُعبد  أن  يستحق  الذي  احلق  اإلله  ا  وإمنَّ
وحده ال شريك له وهو اخلالق،  الذي يهدي إىل احلق 
والذي تفضل على عباده ابلرزق والذي يشفي املرضى 
وغريها  الصفات  هبذه  املتصف  ومييت،   حيي  والذي 
من صفات الكمال،  وهو املعبود احلق،  الذي جيب 
األندلسي،   )ابن عطية  ما سواه.  دون  يعبد وحده  أن 
 .)248/6 السعود،  وأبو    ،282/4 1413هـ، 
 وقد دعا إبراهيم عليه السالم قومه إىل توحيد هللا 
وعبادته وحده دون ما سواه من األصنام واآلهلة،  اليت ال 
متلك هلم نفًعا وال ضرًا،  كما يف قوله تعاىل: ﴿َوِإبَْراهِيَم 

إِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ اْعُبُدوا اللَّـَه َواتَُّقوهُۖ  َذٰلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم 
ْوثَانًا 

َ
َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّـهِ أ إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن١٦ إِنَّ

لَا  اللَّـهِ  ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن  َِّذيَن  ال إِنَّ  إِفْكًاۚ   َوَتخْلُُقوَن 
ْزَق َواْعُبُدوهُ  َيْملُِكوَن لَُكْم رِْزقًا فَابَْتُغوا ِعنَد اللَّـهِ الرِّ
]العنكبوت:16   ﴾١٧ تُرَْجُعوَن  إِلَيْهِ  لَُهۖ   َواْشُكُروا 
-17[. وقد بنيَّ هلم عليه السالم أنَّ هذه األصنام ال 
تعاىل  الرزق هو هللا  الذي ميلك  متلك هلم رزقًا،  وإمنا 
)اخلازن،   نعمه.  على  والشكر  للعبادة  املستحق  وهو 
1399هـ، 190/5،  والنسفي، 2005م، 203/3(.
 ويف أسلوب آخر من أساليب احلوار وإقامة احلجة 
على بطالن عبادة األصنام،  يقول هللا تعاىل خمربًا عن 
آتَيَْنا  ﴿َولََقْد  قومه:  مع  السالم  عليه  إبراهيم  حوار 
قَاَل  إِذْ    ٥١ عَالِِمين  بِهِ  َوُكنَّا  َقبُْل  ِمن  رُْشَدهُ  إِبَْراهِيَم 
نُتْم لََها عَاكُِفوَن  

َ
َماثِيُل الَّتِي أ ـِٰذهِ التَّ بِيهِ َوقَوِْمهِ َما َه

َ
لِأ

٥٢  قَالُوا وََجْدنَا آبَاَءنَا لََها عَابِِديَن ٥٣ قَاَل لََقْد ُكنُتْم 
ِجئْتََنا 

َ
أ قَالُوا   ٥٤ بِيٍن  مُّ َضلَاٍل  فِى  َوآبَاؤُُكْم  نُتْم 

َ
أ

بُُّكْم َربُّ  رَّ بَل  قَاَل  اللَّاِعبِيَن ٥٥  ِمَن  نَت 
َ
أ ْم 

َ
أ بِالْحَِقّ 

َن  نَا عَلَٰى َذٰلُِكم ِمّ
َ
َِّذي َفَطَرُهنَّ َوأ رِْض ال

َ
َماَواِت َوالْأ السَّ

ن 
َ
ْصَناَمُكم َبْعَد أ

َ
ِكيَدنَّ أ

َ
لَأ اهِِديَن ٥٦  َوتَاللَّـهِ  الشَّ

َُّهْم لََعلَُّهْم  َّا َكبِيًرا ل ُّوا ُمْدبِرِيَن ٥٧  فََجَعلَُهْم ُجَذاًذا إِل تَُول
ـَٰذا بِآلَِهتَِنا إِنَُّه لَِمَن  إِلَيْهِ يَرِْجُعوَن  ٥٨  قَالُوا َمن َفَعَل َه
الِِميَن ٥٩ قَالُوا َسِمْعَنا َفًتي يَْذُكُرُهْم ُيَقاُل لَُه إِبَْراهِيُم  الظَّ
اِس لََعلَُّهْم يَْشَهُدوَن ٦١  ْعيُِن النَّ

َ
تُوا بِهِ عَلَٰى أ

ْ
٦٠ قَالُوا فَأ

ـَٰذا بِآلَِهتَِنا يَا إِبَْراهِيُم ٦٢ قَاَل بَْل  نَت َفَعلَْت َه
َ
أ
َ
أ قَالُوا 

 ٦٣ يَنِطُقوَن  َكانُوا  إِن  لُوُهْم 
َ
فَاْسأ ـَٰذا  َه َكبِيرُُهْم  َفَعلَُه 

الُِموَن ٦٤ ُثمَّ  نُتُم الظَّ
َ
نُفِسِهْم َفَقالُوا إِنَُّكْم أ

َ
فَرََجُعوا إِلَٰى أ

ـُٰؤلَاِء يَنِطُقوَن  نُِكُسوا عَلَٰى ُرُءوِسِهْم لََقْد َعلِْمَت َما َه
َفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّـهِ َما لَا يَنَفُعُكْم َشيًْئا 

َ
٦٥ قَاَل أ

ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن  َولَِما  لَُّكْم  ٍفّ 
ُ
أ  ٦٦ يَُضرُُّكْم  َولَا 

]األنبياء:51 -67[. َتْعقِلُوَن ٦٧﴾  فَلَا 
َ
أ اللَّـهِۖ  

احلجة  السالم  عليه  إبراهيم  أقام  احلوار  هذا  يف   
على قومه ملا كسَّر األصنام وترك كبريهم،  فسأله قومه 
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هل فعلت ذلك آبهلتنا؟،  فأخربهم أبنَّ الذي حطمها 
وكسرها هو كبريهم،  فاسألوها إن كانت تتكلم وختربكم،  
تنطق،   وال  تتكلم  ال  ا  أبهنَّ يعرتفوا  أن  منهم  يريد  وكان 
فاستدل  بذلك،   فاعرتفوا  ونقصها  عجزها  هلم  وليبني 
ابعرتافهم على عجز آهلتهم اليت ال تتكلم،  وال تستطيع 
ا حجارة ومجادات فهي ال  تدافع عن نفسها؛ ألهنَّ أن 
متلك لنفسها شئًيا؛ فكيف متلك جلب النفع لعابديها 
أو دفع الضر عنهم؟،  فلما انقطعت حجتهم،  وخبهم 
إذ  السالم على سفاهة عقوهلم وجهلهم؛  عليه  إبراهيم 
متلك  ال  ومجادات  صماء  حجارة  آهلة  يعبدون  كيف 
أهنا  هلم  وبني  فضاًل عن غريها  نفًعا وال ضرًا؛  لنفسها 
هو  العبادة  يستحق  الذي  وأنَّ  العبادة،   تستحق  ال 
اإلله احلق املتصف بصفات الكمال من القدرة والكالم 
والسمع والبصر،  وجلب النفع لعابديه ودفع الضر عنهم 
وغريها من صفات الكمال،  وهو هللا سبحانه وتعاىل. 
حيان  وأبو    ،326-323/5 1417هـ،  )البغوي، 

.)604-295/6 1422هـ،  األندلسي،  
 وبنهاية هذا املطلب أكون قد وصلنا إىل هناية ومتام 
البحث واحلمد هلل أواًل وآخرًا،  وفيما يلي خامتة تشتمل 

على النتائج والتوصيات. 

اخلامتة:
نتائج البحث: 

أنَّه . 1 إىل  يرجع  للحوار  واالصطالحي  اللغوي  املعىن 
حديٌث بني طرفني حول موضوع أو قضية حمددة 
مصطلحات  وهناك  احلقيقة.  إىل  الوصول  هبدف 
ذات صلة ابحلوار،  وهي مقاربة له منها: املناظرة،  

واجلدل،  واحملاجة.
والقضاي . 2 املسائل  يف  احلوار  هو  العقدي  احلوار 

املرتبطة أبصول االعتقاد وثوابت الدين،  من اإلميان 
ابهلل وتوحيده،  وإثبات النبوة واملعاد،  وغريها من 

مسائل االعتقاد.

تقرير . 3 يف  احلوار  أسلوب  الكرمي  القرآن  استخدم 
املشركني وإقامة احلجة  إقناع  قضاي االعتقاد،  يف 

عليهم،  ورد شبهاهتم،  وتفنيد مفرتيهتم.
للحوار العقدي أصول منها: أهلية احملاور،  والتجرد . 4

إقامة  و  احلوار،   موضوع  وحتديد  احلق،   وقصد 
األدلة على صدق الدعوى،  وسالمة وصحة األدلة 

املستدل هبا،  والرضا والقبول بنتائج احلوار. 
للحوار العقدي أهداف ومقاصد منها: بيان املعتقد . 5

الصحيح يف قضاي االعتقاد والدعوة إليه،  وإقناع 
املخالفني ابحلجة والربهان،  وكشف وإبطال شبهات 
ألهل  الباطلة  الدعاوى  على  والرد  الباطل،   أهل 
الباطل،  الوصول إىل اتفاق حول قضية وموضوع 

احلوار،  وإقامة احلجة على املكذبني واملعاندين. 
النمرود . 6 الكافر  امللك  السالم  عليه  إبراهيم  حاور 

الذي ادَّعى الربوبية واأللوهية،  حاوره ابألدلة العقلية 
القاطعة فأقام عليه احلجة وألزمه حبجة دامغة؛ حيث 
تعاىل،  وأمره أن أييت  أفعال هللا  له فعل من  ذكر 
بنقيضه،  وهو اإلتيان ابلشمس من املغرب فعجز 
وظهر  الكافر،   امللك  فانقطعت حجة  ذلك  عن 
مل  اليت  واأللوهية  للربوبية  الكاذبة  دعواه  بطالن 

يستطع إقامة الدليل عليها. 
ربه . 7 مع  حواره  السالم  عليه  إبراهيم  حوارات  من 

يريه كيف  أن  تعاىل  ربه  من  طلب  حيث  تعاىل؛ 
حيي املوتى ليزداد يقيًنا،  فأمره هللا تعاىل أن يذبح 
وريشها  حلمها  يلط  مث  خمتلفة  الطيور  من  عدًدا 
مع بعض،  مث يفرق حلمها وريشها على اجلبال مث 
ربه سبحانه،   به  أمره  ما  ففعل  يدعوها أبمسائها،  
عليه  إبراهيم  يقني  فازداد  حية،   تسعى  فجاءت 

السالم إبحياء هللا تعاىل للموتى. 
من حوارت إبراهيم عليه السالم العقدية يف القرآن . 8

هللا  توحيد  إىل  ودعوهتم  قومه  مع  حواره  الكرمي،  
تعاىل ونبذ األصنام اليت يعبدوهنا من دون هللا تعاىل،  
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ا ال متلك هلم ضرًا وال نفًعا،  بل هي عاجزة عن  وأهنَّ
جلب النفع لنفسها أو دفع الضر عنها فكيف متلك 
إبراهيم  استخدم  وقد  عابديها،   من  لغريها  ذلك 

عليه السالم أدلة عقلية مقنعة ملريد احلق. 
حاور إبراهيم عليه السالم والده ودعاه إىل توحيد . 9

هللا تعاىل وهناه عن عبادة األصنام،  وكان إبراهيم 
عليه السالم يف حواره مع أبيه رحيًما شفوقًا حريًصا 
تعاىل  هللا  عذاب  من  عليه  خائًفا  هدايته،   على 
يف الدار اآلخرة للمشركني،  وقد بني إبراهيم عليه 
السالم ألبيه ابألدلة العقلية بطالن عبادة األصنام 

ووجوب عبادة هللا وحده ال شريك له. 
وقد خلصت الدراسة إىل توصيات منها: 

إىل . 1 الدعوة  يف  الكرمي  القرآن  أبساليب  االهتمام 
الصحيحة.  والعقيدة  اإلسالم 

واحلوار . 2 احلوار،   أسلوب  على  الضوء  تسليط 
الكرمي.  القرآن  يف  العقدي 

استخدام أسلوب احلوار يف رد مفرتيت وشبهات . 3
أعداء اإلسالم يف العصر احلاضر.

  املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي 
السنة النبوية 

من  اجلدال  استخراج  )1413هــ(،   احلنبلي،   ابن 
القرآن الكرمي،  الطبعة األوىل،  الناشر: مؤسسة 

بريوت. الرين،  
ابن تيمية احلراين،  )1419هـ(،  اجلواب الصحيح ملن 
دار  الناشر:  الثانية،   الطبعة  املسيح،   بدل دين 

العاصمة،  الريض.
ابن تيمية احلراين،  )1386هـ(،  النبوات،  الناشر: 

القاهرة)د. ط(.  املطبعة السلفية – 
ابن تيمية احلراين،  )1391هـ(،  درء تعارض العقل والنقل،  
الناشر: دار الكنوز األدبية،  الريض،  )د. ط(.

يف  وآدابه  احلوار  أصول  )1415هـ(،   محيد،   ابن 
املنارة  دار  الناشر:  األوىل،   الطبعة  اإلسالم،  

املكرمة.  مكة  جدة،   والتوزيع،   للنشر 
ابن عاشور،  )1997م(،  التحرير والتنوير،  الناشر: 

دار سحنون للنشر والتوزيع )د.ط(.
ابن عادل،  )1419هــ(،  اللباب يف علوم الكتاب،  
الطبعة األوىل،  الناشر: دار الكتب العلمية - بريوت.
الكرمي،   القرآن  تفسري  )1423هـ(،   عثيمني،   ابن 
الدمام. اجلوزي،   ابن  دار  الناشر:  األوىل،   الطبعة: 
ابن عطية األندلسي،  )1413هـ(،  احملرر الوجيز يف 
تفسري الكتاب العزيز،  الطبعة: األوىل،  الناشر: 

دار الكتب العلمية،  لبنان.
ابن فارس،  )1339هـ(،  معجم املقاييس يف اللغة،  

الناشر: دار الفكر،  بريوت )د.ط(
ابن قيم اجلوزية،  )1418هـ(،  الصواعق املرسلة على 
دار  الناشر:  الثالثة،   الطبعة  واملعطلة،   اجلهمية 

الريض. العاصمة 
ابن قيم اجلوزية،  )1415هـ(،  زاد املعاد يف هدي خري 
العباد،  الطبعة: السابعة والعشرون الناشر: مؤسسة 
الرسالة،  بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية،  الكويت. 
ابن قيم اجلوزية،  )د.ت(،  مفتاح دار السعادة ومنشور 
والية العلم واإلرادة،  الناشر: دار الكتب العلمية 

– بريوت )د.ط(. 
العظيم،   القرآن  تفسري  )1420هـ(،   ابن كثري،  
الطبعة: الثانية،  الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
ابن ماجة،  )د.ت(،  سنن ابن ماجة،  الناشر: دار 

)د.ط(. بريوت  الفكر،  
ابن منظور،  )د.ت(،  لسان العرب،  الطبعة: األوىل،  

الناشر: دار صادر،  بريوت. 
مزاي  إىل  السليم  العقل  إرشاد  )د.ت(  السعود،   أبو 
القرآن الكرمي،  الناشر: دار إحياء الرتاث العريب،  

بريوت )د.ط(. 
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أبو حيان األندلسي،  )1422هـ(،  تفسري البحر احمليط،  
الطبعة: األوىل: الناشر: دار الكتب العلمية بريوت.
القرآن  يف  اجلدل  مناهج  )1404ه(،   األملعي،  

الكرمي،  الطبعة: الثالثة. 
احلجاج،   ترتيب  يف  املنهاج  )2001م(،   الباجي،  

الطبعة الثالثة،  الناشر،  دار الغرب اإلسالمي. 
البغوي،  )1403هـ(،  شرح السنة،  الطبعة: الثانية،  

الناشر: املكتب اإلسالمي - دمشق بريوت. 
البغوي،  )1417هـ(،  معامل التنزيل،  الطبعة: الرابعة،  

الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
البيهقي،  )د.ت(،  األمساء والصفات، الطبعة: األوىل،  

الناشر: مكتبة السوادي – جدة.
اجلرجاين،  )1405هـ(،  التعريفات،  الطبعة: األوىل،  

الناشر: دار الكتاب العريب – بريوت. 
اخلطيب البغدادي،  )1412هـ(،  الفقيه و املتفقه،  
الطبعة: الثانية،  الناشر: دار ابن اجلوزي،  السعودية.
اخلازن،  )1399هـ(،  تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل 
يف معاين التنزيل،  الناشر: دار الفكر،  بريوت)د. ط(.
اخلطايب،  )1409هـ(،  أعالم احلديث )شرح صحيح 
البخاري(،  الطبعة: األوىل،  الناشر: جامعة أم القرى 
)مركز البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي(.
املتوهم  العقيدة  أحاديث  )1424هـ(،   الدبيخي،  
الطبعة  ودراسة،   مجًعا  الصحيحني  يف  إشكاهلا 

األوىل،  الناشر: مكتبة دار املنهاج،  الريض. 
يف  املفردات  )1412هــ(،   األصفهاين،   الراغب 
دار  الناشر:  األوىل،   الطبعة:  القرآن،   غريب 

القلم،  الدار الشامية – دمشق،  بريوت.
الزبيدي،  )د.ت(،  اتج العروس من جواهر القاموس،  

الناشر: دار اهلداية )د.ط(.
يف  الرمحن  الكرمي  تيسري  )1420هـ(،   السعدي،  
الناشر:  األوىل،   الطبعة:  املنان،   تفسري كالم 

مؤسسة الرسالة.

السقار،  )د.ت(،  احلوار مع أتباع األدين مشروعيته 
مكة  اإلسالمي،   العامل  رابطة  الناشر:  وآدابه،  

املكرمة )د.ط(. 
الشنقيطي،  )د.ت(،  آداب البحث واملناظرة،  الناشر: 

مكتبة ابن تيمية،  القاهرة)د.ط( . 
الشوكاين،  )1418هـ(،  فتح القدير اجلامع بني فين 
الرواية والدراية من علم التفسري،  الطبعة: الناشر: 

املكتبة العصرية،  بريوت. 
احلوار ومقاصده وغايته يف  أهداف  الطاهر، )د.ت( 

اإلسالم،  )د.ط(.
الطربي،  )1420هـ(،  جامع البيان يف أتويل القرءان،  

الطبعة: األوىل،  الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطحاوي،  )1415هـ(،  شرح مشكل اآلاثر،  الطبعة 

األوىل،  الناشر: مؤسسة الرسالة.
العقل،  )1412ه(،  مباحث يف عقيدة أهل السنة 
املعاصرة  اإلسالمية  احلركات  وموقف  واجلماعة 
منها،  الطبعة:األوىل،  الناشر: دار الوطن،  الريض.

الناشر: دار  الدين،   الغزايل،  )د.ت(،  إحياء علوم 
املعرفة – بريوت )د.ط( .

احمليط،   القاموس  )1426هــ(،   آابدي،   الفريوز 
الطبعة: الثامنة،  الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع،  بريوت.
القاسم،  )1414هـ(،  احلوار مع أهل الكتاب أسسه 
األوىل،   الطبعة:  والسنة،   الكتاب  يف  ومناهجه 

الناشر: دار املسلم للنشر،  الريض.
القرطيب،  )1384هـ(،  اجلامع ألحكام القرآن،  الطبعة: 
القاهرة. املصرية،   الكتب  دار  الناشر:  الثانية،  
اجلاللني،   تفسري  )د.ت(،   السيوطي،   احمللي،  
القاهرة. احلديث،   دار  الناشر:  األوىل،   الطبعة 
وتطبيقاته  آدابه  احلوار  )1425هــ(،   املغامسي،  
الناشر:  األوىل:  الطبعة  اإلسالمية،   الرتبية  يف 
الريض.  الوطين،   للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 
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اإلسالمية  الرتبية  أصول  )1428هـ(،   النحالوي،  
اخلامسة  الطبعة  واجملتمع،   البيت  يف  وأساليبه 

والعشرون،  الناشر: دار الفكر. 
يف  اإلسالمي)1419هـ(،   للشباب  العاملية  الندوة 
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 واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي

د. عبـدهللا بن سليمان املطـلـق
األستاذ املساعد بقسم تقنيات التعليم يف كلية الرتبية-جبامعة القصيم

 
The Reality of Using Faculty Members at Qassim University for Cloud Com-

puting and its Applications in Academic Education

Dr. Abdullah Suliman Al mutlaq
Assistant Professor of Educational Technolgy, Collage of Education-Qassim University 

الكلمات املفتاحية: احلوسبة السحابية، أعضاء هيئة التدريس، 
التعليم األكادميي.

أعضاء  استخدام  درجة  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي 
اليت  الصعوابت  على  التعرف  إىل  إضافة  الطالب،  مع  والتواصل 
تواجههم يف تطبيقها. ولتحقيق أهداف الدراسة مت اتباع املنهج الوصفي 
املسحي؛ حيث مشل جمتمع الدراسة كافة أعضاء هيئة التدريس جبامعة 
واستخدمت  عضًوا،   )318( الدراسة  عينة  واشتملت  القصيم، 
هي:  رئيسة  حماور  ثالثة  مشلت  واليت  البياانت،  جلمع  أداة  االستبانة 
استخدام أعضاء هيئة التدريس للحوسبة السحابية يف كلٍّ من: التعليم 
األكادميي، والتواصل مع الطالب، إضافة إىل الصعوابت اليت تواجههم 
يف استخدام احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا. وأسفرت نتائج الدراسة عن 
تطبيقات  استخدام  مرتفعة على  بدرجة  التدريس  هيئة  أعضاء  اتفاق 
مع  التواصل  يف  وكذلك  األكادميي،  التعليم  يف  السحابية  احلوسبة 
هيئة  أعضاء  لدى  صعوابت  وجود  النتائج  أوضحت  فيما  طالهبم، 
التدريس يف استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية بدرجة منخفضة.

Key Words: Cloud Computing (CC); faculty members; Ac-
ademic learning.

Abstract: The research aimed to find out the applying level 
of faculty members at Qassim University for Cloud Computing 
(CC) in academic education, and to communicate with students, 
in addition to identifying the difficulties they face in applying it. 
To achieve the objectives of the research, the descriptive quan-
titative method was followed. Where the research population 
included all the faculty members at Qassim University, the re-
search sample consisted of (318) members. The questionnaire 
used for data collection, which included three main domains: the 
applying of faculty members for CC in both academic education, 
and communication with students, in addition to the difficulties 
they face in using CC and its applications. The findings revealed 
that the faculty members using CC in teaching as well as in com-
munication with students at high level, while the findings indi-
cated that there are difficulties among faculty members in using 
CC at low level.
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مقدمة:
التطورات  من  العديد  احلديث  العصر  يواجه 
والتحديت يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي املتسارع، 
ومواكبة هذه التطورات يعدُّ حتدًي كبريًا تواجهه املؤسسات 
الرتبوية؛ حيث ظهرت احلاجة امللحة إىل إعادة النظر يف 
تطوير املعرفة وصناعتها لدعم عمليات التعليم والتعلُّم، 
وأصبح التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد ضرورة تفرضها 
لإلمكاانت  ونظرًا  احلديث؛  املعرفة  جمتمع  متطلبات 
احملدودة لتخزين البياانت على أجهزة احلاسب الشخصية، 
عمالقة  رقمية  مستودعات  إىل  حاجة  هناك  أصبحت 
وميكن  البياانت،  من  هائلة  استيعاب كميات  ميكنها 
والزمان؛  ابملكان  التقيد  دون  منها  البياانت  استدعاء 
السحابية،  ابحلوسبة  يُعرف  ما  حنو  التوجه  بدأ  لذلك 
واليت تستند إىل مراكز بياانت متطورة تُقدِّم مساحات 
العامل. نواحي  مجيع  من  للمستخدمني  ختزينية كبرية 
ويرى إركان )Ercan,2010( أنَّ احلوسبة السحابية تعدُّ 
واحدة من االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم، وهلا 
أتثرٌي كبرٌي على مسار العملية التعليمية. كما يشري زكري 
)2012م( إىل أنَّ التطورات املتالحقة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت فرضت على اجلامعات اإلفادة 
من التقنيات احلديثة، وتوظيفها يف حتقيق أهدافها وأتدية 
والتعلم  التعليم  عملية  التقنية يف  دمج  وأصبح  أدوارها، 
وهذا  التعليمية.  العملية  لتحسني كفاءة  مطلًبا ضروريًّ 
ما أكَّده عبداحلميد وموسى )2017م( من أنَّ التطور 
التكنولوجي أثَّر بدرجة كبرية يف كل جمريت احلياة ومنها 
التعليم  لتطوير  العاملية  التوجهات  فأصبحت  التعليم، 
ابلتكنولوجيا،  دجمه  حنو  ابلتحول  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبطة 
لتعزيز التحول إىل جمتمع املعرفة الرقمي القائم على نشر 
املعرفة وسهولة احلصول عليها وإاتحة املعلومات، هبدف 

حتقيق التعلُّم والتطور املستمر مدى احلياة.
ويف هذا الصدد، أصبحت احلاجة ملحة إىل استخدام 
مستوى  تناسب  متقدمة  تعليمية  وتطبيقات  برامج 

املتعلمني وقدراهتم، وتسمح بتبادل اخلربات مع اآلخرين، 
إلكرتونية  تعليمية  تطبيقات  عدة  ظهور  إىل  أدَّى  مما 
هتدف إىل بناء جمتمع معرفة متكامل، األمر الذي تتبناه 
العديد من املؤسسات التعليمية )ريح، 2014م(. كما 
ظهرت يف السنوات القليلة املاضية مصطلحات متعددة 
فقد يطلق عليها  السحابية،  ترتبط ابحلوسبة  األشكال 
خدمة التخزين السحايب، أو التطبيقات السحابية، أو 

أنظمة التشغيل السحابية )أبو احلكمة، 2019م(.
احلوسبة  أنَّ  )2019م(  وآخرون  انجي  أبو  ويرى 
عامل  وأنَّ  احلديث،  التقين  العصر  لغة  ابتت  السحابية 
 Digital( اإلنرتنت سيتحول تدرجييًّا إىل مستودع رقمي
repositories( ختزن فيه أغلب بياانت العامل على مستوى 

األفراد واملؤسسات السيما التعليمية منها، وحماولة هذه 
املؤسسات اإلفادة من تطبيقاهتا املختلفة يف إدارة احملتوى 
املتعلم  على  َيسُهل  بشكل  وتقدميه  الرقمي  التعليمي 

احلصول عليه يف أي وقٍت ومن أي مكاٍن.
ومن أهم التطبيقات التشاركية القائمة على احلوسبة 
ختزين  يتيح  الذي  درايف  جوجل  تطبيق  السحابية 
ومشاركة امللفات، وتطبيق مستندات جوجل الذي يتيح 
إنشاء ومشاركة امللفات النصية، وتطبيق جداول جوجل 
الذي يتيح إنشاء جداول البياانت ومعاجلتها إحصائًيا، 
ومشاركة  إنشاء  يتيح  الذي  جوجل  عروض  وتطبيق 
العروض التقدميية، وتطبيق مناذج جوجل الذي يتيح إنشاء 
االختبارات وتصحيحها آليا، وتطبيق مواقع جوجل الذي 
يتيح إنشاء املواقع الشخصية والتعليمية )سيد، 2017م(.
وتوضح البنيان )2018م( أنَّ احلوسبة السحابية متثل 
مستحداًث تكنولوجيًّا سهل االستخدام، يوفر بيئة فّعالة 
على اإلنرتنت؛ حيث ميكن استخدام احلوسبة السحابية 
ختزينية كبرية  مساحات  من  توفره  ما  بفضل  بفاعلية 
ميكن الوصول إليها من خالل أجهزة احلاسب املتصلة 
ابإلنرتنت. كما ميكن التشارك فيما بني املتعلمني إلنشاء 
مشاركة  عن  فضاًل  وختزينه،  وإدارته  التعليمي  احملتوى 



77 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 75-98،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

احلوسبة  وتعدُّ  التدريبية.  واألنشطة  التعليمية  املصادر 
السحابية من اخلدمات اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت 
عند  التكلفة ومضمونة  قليلة  منصات عمل  تُقدِّم  اليت 
الطلب، واليت ميكن الوصول إليها واستخدامها بسهولة 

.)Lizhe and Gregor, 2009(
الدهشان،  2011م؛  )املنريي،  من:  كلٌّ  ويشري 
2017م( إىل أنَّ احلوسبة السحابية متكِّن عضو هيئة 
التدريس من الدخول إىل ملفاته وتطبيقاته، من خالل 
السحابة دون احلاجة إىل توافر التطبيق يف جهازه، فتتيح 
احلوسبة السحابية لعضو هيئة التدريس مشاركة احملتوى 
تطبيقات  تتيحها  اليت  املشاركة  أدوات  عرب  التعليمي 
لطالبه  دروسه  تقدمي  ميكنه  السحابية، كما  احلوسبة 
االختبارات  وضع  له  تتيح  خالهلا. كما  من  بُعد  عن 
والدروس والواجبات والعروض التعليمية على تطبيقاهتا 

حىت يتمكَّن املتعلمون من الوصول إليها عند احلاجة.
السحابية  احلوسبة  أنَّ  )2014م(  العليمي  ويذكر 
للمتعلمني  أصبحت اجتاًها تقنيًّا مهًما؛ حيث أاتحت 
إمكانية اإلفادة من املميزات املتقدمة من مزوِّدي احلوسبة 
والتطبيقات  الربامج  إىل  الوصول  وأاتحت  السحابية، 
املوجودة  التخزين  مساحات  من  واإلفادة  واألجهزة، 
أنَّ  )2011م(  هللا  عطا  توضح  السحابة. كما  على 
هناك العديد من األسباب اليت جتعل منظومة احلوسبة 
يقل  حيث  التعليمية؛  للمؤسسات  ضرورية  السحابية 
على  احمللية  للشبكات  احلاسب  مستخدمي  اعتماد 
املادية  األجزاء  إمكاانت  وكذلك  والربامج،  التطبيقات 
)Hardware( املوجودة يف أجهزهتم، وبداًل من ذلك يتم 
االعتماد على إمكاانت األجهزة املكونة لنظام احلوسبة 
احلوسبة  أنَّ  )2018م(  السعيد  ويؤكِّد  السحابية. 
املتعلمني  لدى  التعلم  أثر  بقاء  على  تعمل  السحابية 
ابجلامعة، واحتفاظهم ابملعلومات وتنمية االجتاه اإلجيايب 
حنوها، لسرعة الوصول إىل تطبيقاهتا وخدماهتا مبستويهتا 
املتعددة عرب أجهزة احلاسوب أو ما يقوم مقامها. كما 

أشار جانغ )Jang, 2014( إىل أنَّ احلوسبة السحابية متّكن 
املتعلمني من دراسة مواد خمتلفة وفًقا لتوجهاهتم الفكرية، 
ومستويت استخدام األجهزة احملمولة والكتب املدرسية 
الرقمية يف أيِّ وقٍت ومن أيِّ مكاٍن وعلى أيِّ جهاٍز.
 Wang, Chen and Khan,( وانج وشني وخان  وأكَّد 
2014( أنَّ التعليم اإللكرتوين عرب احلوسبة السحابية يؤثر 

على عملية التعليم والتعلُّم، وذلك من وجهة نظر املعلمني 
واملتعلمني، وأنَّ احلوسبة السحابية تسهل احلصول على 
املعرفة من خالل األجهزة احملمولة، كما أنَّ التعلم املتنقل 
من خالل احلوسبة السحابية يفيد املتعلمني يف الفصول 
الفصول  إدارة  يف  املعلمني  إفادة  عن  فضاًل  الدراسية، 
الدراسية. كما أوضحت العييد )2014م( أنَّ املتعلمني 
 )Google drive( جوجل  حمرك  استخدام  أن  يعتقدون 
أسهم يف زيدة التفاعل واالتصال بني أعضاء اجملموعة 
العمل  حتسني  على  وساعد  املتعلمني،  من  الواحدة 
الوصول  طرق  من  وسهل  اإلنتاجي،  والعمل  التعاوين 
العليا. التفكري  مهارات  واستخدام  املعلومات  إىل 
مما سبق، تتضح أمهية اكتساب عضو هيئة التدريس 
ابجلامعة ملهارات استخدام تقنيات احلوسبة السحابية، 
املتعلمني  مع  للتواصل  التعليمية،  العملية  يف  وممارستها 
التقنية، سواًء كان ذلك  من خالل عدد من األدوات 
احلوسبة  تقدمه  ملا  نظرًا  العاملية؛  أو  احمللية  اخلوادم  عرب 
السحابية من فوائد أمهها السرعة يف التواصل واختصار 
الوقت، وإمكانية التواصل من أيِّ مكاٍن ويف أيِّ وقٍت.

مشكلة الدراسة:
ومميزاته  اإللكرتوين  التعلم  مرونة  من  الرغم  على 
التفاعلية فإنَّ استخدامه وتوظيفه يواجه بعض التحديت 
اخلربات ومصادر  تبادل  اجلامعي، كإمكانية  التعليم  يف 
والفّعال  املستمر  التواصل  ضمان  وضعف  املعلومات، 
للعمل عن  التدريس؛ نظرًا  املتعلمني وأعضاء هيئة  بني 
مشكالت  من  املقرر  أستاذ  يواجهه  عّما  فضاًل  بُعد، 
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إجياد  يف  تتمثل  واليت  لطالبه،  املعرفة  نقل  عملية  أثناء 
أفضل الطرق اليت متكنهم من إعمال عقوهلم الكتساب 

املعرفة )احلسن، 2016م(.
وهناك عدد من الدراسات اليت ُأجريت يف اململكة 
احلوسبة  تطبيق  فاعلية  عن  وأسفرت  السعودية  العربية 
السحابية يف حتسني جودة املخرجات التعليمية؛ حيث 
توصَّلت دراسة الرشيد )2018م( إىل وجود اجتاهات 
إجيابية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة السعودية 
السحابية  اإللكرتونية حنو دورهم يف استخدام احلوسبة 
بنسبة )80٪(، وحنو دور طالهبم يف استخدامها بنسبة 
)83.4٪(. فيما توصلت دراسة النملة )2017م( إىل 
وجود أثٍر إجيايب كبري الستخدام تقنية احلوسبة السحابية 
من قبل أعضاء هيئة التدريس؛ حيث عاد ابلفائدة على 
إكساب طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
أشارت  كما  اإللكرتونية.  الدروس  تصميم  كفايت 
دراسة حممد )2013م( إىل ضرورة تفعيل دور احلوسبة 
السحابية يف العملية التعليمية جبامعة امللك عبدالعزيز؛ 
مقارنة ابملستحداثت  استخدامها ضعيًفا  حيث اليزال 
إىل  )2017م(  العريين  دراسة  توصلت  فيما  األخرى. 
فاعلية برانمج إلكرتوين مقرتح لتنمية مهارات استخدام 
الرتبية  طالبات كلية  لدى  السحابية  احلوسبة  تطبيقات 
العمري  دراسة  أسفرت  وكذلك  القصيم.  جامعة  يف 
قائم على  فاعلية برانمج تدرييب مقرتح  )2014م( إىل 
التقين يف  األداء  تعزيز  يف  التشاركية  السحابية  احلوسبة 
جامعة طيبة. وقدَّمت دراسة بنات )2020م( منوذًجا 
يف  السحابية  احلوسبة  تكنولوجيا  الستخدام  مقرتًحا 
مالءمة  عن  الدراسة  أسفرت  حيث  األردنية؛  اجلامعة 
احلوسبة  لتطبيق  جًدا  مرتفعة  بدرجة  املقرتح  النموذج 

السحابية يف التدريس والتقومي واألنشطة التعليمية.
ومنها  املشكالت،  من  العديد  اجلامعات  وتواجه 
وتقنية  االتصاالت  جمال  املتسارعة يف  التغريات  مواكبة 
توفري  اجلامعة  من  يتطلب  الذي  األمر  املعلومات، 

حيتم  حيث  التغريات؛  هذه  ملواجهة  الالزمة  امليزانيات 
بدرجة  التقنية  استخدام  متعلم  على كل  احلايل  العصر 
فّعالة يف التعليم اجلامعي، لالرتقاء جبودة التعليم وإيصال 
املعلومات يف أقصر وقٍت ممكن وأبقل جهد، هبدف إعداد 
املتعلمني ملواجهة حتديت العصر )إمساعيل، 2016م(.
ويؤكد النشوان )2016م( أنَّه على الرغم من أمهية 
جماالت  يف  حتققها  اليت  واخلدمات  السحابية  احلوسبة 
ا مازالت يف بدايتها  احلياة عامة ويف التعليم خاصة، فإهنَّ
للرتبويني  جمااًل خصًبا  تعدُّ  ا  أهنَّ النامية، كما  الدول  يف 
ملسايرة التوجهات العاملية احلديثة يف جمال التعليم، وذلك 
من خالل التعلم املتمركز حول املتعلم أو التعلم املتمركز 

حول نواتج التعلم.
من هذا املنطلق، فإنَّه ميكن تسليط الضوء على واقع 
استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة 
السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي، وذلك نظرًا 
أعضاء  كفايت  دراسة  تتطلب  حبثية  فجوة  لوجود 
احلوسبة  أدوات  استخدام  يف  ابجلامعة  التدريس  هيئة 
السحابية، وما تتطلبه األنشطة العملية لتطبيقها، والنظر 
يف ما يواجهه عضو هيئة التدريس من واقع وحتديت يف 

املمارسات التعليمية ومشاركة الطلبة يف األنشطة.
أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
التدريس 	  هيئة  استخدام أعضاء  واقع  ما 

التعليم  يف  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة 
األكادميي؟

ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة 	 
مع  التواصل  يف  السحابية  للحوسبة  القصيم 

الطالب؟
التدريس 	  هيئة  أعضاء  استخدام  صعوابت  ما 

وتطبيقاهتا  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة 
يف التعليم األكادميي؟
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درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة 
السحابية يف التعليم األكادميي والتواصل مع طالهبم وما 
)الدرجة  متغريات  إىل  تُعزى  صعوابت،  من  يواجهون 
العلمية، وسنوات اخلربة العملية، وعدد املقررات اليت مت 

تدريسها ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية(؟
أهداف الدراسة:

الكشف عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس . 1
التعليم  يف  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة 

األكادميي.
التعرف على واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس . 2

جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التواصل مع 
الطالب.

التدريس . 3 هيئة  أعضاء  استخدام  صعوابت  حتديد 
يف  وتطبيقاهتا  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة 

التعليم األكادميي.
الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية . 4

التدريس جبامعة  بني درجة استخدام أعضاء هيئة 
األكادميي  التعليم  يف  السحابية  للحوسبة  القصيم 
والتواصل مع طالهبم وما يواجهون من صعوابت، 
تُعزى إىل متغريات )الدرجة العلمية، وسنوات اخلربة 
العملية، وعدد املقررات اليت مت تدريسها ابستخدام 

تطبيقات احلوسبة السحابية(؟
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:
تتناول الدراسة جمال استخدام أعضاء هيئة التدريس 
للحوسبة السحابية يف ممارساهتم التدريسية ابجلامعة، وهو 
واهتماماهتا  احلديثة  الرتبوية  املمارسات  يف  مهم  عنصر 
التعليم  خمرجات  حتسني  يف  لإلسهام  التقنية  بتوظيف 

والتعلم بصورة فّعالة.
ومتكينها  السحابية  احلوسبة  خدمات  دور  إبراز 

الفّعال يف التدريس اجلامعي.

احلوسبة  استخدام  من  حتدُّ  اليت  الصعوابت  حتديد 
العمل  للمساعدة على  التدريس اجلامعي  السحابية يف 

إلجياد حلول هلا.
التوصيات  من  عدًدا  الدراسة  تقدم  أن  املأمول  من 
القرار،  صنع  وجهات  القصيم  جامعة  يف  للمسؤولني 
احلوسبة  استخدام  واقع  على  التعرف  إىل  وإرشادهم 
وتطوير  لتوظيفها  املناسبة  اآلليات  واتباع  السحابية، 
احلوسبة  ابعتبار  اجلامعة،  يف  التدريسية  املمارسات 
السحابية أحد احللول املمكنة يف حتسن العملية التعليمية 

بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
تُقدم الدراسة أداة لتقومي استخدام احلوسبة السحابية 
حتسني كفايت  على  والعمل  األكادميي،  التعليم  يف 
التدريسية  املمارسات  وتطوير  التدريس،  هيئة  أعضاء 

بتوظيف اخلدمات اليت تقدمها السحب احلاسوبية.
حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على الكشف 
عن مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم 
األكادميي،  التعليم  يف  وتطبيقاهتا  السحابية  للحوسبة 
الطالب،  مع  والتواصل  )التدريس،  جماالت  يف  وذلك 

والصعوابت اليت حتدُّ من توظيفها(.
احلدود البشرية: أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم.

احلدود املكانية: جامعة القصيم.
العام  من  الثاين  الدراسي  الفصل  الزمنية:  احلدود 

الدراسي 1442ه.
:)Cloud Computing( مصطلحات الدراسة: احلوسبة السحابية

ا:  السحابية أبهنَّ احلوسبة  يُعرَّف عبدهللا )2019م( 
"تقنية تتضمن العديد من التطبيقات اليت تساعد على 
وشبكة  احلاسب  جهاز  خالل  من  التشاركي  العمل 
اإلنرتنت؛ حبيث ميكن الوصول إىل أيِّ ملٍف من امللفات 

املخزنة ومشاركتها مع اآلخرين" )ص157(.
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ا: تقنية يوفرها بعض  ويُعّرِفها الباحث إجرائيًّا أبهنَّ
ملساعدة  العامليني  اإللكرتونية  اخلدمات  مزوِّدي 
توفري  خالل  من  واملتعلمني  التدريس  هيئة  أعضاء 
مساحات ختزينية عمالقة، وكافة الربامج األساسية اليت 
املتعلم  أو  التدريس  هيئة  عضو  إليها  حيتاج  أن  ميكن 
وفعَّال،  تشاركي  بشكل  التعليمية  العملية  ملمارسة 

وتنشيط عملية التعلم اجلماعي عن بُعد.
اإلطار املفاهيمي للدراسة:
مفهوم احلوسبة السحابية:

يُعرِّف هارمتان )Hartmann, 2017( احلوسبة السحابية 
املصادر  استخدام  تسهل  اليت  األساليب  "أحد  ا:  أبهنَّ
الربجميات  على  للحصول  وتعطي صالحية  احلاسوبية، 
اليت يتم فيها تقدمي املوارد احلاسوبية كخدمات، ويتاح 
دون  اإلنرتنت  شبكة  عرب  إليها  الوصول  للمتعلمني 
احلاجة إىل امتالك املعرفة ابلبنية التحتية اليت تدعم هذه 

اخلدمات )ص191(.
ا: "استخدام الطالب  ويُعّرِفها القرين )2019م( أبهنَّ
واملعلمني لتطبيق جوجل درايف )Google drive( والوصول 
االتصال  بوساطة  حاسب  أي  من  املخزنة  للملفات 
 )Online( ابإلنرتنت. وسهولة اإلرسال والوصول مباشرة
من  املقدمة  واملشروعات  والتدريبات  البياانت  لقاعدة 
املعلمني  بني  الراجعة  التغذية  على  واحلصول  الطالب، 
واملتعلمني. كما تسهل التواصل بني الطالب واحلصول 
على  وتساعدهم  بطرٍق جديدة  والتعلم  املساعدة  على 

إدارة مشروعاهتم وواجباهتم" )ص461(.
من التعريفات السابقة يتضح أنَّ احلوسبة السحابية 
نظام حوسبة يضم جمموعة من األجهزة االفرتاضية املرتابطة 
عرب شبكة اإلنرتنت، وتقدم خدمات ومساحات ختزينية 
مقدم  بني  تتم  اتفاقية  خالل  من  للمستفيدين  كبرية 
خالهلا  من  للمستفيدين  وميكن  واملستفيد.  اخلدمة، 
ختزين بياانهتم ومعلوماهتم على األجهزة االفرتاضية عرب 

اخلوادم العمالقة يف أيِّ وقٍت ومن أيِّ مكاٍن.
استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم:

 Karamete, 2015م؛  )خليفة،  من:  يلخص كل 
Ding & Xiong, 2015 ;2015؛  Duan, 2016؛ الدهشان، 

2017م(، كيفية توظيف واستخدام احلوسبة السحابية 
وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية، وذلك كما هو موضح 

يف اآليت:
التدريس تقدمي  بُعد: ميكن لعضو هيئة  التعليم عن 
إمكانية  مع  بُعد،  عن  للمتعلمني  الدراسية  احملاضرات 
املتعلمني  مع  والعروض  التعليمية  األنشطة  مشاركة 

لالطالع عليها وقت احلاجة.
تطبيقات  استخدام  ميكِّن  التدريس:  طرق  تنوع 
من  التدريس  هيئة  عضو  املختلفة  السحابية  احلوسبة 

تنويع ممارساته التدريسية.
االختبارات اإللكرتونية: ميكن لعضو هيئة التدريس 
املشروعات  وإرسال  اإللكرتونية،  االختبارات  إعداد 
مع سهولة  للمتعلمني،  التعليمية  واألنشطة  والتدريبات 

الوصول إىل املشروعات املقدمة من املتعلمني.
وصول  إمكانية  اجملانية:  والتطبيقات  الربجميات 
من  العديد  إىل  واملتعلم  التدريس  هيئة  عضو  من  كل 
توافر  إىل  احلاجة  دون  اجملانية،  والتطبيقات  الربجميات 

التطبيق يف أجهزهتم الشخصية.
مساحات ختزينية كبرية: ميكن لعضو هيئة التدريس 
وآمنة  ختزينية كبرية  مساحات  على  احلصول  املتعلم  أو 
حلفظ البياانت، مع تقدمي منصات إلكرتونية وإمكانية 

التعلُّم ابستخدام تقنية الفصول االفرتاضية.
تعلم متمركز حول املتعلم: تدعم تطبيقات احلوسبة 
الدور  خالل  من  للمتعلم،  البنائي  التعلم  السحابية 
اإلجيايب النشط الذي يقوم به أثناء عملية التعلم؛ فهي 
البياانت  مصادر  من  العديد  يف  البحث  للمتعلم  تتيح 
واملواقع التعليمية، وترفع من مستوى التعلم الذايت لديه.
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ال  التعليمية  املؤسسات  معظم  التكاليف:  توفري 
وشراء  لتشغيل  املطلوبة  التحتية  والبنية  املوارد  متتلك 
مبستوى  ترتقي  اليت  الربجميات  من  احلديثة  اإلصدارات 
ميكن  السحابية  احلوسبة  توظيف  خالل  ومن  التعليم، 
اإلنرتنت  بشبكة  مرتبطة  حاسب  أجهزة  أية  استخدام 
لإلفادة من تطبيقات احلوسبة السحابية، دون شرط أن 

تكون األجهزة مبواصفات معينة.
العملية  عناصر  بني  والتواصل  التعاون  تشجيع 
السحابية  التعليمية: ميكن استخدام تطبيقات احلوسبة 
التعلم التشاركي؛  القائمة على  التدريس  ملساندة طرائق 
متعلم  لكل  مستقل  جملٍد  إبنشاء  تسمح  ا  إهنَّ حيث 
واستخدام جملدات تشاركية بني جمموعة من املتعلمني، 
مما يتيح للمتعلمني تلقي لتغذية الراجعة املناسبة من أستاذ 
املادة، ومن أقراهنم كذلك يف أيِّ وقٍت ومن أيِّ مكاٍن.

االرتقاء خبربة التعلم: حيث توفر احلوسبة السحابية 
استخدام  خالل  من  وتنوًعا،  ثراًء  أكثر  تعلم  خربة 
تطبيقات وبرجميات إلكرتونية حديثة؛ مما يتيح للمتعلمني 
اكتساب املعرفة من خالل اخلربات التفاعلية والتواصل 

الفّعال فيما بينهم، األمر الذي جيعل التعلم ذا معىن.
احلوسبة  تطبيقات  استخدام  أنَّ  يتضح  سبق،  مما 
خفض  على  يساعد  التعليمية  العملية  يف  السحابية 
الكلفة املادية، ويوفر الربجميات وأنظمة التشغيل املناسبة، 
احلاسوبية  املتعلقة ابلربجميات  الفنية  الصعوابت  ويتالىف 
وعدم  البياانت،  تشارك  وصعوبة  املعلومايت  واالخرتاق 
احلاسب  أجهزة  على  الكافية  التخزينية  املساحة  توافر 

مبعظم اجلامعات يف اململكة.
عناصر احلوسبة السحابية:

يوضح كل من )Hamid, 2010؛ Zhang et al., 2010؛ 
زكي، 2012م؛ اجلهين، 2013م؛ Fernandez, 2014؛ 
عمار، 2016م( مكوانت احلوسبة السحابية فيما يلي:

األجهزة )Devices(: وتشمل مجيع مصادر السحابة 

املادية املسؤولة عن إدارهتا ومن ضمنها اخلوادم، وأنظمة الطاقة 
والتربيد وأجهزة التوجيه، واحملوالت، واملقابس، وغريها.
اهلرم  قمة  تنال   :)Software( والربجميات  التطبيقات 
اليت توفرها  التطبيقات  التسلسلي، وتشتمل على مجيع 
السحابة للمستخدمني، وختتلف تطبيقات السحابة عن 
التطبيقات املعتادة يف توافرها مع اخنفاض تكلفة تشغيلها.
ابلطبقة  وتُعرف   :)Infrastructure( التحتية  البنية 
ومساحات  املصادر  من  جمموعة  وتشكل  االفرتاضية، 

التخزين اليت تستخدم تقنيات الواقع االفرتاضي.
التحتية،  البنية  على  وتعتمد   :)Platform( املنصة 
وتتألف من أنظمة التشغيل والتطبيقات هبدف ختفيف 
التطبيقات عرب  بنشر  املستخدمني  أجهزة  العبء على 

أجهزة أو خوادم افرتاضية.
وهكذا يتضح أنَّ استخدام احلوسبة السحابية يتطلب 
توافر عدد من العناصر اليت تتكون منها بيئة العمل عرب 
وأجهزة  احلاسوبية  األجهزة  وهي  اإللكرتونية،  السحابة 
واملنصة  الالزمة  التقنية  التحتية  البنية  وتوافر  التخزين، 

والتطبيقات املتنوعة.
متطلبات استخدام احلوسبة السحابية يف اجلامعات:

يوضح عبداحلميد وموسى )2017م( املتطلبات اليت 
جيب توافرها يف اجلامعة لإلفادة من تطبيقات احلوسبة 

السحابية:
التوعية أبمهية احلوسبة السحابية ونشر ثقافتها لدى 
واملتعلمني،  التدريس  هيئة  وأعضاء  اجلامعية  القيادات 
وورش  النقاش،  وحلقات  النشرات،  خالل  من  وذلك 

العمل، والندوات، واملؤمترات.
من  املزيد  إلجراء  والباحثني  املتخصصني  توجيه 
األحباث اليت تتناول احلوسبة السحابية من زواي خمتلفة 

وبيان كيفية اإلفادة منها يف العملية التعليمية.
التأكد من جتهيزات البنية التحتية الالزمة للحوسبة 
السحابية، خصوًصا أنَّ بعض اخلدمات السحابية تدعم 
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التقنيات املتوافرة وتزيد من فاعليتها.
عمل إسرتاتيجية لتحسني بيئة تقنية املعلومات، والتأكد 
من استعداد الشبكات العتماد احلوسبة؛ حيث إنَّ الشبكة 
جزٌء مهم لتوفري األمن وجودة اخلدمات على نطاق واسع.
مساعدة املستخدم على الدخول اآلمن، واإلفادة من 
اخلوادم الضخمة يف إجراء عمليات معقدة قد تتطلب 
املستمرة  الصيانة  ضمان  مع  عالية،  مبواصفات  أجهزة 
وتوفري التحديث الدائم من خالل الشركات املستضيفة.
العوامل  من  جمموعة  هناك  أنَّ  سبق  مما  ويتضح 
اليت جيب توافرها يف املؤسسة اجلامعية قبل الشروع يف 
استخدام أنظمة احلوسبة السحابية؛ حيث جيب توعية 
أعضاء هيئة التدريس واملتعلمني أبمهيتها، ورصد امليزانية 
اخلاصة إبنشاء البنية التحتية الالزمة الستيعاهبا، والتأكد 
من قدرة الشبكات املتوافرة يف اجلامعة على حتمل العمل 
اخلدمات  تقدمي  إىل  إضافة  السحابية،  احلوسبة  عرب 
اللوجستية ملساعدة املستخدمني للوصول إىل املنصات 

املختلفة، واليت تُرصد عرب أنظمة احلوسبة السحابية.
معوقات استخدام احلوسبة السحابية:

يبني كلٌّ من: )Shyshkina, 2013؛ خليفة، 2015م؛ 
الزين، 2018م؛ الزهراين، 2019م(، معوقات استخدام 

احلوسبة السحابية يف العناصر اآلتية:
أثناء  أخرى  مواقع  إىل  ابلدخول  املتعلمني  انشغال 
عند  املخزنة  املعلومات  إىل  الوصول  وصعوبة  الدراسة، 
وجود عطل يف املوقع. كما قد ال تتوافر شبكة اإلنرتنت 
لدى بعض املتعلمني، األمر الذي يصعب معه اطالعهم 

على احملتوى الدراسي.
هيئة  أعضاء  أتهيل  وقصور  التحتية،  البنية  ضعف 
التدريس الستخدام وتوظيف هذه التطبيقات، مما يعوق 

إمكانية التوسع يف استخدامها يف العملية التعليمية.
جهة  لدى  خمزنة  امللفات  واخلصوصية كون  األمن 
املعلومات  أمن  بشأن  خماوف  هناك  فإنَّ  أخرى، 

هجوم  بعدم  ضمان كامل  هناك  فليس  وخصوصيتها، 
عن  مسؤول  اثلث  طرف  فهناك  املعلومات،  قراصنة 

احلفاظ على أمن وخصوصية البياانت واملعلومات.
احلوسبة  تفرض  حيث  السيطرة؛  وفقدان  التبعية 
يف كلِّ  اخلدمة  مزوِّدي  على  التام  االعتماد  السحابية 

شيٍء يصهم كون السحابة بيئة مغلقة برجميًّا.
على  قادرة  غري  اخلدمة  هذه  فالتزال  املرونة،  قلة 
توفري كل متطلبات املستخدم، وغالًبا ما حيدث فقدان 

للبياانت عند حتديث األنظمة والربجميات للسحابة.
املعرفة والتكامل يف استخدام السحابة يتطلب معرفة 
تقنية واسعة يف التعامل مع الربجميات قد ال ميتلكها البعض.
اتصال  وجود  السحابية  احلوسبة  استخدام  يتطلب 
هي  اإلنرتنت  توافر  فمشكلة  ابإلنرتنت،  وسريع  دائم 
وتعدُّ  النامية،  الدول  يف  الرئيسة  املشكالت  إحدى 
محاية حقوق امللكية الفكرية إحدى املشكالت اليت تثري 
خماوف مستخدمي تلك اخلدمات، فال توجد ضماانت 

بعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية للمستخدمني.
السحابية  احلوسبة  أنَّ  يتضح  سبق  ما  ابستعراض 
شأهنا شأن أية خدمة من اخلدمات اإللكرتونية تواجه 
عدًدا من التحديت اليت قد حتول دون تطبيقها، وقد 

تكون هذه التحديت اجتماعية، أو مادية، أو فنية.
الدراسات السابقة:

هدفت دراسة العريين )2017م( إىل الكشف عن 
فاعلية برانمج إلكرتوين مقرتح لتنمية مهارات استخدام 
تطبيقات احلوسبة السحابية لدى طالبات كلية الرتبية يف 
جامعة القصيم. وتوصَّلت الدراسة إىل وجود أثٍر إجيايب 
املعريف  اجلانبني  حتسني  يف  املقرتح  اإللكرتوين  للربانمج 

واألدائي لدى الطالبات يف التطبيق البعدي.
كما وهدفت دراسة الرشيد )2018م( إىل التعرف 
على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية 
التعليم  اإللكرتونية حنو استخدام احلوسبة السحابية يف 
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اإلجيايب  االجتاه  الدراسة  نتائج  وأوضحت  اإللكرتوين. 
ألعضاء هيئة التدريس حنو استخدام احلوسبة السحابية.
بينما هدفت دراسة الزين )2018م( إىل الكشف عن 
فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات توظيف تطبيقات 
احلوسبة السحابية لدى أعضاء هيئة التدريس يف العملية 
التعليمية. وتوصلت النتائج إىل فاعلية الربانمج التدرييب 
ألعضاء هيئة التدريس يف توظيف احلوسبة السحابية يف 

العملية التعليمية.
وجاءت دراسة السعيد )2018م( إىل التعرف على 
املعريف  التحصيل  تنمية  يف  السحابية  احلوسبة  فاعلية 
لطالب مقرر تقنيات التعليم يف جامعة طيبة وبقاء أثر 
فاعلية  عدم  الدراسة  نتائج  وأوضحت  لديهم.  التعلم 
احلوسبة السحابية يف تنمية التحصيل املعريف املباشر، كما 
التعلم  أثر  بقاء  السحابية يف  فاعلية احلوسبة  أوضحت 
واالحتفاظ مبعلومات املقرر وتنمية االجتاه اإلجيايب، حنوها 
لسرعة الوصول إىل تطبيقاهتا وخدماهتا مبستويهتا املتعددة.

تصميم  إىل  )2019م(  منور  دراسة  هدفت  بينما 
جبامعة  العليا  الدراسات  لكلية  إلكرتوين  تعليم  نظام 
من  لالستفادة  خاصة  سحابة  على  ورفعه  اجلزيرة  
الوصول  وتسهيل  السحابية،  احلوسبة  تقنية  خدمات 
للمحاضرات والبحوث العلمية لتحقيق التفاعل الكايف 
بني طلبة كلية الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس 
الطلبة  من  أن ٪95  عن  النتائج  وأسفرت  والباحثني. 
واألساتذة قد أيدوا فكرة تطبيق هذا النظام يف الكلية، 

كونه يساعد كثريًا على أداء الواجبات بصورة مرنة.
منوذج  تطوير  إىل  )2020م(  بنات  دراسة  وسعت 
متهيدي مقرتح الستخدام تكنولوجيا احلوسبة السحابية 
يف اجلامعة األردنية، والكشف عن درجة مالءمة النموذج 
املقرتح من وجهة نظر اخلرباء. وأظهرت النتائج مالءمة 
احلوسبة  جمال  وجاء  مرتفعة،  بدرجة  املقرتح  النموذج 
السحابية يف التدريس يف املرتبة األوىل، وجمال الفلسفة 

يف املرتبة السابعة واألخرية.

 Taufiq-Hail et( وجاءت دراسة توفيق هايل وآخرون
al., 2021( إىل التعرف على فاعلية منوذج مقرتح لتوظيف 

احلوسبة السحابية يف العملية التعليمية ابجلامعات احلكومية 
املاليزية. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود توجه إجيايب 
لدى الطلبة حنو توظيف احلوسبة السحابية يف العملية 
التعليمية؛ نظرًا لسهولة ومرونة استخدامها، إضافة إىل 
فوائدها يف احلصول على املعلومات من مصادر متعددة.
 Bhardwaj, et( وآخرون  ابردواج  دراسة  وهدفت 
al., 2021( إىل الكشف عن العوامل املؤثرة يف توظيف 

احلوسبة السحابية يف مؤسسات التعليم العايل يف اهلند، 
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود جمموعة من العوامل 
التعليم  يف  السحابية  احلوسبة  توظيف  يف  تؤثر  اليت 
التكنولوجي،  والتوافق  التنافسية،  امليزة  اجلامعي، وهي: 
واالستعداد التكنولوجي، ودعم القيادة العليا، واملخاوف 

األمنية، والدعم احلكومي، ودعم مزودي اخلدمة.
التعليق واإلفادة على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة؛ 
من حيث تناول واقع تطبيق احلوسبة السحابية يف التعليم 

اجلامعي بوجٍه عام.
اإلطار  مبحاور  إملاًما  السابقة  الدراسات  أعطت 
الرئيسة  احملاور  حول  مفيدة  خلفية  وتكوين  النظري، 
موضوع  لطبيعة  وفًقا  إليها  التطرق  الواجب  والفرعية 
هيئة  أعضاء  استخدام  واقع  يتناول  الذي  الدراسة، 
التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا 

يف التعليم األكادميي.
اختيار املنهج البحثي املناسب للدراسة وهو املنهج 

الوصفي املسحي.
املهمة  الرتبوية  املراجع  من  جمموعة  على  التعرف 
احلوسبة  مبوضوع  الصلة  ذات  والدراسات  واألدبيات 

السحابية واستخداماهتا.
كما أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة، 
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يف بناء أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبانة وحتديد حماورها.
التعرف على األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل 

البياانت.
املنهجية واإلجراءات:

منهج الدراسة:
ملناسبته  نظرًا  املسحي؛  الوصفي  املنهج  اتباع  مت 
الدراسة؛ حيث ميكن من خالله اإلجابة عن  موضوع 
أسئلة الدراسة، وحتقيق أهدافه من خالل الكشف عن 
القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  مدى 

للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي.

جمتمع الدراسة وعينته:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة القصيم، والبالغ عددهم حوايل )3000( عضٍو، 
فيما اُختريت عينة عشوائية بسيطة قوامها )341( مفردة 
االستبانة  ُوّزِعت  وقد   .)Krejcie and Morgan, 1970(
 )318( عدد  وصل  وقد  العينة،  أفراد  على  إلكرتونًيا 
استبانة صاحلة للتحليل، وقد اُستبعدت )23( استبانة 

غري صاحلة للتحليل.
مواصفات عينة الدراسة:

جدول )1( مواصفات عينة الدراسة.
عدد املقررات اليت ُدرِّست ابستخدام احلوسبة السحابيةسنوات اخلربة التدريسيةالدرجة العلمية

٪العدداملقررات٪العدداخلربة٪العددالدرجة

%11034.6ال يوجد%247.5أقل من مخس سنوات%61.9أستاذ

%14244.7أقل من 5 مقررات%1017053.5-5 سنوات%5316.7أستاذ مشارك

%8278.5-5 مقررات%12439.0أكثر من 10 سنوات%16351.3أستاذ مساعد

%15196.0-9 مقررًا---%8225.8حماضر

%206.3أكثر من 15 مقررًا---%144.4معيد

318100اجملموع318100اجملموع318100اجملموع

عينة  من  األكرب  النسبة  أنَّ  إىل   )1( جدول  يشري 
 ،)٪51.3( بنسبة  مساعد  أستاذ  درجة  على  الدراسة 
أستاذ  فئة  مث   ،)٪25.8( بنسبة  حماضر  فئة  تلتها 
مشارك بنسبة )16.7٪(، مث فئة معيد بنسبة )٪4.4(، 
بنسبة )1.9٪(. ومن حيث سنوات  فئة أستاذ  وأخريًا 
 10-5 خربة  لديهم  من  فئة  جاءت  العملية،  اخلربة 
تلتها   ،)٪53.5( بنسبة  األوىل  املرتبة  يف  سنوات 
بنسبة  سنوات  عشر  من  أكثر  خربة  لديهم  من  فئة 
من  أقل  لديهم خربة  من  فئة  وأخريًا جاءت   ،)٪39(

مخس سنوات يف املرتبة الثالثة بنسبة )٪7.5(. 
هيئة  أعضاء  قام  اليت  املقررات  عدد  حيث  ومن 
السحابية،  احلوسبة  ابستخدام  بتدريسها  التدريس 
أشارت عينة الدراسة إىل أنَّ النسبة األعلى كانت لتقدمي 

أقل من مخس مقررات بنسبة )44.7٪(، فيما أكَّدت 
الدراسة  عينة  من   )٪34.6( نسبته  ما  أنَّ    البياانت 
مل يقوموا ابلتدريس ابستخدام احلوسبة السحابية، كما 
م قاموا بتدريس مخسة  أشار ما نسبتهم )8.5٪( إىل أهنَّ
إىل مثانية مقررات ابستخدام احلوسبة السحابية، يف حني 
كانت نسبة من دّرسوا أكثر من 15 مقررًا )٪6.3(، 

ومن دّرسوا 9-10 مقررات )٪6(.
وتشري مواصفات عينة الدراسة إىل أنَّ هناك حماوالت 
حثيثة الستخدام احلوسبة السحابية يف التدريس من قبل 
أعضاء هيئة التدريس، إال أنه مل يتم االعتماد الكلي يف 
العملية التعليمية التعلمية على أدوات احلوسبة السحابية 
يف الوقت احلايل؛ حيث مل تُوظف يف تدريس العديد من 
املقررات، ومل يلتزم هبا العديد من أعضاء هيئة التدريس.
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أداة الدراسة:
متثلت أداة الدراسة يف استبانة إلكرتونية الستطالع 
وتكوَّنت  القصيم.  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء 
من قسمني رئيسني، األول يشمل البياانت الدميوغرافية 
العلمية،  )الدرجة  واملتمثلة يف  التدريس،  هيئة  ألعضاء 
ابستخدام  َدّرِست  اليت  املقررات  عدد  اخلربة،  سنوات 
احلوسبة السحابية(، فيما اشتمل القسم الثاين على حماور 
االستبانة؛ إذ يقيس احملور األول مدى استخدام أعضاء هيئة 
التدريس للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي، فيما 
يقيس احملور الثاين مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس 
احملور  أمَّا  الطلبة.  مع  التواصل  يف  السحابية  للحوسبة 
الثالث فيقيس صعوابت استخدام أعضاء هيئة التدريس 
األكادميي. التعليم  يف  وتطبيقاهتا  السحابية  للحوسبة 

التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
وللتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، قام الباحث 

بعرضها على جمموعة من األساتذة احملكمني املتخصصني 
للتأكد  التعليم  وتقنيات  التدريس،  وطرق  املناهج  يف 
الظاهري؛ حيث جرى األخذ مبالحظات  من صدقها 
األساتذة احملكمني وحذف عدٍد من العبارات، وإضافة 
بعض  عمل  مع  االستبانة  حماور  إلثراء  أخرى  عبارات 

التعديالت اللغوية واإليضاحية.
التحقق من االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

الدراسة،  ألداة  الداخلي  االتساق  من  للتحقق 
طُبقت على عينة استطالعية مكونة من )22( عضو 
قياس  مثَّ  ومن  حوهلا،  استجاابهتم  ومجع  تدريس  هيئة 
ارتباط االستجابة عن كل عبارة ابحملور التابعة له، وأظهر 
فقرات  مجيع  بني  إحصائًيا  دال  ارتباط  وجود  التحليل 
االستبانة واحملاور التابعة هلا، األمر الذي يعين صالحيتها 

لقياس ما ُوضعت لقياسه من الناحية اإلحصائية.

جدول )2( ارتباط درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور التابعة له.
استخدام أعضاء هيئة التدريس للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي.

12345678910العبارة

0.893**0.819**0.956**0.800**0.632**0.855**0.711**0.922**0.892**0.735**االرتباط
11121314العبارة

0.946**0.856**0.877**0.841**االرتباط
استخدام أعضاء هيئة التدريس للحوسبة السحابية يف التواصل مع الطلبة.

1234567العبارة
0.922**0.818**0.687**0.724**0.764**0.834**0.911**االرتباط

صعوابت استخدام أعضاء هيئة التدريس للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي.

123456789العبارة
0.745**0.910**0.708**0.871**0.908**0.889**0.685**0.863**0.802**االرتباط

** دالة عند مستوى 0.01.
التحقق من ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت استخدام أسلوب 
العينة  على  أخرى  مرة  بتطبيقها  الزمين،  الفاصل 
االستطالعية ذاهتا بعد مرور أكثر من أسبوعني، ومن 
مثَّ قياس معامل ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( بني 

كلٍّ من التطبيقني األول والثاين؛ حيث أشارت النتائج 
حماور  من  حموٍر  لكلِّ  إحصائًيا  معترب  ثبات  توافر  إىل 
بلغ  حيث  ككل؛  االستبانة  يف  وكذلك  االستبانة، 
يف  السحابية  احلوسبة  استخدام  حملور  الثبات  معامل 
التعليم األكادميي )85.5٪(، وحملور استخدام احلوسبة 
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وحملور   ،)٪92.4( الطالب  مع  التواصل  يف  السحابية 
السحابية  للحوسبة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام 
وابلنسبة   .)٪94.8( األكادميي  التعليم  يف  وتطبيقاهتا 
األمر   .)٪90.9( الثبات  معامل  بلغ  لالستبانة ككل 
على  للتطبيق  الدراسة  أداة  صالحية  إىل  يشري  الذي 

جمتمع الدراسة ككل.
أساليب املعاجلة اإلحصائية:

اُسُتخِدمت املعاجلات اإلحصائية اآلتية:
التكرارات . 1 حلساب  الوصفية  اإلحصاءات 

واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري والنسب 
حماور  الدراسةحول  عينة  الستجاابت  املئوية 

االستبانة، وحتديد مواصفات عينة الدراسة.
2 . ،)One way ANOVA( األحادي  التباين  حتليل 

هيئة  أعضاء  استخدام  درجة  بني  الفروق  لقياس 
يف  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة  التدريس 
تُعزى  الطالب،  مع  والتواصل  األكادميي  التعليم 
اخلربة  وسنوات  العلمية،  )الدرجة  متغريات  إىل 
التدريسية، وعدد املقررات اليت ُدرِست ابستخدام 

أدوات احلوسبة السحابية(.
3 .Least Significant Differ- )اختبار أقل فرق معنوي 

ence LSD(، لتحديد اجتاه الفروق يف درجة تفعيل 

أعضاء هيئة التدريس للحوسبة السحابية يف التعليم 
األكادميي، إن ُوجدت.

4 . )Pearson Correlation( بريسون  ارتباط  معامل 
الختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة.

لقياس . 5  )Cronbach’s Alpha( ألفا كرونباخ  معامل 
ثبات أداة الدراسة.

قياس . 6 على  الدراسة  أداة  يف  االعتماد  مت  كما 
استجاابت أعضاء هيئة التدريس وفًقا ملعيار ليكرت 
اخلماسي )Likert Scale(، وذلك على النحو اآليت:

أوافق بشدة، ويقابلها )5( درجات.	 

أوافق، ويقابلها )4( درجات.	 
حمايد، ويقابلها )3( درجات.	 
ال أوافق، ويقابلها )2( درجتان.	 
ال أوافق بشدة، ويقابلها )1( درجة واحدة.	 

درجة  ترتاوح  اخلماسي،  ليكرت  ملقياس  ووفًقا 
استجاابت عينة الدراسة لكل فقرة بني )5( كحدٍّ أقصى 
الذي  املدى،  يتم حساب  مثَّ  ومن  أدىن،  و)1( كحدٍّ 
يعادل الفارق بني أكرب درجة وأقل درجة )1-5( =4، 
مث حساب طول الفئة من خالل قسمة املدى )4( على 
االستجابة  درجة  لتصنيف  املطلوبة   )5( الفئات  عدد 
)4÷5(، وهكذا يكون طول كل فئة )0.80(، لتكون 
فئات اتفاق عينة الدراسة حول حماورها كما هو موضح 

يف جدول )3(:
جدول )3( فئات استجاابت عينة الدراسة وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسي.

درجة االتفاقاملتوسط
منخفضة جًدا(1-1.80).

منخفضة(1.81-2.60).

متوسطة(2.61-3.40).

مرتفعة(3.41-4.20).
مرتفعة جًدا(4.21-5).

نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال األول:

السؤال األول: ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي؟
املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
عبارة،  حتقق كل  ونسبة  املعياري  واالحنراف  احلسابية، 
هيئة  أعضاء  استخدام  مستوى  على  التعرف  مثَّ  ومن 
التعليم  السحابية يف  القصيم للحوسبة  التدريس جبامعة 

األكادميي، كما هو موضح يف جدول )4(:
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جدول )4( استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي.

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
درجة نسبة التحققاملعياري

الرتبةاالستخدام

1مرتفعة جًدا89.2٪4.460.576أستطيع الرجوع إىل امللفات اليت أحتاج إليها وُأجري عليها تعديالت.2
2مرتفعة جًدا87.0٪4.350.621أستخدم احلوسبة السحابية يف ختزين مصادر التعلم.1
3مرتفعة جًدا84.2٪4.210.800أستخدم فصول التعلم االفرتاضية يف احملاضرات.5
4مرتفعة82.1٪4.110.852أستطيع تضمني تطبيقات إلكرتونية يف احملاضرات من خالل احلوسبة السحابية.3
5مرتفعة81.6٪4.080.843أتفاعل بسهولة مع خدمات وتطبيقات احلوسبة السحابية.7
4.)Google presentation( 6مرتفعة80.3٪4.020.907يف عرض املعلومات أثناء احملاضرات أستخدم العروض التقدميية
7مرتفعة79.3٪3.970.977أستخدم تطبيقات احلوسبة السحابية يف إعداد االختبارات.8
8مرتفعة76.8٪3.840.977أستطيع متابعة التطور يف أداء الطالب من خالل مراجعة البياانت املخزنة على السحابة اإللكرتونية.13
9مرتفعة76.0٪3.800.885أساعد الطالب على استخدام احلوسبة السحابية للتقومي الذايت.12
10مرتفعة75.5٪3.770.873أستفيد من احلوسبة السحابية يف التحليل اإلحصائي لنتائج الطالب.14
9.)Google Spreadsheets( 11مرتفعة75.3٪3.771.012يف تســجيل نتائــج االختبــارات أســتخدم اجلــداول اإللكرتونيــة
12مرتفعة72.8٪3.641.010أستطيع الربط بني عدة مواقع إلكرتونية عن طريق خدمات احلوسبة السحابية.6
13مرتفعة72.1٪3.611.001أقوم بتخزين درجات التقومي املرحلي على السحابة اإللكرتونية.10
11.)Google Analytics( 14مرتفعة70.1٪3.501.068هبدف حتليل نتائج االختبارات أستخدم أدوات التحليل اإلحصائي

مرتفعة78٫7%3٫940٫886املتوسط العام

يشري جدول )4( إىل اتفاق أعضاء هيئة التدريس 
احلوسبة  تطبيقات  استخدام  على  القصيم  جبامعة 
حيث  مرتفعة؛  بدرجة  األكادميي  التعليم  يف  السحابية 
 ،)5.00 من   3.94( العام  احلسايب  املتوسط  بلغ 
وبنسبة اتفاق 78.7٪، ابحنراف معياري بلغ 0.886، 
تشتت  عدم  على  يدل  مما  منخفًضا،  يعد  وهو 
العام. املتوسط  عن  الدراسة  عينة  استجاابت  وتباين 
جًدا  مرتفعة  بدرجة  اتفاقًا  العبارات  أكثر  وكانت 
تطبيقات  استخدام  حول  التدريس  هيئة  أعضاء  بني 
احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي عبارة "أستطيع 
عليها  وُأجري  إليها  أحتاج  اليت  امللفات  إىل  الرجوع 
مبتوسط  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  واليت  تعديالت"، 
عبارة  تلتها   ،٪89.2 اتفاق  ونسبة   ،4.46 حسايب 
"أستخدم احلوسبة السحابية يف ختزين مصادر التعلم"، 
الثانية مبتوسط حسايب 4.35،  املرتبة  واليت جاءت يف 
فصول  "أستخدم  عبارة  مث   ،٪87 اتفاق  ونسبة 
الثالثة  املرتبة  يف  احملاضرات"،  يف  االفرتاضية  التعلُّم 
.٪84.2 اتفاق  ونسبة   ،4.21 بلغ  حسايب  مبتوسط 

من  الرغم  على  اتفاقًا  العبارات  أقل  كما كانت 

عبارة  التدريس  هيئة  أعضاء  بني  مرتفعة  بدرجة  كوهنا 
طريق  عن  إلكرتونية  مواقع  عدة  بني  الربط  "أستطيع 
املرتبة  يف  جاءت  واليت  السحابية"،  احلوسبة  خدمات 
اتفاق  ونسبة   ،3.64 حسايب  مبتوسط  عشرة  الثانية 
72.8٪، مث عبارة "أقوم بتخزين درجات التقومي املرحلي 
املرتبة  يف  جاءت  اليت  اإللكرتونية"،  السحابة  على 
اتفاق  ونسبة   ،3.61 حسايب  مبتوسط  عشرة  الثالثة 
االختبارات  نتائج  حتليل  "هبدف  عبارة  مث   ،٪72.1
Google Ana- اإلحصائي  التحليل  أدوات  )أستخدم 
واألخرية  الرابعة عشرة  املرتبة  اليت جاءت يف   ،")lytics

مبتوسط حسايب 3.50، ونسبة اتفاق ٪70.1. 
اإلجابة عن السؤال الثاين:

السؤال الثاين: ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التواصل مع الطالب؟
املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
عبارة،  حتقق كل  ونسبة  املعياري  واالحنراف  احلسابية، 
هيئة  أعضاء  استخدام  مستوى  على  التعرف  مثَّ  ومن 
التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التواصل 

مع الطالب، كما هو موضح يف جدول )5(:
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 جدول )5( استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التواصل مع الطالب.

العباراتم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

نسبة 
التحقق

درجة 
االستخدام

الرتبة

1مرتفعة80.4٪4.020.882أستخدم التخزين السحايب يف حفظ تكليفات الطالب.2

2مرتفعة79.6٪3.980.859أستطيع مشاركة املستندات مع الطالب عرب تطبيقات احلوسبة السحابية.7

3مرتفعة77.2٪3.860.912أشجع احلوار بني الطالب عرب تطبيقات احلوسبة السحابية.6

4مرتفعة76.5٪3.830.949أتواصل مع الطالب وأكتب مشاركايت عرب احلوسبة السحابية.5

5مرتفعة75.9٪3.800.982أستطيع تقدمي تغذية راجعة فورية للطالب عرب احلوسبة السحابية.4

6مرتفعة75.1٪3.751.031أقوم بتصميم أنشطة تعاونية يقوم الطالب أبدائها عرب منصات احلوسبة السحابية.3

7مرتفعة73.5٪3.681.032أقوم بتكليف الطالب أبنشطة تعلم ذايت عرب تطبيقات احلوسبة السحابية.1

مرتفعة76.9٪3.850.950املتوسط العام

التدريس  هيئة  أعضاء  اتفاق  إىل   )5( جدول  يشري 
احلوسبة  تطبيقات  استخدام  على  القصيم  جبامعة 
السحابية يف التواصل مع طالهبم بدرجة مرتفعة؛ حيث 
بلغ املتوسط احلسايب العام )3.85 من 5.00(، وبنسبة 
اتفاق 76.9٪، ابحنراف معياري بلغ 0.950، ويشري 
استجاابت  وتباين  تشتت  عدم  إىل  املعياري  االحنراف 

عينة الدراسة عن املتوسط العام.
هيئة  أعضاء  بني  اتفاقًا  املمارسات  أكثر  وجاءت 
التدريس لتفعيل تطبيقات احلوسبة السحابية يف التواصل 
مع الطالب ممثلة يف عبارة "أستخدم التخزين السحايب 
مبتوسط  جاءت  واليت  الطالب"،  تكليفات  حفظ  يف 
حسايب 4.02، ونسبة اتفاق 80.4٪ يف املرتبة األوىل، 
تلتها يف املرتبة الثانية عبارة "أستطيع مشاركة املستندات 
مع الطالب عرب تطبيقات احلوسبة السحابية" مبتوسط 
حسايب 3.98، ونسبة اتفاق 79.6٪، مث عبارة "أشجع 
احلوار بني الطالب عرب تطبيقات احلوسبة السحابية" يف 
املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 3.86، ونسبة اتفاق 
الرابعة جاءت عبارة "أتواصل مع  املرتبة  77.2٪، ويف 
السحابية"،  احلوسبة  عرب  مشاركايت  وأكتب  الطالب 

مبتوسط حسايب 3.83 ونسبة اتفاق ٪76.5.
وكانت أقل املمارسات اتفاقًا بني أعضاء هيئة التدريس 
ممثلة يف عبارة "أستطيع تقدمي تغذية راجعة فورية للطالب 

عرب احلوسبة السحابية"، اليت جاءت يف املرتبة اخلامسة 
مبتوسط حسايب 3.80، ونسبة اتفاق 75.9٪، مث عبارة 
"أقوم بتصميم أنشطة تعاونية يقوم الطالب أبدائها عرب 
منصات احلوسبة السحابية" يف املرتبة السادسة مبتوسط 
املرتبة  ويف   ،٪75.1 اتفاق  ونسبة   ،3.75 حسايب 
السابعة واألخرية جاءت عبارة "أقوم بتكليف الطالب 
السحابية"  احلوسبة  تطبيقات  عرب  ذايت  تعلم  أبنشطة 
.٪73.5 اتفاق  ونسبة   ،3.68 حسايب  مبتوسط 
أعضاء  من  الدراسة  عينة  اتفاق  يتضح  سبق  مما 
التدريس جبامعة القصيم على استخدام تطبيقات  هيئة 
احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي، وأثناء التواصل 
مع الطالب بدرجة مرتفعة، وقد تُعزى هذه النتائج إىل 
من   )Covid-19( جائحة كوروان  فرضتها  اليت  األوضاع 
ضرورة استمرار الدراسة عن بُعد، األمر الذي اضطر معه 
مجيع أعضاء هيئة التدريس إىل تفعيل العمل ابستخدام 
تطبيقات احلوسبة السحابية اليت تُقدِّم األدوات الالزمة 
احلوسبة  تطبيقات  توفر  حيث  بُعد؛  عن  للتدريس 
قد  اليت  البياانت  لتخزين  عمالقة  مساحات  السحابية 
تتمثل يف فيديوهات تعليمية يقوم عضو هيئة التدريس 
طالبه  ليقوم  التعليمية،  املنصات  إحدى  على  برفعها 
بدراستها والتمعن هبا، تطبيًقا إلسرتاتيجية التعلم الذايت، 
ومن مثَّ يقوم عضو هيئة التدريس إبجراء جلسة تفاعلية 
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مع الطالب والطالبات ملناقشتهم يف احملتوى الذي رُِفع 
على املنصة واإلجابة عن تساؤالهتم، وإجراء املناقشات 
بني الطالب بعضهم البعض، وبني الطالب وعضو هيئة 
التفاعلي. وهكذا  التعلم  التدريس، مما يعزز إسرتاتيجية 
تطبيقات  استخدام  على  الدراسة  عينة  اتفاق  أنَّ  جند 
مع  والتواصل  األكادميي  التعليم  يف  السحابية  احلوسبة 
املميزات  إىل  يعود  مرتفعة،  بدرجة  والطالبات  الطالب 
برامج  من  السحابية  احلوسبة  تطبيقات  تقدمها  اليت 
ومنح كل  والطالبات،  الطالب  لكافة  متاحة  جمانية 
مبلفاته وختزينها حلني  مشرتك مساحة جمانية لالحتفاظ 

العودة إليها يف أيِّ وقٍت ومن أيِّ مكاٍن.
وتتفق هذه النتائج مع ما جاءت به دراسة العريين 
)2017م( اليت توصَّلت إىل وجود أثر إجيايب الستخدام 
املعريف  اجلانبني  السحابية يف حتسني  تطبيقات احلوسبة 
إليه  توصَّلت  ما  مع  تتفق  الطلبة. كما  لدى  واألدائي 
اجتاه  وجود  أوضحت  اليت  )2018م(،  الرشيد  دراسة 
إجيايب ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية حنو 
السحابية. وكذلك دراسة  احلوسبة  تطبيقات  استخدام 
أعضاء  استخدام  فاعلية  أثبتت  اليت  )2018م(  الزين 
العملية  السحابية يف  لتطبيقات احلوسبة  التدريس  هيئة 
التعليمية. كما تتفق مع نتائج دراسة منور )2019م( 

هيئة  وأعضاء  الطلبة  من   ٪95 أنَّ  عن  أسفرت  اليت 
احلوسبة  تطبيقات  استخدام  فكرة  يؤيدون  التدريس 
النتائج  هذه  وتتفق  التعليمية.  العملية  يف  السحابية 
اليت  )2020م(  بنات  دراسة  به  جاءت  ما  مع  أيًضا 
السحابية  احلوسبة  تطبيقات  مالءمة  نتائجها  أظهرت 
بدرجة مرتفعة يف عملية التدريس. كما تتفق مع دراسة 
اليت   )Taufiq-Hail et al., 2021( وآخرون  هايل  توفيق 
توصلت إىل وجود توجه إجيايب حنو استخدام تطبيقات 
لسهولة  نظرًا  التعليمية؛  العملية  يف  السحابية  احلوسبة 
ومرونة استخدامها، إضافة إىل فوائدها يف احلصول على 

املعلومات من مصادر متعددة.
اإلجابة عن السؤال الثالث:

السؤال الثالث: ما صعوابت استخدام أعضاء هيئة 
التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا 

يف التعليم األكادميي؟
املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
عبارة،  حتقق كل  ونسبة  املعياري  واالحنراف  احلسابية، 
هيئة  أعضاء  استخدام  التعرف على صعوابت  ومن مثَّ 
التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا 

يف التعليم األكادميي، كما هو مبني يف جدول )6(:

جدول )6( صعوابت استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

نسبة 
التحقق

درجة 
الرتبةاالستخدام

1متوسطة56.8٪2.841.141أجد صعوبة يف مساير التطور التكنولوجي عند استخدام احلوسبة السحابية.1

2متوسطة53.1٪2.651.145أفتقد الثقة يف خدمات احلوسبة السحابية كأداة آمنة لتخزين البياانت.2

3متوسطة53.0٪2.651.176ليست لدي اخلربة الكافية إلضافة وحذف اخلدمات أثناء استخدام احلوسبة السحابية يف التدريس.3

4منخفضة52.0٪2.601.112ال أمتلك الوقت الكايف لتعلم كيفية اإلفادة من تطبيقات احلوسبة السحابية يف التدريس.7

5منخفضة51.7٪2.581.070غري متأكد من أنَّ احلوسبة السحابية تعمل على زيدة اإلنتاجية التعليمية.4

6منخفضة50.5٪2.531.076أجد صعوبة يف التحول الكلي الستخدام احلوسبة السحابية يف التعليم والتعلُّم األكادميي.8

7منخفضة49.2٪2.461.016تتسبب احلوسبة السحابية يف تعقيد مهامي التدريسية.5

8منخفضة47.9٪2.401.146ال أمتلك مهارات كافية الستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية.6

9منخفضة45.8٪2.291.131أفتقد إىل الثقة ابلنفس عند استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التدريس.9

منخفضة51.1٪2.561.113املتوسط العام
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الدراسة على  اتفاق عينة  نتائج جدول )6( إىل  تشري 
هيئة  أعضاء  استخدام  دون  حتول  صعوابت  وجود 
التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية وتطبيقاهتا 
بلغ  حيث  منخفضة؛  بدرجة  األكادميي  التعليم  يف 
املتوسط احلسايب )2.56 من 5.00(، بنسبة ٪51.1، 
ارتفاع  ويشري   ،1.113 بلغ  مرتفع  معياري  وابحنراف 
هيئة  أعضاء  استجاابت  تشتت  إىل  املعياري  االحنراف 

التدريس حول هذا احملور.
متوسطة،  بدرجة  الصعوابت  من  جمموعة  وجاءت 
يف حني جاءت أخرى بدرجة منخفضة؛ حيث جاءت 
عبارة "أجد صعوبة يف مساير التطور التكنولوجي عند 
مبتوسط  األوىل  املرتبة  السحابية" يف  احلوسبة  استخدام 
عبارة  تلتها   ،٪56.8 اتفاق  ونسبة   ،2.84 حسايب 
"أفتقد الثقة يف خدمات احلوسبة السحابية كأداة آمنة 
حسايب  مبتوسط  الثانية  املرتبة  يف  البياانت"،  لتخزين 
2.65، ونسبة اتفاق 53.1٪، مث عبارة "ليست لدي 
اخلربة الكافية إلضافة وحذف اخلدمات أثناء استخدام 
احلوسبة السحابية يف التدريس"، يف املرتبة الثالثة مبتوسط 

حسايب 2.65، ونسبة اتفاق ٪53.
كما كانت هناك جمموعة من الصعوابت اليت جاءت 
بدرجة منخفضة، وأقلها كانت عبارة "تتسبب احلوسبة 
السحابية يف تعقيد مهامي التدريسية"، واليت جاءت يف 
اتفاق ٪49.2،  بنسبة  السابعة مبتوسط 2.46،  املرتبة 
تطبيقات  مهارات كافية الستخدام  أمتلك  "ال  وعبارة 
الثامنة  املرتبة  يف  جاءت  واليت  السحابية"،  احلوسبة 
مبتوسط حسايب 2.40، بنسبة اتفاق 47.9٪، ويف املرتبة 
التاسعة واألخرية جاءت عبارة "أفتقد إىل الثقة ابلنفس 
عند استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التدريس"، 
.٪45.8 اتفاق  ونسبة   ،2.29 حسايب  مبتوسط 

جرب  دراسة  به  جاءت  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
استخدام  قلة  عن  أسفرت  اليت  )2014م(  وآخرون 
تطبيقات احلوسبة السحابية يف جامعة املوصل، وكذلك 
دراسة السعيد )2018م( اليت توصَّلت إىل عدم فاعلية 
املباشر  املعريف  التحصيل  تنمية  يف  السحابية  احلوسبة 
أثر  وبقاء  طيبة  جامعة  يف  التعليم  تقنيات  طلبة  لدى 
وآخرون  ابردواج  دراسة  مع  تتفق  لديهم. كما  التعلم 
وجود  إىل  توصلت  اليت   ،)Bhardwaj, et al., 2021(
جمموعة من العوامل والصعوابت اليت تؤثر يف استخدام 
تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم اجلامعي، أبرزها 
واالستعداد  التكنولوجي،  والتوافق  التنافسية،  امليزة 
األمنية،  واملخاوف  العليا،  القيادة  ودعم  التكنولوجي، 

والدعم احلكومي، ودعم مزودي اخلدمة.
اإلجابة عن السؤال الرابع:

داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  السؤال 
التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  درجة  بني  إحصائية 
جبامعة القصيم للحوسبة السحابية يف التعليم األكادميي 
والتواصل مع طالهبم وما يواجهون من صعوابت، تُعزى 
إىل متغريات )الدرجة العلمية، وسنوات اخلربة العملية، 
تطبيقات  ابستخدام  تدريسها  مت  اليت  املقررات  وعدد 

احلوسبة السحابية(؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين 
بني  الفروق  لتحديد   ،)Own way ANOVA( األحادي 
القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  درجة 
التعليم األكادميي والتواصل مع  السحابية يف  للحوسبة 
اليت تواجههم  الطالب، وكذلك من حيث الصعوابت 

يف استخدامها، وفيما يلي تفصيل ذلك:
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جدول )7( تباين استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية واليت تُعزى إىل الدرجة العلمية.

الداللة)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناحملور

استخدام احلوسبة السحابية 
يف التعليم األكادميي.

6.81141.7034.2250.002بني اجملموعات

  126.1393130.403داخل اجملموعات

   132.950317اجملموع

استخدام احلوسبة السحابية 
يف التواصل مع الطالب.

17.22144.3056.1500.000بني اجملموعات

  219.1143130.700داخل اجملموعات

   236.335317اجملموع

صعوابت استخدام احلوسبة 
السحابية يف التعليم 

األكادميي.

31.27447.81810.8760.000بني اجملموعات

  224.9993130.719داخل اجملموعات

   256.273317اجملموع

قيمة )ف( اجلدولية عند درجات حرية 313/4 = 64٫2.
لكلٍّ  احملسوبة  )ف(  قيمة  أنَّ  إىل   )7( جدول  يشري 
يف  السحابية  للحوسبة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  من 
إضافة  الطالب،  مع  التواصل  يف  وكذلك  األكادميي،  التعليم 
إىل صعوابت استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم 
ا دالة  األكادميي جاءت أكرب من قيمة )ف( اجلدولية، كما أهنَّ
عنها  داللتها  مستوى  يقل  حيث  الثالثة؛  للمحاور  إحصائيًّا 

)0.05(. وهبذا ميكن القول أبنَّ هناك فروقًا دالة إحصائًيا بني 
يف  السحابية  للحوسبة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  درجة 
التعليم األكادميي ويف التواصل مع الطالب، إضافة إىل صعوابت 
استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي تُعزى 

التدريس. هيئة  لعضو  العلمية  الدرجة  اختالف  إىل 
 )LSD( ولتحديد اجتاه هذه الفروق مت استخدام معامل

كاآليت:

جدول )8( اجتاه الفروق بني آراء أعضاء هيئة التدريس اليت تُعزى إىل الدرجة العلمية.
الداللةفئة-2فئة-1احملور

استخدام احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي.
0.008حماضرأستاذ مشارك*

0.000حماضرأستاذ مساعد*

استخدام احلوسبة السحابية يف التواصل مع الطالب.

0.000حماضرأستاذ مشارك*

0.000معيدأستاذ مشارك*

0.003حماضرأستاذ مساعد*

0.002معيدأستاذ مساعد*

صعوابت استخدام احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي.

0.000أستاذ مشاركأستاذ*

0.000أستاذ مساعدأستاذ*

0.001حماضرأستاذ*

0.001أستاذ مساعد*أستاذ مشارك

0.000حماضر*أستاذ مشارك

0.000معيد*أستاذ مشارك

0.005معيد*أستاذ مساعد

0.034معيد*حماضر
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يتبني من جدول )8( وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  درجة 
التعليم األكادميي بني  السحابية يف  لتطبيقات احلوسبة 
فئة أستاذ مشارك، وفئة حماضر لصاحل فئة أستاذ مشارك، 
كما توجد فروق بني فئة أستاذ مساعد وحماضر لصاحل 

فئة أستاذ مساعد.
كما يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائًيا 
بني درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم 
فئة  بني  الطالب  مع  التواصل  يف  السحابية  للحوسبة 
فئة  لصاحل  معيد وحماضر  فئة  من  أستاذ مشارك، وكلٍّ 
أستاذ مشارك، وكذلك بني فئة أستاذ مساعد وكل من 

فئة حماضر ومعيد لصاحل فئة أستاذ مساعد.
دالة إحصائًيا  فروق  إىل وجود  أيًضا  النتائج  وتشري 
جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  صعوابت  بني 
بني  األكادميي  التعليم  السحابية يف  للحوسبة  القصيم، 

فئة أستاذ وكلٍّ من فئة أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد 
فروق  إىل  إضافة  أستاذ.  فئة  لصاحل  وذلك  وحماضر، 
دالة إحصائًيا بني فئة أستاذ مشارك وفئة أستاذ مساعد 
لصاحل فئة أستاذ مساعد، وبني فئة أستاذ مشارك وفئة 
حماضر، لصاحل فئة حماضر، وبني فئة أستاذ مشارك، وفئة 
معيد، لصاحل فئة معيد. كما توجد فروق دالة إحصائًيا 
بني فئة أستاذ مساعد وفئة معيد، لصاحل فئة معيد، وبني 

فئة حماضر وفئة معيد، لصاحل فئة معيد.
تؤثر  العلمية  الدرجة  أنَّ  النتائج  من  يتضح  وهكذا 
بصورة واضحة على درجة استخدام تطبيقات احلوسبة 
الطالب،  مع  والتواصل  التعليمية  العملية  يف  السحابية 
تطبيقات  استخدام  متقدمة كان  الدرجة  فكلما كانت 
احلوسبة السحابية بدرجة أكرب. كما يتبني من النتائج أنَّ 
يعاين  السحابية  احلوسبة  تطبيقات  استخدام  صعوابت 

منها ذوي الدرجات العلمية األدىن.
جدول )9( تباين استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية واليت تُعزى إىل سنوات اخلربة.

جمموع مصدر التبايناحملور
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة)ف(املربعات

احلوسبة  استخدام 
السحابية يف التعليم األكادميي.

6.07523.0387.5410.001بني اجملموعات

  126.8753150.403داخل اجملموعات

   132.950317اجملموع

احلوسبة  استخدام 
مع  التواصل  يف  السحابية 

الطالب.

3.68821.8442.4970.084بني اجملموعات

  232.6463150.739داخل اجملموعات

   236.335317اجملموع

استخدام  صعوابت 
التعليم  يف  السحابية  احلوسبة 

األكادميي.

3.89321.9462.4290.090بني اجملموعات

  252.3803150.801داخل اجملموعات

   256.273317اجملموع
قيمة )ف( اجلدولية عند درجات حرية 513/2 = 90٫3.

احملسوبة  )ف(  قيمة  أنَّ  إىل   )9( جدول  يشري 
الستخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة 
قيمة  من  أكرب  األكادميي جاءت  التعليم  السحابية يف 
بلغ  حيث  إحصائًيا؛  دالة  ا  أهنَّ اجلدولية، كما  )ف( 
مستوى داللتها )0.001(. إال أنَّ قيمة )ف( احملسوبة 
الستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التواصل مع 

الطالب، وكذلك صعوابت استخدام تطبيقات احلوسبة 
السحابية يف التعليم األكادميي جاءت أصغر من قيمتها 
ا غري دالة إحصائًيا؛ حيث  اجلدولية للمحورين، كما أهنَّ
التوايل 0.084، و0.090،  بلغ مستوى داللتها على 
وهو أكرب من 0.05، وهبذا ميكن القول أبنَّ هناك فروقًا 
دالة إحصائًيا بني درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس 
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إىل  تُعزى  األكادميي،  التعليم  يف  السحابية  للحوسبة 
اختالف سنوات اخلربة التدريسية لعضو هيئة التدريس.

 )LSD( ولتحديد اجتاه هذه الفروق مت استخدام معامل
كاآليت:

 جدول )10( اجتاه الفروق بني آراء أعضاء هيئة التدريس اليت تعزى 
إىل متغري سنوات اخلربة التدريسية.

الداللةفئة-2فئة-1احملور

استخدام احلوسبة 
السحابية يف التعليم 

األكادميي.

50.003-10 سنواتأقل من 5 سنوات*

أقل من 5 سنوات*
أكثر من 10 

سنوات
0.001

دالة إحصائًيا يف  يشري جدول )10( إىل وجود فروق 
استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي 
وفئة )5-10 سنوات(  )أقل من 5 سنوات(  فئة  بني 

خربة تدريسية، لصاحل الفئة األوىل. كما توجد فروق دالة 
إحصائًيا بني فئة )أقل من 5 سنوات( وفئة )أكثر من 
10 سنوات( خربة تدريسية، لصاحل الفئة األوىل أيًضا.

جدول )11( تباين استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية واليت تُعزى إىل عدد املقررات اليت ُدرِّست ابستخدام احلوسبة السحابية 

الداللة)ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناحملور

استخدام احلوسبة السحابية يف 
التعليم األكادميي.

25.74546.43618.7920.000بني اجملموعات

  107.2053130.343داخل اجملموعات

   132.950317اجملموع

استخدام احلوسبة السحابية يف 
التواصل مع الطالب.

45.354411.33918.5830.000بني اجملموعات

  190.9813130.610داخل اجملموعات

   236.335317اجملموع

صعوابت استخدام احلوسبة 
السحابية يف التعليم األكادميي.

16.65544.1645.4390.000بني اجملموعات

  239.6183130.766داخل اجملموعات

   256.273317اجملموع

 قيمة )ف( اجلدولية عند درجات حرية 313/4 = 2.46.
قيمة )ف( احملسوبة  إلى أنَّ  يشري جدول )11) 
لكل من استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم 
واستخدام  األكادميي،  التعليم  يف  السحابية  للحوسبة 
الطالب،  التواصل مع  السحابية يف  احلوسبة  تطبيقات 
السحابية  احلوسبة  تطبيقات  استخدام  وصعوابت 
)ف(  قيمة  من  أكرب  جاءت  األكادميي،  التعليم  يف 
احملاور؛ حيث  لكافة  دالة إحصائًيا  أهنا  اجلدولية، كما 
بلغ مستوى داللتها )0.000( لكلٍّ منها. وهبذا ميكن 

القول إبنَّ هناك فروقًا دالة إحصائًيا بني درجة استخدام 
التعليم  يف  السحابية  للحوسبة  التدريس  هيئة  أعضاء 
األكادميي والتواصل مع الطالب، وكذلك يف صعوابت 
قام  اليت  املقررات  عدد  اختالف  إىل  تُعزى  توظيفها، 
تطبيقات  ابستخدام  بتدريسها  التدريس  هيئة  عضو 

احلوسبة السحابية.
معامل  استخدام  مت  الفروق  هذه  اجتاه  ولتحديد 

كاآليت:  )LSD(
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جدول )21( اجتاه الفروق بني آراء أعضاء هيئة التدريس اليت تُعزى إىل 
عدد املقررات اليت ُدرِّست ابستخدام احلوسبة السحابية.

الداللةفئة-2فئة-1احملور

استخدام احلوسبة السحابية يف 
التعليم األكادميي.

ال توجد 
مقررات*

أكثر من 
15 مقررًا

0.000

أقل من 5 
مقررات*

أكثر من 
15 مقررًا

0.000

 8-5
مقررات*

أكثر من 
15 مقررًا

0.000

9-15 مقررًا*
أكثر من 
15 مقررًا

0.011

استخدام احلوسبة السحابية يف 
التواصل مع الطالب.

ال توجد 
مقررات*

أقل من 5 
مقررات

0.021

ال توجد 
مقررات*

 8-5
مقررات

0.004

ال توجد 
مقررات*

 15-9
مقررًا

0.006

ال توجد 
مقررات*

أكثر من 
15 مقررًا

0.000

صعوابت استخدام احلوسبة 
السحابية يف التعليم األكادميي.

ال توجد 
مقررات

 15-9
مقررًا*

0.007

يشري جدول )12( إىل وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
القصيم،  التدريس جبامعة  درجة استخدام أعضاء هيئة 
فئة  بني  األكادميي  التعليم  يف  السحابية  للحوسبة 
فئة )أكثر  الفئات لصاحل  )أكثر من 15 مقررًا( وبقية 
مقررات(  توجد  )ال  فئة  بني  وكذلك  مقررًا(.  من 15 
وفيما  مقررات(.  توجد  )ال  فئة  لصاحل  الفئات،  وبقية 
السحابية  يصُّ صعوابت استخدام تطبيقات احلوسبة 
توجد  )ال  فئة  بني  فروق  توجد  األكادميي  التعليم  يف 
ما  األخرية،  لصاحل  مقررًا(،   15-9( وفئة  مقررات( 
يدل على أنَّ أعضاء هيئة التدريس على الرغم من أهنم 
ميارسون استخدام احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا بدرجة 
مع  تواصلهم  يف  أو  التعليمية  العملية  يف  سواًء  مرتفعة 
بدرجة  الصعوابت  بعض  يواجهون  م  فإهنَّ الطالب، 
منخفضة، ويعود السبب يف ذلك إىل عدد املقررات اليت 

يقومون بتدريسها ابستخدام احلوسبة السحابية.

اخلامتة والتوصيات:
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج اليت ميكن 

تلخيصها يف النقاط اآلتية:
القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  يستخدم 
تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي بدرجة 

مرتفعة.
القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  يستخدم 
الطالب  مع  التواصل  يف  السحابية  احلوسبة  تطبيقات 

بدرجة مرتفعة.
يواجه أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم صعوابت 
التعليم  يف  السحابية  احلوسبة  تطبيقات  استخدام  يف 

األكادميي والتواصل مع الطالب بدرجة منخفضة.
وجود فروٍق دالة إحصائًيا بني درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية تُعزى 

إىل اختالف الدرجة العلمية.
استخدام  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 
تطبيقات احلوسبة السحابية يف التعليم األكادميي تُعزى 

إىل اختالف سنوات اخلربة.
ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني استخدام أعضاء 
يف  السحابية  للحوسبة  القصيم  جبامعة  التدريس  هيئة 
استخدام  الطالب، وكذلك يف صعوابت  مع  التواصل 
احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا يف التعليم األكادميي تعزى 

إىل سنوات اخلربة.
استخدام  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 
أعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم للحوسبة السحابية 
يف التعليم األكادميي والتواصل مع الطالب، وكذلك يف 
اليت  املقررات  أعداد  إىل  تعزى  استخدامها،  صعوابت 

ُدّرِست بواسطة احلوسبة السحابية.
التوصيات:

ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي 
الباحث مبا يلي:
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حث أعضاء هيئة التدريس على استمرارية استخدام 
تطبيقات احلوسبة السحابية يف التدريس حىت يصل إىل 

املستويت املنشودة من خالل تدريبهم على اآليت:
تضمني تطبيقات إلكرتونية يف احملاضرات من خالل 

احلوسبة السحابية.
السحابة  على  املرحلي  التقومي  درجات  ختزين 

اإللكرتونية الستخدامها يف املقارانت املستقبلية.
Google Spread- )استخدام اجلداول اإللكرتونية عرب 

sheets( يف تسجيل نتائج االختبارات.

 )Google Analytics( التحليل  أدوات  استخدام 
هبدف حتليل نتائج االختبارات املرحلية والنهائية.

ملساعدة أعضاء هيئة التدريس على تطوير مهاراهتم 
يف استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف التواصل مع 
الطالب، بعد العمل على ضمان وتيسري إاتحة الربامج 
تطبيقات  استخدام  سهولة  تكفل  اليت  والتطبيقات 

احلوسبة السحابية عن طريق تدريبهم على اآليت:
بني  املشاركات  وتفعيل  الطالب  مع  التواصل 

جمموعات التعلم عرب تطبيقات احلوسبة السحابية.
تشجيع احلوار بني الطالب عرب تطبيقات احلوسبة 

السحابية.
عرب  أبدائها  الطالب  يقوم  تعاونية  أنشطة  تصميم 

منصات احلوسبة السحابية.
تطبيقات  عرب  ذايت  تعلم  أبنشطة  الطالب  تكليف 

احلوسبة السحابية.
لتاليف الصعوابت اليت يواجهها أعضاء هيئة التدريس 
األكادميي،  التعليم  يف  السحابية  احلوسبة  استخدام  يف 

فإنه حيُسن:
تقليص املهام التدريسية لعضو هيئة التدريس، لكي 

ال تكون احلوسبة السحابية سبًبا يف تعقيد مهامه.
لدى  ابلنفس  الثقة  التدريس  هيئة  أعضاء  إكساب 

استخدامهم تطبيقات احلوسبة السحابية.
استخدام  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  صقل 

املهين  التطوير  من خالل  السحابية  احلوسبة  تطبيقات 
يف هذا اجملال.
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 تطوير مقياس املناخ املدرسي لطلبة املرحلة الثانوية يف ضوء منوذج راش
 

 د. حممد بن راشد عبدالكرمي الزهراين
أستاذ مشارك بقسم الرتبية وعلم النفس- كلية الرتبية جامعة الباحة

Developing the School Climate Scale for High School Students Using Rasch Model

 Dr. Mohammad Rashid Abdulkarim ALzahrani
 Associate professor in Education and Psychology Department. College of Education at ALBaha University.

الكلمات املفتاحية: املناخ املدرسي، منوذج راش، املرحلة الثانوية.
املناخ  مقياس  وتطوير  بناء  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  امللخص: 
املدرسي لطلبة املرحلة الثانوية يف ضوء منوذج راش، ولتحقيق هذا اهلدف 
قام الباحث ببناء وتطوير مقياس للمناخ املدرسي مكون من )30( فقرة 
على )3( أبعاد )السالمة واملشاركة والبيئة(، وقد طُبقت هذه الدراسة 
الثانوية  على عينة مكونة من )480( طالًبا وطالبة من طلبة املرحلة 
 ،)SPSS( مبنطقة الباحة، ولتحليل البياانت استخدم الباحث برانمج
مقياس  فقرات  أنَّ  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد   )winsteps( وبرانمج 
أحادي  النموذج  مع  مناسبة  مطابقة  مبؤشراٍت  املدرسي حتظى  املناخ 
املعلم )راش(، كما كانت قيم تقديرات معلم الصعوبة للفقرات مبستوى 
بوحدة  مقاسه   )0.96( إىل   )0.78( من  تراوحت  حيث  متوسط؛ 
)اللوجيت(، يف حني أنَّ ثبات املقياس كان على درجة عالية ومناسبة، 
على  الفصل كان  ومعامل   ،)0.97( مساوًي  املفردات  ثبات  وكان 
درجة جيدة ومناسبة ويساوي )5.70(، مما يشري إىل صدق املقياس.

 Key words: school climate; Rasch model; High school.
Abstract:The aim of this study is to build and develop the 

school climate scale for high school students students using 
rasch model. To achieve this goal, the researcher has built and 
developed a school climate scale consisting of (30) items on (3) 
dimensions (safety, participation and environment). The sample 
of this study was consisted of (480) high school students at Al 
Baha city. The researcher has used the SPSS program and the 
winsteps program to analyze the data of this study. The results 
of this study showed that the items of the school climate scale 
have appropriate matching indicators with the single-factor mod-
el Rasch.Also, the values of the difficulty factor estimated for the 
scale items has become at an average level ranged from (0.78) 
to (0.96) measured by the unit (log). Whereas of the scale was at 
a high and appropriate degree, it was equal to (0.97). Moreover, 
factor was on a good and appropriate degree equal to (5.70), 
which indicates the validity of the scale overall.
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مقدمة ومشكلة الدراسة: 
املناخ املدرسي له أتثريه اإلجيايب على كل اجملاالت يف 
املدرسة، كما أنَّه عامل وقائي ومحاية للطالب، ويُقدِّم 
أوضاًعا جيدة للتعلم والصحة اجلسدية والنفسية ومنعهم 
يساعد  للمجتمع، كما  معادية  ارتكاب سلوكيات  من 
ارتكاب  من  والتقليل  الدراسي  التحصيل  زيدة  على 
السلوك املنحرف، وإذا كان من ضمن ما يهدف إليه 
املناخ املدرسي تبين سياسات من شأهنا تعزيز النواحي 
ابلصحة  واالرتقاء  السلبية  النواحي  وتصويب  اإلجيابية 
ينعكس  مما  املعنوية،  وبروحهم  فيها  للعاملني  النفسية 
احلاجات  وإشباع  املدرسة  أهداف  حتقيق  على  إجيااًب 

والرغبات الفردية واجلماعية )الكبيسي، 1998(.
إذ  املدرسة وجوهرها؛  يعدُّ قلب  املدرسي  املناخ  إنَّ 
يدفع العاملني فيها للعمل بكل محاسة ونشاط وحيوية، 
وتقدير  والتوافق  واإلخالص  ابالنتماء  الشعور  ويعزز 
الذات، وهو بال شك يُظهر نتائج علمية ونفسية إجيابية 
للطلبة والعاملني ابملدرسة )الربيعي، 2019(. ذلك أنَّ 
املناخ املدرسي مصطلح واسع ينبع بشكل أساسي من 
نظرة العاملني الشخصية لوظيفتهم، وللعمل هبذه الوظيفة 
فإنَّ مقياس كل هذه  يعملون هبا، ومن مثَّ  اليت  وللبيئة 
)الزهراين، 2013(. األمور ختتلف من شخص آلخر 
 كما أنَّ املناخ املدرسي يرتبط ارتباطًا وثيًقا ابلرضا 
الوظيفي للمعلمني، فتوفر املناخ املدرسي املالئم له دور 
وهلذا  للمدرسة،  اإلجيايب  الصحي  اجلو  توفري  يف  كبري 
فقد طوَّر العديد من الباحثني والعلماء مقاييس للمناخ 
هلا  املتبعة  واإلجراءات  املقاييس  هذه  أنَّ  إال  املدرسي 
جيعل تقدمي تفاصيل أكثر لطبيعة املناخ املدرسي صعًبا، 
وجتعل هذه املقاييس هلا عالقة ابلعوامل املتعددة وابألفراد 

أثناء إجراء عملية التقومي املباشر ابملدارس.
اجلهود  أهم  من  القياس  يف  احلديثة  النظرية  وتعدُّ 
أعلى  إىل  للوصول  والتقومي  القياس  علماء  هبا  قام  اليت 
تتحقق  القياس؛ حبيث  الدقة واملوضوعية يف  مستويت 

حيث  قياسها؛  املراد  والسمة  األداة  بني  عالقة  أدق 
ُأجريت حوهلا  اليت  النماذج  أكثر  من  راش  منوذج  يُعدُّ 
حبوث متعددة؛ للتحقق من خصائصه وقدراته يف بناء 
االختبارات ومواجهة أوجه القصور الناجتة عن استخدام 

املدخل الكالسيكي يف القياس الرتبوي.
دور  من  له  ملا  املدرسي  املناخ  قياس  أمهية  وتتعاظم 
الثانوي  التعليم  طلبة  تعليم  جهود  حتسني  يف  إجيايب 
املدرسي من  املناخ  تقومي  التعليم، ويعدُّ  وضمان جودة 
لكل  والضعف  القوة  جوانب  فهم  يف  املهمة  العناصر 
مدرسة من خالل عملية تقييم قائمة على مجع البياانت 
من كافة عناصر العملية التعليمية، وميكن بعدها استثمار 
تلك البياانت يف بناء اجلهود التعاونية؛ لتحسني املناخ 
املدرسي وبناء خطة عمل تركز على أكثر اجلوانب فائدة 
مقاييس  تصميم  عند  ويُراعى  املدرسي،  املناخ  دعم  يف 
األساسية  العوامل  من  جمموعة  توافر  املدرسي  املناخ 
على رأسها االعتماد على قاعدة حبثية قوية، يف وصف 
عرب  امليداين  واالختبار  املدرسي  املناخ  عناصر  وتعريف 
وسهولة  التعلم،  وبيئات  الطالب  من  واسعة  قاعدة 
املناخ  يف  املسامهة  العناصر  أهم  على  والرتكيز  التطبيق 

.)Lewno-Dumdie, Mason, Hajovsky, 2020( املدرسي
كما تُوجد العديد من الوسائل لقياس املناخ املدرسي 
الرتكيز  وجمموعات  واملقابالت  املالحظات  منها: 
واالستباانت واملقاييس وغريها؛ لكن جيب أن تعتمد تلك 
القياسات على أسس منهجية تتمتع ابلصدق والثبات 
عامة  بصفة  ويتم  واإلحصائي،  النظري  املستويني  على 
تقييم املناخ املدرسي يف ضوء مفاهيم األفراد املسامهني 
ويتأثر  الطالب  وخصوًصا  املدرسي،  املناخ  ذلك  يف 
القياس ابلعديد من العوامل الداخلية واخلارجية واخلربات 
)Grazia, & Molinari, 2020, 6( املشرتكة للحياة املدرسية

وعلى الرغم من األدلة البحثية اليت أثبتت أنَّ املناخ 
املدرسي مفهوم متعدد اجلوانب إال أنَّ القليل فقط من 
تلك املقاييس هي اليت ُتظهر تلك الطبيعة متعددة األبعاد 



101 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 99-116،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

مقاييس  معظم  فإنَّ  النقيض  وعلى  املدرسي،  للمناخ 
املناخ املدرسي تركز على جماالت حمددة، مثل مشاركة 
الطالب من خالل استخدام استطالعات الرأي ذاتية 
Kear- )التقرير املوجَّهة للطالب أو املعلمني أو كالمها 

.)ney, Sanmartín, & Gonzálvez, 2020, 35

ولقد قام العديد من الباحثني بتطوير مقياس املناخ املدرسي 
وفق النظرية احلديثة يف القياس، ومنها: 

Ryberg, Temkin, Madill, Kelley, Thomp- )2020(  دراسة
 )2019(  Moro, Vinha, & Morais دراسة  و   son,& Gabriel

 Nishimura, Wakuta, M.; Tsuchiya, Osuka, Tamai, ودراسة 
Johnson, Reichen- ودراسة .)Takei, & Katayama, T. )2020

berg, Shukla, K.; Waasdorp, & Bradshaw, C. P. )2019(. ودراسة 

 ،)Furlong, Greif, Bates, Whipple, A. D., & Jimenez, )2019

اليت ركزت على األبعاد الثالثة )السالمة، واملشاركة، والبيئة(، 
ملقياس املناخ املدرسي واليت طُبقت على البيئات األجنبية ومل 
تطبق يف البيئة العربية – على حدِّ علم الباحث –، وهو ما 
لفت نظر الباحث إىل ضرورة بناء وتطوير مقياس عريب للمناخ 
املدرسي أببعاده الثالثة، وفق نظرية استجابة البند منوذج )راش( 
وذلك يف حماولة منه لتوفري أداة موضوعية لقياس املناخ املدرسي 

لطلبة املرحلة الثانوية وفق مفاهيم نظرية االستجابة للبند.
أسئلة الدراسة:

تتكون أسئلة الدراسة مما يلي:
مقياس 	  بياانت  مطابقة  مدى  ما  األول:  السؤال 

املناخ املدرسي مع منوذج راش؟ 
لفقرات 	  الصعوبة  معامل  قيم  ما  الثاين:  السؤال 

البند  املناخ املدرسي، وفق نظرية استجابة  مقياس 
)منوذج )راش(؟ 

السؤال الثالث: ما دالالت صدق وثبات مقياس 	 
املناخ املدرسي وفق نظرية استجابة البند منوذج )راش(؟ 

أهدف الدراسة: 
هتدف الدراسة احلالية إىل: 

املناخ  مقياس  بياانت  مطابقة  مدى  إىل  التعرف   )1
املدرسي مع منوذج راش.

املناخ  مقياس  لفقرات  الصعوبة  معامل  قيم  حتديد   )2
املدرسي وفق نظرية استجابة البند منوذج )راش(.

3( التعرف على مؤشرات صدق وثبات مقياس املناخ 
املدرسي وفق نظرية استجابة البند منوذج )راش(. 

أمهية الدراسة: 
تتلخص أمهية الدراسة يف اآليت:

أوىل  من  من كوهنا  أمهيتها  الدراسة  هذه  تكتسب   )1
الدراسات – على حدِّ علم الباحث - اليت اهتمت 
الثالثة  أببعاده  الدرسي  املناخ  مقياس  وتطوير  ببناء 
املرحلة  طلبة  على  والبيئة(،  واملشاركة،  )السالمة، 
الثانوية ابستخدام نظرية استجابة البند منوذج )راش(.
إلجراء  اجملال  فتح  الدراسة  هذه  من  املؤمل  من   )2
للنظرية  العملية  التطبيقات  تربز  مستقبلية  دراسات 
الرتبوية  املقاييس  القياس، وذلك بتطوير  احلديثة يف 
واحلصول على أدوات قياس تتمتع مبوضوعية عالية.

بعد  املدرسي  املناخ  مقياس  من  االستفادة  ميكن   )3
تطويره وتقنينه بتطبيقه على طلبة املرحلة الثانوية، ملا 
له من أثٍر إجيايب على خمتلف اجملاالت يف املدرسة، مما 
يساعد متخذي القرار يف توفري املناخ املدرسي املالئم.

مصطلحات الدراسة:
جودة  أبنَّه  املدرسي  املناخ  يُعرَّف  املدرسي:  املناخ 
تعلُّم  تساند  اليت  املدرسية  البيئة  من  املتعددة  اجلوانب 
الطالب أببعاده الثالثة ) السالمة، واملشاركة، والبيئة(، 

 .)Ryberg, Temkin, Madill, et al., 2020, 78(
وتُعرَّف إجرائيًّا: أبنَّه الدرجة الكلية الستجاابت أفراد 
 )30( من  واملكون  املدرسي  املناخ  مقياس  على  العينة 

عبارة أببعاده الثالثة ) السالمة، واملشاركة، والبيئة(.
مناذج  أهم  من  وهو   :"Rasch Model" راش  منوذج 
املوضوعى  القياس  يتحقق  حيث  للفقرة؛  االستجابة 
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البعد،  وهي:أحادية  النموذج  فروض  تستويف  عندما 
استقاللية القياس، خطية القياس، توازي املنحيات املميزة 
للفقرات، ويقوم منوذج "راش" على نتائج تفاعل قدرة 
الفرد مع صعوبة الفقرات، وتتمثل نتائج هذا التفاعل يف 
التوصل من خالهلا  شكل استجاابت مالحظة، ميكن 
إىل تدرجيات الفقرات، وتقديرات األفراد الىت يتحقق هبا 
مطالب املوضوعية يف القياس)كاظم، 1988، 310(.

 حدود الدراسة:
 احلدود البشرية: طلبة املرحلة الثانوية.

احلدود املكانية: طُبقت الدراسة يف منطقة الباحة.
الفصل  يف  الدراسة  هذه  طُبقت  الزمانية:  احلدود 

الدراسي الثاين من العام الدراسي 1441/1440ه.ـ
اإلطار النظري: 

مفهوم املناخ املدرسي:
 تتباين تعريفات املناخ املدرسي بني الباحثني وعرب 
املدرسي أبنَّه  املناخ  بوجٍه عام، ويُعرَّف  القياس  أدوات 
تساند  اليت  املدرسية  البيئة  املتعددة من  اجلوانب  جودة 
تعلُّم الطالب، ويتم تناوله عرب ثالثة جماالت رئيسة هي 

 :)Ryberg, Temkin, Madill, et al., 2020, 78(
- املشاركة: تعرب عن جودة الفرص املتاحة الرتباط الطالب 
واألنشطة  العالقات  خالل  من  املدرسي،  ابجملتمع 
وتقوم على الثقة واالحرتام ودعم العالقة مع املدرسة. 
- السالمة: متثل )قدرة املدارس على احلفاظ على أمن 

وسالمة الطالب عاطفيًّا وبدنيًّا(.
 - البيئة: تُعرب عن وضع قواعد وتوقعات واضحة ودعم 
للتعلم، ومتثل جودة عناصر الدعم يف احمليط املادي 
املدرسي والنشاط األكادميي والنظام املدرسي العام. 
احلياة  ومسو  أبنَّه جودة  املدرسي  املناخ  يُعرَّف  كما 
وتوقعات  وقيم  معايري  من  هبا  يرتبط  وما  املدرسية، 
والسالمة.  املشاركة  ومشاعر  املساندة  البيئات  تدعم 
السلوكية  النتائج  بتحسن  اجليد  املدرسي  املناخ  ويرتبط 

األكادميي،  اإلجناز  زيدة  مثل:  للطالب  واألكادميية 
واالحنراف  التعليم،  من  التسرب  معدالت  وخفض 
Bottiani, Johnson, Mc- والعدوانية  العنيف  )والسلوك 

 .)Daniel et al., 2020, 423

ومن انحية أخرى، يتم تعريف املناخ املدرسي كـ "جودة 
املدرسي  اجملتمع  داخل  االجتماعية  التفاعالت  وثبات 
املعرفية واالجتماعية  النمائية  املستويت  تؤثر على  اليت 
 .)Yang, Chan, & Ma, 2020, 49("للطالب والنفسية 

قياس املناخ املدرسي:
للدور  نظرًا  املدرسي؛  املناخ  قياس  أمهية  تتعاظم   
طالب  تعليم  جهود  حتسني  يف  يؤدِّيه  الذي  اإلجيايب 
تقومي  ويعدُّ  التعليم.  جودة  وضمان  الثانوي  التعليم 
املناخ املدرسي من العناصر املهمة يف فهم جوانب القوة 
قائمة  تقييم  لكل مدرسة، من خالل عملية  والضعف 
التعليمية،  العملية  البياانت من كافة عناصر  على مجع 
اجلهود  بناء  يف  البياانت  تلك  استثمار  بعدها  وميكن 
التعاونية لتحسني املناخ املدرسي وبناء خطة عمل تركز 
على أكثر اجلوانب فائدة يف دعم املناخ املدرسي. ويُراعى 
املناخ املدرسي توافر جمموعة من  عند تصميم مقاييس 
العوامل األساسية، على رأسها االعتماد على قاعدة حبثية 
قوية يف وصف وتعريف عناصر املناخ املدرسي واالختبار 
امليداين عرب قاعدة واسعة من الطالب، وبيئات التعلم 
وسهولة التطبيق والرتكيز على أهم العناصر املسامهة يف 
 Lewno-Dumdie, Mason, Hajovsky,( املدرسي  املناخ 

 .)2020, 9

املدرسي  املناخ  لقياس  الوسائل  من  العديد  توجد   
الرتكيز  وجمموعات  واملقابالت  املالحظات  مثل: 
تعتمد  أن  جيب  لكن  وغريها؛  واملقاييس  واالستباانت 
تلك القياسات على أساس منهجي، وأن تكون تتمتع 
النظري واإلحصائي.  املستويني  والثبات على  ابلصدق 
ويتم بصفة عامة تقييم املناخ املدرسي يف ضوء مفاهيم 
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وخصوًصا  املدرسي  املناخ  ذلك  يف  املسامهني  األفراد 
الداخلية  العوامل  من  ابلعديد  القياس  ويتأثر  الطالب، 
 Grazia, &( واخلارجية واخلربات املشرتكة للحياة املدرسية

.)Molinari, 2020, 6

 على الرغم من األدلة البحثية اليت أثبتت أنَّ املناخ 
املدرسي مفهوم متعدد اجلوانب إال أنَّ القليل فقط من 
متعددة  الطبيعة  تلك  تعكس  اليت  هي  املقاييس  تلك 
أغلب  فإنَّ  النقيض  على  املدرسي.  للمناخ  األبعاد 
مقاييس املناخ املدرسي تركز على جماالت حمددة مثل: 
مشاركة الطالب من خالل استخدام استطالعات الرأي 
أو كالمها  املعلمني  أو  للطالب  املوجَّهة  التقرير  ذاتية 

 .)Kearney, Sanmartín, & Gonzálvez, 2020, 35(
مشكالت قياس املناخ املدرسي:

 إنَّ غياب األدلة الكافية على صدق درجات مقاييس 
واعتماد  جناح  أمام  األكرب  العائق  متثل  املدرسي  املناخ 
تلك األدوات يف القياس، ورمبا يرجع ذلك إىل عدم توافر 
األطر النظرية الثابتة واحملددة حول بناء املناخ املدرسي، 
مما يؤثر ابلسلب على صدقها الظاهري، ومن بني تلك 
املشكالت األخرى اليت تعوق قياس املناخ املدرسي أنَّ 
فقط  ُتستخدم  الغرض  هلذا  املصممة  املقاييس  أغلب 
املستوى  من  بداًل  الفردي  املستوى  على  القياس  يف 
املدرسي العام، على الرغم من أنَّ مفهوم املناخ املدرسي 
Waas- )ينطبق على مسات املدرسة ككل وليس األفراد 
 .)dorp, Lindstrom Johnson, Shukla, et al., 2020, 53

املناخ  قياس  جمال  يف  الفقرة  استجابة  نظرية  تطبيق 
املدرسي:

 تعدُّ نظرية استجابة البند أداة للنمذجة االحتمالية 
املستخدمة أساًسا يف جمال القياس النفسي، وتركز على 
قياس أحد املتغريات الكامنة عند مالحظة جمموعة من 
أو  العددية،  أو  )املوزَّعة،  التصنيفية  البنود  أو  املتغريات 
الرتتيبية(، ومتثل النظرية األساس لبناء املقاييس وأدوات 

حول  املؤشرات  وبناء  البنود  مسات  وحتليل  القياس، 
من  جملموعة  املقدمة  االستجاابت  من  بدايًة  املقاييس 
البنود التصنيفية. وتُوصف تصنيفات البنود للمقاييس يف 
ضوء النظرية من خالل معايري تعرب مقدارها عن مواقعها 
 .)Bacon, & Kearney, 2020, 48( عرب السمة الكامنة
 يهدف استخدام نظرية استجابة الفقرة بناء مقياٍس 
يسهم  املدرسي،  للمناخ  النفسي  القياس  يف  جيٍد 
يف  املدرسي  املناخ  مقاييس  جمال  يف  النظرية  استخدام 
على  قادر  مقياس  بناء  على  املختلفة  البنود  قدرة  فهم 
والبيئة(،  واملشاركة،  )السالمة،  الثالثة  األبعاد  تقييم 
واستكشاف آلية عمل تلك البنود. وتفيد النظرية أيًضا 
يف تقييم وظيفية العناصر االختالفية )DIF( للمقياس يف 
ضوء اخلصائص الدميوغرافية الفردية مثل: مستوى تعليم 
تضمني  فإنَّ  مثَّ  من  األكادميية،  والدرجات  األمهات 
املناخ املدرسي تزيد من  البند يف قياس  نظرية استجابة 
وضوح الصدق والثبات، ومن مثَّ زيدة اعتماديتها لدى 
 Lenz,( الباحثني واملدارس واملؤسسات التعليمية املختلفة

.)Rocha, & Aras, 2020, 11

خصائص  الفقرة  استجابة  نظرية  مناذج  تستخدم   
السمات الكامنة لألفراد كمؤشراٍت على االستجاابت 
بني  من  وهي:  املدرسي  املناخ  مقياس  على  امللحوظة، 
من  بداًل  املقاييس،  حتليل  جمال  يف  احلديثة  املفاهيم 
حتديد  يف  املقياس  لبنود  اإلمجالية  الدرجة  استخدام 
الفقرة  استجابة  نظرية  وتقوم  الكامنة،  السمات  مقدار 
حبساب االحتماالت اليت تعتمد عليها استجابة معينة، 
األشخاص  أحد  حيملها  اليت  الكامنة  السمة  ملقدار 
تتطلبها  اليت  الكامنة  السمة  ومقدار  الفردية(  )القدرة 
االستجابة )مقدار صعوبة السمة(، ويعدُّ منوذج املعيار 
الواحد One-parameter model )IPL( مبثابة أبسط مناذج 
البند، ويفسر كل بند على املقياس يف  نظرية استجابة 
ضوء موقعه على مقياس العناصر الكامنة، ومن مثَّ فإنَّ 
استخدام نظرية استجابة البند يف قياس املناخ املدرسي 
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يتسم ابلرتكيز على البند نفسه، مما يوفر نوع من التحسني 
Whitehouse, Zeng, Tro- )الدقيق لعملية تطوير املقياس 

 .)eger, et al., 2020, 27

والقدرة  البنود  صعوبة  مستوى  عن  التعبري  يتم   
وحدات  يف  البند  استجابة  نظرية  ضوء  يف  الشخصية 
احملولة  اخلام  الدرجات  عن  عبارة  وهي  احتمالية، 
ميكن  احتمالية  نسب  صورة  يف  الرتتيبية  للبياانت 
الفواصل.  حمدد  مقياس  ضمن  ذلك  بعد  وضعها 
املدرسي،  املناخ  مقياس  البنود ضمن  لصعوبة  وابلنسبة 
مزيٍد  إىل  نقطة   )0.0( من  أعلى  السلبية  القيم  تشري 
من الصعوبة، يف حني البنود اليت تتمحور حول القيمة 
منحىن  ويعدُّ  الصعوبة.  متوسطة  تكون  ا  فإهنَّ  )0.0(
 )Item Characteristic Curve )ICC الفقرة  خصائص 
صعوبة  ملستوى  الفقرة  الحتمالية  مصور،  متثيل  مبثابة 
معينة  قدرة  مستوى  ذو  القياس  مفردات  ألحد  معينة 
 .)Alonso-Tapia, Quijada, Ruiz, et al., 2020, 111(
 Rifenbark, Lombardi, & Freeman, 2020,( أشار 
راشRasch Model كأحد  منوذج  أنَّ  إىل   )9

النماذج  أهم  من  يعدُّ  الفقرة،  استجابة  نظرية  مناذج 
اليت تُقدِّم بياانت قيمة؛ لتطوير وتعديل أدوات القياس 
راش  منوذج  يعدُّ  التعليمية.  البحوث  جمال  يف  املعتمدة 
أكثر النماذج نظرية الستجابة العنصر مالئمة لفحص 
أدوات  من  وغريها  املدرسي  املناخ  مقاييس  خصائص 
املثايل  املعيار  مبثابة  راش  منوذج  ويعدُّ  النفسي.  القياس 
لبناء أدوات القياس، وميكنه تقدمي وسيلة مناسبة لقياس 
النموذج  يسمح  إذ  السواء؛  على  والبنود  األشخاص 
ابلفحص اهلادف ملقاييس املناخ املدرسي لتوفري الصدق 
والثبات الالزم لالستخدام املستقبلي. ويعتمد استخدامه 
-منوذج راش- ضمن نظرية استجابة البند على ثالث 
فرضيات أساسية وهي: أحادية الُبعد )ضرورة استخدام 
السمة  هذه  وأنَّ  واحدة كامنة،  مسة  لقياس  املقياس 
الكامنة تتواجد عرب سلسلة مسؤولة بصورة مباشرة عن 

االستقاللية  البنود(،  ألحد  املفحوص  استجابة  مدى 
متاًما  مستقل  البنود  أحد  على  املفردة  )استجابة  احمللية 
عن أيِّ بنٍد آخر(، والتمييز املتكافئ )يُفرتض يف منوذج 
 Marraccini, Fang,( ،)راش أن يكون متييز البند متناسًقا

.)Levine, et al., 2020, 18

الدراسات السابقة:
Ryberg, Temkin, Madill, Kel-  )2020( دراسة   

تطوير  إىل  هدفت  اليت   ley, Thompson,& Gabriel

 )EDSCLS( املدرسي  املناخ  مقياس  صدق  وإثبات 
املتحدة  الواليت  يف  الثانوي  التعليم  طالب  من  لعينة 
يف قياس اجملاالت الثالثة: املشاركة، والسالمة، والبيئة، 
واستخدمت الدراسة املنهجني الوصفي والتجرييب لعينة 
تكوَّنت من 3416 طالًبا وطالبة، ينتمون إىل 26 مدرسة 
الثانوي مبدينة واشنطن األمريكية، جرى  التعليم  ملرحلة 
بنًدا(؛  )املكون من 68  املقياس عليهم  تطوير وتطبيق 
العاملي  التحليل  العاملي ابستخدام  البناء  للتحقق من 
وتوصَّلت  واملتعدد،  الفردي  املستويني  على  التوكيدي 
الدراسة إىل النتائج اآلتية: أظهرت النتائج على مستوى 
مستويت  مع  القياس  نتائج  تطابق  الفردي  التحليل 
الصدق األصلية اليت أجرهتا وزارة التعليم األمريكية على 
املدرسي  املستوى  على  النتائج  أظهرت  املقياس، كما 
بناء عاملي أبسط يف جماالت املشاركة والبيئة والسالمة؛ 
إعداد  املستخدم يف  البند  استجابة  نظرًا ملالئمة منوذج 
املقياس، وخلصت الدراسة إىل كفاءة املقياس وأبعاده يف 
تقدير أبعاد املناخ املدرسي الثالثة )السالمة، واملشاركة، 

والبيئة(، لطالب مرحلة التعليم الثانوي. 
Sudla, Wongwanich & Sri- دراسة  وكذلك 

klaub,)2020( بعنوان تطوير مقياس للمناخ املدرسي قائم 

على منوذج راش لطالب التعليم الثانوي، واليت هدفت 
إىل تطوير مقياس للمناخ املدرسي لطالب التعليم الثانوي 
يف اتيالند، ومعرفة اخلصائص السيكومرتية ملقياس املناخ 
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املدرسي لطالب التعليم الثانوي يف ضوء منوذج راش، وقد 
التصميمني:  ذي  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 
املناخ  حول  ومفاهيمهم  الطالب،  )بياانت  النوعي 
للخصائص  اإلحصائية  )البياانت  والكمي  املدرسي(، 
السيكومرتية ملقياس املناخ املدرسي(، أمَّا عينة الدراسة 
فتكوَّنت من 2220 طالًبا وطالبة مبرحلة التعليم الثانوي 
يف اتيالند ينتمون إىل 70 مدرسة مبناطق حضرية، وقد 
أسفرت نتائج الدراسة عن مستويت مرتفعة من الصدق 
الثانوي،  التعليم  املناخ املدرسي لطالب  البنائي ملقياس 
الرتبة  ثنائي  التوكيدي  العاملي  التحليل  حني كان  يف 
مبستويت جيدة، كما كان الصدق الظاهري والتمييزي 
نتائج  أظهرت  وكذلك  أيًضا،  مقبولة  مستويت  عند 
الدراسة مستويت مرتفعة من الثبات، كما أكَّدت ذلك 
ألفا  معامالت  وتراوحت  الداخلي  الثبات  على  األدلة 
كرونباخ ألبعاد املقياس الثالثة ما بني 0.68 إىل 0.91. 
Nishimura, Wakuta, Tsuchiya, Osu- دراسة  أمَّا 

اليت كانت   .)ka, Tamai, Takei, & Katayama, )2020

بعنوان قياس املناخ املدرسي)JASC( بني طالب التعليم 
واليت  البند،  استجابة  نظرية  الياابنيني يف ضوء  الثانوي 
هدفت إىل تطوير مقياس املناخ املدرسي لطالب التعليم 
الثانوي يف الياابن، والتحقق من قدرته على قياس املناخ 
املدرسي بصورة صحيحة يف ضوء نظرية استجابة البند، 
التصميمني: الكمي والنوعي،  واعتمدت الدراسة على 
وطالبة  طالًبا   1399 من  الدراسة  عينة  تكوَّنت  كما 
مبرحلة التعليم الثانوي )املراحل 7- 9(؛ حيث مت تطوير 
مقياس للمناخ املدرسي التعليمي للطالب بعد االطالع 
املرتبطة الستخالص  واملقاييس  البحثية  األدبيات  على 
املقياس املكون من ثالثة أبعاد هي: السالمة، واملشاركة، 
للتحقق  الكمية  التحليالت  طُبقت  ذلك  بعد  والبيئة. 
من مالئمة املقياس يف ضوء نظرية استجابة البند، وقد 
أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: أظهرت التحليالت 
والتحليالت  العاملي  البناء  خالل  من  املقياس  ثبات 

نتائج  أظهرت  املفحوصني. كما  واستجاابت  العاملية 
الدراسة ارتباط مفاهيم املشاركني من الطالب حول املناخ 
 )0.001 < p ,0.152 املدرسي إجيابًيا بكل من السالمة
 β= 0. 098, p( وبيئة التعلم )β= 0.107, p < 0.001( واملشاركة
0.001 >( على الرتتيب، وقد خلصت الدراسة إىل كفاءة 

املقياس يف تقييم املناخ املدرسي بني خمتلف فئات طالب 
مرحلة التعليم الثانوي يف الياابن مبستويت صدق جيدة. 
 Bachmann, Trizano-Hermosilla, دراسة  وجاءت 
بعنوان   )Polanco-Levican, & Briceño-Olivera, )2020

تطوير وصدق مقياس املناخ املدرسي مع عينة من طالب 
التعليم الثانوي يف شيلي يف ضوء منوذج راش، واليت هدفت 
 )SCI( إىل تطوير وحساب صدق مقياس املناخ املدرسي
ضوء  يف  شيلي  يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  طالب  مع 
منوذج راش. كما طُوِّر مقياس للمناخ املدرسي لطالب 
التعليم الثانوي طُبق على عينة تكونت من 1456 طالًبا 
وطالبة مبرحلة التعليم الثانوي )41.1٪ ذكور و٪58.9 
ميثلون 17 مدرسة  أعمارهم 15.76  متوسط  إانث(، 
اثنوية يف شيلي. ُأجريت مقارنة ابستخدام ثالثة مناذج 
للتحليل العاملي التوكيدي، وتوصَّلت الدراسة إىل النتائج 
مرتفعة  مستويت  املدرسي  املناخ  مقياس  أظهر  اآلتية: 
من الصدق الظاهري واملعياري، ووجود عالقة ارتباطية 
املناخ  ومقياس  الدراسة  يف  املقرتح  املقياس  بني  موجبة 
بصفة  النتائج  أظهرت  )ASCS(.كما  الرمسي  املدرسي 
عامة الكفاءة السيكومرتية ملقياس املناخ املدرسي، إضافة 
إىل فاعلية االعتماد على منوذج راش يف تصميم مقياس 
للمناخ املدرسي يتسم مبستويت صدق وثبات جيدة. 
 Furlong, Greif, Bates, Whipple, & دراسة  أما 
مقياس  تطوير  بعنوان  كانت  اليت   )Jimenez, )2019

ضوء  يف  خمتصرة  نسخة  املدرسي–  للمناخ  كاليفورنيا 
منوذج استجابة البند، واليت هدفت إىل تطوير ووصف 
 – املدرسي  للمناخ  مقياس كاليفورنيا  وثبات  صدق 
نسخة خمتصرة خاص بطالب التعليم الثانوي يف ضوء 
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منوذج استجابة البند، واستخدمت الدراسة التصميمني 
النوعي والكمي، إضافة إىل املنهج التحليلي التفسريي، 
كما شارك يف الدراسة عينة تكونت من 7542 طالًبا 
املتحدة  الواليت  يف  الثانوي  التعليم  مبرحلة  وطالبة 
التفسريية  املفاهيم  من  مزيٍج  استخدام  مت  األمريكية. 
والتوكيدية الختصار عدد عناصر املقياس من 102 – 
54 عنصرًا، مث فحص الصدق البنائي للنسخة املختصرة 
الناجتة من املقياس، وقد مت التوصل إىل النتائج اآلتية: 
املناخ املدرسي املختصر كمقياس  إثبات كفاءة مقياس 
الثانوي يف  التعليم  املدرسي بني طالب  للمناخ  معتمد 
وأظهرت  والبيئة،  واملشاركة،  السالمة،  أبعاد:  ثالثة 
من  جيدة  مستويت  السيكومرتية  اخلصائص  حتليالت 
املدرسي يف  للمناخ  ملقياس كاليفورنيا  والثبات  الصدق 

ضوء نظرية استجابة البند. 
يف حني جاءت دراسة Roberts, )2019( بعنوان صدق 
مقياس املناخ املدرسي لطالب التعليم الثانوي ابستخدام 
منوذج راش يف القياس، واليت هدفت إىل تقييم مستويت 
صدق مقياس املناخ املدرسي بني طالب التعليم الثانوي 
اجملال  يف  قبواًل  األكثر  هي  أبعاد،  ثالثة  على  قائم 
ابستخدام منوذج راش يف القياس، واستخدمت الدراسة 
املنهج الوصفي القائم على التصميمني النوعي والكمي، 
وتكوَّنت عينة الدراسة من 4974 طالًبا وطالبة مبرحلة 
يف  التاسعة(  إىل  السابعة  من  )املراحل  الثانوي  التعليم 
الواليت املتحدة. أيًضا جرى حتليل املقياس ابستخدام 
منوذج راش للقياس لتقومي أبعاد املقياس ومالءمة البنود 
إىل  الدراسة  وتوصلت  البنود،  صعوبة  ومدى  والثبات 
جمموعة النتائج اآلتية: أظهرت التحليالت مالءمة مجيع 
عناصر املقياس يف تقييم املناخ املدرسي. كما توصلت 
إىل  ينقسم  وأنَّه  األبعاد  ثنائي  املقياس  أنَّ  إىل  الدراسة 
وبُعد  الطالب،  على  يركز  بُعد  اآلتية:  الفرعية  األبعاد 
الدراسة مستويت  نتائج  وأكَّدت  املعلمني،  على  يركز 
املدرسي  املناخ  ملقياس  والثبات  الصدق  من  مالئمة 

لطالب التعليم الثانوي. 
 أمَّا دراسة Moro, Vinha, & Morais, )2019( فكانت 
بعنوان مقياس املناخ املدرسي لطالب التعليم الثانوي وهو 
)تصميم وتقدير صدق املقياس يف ضوء منوذج راش(، 
واليت هدفت إىل استعراض عملية تصميم واختبار صدق 
أداة لقياس املناخ املدرسي لطالب التعليم الثانوي، يف 
الغرض  هذا  يف  املستخدمة  النماذج  أشهر  أحد  ضوء 
وهو منوذج راش، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
الدراسة  ُأجريت  حيث  والنوعي؛  الكمي  والتصميمني 
حول  األدبيات  ابستعراض  فبدأت  مراحل،  عدة  على 
بناء  مث  الثانوي  التعليم  لطالب  املدرسي  املناخ  قياس 
املقياس يف ضوء األدبيات )يتكون من أبعاد السالمة، 
من  تكونت  عينة  على  وتطبيقه  والبيئة(،  واملشاركة، 
11516 مفحوًصا من الطالب واملدرسني واملديرين يف 
التعليم الثانوي ابلربازيل، مث إجراء التحليالت اإلحصائية 
األدلة  )صدق  الصدق  من  التحقق  لعملية  والكمية 
والصدق البنائي( يف ضوء منوذج راش، وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أنَّ أبعاد املقياس وما تضمنته من بنوٍد مؤشرات 
الثبات وحتليل عاملي مرتفع، كدليل على صدق وثبات 
املقياس املستخدم يف جمال تقدير املناخ املدرسي، كما 
خلصت نتائج الدراسة إىل فاعلية منوذج راش يف إثبات 
التعليم  جمال  يف  املستخدمة  املقاييس  وثبات  صدق 
الثانوي بوجه عام، وقياس املناخ املدرسي بوجٍه خاص. 
Johnson, Reichenberg, Shuk- دراسة  كذلك 
اليت كانت   .)la, Waasdorp, T. E., & Bradshaw )2019

املدرسي ابستخدام  املناخ  قياس  بعنوان تطوير وحتسني 
الدراسة إىل تطوير  البند، واليت هدفت  نظرية استجابة 
وحتسني مقياٍس للمناخ املدرسي لطالب التعليم الثانوي 
يف ضوء العديد من السمات ابستخدام نظرية استجابة 
البند )IRT(، وقد تكوَّنت عينة الدراسة من 69513 
الثانوي  طالًبا وطالبة ينتمون إىل 111 مدرسة للتعليم 
مقياس  بتعبئة  الطلبة  قام  حيث  املتحدة؛  الواليت  يف 
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اجملاالت  على  يركز  الذي   )MDS-3( املدرسي  املناخ 
حدَّدهتا  كما  والبيئة(،  واملشاركة،  )السالمة،  الثالثة 
الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  األمريكية،  التعليم  وزارة 
اجلوانب  تقييم  يف  املدرسي  املناخ  مقياس  إىل كفاءة 
املدرسي،  املناخ  عن  املختلفة  الطالب  نظر  ووجهات 
والبيئة، كما  واملشاركة  السالمة  بعناصر  يتعلق  فيما 
أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروٍق يف قياس املناخ 
للطالب،  األكادميي  النجاح  بعوامل  ارتبطت  املدرسي 
على  االعتماد  عن كفاءة  أيًضا  النتائج  أكَّدت  كما 
نظرية استجابة البند كأحد النظريت القياسية احلديثة، 
الثانوي.  التعليم  مبرحلة  املدرسي  املناخ  قياس  جمال  يف 
 )Kapıkıran-Acun, & Kapıkıran, Ş. )2019 أمَّا دراسة
اليت كانت بعنوان مقياس املناخ املدرسي فهي بعنوان: 
)صدق وثبات املقياس يف ضوء نظرية استجابة البند(، 
واليت هدفت إىل تقنني مقياس املناخ املدرسي للطالب 
نظرية  ضوء  يف  وثباته  صدقه  من  والتحقق   )ISC–S(
التجرييب،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  البند،  استجابة 
وطالبات  طالب   707 من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت 
الثانوي )394 إاناًث و 313 ذكورًا( مت  التعليم  مبرحلة 
اختيارهم عشوائًيا من طالب املرحلة السادسة والسابعة 
والثامنة من 8 مدارس خمتلفة للتعليم الثانوي مبدينة دينزيل 
البناء العاملي  الرتكية. كما تضمنت الدراسة مرحلتني: 
للتحقق من الصدق مث التحقق من الثبات الداخلي عرب 
إىل  التوصل  مت  وقد  العوامل،  بني  االرتباط  معامالت 
النتائج اآلتية: إجراء التحليل العاملي التفسريي الختبار 
نظرية  للطالب يف ضوء  املدرسي  املناخ  مقياس  صدق 
البند؛ حيث مت احلصول على مقياس من 9  استجابة 
إىل   0.30 بني  ما  هلا  العاملي  التحليل  يرتاوح  عوامل 
الداخلي  الثبات  معامالت  استخدام  مت  0.79. كما 
 0.48 بني  ما  درجاهتا  تراوحت  حيث  ألفا كرونباخ؛ 
التحقق  جناح  إىل  الدراسة  خلصت  وقد   ،.0.84 إىل 
من صدق وثبات مقياس املناخ املدرسي لطالب التعليم 

الثانوي يف ضوء نظرية استجابة البند. 
ربيع،  دراسة شند، مسرية، وطه،   يف حني جاءت 
"اخلصائص  بعنوان  اليت   )2015( وسام  والزحالن، 
املرحلة  لطالب  املدرسي  املناخ  ملقياس  السيكومرتية 
مقياس  وتصميم  إعداد  إىل  هدفت  واليت  الثانوية"، 
الطالب،  يدركه  الثانوية كما  للمرحلة  املدرسي  للمناخ 
وقد قام الباحثون بتصميم مقياس مكون من )50( فقرة 
يف صورته النهائية موزَّعة على )5( أبعاد، وقد طُبق على 
عينة مكونة من )250( طالًبا وطالبة من طالب املرحلة 
اُسُتخِدم صدق  املقياس  من صدق  وللتحقق  الثانوية، 
عوامل   )5( وجود  فيه  اتضح  والذي  العاملي  التحليل 
تفسر 37.064٪ من التباين الكلي، يف حني جاءت 
عند  دالة  للمقياس  التمييزي  للصدق  الفروق  داللة 
الثبات  أمَّا  الكلية،  والدرجة  لألبعاد   )0.01( مستوى 
فقد اُسُتخِدم بطريقة ألفا؛ حيث بلغت قيمته )0.65( 
للدرجة الكلية، وبطريقة التجزئة النصفية؛ حيث بلغت 

قيمته )0.78(؛ إذ تبني كفاءة املقياس السيكومرتية. 
التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسة من  تناوهلا يف هذه  اليت مت  الدراسات  تعدُّ 
تطوير وحتسني مقياس  تناولت  اليت  الدراسات  أحدث 

املناخ املدرسي.
 Ryberg, )2020( ركَّزت بعض الدراسات كدراسة
Temkin, Madill, Kelley, Thompson,& Gabriel ودراسة 

Nishimura, Wa- ودراسة )Moro,Vin & Morais, )2019

 kuta, Tsuchiya, Osuka, Tamai, Takei & Katayama,

Johnson, Reichenberg, Shukla, Waas- 2020((. ودراسة

 Furlong, Greif, Bates, ودراسة .)dorp, & Bradshaw, )2019

ملقياس  أبعاد  ثالثة  على   )Whipple, & Jimenez, )2019

والبيئة(. واملشاركة،  وهي:)السالمة،  املدرسي  املناخ 
بينما ركزت دراسة دراسة شند، مسرية، وطه، ربيع، 
والزحالن، وسام )2015( على مخسة أبعاد للمناخ املدرسي.
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وحتسني  بتطوير  قامت  السابقة  الدراسات  مجيع 
القياس  احلديثة يف  للنظرية  وفًقا  املدرسي  املناخ  وقياس 
ما عدا دراسة شند، مسرية، وطه، ربيع، والزحالن، وسام 
والتحليل  الكالسيكية  الطريقة  تناولت  اليت   )2015(
العاملي التوكيدي، وقد طُِبق يف مجيع الدراسات السابقة 

على طلبة املرحلة الثانوية.
السابقة  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت 
املدرسي(، كما  املناخ  )مقياس  الدراسة  أداة  بناء  يف 

استفادت أيًضا يف طريقة حتليل البياانت.
منهج وإجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:
لإلجابة  ملالئمته  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 

عن أسئلة الدراسة.
جمتمع الدراسة:

وطالبات  من مجيع طالب  الدراسة  جمتمع  تكوَّن   
خالل  ابلباحة  للتعليم  العامة  ابإلدارة  الثانوية  املرحلة 
 /  1440 الدراسي  العام  من  الثاين  الدراسي  الفصل 
1441هـ، والبالغ عددهم )11597( طالًبا وطالبة كما 

هو مبني ابجلدول اآليت:
جدول )1( توزيع جمتمع الدراسة على طالب وطالبات املرحلة الثانوية 

ابإلدارة العامة للتعليم ابلباحة.

اجملموععدد الطالباتعدد الطالب الصف
311536256740األول اثنوي
14138302243الثاين اثنوي
132412902614الثالث اثنوي
5852574511597اجملموع الكلي

عينة الدراسة:
 تكوَّنت عينة الدراسة من )480( طالًبا وطالبة من 
طلبة املرحلة الثانوية، والذي مت اختيارهم بطريقة عشوائية 
طبقية من مدارس التعليم العام ابلباحة، وقد كانت على 

النحو اآليت:

الثانوية  املرحلة  الدراسة على طالب وطالبات  عينة  توزيع   )2( جدول 
ابإلدارة العامة للتعليم ابلباحة.

اجملموععدد الطالباتعدد الطالب الصف

79102181األول اثنوي

3498132الثاين اثنوي

60107167الثالث اثنوي

173307480اجملموع الكلي

أداة الدراسة:
قامت  اليت  الدراسات  أحدث  على  االطالع  مت   -1
بتطوير وحتسني مقياس املناخ املدرسي وهي دراسة: 
Ryberg, Temkin, Madill, Kelley, Thomp-  )2020(

 Moro, Vinha, & Morais, دراسة  و   son,& Gabriel

Nishimura, Wakuta, Tsuchiya, Os- 2019(( ودراسة

uka, Tamai, Takei, & Katayama, T. )2020(. ودراسة 

Johnson, Reichenberg, Shukla, Waasdorp, & Brad-

Furlong, Greif, Bates, Whip- ودراسة .)shaw, )2019

 )ple, & Jimenez, )2019

2- بناء مقياس للمناخ املدرسي مكون من )30( فقرة 
واملشاركة،  السالمة،  هي:  أبعاد   )3( على  موزَّعة 
وكان  فقرات،   )10( من  بعٍد  ويتألف كلُّ  والبيئة، 
تدرج فقرات املقياس ثالثي )نعم، ال أدري، ال (، ما 

عدا الفقرة رقم )4( بنعم أو ال. 
3- ُعِرض مقياس املناخ املدرسي بعد بنائه وتعريبه على 
جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة 
يف بعض اجلامعات السعودية والعربية والبالغ عددهم 
حيث  من  مالحظاهتم  على  وبناء  حمكًما،   )13(
مناسبة الفقرة ملا تقيسه ووضوحها وسالمة الصياغة 
صياغة  ُعدِّلت  فقد  للبعد،  انتمائها  ودرجة  اللغوية 
، وكانت نسبة اتفاق احملكمني  بعض الفقرات لغويًّ
على فقرات املقياس 92 ٪ على مجيع فقرات مقياس 
فقرة.   )30( بعدد  النهائية  بصورته  املدرسي  املناخ 
)الصدق  السيكومرتية  اخلصائص  التأكد من   - 4
عينة  على  طُِبقت  املدرسي،  املناخ  ملقياس  والثبات( 
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استطالعية مكونة من )50( طالًبا وطالبة من طالب 
عينة  خارج  من  عشوائًيا،  اختيارهم  مت  الثانوية  املرحلة 
عبارة،  بني كلِّ  االرتباط  معامالت  حلساب  الدراسة 

والدرجة الكلية للمقياس كما هو ابجلدول)3(.
جدول )3( معامالت االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للمقياس.

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**0.4911**0.6221**0.55

2**0.5012**0.5722**0.54

3**0.5113**0.6323**0.42

4**0.5714**0.4924**0.74

5**0.4815**0.6025**0.65

6**0.5216**0.4226**0.60

7**0.6817**0.5327**0.47

8**0.6618**0.4828**0.50

9**0.6919**0.6029**0.42

10**0.4720**0.6230**0.54

** دال عند 0.01.
درجة  بني  االرتباط  معامالت  قيم  مجيع  أنَّ  جند 
بني  تراوحت  قد  للمقياس،  الكلية  والدرجة  عبارة  كل 
)0.42 – 0.74(، ومجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى 

)0.01(، مما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة.
جدول )4( معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.

قيمة معامل االرتباطالبعد
0.67**األول: السالمة
0.88**الثاين: املشاركة
0.86**الثالث: البيئة

األبعاد  بني  االرتباط  معامالت  قيم  مجيع  أنَّ  جند 
والدرجة الكلية للمقياس موجبة ومرتفعة ودالة إحصائًيا 
عند مستوى )0.01(، وهذا يُعطي داللة على ارتفاع 
مؤشرات  إىل  يشري  الداخلي، كما  االتساق  معامالت 
وإمكانية  املقياس  صدق  يؤكِّد  مما  مرتفعة،  صدٍق 

االعتماد عليه يف تطبيق الدراسة احلالية. 

جدول )5( معامل ألفا كرونباخ بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.

قيمة معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالبعد
100.74األول: السالمة
100.82الثاين: املشاركة
100.81الثالث: البيئة
300.88الدرجة الكلية

 –  0.74( بني  ألفا كرونباخ  معامل  قيم  تراوحت 
يتمتع  املدرسي  املناخ  مقياس  أنَّ  يشري  وهذا   ،)0.88

بدرجة عالية من الثبات.
5- ُوِضعت الصورة النهائية للمقياس على الرابط اآليت: 

https://cutt.us./NgDCV

األساليب اإلحصائية:
الباحث  استخدم  فقد  الدراسة،  أسئلة  على  لإلجابة 
لألساليب   )winsteps( وبرانمج   ،)SPSS( برانمج 

اإلحصائية اآلتية:
- التحليل العاملي.

والتطابق   ،)INFIT( الداخلى  التطابق  إحصائي   -
 .)OUTFIT( اخلارجي

- املتوسط واالحنراف املعياري واخلطأ املعياري.
 نتائج الدراسة:

أواًل: التحقق من افرتاض ُأحادية البعد:
واحدة  قدرة  وجود  البند  استجابة  نظرية  تفرتض 
تفسر أداء األفراد املراد تطبيق أداة الدراسة عليهم، وهلذا 
مسُِّيت بنماذج ُأحادية البعد، ومن أجل التحقق من ذلك 
املكوانت  بطريقة  العاملي  التحليل  الباحث  استخدم 
األساسية، وقد أشارت نتائج التحليل العاملي إىل وجود 
عامل واحد لفقرات مقياس املناخ املدرسي، وبعد تدوير 
Vari- ألفايرمكس  بطريقة  متعامدة  )العامل على حماور 

max( لكايزر جرى احلصول على )12( عاماًل، ُفسِّر 

العامل األول بعامل عام واحد، ويتضح ذلك من خالل 
تشبع الفقرات ابلعامل العام، وبذلك يكون حتقق فرض 
ُأحادي البعد يف مقياس املناخ املدرسي وفق منوذج راش. 
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ملقياس  العاملي  التحليل  نتائج  يوضح  اآليت  واجلدول 
املناخ املدرسي: 

جدول ) 6( قيم اجلذور الكامنة والتباين املفسر لفقرات مقياس املناخ 
املدرسي.

 نسبة التبايناجلذر الكامنالعامل
املفسر

نسبة التباين الرتاكمي

15.1120.0620.06
22.999.9930.05
32.387.9337.98
42.197.3245.30
51.795.9951.29
61.735.7957.08
71.625.4062.48
81.454.8567.33
91.294.3071.63

101.133.7975.42
111.093.6479.06
121.033.4582.51

أفراد  العاملي الستجاابت  التحليل  نتائج  أشارت   
املدرسي، على وجود )12(  املناخ  مقياس  العينة على 
عاماًل كانت قيمة جذورها الكامنة )1( فأكثر، فسرت 
على  املفحوصني  أداء  تباين  من   )82.51( نسبته  ما 
فقرات مقياس املناخ املدرسي، ويظهر أيًضا من اجلدول 
بلغت  اليت  األول  للعامل  الكامنة  اجلذور  قيمة  السابق 
)20.06(، وهي قيمة مرتفعة نسبًيا إذا ما ُقورنت بقيم 
قيمها  واليت كانت  األخرى،  للعوامل  الكامنة  اجلذور 
ح وجود عامل سائد يفسر  منخفضة ومتقاربة، مما يُرجِّ
حتقق  يؤكِّد  مؤشٌر  وهذا  التباين،  من  الكربى  النسبة 
افرتاض ُأحادية البعد ملقياس املناخ املدرسي وفق املعيار 
 Hambleton &( وسوامنيثون  هامبلتون  يف  جاء  الذي 

.)Swaminathan,1985

 أي إنَّ افرتاض ُأحادية البعد ألداة القياس تتحقق 
ر العامل األول يف أداة القياس )20٪( فأعلى،  إذا ُفسِّ

من التباين املفسر لالستجاابت على أداة القياس.
 كما مت التمثيل البياين للجذور الكامنة جلميع العوامل 

لفقرات مقياس املناخ املدرسي كما ابلشكل اآليت:

شكل)1( اجلذور الكامنة لفقرات مقياس املناخ املدرسي

 Scree( البياين  التمثيل  أنَّ   )1( الشكل  من  يظهر 
Plot( للعوامل مع اجلذور الكامنة، جند فيه أنَّ العامل 

األول ينفرد بقيمة جذٍر كامن مرتفعة عن بقية العوامل 
األخرى، اليت تظهر جبذور كامنة صغرية نسبًيا ومتقاربة، 
بياانت  يف  البعد  أحادية  على  مؤشرًا  يعدُّ  أيًضا  وهذا 
مقياس املناخ املدرسي، ومن مثَّ ميكن استخدام النموذج 

ُأحادي املعلم )راش( يف حتليل بياانت هذا االختبار.
ينصُّ  والذي  األول  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج  اثنًيا: 

على:
ما مدى مطابقة بياانت مقياس املناخ املدرسي مع 

منوذج راش؟ 
مؤشرات  حساب  مت  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
املدرسي،  املناخ  مقياس  لفقرات  اإلحصائية  املطابقة 
والتطابق   ،)INFIT( الداخلى  التطابق  يف  واملتمثلة 
املعلم،  أحادي  النموذج  مع   )OUTFIT( اخلارجي 
 winsteps( وللكشف عن ذلك فقد مت استخدام برانمج

3.67.0( وكانت النتائج كما ابجلدول رقم )7(:
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جدول )7( مؤشرات املطابقة اإلحصائية لفقرات مقياس املناخ املدرسي مع النموذج أحادي املعلم.
ت

رقم الفقرا

)القياس( 
الصعوبة 
ت

ابللوجي

التطابق الداخلي
)INFIT(

التطابق اخلارجي
)OUTFIT(

MNSQZSTDMNSQZSTD
0.221.060.981.080.98الفقرة 1
-0.712.23-0.630.861.55الفقرة2 
1.346.991.427.66-0.55الفقرة 3
1.031.051.041.38-0.78 الفقرة4 
1.153.181.132.63-0.46الفقرة 5
1.040.961.010.31-0.67الفقرة 6
1.040.491.060.69-0.41الفقرة 7
-0.081.010.290.970.41الفقرة 8
0.021.234.011.213.65الفقرة 9
0.191.081.361.061.14الفقرة 10
-0.584.91-0.460.783.33الفقرة 11
-0.940.88-0.130.960.66الفقرة 12
-0.950.55-0.080.941.13الفقرة 13

-0.782.37-0.210.911.55الفقرة 14 
-0.990.23-0.970.6-0.25الفقرة 15
1.081.741.091.69-0.59الفقرة 16
-0.990.19-0.970.49-0.02الفقرة 17
1.173.261.567.04-0.07الفقرة 18
0.961.030.281.030.22الفقرة 19
-0.784.25-0.240.813.75الفقرة 20
-0.714.83-0.823.93-0.09الفقرة 21
1.030.42-10.07-0.06الفقرة 22
1.010.15-0.490.960.58الفقرة 23
-0.724.15-0.080.813.77الفقرة 24
-0.713.84-0.862.8-0.03الفقرة 25
-0.763.81-0.480.832.92الفقرة 26
-0.872.73-0.872.91-0.47الفقرة 27
1.132.431.152.55-0.01الفقرة 28
1.372.16-0.610.930.78الفقرة 29
1.316.171.376.51-0.39الفقرة 30

التحقق  مت  فإنَّه   )7( رقم  اجلدول  من  يظهر  وكما 
التطابق  خالل  من  اإلحصائية  املطابقة  مؤشرات  من 
الداخلي )INFIT(، والتطابق اخلارجي )OUTFIT( مع 
النموذج أحادي املعلم، واجلدول يوضح أرقام الفقرات 
للمستجيبني على  الفقرات، كما ظهرت  مرتبة حسب 
مقياس املناخ املدرسي، وصعوبة كل فقرة مقاسه بوحدة 

اإلحصائية،  املطابقة  مؤشرات  وكذلك  اللوجيت، 
الفقرات  مجيع  وقوع  إىل  املؤشرات  هذه  نتائج  وتشري 
الداخلي  التطابق  مبؤشر  اخلاص  املناسب  املدى  يف 
من  املناسب  املدى  إنَّ  حيث  )MNSQ(؛  واخلارجي 
إىل  املؤشرات  نتائج  تشري  )1.5(، كذلك  إىل   )0.5(
وقوع أغلب الفقرات يف املدى املناسب اخلاص مبؤشر 
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التطابق الداخلي واخلارجى )ZSTD(؛ حيث إنَّ املدى 
املناسب من )+2.0( إىل )-2.0(، فيما عدا الفقرات 
أرقام )18,20,21,23-30( اليت وقعت خارج هذا 
 MNSQ,( احملكات  على  بناًء  البنود  وتُفحص  املدى، 
مجيع  تكون  عندما  مالئمة  غري  الفقرة  وتعدُّ   )ZSTD

احملكات جمتمعة خارج املدى احملدد، وعليه فإنَّه ميكن 
حتظى  املدرسي  املناخ  مقياس  فقرات  مجيع  إنَّ  القول 

مبؤشرات مطابقة مناسبة مع النموذج أحادي املعلم.
اثلثًا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين والذي ينصُّ على:

ما قيم معامل الصعوبة لفقرات مقياس املناخ املدرسي 
وفق نظرية استجابة البند )منوذج )راش(؟

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب قيم تقديرات 
win- )معلم الصعوبة مقاسة ابللوجيت بواسطة برانمج 

steps 3.67.0( وكانت النتائج كما يلي:

جدول )8( قيم تقديرات معلم الصعوبة مرتبة تنازلًيا لفقرات مقياس املناخ 
املدرسي ابللوجيت واخلطأ املعياري )ن= 480(.

صعوبة املفردات الدرجةأرقام الفقرات
اخلطأ املعياريابللوجيت

0.09-12140.78الفقرة 4
0.06-9630.67الفقرة 6 
0.06-9380.59الفقرة 16
0.06-9290.55الفقرة 3
0.06-9080.47الفقرة 27
0.06-9040.46الفقرة 5
0.11-9400.41الفقرة 7
0.06-8830.39الفقرة 30

0.06-8470.25الفقرة 15 
0.06-7910.09الفقرة 21
0.06-7850.07الفقرة 18
0.06-7900.06الفقرة 22
0.06-7580.03الفقرة 25
0.06-7930.02الفقرة 17
0.07-8030.01الفقرة 28
8170.020.07الفقرة 9
7600.080.06الفقرة 8

7230.080.06الفقرة 13 
7500.080.06الفقرة 24
7530.130.07الفقرة 12
8130.190.08الفقرة 10
6990.210.06الفقرة 14
7170.220.07الفقرة 1
7800.240.07الفقرة 20
6660.460.07الفقرة 11
7180.480.08الفقرة 26
6640.490.07الفقرة 23

صعوبة املفردات الدرجةأرقام الفقرات
اخلطأ املعياريابللوجيت

6050.610.08الفقرة 29
6120.630.08الفقرة 2
5610.960.09الفقرة 19

قيم  تراوحت  فقد   )8( رقم  ابجلدول  يظهر  كما 
 )0.96( إىل   )0.78-( من  الصعوبة  معلم  تقديرات 
مقاسة بوحدة )اللوجيت(، وكان متوسط معلم الصعوبة 
لفقرات مقياس املناخ املدرسي مساوًي )0.00( بوحدة 
يدل  مما  )0.41(؛  قدره  معياري  ابحنراف  اللوجيت، 
وقعت  املدرسي  املناخ  مقياس  فقرات  أنَّ صعوبة  على 
 Bond( للعينة املستخدمة املتوسط ابلنسبة  يف املستوى 
الفقرات  أكثر  إنَّ  القول  ميكن  وعليه   ،)& Fox, 2015

صعوبة ابملقياس هي الفقرات أرقام )29,2,19( مرتبة 
الفقرات سهولة  أكثر  أنَّ  التوايل، يف حني  تنازلًيا على 
تنازلًيا  مرتبة   )4,6,16( أرقام  الفقرات  هي  ابملقياس 
الفقرات أرقام )17,28,9( يف  التوايل، وجاءت  على 
ابلتفصيل  يبني   )8( رقم  واجلدول  املتوسط،  املستوى 
قيم تقديرات معلم الصعوبة جلميع فقرات مقياس املناخ 
املدرسي مقاسه بوحدة اللوجيت حتت ُمسمَّى )صعوبة 

الفقرات ابللوجيت(. 
رابًعا: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث والذي ينصُّ على:

ما دالالت صدق وثبات مقياس املناخ املدرسي وفق 
نظرية استجابة البند منوذج )راش(؟ 

اخلصائص  حتديد  مت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
ا  أهنَّ على  املدرسي  املناخ  مقياس  لفقرات  السيكومرتية 
عن  وللكشف  والثبات"  الصدق  "دالالت  إىل  تشري 
 )3.67.0  winsteps( برانمج  اُسُتخدم  فقد  ذلك 
للحصول على معامل الثبات، ومعامل الفصل للفقرات؛ 
ا تعدُّ دالالت لصدق وثبات االختبار، وفيما  حيث إهنَّ
الفصل،  ومعامل  الثبات  معامل  نتائج  توضيح  يلي 

ومتوسط اللوجيت )متوسط الصعوبة( للفقرات.
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جدول )9( نتائج معامل الثبات، ومعامل الفصل، ومتوسط اللوجيت )متوسط الصعوبة( لفقرات مقياس املناخ املدرسي.

الدرجة اخلام
"القياس" الصعوبة 

ابللوجيت

)INFIT( التطابق الداخلي)OUTFIT(التطابق اخلارجي

MNSQZSTDMNSQZSTD
796.10.001.000.11.000.1املتوسط

127.90.410.142.70.233.3االحنراف املعياري
.RMSE) = 0.07) جذر متوسط مربع اخلطأ

.ADJ.SD) = 0.41) االحنراف املعياري املعدل

.SEPARATION) = 5.70) معامل الفصل

ITEM RELIABILITY) =.0.97) ثبات املفردات

االختبار؛  وصدق  ثبات  يتضح   )9( اجلدول  ومن 
اخلاصة  الفقرات  لثبات  املفصلة  النتائج  تشري  حيث 
من  يتكوَّن  والذى  املدرسي،  املناخ  مقياس  بفقرات 
)30( فقرة )مقياس ليكرت الثالثي(، أنَّ ثبات املقياس 
الفقرات  ثبات  حيث كان  عالية؛  درجة  على  كان 
للفقرات  الثبات  فإنَّ مؤشر  مساوًي )0.97(، ومن مثَّ 
نسخة  على  احلصول  إمكانية  إىل  ويشري  مرتفًعا  يعدُّ 
طبق األصل )replicability( حلالة املفردات عرب عينات 
أخرى ومعامل الفصل، كان على درجة جيدة ومناسبة 
القيمة األعلى من  للفقرات، وتشري  ويساوي )5.70( 
على  مؤشر  وهذا  للفقرات  اهلرمي  التسلسل  إىل   )3(
 Osman, Naam, Omar, Jamaluddin,( املقياس  صدق 

.)Kofli, Ayob & Johar, 2013

التوصيات واملقرتحات:
استخدام مقياس املناخ املدرسي لطلبة املرحلة الثانوية 
الثالثة  النهائية املكونة من )30( فقرة أببعاده  بصورته 
لنموذج  ملالئمته  نظرًا  والبيئة(؛  واملشاركة،  )السالمة، 

)راش(.
واحلديثة  التقليدية  النظرية  بني  مقارنة  دراسة  إجراء 

للتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس.
إجراء مزيٍد من الدراسات على طلبة املرحلة الثانوية 
يف حمافظات ومناطق أخرى، وذلك من أجل زيدة الثقة 

ابستخدام املقياس يف قياس املناخ املدرسي.

املراجع:
أواًل: املراجع العربية:  
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البعد األول: السالمة:
أشعر ابألمان يف املدرسة.( 	

نعم  ال أدري  ال  
أشعر ابألمان عند الذهاب والعودة من املدرسة.( 	

نعم  ال أدري  ال  
الطالب يف هذه املدرسة حياولون إيقاف التنمر.( 	

نعم  ال أدري  ال  
لقد رأيت طالًبا آخر يتعرض للتنمر.( 	

نعم  ال  
 هناك مشاكل حترش وتنمر من الطالب.( 	

نعم  ال أدري  ال  
هناك مشاكل شجار جسدي بني الطالب.( 	

نعم  ال أدري  ال  
هناك طالب حيملون أسلحة او سكاكني.( 	

نعم  ال أدري  ال  
هناك برامج للتعامل مع العنف والصراع.( 	

نعم  ال أدري  ال  
هناك مشاكل استخدام الطالب للمخدرات.( 	

 نعم  ال أدري  ال  
 هناك مشاكل استخدام الطالب للمسكرات.( 		

نعم  ال أدري  ال  

اجلزء الثاين: املشاركة: 
معلمي خيربين عندما أقوم بعمٍل جيد.( 		

نعم  ال أدري  ال  
أستمتع ابلتعلم يف هذه املدرسة.( 		

نعم  ال أدري  ال  
معلمي يعتقد أنين ممكن أن أقوم بعمٍل جيٍد يف هذه املدرسة.( 		

نعم  ال أدري  ال  
معلمي يستمع يل عندما يكون لدي شيء للتحدث معه.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 أشعر ابالنتماء للمدرسة.( 		

نعم  ال أدري  ال  

 التجهيزات تعكس عرقي وثقافيت.( 	(
نعم  ال أدري  ال  

 معلميَّ يهتمون يب.( 		
نعم  ال أدري  ال  

 الطالب يهتمون ببعضهم البعض.( 		
نعم  ال أدري  ال  

 والديَّ يعلمان عين عندما أعمل شيًئا جيًدا يف املدرسة.( 		
نعم  ال أدري  ال  

 يفتخر املنسوبون والطالب هبذه املدرسة.( 		
نعم  ال أدري  ال  

 الثالث: البيئة: 
الطالب يستمعون إىل معلميهم.( 		

نعم  ال أدري  ال   
يستطيع املعلمون احتواء الطالب الذين يقومون ابلفوضى يف الفصل.

نعم  ال أدري  ال  
يتم تكرمي الطالب على السلوك اإلجيايب.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 يعرف كل طالب أنظمة املدرسة.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 يساعد املعلمون الطالب يف مشاكلهم.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 املدرسة عادة نظيفة ويتم احلفاظ عليها.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 من السهولة أن يتم السيطرة على الطالب من قبل املعلمني.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 هناك نوافذ وأبواب ومكاتب مكسَّرة يف املدرسة.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 هناك أنظمة واضحة تتعلق بسلوك الطالب.( 		

نعم  ال أدري  ال  
 يستطيع الطالب الذين يسيئون التصرف أن يتجنبوا العقاب.( 		

نعم  ال أدري  ال  

مقياس املناخ املدرسي لطلبة املرحلة الثانوية
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    واقع ممارسة رؤساء األقسام األكادميية ابجلامعات السعودية لإلدارة ابالستثناء، وعالقتها حبل
املشكالت األكادميية واإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية
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The Reality of Saudi Universities Academic Departments Heads’ Practice of 
Management by Exception and its Relationship to Solving Academic and Ad-
ministrative Problems: A Field Study Based on the Faculty Members’ View

  Dr. Ayedh bn Saeed Metee alGamdi
Associate Professor of educational administration College of education, University of Bishah

السعودية،  اجلامعات  ابالستثناء،  اإلدارة  املفتاحية:  الكلمات 
جامعة تبوك، مشكالت أعضاء هيئة التدريس.

امللخص: حبثت هذه الدراسة يف موضوع واقع ممارسات رؤساء 
األقسام األكادميية ابجلامعات السعودية لإلدارة ابالستثناء، وعالقتها 
على  لإلجابة  الدراسة  سعت  واإلدارية،  األكادميية  املشكالت  حبل 
يف  ابالستثناء  اإلدارة  متطلبات  حتقق  درجة  ما   -1 اآلتية:  االسئلة 
السعودية؟، 2- ما درجة ممارسة رؤساء  العلمية ابجلامعات  األقسام 
األقسام األكادميية لإلدارة ابالستثناء يف األقسام األكادميية ابجلامعات 
هيئة  أعضاء  تقديرات  متوسطات  بني  العالقة  ما   -3 السعودية؟، 
لإلدارة ابالستثناء  األكادميية  األقسام  رؤساء  ممارسة  لدرجة  التدريس 
واألكادميية  اإلدارية  املشكالت  حل  لدرجة  تقديراهتم،  ومتوسطات 
ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية؟،4- هل ختتلف تقديرات 
أعضاء هيئة التدريس لدرجة ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء 
الباحث  اعتمد  تطبيقية(؟.  )نظرية/  األكادميية  األقسام  ابختالف 
املنهج الوصفي، واستخدام أداة االستبانة، وطبق الدراسة امليدانية على 
عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك ابململكة العربية السعودية، 
النتائج  إىل  الدراسة  خلصت  وقد  مفردة.   )218( العينة  حجم  بلغ 
األقسام  يف  ابالستثناء  اإلدارة  متطلبات  حتقق  درجة  أنَّ  اآلتية:1- 
األكادميية لدى رؤساء األقسام جبامعة تبوك من وجهة نظر عينة الدراسة 
ممارسة رؤساء  درجة  أنَّ  عالية.2-  بدرجة  األداة ككل جاءت  على 
األقسام األكادميية لإلدارة، ابالستثناء يف جمتمع البحث من وجهة نظر 
عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة ممارسة عالية.3-

ارتباطية موجبة بني تقديرات درجات ممارسة رؤساء  أنَّ هناك عالقة 
األقسام لإلدارة ابالستثناء، كما يراها أعضاء هيئة التدريس وبني درجة 
التدريس  هيئة  واألكادميية ألعضاء  اإلدارية  املشكالت  تقديرهم حلل 
عند مستوى داللة )0.01(،، وهو ما يعين أنَّه ارتفعت درجة ممارسة 
رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء، كما ارتفعت درجة حل املشكالت 
البحث. جمتمع  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  واإلدارية  األكادميية 

Keywords :Administration by exception ,Saudi universi-
ties,University of Tabuk ,problems of faculty members.

Abestract:  This  study  examined  the  reality  of  academic 
departments heads ’practice of management by exception and its 
relationship to solving academic and administrative problems at 
Saudi Universities .The studyattempted to answer the following 
questions -1 :What is the degree of achievement of the require-
ments of practice of management in the academic departments 
of Saudi  universities  -2 What is the degree to which the heads 
of academic departments practice management by exception in 
academic departments in Saudi universities -3 What is the rela-
tionship between the means of faculty  members ’ratings to the 
degree  to  which  the  heads  of  academic  departments  practice 
management by exception and the averages of academic depart-
ments ’heads of management by exception and their estimates of 
the degree of solving administrative and academic problems for 
faculty members in Saudi universities -4 ,?Do faculty members’ 
estimates  of differ  according to majors ?To answer these ques-
tions ,the researcher used the descriptive approach to analize the 
questionnaire  data  .The participants  were  (2018)  faculty  mem-
bers at the University of Tabuk ,Saudi Arabia .Results revealed 
that the degree of achievement of leadership requirements by ex-
ception in the academic departments of department heads at the 
University of Tabuk from the point of view of the study sample 
on the tool as a whole came with a high degree .The degree of 
practice of  the heads of  academic departments of  management 
by exception was effective in soloving academic and administra-
tive problems.
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مقدمة:
التعاون  أشكال  مجيع  يف  ضروريًّ  أمرًا  اإلدارة  تعدُّ 
املنظم، كما يُعدُّ التقدم يف اجملال اإلداري والقيادي أحد 
أهم مالمح التطور الذي شهده العامل يف العقود األخرية، 
والسياسية  االقتصادية  امليادين  مشل كافة  تقدٌم  وهو 
واالجتماعية والرتبوية، وذلك عرب األخذ أبحدث طرائق 
التفكري واستخدام أفضل التطبيقات يف تلك اجملاالت، 
بني  املشرتك  القاسم  والقيادة  اإلدارة  من:  وتُعدُّ كلٌّ 
اجملاالت السابقة، وقد شكل التفوق والتطور فيها أهم 
مالمح اإلجناز اليت حققها اإلنسان عرب تلك اجملاالت، 
وهذا التفوق ما كان له أن يتحقق دون وجود قائٍد فذ 
يقود املؤسسات العاملة يف كل تلك احلقول اإلنسانية 

.)Baijumon,2011:5(
إىل  الرامية  أهدافها  حتقيق  القيادة  تستطيع  ولكي 
اجملاالت  يف  العاملة  املؤسسات  داخل  املسؤولية  تويل 
السابق اإلشارة إليها، كان من الضروري أن يتميز القائد 
يف  التأثري  على  تساعده  مبهارات  أو  بصفات  اإلداري 
يعملون  اليت  اإلدارة  أهداف  لتحقيق  مرؤوسيه؛  سلوك 
واملهارة  الفنية،  املهارة  هي:  املهارات  هذه  "وأهم  فيها 
وذلك  الفكرية،  واملهارة  التنظيمية،  واملهارة  اإلنسانية، 
من  اإلنتاجية  ورفع  العمل،  أهداف  حتقيق  أجل  من 
أخرى  انحية  من  العاملني  رضا  درجة  ورفع  انحية، 

)خلف هللا،329:2017(.
ويتوجب على القائد اإلداري املاهر امتالكه القدرة 
وهذا  املناسب،  الوقت  يف  املناسب  القرار  اختاذ  على 
فيها،  يعمل  اليت  للبيئة  وإدراكه  وعيه  بدرجة  يرتبط 
ولطبيعة العاملني الذين يعملون معه، إىل جانب إدراكه 
 Hasija( املختلفة  النظر  ووجهات  املتعددة،  للبدائل 
and Hyde,2019:151(، وتقودان كل تلك املتطلبات إىل 

احلديث عن أحد أمناط اإلدارة اليت ُعرٍفت حديثا، وهي 
اإلداري  القائد  قدرة  تتجلى  حيث  ابالستثناء؛  اإلدارة 
يف  ا  وإمنَّ قرار،  صانع  فقط  ليس  يف كونه  االستثنائية 

على  قدرته  يف  أو  مستعصية،  مشكالت  حيل  كونه 
تكيفية   – تعديلية  قرارات  أو  جتديدية  قرارات  اختاذ 
اختاذ  التقليدين على  املديرين  بنفس قدرة اآلخرين من 
قرارات روتينية، فالقرارات التعديلية – التكيفية هي تلك 
من  جمموعة  ملواجهة  تعتمد  اليت  اخليارات  أو  القرارات 

القضاي واحلاالت غري االعتيادية.
القائد  على  يتوجب  اليت  االستثنائية  القدرة  هذه 
االتصاف هبا هي ما ميكن التعبري عنها مبصطلح اإلدارة 
تعدُّ  واليت   ،)Management by Exception( ابالستثناء 
ابلفعالية،  تتصف  اليت  اإلدارية  اإلسرتاتيجيات  إحدى 
وهي أيًضا إحدى مبادئ وظيفة الرقابة اإلدارية، وتعين 
النتائج غري  أنَّ على املدير أن يُعطي أمهية كبرية لتلك 
املتطابقة مع املعايري املوضوعة ذات األمهية، وأن يتجاهل 
النتائج املتطابقة ويرتك القرار للعاملني ابجلهات التنفيذية 
والتكتيكية، بوصفها قرارات روتينية، فاإلدارة ابالستثناء 
تعتمد على توضيح املهام اخلاصة بعملية الرقابة اإلدارية، 
بوصفها إحدى ركائزها الرئيسة )الكردي،1:2021(.

وهذا يعين أنَّ املدير أو الشخص ذا املنصب القيادي 
يف املنظمة جيب أال يصرف الكثري من وقته يف متابعة 
األعمال االعتيادية )الروتينية )اليت يقوم هبا مرؤوسوه، بل 
عليه أن حيصر نشاطه وجهوده يف األعمال املهمة ذات 
الطبيعة االستثنائية، وينبثق عن هذا املبدأ مبدأ آخر هو 
تزويد  عملية  وصف  يف  ويستخدم  ابالستثناء،  الرقابة 
اإلدارة ابملعلومات، اليت ال تراجع فيها سوى االحنرافات 
املهمة عن امليزانيات أو اخلطط املقررة، كأساس الختاذ 
احنرافات  )دراسة  أي  بشأهنا،  التصحيحية  اإلجراءات 
اإلدارة  األساسي من  التخطيط(، واهلدف  للتنفيذ عن 
ابالستثناء هو تبسيط العملية اإلدارية ذاهتا، كي يتمكن 
انتباهه،  تتطلب  اليت  املهمة  للمسائل  التفرغ  املدير من 
حلها)خلف  ملرؤوسيه  ميكن  اليت  املشكالت  ويتجنب 

هللا،331:2017(.
يف ضوء ذلك تتضح أمهية هذا النمط اإلداري وما 
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جعل  الذي  األمر  وهو  قيادية،  أمناٍط  من  معه  يتزامن 
مؤسسة  ومنها  املؤسسات  يف كافة  أساسًيا  مطلًبا  منه 
اجلامعة، وتتضح تلك احلاجة يف الوقت الراهن ابململكة 
طبيعة  االعتبار  بعني  أخذان  ما  إذا  السعودية  العربية 
يف  السعودي  اجملتمع  هبا  ميرُّ  اليت  والتغريات  التحوالت 
السنوات األخرية، وهي التطورات والتحوالت اليت تقوده 
رؤية  تقودها  التنموية،  األهداف  من  مجلة  حتقيق  حنو 

اململكة العربية السعودية 2030.
أهدافها  بتحقيق  اجلامعية  املؤسسات  قيام  إنَّ 
 2030 اململكة  رؤية  مآرب  حتقيق  يف  بقوة  واملشاركة 
مسألة تتطلب تكاتف وتظافر خمتلف اجلهود، وتوظيف 
كافة اإلمكاانت البشرية واللجوء إىل أحدث األساليب 
واإلسرتاتيجيات اإلدارية لقيادة تلك املؤسسات، وأييت 
منط اإلدارة ابالستثناء يف مقدمة األمناط اإلدارية احلديثة 
اليت ميكن التعويل عليها يف حتقيق كل تلك األهداف.

واليت  الراهن،  البحث  فكرة  جاءت  ذلك  يف ضوء 
األقسام  رؤساء  ممارسة  واقع  موضوع  يف  ستبحث 
ذلك  وعالقة  ابالستثناء،  لإلدارة  السعودية  ابجلامعات 
النهج حبل املشكالت األكادميية واإلدارية ألعضاء هيئة 

التدريس بتلك اجلامعات.
مشكلة الدراسة:

متثل البيئة التنظيمية سريعة التغيري واملتصفة ابلتنافسية 
املتزايدة اليت تواجهها املنظمات اليوم، أحد أبرز املتغريات 
التأثري يف إدارة املنظمات؛ هلذا كان لزاًما  العاملية ذات 
على املؤسسات اجملتمعية – مبا فيها املؤسسات التعليمية 
– توفري قادة أكفاء على قدٍر من املسؤولية ليقودوا حركة 
وخوض  مواكبتها،  يف  اجملتمع  ويساعدوا  تلك،  التغيري 
مع  األخرى،  اجملتمعات  مع  واملقارنة  التنافسية  معارك 
تزويد هؤالء القادة ابملهارات واإلمكاانت والصالحيات 
اليت تؤهلهم ملواجهة التحديت اجلمة، واليت تعدُّ عائًقا 
ما  التحديت  تلك  ومن  واإلجناز،  اإلبداع  طريق  يف 

يتعلق بثقافة اجملتمع وإمكاانته، كغياب الرغبة يف التغيري، 
واحلماسة  الدافعية  وانطفاء  الطموحات،  وحمدودية 
لإلجناز، وُشح اإلمكاانت، إىل جانب التحديت املتعلقة 
اختاذ  ومركزية  البريوقراطية  قبيل  من  أنفسهم،  ابلقادة 
القرار واخلوف من اختاذ القرارات اإلبداعية، وعدم حتمل 
ابلتفاصيل  واالهتمام  ابلعاملني،  الثقة  وعدم  املخاطرة، 
الصغرية)الروتينية( على حساب األحداث اإلسرتاتيجية 
الكبرية ذات التأثري البالغ )خلف هللا،338:2017(. 

يف  التحدي  هذا  يدركون  ال  الذين  القادة  ويقع 
التافهة  األمور  مع  والتعامل  اليومي  اإلداري  الروتني 
واالكتفاء حبل املشكالت، مما يفوِّت عليهم فرصة وضع 
األسئلة الصحيحة والتصور الذهين للعملية اإلدارية، اليت 
تساعده يف الوصول إىل رسالة وغايت وإسرتاتيجيات 

القيادة الفعَّالة.
الفاعلة  القيادة  عن  احلديث  ميكن  ذلك  ضوء  يف 
اآلليات  أهم  أحد  بوصفها  اجلامعية،  املؤسسات  يف 
اليت  التحديت  لكافة  التصدي  من خالهلا  ميكن  اليت 
جاهزة  تكون  أن  القيادة  هلذه  بد  فال  عملها،  تواجه 
واعية  قيادة  معه،  والتكيف  تكييفه  على  وقادرة  للتغري 
إدارة  والقدرة على  والتنظيم  التفكري  القدرة على  لديها 
املعرفة املتدفقة بشكلها السريع، ومتكني مجيع العاملني 
قادر  قيادي  منٍط  طريق  عن  إال  يتأتى  لن  وهذا  منها. 
على التعامل مع كل هذه املتغريات ليس بشكل فردي، 
بل عن طريق العمل اجلماعي والثقة املتبادلة بني القائد 
العاملني  ويتأتى ذلك عن طريق حتفيز  معه،  والعاملني 
على إجناز أعمال مل يكن من املتوقع أن ينفذوها أصاًل 

بدون وجود هؤالء القادة )الديب،4-3:2012(.
اإلداري  الواقع  عن  ُأجريت  اليت  الدراسات  وتشري 
يف املؤسسات العربية – مبا فيها املؤسسات التعليمية- 
ولعل  السلبيات،  من  العديد  يعاين  الواقع  هذا  أنَّ 
وتعقيد  الواحد(،  الرجل  )إدارة  الزائدة  املركزية  أبرزها: 
الشفافية  وضعف  وبطؤها،  )البريوقراطية(  اإلجراءات 
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وغموضها،  والقوانني  التشريعات  وتضارب  واملساءلة، 
مستوى  وتدين  التنظيمي،  والتضخم  اإلداري  والرتهل 
البشرية، وضعف االنتماء وانتشار ظاهرة  أتهيل املوارد 
وضعف  املتاحة،  واملوارد  اإلدارة  وضعف  الالمباالة، 
املؤسسات  بني  التنسيق  وضعف  املؤسسي،  العمل 
املختلفة، ومقاومة التغيري والتجديد، وضعف اإلنتاجية 

واالبتكار واإلبداع )العجمي،342:2013(.
ومفهوم  اإلدارة ابالستثناء  مفهوم  من  ويشكل كلٌّ 
القيادة الريدية مدخلنْي مهمنْي لتطوير العمل اإلداري 
يف املؤسسات التعليمية، من أجل جتنب تلك السلبيات، 
ومن هذه املؤسسات اجلامعات السعودية، اليت تشكل 
قمة اهلرم التعليمي، ولكوهنا تعدُّ البوابة اليت من خالهلا 
يؤهل اخلرجيون لالنطالق حنو احلياة بوجه عام، وسوق 

العمل بوجٍه خاص.
واليت  ابالستثناء  اإلدارة  أمهية  أتيت  ذلك  ضوء  يف 
تضمن حتقيق أهداف اجلامعة كمؤسسة تعليمية مهمة، 
وهو أسلوب يقوم على أساس التفاهم والثقة بني الرئيس 
جزء  لتفويض  الرئيس  استعداد  على  ويعتمد  واملرؤوس 
من سلطته للمرؤوس، إميااًن منه بكفاءة ومهارة املرؤوس 
حدودها  وإدراك  إليه  املفوضة  السلطة  تلك  تقدير  يف 
للسلطات  الدقيق  التحديد  على  ويُبىن  وأبعادها، 
تنظيمية  إدارية  وحدة  لكل  يرتك  حبيث  واملسؤوليات؛ 
يف  مستقل،  بشكل  الروتينية  نشاطاهتا  ممارسة  حرية 
حني تتدخل اإلدارة العليا فقط يف احلاالت االستثنائية 

لتصحيح االحنرافات)عمار،2:2016(.
ويف ضوء ذلك وضع الباحث مشكلة الدراسة الراهنة 
اليت تدور عن تساؤل عام مؤدَّاه: ما درجة ممارسة اإلدارة 
ابالستثناء يف األقسام األكادميية ابجلامعات السعودية، 
واألكادميية  اإلدارية  املشكالت  حبل  ذلك  وعالقة 

ألعضاء هيئة التدريس؟

أسئلة الدراسة:
البحث وتساؤل  السابق ملشكلة  التحديد  يف ضوء 

الرئيس وضع الباحث األسئلة اآلتية:
يف  ابالستثناء  اإلدارة  متطلبات  حتقق  درجة  ما   -1

األقسام العلمية ابجلامعات السعودية؟
2- ما درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية لإلدارة 
ابالستثناء يف األقسام األكادميية ابجلامعات السعودية؟
هيئة  أعضاء  تقديرات  متوسطات  بني  العالقة  ما   -3
األكادميية  األقسام  رؤساء  ممارسة  لدرجة  التدريس 
لدرجة  تقديراهتم  ومتوسطات  ابالستثناء،  لإلدارة 
هيئة  ألعضاء  واألكادميية  اإلدارية  املشكالت  حل 

التدريس ابجلامعات السعودية؟
4- هل ختتلف تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة 
ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء ابختالف 

األقسام األكادميية )نظرية/ تطبيقية(؟
أهداف البحث:

درجة  حتديد  يف  الدراسة  هلذه  العام  اهلدف  حتدَّد 
لإلدارة  السعودية  ابجلامعات  األقسام  رؤساء  ممارسة 
األكادميية  املشكالت  حبل  ذلك  وعالقة  ابالستثناء، 
واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس، ويف ضوء هذا اهلدف 

العام سعى الباحث لتحقيق األهداف اآلتية:
1- التعريف مبفهوم اإلدارة ابالستثناء وحتديد فلسفتها 

وأهدافها واملبادئ اليت تنهض عليها.
2- حتديد درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة ابالستثناء 

يف األقسام األكادميية ابجلامعات السعودية.
ابجلامعات  األقسام  رؤساء  ممارسة  درجة  حتديد   -3

السعودية لإلدارة ابالستثناء.
األقسام  رؤساء  ممارسة  درجة  بني  العالقة  حتديد   -4
ابجلامعات السعودية لإلدارة ابالستثناء، حبل املشكالت 
اإلدارية واألكادميية اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس.
5- معرفة عما إذا كانت هناك فروق يف درجة ممارسة 
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اجلامعات  يف  ابالستثناء  لإلدارة  األقسام  رؤساء 
العلمي  القسم  طبيعة  متغري  إىل  تعود  السعودية 

)نظري/تطبيقي(.
أمهية الدراسة:

1- األمهية النظرية:
- أمهية املوضوع حمل البحث والدراسة؛ نظرًا لطبيعة 

القضاي والتساؤالت اليت يطرحها البحث الراهن.
-أصالة املوضوع ابنتمائه الصريح إىل حقل دراسات 

اإلدارة والتخطيط الرتبوي.
اإلدارة  جمال  يف  املتخصصة  الدراسات  قلة   -
ابالستثناء بوجه عام، والدراسات املعنية هبذا النمط يف 

اإلدارة يف مؤسسات التعليم العايل بوجٍه خاص.
من  يعكسه  مبا  اإلدارة ابالستثناء  أسلوب  أمهية   -
أجواء تنظيمية ورقابية صحية بني العاملني يف املؤسسات 

اجلامعية، وكذلك أمهية بناء القيادات الريدية.
2- األمهية التطبيقية:

- ستفيد نتائج هذه الدراسة العاملني يف حقل اإلدارة 
اجلامعية بوجه عام، وحقل إدارة األقسام األكادميية 
متطلبات  إىل  توجيههم  حيث  من  خاص؛  بوجٍه 

حتقق اإلدارة ابالستثناء.
- ستفيد نتائج هذه الدراسة يف توجيه رؤساء األقسام 
ودور  أمهية  إىل  السعودية  ابجلامعات  األكادميية 
األكادميية  املشكالت  حل  يف  ابالستثناء،  اإلدارة 

واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس.
- ستلفت نتائج الدراسة امليدانية نظر الباحثني يف حقل 
اإلدارة الرتبوية وتوجههم حنو مزيٍد من الدراسات يف 
ابالستثناء،  اإلدارة  منها:  لإلدارة  مستجدة  حقول 

واإلدارة الريدية.
حدود الدراسة:

- احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة 
األقسام  رؤساء  لدى  ابالستثناء  اإلدارة  ممارسة  درجة 

املشكالت  حبلِّ  وعالقها  تبوك،  جبامعة  األكادميية 
األكادميية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس.

- احلدود املكانية: طُبقت الدراسة مبقر جامعة تبوك 
املركزي مبدينة تبوك ابململكة العربية السعودية.

على  امليدانية  الدراسة  طُبقت  البشرية:  احلدود   -
أعضاء هيئة التدريس يف كافة كليات مقرِّ جامعة تبوك 

املركزي مبدينة تبوك ابململكة العربية السعودية.
اإلطار النظري للدراسة:
أواًل: اإلدارة ابالستثناء:

Management by Ex- ء1- مصطلح اإلدارة ابالستثنا
 ception

مصطلحات  أحد  ابالستثناء  اإلدارة  مصطلح  يعدُّ 
مل  حديٌث  علمي  مدخل  وهو  املعاصرة،  اإلدارة  علم 
تعرف عنه الكثري من املعلومات اإلدارية الكافية، ويعدُّ 
العمل  متابعة  حيث  من  اإلدارية  األساليب  أجنح  من 
بل  املرؤوسني،  املوظفني  قدرات  وتطوير  فعَّال  بشكل 
الفعَّالة؛  احلديثة  الرقابية  النظم  أهم  أحد  البعض  ُه  وعدَّ
حيث يركز املديرون على مبدأ االستثناء، وذلك بسبب 
ضخامة حجم املعلومات وسرعة تدفقها، كما أنَّ عرض 
املعلومات االستثنائية على املدير جيعله يهتم ويتجه حنو 
)Elderdery,2017:101(..األمور اليت حتتاج لعالٍج فوري

ومثة إمجاع كبرٍي بني الباحثني يف احلقل اإلداري على 
أنَّ اإلدارة ابالستثناء هو منٌط يقوم على أساس التفاهم 
استعداد  على  ويعتمد  واملرؤوس،  الرئيس  بني  والثقة 
منه  إميااًن  للمرؤوس  سلطته  من  جزٍء  لتفويض  الرئيس 
بكفاءة ومهارة والتزام املرؤوس، يف تقدير تلك السلطة 
 Hasija and( وأبعادها  حدودها  وإدراك  إليه  املفوضة 

.)Hyde,2019:151-152

وقد حظي هذا املصطلح ابهتمام الباحثني يف العديد 
من ختصصات العلوم اإلدارية والرتبوية على حدٍّ السواء، 
ورمبا يعود ذلك من وجهة نظر الباحث إىل قدرة هذا 
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النمط من اإلدارة على أن يكون فاعاًل يف العديد من 
احلقل  أو  عملها  طبيعة  عن  النظر  بغض  التنظيمات، 
الباحثون  قدَّم  فقد  مثَّ  ومن  إليه،  تنتمي  الذي  املهين 

العديد من التعريفات للمصطلح. 
يف صدد تعريف املصطلح أشار حباسني Bhasin إىل 
أنَّ اإلدارة ابالستثناء هو مفهوٌم يركز على املهام املهمة 
واإلسرتاتيجية حًقا، ويتجاهل املهام غري املهمة، يُعرَّف 
اإلدارة  أنَّ  على  أكَّد  وقد  االستثناء،  ابسم  هذا 
ابالستثناء ترشدك إىل إعداد إطار عمٍل يربك ابلرتكيز 
والتحكم،  والتنظيم  للتخطيط  أمهية  األكثر  املهام  على 
ومن مثَّ فإنَّ اإلدارة ابالستثناءات هي نظاٌم يساعد املدير 
يف الرتكيز على القضاي واملوضوعات األكثر أمهية، أو 
اإلجراءات  اختاذ  تتطلب  اليت  احلرجة  املشكالت  تلك 
املناسبة، مع جتاهل املشكالت األقل خطورة واليت ميكن 
املرؤوسني  قبل  من  معاجلتها  ميكن  أو  الحًقا  معاجلتها 

.)Bhasin,2021:2(
ا "سياسة  كما عرَّف بيور Beuer اإلدارة ابالستثناء أبهنَّ
يف  فقط  للتحقيق  الوقت  خالهلا،  من  اإلدارة  تكرِّس 
املواقف اليت ختتلف فيها النتائج الفعلية اختالفًا كبريًا عن 
النتائج املخطط هلا". ابختصار، تعين اإلدارة ابالستثناء 
االنتقائية يف العمل واألولوية يف القرارات املعروفة ابسم 
مشاركة املوظف أو اختاذ القرار التشاركي، يشجع على 
إشراك أصحاب املصلحة على مجيع مستويت املنظمة 
وتنفيذ  اإلسرتاتيجيات  ووضع  املشكالت  حتليل  يف 

.)Beuer,2012:123( احللول
تعين  ابالستثناء  اإلدارة  أنَّ  يرى  آخر  تعريٍف  ومثة 
تفويض القائد ملرؤوسيه، وهذا التفويض يرتبط “ابلتنظيم 
اإلداري، أي تنظيم العمل يف صورة وحدات رأسية وأُفقية 
وحتديد مهام واضحة لكل وحدة منها، مث تكليف كل 
فرٍد يف كل وحدة أبعمال حمددة، ويقتضي تفويض فرٍد 
ما مبهام بذاهتا ثقة الرئيس فيه، ويف قدراته على األداء 

وحتمل املسؤولية )العجمي،249:2013(.

ويرى الكردي أنَّ اإلدارة ابالستثناء أسلوب إداري 
ومرؤوسيه حول  الرئيس  بني  التفاهم  أساس  على  يقوم 
التفاهم يعتمد على أنَّه طاملا  تنفيذ العمل، وحمور هذا 
فال  له  ومرسوم  خمطط  هو  ما  وفق  يسري  العمل  أنَّ 
بذلك؛  رئيسهم  إببالغ  يقوموا  أن  للمرؤوسني  داعي 
غري  األمور  على  فقط  الرئيسي  إعالمه  يقتصر  حيث 
العادية أي االستثنائية اليت تنحرف عن املعايري  األمور 
احلالة  هذه  ففي  وخمطط،  مرسوم  هو  ما  وفق  احملددة 
فقط على املرؤوسني أن يرفعوا األمر إىل السلطة األعلى 
االحنراف  إزاء  املناسب  القرار  الختاذ  احلق  صاحبة 

)الكردي،2:2021(.
ا تعين تطبيق وظائف العملية  كما عرَّفها عمار أبهنَّ
اإلدارية على مشكلة غري مربجمة أو خمطط هلا، تصادف 
منظمة األعمال أثناء ممارستها لنشاطاهتا العادية، وتُرفع 
فيها  التنظيمية  الوحدات  إحدى  من  العليا  إدارهتا  إىل 
للرجوع  وبرجمته  القرار  ذلك  واعتماد  قراٍر حللها  الختاذ 
العادية  األمور  أمَّا  املطابقة.  احلاالت  يف  مستقباًل  إليه 
تسيريها  يف  األمر  فيرتك  مسبقا  واملربجمة  هلا  املخطط 
العليا  اإلدارة  إنَّ  أي  املعنية.  التنظيمية  للوحدات 
استثنائية  وحاالت  أمور  ويف  استثنائي  بشكل  تتدخل 

)عمار،11:2016(.
التعريف اإلجرائي لإلدارة ابالستثناء يف البحث الراهن:
هي منٌط من اإلدارة ميكن أن ميارسه رؤساء األقسام 
املؤشرات  على  يقوم  السعودية  ابجلامعات  األكادميية 

اآلتية:
هيئة -  أعضاء  من  للمرؤوسني  الصالحيات  تفويض 

التدريس.
يف -  واالستثنائية  العادية  احلاالت  بني  التمييز 

املوضوعات اليت تطرح ابألقسام العلمية.
تدريب أعضاء القسم على اكتساب اخلربة اإلدارية.- 
 إقامة نظام اتصال فعَّال مع أعضاء هيئة التدريس ابلقسم.- 
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التدخل لتصحيح أي احنرافات داخل القسم.- 
التدريس -  هيئة  أعضاء  عن  الروتينية  األمور  رفع 

ابلقسم.
املتابعة والتقييم ألداء العاملني ابلقسم.- 

2- فلسفة اإلدارة ابالستثناء ومزاايها:
القيادة  اإلدارة ابالستثناء هي أسلوب من أساليب 
عدم  حال  يف  إال  الرئيس  يتدخل  ال  حيث  التبادلية؛ 
قدرة املرؤوسني استيفاء املعايري أو املعدالت املوضوعة، 
ومن منظور املرؤوسني فإنَّ الرئيس يتدخل لضمان جناح 
.)Woods,2021:2(األهداف وتصحيح االحنرافات اخلطرية

العملية  وظائف  تطبيق  تعين  ابالستثناء  واإلدارة 
اإلدارية على مشكلة طارئة وغري خمطط هلا، واليت تفاجئ 
منظمة األعمال أثناء تنفيذها ألنشطتها العادية، وترفع 
فيها  التنظيمية  الوحدات  إحدى  من  العليا  إدارهتا  إىل 
الختاذ القرار حللها، واعتماد ذلك القرار وبرجمته والرجوع 

.)Keth,2021:3( اليه مستقباًل يف احلاالت املشاهبة
الذي  القيادية  املبادئ  من  مبدأ  واإلدارة ابالستثناء 
للسلطات  الواضح  الدقيق  ابلتحديد  فيها  القائد  يقوم 
واملسؤوليات، ووظائف كافة املستويت اإلدارية بشكل 
أن  على  ممارستها  أمر  املستوى  لذلك  ويرتك  دقيق، 
عندما خترج  إال  العليا  اإلدارة  مستوى  إبعالم  يقوم  ال 
اإلجراءات عن احلدود املرسومة، ويراعي يف تنفيذ أسلوب 
اإلدارة ابالستثناء الثقة املتبادلة بني الرئيس واملرؤوسني، 
وحتديد  للخطط  املعلومات  وتوفري  والكفاءة،  واخلربة 
تنمية كفاءة  إىل  األسلوب  هذا  ويؤدِّي  االستثناءات، 
الرؤساء وتنمية قدراهتم ورفع الروح املعنوية للمرؤوسني؛ 
وختفيف  األمور  من  يف كثرٍي  السلطة  لتفويضهم  نظرًا 
أعباء مستويت اإلدارة العليا )العايدي،23:2015(.

وتنطلق فلسفة اإلدارة ابالستثناء من قاعدة معرفية 
تتضمن اآليت:

األداء 	  على  الرقابة  هي  اليومية  اإلدارة  مهمة  إنَّ 

والسلوك.
إنَّ تدخل اإلدارة يكون عادة لتصحيح االحنرافات 	 

ممارسة  أثناء  حيصل  قد  الذي  والسلوك  األداء  يف 
النشاطات، واليت تعدُّ جتاوزات غري مقبولة ابلنسبة 
للخطة والتنظيم اللذين حيكمان النشاط أو السلوك 

موضوع التجاوز.
ن القيام مبهامها الواردة 	  أنَّه ال ميكن لإلدارة أن حتسِّ

عن  يرفع  عندما  إال  أعاله  الواردتني  الفقرتني  يف 
كاهلها األمور الروتينية اليت ال تستدعي تدخلها، 

واليت تسري تلقائًيا وفق اخلطة والتنظيم.
أنَّه ال بد من إعادة هيكلة السلطة وفق تنظيم يتيح 	 

االحنرافات  ومعاجلة  املراقبة  ملهمة  التفرغ  لإلدارة 
والتجاوزات )عمارـ14:2016(.

وفيما يتعلق مبزاي اإلدارة ابالستثناء فقد أشار حباسني 
Bhasin إىل أنَّ هناك أربعة مزاي وهي:

يتم حتديد االستثناء الكبري يف إجراءات عمل الشركة 	 
من قبل فريق مدققي الشركة سنوًي، وميكن التحقيق 

يف هذه املشكالت للتغلب عليها.
ميكن للموظفني اختاذ القرار أبنفسهم، وهبذه الطريقة 	 

ميكنهم إكمال املهام بسرعة، تتضمن اإلدارة والعمل 
فقط عندما حيدث االستثناء.

أسبوعية 	  تقارير  إنشاء  ميكن  آيل،  نظام  مبساعدة 
االستثناء  لتحديد  مقارنة  إجراء  وميكن  يومية،  أو 

وحماولة حله لتجنب االستثناء.
العمل على اإلدارة عن طريق 	  يقلل من عبء  إنَّه 

مهام  وقتهم يف  من  االستفادة  وميكنهم  االستثناء، 
.)Bhasin,2021:2( أكثر اكتمااًل وأكثر أمهية

ومثة اتفاق بني عدٍد كبرٍي من الدراسات مثل: دراسة 
عمار  ودراسة  )النجمي،20-19:2016(،  النجمي 
Elderd-( الدرديري  ودراسة   ،)16:2016 ،)عمار
تتمتع  ابالستثناء  اإلدارة  أنَّ  على   )ery,2017:103-104

ابملزاي اآلتية:
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للقضاي 	  الوقت  من  املزيد  تكريس  للمدير  يتيح 
القضاي  مع  ابلتعامل  للمرؤوسني  والسماح  املهمة 

الروتينية العادية.
تركيز 	  ألنَّ  شاملة؛  إدارية  تغطية  عمل  تسهل 

اجملهودات اإلدارية يقوي من نطاق األعمال اإلدارية 
ويقوي نطاق اإلشراف.

تقلل من كثرة اختاذ القرارات.	 
لإلحصاءات 	  األمثل  االستخدام  على  ع  ُتشجِّ

التاريية واحلاضرة، وبذلك تساعد على  والبياانت 
اختاذ قرارات بشكل أفضل.

تستخدم الطاقات البشرية استخداًما أمثل ومبا حيقق 	 
عوائد أكرب.

تظهر مصادر اخلطر واملشاكل اإلسرتاتيجية.	 
الفرص 	  عن  ابلبحث  املديرين  عند  الوعي  تقوي 

املوجودة واستغالهلا.
تشجع االتصاالت بني مجيع الوحدات يف التنظيم.	 
املواقف 	  على  للحكم  وكيفية  معايري كمية  توفري 

واألشخاص.
منح املرؤوسني سلطة اختاذ قرارات بشأن قضاي معينة.	 
يف 	  املوجودة  املواهب  من  االستفادة  على  القدرة 

املستويت الدنيا.
3- مبادئ اإلدارة ابالستثناء:

تنهض اإلدارة ابالستثناء على عدد من املبادئ على 
النحو اآليت:

3-1 سياسة تنظيمية شاملة: يركز جزٌء كبرٌي من 
النهج املنهجي على مبدأ السياسة التنظيمية. جيب أن 
واليت حتدد  املنظمة سياسة حمددة مسبًقا،  لدى  يكون 
األهداف وسياسات اإلدارة واملستويت األخرى للمنظمة 
اتباعها. إنَّ وجود سياسة شاملة يف مكاهنا  اليت جيب 
سيجعل من السهل حتديد االحنرافات؛ ولكن أيًضا لضمان 
القواعد نفسها. املنظمة جمموعة  اتباع مجيع مستويت 

ا  الشيء الرئيس يف السياسة التنظيمية اجليدة هو أهنَّ
جيب أن تركز على املساءلة، حتتاج إىل التأكد من أنَّ كل 
مستوى من مستويت اإلدارة جيب أن يشرتك يف القواعد 
ويتبع اإلجراءات نفسها إذا كانت هناك اختالفات يف 
املسؤولية وقضاي أخرى من هذا القبيل، فيجب ذكرها 
بوضوح يف السياسة وجيب أن يكون اجلميع على دراية 

.)Liu et all,2001:397-398( هبا
إىل  املنظمات  مجيع  حتتاج  املبدأ  هذا  ولتحقيق 
املعايري، ومجع  واحلفاظ على  والبياانت،  احلقائق  حتليل 
القرارات  التقارير وتصنيفها وصياغتها وتفسريها واختاذ 
لتحقيق  مسبًقا  احملددة  األهداف  ملتطلبات  وفًقا 

.)Jain,2021:2-3( األهداف املفرتضة
3-2 التحكم الذايت: وفًقا هلذا املبدأ، مُتنح احلرية 
الكاملة ملستويت اإلدارة املختلفة يف اختاذ القرار وفًقا 
عدٍد  أكرب  حل  األساس  يف  حياول  للمتطلبات، وهذا 
ممكن من املشكالت على مستوى كل منهم، مبا حيرر 
ويساعد اإلدارة العليا على االخنراط يف صياغة السياسة 

.)1209:4,Parikh( واإلرشادات
3-3 معرفة االستثناءات: وفًقا هلذا املبدأ جيب أن 
تكون املستويت العليا لإلدارة قادرة على فهم املشكالت 
واألنشطة االستثنائية، واحلكم عليها واالستعداد لتقدمي 

حل ودي على الفور.
وجيب اعتماد اإلجراء املناسب لتنفيذ هذه األنشطة 
يعين  اإلدارة، هذا  وموظفي  املعنيني  املديرين  مبساعدة 
خالل  من  االستثنائية،  ابألنشطة  االهتمام  جيب  أنَّه 
املستويت العليا لإلدارة بينما األنشطة الروتينية من خالل 

املستويت املتوسطة أو الدنيا من اإلدارة واملرؤوسني.
القدرة  املنظمة  اإلداري يف  األسلوب  هذا  ويتطلب 
واملهارة يف التمييز بني القرارات؛ من حيث أمهيتها، فهناك 
قرارات روتينية عادية متكررة ميكن أن ُيطط هلا وأن ُيرتك 
أمر اختاذها للمرؤوسني أو لرؤساء وحداهتم اإلدارية. أمَّا 
القرارات احلساسة واليت قد يكون هلا انعكاسات متواترة 
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املراجع  إىل  فيها  الرجوع  جيب  استثنائية  حاالت  فتعدُّ 
املنشأة  سياسة  حسب  اإلدارية  املستويت  يف  العليا 

املتبعة يف مثل هذه األمور)عمار،13:2016(.
اللوازم  من  السلطة  تُعدُّ  السلطة:  تفويض   4-3
الرئيسة للمدير والسلطة، بوصفها حق ممارس الوالية، ال 
بد وأن يقابلها واجب، هو مسؤولية صاحبها عن نتائج 
السلطة  فصاحب  هذا  وعلى  عليه،  ُويلِّ  الذي  العمل 
ذلك  ويوضح  إيها،  منحه  ملن  حساب  بتقدمي  ملزٌم 
احلساب مدى وفاء صاحب السلطة ابلتزامه حنو العمل 
له  املخولة  للسلطة  استخدامه  ومدى  إليه،  به  املعهود 

)العالق،233:2008(.
واملرؤوسني  املديرين  أنَّ  على  ينصُّ  مهم  مبدأ  هذا 
جيب أن يتمتعوا ابلسلطات والصالحيات املطلوبة ألداء 
الوظائف والواجبات الضرورية بكفاءة. هذا املبدأ يشبه 
إدارة سفينة. إذا كانت هناك مشكلة يف أحد احملركات، 
فمن احملتمل أن يُطلب من العامل األول الذي يالحظ 
الركض  وعدم  هبا  أو  به  الطوابق  مديري  إبالغ  ذلك 
مباشرة إىل القبطان. إذا الحظت اإلدارة أن عطل احملرك 
م يعرفون أنَّ السلطة تقع على عاتق  يهدد السفينة، فإهنَّ
القبطان. إنَّ معرفة من هو القادر على اختاذ أنواع حمددة 
أوقات  يف  به  االتصال  الذي جيب  ومن  القرارات  من 
خمتلفة أمٌر مهٌم لضمان عمل اإلدارة عن طريق االستثناء 

.)Elderdery,2017:103-105( بسالسة
وميكن القول إنَّ التفويض املتضمن يف أسلوب اإلدارة 
ينعكس  مبرؤوسيه  القائد  ثقة  على  والقائم  ابالستثناء، 
املؤسسة،  داخل  التنظيمي  املناخ  على  إجيايب  بشكل 
ويُعّزِز السمات الريدية لدى املرؤوسني؛ إذ متثل الريدة 
متغريًا من أبرز املتغريات املعاصرة اليت أثَّرت يف قيادات 
املنظمات، واليت اعتربت اإلبداع يف املشاركة والتمكني 
متطلبات  من  التنظيمية  والعدالة  واحلوكمة  والشفافية 
دميقراطية  مضموهنا  يف  تعكس  اليت  الناجحة  القيادة 
جديدة  أمناط  ظهور  إىل  بدورها  قادت  واليت  اإلدارة، 

من القيادة تسعى إىل استثمار تلك املتطلبات لتحقيق 
النجاح املطلوب، وتلك هي القيادة الريدية.

واإلدارة  السلطة  تفويض  بني  وثيٌق  ارتباط  هناك 
ابالستثناء فعندما يستخدم املدير األعلى هذا األسلوب 
فإنَّه يفوض سلطاته يف احلاالت العادية، وحيتفظ لنفسه 
ابلتصرف يف احلاالت االستثنائية اليت يطلب عرضها عليه 
وعندئذ سوف تتوافر لديه املعلومات بشأن األوضاع اليت 
تنشأ فيها املشكالت غري العادية )عثمان،2:2021(.
والقائد اإلسرتاتيجي الريدي يتجه إىل نقل ما ميكن 
تفويضه؛ ليكون ضمن الصالحيات األصلية للمستوي 
اإلداري األدىن، ومبا ينمِّى قدرات مرؤوسيه ويبىن الثقة 
واالبتكار  واإلبداع  واملخاطرة  للمبادأة  وحيفزهم  لديهم 

)العايد،7:2015(.
3-5 العمل الشاق واالنضباط: ينصُّ هذا املبدأ 
على أنَّ مجيع مستويت اإلدارة واملرؤوسني واملوظفني جيب 
أن يؤدوا األشغال الشاقة بطريقة منضبطة يف املنظمة. 
3-6 دعوة الشراكة املشرتكة: ينصُّ هذا املبدأ على 
أنشطة  يف  للمشاركة  املنظمة  موظفي  دعوة  جيب  أنَّه 
خمتلفة، وجيب أن تقدم املستويت العليا لإلدارة شراكة 

مشرتكة لتحقيق أفضل األهداف.
هو  مهم  آخر  مبدأ  املستمر:  اإلشراف   7-3
واملوظفني  للمرؤوسني  موجَّه  وهو  املستمر  اإلشراف 

املبتدئني لتحسني األداء وفهم التوجيهات املعينة.
التطوير املستمر للمرؤوسني:

استباقي  بشكل  املرؤوسني  تشرك  اإلدارة  ألنَّ  نظرًا 
فقط يف حالة حدوث مشكالت، فاملنظمات يف حاجة 
إىل ضمان أنَّ القوى العاملة ماهرة قدر اإلمكان. وجيب 
عليها توفري التدريب، ليس فقط حول األسلوب نفسه؛ 
ودوره  ابملرؤوس  املتعلقة  األخرى  اجملاالت  يف  ولكن 
التدريب  يركز  أن  جيب  ذلك،  على  دورها. عالوة  أو 
للعاملني. سيوفر  اإلدارية  القدرات  حتسني  على  أيًضا 
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ويضمن  سالسة  أكثر  تعاقب  خيارات  للمنظمة  هذا 
Be- الداخلي  الفريق  من  القادمون  املديرون  أييت  )أن 

.)lyh,2021:2-3

هذا  خصائص  من  القرار:  اختاذ  مراكز  تنويع 
األسلوب يف اإلدارة تعدد مراكز اختاذ القرار ومستويته، 
وهذا يعين مراكز اختاذ القرار ليست مركزية، بل موزعة 
حسب التخصص واملستوى كما أنَّ مراكز اختاذ القرار 
ابلنسبة للحاالت االستثنائية موزعة حسب الصالحية، 
أي السلطة املمنوحة وحجم احلالة االستثنائية وأمهيتها، 
فكلما زاد حجم احلالة االستثنائية وانعكاساهتا املتوقعة 
كلما أصبحت أكثر مركزية يف اختاذ القرار لإلدارة العليا.
3-10 إقامة نظام اتصال فعَّال: إنَّ إقامة نظام 
اتصال بني الوحدات التنظيمية والعاملني فيها من انحية، 
واملستويت  األخرى  التنظيمية  الوحدات  وبني  وبينها 
أساسًيا  عنصرًا  يعدُّ  أخرى،  انحية  من  العليا  اإلدارية 
الالزمة إلجناح هذا  املعلومات  يف حتسني كمية ونوعية 
األسلوب، كما أنَّه عامل مهم يف بناء الثقة ورفع الروح 

املعنوية للعاملني يف املنشأة )جنيمي،18:2016(.
4- فاعلية وشروط جناح تطبيق اإلدارة ابالستثناء: 
لكي تكون ممارسة اإلدارة ابالستثناء فعَّالة جيب أن 

تستند على عدة أسس:
أ. حتديد املعايري املطلوبة.

لسري  والرؤساء  املديرين  قبل  من  املستمرة  املتابعة  ب. 
العملية اإلدارية.

املستويت  يف كافة  فعالة  اتصال  آليات  وجود  ج. 
لإلبالغ عن أي احنرافات قد تربز.

د. التدخل يف الوقت املناسب يف حال وجود أي احنراف 
لعالجه قبل أن يتفاقم خطره.

سلًفا  املوضوعة  للمعايري  املطابقة  النتائج  جتاهل  ه. 
)اجلعمي،22:2014(.

كما أنَّ هناك شروطًا جيب أن تتواجد لكي تتوافر 
بيئة خصبة لنجاح تطبيق اإلدارة ابالستثناء، وهي:

كفاءة اإلدارة العليا وقدرهتا على استشراف احلاالت 
االستثنائية اليت قد تواجهها خالل ممارستها لنشاطاهتا 

املختلفة.
رغبة اإلدارة العليا يف تفويض سلطتها وثقتها مبرؤوسيها 
هلم. املمنوحة  الصالحيات  وفق  املسؤولية  حتمل  يف 
حتمل  على  وقدرهتم  املنظمة  يف  العاملني  كفاءة 

املسؤولية وقوة انتمائهم للمنظمة.
نظام اتصال فعال ملتابعة سري العملية اإلدارية وتوفري 

املعلومات الضرورية إلجناح النشاطات.
نظام حوافز فعَّال لزيدة اإلنتاجية وتعزيز االنتماء.

تقع  اليت  واحلاالت  األوضاع  يف كافة  االستقرار 
البيئة  تلك  تعرض  وعدم  العملية،  املنظمة  بيئة  ضمن 
احلاالت  تلك  نوع  أيًّ كان  استقرار  عدم  إىل حاالت 

)عمار،15:2016(.
ابالستثناء  اإلدارة  جناح  يتطلب  ذلك  عن  فضاًل 

املتطلبات اآلتية:
ثقافة 	  وتنمية  العاملني،  ومتكني  السلطة  تفويض 

الرقابة الذاتية وتنميتها.
ثقة الرؤساء مبرؤوسيهم على كافة املستويت اإلدارية.	 
من 	  ليتمكنوا  الرؤساء؛  لدى  والدراية  اخلربة  توفر 

اختيار ما ميكنهم تفويضه ملرؤوسيهم.
توفر املهارة والقدرة الالزمة لدى املعاونني للقيام مبا 	 

يسند إليهم من مهام.
وجود نظام معلومات جيد للرقابة وإلعداد اخلطط 	 

السليمة وحتديد االستثناءات.
العمل بوترية عالية مبعاجلة احلاالت االستثنائية للسيطرة 	 

على املشكالت اليت تظهر   )العيادي،24:2015(.
اثنًيا: مشكالت أعضاء هيئة التدريس:

يف  يتوافر  ما  مدى  على  اجلامعي  التعليم  يعتمد 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من  جيدة  عناصر  من  اجلامعة 
يف  واملهم  الفّعال  العنصر  التدريس  هيئة  عضو  ويُعدُّ 
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اجلامعات، ملا يقوم به من أدوار متعددة تؤثر يف جناح 
العملية الرتبوية، وتتوقف عليها مسعة اجلامعة وشهرهتا، 
)السرور  الرتبوية  ابلعملية  االهتمام  يعين  به  فاالهتمام 

والزعيب،277:2009(.
الرتبوية  البيئة  أنَّ  على  الغفور  العبد  فوزية  وتؤكِّد 
التدريس  هيئة  أعضاء  فيها  يتواجه  اليت  واالجتماعية 
عناصر  من  فيها  يتوافر  وما  العايل،  التعليم  مبؤسسات 
العوامل  فعَّالة ومقومات داعمة، متثل عاماًل مهًما من 
اليت تساعد تلك املؤسسات على أتدية وظائفها وحتقيق 
هيئة  عضو  تواجد  فإنَّ  نفسه  الوقت  ويف  أدوارها، 
التدريس يف بيئة تربوية غري مالئمة، تكثر فيها املعوقات 
ا حتدُّ من مستوى أدائه الوظيفي،  واملشكالت ال شك أهنَّ
وتقلِّل من فاعليته ودوره يف بناء اجملتمع وحتقيق التقدم له 

)العبد الغفور،90:2002(. 
هيئة  أعضاء  هبا  يقوم  اليت  املهمة  لألدوار  ونظرًا 
اجلامعة  حتقيق  عليها  تتوقف  مهام  وهي  التدريس، 
وخدمة  العلمي  والبحث  ابلتعليم  املتعلقة  ألهدافها 
اجلامعات  تُويل  أن  والضروري  املهم  من  اجملتمع، كان 
وإعدادهم  التدريس  هيئة  أعضاء  لتطوير  اهتماًما كبريًا 
اإلعداد اجليد، فاجلامعة تضطلع بتنفيذ مهامها الرئيسة 
اجملتمع،  وخدمة  العلمي  والبحث  التدريس  خالل  من 
املباشرة يف  املسؤولية  يتحمل  التدريس  هيئة  فإنَّ عضو 
أن  اجلامعة  إلدارة  بد  ال  هنا  ومن  املهام،  هذه  تنفيذ 
تُويل اهتمامها لتطويره وإعداده اإلعداد الصحيح، وتلبية 
اليت  املشكالت  على  والتغلب  ومتطلباته  احتياجاته 

تواجهه عند قيامه بواجباته )احللو،374:2003(.
هيئة  أعضاء  مشكالت  على  الرتكيز  أمهية  وينبع 
التدريس ابلنظر إىل اآلاثر النامجة عن تلك املشكالت، 
فهي من أسباب قتل اإلبداع وإضعاف اإلنتاج وإعاقة 
حتقيق األهداف، ورمبا تدفع بعض أساتذة اجلامعة للهجرة 
خارج البلد، سعًيا وراء حتسني األوضاع املادية، وتوفري 
البيئة األكثر مالءمًة للتدريس والبحث )قراعني،2000(.
وقد قسَّم الباحثون الرتبويون املشكالت اليت تواجه 

أعضاء هيئة التدريس إىل صنفني أساسيني، األول هو 
تتعلق  مشكالت  إىل  وتنقسم  األكادميية،  املشكالت 
أعضاء  مشاركة  قلة  ومنها:  التدريس  هيئة  أبعضاء 
التنسيق  الندوات واملؤمترات، وغياب  التدريس يف  هيئة 
ختصصات  مطابقة  وعدم  التدريس  هيئة  أعضاء  بني 
بعض أعضاء هيئة التدريس واملساقات اليت يدرسوهنا، 
ومشكالت تتعلق ابلطلبة ومنها: انتشار ظاهرة ضعف 
التحصيل الدراسي، واعتماد الطلبة بصورة أساسية على 
احملاضرات دون االلتفات للكتاب، وقلة التزام الطالب 
هناك مشكالت  ذلك  املكتبية، فضاًل عن  ابلساعات 
اجلامعة  إدارة  تشجيع  قلة  ومنها:  ابإلدارة  تتعلق 
أبمهية  اجلامعة  اقتناع  وعدم  الرائدة،  العلمية  لألفكار 
البحث العلمي كوسيلة لتطوير اجلامعة، وقلة تشجيعها 
وأخريًا  الندوات،  يف  لالشرتاك  التدريس  هيئة  ألعضاء 
عدم  ومنها  العملي،  ابلبحث  تتعلق  مشكالت  هناك 
التدريس إلعداد  الالزمة لعضو هيئة  التسهيالت  توفري 
البحوث، وعدم توفر مراكز متخصصة لتقدمي اخلدمات 
االستشارية وصعوبة النشر يف اجملالت احملكَّمة )الشرور 

والزعيب،285-280:2009(.
وقد ذهب احللو إىل أنَّ املشكالت األكادميية تعدُّ 
التدريس  هيئة  عضو  تواجه  اليت  املشكالت  أهم  من 
على  األكادميية  وظائفه  أتدية  عن  فقصوره  اجلامعي، 
ومن  متنوعة،  مشكالت  يولِّد  سوف  األكمل،  الوجه 
مثَّ سوف تنعكس سلًبا على جممل منوه وعطائه املهين 

)احللو،375:2003(.
أعضاء  مشكالت  القحطاين  مبارك  عرَّف  كما 
تواجه  اليت  املعوقات  جمموعة  ا  أبهنَّ التدريس  هيئة 
البحثية  إنتاجيته  التدريس وتؤثر سلًبا على  هيئة  عضو 
وهي:  جماالت  مخسة  إىل  وقسَّمها  وأدائه،  والتعليمية 
النمو  العلمي،  البحث  األكادميي،  اإلرشاد  التدريس، 
االجتماعي  اجملال  واملايل،  اإلداري  اجملال  املهين، 

والثقايف)القحطاين،624:2015(.
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على  التدريس  هيئة  عضو  مشكالت  تقتصر  وال 
مشكالت  هناك  ولكن  فقط؛  األكادميية  املشكالت 
)عطية  واالجتماعية  اإلدارية  ابجلوانب  تتعلق 
أبنَّ  معه  القول  ميكن  ما  وهو  والقرن،85:2018(، 
التدريس يواجهون مبشكالت ذات طابٍع  أعضاء هيئة 
أكثر من  العضو  يواجه  أن  احملتمل  إنَّه من  إذ  مركب؛ 
أكَّدت  الذي  األمر  وهو  الوقت،  ذات  يف  مشكلة 
القاسم وربيع لطفي، واليت أكَّدت  عليه دراسة حسام 
أتخذ  أن  وأمهية  املشكالت  لتلك  السليب  األثر  على 
االعتبار  بعني  املشكالت  تلك  اجلامعية  املؤسسات 

)القاسم ولطفي،1124:2019(.
اليت  التعريفات  أبنَّ كافة  القول  للباحث  وميكن 
ُقدِّمت لتحديد املقصود ابملشكالت األكادميية واإلدارية 
ألعضاء هيئة التدريس مل خترج عن اإلطار السابق، والذي 
ا جمموعة الصعوابت اليت تواجه  حدَّدها يف جمملها أبهنَّ
أعضاء هيئة التدريس، منها ما يتعلق ابجلوانب األكادميية، 
ومنها ما يتعلق ابجلوانب اإلدارية واملادية، من قبيل ذلك 
التعريف الذي ورد يف دراسة )الروقي،126:2016(، 

ودراسة )القاسم ولطفي،1131:2019(
التعريف اإلجرائي ملفهوم مشكالت أعضاء هيئة التدريس:
التدريس  هيئة  أعضاء  مشكالت  الباحث  حُيدِّد 
ابجلامعات السعودية إجرائًيا على النحو اآليت: هي كافة 
التحديت والصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس 
إىل  إجرائًيا  وتنقسم  السعودية،  ابجلامعات  العاملني 
نوعني، األول املشكالت األكادميية، وهلا عدة أشكال 
نفسه،  التدريس  هيئة  بعضو  تتعلق  مشكالت  منها: 
إبدارة  تتعلق  ومشكالت  ابلطالب  تتعلق  ومشكالت 
اجلامعة، ومشكالت تتعلق ابلبحث العلمي. والنوع الثاين 
يتحدد يف املشكالت اإلدارية وهلا أشكال عدة منها: 
املعامالت،  إجناز  احلوافز، مشكالت أتخر  مشكالت 
ومشكالت  العامة،  اخلدمات  ضعف  ومشكالت 
اإلدارية. التكليفات  مشكالت  عن  فضاًل  االتصال، 

اثلثًا: الدراسات السابقة:
واحدة من أهم الصعوابت اليت واجهت الباحث يف 
دراسته احلالية، وكانت دافًعا للقيام هبا يف ذات الوقت، 
هي قلة الدراسات العربية واألجنبية يف موضوع اإلدارة 
ابالستثناء، هذا شيء والشيء اآلخر هو أنَّ ُجلَّ تلك 
الدراسات سواء العربية أو األجنبية جاءت حتت ختصص 
علم اإلدارة العامة، وركزت دراسات قليلة للغاية السيما 
الدراسات العربية على اإلدارة، ابالستثناء يف مؤسسات 

التعليم سواء التعليم العام أو التعليم اجلامعي.
2-الدراسات العربية:

بعنوان  )الديب،2012(  الديب  سامر  دراسة   -
الفلسطينية  األكادميية  اإلدارية  القيادات  "مدى ممارسة 
وهدفت  تنميتها"،  وسبل  وصعوابهتا  التحويلية  للقيادة 
للتعرف على مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكادميية 
وجهة  من  تنميتها  وسبل  وصعوابهتا  التحويلية  للقيادة 
نظر أعضاء اهليئة التدريسية، وقد استخدم الباحث أداة 
االستبانة، وطُبقت الدراسة على عينة من أعضاء اهليئة 
قوامها 284  بلغ  الفلسطينية  اجلامعات  من  التدريسية 
عضًوا، وأشارت أهم النتائج أبنَّ 52.8٪ من القيادات 
اإلدارية ميارسون القيادة التحويلية، كما بلغت الصعوابت 

73.9٪، وجاءت سبل التطوير مبعدل ٪73.6.
)العادي،2015(  العايدي  الدين  عز  دراسة   -
التبادلية يف حتقيق أهداف مشاريع  القيادة  بعنوان "أثر 
املنظمات غري احلكومية"، هدفت الدراسة إىل التعرف 
مستلزمات  )توفري  وأبعادها  التبادلية  القيادة  أثر  على 
ابالستثناء  اإلدارة  املشروطة،  والعقوبة  املكافأة  األداء، 
النشطة، اإلدارة ابالستثناء الساكنة(، يف حتقيق أهداف 
املشاريع املنفذة يف املنظمات غري احلكومية. واستخدم 
عينة  على  الدراسة  وطُبقت  التحليلي  الوصفي  املنهج 
احمللية  األهلية  املعاقني  أتهيل  مؤسسات  من  مقصودة 
واستخدم  والبالغ عددهم )17( مجعية،  غزة  قطاع  يف 
استبانة.   )119( بلغت  اليت  االستبانة  أداة  الباحث 
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وجاءت أهم النتائج هي التأكيد على وجود أثر لإلدارة 
ابالستثناء )النشطة( يف حتقيق أهداف املشاريع بنسبة 
لإلدارة  متوسطة  بدرجة  أتثري  يوجد  81.24٪، كما 
ابالستثناء )الساكنة(، يف حتقيق أهداف املشاريع املنفذة 
يف مجعيات أتهيل املعاقني بوزن نسيب قدره )٪59.66(.
-دراسة أمحد عمار )عمار،2016( بعنوان "مدى 
اخلصائص  تنمية  على  وأثرها  اإلدارة ابالستثناء  ممارسة 
الريدية"، هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى ممارسة 
اإلدارة ابالستثناء، وأثرها على تنمية اخلصائص الريدية 
من وجهة نظر املوظفني اإلداريني العاملني يف اجلامعات 
املنهج  الباحث  واستخدم  غزة،  قطاع  يف  الفلسطينية 
عينة  على  االستبانة  أداة  واستخدم  التحليلي  الوصفي 
طبقية مكونة من )254( مفردة، ومتثلت أهم النتائج يف 
أنَّ درجة املتوسط النسيب الستخدام اإلدارة ابالستثناء 
كانت )72,35٪ (، واملتوسط النسيب لتنمية اخلصائص 
بني  طردية كبرية  عالقة  ووجود   .)٪81.11( الريدية 
ممارسة اإلدارة ابالستثناء وبني تنمية اخلصائص الريدية 

يف اجلامعات يف غزة.
واقع  )جنيمي،2016(  جنيمي  عيسى  دراسة   -
تطبيق أسلوب اإلدارة ابالستثناء ودوره يف تفعيل عناصر 
العاملني يف  اإلبداع، دراسة استطالعية آلراء عينة من 
شركة اخلزف الصحي ابليلية، اجلزائر. وهتدف إىل التعرف 
تفعيل  يف  ودورها  ابالستثناء  اإلدارة  تطبيق  واقع  على 
عناصر اإلبداع، واستخدم الباحث أداة االستبانة، وقد 
طُبقت الدراسة على عينة مقصودة بلغت 32 فرًدا من 
العاملني يف شركة اخلزف، وقد أسفرت أهم النتائج عن 
وجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة معنوية بني إمجايل 
الشركة  يف  اإلبداع  وعناصر  ابالستثناء  اإلدارة  عناصر 

املبحوثة.
-دراسة حممود خلف هللا )خلف هللا،328:2017-
373( بعنوان "ممارسة مديري املدارس الثانوية ألسلوب 
بناء  متطلبات  بتحقق  وعالقتها  ابالستثناء  اإلدارة 

الدراسة  وهدفت  تطبيقية(.  )دراسة  الريدية"  القيادات 
الثانوية  املدارس  مديري  ممارسة  درجة  على  التعرف 
حتقق  بدرجة  وعالقتها  ابالستثناء،  اإلدارة  ألسلوب 
وجهة  من  لديهم  الريدية  القيادات  بناء  متطلبات 
الوصفي،  املنهج  الباحث  واستخدم  معلميهم،  نظر 
مستعيًنا ابستبانتني طُبقتا على )245( معلًما ومعلمة، 
أنَّ  أمهها:  النتائج  من  العديد  عن  الدراسة  وأسفرت 
أسلوب  ممارسة  لدرجة  العينة  أفراد  تقديرات  من  كال 
متطلبات  حتقق  لدرجة  وتقديراهتم  ابالستثناء  اإلدارة 
بناء القيادات الريدية من املديرين جاءت بدرجة قليلة.
كما أكَّدت أيًضا وجود عالقة قوية بلغت)98٪( بني 
متوسطات تقديرات أفراد العينة لكلٍّ من درجة ممارسة 
متطلبات  حتقق  ودرجة  ابالستثناء،  اإلدارة  أسلوب 

القيادة الريدية.
2-الدراسات األجنبية:

Elderd- الدرديري  إمساعيل  أمحد  )-دراسة 
يف  ابالستثناء  اإلدارة  "دور  بعنوان   )ery,2017:101-118

حتقيق القيادة الريدية"، حبثت الدراسة يف الدور الذي 
الريدية ومنو  القيادة  اإلدارة ابالستثناء يف حتقيق  تؤدِّيه 
التحديت  ظل  يف  وأدائها  فعاليتها  وزيدة  املؤسسات 
الكبرية اليت تواجهها، جاء تساؤل الدراسة الرئيس على 
النحو اآليت: هل تطبيق مفهوم اإلدارة ابالستثناء يؤدِّي 
إىل القيادة الريدية يف منظمات األعمال، اعتمد الباحث 
على املنهج الوصفي من خالل حتليل ومراجعة األدبيات 
الريدية  للقيادة  أنَّ  الدراسة  نتائج  أظهرت  السابقة، 
القدرة على التأثري على العاملني وأداء املؤسسات، وذلك 
استناًدا إىل أسس ومبادئ القيادة واإلدارة احلديثة، وأنَّ 
منظمات ريدة األعمال من املمكن يف ظل هذا النمط 
من اإلدارة أنَّ حتقق االستباقية بني املنظمات األخرى، 
فضاًل عن خلق ميزة تنافسية وجعل املؤسسة أكثر مرونة.
 Hasija( وفيفيك كوشواها  هايد  أنكول  دراسة   -
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and Hyde,2019:151( بعنوان "دراسة لإلدارة ابالستثناء: 

األسلوب السليب واإلجيايب يف قيادة املدرسة"، استهدفت 
أسلوب  تطبيق  أن  مؤداها  فرضية  التحقق من  الدراسة 
يُعّزِز  أن  ميكن  املدرسية  القيادة  يف  ابالستثناء  اإلدارة 
ن من األداء التنظيمي، وقد انطلقت الباحثتان من  وحُيسِّ
رؤية مفادها أنَّ حتسني األداء التنظيمي يف املؤسسات 
التعليمية يتطلب اللجوء إىل النماذج اجلديدة يف القيادة، 
ومن مثَّ جاءت الدراسة حملاولة اكتشاف أساليب اإلدارة 
مؤسسات  يف  سائدة  تكون  أن  جيب  اليت  املختلفة 
التعليم، وأثر ذلك على القوى العاملة بتلك املؤسسات. 
اعتمدت الدراسة على منهج املسح ابلعينة وطُبقت أداة 
مفردة(   101( بلغت  عينة  على  اإللكرتونية  االستبانة 
إىل  الدراسة  املدارس، خلصت  من  بعدٍد  العاملني  من 
وجود فوارق بني منط القيادة من خالل أسلوب اإلدارة 
ابالستثناء النشط وغريها من األمناط اإلدارية األخرى، 
وأنَّ هذا اأٍلسلوب ميتلك قدرًة كرية على حتفيز العاملني 
أن يكون مصدرًا لإلهلام ويشجع العمل اجلماعي ابلرتكيز 

على النتائج البناءة. 
بعنوان  )الكيالين،2018(  الكيالين  أمنار  -دراسة 
املدارس  مديري  لدى  اإلدارة ابالستثناء  ممارسة  "درجة 
الكشف  الدراسة  هذه  هدفت  األردن"،  يف  األساسية 
عن درجة ممارسة اإلدارة ابالستثناء لدى مديري املدارس 
سمَّى 

ُ
األساسية يف األردن يف ضوء متغريات اجلنس وامل

مديري  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  وتكوَّن  الوظيفي، 
يف  األساسية  املدارس  ومعلمات  ومعلمي  ومديرات 
األردن، وتكوَّنت العينة من )220( مفردة من مديرين 
ومعلمني يف إقليم مشال األردن، وقد توصَّلت الدراسة إىل 
أنَّ درجة ممارسة اإلدارة ابالستثناء لدى مديري املدارس 
األساسية يف األردن من وجهة نظر عينة الدراسة جاء 
وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت  وقد  متوسطة،  بدرجة 
فروٍق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة ممارسة 
يف  األساسية  املدارس  مديري  لدى  ابالستثناء  اإلدارة 

داللة  ذات  فروق  ووجود  اجلنس،  ملتغري  تُعزى  األردن 
سمَّى الوظيفي ولصاحل املديرين.

ُ
إحصائية تُعزى ملتغري امل

موقع الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة:
من النماذج اليت عرض هلا الباحث يف اجلزء السابق 
ميكنه القول أبنَّ غالبية تلك الدراسات سواء العربية أو 
األجنبية، ركَّزت على اجلوانب اإلجيابية املرتبطة بتطبيق 
بني  ما  املؤسسات،  خمتلف  يف  ابالستثناء  اإلدارة  منط 
إىل  وابلعودة  أعمال،  ومؤسسات  تعليمية  مؤسسات 
الطرح الذي قدَّمه الباحث يف مشكلة البحث، فضاًل 
ميكن  حتقيقها،  إىل  الباحث  سعى  اليت  األهداف  عن 
مل  تركز على جانب خمتلف  احلالية  الدراسة  القول أبنَّ 
تتطرق إليه الدراسات السابقة، وهو واقع ممارسة اإلدارة 
ابالستثناء من قبل رؤساء األقسام األكادميية ابجلامعات 
السعودية، وعالقته حبل املشكالت األكادميية واإلدارية 
أّي من  تتناوله  التدريس، وهي ملمٌح مل  ألعضاء هيئة 

الدراسات السابقة اليت اطلع عليها الباحث.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

على  رئيس  بشكل  الباحث  اعتمد  املنهج:   -1
املنهج الوصفي، للتعرف على تصور أعضاء هيئة التدريس 
لدرجة ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء، وهو 
تصور يتطلب توصيًفا دقيًقا للرؤى املختلفة اليت ميكن 
أن يطرحها أعضاء هيئة التدريس يف هذا الصدد، وهو 

األمر الذي يتكفل به املنهج الوصفي.
أساسي  بشكل  الباحث  اعتمد  البحث:  2-أداة 
مرَّت  استبانة  بتصميم  قام  حيث  االستبانة؛  أداة  على 

عملية تصميمها ابملراحل اآلتية:
2-1 صياغة االستبانة يف شكلها املبدئي: اعتمد 
الباحث على الدراسات السابقة سواء تلك اليت حبثت يف 
قضاي اإلدارة ابالستثناء أو مشكالت أعضاء هيئة التدريس، 
الستخالص أهم القضاي اليت وضعتها تلك الدراسات 
الراهن. البحث  قضاي  على  الدالة  العبارات  وصياغة 
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2-2 صدق االستبانة:
أ- الصدق الظاهري: قام الباحث بعرض االستبانة 
على عدٍد من املتخصصني من ذوي االهتمام مبوضوع 
البحث، وبلغ عددهم )7( متخصصني وأسفرت هذه 
بتعديلها،  الباحث  قام  املالحظات  بعض  عن  العملية 
وأبقى الباحث يف النهاية على العبارات اليت تعدَّت نسبة 

االتفاق عليها من قبل احملكمني نسبة ٪85.
الباحث  اعتمد  الداخلي:  االتساق  صدق  ب. 
على قياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة عن طريق 
حساب معامل االرتباط )Person’s R(، بني درجة بعد 
من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية هلا، وجاءت النتائج 

كما يف جدول )1(:
جدول )1( صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة.

مستوى الداللة sigقيمة rاحملاور

0.6130.01**متطلبات اإلدارة ابالستثناء.

0.6290.01**ممارسات اإلدارة ابالستثناء.

0.7350.01**مشكالت أعضاء هيئة التدريس.

* دالة عند مستوى )0.05(. **دالة 

عند مستوى )0.01(.

 توضح بياانت هذا اجلدول أنَّ مجيع معامالت االرتباط 
مرتفعة ودالة إحصائًيا؛ حيث تراوحت قيمة )r ( ما بني 
املعنوية  مستوى  عند  وجاءت   ،)0.735 و   0.613(
دالة عند )0.01(، وهو ما يعين أنَّ مثة ارتباٍط قويٍّ بني 
يُعطي مصداقية كبرية  ما  األربعة، وهو  االستبانة  حماور 

على قدرة االستبانة للحصول على البياانت املطلوبة.
2- 3 ثبات االستبانة: للتأكد من ثبات االستبانة، 
Cronbach’s Al- ألفا كرونباخ معامل  الباحث   استخدم 

pha، كما يوضح ذلك اجلدول اآليت:

جدول )2( ثبات االستبانة وفًقا الختبار ألفا كرونباخ. 

احملاور
 Corrected

 Item-Total
Correlation

 Cronbach’s
Alpha

0.668متطلبات اإلدارة ابالستثناء.
0.714 0.748ممارسات اإلدارة ابالستثناء.

0.682مشكالت أعضاء هيئة التدريس.

بلغت معامالت ألفا كرونباخ قيمة ترتاوح بني 0.668 
القيم  تعدُّ  وهبذا  للثبات  قيم جيدة  وهي  إىل 0.748، 

جيدة لالعتماد على االستبانة من انحية الثبات.
إىل  اإللكرتوين لالستبانة: ابلنظر  التصميم   4-2
األوضاع اليت مترُّ هبا اململكة العربية السعودية فيما يتعلق 
استخدام  إىل  الباحث  جلأ  فقد  جبائحة كوفيد_19، 
التطبيق اإللكرتوين لالستبانة؛ حيث قام الباحث بتصميم 
االستبانة إلكرتونيا من خالل أحد املواقع املتخصصة يف 
ذلك األمر، وهي منصة Google Formes وقام إبرسال 
رابط التطبيق اإللكرتوين جلمهور البحث من أعضاء هيئة 

التدريس جبامعة تبوك.
3- التحليل اإلحصائي للبياانت:

على  الباحث  اعتمد  املستخدمة:  االختبارات 
املعامالت اآلتية يف حتليل البياانت امليدانية:

عينة  خصائص  لوصف  املئوية  والنسب  التكرارات  أ. 
الدراسة.

حلساب  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  ب. 
الوسط املرجَّح.

قوة  االرتباط )Person’s R( ملعرفة مدى  ج. معامل 
االرتباط بني حماور االستبانة.

د. معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.
هـ. اختبار )ت( لقياس الفروق بني عينة التخصصات 

النظرية والتخصصات التطبيقية.
االستبانة  لعبارات  اإلحصائية  املعاجلة   2-3
وحساب الوسط املرجَّح: اعتمد الباحث على مقياس 
هذا  يبدأ  االستجاابت،  وضع  يف  اخلماسي  ليكارت 
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النمط بـ"أوافق بشدة"=5، وينتهي بـ"أرفض بشدة"=1.. 
هذا وقد اعتمد الباحث على حساب الوسط احلسايب 
At-( لتحدد االجتاه )Weighted Mean ))الوسط املرجَّح( 

titude( تبًعا للقيم اآلتية:

جدول رقم )3( الوسط املرجَّح والوزن النسيب لالستجاابت على عبارات 
االستبانة.

الدرجةاملستوىالرأيالوسط املرجح

منخفضة جًداأرفض بشدةال حيدثً هنائيأقل من 1.8

منخفضةأرفضال حيدثمن 1.8 إىل أقل من 2.6

متوسطةحمايدحيدث أحيااًنمن 2.6 إىل أقل من 3.4

عاليةموافقحيدث من 3.4 إىل أقل من 4.2

عالية جًداموافق جًداحيدث دائًما أكثر من 4.2

5- جمتمع الدراسة: طبق الباحث اجلانب امليداين على 
ابململكة  تبوك  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عينة 
يف  تبوك  مدينة  يف  الرئيس  ومقرها  السعودية،  العربية 
وقد  السعودية،  العربية  اململكة  من  الغريب  الشمال 
اجملتمع  خلدمة  إنشائها  على  السامية  املوافقة  صدرت 
مثان  اجلامعة  وتضم  تبوك،  منطقة  يف  واإلقليمي  احمللي 
وكلية  التطبيقية،  الطبية  العلوم  وهي كلية  عشرة كلية، 
واآلداب،  والرتبية  اهلندسة  وكلية  الطب،  وكلية  العلوم، 
واالقتاد  واحلاسبات  والصيدلة،  والفنون،  والتصاميم 
املنزيل وإدارة األعمال، والشريعة واألنظمة، كما يوجد 
هبا سبع كليات للمجتمع يف مدينة تبوك وتيماء والوجه 
وحقل وأملج وضباء، فضاًل عن كلية الدراسات البحرية 

ابلوجه )وزارة التعليم العايل،2012، ص109(.  
الدراسة: مرت عملية احلساب ابخلطوات  6-عينة 

اآلتية:
بياانت  لتوافر  نظرًا  العينة:  حجم  حساب   1-6
تفصيلية حول أعداد أعضاء هيئة التدريس مبقر اجلامعة 
احتمالية،  عينة  بسحب  الباحث  قام  تبوك،  مبدينة 
التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  يوضح  اآليت  واجلدول 

بكليات اجلامعة ابملقر الرئيسي مبدينة تبوك:

جدول رقم )4( يوضح توزيع مجهور البحث من أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة تبوك. 

اإلمجايل إانث ذكور الكلية م

49 - 49 كلية اهلندسة. 1

58 15 43 كلية احلاسبات وتقنية 
املعلومات.

2

77 36 41 كلية إدارة األعمال. 3

59 21 38 4 كلية اجملتمع.

89 59 30 5 كلية العلوم الطبية التطبيقية.

62 16 46 كلية الشريعة واألنظمة. 6

255 104 151 7 كلية الرتبية واآلداب.

25 10 15 8 كلية الصيدلة.

25 25 - 9 كلية االقتصاد املنزيل.

89 29 60 كلية الطب. 10

234 116 118 كلية العلوم.  11

21 4 17 معهد اللغة. 12

1043 406 637 اإلمجايل

*املصدر: عمادة املوارد البشرية جبامعة تبوك،2021.
لكون  نظرًا  التطبيق:  حمل  الكليات  اختيار   2-6
للغاية،  ابلكبري  يكن  مل  البحث  جلمهور  الكلي  العدد 
فقد قام الباحث بسحب عينة البحث من كافة كليات 
اجلامعة اليت ضمها اجلدول السابق، سواء كليات نظرية 

أو تطبيقية.
من  عشوائية  عينة  بسحب  الباحث  قام   3-6
الكليات السابقة ابستخدام معادلة روبرت ماسون اآلتية

 

( )( )[ ] 112 +÷−×
=

pqMS
Mn

M حجم اجملتمع

S 0.95 قسمة الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة 
أي قسمة 1.96 على معدل اخلطأ 0.05.

p.0.50 نسبة توافر اخلاصية وهي

q.0.50 النسبة املتبقية للخاصية وهي
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6-4 ووفًقا للمعادلة السابقة فإنَّ حجم عينة الدراسة 
اليت ينبغي سحبها )130 مفردة(. ولكي يضمن الباحث 
للمجتمع األصلي متثياًل  املختارة ممثلة  العينة  أن تكون 
صادقًا قام بسحب عينة بلغ حجمها )228( مفردة.

 6-5- سحب مفردات العينة: قام الباحث إبرسال 

التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  اإللكرتوين  التطبيق  رابط 
جبامعة تبوك من اجلنسني، مما أاتح مشاركة أكرب عدٍد 
يف  االحتمالية  مبدأ  تطبيق  أيًضا  وأاتح  األعضاء  من 
سحب املفردات؛ حيث أُتيحت الفرصة لكافة أعضاء 

هيئة التدريس ابجلامعة للمشاركة يف عينة البحث.
وفيما يلي أهم خصائص عينة البحث: 

جدول )6( خصائص عينة الدراسة.

اجملموعالنسبة املئوية %التكراراتاالستجابةالبيان

11751.3228ذكور  النوع

100٪11148.7إانث

11450228ختصصات نظريةالتخصص

100٪11450ختصصات تطبيقية

سنوات اخلربة
187.9228أقل من 5 سنوات

100٪7231.6من 5 إىل أقل من 10 سنوات

7231.6من 10 إىل أقل من 15 سنة

6628.9من 15 سنة فأكثر

12052.6228أستاذ مساعدالدرجة األكادميية

100٪6026.3أستاذ مشارك

4821.1أستاذ

النوع  الدراسة حسب  توزَّعت مفردات عينة  النوع:   -
على النحو اآليت: 51.3٪ من أعضاء هيئة التدريس، 
مقابل 48.7٪ من عضوات هيئة التدريس، وهو ما يعين 
مبا يعكس  الذكور،  نسبة  أنَّ نسبة اإلانث تقرتب من 

التوزيع األصلي جلمهور البحث.
- التخصص: توزَّعت عينة الدراسة حسب التخصص 
ابلتساوي بواقع 50٪ ألصحاب التخصصات النظرية، 

و50 ألصحاب التخصصات التطبيقية.
حسب  الدراسة  عينة  توزَّعت  اخلربة:  سنوات   -
تراوحت  الذين  بواقع 31.6٪ لكلٍّ من  سنوات اخلربة 
سنوات خربهتم ما بني مخس إىل أقل من عشر سنوات، 
والذين تراوحت سنوات خربهتم ما بني عشرة إىل أقل 
من مخسة عشر سنة لكل منهم على حدة، يلي ذلك 
الذين تزيد سنوات خربهتم عن مخس عشرة سنة بواقع 
28.9٪، مث أخريًا الذين تقلُّ خربهتم عن مخس سنوات 

بواسع 7.9٪. ويعكس ذلك اخلربة اجليدة ألفراد عينة 
البحث، مما ميكِّنهم من اإلجابة بدقة على أسئلة البحث 

واحلكم عليها.
نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:

من  املتوافرة  للبياانت  اإلحصائية  املعاجلات  ُأجريت 
النتائج،  من  جمموعة  على  احلصول  ومت  الدراسة،  أداة 
األدبيات،  ضوء  يف  ومناقشتها  عرضها  جيري  سوف 
اإلدارة  مبمارسة  املتعلقة  السابقة  الدراسات  ونتائج 

ابالستثناء.
درجة  ما  األول:  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج   -1
العلمية  األقسام  يف  ابالستثناء  اإلدارة  متطلبات  حتقق 

ابجلامعات السعودية؟
حبساب  الباحث  قام  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكافة عبارات 
متطلبات اإلدارة ابالستثناء، كما يوضح اجلدول )7(.
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جدول )7(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث لدرجة حتقق متطلبات اإلدارة ابالستثناء.

املتطلباتم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتتيب الدرجة

1
يتمتع رؤساء األقسام ابلكفاءة والقدرة على استشراف احلاالت االستثنائية اليت قد 

تواجههم أثناء ممارسة أعماهلم.
األولعالية جًدا.4.4478663

الثامنعالية.3.8429625يرغب رؤساء األقسام دائًما يف تفويض سلطاهتم ملرؤوسيهم.2

الرابععالية.4.0669245تتسم عالقة رؤساء األقسام مبرؤوسيهم ابلثقة.3

السابععالية.3.8686368يتسم منسوبو القسم من أعضاء هيئة التدريس ابلكفاءة والقدرة على حتمل املسؤولية.4

الثاينعالية جًدا.4.2897237يتسم منسوبو القسم ابالنتماء إىل القسم والعمل لصاحله.5

اخلامسعالية.4.0668954يوجد ابلقسم نظام لالتصال يتسم ابلفعالية مبا يتيح متابعة سري العمل داخل القسم.6

7
يوجد ابلقسم نظام فعَّال لتوفري املعلومات الضرورية والالزمة لنجاح أي نشاٍط علمي 

وأكادميي.
السادسعالية.4.0268286

التاسععالية3.5921.2186لدى القسم نظام فعال للمكافآت يعزز من العمل واالنتماء.8

الثالثعالية.4.1458401يتميز القسم العلمي ابالستقرار مبا يدعم العمل اجلاد واإلجناز.9

عاليةكبرية.4.1263423املتوسط العام

متطلبات  حتقق  درجة  أنَّ   )7( رقم  اجلدول  يبني 
رؤساء  لدى  األكادميية  األقسام  يف  ابالستثناء  اإلدارة 
الدراسة-  تبوك -من وجهة نظر عينة  األقسام جبامعة 
على األداة ككل جاءت بدرجة عالية مبتوسط حسايب 
)4.12(، وتظهر البياانت أنَّه من بني املتطلبات التسعة 
اليت تضمنها اجلدول السابق هناك متطلبان حصال على 
املتطلبات  ابقي  حصلت  حني  يف  جًدا،  عالية  درجة 

وعددها سبعة على درجة عالية.
جاء املتطلب رقم )1( واخلاص بتمتع رؤساء األقسام 
ابلكفاءة والقدرة على استشراف احلاالت االستثنائية يف 
الرتتيب األول مبتوسط حسايب )4.44(، يليه يف الرتتيب 
الثاين املتطلب رقم )5( واخلاص ابتسام منسويب القسم 
ابالنتماء له والعمل لصاحله مبتوسط حسايب )4.28(، 
العلمي  القسم  بتميز  واخلاص   )9( رقم  املتطلب  وجاء 
ابالستقرار يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب )4.14(، 
يليه يف الرتتيب الرابع املتطلب رقم )3(، واخلاص ابتسام 
عالقة رؤساء األقسام مبرؤوسيهم ابلثقة مبتوسط حسايب 
رقم  املتطلب  اخلامس  الرتتيب  ويف  ذك  يلي   ،)4.06(
)6( واخلاص بوجود نظام لالتصال داخل القسم يتسم 

ابلفعالية مبتوسط حسايب )4.04(، ويف الرتتيب السادس 
جاء املتطلب رقم )7( واخلاص بوجود نظام فعَّال لتوفري 
حسايب  مبتوسط  القسم  داخل  الضرورية  املعلومات 
 )4( رقم  املتطلب  السابع جاء  الرتتيب  )4.02(، ويف 
واخلاص ابتسام أعضاء هيئة التدريس ابلقسم ابلكفاءة 
والقدرة على حتمل املسؤولية مبتوسط حسايب )3.86(، 
ويف الرتتيب الثامن جاء املتطلب رقم )2( واخلاص برغبة 
رؤساء األقسام يف تفويض سلطاهتم ملرؤوسيهم مبتوسط 
جاء  واألخري  التاسع  الرتتيب  ويف   ،)3.84( حسايب 
متطلب رقم )8( واخلاص بوجود نظام فعَّال للمكافآت 
داخل القسم، يعزز من العمل واالنتماء مبتوسط حسايب 

.)3.59(
إىل  اإلجيابية  النتائج  هذه  إيعاز  للباحث  وميكن 
ابالهتمام  ابجلامعة  العليا  اإلدارة  تبذهلا  اليت  اجلهود 
اليت  الالزمة  املتطلبات  وتوفري  األكادميية،  ابألقسام 
الفاعلة وُحسن اإلدارة بوجٍه عام، وهو  القيادة  تضمن 
ما عزَّز من توافر متطلبات ممارسة اإلدارة ابالستثناء يف 
األقسام األكادميية بكافة كليات اجلامعة، وهو أمٌر ميكن 
املرتفعة ألعضاء  التقديرات  من خالل  بوضوح  تلمسه 
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هيئة التدريس، فيما يتعلق بدرجة توافر متطلبات ممارسة 
اإلدارة ابالستثناء من قبل رؤساء األقسام اليت يعمل هبا 

أعضاء هيئة التدريس مبجتمع البحث.
عمَّا  النتيجة  هذه  يف  الراهنة  الدراسة  وختتلف 
دراسة  مثل:  السابقة  الدراسات  إليه  خلصت 
)عمار،2016(، ودراسة )خلف هللا،2017(، ودراسة 
)الكالين،2018(، واليت خلصت مجيعها إىل مقومات 
اليت  التعليمية  املؤسسات  يف  ابالستثناء  اإلدارة  ممارسة 

قاموا بدراستها جاءت ضعيفة أو متوسطة.
2- النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: ما درجة ممارسة 
رؤساء األقسام األكادميية لإلدارة ابالستثناء يف األقسام 

األكادميية ابجلامعات السعودية؟
حبساب  الباحث  قام  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكافة عبارات 

ممارسات اإلدارة ابالستثناء، كما يوضح اجلدول )8(.

جدول )8(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث لدرجة ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء.

املتوسط املمارساتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتتيب الدرجة

الثامنعالية.3.6978908يفوض رئيس القسم جزء من صالحياته للمرؤوسني.1

اخلامسعالية.4.0138368حُيدِّد رئيس القسم حدود السلطة املمنوحة للمرؤوسني.2

مييز رئيس القسم بني احلاالت العادية واالستثنائية يف املوضوعات اليت تطرح 3
ابلقسم. 

4.0797925.
الثالثعالية

حيرص رئيس القسم على تدريب األعضاء على اكتساب اخلربة واملهارة يف العمليات 4
اإلدارية.

3.9479604.
السابععالية

حيرص رئيس القسم على إقامة نظام اتصال فعَّال مع كافة أعضاء هيئة التدريس 5
ابلقسم.

4.4087303.
األولعايل جًدا

يتدخل رؤساء األقسام يف العمل ألجل تصحيح االحنرافات يف األداء والسلوك اليت 6
قد حيدث يف ممارسة األنشطة. 

4.1188598.
الثاينعالية

السادسعالية.3.9619260حيرص رؤساء األقسام على رفع األمور الروتينية عن كاهل أعضاء هيئة التدريس.7

الرابععالية.4.0537779حيرص رؤساء األقسام على عمليات املتابعة وتقييم األداء بصورة سليمة. 8

املتوسط 
العام

4.128363423.
-عالية

تظهر بياانت اجلدول )8( أنَّ درجة ممارسة رؤساء 
األقسام األكادميية لإلدارة ابالستثناء يف جمتمع البحث، 
من وجهة نظر عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس 
جاءت بدرجة ممارسة عالية، مبتوسط حسايب عام بلغ 
البياانت أنَّ هناك مثان عبارات  )4.12(، كما توضح 
اإلدارة ابالستثناء، حصلت عبارة  تدلُّ على ممارسات 
منهم على مستوى عاٍل جًدا، وحصلت ابقي العبارات 
على مستوى عايل، وقد جاء ترتيب تلك املمارسات وفًقا 
للمتوسط احلسايب واالحنراف املعياري على النحو اآليت:

جاءت املمارسة رقم )5( واليت تتعلق حبرص رئيس 
أعضاء  مع كافة  فعَّال  اتصال  نظام  إقامة  على  القسم 
حسايب  مبتوسط  األول  الرتتيب  يف  التدريس  هيئة 
 )6( رقم  العبارة  فجاءت  الثاين  الرتتيب  أمَّا   ،)4.40(
ألجل  العمل،  يف  األقسام  رؤساء  بتدخل  تتعلق  واليت 
تصحيح االحنرافات يف األداء والسلوك مبتوسط حسايب 
)4.11(، أمَّا الرتتيب الثالث فجاءت العبارة رقم )3( 
واليت تتعلق مبمارسة متييز رؤساء األقسام بني احلاالت 
ابلقسم  تطرح  اليت  املوضوعات  يف  واالستثنائية  العادية 
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فجاءت  الرابع  الرتتيب  أمَّا   ،)4.07( حسايب  مبتوسط 
رؤساء  حرص  مبمارسة  تتعلق  واليت   )8( رقم  العبارة 
بشكل  األداء  وتقييم  املتابعة  عمليات  على  األقسام 
اخلامس  الرتتيب  أمَّا   ،)4.05( حسايب  مبتوسط  سليم 
حتديد  مبمارسة  تتعقل  واليت   )2( رقم  العبارة  فجاءت 
مبتوسط  للمرؤوسني  املمنوحة  للسلطة  األقسام  رؤساء 
حسايب )4.01(، أمَّا الرتتيب السادس فجاءت العبارة 
رفع  على  األقسام  رؤساء  تتعلق حبرص  واليت   )7( رقم 
األمور الروتينية عن كاهل أعضاء هيئة التدريس مبتوسط 
العبارة  فجاءت  السابع  الرتتيب  أمَّا   ،)3.96( حسايب 
رقم )4( واليت تتعلق حبرص رؤساء األٌقسام على تدريب 
العمليات  يف  واملهارة  اخلربة  اكتساب  على  األعضاء 
الثامن  الرتتيب  أمَّا   ،)3.94( مبتوسط حسايب  اإلدارية 
بتفويض  تتعلق  العبارة رقم )1( واليت  واألخري فجاءت 
رؤساء األقسام جلزٍء من صالحياهتم للمرؤوسني مبتوسط 

حسايب )3.69(.
اإلدارة  ممارسات  تنوع  السابقة  النتائج  وتظهر 
ابالستثناء اليت ميارسها رؤساء األقسام مبجتمع البحث 
يعكس  أمٌر  وهو  الدراسة،  عينة  أفراد  نظر  وجهة  من 
االهتمام الكبري من قبل إدارة اجلامعة يف كافة مستويهتا 
اإلدارة،  جمال  يف  احلديثة  األساليب  تبين  حنو  ابلتوجه 
ثبوت  بعد  وذلك  ابالستثناء،  اإلدارة  أسلوب  ومنها 
اآلاثر اجليدة النامجة عن ممارسات هذا النمط من اإلدارة 

يف خمتلف املؤسسات.
إليه  خلصت  ما  مع  احلالية  الدراسة  نتيجة  وتتفق 
بعض الدراسات السابقة، خصوًصا فيما يتعلق بشيوع 
هايد  أنكول  دراسة  منها  ابالستثناء،  اإلدارة  ممارسات 
اليت   ،)Hasija and Hyde,2019( كوشواها  وفيفيك 
اإلدارة  ممارسات  يف  اإلجيايب  اجلانب  على  أكَّدت 
التنظيمي، ودراسة  األداء  ابالستثناء ودورها يف حتسني 
أسلوب  أنَّ  إىل  أيًضا  خلصت  اليت  )جنيمي،2016( 
عناصر  تفعيل  يف  ملموٌس  دوٌر  له  ابالستثناء  اإلدارة 

اليت   )Elderdery,2017( الدرديري  ودراسة  اإلبداع، 
أكَّدت على دور ممارسات اإلدارة ابالستثناء يف حتقيق 

القيادة الريدية ومنو املؤسسات وزيدة فعاليتها.
العالقة  ما  الثالث:  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج   -3
لدرجة  التدريس  هيئة  أعضاء  تقديرات  متوسطات  بني 
ابالستثناء  لإلدارة  األكادميية،  األقسام  رؤساء  ممارسة 
اإلدارية  املشكالت  حل  لدرجة  تقديراهتم  ومتوسطات 
واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية؟

جدول )9(: نتيجة اختبار بريسون للعالقة بني متوسطات تقديرات عينة 
ومتوسطات  ابالستثناء  لإلدارة  األقسام  رؤساء  ممارسة  لدرجة  الدراسة 

تقديراهتم حلل املشكالت اإلدارية واألكادميية. 

درجة حل املشكالتاجملال )اإلدارة ابالستثناء(

معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

.495.000**يفوض رئيس القسم جزًءا من صالحياته للمرؤوسني.

.553.000**حُيدِّد رئيس القسم حدود السلطة املمنوحة للمرؤوسني.

مُييِّز رئيس القسم بني احلاالت العادية واالستثنائية يف 
املوضوعات اليت تطرح ابلقسم. 

**538.000.

حيرص رئيس القسم على تدريب األعضاء على 
اكتساب اخلربة واملهارة يف العمليات اإلدارية.

**570.000.

حيرص رئيس القسم على إقامة نظام اتصاٍل فعَّال مع 
كافة أعضاء هيئة التدريس ابلقسم.

**428.000.

يتدخل رؤساء األقسام يف العمل ألجل تصحيح 
االحنرافات يف األداء والسلوك الذي قد حيدث يف 

ممارسة األنشطة. 

**505.000.

حيرص رؤساء األقسام على رفع األمور الروتينية عن 
كاهل أعضاء هيئة التدريس.

**701.000.

حيرص رؤساء األقسام على عمليات املتابعة وتقييم األداء بشكل سليم. 
**443.

000.

.724.000**احملور ككل

** دالة عند مستوى معنوية )0.01(.

عالقة  هناك  أنَّ   )9( السابق  اجلدول  من  يتضح 
رؤساء  ممارسة  درجات  تقديرات  بني  موجبة  ارتباطية 
األقسام لإلدارة الرشيقة، كما يراها أعضاء هيئة التدريس 
وبني درجة تقديرهم حلل املشكالت اإلدارية واألكادميية 
)0.01(؛  داللة  مستوى  عند  التدريس  هيئة  ألعضاء 
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الدالة على  املؤشرات  ارتباط  حيث تراوحت معامالت 
حبل  املستقل(  )املتغري  ابالستثناء  اإلدارة  ممارسات 
ما بني ).443إىل.701(،  التابع(  )املتغري  املشكالت 
 )724.( احملور ككل  بني  االرتباطي  معامل  بلغ  كما 
بلغ  معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهي 
)0.01(، وهو ما يعين أنَّه ارتفعت درجة ممارسة رؤساء 
حل  درجة  ارتفعت  ابالستثناء، كما  لإلدارة  األقسام 
التدريس  هيئة  األكادميية واإلدارية ألعضاء  املشكالت 

يف جمتمع البحث.
ختتلف  هل  الرابع:  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج   -4

رؤساء  ممارسة  لدرجة  التدريس  هيئة  أعضاء  تقديرات 
األقسام لإلدارة ابالستثناء ابختالف األقسام األكادميية 

)نظرية/تطبيقية(؟
للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء 
األقسام لإلدارة ابالستثناء، ترجع ملتغري طبيعة ختصص 
القسم العلمي )ختصصات نظرية/ختصصات تطبيقية(، 
 )T.Test( اإلحصائي  االختبار  الباحث  استخدم 

لعينتني مستقلتني، كما هو موضح ابجلدول اآليت:

جدول )10(: نتائج اختبار )ت( حلساب داللة الفروق بني استجاابت أفراد عينة البحث حول ممارسات اإلدارة ابالستثناء حسب متغري التخصص 
)ختصصات نظرية/ختصصات تطبيقية(.

مستوى الداللةقيمة )ت( االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدد = نالتخصصرقم املمارسة

.1143.7119191نظريةاألوىل
6.465824.

.1143.6848654تطبيقية

.1143.7119475نظريةالثانية
223.000.

.1144.3165694تطبيقية

.1143.8168881نظريةالثالثة
5.846000.

.1144.3425773تطبيقية

1143.5791.1202نظريةالرابعة
5.305000.

.1144.3165694تطبيقية

.1144.2898279نظريةاخلامسة
6.261014.

.1144.5265981تطبيقية

1143.9471.0546نظريةالسادسة
2.476002.

.1144.2895601تطبيقية

1143.6581.0876نظريةالسابعة
3.059000.

.1144.2635957تطبيقية

.1144.0009776نظريةالثامنة
5.211308.

.1144.1055043تطبيقية

.1143.878375358نظريةاحملور ككل
-1.022-000.

.1144.378333774تطبيقية

دالة  فروق  هناك  أنَّ   )10( رقم  اجلدول  من  يتبني 
عينة  بني   )0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائية 
يف  التطبيقية  التخصصات  وعينة  النظرية  التخصصات 

والسادس  واخلامسة  والرابعة  والثالثة  الثانية  املمارسات 
مجعيها  الفروق  وجاءت  ابالستثناء،  لإلدارة  والسابعة 
لصاحل عينة التخصصات التطبيقية، هذا يف الوقت الذي 
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كشفت فيه نتيجة االختبار عدم وجود فروٍق بني العينتني 
يف املمارسة األوىل والثامنة، كما توضح البياانت أيًضا 
التخصصات  عينة  بني  الكلي  البعد  على  فروٍق  وجود 
النظرية وعينة التخصصات التطبيقية عند مستوى معنوية 

).01( لصاحل عينة التخصصات التطبيقية.
ويف ضوء النتائج السابقة ميكن القول أبنَّ أفراد عينة 
التطبيقية  ابألقسام  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة 
يرون أنَّ رؤساء األقسام األكادميية يف ختصصاهتم أكثر 
عينة  أفراد  بتقديرات  مقارنة  لإلدارة ابالستثناء،  ممارسة 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس أبٌقسام التخصصات 
إىل  ذلك  يعود  رمبا  الباحث  نظر  وجهة  ومن  النظرية، 
طبيعة العمل أبقسام التخصصات التطبيقية، واتسامها 
ابلتحديد الدقيقة نظرًا لعدم وجود حتيزات جتاه ما يتم 
دراسته يف تلك األقسام، مما ينعكس على توحيد الرؤية 
يف تقدير ممارسات رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء، 
النظرية،  األقسام  ختصصات  من  العكس  على  وذلك 
النظر  وجهات  يف  االختالف  دائًما  يسودها  اليت 
يف  العاملون  إليها  ينتمي  خمتلفة  فكرية  مدارس  لوجود 
تلك التخصصات، تنعكس بدورها يف تقديراهتم لكافة 
القضاي اليت تُوضع حول العمل بتلك األقسام، ومنها 
ومن  مستويهتا  يف كافة  اإلدارة  هبا  تقوم  اليت  األدوار 

ضمنها رؤساء األقسام األكادميية.
خالصة ألهم نتائج الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
يف  ابالستثناء  اإلدارة  متطلبات  حتقق  درجة  أنَّ 
تبوك  األقسام األكادميية، لدى رؤساء األقسام جبامعة 

من وجهة نظر عينة الدراسة جاءت بدرجة عالية.
لإلدارة  األكادميية  األقسام  أنَّ درجة ممارسة رؤساء 
ابالستثناء، يف جمتمع البحث من وجهة نظر عينة البحث 
من أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة ممارسة عالية.
تقديرات  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أنَّ 

درجات ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء، كما 
حلل  تقديرهم  درجة  وبني  التدريس  هيئة  أعضاء  يراها 
التدريس  هيئة  اإلدارية واألكادميية ألعضاء  املشكالت 
أنَّه كلما  يعين  ما  وهو   ،)0.01( داللة  مستوى  عند 
ارتفعت درجة ممارسة رؤساء األقسام لإلدارة ابالستثناء 
كلما ارتفعت درجة حل املشكالت األكادميية واإلدارية 

ألعضاء هيئة التدريس.
معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروقًا  هناك  أنَّ 
وعينة  النظرية  التخصصات  عينة  بني   )0.01(
والثالثة  الثانية  املمارسات  يف  التطبيقية،  التخصصات 
والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة لإلدارة ابالستثناء، 
التخصصات  عينة  لصاحل  مجعيها  الفروق  وجاءت 
نتيجة  فيه  الذي كشفت  الوقت  يف  هذا  التطبيقية، 
املمارسة  يف  العينتني  بني  فروق  وجود  عدم  االختبار 
األوىل والثامنة، كما توضح البياانت أيًضا وجود فروٍق 
وعينة  النظرية  التخصصات  عينة  بني  الكلي  الُبعد  يف 
 )01.( معنوية  مستوى  عند  التطبيقية،  التخصصات 
النتائج  ضوء  ويف  التطبيقية.  التخصصات  عينة  لصاحل 
السابقة ميكن القول أبنَّ أفراد عينة الدراسة من أعضاء 
رؤساء  أن  يرون  التطبيقية  ابألقسام  التدريس  هيئة 
لإلدارة  أكثر ممارسة  األكادميية يف ختصصاهتم  األقسام 
من  الدراسة  عينة  أفراد  بتقديرات  مقارنة  ابالستثناء|، 

أعضاء هيئة التدريس أبٌقسام التخصصات النظرية.
التوصيات:

تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل لكافة أعضاء 
هيئة التدريس سواء العاملني منهم كرؤساء أقسام أو غري 
ذلك، يف جمال اإلدارة ابالستثناء إلثراء املعرفة أبساليب 
هذا النمط من اإلدارة وذلك ألجل رفع درجة ممارستها.
إعادة النظر يف اللوائح املنظمة لعمل رؤساء األٌقسام 
وعمداء الكليات وغريهم من املناصب القيادية اإلدارية يف 
اجلامعة، مبا يعزو من ممارسات اإلدارة ابالستثناء واالستفادة 
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من اإلجيابيات الكبرية هلذا النمط من اإلدارة احلديثة.
أتسيس وحدة متخصصة للتدريب والبحث والقياس 
بكافة اجلامعات السعودية؛ لتعزيز التوجه حنو اأٍلساليب 
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التشكيل اجلمايل يف الومضات القصصية "أفواه وأمنيات"  لشمسة العنزي أمنوذًجا"
 يف ضوء نظرية التلقي

د. أمساء حسن النويري
أستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية– كلية الرتبية واآلداب – جامعة تبوك

The Aesthetic Formation In Short Short Stories " Afwah Wa'umniaati" By 
Shamsa Al-Anzi As A Model In The Light Of Reception Theory

 Dr. Asmaa Hassan ELnoweri
Associate professor of literature and criticism  University of Tabuk 
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امللخص: تسعى هذه الدراسة إىل قراءة التشكيل اجلمايل والبىن 
 " العنزي  مشسة  جمموعة  خالل  من  األدبية،  النصوص  يف  الداللية 
أفواه وأمنيات"، بوصفها أمنوذًجا للقصة الومضة اليت تُعدُّ فًنا جديًدا 
وآليات  مفاهيم  الدراسة  طبقت  وقد  العريب.  األدب  يف  ومستحداًث 
التلقي، من خالل تتبع نسق العالقات الداللية واجلمالية اليت تشكل 
الومضات يف هذه اجملموعة، ومن مثَّ كشف التحليل عن جمموعة من 
النتائج، يربز منها الطابع املأساوي للمفاجأة، وما يؤدِّيه هذا الطابع 
العام لقصص اجملموعة،  الداللية والسياق  من دوٍر يف حتديد املالمح 
بوجٍه  اجملتمع  بوجٍه خاص، ويف  الرجل  املرأة يف حياة  يربز دور  كما 
عام، وهو ما جيعل من قصص اجملموعة دلياًل على أوضاع املرأة وانطًقا 
ابمسها، ومدافًعا عن حضورها يف اجملتمع، يف مقابل حالة من الصراع 
الدائم يف عامل يسوده التعصب للرجل، مبا يؤدِّي إليه من نتائج تؤثر 

على حياة اجملتمع نفسه.

Keywords: flash story، short story، Receiving mechanisms.

Abstract: This study seeks to read the aesthetic formation 
and semantic structure in literary texts، through Shamsa Al-An-
zi’s collection “ Afwah wa’umniaati”، as a model for the ‘Short 
Short Story’، which is a new and updated art in Arabic literature. 
The study applied the concepts and mechanisms of reception، by 
tracing the pattern of semantic and aesthetic relationships that 
form the ‘Short Short Stories’ in this collection. Consequently، 
the analysis revealed a set of results، highlighting the tragic na-
ture of the surprise، its role in identifying the semantic features 
and the general context of collection stories. It also highlights the 
role of women in the lives of men in particular، and in society 
in general، which makes the stories evidence of the situation of 
women ، and advocates their presence in society، as opposed to 
a state of permanent conflict، in a world dominated by male-cen-
tred bias، that affects the society itself. 
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 املقدمة:
الومضات القصصية واحدة من الظواهر املستحدثة 
يف األدب العريب، ولكوهنا فًنا جديًدا يتداخل مع فنون 
اخلصائص  ويف  التشكيل  يف  هلا  مقاربة  أخرى  أدبية 
الفنية، فقد أاثر هذا الفن الكثري من اجلدل بني النقاد، 
حول أصوله، وطبيعته وتكوينه وعالقته بغريه من أشكال 
التعبري القصصي، إىل درجة اختالف النقاد والباحثني يف 

التسمية األنسب له. 
ولكون هذا الفن جديًدا، فهذه الدراسة تسعى إىل 
البىن  وتتبع  اكتشاف  هبدف  وذلك  الومضات،  قراءة 
الداللية والعالقات اجلمالية بني عناصر هذه الومضات، 
عام،  بوجٍه  الومضات  فن  ميّيز  ما  اكتشاف  مثَّ  ومن 

بوصفها فًنا جديًدا ومستحداًث يف األدب العريب.
وقد اعتمدت يف هذه القراءة على مفاهيم وآليات 
التلقي، بوصفها واحدة من أبرز منجزات النقد األديب 
احلديث، القادرة على تفكيك بىن العمل األديب وإعادة 
تركيب مفاصله؛ خصوًصا يف منوذج أديب يثري حبضوره 

كثريًا من األسئلة اليت حتتاج إىل حبث.
1 - هدف الدراسة:

ميّثل الوقوف على بىن قصة الومضة بوجٍه عام، وبىن 
الومضات يف هذه اجملموعة بوجٍه خاص، هدفًا رئيًسا هلذه 
الدراسة، وذلك من خالل حتليل العالقات الداللية بني 
نصوص اجملموعة والوقوف على العالقات اجلمالية اليت 

حترّكها. وهو اهلدف الذي تتفرّع عنه األهداف اآلتية: 
1ـ الوقوف على بىن قصة الومضة وحمرّكات تشكيلها اجلمايل.
جمموعة  يف  الومضات  متّيز  اليت  اخلاصة  البىن  تتبع  2ـ 

مشسة العنزي.
اليت  واجلمالية  الداللية  العالقات  نسق  اكتشاف  3ـ 

تشّكل الومضات.
4ـ اكتشاف الدالالت الفنية األساسية اليت حتملها هذه 

الومضات.

2 - أسئلة الدراسة:
على  أهدافها  ترتجم  الدراسة  أسئلة  فإنَّ  مث،  ومن 

النحو اآليت:
1 ما الُبىن اليت حتّرك التشكيل اجلمايل يف قصص الومضة.
2ـ ما الُبىن اخلاصة اليت متّيز الومضات يف جمموعة أفواه 

وأمنيات.
تشكل  اليت  واجلمالية  الداللية  العالقات  نسق  ما  3ـ 

الومضات.
4ـ ما الدالالت الفنية اليت حتملها ومضات مشسة العنزي.

3 - أمهية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة إىل كون القصة الومضة يف حدِّ 
ما  العريب،  األدب  مستحداًث يف  فًنا جديًدا  متّثل  ذاهتا 
إىل  ابلقياس  جًدا  قليلة  فيها  املتاحة  الدراسات  جعل 
مع كون  خصوًصا  املستقرة،  الفنية  األنواع  من  غريها 
يكون  أن  يعدو  ال  الدراسات  هذه  يف  املكتوب  أكثر 
مقاالت تعرب عن آراء شخصية، ال تدعمها رؤى نقدية 

قابلة للجدل وللسؤال.
4 - منهج الدراسة:

ينبين منهج التحليل يف هذه الدراسة وبشكل أساسي 
أفق  األربعة:  بعناصرها  والتأويل  التلقي  مفاهيم  على 
وأعراف  الداللية،  الفراغات  اجلمالية،  املسافة  التوقع، 
القراءة، مع ربط هذه العناصر مبنجز النقد األديب عامة؛ 
التأويل  أفق  ليتسع  البنيوية،  بعد  ما  مرحلة  السيما يف 
قصص  يف  اجلمالية  اخلصائص  على كشف  القادر 

الومضة مبجموعة "أفواه وأمنيات".
5 - هيكل الدراسة:

وبناء على موضوع الدراسة ومنهجها، فقد قدَّمت 
القصصية  للمجموعة  تعريًفا  يقدِّم  بتمهيد،  دراسيت 
النظري،  التأسيس  األول:  قسمان:  يتبعه  ولصاحبتها، 
وعناصر  الومضة  القصة  مفهوم  األول  مبحثان:  وفيه 
تكوينها الفين، والثاين منهج الدراسة، أي نظرية التلقي 
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ومفاهيمها الرئيسة، مث أييت القسم الثاين: التحليل الفين، 
وفيه عدة مباحث، تعرض ما ميّيز الومضات يف اجملموعة 
من خصائص مجالية وداللية، وفق منهجية التحليل يف 
نظرية التلقي. ويف األخري، أتيت اخلامتة لُتلخص أبرز ما 

وصلت إليه هذه الدراسة من نتائج. 
ومن مثَّ، يتكون هيكل الدراسة من:

ــ املقدمة اليت تشرح موضوع هذا البحث وعناصره.
 " وأمنيات  أفواه   " جمموعة  يف  الومضات  متهيد:  ــ 

لشمسة العنزي:
الدراسة، ويشمل  النظري ملوضوع  التأسيس  أواًل:  ــ 
الفين،  وإطارها  الومضة  القصة  مفهوم  األول  مبحثني: 

الثاين من التلقي إىل التأويل. 
ــ اثنًيا: التحليل الفين وهو حتقيق هلدف هذه الدراسة 
على  التلقي  نظرية  وعناصر  مفاهيم  تطبيق  خالل  من 
جمموعة أفواه وأمنيات، ويشمل مخسة مباحث: األول 
من أفق التوقعات إىل هيكل التضمينات وأعراف القراءة، 
الثاين أفق التوقعات والنسق املتكرر للبنية، الثالث املسافة 
اجلمالية ونسق التعارضات، الرابع الفراغات الداللية بني 
األان املتكلم واآلخر الغائب، واألخري هيكل التضمينات 

والرسائل اجلمالية يف الومضات.
نتائج  أبرز  الستخالص  خمصصة  وهي  اخلامتة،  ــ  

هذه الدراسة.
وأمنيات"  أفواه   " جمموعة  يف  الومضات  التمهيد 

لشمسة العنزي:
على  حاصلة  قصصية كويتية،  العنزي كاتبة  مشسة 
شهادة يف اللغة العربية من كلية الرتبية األساسية؛ لكنها 
متفرغة للكتابة اليت تعرب فيها عن نفسها وعن وطنها، 
وعلى األخص من خالل فنِّ القص بنوعيه: القصص 
القصرية جًدا، وقصص الومضة، صدر هلا من قبل: " 
امرأة خرساء " عن دار آفاق، وهلا سلسلة حتت عنوان " 
الفائزون "، جتمع فيها عدًدا من قصص الومضة ألدابء 

ابلفضل  الكاتبة  تعرتف   .)2017 )النصر،  خمتلفني 
خلوض  املناسبة  ابخلربة  أمداها  اجملال؛  هذا  يف  لرجلني 
القصرية  والقصة  شليب"،  "جمدي  الومضة  القصة  عامل 

جًدا "بدوي الدقادوسي". 
أمَّا جمموعة "أفواه وأمنيات "، فهي جمموعة قصصية، 
تتكّون من جزأين: اجلزء األول القصة الومضة، وتشتمل 
الثاين  واجلزء  النوع.  هذا  من  قصة  وستني  مثاٍن  على 
قصص قصرية جًدا، وتشتمل على مثان ومخسني قصة 
أيًضا من هذا النوع. وواضح من تقسيم الكاتبة جملموعتها 
ا أتخذ ابلتمييز بني القصة الومضة والقصة  القصصية أهنَّ
تقاربت  وإن  خمتلفني،  نوعني  وتعدمها  جًدا،  القصرية 

مساهتما.) العنزي، 2015، ص101-9(.
والكاتبة يف جمموعتها هذه تقارب النفس اإلنسانية 
وتعرب عن آالمها من وجهة نظر املرأة، بلغة تقرتب من لغة 
الشعر وعامله؛ على حنو ما تدل كتاابهتا يف هذه اجملموعة 
وجمموعتها السابقة "امرأة خرساء". )املشعل، 2017(.

القسم األول: التأسيس النظري:
املبحث األول مفهوم القصة الومضة وإطارها الفين:

1ـــ سؤال اهلوية:
اخلاطف  والربيق  اللمعان  تعين  اللغة  يف  الومضة 
للضوء، جاء يف لسان العرب: "ومض الربق وغريه ميض 
ومًضا ووميًضا وتوماًضا، أي ملع ملًعا خفًيا ومل يعرتض يف 
نواحي الغيم "، ما يشري إىل السرعة يف الظهور، وإاثرة 
التسمية  هبذه  الومضة  والقصة  العني،  خبطف  الدهشة 
واإلجياز  التكثيف  على  يعتمد  الذي  طابعها  إىل  تشري 
والسرعة يف التعبري عن احلدث، ما يثري عدًدا من األسئلة، 
إذ واكب ظهورها على الساحة العربية، مع مطلع القرن 
احلادي والعشرين، جدٌل واسٌع حول طبيعتها وحقيقة 
حول  مواٍز  جدل  اثر  ، كما  القصِّ فنِّ  إىل  انتمائها 
أصوهلا، بل ومبتكرها وصاحب احلق يف نسبة وجودها 
إليه، كل ذلك يف غياب متابعة نقدية حقيقية ملنتجها 
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األديب، ابستثناء جدل مصاحب أيًضا، حول جتنيسها.
ومع ذلك، فهذا اجلدل الواسع حول القصة الومضة 
عاًما،  إطارًا  حوهلا  يصنع  إذ  هويّتها،  حتديد  يف  مفيٌد 
ميكن حتديد مالحمه يف حمورين أساسيني: حمور املفهوم 

والنشأة، وحمور التشكيل الفين واخلواص الرتكيبية.
2 املفهوم والنشأة:

العريب  األدب  يف  الومضة  القصة  مفهوم  يقرتن 
احلديث بنشأهتا، فمنذ ظهورها والدعوة إليها، اختذ هذا 
اللون القصصي إطارًا فنًيا حمدًدا، بوصفها قصة موجزة، 
تقوم على الكثافة والدهشة، وتنقسم تركيبًيا إىل مجلتني 
مثانية، كشرط  عن  عدد كلماهتا  يزيد  وال  أساسّيتني، 
أساسي من شروط اعتبار وجودها. )الفياض، 2021(.

وأصحاب هذه الدعوة يصرون بشدة على التفريق بني 
القصة الومضة والقصة القصرية جًدا، ويتهمون كل من 
خالفهم الرأي ابلتقليل من حقيقة القصة الومضة، فهي 
ُولد من  ابلنسبة ألصحاب دعوهتا، نوع مستقل؛ وإن 
رحم القصة القصرية جًدا، يف تطّور طبيعي للعالقة بني 
األنواع األدبية )الغبريي، 2019(، وقد ظهرت استجابة 
لتطورات اجملتمع، خصوًصا يف اجلانب التكنولوجي الذي 
العرب. الكتاب  بني  وانتشارها  ظهورها  على  ساعد 
عامة،  الدعوة  هذه  أصحاب  أنَّ  للنظر  والالفت 
الومضة  القصة  ونشأة  طبيعة  يف  أقواهلم  يدعمون  ال 
ينسبوهنا  اليت  املرسلة  األقوال  سوى  علمي،  دليٍل  أبيِّ 
األصليني  الدعوة  أصحاب  بوصفهم  أنفسهم،  إىل 
 .)2021 )الفياض،  األديب  النوع  هذا  مثل  البتكار 
مبتابعة  اهتموا  الذين  الدارسني  فإنَّ  املقابل،  ويف 
القصصي  الشكل  هذا  بنشأة  يرجعون  املوضوع، 
العشرين،  القرن  مثانينيات  إىل  العريب،  األدب  يف 
العشرين  القرن  بدايت  إىل  األجنبية  أبصوله  ويرجعون 
"أو هنري"،  أمثال  يد ُكّتاب كبار معروفني، من  على 
و"أرنست  تولوستوي"،  "ليو  و  ساروت"،  و"اناتيل 

معروفة  بنماذج  هذه  دعواهم  على  ويدلِّلون  مهنغواي" 
ومنسوبة إىل هؤالء الكتاب.)يونس، 2014، ص7(.

على أنَّ هؤالء الدارسني يبدون يف آرائهم مرتددين بني 
اعتبار القصة الومضة نوًعا أدبًيا مستقاًل، وبني اعتبارها 
اشرتاك  مع  خصوًصا  جًدا،  القصرية  للقصة  امتداًدا 
النماذج اليت أيتون هبا يف اخلصائص الفنية نفسها اليت 
الفنية  األشكال  من  متّيز غريها  النوعني، كما  متّيز كال 
القريبة. ويزداد االرتباك مع ترددهم أيًضا يف التدليل على 
النوع األديب، بنسبة أصوله إىل أنواع عربية  أصالة هذا 
)عثمان،  واألسطورة  واألمثولة  معروفة، كاخلرب  قدمية 

2016، ص58-51(.
وأًي كان حجم اخلالف بني الدارسني حول أصول 
فإنَّ  ص501(،   ،2019 )الشمايل،  الومضة  القصة 
املؤكَّد أهنا حقَّقت خالل العقدين املاضيني حضورًا الفًتا 
التواصل  انتشار وسائل  العريب، السيما مع  يف األدب 
االجتماعي، واعتماد كتاب هذا النوع األديب على هذه 
الوسائل يف نشرها وتداوهلا؛ ويبقى من هذا احلضور أنَّه 
حقق يف املقابل جمموعة من اخلواص الرتكيبية للتشكيل 
منا  يقتضي  الذي  األمر  الومضة،  للقصة  املمّيز  الفين 

الوقوف عندها وأتمل طبيعتها.
3 التشكيل الفين واخلواص الرتكيبية:

أصول  عن  إليه  املشار  اخلالف  عن  النظر  بغض 
ومتناويل  دارسي  بني  عليه  املتفق  فإنَّ  الومضة،  القصة 
هذا النوع األديب أنَّه من الناحية التشكيلية يتكون من 
على  ويعتمدان  ومكثفتني،  موجزتني،  فقرتني،  أو  فقرة 
إليها:  الداعني  بعض  يقول  فهي كما  والرتميز،  اإلحياء 
اللغة  يف  القوي  والتكثيف  الشديد  االقتصاد  فنُّ  "هي 
والرتكيز يف الداللة للوصول للمعىن املراد، دون حشو يف 

السرد" )الفياض، 2021(.
وقد تكرر مثل هذا التعريف، مع اختالفات يسرية 
بني الُكّتاب، ومع مالحظة عدم نسبته إىل قائٍل حمدد 
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القوام  حيدد  فإنَّه  تكرره  مع  لكن  )الغبريي، 2019(؛ 
الكثري ابستعمال  الومضة، بوصفها "قول  للقصة  العام 
القليل من الكلمات اليت يتولد عنها نص قصصي صغري 
وعواطفه  مشاعره  ويثري  وتفكريه،  القارئ  خميلة  حيفز 
موهبة  وتتطلب  الومضة،  القصة  فن  جوهر  تشكل 

أصيلة، ومهارة عالية")هوشيار، 2020(.
اليت  الومضة  القصة  مقومات  تتحدد  هنا  ومن 
تتلّخص يف: التكثيف الشديد، اإلحياء، املفارقة، اخلامتة 
املدهشة )الفياض، 2021(. وقد مجع بعض الباحثني 
هذه املقومات من وجهة نظر عدد من الباحثني الذين 
اختلفوا يف حتديد املقصود ابلتكثيف؛ السيما من انحية 
مث  جًدا،  القصرية  القصة  وبني  بينها  خالطني  احلجم، 
االختالفات خصائص هذه  من هذه  فاستخلص  عاد 
القصصي،  احلدث  وحدة  يف:  وحصرها  املقومات، 
اإلمياض، التكثيف، التمثيل الشعري )الشمايل، 2019، 
هذا  بسبب  فإنه  يبدو،  وفيما  ص1208-806(. 
اخلالف يف حتديد املقومات اخلاصة ابلقصة الومضة، فقد 
الومضة ابلتحليل  القصة  تناولوا  الذين  الباحثون  حاول 
إضافة شروح تبنّي حقيقة هذه املقومات، السيما فيما 
يتعّلق ابخلصائص السردية. ولعل أبرز ما أضافوه يف هذا 
اجملال ما يتعّلق ابحلجم الذي ال يزيد عن مثاين كلمات، 

ويتكّون من فقرتني )الغبريي، 2019، ص5(. 
أمَّا فيما يتعّلق ابلزمن، فكما يالحظ هؤالء الباحثون 
فإنَّه يتمّيز ابلسرعة اليت تنعكس على احلدث القصصي 
فيما يشبه القفز دون مرور ابلتطّور الطبيعي لألحداث، 
سعًيا إىل حتقيق الدهشة أو املفاجأة القصصية يف هنايتها. 
وهو األمر الذي ينعكس بدوره على تركيب الضمائر، 
املخاطب،  أو يف صورة  املتكلم،  إمَّا يف صورة  فتكون 
دون تسمية أو حتديد للمالمح اخلاصة ابلشخصية، مبا 
جيعلها جمهولة، كما جيعل الرتكيب القصصي كله مّيااًل 
إىل الغموض أو اإلهبام بطبيعته البالغية اليت تقرّبه من 

لغة الشعر )الشمايل، 2019، ص16-12(.

الومضة  فالقصة  الشكلي،  الرتكيب  انحية  من  أمَّا 
تتكون من جزأين رئيسيني: العنوان وجسد النص الذي 
يتكّون من فقرتني بينهما عالمة ترقيم )الغبريي، 2019، 
ص5(. وهذه الطبيعة اخلاصة لرتكيب القصة الومضة هي 
اليت تقرهبا من القصيدة الومضة، كما تقرهبا من أشكال 
فنية أخرى، تشرتك معها يف اخلصائص العامة اليت متّيزها.

املبحث الثاين من التلقي إىل التأويل: 
1 النقد املعاصر والتلقي:

بعد  ما  نتاج  من  واحًدا  بوصفه  التلقي  إىل  يُنظر 
البنيوية، إال أن أصوله ترجع إىل نشأة البنيوية نفسها، 
الكبار،  ومنظريها  البنيوية  مؤسسي  إسهام  خالل  من 
أمثال "جاك دريدا" و"تزيفيتان تودوروف" يف ستينيات 
القرن العشرين )فضل، 2012، ص97(. وقد أاثرت 
نظرية التلقي منذ ظهورها، جداًل واسًعا حول املفاهيم 
الكلية املتعّلقة حبضورها النقدي، سعًيا إىل حتديد مفهوم 
والتفسري،  الشرح  من  وبني كل  بينه  والتمييز  التأويل، 
على  املبين  التواصل  جهة  من  النّص  فهم  هو  فالشرح 
يف  الكلمات  معاين  بتحديد  اللغوية،  عالماته  فهم 
اليت  املعجمية  املعاين  إدخال  فهو  التفسري  أمَّا  املعجم، 
متّثل املستوى األول من الفهم، يف غايت اثنية أو معاين 
ثواين للكلمات، ومن مث التأويل أييت يف املرحلة األخرية، 
ليعيد بناء الرموز الكلية للنص فيما وراء املعاين الثواين 

)تزفيطان، 1990، ص11-10(.
وهذا ما جيعل من التلقي منهًجا " لقراءة النصوص 
األدبية وأتويلها يهدف إىل إشراك القارئ أو املتلقي يف 
بناء العمل األديب" )آل فردان ، 2020، ص368(، 
أي إشراك القارئ يف بناء دالالت النّص املقروء، بعيًدا 
على  للبنيوية  التقليدي  اللغوي  النموذج  سيطرة  عن 
يف  املاركسية  إغراق  عن  وبعيًدا  النص،  داخل  الداللة 
التفسريات األيديولوجية املرتبطة ابلبىن االجتماعية خارج 
أعادت  مث  ومن  2018، ص79(.  )اخلطيب،  النص 
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نظرية التلقي التوازن يف العالقة بني النص ومتلقيه، حمّولة 
مؤّشر بناء الداللة من املبدع/ النص، إىل النص/ املتلقي 

)أرفا، 2008، ص113(.
ومن هنا، تربز العالقة بني التلّقي والتأويل يف النقد 
األديب، بوصفهما عنصرين متالزمني، ينبين فيهما التأويل 
القراءة ومبفاهيم  التلقي اليت ترتبط أبعراف  على طبيعة 
النقد اليت تنتج مقوالهتا األساسية، فكل قراءة ينتج عنها 
أتويل للنص املقروء، وكل حكم نقدي نتاج للعملّيتني 
مًعا؛ أي التلّقي الذي هو يف عمقه عملية قراءة مبنية 
على قواعد وأسس خاصة، والتأويل الذي هو عملية فهم 

للنص األديب املقروء )ماكدوانلد، 2015، ص64(.
والتأويل يف هذا السياق، يرتبط مبنظور املدرسة النقدية 
قراءة  يرتبط ابعتبار كل  التناول، كما  عليها  ينبين  اليت 
أتوياًل؛ حيث تقوم كل قراءة نقدية بتفكيك رموز العمل 
البعيدة )انصف، 2000،  املعاين  مستوى  األديب، يف 
تركيب هذه  التأويل إبعادة  يقوم  بينما  ص38-24(، 
السياقات املصاحبة؛ مجالًيا  الرموز وتفسريها، يف ضوء 
واجتماعًيا ونفسًيا )ابرت، 1994، ص109(. وهذا 
ما جيعل من عملية القراءة األدبية، حبثًا يف آليات التلّقي 
اليت رافقت كل نظريت النقد األديب، واختذت مع كل 
منهج نقدي جديد مالمح هذا املنهج، وتبّنت مقوالته يف 
تفسري بنية العمل األديب )كولر، 2003، ص93-81(.

2 اجتاهات التلقي ومفاهيمه:
يتأسس التلقي على اجتاهني أساسيني: اجتاه مدرسة 
آيزر"،  "فولفجانج  أسسها  اليت  األملانية  "كونستانس" 
استجابة  نقد  مدرسة  واجتاه  يوس"،  روبرت  و"هانز 
القارئ األمريكية اليت أتسست على يد عدٍد من النقاد 
البارزين، على رأسهم "جواناثن كولر"، و"ستانلي فيش"، 
و"ميشيل ريفاتري" )سلدن، 1996، ص223-210(.

والفرضية األساسية اليت جتمع االجتاهني "أنَّ القارئ 
يسهم على حنو فعَّال بشيٍء ما جتاه النصوص")إبراهيم، 

تتجه  األملانية  املدرسة  أنَّ  على  ص102(،   ،1999
مجاعي،  ووعي  متاسك  عن  "يعرب  بوصفه  التلقي،  إىل 
للتطورات االجتماعية والعقلية واألدبية"،  وهو رد فعل 
انطالقًا من أتثّر مؤسسيها "يوس"، و "آيزر"، ابألصول 
الفكرية للفينومينولوجيا واهلرمنيوطيقا، بينما تتجه املدرسة 
القارئ  املتعّلقة ابستجابة  النصية  األوجه  إىل  األمريكية 
)الربيكي، 2006، ص42(، من منظور االعتقاد لدى 
"ريفاتري" و"ساتنلي فيش" أنَّ القارئ ميتلك وعًيا فكرًي 
خاًصا به، وكفاءة قادرة على التفاعل مع النص املقروء 

)سلدان، 1996، ص227-226(.
وهذا ما جيعل االجتاهني خمتلفني يف منظورمها ملدى 
"ما يقوم به القارئ هنا من إسهام" )إبراهيم، 1999، 
يف  النظرية  تبقى  لكن  التلّقي؛  عملية  يف  ص102(، 
جمملها ابرزة من منظور االهتمام "بفعل القراءة ومدى 
استيعاب حمتويت النص املقروء"، ويبقى أنَّ فعل القراءة 
 ،2008 )أرفا،  بعد  مالحمه  تستقر  مل  نشاط  نفسه 
خالل  من  يتم  مالحمه  فتحديد  ولذلك  ص113(، 
االنتظار،  أفق  أو  التوقع  أفق  1ـ  رئيسة:  مفاهيم  أربعة 
2 املسافة اجلمالية، 3 البياضات أو الفراغات الداللية، 
هي  وهذه  التضمينات.  هيكل  أو  القراءة،  أعراف   4
يف  ونظريته  التلقي  هيكل  تشكل  اليت  األربعة  املفاهيم 

اجتاهي التلقي؛ األملاين واألمريكي.
يلوح  التوقعات  من  "نظام  فهو  التوقع  أفق  أمَّا 
1999، ص69(،  األديب")إبراهيم،  العمل  قراءة  عند 
 ، وينبثق عن خربة ومعرفة اجلمهور ابجلنس األديب للنصِّ
وطبيعة النموذج النصي الذي يتشكل حسب قواعده، 
والتعارض القائم بني العامل اخليايل والعامل الواقعي للنص 

عند حلظة قراءته )اخلطيب، 2018، ص80(.
يف حني أنَّ املسافة اجلمالية هي "الفرق بني التوقعات 
وبني الشكل احملدد لعمل جديد " )الربيكي، 2006، 
ص86(. أي "الدرجة اليت ينفصل هبا عمل ما من أفق 
توقعات قراءة األولني ". وتربز هذه املسافة يف العالقة 
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بني اجلمهور والتناول النقدي املوجَّه للنص )عز الدين، 
2008، ص28(، حمددة قيمة النّص نفسه، من خالل 
أو  التوقع،  عن  احنرافات  من  حققه  ما  مدى  قياس 
اخرتاقات للداللة املألوفة )فضل، 2012، ص101(، 
مبا يصنع دهشة القارئ وحيقق له لذة القراءة. وهذا يعين 
أو  األسئلة  الداللة، هي  ترك مساحات من  النص  أنَّ 
الفراغات الداللية أو البياضات اليت متّثل الفرق بني ما 
يعرفه القارئ وما يطرحه النص من معلومات، أو يثريه 
القارئ  اليت حتفز  إجاابت، هي  إىل  أسئلة، حتتاج  من 
ص88(،   ،2008 )الغزايل،  النّص  مع  التفاعل  على 
أسلوبية  حيل  عن   " الناجتة  لّذته  وحتقق  دهشته  وتثري 
ال يدركها إال متلق معتاد على قراءة النصوص األدبية، 
فيمألها هبدف خلق معىن" )أرفا، 2008، ص118(.
التضمينات  القراءة أو هيكل  ومن مث، تربز أعراف 
أي  القراءة،  إلسرتاتيجية  العملي  التطبيق  متّثل  اليت 
التوصيف  ينطلق  حيث  للتلقي؛  العملية  التنفيذ  خطة 
 ،2012 )فضل،  األديب  التلقي  لعملية  الدقيق 
"يشكل  فضاء  النص  من  جيعل  ما  وهو  ص104(. 
فالنّص  التوليدية..  آليته  من  جزًءا  التفسريي  وضعه 
عامل  تكّون  اليت  اإلسرتاتيجية  غري  آخر  شيًئا  ليس 
ص136(.  ،1992 املشروعة")إيفانكوس،  تفسرياته 

واخلالصة يف ذلك، أنَّ حتليل النص يعتمد على بناء 
اخلاصة  األدبية  التقاليد  من  يتكّون  الذي  توقعاته  أفق 
ابجلنس األديب لنص ما، إضافة إىل مدى معرفة وخربة 
القارئ ابألعمال األدبية، وتقاليد اجملتمع يف تناوله قيم 

األدب واجلمال والثقافة اليت حيملها النص.
قارئ  فهو  التلقي  نظرية  به  هتتم  الذي  القارئ  أمَّا 
خاص، يُفرتض فيه امتالك املعرفة والكفاءة اليت متكنه 
التمييز من جهة  القراءة، ولذلك مت  من مباشرة عملية 
بني القارئ الضمين الذي يتوجه إليه النص، و"جيسد كل 
امليول الالزمة ألي نص أديب لكي ميارس أتثريه")الربيكي، 
2006، ص55(، بوصفه منوذًجا متعالًيا، ال ينتمي إىل 

النص وال إىل القارئ؛ ولكنه ينتمي إليهما مًعا، يف حلظة 
الدين، 2008،  مًعا)عز  تلقيه  النص ويف حلظة  إنتاج 
ص34-35(، وبني يف اجلهة املقابلة القارئ الفعلي؛ أي 
القارئ الذي ميأل فراغات النصِّ "متتبًعا اإلسرتاتيجيات 
اليت تتمّثل فيما يطلق عليه هيكل التضمينات")فضل، 
2012، ص104(، أي أعراف القراءة اليت تتمّثل يف 
يتعّلق هبذا  النص، وفيما  الذي يطرحه  النموذج األديب 
النموذج من تقاليد أدبية تعود إىل اجلنس األديب الذي 
ينتمي إليه، ابإلضافة إىل تقاليد اجملتمع نفسه وقيمه فيما 
النصوص األدبية  تلقي  يراه مناسًبا أو غري مناسب يف 

)سلدان، 1996، ص212-211(.
على أنَّ املمارسة الفعلية للقراءة األدبية، توّحد بني 
الفعلي، "فهما شخص واحد  القارئ الضمين والقارئ 
النص بطرق خمتلفة  الشخص نفسه مستجيًبا إىل  ومها 
وعلى مستويت خمتلفة من الوعي")عز الدين، 2008، 
ص36(، وذلك ألنَّ القراءة نفسها ال تتحقق إال بوجود 
خاصة  قيم  من  حيمله  مبا  ميّثل  والذي  الفعلي،  القارئ 
بعملية القراءة قارًئ ضمنًيا )إبراهيم، 1999، ص168(.

القسم الثاين: التحليل الفين:
1ـ من أفق التوقع إىل هيكل التضمينات وأعراف القراءة:
النوع  هذا  يف  للبناء  العام  ابإلطار  الومضات  تلتزم 
االلتزام  مع  واملفاجأة،  واإلجياز  التكثيف  أي  األديب؛ 
فقرتني  إىل  القصة  وتقسيم  للكلمات،  احملدود  ابلعدد 
أساسيتني، متّثل األخرية منهما احنرافًا داللًيا، هو الذي 
يصنع املفاجأة، من خالل قفزة احلدث من مركز اجلملة 
األوىل إىل مركز اجلملة الثانية، مع غياب املالمح الرئيسة 
يف  عنها  املتحدث  والشخصية  املتكلمة  للشخصية 
القصة. هذا هو التوقع األساسي الذي تدور حوله قراءة 
هذه اجملموعة؛ وهو توقٌع ال يلف ظن القارئ، فعلى ما 
سوف يبنّي التحليل، أنَّ الومضات يف هذه اجملموعة تلتزم 
ابإلطار الذي يشّكل بنية اثبتة ومتكررة، جتعلها أقرب إىل 
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العالمة األسلوبية اليت متّيز حبضورها النص الذي تدخل 
ما،  أمر  على  عالمات  هناك  إنَّ  حيث  تشكيله؛  يف 
ودراسة هذه العالمات يتم ضمن سياقها الذي جاءت 
العالمات  هذه  لدراسة  طريقة  أفضل  فإنَّ  لذلك  فيه، 
يكون ابلتجلي املباشر للنصوص، ويف ضوء ذلك ميكننا 
وليس  املقصود  البعيد  املعىن  هي  السيميائية  أنَّ  اعتبار 
املطلب، 1994(. وسوف  املباشر)عبد  القريب  املعىن 
ألفق  املتكّرر، كتأكيد  النسق  هذ  يلي  فيما  أصف 
التوقعات الذي تتشّكل يف إطاره ومضات هذه اجملموعة. 

 2 أفق التوقعات والنسق املتكرر للبنية: 
العمل  يف  املتكرر  الرتكييب  النسق  هو  البنية  نسق 
العمل  داخل  مع  التواصل  على  بقدرته  وميتاز  األديب، 
وخارجه )عصفور، 1998، ص233-247(. وعند 
الكاتبة  أن  للباحث مالحظة  ميكن  اجملموعة  النظر يف 
تلتزم ابلوصف األساسي لقصة الومضة؛ أي من حيث 
اهليكل  أنَّ  يعين  وهذا  وجسد.  عنوان  من  تتكون  ا  إهنَّ
يتخذ هذا  الكاتبة  مفهوم  الومضة يف  لقصة  األساسي 

الشكل احملدد من صياغة القصة.
لكن ما يلفت النظر يف هذا التكوين أنَّ العناوين كلها 
فيما عدا قصتني تتكون من كلمة واحدة. وهذه الكلمة 
/ الكلمات ميكن تصنيفها، بوصفها عالمة سيميوطيقية 
)قاسم، 2014، ص22(، تدل على التقابل، من انحية 
املتحدث عنه، فهي تنقسم إىل عناوين ختص الضمري هي 
/ املرأة، وعناوين ختص الضمري هو / الرجل، وعناوين 
عامة، ختص األشياء والظواهر. ومن مثَّ ميكن أن نرتب 
على هذا التصنيف اهتمامات الكاتبة؛ خصوًصا فيما 
يصُّ نسق التعارضات الذي يعطي العنوان يف مثل هذه 
املواضع طابع العالمة اليت ختالف غريها من العالمات 
العناصر  به  نعزو  الذي  التعارض  مبدأ  إىل  يفضي  "مبا 
حيث  من  العالمة  هبا  تتميز  اليت  الداللية  أو  الصوتية 
داخل  غريها  أخرى  عالمات  أو  عالمة  مع  تضادها 

النسق" )عصفور، 1996، ص399(.
ا مجيًعا  كما يلفت النظر يف تركيب هذه القصص أهنَّ

فيما عدا ثالث قصص تتكون من جزأين، فيما يشبه 
مفاجأة  معه  تبدو  الذي  النحو  على  الشرط،  عالقة 
أنَّ  حني  يف  اجلزأين،  بني  واضحة  الزمن  يف  االنتقال 
القصص الثالث اليت مل تلتزم هبذا اهليكل زاد فيه الطول 

على اجلزأين، فأوالمها اليت تقول:
ابتهج؛ يسابق اخلطى فيسبقوه"،  قرأ إعالاًن  "كلما 
تتكون من ثالثة أجزاء، على النحو اآليت: كلما قرأ إعالاًن 
ظاهره  التكوين يف  وهذا  فيسبقوه.   / اخلطى  يسابق   /
الفعلية  اجلملة  تكّون  إىل جزأين؛ حيث  منقسًما  يبدو 
"فيسبقوه" ما يشبه جواب الشرط بعد فاء السببية اليت 
لتكّون  اخلطى"،  "يسابق  قبلها  الفعلية  ابجلملة  تربطها 

منهما مجلة داللية واحدة. 
وهذا جيعل التصّور الرتكييب ألصل القصة من منظور 
 " إعالاًن  قرأ  "كلما  الظرف  مجلة  على  قائًما  الكاتبة 
"يسابق  الفعلّيتني  اجلملتني  أنَّ  حني  يف  األول،  اجلزء 
/ فيسبقوه" تشكالن اجلزء الثاين الذي يكمل التصّور 
الداليل فيها، على اعتبار أنَّ املقصود هو تصوير حاليت 
الدائمني لدي ذات تلك الشخصية  السعي واإلحباط 
مثَّ  ومن  والثاين.  األول  الفعلني  فاعل  يف  إليها  املشار 
القصة  هذه  مثل  تركيب  أن  يلحظ  أن  للباحث  ميكن 
يصنع  الذي  البالغي  ببعده  اللغوي  الرتكيب  من  يفيد 
إطارًا داللًيا وسياقًا لغوًي، يؤكد امللمح األسلويب املميز 

يف تركيبها املتكرر )عياد، 1988، ص96-90(.
األوىل  اجلملة  إنَّ  القول:  للباحث  ميكن  مث،  ومن 
"كلما قرأ إعالاًن ابتهج" حتدَّد اإلطار الداليل، بوصفه 
بواسطة  اللغة،  يف  املنجز  االجتماعي  ابلفعل  متصاًل 
قرأ  "كلما  ص96-95(،   ،2012 التكرار)سريل، 
إنساين:  نفسي  انفعال  من  عليه  يرتتب  وما  إعالاًن"، 
"ابتهج". غري أنَّ هذا الرتكيب يف نفسه ميكن أن نتبنّي 
فيه جزأين أيًضا: "كلما قرأ إعالاًن / ابتهج"، دالني على 

حالة الفرح املرتبطة بقراءة اإلعالانت. 
غري أهنما يبقيان غامضني لعدم وجود الطابع احلاد 
املأساوي  شبه  الطابع  اإلنساين؛  الفعل  يف  للمفاجأة 
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مبخالفته للتوقع. ومن مثَّ فهما بنفسيهما يبقيان حباجة 
للمفاجأة.  املأساوي  الطابع  حتمل  داللية،  تكملة  إىل 
املفاجأة  ليربزا  والرابع  الثالث  اجلزءان  جاء  ولذلك 

املأساوية "فسبقوه".
شرط  على  الباحث  يدل  فهذا  األمر،  وأًي كان 
بنيوي ضروري يف هذه القصص، ذلك أن مفاجأهتا اليت 
التقابل)سلدان، 1996،  على  القائمة  املفارقة  حتملها 
ص112-116( بني اجلزأين األول والثاين يف القصة، 

جيب أن تكون مأساوية، وليست جمرد مفاجأة. 
القصة:  هذه  يف  العنوان  أن  نالحظ  أن  ولنا 
"عاطلون" أدَّى دورًا أساسًيا يف الكشف عن مضمون 
ومباشر  وكاشف،  دال  عنوان  فهو  ورسالتها،  القصة 
أيًضا، فليس فيه مواربة، وليس فيه احتماالت لتأويالت 
تنطلق  اليت  احلياتية  النظرة  طبيعة  على  يدل  مبا  بعيدة، 
منها قصص هذه اجملموعة، إذ تنبين على مراقبة صرحية 
ومنها  اليومية،  حياهتم  يف  الناس  ألوضاع  ومباشرة 

تستخرج رؤاها، وتبين أفكارها.
يف  الثنائي  التكوين  خالفت  اليت  الثانية  القصة  أمَّا 
تركيبها، فهي قصة ندوة؛ حيث تقول )العنزي، 2015، 
ص25(: "كان غارقًا يف االنتباه، سرقته إحدى اهلموم، 
فشرد". ومرة أخرى ميكن أن نالحظ أن القصة تتكون من 
ثالثة أجزاء: كان غارقًا يف االنتباه / سرقته إحدى اهلموم 
/ فشرد. واملالحظ أيًضا أنَّ اجلزأين الثالث والرابع مها: 
اللذان يشكالن اجلسد الفعلي للقصة: "سرقته إحدى 
اهلموم، فشرد "، إذ يدالن على احلالة اإلنسانية للذات 
عن  أهنا  أيًضا  نالحظ  أن  ميكن  وهنا  عنها  املتحدث 
الرجل وليست املرأة احلالة اليت ينفلت فيها اإلنسان من 
مسار احلياة الطبيعية، ليغرق يف ذاته، وينفصل عن العامل.
على أن اجلزأين يف هذه املرة ال حيتاجان فعلًيا إىل 
اإلطار الداليل للجزء األول: "كان غارقًا يف االنتباه"، 
االنتباه دون  إنسانية أخرى  الذي يصف حالة  اإلطار 
أن تعين أو يرتتب على هذه احلالة أي طابع مأساوي. 

طابعه  هو  اجلزء  هذا  لوجود  األقرب  الوحيد  والتفسري 
األول  مستويني:  على  التعارض  حيقق  الذي  البالغي 
إضافة الغرق إىل االنتباه، وهو وصف غري مألوف؛ ألننا 
النظر.  تلفت  إنسانية  حالة  االنتباه  يف  نرى  ال  عادة 
والثاين التعارض البالغي بني االنتباه والشرود، بوصفهما 

متقابلني يف املعىن.
وبسبب هذا الطابع البالغي للجزء األول من القصة، 
أكثر  مالت  عامة  القصة  أنَّ  مالحظة  للباحث  ميكن 
احلضور  تستحضر  اليت  التفاصيل  فغابت  التجريد  إىل 
القصة  يف  املصاحب  االنفعال  حنو  على  اإلنساين، 
السابقة "فابتهج". وهذا أيًضا يدلنا على خاصية ابرزة 
يكتسب  حيث  القصص؛  من  النوع  هذا  خواص  من 
التجريد أو مييل إليه من الطابع البالغي لرتكيب اجلملة. 
على أنَّ الباحث ميكن أن يالحظ أيًضا، أنَّ العنوان 
العام  الداليل  اإلطار  حتديد  أساسًيا يف  دورًا  أدَّى  هنا 
عالمة  بوصفه  "ندوة"،  القصة  سياق   / للموضوع 
سيميوطيقية تشري إىل احملتوى الذي يقع حتتها)بلعابد، 
2008، ص64-66(: ففي ظل هذا العنوان ميكن أن 
نتصّور اإلطار العام الذي أحاط ابملوضوع، على اعتبار 
أنَّ االنتباه والشرود الذي أعقبه دار يف ظل نشاط إنساين 
من نوع خاص "الندوات"، مبا يدلنا أيًضا على طبيعة 
الضمري  جتهيل  رغم  فهي  عنها،  املتحدث  الشخصية 
الذي يشري إليها، إال أننا نفهم من الوصف املضّمن يف 
العنوان طبيعتها، فهي البد أن تكون شخصية مثقفة، 

هتتم ابلندوات.
السيناريوهات  عشرات  تصّور  ابإلمكان  يكن  وإن 
األخرى اليت ميكن أن تشّكل هذا السياق، فباإلمكان 
موظف  شخصية  املقصودة  الشخصية  تكون  أن  مثاًل 
إطار  يف  الندوات  هذه  مثل  حضور  مهامه  من  عام، 
مهام العمل. وأًي كان السيناريو األقرب للحقيقة يف هذا 
الشأن فإنَّ ما ينبغي أن نلتفت إليه يف هذا الشأن كون 
مثله مثل اجلزء األول من  يؤدِّي دورًا أساسًيا،  العنوان 
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فهما  القصة،  العام ملوضوع  السياق  القصة، يف حتديد 
املسؤوالن عن توجيه القراءة إىل مثل هذا السياق.

ومن مثَّ، ميكن للباحث أن يستشرف مبدئًيا وظيفة 
العنوان واجلزء األول من القصة يف هذه اجملموعة، فهما 
مًعا أو أحدمها يف كل مرة مسؤوالن عن توجيه السياق 
وحتديد أطره الداللية احملتملة. ويضاف إىل ذلك الوظيفة 
األول،  للجزء  البالغي  الطابع  من  املكتسبة  التجريدية 
حني يعتمد على التعارض التقابل البالغي، كما يضاف 
اإلنسانية  املالمح  إضاءة  يف  العنوان  وظيفة  ذلك  إىل 
للشخصية يف القصة. أمَّا اجلزء الثاين منها، فهو املسؤول 
الذي  اإلنساين  للموقف  اإلنسانية  املالمح  حتديد  عن 
ينبغي أن حيمل طابًعا  يتحدث عنه. وهو كما ذكرت 

مأساوًي من حياة اإلنسان ومواقفه املتكررة. 
3ــ املسافة اجلمالية ونسق التعارضات:

أنَّ  يالحظ  أن  للباحث  ميكن  سبق،  ما  ضوء  يف 
املسافة اجلمالية يف هذه الومضات تنشأ من فرق التوقع 
بني تركيب هذه الومضات على النحو الذي وصفته يف 
النسق العام لرتكيب بنيتها من جهة، والتشكيل الداليل 
من  درجات  بدوره  يصنع  والذي  املقابلة،  اجلهة  يف 
املفارقة الداللية. ولعل أبرز املسافات اجلمالية يف هذه 
الومضات تتجلى يف نسق التعارض الداليل بني طبيعة 
هذه  تنقسم  إذ  القصة؛  يف  عنها  املتحدث  الشخصية 
الشخصيات ما بني ثالثة جهات: املتحدث عنه هو / 
الرجل، واملتحدث عنه هي / املرأة، واملتحدث عنه هم 
/ اجلماعة. وهي اجلهات اليت تظهر من أتمل منطوقات 
القصص نفسها. و قد يكون من املفيد للبحث هنا أن 
يتأمل العالقة الكمية بني حضور هذه اجلهات الثالث؛ 
إذ نسبة احلضور يف هذه احلالة تعطي دالالت أسلوبية 
ارتباطها  ضوء  يف  التكرار،  مبعدالت  مرتبطة  واضحة، 

ابلسياق النصي )فضل، 1985، ص180-179(.
الثالثة  اجلهات  هذه  بني  للعالقة  املبدئي  والتحليل 

جيعلها متّثل ثالثة حماور داللية فراغات حتتاج إىل أتملها 
لتبني العالقة فيما بينها. وامللحوظ يف ذلك أنَّ الغلبة يف 
)هو(؛  الغائب:  ضمري  عن  للحديث  املنطوقات  هذه 
قصة،  وثالثني  مثانية  احلديث يف  هو حمور  حيث كان 
بنسبة بلغت حوايل 56 ٪، يف حني أن ضمري الغائبة 
فحسب،  قصص  يف مخس  احلديث  حمور  )هي( كان 
بنسبة بلغت 7 ٪ تقريًبا؛ لكن الالفت أنَّ هو / هي 
بنسبة  قصة،  عشر  أربعة  يف  احلديث  حمور  مًعا، كاان 
21٪ تقريًبا، أمَّا ضمري اجلماعة )هم(، فقد كان حمور 

احلديث يف مخس قصص أيًضا، وبنسبة 7 ٪.
وهذه النسب املختلفة هي يف إمجاهلا ُتظهر اخلضوع 
الرجل،  ملركزية  ثقافًيا  قناًعا  بوصفها  اجلماعة،  لقيم 
بلساهنا،  األنثى  عن  األنثى  حديث  قلة  على  ينعكس 
اجملتمع على  يفرضه  الذي  الطبيعي  حتت ستار اخلجل 
املرأة. ولعل هذا ما جيعل من هذه الذات املتكلمة عني 
)يوسف،  ثقافية  ذااًت  بوصفها  الومضات  يف  الراوي 
اخلاصة،  بطريقتها  تنتقم  ص80-79(   ،2009
بتجاهلها للحديث عن أحوال اجلماعة، تعبريًا عن عدم 

االهتمام بتصرفات هذه اجلماعة.
ومع ضم نسب حمور املرأة إىل العالقة بني املرأة والرجل 
ترتفع نسبتهما مًعا إىل ما يقرتب من ثالثني يف املائة. وهي 
نسبة مرتفعة أيًضا؛ لكن يف ظل سيطرة الرجل وهيمنته 
على مقدرات اجلماعة. وحمصلة ذلك كله تنعكس يف 
طبيعة وداللة كل صوت منهما، مبا حيمله أو يشري إليه 
من دالالت نصية، ترتبط بسياق الومضات اليت حيضر 
حماور  من  خاًصا  حمورًا  ميّثل  منهما  فكل  تكوينها،  يف 
الفراغات الداللية اليت ينبغي للبحث أن يقف عندها.
4 الفراغات الداللية بني األان املتكلم واآلخر الغائب:
إنَّ الصراع بني الرجل واملرأة، واحتكار الرجل لكل 
البشري  التاريخ  ميّيز  ما  اجملتمع، هو  اهليمنة يف  عناصر 
العالقة  )شيفرد، 2004، ص23-38(، ولذلك فإنَّ 
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بني الرجل واملرأة، هي عصب احلياة القائمة على الصراع 
الصدارة مرة،  املرأة مركز  فيها  بينهما، يف دورات حتتل 
وحيتل الرجل املركز نفسه مرة أخرى )سلدان، 1996، 
الدورات  هذه  من  دورة  ويف كل   ، ص234-233( 
منها،  ينفذ  ثغرة  لنفسة  جيد  أن  منها  اخلاضع  حياول 
ليحّول اخلضوع إىل سيطرة مضمرة، ال تنتهي يف لعبة 
األنساق الثقافية املتحولة. ومن مثَّ ميكن للباحث أن يرى 
حماور  من  أساسيني  الومضات حمورين  هذه  تكوين  يف 
تشكيل الصوت السردي. وكل صوت منهما حياول أن 
يفرض سيطرته على الصوت اآلخر من خالل التظاهر 
2017، ص112(،  )علي،  الظاهر  للنسق  ابخلضوع 
مع مالحظة أنَّ النسق املضمر هنا هو صوت األنثى، 
الذي  األمر  الومضات،  صاحبة  جنس  انتماء  ابعتبار 
جيعله يعكس العامل سردًي مبا يعرب عن التمرد يف صوت 
األان املؤنثّة، ضد هيمنة اآلخر الذكوري )كولر، 2003، 
ص170-171(. وهذا ما جيعل البحث يف األخري، أمام 
صوتني أو حمورين من حماور التعبري يف هذه الومضات. 

حمور املرأة أان املتكلم:
واحلضور يف  التكرار  نسب  إحصاءات  بّينت  وكما 
فإنَّ  الومضات،  هذه  يف  ومنطوقاهتا  القصص  عناوين 
القصص،  هذه  الفنية يف  الرؤية  مرتكز  ميّثل  املرأة  حمور 
من جهة انتماء الكاتبة إىل جنسها، ومن مثَّ فما جاء 
يف هذه القصص ينطق بلساهنا، واجلدول اآليت يعرب عن 

هذا احملور، ويكشف عن طبيعته املبدئية:
قصص حمور املرأة

عنوان م
ترتيبها يف القصةالقصة

اجملموعة

1رمست احلب حروفًا؛ صاغ اخليال ألوانه.حاملة1

غرزت قلبه حبائطها الثلجي؛ انلت جائزة رسامة2
26اإلبداع.

35استقامت؛ مالوا برؤوسهم.سوء ظن3

51كلما الح يف السماء جنم؛ حّثت خطاها.طموح4

58انءت بوهم عكازها؛ فأرسى الفشل أواتده.عجز5

وقد يكون من الالفت أنَّ هذه القصص تتوزع على 
قصص اجملموعة، فتشّكل البداية: )حاملة(، وتظهر قبل 
النهاية بقليل: )عجز(، وبينهما رحلة من اخليال واألمل: 
ونظرته  اجملتمع  قيم  عرقلتها  رحلة   ،) / طموح  )رسامة 

السائدة للمرأة: ) سوء ظن (.
اخلمس  القصص  هذه  موضوع   / منطوق  أن  كما 
يبدأ ابحلب: "رمست احلب.. غرزت قلبه حبائطها.."؛ 
لكنه ينتهي إىل اإلخفاق يف الوصول إىل حقيقته، بعد 
أن حتّول إىل وهم: "انءت بوهم عكازها؛ فأرسى الفشل 
أواتده". وهذا التحّول يف موضوع احلب، بوصفه موتيفة 
ابرزة من موتيفات التعبري عن هذه العالقة دائمة التوتر 
النسوي)فالحي  السرد  يف  السيما  واملرأة،  الرجل  بني 
النظر  يلفت  ص147-146(،   ،2017 وأمحدين، 
إىل طبيعة اللغة يف هذه القصص اخلمس؛ حيث متيل 
إىل التجريد البالغي، بداية من العنوان الذي يتخذ طابع 
العامة إىل حالة تلك األنثى: "حاملة، رسامة،  اإلشارة 
سوء ظن، طموح، عجز، ليأيت املنطوق مصّدقًا لإلشارة 
يف إحالة العنوان، بتأكيده البالغي أيًضا: "رمست احلب، 
صاغ اخليال، استقامت / مالوا، الح.. جنم، انءت بوهم 

عكازها، أرسى الفشل أواتده".
عن  التساؤل  إىل  الباحث  يدعو  الذي  األمر  وهو 
إىل  البداية،  يف  واألمل  الثقة  من  التحول  هذا  أسباب 
اإلحساس ابلعجز واإلقرار ابإلخفاق يف النهاية. وفيما 
أحسب، فإنَّ التأمل يف طبيعة العالقة بني هذه األنثى 

وذلك الرجل قد تكشف عن تلك األسباب.
الصراع بني املرأة والرجل:

قصة،  عشرة  أربعة  يضم  احملور  فهذا  ذكرت،  وكما 
تتحدث عن العالقة بني املرأة والرجل، وهو ما يعرب عنه 

اجلدول اآليت الذي يضم هذه القصص:
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الرتتيبالقصةالعنوانم

1
11بىن حلمه على أمل؛ هدم الواقع جدرانه.عقبات

12مّنت القلب بقدومه؛ جاء يدعوها لزفافه.حبيب

2

28مل ترحيه األدوية؛ وضع رأسه يف حجرها.شفاء

29عجزوا عن كسره؛ عابوا استقامته.حقد

30أخفى آالمه عن أمه؛ فضحته أانت قلبها.إحساس

31ألبسها ثوب ظنونه، حاكه حىت تناسقت أطرافه.ظامل

3

35استقامت؛ مالوا برؤوسهم.سوء ظن

36أتوه من األمل؛ نزفت أوردهتا.انسجام

37أطلقها؛ ارتدت عليه.كلمة

متتد بينهما مواثيق وعهود وأرواح تتوالد، وهوة ارتباط
38سحيقة.

قال بنيت ثرويت بذراعي، رفعها خمضبة بدموع ظامل
39اليتامى.

مهزة 
40اجتباها حمبة؛ صعدت فأنكرته.وصل

4

46محل هم إسعادهم؛ من فرط فرحتهم نسوه.أبوة

47رماها بسهم حرمانه؛ أصاب مرماها برضاها.عاطفة

48مهست: حنتاجك؛ صرخ: أرسلت نقوًدا.اتصال

49غطت مبفاتنها فراغ عقلها؛ فعّرت نوايهم.احتفاء

5

52أردك بشاعة الواقع، فألقم ضمريه حجرًا.مواكبة

53حّلق أبجنحة كذبه؛ وقع يف ورطة النسيان.خمادع

54سرقت قلبه؛ وكذلك فعل.لصان

6

56يبيع احللوى للعابرين؛ كلما أدبروا عنه دمعت عيناه.لقيط

57المس عمق اجلرح، فأطرقت مستسلمة.صياد

58انءت بوهم عكازها؛ فأرسى الفشل أواتده.عجز

7

60أراد بعض الدفء؛ أحرقه التمادي.صقيع

مسح جبينه أبطراف أصابعه؛ تفتحت يف األفق كفاح
61أحالمه.

62توارى خلف غروره؛ برز أمامه ظله.وحيد

63فاض قلبه عشًقا؛ بىن هلا جسورًا.وصل

64جييد التلوين سلمته بياضها؛ طمسه بسواده.ساذجة

65كلما زادت حدته؛ نقص.عصيب

66غفت على أمل؛ أيقظها نشيجه.جراح

67مأله الطابور غيظًا؛ فأفرغته ابتسامة.أخالق

قرر كتابة ومضة؛ قطف من كل نص زهرةمتحذلق
68جاءت ومضته بال روح.

القصص؛  من  متنوعة  جمموعة  اجلدول  هذا  يضم 
حمورها األساسي هو القصص اليت تتحدث مباشرة عن 
التوتر،  دائمة  العالقة  تلك  والرجل،  املرأة  بني  العالقة 
على حنو ما تكشف القصة رقم ) 33 ( من اجملموعة، 

رقم ) 3 ( يف اجلدول. 
اجلدول،  إليها  يشري  اليت  القصص  هذه  وإمجايل 
انقسام  األوىل  األمهية:  ابلغيت  ظاهرتني  عن  يكشف 
القصص يف اجملموعة كلها إىل حماور، على حنو نستطيع 
معه أن نتابع حتّوالت الرجل، وحتوالت املرأة، وأتثري هذه 

التحوالت جمتمعة على العالقة بينهما.
والثانية ارتباط قصص اجملموعة كلها بطريقة متدرجة، 
يستطيع معها الباحث تفسري القصص يف ضوء بعضها 
البعض، من انحية، كما يستطيع الذهاب إىل أنَّ هذه 
القصص يف جمموعها تشكل نواة قصة طويلة، مت تفتيتها 
أو  األساسية  الشذرات  اإلبقاء على  على حنو فين مع 

املفاصل الرئيسة اليت تدل على األجزاء احملذوفة.
داللتها  تظهر  ال  الواحدة  القصة  أنَّ  هذا  ومعىن 
هذه  يف  القصص  من  بغريها  عالقتها  ضوء  يف  إىل 
وارتباطها  النصوص  تداخل  ملبدأ  حتقيًقا  الومضات، 
القراءة  وإسرتاتيجيات  التلقي  آليات  ضوء  يف  داللًيا، 
من  البد  مثَّ  ومن  )الغذامي، 1985، ص84-81(، 
قصص،  من  يلحقها  ومبا  يسبقها  مبا  عالقتها  مراعاة 
اجملموعة  لدالالت  العميقة  الباطنية  األبعاد  تظهر  حىت 
املرأة  أبحوال  اخلاصة  القصص  ما كانت  فإذا  كلها. 
على كامل  موزعة  لكنها  عددها؛  يف  قليلة  وحدها 
بدوره  فهذا  ابملفاصل،  أشبه  جتعلها  بطريقة  اجملموعة 
األخرى  القصص  بني  مفصلية  تعمل كروابط  جيعلها 

اخلاصة ابلرجل وحده أو ابلعالقة بني املرأة والرجل. 
ابملرأة  خاصة  قصص  دخول  يفسره  بدوره  وهذا 
بعالقة  خاصة  أو  وحده،  ابلرجل  خاصة  أو  وحدها، 
املرأة ابجملتمع  بعالقة  أو خاصة  )هم(،  الرجل ابجملتمع 
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أيًضا ) هم ( ضمن هذه اجملموعات السبع اليت تشّكل 
سبع مراحل للعالقة بني الرجل واملرأة، من وجهة نظر 
الكاتبة. وهو األمر الذي جيعل هذه اجملموعة يف إمجاهلا 
) إحدى وثالثني قصة ( متّثل عّينة دالة وكافية للكشف 

عن األبعاد اجلمالية يف اجملموعة القصصية كلها.
وهي  األخرية  اجملموعة  أنَّ  الالفت  من  يكون  وقد 
القصة رقم  القصص، من  اجملموعة األخرية من  ابلفعل 
ستني، إىل القصة األخرية يف اجملموعة كلها؛ رقم مثانية 
العالقة وجممل  يلّخص جممل  الذي  اخلتام  وستني متّثل 
الرؤية الفنية اليت بُنيت عليها قصص اجملموعة، بداية من 
انطالقة الرجل اليت قامت على الرغبة يف تلّمس الدفء 
إىل   ،" التمادي  أحرقه  الدفء؛  أراد بعض   " اخلاص: 
هنايته اليت أفضت إىل خيبة املسعى: " قرر كتابة ومضة؛ 
قطف من كل نّص زهرة، جاءت ومضته بال روح ". 
وبينهما املرأة اليت قامت بدور احلبيبة، بعد أن رأت حاجة 
الرجل إىل دفئها: " فاض قلبه عشًقا؛ بىن هلا جسورًا "، 
فسلمته قلبها ونفسها: " جييد التلوين سلمته بياضها؛ 
طمسه بسواده ". ويف النهاية، فقد األمل الذي أغمضت 
انظريها عليه، حىت أفاقت مرة أخرى، على شكوى الرجل 
نشيجه".  أيقظها  أمل؛  على  غفت   " تنتهي:  ال  اليت 
وقد تبّينت املرأة حقيقة الرجل من ذلك كله، فهو مل 
يرد أكثر من حتقيق ذاته والتسلية، فقطف كما تقول يف 
الومضة األخرية، " فقطف من كل نص زهرة "، ولكن 

ومضته اليت سعى إىل كتابتها جاءت بال روح. 
هل يعين هذا أنَّ قصص هذه اجملموعة حتكي موقًفا 
شخصًيا مّرت به الكاتبة، فسّجلته يف ومضاهتا، وجعلته 
حمور قصصها ؟ أم أنَّ األمر فيه أكثر من ذلك من املواقف 
واألحداث اليت تشّكل رسائل مجالية وفنية يف اجملموعة؟
5 هيكل التضمينات والرسائل اجلمالية يف الومضات: 
يعتمد هيكل التضمينات أو أعراف القراءة على ما 
يبنيه القارئ من إسرتاتيجيات أتويلية قادرة على تفسري 

ص102-  ،2012 )فضل،  املقروء  النص  إشارات 
حييل  الومضات  هذه  يف  التضمينات  وهيكل   .)105
بصفة متكررة إىل حالة الصراع اخلفي بني املرأة والرجل، 
األمر الذي يفرض االنتباه إىل القيم املتحكمة يف هذا 
األديب.  النص  يف  لوجودها  الثقايف  ابملعىن  الصراع، 

)يوسف، 2009، ص79(.
إنَّ جمموعة القصص اليت عرضتها يف املبحث السابق 
الرجل  بني  العالقة  على  اجملموعة كلها  تركيز  إىل  تشري 
واملرأة، والباحث ال يستطيع جتاهل اإلشارات الضمنية 
ميكن  فبالتأمل  العالقة.  هلذه  العام  اإلطار  خترتق  اليت 
ثالث  حول  يدور  القصص  هذه  إمجايل  أنَّ  مالحظة 
رسائل ثقافية أساسية؛ األوىل ما تعنيه العالقة بني الرجل 
حياة  ووظيفتها يف  املرأة  دور  على  إحلاحها  واملرأة، يف 
بكل عالقات  اليت حتيط  الصراع  والثانية حالة  الرجل. 
اجملتمع. وهو الصراع الذي يتوّلد عن طبيعة حركة اجملتمع 
يف هذا العامل املضطرب. واألخرية حالة اجملتمع األكرب 

الذي يتحرك فيه كل من املرأة والرجل. 
وقفة  إىل  حتتاج  الثالث  األساسية  الرسائل  وهذه 
وتستشف  القصص،  مضمون  تستقرئ  خاصة، 
قراءة  تستلزم  بدورها  الوقفة  وهذه  الداللية.  أعماقها 
املفاتيح األساسية يف هذه القصص وفق إسرتاتيجيات 
الومضات  هذه  إليه  تشري  ما  على  تعتمد  اليت  التلقي 
تشري  بوصفها عالمات سيميائية وداللية  مواقف،  من 
القصص  تركيب  يف  التأويلية  العالقات  جممل  إىل 
وتشكيلها الداليل. ومن مثَّ، فسوف أقف عند جمموع 
هذه القصص، حماولة فك شفراهتا الداللية، من خالل 
قراءة ما بني السطور، صانعة بذلك سلسلة من التدليل 
الكاشف عن طبيعة القصص ورسائلها الثقافية املضمرة. 

املرأة هي األصل:
يشري موقف املرأة من الرجل يف هذه الومضات إىل 
أنَّ املرأة متّثل يف حياة الرجل مؤّشر احلركة الذي يتحّرك 



د. أمساء حسن النويري: التشكيل اجلمايل يف الومضات القصصية "أفواه وأمنيات"  لشمسة العنزي أمنوذًجا 154

الذي  والدعم  والدفء  األمن  له  أساسه؛ ضامنة  على 
حيتاجه يف كل وقت، بداية من وظيفتها يف حفظ األسرة 
والتضحية من أجلها، على النحو الذي تشي به القصة 
أفواه  عنواهنا:  اجملموعة  منها  تتخذ  اليت  جًدا  القصرية 

وأمنيات؛ حيث تقول: 
يديها،  بني  يتساقط  شعرها  تسرح  وهي  "كانت 
قلت  كله،  تفقده  تكاد  وهي  منظره،  قلبها  فيؤمل 
نظرت  األسباب،  ملعرفة  الطبيب  زيرة  عليك  هلا: 
من  أوىل  أفواههم  قالت:  ماهلا،  وقلة  لصغارها 

شعر رأسي" )العنزي، 2015، ص39(. 
 والرسالة اليت تضمنتها هذه القصة تشري بوضوح إىل 
ما تقدمه املرأة من تضحيات للحفاظ على سالمة األسرة 
واستقرارها، فبدون هذه التضحيات ال ميكن للمجتمع أن 
يستقر؛ إذ املرأة املشار إليها يف القصة ترتفع مبسؤولياهتا 
من  وجتعل  الشخصية،  احتياجاهتا  على  االجتماعية 
التفكري يف توفري أولويت هذه األسرة فوق أي تفكري آخر.

أدواره،  تنتهي  فال  الرجل  حياة  يف  املرأة  وجود  أمَّا 
واالستجابة  للرجل  النفسي  الدعم  تقدمي  من  بداية 
ميسح  الذي  املنديل  له  تقدم  حني  العاطفية،  حلاجاته 
به دموعه: "بكى من فيض عشقها، انولته مندياًل"، يف 
حني أنَّ هذا الرجل الذي ال يراتح إال يف حجر املرأة: 
يفعل  ال  حجرها"،  يف  رأسه  وضع  األدوية؛  ترحيه  "مل 
سوى أن جيرح احلضن الدافئ الذي أراح عليه رأسه قبل 
قليل: "نبتت له أظفار؛ أدمى قلب أحبابه". ومع ذلك، 
فإنَّ هذا الرجل ال يتورّع أيًضا عن فتح اجلروح املغلقة 
مرة بعد مرة: "المس عمق اجلرح، فأطرقت مستسلمة" 

)العنزي، 2015، ص29-12(.
ومع هذا االستسالم، ال يبقى للمرأة سوى وحدهتا، 
حني حتيط هبا الوحشة يف هناية رحلتها يف احلياة: "تركوا 
العجوز لرتاتح؛ فاحتضنت مبرآهتا طفلة". مع ذلك أيًضا، 
فإنَّ هذه املرأة اليت أسلمت أمرها للرجل، يفعل به ما 
يشاء، تبقى على استعداد دائم للوقوف إىل جانب الرجل، 
راحتها: "غفت على  لو كان هذا على حساب  حىت 

أمٍل؛ أيقظها نشيجه" )العنزي، 2015، ص32-24(.
ومعىن هذا كله أنَّ هذه القصص تقدم صورة واضحة 
للمرأة، لتبنّي أدوارها يف حياة الرجل، مبا حيّول اجملموعة 
كلها إىل لسان انطق ابسم املرأة، كما جيعلها تدخل يف 
نطاق الدفاع عن حقوق املرأة وحياهتا؛ وإن يكن دفاًعا 
يعتمد يف مواجهة سلطة الرجل على خطاب االستالب 
)علي،  النسوية  السردية  الكتاابت  ميّيز كثريًا من  الذي 
2017، ص112(. ومن مثَّ فهذا اخلطاب السليب يكتفي 
إببراز احتياج الرجل الدائم للمرأة، ويكشف عن عدم 
قدرته االستغناء عن حضورها يف حياته: "غطت مبفاتنها 
فراغ عقلها؛ فعّرت نوايهم" )العنزي، 2015، ص27(.

صعود الرجل وصراع اجملتمع:
إنَّ صورة الرجل يف هذه الومضات، ويف هذه احلياة 
يهتم إال  املرأة، ال  اليت ال تستغين عن وجود  الصاخبة 
بنفسه وبتحقيق جناحه الشخصي، إميااًن منه أن املرأة ال 
تستحق سوى أن تكون خملوقًا يعيش يف ظله، بسبب 
ما  على  النسائية،  خلقتها  املرّكب يف  الطبيعي  ضعفها 
السعود،  )أبو  املرأة  شأن  يف  املتنوعة  الفلسفات  تقول 
2005، ص37-38(. وابلتايل فهذا الرجل يعيش يف 
الرجال: "كلما قرأ  تنتهي مع غريه من  حالة صراع ال 
إعالاًن ابتهج؛ يسابق اخلطى فيسبقوه". ومع جناح الرجل 
مثار  يف  غريه  مشاركة  إىل  واضطراره  مرة،  وإخفاقه  مرة 
أمام  القطاف  بال ضجيج؛ حان  جناحه: "كدح عمرًا 
فيكون  مبتغاه،  إىل  سعيه  هناية  يف  يصل  فإنه  املأل"، 
منه  زادوا  "كلما  فادح:  بثمن  لكن  اجملتمع؛  رأس  هو 
اقرتااًب؛ أخذه الغرور صعوًدا". ومع هذا الصعود تظهر 
أمراض اجملتمع، فال حياة جملتهد ضعيف إال ابلتنازل عن 
عروق  فابتّلت  ريقه؛  "جّف  القوى:  لصاحل  سعيه  مثار 
أسياده"، فإذا ما امتلك نصيبه من القوة انتقل اجملتمع 
واملماألة:  النفاق  حيث  أمراضه؛  من  آخر  مرض  إىل 
فأشبعوه ضًما". وإن يكن  أقبل  ذًما؛  املسؤول  "قطعوا 
النفاق يف ذاته مرًضا معدًي، فهو ) عملة ( التبادل أو 
"نخ غطرسته؛  األقويء:  بني  املصاحل  لتحقيق  املقايضة 
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لريتفع ملبتغاه" )العنزي، 2015، ص21-15(.
ولذلك، فإنَّ هذا اجملتمع املريض ال يهتم إال مبظاهر 
التالميذ  نعم  رقًصا؛  الصباح  بطابور  "اهتموا  الزينة: 
ابلنوم"، وال حساب يف هذا االهتمام لدموع اليتامى: 
"قال بنيت ثرويت بذراعي، رفعها؛ خمضبة بدموع اليتامى".
الرجل  حتّول  االجتماعية  األمراض  هذه  مثل  وأمام 
النجاح؛  أدوات  "مجع  النجاح:  أدوات  حتتكر  آلة  إىل 
وتوّسدها"، وتغض الطرف عن املسؤوليات االجتماعية 
واألخالقية: "أدرك بشاعة الواقع، فألقم ضمريه حجرًا". 
وهو األمر الذي حيّول الرجل يف هناية أمره إىل آلة عمياء، 
ال ترى سوى نفسها: "توارى خلف غروره؛ برز أمامه 
ظله"، ومن مثَّ، فإنَّ ما حيققه من جناح يبقى جناًحا بال 
روح، وليس له من أثر يبقى: "قرر كتابة ومضة؛ قطف 
من كل نص زهرة، جاءت ومضته بال روح" )العنزي، 

2015، ص33-22(.
وخالصة ذلك، على ما ميكن أن يُفهم من منطوق 
هذه الومضات، أنَّ موقف الرجل موقف سليب جتاه املرأة، 
إنه ال يهتم إال مبجده الشخصي، أو  إذ  وجتاه نفسه، 
ببقائه وسط حلبة صراع الرجال الذكورية. واملرأة ابلنسبة 
ال  الذكورية  الصراعات  من  املتكررة  الدورة  هذه  له يف 
متّثل سوى مساعد ظل، يلجأ إليه يف حلظات انكساره، 

ويتجاهله متكربًا يف حلظات انتصاره.
 اجملتمع األكرب:

وقد يبدو الرجل مظلوًما يف هذه الصورة القبيحة اليت 
العنزي، والبد من أسباب  فيها ومضات مشسة  تظهره 
تؤدِّي به إىل هذا املصري البشع. ولعل أول األسباب تكمن 
يف حالة الصراع الدامي الذي تقوم عليه حياة اجملتمع: 
"كلما قرأ إعالاًن ابتهج؛ يسابق اخلطى فيسبقوه"، رغم 
أنَّ هذا الرجل يسعى إىل حتقيق ذاته وإسعاد اآلخرين 
يف  تفتحت  أصابعه؛  أبطراف  جبينه  "مسح  فحسب: 
ص31-15(.  ،2015 )العنزي،  أحالمه"  األفق 

غري أنَّ هذا اجملتمع ال يسمح ألفراده ابلتنّعم بثمار 
هو  فيما  ويشاركه  مرة،  بعد  مرة  فيسرقها  اجتهادهم، 
اجلراد  اصطف  أحالمه؛  مروج  "أينعت  ابقتنائه:  أحق 
للغنائم". إنَّ آفة اجملتمع احلقيقية تكمن يف نسيان جهود 
بنيه والتنكر ملا يقدمونه من خري هلذا اجملتمع "محل هم 
إسعادهم؛ من فرط فرحتهم نسوه"، األمر الذي يؤدِّي 
اجملتمع:  قسوة  مواجهة  يف  املستقيم  احنراف  إىل  بدوره 
"ضل الطريق متعمًدا؛ فربزت أنياب الرصيف" )العنزي، 

2015، ص27-16(.
ومن مث، تتحّول النفوس الصافية: "كلما ملس بعض 
احلب؛ وجد خلفه طوية"، إىل نفوس حاقدة، حتاول هي 
بدورها عرقلة جناح اآلخرين وسرقة مثار جناحهم: "رأى 
املطر ينساب حلقل جاره، أسقط يف جمراه حجرًا". ومن 
مثَّ تتصاعد هّوة اخلالف بني اجلميع، حتت دعاوى شىت؛ 
منها الشخصي الذي يعود إىل طبيعة النفوس وتقصريها 
التنازيل؛  العد  "بدأ  اجملتمع:  حق  ويف  أنفسها  حق  يف 
استنفرت حواسه تلعن الوقت"، ومنها السياسي العام: 
إنرتنت"  شبكة  مجعتهم  دويالت؛  السياسات  "فرقتهم 

)العنزي، 2015، ص19-15(.
وال يبقى من ذلك كله سوى الصمت/ الزمن املمتد 
إىل ما شاء هللا تعاىل، ليحل إن استطاع هوة خالفاتنا 
اليت تتسع: "كلما ربط اخلالف عقدة؛ توىل الصمت 
حّلها"، كما تبقى الفنت اليت تتصاعد يوًما بعد يوم، بعد 
أن أدركنا بعد فوات األوان كالعادة أن ال وجود حلياتنا 
االجتماعية،  أمراضنا  على  ابلثورة  إال  اجملتمع،  وحلياة 
آفات  من كل  ابلتحرر  املستحيل  احللم  حتقيق  وحماولة 
الفنت"  عليهم  اثرت  احلرية؛  أجل  من  "اثروا  الصراع: 

)العنزي، 2015، ص30(.
وكأن الومضات يف هذه اجملموعة تتبىن رؤية مفادها 
يعود  هو عنف  إمنا  الرجل  ميّيز حياة  الذي  العنف  أنَّ 
االجتماعية وبرتكيبه  بعالقاته  نفسه،  اجملتمع  إىل طبيعة 
الطبقي القائم على الصراع. فإذا كانت املرأة حبكم اتريخ 
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اإلنسانية تعاين من قهر الرجل، بوصفها احللقة األضعف 
يف بنية اجملتمع، فإن الرجل بدوره يعاين من هذا القهر؛ 
يف  الرغبة  أساسه  صرف،  ذكوري  مستوى  على  لكن 

اعتالء قمة اجلماعة، على حساب غريه من الرجال.
وابلتايل، فإن هذه الومضات تكاد تناقض نفسها، 
فهي من انحية تدافع عن املرأة إبظهار الوجه القبيح لصراع 
الرجل؛ لكنها يف الوقت نفسه تلتمس األعذار للرجل 
نفسه، وتكاد تذوب إشفاقًا على آالمه اليت يلقاها يف 
صراعاته املتكررة. وهذا يعين أن نسق التفكري اجلمايل يف 
هذه الومضات يؤكد صحة املقولة النسقية القائمة على 
فكرة الصراع بني نسق ظاهر وآخر مضمر، حتاول فيه 
الذات املبدعة اخرتاق النسق املهيمن سلطة الرجل يف 
حالة هذه الومضات إبظهار اخلضوع ألعراف اجملتمع، 
يف حني تعرب عن متردها على هذه األعراف إبظهار ما 
فيها من نواقص أو نواقض )يوسف، 2009، ص81(.
هذه  اجلمالية يف  الرسائل  تكوين  إنَّ  أخرى،  وبلغة 
يقرها  اليت  الثقافية  والقيم  املضامني  تعكس  الومضات 
اجملتمع، بتأكيد ما استقر يف اجملتمع عن طبيعة حضور 
التمّلك  "موضوع  للرجل  ابلنسبة  متّثل  حيث  املرأة، 
الوحيد الذي ال جمال للتنازل عنه " )لبيب، 1994، 
ص50(. أي أهنا حتافظ على الكيان الثقايف للمجتمع 
)احلميدي، 2013، ص145(؛ لكنها يف الوقت نفسه 
تعرب عن متردها على هذه املواضعات الظاملة، إبحلاحها 

على إظهار ضعف املرأة يف مقابل عنف الرجل.
اخلامتة

كشفت القراءة السابقة عن جمموعة من اخلصائص 
قصص  متّيز  عام، كما  بوجٍه  الومضة  القصة  متّيز  اليت 
تشّكل  اخلصائص  وهذه  خاص.  بوجٍه  العنزي  مشسة 
القراءة  من  استخالصها  ميكن  اليت  النتائج  جمموع 
السابقة. فمن النتائج العامة اليت متّيز خصائص القصة 

الومضة تربز النتائج اآلتية:
اجلزأين  بني  للتقابل  أو  للمفاجأة  املأساوي  الطابع 

هو املسؤول عن إظهار الطابع اإلنساين للحدث الذي 
حتمله أفعال القصة. األمر الذي يؤدِّي إىل إظهار آالم 
اإلنسان ومشاعره وانفعاالته يف جتاوبه مع أحداث احلياة. 
عناوين القصص يف هذا اإلطار، تؤدي دورًا أساسًيا 
الومضة ورسالتها من جهة،  يف الكشف عن مضمون 
فيها  وليس  وكاشفة،  صرحية  جمملها  يف  عناوين  فهي 
مواربة جمازية، إال ابلقدر الذي يدل على طبيعة النظرة 
احلياتية اليت تنطلق منها قصص هذه اجملموعة؛ إذ تنبين 
حياهتم  الناس يف  ومباشرة ألوضاع  مراقبة صرحية  على 

اليومية، ومنها تستخرج رؤاها وتبين أفكارها. 
ابلنسبة لرتكيب الومضة نفسه، فإنَّ اجلزء األول منها 
الذي يقوم مقام فعل الشرط، يشرتك مع العنوان يف توجيه 
الثاين  اجلزء  أمَّا  احملتملة،  الداللية  أطره  السياق وحتديد 
منها فهو املسؤول عن حتديد املالمح اإلنسانية للموقف 
اإلنساين الذي يتحدث عنه، وهو -كما ذكرت- ينبغي 
أن حيمل طابًعا مأساوًي من حياة اإلنسان ومواقفه املتكررة. 
لكن هذا اجلزء الثاين من الومضة أيًضا هو املسؤول 
القصة، حني  يف  البالغي  الطابع  إىل  امليل  إظهار  عن 

يعتمد على التعارض التقابل البالغي بني اجلزأين. 
اجملموعة  هذه  يف  للومضات  العام  الرتكيب  أظهر   
وترتيبها انقسامها إىل حماور، نستطيع معها أن نتابع حتّوالت 
انقسام  ابعتبار  اجملموعة كلها،  يف  الرئيسة  الشخصيات 
اجملتمع إىل رجل وامرأة. ومن مثَّ نستطيع متابعة حتّوالت 
الرجل وحتوالت املرأة، وأتثري هذه التحوالت جمتمعة على 
العالقة بينهما، بوصفهما مناذج عامة لشخصيات اجملتمع.

عالمات  جمموعها  يف  الومضات  هذه  تشّكل 
فال  ببعض،  بعضها  يرتبط  مفاتيح أتويلية  أو  سيميائية 
مراعاة  من  والبد  مبفردها،  الواحدة  القصة  قراءة  ميكن 
حىت  ومضات،  من  يلحقها  ومبا  يسبقها  مبا  عالقتها 
تظهر األبعاد الباطنية العميقة لدالالت اجملموعة كلها.

تبنّي  للمرأة،  واضحة  صورة  الومضات  هذه  تُقدِّم 
إىل  اجملموعة كلها  حيّول  مبا  الرجل،  حياة  يف  أدوارها 
نطاق  تدخل يف  املرأة، كما جيعلها  لسان انطق ابسم 
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الدفاع عن حقوق املرأة وحياهتا؛ وإن يكن دفاًعا سلبًيا، 
يكتفي إببراز احتياج الرجل الدائم للمرأة ويكشف عن 

عدم قدرته االستغناء عن حضورها يف حياته.
العامة اليت حتملها ومضات هذه  النظرة  من خالل 
اجملموعة تظهر أمراض اجملتمع، اليت تتلخص يف الصراع 
والتنكر  اآلخرين  جهد  سرقة  حماولة  ويف  املنافسة  ال 
النفاق  أمراض  من  ذلك  يصاحب  مبا  جناحهم،  لثمار 
للمناصب  استغالاًل  القوة،  ابستعراض  والتنّمر  والتمّلق 

أو لألوضاع االجتماعية.
الرجل  يتحّول  االجتماعية  األمراض  هذه  ظل  ويف 
عن  الطرف  وتغض  النجاح،  أدوات  حتتكر  آلة  إىل 
الرجل يف  املسؤوليات االجتماعية واألخالقية مبا حيّول 
هناية أمره إىل آلة عمياء، ال ترى سوى نفسها، فال يبقى 

من سعيه إال ومضات بال روح.
على  الومضات  هذه  يف  املرأة  موقف  إبراز  اعتمد 
املرأة،  الرجل وخضوع  اخلفي بني سيطرة  الصراع  حالة 
والعناوين يف  الضمائر  توزيع  انعكس على  الذي  األمر 
هذه الومضات، مبا يعرب عن حالة مترد أو حماولة إثبات 

دائمة لذات املرأة يف مقابل هيمنة املرأة.
ولعّل أبرز ما اعتمدت عليه هذه الومضات يف إثبات 
ذات املرأة هو فاعليتها ودورها اإلجيايب يف حياة الرجل.
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 تطوير العمل الرتبوي يف مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية
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الكلمات املفتاحية: العمل الرتبوي، مراكز التوجيه واإلرشاد، اجلامعات 
السعودية. 

امللخص: سعت الدراسة احلالية إىل تطوير العمل الرتبوي يف مراكز التوجيه 
واإلرشاد ابجلامعات السعودية، وذلك من خالل استطالع آراء مشريف هذه املراكز 
عن الوضع احلايل للمراكز لديهم للخروج بقاعدة موحدة جتمع آراء مجيع املشرفني، 
ومن مثَّ تقدمي املقرتحات املناسبة للعمل يف هذه املراكز، وقد توصلت الدراسة 
واإلرشاد(،ويتبع  التوجيه  )مركز  سمَّى: 

ُ
امل يكون  أن  أبرزها:  النتائج  من  جملموعة 

املركز: )وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية(، وُيسمَّى املسؤول عن املركز: )مديرًا 
أو مشرفًا(، ويكون املسؤول عن املركز حاصاًل على مؤهل يف: )علم النفس(، 
البدل املقرتح للمسؤول  لــ: )عميد(، ويكون  ويكون املسؤول عن املركز مكافًئا 
عن املركز: )0052 ريل(، وتكون شهادة األخصائيني يف املركز: )مصنفة من 
وزارة الصحة أو دكتوراه يف علم النفس(، ويكون مسمَّى وظيفة العاملني يف املركز: 
والدورات  الطاليب  واإلرشاد  )التوجيه  بــ:  املركز  يف  العمل  ويتصُّ  )أخصائًيا(، 
التدريبية هلم(، ويركز املسؤول عن املركز على: )اإلشراف على العمل ابلوحدات، 
اإلشراف على الربامج وامللتقيات، وتطوير العمل ابملركز(، ويكون عمل املسؤول 
عن املركز: )إشرافًيا(، وتكون عالقة املسؤول عن املركز ابلعيادات هي: )توجيه 
دراسة  اإلرشادية،  )اجللسات  على:  املركز  أخصائيو  ويركز  لعيادات(،  احلاالت 
احلاالت، استقبال احلاالت، تطبيق املقاييس، وتنفيذ برامج املركز(، وتكون عالقة 
األخصائيني يف املركز ابلعيادات هي: )اجللسات اإلرشادية، ومتابعة احلاالت(، 
املراسالت  اخلطاابت،  امللفات، كتابة  )تنظيم  على:  املركز  يف  اإلداريون  ويركز 
الداخلية، وتنظيم املقر(، وتكون برامج املركز: )إرشادية ختصصية(، وتركز برامج 
املركز على: )جوانب اإلرشاد الشامل للطالب، مث على التدريب(، وتكون أوىل 
ويتم ختصيص:  التدريس(،  هيئة  أعضاء  مث  )الطالب،  هي:  املستهدفة  الفئات 
برامج يف  املركز عن: )مخسة  برامج وفعاليات  )ميزانية خاصة ابملركز(، وال تقل 

الفصل الدراسي الواحد(.

key words: Educational work,  guidance and counseling cen-
ters , Saudi universities.

Abstract: The current study sought to develop work in the 
guidance and counseling centers in Saudi universities, by surveying 
the opinions of the centers’s supervisors about the current status of 
the centers they have to come up with a unified base that collects 
the opinions of all the supervisors, and then submitting appropri-
ate proposals to work in these centers, and the study reached a set 
of results Most notably: that the name: (Center for Guidance and 
Counseling), and the center follows: (University Agency for Aca-
demic Affairs), and the person in charge of the center is called (Di-
rector or Supervisor), and the person in charge of the center has a 
qualification in: (Psychology), and is responsible for The center is 
equivalent to: (dean), and the proposed allowance for the person in 
charge of the center is: (2500 riyals), and the specialist’s certificate 
at the center is: (classified by the Ministry of Health or a doctorate in 
psychology), and the position of the staff in the center is: (specialist), 
specializing Work in the center is: (student guidance and counseling 
and training courses for them), and the center’s official focuses on: 
(supervising work in units, supervising programs and forums, and 
developing work at the center), and the work of the center’s official 
is: (supervisory). The center with clinics are: ( Directing cases to 
clinics), and the center’s specialists focus on: (counseling sessions, 
case studies, case reception, application of standards, and implemen-
tation of the center’s programs), and the relationship of specialists in 
the center with clinics is: (counseling sessions, and case follow-up), 
and administrators in the center focus on: (Organizing files, writing 
letters, internal correspondence, and organizing the headquarters), 
and the center’s programs are: (specialized counseling), and the cen-
ter’s programs focus on: (aspects of comprehensive counseling for 
students, then on training), and the first target groups are: (students, 
then members The teaching staff), and: (a budget for the center), 
and the programs and activities of the center are not less than: (five 
programs per semester.
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املقدمة:
للطالب،  جديدة  مرحلة  اجلامعية  البيئة  متثل 
على  االعتماد  مرحلة  من  ينتقلون  م  أهنَّ وخصوًصا 
على  االعتماد  مرحلة  إىل  األمان  جو  وتوفري  األسرة، 
وهو  اجلامعية،  البيئة  إىل  املدرسية  البيئة  ومن  الذات، 
تربويًّ  ويرشده،  يوجهه  من  إىل  حيتاج  املرحلة  هذه  يف 
وأكادمييًّا؛ لذا ال بد "أن يتوفر يف اجلامعات نوعان من 
ففي  األكادميي،  واإلرشاد  النفسي،  اإلرشاد  اإلرشاد: 
تتوافر يف كل  أن  بد  فال  النفسي،  ابإلرشاد  يتعلق  ما 
جامعة وُكلِّية وحدة إرشادية يتوىل مساعد رئيس اجلامعة 
للشؤون التعلمية قيادهتا يف اجلامعة، وهلذه اللجنة املركزية 
وحدات إرشادية يف كل كلية يفضل أن يتوالها مرشٌد 
بنفس االختصاص، إمَّا من اإلرشاد النفسي أو الصحة 
النفسية أو إحدى فروع علم النفس. ويتوىل هذا املختص 
فتح وحدة إرشادية يف الكلية، يكون من مهامها: تقدمي 
اخلدمات اإلرشادية للطلبة الذين حيتاجون املساعدة يف 
حل  على  مساعدهتم  بغية  واالجتماعي  النفسي  اجملال 
مشكالهتم النفسية واجلامعية والدراسية، من أجل حتقيق 
مث  النفسية،  الصحة  وحتقيق  شخصياهتم  وبناء  ذواهتم 
واالجتماعي")كاظم،2016م،  النفسي  التوافق  حتقيق 

ص92(.
لذا ابت من املؤكَّد أمهية التوجيه واإلرشاد على مجيع 
املستويت التعليمية والرتبوية، وذلك ملا له من دوٍر فاعل 
يف الرقي ابلسلوك اإلنساين، والعمل على إجياد التوافق 
النفسي والرتبوي لدى الطالب. ويزداد األمر أمهيًة يف 
احلياة،  اليت مشلت مجيع شؤون  املعاصرة  املتغريات  ظل 
الذي  األمر  األفراد،  حياة  تفاصيل  يف كل  وتدخلت 
يوجب هتيئة التوجيه واإلرشاد املناسب هلؤالء الطالب.

وتبقى البيئات اجلامعية مكااًن مهًما لوجود العمليات 
اإلرشادية، وذلك ملا هلا من أمهية كربى يف إجياد التوازن 
املشكالت  من  للحدِّ  وذلك  الطالب،  لدى  النفسي 
مستويهتم  وجناحهم يف  تطويرهم،  على  وللعمل  لديهم 

اجلامعية. كما تعدُّ مراكز التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات 
عند  وذلك  اجلامعي،  للطالب  آمًنا  مكااًن  السعودية 
للطالب  واحتوائها  املناسب  اإلرشادي  بدورها  قيامها 
والطالبات، والعمل على الرقي هبم يف مجيع املستويت 
حل  على  والعمل  وتطويرها،  ومواهبهم  قدراهتم  وتفهم 

مشكالهتم وتفهم االضطراابت النفسية لديهم.
حتتاج  بقوله:   )2007(  Aastrup أكَّده  ما  وهذا 
التفكري  ذلك  إىل  العايل  التعليم  ومؤسسات  أنظمة 
التوجيه واإلرشاد  ملًيا، يف تقدمي جمموعة من خدمات 
لدعم تعلم الطالب وتنميتهم؛ نظرًا ألنَّ ملفات تعريف 
فإنَّ  املستقبل،  للتنويع بدرجة أكرب يف  املتعلمني مهيأة 
احملرتفني سيحتاج الدعم إىل تطوير يف اجتاهات أكثر إذا 
على  قادرين  ليكونوا  الطالب؛  من  واسًعا  نطاقه  كان 

حتقيق إمكاانهتم من خالل التعليم العايل.
وإعدادهم  املرشدين  اختيار  موضوع  حظي  وقد 
وأتهيلهم بدراسات يف دول العامل، ومت أتسيس اجلمعيات 
املدارس  ملرشدي  األمريكية  كاجلمعية  املتخصصة 
املرشدين  إلعداد  األمريكية  واجلمعية   ،)ASCA(
حيث  )ACES(؛  عليهم  واإلشراف  عملهم  وتنظيم 
للمرشدين  اهلوية  تعزيز  على  اجلمعيات  هذه  عملت 
وتوالت  إعدادهم،  برامج  على  واإلشراف  والتنظيم 
العديد من الدول  اجلمعيات اليت هتتم هبذا اجلانب يف 
وآخرون،  )عطا  الرتبوي  اإلرشادي  ابجلانب  املهتمة 

2005م، ص28(.
 ،)2030( اململكة  لرؤية  اجلديد  التوجه  ظل  ويف 
السعودية،  اجلامعات  يف  االعتماد  برامج  ظل  ويف 
وأتكيًدا لذلك وضعت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
جمموعة  السعودية  العربية  اململكة  يف  األكادميي 
األكادميي  واالعتماد  اجلودة  لضمان  املعايري؛  من 
املعايري  هذه  وتغطي  األكادميية،  وبراجمها  للجامعات 
ضمنها  ومن  اجلامعة،  ألنشطة  عاًما  جمااًل  عشر  أحد 
معيارًا  يتضمن  الذي  والتعلم(،  )التعليم  الرابع  املعيار 
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للطالب(،  التعليمية  )املساعدات  وهو  سادًسا،  فرعًيا 
الذي يؤكِّد من خالله أمهية أن تكون للجامعة أنظمة 
فعَّالة ملساعدة الطالب على التعلم من خالل اإلرشاد 
الدراسي  تقدمهم  متابعة  يتم  خالله  ومن  األكادميي، 
العايل منهم، وتقدمي املساعدات  وتشجيع ذوي األداء 
الكلية  حتصل  ولكي  إليها.  حيتاجون  الذين  للطالب 
من  املؤسسي  أو  الرباجمي  االعتماد  على  اجلامعة  أو 
استيفاء كافة  فيجب  واالعتماد؛  للتقومي  الوطنية  اهليئة 
املتطلبات واملعايري األساسية والفرعية، اليت من ضمنها 
وطرق  متابعته  خالل  من  األكادميي  اإلرشاد  فاعلية 
2020م، ص108(. )العنزي،  وتقوميه  وتعزيزه  دعمه 

فتطورت العديد من اجلامعات يف جمال التوجيه واإلرشاد، 
الرمحن  عبد  األمري  جبامعة  اجلامعي  اإلرشاد  مركز  ففي 
الفيصل )1440هـ(؛ حيث بلغ عدد احلاالت الفردية 
)401( حالة، وبلغ عدد االستشارات السريعة )804 
استشارة(، وبلغ عدد جلسات املتابعة )1554( جلسة.
عدد  وصل  )1441هـ(  خالد  امللك  جامعة  ويف 
احلاالت احملالة إليه )1200( حالة، و)1060( حالة 
مت معاجلتها عالًجا معرفًيا سلوكًيا، و)100( حالة تتم 
و)40(  السلوكي،  املعريف  العالج  طريق  عن  متابعتها 

حالة مت حتويلها للعيادات اخلارجية.
ويف جامعة امللك سعود الصحية )1441هـ(، بلغ 
عدد املستفيدين من اخلدمات اإلرشادية يف مركز العناية 
ابلطالب )325( حالة للطالب، وعدد )210( حالة 

للطالبات بواقع )1200( جلسة.
وإذا كانت هذه املبادرات والربامج اليت تقدمها بعض 
اجلامعات السعودية لتوجيه العمل اإلرشادي من األمهية 
مبكان، فلعله يتضح أيًضا أنَّ هذه اجلهود متفاوتة وختتلف 
التنظيمي  املستوي  على  وذلك  ألخرى،  جامعة  من 
واختيار  العيادات،  عمل  مستوى  وعلى  والرباجمي 
العاملني فيها، ومن هنا كانت فكرة هذه  األخصائيني 
الدراسة اليت تسعى لتطوير العمل اإلرشادي ابجلامعات 

السعودية، واالستفادة من اخلربات والتجارب املوجودة 
يف اجلامعات املتقدمة يف جمال العمل اإلرشادي، هبدف 

تعميم التجربة واالستفادة منها.
مشكلة الدراسة:

األمور  من  اجلامعي  للطالب  واإلرشاد  التوجيه  يعدُّ 
املهمة اليت ُتسهم يف استقراره النفسي واألكادميي، وذلك 
ملا للتوجيه واإلرشاد من دوٍر كبري يف الرقي بسلوكيات 
اليت  املشكالت  وحل  العلمية،  وتوجهاهتم  الطالب 
تواجههم، "فكل فرد من خالل مراحل منوه املتتالية ميرُّ 
مبشكالت عادية وفرتات حرجة حيتاج فيها إىل إرشاد، 
ولقد طرأت تغريات أسرية تعترب من أهم مالمح التغري 
وتكنولوجي كبري،  علمي  تقدم  وحدث  االجتماعي، 
الطالب  عدد  يف  زيدة  وحدثت  التعليم،  يف  وتطوير 
يف املدارس، وحدثت تغيريات يف العمل واملهنة، وحنن 
املاسة  احلاجة  يؤكد  وهذا  القلق  عصر  يف  نعيش  اآلن 
وهي  واإلرشاد")الفرخ،1420هـ،ص21(،  التوجيه  إىل 

حاجة ملحة يف ظل املتغريات احلديثة.
اخلاصة  اجلهود  من  الكثري  وجود  من  الرغم  وعلى 
ابلعمل يف مراكز التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات السعودية 
العمل، وتغيري اإلسرتاتيجيات واختالف  فإنَّ اختالف 
التنظيم املوجه هلا جعل هناك أمهية ملثل هذه الدراسة، 
وذلك ابلعمل على إجياد قاعدة تنظم العمل اإلرشادي 

يف اجلامعات وتؤسس لفكرة التنظيم املوحد له.
بضرورة  )2011م(  الدليم  دراسة  أوصت  وقد 
إجراء املزيد من الدراسات اليت تتعلق ابإلرشاد اجلامعي 
هلم، كما  املناسبة  واخلدمات  الربامج  لتحديد  وذلك 
االهتمام  بضرورة  )2020م(  العنزي  دراسة  أوصت 
وتطوير  تطويره  على  والعمل  اجلامعية  البيئة  ابملرشد يف 
البيئة اإلرشادية اخلاصة به، كما أوصت دراسة اخلويل 
)2020م( على أمهية توعية أعضاء هيئة التدريس أبمهية 
اخلاصة  العلمية  البحوث  وإجراء  األكادميي  اإلرشاد 
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بذلك، مما يبني أمهية القيام بدراسة تتناول تطوير العمل 
الرتبوي مبراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية.

أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة -مبشيئة هللا تعاىل- أن جتيب 

على األسئلة اآلتية:
واإلرشاد  التوجيه  مراكز  لعمل  التنظيمي  اجملال  ما 

ابجلامعات السعودية؟
التوجيه واإلرشاد ابجلامعات  ما طبيعة عمل مراكز 

السعودية؟
التوجيه  مراكز  يف  اخلاصة  والفعاليات  الربامج  ما 

واإلرشاد ابجلامعات السعودية؟
اليت ميكن أن تسهم يف تطوير عمل  املقرتحات  ما 

مراكز التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات السعودية؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية:
التوجيه  مراكز  لعمل  التنظيمي  اجملال  على  التعرف 

واإلرشاد ابجلامعات السعودية.
واإلرشاد  التوجيه  مراكز  يف  العمل  طبيعة  بيان 

ابجلامعات السعودية.
توضيح الربامج والفعاليات اخلاصة يف مراكز التوجيه 

واإلرشاد ابجلامعات السعودية.
إبداء املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير مراكز 

التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية.
أمهية الدراسة:

ا تناولت تطوير العمل  تنبع أمهية هذه الدراسة يف أهنَّ
الرتبوي يف مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية، 

وميكن توضيح هذه األمهية من خالل ما يلي:
أوًل: األهمية العلمية، وتبدو يف كون هذه الدراسة:

ندرة الدراسات –يف حدود علم الباحث-اليت تسلط 
ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  عمل  على  الضوء 

السعودية. 

اجلامعات  لطالب  واإلرشاد  التوجيه  مكانة  بيان 
السعودية.

التوجيه  مراكز  يف  والضعف  القوة  جوانب  إبراز 
واإلرشاد ابجلامعات السعودية.

  ثانيًا: األهمية التطبيقية، وتبدو يف كون هذه الدراسة:

تضيف إىل املكتبة العلمية نتائج جديدة حول الدور 
الرتبوي ملراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية.

توجه البحوث يف اجملالت العلمية حنو مراكز التوجيه 
واإلرشاد ودورها الرتبوي.

مصطلحات الدراسة:
اإلرشادي  العمل  من  التحسني  هو  التطوير  تطوير: 

العلمية  األسس  مع  يتوافق  مبا  السعودي،  ابجلامعات 
للتوجيه واإلرشاد الرتبوي.

العمل التربوي: هو اجلهد املبذول من قبل املؤسسات 

الرتبوية  اجلوانب  مجيع  وزيدة  تنمية،  هبدف  واألفراد 
والنفسية عند الطالب اجلامعي.

التوجيه: جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة 

الفرد على فهم ذاته ومشكالته، واالستفادة من إمكاانته 
مهارات،  استعدادات،  ميول،  )قدرات،  الشخصية 
مواهب(، واالستفادة أيًضا من إمكاانت البيئة وحتديد 
أهدافه مبا يتفق مع هذه اإلمكاانت )الزعيب، 2003م، 

ص18(.
)املرشد  شخصني  بني  تنشأ  تفاعلية  عملية  اإلرشاد: 

املسرتشد  مبساعدة  خالهلا  املرشد  يقوم  واملسرتشد(، 
على مواجهة مشكلة أو تغيري سلوكه، وتطوير أساليبه 
يف التوافق مع األوضاع احمليطة اليت يواجهها  )الزعيب، 

2003م، ص18(.
التوجيه واإلرشاد: "هو عملية بناءة، هتدف إىل مساعدة 
الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خرباته 
وحيدد مشكالته وينمي إمكاانته، وحيل مشكالته يف 
ضوء معرفته، ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إيل 
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حتقيق أهدافه وحتقيق الصحة النفسية والتوافق شخصًيا 
")زهران،6241هـ،ص  وأسرايًّ وزواجيًّا  ومهنيًّا  وتربوايًّ 

ص31-21(.
مراكز التوجيه واإلرشاد: هي مراكز اتبعة للجامعات 
السعودية، وتقوم بدور التوجيه واإلرشاد لطلبة اجلامعة 
والنفسية  الرتبوية  االستشارات  تقدمي  خالل  من 
واألنشطة  الربامج  وإقامة  السلوكي،  املعريف  والعالج 

التوعوية هلم.
اإلطار النظري للدراسة:

أسس  توضيح  إىل  للدراسة  النظري  اإلطار  يسعى 
ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه  ملراكز  الرتبوي  العمل 
منطلًقا  متثل  املراكز  هذه  اعتبار كون  على  السعودية، 
مهًما يف أتهيل الطالب اجلامعي واالرتقاء بشخصيته، 
والنفسية  التعليمية  مسريته  يف  ينجح  حىت  ومساعدته 
واالجتماعية. ومن مث ميكن تناول األسس الرتبوية لتلك 

املراكز من خالل العناصر اآلتية:
أواًل: مفهوم التوجيه واإلرشاد:

مستوى  على  واإلرشاد  التوجيه  مفاهيم  تعدَّدت 
"أنَّ  يرى  من  هناك  بل  والنفسية،  الرتبوية  الدراسات 
وما  واحدة  لعملة  وجهان  النفسي  واإلرشاد  التوجيه 
فاملرشدون  اصطناعي،  متييز  سوى  بينهما  التمييز 
مصطلحي  يستخدمون  النفسيون  واملعاجلون  النفسيون 
بينهما،  عملي  متييز  دون  ابلتبادل  والعالج  اإلرشاد 
والصحة  واإلرشاد  التوجيه  من  إىل كل  ينظرون  وهم 
النفسية والعالج النفسي توائم، ابلرغم من عدم متاثلها 
أوجه  هناك  أن  بينها كما  اتفاق  أوجه  فهناك  متاًما، 
من  وهناك  أيًضا")ملح2010م،ص47(،  خالف 
عرف التوجيه واإلرشاد النفسي أنَّه: "عملية هتدف إىل 
من  وإمكاانته  وقدراته  نفسه  فهم  على  الفرد  مساعدة 
السعادة  إىل  به  للوصول  خمططة  واعية  عالقة  خالل 
يعاين منها، من خالل دراسته  اليت  وجتاوز املشكالت 

لشخصيته ككل )جسميًّا، عقليًّا، اجتماعيًّا، انفعاليًّا(، 
حىت يستطيع التوافق والتكيف مع نفسه وجمتمعه ومع 
اآلخرين")الزيدي،2000م،ص12(، ويرى البعض أنَّه: 
"عملية مساعدة الفرد ليستخدم ما عنده من إمكاانت 
مع  التوافق  أجل حتقيق  استخداًما سليًما من  وقدرات 
 Pal ويرى  والنمر،1413ه،ص9(،  احلياة")مسارة 
التكيف  على  الفرد  التوجيه هو مساعدة  أنَّ   :))n.d
مع قدرات اجملتمع واهتماماته واحتياجاته. بعبارة أخرى 
يعين التوجيه مساعدة الشخص على التطور يف االجتاه 
الحتياجات  وفًقا  نفسها   / نفسه  وتوجيه  املطلوب، 

.)19.p( .ومتطلبات العصر املتغري واجملتمع
اإلرشاد  عن  يتلف  التوجيه  أنَّ  البعض  يرى  وقد 
غالًبا،  اإلرشاد  تسبق  عملية  التوجيه  من خالل: كون 
التوجيه ابلنسبة لإلرشاد، تركيز اإلرشاد على  وعمومية 
العالقة بني املرشد واملسرتشد؛ والتوجيه يشمل عالقات 
)احلريري  اإلرشاد  وتطبيقية  التوجيه  نظرية  كثرية، 
على  بُعًدا  يُعطي  وهذا  واإلمامي،2011م، ص24(، 
التداخل بني املصطلحني، مع الرتكيز على أنَّ اإلرشاد 

يتميز ابخلصوصية العلمية للعمليات اإلرشادية.
اثنًيا: أهداف التوجيه واإلرشاد:

تتعدد أهداف التوجيه وذلك بتعدد مدارسه واجتاهاته، 
وكذلك بتعدد املؤسسات اليت تتم العمليات اإلرشادية 
فيها، وقد أشار زهران )1426هـ( إىل أهداف التوجيه 
ذاته،  لتحقيق  الفرد  مع  العمل  منها:  فذكر  واإلرشاد، 
وأحداث التوازن بني الفرد وبيئته يف التوافق الشخصي 
الصحة  حتقيق  وكذلك  واالجتماعي،  واملهين  والرتبوي 
الكامل  التوازن  ليحدث  )ص ص42-40(،  النفسية 

للفرد.
ويؤكِّد ذلك مسارة، ومنر، )1413ه(؛ حيث أشاروا 
الفرد  حتقيق  وهي:  واإلرشاد  التوجيه  أهداف  أبرز  إىل 
احمليط  مع  واملواءمة  والتكيف،  التوافق  وحتقيق  لذاته، 
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الذي يعيش فيه، وكذلك حتقيق الصحة النفسية للفرد، 
-21 ص  )ص  النفسية  الصحة  حتقيق  يف  واإلسهام 

.)23
كما حتدث عقل )1421ه(، عن أهداف التوجيه 
التعرف  على  الطالب  مساعدة  منها:  فذكر  واإلرشاد 
اختيار  على  مساعدته  نفسه، وكذلك  على خصائص 
الذي  النفسي  التوافق  وحتقيق  املناسب،  التخصص 
إىل  يهدف  أنَّه  مشكالته، كما  الطالب  به  يتجاوز 
اكتشاف املوهوبني ورعايتهم واالهتمام حباالت التأخر 
الطالب  عن  املتكاملة  املعلومات  وتقدمي  الدراسي، 
اخلدمات  بتقدمي  يهتم  )تربوية-مهنية-شخصية(، كما 

اإلرشادية الوقائية واإلمنائية )ص ص 22-21(.
وكل هذا يركز على جانبني: مها التوازن الكامل بني 
مجيع احلاجات للفرد، واألخرى إحداث توافق اتم بني 

الفرد وذاته.
اثلثًا: أسس التوجيه واإلرشاد:

تتعّدد أسس التوجيه واإلرشاد بتعدد مدارسه وبتعدد 
ميادينه؛ حيث إنَّ للتوجيه واإلرشاد يف التعليم العام ما 
يناسبه، وكذلك يف املراحل اجلامعية هلا ما يناسبها، ومن 

تلك األسس كما أشار الزعيب )2003م(:
األسس النفسية والرتبوية: اليت تشمل: مبدأ مراعاة 

الفروق الفردية، والفروق بني اجلنسني.
ابجلوانب  االهتمام  وتشمل:  االجتماعية:  األسس 
االجتماعية للفرد، واالستفادة من املؤسسات االجتماعية 

يف العملية اإلرشادية.
املهين  التأهيل  أمهها:  من  اليت  األخالقية:  األسس 
سرية  على  واحملافظة  لديه،  ترخيص  ووجود  للمرشد، 
املعلومات، وحتديد العالقة املهنية يف إطار ديين وأخالقي 
تطلب  ويف  واحد  العمل كفريق  يتطلب  وقانوين، كما 

احلالة للتحويل إىل متخصص آخر)ص55(.
وقد أشار ملحم )2010م( إىل جمموعة من األسس 

العامة للتوجيه واإلرشاد النفسي، منها:
الثبات النسيب للسلوك اإلنساين وإمكان التنبؤ به.

مرونة السلوك اإلنساين للتعديل والتغيري.
السلوك اإلنساين فردي ومجاعي يف نفس الوقت.

وجود االستعداد للتوجيه واإلرشاد عند كل فرد منا.
حق الفرد يف حصوله على التوجيه واإلرشاد.
تقرير حق الفرد يف االختيار وتقرير مصريه.

تقبل الطالب املسرتشد من قبل املرشد.
التوجيه واإلرشاد عملية مستمرة طول احلياة.

اإلرشاد الديين يتسم ابلكمالية من حيث إنَّه عالج 
ووقاية ومناء )ص ص62-61(.

على  املبين  التوجيه  مبدأ  على  تؤكد  األسس  وهذه 
سالمة العالقة بني املرشد واملسرتشد.

رابًعا: نظرايت التوجيه واإلرشاد:
تزخر الدراسات النفسية ابلعديد من النظريت اليت 
وتبع  واجلماعي-  اإلنساين-الفردي  السلوك  تناولت 
لذلك  التوجيه  نظريت  من  العديد  النظريت  تلك 
أساليبها،  وتعدد  املدارس  ابختالف  اإلنساين  السلوك 
التوجيه  تتناول  اليت  النظريت  كذلك  تعدَّدت  وقد 
واإلرشاد النفسي والرتبوي، وقد ذكر مسارة ومنر من تلك 

النظريت:
نظرية الذات: لكارل روجرز:

الذات هي كينونة الفرد، وهي تتكون نتيجة لتفاعل 
الفرد مع حميطه، مث تنمو نتيجة للنضج والتعلم وتصبح 
املركز الذي تنتظم حوله مجيع اخلربات اليت مير هبا الفرد 

)الفرخ وتيم، 1420ه، ص53(.
مكوانت نظرية الذات:

اخلربة: وهي كل ما يؤثر يف سلوك الفرد من حميطه.
دافع  فرد  لكل  أن  روجرز  يرى كارل  حيث  الفرد: 

قوي لتحقيق ذاته.
عقلي  نشاط  من  الفرد  به  يقوم  ما  وهو  السلوك: 
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وجسمي من أجل إشباع حاجاته.
للفرد يف  الشعورية  املدركات  الظاهري: وهي  اجملال 

بيئته )مسارة و منر،1413ه،ص ص 52-49(.
النظرية السلوكية:

العالجية  األساليب  أحد  السلوكية  النظرية  تشكل 
إثباهتا  مت  اليت  التعلم  ونظريت  مبادئ  تستخدم  اليت 
واالضطراابت  السلوكية،  املشكالت  عالج  يف  جتريبيًّا 
النفسية بطريقة موضوعية وسريعة، وفق أساليب خاصة 

هبذه النظرية )عقل،1421ه،ص101(.
مفاهيم النظرية السلوكية:

معظم السلوك اإلنساين متعلم.. 1
سلوك . 2 أن كل  النظرية  تقول  واالستجابة:  املثري 

املثري  بني  العالقة  فإذا كانت  مثري،  له  )استجابة( 
واالستجابة سليمة كان السلوك سوي، والعكس.

الشخصية: هي التنظيمات أو األساليب السلوكية . 3
من  غريه  عن  الفرد  متيز  اليت  نسبًيا  الثابتة  املتعلقة 

الناس.
الدافع: الدافع يكون أولًيا أو اثنوًي، فالثانوية تقوم . 4

على األولية، تسمى احلاجات.
ابإلاثبة . 5 والتثبيت  والتدعيم  التقوية  وهو  التعزيز: 

)الزيدي واخلطيب،2000م، ص47(.
نظرية اجملال: لكريت ليفني:

تؤكِّد هذه النظرية أنَّ السلوك هو وظيفة اجملال الذي 
يوجد يف الوقت الذي حيدث فيه السلوك؛ ونتيجة لقوى 
واليت  مًعا  املوجودة  الوقائع  دينامية حمركة، واجملال مجاع 

تدرك على أهنا تعتمد على بعضها البعض اآلخر.
مفاهيم نظرية اجملال:

اخلارجي  اجملال  داخل  حمدد  وهو كيان  الشخص: 
األكرب منه يتصل وينفصل عنه.

اجملال النفسي: يوجد الشخص يف جمال نفسي خارج 
حدوده، وحيدث تفاعل بني الشخص وجماله النفسي.

اجملال املوضوعي: يضم كل اإلمكاانت اليت خترج من 
احلياة  حيز  يف  ليست  واليت  للشخص  السلوكي  اجملال 

)زهران،1426ه،ص ص 110-109(.
نظرية التحليل النفسي:

يفرتض فرويد مؤسس هذه النظرية أنَّ اجلهاز النفسي 
فهو  اهلو  أمَّا  األعلى،  واألان  واألان،  اهلو،  من  يتكون 
منبع الطاقة احليوية والنفسية ومستودع الغرائز والدوافع 
األعلى  األان  وأمَّا  اإلشباع،  إىل  تسعى  اليت  الفطرية 
واملعايري  والضمري  واألخالقيات  املثاليات  مستودع  فهو 
داخلية  سلطة  مبنزلة  ويعدُّ  الدينية،  والقيم  االجتماعية 
أو رقيب نفسي، وأمَّا األان فهو مركز الشعور، واإلدراك 
احلسي اخلارجي والداخلي والعمليات العقلية، واملشرف 
الشخصية  عن  ابلدفاع  واملتكفل  واإلدارة  احلركة  على 
وتوافقها، وحل الصراع بني مطالب اهلو، وبني مطالب 

األان األعلى )الزيدي واخلطيب،2000، ص55(.
مبادئ مدرسة فرويد يف التحليل النفسي:

الشخصية . 1 هلا أتثرٌي يف منو  املبكرة  الطفولة  خربات 
يف املستقبل.

اهتمام فرويد ابملظاهر اجلنسية يف الطفولة كنتاج ملا . 2
تقدم من وجهة نظره يف الطفولة.

خربات . 3 يف  يكمن  الشخصية  خصائص  أصول 
الطفولة.

احملتملة يف . 4 الالشعور واألنشطة  اكتشاف عمليات 
احلياة العقلية من دون وعي الفرد هبا.

تطوير طريقة التداعي احلر.. 5
والبنية . 6 الوراثة  كعوامل  البيولوجية  العوامل  أتكيد 

والنضج.
السلوك اإلنساين حمدد سلًفا.. 7
واجلنسية . 8 والبنيوية  العضوية  مظاهر  على  التأكيد 

للنمو وإغفاله التام للمظاهر االجتماعية.
اكتشافه ظاهرة التحول، بوصفها إجنازًا أساسًيا يف . 9



د. خضران عبدهللا صاحل السهيمي:  تطوير العمل الرتبوي يف مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية 168

ص  ص  )ملحم،2010،  النفسي  العالج  عملية 
.)91-90

نظرية االجتاه العقلي االنفعال:
تقوم فكرة هذه النظرية اليت أسسها إلربت أليس على 
العقالين  التفكري  على  القدرة  ولديه  يُولد  اإلنسان  أنَّ 
بشكل  يتصرف  حينما  فهو  العقالين،  وغري  املستقيم 
غري  بشكل  يتصرف  وحينما  سعيًدا،  يكون  عقالين 

عقالين ال يكون سعيًدا )عقل،1421ه، ص120(.
ومن أبرز أسس هذه النظرية:

إنَّ الناس يتحكمون يف حياهتم مبا حيملونه من أفكار 
ومعتقدات وتصرف مبوجبها.

خالل  من  اإلنسان  عند  الالعقالين  التفكري  ينشأ 
التنشئة االجتماعية.

إنَّ الفكرة الرئيسة اليت تعتمد عليها أساليب اإلرشاد 
أو العالج العقلي االنفعايل عند إليس، هي أنَّه ال ميكن 

الفصل بني تفكري اإلنسان وبني انفعاله وسلوكه.
اهتم إليس بدرجة كبرية ابإلرشاد أو العالج املعريف 
األفكار  عن  البحث  على  يركز  الذي  العقالين،   –
الالعقالنية عند املسرتشد ومهامجتها وتفنيدها، بوصفها 

مصدرًا لالضطراب االنفعايل والسلوكي.
إنَّ اإلنسان من وجهة نظر إليس ليس كائًنا بيولوجًيا 
ا شخص قادر على فهم العجز  تتحكم يف الغرائز، وإمنَّ

الذي عنده )الزعيب،2003، ص ص 73-72(.
وكل هذه النظريت تُعطي توجهات جتريبية للتعامل 
النفسي،  للجانب  متيل  بعضها  واإلرشاد،  التوجيه  مع 
وبعضها لالجتماعي وبعضها للفكري، والبعض حياول 
املوازنة بني احلاجات النفسية، واحلقيقة أنَّ أسرار النفس 
اإلنسانية ال يعلم كنهها ابعتبار احلقيقة الكاملة إال هللا 
تعاىل، يقول الباري سبحانه: ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها )٧( 
فْلََح َمن زَكَّاَها )٩( 

َ
لَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها )٨( قَْد أ

َ
فَأ

اَها﴾ البلد 7-9، وهذا هو الكمال  َوقَْد َخاَب َمن َدسَّ

الرابين يف مسألة االستقامة، والتزكية، والصالح، واملوازنة 
تعاىل  هللا  صنع  ببديع  يتعلق  فيما  ابلغيب  اإلميان  بني 
يف النفس اإلنسانية، وبني القدرات البشرية املتمثلة يف 
التزكية أو أخفى صالحه وأظهر فساده، ومعرفة طبيعة 
النفس بني الفجور والتقوى، وهنا معامل أساسية للنظرية 

الرتبوية يف التوجيه واإلرشاد النفسي تنطلق من مبدأ: 
اإلميان ابلغيب، وأنَّ النفس من صنع هللا تعاىل، وأنَّ 

هناك أسرار ال نعرفها أو مل نكتشفها بعد.
اإلميان أبنَّ النفس تقع بني التقوى والفجور، فتغلب 

النفس املؤمنة اترة، وتغلب النفس الفاجرة اترة.
أنَّ اجلهد اإلنساين حاضر يف مسألة التوجيه الرتبوي 
للنفس، فهو إمَّا يقوم ابلتزكية والتوجيه اخللقي السليم، 
أو أنَّه يفي ما منحه هللا من خري، وفطرة سليمة ليقع 

يف الظلم لنفسه.
هذه  يراعي  أن  بد  ال  النفسي  واملوجه  املرشد  أنَّ 
التوجيه للعمليات اإلرشادية، حىت ال يقع  اجلوانب يف 
يف املثالية اليت ال ميكن أن تتمثل يف السلوك البشري إال 

فيمن عصمهم هللا تعاىل من األنبياء.
أنَّ املسرتشد ال بد أن جياهد نفسه للوصول للتزكية 

والصالح، ويعمل على الوصول إىل السلوك السوى.
تطوير العمل الرتبوي:

العمل  تطوير  إىل  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  تسعي 
واألنشطة  الربامج  إجياد  خالل  من  وذلك  الرتبوي، 
املصاحبة للعملية اإلرشادية، ومن خالل أتهيل العاملني 
تضمني  وكذلك  الالزمة،  الرتبوية  ابخلربات  املراكز  يف 
خطط املراكز جملموعة من األعمال الرتبوية املناسبة هلا، 

وميكن تطوير العمل الرتبوي من خالل:
تطوير املرشد النفسي والرتبوي:

يعدُّ املرشد النفسي والرتبوي العامل األهم يف العملية 
اإلرشادية، وذلك ألنَّه املمارس املباشر للعمل الرتبوي، 
من خالل جلوسه مع الطالب واحتكاكه هبم، وميكن 



169 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 161-184،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

أتهيله تربويًّ من خالل:
بناء الفهم الكامل والدقيق للمسرتشد.- 
بناء القدرة التنظيمية على مجع املعلومات وتبويبها.- 
املناسبة -  الطريقة  اختيار  على  القدرة  على  تدريبه 

للتعامل مع املسرتشد.
املشكلة -  من  التخلص  على  املسرتشد  مساعدة 

املتعلقة به.
مع -  للتعامل  املناسبة  اإلرشادية  الطريقة  تعليمه 

املسرتشد.
األخالقية -  ابملعايري  لاللتزام  وأخالقيًّا  تربويًّ  أتهيله 

للمهنة )اخلطيب، 2007م، ص60(.
املرشد -  أتهيل  أسس  إىل  )2005م(  زهران  وأشار 

الرتبوي والنفسي من خالل:
النفسية، -  العلمي: ويتضمن دراسة الصحة  التأهيل 

النفسي،  والعالج  العالجي،  النفس  وعلم 
وسيكولوجية التوافق والتوجيه واإلرشاد.

الكتساب -  اإلعداد  ويتطلب  العملي:  التأهيل 
املهارات العامة املطلوبة للعاملني يف ميدان اإلرشاد 
والعالقة  اإلرشاد،  وسائل  كاستخدام  النفسي، 
اإلرشادية، ودراسة احلالة، واجلانب اإلداري وغريها 

)ص ص525-524(.
ويشري الضامن )2003م( إىل بعض ما يسهم يف - 

البناء الرتبوي للمرشد من خالل:
القدرة على ضبط سلوكهم وانفعاالهتم.- 
معرفة نقاط القوة والضعف لديهم من خالل وعيهم - 

أبنفسهم.
االنسجام التام مع قيمهم ومعتقداهتم.- 
واحرتام -  قيمهم  خالل  من  اآلخرين  على  االنفتاح 

قيم اآلخرين.
اختاذ قراراهتم بشجاعة يف العمليات اإلرشادية.- 
بناء عالقات إنسانية مع املسرتشد )ص39(.- 
، من خالل -  تربويًّ املرشد  الرتكيز يف أتهيل  وينبغي 

العمليات  يف  العلمي  النظري  اجلانب  على  الرتكيز 
العيادات  يف  التطبيق  خالل  ومن  اإلرشادية، 
اإلرشادية من أجل كسب اخلربة لدى املرشد وبناء 

اجلانب الرتبوي لديه.
تطوير العمل الرتبوي اإلرشادي:

عاماًل  جوانبها  جبميع  اإلرشادي  العمل  بيئة  متثل 
مهًما يف النجاح يف العملية اإلرشادية، وذلك أنَّ املكان 
املناسب مبكوانته املادية والتنظيمية، يسهم بدرجة كبرية 
يف تقدمي اإلرشاد املناسب لألفراد، وميكن تطوير العمل 

الرتبوي اإلرشادي من خالل:
املناسبة -  اإلرشادية  والغرف  اإلرشادي  املكان  هتيئة 

للمرشدين.
إعداد املقاعد املالئمة جللوس املسرتشد واحلاضرين - 

معه.
وجود مكتب يف الغرف اإلرشادية وذلك لإلشعار - 

بوجود عالقة مهنية.
توفري اإلضاءة والتهوية املناسبة للعمليات اإلرشادية.- 
يكون الطالء للجدران وألوان املقاعد وغريها هادًئ - 

وحيمل على االرتياح.
توفري اهلاتف االستشاري يف املكتب.- 
ضمان سرية املسرتشد بوجود مكان حلفظ األوراق - 

واملستندات واالختبارات اخلاصة به.
تكون الغرفة اإلرشادية هادئة بعيدة عن الضوضاء.- 
وجود مكتبة إرشادية متعلقة جبوانب اإلرشا. )عقل، - 

2000م، ص256(.
وأشار احلريري واإلمام )2011م( إىل ترتيب مكان 
وخزائن  املرشد  مكتب  يوضع  فقال:  النفسي  اإلرشاد 
ا  ألهنَّ احلائط؛  ومبواجهة  زاوية  يف  وامللفات  السجالت 
الغرفة  هناية  من  ابلقرب  ويوضع  املسرتشدين،  هتم  ال 
حبيث  متقابل؛  بشكل  يوضعان  متشاهبني  كرسيني 
أو  إضافية  أاثث  شيٍء كقطعة  أي  بينهما  يفصل  ال 
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وخلق  نفسًيا،  املسرتشد  هتيئة  على  يساعد  مما  طاولة، 
جو ودي قائم على املشاركة، ويرتك اجملال للمسرتشد؛ 
ألنَّ يتار هو الكرسي الذي يود اجللوس عليه. وجيب 
أن يكون املقعدان موجهان بعكس الضوء وبعيًدا عن 
مقابلة النافذة. ويفضل أن توجد يف غرفة املرشد سبورة 
بيضاء اللون لتسجيل املالحظات عليها. ومن الضروري 
تزويد الغرفة بعلبة من املناديل الورقية، وقنينة ماء شرب 
طاولة  توضع  أن  وجيب  احلاجة.  وقت  الستخدامها 
املناديل عليها أو  الكرسيني لوضع علبة  صغرية جبانب 
لوضع بعض األوراق الضرورية. ومن الضروري أن توجد 
يف غرفة املرشد ساعة حائط لتساعد على مراقبة الوقت 
الذي صرف مع كل مسرتشد، ولتكون دلياًل للمسرتشد 
على الوقت الذي صرفه يف مناقشة مشكلته، كما جيب 
األوراق  خزانة صغرية حلفظ  الغرفة  هناية  يف  توضع  أن 

السرية )ص ص 276-275(.
مهيأ  والنفسي  الرتبوي  اإلرشاد  مكان  يكون  وهبذا 

للعملية اإلرشادية.
الدراسات السابقة:

ابستقراء أدبيات البحث اليت تناولت العمل الرتبوي 
وجد  السعودية،  ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه  مبراكز 
الدليم  قام  حيث  الدراسات؛  من  جمموعة  الباحث 
االستفادة  واقع  وعنواهنا:  دراسة  إبجراء  )2011م(، 
حيث  السعودية؛  ابجلامعات  اإلرشاد  خدمات  من 
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع خدمات التوجيه 
واإلرشاد، كذلك الكشف عن مدى استفادة الطالب 
الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  اخلدمات  هذه  من 
الدراسة تدين معدالت  نتائج  أبرز  املسحي، وكان من 
االستفادة من خدمات اإلرشاد مبختلف صوره وأبعاده، 
ارتياًدا  األكثر  األسريني،  للمرشدين  التأهيل  احتياج 
ملراكز التوجيه واإلرشاد هم ممن يعانون من املشكالت 
يعطي  اإلرشادية  اخلدمات  من  االستفادة  النفسية، 

حتصياًل دراسًيا مرتفًعا، ارتباط وحدات التوجيه واإلرشاد 
ابألقسام العلمية يضعف عملها.

كما قام الرشود )2015م(، إبجراء دراسة بعنوان: 
مدى رضى طالب التعليم عن بعد جبامعة اإلمام حممد 
وسبل  األكادميي  اإلرشاد  عن  اإلسالمية  سعود  بن 
تطويره من وجهة نظرهم؛ حيث هدفت الدراسة للتعرف 
التعليم عن بُعد جبامعة اإلمام  على مدى رضا طالب 
حممد بن سعود اإلسالمية عن اإلرشاد األكادميي وسبل 
املنهج  الباحث  واستخدم  نظرهم،  وجهة  من  تطويره 
الوصفي املسحي، وكان من أبرز نتائج الدراسة: تدين 
مبختلف  اإلرشاد  خدمات  من  االستفادة  معدالت 
األسريني،  للمرشدين  التأهيل  احتياج  وأبعاده،  صوره 
األكثر ارتياًدا ملراكز التوجيه واإلرشاد هم ممن يعانون من 
املشكالت النفسية، االستفادة من اخلدمات اإلرشادية 
التوجيه  ارتباط وحدات  مرتفًعا،  دراسًيا  يعطي حتصياًل 

واإلرشاد ابألقسام العلمية يضعف عملها.
بعنوان:  دراسة  إبجراء  )2019م(،  املسعود  وقام 
اإلرشاد  ختصص  طلبة  لدى  املهين  النضج  مستوى 
من  للتحقق  الدراسة  هدفت  النفسي؛ حيث  والصحة 
مستوى النضج املهين لدى طلبة ختصص اإلرشاد والصحة 
النفسية يف كلية العلوم الرتبوية - اجلامعة األردنية، وأتثري 
النضج  على مستوى  لتخصصهم  الطلبة  اختيار  سبب 
املهين لديهم، إضافة إىل الكشف عن طبيعة العالقة بني 
مستوى السنة الدراسية، ومستوى النضج املهين لديهم؛ 
حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي، وبيَّنت الدراسة 
أنَّ سبب اختيار التخصص يؤثر يف النضج املهين لدى 
أو  الدراسية  السنة  مستوى  بني  ما  بينت  الطلبة، كما 
النتائج وجود عالقة   )٠٥ .= α( لنضج املهين لدى

ارتباطية موجبة وقوية ذات داللة إحصائية الطلبة. 
تقييم  وعنواهنا:  )2020م(،  العنزي  دراسة  ويف 
جبامعة  واآلداب  الرتبية  األكادميي يف كلية  املرشد  أداء 
هدفت  السعودية،  العربية  اململكة  الشمالية يف  احلدود 
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املرشد األكادميي يف كلية  أداء  تقييم  الدارسة إىل  هذه 
الرتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر 
الطلبة، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، 
أنَّ  إىل  توصلت  الدراسة  أنَّ  نتائجها:  أبرز  من  وكان 
أبنظمة  التوعية  جماالت:   يف  األكادميي  رشد 

ُ
امل أداء 

وتواصل  اجلامعة،  يف  ولوائحها  األكادميية  الشؤون 
رشد األكادميي مع جهات أخرى، والعملية اإلرشادية 

ُ
امل

رشد 
ُ
امل أداء  جاء  حني  يف  ضعيًفا،  األكادميية كان 

األكادميي يف جمال التواصل متوسطًا.
كما أجرى أبو سليمان )2019م(، دراسة بعنوان: 
أثر برانمج تدرييب خمتصر يف اكتساب مفاهيم أساسية 
يف اإلرشاد الطاليب لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس 
فاعلية  عن  الكشف  إىل  وهدفت  القصيم،  جبامعة 
األساسية  املفاهيم  اكتساب  يف  خمتصر  تدرييب  برانمج 
يف اإلرشاد الطاليب لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس 
من  للطلبة  الالزمة  املساعدة  وتوفري  القصيم،  جبامعة 
خالل التعرف على مفهوم اإلرشاد الطاليب، وأهدافه، 
وأخالقيات املرشد الطاليب، ومهامه، مما يسهم مستقباًل 
ومهنية  بكفاءة  والعمل  املشكالت،  من  التخفيف  يف 
عالية، واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، وكان من 
أبرز نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا بني اجملموعة 
مبا يصُّ  الضابطة  واجملموعة    )α =التجريبية)٠.٠٥
املفاهيم األساسية يف اإلرشاد الطاليب بني القياس القبلي 
والقياس املباشر عند مستوى ولصاحل اجملموعة التجريبية.
وعنواهنا:  دراسة  إبجراء  )2020م(،  اخلويل  وقام 
النفسي  ابلتوافق  وعالقتها  اإلرشادية  اخلدمات 
واالجتماعي لدى املراهقني من طلبة السنة التحضريية 
التعرف على  إىل  الدراسة  جبامعة طيبة؛ حيث هدفت 
النفسي  والتوافق  اإلرشادية  اخلدمات  بني  العالقة  نوع 
واالجتماعي لدى املراهقني من طلبة السنة التحضريية 
الوصفي وكان  املنهج  الباحث  جبامعة طيبة، واستخدم 
إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  الدراسة:  نتائج  أبرز  من 

مقياس  درجات  متوسطي  بني   )0.05( مستوى  عند 
اخلدمات اإلرشادية وأبعاده بني طلبة السنة التحضريية؛ 
الفروع ) لصاحل طلبة  (املدينة-  املوقع  نتيجة اختالف 
مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  املدينة، 
)0.01 ( بني متوسطي درجات مقياس التوافق النفسي 
واالجتماعي، وأبعاده بني طلبة السنة التحضريية نتيجة 
اختالف املوقع  (املدينة- الفروع)  لصاحل طلبة املدينة.

التعليق على الدراسات السابقة:
من  ُعِرض  ما  خالل  من  حبثه  يف  الباحث  استفاد 
هناك  حيث كان  البحث؛  مبوضوع  تتعلق  دراسات 
جوانب اتفاق وجوانب اختالف، وهي على النحو اآليت:

أواًل: جوانب االتفاق:
اتفق الباحث مع الدراسات السابقة يف النقاط اآلتية:

يف . 1 واإلرشاد  التوجيه  خدمات  واقع  علي  التعرف 
)2011م(،  الدليم  السعودية، كدراسة  اجلامعات 

ودراسة العنزي )2019م(.
التعرف على مدى االستفادة من خدمات اإلرشاد . 2

النفسي  اإلرشاد  يشمل  كونه  بواقع  األكادميي، 
والرتبوي، كدراسة دراسة العنزي )2019م( ودراسة 

الرشود )2015م(.
مهارات . 3 على  والتدريب  الوعي  نشر  على  العمل 

التوجيه واإلرشاد كدراسة أبو سليمان )2019م(.
النفسي . 4 التوافق  معرفة دور اخلدمات اإلرشادية يف 

لدى الطالب اجلامعي كدراسة اخلويل )2019م(.
العمل على االستفادة من تدريب وآراء أعضاء هيئة . 5

التدريس ابجلامعات السعودية كدراسة أيب سليمان 
)2019م(.

الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  به  متيزت  ما  اثنًيا: 
السابقة:

تتناول تطوير مراكز . 1 تعدُّ أول دراسة  الدراسة  هذه 
التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية.
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واإلرشاد . 2 التوجيه  ملراكز  تطويري  مقرتح  وضع 
ابجلامعات السعودية.

واإلرشاد . 3 التوجيه  مبراكز  اخلاصة  الربامج  إعداد 
ابجلامعات السعودية.

واإلرشاد . 4 التوجيه  ملراكز  النظامية  اأُلطر  وضع 
ابجلامعات السعودية.

حتديد املهام الرئيسة لعمل العيادات مبراكز التوجيه . 5
واإلرشاد ابجلامعات السعودية.

منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املدخل النوعي واستخدمت 

املنهج الوصفي املسحي، وذلك من خالل:
مراكز -  ملشريف  واملفتوحة(  )املقيدة  استبانة  توجيه 

وذلك  السعودية،  ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه 
للتعرف على: طبيعة عمل مراكز التوجيه واإلرشاد 

ابجلامعات السعودية.
من -  عدد  مع   )Focus Group( تركيز  عمل جمموعة 

مشريف مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية، 
وذلك لتقدمي مقرتحات ميكن أن ُتسهم يف تطوير 
عمل مراكز التوجيه واإلرشاد يف اجلامعات السعودية.

جمتمع الدراسة:
ومشرفات  مشريف  مجيع  الدراسة  جمتمع  مشل 
وأخصائيي مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية 
سعودية  جامعة   29 بـ  عددها  يقدر  واليت  احلكومية، 

حكومية.
عينة الدراسة:

مشريف  مجيع  على  االستبانة  بتوجيه  الباحث  قام 
ومشرفات وأخصائيي مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات 
 )32( االستبانة  هذه  على  استجاب  وقد  السعودية، 
مشرفًا ومشرفة وأخصائيني على مستوى )17( جامعة 
 ،58( الدراسة  عينة  نسبة  مثَّلت  فقد  وهبذا  سعودية، 

62( من جمتمع الدراسة األصلي.

أدوات الدراسة:
على  االستبانة  )ُوّزِعت  واملفتوحة  املقيدة  االستبانة 
العينة من خالل جمموعة من األسئلة املقيدة واملفتوحة، 

وترك هلم حرية اإلجابة على احملاور(.
إمَّا  للمستجيب  يسمح  االستبانة  تصميم  وكان 
ابختيار إجابة مقيدة من اخليارات املطروحة أمامه، وإمَّا 
أن يقرتح إجابة أخرى غرِي املذكورة. ومن مث كان إمجايل 
االستجاابت على كل سؤاٍل إمَّا )32( استجابة، وإمَّا 
أكثر من ذلك إذا اختار املستجيب أكثر من خيار أو 

اقرتح إجابة غرِي املذكورة.
جمموعات الرتكيز )مت االجتماع ابلعينة وعقد ورشة 
عمل معهم ومناقشة نتائج احملاور، ومن مثَّ الطلب من 
كل جمموعة التعليق واإلضافة، واالعرتاض على أيِّ فقرٍة 

من الفقرات هبدف مجع اآلراء من اجلميع(.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:

مت حساب التكرارات الستجابة العينة، وذلك من خالل:
اخليارات املقيدة لكل فقرة؛ حبيث يتار خيارًا واحًدا فقط.

اخليارات املقيدة لكل فقرة؛  ولكنه يستطيع اختيار 
أكثر من خيار.

االستبانة املفتوحة إلضافة رأي خاص ابملستجيب.
مث جرى ترتيبها تنازلًيا.

حساب الوزن النسيب هلا، مع وضع الرسوم البيانية.
نتائج الدراسة وتفسريها:

الرتبوي  العمل  ألسس  النظري  اإلطار  تناول  بعد 
تعرض  السعودية،  ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه  ملراكز 
الدراسة لنتائجها امليدانية املتعلقة بسؤايل الدراسة الثاين 

والثالث على النحو اآليت:
أواًل: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين:

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما اجملال التنظيمي 
لعمل مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية؟

مشريف  الستجاابت  النسيب  الوزن  حساب  وبعد 
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مراكز التوجيه واإلرشاد ابجلامعات السعودية على أسئلة 
االستبانة، أوضحت النتائج ما يلي:

أ س ئ ل ا  ة ال س تبا  ن  شكل توضيحي  %  #  إجاابت العينة  ة

(1) 
مى 

مس
عة:

جلام
ز اب

ملرك
ا

 

 71.9 23 مركز

 

 15.6 5 وكالة 
 9.4 3 وحدة 
 3.1 1 عمادة 

(2) 
لة: 

هليك
يف ا

ركز 
ة امل

تبعي
 

يتبع وكالة اجلامعة للشؤون  
 . األكادميية

18 56.3 

 

 37.5 12 . يتبع عمادة شؤون الطالب
 3.1  . وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية

 3.1 1 . كلية الرتبية

(3)  
شر

املبا
ول 

سؤ
ى امل

سم
م

 . 

 28.1 9 مدير 

 

 25 8 مشرف
 18.8 6 رئيس 
 18.8 6 وكيل 

 9.4 3 مشرف عام
 3.1 1 ميد ع إجابة أخرى 

(4)
شر 

املبا
ول 

سؤ
 ابمل

صة
اخلا

ت 
هال

املؤ
 . 

 50 16 ختصص علم نفس 

 

 28.1 9 ختصص عام 

 21.9 7 ختصص طب نفسي 
 12.6 4 تربوي  إجابة أخرى 

 3.1 1 قانون  

(5)
ؤول

مس
ئ لل

كاف
ى امل

ستو
امل

 . 

 43.8 14 عميد 

 

 31.3 10 وكيل كلية أو عمادة 
 15.6 5 رئيس قسم 

 6.2 2 مدير  إجابة أخرى 
 3.1 1 مشرف عام 

عمادةوحدةوكالةمركز

71.9

15.6
9.4

3.1

يتبع وكالة
الجامعة 
للشؤون 
األكاديمية

يتبع عمادة 
شؤون 
الطالب

ة وكيل الجامع
للشؤون 
التعليمية

يةكلية الترب

56.3
37.5

3.13.1

0

5028.12518.818.8
9.43.1

50
28.121.912.63.1

0
10
20
30
40
50

وكيل عميد
كلية أو 
عمادة

رئيس 
قسم

مشرف مدير
عام

43.8
31.3

15.6
6.23.1
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(6)
رتح 

 املق
بدل

ال
ؤول

مس
لل

 . 
 

 43.8 14 رايل 2500

 

 21.9 7 رايل 2000
 18.8 6 رايل 1500

 12.4 4 رايل 3000 إجابة أخرى 

 
 

 

 3.1 1 رايل 6000

(7)
ملركز
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 53.1 17 أخصائي مصنف من وزارة الصحة 

 

 50 16 دكتوراه علم نفس 
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 34.4 11 طبيب نفسي
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 71.9 23 أخصائي  

 
 

 56.3 18 عضو هيئة تدريس )قائد( 
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 مستشار
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ويتضح من هذا اجلدول ما يلي:
يف  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  مبسمَّى  يتعلق  فيما 
املشرفني  من   )٪71،9( أشار  السعودية،  اجلامعات 
ا ُتسمى بـ)مراكز التوجيه واإلرشاد(، وهذا  واملشرفات أهنَّ
يتوافق مع ما ذهب إليه مركز التوجيه واإلرشاد جبامعة 
 )٪15.6( نسبة  أشار  خالد)1440ه(، كما  امللك 
من العينة أبهنا تسمَّى بـ)وكالة التوجيه واإلرشاد(، كما 
 .)٪9.4( عند  واإلرشاد(  التوجيه  بـ)وحدات  ُتسمَّى 
بـ)عمادة  ُتسمَّى  أهنا  أخرى  إجابة  أوضحت  كما 

التوجيه واإلرشاد( بنسبة )٪3،1(.
إىل:  اهليكلة  املركز يف  بتبعية  اخلاصة  النتائج  تشري 
بنسبة  وذلك  األكادميية(  للشؤون  اجلامعة  )وكالة 
مركز  مع  يتوافق  وهذا  املشرفني،  آراء  من   )٪56.3(
اإلرشاد اجلامعي جبامعة عبدالرمحن الفيصل)1440ه(، 
و)عمادة شؤون الطالب( وكان ذلك بنسبة )٪37.5( 

التوجيه واإلرشاد  إليه مركز  يتوافق مع ما ذهب  وهذا 
جبامعة امللك خالد، وإجاابت أخرى: )وكيل اجلامعة 
الرتبية(  و)كلية   ،)٪3.1( بنسبة  التعليمية(  للشؤون 

بنسبة )٪3.1(.
النتائج اخلاصة مبسمَّى املسؤول املباشر إىل:  تشري 
)مدير مركز التوجيه واإلرشاد( وذلك بنسبة )٪28.1( 
من آراء املشرفني، ويتوافق هذا مع مركز التوجيه واإلرشاد 
جبامعة امللك خالد)1440(، و)مشرف مركز التوجيه 
مركز  و)رئيس   ،)٪25( بنسبة  ذلك  وكان  واإلرشاد( 
مركز  و)وكيل   ،)٪18.8( بنسبة  واإلرشاد(  التوجيه 
التوجيه واإلرشاد( بنسبة )18.8٪(،        و)مشرف 
وإجاابت   ،)9.4( بنسبة  اإلرشاد(  التوجيه  مركز  عام 
أخرى: )عميد مركز التوجيه اإلرشاد(، بنسبة )3.1( 

۔
ابملسؤول  اخلاصة  ابملؤهالت  اخلاصة  النتائج  تشري 
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املباشر إىل: )ختصص علم النفس( وذلك بنسبة )٪50( 
مركز  إليه  ذهب  ما  مع  هذا  يتفق  املشرفني،  آراء  من 
خالد)1440ه(،  امللك  جبامعة  واإلرشاد  التوجيه 
الصحية  سعود  امللك  جبامعة  ابلطالب  العناية  ومركز 
)1440ه(، ومركز اإلرشاد اجلامعي جبامعة عبدالرمحن 
ذلك  وكان  عام(  و)ختصص  الفيصل)1440ه(، 
بنسبة  نفسي(  طب  و)ختصص   ،)٪28.1( بنسبة 
 ،)٪12.6( بنسبة  تربوي(  و)وختصص   ،)٪21.9(

و)ختصص قانون(، بنسبة )3.1(.
للمسؤول  املكافئ  ابملستوى  اخلاصة  النتائج  تشري 
إىل: )عميد( وذلك بنسبة )43.8٪( من آراء املشرفني، 
و)وكيل كلية أو عمادة( وكان ذلك بنسبة )٪31.3(، 
أخرى:  وإجاابت   ،)٪15.6( بنسبة  قسم(  و)رئيس 
بنسبة   ) عام  و)مشرف   ،)٪6.2( بنسبة  )مدير( 

.)3.1(
إىل:  للمسؤول  املقرتح  البدل  اخلاصة  النتائج  تشري 
)2500( وذلك بنسبة )43.8٪( من آراء املشرفني، 
و)2000( وكان ذلك بنسبة )21.9٪(، و)1500( 

بنسبة )٪18.8(.
 ،)٪12.4( بنسبة   )3000( أخرى:  وإجاابت 

و)6000 ( بنسبة )3.1(.
تشري النتائج اخلاصة الشهادة املطلوبة لألخصائيني 

الصحة(  وزارة  من  مصنف  )أخصائي  إىل:  املركز  يف 
بنسبة )53.1٪( من آراء املشرفني، و)دكتوراه  وذلك 
و)ماجستري   ،)٪50( بنسبة  ذلك  وكان  نفس(  علم 
علم نفس( بنسبة )34.4٪(، و)طبيب نفسي( بنسبة 

.)34.4(
بنسبة  اجتماعي(  )أخصائي  أخرى:  وإجاابت 

.)٪6.2(
للعاملني  الوظيفة  ُمسمَّى  اخلاصة  النتائج  تشري 
آراء  من   )٪71.9( بنسبة  وذلك  )أخصائي(  إىل: 
ذلك  وكان  )قائد((  تدريس  هيئة  و)عضو  املشرفني، 
بنسبة  املوظفني(  )كادر  بنسبة )56.3٪(، و)موظف 

.)٪53.1(
بنسبة  مستشار(   / )متعاون  أخرى:  وإجاابت 

.)٪12.4(

السؤال الثاين: ما طبيعة العمل يف مراكز التوجيه 
السعودية؟  ابجلامعات  واإلرشاد 

ذكر املستجيبون على االستبانة املفتوحة جمموعة من 
على  وكانت  هبا  يعملون  اليت  ابملراكز  اخلاصة  اآلليات 

النحو اآليت:
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 3.1 1 الشراكات اجملتمعية  إجابة أخرى 
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ويتضح من هذا اجلدول ما يلي:
تشري النتائج اخلاصة اختصاص العمل يف املركز إىل: 
بنسبة  وذلك  واالجتماعي(  النفسي  واإلرشاد  )التوجيه 
ذهبت  ما  يؤكِّد  وهذا  املشرفني،  آراء  من   )٪96.9(
ارتياًدا  األكثر  أنَّ  من  )2015م(  الرشود  دراسة  إليه 
ملراكز التوجيه واإلرشاد هم ممن يعانون من املشكالت 
النفسية، وهو ما أكَّدته أيًضا دراسة الدليم )2011م(، 

و)الدورات التدريبية وورش العمل للطالب( وكان ذلك 
األكادميي(،  واإلرشاد  و)التوجيه   ،)٪71.9( بنسبة 
و)البحوث   ،)٪56.3( بنسبة  والتفوق(  )التحصيل 

والدراسات العلمية( بنسبة )53.1(.
 ،)٪3.1( بنسبة  مهين(  )إرشاد  أخرى:  وإجاابت 

و)تدريب األخصائيني( بنسبة )٪3.1(.
إىل:  املركز  آلية عمل مشرف  اخلاصة  النتائج  تشري 
بنسبة  وذلك  ابلوحدات(،  العمل  على  )اإلشراف 
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دراسة  أكَّدت  حيث  املشرفني؛  آراء  من   )٪93.8(
التوجيه  وحدات  ارتباط  أنَّ  على  )2015م(  الرشود 
واإلرشاد ابألقسام العلمية يضعف عملها، و)اإلشراف 
على الربامج وامللتقيات( وكان ذلك بنسبة )٪71.9(، 
و)تطوير العمل ابملركز( بنسبة )71.9٪(،        و)تطوير 

فريق العمل ابملركز( بنسبة )65.6(.
بنسبة  اجملتمعية(  )الشراكات  أخرى:  وإجاابت 

)3.1٪(، و)كل ما ذكر( بنسبة )٪3.1(.
تشري النتائج اخلاصة جمال عمل مشرف املركز إىل: 
املشرفني،  آراء  من   )٪96.9( بنسبة  وذلك  )إشرايف( 
و)عيادي(   ،)٪46.9( بنسبة  ذلك  وكان  و)تدرييب( 

بنسبة )٪43.8(.
وهو   )٪3.1( بنسبة  )تدريس(  أخرى:  وإجاابت 
ما تؤكِّده دراسة العنزي )2020م(؛ حيث ذهبت إىل 
التوعية أبنظمة الشؤون األكادميية ولوائحها يف اجلامعة، 
رشد األكادميي مع جهات أخرى، والعملية 

ُ
وتواصل امل

اإلرشادية األكادميية كان ضعيًفا.
إبدارة  املركز  مشرف  عالقة  اخلاصة  النتائج  تشري 
العيادات إىل: )توجيه احلاالت للعيادات( وذلك بنسبة 
)65.6٪( من آراء املشرفني، و)دراسة احلاالت( وكان 
ذلك بنسبة )53.1٪(، و)املقابالت اإلرشادية( بنسبة 

)50٪(، و)تطبيق املقاييس( بنسبة )٪43.8(.
بنسبة  واملراقبة(  )اإلشراف  أخرى:  إجاابت  و 

)9.4٪(، )ال يوجد عيادة( بنسبة )٪9.4(. 
إىل:  األخصائي  عمل  اخلاصة  النتائج  تشري 

من   )٪87.5( بنسبة  وذلك  اإلرشادية(  )اجللسات 
بنسبة  ذلك  وكان  احلاالت(  و)دراسة  املشرفني،  آراء 
 ،)٪75( بنسبة  احلاالت(  و)استقبال   ،)٪84.4(
برامج  و)تنفيذ   ،)٪71.9( بنسبة  املقاييس(  و)تطبيق 
الربامج(  على  و)اإلشراف   ،)٪68.8( بنسبة  املركز( 

بنسبة )٪43.8(.
وإجاابت أخرى: )كل ما ذُكر( بنسبة )٪3.1(. 

إبدارة  األخصائي  بعالقة  اخلاصة  النتائج  تشري 
بنسبة  وذلك  اإلرشادية(  )اجللسات  إىل:  العيادات 
)81.3٪( من آراء املشرفني، و)متابعة احلاالت( وكان 
ذلك بنسبة )71.9٪(،     و)تطبيق املقاييس( بنسبة 

)59.4٪(، و)تنظيم العيادة( بنسبة )٪40.6(.
وإجاابت أخرى: )ال يوجد عيادة( بنسبة )٪9.4(. 
اإلداري ابملركز  العمل  بطبيعة  اخلاصة  النتائج  تشري 
من   )٪87.5( بنسبة  وذلك  امللفات(  )تنظيم  إىل: 
بنسبة  ذلك  وكان  اخلطاابت(  و)كتابة  املشرفني،  آراء 
)84.4٪(، و)املراسالت الداخلية( بنسبة )٪84.4(، 

و)تنظيم املقر( بنسبة )٪78.1(.
  ،)٪3.1( بنسبة  احلالة(  )دراسة  أخرى:  وإجاابت 

و)تنسيق املواعيد( بنسبة )٪3.1(، 
و)كل ما سبق( بنسبة )٪3.1(.

اخلاصة  والفعاليات  الربامج  ما  الثالث:  السؤال   
السعودية؟ ابجلامعات  واإلرشاد  التوجيه  مبراكز 
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. إرشادية تخصصية  31 96.9 
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 37.5 12 خمسة برامج فأقل 

 3.1 1 حسب الحاجة  إجابة أخرى 

 

الميزانية الخاصة بالمركز

…ميزانية عمادة شؤون 

الوقف بالجامعة

الشراكة المجتمعية

ميزانية الجامعة

65.6

40.6

18.8

18.8

3.1

أكثر من خمسة برامج

خمسة برامج فأقل

حسب الحاجة

62.5

37.5

3.1

ويتضح من هذا اجلدول ما يلي:
الربانمج إىل: )إرشادية  النتائج اخلاصة طبيعة  تشري 
ختصصية(، وذلك بنسبة )96.9٪( من آراء املشرفني، 

و)برامج عامة( وكان ذلك بنسبة )٪75(.
وإجاابت أخرى: )دورات تدريبية( بنسبة )٪3.1(،  

و)خدمات جمتمعية( بنسبة )٪3.1(.
تشري النتائج اخلاصة ابشرتاطات الربانمج إىل: )أن 
يكون الربانمج متخصًصا يف اجلانب اإلرشادي النفسي( 
وذلك بنسبة )87.5٪( من آراء املشرفني، و)أن يكون 
الربانمج تدريبًيا للعاملني( وكان ذلك بنسبة )65.6٪(؛ 
احتياج  إىل  )2011م(  الدليم  دراسة  تؤكِّد  حيث 
املرشدين األسريني للتأهيل التدرييب على اإلرشاد، و)أن 

يكون الربانمج عاًما( وكان ذلك بنسبة )٪59.4(.
الطالب(  جوانب  مجيع  )تشمل  أخرى:  وإجاابت 

بنسبة )٪9.4(.
برامج  من  املستهدفة  الفئة  اخلاصة  النتائج  تشري 
من   )٪93.8( بنسبة  وذلك  )الطالب(  إىل:  املركز 
ذلك  وكان  التدريس(  هيئة  و)أعضاء  املشرفني،  آراء 
بنسبة )65.6٪(، و)مجيع العاملني ابملركز( وكان ذلك 

بنسبة  ذلك  و)األخصائيون( وكان   ،)٪43.8( بنسبة 
.)٪43.8(

وإجاابت أخرى: )موظفو اجلامعة( بنسبة )٪3.1(، 
و)املرشدون األكادمييون( بنسبة )3.1٪(،  ) اجملتمع( 

بنسبة )٪3.1(.
تشري النتائج اخلاصة مبيزانية برامج املركز إىل: )امليزانية 
آراء  من   )٪65.6( بنسبة  وذلك  ابملركز(  اخلاصة 
املشرفني، و)ميزانية عمادة شؤون الطالب )الصندوق(( 
وكان ذلك بنسبة )40.6٪(، و)الوقف ابجلامعة( وكان 
وكان  اجملتمعية(  و)الشراكة   ،)٪18.8( بنسبة  ذلك 

ذلك بنسبة )٪18.8(.
وإجاابت أخرى: )ميزانية اجلامعة( بنسبة )٪3.1(.

فصل  يف كل  الربامج  بعدد  اخلاصة  النتائج  تشري 
بنسبة  وذلك  برامج(  مخسة  من  )أكثر  إىل:  دراسي 
فأقل(  برامج  و)مخسة  املشرفني،  آراء  من   )٪62.5(

وكان ذلك بنسبة )٪37.5(.
وإجاابت أخرى: )حسب احلاجة( بنسبة )٪3.1(.
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-  نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع:
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: ما املقرتحات اليت 
ميكن أن ُتسهم يف تطوير عمل مراكز التوجيه واإلرشاد 
مع  تركيز  جمموعة  عمل  مت  السعودية؟،  اجلامعات  يف 
جبامعات:  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  مشريف  من   )32(
االستبانة  نتائج  عرض  وبعد  السعودية  العربية  اململكة 
خالل  ومن  عليهم،  التطوير  سؤال  وعرض  أمامهم 
العصف الذهين، مت االتفاق بني أفراد هذه العينة على 

ما يلي:
سمَّى: )مركز التوجيه واإلرشاد(.. 1

ُ
أن يكون امل

أن يتبع املركز: )وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية(.. 2
أن ُيسمَّى املسؤول عن املركز: )مديرًا أو مشرفًا(.. 3
أن يكون املسؤول عن املركز حاصاًل على مؤهل يف: . 4

)علم النفس(.
أن يكون املسؤول عن املركز مكافًئا لــ: )عميد(.. 5
املركز: . 6 عن  للمسؤول  املقرتح  البدل  يكون  أن 

)2500 ريل(.
أن تكون شهادة األخصائيني يف املركز: )مصنفة من . 7

وزارة الصحة أو دكتوراه يف علم النفس(.
املركز: . 8 يف  العاملني  وظيفة  ُمسمَّى  يكون  أن 

)أخصائًيا(.
واإلرشاد . 9 )التوجيه  بــ:  املركز  يف  العمل  يتص  أن 

الطاليب والدورات التدريبية هلم(.
)اإلشراف . 10 على:  املركز  عن  املسؤول  يركز  أن 

الربامج  على  اإلشراف  ابلوحدات،  العمل  على 
وامللتقيات، وتطوير العمل ابملركز(.

أن يكون عمل املسؤول عن املركز: )إشرافًيا(.. 11
أن تكون عالقة املسؤول عن املركز ابلعيادات . 12

هي: )توجيه احلاالت لعيادات(.
)اجللسات . 13 على:  املركز  أخصائيو  يركز  أن 

احلاالت،  استقبال  احلاالت،  دراسة  اإلرشادية، 

تطبيق املقاييس، وتنفيذ برامج املركز(.
أن تكون عالقة األخصائيني يف املركز ابلعيادات . 14

هي: )اجللسات اإلرشادية، ومتابعة احلاالت(.
)تنظيم . 15 على:  املركز  يف  اإلداريون  يركز  أن 

الداخلية،  املراسالت  اخلطاابت،  امللفات، كتابة 
وتنظيم املقر(.

أن تكون برامج املركز: )إرشادية ختصصية(.. 16
اإلرشاد . 17 )جوانب  على:  املركز  برامج  تركز  أن 

الشامل للطالب، مث على التدريب(.
هي: . 18 املستهدفة  الفئات  أوىل  تكون  أن 

)الطالب، مث أعضاء هيئة التدريس(.
أن يتم ختصيص: )ميزانية خاصة ابملركز(.. 19
)مخسة . 20 عن:  املركز  وفعاليات  برامج  تقل  أال 

برامج يف الفصل الدراسي الواحد(.
التوصيات:

شخصية . 1 جوانب  جبميع  واإلرشاد  التوجيه  اهتمام 
والنفسية  واملالية  والدينية  األكادميية  املتعلم، 
اخلدمة  فيقدم  واألسرية،  واملهنية  واالجتماعية 

املتكاملة لتلبية مجيع احتياجات الطالب.
علم . 2 يف  أبخصائيني  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  دعم 

النفس واالجتماع والطب النفسي.
تفريغ أعضاء هيئة التدريس العاملني مبراكز التوجيه . 3

واإلرشاد.
التوجيه . 4 مراكز  يف  العاملني  عدد  نسبة  حتديد 

واإلرشاد بنسبة أعداد طالب اجلامعة )عضو مقابل 
كل 200 طالب(.

ختصيص ميزانية مراكز التوجيه واإلرشاد وفًقا ألعداد . 5
طالب اجلامعة.

  تنسيق وتكامل األدوار بني مراكز التوجيه واإلرشاد . 6
على مستوى التعليم اجلامعي والتعليم قبل اجلامعي.

هيئة . 7 قبل  من  واإلرشاد  التوجيه  مراكز  تعتمد  أن 
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التخصصات الصحية العاملني يف املراكز كأخصائيني 
نفسيني وال حيتاج التدريب يف مستشفيات.

يف . 8 العاملني  النفسيني  لألخصائيني  تصرف  أن 
)بدل  مثل  هلم  املقررة  البدالت  النفسية  العيادات 

الندرة، بدل العمل يف العيادات النفسية(. 

املصادر واملراجع
أواًل: املراجع العربية:

اخلطيب، صاحل أمحد )2007م(  اإلرشاد النفسي يف 
املدرس، اإلمارات: دار الكتاب اجلامعي.

أسسه  النفسي  اإلرشاد  )2003م(،  منذر  الضامن، 
الفالح. مكتبة  الكويت:  والنظرية،  الفنية 

إىل  املدخل  )1427هـ(،  محد  بن  صاحل  العساف، 
مكتبة  الريض:  السلوكية،  العلوم  يف  البحث 
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من  عينة  لدى  الطاليب  اإلرشاد  يف  أساسية 
جملة    ، القصيم"  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
العلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد )3(، العدد )31(.
احلريري، رافدة، اإلمامي، مسري )2011م(، اإلرشاد 
الرتبوي والنفسي يف املؤسسات التعليمية، عمان: 

دار املسرية.
كاظم، حممود )2016م(، اإلرشاد اجلامعي، اإلمارات: 

مركز ديبونو لتعليم التفكري.
النفسي  اإلرشاد  )1421ه(،  عطا،  حممود  عقل، 

اخلرجيي. دار  مكة:  والرتبوي، 
فهد  والدليم،  مصطفى  وحجازي،  حممود  عطا، 
الرتبوي  واإلرشاد  التوجيه  واقع  )2005م(، 
والنفسي يف مراحل التعليم العام، الريض: مكتب 

العريب. الرتبية 

العنزي، سعود شايش )2020م، "تقييم أداء املرشد 
األكادميي يف كلية الرتبية واآلداب جبامعة احلدود 
جملة  السعودي"،  العربية  اململكة  يف  الشمالية 
والنفسي،  الرتبوية  للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة 

املنورة. املدينة 
جامعة األمري عبد الرمحن الفيصل )1440ه(، جتربة 
اإلرشاد  مركز  الدمام:  اجلامعي،  اإلرشاد  مركز 

اجلامعي.
التوجيه  مركز  جتربة  )1441ه،  خالد  امللك  جامعة 

واإلرشاد. التوجيه  مركز  أهبا:  واإلرشاد، 
جامعة امللك سعود الصحية )1441ه(، جتربة مركز 
العناية ابلطالب، الريض: مركز العناية ابلطالب.

واإلرشاد  التوجيه  )2003م(،  حممد  أمحد  الزعيب، 
الفكر. دار  دمشق:  النفسي، 

التوجيه  )1426ه(،  السالم  عبد  حامد  زهران، 
الكتب. عامل  مصر:  النفسي،  واإلرشاد 

"اخلدمات  )2020م(،   سعيد  حممود  اخلويل، 
اإلرشادية وعالقتها ابلتوافق النفسي واالجتماعي 
لدى املراهقني من طلبة السنة التحضريية جبامعة 
طيبة"، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية 
اإلسالمية. اجلامعة  املنورة:  املدينة  والنفسية، 
مسارة، عزيزة، ومنر، عصام )1413ه(، حماضرات يف 

التوجيه واإلرشاد، األردن: دار الفكر.
إبراهيم  هشام  واخلطيب،  حممد،  أمحد  الزابدي، 
النفسي،  واإلرشاد  التوجيه  مبادئ  )2000م(، 

األهلية. دار  األردن: 
التوجيه  مبادئ  )2010م(،  حممد  سامي  ملحم، 

املسرية. دار  األردن:  النفسي،  واإلرشاد 
مبادئ  اجلابر )1420ه(،  عبد  وتيم،  الفرخ، كاملة 
الصفاء. دار  عمان:  النفسي،  واإلرشاد  التوجيه 

النضج  "مستوى  )2019م(،  فاروق  هالة  املسعود، 
والصحة  اإلرشاد  ختصص  طلبة  لدى  املهين 
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العدد  العربية،  اجلامعات  احتاد  جملة  النفسية"، 
.)2( جملد   ،)39(

رضا  "مدى  )2015م(،  حممد  هللا  عبد  الرشود، 
بن  حممد  اإلمام  جبامعة  بُعد  عن  التعليم  طالب 
وسبل  األكادميي  اإلرشاد  عن  اإلسالمية  سعود 
تطويره من وجهة نظرهم"، جملة البحث العلمي يف 

.)16( العدد  الرتبية، 
الدليم، فهد بن عبدهللا )2011م(، "واقع االستفادة 
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األسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي "دراسة حتليلية"
  د. طالل بن عقيل عطاس اخلريي

أستاذ األصول اإلسالمية للرتبية املشارك، بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة- كلية الرتبية- جامعة أم القرى
 Islamic foundations for the ethics of artificial intelligence  "An analytical study"

Dr.Talal Agil Attas Alkhiri 
 Associate Professor Educational Islamic Foundations، Islamic and Comparative Education- College of

Education- Umm Al-qura University

الذكاء  أخالقيات  اإلسالمية،  األخالق  املفتاحية:  الكلمات 
االصطناعي، أخالقيات العلم.

للذكاء  املفاهيمي  اإلطار  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
األخالقية  واالجتاهات  النظريت  أبرز  عن  والكشف  االصطناعي، 
اإلسالمية  األسس  بيان  مث  االصطناعي،  الذكاء  املفسرة ألخالقيات 
واستخدمت   - املعاصرة  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  ألخالقيات 
املنهج الوصفي الواثئقي)التحليلي( -.  ومن أبرز النتائج اليت توصَّلت 
وضرورة  فارقة،  حضارية  عالمة  ميثل  االصطناعي  الذكاء  أنَّ  إليها: 
ملواكبة التطور احلضاري، وأنَّ للذكاء االصطناعي إجيابيات وإسهامات 
كبرية يف مساعدة اإلنسان يف شىت اجملاالت وأكثرها إحلاًحا وحاجة، 
أنَّ  إىل  وتوصلت  والصناعة.  واألمن،  والتعليم،  والطب،  كالصحة، 
والذكاء  ابلعلم  املرتبطة  األخالقيات  تتناول  املعاصرة  الفلسفية  الرؤية 
االصطناعي، ابالستناد على فلسفة أخالق الفضيلة أو أخالق املنفعة 
حتاول  مقوالت  على  النظريت  تلك  وتتأسس  الواجب،  أخالق  أو 
حتييد الدين كمكوِّن يف توجيه األخالق والعلم. وأنَّ التصور اإلسالمي 
والشريعة  العقيدة  إىل  االصطناعي  للذكاء  األخالقي  إطاره  يستند يف 
واألخالق منطلًقا للعلم وخمرجاته احلضارية. كما أنَّ أخالقيات الذكاء 
الرؤية اإلسالمية كما حدَّدهتا هذه الدراسة تُعرب عن  االصطناعي يف 
األطر  وحُتدِّد  اإلنساين  السلوك  مسار  اليت حتكم  واملنطلقات  املبادئ 
 ، وحضاريًّ وقيميًّا،  دينيًّا،  واحلضارة،  للعلم  األخالقية  واملرجعيات 
اإلسالم،  لدين  الشرعية  املقاصد  ومراعاة  ابهلل  اإلميان  إىل  وتستند 
واعتبار القيم اإلنسانية واحلضارية العليا حلفظ الكرامة اإلنسانية. ويعزز 
الكرامة  هللا،  تقوى  ومنها:  استخداماته،  بضبط  العالقة  ذات  القيم 
اإلنسانية وحفظ اخلصوصية، والصدق والشفافية، والعدل واإلنصاف، 

واملسؤولية واملساءلة. 

Keywords: Islamic foundations، ethics of artificial intelligence.
Abstract: This study aims at specifying the conceptual 

framework of artificial intelligence، revealing the most promi-
nent theories and ethical trends that explain the ethics of artificial 
intelligence، and then clarifying the Islamic foundations for the 
ethics of artificial intelligence and its contemporary applications. 

The researcher adopted the documentary descriptive (ana-
lytical) approach. 

Among the most prominent results concluded by the re-
searcher: that artificial intelligence represents; a necessity to 
keep pace with civilizational development; and that artificial 
intelligence has positives and great contributions in helping hu-
mans in various fields، the most urgent and need، such as health، 
medicine، education، security، and industry. 

The researcher also concluded that the contemporary philo-
sophical vision deals with ethics related to science and artificial 
intelligence based on the philosophy of virtue ethics، utility eth-
ics، or duty ethics، and these theories are based on sayings that 
attempt to neutralize religion as a component in directing ethics 
and science، and that the Islamic conception is based on the eth-
ical framework of artificial intelligence on the creed، Sharia and 
ethics as a starting point for science and its civilizational outputs. 
In addition، the ethics of artificial intelligence in the Islamic vi-
sion as specified by this study expresses the principles and prem-
ises that govern the course of human behavior and define the 
frameworks and ethical references for science and civilization، 
religiously، ethically، and civilly، and is based on faith in Allah 
and observance of the legitimate purposes of the religion of Is-
lam and considering the highest human and civilizational values 
to preserve dignity humanity، and it enhances the values related 
to controlling its uses، including: Fear of Allah، human dignity، 
privacy، honesty and transparency، justice and fairness، respon-
sibility and accountability.
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  مقدمة:

منهجيتها  تستمد  للحياة  تربية  اإلسالمية  الرتبية 
أصول  على  وتستند  وتعاىل،  سبحانه  احلقِّ  من 
احملققة  ومقاصدها  الشريعة  ومنهاج  الراسخة،  اإلميان 
لذلك  وهي  واآلخرة،  الدنيا  يف  اإلنسان  لسعادة 
وحتتفظ  واملكان  الزمان  حدود  تتجاوز  إنسانية  تربية 
لصون  الراسخة  وقيمها  الثابت  األخالقي  إبطارها 
اليت  واملتغريات  التحديت  مواجهة  يف  اإلنسان  كرامة 
يقول  العشرين،  القرن احلادي  العصر وعالمة  هي مسة 
الْبَّرِ  فِى  َوَحمَلَْناُهْم  آَدَم  بَنِي  ْمَنا  َكرَّ ﴿َولََقْد  تعاىل  هللا 
لَْناُهْم عَلَٰى َكثِيٍر  ّيَِباِت َوفَضَّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ َوالَْبْحرِ 

ْن َخلَْقَنا َتْفِضيلًا﴾ )سورة اإلسراء: 70(.  ِممَّ
الكونية  املرحلة  أفرزته  ما  املعاصرة  التحديت  ومن 
وعصر  واملعلومات  التكنولوجيا  ثورة  ظل  يف  املعاصرة 
املعرفة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف شىت جماالت 
خيارًا  االصطناعي  ابلذكاء  االنشغال  يعد  فلم  احلياة. 
ا أصبح واقًعا ماثاًل  تذهب إليه اجملتمعات أو ترتك، إمنَّ
وحقبة جديدة تعمل من خالهلا الثورة التكنولوجية على 
تغيري مسار حياة اإلنسان بسرعة هائلة، تذهب هبا حنو 

شكل جديٍد من احلضارة اإلنسانية.
وتقنيات  تطبيقات  االصطناعي  الذكاء  ويتضمن 
على  والتعرف  احلاسوبية  والرؤية  كالروبواتت  فرعية 
الكالم، ومعاجلة اللغة الطبيعية والنظم اخلبرية، بل لقد 
مشلت مجيع جماالت احلياة )موسى، وبالل، 2019م، 
املستقبل  أنَّ  االصطناعي  الذكاء  علماء  ويتنبأ   ،)59
القريب سيمكِّن اآللة من أداء ما يفوق 80٪ من املهام 
املتكررة أو الصعبة، مما جيعل حتديد القواعد األخالقية 
اليت يواجهها اإلنسان  املهام الصعبة جًدا  لآلالت من 

مستقباًل )قمورة، وحممد، وكروش، 2018م، 12(.
الذكاء  استخدام  ميتلكها  اليت  اجلاذبية  مستوى  إنَّ 
االصطناعي يف حياتنا ُتسبِّب يف االفتتان به، مما جعله 
استناًدا  قراراتنا،  اختاذ  ُيشكِّل سلوكًنا يف حياتنا وكيفية 

الضخمة  البياانت  مع  التعامل  يف  الفائقة  قدرته  على 
إنسانية  مبادئ  أو  اعتبارات  أي  أحيااًن -  متجاوزًا – 
األمر  الشرعية؛  الضوابط  عن  انهيك  أخالقية،  أو 
الذي جعل كثريًا من الدول واملنظمات تتبىن سياسات 
عالية ومواثيق أخالقية متكنها من املخاطرة واالستفادة 

القصوى منه يف الوقت عينه.
مشكلة الدراسة:

الستخدامات  األخالقية  ابألسس  االهتمام  يُعدُّ 
 Nab-) أاثره  ملا  امتداًدا  الغرب  يف  االصطناعي  الذكاء 
ألخالقيات  الفلسفية  رؤيته  خالل  من   ،(ent-wiener

الكمبيوتر، وسؤاله املثري عن إمكانية أن تتحول التكنولوجيا 
إىل شيطان يتسبَّب يف دمار البشرية، وكان يذهب إىل 
احملتمل  التغيري  أخالقية حتدُّ من سيطرة  ابتكار سياسة 
(Fodor, Bynum,1992) .للتكنولوجيا على احلياة واملبادئ
الكمبيوتر،  أخالقيات  فكرة  ذلك  بعد  وتبلورت 
الذي  "الفرع  ا:  أبهنَّ  Wulter Manen)) عرَّفها  عندما 
يبحث يف املشكالت األخالقية اليت خلفتها تكنولوجيا 
وتعاظمت   .)2005 وصالح،  الكمبيوتر")عباس، 
املتسارع  اجملال  هذا  حتكم  أخالقية  معايري  إىل  احلاجة 
النمو، كما أكَّدت الدراسات واملؤمترات؛ حيث أكَّدت 
وثيقة القمة العاملية الثالثة )2018( على ضرورة وضع 
واألخالقي،  الشرعي  ابالستعمال  للنهوض  ضوابط 
Inter-)  واملتسم ابخلصوصية واألمن للذكاء االصطناعي
national Tele communication Union,2018)، كما دعت 

 (Li,Deng, Gao، Chen، 2019) دراسة ليدنق وغا وتشني
عامة  الدويل إلنشاء سياسات  التعاون  تعزيز  أمهية  إىل 

متينة وجمموعة من األخالقيات للذكاء االصطناعي.
مازالت  ا  فإهنَّ املبذولة  اجلهود  تلك  من  وابلرغم 
تسري ببطٍء شديٍد يف مقابل التحديت األخالقية اليت 
تسببها الثورة الصناعية الرابعة، وخباصة يف جمال الذكاء 
االصطناعي، وما يؤدِّي إليه من انتهاك حلرمة اإلنسان 
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وخصوصيته وعدم اعتبار كرامته يف مقابل حتقيق أهداف 
أخرى، سياسية أو اقتصادية، فقد أكَّدت الدراسات أنَّ 
املعاجلة األخالقية ملشكالت الذكاء االصطناعي وسن 
املأمول،  دون  مازالت  منها  حتد  اليت  الكفيلة  القوانني 
 Page, Bain) وخملص  وابين  بيج  دراسة  أشارت  كما 
تتصرف  ذاتًيا  املصممة  النظم  أنَّ   (and Mukhlish,2018

التنبؤ هبا، ومن مثَّ يصعب تصحيحها  بطريقة يصعب 
السيطرة  يصعب كذلك  أخالقية  خماطر  إىل  يؤدِّي  مما 
قرارات  اختاذ  الضرورة  من  جيعل  الذي  األمر  عليها، 
االصطناعي،  للذكاء  األخالقية  التحديت  هذه  بشأن 
من  ابلرغم  أنَّه  درار )2019(  دراسة خدجية  وأكَّدت 
وجود السياسات العاملية؛ لكن ال توجد سياسة واحدة 
للذكاء  األخالقية  السياسات  تستويف  مؤسسة كاملة 
االصطناعي، فيما أشارت دراسة العتييب )2018( إىل 
يف  االصطناعي  الذكاء  ألنظمة  املفرط  االستخدام  أنَّ 
جماالت احلياة له خماوف خطرية، جتاه التأثري السليب على 
واإلنسانية  املساواة  الفرص وعدم  العمل وتكافؤ  فرص 
واألمن، كل ذلك جيعل من سؤال األخالق مع تقنيات 
هذه  يف  إحلاًحا  أكثر  االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات 
املرحلة مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، واليت تتيح ألنظمة 
الذكاء االصطناعي عرب البياانت الضخمة واخلوارزميات 
أداء مهام حتتاج عادة إىل الذكاء البشري، مثل اإلدراك 
والسؤال  القرار،  واختاذ  الكالم  على  والتعرف  والتعلُّم 
الذكاء  تطبيقات  استخدامات  أخالقية  مدى  ما  هو 
االصطناعي لكرامة اإلنسان وهتديد حياته وتقرير مصريه؟
وهو ما جيعل مهمة الرتبية بكافة مؤسساهتا غاية يف 
إجياد صيغة  على  العمل  وترتكز يف  والصعوبة،  اخلطورة 
مناسبة ميكن من خالهلا التفاعل احلضاري مع الوضعية 
الكونية اجلديدة، تتأسس على مبدأ جوهري مفاده أنَّ 
الذكاء االصطناعي والتطور الرقمي ال ميكن أن يكون 
بدياًل للذكاء البشري، وليس له أن يصبح مستقاًل حبال 
عنه، والذي جيب هو تطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء 

االصطناعي من خالل هنج إنساين أخالقي يقوم على 
املبادئ اإلنسانية والقيم األخالقية املستمدة من أصول 
الشريعة ومقاصدها، وإذا كانت املسألة األخالقية تشكِّل 
اجملتمعات،  العلمية يف كافة  األوساط  واسًعا يف  جداًل 
وتستوعب آراء متباينة من عدة فلسفات فإهنا يف ضوء 
الرتبية اإلسالمية تتأكد لتحديد معامل األسس األخالقية 
االصطناعي  الذكاء  أنظمة  عليها  تستند  أن  اليت جيب 

وتطبيقاته املعاصرة.
أسئلة الدراسة:

تتحدد أسئلة الدراسة يف ضوء أهدافها فيما يلي:
ما اإلطار املفاهيمي للذكاء االصطناعي؟	 
لواقع 	  املفسرة  واالجتاهات  األخالقية  النظريت  ما 

الذكاء االصطناعي؟ 
ما األسس األخالقية اإلسالمية للذكاء االصطناعي 	 

وتطبيقاته املعاصرة؟
أهداف الدراسة: 

حتديد اإلطار املفاهيمي للذكاء االصطناعي.. 1
الكشف عن أبرز النظريت واالجتاهات األخالقية . 2

املفسرة ألخالقيات الذكاء االصطناعي.
الذكاء . 3 ألخالقيات  اإلسالمية  األسس  بيان 

االصطناعي وتطبيقاته املعاصرة.
أهمية الدراسة: وتكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

على  الضوء  لتسليط  معاصرة  حاجة  الدراسة  تليب 
العصر  قضاي  أهم  من  اإلسالمي  األخالقي  املوقف 

املتمثلة يف علم البياانت والذكاء االصطناعي.
علمية،  لتوصيات  استجابًة  الدراسة  هذه  أتيت 
لدراسات وأحباث سابقة مثل ما أوصى به مؤمتر الذكاء 
االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة )آفاق مستقبلية(، 
إىل احلاجة إىل إعداد وسّن التشريعات ملواجهة تطورات 
الذكاء االصطناعي، كذلك ما أوصت به دراسة )خدجية 
لتطوير  العلمية  البحوث  عمل  ضرورة  من   ،)  2019
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السياسات املرتبطة أبخالق الذكاء االصطناعي، ودراسة 
كشاو)chao,2019( اليت أوصت ابهتمام مبجال الذكاء 
البحوث. مزيٍد من  إىل  الضرورية  االصطناعي وحاجته 
تسهم إبذن هللا يف الرفع من مستوى الوعي األخالقي 
لدي  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  مع  التعامل  يف 

الباحثني واملؤسسات، فضاًل عن األفراد.
الرتبوي  األدب  إىل  إضافة  متثل  أن  الباحث  أيمل 
اإلسالمي يف جمال األخالقيات والقيم وسدِّ بعض الفراغ 

والندرة يف هذا اجملال.
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة لإلجابة على تساؤالهتا وحتقيق 
أهدافها املنهج الوصفي الواثئقي )التحليلي(، وهو كما 
املثايل  اجلمع  أبنَّه   ،)90 1416ه،  )العساف،  عرَّفه 
العالقة  ذات  املتوافرة  والواثئق  للسجالت،  الدقيق 
حملتويهتا  الشامل  التحليل  مثَّ  ومن  الدراسة،  مبوضوع 
هبدف استنتاج يتصل مبوضوع البحث من أدلة وبراهني 

تربهن على إجابة أسئلة البحث.
حدود الدراسة:

سيقتصر موضوع الدراسة على رؤية حتليلية للفلسفة 
الذكاء  أخالقيات  جتاه  املعاصرة  واجتاهاهتا  األخالقية 
االصطناعي وصواًل إىل األسس اإلسالمية اليت توجه املسار 
األخالقي ألنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقاته املعاصرة.

مصطلحات الدراسة:
الذكاء االصطناعي: 

املبذولة  "اجلهود  أبنَّه:  االصطناعي  الذكاء  يُعرَّف 
لتطوير نظم املعلومات احملوسبة بطريقة تستطيع أن تتعلم 
اللغات الطبيعية، وإجناز مهام فعلية بتنسيق متكامل أو 
استخدام صور وأشكال إدراكية لرتشيد السوك املادي، 
واملعارف  اخلربات  الوقت خزن  نفس  تستطيع يف  كما 
اإلنسانية املرتاكمة واستخدامها يف عملية اختاذ القرار.

)خوالد، ثالجيية، 2012، 10(.

األسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي:
ا: املبادئ واملنطلقات اليت  تُعرَّف يف هذه الدراسة أبهنَّ
حتكم مسار السلوك اإلنساين وحُتدد األطر واملرجعيات 
وحضارًي،  وقيمًيا،  دينًيا،  واحلضارة،  للعلم  األخالقية 
ابهلل  اإلميان  إىل  االصطناعي  الذكاء  جمال  يف  وتستند 
القيم  واعتبار  اإلسالم  لدين  الشرعية  املقاصد  ومراعاة 

اإلنسانية واحلضارية. 
الدراسات السابقة:

ومن أبرز الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة 
مبوضوع الدراسة ما يلي:

واملنظومة  "اإلنرتنت   )2005( رحومة  دراسة   -
التقنية  اآللية  يف  حتليلي  حبث  التكنو-اجتماعية"، 
وهدف  االجتماعية،  منظومتها  ومنذجة  لإلنرتنت 
البحث إىل رسم اإلطار التقين العام لرتكيبة اإلنرتنت مبا 
يفضي لرسم إطارها االجتماعي، ومعرفة أسس االرتباط 
مع  املختلفة،  وأقسامه  االجتماعي  النظام  مفاهيم  بني 
اجتماعية  ومشكالت  تغريات  من  اإلنرتنت  يقدِّمه  ما 
وحماولة استشراف مستقبليات التقنية وأبعادها املتعددة 
املنهج  الباحث  واستخدم  اإلنسانية،  اجملتمعات  يف 
الوصفي والتحليلي التفكيكي وخلص إىل عدة نتائج، 
التكنو-اجتماعية  بصورهتا  اإلنرتنت  منظومة  أنَّ  منها 
وضعت  املعاصر، كما  لإلنسان  احلضاري  الوجه  متثل 
اإلنرتنت اإلنسان على حافة التساؤل اخلطري فيما يصُّ 
تعريف  إعادة  وعليه  جديدة،  اجتماعية  حالة  دخوله 
عامل  جوهره  يف  التكنولوجي  فالعامل  وكذلك  نفسه، 
صورهتا  يف  املعاصرة  التقنية  التطورات  وأنَّ  اجتماعي، 
التفكري  آليات  يف  البشري  العقل  لقدرات  حماكاة 
والتخزين والتحرير وتنوب عن اإلنسان، إضافة إىل أنَّ 
هذه احلالة التكنو- اجتماعية تفرز الوصول إىل التغري 

االجتماعي العوملي.
األخالقية  القضاي   "(Alotaibi, 2018) دراسة:    -
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االصطناعي  ابلذكاء  املتعلقة  الصلة  ذات  واالعتبارات 
الكشف  إىل  الدراسة  وهدفت  املستقلة"،   واألنظمة 
ابلذكاء  والصلة  العالقة  ذات  األخالقية  القضاي  عن 
االصطناعي واألنظمة املستقلة، وتقوميها ونقدها، وتقييم 
تطورات الذكاء االصطناعي، واستخدم الباحث املنهج 
لوحظت  اليت  التغريات  أنَّ  النتائج  وأظهرت  الواثئقي، 
لألنظمة  املفرط  االستخدام  بسبب  الواقعية  احلياة  يف 
املستندة للذكاء االصطناعي، واألنظمة املستقلة أاثرت 
العمل،  السليب على فرص  التأثري  خماوف حقيقية جتاه 
وعدم املساواة واإلنسانية واألمن. كما أنَّ اإلنفاق العاملي 
على تدابري السالمة يتزايد بسرعة كضمان االستخدام 

املأمون لتطبيقات الذكاء االصطناعي.
- دراسة: (Alaieri, 2018) بعنوان: "أخالقيات الروبواتت 
االجتماعية املستقلة:صنع القرار والشفافية والثقة"، وهدفت 
الدراسة إىل حتديد القضاي األخالقية عند تصميم الروبواتت 
ومساعدة أصحاب املصلحة على تقدمي منوذج الختاذ القرارات 
األخالقية يف الروبواتت، لفهم األبعاد املتعددة املتاحة للتنفيذ 
آلًيا، كما هدفت إىل بناء معايري تساعد أصحاب املصلحة 
النامجة عن أعمال  يف حتديد اجلهة املسؤولة عن األضرار 
الروبوت، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وأظهرت 
النتائج أن تكون اهليئات التنظيمية مسؤولة عن التحكم يف 
صناعة الروبواتت حلماية اجملتمع، وشركات الروبواتت مسؤولة 
عن بناء روبواتت أخالقية، والناس مسؤولون عن احلفاظ 

على الوعي ابستخدامهم للروبواتت.
أخالقيات  بعنوان:"   )2019( درار  خديجة  دراسة:   -

الذكاء االصطناعي والروبوت: دراسة حتليلية"، وهدفت 
الذكاء  أخالقيات  مفهوم  على  التعرف  إىل  الدراسة 
االصطناعي ودراسة القضاي واجلوانب األخالقية املرتبطة 
هبا، واملخاوف اليت قد تظهر من الوعي الذايت للروبواتت، 
الذكاء  ألخالقيات  مقرتحة  حملية  بسياسات  واخلروج 
سياسات  واقع  وحتليل  دراسة  خالل  من  االصطناعي 
واليت  الدراسة،  جمتمع  اجلهات  يف  االصطناعي  الذكاء 

متثل مخس سياسات عاملية )سياسة ITI جملس صناعة 
 ،HRI وسياسة ،LEEE تكنولوجيا املعلومات، وسياسة
 ،EUORN الروبواتت  لبحوث  املنظمة األوربية  وسياسة 
وسياسة وزارة النقل االحتادية األملانية، وخلصت الدراسة 
إىل نتائج عديدة، أبرزها، ما يلي: العامل العريب يلو من 
والروبوت،  االصطناعي  للذكاء  األخالقية  السياسات 
معيار  الدراسة  حمل  السياسات  تستوِف  مل  كذلك 
األملانية حصلت  النقل  وزارة  سياسة  أنَّ  املساواة، كما 
سياسات  يف  توافرها  الواجب  معايري  نسبة  أعلى  على 
إضافة  بنسبة ٪48.7،  الذكاء االصطناعي  أخالقيات 
التطوير والتحسني  الواضحة ملزيٍد من  بيان احلاجة  إىل 
االصطناعي  الذكاء  أخالقيات  سياسات  معايري  يف 

والروبوت.
التعليق على الدراسات السابقة:

ألخالقيات  تناوهلا  يف  السابقة  الدراسات  تباينت 
واملناهج  األهداف  تبًعا الختالف  االصطناعي  الذكاء 
 ،)2005 رحومة،   ( فدراسة  لتحقيقها،  املستخدمة 
مع  ليتوافق  لإلنرتنت  التقين  اإلطار  رسم  إىل  هدفت 
 )Alotaibi2018( إطارها االجتماعي حتليليًّا، بينما دراسة
هدفت للكشف عن القضاي األخالقية ذات االرتباط 
  ،)Alaieri.2018( دراسة  ومثلها  االصطناعي،  ابلذكاء 
خبصوص كيفية الرتكيز يف أخالقيات الذكاء االصطناعي 
خدجية  دراسة  هدفت  فيما  والثقة،  الشفافية  على 
السياسات  يف  األخالقيات  واقع  ملعرفة  درار)2019( 
املرتبطة بصناعة الذكاء. وفيما ختتلف الدراسة احلالية يف 
هدفها إىل حتديد املتطلبات واألسس اليت جيب أن تستند 
إليها القضاي األخالقية املرتبطة ابلذكاء االصطناعي من 
منظور الرتبية اإلسالمية، إضافة إىل كوهنا أتيت استجابة 
تلك  سيما  ال  السابقة،  الدراسات  تلك  نتائج  لبعض 
اليت أثبت أنَّ العامل العريب مازال يفتقد إىل السياسات 
األخالقية املرتبطة ابلذكاء االصطناعي، وسوف تستفيد 
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الدراسة احلالية يف الدراسات السابقة من البناء عليها يف 
أهدافها.  حتقيق 

املبحث األول: اإلطار املفاهيم للذكاء االصطناعي
حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال األول حول اإلطار 
املفاهيمي للذكاء االصطناعي، وذلك على النحو اآليت:

أواًل: تعريف الذكاء االصطناعي:
من كلمتني:  مركب  مصطلح  االصطناعي  الذكاء 
مستقل،  معىن  منهما  ولكلٍّ  االصطناعي  الذكاء، 
فالذكاء حسب قاموس Webster يعين: القدرة على فهم 
األوضاع أو احلاالت اجلديدة أو املتغرية. مبعىن املقدرة 
أو  اصطناعي  أمَّا كلمة  اجلديدة.  احلاالت  إدراك  على 
على  وتطلق  ويصطنع  يصنع  ابلفعل  فرتتبط  صناعي 
األشياء الناشئة؛ نتيجة فعل الصناعة والتشكيل لألشياء 
اجلديدة متييزًا هلا عن املوجودة بصورة طبيعية دون تدخل 

.)12 2019م،  )عثامينة،  اإلنسان 
للتطور  تبًعا  االصطناعي  الذكاء  تعريفات  وتتباين 
الداليل لتعريف الذكاء البشري فيعرَّف أبنَّه:" فن تصنيع 
آالت قادرة على القيام بعمليات تتطلب الذكاء عندما 
يقوم هبا اإلنسان")الفضلي، 2018م147 (، ويُعرَّف 
الذكاء االصطناعي كذلك أبنَّه: "جمموعة من املستويت 
وحتقيق  استيعاب  من خالهلا  يتم  ذكية  بكيفية  املربجمة 
مبارز،  ")عزمي،  الذايت  والتعلم  الفردي  التعلم  مبدأ 
يُعرَّف أبنَّه منتج أو  إبراهيم، 2014، ، 242(، كما 
يعتمد  القرارات،  الختاذ  منهجية  أو  عملية  أو  خدمة 
تشغيلها أو نتيجة عملها على وحدات تقنية تعمل بتقنية 
الذكاء االصطناعي " )ديب الذكية، ب د، 15(، وبصفة 
عامة يُعرَّف الذكاء االصطناعي أبنَّه: " اجلهود املبذولة 
لتطوير نظم املعلومات احملوسبة بطريقة تستطيع أن تتعلم 
اللغات الطبيعية، وإجناز مهام فعلية بتنسيٍق متكامٍل أو 
استخدام صوٍر وأشكال إدراكية لرتشيد السلوك املادي، 
واملعارف  اخلربات  الوقت خزن  نفس  تستطيع يف  كما 

اإلنسانية املرتاكمة واستخدامها يف عملية اختاذ القرار" 
)خوالد، ثالجيية، 2012، 10(، وهو التعريف املختار 

يف هذه الدراسة.
ويف ضوء ما سبق فإنَّ تعريفات الذكاء االصطناعي 
تؤكِّد على االعتبارات اآلتية )عباس، وصالح.2005، 

:)229-228
حماكاة السلوك البشري.
حماكاة تفكري اإلنسان.

التصرف بعقالنية.
التفكري بعقالنية طريقة اإلنسان نفسه.

للذكاء  الفلسفية  واألصول  التارخيية  اجلذور  اثنًيا: 
االصطناعي:

اترييًّا تشري األدبيات إىل أنَّ الذكاء االصطناعي تعود 
جذوره إىل احلضارة اليواننية، عندما وصف أرسطو أحد 
أنواع اجلدل الرمسي ُيسمَّى القياس املنطقي أو السيلوجيزم 
من  استنتاجات  استخالص  يتيح  والذي   Syilogism

بشأن  موسع  لبحٍث  الطرح  هذا  مّهد  وقد  مقدمات، 
ويف  اآلالت،  بذكاء  يتعلق  فيما  االصطناعي  الذكاء 
يكفي،  مبا  معقدة  أصبحت  العشرين  القرن  منتصف 
بذكاء  املتعلقة  األفكار  تلك  صحة  الختيار  ومهيأة 
االصطناعي  الذكاء  نشأ  لذلك  واحلواسيب؛  اآلالت 
يدل  الذي  التعددي  االجتاه  وهو  جديٍد  اجتاه  ظل  يف 
من  البحثية  الفرق  وبناء  العلمي  البحث  تعددية  على 
ختصصات متعددة، كاحلاسب اآليل والريضيات واملنطق 
واللغة والفلسفة وعلم النفس )طلبه، 1992. 559(، 
وتشري األدبيات إىل أنَّ نشأة الذكاء االصطناعي تعود 
اخليال  يف  املتخصص  عندما كتب  عام1942م  إىل 
Run-( قصته   ،)Isaac Asimov ازميوف  ايزاك  )العلمي 

الكاتب  وقد ضمن  تطويرها،  مت  روبوت  around( عن 

تلك القصة بعض القوانني األخالقية اليت تُنظِّم حقوق 
الواجبة  األسس  حُتدِّد  كما  وواجباهتا،  الروبواتت 
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للعالقة بني اإلنسان واآللة، وذلك من خالل ما يلي: 
ال جيوز للروبوت إيذاء البشر أو السبب يف إيذائهم.	 
من 	  الصادرة  األوامر  طاعة  الروبوت  على  جيب 

البشر مامل يكن فيها إيذاء للبشر. 
يتعارض 	  مامل  بقائه  على  احملافظة  الروبوت  على 

)الدهشان، 19،  إيذائهم  البشر وعدم  مع طاعة 
.)2019

اثلثًا: أمهية الذكاء االصطناعي وأهدافه وخصائصه:
أمهية الذكاء االصطناعي:

املعاصر  الواقع  االصطناعي يف  الذكاء  أمهية  تعد  مل 
خالل  من  األمهية  هذه  وتتأكد  أحد،  على  خُتفى 
إسهاماته يف شىت جماالت احلياة، كما ذكرها )عبدالنور، 

2005، 9(، على النحو اآليت:
الذكاء االصطناعي يسهم يف احملافظة على اخلربات 

البشرية املرتاكمة ونقلها لآلالت الذكية.
من  اإلنسان  متكني  من  االصطناعي  الذكاء  يسهم 
استخدام اللغة اإلنسانية يف التعامل مع اآلالت عوًضا 
عن لغات الربجمة احلاسوبية، مما جيعلها يف متناول كافة 
الشرائح بعد أن كان التعامل حكرًا على املختصني يف 

احلاسب والربجمة.
دورًا ابرزًا يف كثرٍي من  االصطناعي  الذكاء  سيؤدِّي 
تشخيص  يف  احلساسة، كاملساعدة  واجملاالت  امليادين 
القانونية  واالستشارات  األدوية،  ووصف  األمراض 

واملهنية واجملاالت العسكرية األمنية.
يف  القوية  املسامهة  يف  االصطناعي  الذكاء  يسهم 
اجملاالت املتعلقة بصنع القرار؛ إذ االستقاللية واملوضوعية 
إىل  تؤدِّي  االصطناعي  الذكاء  هبا  يتسم  اليت  والدقة 

قرارات بعيدة عن اخلطأ والتميز والعنصرية.
به  تساعد  ما  االصطناعي  الذكاء  أمهية  يؤكِّد  ومما 
اإلنسان،  على  الضغوط  ختفيف  من  الذكية  اآلالت 

وجتعله يركز على اجملاالت األكثر أمهية وحساسية.

 أهداف الذكاء االصطناعي:
يضطلع  االصطناعي  الذكاء  فإنَّ  سبق  ما  ضوء  ويف 
2015م،  )عفيفي،  أوجزها  األهداف  من  زمرة  بتحقيق 

24(، فيما يلي:
أقرب  املعلومات بشكل  معاجلة  متكني اآلالت من 
املعاجلة  إىل أسلوب اإلنسان وما ميكن أن يطلق عليه 

املتوازية؛ حيث يتم تنفيذ عدة أوامر يف الوقت نفسه.
فك  طريق  عن  البشري  الذكاء  ألمهية  أفضل  فهم 
أغوار الدماغ حىت ميكن حماكاته، كما هو معروف إنَّ 
اجلهاز العصيب والدماغ البشري يعدُّ األكثر تعقيًدا من 
بني أجهزة اجلسم، ومها يعمالن بصورة مرتابطة ودائمة 

يف التعرف على األشياء. 
أمهيته  يكتسب  االصطناعي  الذكاء  أنَّ  اخلالصة 
املعاصرة من أهدافه اليت ترتكز حول فهم طبيعة الذكاء 
على  قادرة  حاسوبية  برامج  إعداد  طريق  عن  البشري، 
حماكاة السلوك البشري املتسم ابلذكاء، وتعين قدرة برامج 
احلاسب على جلب مسألة ما أو اختاذ قرار يف موقف 
معني؛ حيث إنَّ الربانمج نفسه جيد الطريقة اليت جيب 
أن تتبع احلل للمسألة أو التوصل إىل القرار، من خالل 
الرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية املتنوعة اليت 
ُغذي هبا الربانمج، وهذا ما جيعل األجهزة أكثر ذكاء 
وفائدة، إضافة إىل فهم ماهية الذكاء البشري وتطويره. 

خصائص الذكاء االصطناعي:
يتسم الذكاء االصطناعي خبصائص متعددة، منها ما 

ذكره )النجار170، 2010( ابآليت:
غياب -  مع  املشكالت  حلول  يف  الذكاء  استخدام 

املعلومة الكاملة.
القدرة على التفكري واإلدراك.- 
القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها.- 
القدرة على التعلُّم والفهم من التجارب واخلربات السابقة. - 
القدرة على استخدام اخلربات القدمية وتوظيفها يف - 
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مواقف جديدة.
القدرة على استخدام احملاولة واخلطأ يف األمور املختلفة.- 
القدرة على االستجابة السريعة للمواقف واألوضاع - 

اجلديدة.
القدرة على التعامل مع احلاالت الصعبة املعقدة.- 
القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة مع غياب - 

املعلومة.
احلاالت -  لعناصر  النسبية  األمهية  متييز  على  القدرة 

املعروضة.
املرئية -  األمور  وفهم  واإلبداع  التصوير  على  القدرة 

وإدراكها.
القدرة على تقدمي املعلومة إلسناد القرارات اإلدارية.- 

ويلخص )مطاي، 43، 2020(، اخلصائص اآلتية 
للذكاء االصطناعي:

إمكانية متثيل املعرفة.- 
استخدام األسلوب التجرييب املتفائل.- 
قابلية التعامل مع املعلومات الناقصة.- 
القابلية على التعلم.- 
قابلية االستدالل.- 

رابًعا: أنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقاته:
ومن خالل األدبيات والدراسات السابقة ميكن الوقوف 
يلي: فيما  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  على 

النظم اخلبرية: 
بعمل  للقيام  خصيًصا  ُيصمَّم  برانمج  عن  عباره 
اخلبري يف جمال معني، وهو ما يعرف ابلنظام املبين على 
املعرفة؛ حيث إنَّ النظم اخلبرية تتكون يف  األساس من 
قاعدة معرفية تتكون من حقائق يف جمال معني، إضافة 
احلقائق،  تلك  استخدام  حتدد كيفية  حبثية  قواعد  إىل 
والنظم اخلبرية ُصمِّمت لتساعد اخلرباء من البشر، وليس 
هبدف استبداهلم. وللنظم اخلبرية جماالت عديدة كالطب 
والنويهيي  واملسريي  )فؤاد  والكيمياء.  واجليولوجيا 

2012، ص498(.
علم الروبواتت:

يف  مميز  حقل  وهو  اآليل،  اإلنسان  علم  به  ُيسمَّى 
الذكاء االصطناعي، ويُعىن بتصميم الروبواتت وإنتاجها 
واستعماهلا، وهتتم الروبواتت مبحاكاة العمليات احلركية 
اليت يقوم هبا اإلنسان أو احليوان بوجٍه عام، وهذا احلقل 
العمليات  يف  اإلنسان  حمل  اآللة  إحالل  إىل  يهدف 
املتكررة واخلطرة أو العمليات اليت قد يعجز اإلنسان عن 
أدائها، مثل: التعامل مع فوهات الرباكني أو أفران صهر 
)عبداهلادي،  احمليطات  أعماق  إىل  النزول  أو  احلديد 

2005م، 27(.
معاجلة اللغة الطبيعية:

وهي عبارة عن لغة الربجمة املكونة من جمموعة من 
الرموز اآللية اخلاصة اليت ميكن للكمبيوتر تنفيذها بشكل 
اإلنسان  لغة  من  الوسيطة  اللغات  ظهرت  مث  مباشر، 
وغريها،  والسي  والفورتران  البيسك  اآللة كلغات  ولغة 
من  الطبيعية  اللغة  معاجلة  يف  عديدة  نظم  تطورت  مث 
على شكل  أو  العادية  بصورهتا  اللغة  استخدام  خالل 
Ma- اآللية الرتمجة  وتعدُّ  احلاسب،   القوائم على شاشة 
chine translation فرًعا من الفروع اخلاصة مبجال معاجلة 

اللغة الطبيعية. )عبد اهلادي، 2000م، 27(.
الشبكة العصبية االصطناعية:

وهي عبارة عن نظام ملعاجلة البياانت ابلطريقة نفسها 
أو  لإلنسان  الطبيعية  العصبية  الشبكة  هبا  تقوم  اليت 
الكائن احلي؛ حيث حتتوي على عدٍد كبري من األنظمة 
الصغرية ملعاجلة املعلومات وُتسمَّى اخللية العصبية )عبد 

اجمليد، 2009م، 33(.
املنطق الغامض:

العنصر  وحماكاة  اإلدراك  على  تعتمد  طريقة  وهو 
البشري؛ من حيث تقدير القيم عن طريق بياانت غري 
ضبابية عن طريق التربير املشابه للعنصر البشري الذي 
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على  واالستدالل  الكاملة  غري  والقيم  للبياانت  يسمح 
أساسها )خوالد ثالجيية، 2012م، 15(.

الذكاء  علم  أنَّ  )عفيفي، 2014م، 32(،   وذكر 
االصطناعي يقوم على مبدأين أساسني مها: 

 األول: متثيل البياانت؛ حبيث يتمكن احلاسب من 
معاجلتها وإخراجها والتفكري يف حلها. 

الثاين: البحث يف اخليارات املتاحة، وهو ما يوازي 
عملية التفكري تقييًما واستنباطًا وقرارًا. 

ويف ضوء ذلك فإنَّ للذكاء االصطناعي عدة جماالت يطبق 
فيها، أبرزها ما ذكره(caferra, 2011.230) يف النقاط اآلتية:

تصميم النظم اخلبرية. االستدالل املنطقي.- 
األلعاب.- 
متثيل املعرفة. - 
 التعلُّم. - 
الروبواتت الرؤية، الصورة.- 
التعرف على الكالم والكتابة.- 
التفاعل بني الشخص واآللة.- 
 فهم اللغات الطبيعية.- 
نظام متعدد املواهب. - 
التخطيط.- 
التخلص من القيود.- 
اللغويت احلاسوبية. - 
الشبكات العصبية.- 

الذكاء  أنَّ  على  التأكيد  ميكن  سبق  ما  ضوء  ويف 
االصطناعي - مبفهومه املعاصر املتطور وأمهيته وخصائصه 
حضاريًّ  ووجًها  فارقة،  حضارية  -عالمة  وتطبيقاته 
لإلنسان املعاصر، وأصبح واقًعا وضرورة ملواكبة التطور 
احلضاري، ومتتلك أنظمته قدرة فائقة يف حماكاة السلوك 
إجيابيات  شكل  مما  للقرار،  واختاذه  وتفكريه  اإلنساين 
مساعدة  يف  االصطناعي  للذكاء  كبرية  وإسهامات 
وحاجة  إحلاًحا  وأكثرها  اجملاالت  شىت  يف  اإلنسان 
كالصحة، والطب، والتعليم، واألمن، والصناعة. وابلرغم 

من ذلك فإنَّ هناك قلًقا متزايًدا من سلبيات االستخدام 
املفرط للذكاء االصطناعي وما يسببه من هتديٍد لإلنسان.
األخالقية  واالجتاهات  النظرايت  الثاين:  املبحث 

املفسرة ألخالقيات الذكاء االصطناعي
الثاين  السؤال  على  إجابة  تقدمي  الدراسة  حاولت 
واملتمثل يف: ما النظريت واالجتاهات األخالقية املفسرة 
ألخالقيات الذكاء االصطناعي؟ وذلك على النحو اآليت:

أواًل: أساس األخالق ومشروعيتها:
اترييًّا هناك وجهتان ألساس األخالق ومشروعيتها: 
األوىل، ترى أنَّ الدين هو الذي يؤسس األخالق، فما 
أيمر به الدين خري وحسن   وما ينهى عنه شر وقبيح، 
العقل  أنَّ  ترى  والثانية  السماوية،  الديانت  ترى  هبذا 
البشري هو أساس األخالق فهو بطبيعته مُيِّيز بني اخلري 
والشر واحلسن والقبيح، ويتفاوت أصحاب هذا االجتاه، 
فقد يكون أصحابه مييلون إىل إرجاع األخالق إىل مبدأ 
األلوهية،  درجة  إىل  األخالق  رفع  الذي  فيزيقيا  امليتا 
وأنَّ ما نعيشه من خرٍي ال ميكن وصفه ابخلري املطلق، 
وأنَّ هللا نفسه مصدر اخلري كما عند أفالطون، وواصل 
األخالق  أتسيس  حماوالهتم  أفالطون  بعد  الفالسفة 
وتربير مشروعيتها: فبعضهم يتلمس هلا أساًسا يف الدين، 
 وبعضهم يف العقل، وآخرون يربطوهنا ابلعاطفة والضمري.

)اجلابري، 2007م، 28-27(.
إنَّ فلسفة األخالق تعدُّ فرًعا للفلسفة وتبحث يف 
مبادئ الصواب واخلطأ عندما يتعلق األمر ابلتعامل مع 
اآلخرين، وهي ذات امتداد اتريي إىل أكثر من 2500 
ودراساهتم،  اجتاهاهتم  مبختلف  الفالسفة  وتناوهلا  سنة، 
ولقد كان للفالسفة املسلمني مقوالهتم الفلسفية، كابن 
)اجلابري،  وغريهم  رشد  وابن  مسكوبة  وابن  سيناء 

2009م، 12(. 
اثنًيا: فلسفة األخالق:

تشري األدبيات يف جمال فلسفة األخالق إىل وجود 
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اجتاهني فكريني رئيسني: 
األول: االجتاه النسيب ويقوم على فكرة أنَّه ال توجد 
قوانني اثبتة للقيم األخالقية، بل إنَّ هذه القيم هي من 
صنع اإلنسان؛ لذلك فهي ليست عامة لكل اجملتمعات؛ 
بل لكل جمتمع قيمه اخلاصة اليت ال يصح فرضها على 
جمتمٍع آخر، هذا فضاًل عن كون قيم اجملتمع ذاته قد تتغري 
من زمن إىل آخر، وهبذا فما يعدُّ اليوم قيمة أخالقية ليس 
ابلضرورة أن يكون كذلك وعلى هذا فال حرمة مطلقة 
القيم. هذه  تغري  من  وماله  وعرضه  حياته  لإلنسان، 
القيم  أنَّ  الذي يركز على  املوضوعي  الثاين: االجتاه 
ا تتبع من طبيعة اإلنسان األخالقية  األخالقية اثبتة؛ ألهنَّ
وهي طبيعة اثبتة ال تتغري وال تتبدل بتبدل املكان والزمان 
توجيهان:  املوضوعية كذلك  القيم  وهلذه  واجملتمعات. 
اإلنسان  الذي خلق  أنَّ مصدرها هو هللا  يرى  األول: 
وارتضي له هذه القيم وعلى اإلنسان أن يلتزم هبا، والثاين: 
تكون  أن  وينبغي  اخلالدة  األخالقية  املثل  إىل  فريدها 
)عباس، وصالح، 2005م، 22(. اثبتة  إليها  النظرة 
وعندما يرتكز احلديث يف هذه الدراسة عن أخالقيات 
الذكاء االصطناعي وتطبيقاهتا فإنَّ الدراسة تتناول فرًعا 
الذكاء  بتطبيقات  املتعلقة  األخالقية  املشكالت  يعاجل 
االصطناعي، وجيمع هنا بني حقلني معرفني مها: فلسفة 
األخالق وتطبيقات الذكاء االصطناعي؛ وحيث االجتاه 
األكثر أتثريًا هو االجتاه املوضوعي كمسلمة فكرية هلذه 
اثبتة،  قيم  األخالقية  القيم  أنَّ  على  تركز  اليت  الدراسة 
يربز سؤال أخالقي يُطرح دائًما مع استخدام تطبيقات 
مشروعية  حول  التقنية  واستخدام  االصطناعي  الذكاء 
استخدام هذه التطبيقات أو برجمتها ابتداًء، مما يضطرهم 
إىل معيار حيدد هلم كيفية استخدام الذكاء االصطناعي 

دون انتهاك حلرمة اإلنسان ولقوانينه األخالقية.

اثلثًا: اجتاهات التفسري األخالقي املعاصر الستخدام 
تطبيقات الذكاء االصطناعي:

أخالقيات  تفسري  رئيسة حنو  اجتاهات  ثالثة  يوجد 
االصطناعي  الذكاء  وكذلك  التكنولوجيا،  ومنه  العلم 

وتطبيقاته، وميكن إبرازها على النحو اآليت:
األول: أخالق الفضيلة:

على  ويركز  أرسطو،  اليوانين  الفيلسوف  إىل  ويعود 
حيدد  الذي  هو  اإلنساين  احلسُّ  يكون  أن  ضرورة 
مشروعية الواجب األخالقي يف التعامل مع احلاالت اليت 
 Aristotle حنتار يف مشروعية سلوكنا حنوها، ويوكِّد ذلك
أبنَّ العودة إىل الضمري األخالقي والفضيلة داخلهم، هي 
املعيار يف اختاذ القرار األخالقي والتوجيه ملا هو صائب، 
مقصود  هي  وإهنا  السعادة  مفهوم  على  االجتاه  ويركز 
اإلنسان يف كل أفعاله وهي لن تتحقق إال من خالل 
الذي  ذلك  هو  الفاضل  واإلنسان  ابلفضيلة،  االلتزام 
ميارس الفضيلة وال يكفي االقتناع هبا. )عباس، صالح، 
وجود  عدم  االجتاه  هذا  ومشكلة   ،)225 2005م، 
موجهات وإرشادات معينة لألسئلة األخالقية والنوازل 
اليت تتطلب قانواًن أخالقًيا موجًبا انهيك عن جمرد توجيه 
أخالقي، فاملسائل املتعلقة ابلقضاي األخالقية واالجتار 
ابلبشر وحتسني النوع البشري واإلنرتنت، وأخريًا الذكاء 
الزمة  وإن كانت  الفضيلة  فيها  يكفي  ال  االصطناعي 
وفلسفات  أخرى  اجتاهات  منظور  كمعياٍر طبيعي من 

متعددة.
الثاين: اجتاه أخالق املنفعة:

وقد تبلور هذا االجتاه من خالل أفكار العديد من 
عند  اللذة  لفلسفة  امتداًدا  إىل كونه  إضافة  الفالسفة، 
أبيقور، غري أنَّ اجلديد املعاصر إضفاء  األساس التجرييب 

هلذا االجتاه )دوز 2016م، 254(.
تعريف  خالل  من  االجتاه  هذا  فكرة  وتتلخص 
هي  املنفعة  أو  اللذة  أبنَّ  للنفعية  مل  ستيوارت  جون 
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اخلري املرغوب فيه، واألمل هو الشر الذي جيب مقاومته، 
الشيء  وهي  األمل  وغياب  اللذة  توفر  السعادة  فأساس 
الذي يطلب لذاته وما عداه فهو إّما مرتبط به أو وسيلة 
إليه، وأنَّ معيار السعادة ال تقاس من وجهة نظر الفاعل؛ 
ولكن مبراعاة مجيع من يتعلق هبم األمر )Mill, 1981( ومبا 
الفاضل األخالقي ال يعين أنَّ فاعله يتحلى  الفعل  أنَّ 
فالذي  والدافع،  الفعل  بني  التفرقة  من  فالبد  ابلنبل، 
ينقذ حياة إنسان من الغرق ألجل احلصول على اجلائزة 
النظر  إنسان بغض  إنقاذ حياة  نبيل وهو  الفعل  مثاًل، 
عن فاعله، أمَّا الفاعل فعندما نعلم أنَّ دافعه اجلائزة فهو 
ال يستحق املدح والثناء، وتتالءم أخالق املنفعة بدرجة 
كبرية مع العقلية التجارية، وتكمن صعوبة هذا االجتاه 
يف صعوبة حتديد أي البدائل أكثر نفًعا أو ضرًا وجلًبا 

للسعادة )عباس، وصالح، 2005م، 28(.
الثالث: اجتاه أخالق الواجب:

وهذا االجتاه يُعدُّ العقل هو املعيار األخالقي، ويعدُّ 
يرى  الذي  له  األول  نظِّر 

ُ
امل األملاين َكانت  الفيلسوف 

أفعله  أن  فيما جيب على  املعيار  العقلية هي  احلالة  أنَّ 
)بوحناش، 1013، 181(.

فعندما أواجه بسؤاٍل عما جيب عليَّ إعادة ما اقرتضته 
املرتتبة  النتيجة  تصور  هو  املعيار  فإنَّ  ما؟  من شخٍص 
عدم  تكون  أن  ممكن  النتيجة  وألنَّ  العمل؛  هذا  على 
وثوق الناس بعضهم ببعض كان هذا العمل ال أخالقي، 
وسيلة،  ال  غاية  الواجب  أخالق  ضوء  يف  فالناس 
العمل  أساس  على  األخالقية  قيمته  العقل  ويكتسب 
من  خربة  نتيجة  تتحقق  مل  لو  حىت  الواجب  مبقتضي 
فعله )عباس، وصالح، 2005، 30(. وهنا ال ميكن 
الفصل بني ما هو واجب وما هو عاطفي وغري ذلك.
والسؤال الذي يبدو بديهيًّا، هو ما إذا كان التطور 
التكنولوجي يف إمجاله يصبُّ يف صاحل البشرية أو ضدها؟ 
فالدراسات والبحوث والواقع تربهن على الدور اإلجيايب 
والطب  الصناعة  اجتاه  يف  االصطناعي  والذكاء  للتقنية 

والصحة والتعليم واالقتصاد؛ ولكنهم يف املقابل يطالبون 
الغفلة عن أتثريها األخالقي واالجتماعي، األمر  بعدم 

الذي جيعل السؤال السابق حمل حبث ونظر.
ومما سبق ميكن القول إنَّه توجد ثالث وجهات نظر 
ضمنها  ومن  اجملتمع،  على  التكنولوجيا  أتثري  ص  تُلخِّ
وصالح،  )عباس،  أوردها  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

2005م( على النحو اآليت:
األوىل: وتنظر على أنَّ التكنولوجيا عبارة عن نعمة 
للفرد واجملتمع على حدٍّ سواء، وهي مصدر خرٍي للبشرية 
تقّدٍم وازدهار حدث لإلنسان والطبيعة،  وأساس لكل 
مواجهة  مبقدوره  ليس  مبفرده  اإلنسان  أنَّ  ذلك  مربرة 
األخطار اليت حتيط به، كما أنَّه ال يستطيع االستفادة 
الرؤية  وهذه  التكنولوجيا،  دون  العامل  إمكاانت  من 
اإلجيابية للتكنولوجيا برزت لدى فالسفة القرن التاسع 
ففي  وأوجست كونت،  ماركس،  أمثال كارل  عشر، 
الوقت الذي يرى فيه ماركس التكنولوجيا عاماًل مساعًدا 
اإلقطاعي  النظام  على  وتقضي  حريته،  لينال  لإلنسان 
اجلائر وحتمي عامة الناس من اإلقطاعيني، يرى كونت 
معرفة  يف  تساعدان  التكنولوجيا  أنَّ  بيكون  وفرانسيس 

أسرار الكون.
ويرى أصحاب هذه الرؤية أنَّ أي أعراٍض جانبية ال 
ا إىل سوء استخدامها. ميكن أن حنملها للتكنولوجيا؛ وإمنَّ

ا  البشرية؛ ألهنَّ التكنولوجيا سبًبا لشقاء  الثانية: تعدُّ 
من وجهة نظرهم حرمت اإلنسان فرص العمل، وسلبته 
اإلنسانية،  وكرامته  األخالقية  قيمه  بل  خصوصيته، 
اليت  الصحية  تلك األزمات واملشكالت  هذا عدا عن 
تتسبب فيها، ودمار البشرية الذي ميكن أن تؤدِّي إليه، 
ويشري أصحاب هذا االجتاه إىل أنَّ اإلنسان بداًل من 
أن يصبح هو املتحكم يف التكنولوجيا أصبح أسريًا هلا، 
إذ  اغرتاب،  حالة  يف  الفالسفة  عنه  يعرب  وأصبح كما 
عليها، ويف  السيطرة  أو  منها  التخلص  يعد إبمكانه  مل 
نظرهم أنَّ التكنولوجيا ترسخ القيم املادية وتدمر الدين 
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هذه  أصحاب  وحياول  االجتماعية،  واحلياة  واألخالق 
النظرة املتشائمة جتاه ما أحدثته التكنولوجيا تربير ذلك 
بطريقة  واحلياة  واالجتاهات  القيم  تشكيل  بقدرهتا على 
ال ميكن ختيلها، ومن أبرز أنصارها)جاك إليول(، الذي 
ا ليست خارجة عن حتكمنا، بل  للتكنولوجيا أهنَّ ينظر 
هي اليت تتحكم فينا، وقد مت جتسيد ذلك يف جمموعة 
من أفالم اخليال العلمي اليت تصور آلة يصنفها اإلنسان 
العامل،  هي  لتحكم  عليه  تنقلب  مث  العامل،  هبا  ليحكم 
فاإلنسان إذا استمرَّ يف االنغماس يف عامل التكنولوجيا ال 

يعرف كيف سيكون مستقبله.
الثالثة: ومتثل وجهة النظر هذه، حماولة توفيقية بني 
حتمل  للتكنولوجيا كغريها  فتنظر  السابقني  االجتاهني 
اجلوانب  استثمار  إجيابًيا، واملطلوب  جانًبا سلبًيا وآخر 
احلياة  جماالت  مجيع  مع  الكبري  العائد  ذات  اإلجيابية 
هلا  ينظرون  فهم  استخدامها،  خماطر  من  احلدِّ  وحماولة 
كأداة حمايدة وحبسب استعماالهتا تصنف سلًبا أو إجيااًب. 
أنظمة  على  لالعتماد  األخالقية  التحدايت  رابًعا: 

الذكاء االصطناعي:
وأنظمته  االصطناعي  الذكاء  على  االعتماد  يعد  مل 
التطبيقات  يف  واخلوارزميات  األشياء  إنرتنت  وتوظيف 
اليت تتناول مجيع جوانب النشاط اإلنساين، مل يعد خيارًا؛ 
بل أصبح واقًعا وضرورة ملواكبة التحول احلضاري الكوين 
املعاصر، ويظل السؤال امللح عن مدى إمكانية أن تكون 
أخالقية  أسس  وفق  االصطناعي  الذكاء  استخدامات 
تراعي ما إذا كان جيب أن ُتستخدم من عدمه، وما أتثري 
التطبيقات على النشاط اإلنساين من منظور أخالقي؟.
ويذكر )عباس، وصالح2005م، 240، 251(، 
بعض املخاوف اليت تشكل حتدًي لالعتماد على أنظمة 

الذكاء االصطناعي، ومنها:
معاملة اإلنسان على أنَّه آلة:

وهذا ما يؤخذ على أنظمة الذكاء االصطناعي اليت 

تتعامل مع اإلنسان على أنَّه آلة مثل بقية اآلالت اليت 
)اتيلور(  نظرية  إىل  ذلك  يف  وتستند  ما،  عماًل  تؤدِّي 
عراب علم اإلدارة، يف كتابه أسس اإلدارة العلمية وتناول 
فيه نظرية الطريقة املثلى اليت تنظر لإلنسان على أنَّه جمرد 
ديكارت، ويف  قبله كذلك  ومن  دورًا حمدًدا  يؤدِّي  آلة 
هذا حتييد للجانب اإلنساين الذي أصبح جمرد آلة حتقق 

أهدافًا سياسية واقتصادية.
التأثري على قدرات اإلنسان الذهنية:

احلاسبة  اآلالت  على  االعتماد  خالل  من  وذلك 
وغريها، مما أدَّى إىل تراجع القدرات الذهنية لإلنسان، 
وهو ما يُعرف ابخنفاض املهارة، وهي كما عرَّفها توماس 
ا التطور احلاصل يف العمل والتطور التقين، مما  يلسون أبهنَّ
يتسبب يف اخنفاض اهتمام مسؤوليات الفرد العامل إىل 

جمموعة صغرية ومتخصصة من األعمال.
اخلبرية وأنظمة  األنظمة  بتطوير  االهتمام  تزايد  ومع 
صنع القرار أصبح املرجع يف حل املشكالت هي اآللة 
الذكية وتراجعت احلاجة للعنصر البشري، ما يؤثر عل 
تؤثر  أن  ميكن  وجحودها، كما  الذهنية  قدراته  تطوير 
أنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقاته على اإلقبال على 
التخصصات العلمية وتضعف من رغبة الطالب، كما 
ظهر بعض الرتاجع يف طالب الدكتوراه يف ختصصات 

اهلندسة والعلوم منذ العام 2001م.
الذكاء  ظل  يف  االجتماعية  العالقات  إضعاف 

االصطناعي:
والثورة  التواصل  وهذا ظهر جليًّا مع ظهور وسائل 
ثورة  أنَّ  إىل  تشري  فاألدبيات  والتكنولوجيا،  املعلوماتية 
املعلومات جعلت الناس أكثر أاننية وانغالقًا على أنفسهم 
إىل  يؤدِّي  مما  الذات،  على  وانغالقًا  استهالًكا  وأكثر 
إضعاف العالقات االجتماعية. ويزداد ذلك مع ظهور 
حاالت اإلدمان لأللعاب اإللكرتونية اليت بلغت يف حالة 
اإلحصائيات. تشري  درجة 97٪ كما  إىل  هبا  التسلي 
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عن  النامجة  األخالقية  ابلقضاي  يتعلق  وفيما   
استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي وتطبيقاته فإنِّه قد 
يظهر على املدى الطويل حدوث اخرتاقات يف العديد 
واجملتمعي  األخالقي  التأثري  إىل  إضافة  اجملاالت،  من 
على األفراد واجملتمع والبيئة؛ لذلك تربز إشكالية مدى 
أخالقية استخدام الذكاء االصطناعي وتطبيقاته ابلرغم 
من إجيابياته الكبرية يف حياة األفراد واجملتمعات والتنمية 
واندرسون اندرسون  ويشري  والطب وغريها.   واالقتصاد 

 )Anderson &Anderson,2011, p:13(
إىل أمهية تطوير أخالقيات عمل اآللة، وذلك بتضمني 
منها: أسباب  لعدة  لعملها  الالزمة  لألخالقيات  اآللة 
األخالق مهمة مما حيتم التعامل اجليد من قبل اآلالت.
األخالق ممتعة، مما جيعل اآلالت مستقباًل تتمتع بتحكم 
متزايد واستقاللية أكرب تتطلب أخالقيات أكثر قوة لآللة.
إنَّ برجمة أو تعليم آلة للعمل بصورة أخالقية سوف 

تساعد على فهم األخالقيات الالزمة بصورة أفضل.
وتناولت املفوضية األوربية بعض القضاي األخالقية 
وتطبيقاته،  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  بتطوير  املرتبطة 
ومالية  وقانونية  ونفسية  اجتماعية  أتثريات  يف  واملتمثلة 
European Commis- اآليت:  النحو  إجيازها على  )ميكن 

.)sion,2018,p3

التأثريات االجتماعية: وهي تلك النامجة عن التأثري 
احملتمل للذكاء االصطناعي على سوق العمل واالقتصاد 
اإلنسان  وحقوق  الثروة،  واحتكار  واملساواة  والوظائف 

والكرامة اإلنسانية وأتثريه على الدمقراطية.
التأثريات النفسية: وهي تلك اليت تنشأ عن العالقة 
بني اإلنسان والروبوت وبني العالقات البشرية والزوجية.
نظام  من خالل  عنها  ويُعرب  املايل:  النظام  أتثريات 
تالعب التواطؤ من الذكاء االصطناعي على األنظمة املالية.
التأثريات القانونية: ويقصد هبا الطرق اليت تؤثر على 
مثل،  القانوين،  النظام  الذكاء االصطناعي على  أنظمة 
اإلجرامية،  األنشطة  يف  استخدامه  حالة  يف  املسؤولية 

واملخدرات، واحلوادث، واإلصاابت.
التأثريات البيئية: وتتجه حنو حتديت استخدام املوارد 
العينية الذي يتطلب زيدة الطلب على الطاقة، والتخلص 
من النفايت يف ظل زيدة استخدام الذكاء االصطناعي. 
الذكاء االصطناعي  يتوىل  الثقة: حيث  التأثري على 
مهاًما مهمة مثل إجراء اجلراحة يف الطب، مما يتطلب 

زيدة ثقة املستفيدين يف التقنية. 
خامًسا: املبادئ األخالقية املعاصرة لتطبيقات أنظمة 

الذكاء االصطناعي: 
يُعدُّ جمال الذكاء االصطناعي من االجتاهات احلديثة 
يف جمال الثورة التقنية، ومتطلبات استخدام أنظمة الذكاء 
تشكل  اليت  األخالقية  املعايري  وخباصة  االصطناعي، 
البحثية.  واملراكز  واحلقوقية  الدولية  للمنظمات  أولوية 
European Commis- األوربية  املفوضية  أعدت  )وقد 

للذكاء  التوجيهية األخالقية  املبادئ  sion, 2015( وثيقة 

األخالقية  األساسية  احلقوق  إىل  استناًدا  االصطناعي، 
تضمنت سبعة متطلبات تنطبق على خمتلف أصحاب 
املصلحة، الذين يشاركون يف دورة إنتاج أنظمة الذكاء 

االصطناعي، وهي:
الوكالة البشرية والرقابة: حبيث ال يسمح ألنظمة الذكاء 
تتالعب  أو  البشري  التحكم  تتجاوز  أن  االصطناعي 
ابألشخاص وإكراههم على أنظمتها، وجيب أن يكون 
قراراهتا. أو اإلشراف على  التدخل  قادرين على  البشر 
الدقة والسالمة الفنية: جيب أن تكون آمنة ودقيقة 
تكون  أن  جيب  لالخرتاق، كما  قابلة  وغري  وموثوقة 

ضامنة للسالمة اجلسدية والعقلية لإلنسان.
اخلصوصية إدارة البياانت: وترتبط اخلصوصية ارتباطًا 
وثيًقا مببدأ منع الضرر، ويتطلب منع الضرر أن تكون 
ميكن  وال  وخاصة  آمنة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

الوصول إليها من شخص آخر.
العناصر  جلميع  للتفسري  ابلقابلية  وترتبط  الشفافية: 

ذات الصلة ابلذكاء االصطناعي.
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التنوع وعدم التميز واإلنصاف: ويرتبط حبيازة الثقة 
ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة.

املسؤولية اجملتمعية والبيئية: لتحقيق االستدامة واملسؤولية 
البيئية ألنظمة الذكاء االصطناعي وتقدميها حلواًل تعاجل 
االستدامة. جمال  يف  العاملي  االهتمام  ذات  اجملاالت 
آليات  ووضع  االنصاف  مببدأ  يرتبط  املساءلة: 
لضماهنا من قبل أنظمة الذكاء االصطناعي قبل وبعد 

تطويرها ونشرها واستخدامها.
والية  تبنَّت  األمريكية  املتحدة  الواليت  ويف 
كاليفورنيا تشريعات لدعم مبادئ الذكاء االصطناعي 
Asi- )الثالثة والعشرين، اليت أقّرها معهد مستقبل احلياة 
واملفيد  املأمون  التطور  تعزيز  إىل  وهتدف   ،)lomar Al

للذكاء االصطناعي، وتشمل القضاي البحثية واألخالق 
والقيم، واعتمدت على نطاق واسع يف أحباث الذكاء 

 )The Fli Team, 2018(االصطناعي
تطوير  على  املتحدة  اململكة  حكومة  وحرصت 
االصطناعي  الذكاء  ألخالقيات  التوجيهية  املبادئ 
وأنشأت  للتكرار،  وقابل  مستدام وشفاف  الستخدام 
لتقدمي  واالبتكار  البياانت  ألخالقيات  مركزًا  احلكومة 
واألخالقي  واآلمن  املستدام  لالستخدام  توصيات 

)European Commission,,p.3( للذكاء االصطناعي
2018م  عام  سنغافورة  حكومة  أعلنت  كما 
الذكاء  أخالقيات  على  تركز  إضافية  مبادرات  عن 
األخالقية  املبادئ  من  جمموعة  وتوفري  االصطناعي 
التوجيهية، بشأن إدارة ودمج عملية صنع القرار البشري 
جمموعة  يف  التحيز  وتقليل  االصطناعي  الذكاء  يف 

)European Commission, p.3( البياانت
وأعلنت اإلمارات العربية املتحدة من خالل مكتب 
وأخالقيات  وإرشادات  مبادئ  إطالق  الذكية  ديب 
الذكاء االصطناعي، هتدف إىل تبيني سياسات منفق 
للذكاء  األخالقي  االستخدام  ومتكني  لدعم  عليها 
االصطناعي، وتشمل أن تكون، عادلة وشفافة وخاضعة 

.)13 ب.د،  الذكية،  )ديب  للشرح  وقابلة  للمساءلة 
املعاصرة  الفلسفية  الرؤية  فإنَّ  سبق  ملا  واستناًدا 
تتناول األخالقيات املرتبطة ابلعلم والذكاء االصطناعي، 
ابالستناد على فلسفة أخالق الفضيلة أو أخالق املنفعة 
على  النظريت  تلك  وتتأسس  الواجب،  أخالق  أو 
مقوالت حتاول حتييد الدين كمكوِّن يف توجيه األخالق 
ثالثة  الفلسفية يف  اآلراء  تلك  انعكست  وقد  والعلم، 
توجهات، األول يرى أنَّه إجيايب ونعمة جيب استثمارها 
مطلًقا، وكل املآخذ إمنا تنشأ عن سوء االستخدام، فيما 
يرى أصحاب التوجه الثاين أنَّه مصدر شقاء لإلنسان 
وجيب التحذير منه، فيما ينحو أصحاب االجتاه الثالث 
وتعزيز  استثماره  وينبغي  أبنَّه حمايد  توفيقي  منحى  إىل 
إجيابياته، ووضع الضوابط األخالقية للحدِّ من جتاوزات 
اليت  األخالقية  التحديت  برزت  كما  استخدامه. 
للذكاء  االصطناعي كبديل  الذكاء  استخدام  واكبت 
ا  البشري والسلوك اإلنسان، وتثري القلق واملخاوف أهنَّ
تعامل اإلنسان كاآللة واستغالله اقتصادًي وسياسًيا، مما 
يؤثر على قدراته الذهنية، ويضعف عالقاته االجتماعية 
الثقة به، وملواجهتها ظهرت بعض اجلهود  ويؤثر على 
لبعض اهليئات يف حتديد املبادئ األخالقية اليت تؤسس 
ومنها:  االصطناعي،  للذكاء  األخالقي  لالستخدام 
اخلصوصية،  وحفظ  والدقة،  البشرية،  والرقابة  الوكالة 
املسؤولية  نظام  وتطوير  والتنوع،  التعددية  ومراعاة 

واملساءلة القائم على الشفافية. 
ألخالقيات  اإلسالمية  األسس  الثالث:  املبحث 

الذكاء االصطناعي
وحتاول الدراسة يف هذا املبحث اإلجابة عن السؤال 
الثالث املتمثل يف ماهية األسس اإلسالمية ألخالقيات 

الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل ما يلي:
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أواًل: مفهوم األسس اإلسالمية لألخالق:
التعريف ابألسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي:

تعريف األسس:
األسس تشري إىل املبادئ واحملددات اليت تشمل يف 
تعريفها، بداية الشيء وأصوله ووضع حمدداته؛ إضافة إىل 
الشمولية واالتساع لغري ما قضية )خياط، 1416، 36(.

تعريف األخالق واألخالقيات:
حال  إىل  ُخلق  وهو مجع  األخالق  مصطلح  يشري 
للنفس داعية إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية، وهذه 
ابلعادة  مستفادة  أو  املزاج  أصل  من  طبيعية  إما  احلال 
والتدريب. )ابن مسكويه، 1401، 4(، ويتقارب مع 
السلوك،  على  للحكم  مقاييس  بوصفها  القيم  معىن 
وتتميز بكوهنا معيارية وتتعلق عادة مبا يصدر من الفرد 

من فعل وسلوك )الفيفي، 2006، 15(.
وبرز  نسبًيا  فهو حديٌث  األخالقيات  مصطلح  أمَّا 
وتبلور يف العصر احلديث كنتيجة ملا سببته االجتاهات 
األخالقية املتصارعة عن عالقة العلم ابلدين واألخالق، 
متزايِد  إحراٍج  من  وتطبيقاته  العلم  سببه  ما  إىل  إضافة 
األخالق والضمري األخالقي، مما أاثر ردود فعٍل تدعو إىل 
عودة األخالق، وخباصة القيم األخالقية الدينية، واستجابة 
لذلك تبلور منط جديد من التفكري يف املشكلة األخالقية 
النامجة عن تطبيقات العلم، فربز ما ُيسمَّى ابألخالقيات 
وغريها. والتقنية  البيولوجيا  تصاحب  أن  جيب  اليت 
بدأ  وأخالقيات كما  أخالق  بني كلميت  والفرق 
أنَّ  )اجلابري(  وذكره  املعاصر  األوريب  الفكر  يف  يتبلور 
األوىل حتيل إىل سلوك الفرد البشري، بينما حتيل الكلمة 
الثانية إىل القيم اليت ختصُّ اجملتمع، أي األخالق تنظم 
فضاء  األخالقيات  حني  يف  الفردية،  الفضيلة  فضاء 
القيم االجتماعية، كما جند يف أخالقيات املهنة عندما 
يتعلق املوضوع مبهنة من املهن االجتماعية كأخالقيات 
الذكاء  وأخالقيات  البيولوجيا  وأخالقيات  التعليم  مهنة 

االصطناعي )اجلابري، 2007م، 64(.

تعريف األسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي:
ا: املبادئ واملنطلقات اليت   تُعرَّف يف هذه الدراسة أبهنَّ
حتكم مسار السلوك اإلنساين، وحتدد األطر واملرجعيات 
وحضارًي،  وقيمًيا،  دينًيا،  واحلضارة،  للعلم  األخالقية 
ابهلل  اإلميان  إىل  االصطناعي  الذكاء  جمال  يف  وتستند 
القيم  لدين اإلسالم، واعتبار  الشرعية  املقاصد  ومراعاة 

اإلنسانية واحلضارية العليا حلفظ الكرامة اإلنسانية.
مكانة األخالق يف اإلسالم:

وجعلها  لألخالق،  فائقة  عناية  اإلسالم  أوىل  لقد 
اآلخرين،  ومع  نفسه  ومع  بربه  اإلنسان  عالقة  أساس 
عن كل  وهنى  مجيل  ُخلٍق حسن  بكل  اإلسالم  وجاء 
خلٍق سيٍء وقبيح )امليداين، 1374ه، 368(، فالقرآن 
الكرمي والسنة املطهرة يشكالن املصدرين األساسيني خلُلق 
املسلم، ويسنان دستورًا أخالقًيا يرسم منظومة أخالقية 
ه  توجِّ اليت  واإلرشادات  األعمال  فضائل  من  متكاملة 
املسلم يف حياته األخالقية، يقول هللا تعاىل:﴿إِّنَ َهَٰذا 
ِذيَن 

َّ ال الُْمْؤِمنِيَن  ُر  َوُيبَّشِ قَْوُم 
َ
أ ِهَي  لِّلَتِي  َيْهِدي  الُْقْرآَن 

ْجًرا َكبِيًرا﴾ )اإلسراء: 9(.
َ
ّنَ لَُهْم أ

َ
اِلحَاِت أ َيْعَملُوَن الّصَ

ويصف هللا تعاىل نبيه عليه الصالة والسالم ابخللق العظيم 
يف قوله تعاىل:﴿َوِإنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم﴾) القلم: 4(.
ألخالق  امتداد  هي  املسلمني  أخالق  وكانت 
حسنها  وامتدح  اإلسالم  أقرَّها  اليت  املأثورة  العرب 
األخالقية  النظرية  تتأسس  وبذلك  قبحها،  عن  وهنى 
بني  الوثيقة  العالقة  على  وتطبيقاهتا  اإلسالم  يف 
ودينه.  املسلم  أخالق  وبني  وأخالقه  اإلنسان  إنسانية 
 وقد ذكر )عبد الرمحن( مسلَّمتان للنظرية األخالقية 

اإلسالمية ومها: 
األوىل: مسلَّمة الصفة األخالقية لإلنسان، ومقتضى 
املسلمة أنَّه ال إنسان بغري أخالقه ويرتتب عليها احلقائق اآلتية: 

هوية اإلنسان ذات طبيعة أخالقية. 
هوية اإلنسان ليست رتبة واحدة. 

هوية اإلنسان ليست اثبتة وإمنا متغرية. 



  د. طالل بن عقيل عطاس اخلريي: األسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي "دراسة حتليلية"200

والثانية: مسلَّمة الصفة الدينية لألخالق، ومقتضى 
هذه املسلمة أنَّه ال أخالق بغري دين، ولعل هذه املسلَّمة 
تتعارض مع " العلمانية" اليت ال تقر إال بسلطان العقل 
اجملرد، ولذلك ال تتناسب مع الطبيعيني املسكونني ابلتفسري 
الطبيعي لألشياء وغريهم. )عبدالرمحن2013، 148(. 
بغري  إنسان  ال  أنَّه  املسلَّمة  هذه  مع  ويرتتب 
حقيقتها  يف  اإلنسانية  اهلوية  على  يؤيد  مما  دين، 
الِْجّنَ  َخلَْقُت  ﴿َوَما  تعاىل  قال  كما  دينية،  هوية 
.)56 )الذاريت:  لَِيْعُبُدوِن﴾  ا 

َّ إِل َوالْإِنَس 
للنظرية  ينبغي  أنَّه  )عبدالرمحن(  يؤكِّد  وابختصار 
األخالقية اإلسالمية أن أتخذ مبدأ مقتضاه أنَّ األخالق 
سطحية  ال  وعميقة  حملية  ال  أخالق كونية  اإلسالمية 
هذه  تكون  لإلنسان  أخالق  وكل  مجودية،  ال  وحركية 
احلسىن.  أخالقه  هي  تكون  أن  إال  ميكن  ال  مساته 

)عبدالرمحن،  13، 20، 170(.
اثنًيا: األسس اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي:

األساس اإلمياين الستخدامات الذكاء االصطناعي:
العلم  بني  العالقة  ماهية  حول  السؤال  حمور  وهنا 

والدين، وعالقة ذلك ابألخالق.
يف  وحضوره  األخالقي  البعد  أمهية  من  وانطالقًا 
من  وغريها  والتكنولوجيا  الوراثية  واهلندسة  الطب  جمال 
املمكنات احلضارية واملخرتعات، واليت تستند إىل قيمة 
اإلنسان ذاته، دون اعتبار للمعتقدات وموقف األدين، 
وما  االكتشافات  تلك  مع  األخالقي  التعامل  فإنَّ 
يستند  اإلسالمية  الرتبية  منظور  يف  أهداٍف  من  حتققه 
جاءت  اليت  وشريعته،  وحقائقه  ابهلل  اإلميان  إىل  أواًل 
لتحقيق مصلحة اإلنسان، فالدين اإلسالمي هو أساس 
األخالق، كما أنَّ األخالق هي أساس العلم من منظور 
الرتبية اإلسالمية، فاإلسالم من خالل القرآن والسنة قدَّم 
لإلنسانية نظاًما تربويًّ أخالقيًّا علمًيا شاماًل للحياة كلها، 
وللحضارة يف أرقى ما تصل إليه، وتقوم تلك املنظومة 

األخالقية على الدين اإلسالمي الذي هو مصدر األمر 
الصحيحة. عقيدته  على  ويستند  اإلسالم  يف  اخللقي 
اإلميان  على  يقوم  اإلسالم  يف  األخالق  وجوهر 
من  تعاىل  به  هللا  أمر  ومبا  له،  شريك  ال  وحده  ابهلل 
واجلماعة،  للفرد  السلوك  وقواعد  النفس  ألدب  قواعد 
مما جيعل اإلميان ابهلل تعاىل الركيزة  األساسية يف النظام 
األخالقي وهو القيمة األعلى اليت تنبثق منها بقية القيم 
الذكاء  جمال  وإذا كان   ،)34 1966م،  )اجلمايل، 
االصطناعي هو األحدث من جماالت العلم اليت ابتت 
تتحكم يف واقع اإلنسان وتتطلب معيارًا للتحكم على 
استخداماهتا،  يف  والشر  واخلري  واحلق  واخلطأ  الصواب 
والعلم  واخللق  اإلميان  أنَّ"  تُقرر  اإلسالمية  الرتبية  فإنَّ 
كلها تشكل وحدة مرتابطة متفاعلة يف املنظومة القيمية 
أساس  واألخالق  األخالق،  أساس  فاإلميان  القرآنية 
الصاحل.  العمل  الصحيح أساس  والعلم  الصحيح  العلم 

)اليماين، 2009م، 207( 
وال  اإلسالم،  يف  األخالق  مصدر  هو  الدين  إنَّ 
للرتبية  اإلسالمي  املنظور  والعلم يف  الدين  بني  تعارض 
إذ  األخالق،  على  العقالنية  إضفاء  مع  يتعارض  وال 
)الكتاين،  إميانية  عقيدة  بدون  أخالق  قيام  يتسىن  ال 

2011م، 16(.
اإلميان ابهلل أبركانه،  يتمثل يف  اإلمياين  األساس  إنَّ 
وخباصة ذات الصلة ابلكون وتطورات احلياة واملستقبل 
والتطور املادي املصاحب هلا وكل ذلك يقتضي التسليم 
وما  الكون،  خلق  يف  وتفرده  تعاىل  هللا  بقدرة  املطلق 
اإلنسان  خلق  وهللا  نواميس  من  شؤونه  يدير  وما  فيه 
وخلق العقل وكل ما حيدث بتقدير هللا، يقول هللا تعاىل: 
يوم  قبضته  مجيًعا  واألرض  قدره  حق  هللا  قدر  )وما 
القيامة والسموات مطويت بيمينه سبحانه وتعاىل عما 

يشركون( )الزمر:67(.
الذكاء  استخدامات  فإنَّ  اإلسالم  ضوء  ويف 
االصطناعي وتطبيقاته، جيب أال تغفل ابتداًء أنَّ اخللق 
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قال هللا  وتعاىل، كما  تبارك  هبما هلل  يتعلق  وما  واألمر 
رَْض 

َ
َماَواِت َوالْأ ِذي َخلََق الّسَ

َّ ُ ال تعاىل: ﴿إِّنَ َرّبَُكُم الّلَ
يَّاٍم ُثّمَ اْسَتَوٰى عَلَى الَْعرِْش ُيْغِشي الّلَيَْل الّنََهاَر 

َ
فِى ِسّتَةِ أ

َراٍت  ُمَسّخَ َوالّنُُجوَم  َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالّشَ َحثِيًثا  َيْطلُُبُه 
ُ َرّبُ الَْعالَِميَن﴾  ْمُرۗ  َتَباَرَك الّلَ

َ
لَا لَُه الْخَلُْق َوالْأ

َ
ْمرِهِۗ  أ

َ
بِأ

)األعراف جزء من اآلية 54(. وبذلك فإنَّ اإلميان ابهلل 
تنطلق  قيمة  احلاسوبية  التقنيات  هذه  جيعل الستخدام 
أهدافه  وتوجيهه حنو  اإلنسان  تنظيم حياة  منها، وهي 
وغايته حنو عبادة هللا وتوحيده والتعلق مبا أعده هللا ووعد 
به، كما يدلُّ على أنَّ هللا تبارك وتعاىل هو الذي أمدَّ 
اإلنسان هبذا العقل وأمره ابإلرادة لتسخريه يف بناء الكون 
واستثمار طاقاته، ومن ضمنها ما توصل إليه يف جمال 
الذكاء االصطناعي من تطبيقات ميكن اإلفادة منها، يف 
حتقيق كرامة اإلنسان وأمنه وسدِّ حاجاته وإعانته على 
حتقيق غايته وهي عبادة هللا، قال تعاىل: "وما خلقت اجلن 
واإلنس إال ليعبدون" )الذاريت:56(، كما أنَّ اإلميان 
ينهى عن ممارسة أي عمل يف هذا اإلطار ميكنه صرف 
اإلنسان عن غايته أو إسناد القدرة لغري هللا انهيك عن 
اإلضرار حبياته أو حاجاته أو احمليط الذي يعيش فيه.
إنَّ اإلميان ابهلل وفق هذا األساس يضع األمور يف نصاهبا، 
فالقدرة اخلارقة هلل وحده واالستحالف اإلجيايب لإلنسان 
والنفس.  والروح،  والقلب،  ابلعقل،  واملزوَّد  املخلوق 
تقوم  وعليه  اإلميان،  أركان  أحد  ابلغيب  واإلميان 
االصطناعي  الذكاء  استخدام  يف  األخرى  األسس 
)عامل  تعاىل:  قال  إال هللا  يعلمه  فالغيب ال  وتطبيقاته، 
الغيب والشهادة فال يظهر على غيبه أحدا(، )اجلن:26 
(، ومن مثَّ فإنَّ كل ما ينتمي لعلم الذكاء االصطناعي 
العقل  إنتاج  إطار  يف  وهو  الغيب،  علم  دون  هو 
يف  يظل  فإنَّه  األمر  هذا  أيًّ كان  وحمدوديته،  البشري 
إطار العلم واملعرفة اليت ترصدها آليات العقل البشري، 
عن  اإلسالمي  للتصور  عظيم  أساس  ابلغيب  فاإلميان 
اخلالق والوجود والكون واحلياة واإلنسان، ويدفع وحيفز 

وتطبيقاته  االصطناعي  للذكاء  األفضل  االستثمار  إىل 
واألخالق  الصحيحة  اإلسالمية  املعتقدات  إطار  يف 

املوجَّهة. 
ومن مرتكزات األساس اإلمياين الستخدامات الذكاء 
فاعتقاد  اآلخر،  ابليوم  اإلميان  وموجهاته  االصطناعي 
املآل واإلميان ابآلخرة املسؤولية واجلزاء يوجه االستخدام 
اليت  التجاوزات  من  وحيدُّ  االصطناعي،  للذكاء  اخلري 
للذكاء  استخداماهتم  يف  املسلمون  يتجنبها  أن  جيب 
م يف حقيقة األمر حماسبون  االصطناعي وتطبيقاته، وأهنَّ
يوم القيامة عنها وجيزون هبا إن خريًا فخريًا وإن شرًا فشرًا، 
ع على االستخدام اإلجيايب  فاإلميان ابليوم اآلخر ُيشجِّ
التفكري  وحيفز  االصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات  النافع 
املستقبلي يف جوانب احلياة املختلفة، وليس كما يشاع 
قال  ذلك،  يعيق من  واملادية  الوضعية  النظرية  قبل  من 
تَنَس  َولَا  الْآِخَرةَ ۖ  اَر  الّدَ  ُ الّلَ آتَاَك  فِيَما  تعاىل:﴿َوابَْتِغ 
ُ إِلَيَْكۖ  َولَا  ْحَسَن الّلَ

َ
ْحِسن َكَما أ

َ
نَْياۖ  َوأ نَِصيَبَك ِمَن الّدُ

َ لَا ُيحِّبُ الُْمْفِسِديَن﴾ رِْض ۖ إِّنَ الّلَ
َ
َتبِْغ الَْفَساَد فِى الْأ

)القصص:77(، وعلى ذلك فإنَّ استخدامات الذكاء 
إذا كان ميكن  ما  حُتدِّد  اإلمياين  إطار األساس  االصطناعي يف 
استخدامها واستثمارها أم ال؛ إذ ال بد أن يتسق اإلطار الفكري 
ملنظومة البياانت والوسائل والغايت مع حقائق اإلميان ابهلل 
وأركانه، وحماولة توجيه تلك الثورة مع حقائقه والرد على 

الشبهات اليت ختالفه. 
وأن توضع املبادئ واألطر األخالقية املعيارية لتلك 
االستخدامات والتطبيقات، يف ضوء التصور اإلسالمي 
لإلنسان والكون واحلياة املستند إىل التوحيد واإلميان ابهلل.
ومما سبق فإنَّ األساس اإلمياين أساس أخالقي، وهو 
أساٌس علمي يستند إىل التصور اإلسالمي حلقيقة اخلالق 
والكون  لإلنسان  اإلسالمي  والتصور  وتعاىل  سبحانه 
واحلياة، وال شك أنَّ هذا يضع العقل املسلم يف ميزان 
دقيق بني متطلبات الروح واجلسد ومتطلبات احلياة الدنيا 
واحلياة اآلخرة يف إطار أخالقي، يستمد قانونه من الربِّ 
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سبحانه وتعاىل ومن األساس اإلمياين، خبالف النظريت 
األخرى اليت تستمد قوانينها من الوضع البشري واملتحيز 

غالًبا حنو معتقداته الوضعية.
األساس املقاصدي الستخدامات الذكاء االصطناعي:
وهذا األساس يستند إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية 
واليت تستند بدورها على األساس اإلمياين، وتعدُّ انعكاًسا 
له وتطبيًقا عملًيا لإلميان يف حياة األفراد واجلماعات. 

املصاحل  ا:  أبهنَّ اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  وتُعرَّف 
العاجلة واآلجلة اليت أرادها هللا عز وجل من دخوهلم يف 
اإلسالم وأخذهم بشريعته. وهي الغايت اليت تستهدفها 
الشريعة اإلسالمية لتحقيق مصاحل العباد، فالشريعة تدور 
مع مصاحل العباد لتحقيقها يف ضوء حقائق اإلميان ابهلل 
والعلل  ابحلكم  املقاصد  عن  ويعرب  ومقتضياته،  وأركانه 
واملعاين واملصاحل، كما يُعرب عنها يف القرآن الكرمي والسنة 
املطهرة ابإلرادة، ويُعرب عن املصاحل كذلك ابخلري والنفع 
واحلسنات، وعن املفاسد ابلشر والضر واإلمث والسيئات 
ابن )عاشور(  )حبيب، 1427ه، 18-19(، ويؤكد 
هذا األساس ويشري أنَّه ال ميرتي أحد يف أنَّ كل شريعة 
شرعت للناس أنَّ أخالقها ترمي إىل مقاصد مرادة ملشرعها 
احلكيم تعاىل، إذ قد ثبت ابألدلة القطعية أنَّ هللا ال يفعل 
َخلَْقَناُكْم  ّنََما 

َ
أ فََحِسبُْتْم 

َ
تعإىل:﴿أ قال  عبثًا  األشياء 

)املؤمنون:115(. تُرَْجُعوَن﴾  لَا  إِلَيَْنا  نَُّكْم 
َ
َوأ َعَبًثا 

ومن أعظم ما اشتمل عليه خلق اإلنسان، خلق قبوله 
التمدن الذي أعظمه وضع الشرائع له، وشريعة اإلسالم 
يَن  هي أعظم الشرائع وأقومها، كما دلَّ قوله تعاىل: ﴿إِّنَ الّدِ
ا 

َّ وتُوا الِْكَتاَب إِل
ُ
ِذيَن أ

َّ ِ الْإِْسلَاُمۗ  َوَما اْخَتلََف ال ِعنَد الّلَ
ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم الْعِلُْم َبْغًيا بَيَْنُهْمۗ  َوَمن يَْكُفْر بِآيَاِت 
َ َسِريُع الْحَِساِب 19﴾ )آل عمران: 19(. ِ فَإِّنَ الّلَ الّلَ

لنا  يوجب  والسنة  القرآن  من  أدلة كثرية  واستقراء 
اليقني أبنَّ أحكام الشريعة اإلسالمية منوطة حبكٍم وعلٍل 
عاشور،  )ابن  واألفراد  للمجتمع  العام  للصاحل  راجعة 

1428ه، 12(.

واملقصد العام من الشريعة والتشريع هو حفظ نظام 
األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو نوع 
اإلنسان، لصالح عقله وصالح عمله وصالح ما بني 
يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه )ابن عاشور، 

1428ه، 60(.
واستناًدا إىل تقسيم املقاصد إىل ضرورات وحاجيات 
يف  املعتربة  األسس  من  أساًسا  تعدُّ  ا  فإهنَّ وحتسينات، 
يف  املعاصرة  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  استخدام 

حياة األفراد واجلماعات.
الضرورات  جانب  حتديد  على  الباحث  ويقتصر 
اخلمس اليت جاءت الشريعة حلفظها، وهي الدين والنفس 
معياريًّ  أساًسا  متثل  وكيف  والعرض،  واملال  والعقل 
واملقاصد  وتطبيقاته.  االصطناعي  الذكاء  ألخالقيات 
الضرورية اليت حتفظ هبا الكليات اخلمس: الدين والنفس 
عداها  وما  املقاصد  أهم  تعدُّ  واملال،  والنسل  والعقل 
مكمل هلا، واحملافظة عليها تكون كما أابنه الشاطيب يف 
الضروريت أبمرين: أحدمها:  املوافقات أنَّ حفظ هذه 
ما يقيم أصل وجودها، والثاين: ما يدفع عنها االختالل 

الذي يعرض هلا )ابن عاشور، 1428ه، 63(. 
استخدامات  أخالقيات  فإنَّ  سبق  ما  ضوء  ويف 
الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف ضوء مقاصد الشريعة 
األول  حمورين:  خالل  من  حتدد  أن  ميكن  اإلسالمية، 
حفظ  يف  املتمثلة  الشريعة  مقاصد  وأنَّ  الوجود،  حمور 
الكليات اخلمس تُعّزِز كل ما من شأنه احملافظة عليها 
هذه  مباركة  ذلك  ومن  املشروعة،  ابلوسائل  وصيانتها 
احلياة  جودة  حتسني  يف  أسهمت  اليت  التقنية  الثورة 
خالل  من  واألموال،  والعقول  األرواح  على  واحملافظة 
تطبيقاهتا يف شىت جماالت احلياة، وخباصة الصحية وأزمة 
كوروان دليل على ذلك، كذلك التعليم وكيف استفادت 
حتقيق  يف  وأساليبها  الضخمة  البياانت  من  اإلنسانية 
يتوجب  حيث  العدم؛  جانب  والثاين:  معريف.  اقتصاد 
أن تقوم استخدامات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته يف 



203 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 185-210،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

والتحذيرات  ابلنواهي  اباللتزام  الشرعية  املقاصد  ضوء 
اليت تقدح يف العقيدة وتؤدِّي إىل الشرك وهتديد الدين، 
أو  أخالقها  أو  النفس  إهالك  إىل  تؤدِّي  اليت  وكذلك 
واحنرافه  إفساده  أو  العقل  أو ضياع  هبا،  الضرر  إحلاق 
الفكري وحفظ النسل والعرض ابجتناب كافة الوسائل 

احملرمة شرًعا )حبيب، 1427ه، 330-315(. 
استخدام  توجه  ومبادئ  أخالقيات  بناء  أنَّ  كما 
الذكاء االصطناعي يف ضوء املنظومة اإلسالمية يتأسس 
الفرد  مصاحل  وحيفظ  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  على 

واجلماعة عقيدة وشريعة وسلوًكا.
 األساس القيمي الستخدامات الذكاء االصطناعي:

اإلمياين  األساس  على  يستند  الذي  األساس  وهو 
واملقاصد الشرعية، ويتعلق ابرتباطها ابلقيم املرجعية واليت 
، ويعدُّ معيارًا ألخالقيات  متثل مشرتًكا إنسانًيا وحضاريًّ
 Values استخدامات الذكاء االصطناعي، كما تعدُّ القيم
أحد أبرز عناصر التأثري يف التغيري املستقبلي، إضافة إىل 
املعتقدات وصورة املستقبل واختاذ القرار )غيث، ومرمي، 

1996م، 290(.
األول:  مستويت:  ثالثة  يف  ابلعلم  القيم  وتقرتن 
القيم اليت تسبق االشتغال ابلعلم، وهي تلك اليت ينشأ 
العلم ورجل العلم يف أحضاهنا يف مرحلة اتريية معينة. 
كما تتمثل يف ثقافة العصر وموقفها من مسائل العلم، 
والثاين: القيم الباطنة يف العلم، الثالث: القيم اليت يؤدِّي 
)قنصوة،  اإلنساين  العامل  قيم  إىل  ويضيفها  العلم  إليها 

2010م، 226(.
وال شك أنَّ األساس القيمي من منظور الرتبية اإلسالمية 
إىل  يستند  االصطناعي،  الذكاء  استخدام  ألخالقيات 
أساس العالقة العضوي بني العلم واألخالق يف األصول 
التكامل كما  فاألصل  األخالقية،  العلمية  واملمارسات 
ا بُعثت  ورد يف احلديث الصحيح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " إمنَّ
ألمتم مكارم األخالق ". ويف رواية "صاحل األخالق". 

)األلباين، 1406هـ، حديث رقم 2833(. 
بدون  للعلم  قيمة  ال  اإلسالمية  الرؤية  ظل  ويف 
أخالق، كما ال قيمة هلما بدون الدين اإلسالمي الذي 
رؤية احلياة ومنهجها الشامل، فالعلم بدون أخالق قد 
اإلنسان وحضارته،  حياة  على  نتائج كارثية  إىل  يصل 
وقتل  وحروب  تدمري  من  واضحة  ذلك  يف  والشواهد 
وانتهاك للخصوصيات، كما أنَّ القيم بدون معرفة تؤول 
إىل اجلهل واجلهل أساس كل الشرور. ومل توفق النهضة 
العلمية املعاصرة عندما حاولت الفصل الكلي بني العلم 
بدعوى  األخالق  العلم من سلطة  أو حترير  واألخالق 
العوة إىل عودة  تتداعى حنو  اليوم  املوضوعية، وها هي 
العلم أخالقًيا حلماية اإلنسان ويف  األخالق، مما جيعل 
الرؤية اإلسالمية تكون الدعوة إىل جعل كلٍّ من العلم 
واألخالق حتت مظلة الدين اإلسالمي، وهو ما يشكل 
فرقًا جوهريًّ بني منطلقات الفلسفات ألخالقيات الذكاء 
املبادئ  االصطناعي الذي يكمن يف توهم فصلها عن 
منطلق  وبني  ونسبية  تطبيقية  أهنا  بدعوى  األخالقية، 
الرتبية اإلسالمية لألخالقيات املرتبط ارتباطًا عضوًي، مع 
املبادئ وال ينفك عنها استناًدا إىل األصول اإلسالمية.  
ألخالقيات  تؤسس  اليت  واملبادئ  القيم  أبرز  ومن 

الذكاء االصطناعي وأنظمته وتطبيقاته، ما يلي:
التقوى: 

تقوى  ومقصدها  اإلسالم  يف  مركزية  قيمة  والتقوى 
هللا، ويدور معناها حول جتنب كل ما يؤمث من فعل أو 
الثواب  ابتغاء  من  واخلوف  ابهلل  اإلميان  مثرة  وهي  ترك 
أساًسا  حيث كوهنا  ومن  واآلخرة؛  الدنيا  يف  واألجر 
ا تشكِّل رادًعا  فإهنَّ الذكاء االصطناعي،  الستخدامات 
لكافة األطراف املرتبطة هبذا اجملال من انتهاك احلرمات 
حتقق  طبيعة  أو  أو كائٍن  إنساٍن  أبيِّ  الضرر  وإحلاق 
ا سبب يف حتصيل  مصاحل األفراد واجلماعات، كما أهنَّ
العلم، يقول هللا تعاىل: )واتقوا هللا ويعلمكم هللا(، )سورة 
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البقرة، 282(.
الكرامة اإلنسانية وحفظ اخلصوصية:

فاإلنسان قيمة يف ذاته، وكرامته قيمة أساسية معيارية 
لكلِّ ما يتصل به، وقد جاء القرآن الكرمي بتأكيد أصالة 
الكرامة اإلنسانية وترسيخ إحساس اإلنسان هبا ودفاعه 
عنها، قال تعاىل:﴿َولََقْد َكّرَْمَنا بَنِي آَدَم َوَحمَلَْناُهْم فِى 
عَلَٰى  لَْناُهْم  َوفَّضَ ّيَِباِت  الّطَ ّمَِن  َوَرَزْقَناُهم  َوالَْبْحرِ  الْبَّرِ 
لذلك  )اإلسراء:70(،  َتْفِضيلًا﴾  َخلَْقَنا  ْن  ّمِّمَ َكثِيٍر 
ويف إطار استخدامات الذكاء االصطناعي يؤكِّد اإلسالم 
على احرتا م كرامة اإلنسان وحفظ خصوصيته، وعدم 
السماح ابنتهاكها، األمر الذي يتطلب أن تكون أنظمة 

الذكاء االصطناعي وتطبيقاته آمنة وموثوقة.
الصدق والشفافية: 

الصدق بوصفه مطابقة القول للواقع واالعتقاد يدلُّ 
على القيمة اخللقية املتالزمة مع التقوى واحلق واإلميان 
يف  األخرى  القيم  من  للعديد  مرجعية  قيمًة  ويعدُّ  به، 
ويتجلى  واملسؤولية  والوفاء  اإلسالمية كالشفافية  الرتبية 

ذلك، فيما يلي )الكتاين، 2011(: 
التزام املؤمن مبا يعاهد هللا عليه يف إميانه.

إخبار اإلنسان عن الوقائع املسؤول عنها كما هي.
التزام اإلنسان يف سلوكه مبا التزم به من الصدق يف 

مواقفه ومعامالته.
أتيت  لذلك  شامل،  معىن  مدلوله  يف  فالصدق 
الشفافية يف مقدمة األخالقيات اليت يتطلبها استخدام 
البياانت  تكون  أن  ينبغي  حيث  االصطناعي؛  الذكاء 
قابلة للتفسري كما هي، وكذلك يكون لدى املستخدم 
قدرة على تتبعها وشرحها منًعا للتدليس وإخفاء احلقائق 
املخاطر  وكشف  النزاهة  من  عاٍل  مستوى  وحتقيق 

والتحديت بكل صدٍق وجترد.  

العدل واإلنصاف: 
والعدل مبدأ إسالمي وقيمة إنسانية مرجعية، أصله 
َوالْإِْحَساِن﴾  بِالَْعْدِل  ُمُر 

ْ
يَأ  َ الّلَ ﴿إِّنَ  تعاىل:  هللا  قول 

)النحل، من اآلية90(، والعدل واإلنصاف مما تواطأت 
مستقر  وهو  احلكيمة  والعقول  السماوية  الشرائع  عليه 
يف الفطرة، ويعدُّ حًقا أصياًل من حقوق اإلنسان.)ابن 
عاشور، 174، 1431(، وعليه تتأسس استخدامات 
الذكاء  جمال  يف  وخباصة  والتقنية،  العلم  أنتجه  ما 
واملساواة، كما  اإلنصاف  يتطلب  الذي  االصطناعي 
تبنتها بعض اجلهات واملراكز  اليت  املواثيق  أقرت بذلك 

املهتمة أبخالقيات العلم وأنظمة الذكاء االصطناعي.
املسؤولية واملساءلة:

املسؤولية قيمة تؤكِّد حالة يكون فيها اإلنسان صاحلًا 
للمؤاخذة واملساءلة عن أعماله وملزًما بتبعاهتا املختلفة، 
فإنَّ معىن أن يكون اإلنسان مسؤواًل هو أنه حياسب عن 
تصرفاته مبحض حريته وجعل ضمريه ووعيه مسؤواًل عن 
سلوكه. ويف اإلسالم تبدأ املسؤولية من االلتزام املباشر 
بني العبد وخالقه عز وجل، كما نظم العالقة بني األفراد 
ونظمها بني اإلنسان وبقية مكوانت احلياة، قال تعاىل: 

﴿َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ )احلجر: 92 – 93(
بني  العالقة  يف  أساسي  املساءلة كمفهوٍم  وأتيت 
جمال  يف  اآلخرين  حقوق  على  واحملافظة  األشخاص 
للمسؤولية  ونتيجة  وأنظمته،  االصطناعي  الذكاء 
والصالحية اليت أاتحت للجهات املسؤولة عن البياانت 
العمل يف  أو  السلطة  من  ومكَّنتها  وتطبيقاهتا  وإداراهتا 
يف  ذلك  وكل  اآلخرين،  حياة  يف  مؤثرة  قرارات  اختاذ 
النزاهة  لضمان  اإلسالمية  األخالقية  املسؤولية  إطار 
واإلنصاف واألمن والسالمة لألفراد واجملتمع من أنظمة 
ونشرها  تطويرها  وبعد  قبل  ونتائجها  وتطبيقاته  الذكاء 

واستخدامها.
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األساس احلضاري ألخالقيات الذكاء االصطناعي:
احلضاري  البعد  على  يستند  األساس  وهذا   
مع  للعالقة  وحتديًدا  تنظيًما  تشكل  اليت  لألخالقيات 
اآلخر من انحية، وعامل األشياء اليت حتيط ابإلنسان يف 
الكون من انحية أخرى، يف نظرة واقعية لطبيعة العصر 
واألوضاع احمليطة به والتفاعل البناء معه، فالقيم األخالقية 
تعدُّ امليزان الذي يوجه حركة اإلنسان وفعله احلضاري، 
وعلى ذلك قامت احلضارة اإلسالمية اليت تعدُّ أخالقية 
يف مقاصدها وآداهبا اليت حتفظ كرامة اإلنسان وترتقي 

إبنسانيته. )لعيايف، 1434ه، 110(.
واألساس احلضاري فيما يتعلق ابستخدامات الذكاء 
االصطناعي يتحدد من خالل ضابطني حيكمان العالقة 
1432ه،  )اخلطيب،  ومها:  والكون  اإلنسان  بني 

.)168-167
احلاجة  وفق  الكون  مبعطيات  االنتفاع  إىل  الدعوة 

وعلى مقتضى احلال.
النهي عن املبالغة يف التعامل مع عطاءات الكون مما 

ال خري فيه. 
وهو هبذا املعىن يتكامل مع األسس اإلسالمية اإلميانية 
واملقاصدية والقيمية اليت تضبط املسار احلضاري املادي، 
ويتجاوز  االصطناعي،  الذكاء  جمال  يف  التطور  ومنه 
واألخالق،  العلم  عن  الدين  حتيد  اليت  األسس  تلك 
ويؤكِّد )الدغيش، 1425، 27-54(، بعض مؤشرات 
التكامل مع األسس السابقة هلذا ألساس يف التعامل مع 

اآلخر، حسب الرؤية اإلسالمية، كما يلي:
التعارف والتعاون على الرب والتقوى.  

 - الكرامة اإلنسانية.
- احلرية يف االختيار.    

- إنصاف اآلخر واملوضوعية يف احلكم عليه.   
حلركة  ضابطًا  يعدُّ  احلضاري  تفاعله  يف  فاإلسالم 
التفاعل  الكون وعمارته، وإذا كانت احلضارة هي مثرة 
حقائق  جاءت  فقد  األشياء،  وعامل  اإلنسان  بني 

الوحي لرتسم تلك العالقة وهتذهبا وحتدد كيفية التعامل 
وحدة  وبينهما  الكون  من  جزء  فاإلنسان  إطارها،  يف 
وجودية، ومصري واحد إىل هللا، وأي تصور للعالقة خارج 
هذا اإلطار يُؤذن بفساٍد مادي وحضاري وأزمات بيئية، 
تنشأ عن طغيان اإلنسان على عامل األشياء، فكيف إذا 

كان من طغيان الذكاء االصطناعي على اإلنسان؟
  ومن هنا فاألساس احلضاري ألخالقيات الذكاء 
حيقق  الذي  اإلحسان  عالقة  على  يقوم  االصطناعي 
آخر،  جانب  من  املفاسد  ومينع  جانب،  من  اإلتقان 
على كل  اإلحسان  هللا كتب  إنَّ   " ملسو هيلع هللا ىلص:  النيب  يقول 

شيء")مسلم، 1425، حديث رقم1955(.
يستند  اإلسالمي  التصور  فإنَّ  سبق  ما  ضوء  ويف 
العقيدة  إىل  االصطناعي  للذكاء  األخالقي  إطاره  يف 
احلضارية،  وخمرجاته  للعلم  منطلًقا  واألخالق  والشريعة 
الشرعية لدين  املقاصد  من خالل اإلميان ابهلل ومراعاة 
اإلسالم واعتبار القيم اإلنسانية واحلضارية العليا حلفظ 
الكرامة اإلنسانية، فاألساس اإلمياين أساٌس أخالقي وهو 
أساٌس علمي يستند إىل التصور اإلسالمي حلقيقة اخلالق 
والكون  لإلنسان  اإلسالمي  والتصور  وتعاىل  سبحانه 
واحلياة، خبالف النظريت األخرى اليت تستمد قوانينها 
من الوضع البشري واملتحيز غالًبا حنو معتقداته الوضعية. 
كما إنَّ بناء أخالقيات ومبادئ توجه استخدام الذكاء 
يتأسس  اإلسالمية  املنظومة  ضوء  يف  االصطناعي 
الفرد  اإلسالمية، وحيفظ مصاحل  الشريعة  مقاصد  على 
ذات  القيم  ويُعّزِز  وسلوًكا،  وشريعة  عقيدة  واجلماعة 
العالقة بضبط استخداماته، ومنها: تقوى هللا، الكرامة 
والشفافية،  والصدق  اخلصوصية،  وحفظ  اإلنسانية 

والعدل واإلنصاف، واملسؤولية واملساءلة.
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النتائج والتوصيات واملقرتحات
أواًل: النتائج:

على  واإلجابة  أهدافها  ضوء  يف  الدراسة  توصَّلت 
أسئلتها إىل النتائج اآلتية:

املعاصر  مبفهومه   - االصطناعي  الذكاء  يشكِّل 
وتطبيقاته -عالمة حضارية  وأمهيته وخصائصه  املتطور 
فارقة، ووجًها حضاريًّ لإلنسان املعاصر، وأصبح واقًعا 

وضرورة ملواكبة التطور احلضاري.
وإسهامات كبرية  إجيابيات  االصطناعي  للذكاء  إنَّ 
يف مساعدة اإلنسان يف شىت اجملاالت وأكثرها إحلاًحا 
وحاجًة كالصحة، والطب، والتعليم، واألمن، والصناعة.
املفرط  االستخدام  سلبيات  من  متزايد  قلق  هناك 
لإلنسان  هتديد  من  يسببه  وما  االصطناعي،  للذكاء 
يف خصوصيته وكرامته وفرصته يف العمل، مما دفع كثري 
من اهليئات إىل بذل اجلهد يف حتديد األخالقيات اليت 

تضبط مساره وحتدُّ من خطورته.
ابلرغم من اجلهود الدولية املتالحقة يف سبيل وضع 
ا  أسس وأطر أخالقية الستخدام الذكاء االصطناعي فإهنَّ

يف العاملني العريب واإلسالمي ما زالت دون املستوى. 
تتناول الرؤية الفلسفية املعاصرة األخالقيات املرتبطة 
فلسفة  على  ابالستناد  االصطناعي،  والذكاء  ابلعلم 
أخالق الفضيلة أو أخالق املنفعة أو أخالق الواجب، 
حتييد  حتاول  مقوالت  على  النظريت  تلك  وتتأسس 

الدين كمكون يف توجيه األخالق والعلم.
من أبرز التحديت األخالقية اليت واكبت استخدام 
والسلوك  البشري  للذكاء  االصطناعي كبديل  الذكاء 
اإلنسان، وتثري القلق واملخاوف أهنا تتعامل مع اإلنسان 
كاآللة واستغالله اقتصادًي وسياسًيا، مما يؤثر على قدراته 
الذهنية، ويضعف عالقاته االجتماعية ويؤثر على الثقة به.
املبادئ  حتديد  يف  اهليئات  لبعض  جهود  برزت 
للذكاء  األخالقي  لالستخدام  تؤسس  اليت  األخالقية 

والدقة،  البشرية،  والرقابة  الوكالة  ومنها:  االصطناعي، 
وتطوير  والتنوع،  التعددية  ومراعاة  اخلصوصية،  وحفظ 

نظام املسؤولية واملساءلة القائم على الشفافية. 
األخالقي  إطاره  يف  يستند  اإلسالمي  التصور  إنَّ 
واألخالق  والشريعة  العقيدة  إىل  االصطناعي  للذكاء 

منطلًقا للعلم وخمرجاته احلضارية.
الرؤية اإلسالمية  الذكاء االصطناعي يف  أخالقيات 
كما حدَّدهتا هذه الدراسة تعرب عن املبادئ واملنطلقات اليت 
حتكم مسار السلوك اإلنساين، وحُتدِّد األطر واملرجعيات 
وحضارًي.  وقيمًيا،  دينًيا،  واحلضارة،  للعلم  األخالقية 
تستند األخالقيات يف جمال الذكاء االصطناعي إىل 
اإلميان ابهلل ومراعاة املقاصد الشرعية لدين اإلسالم واعتبار 
القيم اإلنسانية واحلضارية العليا حلفظ الكرامة اإلنسانية.
على  ابستنادها  اإلسالمية  األخالقية  النظرية  تتميز 
والصفة  لإلنسان،  األخالقية  الصفة  مها:  مسلَّمتني 

الدينية لألخالق. 
أساٌس  وهو  لألخالق  أصل  اإلمياين  األساس  إنَّ  
اخلالق  حلقيقة  اإلسالمي  التصور  إىل  يستند  علمي 
والكون  لإلنسان  اإلسالمي  والتصور  وتعاىل  سبحانه 
واحلياة، خبالف النظريت األخرى اليت تستمد قوانينها 

من الوضع البشري واملتحيز غالًبا حنو معتقداته.
الذكاء  استخدام  توجه  ومبادئ  أخالقيات  بناء  إنَّ 
يتأسس على  املنظومة اإلسالمية  االصطناعي يف ضوء 
مقاصد الشريعة اإلسالمية وحيفظ مصاحل الفرد واجلماعة 

عقيدة وشريعة وسلوًكا.
اإلسالمية  الرتبية  منظور  من  القيمي  األساس  إنَّ 
إىل  يستند  االصطناعي  الذكاء  استخدام  ألخالقيات 
أساس العالقة العضوي بني العلم واألخالق يف األصول 
واملمارسات العلمية األخالقية، ويعزز القيم ذات العالقة 
بضبط استخداماته، ومنها: تقوى هللا، الكرامة اإلنسانية 
والعدل  والشفافية،  والصدق  اخلصوصية،  وحفظ 

واإلنصاف، واملسؤولية واملساءلة. 
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ابستخدامات  يتعلق  فيما  احلضاري  األساس  إنَّ   
الذكاء االصطناعي يتحدد من خالل االنتفاع مبعطيات 
عطاءات  مع  التعامل  يف  املبالغة  عن  والنهي  الكون، 

الكون غري املفيدة.
اثنًيا: التوصيات:

توصي الدراسة مبا يلي: 
تبين  على  واإلسالمي  العريب  اإلطارين  يف  العمل 
سياسات تضمن التوظيف األخالقي للذكاء االصطناعي، 
والقيمية. واملقاصدية  اإلميانية  األسس  على  يستند 
جيب على كافة األطراف املرتبطة ابلذكاء االصطناعي 
املستفيدين  أو  املربجمني  أو  املصلحة  أصحاب  سواء 

مراعاة الُبعد األخالقي املستند إىل األسس اإلسالمية.
اململكة  يف  حملًيا  متخصصة  وهيئات  مراكز  إنشاء 

العربية السعودية إقليميًّا تتبىن مراجعة
وإعادة  االصطناعي،  الذكاء  وأخالقيات  مبادئ 

إنتاجها يف ضوء ثقافتنا العربية وأصوهلا اإلسالمية.
اثلثًا: املقرتحات:

الباحث  فإنَّ  البحثي  القصور  جلوانب  استكمااًل 
يقرتح إجراء مزيٍد من الدراسات، ومنها:

األسس  ضوء  يف  أخالقي  مليثاٍق  مقرتح  تصور 
اإلسالمية ألخالقيات الذكاء االصطناعي.

جمال  يف  واإلسالمية  العربية  للجهود  تقوميية  دراسة 
أخالقيات الذكاء االصطناعي.

أخالقيات  إليها  تستند  اليت  لألسس  مقارنة  دراسة 
الذكاء االصطناعي املعاصرة.

 املراجع واملصادر
أواًل: املراجع العربية:

صحيح  الدين)1406ه(،  انصر  حممد  األلباين، 
بريوت. اإلسالمي،  املكتب  اجلامع، 

الفكر  يف  قضاي   ،)2007( عابد،  حممد  اجلابري، 
بريوت. العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  املعاصر، 

األخالقي  العقل   ،)2009( عابد،  حممد  اجلابري، 
بريوت. العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العريب، 

حبيب، جممد إمساعيل )1427ه(، "مقاصد الشريعة 
أتصياًل وتفعياًل"، سلسة د عوة احلق، رابطة العامل 

اإلسالمي، السنة 22، العدد213. 
اخلطيب، حممود عبدالفتاح، )1431(، قيم اإلسالم 
دعوة  سلسلة  جديدة،  إنسانية  حنو  احلضارية: 

املكرمة. مكة  اإلسالمي،  العامل  رابطة  احلق، 
"أنظمة   ،)2012( ثالجيية،  نوة  أبوبكر،  خوالد، 
الذكاء االصطناعي بني  املعتمدة على  املعلومات 
املفاهيم النظرية والتطبيقات العملية يف املؤسسات 
أنظمة  العاشر حول  الوطين  امللتقى  االقتصادية"، 
االصطناعي  الذكاء  على  املعتمدة  املعلومات 
اجلزائر. سكيكدة،  جامعة  القرار،  صنع  يف  ودورها 
خياط، حممد مجيل، املبادئ والقيم يف الرتبية اإلسالمية، 
مركز البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة أم القرى، 

مكة املكرمة.
أخالقيات  وإرشادات  مبادئ  )ب.د(.  الذكية.  ديب 

الذكية. ديب  مكتب  ديب  االصطناعي.  الذكاء 
الذكاء  "أخالقيات   ،)2019( خدجية،  درار، 
اجمللة  حتليلية"،  دراسة  والروبوت:  االصطناعي 
الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات، اجلمعية املصرية 
مسرتجع  ع3،  مج6،  واملعلومات،  للمكتبات 
 https://sarch.mandumah.Record/1007119 من: 
اآلخر يف  "صورة  الدغيش، أمحد حممد، )1425(، 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اإلسالمية"،  الرتبية  فلسفة 

الريض. العدد13،  املعرفة،  سلسلة كتاب 
"حاجة   ،)2019( خليل،  على  مجال  الدهشان، 
الذكاء  لتطبيقات  أخالقي  ميثاق  إىل  البشرية 
تربوية:رابطة  إبداعات  جملة  االصطناعي"، 
_23.مسرتجع   10  ،10 ع  العرب،  الرتبويني 
https://search.mandumah. من/1023668 
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 comRecord

األدين  بيب  من  األخالق   ،)2016( دوز، كرمية، 
السماوية والفلسفة الغربية، مركز براهني لألحباث 

املتحدة.  اململكة  لندن،  والدراسات، 
رحومة، علي حممد، )2005 م(، اإلنرتنت واملنظومة 
التقنية  اآللية  يف  حتليلي  التكنو-اجتماعية، حبث 
مركز  االجتماعية،  منظومتها  ومنذجة  لإلنرتنت 

بريوت. العربية،  الوحدة  دراسات 
طلبة، حممد فهمي، )2019م(، احلاسبات اإللكرتونية 

حاضرها ومستقبلها، دلتا كمبيوتر، القاهرة.
مقاصد  )1428ه(  الطاهر  حممد  عاشور،  ابن 
الشريعة اإلسالمية، دار سحنون للنشر والتوزيع، 
القاهرة. والنشر،  للطباعة  اإلسالم  دار  تونس، 

النظام  أصول  الطاهر )1431(،  ابن عاشور، حممد 
للنشر  سحنون  دار  اإلسالم،  يف  االجتماعي 

تونس. والتوزيع، 
عباس، حسن عبدهللا، وصالح الفضلي، )2005(، 
العلمي،  النشر  جملس  الكمبيوتر،  أخالقيات 
الكويت،  التأليف والتعريب والنشر، جامعة  جلنة 

الكويت.
عبدالرمحن، طه، )2013(، سؤال األخالق: مسامهة 
يف النقد األخالقي للحداثة الغربية، املركز الثقايف 

العريب، الدار البيضاء، املغرب.
الذكاء  استخدم  )2009م(،  مازن  قتيبة  عبداجمليد 
الكهرابئية:  اهلندسة  تطبيقات  يف  االصطناعي 
دراسة مقارنة، )رسالة ماجستري يف نظم املعلومات 
الدمنارك. املفتوحة،  الدينية  األكادميية  اإلدارية(، 
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د. اندر بن هبار بن متعب العتيبـــــــــــي
أستاذ العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة املشارك، قسم الدراسات اإلسالمية- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلدوادمي- جامعة 

شقراء

The Two Letters of Imam Ibn al-Majishoon )Died: 164 A.H.( On Proving Des-
tiny: Analytical doctrinal study

 Dr. Nader Bin Buhar Bin Muteb Alotaibi
Associate Professor of Islamic Belief and Contemporary Doctrines, Department of Islamic Studies  -  College of 

Science and Humanities  -  Dawadmi Campus -  Shaqra University

الكلمات املفتاحية: القدرية، السلف، أئمة املدينة.
نيب  من ال  على  والسالم  والصالة  احلمدهلل وحده،  امللخص: 
اِجُشون 

َ
امل ابن  اإلمام  بـ)رسالتا  املوسوم  البحث  فهذا  وبعد:  بعده، 

)ت:164هـ( يف إثبات القدر: دراسة عقدية حتليلّية، يهدف إىل بيان 
اِجُشون رمحه هللا، واملنهج الذي سار عليه، وبيان 

َ
املكانة العلمية البن امل

عقيدته يف القدر، والرد على من أنكره. ومنهجي يف هذا البحث هو: 
املنهج االستقرائي التحليلي. وكان من أبرز نتائج البحث اليت توصَّلت 
اِجُشون يُعدُّ علًما من أعالم املذهب املالكي، فضاًل 

َ
إليها أنَّ ابن امل

البن  نقوالهتم، كما كان  يف  منه  السلف  علماء  أكابر  استفادة  عن 
السلف، عالوًة  أئمة  منهج  فيه عن  مل يرج  علمٌي  منهٌج  اِجُشون 

َ
امل

على ذكر ابن اْلَماِجُشون يف رسالتيه مدلوالت عقدية متعلقة ابلقدر، 
كوجوب اإلميان ابلقدر، وجواز االحتجاج ابلقدر عند املصيبة وعدم 
جواز االحتجاج به عند املعصية، والتذكري ابلرضا والتسليم ألمر هللا، 
القدر.  يف  اجلدل  من  وحّذر  القدر،  مراتب  هللا-  -رمحه  أورد  كما 
علماء  عقيدة  إبراز  الباحث: ضرورة  يراها  اليت  التوصيات  أهم  ومن 
السلف -رمحهم هللا-، وذلك من خالل دراسة ما جاء ألعالم السلف 
من جهود عقدية يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني وغريمها. وأوصى 
على  والرد  العقيدة،  تقرير  يف  اِجُشون 

َ
امل ابن  جهود  بدراسة  البحث 

اليت جاءت عنه،  العقدية  الرسائل  بقية  املخالفني، فضاًل عن دراسة 
كرسالتيه يف إثبات صفات هللا تعاىل، ورسالته األخرى يف النهي عن 

اجلدل.

Key Words: Fatalism, Salaf, Imams of Medina.
Abstract: Praise be to Allah alone, and blessings and peace be 

upon the one after whom there is no prophet, Having said that: This 
research is entitled (The Letters of Imam Ibn al-Majishoon (Died: 
164 A.H.) in proving the destiny; an analytical doctrinal study that 
aims to clarify the scholarly position of Ibn al-Majishoon, may Allah 
have mercy on him, and the methodology he followed. And the state-
ment of his belief in destiny, and the response to those who denied 
it.  My methodology in this research is: The Inductive Analytical 
Approach. One of the most prominent results of the research that I 
reached was that Ibn al-Majishoon is considered one of the flags of 
the Maliki School of thought, i n addition to the fact that the most 
prominent scholars of the predecessors benefited from it in their nar-
rations, just as Ibn al-Majishoon had a scientific method in which 
he did not deviate from the approach of the Imams of the Salaf, in 
addition to the mention of Ibn al-Majishoon mentioned in his two 
treatises doctrinal connotations related to destiny, such as the neces-
sity of belief in fate, the permissibility of invoking fate in the event 
of calamity, the inability to invoke it in the case of disobedience, and 
the reminder of consent and submission to the Cause of Allah, as he 
mentioned - may Allah have mercy upon him - the ranks of desti-
ny, and warned against controversy about destiny.   Among the most 
important recommendations that the researcher sees is: The need to 
highlight the belief of the scholars of the predecessors (Salaf), may 
Allah have mercy upon them, by studying what came to the leaders 
of the predecessors (Salaf) of the doctrinal efforts in the second and 
third centuries A.H., and others. The research recommended study-
ing the efforts of Ibn al-Majishoon in determining the doctrine and 
responding to those who violated it, in addition to studying the rest 
of the doctrinal letters that came from him, such as his letter to prove 
the attributes of Allah Almighty, and his other letters in the prohibi-
tion of controversy.
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مقدمة:
  إنَّ احلمدهلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، 
وسيئات  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد 
أنَّ حممًدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم. أمَّا بعد: 
العلم وأهله، وأثىن عليهم يف كتابه،  فإنَّ هللا شّرف 
لَُكْم  قِيَل  إَِذا  آَمُنوا  ِذيَن 

َّ ال َها  ّيُ
َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  فقال  

 ۖ لَُكْم   ُ الّلَ َيْفَسِح  فَافَْسُحوا  الَْمَجالِِس  فِى  ُحوا  َتَفّسَ
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم 

َّ ُ ال َوِإَذا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَْرفَِع الّلَ
َخبِيٌر  َتْعَملُوَن  بَِما   ُ َوالّلَ  ۚ َدرََجاٍت  الْعِلَْم  وتُوا 

ُ
أ ِذيَن 

َّ َوال
)11(﴾ ]اجملادلة:11[. وال يزال -وهلل احلمد- يف كل 
زماٍن بقاي منهم؛ يدعون من ضّل إىل اهلدى، ويصربون 
منهم على األذى، حُييون بكتاب هللا املوتى، ويبصرون 
بنور هللا أهل العمى، فكم من قتيٍل إلبليس قد أحيوه، 
على  أثرهم  أحسن  فما  قد هدوه،  اتئٍه  من ضاٍل  وكم 
هللا  عن كتاب  ينفون  عليهم.  الناس  أثر  وأقبح  الناس 
اجلاهلني  وأتويل  املبطلني،  وانتحال  الغالني  حتريف 
فهم  الفتنة،  عقال  وأطلقوا  البدع،  ألوية  عقدوا  الذين 
على  جممعون  للكتاب،  خمالفون  الكتاب  يف  خمتلفون 
على هللا ويف هللا، ويف كتاب  يقولون  الكتاب،  مفارقة 
هللا بغري علم، يتكلمون ابملتشابه من الكالم، ويدعون 
فنت  من  ابهلل  فنعوذ  عليهم،  يشبهون  مبا  الناس  جهال 
الضالني )ابن حنبل، 1420ه، ص55(. ومن هؤالء 
للهجرة  الثاين  القرن  يف  اشتهروا  الذين  األعالم  األئمة 
هللا  رمحه  اْلَماِجُشون  ابن  عبدهللا  بن  عبدالعزيز  اإلمام 
)ت:164هـ(؛ فقد أثىن عليه العلماء، كابن تيمية رمحه 
هللا )ت:728هـ(، واإلمام الذهيب رمحه هللا )ت:748ه( 
له جمموعة  -كما سيأيت إن شاء هللا-. ولقد وجدت 
وإثبات  الصفات  إثبات  يف  العقدية  الرسائل  من 
قيمتها  هلا  الرسائل  وهذه  اجلدل،  عن  والنهي  القدر، 
ما جاء يف  الرسائل  هذه  من  فاخرتت  القوية،  العلمية 

للبحث.  جمااًل  القدر  إبثبات  املتعلقة  العقدية  املسائل 
مشكلة البحث:

فيه،  القدر فرق كثرية فخاضوا وتكلموا    ضلَّ يف 
وأصبح بيان معتقد أعالم السلف يف إثبات القدر أمرًا 

يف غاية األمهية. 
 يقول قوام السنة األصبهاين رمحه هللا )ت:535ه(: 
أمَّا بعد؛ فإين وجدت  السنة:  "قال بعض علماء أهل 
مجاعًة من مشايخ السلف، وكثريًا ممن تبعهم من اخللف، 
يف  القدوة  وهبم  الدينة  أبواب  يف  املعتمد  عليهم  ممّن 
استعمال السنة قد أظهروا اعتقادهم، وما انطوت عليه 
ضمائرهم يف معاين السنن؛ ليقتدي هبم املقتفي، وذلك 
حني فشت البدع يف البلدان وكثرت دواعيها يف الزمان، 
ليهتدي  والبيان؛  الكشف  إىل  االضطرار  وقع  فحينئذ 
من  مضى  من  هلا  فاز  اخللف، كما  يف  املسرتشد  هبا 
وأن  املتقني  من  جيعلنا  أن  تعاىل  هللا  نسأل  السلف، 
يعصمنا من اخرتاع املبتدعني" )األصبهاين، 1419ه، 

ج2، ص508-507). 
اِجُشون -رمحه هللا- من هؤالء 

َ
امل ابن  اإلمام  ويعدُّ 

الفرق  على  وردوا  معتقدهم،  أظهروا  الذين  األعالم 
املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف ابب القدر؛ ولذا 
رأيت من املناسب الكتابة عن إثباته للقدر والرد على 
من أنكره؛ بيااًن للناس ونشرًا ملعتقد السلف رمحهم هللا.

حدود البحث: 
بطة  البن  الكربى،  اإلابنة  كتاب  البحث:  وعاء 
ج4،  بطة، 1415ه،  )ابن  )ت:387ه(،  رمحه هللا 

ص ص240، 247(.
املسائل  يف  الدراسة  ستكون  املوضوعية:  احلدود 
املاجشون.  ابن  اإلمام  عند  ابلقدر  املتعلقة  العقدية 
اإلابنة  كتاب  من  نصوصها  نقل  يف  واعتمدت 
وأوردها  )ت:387ه(.  هللا  رمحه  بطة  البن  الكربى، 
أهل  ورسائل  عقائد  يف  اجلامع  مؤلف كتاب  كذلك 
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محدان،  )آل  بتحقيقها  قام  أن  بعد  واألثر،  السنة 
هنا  مقصودي  وليس   .)159-149 ص  1437ه، 
ابلقدر. املتعلقة  العقدية  املسائل  دراسة  ا  وإمنَّ التحقيق 

  أمهية املوضوع:
  تعود أمهية املوضوع إىل أمور، منها:

اِجُشون عَلٌم من أعالم املذهب املالكي، 
َ
أنَّ ابن امل

وأحد أئمة املدينة النبوية الثالثة.
تعلُّق هذه العقيدة ابلركن السادس من أركان اإلميان.

أنَّ دراسة عقيدة السلف وبياهنا للناس من مهمات 
طالب العلم.

ال يوجد دراسة عقدية هلذا املوضوع.
 أسئلة البحث:

ما معتقد السلف يف القدر؟
اِجُشون؟ وما مكانته العلمية؟

َ
من هو ابن امل

اِجُشون يف القدر؟
َ
ما منهج ابن امل

اِجُشون يف إثبات القدر؟
َ
ما عقيدة ابن امل

أهداف البحث:
ذكر معتقد السلف يف القدر.

مكانته  وبيان  اِجُشون، 
َ
امل ابن  ابإلمام  التعريف 

العلمية.
بيان منهج ابن املاجشون يف القدر.

اِجُشون يف إثبات القدر. 
َ
بيان عقيدة ابن امل
الدراسات السابقة:

مل أجد دراسة عقدية كتبت يف هذا املوضوع حسب 
لنيل  علمية  رسالًة  وجدت  فقد  للبس  وإزالًة  اطالعي 
درجة املاجستري من جامعة املدينة العاملية مباليزي، مقدَّمة 
من الطالب: إيسوفو إيشعو، وعنواهنا: )اختيارات اإلمام 
اجلنايت:  من  احلدود  الفقهية يف ابب  املاجشون  ابن 
الدراسة  هذه  أنَّ  إال  1433ه.  للعام  ودراسة(  مجًعا 
يُقصد هبا اإلمام عبدامللك بن عبدالعزيز ابن املاجشون. 
أقوم  )الذي  املاجشون  ابن  عبدالعزيز  لإلمام  ابن  وهو 

بدراسة عقيدته يف إثبات القدر(. 
منهج البحث:

يعتمد هذا البحث على املنهج االستقرائي التحليلي، 
وذلك بقراءة النصوص الواردة البن املاجشون يف كتاب 
العقدية  املسائل  واستخراج  بطة،  البن  الكربى  اإلابنة 
املتعلقة ابلقدر، وتقسيمها وفق ما حيقق أهداف البحث. 

إجراءات البحث:
التزام املنهج العلمي املتبع.

كتابة اآليت القرآنية ابلرسم العثماين.
يتيسر  مل  فإن  الصحيحني،  من  األحاديث  ختريج 

ذلك فمن بقية الكتب مع احلكم على األحاديث.
له )دون  أول ورود  الوفاة لألعالم عند  ذكر اتريخ 

الصحابة(.
ذكر أقوال أهل العلم يف املسألة املراد البحث فيها.

خطة البحث:
  ينقسم البحث إىل: مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول 

وخامتة، وهي على النحو اآليت:
وحدوده،  البحث،  مشكلة  وتتضمن:  مقدمة: 
وأسئلته،  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  وأمهية 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته. 
التمهيد: وفيه:

ذكر معتقد السلف يف القدر إبجياز.
الفصل األول: التعريف اببن املَاِجُشون، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: امسه، ونسبه، ومولده.
املبحث الثاين: ثناء العلماء عليه، وشيوخه، ومن 

حدَّث عنه.
املبحث الثالث: مصنفاته ووفاته.

الفصل الثاين: منهج اإلمام ابن املَاِجُشون يف القدر، 
وفيه مخسة مباحث:

املبحث األول: االستشهاد ابلقرآن الكرمي.
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املبحث الثاين: الوصية بتقوى هللا.
املبحث الثالث: الوصية ابتباع الرسول صلى هللا 

عليه وسلم.
املبحث الرابع: التحذير من البدع.

املبحث اخلامس: بيان منزلة السلف الصاحل.
الفصل الثالث: املسائل العقدية املتعلقة ابلقدر عند 

اإلمام ابن املَاِجُشون، وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: وجوب اإلميان ابلقدر ومبراتبه.

املبحث الثاين: بيان استخدامات أهل اجلاهلية للقدر.
على  ابلقدر  االحتجاج  بيان حكم  الثالث:  املبحث 

املصيبة.
على  ابلقدر  االحتجاج  حكم  بيان  الرابع:  املبحث 

املعصية
املبحث اخلامس: النهي عن اجلدل يف القدر.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرسة املصادر واملراجع. 

 التمهيد
ذكر معتقد السلف يف القدر إبجياز

  معتقد السلف يف القدر وما يتضمنه معتقد واضح، 
خالفتهم  اليت  الفرق  ضد  عنه  ودافعوا  به  تواصوا  وقد 
أهل  "مذهب  هللا:  رمحه  تيمية  ابن  يقول  القدر،  يف 
ما  القدر-وغريه  الباب-يعين  هذا  يف  واجلماعة  السنة 
دلَّ عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون األولون 
من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم إبحسان: وهو 
أنَّ هللا خالق كل شيٍء، وربه، ومليكه، وقد دخل يف 
القائمة  القائمة أبنفسها، وصفاهتا  األعيان  ذلك مجيع 
سبحانه  وأنَّه  العباد.  أفعال  وغري  العباد  أفعال  من  هبا 
ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن؛ فال يكون يف الوجود 
شيء إال مبشيئته وقدرته، ال ميتنع عليه شيء شاءه، بل 

هو قادٌر على كل شيء، وال يشاء شيًئا إال وهو قادر 
عليه. وأنَّه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن 
لو كان كيف يكون، وقد دخل يف ذلك أفعال العباد 
يلقهم:  أن  قبل  اخلالئق  مقادير  قدَّر هللا  وقد  وغريها 
قدر آجاهلم، وأرزاقهم، وأعماهلم، وكتب ذلك وكتب ما 
يصريون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون خبلقه لكل 

شيء" )ابن تيمية، 1416ه، ج8، ص449(.
اتفق عليه سلف األمة    كما قال رمحه هللا: "ومما 
وأئمتها، مع إمياهنم ابلقضاء والقدر، وأنَّ هللا خالق كل 
شيء، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وأنَّه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء، وأنَّ العباد هلم مشيئة وقدرة 
يفعلون مبشيئتهم وقدرهتم ما أقدرهم هللا عليه، مع قوهلم 
تيمية،  )ابن  هللا"  يشاء  أن  إال  يشاؤون  ال  العباد  أنَّ 

1416ه، ج3، ص210(.
  وقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا )ت:241هـ(-: 
"ونؤمن ابلقضاِء والقدر خريه وشره وُحلوه وُمره من هللا" 
)ابن اجلوزي، 1409ه، ص227(. بل إنَّ اإلمام أمحد 
-رمحه هللا- ذكر إمجاع سبعني رجاًل من التابعني، وأئمة 
تُويف  اليت  السنة  أنَّ  على  األمصار،  وفقهاِء  املسلمني، 
عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أوهلا الّرضا بقضاء 
هللا والتسليم ألمره، والصرب حتت حكمه واألخذ مبا أمر 
هللا به، والنهي عما هنى عنه وإخالص العمل هلل، واإلميان 
ابلقدر َخريه وشره، وترك املراء واجلدل واخلصومات يف 
الدين" )ابن اجلوزي، 1409ه، ص240(. فكل شيء 
معقب  وال  لقضائه،  راد  فال  ومشيئته  هللا  بتقدير  يقع 
معصيته  عن  وهناهم  بطاعته  هللا  أمرهم  وقد  حلكمه 
)احلنفي، 1418ه، ص105(. ومع هذا فقد خاض 
يف القدر فرق وطوائف احنرفت عن مذهب أهل السنة 

واجلماعة. 
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  الفصل األول: التعريف اببن املَاِجُشون وفيه ثالثة 
مباحث:

املبحث األول: امسه، ونسبه، ومولده.
امسه، ونسبه:

اِجُشون 
َ
  هو اإلمام عبدالعزيز بن عبدهللا بن أيب سلمة امل

من  أصله  إنَّ  قيل:  أبو عبدهللا.  التيمي. وكنيته:  املدين 
عبدامللك،  امسه  ولد  له  ابملدينة. كان  ونزل  أصبهان 
وكنيته: )أبو مروان(، وكان فصيًحا مفوًها، وعليه دارت 

الفتوى يف زمانه ابملدينة.
اِجُشون: تعلق من الفارسية بكلمة، وكان إذا 

َ
تسميته ابمل

اِجُشون، وقيل: 
َ
لقي الرجل يقول: شوين، شوين، فلقب: امل

اِجُشون؛ ألنَّ وجنتيه كانتا 
َ
ا مُسي امل املاِجُشون فارسي، وإمنَّ

محراوين، فُسمِّي بذلك وهو اخلمر، فعربه أهل املدينة. 
فهو وولده )عبدامللك(  املاهكون،  الكلمة  وقيل: أصل 
يعرفون بذلك. وقال غريه: هذا اللقب عليه وعلى أهل 
بيته. وقيل املاجشون هو: املورد، ويقال: األبيض األمحر. 

وقيل موضع خبراسان نسبوا إليه.
إليها  رجعت  اليت  الرتمجة  مصادر  تشر  مل  مولده: 
عند  واألقرب  اِجُشون، 

َ
امل ابن  فيه  ولد  الذي  العام  إىل 

مقارنة مبن  بني: )70-100ه(،  ما  ولد  أنَّه  الباحث 
اشتهر يف عصره، كابن ذئٍب )ت:159ه(، )التميمي، 

1393ه، ج7، ص110()1(.
ومن  وشيوخه،  عليه،  العلماء  ثناء  الثاين:  املبحث 

حدَّث عنه.
برز  وقد  وخري،  علٍم  بيت  املاجشون  ابن  بيت  يُعدُّ    
ابن  أثره على  الربوز  أسرته علماء أجالء، كان هلذا  يف 
يبني  مما  العلماء؛  من  عليه كثرٌي  أثىن  فقد  املاجشون؛ 

مكانته العلمية. ومن هؤالء العلماء ما يلي:
)1( وانظر أيًضا يف ترمجته: سري أعالم النبالء حممد، الذهيب، 7/ 15، ووفيات األعيان، ابن خلكان، 3/ 166، وهتذيب الكمال، يوسف املزي، 18/ 
152، وشذرات الذهب، عبداحلي احلنبلي، 290/2، 58/3، وترتيب املدارك، القاضي عياض، 3/ 137، واجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر، 

عادل آل محدان، ص133. 

ابن  أنَّ  )ت:354ه(  هللا  رمحه  حّبان  ابن  ذكر 
املاجشون كان فقيًها، ورًعا، متابًعا ملذهب أهل احلرمني 
املنكدر  آلل  موىل  وكان  عنهم،  مدافًعا  أسالفه  من 

)التميمي، 1393ه، ج7، ص110(.
البغدادي رمحه هللا )ت: 463ه(:  يقول اخلطيب 
يكىن  املاجشون،  أيب سلمة  بن  عبدهللا  بن  "عبدالعزيز 
أاب عبدهللا، وكان ثقة كثري احلديث، وأهل العراق أروى 
ج12،  1422ه،  )البغدادي،  املدينة"  أهل  من  عنه 

ص194(.  
 وذكر ابن تيمية -رمحه هللا- أنَّه أحد أئمة املدينة 
الثالثة، وهم: مالك بن أنس رمحه هللا )ت:179ه(، 
)ابن  ذئٍب)ت:159ه(،  أيب  وابن  اِجُشوُن، 

َ
امل وابن 

املاجشون  ابن  وكان  ص293(.  تيمية،1420ه، 
-رمحه هللا- قرين مالك يف العلم، قال ابن عبد الرب رمحه 
قال:  سحنون)ت:240ه(،  "عن  )ت:463ه(:  هللا 
"كان مالك بن أنس وعبدالعزيز بن أيب سلمة، وحممد 
إبراهيم بن دينار رمحه هللا )ت:182ه(، وغريهم،  بن 
وكان  )ت:117ه(،  هللا  رمحه  هرمز  ابن  إىل  يتلفون 
ابن  سأله  وإذا  أجاهبما،  العزيز  وعبد  مالك  سأله  إذا 
دينار وذووه مل جيبهم، فتعرض له ابن دينار يوًما، فقال 
له: ي أاب بكر مل تستحل مين ما ال حيل لك؟ قال له: 
ي ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبدالعزيز 
أوقع  فقال:  فال جتيبنا؟  أان وذوي  وأسألك  فتجيبهما، 
ذلك ي ابن أخي يف قلبك؟ قال: نعم، قال: إين قد كرب 
سين، ورّق عظمي، وأان أخاف أن يكون خالطين يف 
عقلي مثل الذي خالطين يف بدين. ومالك وعبد العزيز، 
عاملان فقيهان إذا مسعا مين حًقا قباله، وإذا مسعا مين 
خطًأ تركاه. وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه" )ابن 

عبد الرب، 1414ه، ج2، ص994(. 
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أبنَّه  )ت:748هـ(  هللا  رمحه  الذهيب  عنه  وأورد    
فقيه  الشأن،  الفقيه، كبري  املدين،  الكبري  املفيت  اإلمام 
النفس، ويتميز ابلفصاحة، وكان صدوقًا، ثقة )الذهيب، 

1427ه، ج7، ص16(. 
العلم  حبور  من  أبنَّه  كذلك  الذهيب  عنه  وذكر 
ابحلجاز، وأنَّه مفيت املدينة مع مالك؛ حيث نُودي مرًة 
ابملدينة أبمر املنصور أنَّه ال يفيت ابلناس إال مالك، وابن 

املاجشون )الذهيب، 1416ه، ج1، ص141(. 
  ويذكر ابن وهب رمحه هللا )ت:179هـ(: أنَّه حّج 
إال  الناس  بفتوى  يقوم  ال  سنة 148هـ، ومسع صائًحا 
)الذهيب،  سلمة  أيب  بن  وعبدالعزيز  أنس،  بن  مالك 

1427ه، ج7، ص15(.
اِجُشون كان 

َ
  وجاء يف شذرات الذهب أبنَّ ابن امل

إماًما ومفتًيا وصاحب حلقة، بل قالوا عنه أنَّه كان من 
العلماء الرابنّيني والفقهاء املنصفني )احلنبلي، 1406ه، 

ج2، ص290(.
• شيوخه:  

هللا  رمحه  الزهري  عن  اِجُشون 
َ
امل ابن  حدَّث 

)ت:130ه(،  هللا  رمحه  املنكدر  وابن  )ت:124هـ(، 
ووهب بن كيسان رمحه هللا )ت:127هـ(، وهشام بن 
عروة بن الزبري رمحه هللا )ت:146هـ(، وعبدهللا بن دينار 
)الذهيب، 1427ه،  وغريهم  )ت:136ه(،  رمحه هللا 

ج7، ص15(.
•حدَّث عنه:

  إبراهيم بن طهمان رمحه هللا )ت:168هـ(، والليث 
بن سعد رمحه هللا )ت:175هـ(، وزهري بن معاوية رمحه 
هللا )ت:175هـ(، وغريهم )الذهيب، 1427ه، ج7، 
ص15(. وممن نقل منه من أكابر السلف رمحهم هللا: 
ج4،  1420ه،  )اآلجري،  )ت:360هـ(،  اآلجري 
ص1904(، وابن تيمية )ابن تيمية،1420ه، ص293(.

املبحث الثالث: مصنفاته ووفاته:
ابن  يد  عقدية خبط  على مخس خمطوطات  اطلعت    
آل  عبدهللا  بن  عادل  الشيخ  بتحقيقها  قام  املاجشون، 
ص531،  7341ه،  محدان،  )آل  يف كتابه  محدان 
اِجُشون، 

َ
541، 941، 951، 761(، وإثباهتا البن امل

ورجع فيها إىل كتاب اإلابنة الكربى البن بطة. ويقول 
بيااًن لعمله يف كتابه: "اجتهدت يف ضبط النص ابلوقوف 
على أصول الكتب وخمطوطاهتا، فتيسر يل بعد توفيق هللا 
وتيسريه الكثري منها، فضبطت من خالهلا كثريًا من تلك 
إمتاًما  منها  ونشر  مبا طبع  قابلتها  والرسائل، مث  العقائد 
وهذه  ص71(.  7341ه،  محدان،  )آل  للفائدة..." 

الرسائل كما أييت:
	رسالتان يف إثبات صفات هللا تعاىل.

	رسالتان يف إثبات القدر.
	رسالة يف النهي عن اجلدل.  

ونصوص هذه الرسائل اخلمس قد أوردها ابن بطة يف 
كتابه )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص042(.

• وفاته:
  تُويف ابن املاِجُشون -رمحه هللا- عام: 164هـ، وقيل 
)ت:169ه(،  املهدي  اخلليفة  عليه  وصلى  166ه، 
)التميمي، 1393ه، ج7، ص110(، )الذهيب، ج7، 

ص15(. 
الفصل الثاين: منهج اإلمام ابن املَاِجُشون يف القدر

 وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: االستشهاد بنصوص القرآن الكرمي:
اِجُشون -رمحه هللا- يف عقيدته يف إثبات 

َ
أورد ابن امل

القدر جمموعة من األدلة من القرآن الكرمي، ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر ما أييت:﴿إِّنَ فِى َذٰلَِك لَِذْكَرٰى لَِمن 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد 37﴾ ] ق: 37[.  لَْقى الّسَ

َ
ْو أ

َ
َكاَن لَُه قَلٌْب أ

َمَنًة 
َ
أ الَْغّمِ  َبْعِد  ّمِن  َعلَيُْكم  نَزَل 

َ
أ تعاىل:﴿ُثّمَ  قوله 
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تُْهْم  َهّمَ
َ
أ قَْد  َوَطائَِفٌة   ۖ ّمِنُكْم  َطائَِفًة  َيْغَشٰي  ّنَُعاًسا 

ِ َغيَْر الْحَّقِ َظّنَ الْجَاهِلِّيَةِۖ  َيُقولُوَن  نُفُسُهْم َيُظّنُوَن بِالّلَ
َ
أ

ِۗ  ُيخُْفوَن  َ ُه لِلّ
ْمَر ُكلَّ

َ
ْمرِ ِمن َشْيٍءۗ  قُْل إِّنَ الْأ

َ
َنا ِمَن الْأ

َّ َهل ل
لََنا ِمَن  ا لَا ُيبُْدوَن لََك ۖ َيُقولُوَن لَْو َكاَن  ّمَ نُفِسِهم 

َ
أ فِى 

ا قُتِلَْنا َهاُهَنا ۗ قُل لَّْو ُكنُتْم فِى ُبُيوتُِكْم  ْمرِ َشْيٌء ّمَ
َ
الْأ

ِذيَن ُكتَِب َعلَيِْهُم الَْقتُْل إِلَٰى َمَضاِجعِِهْمۖ  َولَِيبَْتلَِى 
َّ لَبََرَز ال

 ُ َص َما فِى قُلُوبُِكْم ۗ َوالّلَ ُ َما فِى ُصُدورُِكْم َولُِيَمّحِ الّلَ
ُدور1ِ54﴾  ]آل عمران: 154[. َعلِيٌم بَِذاِت الّصُ

يَنَفُعَنا  لَا  َما   ِ الّلَ ُدوِن  ِمن  نَْدُعو 
َ
أ تعاىل:﴿قُْل  	قوله 

ِذي 
َّ ُ َكال ْعَقابَِنا َبْعَد إِذْ َهَدانَا الّلَ

َ
نَا َونَُرّدُ عَلَٰى أ َولَا يَُضّرُ

ْصَحاٌب 
َ
أ لَُه  َحيَْراَن  رِْض 

َ
الْأ فِى  َياِطيُن  الّشَ اْسَتْهَوتُْه 

ِ ُهَو الُْهَدٰىۖ   يَْدُعونَُه إِلَى الُْهَدى ائْتَِناۗ  قُْل إِّنَ ُهَدى الّلَ
ِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِرّبِ الَْعالَِميَن ٧١﴾ ]األنعام: 17[. وهذا 

ُ
َوأ

األمة  هذه  سلف  عليه  الذي كان  الشرعي  املنهج  هو 
الشرعية من كتاب هللا،  املسائل ابألدلة  من ربط مجيع 
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. وهو من االعتصام 
بنصوص الكتاب والسنة" )ابن بطة، 5141ه، ج4، 
ص042(. يقول الاللكائي رمحه هللا )ت:814ه( يف 
بداية كتابه: "إن أوجب ما على املرء معرفة اعتقاد الدين، 
وما كلف هللا عباده من فهم توحيده وصفاته، وتصديق 
رسله ابلدالئل واليقني، والتوصل إىل طرقها، واالستدالل 
عليها ابحلجج والرباهني، وكان من أعظم مقول وأوضح 
حجة ومعقول، كتاب هللا احلق املبني، مث قول رسول هللا 
-صلى هللا عليه وسلم- وصحابته األخيار واملتقني، مث 
ما أمجع عليه السلف الصاحلون مث التمسك مبجموعها، 
3241ه،  )الاللكائي،  الدين"  يوم  إىل  عليها  واملقام 

ج1، ص7(. 
 إنَّ دين املسلمني مبين على اتباع كتاب هللا وسنة 
أصول  هي  الثالثة  فهذه  األمة.  عليه  اتفقت  وما  نبيه 
معصومة وما تنازعت فيه األمة يرّد إىل هللا والرسول )ابن 

تيمية، 1416ه، ج20، ص164(.  

املبحث الثاين: الوصية بتقوى هللا:
ُموِصيَك  "فَِإيّنِ  هللا:  رمحه  اِجُشون 

َ
امل ابن  يقول  النص: 

" )ابن بطة، 5141ه. ج4، ص042(. بِتـَْقَوى اللَِّ
  والوصية ابلتقوى منهٌج رابين. قد جاء يف كتاب هللا 
ِذيَن آَمُنوا اّتَُقوا 

َّ َها ال ّيُ
َ
يف آيت كثرية، كقوله  تعاىل:﴿يَا أ

 ﴾102 ْسلُِموَن  ّمُ نُتم 
َ
َوأ ا 

َّ إِل َتُموُتّنَ  َولَا  ُتَقاتِهِ  َحّقَ   َ الّلَ
]آل عمران: 201[، وحق تقاته: أن ُيشكر فال يكفر، 
ويُذكر فال ينسى، ويُطاع فال يُعصى. وأمَّا مجاع التقوى 
فهو: فعل ما أمر هللا به وترك ما هنى هللا عنه )الطربي، 
ج1،  0241هـ،  والبغوي،  ص46؛  ج7،  0241هـ، 
وابن  ص78؛  ج2،  6041ه  وابن كثري،  ص974؛ 
سعدي، 0241ه، ص141(. كما جاء األمر ابلتقوى 
قَاَل:  َذرٍّ  َأيب  فَعْن  النيب صلى هللا عليه وسلم؛  يف سنة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اتَِّق هللِا َحيـُْثَما  قَاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اللَّ
ُكْنَت..." )الرتمذي، 8991م، ج3، ص324(. وقال: 
5891م،  األلباين،  )وحسنه  صحيح،  حسن  حديث 
ج3، ص9041(، ويذكر األحوذي )ت:3531هـ( أنَّ 
املنكرات؛ ألنَّ  وترك  الواجبات  فعل  التقوى هو:  معىن 
التقوى أساس الّدين )املباركفوري، د.ت، ج6، ص01(. 
اِجُشون -رمحه هللا- ابلبدء ابلوصية 

َ
وقد أحسن ابن امل

بتقوى هللا؛ فهذا منهج الرسول -صلى هللا عليه وسلم- 
كما يف خطبة احلاجة. فقد كان الرسول -صلى هللا عليه 
قَاَل:  َمسعود  بن  َعْبِداللَِّ  فَعْن  أصحابه،  وسلم-يعلمها 
- َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم- ُخْطَبَة احْلَاَجِة؛  "َعلََّمَنا َرُسوُل اللَِّ
ُشُروِر  ِمْن  ِبِه  َونـَُعوُذ  َوَنْستـَْغِفرُُه،  َنْسَتِعيُنُه  للَِِّ  احلَْْمُد  َأِن 
ص841؛  ج4،  6141هـ،  حنبل،  )ابن  أَنـُْفِسَنا..." 
وأبو داود، د.ت، ج2، ص832؛ والنسائي، 6141هـ، 
ج1،  7791م،  األلباين،،  وصححه  ج3، ص401؛ 
عليه  ملا  متبًعا  اِجُشون 

َ
امل ابن  وكذلك كان  ص951(. 

السلف -رضوان هللا عليهم- يف األمر ابلتقوى، ووجوب 
لزومها. فيبني ابن تيمية -رمحه هللا- أنَّه ال يعلم وصيًة 
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أفضل من وصية هللا تعاىل ورسوله )ابن تيمية، 7041ه، 
ص58(، مث ذكر قوله تعاىل: ﴿َولِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما 
ِفي اأْلَْرِض ۗ َوَلَقْد َوصَّيـَْنا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوإِيَّاُكْم َأِن 
اتَـُّقوا اللََّه ۚ َوِإن َتْكُفُروا فَِإنَّ لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض 
ۚ وََكاَن اللَُّه َغِنيًّا َحِميًدا )131(﴾ ]النساء:131[. فالتقوى 
سبب كل خري يف الدنيا واآلخرة )ابن ابز، 0241ه، 

ج2، ص382(. 
املبحث الثالث: الوصية ابتباع الرسول صلى هللا عليه 

وسلم:
اِجُشون نصوص يف األمر ابتباع سنة 

َ
 جاء عن ابن امل

الرسول صلى هللا عليه وسلم وبيان فضلها، وهي: 
اِجُشون رمحه هللا: "أَمَّا بـَْعُد، 

َ
النصُّ األول: يقول ابن امل

َواتَِّباِع  أَْمرِِه،  يف  َوااِلْقِتَصاِد  اللَِّ  بِتـَْقَوى  ُموِصيَك  فَِإيّنِ 
بطة،  )ابن   " َوَسلََّم...  َعَلْيِه   ُ اللَّ َصلَّى  اللَِّ  َرُسوِل  ُسنَِّة 

5141ه. ج4، ص742(.
اِجُشون رمحه هللا: "فـََعَلْيَك بُِلُزوِم 

َ
النصُّ الثاين: يقول ابن امل

السُّنَِّة؛ فَِإنَـَّها َلَك إبِِْذِن اللَِّ ِعْصَمٌة" )ابن بطة، 5141ه. 
ج4، ص742(. 

الرسول  أمر  خالف  من  عقاب  مبيًنا  تعاىل  ويقول 
ا َتجَْعلُوا ُدعَاَء الّرَُسوِل بَيَْنُكْم 

َّ صلى هللا عليه وسلم:﴿ل
ِذيَن يَتََسّلَلُوَن 

َّ ُ ال َكُدعَاِء َبْعِضُكم َبْعًضاۚ  قَْد َيْعلَُم الّلَ
ن 

َ
أ ْمرِهِ 

َ
أ َعْن  ُيخَالُِفوَن  ِذيَن 

َّ ال فَلَْيْحَذرِ   ۚ لَِواًذا  ِمنُكْم 
٦٣﴾]النور:  لِيٌم 

َ
أ َعَذاٌب  يُِصيَبُهْم  ْو 

َ
أ فِتَْنٌة  تُِصيَبُهْم 

63[، ويذكر ابن كثري -رمحه هللا )ت:774هـ(- أبنَّ 
املراد يف اآلية أبمر الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ أي: 
قوٍل وعمٍل  منهاجه، وطريقته، وشريعته، وسنته. فكل 
فإمَّا  عليه وسلم وعمله،  الرسول صلى هللا  بقول  يوزن 
يُقبل أو يُرد )ابن كثري، 1406ه ج6، ص90(. وابن 
اِجُشون -رمحه هللا- يف وصيته ابتباع الرسول -صلى 

َ
امل

هللا عليه وسلم- قد اقتدى به ومتسك بوصيته؛ فقد قال 
اخْلَُلَفاِء  َوُسنَِّة  ِبُسنَّيِت،  "فـََعَلْيُكْم  وسلم:  عليه  صلى هللا 

)ابن  اِبلنَـَّواِجذ.."  َعَليـَْها  َعضُّوا  املْهِديِّنَي،  الرَّاِشِديَن 
ج4،  1998م،  والرتمذي،  15؛   /1 د.ت،  ماجه، 
األلباين،  وصححه  صحيح،  حسن  وقال  ص341، 
د.ت، 2/ 85(. فمن ابنت له سنة رسول هللا -صلى 
القيم،  )ابن  أحد  لقول  يدعها؛  فال  وسلم-  عليه  هللا 
1411ه، ج2، ص11(. فإنَّ االعتصام ابلسنة جناة 
)الاللكائي، 1423ه، ج1، ص106(، وتكون به من 

أولياء هللا وحزبه وجنده. 
اِجُشون -رمحه هللا- سبب تسميتها ابلسنة، 

َ
  ويبني ابن امل

َا ُجِعَلْت ُسنًَّة لُِيْسنَتَّ هِبَا، َويـُْقَتَصُر  فيقول: "َوَأنَّ السُّنََّة ِإمنَّ
َا َسنَـَّها َمْن َقْد َعِلَم َما يف ِخاَلِفَها ِمَن الزََّلِل  َعَليـَْها، َوِإمنَّ
ج4،  5141ه،  بطة،  )ابن  َوالتَـَّعمُِّق"  َواحْلُْمِق  َواخلَْطَِأ 
الرسول  سنة  على  يقتصر  أن  املسلم  فعلى  ص742(. 
صلى هللا عليه وسلم، ففيها النجاة واألمان. وما خالفها 

من البدع؛ ففيه الضالل، والزيغ، واهلالك.
املبحث الرابع: التحذير من البدع:

"...َوتـَْرِك  هللا:  رمحه  اِجُشون 
َ
امل ابن  يقول   : النصُّ   

ُمْؤنـََتُه،  َقْد ُكُفوا  ممَّا  ِديِنِهْم  يف  ْحِدثُوَن 
ُ
امل َأْحَدَث  َما 

ِإالَّ  َقطُّ  ِبْدَعٌة  َتُكْن  مَلْ  أَنَُّه  اعَلْم  مُثَّ  ُسنَـُّتُه،  ِفيِهْم  وَجَرْت 
َعَليـَْها" )ابن  َوَدلِيٌل  ِفيَها  ِعبـْرٌَة  ُهَو  َما  قـَبـَْلَها  َوَقْد َمَضى 
النصِّ  يف  ويظهر  ص742(.  ج4،  5141ه،  بطة، 
-صلى  النيب  بنهي  هللا-  -رمحه  اِجُشون 

َ
امل ابن  اقتداء 

قال  فقد  منها؛  والتحذير  البدع،  عليه وسلم- عن  هللا 
ْحَداَثِت، فَِإنَّ 

ُ
ُكْم َواأْلُُموَر امل صلى هللا عليه وسلم: "َوِإيَّ

ماجه، د.ت، ج1، ص51؛  )ابن  َضاَلَلٌة"  ِبْدَعٍة  ُكلَّ 
صحيح،  حسن  وقال:  ص143،  ج4،  والرتمذي، 
وصححه األلباين، د.ت، ج2، ص58(. وكذلك قال 
احلَِْديِث ِكَتاُب  َخيـَْر  فَِإنَّ   ..." وسلم:  عليه  هللا  صلى 
حُمَْداَثتـَُها،  اأْلُُموِر  َوَشرُّ  حُمَمٍَّد،  ُهَدى  اهْلَُدى  َوَخيـُْر  هللِا، 
ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة" )مسلم، د.ت، ج 2، ص295(. وَُكلُّ 

  ويف احلديث اآلخر: َعن َعاِئَشَة قَاَلت: قَاَل َرُسوُل 
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هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن َأْحَدَث يف أَْمراَِن َهَذا َما 
لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ" )مسلم، د.ت، ج 3، ص1343(. 
مردود عليه، فال يقبل عندهللا؛ ألنَّه ابطل. وهذا احلديث 
صريح وواضح. واملعىن: أي رد البدع واملخرتعات. وهو 
من جوامع الكلم اليت جاء هبا الرسول صلى هللا عليه 
وسلم )النووي، 1392ه، ج12، ص16(. والشيطان 
يفرح ابملعصية أشد فرًحا من البدعة؛ ألنَّ الشخص يعمل 
البدعة معتقًدا صحتها )ابن تيمية، 1399ه، ص38(.

املبحث اخلامس: بيان منزلة السلف الصاحل:
اِجُشون -رمحه هللا- على السلف 

َ
: أثىن ابن امل   النصُّ

ِبِه  َرَضْوا  مبَا  لِنـَْفِسَك  "فَاْرَض  قال:  حيث  الصاحل؛ 
أِلَنـُْفِسِهْم، فَِإنَـُّهْم َعْن ِعْلٍم َوقـَُفوا، َوبَِبَصراَِن َقْد ُكُفوا، َوهَلُْم 
َأْحَرى،  ِفيَها  َلْو َكاَن  َوِبَفْضٍل  أَقـَْوى،  َعْن َكْشِفَها َكانُوا 
َوأَنَـُّهْم هَلُُم السَّاِبُقوَن، فـََلِئْن َكاَن اهْلَُدى َما أَنـُْتْم ِفيِه، َلَقْد 
َما  بـَْعَدُهْم  َحَدٌث  َحَدَث  قـُْلَت:  َولَِئْن  إِلَْيِه،  َسبـَْقُتُموُهْم 
َأْحَدثَُه ِإالَّ َمِن اتَـَّبَع َغيـَْر َسِبيِلِهْم، َوَرِغَب بِنـَْفِسِه َعنـُْهْم، 
َوَلَقْد َوَصُفوا ِمْنُه َما َيْكِفي، َوَتَكلَُّموا ِمْنُه مبَا َيْشِفي، َفَما 
ٌر" )ابن بطة، 5141ه،  ٌر، َواَل فـَْوقـَُهْم جُمَسِّ ُدونـَُهْم ُمَقصِّ
اِجُشون النص السابق 

َ
ج4، ص742(. وقد اقتبس ابن امل

من قول عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا )ت:101هـ(. وهي 
م  وصية شافية كافية، ومنهٌج عام فيه االتباع للصحابة؛ ألهنَّ
ال يتكلمون يف أمور االعتقاد، أو العمل، أو السلوك إال 
عن علم. ومن جتاوز طريقتهم فقد وقع يف الغلو)1(، ومن 
قصر عنها فقد حتسر )ابن قدامة، 2341ه، ص84(. 
ويذكر ابن تيمية -رمحه هللا- أبنَّه على املسلم أن يظهر 
املذهب  ألنَّه  وينتسـب؛  إليه  ويعتزي  السلف،  مذهب 

احلق )ابن تيمية، 6141ه، ج4، ص941(.  
اِجُشون للنصِّ السابق عن عمر بن 

َ
  إنَّ يف نقل ابن امل

عبدالعزيز -رمحه هللا- منهٌج مهم، وهو االقتداء ابلسلف 
)1( قال ابن األثري )2399ه( رمحه هللا: الغلو هو: "التشّدد وجماوزة احلد، وقيل معناه: البحث عن بواطن األشياء، والكشف عن عللها، وغوامض 

متعبَّداهتا، وأصل الَغالء: االرتفاع وجماوزة القدر يف كل شيء" )ج3، ص382(.

من  قريبون  م  ألهنَّ وأفعاهلم؛  أقواهلم  من  واألخذ  الصاحل 
عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ وعلى ذلك سار أئمة 
السلف؛ فلو طالعت مجيع كتبهم املصنفة من أوهلم إىل 
آخرهم؛ قدميهم، وحديثهم، مع اختالف بلداهنم وزماهنم 
وتباعد ما بينهم يف الدير، وسكون كل واحد منهم قطرًا 
من األقطار، وجدهتم يف بيان االعتقاد على وترية واحدة 
ومنط واحد، جيرون فيه على طريقة ال حييدون عنها وال 
مييلون فيها، قوهلم يف ذلك واحد، ونقلهم واحد، ال ترى 
لو  بل  قل،  وإن  ما  شيٍء  يف  تفرقًا  وال  اختالفًا  بينهم 
مجعت مجيع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، 
لسان  على  وجرى  واحد،  قلب  من  جاء  وجدته كأنَّه 
واحد )األصبهاين، 9141ه، ج2، ص932(. ويبني 
اِجُشون -رمحه هللا- يف نصٍّ آخر وسطية السلف 

َ
ابن امل

الصاحل، فيقول: "َقْد َقصََّر أاَُنٌس ُدونـَُهْم َفَجَفْوا، َوَطَمَح 
آَخُروَن َعنـُْهْم فـََغَلْوا، َوأَنَـُّهْم بـنَْيَ َذِلَك َلَعَلى ُهًدى ُمْسَتِقيٍم" 

)ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(.
هبا  متيز  اليت  الوسطية  ا  أهنَّ على  الباحث  ويؤكِّد    
السلف الصاحل؛ فال إفراط وال تفريط، بل هم وسط بني 

طريف نقيض.
   الفصل الثالث: املسائل العقدية املتعلقة ابلقدر عند 

اإلمام ابن اْلَماِجُشوُن، وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: وجوب اإلميان ابلقدر، ومبراتبه:

اِجُشون رمحه هللا: "َفَما أَْعَلُم أَْمرًا ممَّا 
َ
: قال ابن امل   النصُّ

َأْحَدَث النَّاُس ِفيِه حُمَْدثًَة، أَِو ابـَْتَدُعوا ِفيِه ِبْدَعًة أَبـْنَيَ أَثـَرًا، 
، أَْهاًل ِمَن اْلَقَدِر"  َواَل أَثـَْبَت َأْصاًل، َواَل َأْكثـََر، َواحلَْْمُد للَِِّ

)ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(.
يف  سأله  عمن  حديثه  معرض  يف  أيًضا  ويقول    
َوِإميَانُُه   ، اِبللَِّ ثَِقُتُه  اخلَْرْيِ:  طََلِب  يف  "ُمَعوَّلُُه  القدر:  أمر 

اِبْلَقَدِر..." )ابن بطة، 1415ه، ج4، ص247(.
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ُد َعِن اإِلقـْرَاِر اِبلَقَدِر َمَناًصا" )ابن    وقال بعدها: "اَل جيَِ
بطة، 5141ه، ج4، ص742(.

  وهو يعين يف النصوص الثالثة السابقة ثبوت القدر 
ووجوب اإلميان به؛ فقد قال هللا  تعاىل: ﴿إِنَّا ُكّلَ َشْيٍء 
قّدر  سبحانه  فاهلل   .]49 ]القمر:  بَِقَدٍر﴾  َخلَْقَناهُ 
األشياء فعلم أحواهلا، ومقاديرها، وأزماهنا قبل أن توجد 
)القرطيب، 1384هـ، ج17، ص148(. ويستدل أهل 
السنة هبذه اآلية على إثبات القدر )ابن كثري، 1406ه 
هللا  توعده  فقد  ابلقدر  فمن كّذب  ج7، ص482(. 

)القرطيب، 1384هـ، ج22، ص604(.
ْهِل َمْدَيَن ُثّمَ 

َ
    وقال تعاىل:﴿فَلَبِثَْت ِسنِيَن فِى أ

ِجئَْت عَلَٰى قََدٍر يَا ُموَسٰي 40﴾]طه: 40[. فمجيئه هنا 
)ابن كثري،  هلل  فاألمر  ميعاد،  غري  من  بقدر هللا  كان 

1406ه ج5، ص293(.
اِجُشون أقواله السابقة بقوله: "َوِإنَّ َأْصَل 

َ
  ويؤكِّد ابن امل

اْلَقَدِر لَثَاِبٌت يف ِكَتاِب اللَِّ تـََعاىَل" )ابن بطة، 5141ه، 
ج4، ص742(.

اِجُشون -رمحه هللا- أنَّ الرسول صلى 
َ
  مث ذكر ابن امل

اِجُشون 
َ
امل ابن  فقال  ابلقدر،  تكلم  قد  عليه وسلم  هللا 

َعَلْيِه   ُ اللَّ -َصلَّى  اللَِّ  َرُسوُل  ِبِه  "َلَقْد ُكلَِّم)1(  نصه:  يف 
َأْكثـََر  َواَل  َثاَلثٍَة،  َواَل  اثنـنَْيِ  َواَل  َمْوِطٍن  َغرْيِ  يف  َوَسلََّم- 
َحَياتِِه  ِبِه يف  َوَتَكلَُّموا  ِمْنُه،  ْسِلُموَن 

ُ
امل َعُه  َذِلَك، َومسَِ ِمْن 

َوَتْسِليًما،  يَِقيًنا،  َوَسلََّم؛  َعَلْيِه   ُ اللَّ َصلَّى  َوفَاتِِه  َوبـَْعَد 
ملَْ  َشْيٌء  َيُكوَن  َأْن  ِلَرهبِِّْم  َوتـَْعِظيًما  أِلَنـُْفِسِهْم،  َوَتْضِعيًفا 
حيُِْط ِبِه ِعْلُمُه، َوملَْ حُيِْصِه ِكَتابُُه، َوملَْ مَيِْض ِبِه َقَدرُُه" )ابن 
بطة، 1415ه، ج4، ص247(. نعم تكلَّم رسول هللا 
-صلى هللا عليه وسلم- عن وجوب اإلميان ابلقدر يف 

أكثر من موضع، ومنها ما أييت:
	 حديث جربيل عليه السالم الطويل... إىل أن قَاَل: 
ميَاِن، قَاَل: "َأْن تـُْؤِمَن اِبهلِل، َوَماَلِئَكِتِه،  "فََأْخربْين َعِن اإْلِ

)1( الصحيح: )تكلم(؛ ليستقيم املعىن، وهو ما جاء يف اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر. )آل محدان، 1437ه، ص162(.

ِه َوَشرِِّه"  وَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليـَْوِم اآْلِخِر، َوتـُْؤِمَن اِبْلَقَدِر َخريِْ
)مسلم، د.ت، ج1، ص04(. فاهلل تعاىل قدَّر األشياء، 
وعلمها، فهي ستقع ال حمالة يف الوقت الذي قّدره هللا 

)النووي، 2931ه، ج1، ص451(. 
َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْبِدهللِا  بِن  َجاِبِر  	َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ يـُْؤِمَن اِبلَقَدِر َخرْيِِه  اللَّ
َوَأنَّ  لُِيْخِطَئُه،  َيُكْن  ملَْ  َأَصابَُه  َما  َأنَّ  يـَْعَلَم  َحىتَّ  َوَشرِِّه، 
َما َأْخطََأُه ملَْ َيُكْن لُِيِصيَبُه" )الرتمذي، 1998م، ج4، 
ص19، وقال: حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث 
ج2،  د.ت،  األلباين،  وصححه  عمرو،  بن  عبدهللا 
ص1258(. ولقد تكلَّم علماء السلف كما أشار ابن 
اتفاق  هللا-  -رمحه  تيمية  ابن  فبني  بذلك،  اِجُشون 

َ
امل

أئمة السلف على اإلميان ابلقدر )ابن تيمية، 1416ه، 
ج8، ص459(. 

  وذكر اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه هللا أنَّ من السنة 
اليت مات عنها رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- اإلميان 
ابلقدر خريه وشره )ابن اجلوزي، 1409ه، ص240(. 
  مث ذكر ابن اْلَماِجُشون -رمحه هللا- أبنَّ الناس قد آمنوا 
ابلقدر، فقال: "َلَقْد آَمَن ِبِه اأْلَْعرَايبُّ اجْلَايف، َواْلُقَرِويُّ اْلَقارِي، 
َوالنَِّساءُ يف ُسُتورِِهنَّ، َواْلِغْلَماُن يف َحَداثَِتِهْم، َوَمْن بـنَْيَ َذِلَك 
بطة، 5141ه،  )ابن  َوَضِعيِفِهْم"  اْلُمْسِلِمنَي  َقِويِّ  ِمْن 
ابلقدر(. )آمن  هؤالء كلهم  وشعار  ج4، ص742(. 
  ومن اإلميان ابلقدر: اإلميان مبراتب القدر: يقول ابن اْلَماِجُشون 
رمحه هللا: "َوتـَْعِظيًما ِلَرهبِِّْم َأْن َيُكوَن َشْيءٌ مَلْ حيُِْط ِبِه ِعْلُمُه، 
َومَلْ حُيِْصِه ِكَتابُُه" )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(.

  ويقول أيًضا: "مثَّ آَمُنوا بـَْعَد َذِلَك ِبِه ُكلِِّه اِبلَِّذي َجَحْدمُتْ، 
فـََقاُلوا: َقدََّر وََكَتَب، وَُكلُّ َشْيٍء ِبِكَتاٍب َوَقَدٍر، َوَمْن ُكِتَبت 
ُ َكاَن، َوَما مَلْ َيَشْأ مَلْ َيُكْن، َواَل  ْقاَوُة َوَما َشاَء اللَّ َعَلْيِه الشِّ
، َواَل مَنِْلُك أِلَنـُْفِسَنا َضرًّا َواَل نـَْفًعا،  َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبللَِّ
ُ" )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(. ِإالَّ َما َشاَء اللَّ
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اِجُشون ثالث مراتب 
َ
امل ابن  السابقني ذكر   ويف نّصيه 

من مراتب القدر، وهن: العلم، والكتابة، واملشيئة. قال 
ابن القيم )ت:157هـ( الباب العاشر: يف مراتب القضاء 
والقدر،  ابلقضاء  يؤمن  مل  هبا  يؤمن  مل  من  اليت  والقدر 
وهي أربع مراتب: املرتبة األوىل: علم الرب -سبحانه- 
ابألشياء قبل كوهنا، املرتبة الثانية: كتابته هلا قبل كوهنا، 
املرتبة الثالثة: مشيئته هلا، الرابعة: خلقه هلا" )ابن القيم، 
الكتاب والسنة  8931ه، ص92(. وجاءت نصوص 
دالًة على كل مرتبة من املراتب السابقة وعلى اإلميان هبا. 
  وكذلك من اإلميان ابلقدر: الرضا والتسليم ألمر هللا، 
وعدم التسخط. يبنّي ابن اْلَماِجُشون موقف املسلمني من 
القدر، فيقول: "َفَسلَُّموا أِلَْمرِِه، َوآَمُنوا ِبَقَدرِِه، َوَقْد َعِلُموا 
ُموَكَِّلنَي،  َواَل  مُمَلَِّكنَي  َغيـُْر  مَمُْلوُكوَن  َوأَنَـُّهْم  ُمبـْتـََلْوَن،  أَنَـُّهْم 
قـُُلوبـُُهْم بَِيِد َرهبِِّْم، اَل أَيُْخُذوَن ِإالَّ َما أَْعَطى، َواَل َيْدفـَُعوَن َعْن 
أَنـُْفِسِهْم َما َقَضى" )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(. 
  ويذكر ابن اْلَماِجُشون -رمحه هللا- نًصا آخر يفيد التسليم 
هلل، فيقول فيه: "مثَّ آَمُنوا بـَْعَد َذِلَك ِبِه ُكلِِّه اِبلَِّذي َجَحْدمُتْ، 
فـََقاُلوا: َقدََّر وََكَتَب، وَُكلُّ َشْيٍء ِبِكَتاٍب َوَقَدٍر، َوَمْن ُكِتَبْت 
ُ َكاَن، َوَما مَلْ َيَشْأ مَلْ َيُكْن، َواَل  ْقاَوُة َوَما َشاَء اللَّ َعَلْيِه الشِّ
، َواَل مَنِْلُك أِلَنـُْفِسَنا َضرًّا َواَل نـَْفًعا،  َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبللَِّ
ُ" )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص742(. ِإالَّ َما َشاَء اللَّ

  ويقول أيًضا: "ُمْسَتْسِلٌم ِحنَي َيْطُلُب، َضِعيٌف يف نـَْفِسِه" 
)ابن بطة، 5141ه، ج4، ص042(.

  ويبني تسليمهم ألمر هللا، فيقول: "اَل نـَُقوُل ِلَما قَاَلُه: ملَ 
ََلُه َما فـََعَل" )ابن  قَاَلُه؟ َوَلِكْن نـَُقوُل َكَما قَاَلُه، َوَلُه َما قَاَل، 

بطة، 5141ه، ج4، ص042(.
  فهذه النصوص تشري إىل الرضا والتسليم ألمر هللا وقدره، 
وهذا هو املنهج الشرعي الذي متيز به الدين اإلسالمي 
من عصر اجلاهلية، وما انتشر فيه عند حلول املصائب 
من لطم اخلدود، وشق اجليوب، والنياحة على امليت، بل 

سلَّموا أمرهم هلل، فسكنت نفوسهم، واطمأنت قلوهبم.
التسليم يقوم  القيم -رمحه هللا- أنَّ    وقد بني ابن 
عليه  تقوم  وكذلك  ورسله،  وكتبه  ابهلل  اإلميان  عليه 
السؤال عن  ينبغي  أنَّه ال  وأكَّد -رمحه هللا-  العبودية. 
)ابن  غريمها  أو  النهي،  أو  األمر،  يف  سواًء  احلكمة، 
القيم، 1408ه، 1560/4(، بل بني يف موطٍن آخر 
التسليم  إضعاف  عدم  األمر  تعظيم  عالمات  من  أنَّ 
 .)1560/4 1408ه،  القيم،  )ابن  بعلة  هللا  ألمر 
ا  ﴿فَلَّمَ تعاىل:  قوله   يف  هللا-  -رمحه  الطربي  ويذكر 
ما  أبهنَّ  ،]103 ]الصافات:  لِلَْجبِيِن103﴾  ُه 

َّ َوتَل ْسلََما 
َ
أ

بقضائه  الرضا  على  اتفقا  هلل،  األمر  فّوضا  عندما 
والتسليم ألمره )الطربي، 1420هـ، ج21، ص76(.

يفيد  آخر  نًصا  -رمحه هللا-  اْلَماِجُشون  ابن  ويذكر    
التسليم هلل، فيقول يف نصه: "مثَّ آَمُنوا بـَْعَد َذِلَك ِبِه ُكلِِّه 
اِبلَِّذي َجَحْدمُتْ، فـََقاُلوا: َقدََّر وََكَتَب، وَُكلُّ َشْيٍء ِبِكَتاٍب 
ُ َكاَن، َوَما ملَْ  ْقَوُة َوَما َشاَء اللَّ َوَقَدٍر، َوَمْن ُكِتَبْت َعَلْيِه الشِّ
، َواَل مَنِْلُك أِلَنـُْفِسَنا  َيَشْأ مَلْ َيُكْن، َواَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبللَِّ
)ابن بطة، 5141ه،   "ُ اللَّ َشاَء  َما  ِإالَّ  نـَْفًعا،  َواَل  َضرًّا 
ج4، ص742(. فظاهر هذا النص يفيد انقيادهم ألمر 
هللا والرضا مبا كتب، وما شاءه هللا واقع وما مل يشأ لن 
يقع، مث بينوا أهنم ال ميلكون ألنفسهم شيًئا. وهذا كمال 

التسليم هلل عّز وجّل.
املبحث الثاين: بيان استخدامات أهل اجلاهلية للقدر:
اجلاهلية  أهل  أنَّ  هللا-  -رمحه  اْلَماِجُشون  ابن  ذكر    
ذكروا القدر يف مناسبات متعددة، فقال يف نصه: "َلَقْد 
اأْلَْشَياِء  ِمَن  أَْنَكُروا  َما  اجْلَُهاَلُء،  اجْلَاِهِليَِّة  َكاَن ذََكرَُه يف 
َيْذُكُرونَُه يف ِشْعرِِهْم، وََكاَلِمِهْم، ُويـَُعزُّوَن ِبِه أَنـُْفَسُهْم ِفيَما 
نعم،  ج4، ص742(.  5141ه،  بطة،  )ابن  فَاتـَُهْم" 

كانوا يذكرونه يف شعرهم، ومن هذا ما أييت:
1425ه،  )العامري،  )ت:41هـ(،  لبيد  قال 

ص111(:
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َصاَدْفَن منها ِغرًَّة فَأَصبـْنـََها   إنَّ املَنااي ال َتطيُش ِسَهاُمَها.    
  نعم املناي قد كتبها هللا وقدرها، فال راّد لقضائه وال 

معّقب حلكمه، وما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن.
  وكانت العرب يف اجلاهلية تقول أيًضا )ابن قتيبة، 

1419ه، ص79(:
اَي أَيَها املُضمر مًها ال هتم...  ِإنََّك ِإْن تـُْقَدر َلَك احلُمَّى حُتَْم
َوَلْو َعَلْوَت َشاِهًقا ِمَن اْلَعَلِم... َكْيَف تـََوقِّيَك َوَقْد جفَّ اْلَقَلْم

 َوقَاَل آَخُر:
ِهَي املقاديُر فُلْميِن َأْو َفَذْر 

 ِإْن ُكْنُت أخطأُت َفَما َأَخطَا القدْر
القدر؛ ألنَّه حيدث أبمر هللا، فقد    نعم ما أخطأ 
علمه، وشاءه، وكتبه، وخلقه. وما ذكره ابن اْلَماِجُشون 

يف استخدام أهل اجلاهلية للقدر، صحيح ال حمالة. 
املبحث الثالث: بيان حكم االحتجاج ابلقدر على املصيبة:

  تطرق ابن اْلَماِجُشون يف رسالته لبيان حكم االحتجاج 
ابلقدر على املصيبة، وهذه مسألة مهمة يف ابب القدر. 
وقد بني املنهج الشرعي يف جواز االحتجاج ابلقدر على 
املصيبة، فقال يف نصه: "َوِإنَّ َأْصَل اْلَقَدِر لَثَاِبٌت يف ِكَتاِب 
اللَِّ تـََعاىَل، يـَُعّزِي ِبِه اْلُمْسِلِمنَي يف َمَصائِِبِهْم مبَا َسَبَق ِمنـَْها 
يف اْلِكَتاِب َعَلْيِهْم، يُرِيُد ِبَذِلَك َتْسِليـَتـَُهْم، َويـُثـَبُِّت ِبِه َعَلى 
اْلَغْيِب يَِقينـَُهْم، َفَسلَُّموا أِلَْمرِِه، َوآَمُنوا ِبَقَدرِِه" )ابن بطة، 

5141ه، ج4، ص742(. 
قّدر  يقول  أن  مصيبة  به  إذا حلَّت  لإلنسان  فيجوز    
هللا، وكتب هللا ذلك؛ ملا يف هذا األمر من الرضا ابلقدر 
والتسليم ألمر هللا. ويف هذا توجيه نبوي، َعْن َأيب ُهرَيـْرََة، 
"اْلُمْؤِمُن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
اْلَقِويُّ، َخيـٌْر َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف، َويف 
َواَل  اِبهلِل  َواْسَتِعْن  يـَنـَْفُعَك،  َما  َعَلى  اْحِرْص  َخيـٌْر،  ُكلٍّ 
تـَْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل تـَُقْل َلْو َأيّنِ فـََعْلُت َكاَن 
َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر هللِا َوَما َشاَء فـََعَل، فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح 

ص2502(.  ج4،  د.ت،  )مسلم،  الشَّْيطَاِن"  َعَمَل 
أنَّ  )ت:397هـ(-  هللا  -رمحه  احلنفي  العز  ابن  ويبني 
القدر حيتج به عند املصائب؛ ملا يف هذا من متام الرضا 
وقد  ص501(.  8141ه،  )احلنفي،  هلل  واالستسالم 
ذكر ابن الوزير -رمحه هللا )ت:148هـ(- أنَّ القدر حيتج 
به أهل املصائب، وبني إمجاع أهل اإلسالم على ذلك 

)ابن الوزير، 7891م، ص182(. 
على  ابلقدر  االحتجاج  حكم  بيان  الرابع:  املبحث 

املعصية:
  أوضح ابن اْلَماِجُشون حكم االحتجاج ابلقدر على 
َواَلُموا  احلََْسَنِة،  َعَلى  رَبَـُّهْم  ُدوا  َومحَِ فقال:"...  املعصية، 
أَنـُْفَسُهْم َعَلى اخلَِْطيَئِة، َومَلْ يـَْعِذُروا أَنـُْفَسُهْم اِبْلَقَدِر" )ابن 
عن  يتكلم  وهو  ص742(.  ج4،  5141ه،  بطة، 
م مل حيتجوا ابلقدر عند وقوعهم يف  صفات السلف، وأهنَّ

اخلطيئة. وهذا هو منهج السلف رمحهم هللا.   
وقال أيًضا: "َواَل يـَْعِذرُُه اِبْلَقَدِر يف َخِطيَئِتِه" )ابن بطة، 

5141ه، ج4، ص042(.
  ويقول كذلك: "َفاَل مُتَلُِّكوا أَنـُْفَسُكْم َجْحَد اْلُقْدرَِة، َواَل 
ِتِه" )ابن بطة، 5141ه،  تـَْعِذُروَها اِبْلَقَدِر ِفرَارًا ِمْن ُحجَّ

ج4، ص042(.
  ويف أحد أقواله عّد االحتجاج ابلقدر عند املعصية من 
الغلو، فقال رمحه هللا: "َواَل تـَْغُلوا يف ِصَفِة اْلَقَدِر؛ فـَتـَْعِذُروا 
أَنـُْفَسُكْم اِبخلَْطَِأ" )ابن بطة، 5141ه، ج4، ص042(.
االحتجاج  تيمية -رمحه هللا-أنَّه ال يصح  ابن  ويبني    
املسلمني،  ابتفاق  ذلك  أنَّ  ويبني  الذنب،  عند  ابلقدر 
فليس ألحد أن يقتل أو أيخذ مااًل، مث حيتج ابلقدر!! 
)ابن تيمية، 6141ه، ج8، ص971(. وبه قال ابن أيب 
العز احلنفي. ويبني ابن سعدي )ت:6731هـ( أنَّ احملتج 
والفطرة  والعقل  للشرع  يُعدُّ خمالًفا  املعصية  ابلقدر على 

)ابن سعدي، 9141ه، ص15(. 



223 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج1، ع 4، ص ص 211-226،  جامعة تبوك )1443هـ/2021م(

هللا  -رمحه  عثيمني  ابن  الشيخ  ساق  ولقد    
فذكر  املسألة،  هذه  يف  مجياًل  مثااًل  )ت:1420هـ(- 
أنَّه لو كان عند اإلنسان طريقان؛ أحدمها: أمن وأمان 
ورغد عيش، واآلخر فوضى وخوف، فأيُّهما سيسلك؟ 
ويستحيل  والنظام،  األمان  طريق  سيسلك  شك  بال 
ابلقدر!  حيتج  مث  والرعب،  الفوضى  طريق  يسلك  أن 

)العثيمني، 1424هـ، ص114(.
املبحث اخلامس: النهي عن اجلدل يف القدر:

من  رسالتيه  يف  هللا-  -رمحه  اْلَماِجُشون  ابن  حذَّر    
اجلدل، وبني آاثره السلبية، فقال: "َوِإنَّ اجلََْدَل َوالتَـَّعمَُّق 
ُهَو َجْوُر السَِّبيِل ِوِصراُط اخلَْطَِأ" )ابن بطة، 5141ه، 

ج4، ص042(.
قـَْلًبا يف  َأَحًدا َأَصحَّ  َأْعَلُم    وقال كذلك: "فَِإيّنِ اَل 
يـََتَكلَُّم  فـَُهَو  ِفيِه َشيـًْئا،  َأَحًدا قَاَل  َيْدِر َأنَّ  اْلَقَدِر ممَّْن ملَْ 
ِبِه َغضًّا َجِديًدا ملَْ ُتَدنِّْسُه اْلَوَساِوُس َوملَْ يُوِهْنُه اجلََْدُل َواَل 
النَّاِس،  َصْدِر  يف  َصحَّ  َمَضى  ِفيَما  َوِبَذِلَك  ااِلْلِتَباُس، 
َواَل  ُموِبَقٍة،  ِإىَل ُكلِّ  يـَُقرُِّبُكْم  فَِإنَُّه  اجلََْدَل؛  َهَذا  فَاْحَذُروا 
ُيَسلُِّمُكْم ِإىَل ثَِقٍة، لَْيَس َلُه َأْجٌل يـَنـَْتِهي ِإلَْيِه، َوُهَو َيْدُخُل 
ِغرٌَّة،  ِبِه  َواجْلََهاَلُة  نِْعَمٌة،  ِبِه  فَاْلَمْعرَِفُة  َشْيٍء؛  يف ُكلِّ 
َوَعاَلَماُت اهْلَُدى لََنا ُدونَُه، َمْن رَِكَبُه أَْرَداُه، َوتـََرَك اهْلَُدى 
ٌ أَثـَرُُه، َوَقرِيٌب َما َأَخَذُه" )ابن بطة، 1415ه،  َورَاَءُه، بـنيِّ

ج4، ص240(..
  وقد حذَّر سلف األمة من اجلدل واخلوض فيه، فقال 
أمحد بن حنبل رمحه هللا: "أصول السنة عندان: التمسك 
مبا كان عليه أصحاب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 
واالقتداء هبم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة، وترك 
اخلصومات، واجللوس مع أصحاب األهواء، وترك املراء 
واجلدال. واخلصومات يف الدين... إىل أن قال: "ال ختاصم 
أحًدا وال تناظره، وال تتعلم اجلدال؛ فإنَّ الكالم يف القدر، 
والرؤية، والقرآن، وغريها من السنن، مكروٌه منهٌي عنه، 
ال يكون صاحبه إن أصاب بكالمه السنة من أهل السنة 

حىت يدع اجلدال" )ابن مفلح، د.ت، ج1، ص102(.
ِمَن  طائفًة  ذكر  أن  بعد  -رمحه هللا-  اآلجّريُّ  وقال    
العلم  أهل  هذا  مسع  "ملا  اجلدِل:  عِن  الّنهِي  يف  األدّلِة 
مياروا  مل  املسلمني،  أئمة  من  بعدهم  ومن  التابعني،  من 
يف الدين، ومل جيادلوا، وحّذروا املسلمني املراء واجلدال، 
وأمروهم ابألخذ ابلسنن، ومبا كان عليه الصحابة رضي 
هللا عنهم، وهذا طريق أهل احلق، ممن وفقه هللا تعاىل" 
الباحث  )اآلجري، 0241ه، ج1، ص134(. ويرى 
أنَّ اجلدل الذي يوصل إىل احلق هو جدٌل حممود، وأمَّا 
الذي ال يوصل للحق فهو مذموم. وعلى املسلم السري 
على منهج السلف الصاحل رمحهم هللا؛ فلن يصلح حال 

آخر األمة إال مبا صلح به أوهلا.
 اخلامتة:

أبرز  من  ولعل  وتيسريه،  البحث  إمتام  على  احلمدهلل 
النتائج اليت خرجت هبا  ما أييت:

املذهب  أعالم  من  علًما  يُعدُّ  اْلَماِجُشون  ابن  أنَّ 
املالكي، فضاًل عن استفادة أكابر علماء السلف منه 

يف نقوالهتم.
كان البن اْلَماِجُشون منهٌج علمٌي مل يرج فيه عن 
الكرمي،  ابلقرآن  االستشهاد  من  السلف.  أئمة  منهج 
والوصية بتقوى هللا، واتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، 

والتحذير من البدع، وبيان منزلة السلف الصاحل.
ذكر ابن اْلَماِجُشون مسائل عقدية متعلقة ابلقدر، 
االحتجاج  وجواز  ومراتبه،  ابلقدر،  اإلميان  كوجوب 
عند  به  االحتجاج  جواز  وعدم  املصيبة،  عند  ابلقدر 
املعصية، والتذكري ابلرضا والتسليم ألمر هللا، كما حّذر 

من اجلدل يف القدر.
أنَّ السلف -رمحهم هللا- يسريون على منهٍج واضٍح 

مهما تباعدت أبداهنم، وبلداهتم، وأزماهنم.
 التوصيات:

ضرورة إبراز عقيدة علماء السلف رمحهم هللا، وذلك - 
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من خالل دراسة ما جاء ألعالم السلف من جهود 
عقدية يف القرنني: الثاين، والثالث اهلجريني، وغريمها. 

 دراسة جهود ابن اْلَماِجُشون يف تقرير العقيدة والرد - 
على املخالفني.

 دراسة بقية املسائل العقدية اليت جاءت عنه كمسألة - 
إثبات صفات هللا تعاىل ومسألة النهي عن اجلدل.   
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احملسن  عبد  بن  عبدهللا  حتقيق:  أمحد،  اإلمام 

هجر. دار  القاهرة،  ط2،  الرتكي، 
شفاء  )1398ه(،  بكر،  أيب  بن  حممد  القيم،  ابن 
العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، 

د.ط، بريوت، دار املعرفة.
ابن القيم، حممد بن أيب بكر، )1408ه(، الصواعق 
حتقيق:  واملعطّلة،  اجلهمية  على  الرد  يف  املرسلة 
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ابن ابز، عبدالعزيز ابن ابز، )1420ه(، جمموع فتاوى 
العالمة ابن ابز، أشرف على مجعه وطبعه: حممد بن 
سعد الشويعر، د.ط، الريض، دار القاسم للنشر.

اإلابنة  )1415ه(،  حممد،  بن  عبيدهللا  بطة،  ابن 
الكربى، حتقيق: عثمان األثيويب. ط1، الريض، 

للنشر. الراية  دار 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )1399ه(، التحفة العراقية 
يف األعمال القلبية، ط2، القاهرة، املطبعة السلفية.
الزهد  )1407ه(،  عبداحلليم،  بن  أمحد  تيمية،  ابن 
وحممد  سالمة  محاد  حتقيق:  والعبادة،  والورع 
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ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، )1420ه(، الفتوى 
التوجيري،  محد  وحتقيق:  دراسة  الكربى،  احلموية 

املنهاج.  دار  الريض،  ط1، 
ختريج  )1977م(،  عبداحلليم،  بن  أمحد  تيمية،  ابن 
الّدين  انصر  بن  حممد  حتقيق:  الطيب،  الكلم 

اإلسالمي.  املكتب  بريوت،  ط2،  األلباين، 
ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، )1416ه(، جمموع 
الفتاوى، حتقيق: عبدالرمحن بن حممد قاسم، د.ط، 
املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الشريف.
ابن حنبل، أمحد بن حممد، )1420ه(، الرد على اجلهمية 
والزاندقة، حتقيق: صربي سالمة، ط2، الريض، دار 

الوطن.
بن  أمحد  اإلمام  مسند  حممد،  بن  أمحد  حنبل،  ابن 
حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر. ط1، القاهرة، 

1416هـ. احلديث،  دار 
وفيات  )1900م(،  حممد،  بن  أمحد  خلكان،  ابن 
األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، 

د.ط، بريوت، دار صادر. 
)1419ه(،  انصر،  بن  عبدالرمحن  سعدي،  ابن 
الّدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة 
املقصود. ط1،  القدرية، حتقيق: أشرف بن عبد 

السلف.  أضواء  مكتبة  الريض، 
ابن سعدي، عبدالرمحن بن انصر، )1420ه(، تيسري 
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق: عبد 

الرمحن اللوحيق، ط1، بريوت، مؤسسة الرسالة. 
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تفسري  )1420ه(،  عمر،  بن  إمساعيل  ابن كثري، 
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الريض، دار الراية. 
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البغدادي، أمحد بن علي، )1422ه(، اتريخ بغداد، 
حتقيق د. بشار عودة معروف، ط1، بريوت، دار 

الغرب اإلسالمي.
البغوي، أبو حممد احلسني، )1420ه(، معامل التنزيل، 
دار  بريوت،  ط1،  املهدي،  عبدالرزاق  حتقيق: 

العريب.  الرتاث  إحياء 
مشكاة   ،) )1985م  عبدهللا،  بن  حممد  التربيزي، 
األلباين،  الدين  انصر  حممد  حتقيق:  املصابيح، 

اإلسالمي. املكتب  بريوت،  ط3، 

الرتمذي، حممد بن عيسى، )1998م(، سنن الرتمذي، 
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العقيدة  شرح  )1418ه(،  العز،  أيب  ابن  احلنفي، 
الطحاوية، حتقيق: أمحد شاكر، ط1، الريض، وزارة 
واإلرشاد. والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
للعلي  العلو  )1416ه(،  أمحد،  بن  حممد  الذهيب، 
ط1،  املقصود،  عبد  أشرف  حتقيق:  الغفار، 
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 أثر عملية التعلم عن بُعد يف توصيل املعارف لطلبة البكالوريوس يف جامعة تبوك من وجهة نظر 
أعضاء اهليئة التدريسية

د. جمد إبراهيم حممد الوهبة الكلوب 
أستاذ مساعد، جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية

The effect of E-learning in delivering knowledge to undergraduate stu-
dents at the University of Tabuk from faculty member’s perspectives

Dr. MAjd Ibraheem Alwahbeh Alkloub
Assitant professor- University of Tabouk- KSA

الكلمات املفتاحية: التعلم عن بُعد، فريوس كوروان، جامعة تبوك، 
كلية الشريعة واألنظمة، أعضاء اهليئة التدريسية، طلبة اجلامعات.

امللخص: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر عملية التعلم 
تبوك من  البكالوريوس يف جامعة  املعارف لطلبة  بُعد يف توصيل  عن 
اُستخدم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  التدريسية،  اهليئة  أعضاء  نظر  وجهة 
اليت تكوَّنت من  الدراسة  استبانة  التحليلي، وطُِبقت  الوصفي  املنهج 
3 حماور ضمَّت 34 فقرة، على عينة عشوائية بلغ قوامها 37 عضًوا 
وعضوة هيئة تدريس، يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك خالل 
الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 2020/2021، وقد توصلت 
الدراسة إىل أنَّ حمورْي جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 
لعملية التعلم عن بُعد، ومستوى تفاعل الطلبة مع عملية التعلم عن بُعد 
قد جاء بدرجة مرتفعة، يف حني جاء حمور تقييم أعضاء هيئة التدريس 
يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بعد بدرجة 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  متوسطة، 
التعلم عن بُعد يف  عند مستوى الداللة )0.05( يف مستوى فاعلية 
ولصاحل  اجلنس  ملتغري  تعزى  تبوك  جامعة  واألنظمة يف  الشريعة  كلية 
اإلانث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)0.05( يف مستوى فاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة 
يف جامعة تبوك، تُعزى ملتغري سنوات العمل يف جامعة تبوك، ويف ظل 
اإللكرتونية  الثقافة  بنشر  التوصية  إليها، متت  التوصل  مت  اليت  النتائج 
بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية لتحقيق أكرب قدٍر من التفاعل مع 

التعلم عن بُعد.

Keywords: E-learning, coronavirus, University of Tabuk, Col-
lege of Sharia and Regulations, faculty members, university students.

 Abstract: The study aimed at identifying the effect of 
E-learning in deliveing the knowledge to undergraduate students 
at the University of Tabuk from the faculty member’s perspec-
tive. To achieve this goal, the descriptive-analytical approach was 
used, the study’s questionnaire, which consisted of 3 axes and in-
cluded 34 paragraphs, was applied to a random sample consisted 
of 37 faculty members at the College of Sharia and Regulations 
during the second semester of the academic year 2020/2021. 

The study revealed that the readiness of the College of Sha-
ria and Regulations at the University of Tabuk for the E-learning 
process, and the level of students’ interaction in the College of 
Sharia and Regulations at the University of Tabuk with E-learn-
ing process came to a high average, while the focus of the eval-
uation of faculty members at the College of Sharia and Regula-
tions at the University of Tabuk for E-learning process came with 
a medium average. The study concluded that there were no statis-
tically significant differences at the significance level (0.05) in 
the level of E-learning effectiveness in the College of Sharia and 
Regulations at the University of Tabuk, and on the dimensions of 
the study due to the gender variable, in favor of females, while 
there were no statistically significant differences at the level of 
significance ( 0.05) in the level of E-learning effectiveness at the 
College of Sharia and Regulations at the University of Tabuk, 
and on the same dimensions attributed to the variable years of 
work at the University of Tabuk.

In light of the results obtained, a set of recommendations 
were proposed, including the dissemination of electronic culture 
among students and faculty members to achieve the greatest de-
gree of interaction with E-learning.
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املقدمة
العامل  اجتاحت  اليت  االستثنائية  األوضاع  بعد 
جرّاء جائحة كوروان، وعطًفا على ما ترتب عليها من 
إجراءات للتعامل مع هذه األوضاع وعلى كل املستويت 
حيُث  والتعليمية؛  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
أبكملها  التعلمية  العملية  على  األثر  أشد  هناك  كان 
فكان  اجلامعي،  التعلم  مسَّت  مراحلها حىت  ويف كافة 
التعلم  من  التحول  الرتبوية  املؤسسات  على مجيع  لزاًما 
الوجاهي إىل التعلم عن بُعد من خالل التعلم اإللكرتوين 
من  والطالب  األفراد  حلماية  وذلك  الرقمية،  والوسائل 
استمرار  ولغايت  الفريوس  هذا  من  ابلعدوى  اإلصابة 

الرسالة التعليمية.
العام  أزمات  أبرز  من  كوروان  فريوس  أزمة  تُعدُّ 
2020؛ حيث كشفت منظمة الصحة العاملية يف هناية 
االلتهاب  حاالت  من  عدد  وجود  عن   2019 العام 
الصني،  شرق  ووهان  مدينة  يف  السبب  جمهول  الرئوي 
وبعد ذلك توصل علماء صينيون إىل أنَّ فريوًسا اتجًيا 
جديًدا من عائلة كوروان، هو املسبب لتلك احلاالت، 
الصني  على  مقتصرًا  الفايروس  األمر كان  ابدئ  ويف 
بشكل أساسي، مث حتول سريًعا إىل وابء عاملي كثرت 

التكهنات حوله )بدر،2020(.
الربع  يف  العامل  مستوى  على  الفريوس  انتشار  ومنذ 
يف  الدول  تعامل  اختلف   ،2020 العام  من  األول 
حظر  فرض  من  الفريوس  هذا  لتداعيات  االستجابة 
التباعد االجتماعي، األمر  التجوال، وتطبيق سياسات 
الذي انعكس سلًبا على استمرار العملية التعلمية؛ حيث 
تعطيل  بد من  الطلبة، كان ال  إنَّه وحفاظًا على حياة 
املدارس واجلامعات، أو ترفيع الطالب إىل سنوات أعلى 
"النقل اآليل" دون إعطائهم اختبارات، أو تطبيق التعلم 
ألخرى؛  دولة  من  خمرجاته  اختلفت  الذي  اإللكرتوين 
البنية  توفري  من  التعلمية  املؤسسات  إمكاانت  بسبب 
التحتية املالئمة لتطبيق التعلم عن بُعد، ووجود أعضاء 

عن  التعلم  نظام  الستخدام  املؤهلني  التدريسية  اهليئة 
بُعد، ومدى رضا الطلبة وأولياء أمورهم عن هذا النظام 

)عبدالقادر،2021: 6-5(.
وكانت جامعة تبوك من ضمن اجلامعات السعودية 
اليت خاضت جتربة التعلُّم عن بُعد يف ظل أزمة كوروان، 
الشريعة  يف كلية  اجلامعي  التعلم  مساق  يف  وحتديًدا 
واألنظمة، وقد جاءت هذه الدراسة لقياس مدى فاعلية 
التعلم عن بُعد يف إيصال املعارف واملهارات املبتغاة من 
املقرر الدراسي لطلبة برانمج البكالوريوس يف ظل انتشار 
فريوس كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 

كلية الشريعة واألنظمة.
مشكلة الدراسة:

إنَّ التعليم هو أساس رفعة اجملتمعات املتقدمة، ومن 

التعلمية  األساليب  اعتماد  من  بد  ال  فإنَّه  ذلك  أجل 
التعلمية بسهولة  العملية  اليت متّكن من ممارسة  احلديثة 
ويسر، ويُعدُّ التعلُّم عن بُعد من ضمن تلك األساليب 
اليت ال تعتمد على احلضور املادي لعضو هيئة التدريس 
أو الطالب إىل مقر املؤسسة التعليمية، كما أنَّ للتعليم 
هيئة  عضو  قدرة  تعزيز  منها:  عديدة،  فوائد  بُعد  عن 
التدريس والطالب على استخدام الوسائل التكنولوجية 
دعوات  هناك  وقد كانت  )حسني،2020(،  احلديثة 
سابقة لتعميم جتربة التعلُّم عن بُعد؛ ملا له من فوائد مجة، 
وبعد فريوس كوروان أصبح ضرورة وبدياًل ال غىن عنه يف 
فقد   ،)Koumi , 2006( التعلمية العملية  استمرار  سبيل 
بّينت دراسة )جودة،2021( أنَّ التعلم عن بُعد قد جاء 
جائحة كوروان  وان  للتكنولوجيا،  الكبري  للتطور  نتيجًة 
قد قلبت املوازين الصحية يف نواحي العامل حىت وصلت 
للجانب التعلمي، وإنَّه كان ال بد يف ظل أزمة كوروان 
الضرورية  احلاجة  ظهور  اجلائحة  تداعيات  ومن ضمن 
لتطوير آليات التعلم عن بُعد وتوفري إمكانية تطبيقها يف 
البيئة التعليمية )جودة،2021: 5(، كما جاء يف دراسة 
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التعلم  منط  سيكون  بُعد  عن  التعلُّم  أنَّ   )Yulia,2020(
السائد يف املستقبل، فاجليل احلايل متعلق أبجهزة اهلاتف 
الذكية، ومن أجل ذلك، فقد أصبح دمج التكنولوجيا 

يف العملية التعليمية توجًها عاملًيا.
اهتمام  استثارة  يف  بعد  عن  التعلم  عملية  ُتسهم 
على  وحتفيزه   ،)Alshaya & Oyaid , 2017( الطالب 
التعليمي  املوقف  خالل  حواسه  مجيع  استخدام 
قدرات  من  يزيد  الذي  األمر  )الذيباين،2014(، 
ابملعلومات  واالحتفاظ  واالستيعاب  الفهم  على  املتعلم 
لفرتة أطول )الشندودية،2016(، وقد خلصت دراسة 
)عطية،2013( إىل أنَّ للتعلم اإللكرتوين دورًا فعااًل يف 
تعزيز التفاعل بني الطلبة واملقرر الدراسي، وأثبتت دراسة 
)عوض،2015( أنَّ التعلم اإللكرتوين جيعل من عملية 
التعلم شّيقة، ويسهم يف تعزيز دافعية الطلبة حنو التعلم، 
اإللكرتوين  التعلم  أنَّ  )يوسف،2015(  دراسة  وبّينت 
الذي  اهلائل  املعريف  الرتاكم  مواكبة  ضرورات  من  يُعدُّ 
دراسة  بّينت  والعشرون، كما  احلادي  القرن  يشهده 
من  الفرد  ميّكن  اإللكرتوين  التعلم  أنَّ  )رابح،2014( 

اسرتجاع املعلومات يف أي مكاٍن وزمان. 
طبقت  اليت  اجلامعات  إحدى  تبوك  جامعة  وتعدُّ 
اإللكرتوين،  التعلم  إعمال  خالل  من  بُعد  عن  التعلم 
وتوظيف وسائل تواصل مل تكن متبعة من قبل، كما أنَّ 
بوسائل  الطلبة  تواصلوا مع  فيها  التدريس  هيئة  أعضاء 
خمتلفة، وظهرت العديد من التحديت أثناء تطبيق هذا 
يصُّ  فيما  وخصوًصا  املستحدث،  التعليمي  النظام 
واألنظمة،  الشريعة  يف كلية  التطبيقي  العملي  اجلانب 
مدى  وتقييم  ملعرفة  حاجة ضرورية  ظهرت  فقد  لذلك 
فاعلية التعلم اإللكرتوين، ومدى حتقيقه ألهداف التعلم، 
وقدرته على تلبية احتياجات الطلبة، وإجياد بيئة تفاعلية 

تغين عن التعلم وجًها لوجه.
وانطالقًا من هذا الطرح، فإنَّ مشكلة هذه الدراسة 
تتمحور حول اإلجابة عن سؤال رئيس، هو: إىل أيِّ 

توصيل  يف  فاعلة  بُعد  عن  التعلُّم  عملية  مدى كانت 
املعارف واملهارات املبتغاة من املقرر الدراسي للطلبة، يف 
برانمج البكالوريوس يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 

تبوك يف ظل أزمة فريوس كوروان؟
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال اآليت: ما مدى 
واملهارات  املعارف  توصيل  يف  بُعد  عن  التعلم  فاعلية 
املبتغاة من املقرر الدراسي للطلبة يف برانمج البكالوريوس 
يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك، يف ظل أزمة 
فريوس كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 

كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
ما مدى جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 

تبوك لعملية التعلم عن بُعد؟
الشريعة  يف كلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم  ما 

واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلَّم عن بُعد؟
ما مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة 
يف جامعة تبوك مع عملية التعلُّم عن بُعد من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لفاعلية التعلم 
عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك تعزى 

للمتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة؟
أمهية الدراسة:

ميكن تلخيص أمهية هذه الدراسة كما أييت:
األمهية النظرية )العلمية(: ميكن لألدب النظري الوارد 
يف هذه الدراسة أن يضيف معرفة جديدة للباحثني، ويرفد 
املكتبة العربية إبطار نظري جديد حول التعلم عن بُعد 
يف الكليات الشرعية والقانونية، حتديًدا يف ظل احلاالت 
تفيد  وقد  املثال،  سبيل  على  الوابء  جراء  االستثنائية 
الدراسات السابقة األجنبية اليت تُرمجت يف هذه الدراسة 
املهتمني ابلتعلم عن بُعد ونتائج تطبيقه عاملًيا، وتستمد 
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الدراسة احلالية أمهيتها العلمية من كوهنا معاصرة لظاهرة 
واقعية وهي انتشار فريوس كوروان، وميكن االستفادة من 
نتائج هذه الدراسة يف ظواهر مشاهبة كاألوضاع الصحية 

)الفريوسات املتحولة املعدية(، أو احلروب واألزمات.
هذه  نتائج  من  يؤمل  )التطبيقية(:  العملية  األمهية 
الدراسة أن تفيد جامعة تبوك ومؤسسات التعليم العايل يف 
حتسني أداء نظام التعلم عن بُعد، وتطوير الكوادر البشرية 
التعلُّم  أمناط  انتقاء  يف  واالجتاهات  املادية  واإلمكاانت 
املتبعة ووضع اخلطط املستقبلية للتوجه للتعلم اإللكرتوين 
كبديل للتعلم الوجاهي، وخصوًصا إذا ما استجدت أمور 
الدراسات الصحية  الوابئي؛ حيث تفيد  على املستوى 
يتحول  قد  فريوس كوروان  يف  ممكًنا  تطورًا  هناك  أبن 
مستقباًل إىل سالالت معدية، ولذلك جيب أن تكون 
اجلاهزية عالية ملواجهة أي أوضاٍع قد تطرأ على املستوى 
الصحي،كما ميكن االستفادة من أداة الدراسة يف قياس 
مدى فاعلية نظام التعلم اإللكرتوين يف جامعات أخرى.

أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مدى فاعلية 
التعلم عن بُعد، يف توصيل املعارف واملهارات املبتغاة من 
البكالوريوس يف كلية  للطلبة يف برانمج  الدراسي  املقرر 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك يف ظل أزمة فايروس 
التدريس يف كلية  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  كوروان 
تبوك، وينبثق عن اهلدف  الشريعة واألنظمة يف جامعة 
الرئيس جمموعة من األهداف الفرعية على النحو اآليت:
التعرف على مدى جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف 

جامعة تبوك لعملية التعلم عن بًعد.
يف كلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم  على  التعرف 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بعد.
بيان مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة 
يف جامعة تبوك مع عملية التعلم عن بعد من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.

التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية لفاعلية 
التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 

تعزى للمتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة.
حدود الدراسة:

واألنظمة يف جامعة  الشريعة  املكانية: كلية  احلدود 
تبوك يف اململكة العربية السعودية.

الفصل  يف  الدراسة  هذه  طُبقت  الزمانية:  احلدود 
الثاين للعام الدراسي )2021-2020(.

حمددات الدراسة:
يعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة على مدى صدق 
العينة يف  أفراد  وثباهتا، وعلى صدق وموضوعية  األداة 
العينة  متثيل  مدى  وعلى  األداة،  فقرات  على  اإلجابة 

للمجتمع الذي مت اختيارها منه.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

هذا  العصر  هو  الدخول  التحدي  احلقيقي  يف  إنَّ 
تطور  أدَّى  حيث  املتقدمة؛   إىل  عالـم  التكنولوجيا  
جبميع  تصبح  أن  إىل  األخرية  األعوام  يف  التكنولوجيا 
أشكاهلا مطلًبا أساسًيا من  مطالب  هذا  العصر )السلمي 
واملكاوي،2020(،  فأصبحت تدخل يف كافة اجملاالت، 
اجملتمعات  األفضل، هي  تقدمت حنو  اليت  فاجملتمعات 
أوسع  على  التكنولوجيا  توظف  أن  استطاعت  اليت 
نطاق، وهي جمتمعات أدركت أنَّ السري العفوي، بغري 
ختطيط يف احلياة ال يؤدِّي إىل نتائج حمققة وِإمنا إخضاع 
الظواهر واملشكالت للدراسة والتحليل يقود حتًما إىل 

حلول حتمية.
التطور  من  الوفري  احلظ  التعلُّم  لقطاع  وقد كان 
والتقدم يف ظل هذا التطور السريع، مما استدعى ضرورة 
وذلك  التعلمية؛  العملية  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  دمج 
للدور الكبري الذي تؤدِّيه التكنولوجيا يف تطوير التعلم، 
وتسهيل اكتسابه )صايف،2020(، ودميومته إىل أقصى 
وقٍت ممكن، ومن ضمن اإلسرتاتيجيات اليت مت استغالل 
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عن  التعلم  إسرتاتيجية  اعتماد  خالهلا  من  التكنولوجيا 
بعض  واعتمدهتا  الدول  بعض  طبقتها  واليت  بُعد، 

جامعاهتا ومدارسها كأسلوب للتعلم.
مفهوم التعلم عن بُعد:

يُعّرف التعلم عن بُعد أبنَّه: "منظومة تفاعلية مرتبطة 
ابلعملية التعلمية، تستند إىل وجود بيئة إلكرتونية رقمية 
الشبكات  بواسطة  واألنشطة  املقررات  للطالب  تعرض 
 Berg & Simonson ,( الذكية  واألجهزة  اإللكرتونية 
خالل  من  مقدم  تعلُّم  هو  بُعد  عن  فالتعليم   ،)2018

اإللكرتونية  والتقنيات  اإلنرتنت  بشبكة  االستعانة 
خارج  التعلمية  ابملواد  يتعلق  ما  إىل  للوصول  احلديثة؛ 

 .)Koumi , 2006( حدود الصف التقليدي
إىل  مستندة  منظمة  عملية  هو  بُعد  عن  والتعلُّم 
الوسائل التكنولوجية اليت توفر الصوت والصورة واألفالم، 
والتفاعل بني املتعلم واحملتوى التعلمي )صقر،2020(.

وترى الباحثة أبنَّ التعلم عن بُعد يعدُّ بدياًل عن التعلم 
الوجاهي يف احلاالت االستثنائية والضرورية، من خالل 
استخدام وسائل التفاعل اإللكرتونية، ويكون على هيئة 
اجتماعات تفاعلية عرب اإلنرتنت، يستطيع فيها الطالب 
التفاعل مع املدرس لتحقيق النتاجات التعليمية املرجوة 

واملخطط هلا. 
إجيابيات عملية التعلم عن بُعد:

العملية  إجناح  يف  مهًما  دورًا  بُعد  عن  للتعليم  إنَّ 
وانتشار  الكبري  التكنولوجي  التطور  ففي ظل  التعلمية، 
والفيديو،  والصورة،  الصوت،  مثل:  املتعددة،  الوسائط 
أُتيحت الفرصة لعدٍد كبرٍي من الطلبة لتلقي التعليم بكل 
سهولٍة ويسر، وأبقل وقٍت وجهد )غنامي،2020(، ومن 
يلي  ما  بُعد،  عن  التعلم  عملية  توفرها  اليت  املزاي  أهم 
Fer-( و )2020(، و )ردنة،2007 ،)غامن وابن عياش

:)riman , 2014

الكلفة املادية القليلة، وذلك من خالل توفري 

تكاليف تنقل الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية من وإىل 
املؤسسة التعلمية، وتوفري الكهرابء واملاء وغريها من 

املواد املستخدمة يف املؤسسة التعليمية.
إاتحة املادة التعليمية يف أيِّ وقٍت ومكان، مما يساعد 
الطلبة يف الرجوع إىل املادة العلمية أكثر من مرة، ما من شأنه 
تعزيز ملكة اسرتجاع املعلومات، وتعميق فهم املادة العلمية.

املرونة وعدم االرتباط بوقت معني.
استثمار الوقت وزيدة التعلم، إذ تقل التفاعالت غري 
اجملدية بني الطالب من خالل تقليل الدردشة واألسئلة 
الزائدة اليت تضيع الوقت، فتزداد كمية ما يتعلمه الطالب 

دون أي تعطيالت أو عوائق.
تنظيم عملية التعلم وتقييم االختبارات بطريقة حمايدة 
وعادلة، والدقة يف متابعة إجنازات كل طالب على حدا.
توفري األوراق واألقالم، وبذلك يعدُّ التعلم عن بُعد 

صديًقا للبيئة.
سلبيات عملية التعلم عن بُعد: 

ابلرغم من اإلجيابيات الكثرية اليت توفرها عملية التعلم 
عن بُعد، إال أنَّ األمر ال يلو من وجود سلبيات هلذه 
العملية، ميكن حصرها ابلنقاط اآلتية )الرزي،2012( 
و)عبدالقادر،2021( و)أبو شخيدم وعواد،2020(:

االعتماد الكبري على التكنولوجيا، ويف هذا إشكالية 	 
ملن ال تتوافر لديهم هواتف ذكية أو أجهزة حاسوب 

أو شبكة اتصال.
تدين مستوى التحفيز والتنظيم؛ كون عملية التعلم عن 	 

بُعد عملية ذاتية تعتمد على املتعلم بدرجة أكرب، وقد 
يواجه بعض الطلبة صعوبة يف حتفيز أنفسهم على التعلم.

الطلبة 	  تفاعل  بسبب  تنشأ  اليت  والوحدة  العزلة 
عن  عوًضا  ذكية  وهواتف  حواسيب  أجهزة  مع 
الطلبة. بقية  مع  مباشرة  بطريقة  وتفاعلهم  تواصلهم 

التعليمي 	  صعوبة ضبط الطلبة خالل إعطاء احملتوى 
افرتاضًيا.
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مرتكزات عملية التعلم عن بُعد:
املنظمة  اجلهود  على  بُعد  عن  التعلم  عملية  ترتكز 
والطلبة،  التدريسية  اهليئة  وأعضاء  التعلمية،  لإلدارة 
نظام  لتطبيق  املالئمة  التحتية  البنية  توفري  اإلدارة  فعلى 
عملية التعلم عن بُعد، وتوفري التدريب لكلٍّ من أعضاء 
اهليئة التدريسية والطلبة الستخدام نظام التعلم عن بُعد 
إلكرتونًيا،  الدراسية  املقررات  وتوفري  )القواق،2021(، 
توفر  اإللكرتونية  لالختبارات  قسم  أو  وحدة  وإنشاء 
اإللكرتوين  االختبار  ملواصفات  متعددة  خيارات  عدة 
القادرين على  )الشهري،2020(، ودعم الطالب غري 
يف  واملسامهة  بُعد،  عن  للتعلم  مناسبة  أجهزة  امتالك 
تكوين اجتاه إجيايب لدى الطالب لنمط التعلم عن بعد 

)غنامي،2020(.
ويتوجب على أعضاء اهليئة التدريسية تنظيم احملتوى 
بفاعلية،  التعلمية  العملية  أهداف  حيقق  مبا  التعليمي 
املناسبة  الوسائل  الطالب، وحتديد  احتياجات  ودراسة 
والتغذية  والتقومي  القياس  أدوات  واختيار  لتحقيقها، 
التعلم  أمناط  تنوع  ومراعاة   ،)Aldoghmi,2020( الراجعة 
واختالف  التكنولوجية،  ومراعاة كفاءهتم  الطلبة،  بني 
Al- لديهم  الذكية  اإلنرتنت واألجهزة  )جودة شبكات 
jaser,2019(، وجيب على أعضاء اهليئة التدريسية إتقان 

مهارات التعلم عن بُعد وإعداد االختبارات اإللكرتونية، 
خمتلف  من خالل  طلبتهم  وبني  بينهم  التواصل  وتعزيز 

وسائل التواصل اإللكرتونية )حسني،2020(.
عن  التعلم  عملية  أثناء  الطالب  بدور  يتعلق  وفيما 
مع  والتفاعل  اإلجيابية  لديهم  تتوافر  أن  فيتوجب  بُعد، 
عضو  وحماورة  احملاضرة،  أثناء  التدريس  هيئة  عضو 
)السلمي  التعلمية  املادة  مع  والتفاعل  التدريس،  هيئة 

ومكاوي،2020(.

أشكال التعلم عن بُعد:
اإللكرتوين  التعلم  إىل  بُعد  عن  التعلم  أنواع  ُتصنَّف 
املتزامن وهو التعلُّم عن طريق البث املباشر؛ حيث حيتاج 
نفسه،  الوقت  يف  األجهزة  أمام  املتعلمني  وجود  إىل 
املناقشات، واحملادثة  االختبارات،  وذلك إلجراء بعض 

بني املعلم واملتعلمني )جودة،2021(. 
وأمَّا النوع الثاين فهو التعلُّم اإللكرتوين غري املتزامن 
"غري املباشر"، والذي ال حيتاج إىل وجود مجيع األشخاص 
بتلقي  الطالب  الوقت نفسه؛ حيث ميكن أن يقوم  يف 
الدروس الالزمة حسب ما أُتيح له من أوقات، ومن مثَّ 
فإنَّه ميكن أن يستخدم األساليب امليسرة له. و ميكن أن 
يعمل ابألساليب اليت يرغب هبا، وأن يستخدم األدوات 
الويب،  اإللكرتوين،  الربيد  مثل:  يريدها  اليت  اخلاصة 
القوائم الربيدية، جمموعة النقاش، نقل امللفات، األقراص 
املدجمة، بروتوكول نقل امللفات )صايف،2020(، ويعتمد 
مقررات إلكرتونية وحمتوى رقمي منظم ومتنوع، وموجه 
مبرجعيات ومعايري، وتشرف عليه مؤسسة مسؤولة عن 
براجمه ومقرراته وخمتلف عناصر ومكوانت عملية التعلم؛ 
على  ويعتمد  الذايت،  للتعلم  متعددة  فرًصا  يتيح  حيث 
الواثئق  لتبادل  التكنولوجية املختلفة  األدوات والوسائل 
 Affouneh( واملعلومات وختزينها على احلوسبة السحابية
بيئتني خمتلفتني ومنفصلتني:  Khlaif,2020 &(، ويتم يف 

بيئة عضو هيئة التدريس وبيئة املتعلم، فالتعلم عن بُعد 
حيتاج جلملة من اخلدمات والوسائط و الربامج احملوسبة 
وسائط  وهي  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  واهلاتف 
متنوعة، مسعية وبصرية معدة خصيًصا هلذه الغاية، أي 
وأقل  للمتعلم أبقصر وقت  واملهارات  املعارف  إليصال 
التقنيات  استعمال  فإنَّ  ولذلك،  فائدة،  وأكرب  جهد 
احلديثة أصبح أمرًا حتمًيا وليس خيارًا؛ نظرا ملا توفره هذه 
خدمات  من  تتيحه  وما  الرقمية  والوسائل  التكنولوجيا 

.)Basilaia & Kvavadze,2020(
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حتدايت تطبيق التعلم عن بُعد:
على الرغم من الفوائد املتعددة الستخدام عملية التعلُّم 
عن بُعد، إال أنَّ هناك العديد من املعيقات اليت تواجه 
)صايف،2020(  ذكرت  التقنية؛ حيث  هذة  استخدام 
من تلك املعيقات وجود مشكالت تقنية متعلقة بشبكة 
وعدم  احلاسوب،  أو  الذكي  اجلهاز  وفاعلية  اإلنرتنت 
وضوح الصوت أو الصورة أثناء عرض احملتوى التعلمي. 
)غامن  دراسة  يف  ورد  ما  األخرى  التحديت  ومن 
وابن عياش،2020(، من اعتقاد البعض أنَّ على املعلم 
امتالك املهارات لربجمة تطبيقات التعلم عن بعد، وهذا 
الربامج  من  العديد  توجد  حيث  الواقع؛  مع  يتناقض 
املطلوب منهم  املعلمني وأنَّ  اجلاهزة واملعدة الستخدام 

اختيار الربانمج والتدرب على استخدامه.
وقد صنفت دراسة )القواق،2021( بعض معيقات 
متعلقة  معيقات  وأمهها:  بُعد،  عن  التعلم  استخدام 
جوانب  من  مهٌم  جانٌب  هو  التدريب  إنَّ  ابلتدريب: 
من  تدريب كلٍّ  إىل  حاجة  وهناك  بُعد،  عن  التعلم 
القصوى من  لفهم كيفية االستفادة  املعلمني والطالب 
اهليئة  أعضاء  يواجه  وقد  بُعد،  عن  التعلم  تطبيقات 
التدريسية شعورًا ابلقلق واحلاجة إىل الدعم؛ لكي يشعروا 
ابلثقة أثناء إعدادهم احملتوى التعليمي إلكرتونًيا أو أثناء 
التدريسية  اهليئة  أعضاء  أنَّ  إىل  ابإلضافة  هذا  تنفيذه، 
الذين يركزون عادة على احملاضرة، قد يواجهون صعوبة 
ابلقيام  للطالب  والسماح  التلقني  أسلوب  ترك  يف 
فإنَّ  السبب  وهلذا  أبنفسهم،  التعلم  بيئة  ابستكشاف 
أعضاء  تدريب  حول  يتمحور  التدريب  جوانب  أحد 
والسماح  التدخل  عدم  أسلوب  على  التدريسية  اهليئة 
للطلبة ابلقيام ابالستكشاف، وأن يدرك املعلم أنَّ هذة 
أحد  يكون  وقد  فعَّالة،  تعليمية  بيئة  ستعزز  الطريقة 
أسباب تدخل املعلمني هو اخلوف من عدم معرفة ما 
حتمله أجهزة الطلبة من حمتوى، إضافة إىل ذلك، فقد 
يكونوا مستعدين إلدارة  لن  أهنم  املعلمني  بعض  يشعر 

نفس التجربة مرة أخرى إذا كانوا وحدهم دون تواجد 
الكايف  التدريب  توفري  جيب  السبب  وهلذا  املدربني، 
للمعلمني إذا كان من املتوقع منهم استخدام تقنية التعلم 
العتماد  نظرًا  التقنية؛  املعيقات  جانب  إىل  بُعد،  عن 
التعلم عن بُعد على اإلنرتنت والتكنولوجيا فقد حتصل 
بعض املشكالت التقنية، مثل االنقطاع يف شبكة النت، 
مما قد يشكل عائًقا أمام استكمال العملية التعلمية حلني 

إصالح اخللل التقين.
نتائج دراسة )عبدالقادر،2021( أنَّ  وقد جاء يف 
حتديت استخدام التعلم عن بُعد تكمن يف التحديت 
الذكية،  واألجهزة  التحتية،  البنية  بتوفري  املتمثلة  املادية 
البشرية  والتحديت  واإلنرتنت،  االتصال  وشبكات 
املتمثلة بنقص املوارد البشرية املتخصصة إبعداد احملتوى 
التعلمي إلكرتونًيا، ونقص املوارد البشرية املؤهلة للعمل 
بكفاءة  املتعلقة  الفنية  واملعوقات  التقنيات،  هذه  على 
ضعف  إىل  إضافة  الرقمي،  احملتوى  وعرض  األجهزة 
كفاءة شبكة اإلنرتنت، والتحديت االجتماعية املتمثلة 
بضعف مستوى الوعي والقناعة لدى مديري املؤسسات 
دور  أبمهية  والطلبة،  التدريسية  اهليئة  وأعضاء  التعليمية 

الواقع املعزز يف حتسني العملية التعلمية.
جتربة جامعة تبوك يف تطبيق عملية التعلم عن بُعد: 

أُنشئت جامعة تبوك عام 1427ه-2006م أبمر 
من خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبد العزيز 
مدينة تبوك  يف  تقع  جامعة حكومية  وهي  سعود،  آل 
وقد  السعودية،  العربية  من اململكة  الغريب  الشمال  يف 
حصلت جمموعة من برامج كليات اجلامعة على االعتماد 
)جامعة   )2018-2010( األعوام  خالل  األكادميي 

 .)www.ut.edu.sa،تبوك
وتستضيف جامعة تبوك ما يقارب 25.000 ألف 
طالٍب يدرسون يف الكليات اإلنسانية والعلمية، وهي: 
األعمال  إدارة  -كلية  اهلندسة  - كلية  الطب  )كلية 
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العلوم - كلية  التطبيقية - كلية  الطبية  العلوم  - كلية 
واآلداب -  الرتبية  املعلومات -كلية  وتقنية  احلاسبات 
كلية االقتصاد املنزيل - كلية اجملتمع - الكلية اجلامعية يف 
حمافظة ضباء - الكلية اجلامعية يف حمافظة الوجه - الكلية 
اجلامعية يف حمافظة أملج - الكلية اجلامعية يف حمافظة 
الشريعة  وكلية  تيماء،  اجلامعة يف حمافظة  فرع  حقل - 
واألنظمة اليت أُنشئت بقرار جملس التعليم العايل بتاريخ 
.)www.ut.edu.sa،تبوك )جامعة   )1433\21\2
العمادات، هي:  اجلامعة على جمموعة من  وحتتوي 
)عمادة شؤون القبول والتسجيل - عمادة شؤون أعضاء 
 - الطالب  شؤون  عمادة   - واملوظفني  التدريس  هيئة 
عمادة البحث العلمي - عمادة خدمة اجملتمع والتعليم 
شؤون  عمادة   - العليا  الدراسات  عمادة   - املستمر 
املكتبات - عمادة التطوير واجلودة - عمادة اخلدمات 

 .)www.ut.edu.sa،األكادميية( )جامعة تبوك
من  العديد  تبوك  جامعة  على  القائمون  وأسس 
األقسام  احتياجات  لتلبية  واملرافق  الدراسية  القاعات 
وحصلت  املختلفة،  واإلدارات  والكليات  األكادميية 
األكادميي من مؤسسات وطنية  اجلامعة على االعتماد 
ودولية، األمر الذي ميثل مؤشرًا مهًما على جودة العملية 

التعليمية يف جامعة تبوك.
على  اجلامعة  عملت  فريوس كوروان،  انتشار  ومنذ 
نظام  يف  املتبعة  بُعد  عن  التدريس  آلية  استحداث 
تبًعا  وذلك  السعودية،  العربية  اململكة  العايل يف  التعلم 
تتطلب  ضرورية  حاجة  هناك  أصبح  حيث  للجائحة؛ 
ولذلك  واستمراريتها،  التعلم  جودة  بضمان  االهتمام 
عملت جامعة تبوك على إنشاء عمادة التعلم اإللكرتوين 
والتعلُّم عن بُعد، ومت العمل على برانمج تدرييب ألعضاء 
هيئة التدريس لتسهيل عملية تطبيق برانمج التعلُّم عن 
بُعد، وهتدف عمادة التعلم اإللكرتوين برسالتها إىل تقدمي 
بيئة الكرتونية متكاملة ذات جودة عالية ألعضاء هيئة 
أنظمة  مراعاة  إىل جانب  واجملتمع،  والطالب  التدريس 

اجملتمعية  واملسؤولية  واالبتكار  واإلبداع  والتعاون  العمل 
)جامعة تبوك،www.ut.edu.sa(، ونتيجًة للجهود املبذولة 
فقد  بُعد،  عن  التعلم  عملية  يف  تبوك  جامعة  قبل  من 
ُمِنحت اجلائزة الدولية Black Catalyst يف قيادة التغيري، 
وهي جائزة متنحها مؤسسة Black board الدولية للتميز 
االبتكار  طليعة  يف  هم  ملن   ،2005 العام  منذ  سنوًي 
املتميزة  التعليمية  املؤسسات  ميثلون  والذين  التعليم،  يف 
على  مؤثرة  تعليمية  إسرتاتيجيات  ونفذت  طوَّرت  اليت 
التعلم  نتائج  نطاق واسع،  وكان هلا أتثري إجيايب على 
اجلائزة  مُتنح  األكادميي، كما  والتقدم  الطالب  وأداء 
للمؤسسات واألفراد الذين يروجون بنشاط للتبين الواسع 
زيدة  إمكانية  مع  املبتكرة،  لإلسرتاتيجيات  النطاق 
.)www.press.blackboard.com( معدالت جناح الطالب

الدراسات السابقة:
الدراسات  من  عدٍد  على  الباحثة  اطلعت   
السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية، وابللغتني 
العربية واإلجنليزية، وهي مرتبة من األحدث إىل األقدم، 

وذلك على النحو اآليت:
دراسة )Tharwa,2021( اليت هدفت إىل التعرف على 
والطالبات خبصوص  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
الرتبية  ملواصلة  اجملمعة،  جامعة  اتبعتها  اليت  اإلجراءات 
وقد  املستجد،  فريوس كوروان  جائحة  خالل  امليدانية 
اتباع  على  القائم  الكمي  املنهج  الدراسة  استخدمت 
والبعدي جملموعة واحدة، وقد طُبقت  القبلي  االختبار 
االستبانة إلكرتونًيا على أعضاء هيئة التدريس والطالبات 
وأشارت  طالبة،  تدريس، و30  هيئة  بواقع 30 عضو 
هيئة  أعضاء  رضا  مستوى  ارتفاع  إىل  الدراسة  نتائج 
التدريس والطالبات عن اإلجراءات اليت اتبعتها جامعة 
اجملمعة الستكمال مقرر الرتبية امليدانية، خالل الفصل 
كروان،  جائحة  لتداعيات  استجابة  الثاين  الدراسي 
كما أكَّدت الدراسة على املستوى املرتفع يف درجات 
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الطالبات يف الرتبية امليدانية، مما أكَّد على أمهية استخدام 
التعلم عن بُعد وتطبيقه يف األزمات، وأوصت الدراسة 
واستخدام  املدارس  يف  الواقعي  التدريب  مزج  بضرورة 

التعلم عن بُعد خصوًصا عند مرور البالد أبزمة.
التعرف  إىل  هدفت  اليت   )Aldoghmi,2020( دراسة 
على مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف 
بُعد  عن  والتعليم  اإللكرتوين  التعليم  إلسرتاتيجيات 
بورد،  البالك  تطبيق  خالل  من  جائحة كوروان  خالل 
الدراسة  أداة  وطُبقت  الوصفي،  املنهج  اُستخدم  وقد 
وأظهرت  تدريس،  هيئة  عضو   40 على  "االستبانة" 
التعليم  التدريس على أمهية  النتائج أتكيد أعضاء هيئة 
هيئة  أعضاء  استخدام  وجاء  عالية،  بدرجة  بُعد  عن 
التدريس إلسرتاتيجيات التعليم عن بُعد بدرجة متوسطة، 
كما أنَّ أعضاء هيئة التدريس لديهم مهارة متوسطة يف 
استخدام وسائل التعليم عن بُعد يف العملية التعليمية يف 
جامعة اجلوف، وأنَّ الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة 
اإلسرتاتيجيات  استخدام  يف  اجلوف  جبامعة  التدريس 
التعليم عن بُعد، من خالل البالك بورد جاءت بدرجة 
متوسطة، كما جاءت درجة رضا أعضاء هيئة التدريس 
عن استخدام التعليم عن بُعد يف جامعة اجلوف بدرجة 
فوق املتوسط، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام املسؤولني 
إسرتاتيجيات  التدريس الستخدام  هيئة  أعضاء  بتوجيه 

التعليم عن بُعد يف العملية التعليمية.
إىل  هدفت  اليت   )Draissi & Yong , 2020( دراسة 
 ،)COVID-19( فريوس  لتفشي  االستجابة  معرفة خطة 
وتنفيذ التعليم عن بُعد يف اجلامعات املغربية، واستخدمت 
مقاالت  مضمون  لتحليل  الوصفي  املنهج  الدراسة 
إخبارية خاصة ابلصحف اليومية والتقارير واإلشعارات 
جائحة  أنَّ  إىل  النتائج  وأشارت  اجلامعات،  موقع  من 
على  التغلب  ملواصلة  اجلامعات  تتحدى   COVID-19

واألساتذة،  الطالب  من  تواجه كل  اليت  الصعوابت 
املستمرة  وجهودها  العلمي  البحث  يف  واالستثمار 

التدريس اجلديدة  الكتشاف لقاح، واستندت أساليب 
الواجبات  وكانت  للطالب،  االستقاللية  زيدة  إىل 
زخم  على  للحفاظ  لألساتذة  املخصصة  اإلضافية 
أعماهلم من املنزل، وتوفري حرية الوصول إىل عدد قليل 
من منصات التعلم اإللكرتوين املدفوعة أو قواعد بياانت.
دراسة )أبو شخيدم وعواد،2020( اليت هدفت إىل 
انتشار  اإللكرتوين يف ظل  التعليم  فاعلية  الكشف عن 
جامعة  يف  املدرسني  نظر  وجهة  من  فريوس كوروان 
التحليلي،  الوصفي  املنهج  اُستخدم  وقد  خضوري، 
وتكونت عينة الدراسة من )50( عضو هيئة تدريس يف 
جامعة خضوري ممن قاموا ابلتدريس خالل فرتة انتشار 
اإللكرتوين،  التعليم  نظام  خالل  من  فايروس كوروان 
وجرى مجع البياانت الالزمة ابستخدام استبانة مت تطبيقه 
على عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ تقييم عينة 
الدراسة لفاعلية التعليم اإللكرتوين يف ظل انتشار فريوس 
كوروان من وجهة نظرهم كان متوسطًا، وجاء تقييمهم 
معيقات  وجمال  اإللكرتوين  التعليم  استمرارية  جملال 
التعليم اإللكرتوين وجمال تفاعل أعضاء هيئة  استخدام 
التدريس مع التعليم اإللكرتوين، وجمال تفاعل الطلبة يف 
استخدام التعليم اإللكرتوين متوسطًا، وأوصت الدراسة 
لكل  اإللكرتوين  التعليم  جمال  يف  تدريبية  دورات  بعقد 
التخلص من كافة  واملساعدة يف  والطلبة  املدرسني  من 
التعليم  نظام  من  االستفادة  دون  حتول  اليت  املعيقات 
اإللكرتوين املتبع، وضرورة املزاوجة بني التعليم الوجاهي 
والتعليم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل مستقباًل.

تعقيب على الدراسات السابقة:
الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت   
السابقة يف بناء إطارها النظري، من خالل تقدمي ملفهوم 
التعلم عن بُعد، ومزايه، ومتطلباته، وحتديت تطبيقه، 
وستتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة حبدودها 
هذه  أداة  طُبقت  حيث  واملوضوعية؛  والبشرية  املكانية 
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الدراسة على عدٍد من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية 
للتعرف على وجهة  الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 
يف  بُعد  عن  التعلم  عملية  فاعلية  مدى  حول  نظرهم، 
إيصال املعارف واملهارات املبتغاة، من املقررات الدراسية 
اخلاصة بربانمج البكالوريوس، وهو ما مل تتناوله أي من 

الدراسات السابقة.
الطريقة واإلجراءات:

من  امليداين،  جبانبها  الدراسة  من  اجلزء  هذا  يتصُّ 
خالل ما أييت:

منهجية الدراسة:
الوصفي،  املنهج  الدراسة على استخدام  تقوم هذه 
ملالءمته ألغراض الدراسة احلالية واملتعلقة بـقياس "مدى 
واملهارات  املعارف  إيصال  يف  بُعد  عن  التعلم  فاعلية 
املبتغاة من املقرر الدراسي يف برانمج البكالوريوس، يف 
ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك".
جمتمع الدراسة:

تكّون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء اهليئة التدريسية 
يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك، وعددهم 66 

عضًوا وعضوة هيئة تدريس. 
عينة الدراسة:

من  عشوائية  عينة  من  الدراسة  عينة  تكّونت   
هيئة  وعضوة  عضًوا   37 قوامها  بلغ  الدراسة،  جمتمع 
تدريس، ويبني اجلدول اآليت اخلصائص الدميغرافية لعينة 

الدراسة:

اجلدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية.
النسبة املئوية التكرارالفئةاملتغري 

2773.0ذكراجلنس

1027.0أنثى

37100.0اجملموع

سنوات العمل يف 

جامعة تبوك.

1437.8أقل من 5 سنوات 

51437.8-10 سنوات 

924.3أكثر من 10 سنوات

37100.0اجملموع 

عينة  توزيع  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يالحظ   
الدراسة وفق متغري اجلنس، قد جاء كما يلي: 27 من 
الذكور وبنسبة 73٪، و10 من اإلانث، وبنسبة ٪27، 
جامعة  العمل يف  سنوات  متغري  وفق  العينة  توزيع  وأنَّ 
تبوك قد جاء كما يلي: 14 من أفراد العينة عملوا ألقل 
من 5 سنوات يف اجلامعة وبنسبة 37.8٪، و14 من 
اجلامعة  يف  سنوات  إىل 10   5 من  عملوا  العينة  أفراد 
وبنسبة 37.8٪، و9 من أفراد العينة عملوا ألكثر من 

10 سنوات يف اجلامعة، وبنسبة ٪24.3.
أداة الدراسة:

التعلم  فاعلية  مبدى  واملتعلقة  الدراسة  أداة  بُنيت 
عن بُعد يف ظل انتشار فريوس كوروان، من وجهة نظر 
يف  واألنظمة  الشريعة  يف كلية  التدريس  هيئة  أعضاء 
والدراسات  النظري  األدب  إىل  تبوك، ابلرجوع  جامعة 
Thar-( )صقر،2020(،   ،)2020 )صايف ،السابقة 

wa,2021(، )Aldoghmi,2020(، هذا وقد تكّون مقياس 

الدراسة من أربعة أجزاء:
لعينة  الدميغرافية  املعلومات  ويتضمن  األول:  اجلزء 
يف  العمل  وسنوات  اجلنس،  من:  واملكونة  الدراسة، 

جامعة تبوك.
اجلزء الثاين: حمور جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 
تبوك لعملية التعلم عن بُعد، ويتضمن الفقرات من 9-1.

التدريس يف  تقييم أعضاء هيئة  الثالث: حمور  اجلزء 
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كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن 
بُعد، ويتضمن الفقرات من 26-10.

يف كلية  الطلبة  تفاعل  مستوى  حمور  الرابع:  اجلزء 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك مع عملية التعلم عن 
ويتضمن  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  بُعد 

الفقرات من 34-27.
صدق وثبات أداة الدراسة:

املقياس  ُعِرض  الدراسة،  أداة  صدق  من  للتحقق 
على عدد من احملكمني من أعضاء اهليئة التدريسية يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك، وذلك إلبداء 
للمقياس  العبارات  وانتماء  املضمون  صدق  يف  آرائهم 
ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، وبعد إجراء 
التعديالت، أصبح املقياس يتألف من )34( فقرة، مما 

يشري للصدق الظاهري لألداة.
ثبات أداة الدراسة:

حساب  اُستخدم  الدراسة،  أداة  ثبات  حلساب 
معامالت االرتباط بني كل فقرة من الفقرات يف املقياس 
عن طريق استخدام معامل )ألفا كرونباخ( ويبني اجلدول 

)2( نتائج االختبار.
اجلدول )2( معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة ابستخدام اختبار ألفا كرونباخ

معامل الثبات ابستخدام الفقراتمتغريات الدراسة.
ألفا كرونباخ 

يف  واألنظمة  الشريعة  كلية  جاهزية 
بُعد. عن  التعلم  لعملية  تبوك  جامعة 

9-10.840

يف كلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم 
تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة 

بُعد. عن  التعلم  لعملية 

26-100.749

مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة 
عملية  مع  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة 
التعلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء 

التدريس. هيئة 

34-270.845

10.892-34األداة ككل.

يتضح من اجلدول )2( أنَّ قيم معامل ألفا كرونباخ 
 )0.70( من  أعلى  للمقياس كانت  الفرعية  للمحاور 

)Hair , et al , 2010(، وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة 
احلالية.

مفتاح تصحيح املقياس )درجة احلكم على الفقرة(:
اخلماسي(  )ليكرت  مقياس  يتدرج  أن  مراعاة  مت 
املستخدم يف الدراسة تبًعا لقواعد وخصائص املقاييس 

كما يلي: 
بدائل اإلجاابت

غري موافق بشدةغري موافقحمايد موافقموافق بشدة 

54321

واعتماًدا على ما تقدَّم فإنَّ قيم املتوسطات احلسابية 
اليت توصلت إليها الدراسة مت التعامل معها على النحو 

اآليت وفًقا للمعادلة اآلتية:
القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة 

على عدد املستويت، أي:
1.33 = 4 = )1-5(

3       3   
وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 

 +  1.00 من  املنخفض  املستوى  يكون  وبذلك   
2.33 =1.33

ويكون املستوى املتوسط من 2.34+ 1.33= 3.67
ويكون املستوى املرتفع من 3.68- 5.00

إجراءات الدراسة: 
مت االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع 
بُعد  التعلم عن  فاعلية  بقياس مدى  الدراسة واملختصة 
املقررة  املواد  من  املبتغاة  واملهارات  املعارف  إيصال  يف 
انتشار فريوس كوروان  البكالوريوس، يف ظل  يف برانمج 
الشريعة  التدريس يف كلية  من وجهة نظر أعضاء هيئة 
واألنظمة يف جامعة تبوك، وقد استفادت الباحثة أيًضا 
من أدوات القياس املطبقة يف بعض الدراسات السابقة 
املقياس من قبل جمموعة من  املقياس، ومت حتكيم  لبناء 
احملكمني، ومن مث ُوّزِعت أداة الدراسة على أفراد عينة 
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الدراسة، وبعد االنتهاء من التطبيق مباشرة مجُِعت أداة 
الدراسة اليت طُبقت إلكرتونًيا بسبب تداعيات جائجة 
للتحليل  صاحل  غري  هو  ما  واستبعاد  وفرزها  كوروان، 
اإلحصائي، ومن مثَّ جرى حتويل االستجاابت إىل درجات 
خام، وإدخال البياانت إىل احلاسوب وإجراء املعاجلات 
اإلحصائية  الرزم  برانمج  ابستخدام  هلا  اإلحصائية 
املناسبة  اإلحصائية  التحليالت  وإجراء   ،)SPSS(
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج ومناقشتها.

متغريات الدراسة: 
اشتملت الدراسة على العديد من املتغريات:

وسنوات  اجلنس  وتشمل  املستقلة:  املتغريات  أواًل: 
العمل يف اجلامعة.

اثنًيا: املتغري التابع: ويشمل فاعلية التعلم عن بُعد يف 
ظل انتشار فريوس كوروان.

مصادر مجع البياانت:
مت احلصول على بياانت هذه الدراسة من خالل ما يلي:

مت . 1 اليت  البياانت  هبا  ويقصد  األولية:  البياانت 
امليدانية  الدراسة  خالل  من  عليها  احلصول 
هبدف  االستبانة  وهي  الدراسة،  أداة  ابستخدام 
التعرف على مدى فاعلية التعلم عن بُعد يف إيصال 
يف  الدراسي  املقرر  من  املبتغاة  واملهارات  املعارف 
من  جائحة كوروان،  ظل  يف  البكالوريوس  برانمج 
وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية الشريعة 

واألنظمة يف جامعة تبوك.
البياانت الثانوية: ويُقصد هبا البياانت واملعلومات . 2

واألحباث  ابلكتب،  ابالستعانة  مجُِعت  اليت 
اجلامعية واإلنرتنت،  السابقة والرسائل  والدراسات 
والدوريت ذات الصلة مبوضوع هذه الدراسة هبدف 

االستعانة هبا يف بناء اجلانب النظري للدراسة. 

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة:
اُسُتخِدمت أساليب اإلحصاء الوصفي لإلجابة عن 

أسئلة الدراسة، كاآليت: 
أفراد  لوصف  املئوية  والنسب  التكرارات  استخراج 

عينة الدراسة.
استخدام اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة. 

واالحنرافات -  احلسابية  املتوسطات  استخدام  مت 
املعيارية.

واستخدام -  مستقلتني،  عينتني  اختبار  استخدام  مت 
.One Way ANOVA اختبار التباين األحادي

مناقشة نتائج الدراسة:
الشريعة  جاهزية كلية  مدى  ما  األول  السؤال  نتائج 

واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد؟
استخراج  جرى  األول،  السؤال  عن  لإلجابة 
الستجاابت  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
كلية  جاهزية  مدى  فقرات  عن  الدراسة  عينة  أفراد 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد، 

واجلدول )3( يبيني ذلك:
اجلدول )3( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد 
عينة الدراسة عن فقرات "جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 

لعملية التعلم عن بُعد" مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

املتوسط الفقرةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املستوىالرتتيباملعياري

6
تعمل منصة التعلم 
عن بُعد يف اجلامعة 
بسهولة وسالسة.

مرتفع4.650.481

1

تقوم إدارة اجلامعة 
بتذليل كافة 

الصعوابت اليت 
تواجهها عملية التعلم 

عن بُعد.

مرتفع4.570.502

3

توفر إدارة اجلامعة 
دعًما فنًيا متواصاًل 

ملواجهة أي 
مشكالت فنية 

لضمان استمرارية 
عملية التعلم عن بُعد.

مرتفع4.510.513
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املتوسط الفقرةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املستوىالرتتيباملعياري

2
مت تدريب أعضاء 

اهليئة التدريسية على 
عملية التعلم عن بُعد.

مرتفع4.460.514

7

وفرت اجلامعة 
دلياًل للطلبة لكيفية 

استخدام منصة التعلم 
عن بُعد.

مرتفع4.300.745

5

توفر اجلامعة 
فيديوهات تدريبية 
للطلبة على كيفية 

استخدام عملية التعلم 
عن بُعد.

مرتفع4.190.706

8

تتوافر لدى أعضاء 
اهليئة التدريسية اخلربة 
واملهارات الكافية 

الستخدام احلاسوب 
واإلنرتنت.

مرتفع4.160.657

9

وفرت اجلامعة سرعة 
إنرتنت مناسبة أثناء 
التعامل مع منصة 

التعلم عن بُعد.

مرتفع4.110.668

4

مل يتخلل إرسال 
واستالم املواد 

التعليمية عن بُعد أية 
عوائق فنية.

مرتفع3.860.959

مرتفع4.310.43املتوسط احلسايب العام

العام  احلسايب  املتوسط  أنَّ   )3( اجلدول  من  يتبني 
تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة  )جاهزية كلية  لـ 
لعملية التعلم عن بُعد( بلغ )4.31(، وهو من املستوى 
املرتفع، وترى الباحثة أبنَّ هذه النتيجة منطقية، وتعكس 
اجلائزة  السياق، وحصوهلا على  اجلامعة يف هذا  جهود 
الدولية Blackboard Catalyst لقيادة التغيري، وقد حازت 
الفقرة رقم )6( على أعلى متوسط حسايب؛ حيث بلغ 
)4.65(، وابحنراف معياري )0.48(، وهو من املستوى 
املرتفع، وقد نصَّت الفقرة على )تعمل منصة التعلم عن 

بُعد يف اجلامعة بسهولة وسالسة(، وترى الباحثة أنَّ هذه 
ُتظهر جهود اجلامعة يف متابعة كافة متطلبات  النتيجة 
عملية التعلم عن بُعد من خالل أتسيسها لعمادة التعلم 
 3 رقم  الفقرة  أنَّ  أيًضا  ذلك  على  ويؤكِّد  اإللكرتوين، 
 ،)4.57( حسايب  مبتوسط  الثانية  املرتبة  يف  جاءت 
املرتفع،  املستوى  من  وهو   )0.50( معياري  وابحنراف 
وقد نصَّت الفقرة على )تقوم إدارة اجلامعة بتذليل كافة 
الصعوابت اليت تواجهها عملية التعلم عن بُعد(، وتتفق 

.)Tharwa,2021( هذه النتيجة مع ما جاء يف دراسة
الفقرة رقم )4( مبتوسط  املرتبة األخرية جاءت  ويف 
بلغ )3.86( وابحنراف معياري )0.95( وهو  حسايب 
من املستوى املرتفع؛ حيث نصَّت الفقرة على )مل يتخلل 
إرسال واستالم املواد التعليمية عن بُعد أية عوائق فنية(، 
وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إىل حداثة استخدام 
العديد  هناك  وأنَّ  اجلامعة،  يف  بُعد  عن  التعلم  عملية 
التحديثات اليت تواكبها إدارة اجلامعة لتيسري تلك  من 
العملية، مما يتطلب وقًتا إضافًيا لتقدمي احملتوى التعليمي 

إلكرتونًيا على أفضل وجه.
نتائج السؤال الثاين: ما تقييم أعضاء هيئة التدريس يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم 

عن بُعد؟
لإلجابة عن السؤال الثاين، اُستخرجت املتوسطات 
عينة  أفراد  الستجاابت  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
الدراسة عن فقرات تقييم أعضاء هيئة التدريس يف كلية 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد، 

واجلدول )4( يبني ذلك:
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اجلدول )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات "تقييم أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة 
واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد" مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

املتوسط الفقرةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املستوىالرتتيب

إبمكاين إرفاق املادة التعليمية للطلبة على منصة التعلم عن بُعد ليستطيعوا الرجوع 12
مرتفع4.490.561إليها أبي وقت. 

أستطيع اإلجابة عن أسئلة الطلبة بسهولة ويسر من خالل “الدردشات" اليت 13
مرتفع4.350.592توفرها املنصة. 

مرتفع4.320.783سامهت عملية التعلم عن بُعد يف استمرارية التعليم يف ظل جائحة كوروان.7

أثرت عملية التعلم عن بُعد يف حتديد نوعية أسئلة االختبار اليت كانت تفتقد 17
مرتفع4.320.753اجلانب اإلنشائي والتحليلي وتعتمد على الصح واخلطأ بدرجة أكرب.

تعــدُّ عمليــة التعلــم عــن بُعــد مرحلــة بديلــة تســد الفجــوة يف األوضــاع االســتثنائية؛ 16
ولكــن ال ُيســتند إليهــا كأداة صحيحــة لتوصيــل املعــارف واملهــارات بشــكل كامــل، 
خصوًصــا يف املقــررات اخلاصــة يف كليــة الشــريعة واألنظمــة حلساســية طبيعتهــا العلميــة.

4.031.07
مرتفع5

لقد أضعفت عملية التعلم عن بُعد اجلانب التطبيقي يف بعض املقررات الدراسية 15
يف كلية الشريعة واألنظمة مثل: )تفعيل احملاكم الصورية، وتدريب الطلبة على 

القضاي واالستشارات الشرعية والقانونية(.
3.681.27

مرتفع6

متوسط3.651.067إنَّ نظام التعلم عن بُعد يناسب طبيعة املواد يف كلية الشريعة واألنظمة. 1

متوسط3.591.468أشعر بصعوبة يف متابعة العدد الكبري يف الطلبة أثناء عملية التعلم عن بُعد.3

أجد صعوبة يف التواصل مع الطلبة بسبب عملية التعلم عن بُعد، وأفضل التواصل 2
متوسط3.541.249املباشر معهم.

متوسط3.491.1210إبمكاين تقييم الطالب بشكل مستمر أثناء عملية التعلُّم عن بُعد.11

أرى أنَّ هناك سالسة يف االنتقال من نظام التعليم التقليدي إىل نظام التعلم عن 5
متوسط3.431.0411بُعد. 

أعتقد بفاعلية التعلم عن بُعد يف إيصال املعارف واملهارات للمقررات بشكل 14
متوسط3.431.1411متكايفء مع عملية التعليم الوجاهي. 

متوسط3.351.1813ال أمانع من استخدام نظام التعلم عن بُعد عوًضا عن نظام التعليم الوجاهي.6

متوسط3.351.1113إنَّ أساليب التقييم املتبعة يف عملية التعلم عن بُعد مناسبة وتتم بطرٍق متنوعة.10

أعتقد بفاعلية عملية التعلم عن بُعد؛ من حيث استغالل الطلبة لوقتهم بدرجة 9
متوسط3.111.2415أكرب من نظام التعليم التقليدي.

متوسط2.841.1216أواجه مشكالت تقنية عند تدريس املادة إلكرتونًيا.4

متوسط2.411.3417أرى أبنَّ عقد االختبارات عن بُعد ميثل وسيلة مناسبة لتقييم حتصيل الطلبة.8

متوسط3.610.49املتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول )4( أنَّ املتوسط احلسايب العام لـ 
)تقييم أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة واألنظمة 
يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد(، بلغ )3.61(، 
رقم  الفقرة  حازت  وقد  املتوسط،  املستوى  من  وهو 
)12( على أعلى متوسط حسايب؛ حيث بلغ )4.49(، 
وابحنراف معياري )0.56(، وهو من املستوى املرتفع، 
وقد نصَّت الفقرة على )إبمكاين إرفاق املادة التعليمية 

للطلبة على منصة التعلم عن بُعد ليستطيعوا الرجوع إليها 
أبي وقت(، وهذه النتيجة ُتظهر جهود اجلامعة يف توفري 
التدريس ومساندهتم يف  هيئة  الكايف ألعضاء  التدريب 
استخدام تطبيقات عملية التعلم عن بُعد بسهولة ويسر، 
ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )13( مبتوسط حسايب 
)4.35( وابحنراف معياري )0.59( وهو من املستوى 
اإلجابة عن  )أستطيع  على  الفقرة  نصَّت  وقد  املرتفع، 
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أسئلة الطلبة بسهولة ويسر من خالل الدردشات اليت 
قناعة  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  املنصة(،  توفرها 
أعضاء اهليئة التدريسية جبدوى عملية التعلم عن بُعد، 
ورغبتهم يف تقدمي واجبهم األكادميي جتاه طلبتهم الذين 
جائحة  أوضاع  بسبب  وجاهًيا  حماورهتم  من  حرموا 
اهليئة  أعضاء  مرونة  النتيجة  تعكس هذه  كوروان، كما 
التدريسية مع طلبتهم، وحماورهتم ومناقشتهم أبي طريقة 

بديلة عن النقاش وجًها لوجه.
الفقرة رقم )8( مبتوسط  املرتبة األخرية جاءت  ويف 
بلغ )2.41( وابحنراف معياري )1.34( وهو  حسايب 
الفقرة على )أرى  املتوسط؛ حيث نصت  من املستوى 
أبن عقد االختبارات عن بُعد ميثل وسيلة مناسبة لتقييم 
النتيجة إىل بعض  الباحثة هذه  حتصيل الطلبة(، وتعزو 

التصرفات السلبية من قبل الطلبة، والذين يلجأون إىل 
حتصيل  حتقيق  هبدف  مشروعة كالغش  غري  أساليب 

أعلى.
نتائج السؤال الثالث: ما مستوى تفاعل الطلبة يف كلية 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك مع عملية التعلم عن 

بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن السؤال الثالث، مت استخراج املتوسطات 
عينة  أفراد  الستجاابت  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
الشريعة  يف كلية  الطلبة  تفاعل  فقرات  عن  الدراسة 
بُعد  عن  التعلم  عملية  مع  تبوك،  جامعة  يف  واألنظمة 
 )5( واجلدول  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 

يوضح ذلك:

العام  يتضح من اجلدول )5( أنَّ املتوسط احلسايب 
لـ )مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة يف 
جامعة تبوك مع عملية التعلم عن بُعد من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس(، بلغ )3.44(، وهو من املستوى 
املتوسط، وقد حازت الفقرة رقم )4( على أعلى متوسط 

حسايب؛ حيث بلغ )4.11(، وابحنراف معياري )0.81( 
وهو من املستوى املرتفع، وقد نصَّت الفقرة على )أعتقد 
أبنَّ عرض املادة إلكرتونًيا يزوِّد الطالب مبهارات إضافية 
وقت  أبي  املسجلة  املادة  إىل  الرجوع  من  وميكنهم 
اليت  القناعة  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  ومكان(، 

اجلدول )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات "مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة يف 
جامعة تبوك مع عملية التعلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" مرتبة ترتيًبا تنازلًيا

املستوىالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقرةالرقم

أعتقد أبنَّ عرض املادة إلكرتونًيا يُزوِّد الطالب مبهارات إضافية وميكنهم من الرجوع 4
مرتفع4.110.811إىل املادة املسجلة أبي وقت ومكان.

متوسط3.651.032أعتقد أبنَّ الطلبة قد استفادوا أكادميًيا من عملية التعلم عن بُعد. 1

تؤثر عملية التعلم عن بًعد سلًبا يف صقل شخصية الطلبة، خصوًصا املقبلني على 8
التخرج، وقد تضِعف من قدرات االتصال والتواصل لديهم أثناء اجتياز املقابالت 

الشخصية للتقدم للوظائف.
3.620.95

متوسط3

متوسط3.510.964لقد أسهمت عملية التعلم عن بُعد يف فهم املقرر الدراسي بشكل واضح وسلس.3

متوسط3.351.115يتفاعل الطلبة مع عملية التعلم عن بُعد بصورة مستمرة.2

متوسط3.221.006لقد سامهت عملية التعلم عن بُعد يف رفع التحصيل األكادميي لدى الطلبة.5

مل تؤثر عملية التعلم عن بُعد يف إيصال املعارف واملهارات من خالل وسيلة العمل 6
متوسط3.161.077اجلماعي للطلبة.

مل يتأثر العمل التطوعي الطاليب وجلان األنشطة اخلاصة للطلبة إابن استخدام عملية 7
متوسط2.861.218التعلم عن بُعد يف كلية الشريعه واألنظمة.

متوسط3.440.71املتوسط احلسايب العام
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وصل إليها أعضاء اهليئة التدريسية بفاعلية عملية التعلم 
عن بُعد بَعد تلقي التدريب املناسب من اجلامعة، وبعد 
االطالع على جتارب املؤسسات التعليمية األخرى حول 
العامل، ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )1( مبتوسط 
معياري )1.03( وهو من  حسايب )3.65( وابحنراف 
)أعتقد  على  الفقرة  نصَّت  وقد  املتوسط،  املستوى 
التعلم عن  الطلبة قد استفادوا أكادميًيا من عملية  أبنَّ 
بُعد(، وهذه النتيجة ُتظهر التفاعل الذي مت بني أعضاء 
التعلمي،  احملتوى  تلقي  والطلبة خالل  التدريسية  اهليئة 
الراجعة  التغذية  نتيجة مستمدة من عمليات  ا  أهنَّ كما 
للطلبة،  األكادميي  التحصيل  خبصوص  اجلامعة  إلدارة 
الستطالع  الفصل  خالل  عليهم  توزع  اليت  واملقاييس 
آرائهم بفاعلية عملية التعلم عن بُعد، وتتفق هذه النتيجة 

.)Tharwa,2021( مع دراسة
الفقرة رقم )7( مبتوسط  املرتبة األخرية جاءت  ويف 
بلغ )2.86( وابحنراف معياري )1.21( وهو  حسايب 

من املستوى املتوسط؛ حيث نصَّت الفقرة على )مل يتأثر 
العمل التطوعي الطاليب وجلان األنشطة اخلاصة للطلبة 
الشريعة  بُعد يف كلية  عن  التعلم  عملية  استخدام  إابن 
التعلم  عملية  منطقية؛ كون  نتيجة  وهذه  واألنظمة(، 
يقلل  التباعد االجتماعي، مما  بُعد فرضت أوضاع  عن 
حتًما من األنشطة التطوعية املقدمة من اجلامعة أو من 

مبادرات طالبية.
النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع: هل هناك فروق ذات 
داللة إحصائية لفاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة 
املتغريات  لبعض  تعزى  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة 

الدميغرافية؟
أواًل: اجلنس: 

 Independent Sample T-test اختبار  استخدام  مت 
لعينتني مستقلتني؛ للتعرف إىل داللة الفروق يف فاعلية 
التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 

تعزى للجنس، واجلدول )6( يوضح ذلك:
اجلدول )6( اختبار stet-T elpmaS tnednepednI للتعرف إىل الفروق يف مستوى فاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف 

جامعة تبوك تعزى للجنس
الداللة اإلحصائيةقيمة )t(درجات احلريةاالحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدداجلنسمصدر التباين 

جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية 
التعلم عن بُعد.

0.006*-2.942-274.200.3935ذكر

104.620.39أنثى

تقييم أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة واألنظمة يف 
جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد.

0.010*-2.729-273.490.4035ذكر

103.940.57أنثى

مستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة يف 
جامعة تبوك مع عملية التعلم عن بُعد من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس.

0.003*-3.239-273.230.6035ذكر

103.990.72أنثى

0.001*-3.544-273.710.3735ذكرالكلي

104.260.53أنثى

*: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0.05( فأقل.
يتضح من النتائج املبينة يف اجلدول )6( وجود فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( يف 
مستوى فاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة 
الشريعة  )جاهزية كلية  األبعاد  وعلى  تبوك،  يف جامعة 

واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد، وتقييم 
أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 
الطلبة  تفاعل  ومستوى  بُعد،  عن  التعلم  لعملية  تبوك 
عملية  مع  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة  يف كلية 
التدريس(  بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة  التعلم عن 
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 )t( اإلحصائي  قيم  بلغت  اجلنس؛ حيث  ملتغري  يعزى 
على   )3.239- ،3.239- ،2.729- ،2.942-(
التوايل وهي قيم دالة عند مستوى الداللة )0.05(، وقد 
كان مصدر الفروق يف مستوى فاعلية التعلم عن بُعد يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لصاحل اإلانث، 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل كون عضو هيئة التدريس 
األنثى هي أيًضا والدة، وتتابع دراسة أبنائها وهم يتلقون 

تعليمهم إلكرتونًيا، مما جيعلها أكثر دراية بفاعلية التعلم 
عن بُعد مقارنًة بنظريها الرجل.

اثنًيا: سنوات العمل يف جامعة تبوك:
إىل  للتعرف  األحادي  التباين  اختبار  استخدام  مت 
داللة الفروق يف فاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة 
يف  العمل  لسنوات  تعزى  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة 

جامعة تبوك، واجلدول )7( يوضح ذلك:
اجلدول )7( اختبار التباين األحادي One Way ANOVA للتعرف إىل مستوى فاعلية التعلم عن بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك تعزى 

لسنوات العمل يف جامعة تبوك

الداللة اإلحصائيةقيمة )F(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات

جاهزية كلية الشريعة واألنظمة 
يف جامعة تبوك لعملية التعلم 

عن بُعد.

.344.2172.930.404بني اجملموعات

.6.29434185داخل اجملموعات

6.63836اجملموع

تقييم أعضاء هيئة التدريس يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 

تبوك لعملية التعلم عن بُعد.

.218.2109.444.645بني اجملموعات

.8.32534245داخل اجملموعات

8.54236اجملموع

مستوى تفاعل الطلبة يف كلية 
الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 

مع عملية التعلم عن بُعد من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

.365.2182.350.707بني اجملموعات

.17.71734521داخل اجملموعات

18.08236اجملموع

.058.2029.122.886بني اجملموعاتالكلي

.8.15634240داخل اجملموعات

8.21436اجملموع

يتضح من اجلدول )7( عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( يف مستوى فاعلية 
جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة  يف كلية  بُعد  عن  التعلم 
تبوك، وعلى األبعاد )جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف 
جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد، وتقييم أعضاء هيئة 
التدريس يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية 
التعلم عن بُعد، ومستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة 
واألنظمة يف جامعة تبوك مع عملية التعلم عن بُعد من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس(، يعزى ملتغري سنوات 
 )F( العمل يف جامعة تبوك؛ حيث بلغت قيم اإلحصائي
التوايل  على   )0.122 ،0.350 ،0.444 ،0.930(

وهي قيم غري دالة عند مستوى الداللة )0.05(، وتعزو 
الباحثة هذه النتيجة إىل أن مجيع أعضاء اهليئة التدريسية 
يف كلية الشريعة واألنظمة وابقي كليات جامعة تبوك قد 
تلقوا ذات التدريب على استخدام تطبيقات التعلم عن 

بُعد بغض النظر عن سنوات عملهم يف اجلامعة.
اخلامتة والنتائج:

هدفت هذه الدراسة التحليلية الوصفية إىل التعرف 
املعارف  توصيل  بُعد يف  عن  التعلم  فاعلية  مدى  على 
واملهارات املبتغاة من املقرر الدراسي للطلبة، يف برانمج 
البكالوريوس يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 
جانب  إىل  التدريسية،  اهليئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
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واألنظمة يف  الشريعة  مدى جاهزية كلية  على  التعرف 
جامعة تبوك لعملية التعلم عن بُعد، وتقييم أعضاء هيئة 
تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة  يف كلية  التدريس 
لعملية التعلم عن بُعد، وبيان مستوى تفاعل الطلبة يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك مع عملية التعلم 
عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، التحقق 
من وجود فروق ذات داللة إحصائية لفاعلية التعلم عن 
تعزى  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة  يف كلية  بُعد 

للمتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

جاء حمور جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة 
تبوك لعملية التعلم عن بُعد بدرجة مرتفعة، وترى الباحثة 
أبنَّ هذه النتيجة منطقية، وُتظهر جهود اجلامعة يف هذا 
Blackboard Cat-  السياق، وحصوهلا على اجلائزة الدولية

alyst لقيادة التغيري.

يف كلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تقييم  حمور  جاء 
عن  التعلم  لعملية  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة 
بُعد بدرجة متوسطة، مع وجود عدٍد من الفقرات اليت 
الفقرة رقم )12(  جاءت مرتفعة يف هذا احملور، ومنها 
اليت نصَّت على )إبمكاين إرفاق املادة التعليمية للطلبة 
على منصة التعلم عن بُعد ليستطيعوا الرجوع إليها أبي 
توفري  اجلامعة يف  تعكس جهود  النتيجة  وقت(، وهذه 
التدريس ومساندهتم يف  هيئة  الكايف ألعضاء  التدريب 
استخدام تطبيقات عملية التعلم عن بُعد بسهولة ويسر، 
إىل جانب الفقرة رقم )13( اليت نصت على )أستطيع 
خالل  من  ويسر  بسهولة  الطلبة  أسئلة  عن  اإلجابة 
هذه  الباحثة  وتعزو  املنصة(،  توفرها  اليت  الدردشات 
النتيجة إىل قناعة أعضاء اهليئة التدريسية جبدوى عملية 
التعلم عن بُعد، ورغبتهم يف تقدمي واجبهم األكادميي جتاه 
طلبتهم الذين حرموا من حماورهتم وجاهًيا بسبب أوضاع 
أعضاء  مرونة  النتيجة  ُتظهر هذه  جائحة كوروان، كما 
اهليئة التدريسية مع طلبتهم، وحماورهتم ومناقشتهم أبي 

طريقة بديلة عن النقاش وجهاً لوجه.
الشريعة  يف كلية  الطلبة  تفاعل  مستوى  حمور  جاء 
بُعد  عن  التعلم  عملية  مع  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، 
الفقرة  مثل  مرتفعة،  بدرجة  احملور  فقرات يف  مع وجود 
املادة  عرض  أبنَّ  )أعتقد  على  نصَّت  اليت   )4( رقم 
من  وميكنهم  إضافية  مبهارات  الطالب  يزود  إلكرتونًيا 
وتعزو  املسجلة أبي وقت ومكان(،  املادة  إىل  الرجوع 
الباحثة هذه النتيجة إىل القناعة اليت وصل إليها أعضاء 
اهليئة التدريسية بفاعلية عملية التعلم عن بُعد بعد تلقي 
على  االطالع  وبعد  اجلامعة،  من  املناسب  التدريب 

جتارب املؤسسات التعليمية األخرى حول العامل.
تبنّي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التعلم عن بُعد يف  الداللة )0.05( يف مستوى فاعلية 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك، وعلى األبعاد 
)جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية 
التدريس يف كلية  هيئة  أعضاء  وتقييم  بُعد،  التعلم عن 
عن  التعلم  لعملية  تبوك  جامعة  يف  واألنظمة  الشريعة 
بُعد، ومستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة 
وجهة  من  بُعد  عن  التعلم  عملية  مع  تبوك  جامعة  يف 
نظر أعضاء هيئة التدريس(، تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل 
اإلانث، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل كون عضو هيئة 
أبنائها  أيًضا والدة، وتتابع دراسة  األنثى هي  التدريس 
دراية  أكثر  جيعلها  مما  إلكرتونًيا،  تعليمهم  يتلقون  وهم 

بفاعلية التعلم عن بُعد مقارنًة بنظريها الرجل.
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبنّي 
مستوى الداللة )0.05( يف مستوى فاعلية التعلم عن 
بُعد يف كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك، وعلى 
األبعاد )جاهزية كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك 
لعملية التعلم عن بُعد، وتقييم أعضاء هيئة التدريس يف 
كلية الشريعة واألنظمة يف جامعة تبوك لعملية التعلم عن 
بعد، ومستوى تفاعل الطلبة يف كلية الشريعة واألنظمة 
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وجهة  من  بُعد  عن  التعلم  عملية  مع  تبوك  جامعة  يف 
نظر أعضاء هيئة التدريس(، يعزى ملتغري سنوات العمل 
أن  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  تبوك،  جامعة  يف 
مجيع أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية الشريعة واألنظمة 
وابقي كليات جامعة تبوك قد تلقوا ذات التدريب على 
عن  النظر  بغض  بُعد،  عن  التعلم  تطبيقات  استخدام 

سنوات عملهم يف اجلامعة.
التوصيات:

فإنَّ  إليها،  التوصل  مت  اليت  النتائج  ظل  يف   
الباحثة توصي ابآليت:

العملي على . 1 للتدريب  إلكرتوين خاص  دليل  توفري 
ومهام  أهدافه  يشرح  بُعد  عن  التعلم  استخدام 
التدريسية،  اهليئة  عضو  ومسؤوليات  الطالب 
الدخول  بُعد، وكيفية  التعلم عن  وإجراءات عملية 

إىل نظام التعلم اإللكرتوين يف اجلامعة.
اهليئة . 2 للطلبة وألعضاء  خمتلفة  تدريبية  دورات  عقد 

عن  التعلم  نظام  على  العملي  للتدريب  التدريسية 
بُعد، ولالطالع على آخر الربامج واملستجدات يف 

جمال التعلم اإللكرتوين.
االتصال . 3 على  التدريسية  اهليئة  أعضاء  تشجيع 

والربيد  اإللكرتونية  الصفحات  خالل  من  ابلطلبة 
اإللكرتوين ووسائل التواصل اإللكرتوين األخرى.

اهليئة . 4 وأعضاء  الطلبة  بني  اإللكرتونية  الثقافة  نشر 
التدريسية لتحقيق أكرب قدر من التفاعل مع التعلم 

عن بُعد.
توفري بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعلم عن بُعد يف . 5

اجلامعة، وإزالة كافة املعوقات البشرية واملادية والفنية 
اليت حتول دون انتشاره يف النظام التعليمي مبختلف 

املراحل واجملاالت. 
إجراء املزيد من الدراسات اليت تقيس مدى فاعلية . 6

التعلم عن بُعد يف ظل وجود أوضاٍع غري اعتيادية.

مهارات . 7 الطلبة  تكسب  جامعية  مساقات  طرح 
عملية  تسهيل  أجل  من  بُعد  عن  التعلم  وتقنيات 
التفاعل واستفادة الطلبة من املواد التعليمية املتوافرة 

إلكرتونًيا.
اجلماعي . 8 والعمل  الطالبية  األنشطة  على  الرتكيز 

عليها،  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  وتدريب 
وذلك من خالل إدراج وسائل مستحدثة يف النظام 
جراء  الفجوة  سدِّ  على  تقوم  اإللكرتوين  التعلمي 

التعلم عن بُعد.
تعزز . 9 تدريبية  إدراج مساقات ودورات  على  الرتكيز 

للطالب  والتمكني  والتواصل  االتصال  جانب 
لتجهيزه لسوق العمل.

إىل . 10 املمكن  ابلقدر  الوجاهي  التعلم  إدماج 
جانب التعلم عن بُعد فيما يص اجلانب التطبيقي 
توصيل  ألمهية  وذلك  املقررات،  بعض  يف  العملي 

املعارف واملهارات من خالل اجلانب التطبيقي.
وسيلة . 11 يعدُّ  بُعد  عن  التعلم  أنَّ  على  التأكيد 

بديلة حتكمها األوضاع االستثنائية، وليست وسيلة 
املقررات  من  واملهارات  املعارف  توصيل  يف  أصيلة 
بشكل واٍف، خصوًصا يف برانمج البكالوريوس يف 
كلية الشريعة واألنظمة والذي يعتمد على اجلانب 

التطبيقي العملي يف الكثري من مساقاته.
العمل على تطوير نوعية األسئلة يف االختبارات . 12

التحليلي  املبدأ  لتطابق  واألنظمة  الشريعة  يف كلية 
طبيعة  مع  يتناسب  مبا  الطالب  إلعداد  والتأصيلي 

عمله املستقبلي كمستشار شرعي قانوين.
ألي . 13 املسبق  التخطيط  أنَّ  على  التأكيد 

احتماالٍت قادمة على املستوى الصحي واجملتمعي 
والتعلمي هو طريق النجاة من أية آاثر سلبية  قد 

تفاجيء اجملتمعات  وتؤخر عملية تطورها ومنوها.
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