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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 واقًعا 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 ال محدود وغير مستغرب منهم، وصلى هللا وسلم 

على سيدنا محمد، والحمد هلل رب العالمين.

رئيس التحرير
أ. د. عبد اهلل بن حممد املهداوي
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دوافع االستهزاء يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية 

أ.د. حممد بن عبدهللا بن حممد العيدي
األستاذ يف قسم القرآن وعلومه، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة القصيم

 The Motives of MocKery in The Holy Quran :An Objective study

Dr. Mohammad Abdullah Aleidi 

 Professor in the Department of the Quran and its Sciences, College of Sharia and Islam-

ic Studies- Qassim University

الكلمات املفتاحية: دوافع، االستهزاء، يف القرآن الكرمي. 
امللخص: ملا كان االستهزاء مما حيرُص عليه أعداء اإلسالم للصدِّ عن دين هللا تعاىل 
جاءت فكرة البحث يف بيان الدوافع اليت سلكها هؤالء األعداء من خالل القرآن 

الكرمي، فكانت خطة البحث تتكون من: 
مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهرس املصادر واملراجع.

البحث،  ومشكلة  البحث،  وأهداف  املوضوع،  أمهية  على:  واشتملت  املقدمة: 
والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيد: وذكرت فيه: اآلايت القرآنية اليت ورد فيها االستهزاء، وقد اشتملت على 
أمرين:

األمر األول: اآلايت القرآنية اليت ورد فيها التصريح بلفظ االستهزاء. 
واألمر الثاين: األلفاظ اليت ورَد فيها معىن االستهزاء يف القرآن الكرمي.
املبحث األول: الدوافع الذاتية لالستهزاء: واشتمل على ستة مطالب:

الكرب، واملطلب  الثالث:  النفاق، واملطلب  الثاين:  الكفر، واملطلب  املطلب األول: 
الرابع: احلسد، واملطلب اخلامس: اجلهل، واملطلب السادس: الرتف.

املبحث الثاين: الدوافع اخلارجية لالستهزاء: واشتمل على أربعة مطالب:
الوجاهة،  الثالث:  واملطلب  املال،  فتنة  الثاين:  واملطلب  التقليد،  األول:  املطلب 

واملطلب الرابع: ضعف األمة.
اخلامتة: واشتملت على: نتائج البحث، وتوصيات الباحث. مث ُذيِّل البحث بفهرس 

املصادر واملراجع.
يف  االستهزاء  آلايت  واالستقراء  التتبع  منهج  املوضوع  هذا  حبث  يف  سلكت  وقد 
القرآن الكرمي، مع االعتماد على كتب التفسري، وأحكام القرآن، واإلفادة منها حول 
ما  على  ومطلًعا  القرآنية،  الدراسة  على  البحث  حصر  على  حرًصا  اآلايت،  هذه 
كتبه العلماء احملققون يف هذا املوضوع، معتمًدا يف ذلك على املصادر األصيلة، ما 

استطعت إىل ذلك سبياًل. سائاًل هللا تعاىل اإلعانة والتسديد.

Key Words: motives, mockery, in the Holy Quran.

Abstract: Motives for mockery in the Holy Quran - An ob-
jective study, Whereas mockery of what the enemies of Islam 
are keen on to block the religion of God Almighty, the idea of   
searching for an explanation of the motives that these enemies 
pursued through the Holy Qur’an is proposed. This research in-
cludes the following: an introduction, a preface, two articles, a 
conclusion, and an index of sources and references.

Introduction: It includes: the importance of the topic, the 
research objectives, the research problem, previous studies, the 
research plan, and the research method.

Preface: we mentioned: The Qur’an verses in which they 
were mocked, and they included two things:

The first thing is that the Qur’an verses in which the ex-
pression of mockery was stated. The second thing is that the ex-
pressions in which the meaning of mockery is mentioned in the 
Holy Quran.

The first topic: The subjective motives for mockery: It in-
cludes six demands. The first requirement: disbelief, the second 
requirement: hypocrisy, the third requirement: arrogance, the 
fourth requirement: envy, the fifth requirement: ignorance, and 
the sixth requirement: luxury.

The second topic: external motives for mockery: It includes 
four demands: The first requirement: imitation, the second re-
quirement: the temptation of money, the third requirement: pres-
tige, and the fourth requirement: the weakness of the nation.

Conclusion: It includes: the results of the research, and the 
researcher’s recommendations. Then the search was appended to 
the index of sources and references.

In researching this topic, we have followed a method of 
tracking and extrapolating the mockery verses in the Holy 
Qur’an, with reliance on books of interpretation and rulings of 
the Qur’an, and making use of them on these verses, in order to 
limit the research to Qur’anic study, and familiarize themselves 
with what the investigative scholars wrote on this topic, relying 
on. That is on the original sources, as much as we can. Asking 
God Almighty to help and repay.
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املقدمة:
إنَّ احلمَد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل 
من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
هللا وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، 

صلى هللا عليه وآله وسلم.
قال هللا تعاىل: ﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اهَّللََّ َحقَّ 
عمران:  ]آل  ُمْسِلُموَن﴾،  َوأَنـُْتْم  ِإالَّ  مَتُوُتنَّ  َواَل  تـَُقاتِِه 
102[، وقال تعاىل: ﴿اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي 
َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهَما 
رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اهَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم 
ِإنَّ اهَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾، ]النساء: 1[، وقال تعاىل: 
﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اهَّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح 
َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهَّللََّ َوَرُسوَلُه 

فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما﴾، ]األحزاب: 70، 71[.
أمَّا بعد:

على  وحديثًا  قدميًا  اإلسالم  أعداء  تتابع  فقد 
االستهزاء بدين اإلسالم، فتطاولوا على هللا تعاىل، وعلى 
الصالة  عليهم  واملرسلني  األنبياء  وعلى  املطهر،  شرعه 
والسالم، وعلى القرآن الكرمي، وعلى نبينا حممد صلى 
هللا عليه وآله وسلم، وعلى سنته الشريفة، وعلى عباد 
على  ران  الذي  حقدهم  بسبب  وذلك  املؤمنني،  هللا 
الدين،  يف  الطعن  فكان مههم  عقوهلم،  ومَتلَّك  قلوهبم، 
وانتقاص املؤمنني، وتبعهم يف ِفعل هذه القبائح املتضمنة 
لالستهزاء َمن سار على هذه اجلادة املعوجة ِمن بعض 
مؤسساهتم  يف  هنجهم  فانتهجوا  لإلسالم،  املنتسبني 
وكتاابهتم وإذاعاهتم ونواديهم وغري ذلك. فهؤالء األعداء 
ال يتوقفون عند حدٍّ، مهما تعدَّدت أساليبهم، وتنوعت 

مناهجهم.
وقد وقع اختياري على البحث يف دوافع هذا املرض 
اخلطري؛ ألمهيتها البالغة، ومشاركة يف كشف عوار هؤالء 

احلاقدين املرتبصني هبذا الدين.

وقد ومسته بـــــ: دوافع االستهزاء يف القرآن الكرمي: 
دراسة موضوعية، سائاًل هللا تعاىل اإلعانة والتسديد.

أمهية املوضوع: تظهر أمهية املوضوع يف أمور، منها:
أنَّ دين اإلسالم مبينٌّ على تعظيم هللا تعاىل، وتعظيم   -1
دينه، واالستهزاء بشيٍء من هذا، أو مبا يتعلق به 

مناف هلذا األصل العظيم.
االستهزاء بشيٍء من شعائر اإلسالم يسلب صاحبه   -2

وصف اإلميان، ويُفضي به إىل املروق من الدين.
تعاىل،  هللا  تعظيم  على  حتضُّ  اليت  اآلايت  كثرة   -3
وتعظيم دينه، وتعظيم أنبيائه ورسله عليهم الصالة 

والسالم. 
املنتسبني  من  سواء  ابلدين،  املستهزئني  توجيه    -4
التغريب، من أصحاب املذاهب  للثقافة، أو دعاة 

املنحرفة.
أهداف البحث: تتبني أهداف البحث فيما أييت:

بيان ما عليه أعداء اإلسالم من االستهزاء ابلدين ودعاته.  -1
من  التحذير  يف  الكرمي  القرآن  اهتمام  بيان    -2

أحواهلم. وبيان  املستهزئني، 
وكشف  املوضوع،  هذا  لبيان  اإلميان  أهل  حاجة   -3

املستهزئني. عوار 
4-  املسامهة يف بيان دوافع االستهزاء ابلدين، والتنبيه 

خطورهتا. على 
لالستهزاء،  تعرضهم  عند  اإلسالم  دعاة  تسلية   -5
وتثبيت قلوهبم؛ خلوض اجملال الدعوي بثقة وثبات، 

ومكائدهم. املستهزئني  أبقوال  مهتمني  غري 
يف  كانوا  ودعاته  ابإلسالم  املستهزئني  أنَّ  بيان   -6
لزاًما  فكان  احلاضر،  يف  وجود  وهلم  املاضي، 
التعريف هبم، وبيان كيدهم؛ لتستبني سبيل اجملرمني 

ملستهزئني. ا
مشكلة البحث: تتضح مشكلة البحث يف األمور اآلتية:

1- عدم استشعار خمافة هللا تعاىل عند بعض الناس؛ مما 
جيعله يتمادى هبذه الصفة الذميمة، وخصوًصا من 
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املنتسبني لإلسالم.
على  املرتتبة  ابألحكام  اجملتمع  أفراد  بعض  جهل   -2

ابلدين. االستهزاء 
3- هتاون بعض أفراد اجملتمع املسلم ابالستهزاء ابلدين، 
وخصوًصا ما حيصل على سبيل املزاح يف عالقاهتم 
االجتماعية؛ حيث يفعلون ذلك من غري أن يُلُقوا 

له اباًل.
الدِّراسات السابقة: مل أجْد من درس اآلايت املتعلقة 
بدوافع االستهزاء يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية يف 
كتاب، أو رسالة علمية، أو حبٍث مؤصَّل جيمع شتات 

هذا املوضوع.
ومما وجدته قد تطرق إىل هذا املوضوع ما أييت:

أواًل: مؤلفات املتقدمني:
 1- الشفا بتعريف حقوق املصطفى: للقاضي عياض 
اليحصيب، ت: 544ه، الناشر: دار الفيحاء، عمان، 

الطبعة: الثانية، 1407ه، عدد األجزاء: 2.
لشيخ  الرسول:  شامت  على  املسلول  الصارم   -2  
اإلسالم ابن تيمية، ت: 728 ه، حتقيق: عصام فارس 
الزغلي، طبع:  إبراهيم  احلرستاين، خرَّج أحاديثه: حممد 
املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 1414ه.
751ه،  ت:  القيم،  البن  الذمة:  أهل  أحكام   -3
توفيق  بن  وشاكر  البكري،  أمحد  بن  يوسف  حتقيق: 
الطبعة:  الدمام،  للنشر،  رمادى  الناشر:  العاروري، 

.3 األجزاء:  عدد  1418ه،  األوىل، 
 4- السيف املسلول على من سبَّ الرسول صلى هللا 
عليه وسلم، لتقي الدين أيب احلسن علي بن عبدالكايف 
السبكي، ت: 756ه، حتقيق: إايد أمحد الغوج، الناشر: 

دار الفتح، عمان، األردن، الطبعة: األوىل، 1421ه.
 5- كتاب تنبيه الوالة واحلكام على أحكام شامت خري 
األانم أو أحد أصحابه الكرام، حملمد بن أمني بن عمر 
ت:  عابدين،  اببن  الشهري  الدمشقي،  عبدالعزيز  بن 
1252ه، حتقيق: أبو بالل العدين مرتضى بن حممد بن 

سامل التوي، الناشر: دار اآلاثر، الطبعة: األوىل، 1428ه.
القولية  اإلميان  نواقض  املعاصرين:  مؤلفات  اثنًيا: 
والعملية: للدكتور: عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، 
يف رسالته العلمية اليت أعّدها لنيل درجة الدكتوراه من 
الدين  العقيدة، واملذاهب املعاصرة، بكلية أصول  قسم 
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  ابلرايض، 
الثالثة،  الطبعة:  الرايض،  للنشر،  الوطن  مدار  الناشر: 
1427ه. فقد ذكر يف الفصل األول من الباب الثالث: 
األول: سبُّ  املبحث  مبحثان:  وفيه  القولية،  النواقض 
االستهزاء  الثاين:  واملبحث  عنهم،  هللا  رضي  الصحابة 

والصاحلني. ابلعلماء 
خطة البحث: تتكون من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، 

وخامتة، وفهرس املصادر واملراجع.
املقدمة: واشتملت على: أمهية املوضوع، وأهداف 
البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة 

البحث، ومنهج البحث.
 التمهيد: وذكرت فيه: اآلايت القرآنية اليت ورد فيها 

االستهزاء، وقد اشتملت على أمرين:
األمر األول: اآلايت القرآنية اليت ورد فيها التصريح 
فيها  ورد  اليت  األلفاظ  الثاين:  واألمر  االستهزاء،  بلفظ 

معىن االستهزاء يف القرآن الكرمي.
لالستهزاء:  الذاتية  الدوافع  األول:  املبحث 

مطالب: ستة  على  واشتمل 
النفاق،  الثاين:  واملطلب  الكفر،  األول:  املطلب 
احلسد،  الرابع:  واملطلب  الكرب،  الثالث:  واملطلب 
الرتف. السادس:  واملطلب  اجلهل،  اخلامس:  واملطلب 
لالستهزاء:  اخلارجية  الدوافع  الثاين:  املبحث 

مطالب: أربعة  على  واشتمل 
املطلب األول: التقليد، واملطلب الثاين: فتنة املال، 
واملطلب الثالث: الوجاهة، واملطلب الرابع: ضعف األمة.
اخلامتة: واشتملت على: نتائج البحث، وتوصيات 

الباحث.
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مث ذيلُت البحث بفهرس املصادر واملراجع.
منهج البحث: سلكت يف حبث هذا املوضوع منهج 
التتبع واالستقراء آلايت االستهزاء يف القرآن الكرمي، مع 
االعتماد على كتب التفسري، وأحكام القرآن، واإلفادة 
البحث  حصر  على  حرًصا  اآلايت،  هذه  حول  منها 
العلماء  ما كتبه  على  ومطلًعا  القرآنية،  الدراسة  على 
احملققون يف هذا املوضوع، معتمًدا يف ذلك على املصادر 

األصيلة، ما استطعت إىل ذلك سبياًل.
 كما قمُت مبا أييت:

● عزو اآلايت القرآنية إىل سورها، مع ذكر أرقامها.
● ختريج األحاديث من الكتب املعتمدة يف ذلك، فإن 
كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، اكتفيت 
به لصحتهما، وإن مل يكن يف أحدمها فإين ُأخرجه 
األخرى،  احلديث  من كتب  مصادره  أحد  من 
مع ذكر درجته، معتمًدا يف ذلك على كالم أهل 

عليه. احلديث 
● نسبة األقوال إىل قائليها، مع عزوها إىل مواضعها يف 
كتبهم، فإن مل أجدها ففي الكتب املعتربة يف نقل 

أقواهلم.
● العزو إىل كل مصدر، أو مرجع نقلت منه.

● التعليق بقدر احلاجة، حسب ما يقتضيه املقام.
● االلتزام بعالمات الرتقيم.

● شرح الكلمات الغريبة، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
● التعريف اللغوي أو االصطالحي لعنوان املطلب عند 

احلاجة إليه.
● مل أذكر الرتحم على من نقلت عنهم من علماء األمة 
مبا  واكتفاًء  لالختصار،  مراعاة  تعاىل؛  هللا  رمحهم 

ذكرته هنا.
● إذا كان االسم العلمي للمصدر أو املرجع طوياًل فإين 
للمؤلف  وابلنسبة  به،  اشُتهر  الذي  مطلعه  أذكر 

امسه  ذكرت  شهرة  له  يكن  مل  فإن  شهرته،  أذكر 
خمتصًرا.

  ● سلكت يف هذا البحث مسلك الدراسة الوصفية 
ألسباب االستهزاء ابلدين يف ضوء القرآن الكرمي، 
ومل أتعرض ملعاجلة القرآن الكرمي هلذه الظاهرة؛ حيث 
األساليب،  ومثلها:  مستقل،  لبحٍث  حتتاج  ا  إهنَّ
يف  البحث  حصر  فقصدت  واآلاثر،  والصور، 

 . ُمعنيَّ جانٍب 
 ●  تذييل البحث بفهرس املصادر واملراجع.

 التمهيد: اآلايت القرآنية اليت ورد فيها االستهزاء، 
وقد اشتملت على أمرين:

فيها  ورد  اليت  القرآنية  اآلايت  األول:  األمر 
االستهزاء: بلفظ  التصريح 

ورد التصريح بلفظ االستهزاء يف القرآن الكرمي على 
عدة صيغ، وهي:

● صيغة املضارعة: وردت سبع عشرة مرة، وهي:
● ﴿َتْستـَْهزِئُوَن﴾: وردت مرة واحدة، ]يف: التوبة: 65[.
]يف:  مرة،  عشرة  أربع  وردت  ﴿َيْستـَْهزِئُوَن﴾:   ●
واحلجر:   ،8 وهود:   ،10 واألنعام:   ،5 األنعام: 
11، والنحل: 34، واألنبياء: 41، والشعراء: 6، 
والروم: 10، ويس: 30، والزمر: 48، وغافر: 83، 
واجلاثية: 33، واألحقاف: 26[. والزخرف: 7، 
● ﴿ُيْستـَْهَزأ﴾: وردت مرة واحدة، ]يف: النساء: 140[.
● ﴿َيْستـَْهزُِئ﴾: وردت مرة واحدة، ]يف: البقرة: 15[.
● الفعل املاضي: ﴿اْستـُْهزِئ﴾ ورد ثالث مرات، ]يف: 

األنعام: 10، والرعد: 32، واألنبياء: 41[.
]يف:  واحدة،  مرة  ورد  ﴿اْستـَْهزِئُوا﴾  األمر:  فعل   ●

.]64 التوبة: 
● اسم الفاعل ورد مرتني، ومها:

.]14 البقرة:  ]يف:  واحدة،  مرة  ﴿ُمْستـَْهزِئُوَن﴾   ●
● ﴿اْلُمْستـَْهزِِئنَي﴾ مرة واحدة، ]يف: احلجر: 95[.
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● املصدر: ﴿ُهُزًوا﴾ ورد إحدى عشرة مرة، ]يف: البقرة: 
67، والبقرة: 231، واملائدة: 57، واملائدة: 58، 
والكهف: 56، والكهف: 106، واألنبياء: 36، 
والفرقان: 41، ولقمان: 6، واجلاثية: 9، واجلاثية: 

 .]35
 األمر الثاين: األلفاظ اليت ورد فيها معىن االستهزاء 

يف القرآن الكرمي:
ورد معىن االستهزاء يف القرآن الكرمي بعدة ألفاظ، وهي: 
1 – اخلوض واللعب: كقوله تعاىل: ﴿َولَِئْن َسأَْلتـَُهْم 
َوَرُسولِِه  َوآاَيتِِه  َأاِبهَّللَِّ  ُقْل  َونـَْلَعُب  َا ُكنَّا خََنُوُض  ِإمَّنَّ لَيـَُقوُلنَّ 

 .]65 ]التوبة:  َتْستـَْهزِئُوَن﴾،  ُكنـُْتْم 
2 - اللهو: كقوله تعاىل: ﴿َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينـَُهْم 

نـَْيا﴾، ]األنعام: 70[. الدُّ احْلََياُة  َوَغرَّتـُْهُم  َوهَلًْوا  َلِعباً 
3 – السخرية: كقوله تعاىل: ﴿زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلََياُة 

نـَْيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا﴾، ]البقرة: 212[. الدُّ
ِمْن  َفرِيٌق  ﴿ِإنَُّه َكاَن  تعاىل:  كقوله  الضحك:   -  4
َخيـُْر  َوأَْنَت  َواْرمَحَْنا  لََنا  فَاْغِفْر  آَمنَّا  َربَـَّنا  يـَُقوُلوَن  ِعَباِدي 
الرَّامِحِنَي. فَاختََّْذمُتُوُهْم ِسْخرايًّ َحىَّتَّ أَْنَسوُْكْم ِذْكرِي وَُكنـُْتْم 

.]110  ،109 ]املؤمنون:  َتْضَحُكوَن﴾،  ِمنـُْهْم 
َأْجَرُموا َكانُوا  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ  تعاىل:  كقوله  الغمز:   -  5
ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن. َوِإَذا َمرُّوا هِبِْم يـَتـََغاَمُزوَن﴾، 

.]30  ،29 ]املطففني: 
6 - اللمز: كقوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي 
ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَِ
أَلِيٌم﴾،  َعَذاٌب  َوهَلُْم  ِمنـُْهْم   ُ اهَّللَّ َسِخَر  ِمنـُْهْم  فـََيْسَخُروَن 

]التوبة: 79[.
الذاتية لالستهزاء: واشتمل  الدوافع  املبحث األول: 

على ستة مطالب:
املطلب األول: الكفر:

املستهزئني  الكفرة  هؤالء  حال  أتملت  عندما 
واالستهزاء،  السخرية  على  مَحَلهم  الكفر  أنَّ  وجدت 

على  الكفر  طريق  وتفضيل  احلق،  عن  واإلعراض 
أن  جيب  وما  ابهلل،  كافرون  فهم  اإلميان،  طريق 
وأقل  عنادهم،  أشد  فما  الوحدانية،  من  به  يُذَكر 
والطريق  الوخيم،  املسلك  هذا  سلكوا  حينما  عقوهلم؛ 
 .)182 ص:   ،2000 السعدي،  )ينظر:  األثيم!. 

ومما يدلُّ على ذلك:
اِبْلَباِطِل  َكَفُروا  الَِّذيَن  ﴿َوجُيَاِدُل  تعاىل:  قوله   -
ُهُزًوا﴾،  أُْنِذُروا  َوَما  آاَييت  َواختََُّذوا  احلَْقَّ  ِبِه  لُِيْدِحُضوا 
]الكهف: 56[، وقوله تعاىل: ﴿َذِلَك َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم مبَا 
َكَفُروا َواختََُّذوا آاَييت َوُرُسِلي ُهُزًوا﴾، ]الكهف: 106[، 
قال البغوي: "جزاؤهم جهنم مبا كفروا، ﴿َواختََُّذوا آاَييت﴾ 
أي: سخرية، ومهزوًءا  ُهُزًوا﴾  القرآن، ﴿َوُرُسِلي  يعين: 
هبم". )معامل التنزيل 3/ 221، وينظر: لباب التأويل 3/ 
180، والبحر احمليط 7/ 194، وأضواء البيان 3/ 308(.
ِإىَل  آِِباَيتَِنا  ُموَسى  أَْرَسْلَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  وقوله   -
ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه فـََقاَل ِإيّنِ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي. فـََلمَّا َجاَءُهْم 
آِِباَيتَِنا ِإَذا ُهْم ِمنـَْها َيْضَحُكوَن﴾، ]الزخرف: 46، 47[، 
قال أبو حيان: "﴿فـََلمَّا َجاَءُهْم آِِباَيتَِنا﴾ وهي: انقالب 
العصا ثعبااًن، وَعْوُدَها عًصا، وإخراج اليد البيضاء نرية، 
َيْضَحُكوَن﴾  ِمنـَْها  ُهْم  ﴿ِإَذا  األول،  لوهنا  إىل  وَعْوُدَها 
يتأملوا،  ومل  يفكروا،  مل  حبيث  الضحك؛  فاجأهم  أي: 
بل بنفس ما رأوا ذلك ضحكوا سخرية واستهزاء، كما 

قريش تضحك" )البحر احمليط 9/ 378(.
- وقوله تعاىل: ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل أَتْتِيَنا السَّاَعُة 
ُقْل بـََلى َوَريبِّ لََتْأتِيـَنَُّكْم َعاملِِ اْلَغْيِب اَل يـَْعُزُب َعْنُه ِمثـَْقاُل 
َذرٍَّة يف السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َواَل 
الطربي:  قال  ُمِبنٍي﴾، ]سبأ: 3[،  ِإالَّ يف ِكَتاٍب  َأْكبـَُر 
"يقول تعاىل ذكره: ويستعجلك اي حممد الذين جحدوا 
قدرة هللا على إعادة خلقه بعد فنائهم، هبيئتهم اليت كانوا 
استهزاء  الساعة؛  بقيام  قومك  من  فنائهم  قبل  من  هبا 
 /20 البيان  )جامع  خلربك"  وتكذيباً  إايهم،  بوعدك 

.)349 ،348
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- وقوله تعاىل: ﴿َسُأرِيُكْم آاَييت َفاَل َتْستـَْعِجُلوِن﴾، 
﴿َوَيْستـَْعِجُلوَنَك  تعاىل:  وقوله   ،]37 ]األنبياء: 
وذلك   ،]53 والعنكبوت:   ،47 ]احلج:  اِبْلَعَذاِب﴾، 
أنَّ النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان خيوفهم ابلعذاب 
إن مل يؤمنوا، فكانوا يستعجلون به استهزاء، وتكذيًبا أبنَّه 
ال أيتيهم )ينظر: تفسري مقاتل بن سليمان 3/ 387، 
717، و 4/ 128، وتفسري حيىي بن سالم 1/ 313، 

383، و 2/ 525، 636(.
بـَْعِد  ِمْن  َرمْحًَة  النَّاَس  أََذقـَْنا  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  وقوله   -
ُ َأْسرَُع َمْكرًا  َضرَّاَء َمسَّتـُْهْم ِإَذا هَلُْم َمْكٌر يف آاَيتَِنا ُقِل اهَّللَّ
أي:  ]يونس: 21[،  مَتُْكُروَن﴾،  َما  َيْكتـُُبوَن  ُرُسَلَنا  ِإنَّ 
َرَزَق هللاُ كفاَر مكة فرًجا بعد كرب، وراحة ورخاء  إذا 
ابلقرآن،  وتكذيب  استهزاء،  هلم  إذا  وبالء  شدة  بعد 
وبنعمة هللا تعاىل؛ حيث يقولون: سقينا بنوء كذا، وال 
يقولون: هذا من رزق هللا تعاىل، ويوضح هذا قوله تعاىل: 
 .]82 ]الواقعة:  ُتَكذِّبُوَن﴾،  أَنَُّكْم  رِْزَقُكْم  ﴿َوجََتَْعُلوَن 
)ينظر: جامع البيان 15/ 49، وتفسري السمرقندي 2/ 
110، والوجيز للواحدي ص: 493، ومعامل التنزيل 2/ 

القرآن 8/ 323(. 415، واجلامع ألحكام 
الَِّذي  ُقِل  يُِعيُداَن  َمْن  ﴿َفَسيـَُقوُلوَن  تعاىل:  وقوله   -
َفَطرَُكْم أَوََّل َمرٍَّة َفَسيـُْنِغُضوَن ِإلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن َمىََّت 
ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا﴾، ]اإلسراء: 51[، قال 
مكي يف معىن: ﴿َفَسيـُْنِغُضوَن ِإلَْيَك ُرُءوَسُهْم﴾: "أي: 
بلوغ  إىل  )اهلداية  للبعث"  واستبعاًدا  استهزاًء،  حيركوهنا 
النهاية 6/ 4222، وينظر: تفسري مقاتل بن سليمان 

2/ 535، ومعامل التنزيل 3/ 138(.
ومن ذلك ما كان يلقى به املشركون النيّب صلى هللا 
عليه وآله وسلم من االستهزاء به، والسخرية منه، ورميه 
بفحش القول؛ استصغارًا ِلَقْدرِه صلى هللا عليه وآله وسلم، 
حيسنون  ال  الذين  اجلاهلني،  أسلحة  من  سالٌح  وهذا 
غري السفاهة والفحش، حني تقهرهم احلجة، وخيرسهم 
الربهان )ينظر: لطائف اإلشارات 2/ 637، والكشاف 

3/ 281، والتفسري القرآين للقرآن 9/ 897، 898(.
صلى  نبيه حممداً  به  تعاىل  أخرب هللا  ما  ذلك  ومن 
وعظمائهم كأيب  قريش  عن كفار  وسلم  وآله  عليه  هللا 
جهل وأشباهه يف قوله تعاىل: ﴿َوِإَذا َرآَك الَِّذيَن َكَفُروا 
َوُهْم  آهِلََتُكْم  َيْذُكُر  الَِّذي  َأَهَذا  ُهُزًوا  ِإالَّ  يـَتَِّخُذوَنَك  ِإْن 
وقوله   ،]36 ]األنبياء:  ُهْم َكاِفُروَن﴾،  الرَّمْحَِن  ِبذِْكِر 
تعاىل: ﴿َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي 
ُ َرُسواًل﴾، ]الفرقان: 41[، أي: ما يتخذونك  بـََعَث اهَّللَّ
إال سخراًي، فيستهزئون بك، وينتقصونك؛ بقول بعضهم 
بعضهم  وبقول  آهِلََتُكْم﴾،  َيْذُكُر  الَِّذي  ﴿َأَهَذا  لبعض: 
ُ َرُسواًل﴾؛ فهذا االستفهام  لبعض: ﴿َأَهَذا الَِّذي بـََعَث اهَّللَّ
التنقص  سبيل  على  هو  ا  وإمَّنَّ حقيقته،  على  ليس 
 /19 و   ،440  /18 البيان  جامع  )ينظر:  واالزدراء 
273، وتفسري القرآن العظيم 5/ 342، و 6/ 113(.

- وقوله تعاىل: ﴿َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن. َوِإَذا ذُكُِّروا 
اَل َيْذُكُروَن. َوِإَذا رَأَْوا آيًَة َيْسَتْسِخُروَن. َوقَاُلوا ِإْن َهَذا ِإالَّ 
ِسْحٌر ُمِبنٌي. أَِإَذا ِمتـَْنا وَُكنَّا تـُرَااًب َوِعظَاًما أَِإانَّ َلَمبـُْعوثُوَن. 
فهؤالء   ،]17 ]الصافات: 12 –  اأْلَوَُّلوَن﴾،  أََوآاَبُؤاَن 
الكفار سخروا من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ومما 
جاءهم به؛ فقد كانوا يسخرون منه صلى هللا عليه وآله 
وعندما  به،  ليعظهم  القرآن؛  عليهم  يتلو  عندما  وسلم 
﴿أَِإَذا  يف:  واالستفهام  تعاىل،  هللا  توحيد  إىل  يدعوهم 
اجلامع  )ينظر:  وسخرية  إنكار  استفهام   ﴾ ِمتـَْنا.. 

ألحكام القرآن 15/ 68 – 71(.
فمما سبق يتبني لنا أنَّ احلامل هلؤالء الكفار على 
االستهزاء ابلدين هو اعتدادهم مبا هم عليه من الكفر ابهلل 
تعاىل، وعبادة األواثن، وصربهم على ذلك، وحرصهم 

على عدم التحول عنه، قاتلهم هللا أىن يؤفكون.
املطلب الثاين: النفاق:

النفاق الذي أحتدُث عنه يف هذا املطلب هو النفاق 
أظهر  قد  فاملنافق  لإلميان،  املنايف  االعتقادي،  األكرب 
االنقياد والتصديق ظاهرًا؛ لكنه أىب ذلك ابطًنا )ينظر: 
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املنشورة  السنة  وأعالم   ،355  /1 السالكني  مدارج 
املنصورة ص: 98(.  الناجية  الطائفة  العتقاد 

وهو هبذا كافر خملد يف النار؛ بل يف الطََّبق األسفل 
من أطباق جهنم إن مل يتب، كما قال عز وجل: ﴿ِإنَّ 
ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جَتََِد هَلُْم َنِصريًا.  اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّ
ِإالَّ الَِّذيَن اََتبُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا اِبهَّللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينـَُهْم 
ُ اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا  هَّللَِِّ فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يـُْؤِت اهَّللَّ
جامع  )ينظر:   .]146  ،145 ]النساء:  َعِظيًما﴾، 

البيان 9/ 337، ومدارج السالكني 1/ 355(.
ومن اآلايت اليت يتبني فيها االستهزاء من املنافقني ما أييت:
- قوله تعاىل: ﴿َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا 
َا حَنُْن ُمْستـَْهزِئُوَن﴾،  َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمَّنَّ
]البقرة: 14[، قال الطربي: "قالوا هلم: ﴿ِإانَّ َمَعُكْم﴾، 
أي: إان معكم على دينكم، وظُهراؤكم على من خالَفكم 
فيه، وأولياؤكم دون أصحاب حممد صلى هللا عليه وآله 
ورسوله  وبكتابه  ابهلل  ُمْستـَْهزِئُوَن﴾  حَنُْن  َا  ﴿ِإمَّنَّ وسلم، 

وأصحابه" )جامع البيان 1/ 296(.
- وقوله تعاىل: ﴿َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسوَرٌة َنَظَر بـَْعُضُهْم 
 ُ اهَّللَّ َصَرَف  اْنَصَرُفوا  مُثَّ  َأَحٍد  ِمْن  يـَرَاُكْم  َهْل  بـَْعٍض  ِإىَل 
 ،]127 ]التوبة:  يـَْفَقُهوَن﴾،  اَل  قـَْوٌم  أِبَنَـُّهْم  قـُُلوبـَُهْم 
املنافقون  تغامز  بـَْعٍض﴾:  ِإىَل  بـَْعُضُهْم  ﴿َنَظَر  فمعىن: 
)ينظر:  واستهزاء  به،  وسخرية  للوحي،  إنكارًا  ابلعيون 
مدارك التنزيل 1/ 719، ونظم الدرر 9/ 54، وإرشاد 

.)113  /4 السليم  العقل 
الصََّدقَاِت  يـَْلِمُزَك يف  َمْن  تعاىل: ﴿َوِمنـُْهْم  - وقوله 
ُهْم  ِإَذا  ِمنـَْها  يـُْعَطْوا  ملَْ  َوِإْن  َرُضوا  ِمنـَْها  أُْعطُوا  فَِإْن 
"ومن  الطربي:  قال   ،]58 ]التوبة:  َيْسَخطُوَن﴾، 
هذه  اي حممد صفتهم يف  لك  الذين وصفت  املنافقني 
اآلايت }َمْن يـَْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت{، يقول: يَعيبك يف 
أمرها، ويطُعُن عليك فيها" )جامع البيان 14/ 300(.

- وقوله تعاىل: ﴿َوِمنـُْهُم الَِّذيَن يـُْؤُذوَن النَّيبَّ َويـَُقوُلوَن 
ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ َلُكْم يـُْؤِمُن اِبهَّللَِّ َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي 

هَلُْم  اهَّللَِّ  َرُسوَل  يـُْؤُذوَن  َوالَِّذيَن  ِمْنُكْم  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َوَرمْحٌَة 
َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ ]التوبة: 61[، أي: ومن هؤالء املنافقني 
وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسوَل  يؤذون  مجاعة 
ابلكالم فيه، ويعيبونه، ويقولون: هو أذٌن سامعٌة، يسمع 
فيـَْقَبله ويصدِّقه )ينظر: املرجع  من كل أحٍد ما يقول، 
السابق 14/ 324، وتفسري القرآن العظيم 4/ 170(.

- وقوله تعاىل: ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس 
السَُّفَهاُء  ُهُم  ِإنَـُّهْم  َأاَل  السَُّفَهاُء  آَمَن  أَنـُْؤِمُن َكَما  قَاُلوا 
َوَلِكْن اَل يـَْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 13[، قال القرطيب: "وهذا 
القول من املنافقني إمَّنا كانوا يقولونه يف خفاء واستهزاء، 
فأطلع هللا نبيه واملؤمنني على ذلك، وقرَّر أنَّ السفه ورقة 
البصائر إمَّنا هي يف حيِّزهم، وصفة هلم،  احلُُلوِم وفساد 
وأخرب أهنم هم السفهاء، ولكن ال يعلمون؛ للرَّين الذي 

على قلوهبم" )اجلامع ألحكام القرآن 1/ 205(.
ِمَن  اْلُمطَّوِِّعنَي  يـَْلِمُزوَن  ﴿الَِّذيَن  تعاىل:  وقوله   -
ُجْهَدُهْم  ِإالَّ  ُدوَن  جيَِ اَل  َوالَِّذيَن  الصََّدقَاِت  يف  اْلُمْؤِمِننَي 
أَلِيٌم﴾  َعَذاٌب  َوهَلُْم  ِمنـُْهْم   ُ اهَّللَّ َسِخَر  ِمنـُْهْم  فـََيْسَخُروَن 
]التوبة: 79[، قال ابن كثري: " وهذه أيًضا من صفات 
مجيع  يف  وملزهم  عيبهم  ِمن  أحٌد  َيسَلم  ال  املنافقني: 
األحوال، حىَّت وال املتصدقون َيْسَلمون منهم، إن جاء 
أحد منهم مباٍل جزيل قالوا: هذا مراء، وإن جاء بشيٍء 
يسري قالوا: إنَّ هللا لغين عن صدقة هذا " )تفسري القرآن 

 .)184  /4 العظيم 
فهذه اآلايت تدل على أنَّ املنافقني سلكوا عدة طرق 
وصحابته  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  ابلنيب  لالستهزاء 
رضي هللا عنهم، واآلايت وإن كانت نزلت بسبب ملز 
قوم، وإيذاء آخرين، فحكمها عام كسائر اآلايت اللوايت 
نزلن على أسباب خاصة؛ ولكنها ال تُقَصر عليها؛ ألنَّه 
بسببه؛  نزلت  الذي  الشخص  تـَتـََعدَّى  ال  ا  أهنَّ يَثُبت  مل 
فإن  املنافقني  هؤالء  حاله كحال  َمن كان  هذا  فعلى 
جيب  أنَّه  العلماء  مجاهري  عليه  والذي  يتناوله.  احُلكَم 
األخذ بعموم القول ما مل يقم دليل يوجب القصر على 
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السبب. وأيًضا فإنَّ كونه منهم ُحْكم معلق بلفظ مشتق 
فيكون  منهم،  لكونه  مناسٌب  واألذى، وهو  اللمز  من 
ما منه االشتقاق هو علة لذلك احلكم، فيجب اطراده 

)ينظر الصارم املسلول ص: 33(.
فاالستهزاء ابلدين وأهله صفة من صفات املنافقني 
يف القدمي واحلديث، من دوافعه هذا النفاق الذي أعمى 
الدنيا  يف  شؤمه  وسيجدون  احلق،  قـَُبول  عن  بصائرهم 
ُ َأْن  واآلخرة، كما قال تعاىل: ﴿أُولَِئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِِد اهَّللَّ
نـَْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َر قـُُلوبـَُهْم هَلُْم يف الدُّ يَُطهِّ
َعِظيٌم﴾، ]املائدة: 41[ )ينظر: معامل التنزيل 2/ 52(.

املطلب الثالث: الِكرْْب: 
والتَّكربُّ  العظمة،  مبعىن:  كالكربايء،  اسم  الِكرْْب: 
واالسِتْكَبار: الّتعّظم. فالِكرب: َبَطُر احلق، وَغْمُط الناس.
)هذا هو التعريف الشرعي الذي عرَّفه به النيب صلى 
هللا عليه وآله وسلم، كما يف صحيح مسلم 1/ 93، 
كتاب اإلميان، ابب حترمي الكرب وبيانه، احلديث: 91(.

)واملراد بَبَطر احلق: رّده، وهو أن جَيعل ما جعله هللا 
حًقا من توحيده وعبادته ابطاًل، أو أن يتجرب عند احلق 
فال يراه حًقا، أو أن يتكرب عن احلق فال يقبله. ينظر: 
النهاية يف غريب احلديث واألثر 1/ 135، مادة: بطر(.
)واملراد بغمط الناس: االستهانة هبم، واحتقارهم. 
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 3/ 387، مادة: 

غمط(.
هبا  خيتصُّ  اليت  احلالة  عن  تعبري  ابلِكرب  والتلبس 
اإلنسان من إعجابه بنفسه واستعظامها؛ وذلك أن يرى 
قدرها فوق قدر الغري )ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص: 
العرب  353، ولسان  الدين 3/  697، وإحياء علوم 

5/ 126، 129، مادة: كرب(.
وهذا ُخُلٌق مذموم، وهو من الكبائر، وهو أول ذنٍب 
ُعِصي هللا تعاىل به، كما قال تعاىل: ﴿َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَماَلِئَكِة 
وََكاَن  َواْسَتْكبـََر  َأىَب  ِإبِْليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا  آِلَدَم  اْسُجُدوا 
أنَّ  عليه:  يرتتب  ومما   ،]34 ]البقرة:  اْلَكاِفرِيَن﴾،  ِمَن 

َمن استكرب على احلق مل ينفعه إميانه، كما فعل إبليس 
)ينظر: الكبائر للذهيب ص: 76، 77(.

: جند أنَّ الِكرب إن ظهر  وللتفريق بني الِكرب والتَكربُّ
يف  يقال  يظهر  مل  وإذا   ، تَكربُّ له:  يقال  اجلوارح  على 
النفس، وهو  نفسه كرب. واألصل: هو اخلُُلق الذي يف 
االسرتواح والركون إىل رؤية النفس فوق املتكربَّ عليه، فإن 
الِكرب يستدعي ُمَتكبَـّرًا عليه؛ لريى نفسه فوقه يف صفات 
الكمال، ويستدعي ُمَتكبَـّرًا به )ينظر: فتح الباري البن 

حجر 10/ 489، وحتفة األحوذي 6/ 114(.
وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أنَّ الكرب من دوافع 
ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية  ابلدين،  االستهزاء 

جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك ما يلي:
- قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آتـَيـَْنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـَْنا 
ِمْن بـَْعِدِه اِبلرُُّسِل َوآتـَيـَْنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبـَيَِّناِت َوأَيَّْداَنُه 
ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل مبَا اَل تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم 
بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتـُُلوَن﴾، ]البقرة: 87[،  اْسَتْكبـَْرمُتْ فـََفرِيًقا َكذَّ
قال الشوكاين: "أفكلما جاءكم رسول منكم مبا ال يوافق 
ما هتوونه استكربمت عن إجابته، احتقارًا للرسل، واستبعاًدا 

للرسالة" )فتح القدير 1/ 130(.
وقال السعدي: "فقدَّمتم اهلوى على اهلدى، وآثرمت 
ما ال  والتشديد  التوبيخ  الدنيا على اآلخرة، وفيها من 

)السعدي، 2000، ص: 58(. خيفى" 
- وقوله تعاىل عن قوم صاحل عليه السالم: ﴿قَاَل 
ِلَمْن  اْسُتْضِعُفوا  لِلَِّذيَن  قـَْوِمِه  ِمْن  اْسَتْكبـَُروا  الَِّذيَن  اْلَمأََلُ 
آَمَن ِمنـُْهْم أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصاحِلًا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه قَاُلوا ِإانَّ مبَا 
أُْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن. قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبـَُروا ِإانَّ اِبلَِّذي آَمنـُْتْم 
بيَّنت  حيث  76[؛   ،75 ]األعراف:  ِبِه َكاِفُروَن﴾، 
هذه اآلايت أنَّ هؤالء الكفار تكربوا وجَتربوا عن اتباع 
داعي هللا تعاىل، واستعلوا عن احلق، ومحلهم الكرب أنَّ ال 
ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء، وقالوا على سبيل 
ِمْن  ُمْرَسٌل  َصاحِلًا  َأنَّ  واالستهزاء: ﴿أَتـَْعَلُموَن  السخرية 
التنزيل  543، وأنوار  البيان 12/  َربِِّه﴾ )ينظر: جامع 



11 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص 3-36،  جامعة تبوك )مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

 /2 القدير  وفتح   ،582/1 التنزيل  ومدارك   ،21  /3
251، وحماسن التأويل 5/ 127، السعدي، 2000، 

ص: 295(.
أَيُْكُل  الرَُّسوِل  َهَذا  َماِل  ﴿َوقَاُلوا  تعاىل:  وقوله   -
ِإلَْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن  الطََّعاَم َومَيِْشي يف اأْلَْسَواِق َلْواَل أُْنزَِل 
أَيُْكُل  َجنٌَّة  َلُه  َتُكوُن  أَْو  ِإلَْيِه َكنـٌْز  يـُْلَقى  أَْو  َنِذيرًا.  َمَعُه 
َمْسُحورًا﴾،  َرُجاًل  ِإالَّ  تـَتَِّبُعوَن  ِإْن  الظَّاِلُموَن  َوقَاَل  ِمنـَْها 
]الفرقان: 7، 8[، ويف هذا َتعاٍل منهم، واستهانة ابلنيب 
وتسميته  لشأنه،  وتصغري  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى 
به،  صلى هللا عليه وآله وسلم رسواًل بطريق االستهزاء 
كما أخرب تعاىل عن فرعون بقوله: ﴿قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم 
الَِّذي أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنوٌن﴾، ]الشعراء: 27[ )ينظر: 
الكشاف 3/ 265، وإرشاد العقل السليم 6/ 204(.

- وقوله تعاىل: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي هَلَْو احلَِْديِث 
لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهَّللَِّ ِبَغرْيِ ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَها ُهُزًوا أُولَِئَك هَلُْم 
َعَذاٌب ُمِهنٌي. َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آاَيتـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكربًا َكَأْن 
أَلِيٍم﴾،  ِبَعَذاٍب  ْرُه  فـََبشِّ َوقـْرًا  أُُذنـَْيِه  يف  َيْسَمْعَها َكَأنَّ  ملَْ 
]لقمان: 6، 7[، فهذا النوع من الناس ما محله على 
االستهزاء آِبايت القرآن، والتكذيب هبا، إال االستكبار 
عن مساع احلّق، واإلعراض عن إجابة داعي هللا )ينظر: 
وجامع   ،433  ،432  /3 سليمان  بن  مقاتل  تفسري 

البيان 20/ 131(.
 ُ - وقوله تعاىل: ﴿ِإنَـُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اهَّللَّ
َيْسَتْكربُوَن. َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكو آهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر جََمُْنوٍن﴾، 
]الصافات: 35، 36[، فقد أخرب هللا تعاىل عن هؤالء 
الكافرين أنَّه إذا دعاهم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 
يرتكوا  أن  عليهم  وَعظُم  استكربوا  التوحيد،  إىل كلمة 
أصنامهم؛ فلم َيكِفهم اإلعراض عنه، وال جَمرد تكذيبه؛ 
بل استهزأوا به، وحكموا عليه أبنَّه شاعر جَمنون، وهم 
يعلمون أنه ال يعرف الشعر، وأنَّه أعقل َخلق هللا تعاىل، 
وأعظمهم رأاًي. )ينظر: احملرر الوجيز 4/ 471، ومدارك 
التأويل 4/ 18، السعدي،  التنزيل 3/ 122، ولباب 

2000، ص: 702(.
َيْستـَْغِفْر  تـََعاَلْوا  هَلُْم  ِقيَل  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  وقوله   -
َوُهْم  َيُصدُّوَن  َورَأَيـْتـَُهْم  ُرُءوَسُهْم  َلوَّْوا  اهَّللَِّ  َرُسوُل  َلُكْم 
ُمْسَتْكربُوَن﴾، ]املنافقون: 5[، فإذا قيل هلؤالء املنافقني 
رءوسهم،  حرّكوا  لكم  يستغفر  هللا  رسول  إىل  تعالوا 
وهّزوها استهزاء برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، 
على  وما محلهم  إليه،  ُدُعوا  عما  وأعرضوا  وابستغفاره، 
ذلك إال االستكبار عن املصري إىل رسول هللا صلى هللا 
.)397  /23 البيان  جامع  )ينظر:  وسلم  وآله  عليه 

املطلب الرابع: احلسد:
إىل  احملسود  نعمة  زوال  متين  اصطالًحا:  احلسد 
 ،234 ص:  القرآن  ألفاظ  مفردات  )ينظر:  احلاسد 
والتعريفات ص: 87، والتوقيف على مهمات التعاريف 

.)140  ،139 ص: 
وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أنَّ احلسد من دوافع 
ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية  ابلدين،  االستهزاء 

جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك:
اهَّللَِّ  ِعْنِد  ِمْن  َجاَءُهْم ِكَتاٌب  ﴿َوَلمَّا  تعاىل:  قوله   -
ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستـَْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن 
َعَلى  اهَّللَِّ  فـََلْعَنُة  ِبِه  َعَرُفوا َكَفُروا  َما  َجاَءُهْم  فـََلمَّا  َكَفُروا 
اْلَكاِفرِيَن. بِْئَسَما اْشتـََرْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا مبَا أَنـَْزَل 
ِمْن  َيَشاُء  َمْن  َعَلى  َفْضِلِه  ِمْن   ُ اهَّللَّ يـُنـَّزَِل  َأْن  بـَْغًيا   ُ اهَّللَّ
َعَذاٌب  َولِْلَكاِفرِيَن  َغَضٍب  َعَلى  ِبَغَضٍب  فـََباُءوا  ِعَباِدِه 
ُ قَاُلوا نـُْؤِمُن مبَا أُْنزَِل  ُمِهنٌي. َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا مبَا أَنـَْزَل اهَّللَّ
َمَعُهْم  ِلَما  ُمَصدِّقًا  احلَْقُّ  َوُهَو  َورَاَءُه  مبَا  َوَيْكُفُروَن  َعَليـَْنا 
ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي﴾،  أَنِْبَياَء اهَّللَِّ ِمْن قـَْبُل  تـَْقتـُُلوَن  ُقْل فَِلَم 
تعاىل  خيرب  اآلايت  هذه  ففي   ،]91  -  89 ]البقرة: 
على  أُنزل  الذي  القرآن  جاءهم  ملا  م  أهنَّ اليهود  عن 
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وهو مصدٌق ملا معهم 
التوراة، وقد كانوا من قبل جَميء هذا الرسول هبذا  من 
مشركي  من  أعدائهم  على  مبجيئه  يستنصرون  الكتاب 
آخر  نيبٌّ يف  سيبعث  إنه  يقولون:  قاتلوهم،  إذا  العرب 
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من  هللا  بعثه  فلما  وإرم،  عاد  قتل  معه  نقتلكم  الزمان 
للعرب،  حسًدا  به  غريهم كفروا  من  أنَّه  ورأوا  العرب، 
أنَّه رسول  يعلمون  فيه، وهم  وجحدوا ما كانوا يقولون 
وإمَّنا  احلق.  من  به  جاء  مبا  وطعنوا  به،  فاستهزأوا  هللا، 
نزول  على  والكراهية  واحلسد  البغي  ذلك  على  محلهم 
القرآن على من ليس منهم، وال حسد أعظم من هذا. 
ويف قوله تعاىل: ﴿َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنٌي﴾ إشارة إىل 
ذلك  ومنشأ  واحلسد،  البغي  سببه  ملا كان كفرهم  أنَّه 
التكرب، قوبلوا ابإلهانة والصغار يف الدنيا واآلخرة، كما 
قال تعاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن 
َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾، ]غافر: 60[، أي: صاغرين حقريين 
 /1 العظيم  القرآن  تفسري  )ينظر:  راغمني  ذليلني 
.)130  /1 السليم  العقل  وإرشاد   ،328  -  325
تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن  - وقوله تعاىل: ﴿أملَْ 
اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا 
َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبياًل﴾، ]النساء: 51[، 
يقتضي  الكتاب  من  نصيًبا  أوتوا  اليهود  هؤالء  فكون 
على  هلم  احلامل  ولكن  فيه؛  وقعوا  فيما  يقعوا  ال  أن 
ذلك هو احلسد، ففضلوا طريق الكفار من قريش على 
طريق املؤمنني الذين صدَّقوا هللا ورسوله صلى هللا عليه 
وآله وسلم، فقالوا استهزاء هبذا الدين، ومتلًقا للكافرين، 
ومداهنة هلم: إنَّ أهل الكفر ابهلل أوىل ابحلق من أهل 
اإلميان به، وأنَّ دين أهل التكذيب هلل ولرسوله، أعدل 
)ينظر:  ولرسوله  هلل  التصديق  أهل  دين  من  وأصوُب 
جامع البيان 8/ 466،، واهلداية إىل بلوغ النهاية 2/ 
1357، والوجيز للواحدي ص: 268، والبحر احمليط 
السعدي، 2000، ص: 182(.  ،677 ،676 /3

املطلب اخلامس: اجلهل:
اجلهل لغة: نقيض الِعلم، يقال: َجِهل فالن َحقَّ فالن، 
، وَجِهل هبذا األمر، واجلَهالة: َأن يَفعل  وَجِهل فالن عليَّ
فعاًل بغري علم )ينظر: هتذيب اللغة 6/ 37، ومقاييس 
اللغة 1/ 489، ولسان العرب 11/ 129، مادة: جهل(.

واجلهل اصطالًحا: عدم العلم مبا من شأنه أن يكون 
معلوًما )ينظر: األشباه والنظائر البن جنيم ص: 261(.

وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أنَّ اجلهل من دوافع 
ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية  ابلدين،  االستهزاء 

جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك:
- قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اهَّللََّ أَيُْمرُُكْم 
َأْن  اِبهَّللَِّ  َأُعوُذ  قَاَل  ُهُزًوا  أَتـَتَِّخُذاَن  قَاُلوا  بـََقَرًة  َتْذحَبُوا  َأْن 
َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي﴾، ]البقرة: 67[، فقوم موسى عليه 
جواب  ظاهره  يف  وليس  منه،  ذلك  مسعوا  ملا  السالم 
عما سألوه عنه، واحتكموا فيه عنده، قالوا: ﴿أَتـَتَِّخُذاَن 
السالم  عليه  موسى  فأجاهبم  بنا؟  وتسخر  ُهُزًوا﴾، 
أي:  اجْلَاِهِلنَي﴾؛  ِمَن  َأُكوَن  َأْن  اِبهَّللَِّ  ﴿َأُعوُذ  بقوله: 
الكذب  عن هللا  يروون  الذين  املستهزئني  السفهاء  من 
والباطل؛ وألنَّ اخلروج عن جواب السائل املسرتشد إىل 
اهلزء من ابب اجلهل والسفه والسخرية، فاستعاذ موسى 
تنتفي عن أهل  ا صفة  عليه السالم من هذا كله؛ ألهنَّ
العلم، وخصوًصا األنبياء. واجلهل نقيض العلم، فاستعاذ 
موسى عليه السالم من اجلهل يف أن خيرب عن هللا تعاىل 
مستهزاًًئ، كما جهلوا عليه يف قوهلم: ﴿أَتـَتَِّخُذاَن ُهُزًوا﴾، 
َلمَّا أخربهم عن هللا تعاىل، وفيه تعريض هبم، أي: أنتم 

االستهزاء.  إىل  نسبتموين  جاهلون؛ حيث 
)ينظر: تفسري مقاتل بن سليمان 1/ 114، وجامع 
والعيون  والنكت   ،188  ،183  ،182  /2 البيان 
واجلامع ألحكام   ،162 الوجيز 1/  واحملرر   ،137/1
.)97 التنزيل 1/  ومدارك   ،447 ،446 القرآن 1/ 

- وقوله تعاىل: ﴿َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّتـُْهْم أَنـُْفُسُهْم َيظُنُّوَن 
اِبهَّللَِّ َغيـَْر احلَْقِّ َظنَّ اجْلَاِهِليَِّة يـَُقوُلوَن َهْل لََنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن 
َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه هَّللَِِّ خُيُْفوَن يف أَنـُْفِسِهْم َما اَل يـُْبُدوَن 
َلَك يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا﴾، 
]آل عمران: 154[، هؤالء املنافقون كان مههم خالص 
أنفسهم، وليس الدفاع عن دين هللا تعاىل؛ حيث أساءوا 
هللا  صلى  وبنبيه  وبدينه،  وتعاىل،  سبحانه  برهبم  الظن 
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لو كان  مستهزئني:  متهكمني  وقالوا  وسلم،  وآله  عليه 
هاُهنا  قُتلنا  وما  القهر،  هذا  لنا  حصل  ما  حًقا  ديننا 
مظلومني صاغرين، وظنوا أنَّ هللا ال يُِتم أمر رسوله، وأنَّ 
هزمية املسلمني يف ُأُحد هي الفيصلة والقاضية على دين 
هللا، كظن الكفار أهل اجلهل والضالل. وهذا جهل من 
هذه النفوس املريضة، حينما ظنت هذه الظنون السيئة، 
بَقَدر  والتكذيب  الدين،  هبذا  االستهزاء  منها  فحصل 
هللا تعاىل، والتسفيه لرأي رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
)ينظر:  عنهم.  تعاىل  هللا  رضي  أصحابه  ورأي  وسلم، 
جامع البيان 7/ 320 – 322، وتفسري السمرقندي 
1/ 258، والوجيز للواحدي ص: 238، واحملرر الوجيز 
احمليط 3/  والبحر   ،44 التنزيل 2/  وأنوار   ،528  /1
392، 395، وتفسري القرآن العظيم 145/2، ونظم 
الدرر 5/ 98، والفواتح اإلهلية 1/ 130، السعدي، 

2000، ص: 153(.
اْلَماَلِئَكَة  ِإلَْيِهُم  نـَزَّْلَنا  أَنَـَّنا  ﴿َوَلْو  تعاىل:  وقوله   -
وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْراَن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُباًل َما َكانُوا 
جَيَْهُلوَن﴾،  َأْكثـََرُهْم  َوَلِكنَّ   ُ اهَّللَّ َيَشاَء  َأْن  ِإالَّ  لِيـُْؤِمُنوا 
واالستدراك   " عاشور:  ابن  قال   ،]111 ]األنعام: 
بقوله: ﴿َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم جَيَْهُلوَن﴾ راجع إىل قوله: ﴿ِإالَّ 
م يؤمنون إذا شاء هللا إمياهنم؛  َأْن َيَشاَء اهَّللَُّ﴾ املقتضي أهنَّ
على  بقائهم  لتوجيه  إال  اآلايت  سألوا  ما  أهنم  ذلك 
اإلميان،  دعوة  نبذ  على  ُمصّممني  م كانوا  فإهنَّ دينهم، 
فكان  استهزاًء،  اآلايت  بطلب  ابلعلل  يتعللون  ا  وإمَّنَّ
إمياهنم - يف نظرهم - من قبيل احملال، فبنيَّ هللا هلم أنَّه 
إذا شاء إمياهنم آمنوا، فاجلهل على هذا املعىن: هو ضد 
العلم. ويف هذا زايدة تنبيه إىل ما أشار إليه قوله: ﴿ِإالَّ 
َأْن َيَشاَء اهَّللَُّ﴾ من أنَّ ذلك سيكون، وقد حصل إميان 
أكثرهم  اآلية. وإسناد اجلهل إىل  بعد هذه  منهم  كثرٍي 
أن  وجيوز  ذلك.  حيسبون  عقالء  منهم  أنَّ  على  يدل 
يكون االستدراك راجًعا إىل ما تضمنه الشرط وجوابه: 
من انتفاء إمياهنم مع إظهار اآلايت هلم، أي: ال يؤمنون، 

ويزيدهم ذلك جهاًل على جهلهم؛ فيكون املراد ابجلهل 
م مستهزئون، وإسناد اجلهل إىل أكثرهم  ضد احللم؛ ألهنَّ
م يرجى  إلخراج قليل منهم، وهم أهل الرأي واحللم فإهنَّ
إمياهنم، لو ظهرت هلم اآلايت، وهبذا التفسري يظهر موقع 
املشركني ال  إىل  عائد  االستدراك، فضمري ﴿جَيَْهُلوَن﴾ 
والتنوير 8/  )التحرير   " قبله  اليت  الضمائر  حمالة كبقية 

القسم األول: ص 7(.
الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى  - وقوله تعاىل: ﴿َوِعَباُد الرَّمْحَِن 
َساَلًما﴾،  قَاُلوا  اجْلَاِهُلوَن  َخاطَبـَُهُم  َوِإَذا  َهْواًن  اأْلَْرِض 
السفهاء  إذا خاطبهم  املؤمنون  ]الفرقان: 63[، هؤالء 
اجلاهلون، الطاعنون فيهم، العائبون هلم، الذين يفعلون ما 
خيالف العلم واحلكمة، خطااًب فيه سخرية هبم، أو تنقص 
هلم، أو جهل عليهم، أو غري ذلك مما يكرهونه من القول 
م ال يقابلوهنم  السيئ، الذي ال يسوغ اخلطاب به، فإهنَّ
مبثله، ِمن ُفحش القول؛ بل يتحملون ما يَرُِد عليهم من 
اجلهل والسفه، فال جيهلون مع من جيهل، وال يسافهون 
ذلك  فيقابلون  ا حيلمون وال جيهلون،  وإمَّنَّ السفه،  أهل 
ابلّرِفق، وحسن اخللق، والقول السديد، والكالم الطيب، 
يقولون  ال  فهم  واإلمث،  اإليذاء  من  فيه  َيْسلمون  الذي 
تعاىل:  قال  غيٍظ وال غضب، كما  غري  من  إال خريًا، 
ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم  ﴿َوِإَذا مسَِ
َأْعَماُلُكْم َساَلٌم َعَلْيُكْم اَل نـَبـَْتِغي اجْلَاِهِلنَي﴾، ]القصص: 
املؤمنني  من  القول  فحش  عن  اإلمساك  فهذا   .]55
هلؤالء الذين جيهلون عليهم يف اخلطاب ابألذى والشتم 
ا هو عن عزة نفس، وكرمي  ليس عن ضعف وذّلة، وإمَّنَّ
وكل  ينضح،  فيه  مبا  إانء  وكّل  معاملة،  وُحسن  ُخلق، 
تعطي  الطيبة  فالشجرة  إال من مثرها،  تعطي  شجرة ال 
مثرًا طيًبا، والشجرة اخلبيثة ال تعطي إال مثرًا خبيثًا )ينظر: 
اإلشارات  ولطائف   ،296 ،295 البيان 19/  جامع 
2/ 649، ومعامل التنزيل 3/ 454، والبحر احمليط 8/ 
126، 127، وتفسري القرآن العظيم 6/ 122، واللباب 
يف علوم الكتاب 14/ 563، ونظم الدرر 13/ 421، 
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والبحر املديد 4/ 115، وفتح القدير 4/ 99، وحماسن 
التأويل 7/ 436، والتفسري القرآين للقرآن 10/ 55، 

56، والتحرير والتنوير 19/ 69(.
املطلب السادس: الرتف:

)َجعلُت هذا السبَب ضمن األسباب الذاتية؛ ألنَّين 
ملا تتبعت اآلايت الواردة فيه وجدهتا قد ذكرته يف الغالب 

على أنَّه أمر نشأ عليه هذا املرتف، وليس حاداًث(.
الرتف: من أسباب االحنالل االجتماعي، خصوًصا 
إذا كثر املرتفون، وأصبحوا من ذوي اجلاه والسلطان، وقد 
بـنَّي هللا تعاىل هذا يف قوله: ﴿َوِإَذا أََرْداَن َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة 
أََمْراَن ُمتـَْرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـَْها اْلَقْوُل َفَدمَّْراَنَها 
إهالك  تعاىل  أراد هللا  فإذا  ]اإلسراء: 16[،  َتْدِمريًا﴾، 
أهل قرية لظلمهم؛ قـَّيض ملرتفيهم َمن أيمرهم بطاعة هللا 
وتوحيده، وتصديِق رسله، وغريُهم تبع هلم، فَعَصوا أمر 
رهبم، وَكذَّبوا ُرَسَله، فَحّق عليهم القول ابلعذاب الذي ال 
مردَّ له؛ فاستأصلهم هللا جّل وعال ابهلالك التام )ينظر: 
الوجيز للواحدي ص: 630، وتفسري القرآن العظيم 5/ 

61، والتفسري امليسر 1/ 283(.
غريهم  ألنَّ  املرتفني؛  "وختصيص  البيضاوي:  قال 
م أسرع إىل احلماقة، وأقدر على الفجور"  يتبعهم؛ وألهنَّ

.)251  /3 التنزيل  )أنوار 
املرتفة  الطبقات  وجود  أنَّ  لنا  بـنيَّ  الكرمي  فالقرآن 
خطر داِهم، ال يفتأ يتهدَّد احلياة اإلنسانية ابلدمار، كما 
بـنيَّ أنَّ حمافظة الشعوب على سعادهتا العاجلة واآلجلة 
ظهور  دون  للحيلولة  املمكنة؛  األسباب  اختاذ  يتطلب 
والرّتف سبب  التنّعم  اإلغراق يف  تـَْرفني؛ ألنَّ 

ُ
وامل ف  الرتَّ

لُِنزول عذاب هللا تعاىل، كما قال تعاىل: ﴿وََكْم َقَصْمَنا 
ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَْنَشْأاَن بـَْعَدَها قـَْوًما آَخرِيَن. فـََلمَّا 
َأَحسُّوا أَبَْسَنا ِإَذا ُهْم ِمنـَْها يـَرُْكُضوَن. اَل تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا 
اَي  قَاُلوا  ُتْسأَُلوَن.  َلَعلَُّكْم  َوَمَساِكِنُكْم  ِفيِه  أُْترِفـُْتْم  َما  ِإىَل 
َحىَّتَّ  َدْعَواُهْم  تِْلَك  زَاَلْت  َفَما  ظَاِلِمنَي.  ِإانَّ ُكنَّا  َويـَْلَنا 
َجَعْلَناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن﴾، ]األنبياء: 11 - 15[، 

وقوله تعاىل: ﴿َحىَّتَّ ِإَذا َأَخْذاَن ُمتـَْرِفيِهْم اِبْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم 
جَيَْأُروَن. اَل جََتَْأُروا اْليـَْوَم ِإنَُّكْم ِمنَّا اَل تـُْنَصُروَن. َقْد َكاَنْت 
تـَْنِكُصوَن.  َأْعَقاِبُكْم  َعَلى  َفُكنـُْتْم  َعَلْيُكْم  تـُتـَْلى  آاَييت 
 -  64 ]املؤمنون:  تـَْهُجُروَن﴾،  َساِمرًا  ِبِه  ُمْسَتْكربِيَن 
67[. )ينظر: تفسري القرآن العظيم 5/ 335، 482، 

السعدي، 2000، ص: 520، 555(.
وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أنَّ الرتف من دوافع 
ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية  ابلدين،  االستهزاء 

جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك:
- قوله تعاىل: ﴿َوِإَذا أََرْداَن َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْراَن ُمتـَْرِفيَها 
َتْدِمريًا﴾،  َفَدمَّْراَنَها  اْلَقْوُل  َعَليـَْها  َفَحقَّ  ِفيَها  فـََفَسُقوا 
]اإلسراء: 16[، خيرب تعاىل عن هؤالء املرتفني الفاسقني 
م ملا  املنعَّمني، الذين أبطرهتم النعمة، وسعة العيش، أهنَّ
له  عصيااًن  رهبم،  طاعة  عن  وخرجوا  الكفر،  يف  مترَّدوا 
تعاىل، وتكذيًبا لرسله عليهم الصالة والسالم، واستهزاًء 
تدمريًا  تعاىل  هللا  فدمرهم  القول،  عليهم  حق  بدينه، 
العقل  وإرشاد   ،630 ص:  للواحدي  الوجيز  )ينظر: 
وحماسن   ،255  /3 القدير  وفتح   ،163  /5 السليم 

.)75 البيان 3/  450، 451، وأضواء  التأويل 6/ 
- وقوله تعاىل: ﴿َوقَاَل اْلَمأََلُ ِمْن قـَْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا 
نـَْيا َما َهَذا ِإالَّ  بُوا بِِلَقاِء اآْلِخَرِة َوأَتـَْرفـَْناُهْم يف احْلََياِة الدُّ وََكذَّ
َبَشٌر ِمثـُْلُكْم أَيُْكُل ممَّا أَتُْكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ممَّا َتْشَربُوَن. 
أَيَِعدُُكْم  خَلَاِسُروَن.  ِإًذا  ِإنَُّكْم  ِمثـَْلُكْم  َبَشرًا  َأَطْعُتْم  َولَِئْن 
أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنـُْتْم تـُرَااًب َوِعظَاًما أَنَُّكْم خُمَْرُجوَن. َهيـَْهاَت 
نـَْيا مََّنُوُت َوحَنَْيا  َهيـَْهاَت ِلَما تُوَعُدوَن. ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
َوَما حَنُْن مبَبـُْعوِثنَي. ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل افـْتـََرى َعَلى اهَّللَِّ َكِذاًب 
َلُه مبُْؤِمِننَي﴾، ]املؤمنون: 33 - 38[، فهذا  َوَما حَنُْن 
إخباٌر من هللا تعاىل عن الذين كفروا به، وكذَّبوا بلقائه يف 
اآلخرة. قال البغوي: " يعين: هوًدا وقومه، وقيل: صاحلًا 
.)365  /3 التنزيل  )معامل   ." أظهر  واألول  وقومه. 
إنَّ هذا  الطربي رمحه هللا:  قال   " ابن عطية:  وقال 
الَقرن هم مثود، ورسوهلم صاحل. قال القاضي أبو حممد: 
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ويف جّل الرواايت ما يقتضي أنَّ قوم عاد أقدم، إال أهنم 
مل يهلكوا بصيحة، ويف هذا احتماالت كثرية وهللا أعلم 
". )احملرر الوجيز 142/4، وينظر: جامع البيان 19/ 

.)29 ،28
يف  تعاىل  هللا  نـَعََّمهم  قد  املرتفون  الكافرون  فهؤالء 
بسط  ومبا  املعاش،  من  عليهم  وسَّع  مبا  الدنيا  حياهتم 
أمر  على  ومتردوا  تـََرُفهم،  أطغاهم  حىَّت  الرزق،  من  هلم 
رهبم، فكفروا به، وعارضوا نبيهم، فكذبوه واستنكفوا عن 
اتباعه، وَحّذروا منه، بقوهلم: ﴿َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثـُْلُكْم﴾، 
فأشاروا إليه حتقريًا له عند املخاطبني، وسخرية منه، أبنَّه 
بشر مثلكم يف اخلَلق والصفات واألحوال، وقالوا على 
جهة االستبعاد، واهلزء هبذا الوعد: ﴿أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا 
ِمتُّْم وَُكنـُْتْم تـُرَااًب َوِعظَاًما أَنَُّكْم خُمَْرُجوَن﴾، وقالوا ساخرين 
هبذا الرسول: ما هو إال رجل اختلق على هللا كذاًب فيما 
ِعيه من الرسالة والنذارة، واإلخبار ابملعاد )ينظر: جامع  َيدَّ
البيان 19/ 28، 29، 32، واحملرر الوجيز 4/ 142، 
143، ومدارك التنزيل 2/ 469، وتفسري القرآن العظيم 
5/ 474، ونظم الدرر 13/ 138، وإرشاد العقل السليم 
السعدي، 2000، ص: 551(.  ،134 ،133  /6
- وقوله تعاىل: ﴿َحىَّتَّ ِإَذا َأَخْذاَن ُمتـَْرِفيِهْم اِبْلَعَذاِب 
تـُْنَصُروَن.  اَل  ِمنَّا  ِإنَُّكْم  اْليـَْوَم  جََتَْأُروا  اَل  جَيَْأُروَن.  ُهْم  ِإَذا 
َأْعَقاِبُكْم  َعَلى  َفُكنـُْتْم  َعَلْيُكْم  تـُتـَْلى  آاَييت  َقْد َكاَنْت 
تـَْنِكُصوَن. ُمْسَتْكربِيَن ِبِه َساِمرًا تـَْهُجُروَن﴾، ]املؤمنون: 
64 - 67[، فاهلل تعاىل أخرب عن أهل النَّعمة والَبطر 
م يُفِحشون يف املنطق حينما خيوضون  من أهل مكة أهنَّ
القرآن قواًل  فيقولون يف  أثناء مسرهم ابلليل؛  الباطل  يف 
وسلم؛  وآله  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وَيُسّبون  سيًئا، 
تعاىل  أخرب هللا  ما  ذلك  ومن  به،  مبا جاء  ويستهزئون 
وآله  عليه  النيب صلى هللا  قراءة  يسمعون  حينما  عنهم 
وسلم، بقوله: ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن 
)ينظر:   .]26 ]فصلت:  تـَْغِلُبوَن﴾،  َلَعلَُّكْم  ِفيِه  َواْلَغْوا 
جامع البيان 19/ 50، 54، 55، وتفسري السمرقندي 

للواحدي ص: 750(. والوجيز   ،485  /2
َنِذيٍر ِإالَّ  ِمْن  قـَْريٍَة  أَْرَسْلَنا يف  - وقوله تعاىل: ﴿َوَما 
قَاَل ُمتـَْرُفوَها ِإانَّ مبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن. َوقَاُلوا حَنُْن َأْكثـَُر 
َوَما حَنُْن مبَُعذَِّبنَي﴾، ]سبأ: 34، 35[،  َوأَْواَلًدا  أَْمَوااًل 
قال الزخمشري: "هذه تسلية لرسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وسلم مما ُميِن به من قومه، من التكذيب والكفر 
مبا جاء به، واملنافسة بكثرة األموال واألوالد، واملفاخرة 
وزخارفها، والتكرب بذلك على املؤمنني، واالستهانة هبم 
َوَأْحَسُن  َمَقاًما  َخيـٌْر  اْلَفرِيَقنْيِ  َأْجِله، وقوهلم: ﴿َأيُّ  ِمن 
قرية  أهل  يُرَسل قط إىل  ﴾، ]مرمي: 73[، وأنَّه مل  َنِدايًّ
من نذير إال قالوا له مثل ما قال لرسول هللا صلى هللا 
عليه وآله وسلم أهُل مكة، وكادوه بنحو ما كادوه به، 
املفروضة عندهم على  أو  املوهومة،  أمر اآلخرة  وقاسوا 
م لو مل ُيْكَرُموا على هللا ملا رزقهم،  أمر الدنيا، واعتقدوا أهنَّ
ولوال أنَّ املؤمنني هانوا عليه ملا َحَرَمهم، فعلى قياسهم 
م أكرم على  ذلك قالوا: ﴿َوَما حَنُْن مبَُعذَِّبنَي﴾، أرادوا أهنَّ

هللا من أن يعذهبم؛ نظرًا إىل أحواهلم يف الدنيا". 
)الكشاف 585/3(. )وقوله: " واملفاخرة وزخارفها 

" لعله أراد: واملفاخرة ابلدنيا وزخارفها(. 
- وقوله تعاىل: ﴿َواْصربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم 
ْلُهْم  َوَمهِّ النَـّْعَمِة  أُويِل  َواْلُمَكذِِّبنَي  َوَذْرين  ياًل.  مجَِ َهْجرًا 
أمره   " السعدي:  قال   ،]11  ،10 ]املزمل:  قَِلياًل﴾، 
ويسبونه،  له،  املعاندون  فيه  يقول  ما  على  ابلصرب 
ويسبون ما جاء به، وأن ميضي على أمر هللا، ال يصده 
عنه صاد، وال يرده راد، وأن يهجرهم هجرًا مجياًل، وهو 
أذية  ال  الذي  اهلجر  املصلحة،  اقتضت  اهلجر؛ حيث 
أقواهلم  وعن  عنهم،  واإلعراض  ابهلجر،  فيقابلهم  فيه، 
﴿َوَذْرين  أحسن.  هي  ابليت  جبداهلم  وأمره  تؤذيه،  اليت 
وإن  منهم،  فسأنتقم  وإايهم  اتركين  أي:  َواْلُمَكذِِّبنَي﴾ 
أي:  النَـّْعَمِة﴾  ﴿أُويِل  وقوله:  أمهلهم،  فال  أمهلتهم 
هللا  َوّسع  حني  طغوا  الذين  والِغىن،  النَـّْعَمِة  أصحاب 
تعاىل:  قال  فضله، كما  من  وأمدهم  رزقه،  ِمن  عليهم 
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ْنَساَن لََيْطَغى. َأْن َرآُه اْستـَْغىَن﴾، ]العلق:  ﴿َكالَّ ِإنَّ اإْلِ
وينظر:  )السعدي، 2000، ص: 893،   ."  ]7 ،6
.)381  /5 القدير  وفتح   ،455  /2 اإلهلية  الفواتح 

املبحث الثاين: الدوافع اخلارجية لالستهزاء: واشتمل 
على أربعة مطالب:

املطلب األول: التقليد:
التقليد اصطالًحا: اتباع الغري فيما يقوله أو يفعله، 
 ،64 ص:  التعريفات  )ينظر:  دليل.  وال  حجة  بال 
والتوقيف على مهمات التعاريف ص: 106، والكليات 

.)305 ص: 
وهو  األعمى،  ابلتقليد  املوصوف  هو  التقليد  وهذا 
موضوع البحث يف هذا املطلب، وقد خرج هبذا االحرتاز 
واتباع  والسالم،  الصالة  عليهم  واملرسلني  األنبياء  اتباع 
الصحابة رضي هللا عنهم، والعمل ابإلمجاع، فال ُيسمَّى 
اتباع شيء من ذلك تقليًدا؛ ألنَّه اتباع للحجة والدليل؛ 
لكن قد ُيسمَّى تقليًدا على وجه اجملاز والتوسع. )ينظر: 

األصول من علم األصول ص: 87(.
والتقليد األعمى لآلابء واألجداد وغريهم من أشد 
الصالة  عليهم  واألنبياء  الرسل  منها  عاىن  اليت  العوائق 
والسالم؛ وكذلك الدعاة يف دعواهتم ألقارهبم وعشريهتم، 
َعَبْداَنُهْم  َما  الرَّمْحَُن  َشاَء  َلْو  ﴿َوقَاُلوا  تعاىل:  قال  كما 
َما هَلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن. أَْم آتـَيـَْناُهْم 
ِكَتااًب ِمْن قـَْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن. َبْل قَاُلوا ِإانَّ َوَجْداَن 
َما  ُمْهَتُدوَن. وََكَذِلَك  آاَثرِِهْم  َعَلى  َوِإانَّ  أُمٍَّة  َعَلى  آاَبَءاَن 
أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك يف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـَْرُفوَها ِإانَّ 
قَاَل  ُمْقَتُدوَن.  َعَلى آاَثرِِهْم  َوِإانَّ  أُمٍَّة  َعَلى  َوَجْداَن آاَبَءاَن 
أََوَلْو ِجئـُْتُكْم أِبَْهَدى ممَّا َوَجْدمُتْ َعَلْيِه آاَبءَُكْم قَاُلوا ِإانَّ مبَا 
أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن﴾، ]الزخرف: 20 - 24[، قال ابن 
كثري: "يقول تعاىل منكرًا على املشركني يف عبادهتم غري 
هللا بال برهاٍن وال دليل وال حجة: ﴿أَْم آتـَيـَْناُهْم ِكَتااًب ِمْن 
قـَْبِلِه﴾ أي: من قبل شركهم، ﴿فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكون﴾
أي: فيما هم فيه، أي: ليس األمر كذلك، كقوله: ﴿أَْم 

أَنـَْزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلطَااًن فـَُهَو يـََتَكلَُّم مبَا َكانُوا ِبِه ُيْشرُِكوَن﴾، 
قَاُلوا  ﴿َبْل  قال:  مث  ذلك.  يكن  مل  أي:  ]الروم: 35[ 
ُمْهَتُدوَن﴾  َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم  أُمٍَّة  ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى 
سوى  الشرك  من  فيه  هم  فيما  مستند  هلم  ليس  أي: 
م كانوا على أمة، واملراد هبا  تقليد اآلابء واألجداد، أبهنَّ
َواِحَدًة  أُمًَّة  أُمَُّتُكْم  َهِذِه  قوله: ﴿ِإنَّ  هاهنا، ويف  الدين 
﴾، ]األنبياء: 92[. وقوهلم: ﴿َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم﴾ أي: 
ورائهم، ﴿ُمْهَتُدوَن﴾ دعوى منهم بال دليل. مث بنيَّ تعاىل 
أنَّ مقالة هؤالء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من 
األمم السالفة املكذبة للرسل، تشاهبت قلوهبم، فقالوا مثل 
مقالتهم: ﴿َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ 
قَاُلوا َساِحٌر أَْو جََمُْنوٌن. أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن﴾، 
]الذارايت: 52، 53[، وهكذا قال هاهنا: ﴿وََكَذِلَك 
َما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك يف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـَْرُفوَها 
ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم ُمْقَتُدوَن﴾، 
املشركني:  هلؤالء  حممد  أي:  ﴿قَاَل﴾  تعاىل:  قال  مث 
﴿أََوَلْو ِجئـُْتُكْم أِبَْهَدى ممَّا َوَجْدمُتْ َعَلْيِه آاَبءَُكْم قَاُلوا ِإانَّ 
مبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن﴾ أي: ولو علموا وتيقنوا صحة ما 
بسوء قصدهم، ومكابرهتم  لذلك  انقادوا  ملا  به  جئتهم 
.)224  /7 العظيم  القرآن  )تفسري   ." وأهله  للحق 
تقليدهم  الكافرين  على  تعاىل  هللا  نعى  فقد  لذا 
آلابئهم وساداهتم، دون فكٍر وروية، وإعمال عقٍل فيما 
تعاىل  اليت ذم هللا  يفعله هؤالء، فمن اآلايت  أو  يقوله 
فيها هذا التصرف األثيم، وأخربت عن ندمهم على هذا 
ُوُجوُهُهْم يف  تـَُقلَُّب  املذموم، قوله تعاىل: ﴿يـَْوَم  التقليد 
َوقَاُلوا  الرَُّسواَل.  َوَأَطْعَنا  اهَّللََّ  َأَطْعَنا  لَيـْتـََنا  اَي  يـَُقوُلوَن  النَّاِر 
َربَـَّنا ِإانَّ َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبـَرَاَءاَن فََأَضلُّواَن السَِّبياَل. َربَـَّنا آهِتِْم 
]األحزاب:  َلْعًنا َكِبريًا﴾،  َواْلَعنـُْهْم  اْلَعَذاِب  ِمَن  ِضْعَفنْيِ 
َما  اتَِّبُعوا  هَلُُم  ِقيَل  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  وقوله   ،]68  -  66
أََوَلْو َكاَن  آاَبَءاَن  َعَلْيِه  أَْلَفيـَْنا  َما  نـَتَِّبُع  َبْل  قَاُلوا   ُ اهَّللَّ أَنـَْزَل 
آاَبُؤُهْم اَل يـَْعِقُلوَن َشيـًْئا َواَل يـَْهَتُدوَن﴾، ]البقرة: 170[، 
ُ قَاُلوا َبْل  وقوله تعاىل: ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزَل اهَّللَّ
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نـَتَِّبُع َما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن أََوَلْو َكاَن الشَّْيطَاُن َيْدُعوُهْم 
ابن كثري:  قال  ]لقمان: 21[،  السَِّعرِي﴾،  َعَذاِب  ِإىَل 
ِقيَل هَلُُم﴾ أي: هلؤالء اجملادلني يف توحيد هللا:  "﴿َوِإَذا 
الشرائع  أَنـَْزَل اهَّللَُّ{﴾ أي: على رسوله من  َما  ﴿اتَِّبُعوا 
املطهرة، ﴿قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن﴾ أي: مل 
يكن هلم حجة إال اتباع اآلابء األقدمني، قال هللا تعاىل: 
يـَْهَتُدوَن﴾،  َواَل  َشيـًْئا  يـَْعِقُلوَن  اَل  آاَبُؤُهْم  ﴿أََوَلْو َكاَن 
م كانوا  أي: فما ظنكم أيها احملتجون بصنيع آابئهم، أهنَّ
على ضاللة، وأنتم خلف هلم فيما كانوا فيه؛ وهلذا قال: 
السَِّعرِي﴾".  َعَذاِب  ِإىَل  َيْدُعوُهْم  الشَّْيطَاُن  ﴿أََوَلْو َكاَن 

.)347 السابق 6/  )املرجع 
وقال السعدي يف تفسري آية البقرة: " أخرب تعاىل عن 
حال املشركني إذا أُمروا ابتباع ما أنزل هللا على رسوله 
نـَتَِّبُع  ﴿َبْل  وقالوا:  ذلك،  عن  رغبوا  وصفه،  تقدم  مما 
وزهدوا  اآلابء،  بتقليد  فاكتفوا  آاَبَءاَن﴾  َعَلْيِه  أَْلَفيـَْنا  َما 
الناس،  أجهل  فآابؤهم  هذا  ومع  ابألنبياء،  اإلميان  يف 
وأشدهم ضالاًل، وهذه شبهة لرد احلق واهية، فهذا دليل 
على إعراضهم عن احلق، ورغبتهم عنه، وعدم إنصافهم، 
هو  احلق  لكان  قصدهم،  وُحسن  لرشدهم،  ُهُدوا  فلو 
القصد، ومن جعل احلق قصده، ووازن بينه وبني غريه، 
تبني له احلق قطعاً، واتبعه إن كان منصفاً ". )السعدي، 

2000، ص: 81(.
فهذا املرض االجتماعي كم كان سبًبا يف إهانة سادة 
وكرماء يف قومهم ملا أتثروا به؛ كما حصل أليب طالب 
ملا حضرته الوفاة، جاءه رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
وسلم، فوجد عنده أاب جهل بن هشام، وعبد هللا بن 
أيب أمية بن املغرية، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
ُ، َكِلَمًة  ، ُقْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اهَّللَّ وسلم أليب طالب: " اَي َعمِّ
"، فقال أبو جهل، وعبد هللا بن  َأْشَهُد َلَك هِبَا ِعْنَد اهَّللَِّ
املطلب؟  عبد  ملة  أترغب عن  أاب طالب  اي  أمية:  أيب 
يعرضها  وآله وسلم  عليه  يزل رسول هللا صلى هللا  فلم 
عليه، ويعودان بتلك املقالة؛ حىَّت قال أبو طالب آخر 

ما كلمهم: هو على ملة عبد املطلب، وَأىَب أن يقول: ال 
إله إال هللا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
"أََما َواهَّللَِّ أَلَْستـَْغِفَرنَّ َلَك َما ملَْ أُْنَه َعْنَك"، فأنزل هللا تعاىل 
فيه: ﴿َما َكاَن لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستـَْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي 
َ هَلُْم أَنَـُّهْم َأْصَحاُب  َوَلْو َكانُوا أُويِل قـُْرىَب ِمْن بـَْعِد َما تـَبـنيَّ
اجلَِْحيِم﴾، ]التوبة: 113[. )صحيح البخاري 2/ 95، 
كتاب اجلنائز، ابب إذا قال املشرك عند املوت: ال إله 

إال هللا، احلديث: 136(.
قوية  صلة  له  األعمى  التقليد  أنَّ  لنا  يتبني  وهبذا 
أكثر  العاطفة،  يف  مكانه  وله  وبيئته،  الشخص  بنشأة 
دين  واإلسالم  السليم.  واملنطق  العقل،  يف  وجوده  من 
بعيًدا  وروية  وتعقل  بتجرد  اإلنسان  فكر  ومىَّت  العقل، 
عن أتثري العاطفة؛ متّكن من الرتاجع عن بعض تصوراته 
االجتماعية؛  والعادات  الفكرية،  الرواسب  على  املبنية 
العاطفة ال يصلح  أنَّ  يُدرك  أن  للداعية  ينبغي  ولذلك 
ا  أن تُثار مع املدعو إلزالة هذه الرواسب والعادات، وإمَّنَّ
يف  اإلنسان  تعقل  ما  فمىَّت  العقل،  هو  لذلك  الطريق 
هذا اجملال رجع إىل صوابه ورشده، أمَّا إذا ما استُثريت 
قوله  يدل على هذا  عاطفته ظهر جداله وعناده، ومما 
يـَنـَْفُعُكْم  اَل  َما  اهَّللَِّ  ُدوِن  ِمْن  أَفـَتـَْعُبُدوَن  قَاَل   ﴿ تعاىل: 
تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهَّللَِّ  َوِلَما  َلُكْم  َشيـًْئا َواَل َيُضرُُّكْم. ُأفٍّ 
أََفاَل تـَْعِقُلوَن ﴾، ]األنبياء: 66، 67[، قال الطربي: " 
ينفعكم  القوم ما ال  أيها  أفتعبدون  لقومه:  إبراهيم  قال 
ا مل متنع نفسها ممن  شيًئا وال يضركم، وأنتم قد علمتم أهنًّ
أرادها بسوء، وال هي تقدر أن تنطق إن ُسئلت عمن 
ما  عبادة  من  تستحيون  أفال  به،  فتخرب  بسوء  أيتيها 
كان هكذا... وقوله: ﴿ُأفٍّ َلُكْم﴾ يقول: قُبًحا لكم، 
ولآلهلة اليت تعبدون من دون هللا، أفال تعقلون قبح ما 
تفعلون من عبادتكم ما ال يضرُّ وال ينفع، فترتكوا عبادته 
وتعبدوا هللا الذي فطر السماوات واألرض، والذي بيده 

.)464 البيان 18/  والضّر". )جامع  النفع 
إمَّنا كان  الضالل  يف  وقعوا  الذين  املقلِّدون  فهؤالء 
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التقليد األعمى الذي كان شؤًما، وواباًل عليهم،  سببه 
وَمّهدوا  اجملتمع،  يف  بذوابن شخصيتهم  رضوا  قد  فهم 
ألنفسهم حَتَمُّل العذاب العاجل واآلجل، كما قال تعاىل: 
اأْلَْكرَبِ  اْلَعَذاِب  ُدوَن  اأْلَْدىَن  اْلَعَذاِب  ِمَن  ﴿َولَُنِذيَقنَـُّهْم 
َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن﴾، ]السجدة: 21[، وقوله تعاىل: ﴿مُثَّ 
َضالِّنَي.  آاَبَءُهْم  أَْلَفْوا  ِإنَـُّهْم  اجلَِْحيِم.  ىَل  إَلِ َمْرِجَعُهْم  ِإنَّ 
فـَُهْم َعَلى آاَثرِِهْم يـُْهَرُعوَن﴾، ]الصافات: 68 - 70[، 
فهذا التقليد األعمى تسبَّب يف تعطيل نعمة نور العقل، 
وفضيلة التفكري، اللتني مها ِمن أعظم ِمنح رب العاملني.

وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أن التقليد من دوافع 
ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية  ابلدين،  االستهزاء 

جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك:
 ُ اهَّللَّ أَنـَْزَل  َما  اتَِّبُعوا  هَلُُم  ِقيَل  ﴿َوِإَذا  تعاىل:  قوله   -
قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـَْنا َعَلْيِه آاَبَءاَن أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم اَل 
يـَْعِقُلوَن َشيـًْئا َواَل يـَْهَتُدوَن﴾، ]البقرة: 170[، وذلك أنَّ 
هللا سبحانه أخرب عن كفار مكة حينما َحكَّموا آراءهم 
السفيهة ملا أمرهم ابتباع ما أنزل هللا تعاىل من الدالئل 
فقالوا  وسلم؛  وآله  عليه  هللا  صلى  رسوله  على  الباهرة 
ساخرين ال نتبع ذلك، بل نتبع ما وجدان عليه آابءان، 
عليهم:  منكرا  تعاىل  فقال هللا  ومنكم،  منا  أعقل  وهم 
﴿أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم﴾ أي: الذين يقتدون هبم، ويقتفون 
ليس  أي:  يـَْهَتُدوَن﴾  َواَل  َشيـًْئا  يـَْعِقُلوَن  ﴿اَل  أثرهم، 
)ينظر:  ابلتقليد.  الداللة  فعارضوا  فـَْهٌم وال هداية،  هلم 
مفاتيح الغيب 5/ 188، واجلامع ألحكام القرآن 2/ 
والفواتح   ،480  /1 العظيم  القرآن  وتفسري   ،211
اإلهلية 61/1، وإرشاد العقل السليم 1/ 188، 189، 

.)470 التأويل 1/  وحماسن 
 ُ - وقوله تعاىل: ﴿ َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا ِإىَل َما أَنـَْزَل اهَّللَّ
َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوا َحْسبـَُنا َما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن أََوَلْو َكاَن 
آاَبُؤُهْم اَل يـَْعَلُموَن َشيـًْئا َواَل يـَْهَتُدوَن ﴾، ]املائدة: 104[، 
أجابوا إذا ُدُعوا إىل دين هللا وشرعه بشنيع القول، مستهزئني 
مبن دعاهم، قائلني: كفاان دين آابئنا، فنحن هلم تبع، 

وهم لنا أئمة وقادة، وقد اكتفينا مبا أخذان عنهم، ورضينا 
مبا كانوا عليه، ولسنا يف حاجة إىل غريه )ينظر: جامع 
البيان 11/ 137، وتفسري السمعاين 2/ 73، واحملرر 
 ،211 العظيم 3/  القرآن  وتفسري   ،249 الوجيز 2/ 
وحماسن التأويل 4/ 276، وأيسر التفاسري 2/ 21(.
َواْلُمَناِفَقاِت  اْلُمَناِفِقنَي   ُ اهَّللَّ ﴿َوَعَد  تعاىل:  وقوله   -
َوَلَعنـَُهُم  َحْسبـُُهْم  ِهَي  ِفيَها  َخاِلِديَن  َجَهنََّم  اَنَر  َواْلُكفَّاَر 
َأَشدَّ  قـَْبِلُكْم َكانُوا  ِمْن  ُمِقيٌم. َكالَِّذيَن  َعَذاٌب  َوهَلُْم   ُ اهَّللَّ
خِِبَاَلِقِهْم  فَاْسَتْمتـَُعوا  َوأَْواَلًدا  أَْمَوااًل  َوَأْكثـََر  قـُوًَّة  ِمْنُكْم 
قـَْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْمَتَع  َكَما  خِِبَاَلِقُكْم  فَاْسَتْمتـَْعُتْم 
خِِبَاَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم 
]التوبة:  اخْلَاِسُروَن﴾،  ُهُم  َوأُولَِئَك  َواآْلِخَرِة  نـَْيا  الدُّ يف 
الذين  فعلتم كأفعال   " الواحدي:  قال   ،]69  -  68
ِمن قبلكم، ﴿فَاْسَتْمتـَُعوا خِِبَاَلِقِهْم﴾ رضوا بنصيبهم من 
نيا، ففعلتم أنتم أيًضا مثل ما فعلوا، ﴿َوُخْضُتْم﴾ يف  الدُّ
الطَّعن على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، كما خاضوا 

)الوجيز ص: 471(.  ." أنبيائهم  على  الطَّعن  يف 
 وقال البغوي: "﴿فَاْسَتْمتـَْعُتْم خِِبَاَلِقُكْم﴾ أيها الكفار 
واملنافقون، ﴿َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم خِِبَاَلِقِهْم﴾، 
وسلكتم سبيلهم، وخضتم يف الباطل والكذب على هللا 
تعاىل، وتكذيب رسله، وابالستهزاء ابملؤمنني، ﴿َكالَِّذي 
َخاُضوا﴾، أي: كما خاضوا". )معامل التنزيل 367/2، 

368، وينظر: جامع البيان 14/ 340، 341(.
أَيْتِيِهْم  َما  اْلِعَباِد  َعَلى  َحْسَرًة  ﴿اَي  تعاىل:  وقوله   -
ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن﴾، ]يس: 30[، قال 
القشريي: "إن مل يتحّسروا هم اليوم، فلهم موضع التحّسر، 
وذلك الخَنراطهم يف سلك واحد من التكذيب، وخمالفة 
اإلشارات  )لطائف   ." أوليائه سبحانه  ومناوأة  الرسل، 

.)215 /3
وقال ابن كثري: "اي حسرهتم وندامتهم يوم القيامة إذا 
عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل هللا، وخالفوا أمر هللا، 
أَيْتِيِهْم  الدنيا املكذبون منهم ﴿َما  الدار  فإهنم كانوا يف 
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يكذبونه،  أي:  َيْستـَْهزِئُوَن﴾  ِبِه  ِإالَّ َكانُوا  َرُسوٍل  ِمْن 
احلق".  من  به  أُرسل  ما  وجيحدون  به،  ويستهزئون 
)تفسري القرآن العظيم 6/ 574، وينظر: جامع البيان 
 ،899 ص:  للواحدي  والوجيز   ،512  ،511  /20
وحماسن التأويل 8/ 182، وأضواء البيان 6/ 295(.

اأْلَوَِّلنَي.  َنيبٍّ يف  ِمْن  أَْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿وََكْم  وقوله   -
َوَما أَيْتِيِهْم ِمْن َنيبٍّ ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن ﴾، ]الزخرف: 
6- 7[، قال الطربي: "يقول تعاىل ذكره: ﴿وََكْم أَْرَسْلَنا 
﴾ اي حممد يف القرون األولني، الذين مضوا قبل  ِمْن َنيبٍّ
من  قومك  يف  أرسلناك  فيه، كما  بُعثت  الذي  قـَْرِنك، 
قريش، ﴿َوَما أَيْتِيِهْم ِمْن َنيبٍّ ِإال َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن﴾، 
القرون، وأمًة من  أولئك  يقول: وما كان أييت قراًن من 
اهلُدى،  إىل  يدعوهم  نيبٍّ  ِمن  لنا  األولني  األمم  أولئك 
وطريق احلق، إال كان الذين أيتيهم ذلك ِمن تلك األمم 
نَِبيُّهم الذي أُرِسُله إليهم يستهزئون؛ سخرية منهم هبم، 
كاستهزاء قوِمك بك اي حممد. يقول: فال يَعُظَمن عليك 
ا سلكوا يف  م إمَّنَّ ما يفعل بك قومك، وال َيُشّقن عليك، فإهنَّ
استهزائهم بك مسلك أسالفهم، ومنهاج أئمتهم املاضني، 
.)570  /21 البيان  )جامع  ابهلل".  الكفر  أهل  من 
- وقوله تعاىل: ﴿قَاَل أََوَلْو ِجئـُْتُكْم أِبَْهَدى ممَّا َوَجْدمُتْ 
َعَلْيِه آاَبءَُكْم قَاُلوا ِإانَّ مبَا أُْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن﴾، ]الزخرف: 
24[، يعين: أتتبعون ما وجدمت عليه آابءكم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين آابئكم؟ فأبوا أن يقبلوه، وقالوا: 
جئتنا  وإن  عنه،  ننفك  آابئنا، ال  دين  على  اثبتون  إانَّ 
مبا هو أهدى. فقوهلم هذا إقناط للنذير، وتنقص هلذا 
علموا  لو  فهم  فيه،  يتفكروا  أو  ينظروا  أن  من  الدين، 
بسوء  لذلك؛  انقادوا  ملا  به،  جئتهم  ما  صحة  وتيقنوا 
 /4 التنزيل  معامل  )ينظر:  للحق.  وجحدهم  قصدهم، 
 /27 الغيب  ومفاتيح   ،246  /4 والكشاف   ،158
628، واجلامع ألحكام القرآن 75/16، وأنوار التنزيل 
وحماسن   ،224  /7 العظيم  القرآن  وتفسري   ،89  /5

.)386 التأويل 8/ 

املطلب الثاين: فتنة املال:
اليت تعرض لإلنسان يف حياته، وتُفسد عليه  الفنت 
دينه كثرية، ومن هذه الفنت: فتنة املال، وهي فتنة خطرية، 
عصفت بقلوب كثرٍي من الناس، فضيَّعوا آخرهتم بسببها، 
أَْمَواُلُكْم  َا  ﴿ِإمَّنَّ بقوله:  منها  ربنا جلَّ وعال  وقد حذران 
ُ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾، ]التغابن: 15[،  َوأَْواَلدُُكْم ِفتـَْنٌة َواهَّللَّ
قال ابن حجر: " أي تشغل البال عن القيام ابلطاعة ". 

)فتح الباري 11/ 253(. 
وفتنة املال ِمن فتنة احمليا اليت استعاذ منها النيب صلى 
ْحَيا 

َ
هللا عليه وآله وسلم بقوله: "َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـَْنِة امل

َماِت". )صحيح البخاري 8/ 79، كتاب الدعوات، 
َ
َوامل

ابب التعوذ من فتنة احمليا واملمات، احلديث: 6367(.
وصحَّ عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال: " ِإنَّ 
اُل ". )سنن الرتمذي 4/ 569، 

َ
ِلُكلِّ أُمٍَّة ِفتـَْنًة، َوِفتـَْنُة أُمَّيِت امل

أبواب الزهد، ابب ما جاء أن فتنة هذه األمة يف املال، 
احلديث: 2336، وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح غريب إمَّنا نعرفه من حديث معاوية بن صاحل"(.
وصحَّ أيًضا قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: " فـََواهَّللَِّ 
َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكينِّ َأْخَشى َأْن تـُْبَسَط َعَلْيُكُم 
نـَْيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـَْلُكْم، فـَتـََناَفُسوَها َكَما  الدُّ
تـََناَفُسوَها، َوتـُْهِلَكُكْم َكَما َأْهَلَكتـُْهْم ". )صحيح البخاري 
5/ 85، كتاب املغازي، ابب: 12، احلديث: 4015(.

وقد ذكر هللا تعاىل تفصياًل واضًحا يف كتابه الكرمي 
لقصة قارون، الذي كان من قوم موسى عليه السالم، 
حينما اغرتَّ مباله وثرواته، فبغى عليهم؛ لنأخذ منها العربة 
والعظة، فقد جاءه التوجيه اإلهلي إىل ضرورة استعمال 
اآلخرة،  يف  النفع  له  حيّقق  فيما  به  واالنتفاع  املال، 
وإصالح شأنه يف الدنيا، واإلحسان يف تنميته وإنفاقه، 
وجَتنَّب طُُرق الفساد واإلفساد به يف األرض، فزعم أنَّه 
أويت هذا املال بذكائه ومهارته، وأنَّه ال َحّق ألحد فيه، 
عيشه  يف  وَبَطر  الكرمي،  التوجيه  هلذا  يستجب  مل  وملا 
وتبخرت، حّق عليه اهلالك والّدمار، كما قال تعاىل: ﴿ِإنَّ 
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ِمَن  َوآتـَيـَْناُه  َعَلْيِهْم  فـَبـََغى  ُموَسى  قـَْوِم  ِمْن  قَاُروَن َكاَن 
اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتـَُنوُء اِبْلُعْصَبِة أُويِل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه 
قـَْوُمُه اَل تـَْفرَْح ِإنَّ اهَّللََّ اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنَي. َوابـَْتِغ ِفيَما آاََتَك 
َوَأْحِسْن  نـَْيا  الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  تـَْنَس  َواَل  اآْلِخَرَة  اَر  الدَّ  ُ اهَّللَّ
ُ ِإلَْيَك َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اهَّللََّ  َكَما َأْحَسَن اهَّللَّ
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أََوملَْ  اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن. قَاَل ِإمَّنَّ
يـَْعَلْم َأنَّ اهَّللََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ 
اْلُمْجرُِموَن.  ُيْسَأُل َعْن ُذنُوهِبُِم  َوَأْكثـَُر مَجًْعا َواَل  ِمْنُه قـُوًَّة 
نـَْيا  َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه يف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن احْلََياَة الدُّ
َعِظيٍم.  َحظٍّ  َلُذو  ِإنَُّه  قَاُروُن  أُويتَ  َما  ِمْثَل  لََنا  لَْيَت  اَي 
َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب اهَّللَِّ َخيـٌْر ِلَمْن آَمَن 
ِبِه  َفَخَسْفَنا  الصَّاِبُروَن.  ِإالَّ  يـَُلقَّاَها  َواَل  َصاحِلًا  َوَعِمَل 
ُدوِن  ِمْن  يـَْنُصُرونَُه  ِفَئٍة  ِمْن  َلُه  َفَما َكاَن  اأْلَْرَض  َوِبَدارِِه 
اهَّللَِّ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنـَْتِصرِيَن. َوَأْصَبَح الَِّذيَن مَتَنَـّْوا َمَكانَُه 
اِبأْلَْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهَّللََّ يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن 
َعَليـَْنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه   ُ ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلْواَل َأْن َمنَّ اهَّللَّ
اُر اآْلِخَرُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل  اَل يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن. تِْلَك الدَّ
لِْلُمتَِّقنَي﴾،  َواْلَعاِقَبُة  َفَساًدا  َواَل  اأْلَْرِض  ُعُلوًّا يف  يُرِيُدوَن 
]القصص: 76 - 83[. )ينظر: تفسري القرآن العظيم 
 /3 للزحيلي  الوسيط  والتفسري   ،258  -  253  /6

.)1941  – 1936
فَمن اغرتَّ ابملال، وتعلَّق قلبه حببه، وعمل له، فقد 
رضي هبذه الدنيا الفانية، عوًضا عن اآلخرة الباقية، كما 
َخيـٌْر  َواآْلِخَرُة  نـَْيا.  الدُّ احْلََياَة  تـُْؤثُِروَن  ﴿َبْل  تعاىل:  قال 
َوأَبـَْقى﴾، ]األعلى: 16، 17[؛ ألنَّه جعلها أكرب مهة، 
ومنتهى غرضه، فاطمأنت إليها نفسه، وغفل عن أمر 
ربه عز وجل، واحنرف عن هدي نبيه صلى هللا عليه وآله 
وسلم، فهو على خطر أن يشمله الوعيد الذي أخرب هللا 
تعاىل به؛ حيث قال: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن اَل يـَْرُجوَن ِلَقاَءاَن َوَرُضوا 
نـَْيا َواْطَمأَنُّوا هِبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آاَيتَِنا َغاِفُلوَن.  اِبحْلََياِة الدُّ
َيْكِسُبوَن﴾، ]يونس: 7،  النَّاُر مبَا َكانُوا  َمْأَواُهُم  أُولَِئَك 
8[. )ينظر: تفسري القرآن العظيم 6/ 253 - 258، 

والتفسري الوسيط للزحيلي 3/ 1936 – 1941(.
 ومن كانت هذه صفته فهو على خطر أن يكون ممن 
دعا عليه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بدوام الَعْثرة 
الدِّْرَهِم،  َوَعْبُد  الدِّيَناِر،  َعْبُد  َتِعَس   " بقوله:  واهلالك، 
َوَعْبُد اخَلِميَصِة، ِإْن أُْعِطَي َرِضَي، َوِإْن ملَْ يـُْعَط َسِخَط، 
)صحيح   ." انـْتـََقَش  َفاَل  ِشيَك  َوِإَذا  َوانـَْتَكَس،  َتِعَس 
البخاري 4/ 34، كتاب اجلهاد والسري، ابب احلراسة 

يف الغزو يف سبيل هللا، احلديث: 2887(.
النيب صلى  "فسمَّاه  تيمية:  ابن  اإلسالم  قال شيخ 
الدينار، وعبد  الدرهم، وعبد  هللا عليه وآله وسلم عبد 
القطيفة، وعبد اخلميصة...، وهذه حال من إذا أصابه 
شر مل خيرج منه، ومل يفلح؛ لكونه تعس وانتكس، فال 
انل املطلوب، وال خلص من املكروه، وهذه حال من 
َعَبد املال، وقد وصف ذلك أبنَّه إذا أعطي رضي، وإن 
يف  يـَْلِمُزَك  َمْن  ﴿َوِمنـُْهْم  تعاىل:  قال  منع سخط، كما 
ِمنـَْها  يـُْعَطْوا  ملَْ  َوِإْن  َرُضوا  ِمنـَْها  أُْعطُوا  فَِإْن  الصََّدقَاِت 
ِإَذا ُهْم َيْسَخطُوَن﴾، ]التوبة: 58[، فرضاهم لغري هللا، 
َعَبَد ما يهواه ِمن ذلك،  وسخطهم لغري هللا...، فهذا 
وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية يف احلقيقة هو رق القلب 
عبده".  فهو  واستعبده  القلب  اسرتق  فما  وعبوديته، 

)العبودية ص: 80، 81(.
الدنيا  مهوم  يف  املرء  تُغرق  مهلك،  داٌء  املال  ففتنة 
وملذاهتا وأهوائها، وحتجبه عن طاعة هللا تعاىل، والتزام 
وراء  بلهثه  حقوق كثرية؛  يف  يفرط  وجَتعله  وهنيه،  أمره 
قناعة  وال  حلرصه،  ضابط  وال  لطمعه،  حّد  فال  املال، 
ختطر على ابله، ويف ذلك قال النيب صلى هللا عليه وآله 
وسلم: "َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِداَيِن ِمْن َماٍل الَبـْتـََغى اَثلِثًا، 
ُ َعَلى َمْن  َواَل مَيْأََلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التُـّرَاُب، َويـَُتوُب اهَّللَّ
اََتَب". )صحيح البخاري 8/ 92، كتاب الرقاق، ابب 

ما يتقى من فتنة املال، احلديث: 6436(.
وهلذا جاء وعيد الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 
ملن كانت هذه حاله؛ حيث قال: "َمْن َكاَن مَهُُّه اآْلِخَرَة، 
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مَجََع هللاُ مََشَْلُه، )أي: مجع له ما تشتت من أمره. ينظر: 
الصحاح 5/ 1739، مادة: مَشل(.

نـَْيا َوِهَي رَاِغَمٌة،  َوَجَعَل ِغَناُه يف قـَْلِبِه، َوأَتـَْتُه الدُّ
)أي: ذليلة. ينظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب 

1077، ابب: رغم(.  /3
نـَْيا، فـَرََّق هللاُ َعَلْيِه َضيـَْعَتُه،  َوَمْن َكاَنْت نِيَـُّتُه الدُّ

)ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه، كالصنعة والتجارة 
والزراعة، وغري ذلك، واملعىن: َكثَـَّر هللا عليه ما يشتغل 
به عن اآلخرة. ينظر: الفائق يف غريب احلديث 3/ 5، 
حرف العني، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 3/ 108، 
مادة: َضِيَع، والتيسري بشرح اجلامع الصغري 1/ 295(.

َوَجَعَل فـَْقَرُه بـنَْيَ َعيـْنـَْيِه، 
ألنَّ  واملساء؛  الصباح  يف  دائًما،  يشاهده  )أي: 
الدنيا فقر كلها، وحاجة الراغب فيها ال تنقضي. ينظر: 

.)295  /1 الصغري  اجلامع  بشرح  التيسري 
نـَْيا ِإالَّ َما ُكِتَب َلُه". َوملَْ أَيْتِِه ِمَن الدُّ

 ،21590 احلديث:   ،467  /35 أمحد  )مسند 
للمسند،  حتقيقه  يف  األرانؤوط  شعيب  سنده  وصحح 
وقال األلباين: " وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات 

.)761  /1 الصحيحة  األحاديث  سلسلة   ،"
وحينما نتأمل القرآن الكرمي جند أنَّ االفتتان ابملال من 
دوافع االستهزاء ابلدين، والسخرية ابألنبياء واملرسلني، 

ومبا جاؤوا به من رب العاملني، ومن ذلك:
قَاَل  لِنـَْفِسِه  َوُهَو ظَاملٌ  َجنَـَّتُه  - قوله تعاىل:﴿َوَدَخَل 
َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبًدا. َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن 
ُرِدْدُت ِإىَل َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخيـْرًا ِمنـَْها ُمنـَْقَلًبا﴾، ]الكهف: 
35، 36[، قال السعدي: "فـ ﴿قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد﴾ 
أي: تنقطع وتضمحل ﴿َهِذِه أََبًدا﴾ فاطمأنَّ إىل هذه 
َأُظنُّ  ﴿َوَما  فقال:  البعث،  وأنكر  هبا،  ورضي  الدنيا، 
﴾ على ضرب املثل  السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن ُرِدْدُت ِإىَل َريبِّ
من  خريًا  ليعطيين  أي:  ُمنـَْقَلًبا﴾  ِمنـَْها  َخيـْرًا  ﴿ألِجَدنَّ 
هاتني اجلنتني. وهذا ال خيلو من أمرين: إمَّا أن يكون 

ا حبقيقة احلال؛ فيكون كالمه هذا على وجه التهكم 
ً
عامل

واالستهزاء؛ فيكون زايدة كفر إىل كفره، وإمَّا أن يكون 
هذا ظنه يف احلقيقة؛ فيكون من أجهل الناس، وأخِبسهم 
الدنيا وعطاء  العقل، فأي: تالزم بني عطاء  حظًا من 
اآلخرة، حىَّت يظن جبهله أنَّ من أُعطي يف الدنيا أُعطي 
عن  الدنيا  يزوي  تعاىل  أنَّ هللا  الغالب  بل  اآلخرة؛  يف 
ليس  الذين  أعدائه  على  ويوسعها  وأصفيائه،  أوليائه 
هلم يف اآلخرة نصيب. والظاهر أنَّه يعلم حقيقة احلال؛ 
التهكم واالستهزاء،  الكالم على وجه  قال هذا  ولكنه 
لِنـَْفِسِه﴾ فإثبات  بدليل قوله: ﴿َوَدَخَل َجنَـَّتُه َوُهَو ظَاملٌ 
أنَّ َوْصَفه الظلم يف حال دخوله، الذي جرى منه من 
القول ما جرى، يدل على مترده وعناده". )السعدي، 

2000، ص: 477(.
َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي﴾،  - وقوله تعاىل: ﴿قَاَل ِإمَّنَّ
]القصص: 78[، فقد قال قارون لقومه هذه املقالة ملا 
وعظوه، استهزاًء ابهلل تعاىل، واستعالًء على قومه؛ حيث 
واملتفضل  املنعم،  تعاىل هو  يكون هللا  يرَض أبن  مل  إنَّه 
نفسه،  إىل  ذلك  اكتساب  أضاف  ا  وإمَّنَّ بذلك،  عليه 
بلوغ  اهلداية إىل  تعاىل عليه. )ينظر:  وليس بفضل هللا 
 ،431  /3 والكشاف   ،5577  ،5576  /8 النهاية 
 ،210  /9 احمليط  والبحر   ،185  /4 التنزيل  وأنوار 

.)25 السليم 7/  العقل  وإرشاد 
ْنَساَن لََيْطَغى. َأْن َرآُه  - وقوله تعاىل: ﴿َكالَّ ِإنَّ اإْلِ
اْستـَْغىَن﴾، ]العلق: 6، 7[، فهذا إخباٌر من هللا تعاىل 
العصيان، ويستكرب على  احلدَّ يف  يتجاوز  اإلنسان  أنَّ 
ربه، فيكفر به، إذا تراءى له بتومهه أنَّه قد استغىن عن هللا 
تعاىل، حينما صار ذا ماٍل وثروة، فيحصل منه الطعن يف 
الدين، كما حصل من أيب جهل مع النيب صلى هللا عليه 
وآله وسلم. )ينظر: جامع البيان 24/ 522، وتفسري 
 ،257 السمعاين 6/  وتفسري   ،598 السمرقندي 3/ 
القرآن  واجلامع ألحكام   ،220 الغيب 32/  ومفاتيح 
20/ 123، والتسهيل لعلوم التنزيل 2/ 496، وتفسري 
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القرآن العظيم 8/ 437، وأضواء البيان 9/ 28(.
الَِّذي مَجََع  ُلَمَزٍة.  ِلُكلِّ مهََُزٍة  - وقوله تعاىل: ﴿َوْيٌل 
َمااًل َوَعدََّدُه﴾، ]اهلمزة: 1، 2[، وعيد من هللا تعاىل لكل 
من يغتاب الناس، ويعيبهم، ويطعن فيهم، وخصوًصا َمن 
يغتاب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من ورائه، ويقدح 
فيه يف وجهه، وملا كان الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 
عظيًما  فيه  الطعن  الدين كان  يف  َمنِصًبا  الناس  أعظم 
عند هللا تعاىل، ويف وصفه تعاىل جبمع املال وتعديده؛ 
ألنَّه جيري جَمرى السبب والعلة يف اهلمز واللمز، يعين: 
وهو إبعجابه مبا مجع من املال يستصغر الناس، ويسخر 
منهم. )ينظر: جامع البيان 24/ 595، 598، والوجيز 
للواحدي ص: 1232، ومفاتيح الغيب 32/ 284، 
واجلامع ألحكام القرآن20/ 183، ولباب التأويل 4/ 
وفتح   ،491 الكتاب 20/  علوم  يف  واللباب   ،468

القدير 603/5(.
املطلب الثالث: الوجاهة:

يقال: رجل  يادة،  والسِّ والرُّتبة  الَقْدر  لغة:  الوجاهة 
َجاٍه وشرٍف ومكانة، ووجََّهه  ُذو  وَوِجيه:  وُمَوجَّه  َوْجه 

وجيًها. ه  وَصريَّ شرََّفه،  وأَوَجَهه:  السلطاُن 
)ينظر: املخصص 1/ 93، واحملكم واحمليط األعظم 
4/ 397، ومفردات ألفاظ القرآن ص: 856، وأساس 
البالغة 2/ 322، ولسان العرب 13/ 557، 558، 

مادة: وجه(.
الوجاهة اصطالًحا: ُعُلو الَقْدر، ورِفعة املنزلة بني الناس.

)ينظر: جامع البيان 6/ 415، والكشاف 1/ 364، 
واجلامع ألحكام القرآن 4/ 90، و 14/ 252، والبحر 
احمليط 3/ 154، 8/ 508، والتحرير والتنوير 3/ 247(.
ابعتبار  مذمومة  وتكون  حممودة،  تكون  والوجاهة 
مشروع،  بسبب  ما كانت  فاحملمودة  به؛  تعلقت  ما 
﴿ِإْذ   : تعاىل  قال  الدين، كما  يف  واإلمامة  كالرسالة، 
ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه امْسُُه  قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإنَّ اهَّللََّ يـَُبشِّ
نـَْيا َواآْلِخَرِة َوِمَن  اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َوِجيًها يف الدُّ

اْلُمَقرَِّبنَي﴾، ]آل عمران: 45[، قال ابن كثري: " أي: 
إليه  الدنيا، مبا يوحيه هللا  له وجاهة ومكانة عندهللا يف 
مما  ذلك  وغري  الكتاب،  من  عليه  وينزل  الشريعة،  من 
منحه به، ويف الدار اآلخرة يشفع عند هللا فيمن أيذن له 
فيه، فيقبل منه، أسوة إبخوانه من أويِل العزم، صلوات 
العظيم 2/ 43، وينظر:  القرآن  هللا عليهم ". )تفسري 

.)131 2000، ص:  السعدي، 
هذا  يف  حبثي  موضوع  وهي  املذمومة  الوجاهة  وأمَّا 
املطلب، فهي ما كانت بسبب غري مشروع، كالزعامة 
لدعاة الكفر والضالل، الذين ُيِضّلون أبهوائهم بغري علم، 
األنبياء واملرسلني،  الدين، ويرفضون دعوة  فيطعنون يف 
كما قال تعاىل: ﴿َوِإنَّ َكِثريًا لَُيِضلُّوَن أِبَْهَوائِِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم 
ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْعَتِديَن﴾، ]األنعام: 119[، قال 
الطربي: " وإنَّ كثريًا من الناس الذين جيادلونكم يف أكل 
امليتة؛  املؤمنون ابهلل - من  أيها  ما حرم هللا عليكم - 
بصحة  منهم  علم  غري  من  أبهوائهم،  أتباعهم  لَُيِضلون 
ما يقولون، وال برهان عندهم مبا فيه جيادلون، إال ركواًب 
منهم ألهوائهم، واتباًعا منهم لدواعي نفوسهم، اعتداء 
)جامع  للشياطني".  وطاعة  وهنيه،  هللا  ألمر  وخالفًا 

البيان 12/ 71(.
وممن كانت له وجاهة يف قومه – ِمن هذا النوع - 
النيب  عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي، وقد أخرب عنه 
صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله: " رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن َعاِمٍر 
اخلُزَاِعيَّ جَيُرُّ ُقْصَبُه يف النَّاِر، َكاَن أَوََّل َمْن َسيََّب السََّواِئَب 
القرآن،  تفسري  54، كتاب  البخاري 6/  )صحيح   ."
ُ ِمْن حبَِريٍَة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل  ابب ﴿َما َجَعَل اهَّللَّ

َحاٍم﴾،]املائدة: 103[، احلديث: 4623(.
 قال ابن األثري: " الُقْصب ابلضم: املَِعى، ومجعه: 
أَْقَصاب. وقيل: الُقْصب: اسم لأَلمعاء كلها. وقيل: هو 
النهاية يف غريب  البطن من األمعاء ".  ما كان أسفل 
 /1 العرب  لسان  وينظر:   ،67  /4 واألثر  احلديث 

قصب. مادة:   ،676



23 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص 3-36،  جامعة تبوك )مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

وقال ابن اجلوزي: " والسائبة: ما ُيَسيِّبوهنا آلهلتهم، 
ال حُيَمل عليها شيء... وقوله: »َكاَن أَوََّل َمْن َسيََّب 
 ." ديًنا  وجعله  هذا،  ابتدع  من  أول  َأي:  السََّواِئَب« 
 ،331  /3 الصحيحني  حديث  من  املشكل  كشف 

.3345 املفاتيح 8/  مرقاة  وينظر:   ،332
وقد حذَّر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ِمن هذه 
الوجاهة بقوله: "َما ِذئـَْباِن َجائَِعاِن أُْرِساَل يف َغَنٍم أِبَْفَسَد 
ِلِديِنِه". )سنن  َوالشََّرِف  اِل 

َ
امل َعَلى  ْرِء 

َ
امل ِحْرِص  ِمْن  هَلَا 

الرتمذي 4/ 588، أبواب الزهد، ابب: 43، احلديث: 
2376، وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
واجلاه  املال  على  املرء  حرص  أنَّ  احلديث:  ومعىن 
اجلائعني جملموعة  الذئبني  إفساد  لدينه من  أكثر فساًدا 
من الغنم إذا أرسال فيها؛ الستدعاء ذلك العلو، والفساد 
يف األرض؛ ألنَّه أراد هبا املفاخرة؛ لتكون له الصدارة، 
والتقدم على الغري، والذكر اجلميل الذي ينتشر يف الناس، 
الشرف.  وحرص  املال،  حرص  ملناسبة  الذئبني  وِذكر 
)ينظر: مرقاة املفاتيح 8/ 3243، وبريقة حممودية 2/ 

51، وحتفة األحوذي 7/ 39(.
بعض  أنَّ  جند  الكرمي  القرآن  يف  نتأمل  وحينما 
اآلايت ذكرت أنَّ الوجاهة من دوافع االستهزاء ابلدين، 
رب  من  به  جاؤوا  ومبا  واملرسلني،  ابألنبياء  والسخرية 

ذلك: ومن  العاملني، 
ِإىَل  نُوًحا  أَْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿َوَلَقْد  قوله  ما ورد يف   -
ِإيّنِ  اهَّللََّ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا  اَل  َأْن  ُمِبنٌي.  َنِذيٌر  َلُكْم  ِإيّنِ  قـَْوِمِه 
َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم. فـََقاَل اْلَمأََلُ الَِّذيَن َكَفُروا 
ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثـَْلَنا... َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما 
َمرَّ َعَلْيِه َمأََلٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا 
فَِإانَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن﴾،]هود: 25 - 38[؛ 
نوح  قصة  عن  اآلايت  هذه  يف  تعاىل  أخرب هللا  حيث 
وأشرافهم  موقف كربائهم  وعن  قومه،  مع  السالم  عليه 
ِبَرّد دعوته، وجحود رسالته  م مل يكتفوا  ورؤسائهم، فإهنَّ
)ينظر:  به.  واستهزأوا  منه،  سخروا  بل  القوم،  كعامة 

 ،418  /6 احمليط  والبحر   ،295  /15 البيان  جامع 
التأويل 6/  وحماسن   ،205 السليم 4/  العقل  وإرشاد 

.)380 2000،ص:  السعدي،   ،93
وَُكلََّما  اْلُفْلَك  ﴿َوَيْصَنُع  وقوله:   " ابن كثري:  قال 
َيْطِنُزون به،  ِمْنُه﴾ أي:  قـَْوِمِه َسِخُروا  ِمْن  َمأََلٌ  َعَلْيِه  َمرَّ 
وُيَكّذبون مبا يتوعدهم به من الغرق ". )تفسري القرآن 
العظيم 4/ 320(، )قال ابن منظور: " طَنـََز َيْطِنُز طَنـْزًا: 
َكلََّمُه اِبْسِتْهزَاٍء، فـَُهَو طَنَّاز ". لسان العرب 5/ 369، 

طنز(.  مادة: 
بني  الوجاهة  من  فيه  هم  ما  غرَّهم  املأَل  فهؤالء   
بنوٍح  االستهزاء  يف  املبالغة  إىل  ذلك  فدفعهم  قومهم، 
ِإىَل  نُوًحا  أَْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿َلَقْد  قال  السالم، كما  عليه 
قـَْوِمِه فـََقاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوا اهَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْرُُه ِإيّنِ 
َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم. قَاَل اْلَمأََلُ ِمْن قـَْوِمِه ِإانَّ 
لَنـَرَاَك يف َضاَلٍل ُمِبنٍي. قَاَل اَي قـَْوِم لَْيَس يب َضاَلَلٌة َوَلِكينِّ 
َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي. أُبـَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َريبِّ َوأَْنَصُح 
َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اهَّللَِّ َما اَل تـَْعَلُموَن﴾، ]األعراف: 59 - 
62[. فدفعهم ذلك أنَّ َمَلُؤا احملافل إبجرامهم وغوايتهم، 
وهم  وأهله،  ابلدين  استهزائهم  يف  حدِّ  عند  يقفون  ال 
أهل السبق يف ذلك بسبب طغياهنم. وقد بـنيَّ لنا القرآن 
الكرمي َدْوَرهم يف مواجهة األنبياء ابلتكذيب واالستهزاء، 
ِمن لدن نوح عليه السالم، إىل نبينا حممد صلى هللا عليه 

وآله وسلم، فعلى سبيل املثال ال احلصر:
السالم:  عليه  هود  قصة  سياق  يف  تعاىل  قوله   -
﴿َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوا اهَّللََّ َما َلُكْم 
ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا  اْلَمأََلُ  قَاَل  تـَتَـُّقوَن.  أََفاَل  َغيـْرُُه  ِإَلٍه  ِمْن 
قـَْوِمِه ِإانَّ لَنـَرَاَك يف َسَفاَهٍة َوِإانَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي﴾، 

.]66  ،65 ]األعراف: 
- وقوله تعاىل يف سياق قصة صاحل عليه السالم: 
﴿قَاَل اْلَمأََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبـَُروا ِمْن قـَْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
ِلَمْن آَمَن ِمنـُْهْم أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصاحِلًا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه قَاُلوا 
ِإانَّ مبَا أُْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن. قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبـَُروا ِإانَّ اِبلَِّذي 
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آَمنـُْتْم ِبِه َكاِفُروَن. فـََعَقُروا النَّاَقَة َوَعتـَْوا َعْن أَْمِر َرهبِِّْم َوقَاُلوا 
اْلُمْرَسِلنَي﴾،  ِمَن  ِإْن ُكْنَت  َتِعُداَن  مبَا  اْئِتَنا  َصاِلُح  اَي 

]األعراف: 75 - 77[.
- وقوله تعاىل يف سياق قصة شعيب عليه السالم: 
اَي  لَُنْخرَِجنََّك  قـَْوِمِه  ِمْن  اْسَتْكبـَُروا  الَِّذيَن  اْلَمأََلُ  ﴿قَاَل 
ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قـَْريَِتَنا أَْو لَتـَُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا 
قَاَل أََوَلْو ُكنَّا َكارِِهنَي. َقِد افـْتـََريـَْنا َعَلى اهَّللَِّ َكِذاًب ِإْن ُعْداَن 
ُ ِمنـَْها َوَما َيُكوُن لََنا َأْن نـَُعوَد  يف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ جَنَّااَن اهَّللَّ
ُ َربُـَّنا َوِسَع َربُـَّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى  ِفيَها ِإالَّ َأْن َيَشاَء اهَّللَّ
ْلَنا َربَـَّنا افـَْتْح بـَيـْنـََنا َوبـنَْيَ قـَْوِمَنا اِبحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـُْر  اهَّللَِّ تـَوَكَّ
الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه لَِئِن اتَـّبـَْعُتْم  اْلَفاحِتِنَي. َوقَاَل اْلَمأََلُ 
ُشَعيـًْبا ِإنَُّكْم ِإًذا خَلَاِسُروَن﴾، ]األعراف: 88 - 90[.
- ومن األمثلة اليت وقعت لنبينا حممد صلى هللا عليه 

وآله وسلم مع وجهاء قومه:
- ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك 
رضي هللا عنه، قال: "قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا 
السماء،  هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
لِيـَُعذِّبـَُهْم   ُ اهَّللَّ فنزلت: ﴿َوَما َكاَن  أليم،  بعذاٍب  ائتنا  أو 
ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستـَْغِفُروَن. َوَما   ُ َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهَّللَّ
ُ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَما  هَلُْم َأالَّ يـَُعذِّبـَُهُم اهَّللَّ
َأْكثـََرُهْم اَل  َوَلِكنَّ  اْلُمتَـُّقوَن  أَْولَِياُؤُه ِإالَّ  ِإْن  أَْولَِياَءُه  َكانُوا 
يـَْعَلُموَن﴾، ]األنفال: 33، 34[". )صحيح البخاري 
6/ 62، كتاب تفسري القرآن، ابب قوله: ﴿َوِإْذ قَاُلوا 
َعَليـَْنا  فََأْمِطْر  ِعْنِدَك  ِمْن  احلَْقَّ  ُهَو  َهَذا  ِإْن َكاَن  اللَُّهمَّ 
]األنفال:  أَلِيٍم﴾  ِبَعَذاٍب  اْئِتَنا  أَِو  السََّماِء  ِمَن  ِحَجاَرًة 

احلديث: 4648(.  ،]32
 وقد وضح البيضاوي أنَّ مقالة أيب جهل هذه ُمرَاد 
هبا االستهزاء، بقوله: "واملراد منه التهكم، وإظهار اليقني 
واجلزم التام على كونه ابطاًل". )أنوار التنزيل 3/ 58، 

وينظر: إرشاد العقل السليم 4/ 19(.
بقوله:  املغرية  بن  الوليد  عن  تعاىل  به  أخرب  وما   -
﴿فـََقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يـُْؤثـَُر﴾، ]املدثر: 24[، قال 

الزخمشري: "استـَنـَْبط ما استـَنـَْبط استهزاء به". )الكشاف 
.)649 /4

املطلب الرابع: ضعف األمة:
القوة املادية إحدى دعائم األمم والدول، وال ينبغي 
التهوين من شأهنا، أو التشكيك يف أَثَرها، فهي سبٌب من 
األسباب، واألخذ ابألسباب واجب شرعي، وتعطيلها 
تعطيل حلكمته سبحانه، فاهلل تعاىل جعل للطري والبهائم 
والظفر  الشرور، كاملخلب  عنها  تدفع  وأسلحة  ُعّدة 
والناب، وَخَلق لآلدمي عقاًل يقوده إىل محل األسلحة، 
ويهديه إىل التحصن ابألبنية والدروع، ومن عطَّل نعمة 
هللا يف ترك السبب فقد عطَّل حكمته تعاىل. وال أحد 
إنَّ  إال  إليها؛  احلاجة  املادية وشدة  القوة  أثر  يقلل من 
املبالغة يف احلديث عنها، وإشعار أفراد األمة أنَّ ما هم 
ا هو بسبب ضعف قوهتم املادية،  فيه من الذل واهلوان إمَّنَّ
وأنَّ طريق النهوض واخلروج من اهلوان الذي حّل أبمتهم 
وجَماراة  فقط،  القوة  تلك  على  احلصول  يكمن يف  إمَّنا 
قوة  لنا  يصبح  والتقين، حىَّت  العلمي  تقدمه  يف  الغرب 
تضاهي قوته، وحنو ذلك من املفاهيم اخلاطئة اليت ولَّدت 
الكثري من السلبيات املتعددة، ابإلضافة إىل كون ذلك 
املفهوم خطأ حمًضا خيالفه التاريخ والواقع، وكونه احنرافًا 
بينها  واملوازنة  القوة،  ملفهوم  الصحيح  التصور  كبريًا يف 
وبني القوة الروحية، فهو أيًضا صرف ألفراد األمة عن 
واقع أمتهم من حيث بـُْعد كثرٍي من املسلمني عن دينهم، 
وعدم إشعارهم أبثر ذلك يف ضعف أمتهم وهواهنا، كما 
الوحيد  املخرج  وجعلها  املادية،  القوة  على  الرتكيز  أنَّ 
ألزمة األمة وهواهنا فحسب، تعطيل للقوة الروحية اليت 
ابلرغم  أبنائها،  نفوس  يف  هلا  وتغييب  األمة،  متتلكها 
وإحياء  نفوسهم،  تغيري  يف  الكبري  وأثرها  أمهيتها،  من 
روحهم، وإعادة الثقة إليهم، كما أنَّ الرتكيز على القوة 
املادية فحسب استمرار هلزميتهم النفسية، وزايدٌة ليأسهم 

وقنوطهم من إمكانية هنضة أمتهم مرة أخرى.
 ومع أمهية القوة املادية وضرورة العناية هبا، إال إنَّ 
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أهم  هو  ما  والنهضة  القوة  مقومات  من  متتلك  أمتنا 
اإلميانية، وكانت  القوة  متتلك  البحتة،  املادية  القوة  من 
السبب األول يف هنضتها وعزها يف ذلك الوقت، وهو 
نؤمِّل أن يكون سبًبا يف هنضتنا وعزتنا مرة أخرى.  ما 
أو  املادية،  القوة  شأن  من  التقليل  هذا  من  أقصد  وال 
ُنسّلم  أن  أو  امتالكها،  إمكانية  من  ونقنط  نيأس  أن 
بل  املادية؛  قوهتم  يف  جَماراهتم  لعدم  ألعدائنا  ونستسلم 
ابلنواحي  واالهتمام  لإلعداد،  اجلاد  السعي  من  بد  ال 
جهدان  غاية  فيها  نبذل  وأن  واحلربية،  والتقنية  العلمية 
العدد 218، ص: 6(. البيان،  )ينظر: جَملة  ووسعنا. 
وكما أمران هللا تعاىل بذلك، فقد أوجب علينا العناية 
ابلنواحي املادية يف ُنصرة دينه، فقال سبحانه: ﴿ َوَأِعدُّوا 
هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ 
ُ يـَْعَلُمُهْم  اهَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اهَّللَّ
﴾،]األنفال: 60[، فاهلل تعاىل أمران ابإلعداد حسب 
ذكره:  تعاىل  "يقول  الطربي:  قال  االستطاعة، كما 
بينكم  الذين  برهبم،  الذين كفروا  هلؤالء   ،﴾ ﴿َوَأِعدُّوا 
وبينهم عهد، إذا خفتم خيانتهم وغدرهم، أيها املؤمنون 
ابهلل ورسوله، ﴿َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة ﴾، يقول: ما أطقتم 
أن تُعّدوه هلم، من اآلالت اليت تكون قوة لكم عليهم، 
من السالح واخليل، ﴿تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم ﴾، 
من  وعدوكم  هللا  عدوَّ  ذلك  إبعدادكم  ختيفون  يقول: 

املشركني ". )جامع البيان 14/ 31(.
احلرب  آالت  إبعداد  تعاىل  أمر   " ابن كثري:  وقال 
ملقاتلتهم، حسب الطاقة واإلمكان واالستطاعة، فقال: 
﴿َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ﴾، أي: مهما أمكنكم، ﴿ِمْن 
قـُوٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل ﴾". )تفسري القرآن العظيم 4/ 80(.
الدفع  قتال  وأمَّا   " تيمية:  ابن  اإلسالم  وقال شيخ 
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلُْرَمة والدِّين، فواجب 
ال  والدنيا  الدين  يفسد  الذي  الصائل  فالعدو  إمجاعاً، 
له  يشرتط  فال  دفعه،  من  اإلميان  بعد  أوجب  شيء 
الفتاوى  )جَمموع   ." اإلمكان  يُدفع حبسب  بل  شرط، 

.)538  /5
جيد  اليوم  اإلسالمية  األمة  حال  يف  الناظر  ولكن 
عن  بعدها  بسبب  واختالف،  وتفرق  ضعف  يف  ا  أهنَّ
دينها، كما قال تعاىل: ﴿َواَل تـََناَزُعوا فـَتـَْفَشُلوا َوَتْذَهَب 
رحُِيُكْم ﴾، ]األنفال: 46[، قال الطربي: " وال ختتلفوا 
فتفرقوا، وختتلف قلوبكم، ﴿فـَتـَْفَشُلوا ﴾، يقول: فتضعفوا 
وجََتبـُُنوا.... وَتذَهب قـُوَُّتُكم وأبسكم، فتضعفوا، ويدخلكم 
.)576 ،575 البيان 13/  ". )جامع  واخللل  الوهن 

وقال ابن كثري: " ﴿َوَتْذَهَب رحُِيُكْم ﴾أي: قـُوَُّتُكم 
القرآن  )تفسري  اإلقبال"  من  فيه  وما كنتم  ُتُكم،  وِحدَّ

.)72  /4 العظيم 
فاألمُة اإلسالميُة اليوم ملا وقعت يف احملذور ضعفت، 

وتسلط عليها أعداؤها، ووقع عليها ما أخرب به النيب 
صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله: " ِإَذا تـََبايـَْعُتْم اِبْلِعيَنِة، 
اجلَِْهاَد،  َوتـَرَْكُتُم  اِبلزَّرِْع،  َوَرِضيُتْم  اْلبـََقِر،  أَْذاَنَب  َوَأَخْذمُتْ 
ُ َعَلْيُكْم ُذالًّ اَل يـَْنزُِعُه َحىَّتَّ تـَْرِجُعوا ِإىَل ِديِنُكْم ".  َسلََّط اهَّللَّ
)سنن أيب داود 3/ 274، كتاب البيوع، ابب يف النهي 
يف  األلباين  وصححه   ،3462 احلديث:  العينة،  عن 
سلسلة األحاديث الصحيحة 1/ 42، احلديث: 11(.

وكذلك حينما ينظر الناظر يف حال األمة اإلسالمية 
اآلن جيد أنَّه قد وقع عليها ما أخرب به النيب صلى هللا 
عليه وآله وسلم بقوله: " يُوِشُك اأْلَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم 
َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة ِإىَل َقْصَعِتَها "، فـََقاَل قَاِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة 
حَنُْن يـَْوَمِئٍذ؟ قَاَل: " َبْل أَنـُْتْم يـَْوَمِئٍذ َكِثرٌي، َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء 
اْلَمَهابََة  ِمْن ُصُدوِر َعُدوُِّكُم   ُ َولَيـَنـَْزَعنَّ اهَّللَّ َكغُثَاِء السَّْيِل، 
قَاِئٌل:  فـََقاَل  اْلَوْهَن "،  قـُُلوِبُكُم  ُ يف  َولَيـَْقِذَفنَّ اهَّللَّ ِمْنُكْم، 
نـَْيا، وََكرَاِهَيُة  ، َوَما اْلَوْهُن؟ قَاَل: "ُحبُّ الدُّ اَي َرُسوَل اهَّللَِّ
املالحم،  111، كتاب   /4 داود  أيب  )سنن  اْلَمْوِت" 
ابب يف تداعي األمم على اإلسالم، احلديث: 4297، 
وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 2/ 

647، 648، احلديث: 958(.
وقد وصف الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن 
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بقوله:  اليوم،  األمة اإلسالمية  اليت عليها  احلالة  حسن 
انُتِقَضت  والطََّغام،  للجهال  الغلبة  ملا كانت  ولكن   "
ُعَرى الدين، وانثلمت أركانه، وانطمست منه األعالم، 
وساعدهم على ذلك َمن َقلَّ حظه ونصيبه من الرؤساء 
واحلكام، واملنتسبني من اجلهال إىل معرفة احلالل واحلرام، 
فاتبعتهم العامة واجلمهور من األانم، ومل يشعروا مبا هم 
عليه من املخالفة واملباينة لدين هللا، الذي اصطفاه خلاصته 
وأوليائه وصفوته الكرام. ومع عدم العلم، واإلعراض عن 
النظر يف آايت هللا والفهم، ال مندوحة للعامة عن تقليد 
الرؤساء والسادة، وال ميكن االنتقال عن املألوف والعادة 
". )الدرر السنية 1/ 387(، )ومعىن الطََّغام: يقال: ما 
هو إال َطَغاَمٌة من الطََّغام، وهو الذي ال رأي له، وال 
النذل: َطغاَمٌة،  خري فيه. والعرب تقول للرجل األمحق 
واجلميع الطَّغام. ينظر: الدالئل يف غريب احلديث 2/ 

509، وهتذيب اللغة 8/ 86، مادة: طغم(.
وقال كذلك: “ وقد كثر اهلَرُْج، وخاضت األمة يف 
احلق  وخفي  والبالء،  الكرب  واشتد  والدماء،  األموال 
والردى،  اخلوض  وكثر  واهلوى،  اجلهل  وفشا  واهلدى، 
وغلب الطغيان والعمى، وَقّل التمسك ابلكتاب والسنة؛ 
من  هللا  أنزل  ما  حدود  ويدري  يعرفهما،  من  َقّل  بل 
األحكام الشرعية، كاإلسالم واإلميان، والكفر والشرك، 
والنفاق، وحنوها “. )الدرر السنية 10/ 423(، )ومعىن 
 “ وسلم:  عليه  الرسول صلى هللا  لقول  القتل؛  اهلَرُْج: 
يـَتـََقاَرُب الزََّماُن، َويـَنـُْقُص الَعَمُل، َويـُْلَقى الشُّحُّ، َوَيْكثـُُر 
الَقْتُل”. صحيح  الَقْتُل  قَاَل:  اهلَرُْج؟  َوَما  قَاُلوا:  اهلَرُْج، 
اخللق  حسن  ابب  األدب،  14، كتاب   /8 البخاري 
احلديث: 6037(.  البخل،  والسخاء، وما يكره من 
وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن حال 
َعَلى  أَيْيت   " فقال:  الزمان،  آخر  يف  اإلسالمية  األمة 
النَّاِس َزَماٌن الصَّاِبُر ِفيِهْم َعَلى ِديِنِه َكالَقاِبِض َعَلى اجَلْمِر 
". )سنن الرتمذي 4/ 526، أبواب الفنت، ابب: 73، 
احلديث: 2260، وقال الرتمذي: " هذا حديث غريب 

من هذا الوجه "، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث 
الصحيحة 2/ 645، احلديث: 957؛ حيث قال: " 

احلديث صحيح؛ فإن له شواهد كثرية "(.
قال الشيخ السعدي يف شرحه هلذا احلديث: " وهذا 
فإنَّه  اخلرب:  أمَّا  وإرشاًدا.  خربًا  يقتضي  أيًضا  احلديث 
صلى هللا عليه وآله وسلم أخرب أنَّه يف آخر الزمان يَِقل 
اخلري وأسبابه، ويكثر الشر وأسبابه، وأنَّه عند ذلك يكون 
املتمسك ابلدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل يف 
حالة شدة، ومشقة عظيمة، كحالة القابض على اجلمر، 
الشبهات  املضلة؛ فنت  الفنت  املعارضني، وكثرة  قوة  من 
والشكوك واإلحلاد، وفنت الشهوات، وانصراف اخلَْلق إىل 
الدنيا، واهنماكهم فيها ظاهرًا وابطًنا، وضعف اإلميان، 
املتمسك  ولكن  واملساعد؛  املعني  لقلة  التفرد؛  وشدة 
ال  اليت  والعوائق،  املعارضات  هذه  بدفع  القائم  بدينه، 
يصمد هلا إال أهل البصرية واليقني، وأهل اإلميان املتني، 
وأعظمهم  درجة،  هللا  عند  وأرفعهم  اخلَْلق،  أفضل  من 
عنده قدرًا. وأمَّا اإلرشاد: فإنَّه إرشاٌد ألمته، أن يـَُوطِّنوا 
منها،  بد  أنه ال  يعرفوا  وأن  احلالة،  أنفسهم على هذه 
وأنَّ من اقتحم هذه العقبات، وصرب على دينه وإميانه، 
الدرجات،  أعلى  عندهللا  له  فإنَّ  املعارضات،  هذه  مع 
املعونة على  فإنَّ  ما حيبه ويرضاه؛  وسيعينه مواله على 
الذي  الوصف،  هبذا  هذا  زماننا  أشبه  وما  املؤنة.  قدر 
ذكره صلى هللا عليه وآله وسلم، فإنَّه ما بقي من اإلسالم 
إال امسه، وال من القرآن إال رمسه؛ إميان ضعيف، وقلوب 
متفرقة، وحكومات متشتتة، وعداوات وبغضاء ابعدت 
يعملون سرًا  وأعداء ظاهرون وابطنون،  املسلمني،  بني 
جرفت  ومادايت،  وإحلاد  الدين،  على  للقضاء  وعلًنا 
والشبان،  الشيوخ  املتالطمة  وأمواجها  تيارها  خِببيث 
ودعاايت إىل فساد األخالق، والقضاء على بقية الّرَمق. 
أصبحت  حبيث  الدنيا؛  زخارف  على  الناس  إقبال  مث 
هي مبلغ علمهم، وأكرب مههم، وهلا يرضون ويغضبون، 
ودعاية خبيثة للتزهيد يف اآلخرة، واإلقبال ابلكلية على 



27 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص 3-36،  جامعة تبوك )مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

واالستهزاء  واحتقاره،  الدين،  وتدمري  الدنيا،  تعمري 
أبهله، وبكل ما ينسب إليه، وفخر وفخفخة، واستكبار 
وشرها  آاثرها  اليت  اإلحلاد،  على  املبنية  ابملدنيات، 
وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور املرتاكمة، 
واألمواج املتالطمة، واملزعجات امللمة، والفنت احلاضرة، 
جَتد   - وغريها  األمور  هذه  مع   - املدهلمة  واملستقبلة 

مصداق هذا احلديث.. ".
)هبجة قلوب األبرار ص: 220، 221(.

فهذا املرض الذي تعانيه أُمتنا اإلسالمية اليوم هو الذي 
أحتدَُّث عنه يف هذا املطلب، وهو عقوبة من العقوابت 
اإلسالم  شيخ  قال  دينها، كما  عن  لبعدها  اإلهلية؛ 
لذنوب  ذاك  ا  فإمَّنَّ الكفار  ظهر  وحيث   " تيمية:  ابن 
املسلمني، اليت أوجبت نقص إمياهنم، مث إذا اَتبوا بتكميل 
.)450  /6 الصحيح  )اجلواب   " هللا  نصرهم  إمياهنم 
ضعف،  املسلمني  يف  وإذا كان   " وقال كذلك: 
وكان عدوهم مستظهرًا عليهم، كان ذلك بسبب ذنوهبم 
ابطًنا  الواجبات  أداء  يف  لتفريطهم  ِإمَّا  وخطاايهم؛ 
وظاهرًا  ابطًنا  احلدود  بتعدي  لعدواهنم  وِإمَّا  وظاهرًا، 

.)645  /11 الفتاوى  ")جَمموع 
وقد ورد يف القرآن الكرمي تصريح الكفار واملنافقني 
ابلدين،  لالستهزاء  دافًعا  ذلك  املؤمنني، وكان  بضعف 
الصالة  عليهم  واملرسلون  األنبياء  به  جاء  مبا  والطعن 
املؤمنني،  على  والتطاول  دعوهتم،  وردَّ  والسالم، 

ذلك: ومن  واحتقارهم، 
نـَرَاَك  ﴿َوَما  نوح:  قوم  من  املأَل  عن  تعاىل  قوله   -
اتَـّبـََعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم 
 .]27 ]هود:  َنظُنُُّكْم َكاِذِبنَي﴾،  َبْل  َفْضٍل  ِمْن  َعَليـَْنا 
َواتَـّبـََعَك  َلَك  أَنـُْؤِمُن  ﴿قَاُلوا  تعاىل:  قوله  )ونظريه: 

.)]111 ]الشعراء:  اأْلَْرَذُلوَن﴾، 
 فهذا اجلواب من هؤالء املأَل يتضمن الطعن يف رسالة 
نوح عليه السالم، وردَّ دعوته؛ حينما استنقصوا أتباعه، 
أهل الصناعات الدنيئة، فقالوا: ما نراك اتبعك إال أراذل 

الناس،  من  األكياس  ولو كنت صادقًا التبعك  القوم، 
هؤالء  ابتباع  علينا  مزية  لك  فليس  منهم،  واألشراف 
237، ومفاتيح  الوجيز 4/  األراذل لك )ينظر: احملرر 
وفتح   ،573 التنزيل 2/  336، ومدارك  الغيب 17/ 

القدير 2/ 560، السعدي، 2000، ص: 594(.
وه أبنَّه مل يتبعه إال األراذل "  قال أبو حيان: " َعريَّ

.)140 احمليط 6/  )البحر 
وقال ابن عادل: "قالوا ذلك على سبيل االستهزاء به، 
واالستقالل له". )اللباب يف علوم الكتاب 10/ 469(.
استصغار،  نظرة  أتباعه  إىل  "نظروا  القشريي:  وقال 
ونسبوهم إىل قّلة التحصيل" )لطائف اإلشارات 2/ 132(.
لفقرهم،  املؤمنني  اسرتذلوا  ا  "وإمَّنَّ الزخمشري:  وقال 
ُجّهااًل،  م كانوا  ألهنَّ الدنيوية؛  األسباب  يف  وأتخرهم 
فكان  الدنيا،  احلياة  من  ظاهرًا  إال  يعلمون  ما كانوا 
أكثر  ترى  ومال، كما  جاه  له  من  عندهم  األشرف 
املتسمني ابإلسالم يعتقدون ذلك، ويبنون عليه إكرامهم 
وإهانتهم، ولقد زلَّ عنهم أنَّ التقّدم يف الدنيا ال يـَُقّرب 
ا يبعده، وال يرفعه بل يضعه، فضاًل  أحًدا من هللا، وِإمَّنَّ
أن جيعله سبًبا يف االختيار للنبّوة والتأهيل هلا، على أنَّ 
اآلخرة،  طلب  ُمرغِّبني يف  بُِعثوا  السالم  عليهم  األنبياء 
ورفض الدنيا، ُمَزّهدين فيها، ُمصّغرين لشأهنا، وشأن من 

.)389 ،388 )الكشاف 2/   " إليها  أخلد 
م عابوا  وقال القرطيب: " وكان هذا جهاًل منهم؛ ألهنَّ
نيب هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مبا ال عيب فيه؛ ألنَّ 
ا عليهم أن أيتوا  األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم ِإمَّنَّ
ابلرباهني واآلايت، وليس عليهم تغيري الصور واهليئات، 
وهم يُرِسلون إىل الناس مجيًعا، فإذا أسلم منهم الدينء مل 
يلحقهم من ذلك نقصان؛ ألنَّ عليهم أن يَقَبلوا إسالم 
كلَّ من أسلم منهم " )اجلامع ألحكام القرآن 9/ 23، 

وينظر: مفاتيح الغيب 24/ 521(.
يف  ِفْرَعْوُن  ﴿فََأْرَسَل  فرعون:  عن  تعاىل  وقوله   -  
اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن. ِإنَّ َهُؤاَلِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن﴾، ]الشعراء: 
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53، 54[، فهذا إخباٌر من فرعون عن قوم موسى عليه 
السالم هبذا اللفظ يقتضي حتقرَي أمرِهم، فـَُهم كما يزعم 
ِلِذلَّتهم أقل من أن يُهَتم هبم، فال يـَُباىَل هبم، وال يـَُتوّقع 
غلبتهم، وعلوهم )ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 2/ 91، 
 /6 السليم  العقل  وإرشاد   ،66  /3 احلسان  واجلواهر 

244، والبحر املديد 4/ 136(.
ذََكرهم  القليلة،  الطائفة  والشرذمة   " النسفي:  قال 
ابالسم الدال على القلة، مث جعلها قلياًل ابلوصف، مث 
مجع القليل، فجمع كل حزب منهم قلياًل، واختار مجع 
قلة  ال  الذلة،  ابلقلة:  وأراد  للقلة،  هو  الذي  السالمة 

.)564 التنزيل 2/  العدد " )مدارك 
القرب  أبداة  إشارة  َهُؤاَلِء﴾  "﴿ِإنَّ  البقاعي:  وقال 
القبضة وإن بعدوا؛ ملا هبم من  م يف  حتقريًا هلم، إىل أهنَّ
خياف  حبيث  فليسوا  القوة؛  من  فرعون  وآِبل  العجز، 
وقطعة  طائفة،  أي:  ﴿َلِشْرِذَمٌة﴾  ممانعتهم،  وال  قّوهتم، 
ا هي ابلنسبة إىل كثرة  إمَّنَّ ِقّلتهم  الناس. وملا كانت  من 
آل فرعون وقوهتم، وما هلم عليهم من هيبة االستعباد، 
م يف غاية القلة، أزال  وكان التعبري ابلشرذمة مومهًا؛ ألهنَّ
هذا الوهم ابلتعبري ابجلمع دون املفرد؛ ليفيد أنَّه خرب بعد 
ا هو لإلشارة إىل  خرب، ال صفة، وأنَّ التعبري ابلشرذمة إمَّنَّ
القلوب واجلمع، وال سيما ما للسالمة مع كونه  تفرق 
أيًضا إشارة إىل  للقلة أدل على أهنم أوزاع، وفيه  أيًضا 
م مع ضعفهم بقلة العدد آيسون من إسعاف مبدد،  أهنَّ
م مل يكونوا قط  وليس هلم أهبة لقتال؛ لعدم العدة؛ ألهنَّ
يف عداد من يقاتل، كما تقول ملن تزدريه: هو أقل من 
أن يفعل كذا، فقال: ﴿قَِليُلوَن﴾ أي: ابلنسبة إىل ما لنا 
من اجلنود اليت ال حتصى، وإن كانوا يف أنفسهم كثريين، 
فال كثرة هلم متنعكم أيها احملشورون ِمن اتَِّباِعهم " )نظم 

الدرر 14/ 38، 39(.
- وقوله تعاىل عن رأس املنافقني: ﴿لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل 
﴾، ]املنافقون: 8[؛  اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـَْها اأْلََذلَّ
وسلم؛  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  على  تطاول  حيث 

مستهيًنا به، ومستضعًفا له، ملا ثبت يف احلديث املتفق 
املدينة  لئن رجعنا إىل  ُأيَبّ: وهللا  بن  قال عبدهللا  عليه، 
ليخرجن األعّز منها األذل. فقال عمر بن اخلطاب رضي 
املنافق،  هللا عنه: دعين اي رسول هللا أضرب عنق هذا 
قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: " َدْعُه، اَل يـََتَحدَُّث 
البخاري  )صحيح   ." َأْصَحابَُه  يـَْقُتُل  حُمَمًَّدا  َأنَّ  النَّاُس 
قوله:  ابب  القرآن،  تفسري  155، كتاب   ،154  /6
ِمنـَْها  اأَلَعزُّ  لَُيْخرَِجنَّ  ِديَنِة 

َ
امل ِإىَل  َرَجْعَنا  لَِئْن  ﴿يـَُقوُلوَن 

َناِفِقنَي اَل 
ُ
، َوهَّللَِِّ الِعزَُّة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ امل اأَلَذلَّ

يـَْعَلُموَن﴾، ]املنافقون: 8[، احلديث: 4907، وصحيح 
مسلم 4/ 1998، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب 

أو مظلوماً، احلديث: 2584(. نصر األخ ظاملاً 
فأمتنا اإلسالمية اليوم تعاين من هذا الضعف الذي 
دمرَّ معنوايهتا، وحطَّم دوافعها، وأحبط تطلعاهتا، وأصاهبا 
ابلذل واهلوان؛ حيث ألقت بنفسها يف أحضان عدوها، 
ومكَّنته من كياهنا، ودانت له ابلتبعية والوالء، وانقادت 
له مستسلمة دون أي مقاومة تذكر، مع شعورها مبرارة 
العجز والقهر واليأس، إىل درجة أنَّه قد زال لدى معظم 
أية ابرقة أمل يف هنضة حضارية جديدة، أو  املسلمني 
مستقبل مشرق واعد؛ فتحقق للعدو ما أراد من السيطرة 
ثقافًيا  مَث  ومن  نفسًيا،  األمة  هذه  أفراد  من  على كثرٍي 
وسياسًيا واقتصاداًي وسلوكًيا؛ ولذا فإنَّه ال خمرج من هذه 
احلالة املرتدية، واألوضاع املأساوية، واهلزمية النفسية اليت 

تعيشها أمتنا، إال ابلرجوع إىل هذا الدين القومي.
)ينظر: جَملة البيان، العدد 218، ص: 8(.

ونتيجة هلذا الضعف فقد حصل التطاول على هذا 
احنرف  ممن  واالستهزاء،  ابلسخرية  عليه  واجلرأة  الدين، 
فكره من املنتسبني لإلسالم أو من أعداء اإلسالم، ومل 
ا اقتصر األمر على  حيصل هلؤالء املتطاولني أي ردع، وإمَّنَّ
أو  له،  االستنكار  أو  الفعل،  هذا  فتوى حبكم  إصدار 

املناصحة هلذا الفاعل، ومن هذه الوقائع:
البالد  جبريدة  الصحفي  الكاتب  عن  صدر  ما   -1
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على  تطاول  من  تويرت  يف  محزة كاشغري،  السعودية: 
وتشكيك يف وجوده سبحانه، ويف وجوب  تعاىل،  هللا 
عبادته جلَّ وعال، وما تبع ذلك من استخفاف ابلقرآن 
وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  ابلنيب  واستهزاء  الكرمي، 
وتصريح بكراهية ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وآله 
وسلم، وقد صدر مبوجب ذلك بيان عن اللجنة الدائمة 
العربية السعودية،  العلمية واإلفتاء يف اململكة  للبحوث 
برقم: 25346، واَتريخ 3/16 /1433ه، وقد تضمَّن 
هذا،  فعله  املتطاول، وحكم  هذا  التشهري ابسم  البيان 
وحتذير  املتطاول،  هذا  جَتاه  األمر  ويِل  على  والواجب 

الفعل. مثل هذا  املسلمني عن 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  عن  بيان  )ينظر: 

الرابط:  على  هللا،  على  التطاول  حول  واإلفتاء 
www .alifta .net/BayanNew .aspx?News-

ID&93=Lang=ar. 

والرسل  األنبياء  خامت  ضد  فرتَى 
ُ
امل املسيء  الفيلم   -2

حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، والذي كان من عمل 
العرب  )وهم:  املْهَجر،  يف  األقباط  املتطرفني  من  عدد 
املصريني األقباط، الذين هاجروا من مصر، واستقروا يف 
الغرب، وهلم نشاٌط ديين وسياسي. ينظر: معجم اللغة 

العربية املعاصرة 3/ 2325، مادة: ه ج ر(.
العامة  األمانة  عن  بياٌن  ذلك  مبوجب  صدر  وقد 
للهيئة العاملية للتعريف ابلرسول - صلى هللا عليه وآله 
وسلم – ونصرته، التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، بتاريخ 
هذا  استنكار  البيان  تضمن  وقد  1433/10/26ه، 
الفعل، وتربئة الرسول عليه الصالة السالم مما ُنِسب إليه 
وتنقص، ومطالبة كل مسلم  إساءة  الفيلم من  يف هذا 
وما شاهبه،  الفيلم  هذا  على حمتوى  اعرتاضه  يـَُقدَّم  أن 
اإلسالمي؛  العامل  لرابطة  العامة  األمانة  مع  والتنسيق 
إلقامة دعوى قضائية ضد املسؤولني عن الفيلم، تتوالها 
إلقرار  والسعي  للمحامني،  العاملية  اإلسالمية  اهليئة 
دويِل،  مليثاق  الدعوة  يف  املتمثلة  النوعية،  اهليئة  مبادرة 

والسالم،  الصالة  عليهم  الرُّسل،  على  التطاول  جُيّرِم 
وأهابت األمانة العامة للهيئة بعموم املسلمني ابالمتناع 
عن مشاهدة هذا الفيلم وما شاهبه، والكف عن تداوله 

هنائًيا. 
 .www الرابط:  على  الرمحة،  نيب  موقع  )ينظر: 

.)ar/mul/org  .mercyprophet
عددها  يف  اللبنانية  الشهاب  صحيفة  نشرت  ما   -3
الصادر يف 23 ربيع األول، سنة 1394ه، املوافق 1 
من كالم  فقرات خطرية،  من  سنة 1974م،  نيسان، 
مسؤوٍل كبرٍي، ألقاه يف إحدى املناسبات، حول الثقافة 
الذاتية، والوعي القومي، يتضمن الطعن يف القرآن الكرمي؛ 
أبنَّه متناقٌض، ومشتمٌل على بعض اخلرافات، مثل: قصة 
أهل الكهف، وعصا موسى، مع وصف الرسول حممد 
صلى هللا عليه وآله وسلم أبنَّه إنساٌن بسيٌط، يسافر كثريًا 
يف الصحراء، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف 
ذلك الوقت، وقد نقل تلك اخلرافات إىل القرآن الكرمي، 
ابن  الشيخ  من مساحة  فتوى  ذلك  وقد صدر مبوجب 
احلكم  وبيان  الفعل،  هذا  استنكار  تضمَّنت  وقد  ابز، 
املرتتب عليه، ومناصحة هذا املسؤول، وبيان ما جيب 
عليه جَتاه دينه، وكتاب ربه، ورسوله صلى هللا عليه وآله 
وسلم )ينظر: جَمموع فتاوى ابن ابز 1/ 82 – 84(.

وهبذا يتبني أنَّ ضعف األمة اإلسالمية من أسباب 
ابلدين. االستهزاء 

اخلامتة:
واشتملت على: نتائج البحث، وتوصيات الباحث:

نتائج البحث:
1- تعظيم هللا سبحانه تعاىل، وتعظيم ما يستلزم ذلك 
من شعائر هللا تعاىل وحدوده، ِمن َأَجّل العبادات القلبية، 

اليت يتعني حتقيقها والقيام هبا، وتربية الناس عليها.
مثة  أنَّ  اليوم جيد  املسلمني  بعض  الناظر يف حال   -2
وشعائره، كاالستهزاء  تعاىل  هللا  تعظيم  تنايف  خمالفات 
واالستخفاف واالزدراء واالنتقاص لدين هللا تعاىل وشعائره.



أ.د. حممد بن عبدهللا بن حممد العيدي: دوافع االستهزاء يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية 30

مع  وآله وسلم  عليه  النيب صلى هللا  تعظيم  اّدعاء   -3
عدم اتباعه، وترك التأسي به ال ينفع صاحبه، وال يقربه 

من هللا تعاىل.
4- الواجب على كل مكلف يف آايت هللا تعاىل اإلميان 
املقصود  وهذا  وتفخيمها،  وإجالهلا  وتعظيمها  هبا، 
إبنزاهلا، وهو الذي َخلق هللا اخلَلق ألجله؛ فضد اإلميان 

الكفر هبا، وضد تعظيمها االستهزاء هبا واحتقارها.
5- االستهزاء ابلدين ليس ِبدًعا يف هذه األّمة؛ بل هو 
من لدن نوح عليه السالم إىل قيام الساعة، فهو ُخُلٌق 

مذموٌم مشرتك بني أعداء دين هللا تعاىل.
6- دوافع االستهزاء ابلدين قد تكون ذاتية، مثل: الكفر 
تكون  وقد  والرتف،  واجلهل  واحلسد  والكرب  والنفاق 
خارجية مثل: التقليد وفتنة املال والوجاهة وضعف األمة.
اإلسالم؛  دين  عن  خمرج  ابلدين كفر  االستهزاء   -7
وتعظيم  تعاىل،  هللا  تعظيم  على  مبينٌّ  الدين  أصل  ألنَّ 
دينه، ورسله عليهم الصالة والسالم، وهذا هو مقتضى 
اإلميان، واالستهزاء بشيٍء من ذلك مناف هلذا األصل 

املناقضة. أشد  له  ومناقض  العظيم، 
8- إذا أظهر املنافق استهزاءه ابلدين فإنَّه حُيَكم بكفره، 

ويقتل وال يستتاب.
اعتقد  الذي  املسلم،  من  حيصل  قد  الدين  سبُّ   -9
اإلسالم ظاهرًا وابطًنا؛ فإذا تعمد ذلك فإنَّه يكفر، سواء 

كان مازًحا، أو جاًدا، ويقتل حًدا، وال يستتاب.
10- املنافقون ال َيسَلم أحٌد من عيبهم وملزهم يف مجيع 
األحوال، وهم موجودون يف كل زمان؛ والسيما عندما 
م يظهرون الدخول فيه؛ ألجل  تظهر قوة اإلسالم، فإهنَّ
الكيد له وألهله يف الباطن، فهم أهل الشر، وهم أسوأ 
م زادوا على كفرهم الكذب واملراوغة  أنواع الكفار؛ ألهنَّ

واخلداع للمؤمنني.
آفة  وهو  تعاىل،  هللا  على  الّتكرّب  التَّكرّب:  أعظم   -11
عظيمة، بسببه يهلك اخلواص من اخلَلق، وقلَّما ينفك 

اخلَلق. والعلماء، فضاًل عن عوام  والّزّهاد  العّباد  عنه 

12- الرتُف داٌء عضال، ومرٌض مهلك، إن استشرى 
وكساًل  ومخواًل،  تباطًؤا  وأورثها  بعزمها،  ذهب  أمة  يف 
وَدَعة، وَعلَّقها ابحلياة الدنيا، وحببها إليها، وقد يكون 

وتدمريها. سبًبا يف هالكها 
من  لغريهم  أو  واألجداد  لآلابء  األعمى  التقليد   -13
عليهم  واألنبياء  الرسل  منها  عاىن  اليت  العوائق  أشد 
ألقارهبم  دعواهتم  يف  الدعاة  وكذلك  والسالم،  الصالة 

وعشريهتم.
14- حرص املرء على املال واجلاه أكثر فساًدا لدينه من 
إفساد الذئبني اجلائعني جملموعة من الغنم إذا أرسال فيها.

15- الرتكيز على القوة املادية، وجعلها املخرج الوحيد 
ألزمة األمة وهواهنا فحسب، تعطيل للقوة الروحية اليت 
متتلكها األمة، وتغييب هلا يف نفوس أبنائها، واستمرار 

يف هزميتها النفسية.
16- نتيجة لضعف األمة اإلسالمية فقد حصل التطاول 
على هذا الدين، واجلرأة عليه ابلسخرية واالستهزاء، ممن 
احنرف فكره من املنتسبني لإلسالم أو من غري املسلمني، 
ا اقتصر  إضافة أنَّه مل حيصل هلؤالء املتطاولني أي ردع، وإمَّنَّ
األمر على إصدار فتوى حبكم هذا الفعل، أو االستنكار 

له، أو املناصحة هلذا الفاعل.
توصيات الباحث:

يف  مكثفة  جبهوٍد  اإلسالمي  العامل  رابطة  قيام   -1
الناس  لتوعية  اإلسالمية؛  وغري  اإلسالمية،  اجملتمعات 
أبمهية احرتام وتعظيم دين اإلسالم، والتنبيه على خطر 

عليه. املرتتبة  اآلاثر  وبيان  الدين،  هبذا  االستهزاء 
2- عودة األمة اإلسالمية إىل حتكيم اإلسالم يف مجيع 
ابلنصر،  تعاىل  هللا  وعد  هلا  ليتحقق  احلياة؛  جَماالت 

عنها. واهلوان  الذل  ورفع  األرض،  يف  والتمكني 
3- أن تتفق الدول اإلسالمية على أنَّ االستهزاء هبذا 

الدين خط أمحر، يعاقب عليه بعقوبة رادعة.
على  اإلسالمي  العامل  رابطة  من  اجلهود  تكثيف   -4
بني  واخلالف  الفرقة  ونبذ  والصف،  الكلمة  وحدة 
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املسلمني؛ شعوابً وحكومات؛ لتقوى شوكتهم، وحتصل 
أعدائهم. نفوس  يف  املهابة  هلم 

الدراسات  وتكثيف  األمة،  علماء  دور  تفعيل   -5
وفضح  الدين،  هذا  نصرة  يف  املتخصصة  والبحوث 

اجملرمني. سبيل  لتستبني  املستهزئني؛ 
6- تفعيل َدور االحتساب يف األمر ابملعروف والنهي 
عن املنكر، بني طوائف اجملتمع املسلم؛ ليُنِكَر كل حبسبه، 
فيحصل بذلك التعاون على الرب والتقوى؛ لنصرة هذا الدين.
يتفق  مبا  اإلسالمية  اجملتمعات  يف  احلال  تصحيح   -7
وخدمة هذا الدين، كتفعيل َدور رسالة املسجد، وإعادة 
اإلعالم  ووسائل  الدراسية،  املقررات  وضع  يف  النظر 
الدين  هذا  على  جيهل  من  يوجد  ال  حىَّت  املختلفة؛ 

واالستهزاء. ابلسخرية 
8- مل أتعرض ملعاجلة القرآن الكرمي لظاهرة االستهزاء؛ 
ا حتتاج لبحث مستقل، ومثلها: التفصيل يف  حيث إهنَّ
األساليب، والصور، واآلاثر؛ ألنَّ هذا يطول، فقصدت 
هذه  لبحث  العلم  وطالب  الباحثني  أمام  الباب  فتح 

التكامل يف إثراء هذا املوضوع. اجلوانب؛ ليحصل 
ويف اخلتام أمحد هللا تعاىل وأشكره على ما يسر وأعان 
على إمتام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن جيزي خريًا 
كل من ساعدين يف هذا البحث، أو أسدى إيِلَّ نصيحة 

أو أفادين مبعلومة. 
جَملة   – الغرَّاء  مبجلتها  ممثلة  تبوك  جامعة  وأشكر 
جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية - اليت قبلت 
حتكيم هذا البحث ونشره، كما أسأله تعاىل أن يكون 
ِعلًما  جيعله  وأن  الكرمي،  لوجهه  خالًصا  العمل  هذا 
واملؤمنات  وللمؤمنني  ولوالدّي  يِل  يغفر  وأن  به،  يُنتفع 

واملسلمات. واملسلمني 
واحلمد هلل رب العاملني.

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، 
والتابعني هلم إبحسان.

املصادر واملراجع:
بن  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  األثري؛  ابن 
النهاية يف غريب  اجلزري،  الشيباين  الكرمي  عبد 
الزاوي،  أمحد  طاهر  حتقيق:  واألثر،  احلديث 
العلمية،  املكتبة  نشر:  الطناحي،  حممد  وحممود 

بريوت، 1399ه/1979م.
التفسري، حتقيق: عبد  ابن اجلوزي، زاد املسري يف علم 
الرزاق املهدي، نشر: دار الكتاب العريب، بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1422 ه.
 ابن اجلوزي، كشف املشكل من حديث الصحيحني، 
دار  الناشر:  البواب،  حسني  علي  د.  حتقيق: 

الوطن، الرايض.
اجلهمية  على  الردِّ  يف  املرسلة  الصواعق  القيم،  ابن   
واملعطلة، حتقيق: علي بن حممد الدخيل هللا، نشر: 
دار العاصمة، الرايض، الطبعة: األوىل، 1408ه.

املسمَّى:  الكرمي  القرآن  تفسري  القيم،  ابن   
الدراسات  مكتب  حتقيق:  القيم،  التفسري 
إبشراف  واإلسالمية،  العربية  والبحوث 
ومكتبة  دار  نشر:  رمضان،  إبراهيم  الشيخ 
ه.  1410 األوىل،  الطبعة:  بريوت،  اهلالل، 
ابن القيم، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك 
البغدادي،  ابهلل  املعتصم  حممد  حتقيق:  نستعني، 
نشر: دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، 

1416ه/1996م.
ابن تيمية، جَمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد 
بن قاسم، نشر: جَممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الشريف، املدينة النبوية، 1416ه/1995م.
املسيح،  دين  بدل  ملن  الصحيح  اجلواب  تيمية،  ابن   
حتقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز بن إبراهيم، 
ومحدان بن حممد، نشر: دار العاصمة، السعودية، 

الطبعة: الثانية، 1419ه/1999م.
 ابن تيمية، الصارم املسلول على شامت الرسول، حتقيق: 
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حممد حميي الدين عبداحلميد، نشر: احلرس الوطين 
السعودي، السعودية.

الشاويش،  زهري  حممد  حتقيق:  العبودية،  تيمية،  ابن 
نشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: السابعة 

اجملددة، 1426ه/2005م.
ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، حتقيق: د. عبد هللا 
اخلالدي، نشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم، 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1416 ه.
رقم  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  ابن 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام 
حمب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه،  إبخراجه، 
الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز 

بن ابز، نشر: دار املعرفة، بريوت، 1379 ه.
بن  أمحد  اإلمام  مسند  حممد،  بن  أمحد  حنبل؛  ابن 
حنبل، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وعادل مرشد، 
احملسن  عبد  بن  عبدهللا  د.  إشراف:  وآخرون، 
األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  نشر:  الرتكي، 

1421 ه/2001 م.
 ابن سالم، حيىي، تفسري حيىي بن سالم، تقدمي وحتقيق: 
د. هند شليب، نشر: دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1425ه/2004 م.
جفال،  إبراهيم  خليل  حتقيق:  املخصص،  سيده،  ابن 
الطبعة:  العريب، بريوت،  الرتاث  نشر: دار إحياء 

األوىل، 1417ه/1996م.
ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق: عبد احلميد 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  نشر:  هنداوي، 

الطبعة: األوىل، 1421 ه/2000 م.
التونسية،  الدار  نشر:  والتنوير،  التحرير  ابن عاشور،   

تونس، 1984ه.
القاهرة،  مكتبة  نشر:  املغين،  قدامة،  ابن 

1388ه/1968م.
بن  سامي  حتقيق:  العظيم،  القرآن  تفسري  ابن كثري،   

الثانية،  الطبعة:  طيبة،  دار  نشر:  سالمة،  حممد 
1420ه/1999 م.

 ابن منظور، لسان العرب، نشر دار صادر، بريوت، 
الطبعة: الثالثة، 1414ه.

الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  إرشاد  السعود،  أبو 
الكرمي، نشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

حتقيق:  النهاية،  بلوغ  إىل  اهلداية  مكي،  طالب؛  أبو 
العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل  جَمموعة 
والبحث العلمي، جامعة الشارقة، إبشراف أ. د: 
الشاهد البوشيخي، نشر: جَمموعة حبوث الكتاب 
اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  كلية  والسنة، 

جامعة الشارقة.
اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب،  األزهري، هتذيب 
الطبعة:  العريب، بريوت،  الرتاث  نشر: دار إحياء 

األوىل، 2001م.
القرآن، حتقيق:  ألفاظ  مفردات  للراغب،  األصفهاين؛ 
صفوان داوودي، نشر: دار القلم، الدار الشامية، 

دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل، 1412 ه.
األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها، نشر: مكتبة املعارف، الرايض، الطبعة: 

األوىل، 1415 ه/1995 م.
األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 
املثاين، حتقيق: علي عبدالباري عطية، نشر: دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 1415ه.

األندلسي؛ ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب 
حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد  حتقيق:  العزيز، 
الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  نشر: 

األوىل، 1422 ه.
األندلسي؛ أبو حيان، البحر احمليط يف التفسري، حتقيق: 
بريوت،  الفكر،  دار  نشر:  مجيل،  حممد  صدقي 

1420ه.
البخاري؛ أبو عبدهللا، صحيح البخاري، حتقيق: حممد 



33 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص 3-36،  جامعة تبوك )مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

النجاة  طوق  دار  نشر:  الناصر،  انصر  بن  زهري 
)مصورة عن السلطانية، إبضافة ترقيم حممد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 1422ه.
عبد  حتقيق:  القرآن،  تفسري  يف  التنزيل  معامل  البغوي، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  نشر:  املهدي،  الرزاق 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1420ه.
البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، نشر: 

دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.
األزدي،  سليمان  بن  مقاتل  احلسن  أبو  البلخي؛ 
تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيق: عبد هللا حممود 
شحاتة، نشر: دار إحياء الرتاث، بريوت، الطبعة: 

األوىل، 1423ه.
البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، حتقيق: حممد 
الرتاث  إحياء  دار  نشر:  املرعشلي،  الرمحن  عبد 

العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 1418 ه.
وتعليق:  الرتمذي، حتقيق  أبو عيسى، سنن  الرتمذي؛ 
مكتبة  نشر: شركة  أمحد حممد شاكر، وآخرون، 
الطبعة:  مصر،  احلليب،  البايب  مصطفى  ومطبعة 

الثانية، 1395 ه/1975 م.
التفسري امليسر، لنخبة من أساتذة التفسري، نشر: جَممع 
املدينة  الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك 

النبوية، الطبعة: الثانية، 1430ه/2009 م.
وتصحيح:  وضبط  حتقيق  التعريفات،  اجلرجاين، 
نشر:  الناشر،  إبشراف  العلماء  من  مجاعة 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1403ه/1983م.
اجلزائري؛ أبو بكر، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، 
نشر: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة النبوية، الطبعة: 

اخلامسة، 1424ه/2003م.
اجلوهري، الصحاح اَتج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: 
أمحد عبد الغفور عطار، نشر: دار العلم للماليني، 

بريوت، الطبعة: الرابعة، 1407 ه / 1987 م.

حتقيق:  مسلم،  مسلم، صحيح  احلسن  أبو  احلجاج؛ 
الرتاث  إحياء  دار  نشر:  عبدالباقي،  فؤاد  حممد 

العريب، بريوت.
الرؤوف،  بعبد  املدعو  حممد  الدين  زين  احلدادي؛ 
التوقيف على مهمات التعاريف، نشر: عامل الكتب، 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 1410ه/1990م.
الرؤوف،  بعبد  املدعو  حممد  الدين  زين  احلدادي؛ 
مكتبة  نشر:  الصغري،  اجلامع  بشرح  التيسري 
الثالثة،  الطبعة:  الرايض،  الشافعي،  اإلمام 

1408ه/1988م.
احلريب؛ أبو إسحاق إبراهيم، غريب احلديث، حتقيق: 
د. سليمان إبراهيم حممد العايد، نشر: جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، 1405.
 احلرميلي؛ فيصل بن عبدالعزيز املبارك، تطريز رايض 
عبدهللا  بن  العزيز  عبد  د.  حتقيق:  الصاحلني، 
العاصمة،  دار  نشر:  محد،  آل  الزير  إبراهيم  بن 

الرايض، الطبعة: األوىل، 1423ه/2002م.
احلكمي؛ حافظ بن أمحد، أعالم السنة املنشورة العتقاد 
الناجية املنصورة، حتقيق: حازم القاضي،  الطائفة 
نشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد، السعودية، الطبعة: الثانية، 1422ه.
احلنبلي؛ ابن عادل، اللباب يف علوم الكتاب، حتقيق: 
معوض،  حممد  وعلي  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  نشر:  وآخرون، 

الطبعة: األوىل، 1419 ه /1998م.
اخلازن، لباب التأويل يف معاين التنزيل، حتقيق وتصحيح: 
العلمية،  الكتب  دار  نشر:  شاهني،  علي  حممد 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1415ه.
 اخلطيب؛ عبد الكرمي يونس، التفسري القرآين للقرآن، 

نشر: دار الفكر العريب، القاهرة.
الذهيب، الكبائر، نشر: دار الندوة اجلديدة، بريوت.

الرازي، مفاتيح الغيب املسمى: التفسري الكبري، نشر: 
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دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، 
1420 ه.

القاموس، حتقيق:  العروس من جواهر  الزَّبيدي، اَتج   
جَمموعة من احملققني، نشر: دار اهلداية.

للزحيلي، نشر: دار  الوسيط  التفسري  الزحيلي؛ وهبة، 
الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 1422 ه.

حتقيق:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  الفائق  الزخمشري، 
إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  البجاوي،  حممد  علي 

نشر: دار املعرفة، لبنان، الطبعة: الثانية.
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  الزخمشري،   
الكتاب  دار  نشر:  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 

العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، 1407 ه.
ِجْستاين؛ أبو داود، سنن أيب داود، حتقيق: حممد  السِّ
العصرية،  املكتبة  الدين عبد احلميد، نشر:  حميي 

صيدا، بريوت.
غريب  يف  الدالئل  اثبت،  بن  قاسم  السرقسطي؛ 
القناص،  عبدهللا  بن  حممد  د.  حتقيق:  احلديث، 
الطبعة: األوىل،  الرايض،  العبيكان،  نشر: مكتبة 

1422 ه/2001 م.
يف  األخيار  عيون  وقرة  األبرار  قلوب  هبجة  السعدي، 
شرح جوامع األخبار، حتقيق: عبدالكرمي بن رمسي 
آل الدريين، نشر: مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة: 

األوىل، 1422ه/2002م.
 السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 
حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، نشر: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: األوىل، 1420ه /2000 م.
السمرقندي؛ أبو الليث، تفسري السمرقندي املسمَّى: 

حبر العلوم.
إبراهيم،  بن  ايسر  حتقيق:  القرآن،  تفسري  السمعاين،   
الوطن،  دار  نشر:  غنيم،  بن  عباس  بن  وغنيم 

الرايض، الطبعة: األوىل، 1418ه/ 1997م.
ابلقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء  الشنقيطي، 

نشر: دار الفكر، بريوت، 1415 ه/1995 م.
ودار  ابن كثري،  دار  نشر:  القدير،  فتح  الشوكاين، 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  دمشق،  الطيب،  الكلم 

1414ه.
البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق:   الطرْبي، جامع 
أمحد حممد شاكر، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

األوىل، 1420ه/ 2000 م.
العبداللطيف؛ د. عبدالعزيز بن حممد بن علي، نواقض 
اإلميان القولية والعملية، نشر: مدار الوطن للنشر، 

الرايض، الطبعة: الثالثة، 1427 ه.
تيسري  حممد،  بن  عبدهللا  بن  سليمان  عبدالوهاب؛ 
هو  الذي  التوحيد  شرح كتاب  احلميد يف  العزيز 
الشاويش،  زهري  حتقيق:  العبيد،  على  هللا  حق 
نشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، الطبعة: 

األوىل، 1423ه/ 2002م.
العربية  اللغة  معجم  عبداحلميد،  خمتار  أمحد  عمر؛ 
املعاصرة، مبساعدة فريق عمل، نشر: عامل الكتب، 

الطبعة: األوىل، 1429 ه/2008 م.
العيين؛ أبو حممد حممود بن أمحد، عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري، نشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

دار  نشر:  الدين،  علوم  إحياء  حامد،  أبو  الغزايل؛ 
املعرفة، بريوت.

نشر:  ابسل،  حممد  حتقيق:  التأويل،  حماسن  القامسي، 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1418 ه.
 القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين، 
املصرية،  الكتب  دار  نشر:  أطفيش،  وإبراهيم 

القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384ه/ 1964م.
اإلشارات  لطائف  بن هوازن،  الكرمي  القشريي؛ عبد 
إبراهيم  حتقيق:  القشريي،  تفسري  املسمَّى: 
للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  نشر:  البسيوين، 

مصر، الطبعة: الثالثة.
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والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات:  الكفوي، 
اللغوية، حتقيق: عدانن درويش، وحممد املصري، 

نشر: مؤسسة الرسالة، بريوت.
حنيفة  أيب  مذهب  على  والنظائر  األشباه  جنيم،  البن 
الشيخ  أحاديثه:  وخرج  النعمان، وضع حواشيه، 
زكراي عمريات، نشر: دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، 1419ه/1999م.
 للزخمشري، أساس البالغة، حتقيق: حممد ابسل عيون 
السود، نشر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: 
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للقاّص خلف القرشي

د. انصر سليم حممد علي احلميدي
أستاذ مشارك، يف األدب والنقد، قسم اللغة العربية، الكلية اجلامعية أبملج-جامعة تبوك

The Narrative Structure in kharaju suhiben a’berah ‘Transient Cloud Ab-
scess’ Collection by the Narrator Khalaf al-Qurashi

Dr. Nasser Saleem Mohammad Ali Al-Homaidi
Associate Professor, Arabic Laguage and Criticism, Department of Arabic Language, The University Col-

lege of Umlug, University of Tabuk

اللغوي،  التَّشكيل  السَّرد،  َعاِبَرٍة،  ُسُحٍب  َخرَاُج  املفتاحية:   الكلمات 
التَّكثيف، القفلة.

 امللخص: تناولت الدراسة البنية السَّردية يف القصص القصرية جًدا )َخرَاُج 
ُسُحٍب َعاِبَرٍة( للقاصِّ خلف القرشي من خالل ثالثة مباحث: جاء املبحث 
األول حول: العنونة، وتناول املبحث الثاين: اخلصائص الفنية، وحتدَّث املبحث 
الثالث عن: التَّشكيل اللغوي يف قصص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(، وقد اُسُتخِدَم 

املنهج الوصفي التحليلي، وتوصَّلت الدراسة لعدة نتائج من أبرزها: 
إحيائية،  مرجعية  إىل  حتيل  قليلة  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  كلمات 

وحوارها قصرٌي مكثٌف إىل أقصى حدود التكثيف.
أنَّ أكثَر القفالت وروًدا يف القصص هي القفلة الساخرة، والقفلة املفاجئة، 
القاصِّ  اعتماد  إىل  الدراسة سبب ذلك  الشاعرية، وترجع  القفلة  وأقلها وروًدا 
على املفارقة املوضوعية بشكٍل كبري مقارنة على اعتماده على الصورة الشعرية 

يف قصصه. 
متيَّزت القصص ابألحداث السريعة، واعتماد معظمها على هناية مفاجئة 
غري متوقعة؛ فمعظمها انتهى هناية غري منطية أو على غري ما يتوقعه القارئ؛ مما 

أحدث تعجًبا، ومفاجأًة ودهشًة لديه.
البنية  يف  التشكيلي  واإلجياز  التكثيف،  على  القصص  نصوص  تعتمد 
الرتكيبية لقصص اجملموعة كلها، جاءت على شكل عناوين مفردة، ال تزيد على 
كلمة واحدة يف )78( مثانية وسبعني نصًّا بنسبة )81 %(من جمموع عناوين 

اجملموعة، وال تزيد العناوين الثنائية والثالثية على مثان عشرة قصٍة ) 19 %(.

Key words: Transient Cloud Abscess, Saudi Narration, Lin-
guistic Formation, Condensation, Closing Statements. 

 Abstract: The study deals with the narrative structure in 
the very short stories collection: Transient Cloud Abscess by 
the narrator Khalaf Al-Qurashi. It has been divided into three 
sections: the first talks about the title, the second deals with the 
artistic characteristics, while the third is on the linguistic forma-
tion in the stories of the collection. The study uses the structural 
approach. It has reached several results, most important of which 
are: the stories’ words are limited, referring to a suggestive ref-
erence; the dialogue is short but extremely condensed; the most 
frequently mentioned closing statements in the stories are the 
sarcastic ones, the sudden ones, while the least frequent are the 
poetic ones. The study attributes the reason for this mostly to the 
narrator’s reliance on objective paradox compared to his reliance 
on poetic image. The stories are characterized by the rapid pace 
of events, greatly depending on a sudden and unexpected end. 
The texts of the stories depend on condensation and artistic brev-
ity, coming in the form of single titles (not more than one word 
in 78 texts representing 81% of the total titles of the collection), 
while the double and triple titles do not exceed 18 stories repre-
senting 19%.
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مقدمة:  
تـَُعدُّ القصص القصرية جًدا فنًّا أدبيًّا جديًدا يعتمد 
املوحي،  والتكثيف  واملوضوعية،  العضوية  الوحدة  على 
واحلكاية احملبكة، واملفارقة املستفزة، وخاصييت االنسجام 
والرمزية  والواقعية،  الشاعرية،  بني  والتأرجح  واالتساق، 
املقنعة، وانبثاق التوتر الدرامي، وهيمنة الرتكيب الفعلي، 
والرتكيز على القصصية السَّردية، واختزال األحداث يف 
الوصف  الوظائف األساسية مع جتنب  عدٍد حمدٍد من 
املطنب، واالستقصاء يف الوظائف الثانوية وتفصيلها. 
القصرية جًدا فنٌّ منفتٌح على األجناس   والقصُص 
املثرية،  احلوارية  ابملشاهد  وتتميز  األخرى،  األدبية 
واحلذف،  اإلجياز  وبالغة  اجملازية،  الصور  واستعمال 
واإلضمار والتحكم اجليد يف سيميائية العنوان، وتوظيف 
اإلحاالت التناصية واملعرفة اخللفية، واالرتكان إىل لعبة 
اإلدهاش واالنزايح، وإرابك املتلقي، واستخدام اللقطات 
والتنعيم  اهلرموين،  التوازي  واستغالل  الوامضة،  السَّردية 

ص217(.   )الطعيمي،2014م،  اإليقاعي 
حّيٍز  يف  فنية  هي كتابة  جًدا  القصرية  والقصص   
ذات  وهي  عالية،  فنية  مقدرة  ذات  للغاية،  ضيٍق 
معاٍن واسعة؛ حيث جنحت يف التعبري عن مهوم احلياة 
اإلنسانية والذاتية واالجتماعية، ومن الناحية التشكيلية 
تتسم إبجيازها الشديد، وتكثيف بنيتها السَّردية، وانفتاح 
الرؤية أتويليًّا ودالليًّا فقد "جنحت القصة القصرية جًدا 
التعبري عن مهوم احلياة  يف فرض عاملها اإلبداعي، ويف 
املعاصرة، وعن إيقاعات العصر املتسارعة؛ فبنية القصة 
القصرية جًدا تناسب منط احلياة املتسارع للغاية يف كلِّ 
شيٍء: االتصاالت وامللبس واملأكل واملشرب؛ وتناسب 
2015م،  )البحريي،  هبمومها  العصرية  احلياة  تعقد 

ص104(.
سردية  جتربة  جًدا خالصة  القصرية  القصص  وتُعدُّ     
ذات آليات مجالية أساسها التجريب وفق رؤى إبداعية 
أصيلة يف فنِّ السرد، ويتشكل وجود القصص القصرية 

)املناصرة،  ومجالياهتا،  نصوصها،  خالل  من  جًدا 
حسني، ص269(، وللقصة القصرية جًدا لدى النقاد 
عدة تعريفات وعدة خصائص، أمَّا عن تعريف القصة 
ا: نصٌّ سردي ال يزيد يف عدد  القصرية جًدا فُتعرَّف أبهنَّ
كلماته عن ستني كلمة، فهو أقل طواًل عن نصِّ القصة 
منطوقة  فقرة  "أي   : النصَّ أنَّ  من  انطالقًا  القصرية، 
وحدة  تكون  أن  طوهلا، شريطة  مهما كان  مكتوبة  أو 

 )Halliday,1976,p1(.متكاملة
ميتلك   ، سردايًّ فنًّا  جًدا  القصرية  القصُص  وُتشكِّل 
الذي  الصغري  تتمثل يف حجمها  اليت  اخلاصة  مجالياته 
حمملة  مجالية  قيمة  يـَُعدُّ  الذي  التكثيف  إىل  هبا  أدَّى 
متنها؛ كاإلحياء  يف  املتشكلة  والرؤى  الدَّالالت  أبثقاِل 
واحلذف  والتوتر  والرتميز  والتلميح  واالقتضاب  والرتميز 
واالنزايح والشعرية؛ فهي فنٌّ لغوي خمتاٌر وموجٌز أيخذ 
للتأثري؛  األوىل  الوسيلة  فهو  اللغوي  ابلصوغ  ويهتم 
املبتكر  والبيان  الشعِر  من  أجنحة  الفكر  يرتدي  إذ 

ص217(. )الطعيمي،2014م، 
 كما تـَُعدُّ القصص القصرية جًدا رايضية ورشيقة يف 
ا ليست أرقاًما تتساوى أمام اجلميع،  كلماهتا، كما أهنَّ
ومفاتيحها  العقول،  كسعة  واسعة  رموزها  فدالالت 
تُعطي مؤشرات ملستقبلها لتتبع ما يطرحه القاّص، ويُبدع 
القارئ واملتلقي يف قراءاهتا وفق املستوى الذي يُناسبه، 
وهي منٌط ال يقول كل شيٍء؛ بل يكشف وجهه األول 
ورموزه وعناوينه آخًذا املتلقي إىل عوامله الداخلية األخرى 

ص7(. )املخزجني،2007م، 
   وللقصة القصرية جًدا عدة خصائص أبرزها: وحدة 
فعلية  اللغوي،  التكثيف  احلكائية،  العضوية،  املوضوع، 
اجلملة، حضور املفارقة، الثيمة واملوضوع، القفلة، اخلروج 
وآخرون،2013م،  )املالكي  الرمز،  العليم،  الراوي  من 

ص8(.
   كما تتميز القصة القصرية جًدا ابلشخصية احملورية، 
واملوضوع املقنن، واحلدث األوحد، وتركيز اجلملة )حممد، 
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بنية  ُتشكِّل  فهي  ص189(؛  1429هـ،  وآخرون، 
نصية مكتملة ميكن أن يدرسها الباحثون وفًقا للمعايري 
النصية املتفق عليها املتعلقة خبصائصها الفنية من سرد 
ا تعد مبثابة ومضات يف قوالب لغوية  وحوار...؛كما أهنَّ
مساهتا:  وأبرز  ومتنوعة،  متعددة  موضوعات  يف  قة  خالَّ

التأمل، واإلجياز، واإليقاع الشعري، والتكثيف. 
   ولقد بذل األدابء السعوديون وخصوًصا القاّص 
الُكتَّاب  جهود  إبراز  يف  جهوًدا كبرية  املليحان  ُجبري 
اململكة  يف  جًدا  القصرية  القصة  جمال  يف  السعوديني 
جبري  قصصية  جمموعات  فرأينا  السعودية؛  العربية 
املليحان )جمموعة أسرار علي حامد(، وحسن البطران 
)النوارس(،  عسريي  الرمال(،وأمحد  حتت  من  )نزف 
ومنرية األزميغ )الطيور ال تلتفت خلفها(، وعلي اجملنوين 
وشيمة  املنايف(،  احلريب)قلق  وحكيمة  وأموات(،  )لقمة 
الرفاعي)قصر(،  سعيد  وسعد  غدا(،  الشمري)رمبا 
الُكتَّاب  ملكانة  تُوثِّق  متوالية  جهوٌد  وهي  وغريهم، 
اململكة  يف  جًدا  القصرية  القصة  جمال  يف  السعوديني 

ص6(. 2007م،  )املخزجني،  السعودية  العربية 
ولقد أثبتت القصة القصرية جًدا حضورها وجدواها، 
ومرونة رسَّخت جذورها يف تربة الفنون األدبية، مسحت 
اإلبداع  يف  حبرية كاملة  واملتلقي  للقاصِّ  املرونة  هذه 
واحلركة والتحليل والتأويل )احلسني،1997م، ص25(.  
خصائص  على  الوقوف  يف  وللرغبة  املوضوع،  ولطرافة 
البنية السَّردية يف القصص القصرية جًدا )َخرَاُج ُسُحٍب 
السَّردية  )البنية  بـ  املوسومة  الدراسة  هذه  َعاِبَرٍة( كانت 
يف القصص القصرية جًدا )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة للقاصِّ 
خلف القرشي( والوقوف على ما هبا من فكٍر سامٍق، 

ولغٍة مجيلة.
أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة فيما أييت:
- بيان صور وأمناط العنونة يف قصص )َخرَاُج ُسُحٍب 

َعاِبرٍَة(.

قصص  يف  الفنية  اخلصائص  على  الضوء  إلقاء   -
َعاِبَرٍة(. ُسُحٍب  )َخرَاُج 

- التعرف على مالمح التَّشكيل اللغوي يف قصص 
)َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(.

منهج الدراسة:
 اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي 
بوصف وحتليل قصص  الباحث  قام  التحليلي؛ حيث 
الفنية  ظواهرها  واستقصاء  َعاِبرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج 
السَّردية؛ للوقوف على صوٍر وأمناط العنوان، واخلصائص 
الفنية اليت تتميز هبا من )التكثيف -الشعرية القصصية-

اللغوي.  تشكيلها  ومالمح  القفلة(، 
ذات  األدبية  الدِّراسات  أبرز  من  السَّابقة:  الدِّرَاسات 
الصَّلة مبوضوع الدراسة احلالية؛ دراسات النقاد والباحثني 

اآلتية:
يف  املرجعي  )مجالية  )2017م(:  الزهراين  دراسة 
القصة القصرية السعودية: العامل املتخيل والوجه اجلمايل 
لوجهة النظر السَّردية(. وبيَّنت أنَّ القاصَّ السعودي يف 
القصة القصرية قد حقق جناًحا يف توظيف وجهة النظر 
مجاليًّا؛ إلجياد رؤى خمتلفة للعامل الواقعي لدى القارئ، 
وتوصَّلت إىل أنَّ مجالية املرجعي يف املادة القصصية تُبىن 
وفقها  السردي  اخلطاب  يتحرك  مجالية،  عالقة  على 
2017م،  )الزهراين،  والقارئ  املؤلف،  اجتاهني:  يف 

ص127-123(.
دراسة الزبريي )2015م( وهي بعنوان: )البنية السَّردية 
يف القصة القصرية السعودية: األشجار مل تعْد تسمعين( 
ليوسف احمليميد أمنوذًجا، وقد هدفت إىل التعرف على 
)الزبريي،  السعودية  القصرية  القصة  يف  السَّردية  البنية 

2015م،245-151(.
دراسة الدوسري )2015م(: )القصة القصرية جًدا؛ 
ركناها وخصائصها اجلمالية( دراسة يف نصوص )سهام 
العبودي(. وبيَّنت أنَّ القصة القصرية جًدا قامت على 
املواجهة وخمالفة املألوف بدًءا من طبيعتها الفنية املتمثلة 



د. انصر سليم حممد علي احلميدي: البنية السَّردية يف القصص القصرية جًدا )َخَراُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(.. 40

وعدم  اجملاهبة،  على  القائمة  برؤاها  مرورًا  حجمها  يف 
الرضا عن الواقع وانتهاًء مبجاهبة املتلقي؛ حيث ال تعطيه 
املعين بيسٍر؛ بل تشركه يف رهق اإلبداع حىت يتأمل مث 
-153  ،2015 )الدوسري،  أيًضا  هو  الفكرة  ينتج 
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دراسة حممد )1434ه(: ) التجريب يف لغة القصة 
الثالثة(.  األلفية  من  األول  العقد  يف  القصرية  املصرية 
واالتصال  التكنولوجيا  لوسائل  اللغة  توظيف  ودرست 
احلديثة، وأثرها على رسم العامل القصصي للمجموعات 
لغة  الشعرية،  اللغة  احملكية،  احلياة  لغة  القصصية: 
املسكوت عنه يف اجملموعات القصصية، اجلسد بوصفه 
إشارة دالة، لغة النص الغائب واالشتباك معه، وتوصلت 
عن  املتضادة كشفت  الثنائيات  تقنية  توظيف  أنَّ  إىل 
أو  الداخل  وتشظي  واخلارج،  الداخل  بني  االنفصال 
إمكاانت  وتوظيف  الداخلية،  عواملها  وأتزم  الذات 
اللغة وطاقاهتا يف وسائل جديدة، وتتناسب مع الشعور 
الداخلي للشخصيات، كما توصلت إىل أنَّ اجملموعات 
اللغة  مع  تشتبك  الثالثة  األلفية  بداايت  يف  القصصية 
اللغة ابالنتقال  أيًضا هتجني  بوجٍه خاص، كما حتاول 
من الفصحى إىل العامية )حممد، 2014م، ص159(.
الشعرية  بعنوان:)  وهي  )1433ه(:  البطران  دراسة 
يف القصة القصرية السعودية(. والقصة القصرية جيد فيها 
املتلقي متنفًسا حياكي فيه ميوله األدبية، وهي طرٌد رائٌع 
يتواكب مع ذائقته، ومن أكمل السردايت اليت متيزها وحدة 
التأثري واالنطباع، ومن أفضل األنواع اليت ميكن أن تتداخل 
ا هلا معنيان: عام، ويشمل  فيها الفنون، ابإلضافة إىل أهنَّ
بناء القصة كله جبميع مواده وعناصره، وخاص يقف عند 
اللفظية، وخصوًصا  اللغوية وخصائصه  ووسائله  التعبري 
)البطران، 1433هـ، ص35(. القصرية  القصة  شعرية 

  يالحظ من هذه الدِّراسات أنَّ معظمها كانت عينة 
التحليل القصة القصرية واملالحم؛ كقصة )األشجار مل 
تعد تسمعين( ليوسف احمليميد، وملحمة الزهاوي )ثورة 

يف اجلحيم( دراسة البطران، والقصة القصرية السعودية؛ 
بينما كانت عينة الدراسة احلالية القصص القصرية جًدا 
بينما  القرشي،  خلف  للقاصِّ  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج 
ا تناولت القصة  تشاهبت دراسة دوش الدوسري يف أهنَّ
يف  دراسة  اجلمالية:  وخصائصها  ركناها  جًدا  القصرية 

العبودي(. نصوص )سهام 
الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت  وقد   

البحث. خطة  وبناء  الدراسة،  منهج  يف  السابقة 
أسئلة الدراسة:

أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية:
يف -  العنوان  عليها  جاء  اليت  واألمناط  الصور  ما 

َعاِبَرٍة(؟ ُسُحٍب  )َخرَاُج  جًدا  القصرية  القصص 
ُسُحٍب -  )َخرَاُج  قصص  يف  الفنية  اخلصائص  ما 

َعاِبَرٍة(؟
)َخرَاُج -  قصص  يف  اللغوي  التشكيل  مالمح  ما 

َعاِبَرٍة(؟ ُسُحٍب 
 وقد تكوَّنت من مقدمة، وثالثة مباحث على النحو اآليت: 
ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  يف  العنونة  األول:  املبحث 

َعاِبَرٍة(.
)َخرَاُج  الفنية يف قصص  اخلصائص  الثاين:  املبحث 

َعاِبَرٍة(. ُسُحٍب 
املبحث الثالث: التشكيل اللغوي يف قصص )َخرَاُج 

ُسُحٍب َعاِبَرٍة(.
قائمة  مث  الدراسة،  نتائج  أبرز  وتضمَّنت  اخلامتة:   

واملراجع. املصادر 
 املبحث األول: العنونة يف قصص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(:

والداللية  اجلمالية  الوسائل  أبرز  من  العنونة  تـَُعدُّ   
النصوص  دوٍر كبرٍي يف  تقوم أبداء  فهي  النصِّ  بناء  يف 
األدبية؛ فالقاصُّ حيرُص حرًصا كبريًا يف اختياره؛ إلدراكه 
لغوية  وبني  بينه  والتفاعل   ، ابلنصِّ االرتباط  حساسية 
النص، وتتم دراسة العنونة تبًعا لسردايت النصِّ يف إطار 

القصة. معىن 
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   وليست العنونة امسًا فقط يدل على النصِّ األديب، 
أبعد  لكنه  وبدايته؛  القصصي  النَّص  مستهل  يف  أييت 
من ذلك بكثرٍي فهو مدخل لعمارة النَّص، والعنونة هي 
"أداٌة ووسيلٌة ميكن من خالهلا الكشف عن طبيعة النَّص 

)Grivel,1973,p169( "واإلسهام يف فك غموضه
اللسانية اليت  الدالئل  العنوان جمموعة من     ويـَُعدُّ 
تكون يف بداية النَّص بغية تعيينه، وبيان مضمونه اإلمجايل 
هبدف جذب القارئ )احلجمري،،1996م، ص27(.
وتعتمد نصوص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة( على اإلجياز 
التشكيلي، والتكثيف يف البنية الرتكيبية لقصص اجملموعة 

كلها يف العناوين املفردة، وقد ركز القاصُّ على:
األمساء املفردة: 

 إذا نظران إىل عناوين )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(؛ فسنجد 
أنَّ أغلبها يتكون من كلمة أو كلمتني أو ثالث  على 
دالالهتا  هلا  القصص  هبا  مسُِّيت  اليت  واألمساء  األكثر، 
تزيد  ال  اليت  األمساء  تلك  املعاين،  وثبات  دميومية  يف 
على كلمة واحدة يف )78( مثانية وسبعني نصًّا بنسبة 
)81%(من جمموع عناوين اجملموعة مثل: خراج، لون، 
متثيل، حرق، سنمار، ضرب، تربع، غطاء، جنني، وداع، 
هجوم، طبخ...، وال تزيد العناوين الثنائية والثالثية على 
الليل  اليمامة،  زرقاء  مثل:   ،)%19( قصة  عشرة  مثان 
واخليل رجل أيب حنيفة، جناح الذل، علي بن اجلهم، 

نصل. اتصل 
املفارقة الداللية بني العنونة والنَّص السردي:

اجتاه  يف  املتلقي  ذهن  تقود  العنونة  أنَّ  جند  حيث 
داليل يشري إليه دال العنوان، بينما يرشح النَّص – بعد 
يُعمق  مبا  العنوان،  لداللة  مفارقة  أخرى  داللة  قراءاته 
القارئ نفسه. )البحريي،  املفاجأة والدهشة يف  فاعلية 

ص119(. 2015م، 
ففي نصٍّ بعنوان" خراج ": يقول "مات الرشيد وهو - 

يتساءل، ملاذا مل يصله خراج سحابة معينة؟ ويوم اجتاح 
ارتسمت  النهر،  يف  ابلكتب  ورمى  بغداد،  هوالكو 

على وجه املاء عبارة ابحلرب األزرق: "أان خراج تلك 
الرشيد" )القرشي،1442هـ،  السحابة الذي مل يصل 

ص13(.
 إنَّ العنونة بدالالهتا ومعانيها املصاحبة، تفارق تشكيل 
النَّص الذي يبني أنَّه ليس هناك مثَّ خراٍج يدخل اخلزينة 
ابلتنكيل  وقيامهم  لبغداد  التتار  غزو  فعله  مبا  زمن  يف 
ابملسلمني يف بغداد، فعندما اجتاح هوالكو بغداد، ورمى 
ابلكتب يف النهر" ويف هذا تنكيٌل ظهرت معامله يف قول 
القاصِّ مبا ُيكَّىن أنَّه ال خراج "ارتسمت على وجه املاء 
عبارة ابحلرب األزرق: أان خراج تلك السحابة الذي مل 

يصل الرشيد".
: "يف قاعة -  ويف قصة: )حنو( اليت يقول فيها القاصُّ

عن  ندوة  أُقيمت  جنوم،  اخلمسة  ذات  فنادق  أبحد 
النحو العريب. حضرها حمافظ املدينة، ومدير الفندق 
الفندق أحد  الُعرف. مسع مدير  كما يقتضي بذلك 
طُِبَخ  "النحو  وآخر:  حني  بني  يقول  املشاركني، 
املدير  عاد  الندوة،  انتهت  وعندما  احرتق"،   حىت 
الطهاة"  رئيس  بفصل  قرارًا  وأصدر  مكتبه،  إىل 

ص110(. )القرشي،1442هـ، 
وبني  "حنو"  العنوان  داللة  بني  مفارقة  هناك  أنَّ  جند   
الشخصيات الواردة يف القصة " رئيس الطهاة، حمافظ 
املدينة، مدير الفندق "، وهناية النَّص تدعو لالستغراب 
فإنَّ العبارة "النحو طُِبَخ حىت احرتق ". جاءت على 
سبيل اجملاز ال احلقيقة، وال صلة بني احرتاق النحو وبني 

فصل رئيس الطهاة من عمله.
)َخَراُج  قصص  يف  الفنية  اخلصائص  الثاين:  املبحث 

َعاِبَرٍة(: ُسُحٍب 
دار هذا املبحث حول أبرز اخلصائص الفنية التكثيف، 

القفلة على النحو اآليت:
1-التكثيف: 

وبروز  إظهار  يف  وجوهريٌّ  أساٌس  دوٌر  للتكثيف   
القصة  بنية  يف  واللغوي  السردي  التشكيل  وبيان" 
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من  الشعرية  من  بقدٍر كبرٍي  واتصافه  جًدا،  القصرية 
خالل االعتماد على اإلجياز الشديد، وعدم االحتياج 
إىل الزوائد اللغوية غري املهمة اليت تعوق تنامي احلدث، 
وتصعيده دراميًّا، مع ترك مساحات أتويلية كبرية للقارئ 
واملتلقي لكي يتمكن من التفاعل هبا مع النَّص، ويُعيد 

.))p30,1996,  York  New,  Susana"إنتاجه هبا 
وحيقق اإلجياز والتكثيف" فعاليته الداللية والتشكيلية 
حُبسن توظيف عالمات الرتقيم، ووضعها مبهارة يف مكاهنا 
يف  وفاعليته  للنصِّ  الكلية  الداللة  إثراء  بغية  املناسب؛ 

املتلقي وزايدة أتثريه" )البحريي،2015م، ص117(.
قصص  ومصاحبة  مالزمة  مسة  التكثيُف  ويـَُعدُّ   
َعاِبَرٍة(؛ فأكثر من )20( عشرين نصًّا  )َخرَاُج ُسُحٍب 
من نصوص اجملموعة يتكون من سطرين أو ثالثة، وما 
يزيد على)40( أربعني نصًّا يتكون من أربعة أو مخسة 

فأكثر. أسطر  ستة  من  يتكون  ومثلهم  أسطر، 
أنواع التكثيف:

التجريدي،  والتكثيف  البنائي،  التكثيف  أبرزها:   
احلذف. وثقافة  الدَّاليل  والتكثيف  والنفسي، 

التكثيف البنائي: هو أن يتخلص النَّص من كلمات - 
أو مجل، من حروف العطف غري الالزمة مع التخلص 
يكون  حبيث  واالستطراد؛  واالستدراك  املرتادفات  من 
النَّص متماسًكا؛ حبيث تكون كل مجلة وكلمة هلا دوٌر 

يف السرد.
 التكثيف التجريدي: استحضار شخصيات ماثلة - 

يف الذهن تتضاد مع ذهنية القاّص أحيااًن، وابستحضار 
الرمز يكون استحضار ِقيم الشخصية وما تُؤمن به من 

مبادئ.
)اهلو، -  الذات ملكوانهتا  تفكيك  النفسي:  التكثيف 

املكوانت  بني  التفاعل  وإعمال  األعلى(  واألان  واألان، 
تتفاعل.  شخوص  م  وكأهنَّ الثالثة، 

النَّص -  جيعل  احلذف:  وثقافة  الداليل  التكثيف 
املتلقي  فيها  يتفاعل  عدة،  أتويالت  حيتمل  مفتوًحا 

)الطعيمي،2014م، ص219(.  الذاتية  رؤيته  حسب 
شخصية  استحضار  التجريدي:  التكثيف  أمثلة  ومن 
ملك  الذي  )خراج(  قصة  الرشيد( يف  )هارون  اخلليفة 
مساحات شاسعة، وكان أيتيه اخلراج يف وقته؛ ولكن ملا 
أهلك التتار احلرث والزرع تغريَّ األمر؛ مما جعل الرشيد 
يتساءل كما ذكر القاصُّ يف قصة )خراج(، تقول قصة 
خراج: "مات الرشيد وهو يتساءل ملاذا مل يصله خراج 
ورمى  بغداد،  هوالكو  اجتاح  ويوم  معينة؟،  سحابة 
عبارة  املاء  وجه  على  ارتسمت  النهر،  يف  ابلكتب 
ابحلرب األزرق: "أان خراج تلك السحابة الذي مل يصل 

ص110(. )القرشي،1442هـ،  الرشيد" 
يف  اجلهم  بن  )علي  شخصية  استدعاء  األمر  وكذلك 
شخصية  استدعاء  وكذلك  اجلهم،  بن  علي  قصة( 
)شهر زاد، وشخصية سنمار، وشخصية زرقاء اليمامة 
امرئ  املعتصم، وشخصية  املتنيب، وشخصية  وشخصية 
حنيفة،  أيب  وشخصية  نبك(،  )قفا  قصة  يف  القيس 
وكلها  الفرزدق(،  وشخصية  احلجاج،  وشخصية 
؛  القاصِّ تتضاد مع ذهنية  الذهن  ماثلة يف  شخصيات 
ففي قصة )زرقاء اليمامة( جند التشابه يف القصة احلالية 
من  قدميًا  قومها  حذَّرت  اليت  اليمامة(  )زرقاء  وقصة 
"حذرت  اهلزمية  هبم  فحلت  يصدقوها،  فلم  العد  قدوم 
طائراهتم  يصدقوها.ُدمرت  مل  األعداء،  من  قومها 
رابضة يف املطارات، أقسمت أال تبلغهم بعدها أبي 
خطٍر حمدٍق هبم،ولو كان يتعلق بعدم استخدام تقنية 
الفار يف مبارايت النادي املدلل" )القرشي،1442هـ، 

ص50(.
وثقافة  الداليل  التكثيف  من  القاصُّ  أكثر   وقد   
النصوص  من  العديد  قصصه  يف  أورد  حيث  احلذف؛ 
املتلقي  فيها  يتفاعل  عدة  أتويالت  حتتمل  مفتوحة 
نصل(،   )اتصل  نصِّ  يف  الذاتية، كما  رؤيته  حسب 
واخليل(  و)الليل  و)سباق(،و)استنساخ(،)حرٌق( 
املبتعث  "مسع  تقول:  اليت  حرجة(  وقصة)حالة 



43 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص ٣٧-٥٤،  جامعة تبوك ) مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

حالة  عن  أبمٍل  يتحدث  األملاين  أستاذه  السعودي 
بكليته،  للتربع  لديه ابملشفى يف حالة عاجلة  حرجة 
ومل جيدوا متربًعا.تربع الطالب بكليته يف املساء تلّقى 
عنده  ووالدته  أبنَّه  خُُيربه  والده  من  اتصااًل  الطالب 
ومل  لوالدته،  عالٍج  عن  حبثًا  أسبوعني  منذ  أملانيا  يف 
يبلغاه بذلك  لكيال يُقلقاه. أضاف األب أنَّ الطبيب 
أخربمها أبنَّ مبتعثًا سعودايًّ هو من تربع لوالدته بكليته 

ص85(. )القرشي،1442هـ،   "
معظم  جًدا  القصرية  القصص  فإنَّ  عامة  وبصفة 
مجلها قصرية مكثفة تعتمد على اإلحالة بطريقٍة إحيائية 
على  حييل  حيث  خارجية؛  اإلحاالت  ومعظم  شعرية، 
النَّص، وهي  معتقدات خارج  أو  أو مرجعيات  أفكاره 
ُتسهم يف الربط بني ما يوجد داخل النَّص، وما يتصل 
وداللية  لغوية  معنوية  وسائل  على  ويعتمد  خارجه،  به 

)348 ص  )القاضي،1430ه، 
وظهر ذلك يف معظم قصص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة(، 
فيها  اإلحالة  متت  اليت  واخليل(  )الليل  قصة  يف  كما 
إىل قصيدة املتنيب الشهرية اليت كانت سبب موته، حىت 
قيل: عن القصيدة اليت منها هذه األبيات، القصيدة اليت 

قتلت صاحبها؛ بسبب قوله:
اخلَْيـُل َوالّلْيـُل َوالبـَْيـداُء َتعرِفُنـي 

َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقلَـُم
َصِحْبُت يف الَفَلواِت الَوحَش منَفـِرداً 

حىت تـََعّجَب منـي الُقـوُر َواألَكـُم
اَي َمـْن يَِعـّز َعَليـْنَـا أْن نـَُفارِقـَُهـْم 

َوجًدانُنا ُكلَّ شـيٍء بَعدَكـْم َعـَدُم 
)املتنيب، 1403، ص162(.

 ويف ذلك يقول القاصُّ يف قصة )الليل واخليل(:
"كثريًا ما كان يُِرددُّ:

اخلَْيـُل َوالّلْيـُل َوالبـَْيـداُء َتعرِفُنـي 
َوالّسيُف َوالّرمُح والقْرطاُس َوالَقلَـُم

ذات ليلة اقرتب من حصانه فـََرَفسه، سار يف البيداء 

فتاه، أخذ مسودة كتابه إىل انٍد أديب لطبعه فاعتذروا. 
قال يف نفسه: ما أفلج من تنبأ ")القرشي،1442هـ، 

ص53(.
سقط  من  ابلقرب  سيارة  "مرت  نبك(:  )قفا  وقصة 
حنيلني،  أغربين  أشعثني  رجلني  سائقها  رأى  اللوى، 

يبكيان. هناك  واقفنْي  رثة،  مالبسهما 
سأهلما:

ما األمر؟
ننفذ أمر سيدان امرئ القيس ابلوقوف هنا، والبكاء؛

ولكن امرأ القيس هلك منذ آالف السنني، هيا معي 
جتدان  حيث  بييت؛  إىل  آخذكما  بسياريت.  أقلكما 

والراحة. والشراب،  الطعام، 
رفًضا رفًضا قاطًعا، وقال له أحدمها:

امرؤ  إلينا  يرجع  حىت  نبكي  هنا  واقفني  نربح  لن 
ص50(. القيس")القرشي،1442هـ، 

القيس  امرئ  قول  على  الفكرة  إحالة  على  معتمًدا 
معلقته: يف 

قَفا نـَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبْيٍب َوَمْنِزِل 
 ِبِسْقِط اللَِّوى بـنَْيَ الدَُّخوِل َفَحْوَمِل

فـَتـُْوِضَح فَامِلْقَراِة مل يـَْعُف َرمْسَُها
ِلَما َنَسَجتـَْها ِمْن َجُنوٍب َومََشَْأِل

تـََرى   بـََعَر   األْرآِم يف  َعَرَصاهِتَا
َوِقيـَْعاهِِنَا   َكأَنَُّه َحبُّ   فـُْلُفِل

َكَأينّْ َغَداِة البـنَْيِ يـَْوَم حََتَمَُّلوا
 َلَدى مَسَُراِت  احلَيِّ  اَنِقُف َحْنَظِل

ُوقـُْوفًا هِبَا َصْحيبْ َعليَّ َمِطيَـُّهْم
يـَُقوُلوَن ال تـَْهِلْك َأًسى َوجَتَمَِّل
  )امرؤ القيس،1984م، ص8(.
إحالة ملوضوع خارج  اليمامة(  )زرقاء     ويف نصِّ 
النَّص، وهو قصٌة زرقاء اليمامة التارخيية؛ حيث كانت 
أايم،  ثالثة  بعد مسرية  الركب من  تبصر  اليمامة  زرقاء 
وقد رأت قوم محري يسريون لقتال قومها، وذكرت عالمة 
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قدومهم، أنَّ مع كلِّ رجٍل شجرة فلم يصدقها قومها، 
ومل يستعدوا للقاء العدو فُهزِموا شرَّ هزمية، وفقأ العدو 
عيين )زرقاء اليمامة( )الطربي، 1960م، 629-31(.
حذرت  اليمامة(:  )زرقاء  قصة  يف  القاصُّ  يقول   
قومها من األعداء. مل يصدقوها. ُدمِّرت طائراهتم رابضة 
خطٍر  أبّي  بعدها  تبلغهم  أال  أقسمت  املطارات.  يف 
حمدٍق هبم، ولو كان يتعلق بعدم استخدام تقنية الفار يف 
مبارايت النادي املفضل! )القرشي،1442هـ، ص79(.

 القفلة:
 البد من أن يتحقق يف هناية القصة عدة أمور: أنَّ 
مناسبة ملزاج وطبيعة املوضوع، وأن تكون مثرية لنوٍع من 

الدهشة، ومنطقية )اجلهين، 2001م، ص185(.
العنوان  والنهاية حامسة يف حتديد مدلول  والقفلة    
)اخلمري، 1989م، ص77(، ومجلة القفلة تتكون من 
تقرؤها  اليت  املكتوب،  للنصِّ  مجلة  متداخلتني:  مجلتني 
قراءة  نؤوهلا  اليت  تلك  للنَّص  ختامية  ومجلة  بكلمات، 
 ،" "موقًعا  النَُّص  هبا  ينتهي  األوىل  اجلملة  وتفسريًا. 
النقد  على  النَّص  هبا  ينفتح  اليت  تلك  الثانية  واجلملة 

ص461(. 1429هـ،  )النصري، 
 وإنَّ عناصر القصة القصرية جًدا وضمن بداية القصة 
وهنايتها )القفلة( تظهر قيمة القصة اجلمالية والفكرية. 
وتـَُعدُّ القفلة )النهاية( عنصرًا يف غاية األمهية يف القصص 
وذلك  للمتلقي؛  إرابًكا  حُتِدُث  لكوهنا  جًدا؛  القصرية 
بسبب ما متتاز به من إضماٍر، وإجياٍز، وتكثيف، وهي 
ال تقتصر على العبارة واجلملة األخرية من القصة؛ بل قد 
تكون عبارة عن جمموعة من اجلمل املرتاكبة أو املستقلة، 
أو  فقرة  أو  قطع  أو  ترقيم  عالمة  أو  حذف  نقط  أو 
صور  )القفلة(  جًدا  القصرية  القصص  خلامتة  متوالية، 
متعددة: القفلة املغلقة، القفلة العجائبية، القفلة احلوارية،  
القفلة الشاعرية، القفلة السَّردية، القفلة الساخرة، القفلة 
القفلة  االنزايحية،  القفلة  التناصية،  القفلة  التشكيلية، 
القفلة  املضمرة،  القفلة  التأملية،  القفلة  اإلنشائية، 

املتطابقة، القفلة الفضائية، النهاية املفاجئة )احلمداوي، 
وآخرون، 2011 م، ص1(.

)َخرَاُج  قصص  القفلة يف  لصور  مناذج  يلي  وفيما   
اآليت: النحو  على  الباحث  يعرضها  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب 

1- القفلة املغلقة: وهي هناية تكشف عن رأي القاصِّ 
وعن رؤيته تضع حدًّا ألحداث القصة وجمرايهتا؛ إذ يتم 
للقارئ  تتيح  فال  املطروحة  للمشكلة  إىل حل  التوصل 

وضع االحتماالت )إمربت، 2000م، ص135(.
  ومن مناذج النهاايت املغلقة يف القصص القصرية 
)حادث(  قصة  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  للقاصِّ  جًدا 
تقول القصة: بعد تصادم سيارتني، تدخل بعض املارة، 
الصلُح  هلما:"  قائلني  مًعا  ابلتنازل  السائقني  ونصحوا 
خرٌي كل واحٍد ُيصلُح سيارته " وافق الطرفان حتت سيف 
احلياء، وقبل أن يفرتقا. نظر أحدمها إىل سيارته، وإذا 

ابألضرار اليت هبا أكثر من اليت بسيارة غرميه.
صاح قائاًل: "ال. هذا ليس عداًل. كّل واحٍد ُيصلح 

سيارة الثاين " )القرشي، 1442هـ، ص 89(.
فحل املشكلة جاء واضًحا يف هناية القصة أنَّ كلَّ 
واحٍد ُيصلح سيارة الثاين، وأنَّه ليس من العدل أنَّ كلَّ 

فرٍد ُيصلح سيارته بنفسه. 
2- القفلة العجائبية: 

وهي قفلة جندها بكثرة يف القصص القصرية جًدا للقاصِّ 
العامل  سرايلية  على  تدلُّ  وهي  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج 
السردِّي لدى القاص، وهي قصٌص ترتاوح بني التغريب 
والتعجيب جند ذلك يف قصة "متالزمة "اليت يقول فيها 
القاص: "أصيب الروائي الشهري مبتالزمة قفلة القاص 
احتار كيف  يُقتل:  روايته  أبطال  أحد  أن جعل  بعد 
يُتم األحداث؛ قتل أحدهم حقيقة؛ لريى كيف تسري 
زُجَّ  روايته.  يف  يفيده  ذلك  لعل  حوله،  من  األمور 
غافل  حاّد.  اكتئاب  مبتالزمة  ُأصيب  السجن  يف  به 
احلارس وانتحر". )القرشي، خلف، ص64( وتبنيَّ لنا 
هذه القفلة مدى الرؤية التشاؤمية القلقلة لدى القاص 



45 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص ٣٧-٥٤،  جامعة تبوك ) مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

ابملتالزمة. املصاب 
فم  يف  املسدس  فوهة  ":"أدخل  "مسدس  وقصة 
ميازحه.  أنَّه  احلياة. ظنَّ صديقه  من  بغية حموه  صديقه 
قال له: أرجوك أخرج فوهة املسدس من فمي. قد تكون 
عالقة هبا بعض اجلراثيم. )القرشي، 1442هـ، ص95(؛ 
حيث يتبني سبُب خوف الصديق من املسدس وطلبه 

إخراج املسدس، وهو اخلوف من اجلراثيم
والقصة القصرية جًدا عند القاص تتضح فيها جبالء 
خاصية العجائبية؛ حيث هناك ترجيح ما بني العجيب 

والغريب، وتداخل الوعي والالوعي.
3- القفلة احلوارية:

على  القائم  احلوار  توظيف  إىل  تستند  قفلة  وهي 
أو ما يف معناه )سأل – أجاب(، وهذا احلول  القول 
املتعدد  البوليفوين  الفعل  بيان  أبرزها:  أهداف  عدة  له 
عرض وجهات النظر املختلفة يف الفعل والقول، وهناك 
ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  يف  جًدا  قصرية  قصص  عدة 
َعاِبَرٍة( ذات قفلة حوارية مثل قصة: اتصل نصل، تنبح، 
الجئون، نسيان، ورقة مسعود، عباءة، حرة، شخري...
ففي قصة "شخري" يقول القاص: "اشتكت إليه زوجته 
من صوت شخريه الذي حال بينها وبني النوم. قال 
يغلبك  حىت  مستيقظًا  سأظل  اآلن.  أنت  انمي  هلا: 
انمت.  وابلفعل  شخريي.  تسمعي  لن  بعدها  النوم. 
استيقظ يف الصباح قبلها. نظر إليها. قال يف نفسه: 
حًقا النوم موت اثن واسرتاحة مؤقتة من شخري احلياة 

)القرشي،1442هـ، ص16(.  "
ما  حتمل  احلوارية  قفلتها  أنَّ  القصة  هذه  يف  وجند 
بني سطورها سخرية غري مباشرة من النساء، وما لصق 
هبم ظلًما أهننَّ كثريات الكالم ثراثرات مع أنَّ الواقع يف 

ذلك. الغالب غري 
4- القفلة الشاعرية: 

)القفلة  القفلة  هذه  يف  القصة  هناية  وأتخذ     
الشاعرية( صبغة ذات طابٍع شعري يستند على الصورة 

الفنية البالغية من جماٍز وكنايٍة وتشبيٍه واستعارة؛ حيث 
تظهر فيها بوضوح املشاهبة، ومن خالل استقراء مجيع 
وتسعون(  )سٌت  وهي  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص 
قصة قصرية جًدا، نالحظ أنَّه َخَلت مجيع هذه القصص 

الشاعرية. القفلة  من 
أصلها  القصرية جًدا يف  القصة  السَّردية:  القفلة   -5
مسرودة حمكية، وإذا كانت بدايتها سردية تكون هنايتها 
هناية سردية أيًضا، وينطبق هذا على القصة القصرية جًدا 
خرجت  أن  بعد  مرة  ذات  هبا  وذئب(:"حِلَقت  )راٍع 
فأجابتها  الذئب،  مكر  عن  إايها  حمذرة  املسار  عن 
مستنكرة:) الذئب احلقيقي هو ذاك الذي يهشُّ علينا 
بعصاه، وأشارت إىل الراعي، ويف صباح اليوم التايل، 
فُقدت العنزة السوداء من القطيع. توقعوا مجيعهم أن 
ا عنيدة ومتمردة. وحدها  الذئب هو من افرتسها؛ ألهِنَّ
السوداء  صديقتها  أن  متيقنة  الشهباء كانت  العنزة 
)القرشي،1442هـ،   " البارحة  الراعي  افرتسها  قد 
القصصية،  احلكاية  مجلت  السَّردية  فالنهاية  ص56(؛ 
بداية  فنيًّا ومجاليًّا مع  السَّردية مرتابطة  احلبكة  وجعلت 

القصة.
الواردة يف  القصص  الساخرة: كثرية هي  القفلة   -6 
قصص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة( اليت تنتهي هناية فكاهية 
نذكر  والسخرية؛  والفكاهة  املفارقة  ترتكز على  ساخرة 
أول  القاصُّ  أوردها  اليت  القصص،  عشرات  من  هنا 
تقول  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  اليت مسُِّيت قصص  قصة، 
قصة خراج: "مات الرشيد وهو يتساءل ملاذا مل يصله 
بغداد،  هوالكو  اجتاح  ويوم  معينة؟،  سحابة  خراج 
املاء  وجه  على  ارتسمت  النهر،  يف  ابلكتب  ورمى 
عبارة ابحلرب األزرق: "أان خراج تلك السحابة الذي مل 

ص110(. )القرشي،1442هـ،  الرشيد"  يصل 
 فالقفلة هنا تسخر من تردِّي األحوال، وما أحدثه 
العباسية من  الدولة  التتار يف بالد املسلمني إابن هناية 
ختريب وإتالف لرموز احلضارة الثقافية والعلمية؛ حيث 
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إلقاء الكتب يف أهنار العراق. 
يف  األخرية  القصة  من  أيًضا  الساخرة  القفلة  وجند   
َعاِبَرٍة( قصة: "حنو" اليت يقول  قصص )َخرَاُج ُسُحٍب 
اخلمسة  ذات  فنادق  أبحد  قاعة  "يف   : القاصُّ فيها 
جنوم، أُقيمت ندوة عن النحو العريب. حضرها حمافظ 
الُعرف.  بذلك  يقتضي  الفندق كما  ومدير  املدينة، 
حني  بني  يقول  املشاركني  أحد  الفندق  مدير  مسع 
وآخر: "النحو طُِبخ حىت احرتق ". وعندما انتهت 
بفصل  قرارًا  مكتبه، وأصدر  إىل  املدير  عاد  الندوة، 
الفهم  تدين  من  تسخر  قفلة  وهذه   ." الطهاة  رئيس 
ولكنها  أحكاًما؛  وإصدار  اللفظ  ظاهر  على  والوقف 
أحكام جائرة كما يسخر القاّص ممن يتكلم يف غري فّنه؛ 

ابلعجائب. أييت  ألنَّه 
 7- القفلة التشكيلية: 

وفيها تكون هناية القصة ذات هناية جيتمع فيها آليات 
التشكيل والرسم والتلوين؛ مما ينجم عنها مكونة فضاًء 
قفلة  قفلتها  اليت  القصص  ومن   ، شاعرايًّ تشكيليًّا 
تشكيلية قصة "حرق": بعد اجتيازه دورة يف فنِّ كتابة 
مجيع  وأحرق  بيته،  يف  مستودع  إىل  هرول  الرواية، 
النسخ املركومة من رواايته اخلمسة، مث متعن يف ألسنة 
النار فَسْفَسَفت أصوات احلرية " )القرشي،1442هـ، 

ص110(.
"رأى  "قسٌم":  قصة  التشكيلية كذلك يف  القفلة  وجند 
ويهملون  الشمال،  ابجتاه  يرحلون  الناس  اهلدهد 
مهما كان  بنبأ  أَلحٍد  جييء  أال  ابهلل  أقسم  اجلنوب. 
مهًما حىت ولو كان خُيصُّ أمحر شفاه بلقيس" )القرشي، 

ص45(. 1442ه، 
  وترسم هذه القفلة يف القصتني لوحة تشكيلية ملنظر 
الدالة  احلارة  األلوان  تطبعها  أخَّاذ،  تشكيلي  انطباعي 
على الشحنة الدرامية يف توترها وأتزمها واضمحالهلا.

العربية  بثقافته  القاصُّ  يتصُف  التَّناصية:  القفلة   -8
واألجنبية الواسعة ينهل من معينهما مًعا؛ لذا رأينا أنَّ 

تناصية  قصص  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  معظم 
)أكثر من عشرين قصة(، وتشمل املعرفة اخللفية بداية 
القصة ووسطها وقفلتها على حدٍّ سواء، كما جند يف قصة 
"خراج، نبوءة، رسالة، علي بن اجلهم، شهر زاد، قسم، 
الليل واخليل، جناح الذل، وامعتصماه،  اليمامة،  زرقاء 
َشٌن وطبقٌة، مقربة، قفا نبك، أطالل، رجل أيب حنيفة، 
ملوخية، اثلوث، شبيه احلجاج، قضية، الفرزدق، سور، 
السخرية  القصص يف طياهتا:  حنو "، وحتمل كل هذه 
منها على  الباحث  يذكر  املضحك؛  والتهكم  اللطيفة، 
املثال قصة " قفا نبك": "مرت سيارة ابلقرب  سبيل 
من سقط اللوى، رأى سائقها رجلني أشعثني أغربين 

حنيلني، مالبسهما رثة، واقفنْي هناك يبكيان.
سأهلما:

ما األمر؟
ننفذ أمر سيدان امرئ القيس ابلوقوف هنا، والبكاء؛

ولكن امرأ القيس هلك منذ آالف السنني، هيا معي 
جتدان  حيث  بييت؛  إىل  آخذكما  بسياريت.  أقلكما 

والراحة. والشراب،  الطعام، 
رفًضا رفًضا قاطًعا، وقال له أحدمها:

لن نربح واقفني هنا نبكي حىت يرجع إلينا امرؤ القيس" 
)القرشي،1442هـ، ص79(.

القصة:"  هذه  يف  التناص  على  الدالة  األلفاظ  ومن 
يبكيان  هناك  أغربين-واقفنْي  اللوى-أشعثني  سقط 
-لوقوف هنا، والبكاء-لن نربح واقفني هنا نبكي(، 
الفكري،  اجلمود  من  وهتكم  سخرية  فيها  والقصة 

اهللكة! فيه  وإن كانت  اللفظ  بظاهر  والتمسك 
9- القفلة االنزايحية: 

القصة  خامتة  ابتعاد  حالة  يف  االنزايحية  القفلة  وأتيت 
الذي  األمر  األصلية؛  الرتكيبية  القاعدة  عن  وانزايحها 
يرتتب عليه تشويش الرتبة، كما يف قصة )لون(:"طلب 
من الشركة إيصال الكرسي املتحرك الذي طلبه منها 
إىل الغرفة رقم 77 يف املشفى. أوصلته إليه. نزعت 
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األربع  ذات  طفلته  صاحت  الورقي.  الغطاء  عنه 
سنوات: "لونه حلو. فضي. لون سيارة أخي عبدهللا 
)القرشي،1442هـ،   ." احلادث  هبا  وقع  اليت  نفسه 
ص14(؛  فقد انتهت هذه القصة جبملة انزايحية" اليت 
وقع هبا احلادث "؛ حيث هبا انتهاك للمستوى الرتكييب؛ 
)احلادث(  الفاعل  على  اجلملة  شبه  فيها  يتقدَّم  حيث 

والتقدمي. والتخصيص،  التبئري،  بغرض 
10- القفلة اإلنشائية: 

  ويف هذه القفلة جند أنَّ هناية القصة ال تنتهي بتقريٍر 
وخرب؛ بل تنتهي أبسلوٍب من أساليب اإلنشاء الطليب 
)أمر. دعاء. هني. استفهام...(،  كما يف قصة )متثيل(: 
مرور  دورية  أن  الحظوا  احلمراء،  اإلشارة  "قطعوا 
ابملرض.  يتظاهر  أن  أحدهم  من  طلبوا  تالحقهم، 
ذهبوا إىل أقرب مستشفى. اتبعهم رجل املرور حىت 
إنَّه  للطبيب:  قائلني  الطوارئ  قسم  رفيقهم  أدخلوا 
وقًتا  انتظاره  يف  ظلوا  العيادة:  ُأدخل  فجأة.  مرض 
أسرعوا  عيادته.  من  الطبيب  إليهم  خرج  طوياًل. 
وأحسن  أجركم.  هللا  عظم  هلم:  قال  يسألونه.  إليه 

ص15(. عزاءكم")القرشي،1442هـ، 
يف  جاءت  إنشائية(  )قفلة  خبامتة  القصة  انتهت  فقد 
هذه القصة يف صورة دعاء )عظم هللا أجركم. وأحسن 
عزاءكم(؛ كما انتهت أبمر يف قصة )محار(: "امتطيين 

)القرشي،1442هـ، ص59(. سيدي"  اي 
"اتركوها معي  أمر هو  وانتهت قصة )جنني( أبسلوٍب 
أتسلى هبا"؛ " ابلرغم من كل حماوالت األطباء، إال أنَّ 
اجلنني رفض اخلروج من بطن أمه ورمحها. سأهلم عن 
ا طبيعية. سأهلم عن  طبيعة درجة احلرارة فأخربوه أبهِنَّ
م ال يعرفون.   الرطوبة والرايح وحنو ذلك. اعتذروا أبهِنَّ
بعد فرتة  ليعرف كل ذلك.  طلب منهم ساعة ذكية 
قال هلم: إنَّ األجواء يف اخلارج ليست مشجعة حاليًّا 
الوقت. وافقوا. طلبوا  امنحوين بعض  على اخلروج. 
منه الساعة الذكية؟ قال هلم: اتركوها معي أتسلى هبا 

")القرشي،1442هـ، ص24(.
11- القفلة التأملية: 

إىل  أتملية  ورؤية  بنظرة  )القفلة(  القصة  ُخِتمت  وفيها 
تقول  قتٌل"   " قصة  يف  واإلنسان كما  والكون  الوجود 
القصة: "قرص اجلوع أطفاهلا. دخلت املطبخ. مل جتد 
يف الثالجة شيًئا ميكن أن تعده هلم. ُفوجئت ابلفقر 
رجاًل متكًئا هناك. تناولت سكيًنا، وفصلت رأسه عن 

جًدا. النحيف  جسده 
عند  أين.  إىل  تدري  ال  خرجت  الذعر.  انتاهبا     
ابب العمارة. احتضنها رجٌل أنيٌق. نظرت إليه. ابتسم 
)القرشي،1442هـ،  الفساد!"  أان  بنفسه:  عرَّفها  هلا 

ص14(.
األفراد  على  السلبية  اآلاثر  اخلامتة  هذه  وتبني    
واجملتمعات النامجة عن الفقر والفساد، وأضرارمها البالغة. 
القفلة املضمرة: وهي ذات هنائية تعتمد على   -12
اإلضمار واحلذف؛ حيث تتيُح القاصة للقارئ واملتلقي 
ملء الفراغ وأتويل النهاية كما يف قصة "هياط"، وقصة 
من  تسوَّل  موته  قبيل   :" "هياط  قصة  تقول  "حمو" 
مل  قبيلته...،  ألفراد  طعام  جللب  معونة  قبيلته  شيخ 
عزاء  سرادق  الشيخ  أقام  مأمته  ليلة  يف  ابال.  لطلبه 
بضعة مجال  األغنام، وحنرت  ُذحبت عشرات  كبري. 
املتويف جياع "  أفراد أسرة  يزل  للمعزين، ومل  إكراًما 

ص106(. )القرشي،1442هـ، 
فالنهاية حتمل إرسالية مضمرة؛ ليكمل القارئ خامتة 

احلبكة القصصية يف ضوء بداية القصة وعقدهتا.
  13- القفلة املتطابقة: 

  جند القفلة املتطابقة اليت تقوم على الطباق والتضاد يف 
قصص القاص كما يف قصة:" إيذاء "، وفيها مقابلة بني 
األحياء واألموات "للداللة على إظهار االستياء واالنزعاج 
والتضيق تقول القصة " نظر إليه املسؤول بشزر، وقال 
واليوم  شرك،  من  األحياء  يسلم  مل  هللا،  قاتلك  له: 
")القرشي،1442هـ،  أيًضا  األموات  ُتؤذِّي  أن  تريد 
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النهاية جند استياء وضيق قائم  ص99(. فهنا يف هذه 
على إيذاء األحياء واألموات على حدِّ سواء.

احلبكة  تؤثُث  خامتة  هي  الفضائية:  القفلة   -14
السَّردية حداًث وسياقًا، وهنايتها متعلقة ابملكان والزمان، 
كما يف القصة القصرية جًدا )نبوءة(: " بعد أن مسع 
سيحل  عظيًما  طوفااًن  أبنَّ  نبوءة ًألحدهم  أيوب 
مبدينتهم. شرع يف بناء سفينٍة. عندما فرغ من بنائها 

ص18(. )القرشي،1442هـ،  البحر"  جف 
حيت ختم القاص قصته )نبوءة( بفضاء البحر، وهو 
قالٌب مكاين استطاع التحكم يف احلبكة السَّردية سياقًا 

واحتواًء. 
15- النهاية املفاجئة:

مفاجئة،  بنهاية  القاص  قصص  معظم  تنتهي 
تصدم املتلقي مبعطياهتا السرايلية أو اخلارقة أو بصيغها 
التغريب؛  أو  التعجيب  إىل  اليت تستند  الفانطاستيكية، 
القصة؛  لقفلة  الغرائبية  املفاجئة  اخلامتة  نلحظ  حيث 
بقوة  واستبدله  العاجز،  القول  على  خرج  قد  فالسارد 
حلٌم  رسالة،  )سباق  قصص:  يف  واإلجناز كما  الفعل 
ابلتمليك،  منته  أتجري  تنبح،  استنساخ،  إسالٌم،  ليٌل، 

شهرزاد...(.
على  فقط كدليٍل  واحدة  قصة  هنا  الباحث  ويذكر   
النهاية املفاجئة قصة )استساخ(: "كثريًا ما كان أهله 
فهمه،  لقلة  ابجلحش  أو  ابحلمار  يلقبونه  ومعلموه 
يف  زمالئه  على  األوائل  من  وكان  ذلك كله،  جتاوز 
يف  ذلك  بعد  وختصص  واجلامعية،  الثانوية  املرحلة 
احتياج  لتخصصه  وكان  واندر،  دقيق  طيب  ختصص 
قوي لدى وزارة احلرب يف بلده؛ ألنَّه يتعلق بتطوير 
يف  استخدامها  ميكن  فريوسات  من  متطورة  مناذج 
استنساخه. الوزارة  فقررت  بيولوجية،  أسلحة  إنتاج 
ثالثة  من  أكثر  االستنساخ  عملية  استغرقت     
طبيًبا  ثالثني  من  أكثر  فيها  وعمل  بلياليهن،  أايم 
رؤية كيف  على  متلهًفا  الكل  وبينما كان  وعاملًا، 

تبدو النسخة املستنسخة منه، ُفوجئوا حبمار ضخم 
 " هِنيًقا  املستشفى  أرجاء  ميأل  العضالت  قوي  اجلثة 

ص14(. )القرشي،1442هـ، 
   تنتهي قفلة القصة، خبامتة مفاجئة غرائبية تتمثل 
يف حتول حقيقة الشيء إىل التصور السائد عنه ووجهة 
النظر فيه؛ حيث يبني السارد ترمجة األقوال السلبية إىل 

واقع عملي.
)َخرَاُج  قصص  هبا  اتصفت  أبرز مسة  ألنَّ  ونظرًا    
ُسُحٍب َعاِبَرٍة( هي مسة النهاية املفاجئة؛ لذا فإنَّ الباحث 
أبرز  من  إنَّ  القول:  ميكن  حيث  قليال؛  معها  سيقف 
َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  جًدا  القصرية  القصص  مميزات 
األغلب  يف  ا  إهنَّ حيث  األحداث؛  يف  السريع  اإليقاع 
رابطة  يف  األحداث  جيمع  مما  وإن  نسبيًّا،  قليلة  األعم 
حيث  املفاجئة؛  النهاية  على  االعتماد  هو:  انجحة 
تنتهي القصة هناية غري منطية أو مألوفة فهي على غري 
يتوقع   القارئ، مما يسبب إحداث دهشة كبرية لديه، 

2010ه، ص1(. بكر،  )أبو  انظر: 
َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  معظم  هناية  وكانت     
ذلك  على  تدل  اليت  القصص  هذه  ومن  متوقعة،  غري 
دخول  سبب  يكون  أن  املتوقع  حيث  )عزاء(؛  قصة 
)عزاء( قصة  إنَّ  إال  السوء،  رفقاء  أو  الشيطان  النار 

كانت هنايتها غري مألوفة فسبب دخول النار هو إمام 
: "رأيته منخرطًا يف بكاء مّر، وهو  املسجد يقول القاصُّ
"حسيب  يردد:  وأخرى كان  فينة  بني  العزاء،  يتلقى 
هللا عليه...، ألقى اببين يف النار، سأهلم أحدهم: من 
هو؟ أجابه بصوت ختنقه العربات: إمام املسجد الذي 
كان خُيطب اجلمعة قبل سنتني " )القرشي،1442هـ، 

ص109(.
  ونلمس ذلك أيًضا يف قصة  )متثيل(: اليت سلك فيها 
أبطال القصة ادعاء املرض، فإنَّه أدَّى إىل املوت الفعلي  
متثيل؛  يف  متثياًل  األمر  حيث كان  املتوقع؛  غري  على 
لكن الغريب أنَّ هذا التمثيل صار حقيقة واقعة  يقول  
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دورية  أنَّ  احلمراء، الحظوا  اإلشارة  "قطعوا   : القاصُّ
مرور تالحقهم، طلبوا من أحدهم أن يتظاهر ابملرض. 
ذهبوا إىل أقرب مستشفى. اتبعهم رجل املرور حىت 
إنَّه  للطبيب:  قائلني  الطوارئ  قسم  رفيقهم  أدخلوا 
وقًتا  انتظاره  يف  ظلوا  العيادة:  ُأدخل  فجأة.  مرض 
طوياًل. خرج إليهم الطبيب من عيادته. أسرعوا إليه 
يسألونه. قال هلم: عظم هللا أجركم. وأحسن عزاءكم 

ص15(.    )القرشي،1442هـ،   "
إىل  انضمامه  من  فرتة  بعد  اليت  )رسالة(  قصة  وتقول   
مجاعة دينية متطرفة، استحوذ عليه وسواس قهري هتيأ له 
معه كثريًا ما يسمع صواًًت يقول له: "اذبح ابنك الوحيد 
ذا العامني من العمر تقراًب إىل هللا )عزَّ وجل(، تكررت 
عليه منامات يف االجتاه نفسه. حدَّث نفسه أبنَّ هذا 
أخذ  ليلة  وذات  إميانه.  قوة  ليخترب  هللا؛  من  ابتالٌء 
طفله من املنزل خلسة، ويف ساحة خالية يف اجلوار، 
وعندما  خمبئه،  من  سكيًنا  وتناول  للجبني،  ابنه  تّل 
ثغاء كبش  بذحبه، مسع  يهم  رقبة طفله  وضعها على 
ميأل األرجاء. رفع رأسه وإذا به أمام كبش أملح ذي 
قرنني. ابتسم، حاول االقرتاب من الكبش؛ ليمسك 
به ويذحبه قراباًن بدياًل من ابنه؛ ولكن الكبش نطحه 
ص20(؛  )القرشي،1442هـ،  صريعا"  أردته  نطحة 
حيث قتل الكبش الرجل املريض ابلوسواس القهري وهو 

أمر غري متوقع. !!:".
واملكر  اخلبث  أنَّ  تشهد(  )قصة  يف  أيًضا  وجنده     
يُؤدِّي إىل حدوث اجللطة القاتلة واملوت، وليست كثرة 
احلوادث كما هو متوقع، ويف هذا يقول القاصُّ يف )قصة 
تشهد(: "قال لصديقه بفرح: -احلمد هلل وقعت يل 
من  أدىن  أو  قوسني  قاب  فيها  عدة كنت  حوادث 
املوت، ويف كل مرة يلهمين هللا ذكر الشهادة. قال له 
صديقه اخلبيث مازًحا: مسعت ذات مرة أن من يذكر 
الشهادة عند احتمال مت ال يقع سينساها عند ميتته 
احلقيقية. فزع كثريًا. ُأصيب جبلطة. ُتويف من دون أن 

)القرشي،1442هـ، ص103(. يتلفظ ابلشهادة" 
ا ينبغي أال تكون خمتصرة   ومهما كانت هناية القصة، فإهنَّ
استقراء  إىل  حيتاج  مما  الكثري؛  للقارئ  ترتك  متعجلة 
وإعمال العقل لتوقع النهاية، كما ينبغي أال تكون مثقلة 
ابلوصف للمعلومات املتخصَّصة، وكذلك ال ينبغي أن 
تركز  أو  رئيسة  مشكلة  حل  بعد  هدف  دون  تستمر 
عالقات  ترتك  أال  وينبغي  اثنوية.  شخصيات  على 
الشخصيات كما كانت يف البداية أو تتخلَّى عن احللِّ 

)اجلهين، 2001م ص192(. أن حيصل.  قبل 
املبحث الثالث: التشكيل اللغوي يف قصص )َخَراُج 

ُسُحٍب َعاِبَرٍة(:
يعتمد  فّن كتايب  مبثابة  جًدا  القصرية  القصص  تـَُعدُّ   
اعتماًدا كبريًا يف تلفظه وملفوظه على إسرتاتيجية يف غاية 
اإلحكام، تعتمد بشكٍل كبري على ألفاظ نسقية مدبرة، 
تعمل على أن تكون البنية السَّردية قائمة على التسريد 
تُؤدِّي  قصصية  فنية  صياغة  ضوء  يف  الداللة  وحتبيك 
ومفارقة  الواقع،  يف  الالمتوقع  من  املتلقي  إدهاش  إىل 
املعىن إىل نقيضه، وجميء هناية مفاجئة غري متوقعة )أبو 

أعبو،2018م(. إمساعيل، 
  ويعتمد أسلوب القصص القصرية جًدا على املفردة 
ال  هذه  األسلوب،  معادلة  يف  فالكلمة  اجلملة،  وليس 
مكان هلا إذا كان ميكن االستغناء عنها، وهو ما ُيسمَّى 
اقتصاد اللغة، وهي تكون يف سطر أو سطرين أو عدة 
ا أطول  أسطر تكتمل بنهايتها القصة، ويرى البعض أهنَّ

من ذلك. )املخزجني، حممد، 2007م، ص6(.
 ويتناول الباحث يف هذا املبحث التشكيل اللغوي 
يف القصص القصرية جًدا )خراج سحب عابرة(: احلوار 

والسرد على النحو اآليت:  
 إنَّ لغة القصة القصرية جًدا ال حتتمل حوارات وشروح 
وتفصيالت مثل: املقالة والرواية والقصص القصرية؛ فلغة 
وترميز، وحذف  وإحياء  إجياز  لغة  القصرية جًدا  القصة 
إبداعي، وإيقاعات متعددة يف عبارات حمددة...، إىل 
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مّنا  استعارة  أو  جماز  جمملها  يف  اللغة  تصبح  أن  حدٍّ 
سرقت كل   " )ساعة(:  قصة  القاص يف  قول  جند يف 
وقته..." )القرشي،1442هـ، ص48(، وال خيفى علينا 

ما يف هذه العبارة من استعارة مكنية. 
من  للغاية  ة  حمدود  جًدا  القصرية  القصص  ولغة   
من  اللغة  مع  تتعامل  فهي  الكلمات،  عدد  حيث 
عامل  إىل  حتيل  لغة  لكنها  احلادة؛  التكثيف  منظور 
متسع من خالل ما توحي به من دالالت، )املناصرة، 
القصة  ذلك  أمثلة  ص270(.ومن  حسني،2012م، 
أبوه  له  أهدى  "مبناسبة جناحه  )ساعة(:  جًدا  القصرية 
ساعة ذكية. سرقت كل وقته. أخفق يف أول اختبار " 
)القرشي، خلف، ص48(، فمن خالل كلمات قليلة 
ال تتعدى )أربع عشرة كلمة( استطاع القاصُّ أن يبني 
لنا اآلاثر السلبية للتقنية واالنشغال هبا وإدماهنا وتبديد 
الساعات الطوال معها، وجتعل املرء يعيش معها حياة 
افرتاضية تشغله عن قيامه بواجبات يف حياته الواقعية؛ 
مصريه  فيكون  مذاكراته؛  عن  الطالب  ينشغل  حيث 
)ساعة( هذا  القصرية جًدا  القصة  بيَّنت  الرسوب كما 

معدودة.  يف كلمات  األثر 
الرئيسة،  املفيدة  الدعامة  احلوار  يـَُعدُّ  احلوار:  أواًل: 
وجناحه،  موهبته  حُتدد  استعماله  يف  القاص  ومهارة 
جًدا،  القصرية  القصة  يف  أمٌر ضروري  الواضح  واحلوار 
التأكيد على أنَّ كلَّ شخصية  ويتطلب احلوار الواضح 
هلا ميزهتا اخلاصة وطابعها اخلاص، ونوع كالمها اخلاص؛ 
وكل كلمة يف احلوار جيب أن تضيف مدلواًل )اجلهين، 

ص86(. مانع،2001، 
 كما يُعدُّ احلوار وسيلة معتمد يتم من خالهلا نقل 
أقوال شخصيات القصة، وبه تتضح مواقفها، وما يدور 
يف داخلها من أفكاٍر ومشاعَر وأحاسيس، وللحوار دوٌر 
يف تواصل الشخصيات فيما بينها، وبني املتلقي بعيًدا 
عن سلطة السارد وتدخله )اخلليفي، 2012م،240(.
 وال حتتاج القصة القصرية جًدا إال كلمات قليلة حتيل إىل 

مرجعية إحيائية، وهذا بدوره يُؤدِّي بدوره إىل حواٍر قصري 
قد حتتاجه، مكثف إىل أقصى حدود التكثيف، يُعطي 
من جهة، وخُيفي من جهة أخرى )البحريي، 2015، 
التكثيف  غاية  يف  داخليًّا  حوارًا  جند  حيث  118(؛ 
القصة  يف  السَّردية  الداللة  خالل  من   َ وبـنيِّ وُعرِّف 
القصرية جًدا:" استيقظت صباًحا انشطة مبتهجة، هي 
أجاهبا النوم،  لوحت له بيديها مودعة...وبنظرة معربة 
قالت له: شكًرا حبييب. أجاهبا النوم: أان يف خدمة كل 
من يعاين األرق والسهر والتعب" )القرشي،1442هـ، 

ص17(.
قصة  يف  مكثف  وحوار  قليلة،  كلمات  جند   كما 
لك  عمل  أي  تنشر  مل  ملاذا  صديقه:  )تنبح(:"سأله 
بعد روايتك األوىل اليت صدرت منذ مخس سنوات؟ 
أجابه: قافليت ال حَُتسن السري ما دامت الكالب تنبح 
بكثرة  إحياٌء  ذلك  ويف  ")القرشي،1442هـ، ص17(، 
مواصلة  ذلك عن  فصرفه  رواايت  من  ُيكتب  ملا  النقد 

الرواية. جمال  يف  الكتابة 
وهناك أنواٌع للحوار: حواٌر داخلي، الكالم فيه من 
يتم  وفيه  خارجي،  وحواٌر  ذايت(،  )بوح  وإليها  الذات 

من شخٍص آلخر. احلوار  توجيه 
 ومن مناذج احلوار الداخلي يف قصص )َخرَاُج ُسُحٍب 
َعاِبَرٍة(، ما ورد يف قصة )غراب(: أبصر الغراب الناس 
مواتهم،  جثث  حيرقون  العامل  من  متفرقة  أحناء  يف 
وآخرين حينطوهِنا، وغريهم جيمدها وحيتفظ هبا، لعن 
يف سره جدَّه الذي تعلم منه قابيل كيف يواري سوءة 
أخيه! )القرشي، 1442ه، 17(؛ حيث جند يف القصة 

احلوار الداخلي كما يف كالم الغراب لذاته.
 ومن مناذج احلوار اخلارجي يف قصص )َخرَاُج ُسُحٍب 
َعاِبَرٍة( كما جنده يف قصة )متثيل( " تقول القصة: "قطعوا 
تالحقهم،  مرور  دورية  أنَّ  احلمراء، الحظوا  اإلشارة 
طلبوا من أحدهم أن يتظاهر ابملرض. ذهبوا إىل أقرب 
رفيقهم  أدخلوا  حىت  املرور  رجل  اتبعهم  مستشفى. 
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فجأة.  مرض  إنه  للطبيب:  قائلني  الطوارئ  قسم 
خرج  طوياًل.  وقًتا  انتظاره  يف  ظلوا  العيادة:  ُأدخل 
إليهم الطبيب من عيادته. أسرعوا إليه يسألونه. قال 
)القرشي،  عزاءكم"  وأحسن  أجركم.  هللا  عظم  هلم: 
خلف، ص15(؛ حيث جند حوارًا متباداًل بني الطبيب 

احلمراء. اإلشارة  قطعوا  الذين  واألصدقاء 
 السرد:

من  يتم  وتقنية  إبداعية  "خيارات  السرد  يـَُعدُّ   
)السحيباين،  فنية"،  قصة  إىل  احلكاية  حتويل  خالهلا 
هناك  أنَّ  النُّقاد  بعض  ويرى  مها، 1410، ص24(، 
ضوء  يف  وذلك  واحدة  حكاية  حلكي  الطرق  ماليني 
األهداف اليت نرمي إليها، ومن هنا" فإنَّ الشخصيات 
ونقلها"  تقدميها  طريق  عن  أمهيتها  تتجلى  واألحداث 

ص55(. 2014م،  )آغا، 
خالل  من  جًدا  القصرية  القصة  يف  السرد  ويتحقق   
)األحداث  الرئيسة  السردي  البناء  عناصر  اكتمال 
طرائق  ومن  الزمان(  املكان،  الشخصيات،  املتنامية، 
وأساليب معينة، تعمل على بقاء جوهرها السردي مع 
التخلص من اجلزئيات واالستطرادات، اليت ال متثل أي 
جنده  مثاًل  األحداث  فتنامي  مهمة؛  غري  وتـَُعدُّ  أمهية، 
على  تزيد  اليت ال  القصص،  بوضوح يف  مبعامله حاضرًا 
أجزاء  من  جزٍء  أتخذ كل  ال  لكنها  عشر كلمات؛ 
التنامي بكل جتلياته؛ بل يكفيها كلمة واحدة تشري إىل 
وقوع تقدم يف احلدث وتطور، فهي تقوم برصد حلظة 
ص118-117(،  2015م،   البحريي،   ( التغيري، 
له  أهدى  جناحه  )ساعة(:"مبناسبة  قصة  ذلك  ومثال 
أول  يف  أخفق  وقته،  سرقت كل  ذكية،  ساعة  أبوه 

ص48(. خلف،  )القرشي،  اختبار" 
 وهناك العديد من املعايري الفنية، اليت تعمل على أن 

يعمق السرد حيويته وفاعليته من أبرزها:
استخدام الفعل املضارع املعرّب عن ضيق الذات - 

املبدعة من راتبة التكرار:

تثبيت  على  يعمل  اللغوي  التَّشكيل  جند  حيث   
ورصد  حصر  خالل  من  النَّص  يف  السَّردية  الفاعلية 
من خالل  املتلقي  أمام  جبالء  وتثبيتها  املشهد،  حركية 
الذات  ضيق  عن  املعرب  املضارع  الفعل  استخدام 
املبدعة من راًتبة التكرار، وإبراز أتثريه احلسي واملعنوي 

ص119(. )البحريي،2015م، 
 كما يف استخدام الفعل املضارع يف قصة )خراج(: وهو 
يتساءل ملاذا مل يصله خراج؟... أان خراج تلك السحابة 

الذي مل يصل الرشيد! )القرشي، 1442هـ، ص13(.
)ورقة  قصة  يف  املضارع  الفعل  استخدام  وكذلك   
مسعود(:" كان مسعود جيزم أبنَّه من املتفوقني منذ نعومة 
لو حيصل  يتمىن  أنَّه  القول ألصدقائه،  أظفاره، ويكرر 
األدىن  احلد  إىل  الطالب  إجابته...؛ليصل  ورقة  على 
)القرشي،  الفصل"  هذا  يف  التخرج  ليمكنه  للنجاح؛ 

ص37-36(. 1442هـ، 
تشكيل النُّصوص من مجل فعلية قصرية:- 

 وترصد هذه اجلمل احلدث، وتعكس منوه وتطوره، 
املفاجئة؛ حيث ورد ما يزيد  املفارقة أو  انتقاالته  وتربر 
مجل  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  نصوص  من   %95 على 
احلمراء،  اإلشارة  قطعوا  الرشيد،  مات  قصرية:  فعلية 
راودته عن نفسه، حلقت هبا، انتقل اليوم إىل منزله ُعِرف 
سأله  حيواانت،  أبصوات  الغابة  عجَّت  معاانته،  عنه 

زوجته... وجد  صديقه، 
قصر املقاطع الوصفية: - 

  جاءت املقاطع الوصفية قصرية جًدا مبا يتناسب مع 
حجم القصص القصرية جًدا ومستوى تركيزها، خبالف 
املقاطع اليت جندها يف الرواية وكذلك الزخارف اللغوية؛ 
إذ مل تصل إىل حدِّ التقعر اللغوي، ومل تصبغ النص بصبغة 

التصنع والتكلف )السحيباين، 2013م، 470(.
عائٌد  "وهو   : القاصُّ فيها  يقول  اليت  )إسالم(  قصة   
ذات ليلة إىل الطائف قادًما من جدة، تعطلت سيارته 
هاتًفا  ميلك  يكن  مل  )كرى(،  جبل  أسفل  املتواضعة 
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نقاال، ترجل من السيارة ظل يشري إىل السيارات لعل 
إحداها تتوقف ملساعدته، طال وقوفه، مل تتوقف له 
تتوقف،  بسيارة  ُفوجئ  يئس،  أن  وبعد  سيارة،  أي 
كان سائقها فلبيين اجلنسية، فهم مراده رغم ضعف 
رفض  الطائف،  يف  منزله  إىل  معه  أقله  العربية،  لغته 
أن يتقاضى أي مبلغ مقابل صنيعه هذا، سأل الرجل 
)القرشي،  أنت مسلم؟ - ال"  الفلبيين: هل  السائق 

ص24(. 1442هـ، 
 فالقصة هناك تدور حول أخالق الفلبيين غري املسلم، 
الذي ساعد احملتاج وقت الشدة دون مقابل، وهو ما 
مل يقم به أحد من بين جلدتنا، فلم يسرف القاص هنا 
فلبيين  سائقها  بقوله:  اكتفى  ا  وإمنَّ السائق،  وصف  يف 
اجلنسية وعن دينه سأله الرجل: هل أنت مسلم؟ - ال".

نتائج الدراسة: 
من خالل مباحث الدراسة مت التوصل إىل النتائج اآلتية:

تعتمد نصوص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة( على التكثيف - 
لقصص  الرتكيبية  البنية  يف  التشكيلي  واإلجياز 
تزيد  ال  اليت  املفردة،  العناوين  يف  اجملموعة كلها 
نصًّا  وسبعني  مثانية   )78( يف  واحدة  على كلمة 
وال  اجملموعة،  عناوين  جمموع  )81%(من  بنسبة 
تزيد العناوين الثنائية والثالثية على مثان عشرة قصة 

.)%19(
 كلمات قصص )َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة( قليلة حتيل - 

إىل  مكثٌف  قصرٌي  وحوارها  إحيائية،  مرجعية  إىل 
التكثيف. حدود  أقصى 

َعاِبَرٍة( تعتمد على -   معظم قصص )َخرَاُج ُسُحٍب 
اللطيفة  والسخرية  التهكم  على  القائم  التناص 
املضحكة، وهذا يدل على ثقافة القاصِّ ابلنصوص 
األدبية العريب واألجنيب يف خمتلف عصور األدب، 

اإلبداعية.  الفنية  القصصية  ومهارته 
 إنَّ أكثر القفالت وروًدا يف القصص القصرية جًدا - 

)َخرَاُج ُسُحٍب َعاِبَرٍة( هي القفلة الساخرة، والقفلة 

ويرجع  الشاعرية  القفلة  وروًدا  وأقلها  املفاجئة، 
الباحث سبب ذلك إىل اعتماد القاصِّ على املفارقة 
املوضوعية بشكٍل كبري جًدا، مقارنة ابعتماده على 

الصورة الشعرية يف قصصه. 
ابألحداث -  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص  متيزت 

السريعة، واعتماد معظمها على هناية مفاجئة غري 
انتهت هناية غري منطية،  القصص  متوقعة؛ فمعظم 
تعجب  إحداث  يسبب  مما  القارئ؛  يتوقعها  وال 

املتلقي. لدى  ودهشة كبرية  ومفاجأة 
التكثيف -  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  وردت يف قصص )َخرَاُج 

من  بعض  جاءت  حيث  احلذف؛  وثقافة  الداليل 
النصوص مفتوحة حتتمل أتويالت عدة يتفاعل فيها 
)اتصل  نصِّ  الذاتية كما يف  رؤيته  املتلقي حسب 

و)استنساخ(. و)سباق(،  نصل(، 
مكثفة -  قصرية  َعاِبَرٍة(  ُسُحٍب  )َخرَاُج  قصص 

تعتمد على اإلحالة بطريقة إحيائية شعرية، ومعظم 
أو  أفكاره  على  حييل  حيث  خارجية؛  اإلحاالت 
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مستوى أتثري برانمج إرشادي لتنمية بعض املهارات النفسية لدى عينة من الرايضيني يف 
جامعة  حفر الباطن ابململكة العربية السعودية

 أ.د.أمحد بن عبدالرمحن احلراملة

أستاذ علم النفس الرايضي- جامعة حفر الباطن

The level of effect of a counseling program to develop some psychological 
skills among a sample of athletes at the University of Hafr Al-Batin in the 

Kingdom of Saudi Arabia
Dr.Ahmed  Alharamlah

Professor of Applied Sport Ps chology-   University of Hafr Al Batin

الكلمات املفتاحية: الربانمج، املهارات النفسية.
لتنمية  إرشادي؛  برانمج  أتثري  على مستوى  التعرف  إىل  البحث  امللخص: هدف 
املهارات النفسية لدى عينة من الرايضيني يف جامعة حفر الباطن ابململكة العربية 
 )30( من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت  التجرييب،  املنهج  الباحث  استخدم  السعودية، 
مت  ُقسِّ وقد  الباطن،  حفر  جبامعة  اآلداب  يف كلية  الرايضيني  الطالب  من  طالًبا 
العينة  واُخِتريت  جمموعة،  يف كلِّ  طالًبا   )15( بواقع  وضابطة  جتريبية،  جملموعتني: 
ابلطريقة العمدية، واستغرق تطبيق الربانمج )6( أسابيع مبعدل أربع جلسات تدريبية 
ابألسبوع، وأشارت النتائج إىل أنَّ الربانمج املطبق على اجملموعة التجريبية له أتثرٌي 
اآلداب جبامعة حفر  الرايضيني يف كلية  لدى  النفسية  املهارات  بعض  على  إجيايبٌّ 
الباطن، وأوصى الباحث أبنَّه من الضروري إجراء اختبارات دورية للمهارات النفسية 

على الرايضيني يف كلية اآلداب جبامعة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية.

Key Words: program, psychological skills.
  Abstract: The aim of this research is to identify the level 

of influence of a guidance program for the development of psy	
chological quality amongst subjects of athletes at Hafr Al-Batin 
University in the kingdom of Saudi Arabia. The researcher used 
the experimental method. The subject of the study consist of (30) 
athletic students from the college of Arts at Hafr Al-Batin Uni	
versity. They were divided into experimental and control groups 
of 15 students per group. The subjects were chosen in a deliber	
ate manner, and the application of the program took (6) weeks at 
the rate of four training sessions per week. The results indicate 
that the program applied to the experimental group has a positive 
impact on some psychological skills for athletes in the Physical 
Education Department at the college of Arts at the University 
of Hafr al-Batin. The researcher recommends the necessity to 
conduct periodic tests of psychological skills on athletes in the 
Physical Education Department at the college of Arts in the Uni	
versity of Hafr Al-Batin, Saudi Arabia.  .



أ.د.أمحد بن عبدالرمحن احلراملة: مستوى أتثري برانمج إرشادي لتنمية بعض املهارات النفسية لدى عينة من الرايضيني ...56

مقدمة:
زايدة  يف  فعَّالة  بصورٍة  الرايضي  النفس  علم  ُيسهم 
مستوى  وتطوير  وتنمية  وقدراهتم،  الرايضيني  كفاءة 
املدرب  به  يقوم  ما  خالل  من  وذلك  لديهم،  األداء 
أثناء  النفسية وقوانينها  للمعارف  من مهام ابستخدامه 
عملية التدريب؛ وأن يُدرك العالقة املتبادلة بني احلاالت 
الرايضية؛  املبارايت  أثناء خوض  والنفسية  الفسيولوجية 
وبذلك يكون قد استثمر الطاقات الكامنة لدى العبيه، 

ومن مثَّ يستطيع حتقيق اإلجناز املطلوب.
وتـَُعدُّ املهارات النفسية اليت يتميز هبا الالعبون هي 
والتدريب  واملران  التعلُّم  طريق  عن  تعلُّمها  ميكن  قدرة 
مهمة  النفسية  فاملهارات   ،)193  :2002 )عالوي، 
الالعبني  مُُتكِّن  اليت  فهي  الرايضية،  املهارات  أداء  عند 
النفسية ومُتنع دخول  الوصول إىل احلالة  الرايضيني من 
الرايضي )ابهي،  النشاط  إىل  واملشتتة  السلبية  األفكار 

وجاد، 1999: 59(.
وقد أصبح يُنظر إىل املهارات النفسية كأحد املتغريات 
املتطلبات  مع  إىل جنب  جنًبا  هبا  االهتمام  اليت جيب 
يعتقد  لذلك  واخلططية؛  الرايضية  واملهارات  البدنية 
الباحثون أنَّ بعض الالعبني ميتلكون قدرات ومهارات 
نفسية تساعدهم على مواجهة الضغوط، وتركيز االنتباه، 
واقعية  بصورة  ولكن  التحدي؛  تستثري  أهداف  ووضع 
على  الرايضيون  فاألبطال   ،)30  :2000 )راتب، 
حيث  من  كبرية؛  بدرجٍة  يتقاربون  الدويل  املستوى 
العامل  وحيدد  واخلططي،  واملهاري  البدين  املستوى 
النفسي نتيجة الالعبني أثناء املنافسة؛ حيث يؤدِّي دورًا 
وقد  الفوز)الكريزي،2008:250(،   حتقيق  رئيًسا يف 
قسَّم عالوي املهارات النفسية إىل ستة جماالت: القدرة 
على االسرتخاء، القدرة على مواجهة القلق، القدرة على 
الرايضي،  اإلجناز  دافعية  ابلنفس،  الثقة  االنتباه،  تركيز 

والقدرة على التصور )عالوي،1998: 543(.
على  يتوقف  الالعبني  عند  الرايضي  التفوق  وألنَّ 

مدى استفادهتم من مهاراهتم النفسية بشكل ال يقلُّ عن 
االستفادة من قدراهتم البدنية، فهي تساعدهم على تعبئة 
قدراهتم وطاقاهتم اجلسمية؛ لتحقيق أقصى وأفضل أداء 
رايضي، فإنَّ هناك حاجة ضرورية لتطوير هذه املهارات 
من خالل تدريبات وبرامج خاصة لذلك الغرض؛ هي 
برامج التدريب للمهارات النفسية اليت تطبق ويدرك من 
خالهلا أمهية هذه املهارات؛ لذلك جاءت هذه الدراسة 
لتسلط الضوء على مستوى أتثري برانمج إرشادي لتنمية 
يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات  بعض 

جامعة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية.
مشكلة البحث:

واألداء  النفسية  العوامل  بني  وثيقة  عالقة  هناك 
واملستوى الرايضي الذي يظهره الالعب، وتـَُعدُّ املهارات 
الالعب  حيتاجها  اليت  العوامل  هذه  أحد  النفسية 
النفسية،  واستعداداته  قدراته  مستوى  ملعرفة  ابستمرار؛ 
وتطوير  الالعبني  إعداد  يف  أساسيًّا  دورًا  تُؤدِّي  كما 
رايضية  مسابقة  أي  نتيجة  حتديد  كذلك  أدائهم، 
خيوضوهنا ومستوى أداء الالعبني فيها؛ لذلك كان لزاًما 
النفسية  املهارات  لتنمية  املبكر  التخطيط  املدربني  على 
املنافسات  الفوز يف  مُُتكِّنهم من حتقيق  للرايضيني حىت 
جبانب إعدادهم البدين واملهاري واخلططي، ويف الوقت 
جمال  يف  اإلرشادية  الربامج  نتائج  فيها  أظهرت  الذي 
تطوير األداء البدين واملهاري فاعلية كبرية يف حتسني أداء 
الرايضيني، إال إنَّ املهارات النفسية مل حتَظ بنفس القدر 
من االهتمام ابلتدخل اإلرشادي أو التدرييب، مما جيعلنا 
املهارات  لتنمية  اإلرشادية  الربامج  إىل  ضرورية  حباجة 
وإعداده  بتهيئته  يكمن  وذلك  الالعبني؛  عند  النفسية 
اجليد للمنافسات الرايضية من خالل التخطيط املبكر 
لتنمية املهارات النفسية للرايضيني، كما وأنَّه ومن خالل 
عمل الباحث يف كلية اآلداب جبامعة حفر الباطن الحظ 
حفر  جامعة  يف  الرايضيني  الطلبة  من  عدًدا  هناك  أنَّ 
م  الباطن لديهم ضعٌف يف مستوى املهارات النفسية، وأهنَّ
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حباجة إىل تنمية وتطوير هذه املهارات اليت من شأهنا أن 
تؤثر يف مستوى أدائهم؛ لذا قام الباحث هبذه الدراسة 
اليت هتدف إىل التعرف على مدى أتثري برانمج إرشادي؛ 
يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات  لتنمية 

السعودية. العربية  الباطن ابململكة  جامعة حفر 
أمهية البحث: 

جاءت أمهية الدراسة لتحقيق ما يلي:
1. املساعدة يف التعرف على مستوى املهارات النفسية 
جامعة  اآلداب-  يف كلية  السعوديني  الرايضيني  لدى 
حفر الباطن، وتعديل نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة 

لديهم.
الرايضيني  لدى  النفسية  املهارات  وتنمية  2. تطوير 
يف  أدائهم  لتحسني  ؛  مهارايًّ وهتيئتهم  السعوديني، 

املختلفة. الرايضية  املسابقات 
اإلرشادية  الربامج  عمل  جمال  يف  الباحثني  3. إفادة 

النفسية. مهاراهتم  وتنمية  ابلرايضيني  اخلاصة 
أهداف الدراسة: 

املهارات  تنمية  على  يعمل  تدرييب  برانمج  1. تصميم 
حفر  جبامعة  اآلداب  يف كلية  الرايضيني  لدى  النفسية 

السعودية. العربية  ابململكة  الباطن 
2. التعرف على أثر الربانمج اإلرشادي على تنمية بعض 
جامعة  يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات 
القياسني  بني  السعودية؛  العربية  ابململكة  الباطن  حفر 

الضابطة. أفراد اجملموعة  القبلي والبعدي لدى 
3. التعرف على أثر الربانمج اإلرشادي على تنمية بعض 
جامعة  يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات 
القياسني  بني  السعودية؛  العربية  ابململكة  الباطن  حفر 

التجريبية. أفراد اجملموعة  القبلي والبعدي لدى 
البعديني  القياسني  بني  الفروق  داللة  على  4. التعرف 
بعض  تنمية  على  والتجريبية  الضابطة  للمجموعتني 
الرايضيني يف جامعة  النفسية؛ لدى عينة من  املهارات 

السعودية. العربية  ابململكة  الباطن  حفر 

فرضيات الدراسة:
1. تُوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسني  بني   )α≤05,0(
عينة  لدى  النفسية؛  املهارات  بعض  على  التجريبية 
العربية  الباطن ابململكة  الرايضيني يف جامعة حفر  من 

السعودية.
2. تُوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
)α≤05,0( بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة 
عينة  لدى  النفسية؛  املهارات  بعض  على  الضابطة 
العربية  الباطن ابململكة  الرايضيني يف جامعة حفر  من 

السعودية.
3. تُوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
للمجموعتني  البعديني  القياسني  بني   )α≤05,0(
لدى  النفسية؛  املهارات  بعض  يف  والتجريبية  الضابطة 
ابململكة  الباطن  حفر  جامعة  يف  الرايضيني  من  عينة 
للمجموعة  البعدي  القياس  لصاحل  السعودية  العربية 

التجريبية.
مصطلحات الدراسة: 

1.الربانمج اإلرشادي: 
"هو االستخدام األمثل جملموعة من الطرائق التدريبية 
اجملربة علميًّا يف السابق؛ ألجل تطوير وحتسني الصفات 
مبستوى  واالرتفاع  والنفسية،  واخلططية  والفنية  البدنية 
رايضي  هدٍف  لتحقيق  لالعبني؛  الرايضي  األداء 

.)2010 حمدد")املوىل، 
برانمج  أبنَّه:  اإلرشادي  الربانمج  الباحث  يُعرَّف 
خمطط ومنظم مبينٌّ على ضوء األسس العلمية، يتضمن 
من  هبا  يرتبط  وما  اإلرشادية  اخلدمات  من  جمموعة 
الربانمج من خالل  تقييم هذا  أنشطة وتدريبات، ويتم 
النفسية  املهارات  بعض  تنمية  يف  جدواه  مدى  قياس 
ورفع مستوى أداء الالعبني الرايضيني، وهذا ما قام عليه 

الدراسة. يف  املستخدم  الربانمج 
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2.املهارات النفسية: 
"هي عبارة عن قدرة ميكن تعلُّمها وإتقاهنا عن طريق 
التعلُّم واملران والتدريب، فالالعُب الرايضي لن يستطع 
اكتساب وتعلُّم وإتقان املهارات احلركية كالتصويب أو 
التمرير أو اإلرسال أو غري ذلك من املهارات احلركية إال 
إذا تعلمها، وتدرب عليها لدرجة اإلتقان، وينطبق ذلك 
الرايضي  الالعب  يستطيع  فلن  النفسية  املهارات  على 
إتقاهنا إال إذا تعلَّمها وتدرب عليها" )عالوي، ورضوان، 

.)21 :1987
الدراسات السابقة:

1. أجرى سويدان )2015( دراسة هدفت إىل التعرف 
على فاعلية استخدام برانمج تدرييب مقرتح على اللياقة 
القدم حتت سن 14 سنة يف  البدنية لدى انشئي كرة 
التجرييب؛  املنهج  الباحث  استخدم  وقد  الغربية  الضفة 
مت  وقد اشتملت عينة الدراسة على )30( انشًئا ُقسِّ
بلغت )15( من انشئي  إىل جمموعتني: األوىل جتريبية 
بواقع  ضابطة  والثانية  القدم،  لكرة  الواعدين  أكادميية 
ملدة  وطُِبق  النابلسي،  االحتاد  اندي  من  انشًئا   )15(
أسبوعيًّا،  تدريبية  وحدات  ثالث  بواقع  أسابيع   )8(
إىل  النتائج  وأشارت  العمدية،  العينة  الباحث  واختار 
البعدي  القياس  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٍق  وجود 
اجملموعتني  أفراد  بني  الدراسة  قيد  املتغريات  مجيع  يف 
التجريبية،  اجملموعة  أفراد  لصاحل  والضابطة  التجريبية 
التدرييب على  الربانمج  تعميم  الدراسة بضرورة  وأوصت 
مدريب الناشئني يف األندية للعبة  كرة القدم؛ لالستفادة 

البدنية. اللياقة  مستوى  رفع  يف 
التعرف  إىل  دراسة هدفت  الداود )2011(  2. أجرى 
على أثر الربانمج التدرييب؛ لتطوير عناصر اللياقة البدنية 
واملهارية لدى العيب اندي احلسني الرايضي؛ اعتمدت 
الدراسة على املنهج التجرييب، واشتملت عينة الدراسة 
الرايضي  احلسني  اندي  العيب  من  العًبا   )32( على 
للناشئني من العام )2010(، وتراوحت فئاهتم العمرية 

من )14-16( سنة، واختريت العينة ابلطريقة العمدية، 
وحدات   )6( بواقع  أسابيع،   )5( ملدة  الربانمج  طُِبق 
تدريبية يف األسبوع، وأشارت الدراسة إىل وجود فروٍق 
تطوير  يف  التدرييب  الربانمج  ألثر  إحصائية  داللة  ذات 
القبلي  القياسني  بني  واملهارية  البدنية  اللياقة  عناصر 
البعدي؛  القياس  لصاحل  التجريبية  للمجموعة  والبعدي 
ووجود فروٍق دالة إحصائًيا يف مجيع االختبارات لعناصر 
اللياقة البدنية واملهارية يف القياسات البعدية للمجموعتني 

التجريبية. اجملموعة  لصاحل  والضابطة  التجريبية 
هدفت  دراسة   )2010(   Al-Qadhi 3. أجرى  
إىل استقصاء فعالية برانمج إرشادي يف خفض ضغوط 
الوالدية عند والدّي األطفال التوحديني، وقد اشتملت 
عينة الدراسة على )15 فرًدا( )6آابء، و9أمهات( من 
يلتحقون  والذي  الذكور  التوحديني  األطفال  والدي 
ابلطائف،  األهلية  التوحد  مراكز  يف  التوحد  بفصول 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنَّه  الدراسة  أثبتت 
التجريبية  اجملموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بني 
على مقياس ضغوط الوالدية أببعاده يف القياسني القبلي 
والبعدي لصاحل القياس البعدي؛ ووجود فروق بني أفراد 
اجملموعة التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة على مقياس 
لصاحل  البعدي  القياس  يف  أببعاده  الوالدية  الضغوط 

التجريبية. اجملموعة 
هدفت  دراسة   )2009( وآخرون  عبداحلق  4. أجرى 
البدنية؛  اللياقة  أثر برانمج تدرييب لتطوير  للتعرف على 
طالبات  لدى  حركي  احلّس  اإلدراك  حتسني  أجل  من 
الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  الرايضية  الرتبية  قسم 
القياسني  أبسلوب  التجرييب  املنهج  الباحثون  استخدم 
 )16( من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت  والبعدي،  القبلي 
فعَّال  أثٍر  أثر وجود  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  طالبة، 
مستوى  على حتسني  البدنية  للياقة  املستخدم  للربانمج 
اللياقة البدنية لدى الطالبات، وحتسني مستوى متغريات 

لديهن. حركي  احلّس  اإلدراك 
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إىل  هدفت  دراسة   )2008( حممود  أجرى   . 5
للمهارات  مقرتح  تدرييب  برانمج  أتثري  على  التعرف 
واخلططي  املهاري  األداء  مستوى  تطوير  على  النفسية 
املنهج  على  الباحث  اعتمد  القدم،  العيب كرة  لدى 
العًبا   )30( على  الدراسة  عينة  واشتملت  التجرييب، 
 )15( العمرية  للفئة  للناشئني  جنني  اندي  العيب  من 
سنة، كما استخدمت الدراسة العينة العمدية، واحتاج 
إىل  الدراسة  أشارت  أسابيع،   )8( لتطبيقه  البحث 
االرتقاء  يف  فعالية  ذو  النفسية  املهارات  برانمج  أنَّ 
القدم. كرة  يف  واخلططي  املهاري  األداء  مبستوى 
التعرف  هبدف  دراسة؛   )2006( احلريري  6. أجرى 
"احلقيقة  العقلي  للتدريب  مقرتح  برانمج  أتثري  على 
االفرتاضية" على تطوير بعض املهارات النفسية، وحتسني 
األداء الفين الشقلبة األمامية على الذراعني على جهاز 
ذا  التجرييب  املنهج  الباحث  واستخدم  القفز،  حصان 
جتريبية  )جمموعتني:  املتكافئة  للمجموعات  التصميم 
والبعدي لكلٍّ من  القبلي  القياس  وضابطة( ابستخدام 
طالًبا   )16( على  البحث  عينة  واشتملت  اجملموعتني، 
من طالب الصف الثالث بقسم الرتبية الرايضية للبنني 
ابإلسكندرية؛ وأشارت النتائج إىل فعالية الربانمج املقرتح 
وأنَّه ذو إجيابية كبرية على تطوير املهارات النفسية على 
األداء الفين للشقلبة األمامية على الذراعني على جهاز 

القفز. حصان 
التعرف  إىل  هدفت  دراسة   )2006( السيد  7. أجرى 
القدم  لناشئي كرة  النفسية  املهارات  برانمج  أتثري  على 
ومبرحلة عمرية حتت )11( سنة، وتوصَّل إىل أنَّ برامج 
يف  الضرورية  اخلطوات  إحدى  هي  النفسية  املهارات 
التدريب وهلا أثٌر فعَّال مبستوى األداء املهاري، وتوجيه 
لتطوير األداء وهو  املستوى األمثل؛  الالعبني إىل  توتر 

العقلي. والنضوج  االسرتخاء  مبهارات  لالرتقاء  فعَّاٌل 
8. أجرى  Suleiman )2005( دراسة وهدفت إىل إعداد 
برانمٍج إرشادي للوالدين؛ لتنمية بعض مهارات الطفل 

التّوحدي، وقد اشتمل على بعض األنشطة: )الرايضية، 
الطفل  مهارات  بعض  لتنمية  والذهنية(؛  والفنية، 
واملهارات  االجتماعية،  )املهارات  وهي:  التَّوحدي، 
احلركية، ومهارات رعاية الذات، ومهارة االنتباه( لدى 
أسلوب  على  الربانمج  اعتمد  التَّوحدي.وقد  الطفل 
إحداث  هبدف  ابللعب؛  واإلرشاد  السلوكي  اإلرشاد 
األطفال.أظهرت  مبهارات  مرتبطة  سلوكية  تغيريات 
النتائج وجود فروٍق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
القياس  لصاحل  وبعده،  الربانمج  قبل  األطفال  درجات 
واحلركية،  االجتماعية  املهارات  منو  ملستوى  البعدي 
ومهارات االنتباه، ومهارات رعاية الذات؛ مما يشري إىل 
جناح الربانمج اإلرشادي يف تنمية املهارات االجتماعية، 

الطفل. عزلة  من  والتقليل  السلوك،  وحتسني 
التجرييب؛  املنهج  الباحث  استخدم  الدراسة:  منهج 
وأهدافها  الدراسة  هذه  لطبيعة  املالئم  املنهج  بوصفه 
القبلي  القياسني  الباحث  استخدم  كما  وفرضياهتا، 
والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة وفق التصميم 
ذي اجملموعتني املتكافئتني ذات االختبار القبلي والبعدي.
ابلطريقة  الدراسة  عينة  عينة الدراسة: اُختريت 
العمدية، وقد تكوَّنت عينة الدراسة من )30( طالًبا من 
طالب كلية اآلداب جبامعة حفر الباطن ابململكة العربية 
العينة إىل جمموعتني: اجملموعة  مت  ُقسِّ السعودية، وقد 
التجريبية وبلغ عددهم )15( طالًبا، واجملموعة الضابطة 

بواقع )15( طالًبا.
أدوات الدراسة:

هذه  يف  الباحُث  اعتمد  النفسية:  املهارات  اختبار 
النفسية:  املهارات  أبعاد  اختبار  مقياس  على  الدراسة 
)حممد حسن عالوي,1998: 543-547( صمَّمه 
وجون  شامربوك،  وكريستوفر  بل،  ستيفان  من:  كلٌّ 
البنسون؛ هبدف قياس بعض املهارات النفسية، ويشمل 

اآلتية: املهارات 
القدرة على التصور.  .1   
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2. القدرة على تركيز االنتباه.
3.  الثقة ابلنفس.

4.  القدرة على االسرتخاء.
5.  القدرة على مواجهة القلق.

6.  دافعية اإلجناز الرايضي.
من  بُعٍد  وكل  عبارة،   )24( االختبار  هذا  تضمن 
عبارات،   )4( مُتثله  توضيحها  السابق  الستة  األبعاد 
ويقوم الالعب الرايضي ابإلجابة عن عبارات االختبار 

سداسي. مقياس  على 
العبارات  	 ويشمل  التصور  على  القدرة 

إجيابية  عبارات  وكلها   ،)1،7،13،19(
الُبعد. اجتاه  عكس  يف   )13( عبارة  عدا 

العبارات  	 ويشمل  االسرتخاء  على  القدرة 
عدا  إجيابية  عبارات  وكلها   ،)20،2،8،14(

الُبعد. اجتاه  عكس  يف    )8( عبارة 
العبارات  	 ويشمل  االنتباه  تركيز  على  القدرة 

عكس  يف  عبارات  وكلها   ،)3،9،13،15(
الُبعد. اجتاه 

العبارات  	 ويشمل  القلق  مواجهة  على  القدرة 
عكس  يف  عبارات  وكلها   ،)4،10،16،22(

الُبعد. اجتاه 
الثقة ابلنفس وتشمل العبارات )5،11،17،23(،  	

العباراتن )5،17( يف اجتاه الُبعد، و)11،23( 
يف عكس اجتاه الُبعد.

العبارات   	 ويشمل  الرايضي  اإلجناز  دافعية 
الُبعد. اجتاه  يف  وكلها   )6،12،18،24(

مقياٍس  عن  ابإلجابة  الرايضي  الالعب  ويقوم   
ال  العبارة  أنَّ  على  يدلُّ   )1( والرقم  التدرج،  سداسي 
العبارة  أنَّ  على  يدل   )2( الرقم  مُتاًما،  عليك  تنطبق 
تنطبق عليك بدرجة قليلة جًدا، والرقم )3( بدرجة قليلة 
بدرجة كبرية،   )5( والرقم  متوسطة،  بدرجة  والرقم)4( 
بدرجة  عليك  تنطبق  العبارة  أنَّ  على  يدل  والرقم)6( 

كبرية جًدا، وهذه الدرجات ابجتاه الُبعد، أمَّا العبارات 
السلبية فتكون على العكس من ذلك، وجُتمع درجات 
الصغرى  الدرجة  تكون  حبيث  حدة؛  على  بعٍد  كلُّ 
)4( والدرجة الكربى )24(، وكلما اقرتبت أو جتاوزت 
بُعٍد  لكلِّ   )14( وهو  الفرضي،   الوسط  من  الدرجة 
وكلما  الُبعد،  هذا  يقيسها  اليت  تتميز ابخلاصية  كانت 
املزيد  الكتساب  حاجته  على  ذلك  دلَّ  درجته  قلَّت 
من التدريب على هذه املهارة العقلية اليت يقيسها هذا 
الُبعد، وتتكون الدرجة الصغرى للمقياس ككل )24(، 

.)84( الفرضي  والوسط   ،)144( الكربى  والدرجة 
جدول )1( املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لثبات مقياس 

املهارات النفسية لعينة البحث.

املهارات 
النفسية

القياس 
األول 

االحنراف 
املعياري

القياس 
األول 

االحنراف 
املعياري

معامل 
االرتباط

القدرة على 
التصور.

18.472.8217.473.700.83

القدرة على 
االسرتخاء.

15.205.0616.803.050.68

القدرة على 
تركيز االنتباه.

16.075.8915.733.920.75

القدرة على 
مواجهة القلق.

13.934.0414.074.040.71

17.403.5815.934.280.78الثقة ابلنفس.

دافعية اإلجناز 
الرايضي.

19.603.8118.873.180.68

)ن=20(.
االرتباط  معامالت  أنَّ   )1( رقم  اجلدول  من  يبني 
بني درجات القياس األول ودرجات القياس الثاين لكلِّ 
مهارة على حدة من املهارات النفسية دالة معنوايًّ عند 
من  عالية  درجة  على  املقياس  أنَّ  يُؤكد  مما  )0.05(؛ 

الثبات.
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اثنًيا: صدق املقاييس:
صدق مقياس املهارات النفسية:. 1

قام الباحث ابستخدام طريقة املقارنة الطرفية بني   
االختبار،  لدرجات  األدىن  واألرابعي  األعلى  األرابعي 

وذلك بعد تطبيقه على )20( طالًبا من داخل جمتمع 
ويبني  بينهـما،  الفروق  داللة  مت حساب  وقد  البحث، 

رقم)2(. جدول  ذلك 

جدول )2(املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لألرابعي األعلى واألرابعي األدىن وقيمة ت احملسوبة لصدق استخبار املهارات النفسية.

م
املتغريات اإلحصائية
املهارات النفسية

األرابعي
األعلى

األرابعي
األدىن

قيمة ت احملسوبة
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب

القدرة على التصور.

23.271.5613.451.63**19.25

21.62**24.001.2614.361.80القدرة على االسرتخاء.

17.26**23.361.8614.452.54القدرة على تركيز االنتباه.

10.82**23.451.7514.232.67القدرة على مواجهة القلق.

9.15**23.091.9714.181.08الثقة ابلنفس.

18.56**23.821.9014.721.19دافعية اإلجناز الرايضي.

 )ن=20(.

قيمة )ت( احملسوبة بني  أنَّ  يتبني من جدول )2( 
األرابعي األعلى واألرابعي األدىن لدرجات عينة البحث 
 ،0.01 مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  االستخبار  على 
وهذا يعين قدرة االستخبار على التمييز وإظهار الفروق 
االستخبار  على صدق  يؤكد  وهذا  البحث،  عينة  بني 

الدراسة. قيد 

التجانس:
ُأجريت التجانس لعينة البحث يف2/4  /2019م،   
يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات  لبعض 
السعودية، وذلك  العربية  الباطن ابململكة  جامعة حفر 

البحث وعددهم )30( طالًبا. على عينة 

جدول )3(: املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوسيط واملنوال ومعامل االلتواء جلميع املهارات النفسية لتجانس عينة البحث.ن = 30.
معامل االلتواءالوسيطاالحنراف املعيارياملتوسطاملهارات النفسية

15.503.1515.000.48القدرة على التصور.
15.463.5015.000.39القدرة على االسرتخاء.

16.223.4316.000.19القدرة على تركيز االنتباه.
14.993.8214.000.78القدرة على مواجهة القلق.

15.843.2415.000.78الثقة ابلنفس.
15.763.2015.000.71دافعية اإلجناز الرايضي.
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يبني جدول )3( اعتدالية توزيع املهارات النفسية   
الرايضيني يف جامعة حفر  من  عينة  لدى  البحث  قيد 
تراوح معامل  السعودية؛ حيث  العربية  الباطن ابململكة 
تقع  معدالت  )0.19: 0.78(، وهي  بني  ما  االلتواء 
أسفل املنحىن االعتدايل والذى يرتاوح ما بني )± 3(؛ 

البحث. مما يدل على جتانس عينة 
برانمج اإلرشاد النفسي: يهدف الربانمج إىل حتسني 
يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات  بعض 
عن  السعودية،  العربية  ابململكة  الباطن  حفر  جامعة 
طريق اإلرشاد النفسي للطالب الرايضني عينة البحث.
احلاجة إىل الربانمج: ترجع احلاجة الضرورية إىل مثل 
هذا الربانمج إىل احتياج عينة من الطالب الرايضيني يف 
جامعة حفر الباطن ابململكة العربية السعودية إىل تنمية 
املهارات النفسية؛ ألنَّ اخنفاض مستواها لديهم جيعلهم 
غري قادرين على حتقيق أعلى مستوى رايضي ممكن يف 

نوع الرايضة املمارسة.
من كونه  احلايل  الربانمج  أمهية  تنبع  الربانمج:  أمهية 
طريق  عن  وذلك  النفسية؛  املهارات  تنمية  على  يركز 
اإلرشاد النفسي، ومن مثَّ يـَُعدُّ هذا الربانمج منوذًجا عمليًّا 

ميكن أن حُيتذى به.
التخطيط العام للربانمج: اشتملت عملية التخطيط 

العام للربانمج على عدة خطوات هي:
حتديد الفئة اليت ُوضع من أجلها الربانمج.- 1

من  طالًبا   )15( من  التجريبية  اجملموعة  وتتكون   
الباطن. حفر  جبامعة  اآلداب  طالب كلية 

حتديد أهداف الربانمج: تتحدد أهداف الربانمج يف - 2
اآلداب  لدى طلبة كلية  النفسية  املهارات  بعض  تنمية 

الباطن. جبامعة حفر 
اإلجراءات العملية لتنفيذ الربانمج وتشمل:- 3

حمتوى الربانمج.	 
األساليب والفنيات املستخدمة.	 
األدوات والوسائل.	 

وفيما يلي عرض هلذه اإلجراءات:   
- حمتوى الربانمج:

ُحدَِّد حمتوى الربانمج احلايل يف ضوء جمموعة من   
هي: االعتبارات 

السابقة؛ -  والدراسات  والبحوث  النظري  االطالع 
النظري  اإلطار  من  الباحُث  استفاد  حيث 
عرضهما  جرى  اللذْين  السابقة  والدراسات 
تطويرها  وأساليب  النفسية  املهارات  وحتديد 

. وتنميتها
اإلرشادية -  الربامج  من  جمموعة  على  االطالع 

النفسية. املهارات  تنمية  يف  املستخدمة  واألنشطة 
احملتوى املبدئي للربانمج.- 

إىل  للوصول  مُتهيًدا؛  سبق  ما  على  االطالع  بعد 
حتديد جلسات الربانمج اإلرشادي احلايل ُعِمَل      ما 

يلى:
حتديد أهم املهارات النفسية.- 
يف -  ُتستخدم  سوف  اليت  الفنيات  بعض  حتديد 

الربانمج مثل: التعليمات، والنمذجة، واملناقشة، 
املنزلية. والواجبات  والتدعيم، 

وبناًء على ذلك أعدَّ الباحث )20( جلسة يف صورة   
مبدئية، وقد راعى يف اختيار مجيع جلسات الربانمج أن 
فاعلية  تتحقق  حىت  األسس؛  من  جمموعة  فيها  يتوافر 
عينة  لدى  النفسية  املهارات  بعض  الربانمج يف حتسني 
العربية  الباطن ابململكة  الرايضيني يف جامعة حفر  من 

وهى: السعودية، 
أن تُراعى خصائص وأوضاع عينة البحث.	 
يعيشه 	  الذى  الواقع  املواقف شيًئا من  تتضمن  أن 

املدرسة. الشارع،  املنزل،  الطالب سواء يف 
ضرورة استخدام أسلوب التدعيم اإلجيايب عند قيام 	 

الطالب ابلسلوك املرغوب فيه.
أن تكون املواقف سهلًة وبسيطًة وقليلة.	 
أن يُراعى تكرار املواقف.	 
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أن يُراعى ترتيب اجللسات من السهل إىل الصعب.	 
جلسات 	  من  جلسة  كل  من  االنتهاء  ضرورة 

الربانمج؛ وكذلك عقب االستماع للمواقف يف كلِّ ما 
ابملواقف. يتعلق 

العرُض على احملكمني:
م الربانمج اإلرشادي يف صورته املبدئية -   بعد أن ُصمِّ

النفسية؛  ُعِرَض على جمموعة من أساتذة الصحة 
جمال  يف  اخلربة  ذوي  من  العاملني  بعض  وكذلك 

برأيهم حول: وُأِخذ  الدراسة 
خطوط الربانمج اليت جرى حتديدها. -
مدى مناسبة إجراءات كل جلسة ألهدافها. -

وبناًء على رأى احملكمني ُعِمَل ما يلى:
تعديل بعض أهداف احملتوى املبدئي للربانمج. -
اختصار حمتوى بعض اجللسات. -
إضافة تقنيني جزئي لكلِّ جلسة. -
إضافة لبعض األنشطة إىل جلسات الربانمج هبدف  -

إعادة التدريب على املتغريات املستهدفة.
زايدة عدد اجللسات إىل )24( جلسة. -

الدراسات االستطالعية:
للربانمج  استطالعية  دراسة  إبجراء  الباحُث  قام   
من   )2( عدٍد  على  احلالية  الدراسة  يف  املستخدم 
الرايضيني من جمتمع البحث، وىف ضوئها جرى التعرف 

 : على
مدى مناسبة الطريقة املستخدمة يف تنفيذ الربانمج.	 
واألفراد 	  املرشد  بني  احلوار  لغة  مناسبة  مدى 

. ين ملسرتشد ا
مدى مناسبة الوسائل املستخدمة؛ وكذلك الفنِّيات 	 

واألساليب وإجراءات التقومي.
مدى مناسبة زمن اجللسات املقرتحة.	 

وبناًء على الدراسة االستطالعية توصَّل الباحث إىل: 
تعديل زمن اجللسة لتكوين )45 دقيقة(.	 
ألنَّ 	  بسيط؛  أبسلوٍب  احلوار  لغة  صياغة  ضرورة 

متوسط. الثقايف  مستواهم  اآلداب  طلبة كلية  معظم 
بعض 	  حتسني  يف  قيمتها  هلا  املستخدمة  الفنيات 

النفسية. املهارات 
	 - )6( الربانمج  تطبيق  مدة  تستغرق  الربانمج:  زمن 

أسابيع مبعدل )4( جلسات يف األسبوع، إبمجايل )24( 
جلسة مدة كل جلسة )45 دقيقة(.

إجراءات تقومي الربانمج:
بعض  حتسني  يف  أتثريه  مبدى  الربانمج  تقومي  جيري 
والبعدي  القبلي،  القياس  خالل  من  النفسية  املهارات 
وذلك  احلالية؛  الدراسة  يف  القياس  أدوات  ابستخدام 

والضابطة. التجريبية  اجملموعة  من  لكلٍّ 
وصف الربانمج اإلرشادي احلايل يف صورته النهائية:

احملكمني  آراء  ضوء  يف  اإلرشادي  الربانمج  أُِعدَّ   
املهارات  بعض  على  مركزًا  االستطالعية  والدراسات 

.)2 )مرفق  النفسية 
تبدأ اجللسة األوىل والثانية ابلتعارف بني الباحث 	 

والرايضيني من الطالب مُتهيًدا للجلسات – كما أُعِطيت 
فكرة عامة عن اهلدف من الربانمج واملهارات النفسية.

يف 	  سبق  ما  مراجعة  فيها  جيري  الثالثة  اجللسة 
والثانية. األوىل  جلستيه 

جيري 	  التاسعة  وحىت  الرابعة  اجللسة  من  اعتبارًا 
النفسية. املهارات  حتسني  أبساليب  الرايضيني  تعريف 

عشرة؛ 	  التاسعة  وحىت  العاشرة  اجللسة  من  اعتبارًا 
املهارات  على  التدريب  يف  املختلفة  الفنيات  ُتستخَدم 

وهي: النفسية 
1- التدريب على القدرة على التصور.

2- التدريب على القدرة على تركيز االنتباه.
3- التدريب على الثقة ابلنفس.

4- التدريب على القدرة على االسرتخاء.
5- التدريب على القدرة على مواجهة القلق.

6- التدريب على دافعية اإلجناز الرايضي.
الثالثة 	  اجللسة  وحىت  العشرين  اجللسة  من  اعتبارًا 
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يـَُعاد تدريب الطالب على املهارات النفسية  والعشرين 
تعلَُّموها. اليت 

الرابعة 	  وهى  اخلتامية  ابجللسة  اجللسات  وانتهت 
ابستخدام  البعدي  القياس  ُأجري  حيث  والعشرين؛ 

الدراسة. أدوات 
مكان اجللسات: ُعِقدت اجللسات يف كلية اآلداب 

جبامعة حفر الباطن.
القياس القبلي: أجرى الباحث القياس القبلي 
على عينة البحث يف الفرتة من  2019/2/11م 

إىل 2019/2/12م؛ ومُتت املقارنة بني اجملموعتني 
الضابطة والتجريبية يف القياسني القبليني هبدف إجراء 

التكافؤ بينهما.
 جدول )	( الفروق بني القياسني القبليني للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية ىف بعض املهارات النفسية لدى عينة من الرايضيني يف جامعة 

حفر الباطن ابململكة العربية السعودية لعينة البحث.

قيمة )ت(
الفروق بني

املتوسطني

اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
املهارات النفسية

+ع س/ +ع س/

0.004 0.05 3.20 14.50 3.22 15.55 القدرة على التصور.

0.006 0.02 3.25 15.42 3.21 15.40 القدرة على االسرتخاء.

0.015 0.05 3.35 16.25 3.32 16.20 القدرة على تركيز االنتباه.

0.003 0.01 3.55 14.90 3.51 14.89 القدرة على مواجهة القلق.

0.016 0.05 3.10 15.75 3.00 15.80 الثقة ابلنفس.

0.015 0.05 3.30 15.75 3.25 15.80 دافعية اإلجناز الرايضي.

ن1 = ن2 =  15.

يبني جدول )4( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا   
الضابطة  للمجموعتني  والبعدي  القبلي  القياسني  بني 
والتجريبية يف املهارات النفسية قيد البحث؛ حيث إنَّ 
عند  اجلدولية  قيمة )ت(  أقل من  احملسوبة  قيمة )ت( 

اجملموعتني. تكافؤ  على  يدل  مما  0.05.؛  مستوى 
الدراسة األساسية:

اإلرشاد  برانمج  ابستخدام  التدريب  جرى   
إىل    الفرتة من2019/2/17م  )مرفق 2(، يف  النفسي 

2019/3/27م.
القياس البعدي:

اجملموعتني  على  البعدي  القياس  الباحُث  أجرى   

 1 من   الفرتة  يف  البحث  عينة  والتجريبية  الضابطة 
نفسها  وابلطريقة  2019/4/2م،  إىل  /2019/4م 

نفسها. الشروط  وحتت  القبلي  القياس 
املعاجلات اإلحصائية:

استخدم الباحث اإلحصائية للعلوم النفسية SPSS؛ 
البحث؛  لطبيعة  املناسبة  اإلحصائية  املعاجلات  إلجراء 
إلجراء  املناسبة  الوصفي  اإلحصاء  استخدمت  حيث 
التجانس بني أفراد عينة البحث، اختباري )ت( ونسبة 

التَّحسن للتعرف على مقدار التَّحسن احلادث.
نتائج الدراسة:

3- عرض النتائج ومناقشتها:

جدول )5( الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف بعض املهارات النفسية، لدى عينة من الرايضيني يف جامعة حفر الباطن ابململكة 
العربية السعودية لعينة البحث.         

قيمة )ت(
الفروق بني

املتوسطني

القياس البعدي القياس القبلي
املهارات النفسية

+ع س/ +ع س/

*2.50 2.97 3.10 18.52 3.22 15.55 القدرة على التصور.

*2.65 3.23 3.26 18.63 3.21 15.40 القدرة على االسرتخاء.
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يبني جدول )5( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا   
بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف 

)ت(  قيمة  إنَّ  حيث  البحث؛  قيد  النفسية  املهارات 
احملسوبة أكرب من قيمة )ت(  اجلدولية عند مستوى 0.05.  

2.09 3.25 3.26 19.45 3.32 16.20 القدرة على تركيز االنتباه.

*2.68 3.76 3.45 18.65 3.51 14.89 القدرة على مواجهة القلق.

*2.28 2.62 3.10 18.42 3.00 15.80 الثقة ابلنفس.

*2.42 2.90 3.10 18.90 3.25 15.80 دافعية اإلجناز الرايضي.

ن =  15.

 .

شكل )1( الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف املهارات النفسية قيد البحث.

جدول )6( الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة اجملموعة التجريبية يف بعض املهارات النفسية؛ لدى عينة من الرايضيني يف جامعة 
حفر الباطن ابململكة العربية السعودية لعينة البحث.         

قيمة )ت(
الفروق بني
املتوسطني

القياس البعدي القياس القبلي
املهارات النفسية

+ع س/ +ع س/

*6.76 8.0	 3.09 23.59 3.22 15.55 القدرة على التصور.

*6.76 8.18 3.20 23.58 3.21 15.	0 القدرة على االسرتخاء.

*6.26 7.6	 3.11 23.8	 3.32 16.20 القدرة على تركيز االنتباه.

*7.72 8.88 3.12 23.77 3.51 1	.89 القدرة على مواجهة القلق.

*6.63 7.69 3.1	 23.	9 3.00 15.80 الثقة ابلنفس.

*6.36 7.69 3.15 23.69 3.25 15.80 دافعية اإلجناز الرايضي.

ن  =  15.
بني  إحصائًيا  دالة  فروق  )6( وجود  يبني جدول   
القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف املهارات 

احملسوبة  )ت(  قيمة  إنَّ  حيث  البحث؛  قيد  النفسية 
عند مستوى 0.05.. اجلدولية  قيمة )ت(   من  أكرب 
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شكل )2( الفروق بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف املهارات النفسية قيد البحث.
جدول )7(الفروق بني القياسني البعديني للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف بعض املهارات النفسية؛ لدى عينة من الرايضيني يف جامعة 

حفر الباطن ابململكة العربية السعودية لعينة البحث.         

قيمة )ت(
الفروق بني
املتوسطني

اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
املهارات النفسية

+ع س/ +ع س/

*4.33 5.07 3.09 23.59 3.10 18.52 القدرة على التصور.

*4.06 4.95 3.20 23.58 3.26 18.63 القدرة على االسرتخاء.

*3.66 4.39 3.11 23.84 3.26 19.45 القدرة على تركيز االنتباه.

*4.13 5.12 3.12 23.77 3.45 18.65 القدرة على مواجهة القلق.

*4.30 5.07 3.14 23.49 3.10 18.42 الثقة ابلنفس.

*4.06 4.79 3.15 23.69 3.10 18.90 دافعية اإلجناز الرايضي.

ن1 = ن2 =  15.
بني  إحصائًيا  دالة  فروق  )7( وجود  يبني جدول   
القياسني البعديني للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 

يف املهارات النفسية قيد البحث؛ حيث إنَّ قيمة )ت( 
احملسوبة أكرب من قيمة )ت(  اجلدولية عند مستوى 0.05..

شكل )3( الفروق بني القياسني البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف املهارات النفسية قيد البحث.
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مناقشة النتائج: 
يبني جدول )5( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا   
يف  الضابطة  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسني  بني 

البحث. قيد  النفسية  املهارات 
والذى  األول  البحث  فرض  حتقق  النتائج  وهذه   
القياسني  بني  إحصائًيا  دالة  فروٍق  وجود  على  ينصُّ 
بعض  على  الضابطة  للمجموعة  والبعدي  القبلي 
الرايضيني يف جامعة  النفسية؛ لدى عينة من  املهارات 

السعودية. العربية  ابململكة  الباطن  حفر 
كما يبني جدول )6( وجود فروق دالة إحصائًيا   
التجريبية يف  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسني  بني 

البحث. قيد  النفسية  املهارات 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة السيد )2006(   
واليت خلصت إىل أنَّ برامج املهارات النفسية هي إحدى 
اخلطوات الضرورية يف التدريب، وهلا أثر فعَّال مبستوى 
األداء املهاري وتوجيه توتر الالعبني إىل املستوى األمثل؛ 
االسرتخاء  مبهارات  لالرتقاء  فعَّال  وهو  األداء  لتطوير 

والنضوج العقلي.
Sulei- كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراس ة 

man )2005( اليت خلصت إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني متوسطات درجات األطفال قبل الربانمج 
املهارات  منو  ملستوى  البعدي  القياس  لصاحل  وبعده، 
االجتماعية واحلركية، ومهارات االنتباه، ومهارات رعاية 
الذات؛ مما يشري إىل جناح الربانمج اإلرشادي يف تنمية 
من  والتقليل  السلوك،  وحتسني  االجتماعية،  املهارات 

الطفل. عزلة 
رضوان  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق   
)2005( اليت خلصت إىل أنَّ الربانمج املقرتح للتدريب 
العقلي أثَّر إجيابيًّا وبداللة إحصائية على تطوير املهارات 
 – العقلي  التصور  االسرتخاء-  على  )القدرة  النفسية 
وتفوق  التجريبية  اجملموعة  أفراد  لدى  االنتباه(  تركيز 
أفراد اجملموعة التجريبية على أفراد اجملموعة الضابطة يف 

املهارات النفسية )قيد البحث(، ومستوى األداء الفين 
العايل. الوثب  مسابقة  يف  والرقمي 

وتتفق ونتائج علي عبدهللا إبراهيم )2000( يف أنَّه   
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 
فعالية الذات لدى املراهقني املدخنني قبل وبعد تطبيق 
البعدي، كما توجد  القياس  اإلرشادي لصاحل  الربانمج 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الضبط 
الذايت لدى املراهقني املدخنني قبل وبعد تطبيق الربانمج 
ذات  فروق  وتوجد  البعدي،  القياس  لصاحل  اإلرشادي 
التدخني  متوسطي درجات معدل  إحصائية بني  داللة 
الربانمج  تطبيق  وبعد  قبل  املدخنني  املراهقني  لدى 
اإلرشادي لصاحل القياس البعدي، ونتائج دراسة رأفت 
للربانمج  إجيايب  أتثرٍي  وجود   )2001( خطاب  عوض 

العدواين لدى األطفال. اإلرشادي على تعديل 
وهذه النتائج حتقق فرض البحث الثاين الذى ينصُّ   
اجملموعة  على  املطبق  النفسي  اإلرشاد  "برانمج  على  
النفسية  املهارات  له أتثرٌي إجيايب على بعض  التجريبية" 
لدى عينة من الرايضيني يف جامعة حفر الباطن ابململكة 

السعودية. العربية 
بينما يبني جدول )7( وجود فروق دالة إحصائًياً   
واجملموعة  الضابطة  للمجموعة  البعديني  القياسني  بني 
ويرجع  البحث،  قيد  النفسية  املهارات  يف  التجريبية 
للربانمج  اإلجيايب  التأثري  إىل  النتائج  هذه  الباحث 
تنمية مجيع  فيه  الباحث وراعى  أعدَّه  الذي  اإلرشادي 

البحث. قيد  النفسية  املهارات 
كما يعزو الباحث تصدر بعد دافعية اإلجناز ألبعاد   
املهـارات النفـسية إىل أنَّ الرايضيني يبذلون جهًدا كبريًا 
أداء  مـستوى  أفـضل  أجل حتقيق  املنافسات؛ من  أثناء 
ممكـن، أي الوصول للتفوق يف األداء؛ مما يؤكد أنَّ دافعية 
اإلجناز أو دافعية التفوق تـَُعدُّ أقوى الدوافع التـي تكمـن 
خلف كلِّ جناٍح أو تفوق يف األداء الرايضي.مث أييت بعـد 
ذلـك القـدرة علـى التصور؛ حيث يستحضر كل العٍب 
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يف ذهنه األحداث واخلربات واملواقف السابقة مستعماًل 
يف ذلك كـّل حواسه املختلفة، مع اشرتاك مجيع خرباته 

وانفعاالته ومشاعره.
التصور  أنَّ  إىل   )2000( راتـب  أسـامة  ويشري   
نشاط  عنه  ينتج  معينة  مهارات  ألداء  النشط  الذهين 
يف  تتضح  فائدتـه  ولكـن  حمـدًدا؛  يكون  رمبا  عضلي 
العصبية  ابإلشارات  اخلاصة  العصبية  املمرات  تقوية 
املرسلة من اجلهاز العصيب إلـى هـذه العضالت العاملة؛ 
فالرايضي الذي حياول إتقان النشاط الرايضي املمارس 
حيتاج إىل أداء هـذه املهارة عشرات املرات، وهو بذلك 
يقوي ويدعم املمرات العصبية اليت تسيطر على توجيـه 
العضالت املسؤولة عن أداء املهارة، والتصور ميثل إحدى 
العـصبية. املمرات  هذه  تدعيم  على  تعمل  اليت  الطرق 

أمَّا بُعد الثقة ابلنفس فتؤكد نتائج دراسة صدقي نور 
الدين حممد )1994( اليت أشارت إىل أنَّ الثقة ابلنفس 
لتأثريهـا  نظـرًا  الرايضي؛  اجملال  يف  املهمة  املهارات  من 
مُتثل  قدراته  يف  الرايضي  ثقة  وأنَّ  الرايضيني  أداء  علـى 
مصدرًا إجيابيًّا مهًما؛ لتحقيـق الطاقـة النفـسية اإلجيابيـة 
)حممد، 1994: 98-99(، أمَّا مهارة االسرتخاء فيبني 
يُؤدِّي  االسرتخاء  )أنَّ   1996 شـمعون  العربـي  حممـد 
إىل خفض أتثري االستجابة للضغط العصيب واملساعدة 
ومنع  التوتر،  من  األمثل  املستوى  إىل  الوصول  على 
الوصـول  على  العمل  بوساطة  العصيب  الضغط  تراكم 
إىل مـستوى منخفض من التوتر القاعدي والوصول إىل 
درجة من االسرتخاء العميق يقلُّ فيها مستوى التـوتر عـن 
املستوى القاعدي وهذا ما حيتاج إليه الرايضيون؛ حيث 
وحتسني  هلم  املعنوية  الروح  رفع  علـى  ذلك  يساعدهم 
مستوى األداء؛ ومن مثَّ حتقيق الفوز، كما أنَّ الرايضيني 
االنتباه؛ حيث  تركيز  يتميزون عن غريهم ابلقدرة على 
يـَُعدُّ االنتباه بُعًدا حيوايًّ فـي جمـاالت التدريب واملنافسة 
بكلِّ مستوايهتا، وتـَُعدُّ قدرة الرايضي على توظيف كلٍّ 
واملؤثرة  احلامسة،  العوامل  مـن  والرتكيـز  االنتبـاه،   مـن: 

املختلفـة  الرايضـية  املهـارات  أداء  علـى  مباشـرة  بـصورة 
)عنـان: 2000:  119(.

 &  Shafi,دراسة نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
صحة  احلالية  الدراسة  أثبتت   ،)2015(   Saleh
يف  التجريبية  اجملموعة  أفراد  بتحسن  املرتبطة  الفروض 

الضابطة. اجملموعة  مع  ابملقارنة  الذات  رعاية 
Qa- دراس  نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق  كما  ة 
dhi-Al  )2010(، واليت خلصت إىل أنَّه توجد فروق 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات رتب درجات أفراد 
اجملموعة التجريبية على مقياس ضغوط الوالدية أببعاده 
البعدي،  القياس  لصاحل  والبعدي  القبلي  القياسني  يف 
ووجود فروق بني أفراد اجملموعة التجريبية وأفراد اجملموعة 
يف  أببعاده  الوالدية  الضغوط  مقياس  على  الضابطة 

التجريبية. اجملموعة  لصاحل  البعدي  القياس 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة مريفت )2007( 
لبعض  املقرتح  التدرييب  الربانمج  أنَّ  إىل  خلصت  واليت 
النفسي؛ واملدعوم بوسائل تكنولوجيا  أساليب اإلعداد 
العقلي  والتصور  االسرتخاء  تطوير  على  إجيايب  أثٌر  له 
التدرييب  الربانمج  فإنَّ  وكذلك  الذات؛  مع  واحلديث 
املقرتح لبعض أساليب اإلعداد النفسي واملدعم بوسائل 
املهارات  بعض  تطوير  على  إجيايب  أثٌر  له  تكنولوجية، 

االنتباه. وتركيز  املنافسة  قلق  النفسية كمواجهة حالة 
احلريري  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق  كما   
)2007( واليت خلصت إىل أنَّ برانمج التدريب العقلي 
إجيابًيا،  أثَّر  االفرتاضية  احلقيقة  بنماذج  املدعم  املقرتح 
وبداللة إحصائية على تطوير بعض املهارات النفسية: 
القدرة على االسرتخاء – التصور العقلي أببعاده اخلمسة 
االنفعايل-   – حركي  احلّس   – السمعي  )البصري- 
أفراد اجملموعة  االنتباه لدى  الصور( وتركيز  التحكم يف 

التجريبية. 
والذي  الثالث  البحث  فرض  حتقق  النتائج  وهذه   
ينصُّ على أنَّه " توجد فروق دالة إحصائًيا بني القياسني 



69 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص 55-8٢،  جامعة تبوك ) مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ ديسمرب ٢٠٢٢م(

بعض  يف  والتجريبية؛  الضابطة  للمجموعتني  البعديني 
جامعة  يف  الرايضيني  من  عينة  لدى  النفسية  املهارات 
القياس  لصاحل  السعودية  العربية  ابململكة  الباطن  حفر 

التجريبية. للمجموعة  البعدي 
االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
من خالل اإلجراءات والعمل الذي واكبت البحث   
يف عينته وإجراءاته امليدانية والنتائج اإلحصائية للبياانت 

جرى التوصل إىل االستنتاجات اآلتية: 
اجملموعة . 	 على  املطبق  النفسي  اإلرشاد  برانمج 

النفسية  املهارات  له أتثرٌي إجيايب على بعض  التجريبية، 
لدى عينة من الرايضيني يف جامعة حفر الباطن ابململكة 

السعودية. العربية 
الربامج . 	 من  أفضل  النفسي  اإلرشاد  برانمج 

النفسية لدى عينة  املهارات  تنمية بعض  التقليدية، يف 
العربية  الباطن ابململكة  الرايضيني يف جامعة حفر  من 

السعودية.
التوصيات:

إليها  توصل  اليت  واالستنتاجات  للنتائج  وفًقا   
اآلتية: التوصيات  ُوِضعت  الباحث 

  1.ضرورة اهتمام املدربني ابجلانب النفسي كونه أحد 
املتطلبات األساسية اليت تؤثر يف األداء الرايضي.

النفسية  للمهارات  دورية  اختبارات  إجراء  2.ضرورة   
العربية  ابململكة  الباطن  حفر  جبامعة  الرايضيني  على 

السعودية.
عينات  على  املقرتح  اإلرشادي  الربانمج  تطبيق   .3  

البحث. عينة  مع  متشاهبة 
النفسية،  للمهارات  مماثلة  ودراسات  حبوث  4.إجراء   
الرايضية  والفعاليات  األساسية  ابملهارات  وعالقتها 

األخرى.

أواًل: املراجع العربية:
إرشادي  برانمج   ،)2000( عبدهللا  علي  إبراهيم، 
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قسم  منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة  املراهقني، 

الرتبية، جامعة الزقازيق، مصر.
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األجنلو املصرية، القاهرة.
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جملة  القدم"،  العيب كرة  لدى  واخلططي  املهاري 

جامعة النجاح، 22)5( 1626، 1852.
جاد  عبدالقادر  ومسري  حسني؛  مصطفى  ابهي، 
وتنمية  الرايضي  التفوق  )1999م(، سيكولوجية 

املهارة العقلية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.
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احلقيقة  بنماذج  املدعم  العقلي  للتدريب  مقرتح 
النفسية  املهارات  بعض  تطوير  على  االفرتاضية 
على  األمامية  للشقلبة  الفين  األداء  وحتسني 
الذراعني على جهاز حصان القفز"، جملة نظرايت 
وتطبيقات، )59(، قسم الرتبية الرايضية، أبو قري، 

اإلسكندرية، القاهرة.
خطاب، رأفت عوض السعيد )2001(، فعالية برانمج 
األطفال  لدى  العدواين  السلوك  لتعديل  إرشادي 
منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة  عقلًيا،  املعاقني 

قسم الرتبية، جامعة الزقازيق. 
مقرتح  تدرييب  برانمج  "أثر  راتب )2011(،  الداود، 
واملهارية  البدنية  اللياقة  عناصر  بعض  تطوير  يف 
اندي  يف  سنة   )16-14( القدم  لالعيب كرة 
احلسني الرايضي"، جملة جامعة النجاح لألحباث، 
25)10(.انبلس، فلسطني،  2648- 2676.
مقرتح  برانمج  أتثري   ،)2007( عاهد  مريفت  ذيب، 
لبعض أساليب اإلعداد النفسي على قلق املنافسة 
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اإلسكندرية،  قري،  أبو  للبنني،  الرايضية  الرتبية 

القاهرة.
استخدام  فاعلية   ،)2015( روحي  خالد  سويدان، 
لدى  البدنية  اللياقة  على  مقرتح  تدرييب  برانمج 
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بني  "العالقة   ،)199	( حممد  الدين  نور  صدقي، 
وكّحالة  الرايضية كسمة  والثقة  التنافسي  االجتاه 
لدى العيب كرة القدم"، اجمللة العلمية للرتبية البدنية 
والرايضية، املؤمُتر العلمي للرايضة واملبادئ األوملبية 
الرايضية  الرتبية  قسم  والتحدايت،  والرتاكمات 
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لتطوير  مقرتح  تدرييب  برانمج  "أثر   ،)2009(

احلّس حركي  اإلدراك  على حتسني  البدينة  اللياقة 
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9)31(، ص 161-152.

اثنًيا: املراجع األجنبية:
Al-Qadhi,K.)2010(.The  effectiveness  of 

a  counseling  program  on  reducing 
the  parental  stress  among  the  parents 
of  autistic  children.Educational  and 
social  studies,Egypt.271  -  239,  )2(16,

Saleh,M  &,.Shafi’i,K.)2015(.The 
effectiveness  of  family  counseling  on 
developing some skills,of self-care among 
a sample of autistic children,Education,E
gypt .376-293,)1 (162,

Suleiman,S.)2005(.The  effectiveness  of 
the  counseling  program  for  parents  for 
developing  some  skills  of  the  autistic 
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child(.Unpublished  PhD  dissertation,)Institute  of  Graduate  Studies  for  Childhood.Ain 
Shams  University,Cairo  ,Egypt.

ملحق ) 1 (
قائمة املهارات النفسية للرايضة،
تصميم: ماهوين، تيلر، بركنز،
اقتباس: حممد حسن عالوي.

دائًماغالًباأحيااًناندرًاأبًداالعبــــــــارات
يؤثر بعض  الذي  املنافسة وهو األمر  التوتر قبل اشرتاكي يف  1- أشعر ابملزيد من 

املنافسة. بداية  أدائي يف  على  الشيء 
2- أستطيع بكل سهولة االحتفاظ برتكيز انتباهي من بداية املنافسة حىت هنايتها.

3- أقوم ابلتصور العقلي ملا سوف أقوم به من أداء أثناء املنافسة قبل بدايتها.
	- إصابيت إبصابة بسيطة، أو ارتكايب لبعض األخطاء يف املنافسة ميكن أن يؤدي 

إىل اهتزاز ثقيت يف نفسي.
5- أعاين من عدم القدرة على التحكم يف مستوى توتري قبل اشرتاكي يف منافسة 

ومهمة. حسَّاسة 
6- أثناء اشرتاكي يف املنافسة ال أشعر إطالقاً بوجود املتفرجني وأركز كل انتباهي على 

ما حيدث يف املنافسة.
ابألداء  وقيامي  التفكري  على  قدريت  عدم  تبدو  املنافسة  يف  اشرتاكي  بداية  يف   -7

آلية. بصورة 
8- أستطيع أن أحتفظ بثقيت العالية يف نفسي حىت وأان يف أسوأ حاليت يف املنافسة.

9- قبل اشرتاكي يف املنافسة أميل إىل تذكر خربات فشلي املاضية بدرجة أكرب من 
تذكر خربات جناحي املاضية.

10- أعاين من صعوابت يف تركيز انتباهي يف األوقات احلرجة يف املنافسة.
11- عند حماوليت التصور العقلي ملا سوف أقوم به من أداء يف املنافسة قبل اشرتاكي 

الفعلي؛ فإنَّه يصعب عليَّ القيام بذلك.
12- يف معظم املنافسات اليت أشرتك فيها أكون على ثقة أبنين سوف أقوم ابألداء 

بصورة جيدة.
13- أشعر بقلق ابلغ الحتمال ارتكايب لبعض األخطاء يف أي منافسة رايضية مهمة.
	1- عند إيقاف املنافسة لفرتة من الوقت ألي سبب من األسباب فإنين أعاين من 

صعوبة تركيز انتباهي مرة أخرى على ما حيدث يف املنافسة.
املنافسة أكاد أشعر أبنين مستعد نفسيًّا؛ إلظهار أفضل ما  15- قبل اشرتاكي يف 

قدرات. من  عندي 
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اجليد يف  األداء  على  لقدرايت  ابلنسبة  األحيان  من  الشكوك يف كثرٍي  تراودين   -16
املنافسة.

أجد صعوابت يف حماولة  أنين  لدرجة  املنافسة  قبل اشرتاكي يف  القلق  ينتابين   -17
النوم.

18- إذا كان أدائي يف بداية املنافسة سيًئا؛ فإنين أحاول نسيان ذلك والرتكيز على 
ما سوف أقوم به بعد ذلك.

19- أجد صعوبة يف حماولة القيام ابلتصور العقلي ألدائي يف املنافسة قبل اشرتاكي 
الفعلي فيها.

أثناء  الصعوابت  بعض  مواجهة  عند  نفسي  يف  بثقيت  احتفاظي  السهولة  من   -20
املنافسة. يف  اشرتاكي 

21- تدور يف ذهين بعض األفكار عن احتمال هزمييت قبل بداية اشرتاكي يف املنافسة.
22- عندما أرتكب بعض األخطاء يف املنافسة؛ فإنَّين أجد صعوبة يف نسياهنا؛ مما يؤثر 

على مستوى أدائي يف املنافسة.
23- أستطيع بكل سهولة هتيئة وإعداد نفسي؛ لكي أكون يف أحسن حاليت قبل 

املنافسة. أو  اشرتاكي 
	2- ثقيت يف نفسي تتأرجح ما بني الصعود واهلبوط من منافسة ألخرى.

قبل  طاقيت  من  قدرًا كبريًا  يستنفذ  القادمة  املنافسة  يف  التفكري  يف  انشغايل   -25
املنافسة. يف  اشرتاكي 

26- أستطيع بكل سهولة عزل ما حيدث خارج امللعب والرتكيز متاًما على ما حيدث 
يف املنافسة.

27- أشعر أبنين غري مستعد ذهنًيا لالشرتاك يف بعض املنافسات.
28- أان واثق جًدا من نفسي ابلنسبة لقدرايت الرايضية.
29- قبل بدء اشرتاكي يف املنافسة أشعر أبنين عصيب.

قاربت  تدرجيًيا كلما  يقل  انتباهي  تركيز  أشعر أبنَّ  املنافسة  اشرتاكي يف  أثناء   -30
االنتهاء. على  املنافسة 

31- أكون يف أحسن حاالت االستعداد العقلي لبذل أقصى جهدي يف املنافسات 
احلساسة واملهمة.

بصورة  تنخفض  نفسي  يف  ثقيت  فإنَّ  موفقة  غري  بصورة  املنافسة  أبدأ  عندما   -32
واضحة.
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ملحق ) 2 (
برانمج اإلرشاد النفسي

اجللسة األوىل:
) جلسة تعارف عامة (. 

أهداف اجللسة: 
- أن حيدث تعارف بني الباحث والرايضيني يف اجملموعة 

التجريبية. 
- أن يتم إعطاء فكرة عامة عن الربانمج وإشاعة جوٍّ من 

الدفء واالرتياح واالطمئنان. 
- أن أيخَذ الرايضيني فكرة عامة عن الربانمج. 

احملتوى: 
 يف هذه اجللسة يبدأ الباحث ابلرتحيب ابلرايضيني 
التجريبية ويقدُم هلم بعض املشروابت، ويقدمهم  العينة 
وتشجيعهم  وأهدافه،  ابلربانمج  يعرفهم  مث  بعض،  إىل 
على ضرورة االستمرار يف الربانمج حىت يتحقق أهدافه، 
ويتم االتفاق على ميعاد اجللسة القادمة ومدة الربانمج. 
األسباب  عن  رايضي  كل  الباحث  يسأل   مث 
الرايضي،  النشاط  ممارسة  انحية  اجتاهه  إىل  أدَّت  اليت 
العوامل  الباحث ما قاله الرايضيون؛ وُتصنَّف  ويلخص 

إىل:  الرايضي  انحية  لالجتاه  املسببة 
1- الوراثة.
2- األهل.

3- األقارب.
4- معلم الرتبية البدنية ابملدرسة.

البطوالت  يف  األوملبيني  األبطال  مشاهدة   -5
. ملختلفة ا

6- القدوة الرايضية.
تقييم اجللسة:

- كيف توجه زمالءك حنو ممارسة الرايضة ؟
- ما هو السنُّ املناسب ملمارسة الرايضة ؟

الواجب:
َحاِوُلوا أن تنقلوا ما تعلَّمتموه يف هذه اجللسة إىل 

من حولكم. احمليطني 
اجللسة الثانية:

) جلسة مُتهيدية (. 
األهداف:

الباحث  بني  واالرتياح  الثقة  من  جوٍّ  تكوين   -1
أخرى. جللسات  مُتهيًدا  والرايضيني 

النفسية،  املهارات  ماهية  عن  عامة  فكرة  إعطاء   -2
ودور  الرايضيني,  لدى  نقصها  وأسباب  وأمهيتها، 

تنميتها. يف  الرايضي 
احملتوى:

التجريبية مث جيري  الباحث ابلرتحيب ابلعينة  يبدأ   
مناقشة الواجب من اجللسة السابقة , ويتم سؤال اجلماعة 
تعاملهم  أثناء  تواجههم  اليت  املشكالت  اإلرشادية عن 
اإلجاابت  فتكون  األنشطة؛  خمتلف  يف  املدربني  مع 
املتوقعة: عدم الرتكيز يف االنتباه، وضعف اإلدراك احلس 

إخل. حركي... 
ويصل معهم إىل أنَّ مثل هذه املشكالت ُتسمَّى 
مشكالت نقص املهارة النفسية , واملهارة النفسية تعين 
األشياء  ومع  النفس،  مع  بفاعلية  التعامل  على  القدرة 
مبا يضمن رضا الفرد عن نفسه ورضا اآلخرين عنه, مبا 
ينعكس على حبِّ الناس وتقديرهم له , وعلى هذا فإنَّ 
من ال يستطيع بدء تفاعل مع اآلخرين , لديه نقص يف 

مهاراته النفسية.
املشكالت  هذه  ظهور  سبب  أنَّ  املالحظ   ومن 
الرايضي واحمليطني به من  يرجع إىل وجود حواجز بني 
ممن  الرايضي؛  به  يشعر  الذى  الرفض  أنَّ  حوله, كما 
حوله ميكن أن يؤدِّي إىل نقّص فرص تطوير املهارات 
اليت  النفسية  غري  السلوكيات  تكون  وقد   , النفسية 
يصدرها الرايضي هي سبب هذا الرفض أيًضا , وهذه 
النفسي  السلوك  وتنمية  تعديل  إىل  حتتاج  السلوكيات 
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إال من  خالل: يتم ذلك  اجليد ولن 
تسهل  وأسرته كي  الرايضي  بني  الثقة  تنمية   -1

التوجيه. عملية 
2- عمل جلسات تعلُّم الرايضي كيف يتفاعل مبهارة 
مع اآلخرين؛ حيث إنَّ املهارة النفسية شأهنا شأن 
أي مهارة حتتاج إىل تعلُّم؛ وحيث إنَّ التعلم حيتاج 
إىل ممارسة لكى يكون فعَّااًل؛ فكان البد من إاتحة 
جوٍّ اجتماعي تدعيمي متفهم لطبيعة الرايضي؛ مما 

يسهم يف زايدة فرص التفاعل مع اآلخرين.
طرق  تنمية  حناول  سوف  القادمة  اجللسات   وىف 
التعامل بني الرايضيني, مث بعد ذلك نتعلم كيف نُنمِّي 

للرايضيني.  النفسية  املهارات 
تقييم اجللسة:

ما رأيكم يف هذه اجللسة ؟ وما هي مقرتحاتكم يف   
اجللسات القادمة؟

الواجب:
املهارات  نقص  إىل  تؤدِّي  اليت  األسباب  َحدِّد   

الرايضي. لدى  النفسية 
اجللسة الثالثة:

) جلسة تعارف خاصة (. 
اهلدف من اجللسة:

وبيان  والرايضيني  الباحث  بني  تعارف  إحداث   
لقائهم. من  اهلدف 

احملتوى:
 يف هذه اجللسة يقوم الباحث بتبادل التعارف بينها 

وبني الرايضيني وبيان اهلدف من هذا اللقاء.
ويتم  الرايضيني,  جلسيت  يف  جرى  ما   وتُلخصُّ 
من  فرد  كل  دور  وتوضيح  املنزيل  الواجب  مناقشة 
الرايضيني يف مساعدة اآلخر واخلطوات اليت سوف يقوم 
املناقشة ألى استفسار, مث  الباحث , ويفتح ابب  هبا 
يتم االتفاق على مواعيد اجللسات القادمة مبا يتناسب 

الرايضيني. أوضاع  مع 

اجللسات من الرابعة إىل التاسعة: 
)تنمية طرق التعامل بني الرايضيني(.   

أهداف اجللسة:
أن يعرف الرايضيون أنَّ التنمية للمهارات النفسية   

من خالهلا اخلربات واملعارف. 
احملتوى :

أعزائي الرايضيني هدفنا اآلن هو بناء عالقة مرنة   
بينكم وبني مدربيكم، وهى ليست مستحيلة إْن وجدت 
فإنَّ  اهلدف   هذا  إىل  توصلنا  وإذا  مناسبة،  اتصاالت 
رابطة  لتوفري  مبسؤولياهتم؛  يفوا  أن  يستطيعون  املدربني 
إحساسه  من  وتقلل  واملنافسات،  الرايضي  بني  مؤثرة 

املبارايت.  قبل  البداية  حبمى 
طرق التعامل مع الرايضيني: 

التقييم: 
- يطلب الباحث من الرايضي ذكر رأيه يف اجللسة. 

اجللسة العاشرة:
) تنمية مهارة التدريب على تركيز االنتباه(.

أهداف اجللسة:
1- أن يتدرب الرايضي على التدريب على تركيز 

االنتباه.
اليت  اخلاطئة  األفكار  الرايضي  يدحض  أن   -2

 . االنتباه  تركيز  دون  حتول 
3- أن يتدرب الرايضي على تركيز االنتباه .

احملتوى: 
 يف بداية اجللسة يقوم الباحث ابلرتحيب ابلرايضي، 
ا  مث يناقش معهم الواجب املنزيل ويلفت نظرهم إىل أهنَّ
سوف تقوم بتنمية مهارة تركيز االنتباه، خالل التدريب 
على هذه املهارة وأنَّ عليهم االنتباه ملا يقوم به الباحث 

مع الرايضي على النحو اآليت: 
اليوم سوف نتعلم كيف نالحظ األشياء املستحدثة 
الرايضي  النشاط  يف  املستخدمة  الرايضية  األدوات  يف 
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لون  عليها،  اليت  الرسومات  قدمية،  جديدة،  ألواهنا،   (
آخره(. اجلدران،...إىل 

موقف تدرييب ) 1 (. 
جيلس ) الرايضي( يف امللعب وأييت )زميل( جيلس 

جبانبه.
الرايضي اآلخر: السالم عليكم أان أمسي )كذا(.

الرايضي: أهال............................ وأان 
)كذا( . 

الزميل: أان ساكن يف شارع )كذا(.
الرايضي: وأان كذلك. 

الزميل: أنت حتّب الكورة. 
الرايضي: قوي. 

الزميل: يبقى نتقابل يوم اجلمعة يف الصالة ونتفرج 
على املباراة.

الرايضي: ماشي .
الباحث: نركز على لون قميص كل فريق.
الزميل: لون قميص الفريق الفائز أمحر. 

الرايضي: لون قميص الفريق املهزوم أخضر.
نشاط مصاحب: 

إعداد خريطة توضح موقع القسم وكيفية الوصول   
إليها والعودة منها ملنزله، مث يتدرب الرايضي على مُتييز 

الشوارع اليت ميشي فيها ذهااًب وإاياًب.
تقييم اجللسة: 

- ِاذكر مالحظة واحدة على الشوارع اليت مشى 
فيها ذهااًب وإاياًب ؟ 

مالبس  يف  نظرك  لفت  الذى  الشيء  هو  ما   -
؟  اليوم  الباحث 
الواجبات: 

اليت  الشوارع  على  مالحظة  تتذكر  أن  حاول   -
وإاياًب. ذهااًب  فيها  مُتشي 

اجللسة احلادية عشرة:
) تنمية مهارة التدريب على تركيز االنتباه(. 

أهداف اجللسة:
1- أن يتدرب الرايضي على توزيع االنتباه.

اليت  اخلاطئة  األفكار  الرايضي  يدحض  أن   -2
االنتباه.  توزيع  دون  حتول 

3- أن يتدرب الرايضي على توزيع االنتباه .
احملتوى: 

 يف بداية اجللسة يقوم الباحث ابلرتحيب ابلرايضي، 
أنَّه  إىل  املنزيل ويلفت نظرهم  الواجب  يناقش معهم  مث 
سوف يقوم بتنمية مهارة توزيع االنتباه خالل التدريب 
على هذه املهارة؛ وأنَّ عليهم االنتباه ملا يقوم به الباحث 

مع الرايضي على النحو اآليت: 
أثناء  األشياء  مالحظ  نتعلم كيفية  سوف  اليوم 

. املبارايت  إحدى  مشاهدة 
موقف رايضي )1(. 

جيلس ) الرايضي( يف قاعة املشاهدة. 
يشاهد الرايضي املباراة احملدَّدة للمشاهدة مث يكتب 

ما الحظه.
الحظها  يكون  قد  أشياء  عن  الباحث  يسأله  مث 
مثل: ما هو لون مالبس أحد الفريقني ) لون القميص، 
لون الشورت، لون الشراب، هل كل الالعبني يرتدون 
يرتدون  الالعبني  املالبس؟، هل كل  من  األلوان  نفس 

؟...وهكذا(. األحذية  من  األلوان  نفس 
نشاط مصاحب: 

إعداد خريطة توضح موقع املدرسة وكيفية الوصول   
إليها والعودة منها ملنزله، مث يتدرب الرايضي على مُتييز 

الشوارع اليت ميشي فيها ذهااًب وإاياًب.
تقييم اجللسة: 

- ِاذكر عدة مالحظاتك على الشوارع اليت مُتشي 
فيها ذهااًب وإاياًب ؟ 

مالبس  يف  نظرك  لفت  الذى  الشيء  هو  ما   -
؟  اليوم  الباحث 
الواجبات: 
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- حاول أن تتذكر مالحظة واحدة لكل شارع من 
الشوارع اليت مُتشي فيها ذهااًب وإاياًب.

اجللسة الثانية عشرة:
) تنمية مهارة الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا(. 

أهداف اجللسة: 
 أن يتدرب الرايضي على الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا.1. 

أن يدحض الرايضي األفكار اخلاطئة اليت حتول دون . 2
الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا. 

 أن يتدرب الرايضي على الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا.3. 
احملتوى: 

 يف بداية اجللسة يقوم الباحث ابلرتحيب ابلرايضي، 
ا  أهنَّ إىل  نظره  ويلفت  املنزيل  الواجب  معهم  يناقش  مث 
الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا،  بتنمية مهارة  سوف تقوم 
ومن خالل التدريب على هذه املهارة وأنَّ عليه االنتباه 

ملا يقوم به الباحث على النحو اآليت:
اليوم سوف نتعلم الرتكيز لفرتات طويلة نسبًيا.

- انظر إىل الصورة املعلقة على احلائط ماذا تالحظ  
؟ هل تتحرك ؟ إىل أي جهة تنظر ؟ ما هي ألواهنا ؟  

...إىل آخره (.
موقف تدرييب )1(. 
نشاط مصاحب: 

رايضية  ألنشطة  صور  هبا  لوحة  الباحث   حيضر 
متشاهبة يف األداء مثل: األنشطة اليت تستخدم الكرة ) 
قدم، سلة، طائرة، يد(، مث يتدرب الرايضي على مُتييز 

بعض. من  بعضها  الرايضية  األنشطة 
تقييم اجللسة: 

- اذكر حجم الكرة يف كل نشاط؟ 
- اذكر عدد احلكام يف كل نشاط رايضي ؟ 

الواجبات: 
- حاول أن تتذكر نوع كل نشاط رايضي وحجم 

امللعب الذى ميارس فيه .

اجللسة الثالثة عشرة:
) تنمية مهارة القدرة على التصور(.

أهداف اجللسة: 
- أن يعرف الرايضي أمهية القدرة على التصور يف 
أن حتدث  ميكن  اليت  واملخاطر  امللعب  وداخل  احلياة، 

نتيجة عدم اتزان األشياء.
- أن يتدرب الرايضي على القدرة على التصور.

مهارة  تنمية  على كيفية  الرايضي  يتدرب  أن   -
. التصور  على  القدرة 

احملتوى: 
يرحب الباحث ابلرايضي يف بداية اجللسة اإلرشادية   
ويراجع الواجب املنزيل، ويتوضح له أنَّ اهلدف من هذه 
اجللسة وتنمية مهارة القدرة على التصور، واملطلوب منه 

أن ينتبه ملا سوف يقوم به الباحث وهو كما يلي: 
- امسك هذه الكرة... دي كرة شو ) قدم، سلة، 

طائرة، يد(.
العينني  معصوب  وهو  الكرة  الرايضي  ميسك   -

. الكرة  نوع  حسب  وجييب  بيديه  ويتحسَّسها 
الباحث خطًا على األرض وليكن خط  يرسم   -
معصوب  وهو  الرايضي  ويسأل  امللعب،  خطوط  من 
العينني ويطلب منه أن يسري على هذه اخلط دون أن 

عليه. من  ينزل 
- حياول الرايضي أن يسري على اخلط.

- ميسك الباحث كرة طبية وزن 3 كجم، ويطلب 
معصوب  وهو  وزهنا  وحتديد  الكرة  محل  املخترب  من 

العينني.
الكرة وحماولة حتديد  أن حيمل  الرايضي  - حياول 

وزهنا.
البالط  الباحث: أنت تعرف مُتشي على خط   -

دون أن تقع.
- الرايضي نعم.

- الباحث وريين.
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- الباحث أنت تعرف تلف وتعطيين ظهرك دون 
أن تقع.

- املخترب نعم.
- الباحث أريين.

- الباحث أنت تعرف تلف وتعطيين وجهك مرة 
أخرى دون أن تقع.
- املخترب نعم.

- الباحث أريين.
على  واحدة  بقدم  تقف  تعرف  أنت  الباحث   -

تقع. أن  دون  الكرسي 
- املخترب نعم.

- الباحث أريين.
التقييم: 

- صاحبك يقلدك ويقف على قدٍم واحدة وفشل 
ما تفعل معه . 

واحدة  قدٍم  على  الوقوف  يف  ساعدك  أخوك   -
 . معه  تفعل  ما  وفشل 

الواجب: 
رافًعا  امللعب  على خطوط  املشي  على  تدرب   -

العينني. معصوب  جانًبا،  الذراعني 
- تدرب على املشي على خطوط امللعب دون رفع 

الذراعني جانًبا، معصوب العينني.
اجللسة الرابعة عشرة:

) التدريب على مهارة الثقة ابلنفس(.
أهداف اجللسة: 

1- أن تُنمي مهارة الثقة ابلنفس. 
احملتوى: 

يرحب الباحث ابلرايضي ويراجع الواجب املنزيل،   
قدرة  زايدة  هو  اجللسة  هذه  من  اهلدف  أنَّ  يبني  مث 
الباحث  الثقة ابلنفس، مث يتعامل  الرايضي على مهارة 

الرايضي كاآليت:  مع 
- يقوم الباحث إبحضار كرة ويعطيها للرايضي.

يديه  بني  الكرة  بتدوير  يقوم  أن  منه  يطلب   -
 . ليتفحصها

- يطلب منه أن ُيسقط الكرة على قدمه اليمىن.
- يطلب منه أن ُيسقط الكرة على قدمه اليسرى.

- يطلب منه أن يضرب الكرة على قدمه اليمىن 
والكرة ثباتة على األرض .

- يطلب منه أن يضرب الكرة على قدمه اليسرى 
والكرة ثباتة على األرض.

- يطلب منه أن يضرب الكرة على قدمه اليمىن 
والكرة ثباتة على األرض .

- يطلب منه أن يضرب الكرة على قدمه اليسرى 
والكرة ثباتة على األرض.

التقييم: 
- حاول أن تتبادل الكرة ابلقدم مع زميلك .

الواجب: 
- تدرب على املشي ابلكرة  لألمام دون أخطاء.

اجللسة اخلامسة عشرة:
) تنمية مهارة دافعية اإلجناز الرايضي(.

هدف اجللسة: 
اإلجناز  دافعية  مهارة  على  الرايضي  يتعرف  أن   

لرايضي.  ا
احملتوى :

* نشاط فين: 
اهلدف منه تنمية مهارة دافعية اإلجناز الرايضي.  

األدوات: ورد صناعي  -  فلني - فازات. 
اإلجراءات: 

تقطيع  الرايضي  أخوة  أحد  من  الباحث  يطلب   
الفلني  وضع  آخر  من  ويطلب  لتقصريه  الورد؛  سيقان 
منهم  ويطلب  الورد،  بتنسيق  الباحث  ويقوم  الفازة  يف 
تقليدها يف الفازات األخرى. ويعطي تغذية راجعة على 
العمل.  أثناء  العمل وتعاجل أي سلوكيات سلبية تظهر 

تقييم اجللسة: 
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كيف كانت جلسة اليوم. 
الواجب: 

- ِاذكر موقًفا قمت فيه بتحقيق إجناز رايضي يف 
حياتك. 

- شارك زمالءك يف إجناز فوز لفريقك. 
اجللسة السادسة: السابعة عشرة:

) التدريب على مهارة القدرة على االسرتخاء(.
أهداف اجللسة: 

على  القدرة  مهارة  الرايضي  يعرف  أن   -1
 . ء السرتخا ا
احملتوى: 

الواجب  معهم  ويراجع  ابلرايضي  الباحث  يرحب   
متابعة  اجللسة  هذه  من  اهلدف  أنَّ  هلم  ويبني  املنزيل، 

االسرتخاء. على  القدرة  مهارة  تنمية 
- يتم عمل اسرتخاء لعضالت الرقبة.
- يتم عمل اسرتخاء للطرف السفلى.

- يتم عمل اسرتخاء للجسم كله.
- يتم غلق العينني واالسرتخاء وحماولة الرتكيز، فيما 

جرى يف التدريب .
التقييم: 

؟  إيه  الصح  ؟  غلط  وال  صح  على  فعله  ما   -
تُعطي تغذية راجعة موجبة عند االقرتاب من االستجابة 

لصحيحة.  ا
اجللسة الثامنة: للتاسعة عشرة:

) تنمية مهارة الضبط النفسي االنفعايل (.
أهداف اجللسة:

1- أن يتعرف الباحث على أسباب اخنفاض قدرة 
الرايضي على ضبط انفعاالته. 

مهارة  تنمية  على كيفية  الرايضي  يتعرف  أن   -2
الرتوي وضبط االنفعال عند الرايضي، مبا يتناسب مع 

املوقف.
احملتوى:

 يف بداية اجللسة يرحب الباحث ابلرايضي ويراجع 
الواجب املنزيل مث تقول: 

أعزائي الرايضيني: أعتقد أنَّكم معي يف أنَّ الرايضي 
الواقع  وىف  والواقع،  االندفاع  وسريع  االنفعال،  شديد 
اليت تعرض  يفهموا األوضاع  أن  مهما حاول اآلخرون 
أن  عاتقهم  على  أخذوا  ومهما  للضيق،  الرايضي 
القيام أبعمال  االستقالل وعلى حماولة  على  يساعدوه 
جديدة، وعلى التعبري عن رغباته يظل من أن يتقبلوا منه 

والعدوانية.   الغضب 
وينصح ابآليت:

- طوقوا غضبه مبعىن قولوا له اهدأ مث حتدث .
- اسألوه عما أغضبه.
- قيموا درجة غضبه.

- أظهروا له عدم موافقتكم على تصرفه.
- خذوا بيده ووجهوا له بعض العبارات:

ولكن  ذلك؛  نستنكر  وال  غضبان  أنك  نعرف   
نستنكر الطريقة املؤملة اليت تتبعها للتعبري عن غضبك.
- وضحوا له أن له احلق يف استخدام جسمه ليعرب عن 
مشاعره؛ ولكن ليس من حقه استخدام جسمه يف 
إحلاق األذى أبي شخٍص آخر، وأن عليه االعتذار 
عن أّي فعٍل أو حادث يصدر منه ويتسبب يف إيذاء 

وإيالم شخٍص آخر.  
- علموه املبدأ القائل عامل اآلخرين مبا حتب أن يعاملون 
به. من املهم أن توضحوا له يف كل موقف أنَّ احملافظة 
على مشاعر اآلخرين هي بنفس األمهية من حمافظة 

اآلخرين على مشاعره.
- ال جيوز مواجهة الغضب ابلغضب أو العقاب؛ فذلك 
منها  يتعلم  أن  ميكن  سيئة  قدوة  الوالدين  من  جيعل 

عكس ما هو مطلوب مُتاًما. 
 ال جيوز أن يسمح له ابحلصول على أي مطلب 
اآلخرون  يطيل  أن  واملهم  الغضب،  نوابت  طريق  عن 
النهاية إىل نتيجة حمققة يف  صربهم وسوف يصلون يف 
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الصدد. هذا 
ما  على  للحصول  العنف  استخدام  وإذا جنح يف   
يريده؛ فإنَّه يكون بعد ذلك أميل إىل إيذاء اآلخرين عن 
عمد، وقد يصاحب عدوانه ارتفاع الصوت ابلصراخ أو 

التهديد ابحلركات إلاثرة اخلوف. 
 ميكننا أن نسوق لكم جمموعة من اإلرشادات حىت 

تتصف تفاعالتكم مع الرايضي ابلفاعلية: 
دعوه يعرف أنَّكم مهتمون به، ومدركون لشؤونه،   .1  
وأنكم سوف تقدمون له املساعدة عندما حيتاج 

إليها. 
حاول أن جتعلوا حماداثكم مع الرايضي على انفراد؛   .2  
دون  معكم  يكون  عندما  له  إرشاد  فأفضل 

اآلخرين.
جتنبوا نصحه وإرشاده يف حالة غضبكم من سلوك   .3  

منه.  صدر 
ختمد  أن  إىل  له  وإرشاداتكم  مناقشاتكم  أجلوا   .4  
يف  موضعيني  تكونوا  لن  ألنَّكم  اثئرتكم؛ 

معه. التحدث 
جمهوًدا  تبذلوا  فسوف  ابلتعب؛  تشعرون  إن كنتم   .5  
فاعلني؛  مستمعني  تكونوا  لكى  مضاعًفا؛ 
فاالستماع الفاعل الصادق مبثابة عمل صعب 
شاق يصبح أكثر صعوبة عند شعوركم ابلتعب 
واإلرهاق اجلسمي، ومن مثَّ يفضل أن تكونوا 

الرايضي. مناقشة  عند  منشغلني  غري 
تفهموا بعناية ودقة وال تقاطعوه يف احلديث وكونوا   .6  
لديكم. تكونون مع صديق عزيز مفضل  مثلما 
غىب  مثل:  جارحة  معه كلمات  تستخدموا  ال   .7  
وكسول؛ حيث إنَّ مثل هذه الكلمات ال جتعل 
فائدة؛ حيث يدرك أنَّ  مناقشاتكم معه ذات 

سيئة. عنه  فكرتكم 
أخربه أنَّكم حتبونه وتتقبلونه لشخصه بغض النظر   .8  

يفعله. أن  أو جيب  فعله  عمَّا 

ساعدوه يف حل ملا يعرتيه من مشكالت.   .9  
 10. حاولوا تعزيزه بوساطة املديح والثناء والتقبل.

 11. قد يكون الرايضي حباجة إىل تكرار التوجيهات.
نشاط مصاحب: 

أحد  من  ويطلب  األلعاب  بعض  الباحث   حيضر 
الزمالء توزيع اللعب عليهم ويتطلب من آخر إغضاب 
إزاء  الرايضي  فعل  رّد  الباحث  ويالحظ  الرايضي، 

املوقف. 
التقييم: 

اذكروا ما استفدمُتوه من هذه اجللسة.   
الواجبات:

- اذكر موقًفا وجدت قيه نفسك غاضًبا ووضح 
تصرفت. كيف 

اجللسة  هذه  يف  تعلمته  ما  تطبق  أن  حاول   -
 . عليك  أثره  والحظ 

اجللسة: احلادي والعشرون:
) تنمية مهارة القدرة على التصور(.

أهداف اجللسة:
1- أن يعرف الرايضي أمهية القدرة على التصور.
2- أن ننمي قدرة الرايضي القدرة على التصور.

احملتوى: 
ومناقشة  ابلرايضيني  ابلرتحيب  الباحث  يبدأ   
الواجب املنزيل، مث يشري هلم إىل أنَّ هذه اجللسة هدفها 
تنمية قدرهتم على التدريب على القدرة على التصور عن 
طريق مالحظتهم للباحث أثناء تدريبه، مث يوجه حديثه 

إىل الرايضي كما يلي:
- يُعطى الباحث الرايضي كرة بالستيك صغرية، 
ويطلب منه أن حيركها بني يديه وهو معصوب العينني.
- يطلب الباحث من الرايضي رفع الكرة ألعلى 

قلياًل، مث لقفها وهو معصوب العينني.
- يطلب الباحث من الرايضي رفع الكرة ألعلى 
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أكثر، مث لقفها وهو معصوب العينني.
لقف  يتبادل  أن  الرايضي  من  الباحث  يطلب   -

العينني. معصوب  وهو  زمالئه  أحد  مع  الكرة 
لقفها  الرايضي  الباحث كرة ويطلب من  - يرمى 

العينني. معصوب  وهو 
تقييم اجللسة:

- يطلب من كل رايضي أن يقول رأيه يف عمل 
بينهم. بّث روح احلب  اآلخر مع حماولة 

الواجبات:
يُعطى للرايضي مكعبات ويطلب منه جتميعها وهو 

معصوب العينني.
اجللسة: الثانية والعشرون والثالثة والعشرون :

) تنمية مهارة التمييز السمعي(. 
أهداف اجللسة:

وعدم  السمعي  التمييز  أمهية  الرايضي  يعرف  أن   -1  
األصوات. على  احلكم  يف  االندفاعية 

أن يتدرب الرايضي على التمييز السمعي.  -2  
احملتوى:

هلم  ويبني   , ابلرايضيني  ابلرتحيب  الباحث  يبدأ   
التمييز  على  تدريبهم  هو  اجللسة  هذه  من  اهلدف  أنَّ 
ملا  مالحظتهم  خالل  من   , الرايضيني  لدى  السمعي 

يلى: الباحث كما  به  يقوم 
يقوم الباحث إبصدار صوت من نفري صغري ويظهره  -

الرايضي )هذا صوت النفري(.
جهاز  - من  موسيقى  صوت  إبصدار  الباحث  يقوم 

موسيقى(. صوت  )هذا  الرايضي  ويقول  تسجيل 
جهاز  - من  موسيقى  صوت  إبصدار  الباحث  يقوم 

تسجيل، ويف أثناء ذلك جتعل أحد زمالئه يصدر 
صوت النفري وتقول للرايضي هذا صوت املوسيقى 
فقط مضبوط - ؛ فإذا أجاب الرايضي بنعم تقول 
له: هل يوجد صوت مصاحب لصوت املوسيقى؟ 

فإذا أجاب الرايضي بال. 

فيعيد عليه الكرة مع إظهار من يقوم ابلنفري ويقول  -
للرايضي: هذا صوت املوسيقى فقط مضبوط )فإذا 
أجاب الرايضي بال(، هنا يدرك الرايضي أنَّ هناك 
صواًت آخر غري صوت املوسيقى، وهو صوت النفري.

تعاد الكرة ابستخدام أصوات خمتلفة وعلى الرايضي  -
حماولة التمييز بينها.

تقييم اجللسة:
موقف تقييمي:

احلكم: يصدر صفارة.
الباحث: ما هذا الصوت؟

الرايضي: صوت صفارة احلكم.
احلكم: يصدر صافرة.

الباحث: الزميل الرايضي، ما هذا الصوت؟
مع  )ابالتفاق  احلكم  صفارة  صوت  الزميل: 

. حث( لبا ا
الباحث: للرايضي صوت صافرة احلكم )صحيحة 

أم خاطئة(.
الرايضي: صوت صافرة احلكم.

وحناول  أعيننا،  ونغمض  مجيًعا  ننصت  الباحث: 
ما مسعنا. نقول  مث  نسمعه  ما  الرتكيز يف كل 

الرايضي: مسعت أصوااًت لصافرة احلكم ومسعت نفري 
السيارات وصوت حتركاهتا وتوقفها، كما مسعت اصوات 

بعض األشخاص، ومنهم مسعت صوت أحد العمال.
الباحث: يعطى الرايضي إاثبة على تركيزه يف السمع 

وحتسن قدرته على التمييز بني األصوات.
تقييم اجللسة:

ِاذكر ما تسمعها أثناء اجللسة.
الواجب: ِاذكر ما مسعته أثناء اجللسة.
اجللسة: الرابعة والعشرون:

)اجللسة اخلتامية(:
 يف هذه اجللسة يتم شكر اجلماعة اإلرشادية على 
حسن تعاوهنا وجتاوهبا أثناء الربانمج, وحثها على ضرورة 
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التمسك ابلسلوك السوى الذى مت تعلُّمه عرب اجللسات, 
على  املقنن  النفسية  املهارات  مقياس  تطبيق  يعاد  مث 
الطالب, ويطلب من اآلابء إعادة اإلجابة على مقياس 
الباحث  يقوم  النهاية  وىف  الطالب،  النفسية  املهارات 

بعد  لقاء  هناك  يكون  أنَّه سوف  على  معهم  ابالتفاق 
مرور فرتة زمنية مدهتا شهرين؛ وذلك إلقامة حفل بسيط 
بتطبيق  اجللسة  هذه  أثناء  الباحث  يقوم  أن  على  هلم، 

القياسات.
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التخطيط لتطوير اجلامعات السعودية يف ضوء معايري التنافسيَّة العامليَّة 
د. ذهب انيف الشمري

أستاذ مشارك يف اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية - جامعة حائل
Planning to develop Saudi universities in light of global competitiveness standards

Dr. Thahab Naif Alshammary

Associate Professor of Educational Administration, College of Education - University of Hail

الكلمات املفتاحية: التخطيط والتطوير، اجلامعات السعودية، معايري التنافسية 
العاملية.

العامليَّة  التَّصنيف  معايري  توافر  مدى  حتديد  إىل  الدراسة  هتدف  امللخص: 
اجلامعات  تواجه  اليت  املعوقات  على  والتعرف  السعودية؛  اجلامعات  للجامعات يف 
للحصول على التصنيف العاملي للجامعات؛ ومن مثَّ الوصول إىل توصيات وخطٍط 
مقرتحة لتطويرها يف هذا الصدد، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجع 
البياانت بعدٍد من اجلامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إىل: توافر املعايري العامليَّة؛ 
، وجاء  إىل )%72.78(  بوزٍن نسيب يصل  السعودية )ككل(  اجلامعات  لتصنيف 
يف الرتتيب األعلى معيار التواجد اإللكرتوين للجامعة، يليه جودة البحث العلمي، 
الرتتيب األخري فظهر  أمَّا  التعليمية،  العملية  الدولية للجامعة،مث جودة  يليه الصورة 
ملعيار جودة خدمة اجملتمع، وقد أوصت الدِّراسة: بوضع املوازانت الدورية للجامعة 
اجلامعات  بني  البحثي  التعاون  زايدة  التدريس،  هيئة  أعضاء  عدد  مع  يتناسب  مبا 
السعودية واجلامعات الدولية، تفعيل آليات متثيل أرابب العمل يف عملية تقومي أداء 
السعودية،  ابجلامعات  االستشارية  واللجان  اجملالس  خمتلف  يف  واملشاركة  اخلرجيني 
والتطوير املستمر للربامج األكادميية مبا يتالءم مع احتياجات سوق العمل والتطورات 

التقنية واملعرفية.

Keywords: planning, development, Saudi universities, global 
competitiveness standards.

Abstract: The vision of the Kingdom 2030 had its orienta-
tion towards developing the competitive position of Saudi uni-
versities by increasing the number of Saudi universities in the 
international classification of universities. Hence the importance 
of the study in the extent to which these universities achieve a 
distinct arrangement that achieves the vision of the Kingdom 
2030 and addressing the orientation of Saudi universities from 
global competitiveness standards. The study aims to determine 
The availability of international classification standards for uni-
versities in Saudi universities and to identify the obstacles facing 
universities to obtain the international classification of universi-
ties and then reach recommendations and proposed plans for the 
development of universities in this regard. The study followed 
the descriptive analytical approach in collecting data in a number 
of Saudi universities. International standards for the classifica-
tion of Saudi universities (as a whole) with a relative weight of 
up to (72.78%), and in the highest order came the standard of 
electronic presence of the university, followed by the quality of 
scientific research, followed by the international image of the 
university, then the quality of the educational process, and the 
last ranking appeared for the standard of community service 
quality, The study recommended: setting the university’s peri-
odic budgets in proportion to the number of faculty members, 
increasing research cooperation Between Saudi universities and 
international universities, activating the mechanisms of repre-
senting employers in the process of evaluating the performance 
of graduates and participating in various councils and advisory 
committees in Saudi universities, continuous development of ac-
ademic programs in line with the needs of the labor market and 
technical and knowledge developments.
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املقدمة:   
تشهد اململكة العربية السعودية تطورًا كميًّا ونوعيًّا 
التعليم اجلامعي؛ حيث تتزايد أعداد  متسارًعا يف جمال 
تقنياهتا  وتطوَّرت  التخصصات،  وتتعدد  اجلامعات، 
التعليم  قادة  اهتمام  خالل  من  التعليمية،  وأمناطها 
ابململكة العربية السعودية ابلعالقة التكاملية بني اجلامعة 
النجاح  حتقيق  على  القدرة  مثَّ  ومن  التنافسية؛  والقدرة 

التنمية. لربامج 
ولقد كان لرؤية اململكة 2030 توجهها حنو تطوير 
الوضع التنافسي للجامعات السعودية، من خالل زايدة 
الدويل  التصنيف  الظاهرة يف  السعودية  اجلامعات  عدد 

للجامعات. 
ومن هنا تتجه الدراسة الراهنة حنو التخطيط لتطوير 
العاملية؛  التنافسية  معايري  السعودية يف ضوء  اجلامعات 
وذلك من خالل دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء 

هيئة التدريس. 
أواًًل: مشكلة الدراسة:

من املعروف أنَّ اجلامعات العامليَّة قاطبًة تتنافس بغية 
العاملية؛ مما جعل  التصنيفات  إرتقاء مكانة متقدمة يف 
من التصنيفات العاملية املعروفة قبلة اجلامعات وهدفها، 
ولقد اهتمت رؤية اململكة العربية السعودية 2030 يف 
جمال التعليم العايل إىل الوصول خبمس جامعات سعودية 

على األقل؛ لتكون من أفضل 200 جامعة دولية.
تطوير  إىل  السعودية  اجلامعات  سعت  وابلفعل 
للوصول إىل مراكز متقدمة مبا  الكلي؛  أداءها  مستوى 
حيقق رؤية اململكة 2030، وحيقق االشرتاطات واملعايري 

االشرتاطات. هذه  عليها  نصَّت  اليت 
انلت  اليت  السعودية  اجلامعات  ظهور  ُحِصر  وقد 
على   2020 وحىت   2009 عام  منذ  ُمتقدَّمة  مراكز 

اآليت:  وُلوِحظ  الثالثة؛  العاملية  التصنيفات  مستوى 
. جدول )1( الرتتيب األكادميي للجامعات السعودية اليت دخلت يف سباق التصنيف العاملي للجامعات مرتبة أجبداًّيًّ

الرتتيب يف التصنيفات العامليَّة األكادمييَّة.
202020192018201720162015201420132012201120102009

جامعة امللك 
سعود

-تصنيف شنغهاي*
 -151
200

-101
150

-101
150

-101
150

 -151
200

 -151
200

 -151
200

-201
300

-201
300

-301
400

-402
501

-----281356----428تصنيف ماتركس**

***QS 247-281256221227237249253197200تصنيف

جامعة امللك 
عبد العزيز

-تصنيف شنغهاي*
-101
150

-101
150

-101
150

-101
150

 -151
200

 -151
200

-201
300

-301
400

---

-----592711----474تصنيف ماتركس**

***QS 186231267283303334360334370تصنيف-
-600
501

جامعة امللك 
فهد للبرتول

-تصنيف شنغهاي*
-401
500

-301
400

-401
500

-301
400

-401
500

-401
500

-301
400

-301
400

-301
400

-401
500

-

-----851918----833تصنيف ماتركس**

***QS 266-199225216208221-200189173189تصنيف
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الرتتيب يف التصنيفات العامليَّة األكادمييَّة.
202020192018201720162015201420132012201120102009

جامعة امللك 
عبدهللا

-تصنيف شنغهاي*
-201
300

-201
300

-201
300

-201
300

-301
400

-401
500

-401
500

----

-----10461284----496تصنيف ماتركس**

***QS تصنيف------------

وابلنظر للطرح السابق نستخلص ما يلي: 
يف 	  دخلت  قد  سعودية  جامعات  أربع  وجود 

تصنيف شنغهاي، وحصدت جامعة امللك        عبدالعزيز 
املركز األول على اجلامعات السعودية، مث جامعة امللك 

سعود، مث جامعة امللك عبدهللا، مث جامعة امللك فهد.
جبميع 	  السعودية  للجامعات  ُمطَّرد  تقدٌم  هناك 

ا يف تقدٍُّم مستمٍر ابستثناء تذبذٍب  التصنيفات؛ حيث إهَّنَّ
بسيٍط جبامعة امللك فهد.

مما سبق تتضح مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن تساؤٍل 
رئيس، وهو: ما هي خطط تطوير اجلامعات السعودية يف 
ضوء معايري التنافسية العاملية؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل 

يتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة الفرعية اآلتية:
يف  العامليَّة  التصنيف  معايري  توافر  مدى  ما   .1

يف: واملتمثلة  السعودية  اجلامعات 
1.1 مدى تطوير معيار جودة العلمية التعليمية يف 

السعودية؟ اجلامعات 
يف  العلمي  البحث  جودة  معيار  تطوير  مدى   1.2

السعودية؟ اجلامعات 
يف  اجملتمع  خدمة  جودة  معيار  تطوير  مدى   1.3

السعودية؟ اجلامعات 
1.4 مدى تطوير معيار الصورة الدولية للجامعة يف 

السعودية؟ اجلامعات 
1.5 مدى تطوير معيار التواجد اإللكرتوين للجامعة 

يف اجلامعات السعودية؟
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   .2

التدريس يف  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  عينة  استجاابت 
)جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة امللك سعود، وجامعة 
توافر  واقع  معايري  استبانة  على  بيشة(  وجامعة  حائل، 
)ككل(؛  السعودية  اجلامعات  لتصنيف  العاملية  املعايري 
الدراسة  متغري  ابختالف  حماورها  من  حمور  وعند كل 

)اجلامعة(؟
اجلامعات  تواجه  اليت  املعوقات  أهم  هي  ما   .3
للجامعات؟ العاملي  التصنيف  على  للحصول  السعودية 
خطط  لوضع  املقرتحة  التوصيات  أهم  هي  ما   .4

السعودية؟  اجلامعات  لتطوير 
اثنًيا: أمهية الدراسة: 

األمهية النظرية وتتمثل يف: أ(  

لتصنيف  العاملية  املعايري  على  الضوء  إلقاء   )1
معات.  جلا ا

حتليل املعايري الدولية لتصنيف اجلامعات.   )2
 ب( األمهية امليدانية وتتمثل يف: 

1( الوصول ابجلامعات السعودية إىل مستوى األداء 
من  عامليًّا،  املصنفة  اجلامعات  أداء  ملستوى  املكافئ 
خالل التعرف على مدى توافر معايري التصنيف العامليَّة 

السعودية. اجلامعات  يف  للجامعات 
اجلامعات  تعوق  اليت  األسباب  على  الوقوف   )2

العاملي. للتصنيف  الوصول  من  السعودية 
لتطوير  مقرتحة  وخطط  توصيات  إىل  الوصول   )3

اجلامعات. 
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اثلثًا: أهداف الدراسة:  
تتمثل أهداف البحث فيما يلي: 

التعرف على معايري التصنيف العامليَّة للجامعات. أ( 

ب( التعرف على مدى توافر معايري التصنيف العاملية 
)جودة  جمال  يف  السعودية  اجلامعات  يف  للجامعات 
العملية التعليمية، جودة البحث العلمي، جودة خدمة 
اإللكرتوين  التواجد  للجامعة،  الدولية  الصورة  اجملتمع، 

للجامعة(.
اجلامعات  تواجه  اليت  املعوقات  على  ج( التعرف 
السعودية للحصول على التصنيف العاملي للجامعات. 
لتطوير  مقرتحة  وخطط  توصيات  إىل  الوصول  د( 

اجلامعات. 
رابًعا: مصطلحات الدراسة: 

التخطيط: لغوايًّ يعين إثبات الفكرة، ِإمَّا ابلرسم  أ( 

الكتابة وجعلها تدل داللة اتمة على ما يقصد يف  أو 
الصورة والرسم، وهو أيًضا التسطري والتهذيب والطريقة 
االصطالحية  الناحية  ومن   ،)2003 منظور،  )ابن 
فإنَّ التخطيط هو عملية منظمة واعية الختيار أحسن 
احللول املمكنة؛ للوصول إىل أهداٍف معينة، أو ترتيب 
األولوايت يف ضوء اإلمكاانت املتاحة )حجي،2002، 

.)107
جمموعة  أبنَّه  الراهنة  الدراسة  يف  التخطيط  ويُعرَّف 
من األهداف املقرتحة للوصول ابجلامعات السعودية إىل 

حتقيق معايري التنافسيَّة العامليَّة.
ومدخٌل  خمطٌط  جهٌد  التطوير:  ب(   

أجزاء كبرية  أو  بكاملها  املنظمة  يشمل  للتغيري،  منظم 
القدرات  وتطوير  الفاعلية  زايدة  هبدف  منها؛  نسبيًّا 
سلسلة  وتشمل  األفراد،  من  أعضائه  جلميع  الكامنة 
املنظمة  أعضاء  مع  ابلتعاون  تنفذ  واليت  األنشطة.  من 
ملساعدهتم يف إجياد طرق تطوير العمل؛ لتحقيق أهداف 

 .)37  :2010 )الغالىب،  املنظمة 
وتُعرِّف الباحثة التطوير يف الدراسة الراهنة أبنَّه حتقيق 

نقلة نوعية يف قدرات اجلامعات السعودية، على حتقيق 
معايري التنافسيَّة العامليَّة. 

التنافسية  مصطلح  ظهر  التنافسية:  ج(   

زايدًة  شهدت  واليت  الثمانينات  فرتة  منتصف  خالل 
املتحدة  للوالايت  اخلارجية  الديون  حجم  يف  ضخمة 
خصوًصا  التجاري؛  ميزاهَّنا  يف  حادًّا  ونقًصا  األمريكية 
التنافسية  مصطلح  عاود  وقد  الياابن،  مع  تبادالهتا  يف 
للظهور مرة أخرى مع بداية التسعينات كأحد خمرجات 
النظام االقتصادي العاملي اجلديد، وكنتاٍج للعوملة والتوجه 
 .2005 )الطيب.  السوق  اقتصادايت  لتطبيق  العام 

. )2
نظر  وجهة  من  اجلامعات  بني  التنافسية  وتُعرَّف 
اليت  واآلليات  اإلجراءات  جمموعة  ا  أهَّنَّ على  الباحثة 
أبداء  لالرتقاء  احلالية؛  الدارسة  قبل  من  اختاذها  ميكن 
مكانة  لتحقق  واقعها  وتطوير  السعودية،  اجلامعات 

العاملية.  التصنيفات  يف  متميزة 
خامًسا: حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:
· الراهنة قياس 	 الدراسة  تتناول  احلدُّ املوضوعي: 

مدى توافر عدٍد من حماور التنافسيَّة العامليَّة اليت انتهت 
التصنيف  معايري  فحص  جمال  يف  الباحثة  دراسة  إليها 
العاملية؛ ومن مثَّ وضع جمموعة من اخلطط لتطوير أداء 

السعودية. اجلامعات 
· خالل 	 امليدانية  الدراسة  جرت  الزماين:  احلدُّ 

.2021-4-10 وحىت   2021-3-1 من  الفرتة 
· احلدُّ املكاين: اقتصرت الدراسة على اجلامعات 	

السعودية اليت دخلت يف أول 500 جامعة من التصنيف 
أشهر  بوصفه  شنغهاي؛  للجامعات  األكادميي  العاملي 
عبد  امللك  جامعة  جامعات:  أربع  وهم  التصنيفات، 
عبدهللا،  امللك  وجامعة  سعود،  امللك  وجامعة  العزيز، 

وجامعة امللك فهد.
سادًسا: اإلطار النظرى:
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أ( ماهية التنافسية بني اجلامعات:

  مُتثل التنافسية العنصر اإلسرتاتيجي احلرج، الذي 
تفوقًا  مؤسسة  أي  حتقق  لكي  جوهريًة؛  فرصًة  يُقدُِّم 
مستمرًا ابملقارنة مع منافسيها، ويعتمد هذا املفهوم على 
حدَّد 

ُ
وامل أمهية  األكثر  العامل  أنَّ  وهي  أساسية  نقطة 

لنجاح مؤسسة ما، هو املوقف التنافسي هلا يف البيئة اليت 
تعمل فيها )فاطمة؛ وبلقاسم )2009. 270-269(.
يف  التنافسية  مفهوم  يُعرب  اجلامعية  املؤسسات  ويف 
وجذب  بداخلها،  متنوعة  موارد  امتالك  على  القدرة 
الطالب وإكساهبم مهارات ومزااي مُتكِّنهم من املنافسة 
يف سوق العمل، ابإلضافة إىل تقدمي خدمات للمجتمع 
بتقنية عالية اجلودة وأبسعار أقل من منافسيها، والذي 
ويساعد  الرضا،  من  عاٍل  مستوى  اجملتمع  ألفراد  حيقق 
لدى  جباذبيتها  االحتفاظ  يف  االستمرار  على  اجلامعة 
عمالئها ومسامهيها على املدى الطويل )أمني. 2017. 

.)12-11
تلك  هي  التنافسية  القدرة  ذات  واجلامعات 
اجلامعات اليت استطاعت احلفاظ على استمرارية تطوير 
عليها،  الطلب  زايدة  أو  الزمن،  عرب  التعليمية  جودهتا 
التنافسية  ومؤشرات  قيٍم  ارتفاع  إىل  يُؤدِّي  الذي  األمر 
متقدمة  مراكز  على  مثَّ حصوهلا  ومن  اجلامعات،  هلذه 
األكادميية  واملؤسسات  للجامعات  العاملي  الرتتيب  يف 

.)24  .2005 )وديع.  والبحثية 
وهي أيًضا اليت تقوم ببناء وضٍع تنافسي من خالل 
اجلامعات  مع  ابملقارنة،  اجلامعية  اخلدمات  تسويق 
األخرى يف مقابل حتقيق عوائد أكرب، وأيًضا من خالل 
متميزة  ومنتجات  خدمات  تقدمي  على  اجلامعة  قدرة 
وفريدة، وهلا قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستفيدين من 
وبلقاسم.  )فاطمة؛  اجلامعية  واملنتجات  اخلدمات  هذه 

.)270-269  .2009(
ومما ال شك فيه فلقد أضحى مستقبل الدول يتقرر 
بصورة رئيسة يف أروقة اجلامعات، ولعل هذا ما جعل 
العامل؛  بلدان  خمتلف  متزايٍد يف  ابهتماٍم  اجلامعة حتظى 

بوصفها احملرك الرئيس للتنمية الشاملة وشرطًا أساسيًّا من 
شروط التنمية البشرية؛ لذا فقد ابت لزاًما على األطراف 
بذل  العربية  دولنا  اجلامعي يف  التعليم  ملنظومة  احلاكمة 
االرتقاء  اجتاه  يف  للدفع  الالزمة  التدابري  واختاذ  اجلهود 
ابلتصنيف العاملي جلامعاهتا؛ نظرًا لكون التصنيف أصبح 
مصدرًا أساسيًّا؛ لتعزيز السمعة األكادميية وزايدة القدرة 

التنافسية لتلك اجلامعات.
التنافسية  أنَّ  الباحثة  تستخلص  ما سبق  ومن كل 
ا تعتمد  بني اجلامعات تتسم بعدة خصائص أمهها: أهَّنَّ
على حتقيق قيمة مضافة عالية خلدمات التعليم اجلامعي؛ 
التطويرية للجامعات وطاقاهتا  القدرات  ابالعتماد على 
ا هتدُف بشكٍل  أهَّنَّ عليها، فضاًل عن  والرتكيز  املتميزة، 
رئيس للتوسع يف تطوير اخلدمات اجلامعية وزايدة إنتاجية 

منسوبيها وخرجييها.
ب(  أمهية التنافسية بني اجلامعات ومربراهتا:

هلا  اجلامعات  بني  التنافسية  أنَّ  فيه  شك  ال  مما 
أمهيتها الكربى يف تطور هذه املؤسسات، واليت تـَُعدُّ أحد 
لذلك  رئيس  بشكٍل  واملتجه  اخلدمات،  قطاعات  أهم 
الشخص املتعلم الذي البد وأن يكون على اطالٍع بكلِّ 
أنَّ  على  أيًضا  يؤكد  مما  واملعرفيَّة،  العلميَّة  املستجدات 
فرص التنافسية بني اجلامعات هلا العديد من املربرات؛ 

وهذا ما تتناوله الباحثة فيما يلى:  
1( أمهية التنافسية بني اجلامعات:

القدرة  أمهية   (Bailey.et.al. 2004): يلخص 
التنافسية بني اجلامعات من خالل الفوائد واملنافع واملزااي 
الفوائد  هذه  ومن  املتنافسة؛  اجلامعات  على  تعود  اليت 

يلي: ما  واملنافع 
من 	  ومستمرة  دائمة  نسبية  ميزة  وكسب  حتقيق 

خالل استغالل املوارد البشرية مع احملافظة على ذلك.
كسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة يف رفع وتطوير 	 

جودة املخرجات التعليمية.
التميز 	  روح  هو جديد وحمفز خللق  ما  تقدمي كل 
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التعليمية. املنظومة  يف  واإلبداع 
اعتماد أكثر من إسرتاتيجية للمنافسة كإسرتاتيجية 	 

التميز ابملوارد البشرية، أو اخلدمات واالستشارات، أو 
التنوع ابملخرجات.

عالية 	  تنافسية  ميزة  حتقق  اليت  اجلامعات  تشجع 
احلديثة. التكنولوجيا  توظيف  على 

حتقيق قيمة مضافة للجامعة من خالل اعتمادها 	 
على سلسلة القيمة Value لألنشطة الرئيسة واملساندة.

تدعيم إجراء التطويرات، والتطويرات يف العمليات 	 
اإلدارية داخل اجلامعة.

اجلامعية وتقدمي األفضل 	  التخصصات  التوسع يف 
ومواكبة التغيريات العاملية السريعة اليت زادت من درجة 

االهتمام هبا، وبدرجة كبرية.
الذين 	  اخلرجيون  وهم  اإلنتاج  جماالت  أهم  تطوير 

استفادوا منها يف عملية التعليم، وتالحم اجلامعة ابجملتمع 
حيقق هلا النجاح داخل اجملتمع احمللي ويهيئهـا للمجتمع 

الدويل.
2( مربرات التنافسية بني اجلامعات: 

بني  من  أنَّ  على   )47  .2014 )قشقش.  يؤكد 
املعايري  ظهور  مربر  اجلامعات  بني  التنافسية  مربرات 
عوملة  ثقافة  فرضتها  اليت  العاملية  والتصنيفات  الدولية 
مستوى  حتقيق  اجلامعة  من  يتطلب  مما  العايل؛  التعليم 
معني يف مدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا؛ لكي تستطيع 

املعايري.  تلك  مقابلة 
وتتحدد مربرات التنافسية بني اجلامعات فيما يلي: 

)املعهد العرىب للتخطيط، 2012. 13(.
املختلفة واملتصاعدة، وسيادة 	  السياسية  التطورات 

اقتصاد السوق القائم من حيث املبدأ على املنافسة.
السوق 	  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  دور  تزايد 

الدولية.
تطورات الواقع االقتصادي الدويل املتباينة واملتدفقة.	 

التطورات العلمية والتكنولوجية واإللكرتونية.	 
أ( مصادر وجمااًلت التنافسية بني اجلامعات:

تنافسية  مصادر  أنَّ   )2015 )عسَّاف،  يرى 
اجلامعات تنقسم إىل مصادر داخلية ومصادر خارجية 

يلي:  كما 
مبوارد 	  مباشرة  عالقة  هلا  واليت  الداخلية:  املصادر 

الفكري  اإلنتاج  مثل:  امللموسة  اجلامعة  وإمكاانت 
واملعريف، واإلنتاج البحثي، والتطويري، واإلنتاج التقين، 

والتطبيقي. 
متغريات 	  يف  وتتحدَّد  اخلارجية:  املصادر 

العرض  مثل:  للجامعة  اخلارجية  البيئة  ومستجدات 
على  والطلب  والعرض  اجلامعة،  خرجيي  على  والطلب 
اخلارجي  اجملتمع  وحاجة  املختلفة،  اجلامعية  اخلدمات 
إىل اخلربات واالستشارات اجلامعية يف اجملاالت اجملتمعية 

 . ملختلفة ا
م )زين العابدين؛ موسى، 2015( مصادر 	  ويُقسِّ

تنافسية اجلامعة وفًقا للموارد: 
املادية: يف استثمار اجلامعة األمثل للموارد 	  املوارد 

املادية املتاحة؛ لتقدمي خدمة أو منتٍج مميز وخمتلف عن 
األخرى. اجلامعات 

للقدرات 	  اجلامعة  امتالك  يف  البشرية:  املوارد 
التميز  حتقيق  على  والقادرة  املؤهلة  البشرية  والكفاءات 

للجامعة. والتفرد 
املوارد التنظيمية: وهي التوجهات اإلدارية احلديثة 	 

تلبية  أجل  من  البشري؛  العنصر  إدارة  يف  واملتطورة 
كافة. املستفيدين  احتياجات 

أنَّ   )129-128  .2003 )مصطفى.  ويرى 
التنافسيَّة بني اجلامعات تشتمل على جانبني أساسيني مها:

التعليمية 	  للعملية  التنافس يف اجملاالت األساسية   
البحثية؛  والتجهيزات  الدراسية  الربامج  يف  واملتمثلة 
والقاعات  التدريس واملكتبات  هيئة  أعضاء  وخصائص 
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للطلبة. امليداين  التدريب  وتسهيالت 
 جذب الطلبة من اجملتمع احمللي واخلارجي. 	 

ب( ما هية تصنيف اجلامعات وأهدافه وأنواعه. 

آخر  اجتاًها   )9  .2020 )عبدالسالم.  يضع   
العاملية  التصنيفات  أمهية  حول  اجلامعات  لتنافسية 
املؤشرات  أبرز  من  نتائجها  أصبحت  فقد  ومعايريها، 
املخرجات  جودة  على  هبا  االستدالل  ميكن  اليت 
العلمية للجامعات، كذلك ضرورة تعدد مصادر القدرة 
التنافسية؛ مما جيعل اجلامعة حتتفظ مبيزة تنافسية مستمرة.
ومن هنا تتناول الباحثة فيما يلي التصنيفات الدولية 

للجامعات:
1( ما هية التصنيف العاملي للجامعات:

للتفاضل بني اجلامعات على أساس  - هو طريقة 
بغرض  واملنطقية،  الشفافية  إىل  مييل  معياري  علمي 
وعملياته  مبدخالته  اجلامعي  التعليم  نظام  جودة  ضبط 
وخمرجاته، ومن مثَّ فإنَّ مستوى جودة خمرجات مؤسسات 
التعليم اجلامعي من اخلرجيني، أو البحوث، أو اخلدمات 
حتتلها  اليت  املكانة  على  تتوقف  واالستشارية  التدريبية 
أو تصل إليها اجلامعة يف التصفيات العاملية للجامعات 

.)32 )فودة،2020، 
وهو نظاٌم لرتتيب اجلامعات طبًقا ملستواها العلمي 
واألكادميي، يف إطار عدة معايري تُوضع كأساٍس للتقييم 
النظام  وخمرجات  مدخالت  لضبط  وأيًضا  واملفاضلة، 
للجامعات  تنافسية  ميزة  وحتقيق  واجلودة  التعليمي 

.)461  .2016 )الدجدج. 
وهو أيًضا الدرجة الكلية اليت حتصل عليها اجلامعة 
من خالل مجع املعايري واملؤشرات املختلفة، وإخضاعه 
النتيجة  استخراج  مثَّ  ومن  معينة،  حسابية  لعمليات 
الكلية للجامعة املعنية، ويتم حتديد ترتيبها من بني عدد 
أحد  وفق  ما  مركٍز  على  للحصول  تقدِّمة 

ُ
امل اجلامعات 

.)14  .2015 )الرببري.  العاملية  التصنيفات 
األكادميي  للرتتيب  نظاٌم  أبنَّه  الباحثة  وتُعّرِفه 

اجلامعات يف العامل يعتمد على جمموعة من اإلحصاءات 
أو على استباانت توزع على الدارسني واألساتذة وغريهم 
من اخلرباء واحملكمني، أو تقييم املوقع اإللكرتوين أو غري 

املعايري. ذلك من 
تعريف  ميكن  احلايل  البحث  أهداف  ضوء  ويف 
أبنَّه  إجرائيًّا  السعودية  للجامعات  العاملي  التصنيف 
أداء  تقييم  يتم يف ضوئها  اليت  املمارسات  من  جمموعة 
منبثقة  حمدَّدة  مؤشرات  وفق  السعودية،  اجلامعات 
مباشٌر  ارتباٌط  هلا  واليت  العامليَّة  التنافسية  معايري  من 

الدولية. ابلتصنيفات 
2( أهداف التصنيف العاملي للجامعات:

 )Bonaccorsi, et.al.2016.225-227( حُيدُِّد 
يلي:  فيما  للجامعات  العاملي  التَّصنيف  أهداف 

املستوى 	  إىل  اجلامعات  تقييم  معايري  مستوى  رفع 
العاملي.

قيام اجلامعة بتقدمي خدمات تعليميَّة وحبثية تضمن 	 
حتقيق ميزة تنافسية مستدامة. 

املستفيدين 	  لدى  للجامعة  الذهنية  الصورة  تطوير 
منها.
الرتكيز 	  من خالل  اجلامعة  ألداء  املستمر  التطوير 

التطويريَّة. املبادرات  تشجيع  على 
للتعليم 	  الوطنية  السياسات  تصميم  وإعادة  تقييم 

واجلامعي. العايل 
توجيه اخلطط اإلسرتاتيجية ملؤسسات التعليم العايل 	 

واجلامعي حنو بناء اقتصاد املعرفة.
توفري بيئة تنافسية على املستوى احمللي واإلقليمي 	 

واخلدمات  املخرجات  بنوعية  لالرتقاء  ضمااًن  والعاملي 
اجلامعية.

تعزيز قدرة اجلامعات على االبتكار.	 
اجلامعات 	  أداء  إطار مرجعي حول مستوى  توفري 

من خالل مقارنته بغريه من اجلامعات األخرى.
تقييم الوظيفة الثالثية األساسية للجامعات املمثلة 	 
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يف التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع.
٣(  أبرز التصنيفات العامليَّة للجامعات:

توجد العديد من تصنيفات اجلامعات على مستوى 
العامل، وهي: )تصنيف شنغهاي، تصنيف ويبومرتكس، 
تصنيف كيو اس( ولكلٍّ منها خصائصه ومساته التنافسية 
هذه  الباحثة  وتتناول  اآلخر،  عن  خمتلٍف  جتعله  اليت 

التصنيفات ابلعرض والتحليل كما يلى: 
التصنيف األول )تصنيف شنغهاي(:	·
األكادميي 	  ابلتصنيف  شنغهاي  تصنيف  يُعرِّف 

ترتيب  ينشر  تصنيف  أول  وهو  العاملية،  للجامعات 
اجلامعات يف خمتلف دول العامل، ومنذ عام 9200 أصبح 
هذا املؤشر اتبًعا ملركز تصنيف شنغهاي لالستشارات.

فحص 	  األوىل  مرحلتني  على  التصنيف  هذا  يقوم 
ألفني جامعة يف العامل من أصل قرابة عشرة آالف جامعة 
اجلامعات  تلك  تكون  حبيث  اليونسكو؛  يف  مسجلة 
امتلكت املؤهالت األولية للمنافسة، بينما تتمثل اخلطوة 
الثانية من الفحص، يف تصنيف ألف جامعة منها وختضع 
مرة أخرى للمنافسة على مركز أفضل 500 جامعة يتم 
عام.   من كلِّ  سبتمرب  شهر  النتائج يف  وتظهر  نشرها، 

من 	  شنغهاي  تصنيف  وفق  املؤسسات  وُتصنَّف 
الطبيعية  العلوم  هي:  معرفية،  جماالت  مخس  خالل 
احلاسوب،  وعلم  التكنولوجية  اهلندسة  والرايضيات، 
علوم احلياة والزراعة، الطب السريري والصيدلة، والعلوم 
يتم  فال  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  أمَّا  االجتماعية. 
تصنيفها؛ نظرًا إىل الصعوابت التقنية يف إجياد مؤشرات 

.)12  .2014 )الصديقي.  دوليًّا  مقارنة 
يعتمد تصنيف شنغهاي على أربعة معايري لقياس 	 

تلك  يوضح  اآليت  واجلدول  وجودهتا،  اجلامعة  كفاءة 
:)75-53  .2020 )طارق.  املعايري 

جدول رقم )2( معايري تصنيف شنغهاي.
الوزناملؤشراتاملعايريم

جودة 1
التعليم

خرجيو املؤسسة الذين حصلوا على جوائز نوبل 
وميداليات فيلدز.

20

الوزناملؤشراتاملعايريم

جودة هيئة 2
التدريس

أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل 
وميداليات فيلدز.

20

الباحثون األكثر استشهاًدا هبم يف 21 ختصًصا 
علميًّا.

20

خمرجات 3
البحث

  (Nature)املقاالت املنشورة يف جمليت الطبيعة
(Science.(والعلوم

20

املقاالت الواردة يف دليل النشر العلمي املوسع  
(SCIE) ودليل النشر للعلوم االجتماعية.

(SSCI)

20

4
نصيب 
الفرد من 

األداء

10نصيب الفرد من األداء األكادميي للمؤسسة.

التصنيف الثاىن )تصنيف ويبومرتكس(:
ترتيب 	  تصنيف Webometrics أكرب  يـَُعدُّ 

جمال  يف  األكادميية  العايل  التعليم  ملؤسسات  أكادميي 
قياس األداء من خالل املواقع اإللكرتونية، ويهدُف هذا 
التصنيف إىل تعزيز احلضور األكادميي للجامعات على 
شبكة اإلنرتنت، وحّث تلك اجلامعات لتقدمي ما لديها 
على  املتميز  العلمي  مستواها  ُتظهر  علمية  أنشطة  من 
اإلنرتنت وليس ترتيًبا أو تصنيًفا للجامعات؛ بل ترتيًبا 
ملوقع اجلامعة (Ranking Web) ، وتعزيز وإثراء حمتوى 
املواقع اجلامعية على اإلنرتنت؛ ومن مثَّ توفري معلومات 
موثوقة وحمدثة حول أداء اجلامعات يف مجيع نواحي العامل 
على أساس وجوده على شبكة اإلنرتنت ومشولية موقع 
.)127-105 )قحوان. 2014.  اإللكرتوين  اجلامعة 

تصنيف 	  على  ويبومرتكس  تصنيف  منهجية  تقوم 
عدد  هي:  أساسية  معايري  أربعة  ابستخدام  اجلامعات 
الصفحات اليت ترتبط مبوقع اجلامعة على اإلنرتنت واليت 
تـَُعدُّ دلياًل على مستوى الرؤية، وعدد صفحات املوقع 
اإلنرتنت  على  اجلامعة  موقع  يشري  حيث  اإللكرتوين؛ 
املقاالت والبحوث  الشبكة اجلامعية، وعدد  إىل حجم 
تُقدِّمه  اليت  التعليمية  املواد  وكمية  املوقع  على  املنشورة 
اجلامعة ونشر عدٍد من األوراق العلمية املفهرسة من قبل 
الباحث العلمي Google Schoolar ؛ مبا ميثل اإلنتاج 

.(Isidro.2008.12-15) للجامعة  العلمي 
يلي: 	  فيما  مرتكس  ويبو  تصنيف  معايري  تتحدد 

.)(Ranking web of the university. 2020)
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جدول رقم )3( معايري تصنيف ويبو مرتكس.
الوزنالداللةاملعايريم

عدد صفحات موقع اجلامعة اإللكرتوين اليت يتم تداوهلا عرب حمركات البحث الرئيسة ,Google, Yahoo) احلجم1
Live Search, Exalead).

%20

50%عدد الروابط اخلارجية )ومنها البحوث العلمّية( اليت هلا رابٌط على موقع اجلامعة ويتم احلصول على هذه املعلومات.الرؤية.2

15%يتم حساب عدد امللفات "اإللكرتونية" أبنواعها املختلفة واليت تنتمي ملوقع اجلامعة عرب حمرك البحث.Google امللفات الغنية.3

معيار األوراق والبحوث 4
العلمية.

حيث يتم حساب عدد األحباث والدراسات والتقارير املنشورة إلكرتونيًّا حتت نطاق موقع اجلامعة واليت أيخذها 
 Google Scholar.من

%15

التصنيف الثالث )تصنيف كيوأس(:
املؤسسة 	  من  سنوايًّ  تصنيف كيوأس  يصدُر 

فيه  الربيطانية (Quacquarelli Symonds) وُيصنِّف 
حسب  مرتبة  العامل  حول  من30,000  جامعة  أكثر 
أس  تصنيف كيو  ويهدف  وعلميَّة،  أكادميية  معايري 
إىل رفع مستوى املعايري العاملية للتعليم العايل، واحلصول 
على معلومات عن برامج الدراسة يف خمتلف اجلامعات؛ 
وخصوًصا يف ختصصات العلوم والتقنية، وعمل مقارنة 
مراتبها ضمن  ألقوى 500  جامعة، ومقارنتها وحتديد 
أرقى اجلامعات العاملية متهيًدا إلصدار دليل للجامعات 
الشركات  وكذلك  األمور؛  وأولياء  الطالب  يساعد 
املهنية على معرفة أفضل اجلامعات الدولية )األمحدي، 

.)564-527  .2013

تتحدد 	  األوىل  مرحلتني  على  التصنيف  هذا  يقوم 
األولية  املؤهالت  امتلكت  يف تصنيف 2000 جامعة 
للمنافسة، بينما اخلطوة الثانية تتم من خالل الفحص؛ 
أخرى  مرة  منها، وختضع  ُتصنَّف 700 جامعة  حيث 
للمنافسة على مركز أفضل 400 جامعة، أمَّا األخرى 
فُتصنَّف من 401- 450 ومن 451-500 وهكذا.

ُتصنَُّف اجلامعات حسب تصنيف كيو أس حسب 	 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  علمية هي:  مخسة جماالت 
والطب  احلياة  وعلوم  املعلومات،  وتكنولوجيا  واهلندسة 
احليوي، والعلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية واإلدارية.

 	 ( QS:يلي فيما  أس  تصنيف كيو  معايري  تتحدد 
Intelligence Unit.2020)

.QS جدول رقم )4( معايري تصنيف
الوزنالداللةاملعايريم

40% مسح استطالعي شامل يف اجملتمعات األكادميية.السمعة األكادميية.1

10%مجع استطالعات أصحاب العمل.مسعة اجلامعة لدى أرابب العمل.2

20%دليل واضح ومباشر على التزام اجلامعة جتاه العملية التدريسية والبحثية.نسبة عضو هيئة تدريس / طالب.3

4
دليل على مستوى النشاط البحثي يف اجلامعة، كما أنَّه دليل على رصانة احملتوى االقتباس يف املنشورات العلمية.

اليت جتمَّعت  اإلحصاءات  املؤشر  ويستخدم  األكادميية،  للمجتمعات  العلمي وجاذبيته 
على مدار السنوات اخلمس األخرية.

%20

تنوع اجلنسيات والثقافات لدى أعضاء هيئة التدريس سيخلق بيئًة أكادمييًة أكثر تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس.5
5%نضًجا، وغنيَّة ابلتجارب واحلياتية؛ مما سُيؤدِّي لتشكيل خريج مؤهل علميًّا وسلوكيًّا.

إنَّ تنوع اجلنسيات والثقافات لدى الطالب سيخلق بيئة أكادميية أكثر نضًجا، تنوع جنسيات الطالب.6
5%وغنية ابلتجارب العملية واحلياتية؛ مما سيؤدِّي لتشكيل خريج مؤهل علميًّا وسلوكيًّا.
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العاملية  التصنيفات  بني  واالختالف  الشبه  أوجه 
: للجامعات

 بتحليل أنظمة تصنيف اجلامعات الثالث األشهر 
عامليًّا وهي: شنغهاي، ويبو مرتكس، وكيوأس، يتضح أنَّ 
هناك اختالفًا وتنوًعا بينها، ويستنتج منه اجلوانب اآلتية: 

)حممود. 2014. 322-265(.
جامعات،  بني  ابلرتتيب  تقوم  اليت  اجلهات  تنوع   .1
ومراكز أحباث، ومؤسسات حكومية، وجرائد كربى 

إس”. "كيو  تصنيف  مثل  وشركات  كالتاميز، 
التصنيفات الثالثة تنشر نتائجها إلكرتونيًّا مرة على   .2

. األقل سنوايًّ
يرتاوح عدد اجلامعات اليت حُتلَُّل بني ألفني )الصيين(   .3
وثالثة آالف، عدا موقع الويبو مرتكس الذي يتابع 

أكثر من 22000 جامعة ومركز حبثي.
-200 بني  الرتتيب  قوائم  يف  يظهر  الذي  العدد   .4
5000. مرتكس  الويبو  عدا  ما  جامعة،   500

تصنيٍف  من  هلا  املعطاة  واألوزان  املؤشرات  تتباين   .5

هيئة  أعضاء  آراء  على  يعتمد  ما  فمنها  آلخر، 
التدريس حول مسعة اجلامعة، ومنها ما يعتمد على 
اجلامعة،  وإاتحة  حجم  حتديد  يف  البياانت  قواعد 

العاملية. األحباث  حمركات  على  يعتمد  ما  ومنها 
ابلرغم من اختالف املعايري بني التصنيفات العاملية   .6
من  والصيين؛  اإلجنليزي  أبرزها:  ومن  للجامعات، 
اجلامعات  وتصنيف  بنشر  القائمة  اجلهة  حيث 
املعايري  حول  تدور  مجيًعا  ا  فإهَّنَّ منها،  واهلدف 
واألسرتايل  اإلسباين،  التصنيفني:  نفسها، ابستثناء 
اللذان يعتمدان على مدى كفاءة املوقع اإللكرتوين 

اإلنرتنت. على  للجامعة 
معايري  أنَّ  ُتظهر  التصنيفات  معايري  بني  املقارنة   .7
من  األكادميي  لألداء  أمشل  هي  الصيين  التصنيف 

األخرى.  التصنيفات  معايري 
العاملية  التصنيفات  مؤشرات  قائمة  وتتحدد 
من  عامليًّا  األشهر  تصنيفات  ثالثة  وفق  للجامعات 

)41-1  .2019 )حنفي.  يلي:  ما  خالل 

جدول رقم )5( مؤشرات التصنيفات العاملية للجامعات.
املؤشراتالتصنيف

تصنيف شنغهاي

عدد اخلرجيني الفائزين جبائزة نوبل وميداليات يف التخصص.
عدد أعضاء هيئة التدريس الفائزين جبائزة نوبل وميداليات يف التخصص.

عدد الباحثني املستشهد أبحباثهم بدرجة كبرية.

.Nature عدد األحباث املنشورة يف جملة

.science عدد األحباث املنشورة يف جملة
عدد األحباث املفهرسة يف مؤشر االقتباس العلمي.

عدد األحباث املفهرسة يف مؤشر اقتباس العلوم االجتماعية.
اإلنتاج العلمي للجامعة مقارنة بعدد الباحثني فيها.

عدد الصفحات اليت ترتبط مبوقع اجلامعة على اإلنرتنت.تصنيف ويبو مرتكس
عدد املقاالت والبحوث املنشورة على موقع اجلامعة.
كمية املواد التعليمية اليت تُقدِّمه اجلامعة على موقعها.

.Google Schoolar عدد البحوث العلمية على موقع

تصنيف كيو أس

سبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس. 
االستشهادات ابلبحوث العلمية للجامعة. 

توظيف اخلرجيني.                             
نسبة الطالب الدوليني.                         
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معايري التنافسية املستخلصة: 	( 
 تستخلص الباحثة عوامل التنافسية اليت تسعى إىل 
طرحها على عينة الدراسة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

يف مخسة معايري على النحو اآليت:
املعيار األول: جودة العملية التعليمية. ويتضمن:

هيئة 	  ألعضاء  احملدثة  للنسب  اجلامعة  حتديد  دورية 
التدريس، وكذلك الطلبة يف خمتلف األفرع والربامج 

املختلفة.
أعضاء 	  نسب  يف  العجز  معدل  بقياس  اجلامعة  قيام 

ابملقارنة  التخصصات  خمتلف  على  التدريس  هيئة 
العامليَّة. ابملعدالت 

تتواصل جلان االستقطاب ابجلامعات بصورٍة منظمة 	 
اليت يف حاجة إىل زايدة معدل  الربامج واألفرع  مع 

هبا. االستقطاب 
تقييم اجلامعة ملنظومة التعليم والتعلُّم بصورٍة دورية. 	 
شهادات 	  لنسب  مستمرة  بصورٍة  اجلامعات  حتديد 

البكالوريوس.  إىل  الدكتوراه 
هيئة 	  أعضاء  بعدد  مقارنة  اجلامعة  دخل  حتديد 

لتدريس. ا
يتوافر لدى اجلامعة حصٌر دوري لعدد الطلبة وأعضاء 	 

هيئة التدريس احلاصلني على جوائز.
املعيار الثاين: جودة البحث العلمي.

تقارن اجلامعة دورايًّ كم األحباث اليت تنتجها يف مقابل 	 
عدد أعضاء هيئة التدريس لديها.

املنشورة 	  األحباث  عدد  منتظمة  بصورٍة  اجلامعة  حُتدُِّد 
اإلجنليزية. ابللغة 

للبحث 	  حمدَّدة  ميزانية  وجود  على  اجلامعة  حترص 
لعلمي. ا

اليت 	  البحوث  من  املادي  العائد  بقياس  اجلامعة  تقوم 
. تنتجها

حرص اجلامعة على حساب دورها يف نشر املعرفة من 	 

خالل حساب االستشهادات املرجعية البحثية.
حترص اجلامعة على زايدة التعاون البحثي مع اجلامعات 	 

احمللية والدولية، مبا ينعكس على زايدة عدد األحباث 
املشرتكة املنشورة.

توفر اجلامعة آلية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على 	 
 Scopus and( املرموقة  اجملالت  يف  الدويل  النشر 

.)ISI

املعيار الثالث: جودة خدمة اجملتمع.
إاتحة اجلامعة الفرصة ملمثلي أرابب العمل لتقومي أداء 	 

اخلرجيني. 
تقوم اجلامعة برصد عدد االبتكارات واالخرتاعات اليت 	 

تُقدِّمها للمجتمع.
تقوم اجلامعة ابستحداث عدٍد من الربامج األكادميية 	 

اليت تُليب احتياجات سوق العمل.
ضوء 	  يف  األكادميية  الربامج  بتطوير  اجلامعة  تقوم 

اجملتمعية. واملتغريات  املستجدات 
تتيح اجلامعة الفرصة ملشاركة أرابب العمل يف خمتلف 	 

اجملالس واللجان االستشارية.
الدوري 	  التوظيف  لقاء  سنوية  بصورة  اجلامعة  تعقد 

اجلامعة. خلرجيي 
وأرابب 	  اخلرجيني  آراء  دورية  بصورة  اجلامعة  تستطلع 

املختلفة. اجلامعية  اخلدمات  يف  العمل 
املعيار الرابع: الصورة الدولية للجامعة.	 

تستقطب اجلامعات السعودية الكفاءات املتميزة من 	 
ابجلامعات  السعوديني  غري  التدريس  هيئة  أعضاء 

والدولية. اإلقليمية  املرموقة 
ابلربامج 	  الدوليني  الطلبة  اللتحاق  مفّعلة  آلية  توفر 

ابجلامعة. املميزة 
مقارنة 	  األجانب  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  حتديد 

ابحملليني.
 حتديد عدد الطلبة األجانب مقابل احملليني.	 
حتديد عدد اجلوائز العاملية اليت حتصل عليها.	 
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املوجَّهة 	  التطبيقية  األحباث  من  املادي  العائد  رصد 
اجملتمع. خلدمة 

املعيار اخلامس: التواجد اإللكرتوين للجامعة.	 
إليها 	  الرجوع  اليت مت  اخلارجية  الروابط   حتديد عدد 

على موقعها اإللكرتوين؛ لتحديد عدد الزايرات اليت 
تتم مبوقع اجلامعة.

يتوافر على املوقع اإللكرتوين للجامعة صفحة خاصة 	 
لكلِّ عضٍو من أعضاء هيئة التدريس.

بياانت 	  قواعد  للجامعة  اإللكرتوين  املوقع  حيوي 
اجملتمع. وخدمة  العلمي  البحث  ألنشطة 

اللحظي 	  ابإلعالن  للجامعة  اإللكرتوين  املوقع  يقوم 
اجلامعة. وفاعليات  وممارسات  أنشطة  لكافة 

حترص اجلامعة على املتابعة والتقييم الدوري خلدمات 	 
وحمتوايت موقعها اإللكرتوين.

الدراسات السابقة: 	( 
تناولت العديد من الدراسات تنافسية اجلامعات من 

اجتاهات خمتلفة؛ منها:
تقدمي 	  إىل  هدفت  )الغامدى 2019(  دراسة 

من  وذلك  العايل؛  التعليم  خصخصة  ملتطلبات  تصور 
للجامعات  التنافسية  القدرة  واقع  على  التعرف  خالل 
السعودية الناشئة واملعوقات اليت تواجه تلك اجلامعات 
اليت جيب  املتطلبات  وأهم  التنافسية،  قدرهتا  تطوير  يف 
السعودية  للجامعات  التنافسية  القدرة  لتطوير  توافرها 
متطلبات  أنَّ  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت  الناشئة، 
العاىل هو منح اجلامعات مزيًدا من  التعليم  خصخصة 
واقع  أنَّ  واملالية واإلدارية، كما  االستقاللية واألكادميية 
بوجٍه  الناشئة  السعودية  للجامعات  التنافسية  القدرة 
اجلامعات  أنَّ  وأوضحت  متوسطة,  بدرجة   جاء  عام 
تطوير  حنو  عديدة  معوقات  تواجه  الناشئة  السعودية 
واإلدارية  املالية  املعوقات:  منها  التنافسية؛  قدرهتا 
واألكادميية، وكشفت الدراسة عن أهم متطلبات حتقيق 
التحتية  البنية  جمال  جماالت:  عدة  يف  التنافسية  القدرة 

املوارد  جمال  يليه  األوىل,  املرتبة  يف  املعلومات  وتقنية 
والكفاءات يف املرتبة الثانية، مث جمال خدمة اجملتمع يف 
املرتبة  اجلامعية يف  والقيادة  اإلدارة  الثالثة, وجمال  املرتبة 
الرابعة, مث جمال الثقافة التنظيمية يف املرتبة اخلامسة, يليه 
املرتبة  ويف  السادسة,  املرتبة  يف  والتعليم  التدريس  جمال 
وقدَّمت  العلمى؛  البحث  جمال  أييت  واألخرية  السابعة 
الدراسة تصورًا ملتطلبات القدرة التنافسية يف اجلامعات 

الناشئة. السعودية 
حتديد 	  إىل   )2017 )العباد،  دراسة  هدفت 

امللك سعود يف  التنافسية جلامعة  القدرة  متطلبات رفع 
ومعوقات  للجامعات،  العاملية  التصنيفات  معايري  ضوء 
التنافسية  القدرة  لزايدة  مقرتح  منوذج  وصياغة  الرفع  
ابجلامعات، كما  العاملية  التصنيفات  معايري  ضوء  يف 
الوصفي وحتليل خربات  املنهج  الدراسة على  اعتمدت 
التصنيف  مستوى  على  الرائدة  النماذج  بعض  وجتارب 

للجامعات. العاملي 
التعرف 	  إىل   )2015 )الشمري،  دراسة  هدفت 

على درجة توافر املتطلبات الالزمة إلنتاج املعرفة كمدخٍل 
نظر  وجهة  من  حائل  جامعة  يف  تنافسية  ميزة  لبناء 
قياداهتا األكادميية، تعود ملتغريات الدراسة، واستخدمت 
الدراسة املنهج الوصفي، ومت التطبيق على عينة عددها 
لتوافر  الكلية  الدرجة  أنَّ  النتائج  أهم  135 فردا، ومن 
ميزة  لبناء  املعرفة كمدخٍل  لإلنتاج  الالزمة  املتطلبات 
متوسطة،  عام جاءت  بوجٍه  حائل  تنافسية يف جامعة 
وعدم وجود فروٍق تعود الختالف طبيعة العمل القيادي 
العينة. بينما توجد فروق للمتطلبات املادية بني  ألفراد 

العينة وذلك لصاحل عينة )قيادات عليا(. أفراد 
القدرة 	  واقع   ))2014( )حسن  دراسة  تناولت 

التعليم  تدويل  ودور  املصرية،  ابجلامعات  التنافسية 
املنهج  الدراسة  واستخدمت  هبا،  واالرتقاء  زايدهتا  يف 
الوصفي، وتوصلت إىل: أنَّ القدرة التنافسية للجامعات 
وتدويل  العاملية،  ابجلامعات  مقارنة  متوسطة  املصرية 
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للجامعات  التنافسية  القدرة  زايدة  يف  دور  له  التعليم 
وتطوير أدائها للحصول على مراكز متقدمة حمليًّا وعامليًّا.

وتناولت دراسة )(Hundley, )2007( تقييم الوضع 	 
اجلامعات  استخدام  أمهية  وإبراز  للجامعات،  التنافسي 
واعتمدت  املتنافسة،  اجلامعات  من  بداًل  املتعاونة 
الدراسة على املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ 
اجلامعات املتعاونة )غري املتنافسة( ال تزال تؤثر يف تعليم 

العاملني. آالف 
 	 )Davies& Hammock,2005( وتناولت دراسة

حتديد مسارات التنافسية بني الطالب يف جمال التعليم 
األمريكية  املتحدة  والوالايت  العايل بني كلٍّ من: كندا 
وأوجه  التنافسية  هذه  وأوضاع  العايل،  التعليم  جمال  يف 
البلدين،  العايل يف كال  التعليم  وهياكل  التنافسية  هذه 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة 
إىل أنَّ تطبيق معايري التنافسية يف اجلامعات مبنح الطالب 

فرًصا تعليمية متقدمة وتقدمي خدمات أكثر جودة.
سابًعا: الطريقة واإلجراءات.

منهج الدراسة: اُسُتخِدَم املنهج الوصفي التحليلي 	( 
وذلك من خالل وصف طبيعة مشكلة الدراسة الرئيسة، 
وهي اخنفاض تصنيف اجلامعات السعودية على مستوى 

التصنيفات العاملية مبا ال يتوافق مع رؤية اململكة 2030.
مجيع 	(  من  البحث  جمتمع  يتكون  الدراسة:  جمتمع 

أستاذ  مساعد،  أستاذ  )حماضر،  التدريس  هيئة  أعضاء 
عبد  امللك  سعود،  امللك  جبامعات  أستاذ(  مشارك، 

بيشة. حائل،  العزيز، 
عينة الدراسة: قامت الباحثه ابختيار عينة الدراسة 	( 

من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عشوائي  طبقي  بشكل 
17720؛  وعدده    أعاله  املوضح  الدراسة  جمتمع 
جمتمع  مفردات  لكافة  االستبانة  بطرح  الباحثة  وقامت 
 887 عدد  الدراسة  عينة  إستجاابت  وبلغت  الدراسة 
هو  األصلي؛ كما  اجملتمع  من   )%5( بواقع  مفردة، 

اآليت. اجلدول  يف  موضح 
جدول )6( توزيع عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات.

اجملتمع األصلياجلامعة
العينة املختارة 

عشوائًيا

النسب املئوية

721136140.7جامعة امللك سعود

جامعة امللك 
عبدالعزيز

738236941.7

209710511.8جامعة حائل
1030525.8جامعة بيشة

17720887100اجملموع

شكل )1( توزيع عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات.
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متت املعاجلة اإلحصائية ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Spss21 وحساب العدد والنسب 
والتجزئة  وألفا كرونباخ  بريسون  ارتباط  ومعامل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  واملتوسطات  النسيب،  والوزن  املئوية، 
النصفية حلساب الصدق والثبات، واختبار "ت" t test حلساب الفروق بني املتوسطات ابلنسبة ملتغريات الدراسة، 

وحتليل التباين األحادي االجتاه One Way Anova، واختبار LSD للمقارانت املتعددة لتحديد اجتاه الداللة.
اثمًنا: تقنني األدوات: حساب صدق وثبات االستبانة:

أ( صدق االستبانة: عن طريق:
1(  صدق احملتوي:(validity content)  تبنيَّ ارتفاع نسب اتفاق احملكمني على بنود االستبانة؛ حيث تراوحت 

ما بني )93.33%، 100%(؛ مما يدل على صدقها.
2( صدق االتساق الداخلي: 

جدول )7( معامالت ااًلرتباط- حماور استبانة واقع توافر املعايري العاملية لتصنيف اجلامعات السعودية.

املعيار
معامل 
االرتباط

الداللة

0.8160.02جودة العملية التعليمية.

0.8320.01جودة البحث العلمي.

0.8360.00جودة خدمة اجملتمع.

0.8260.00الصورة الدولية للجامعة.

0.8430.03التواجد االلكرتوين للجامعة.

**دالة عند مستوى )0.01(.
الباحثة  قامت   Reliability: االستبانة  ثبات  ب( 
طريقة  ابستخدام  لالستبانة  الثبات  معامالت  حبساب 
النصفية،  والتجزئة   Alpha cronbach ألفا كرونباخ 
Split- Half، واتضح أنَّ قيم معامالت ثبات )ألفا – 

ومعامل  سبريمان،  معامل  تشمل  اليت  النصفية  التجزئة 
دالة عند مستوى  جتمان( لألبعاد واالستبانة )ككل( 
)0.01(؛ مما يؤكد ثبات االستبانة وصالحيته للتطبيق 

احلالية. الدراسة  يف 
عن  اإلجابة  ضوء  يف  الدراسة  نتائج  اتسًعا: 

 : هتا ؤال تسا
إجابة التساؤل األول من خالل تساؤالته الفرعية: 	( 

معيار  توافر  مدى   )1( رقم  الفرعى  التساؤل   .1
السعودية: اجلامعات  يف  التعليمية  العملية  جودة 

العام  املتوسط  أنَّ  اإلحصائي  التحليل  من  يتضح 

بلغ )3.48(  التعليمية قد  العملية  املرجَّح ملعيار جودة 
وبوزن نسيب بلغ )69.70 %(، والذي يشري إىل توافر 
مؤشرات هذا املعيار بدرجة كبرية وفًقا ملقياس ليكارت 
داللة  ذات  قيم كا2  أنَّ  أيًضا  يتضح  اخلماسي، كما 
 ،)0.05( مستوى  عند  املؤشرات  مجيع  يف  إحصائية 
قدرة كبرية  لديها  السعودية  اجلامعات  أنَّ  يعين  وهذا 
على املنافسة من خالل معيار جودة العملية التعليمية. 
 )2019 )الغامدي،  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وختتلف 
واليت توّصلت إىل أنَّ واقع القدرة التنافسية للجامعات 
السعودية الناشئة بوجٍه عام جاء بدرجة متوسطة؛ نظرًا 
لكوهَّنا تواجه معوقات عديدة حنو تطوير قدرهتا التنافسية؛ 

واألكادميية. واإلدارية  املالية  املعوقات  أبرزها:  من 
العملية  الُبعد اخلاص مبعيار جودة  أنَّ  كما يتضح 
التعليمية قد تضمن )7( مؤشرات، وقد توافر منها عدد 
)4( أربعة مؤشرات بدرجٍة كبرية، وهي متثل ما نسبته 
)57.14 %( من إمجايل عدد املؤشرات، وقد تراوحت 
املؤشرات ما بني )3.45(،  لتلك  املرجحة  املتوسطات 
)3.96( ومجيعها تقع يف الفئة الثانية من مقياس ليكارت 
اخلماسي )كبرية(، وهذه املؤشرات جاءت يف الرتتيب 
يف  متمثلة  التوايل  على  وهي  الرابع،  وحىت  األول  من 

العبارات ذات األرقام: (4-1-7-2 (.
معيار  مؤشرات  من  ثالثة  هناك  أخرى  انحية  من 
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جودة العملية التعليمية قد توافرت بدرجة متوسطة، وهي 
مؤشرات  عدد  إمجايل  من   )%  42.9( نسبته  ما  متثل 
معيار جودة العملية التعليمية واليت تبلغ سبعة مؤشرات، 
ما  املؤشرات  لتلك  املرجَّحة  املتوسطات  تراوحت  وقد 
بني )2.99(، )3.96( ومجيعها تقع يف الفئة الثالثة من 
مقياس ليكارت اخلماسي )إىل حدٍّ ما(، وهذه املؤشرات 
جاءت يف الرتتيب من اخلامس وحىت السابع، وهي على 

التوايل متمثلة يف العبارات (5-3-6).
شكل )2( الوزن النسيب اًلستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على مؤشرات معيار جودة العلمية التعليمية.

أنَّ  مفادها  نتيجة  إستخالص  ميكن  سبق  ومما 
بدرجٍة  تتوافر  التعليمية  العملية  جودة  معيار  مؤشرات 
إنَّه  إال  القياس،  موضع  السعودية  اجلامعات  يف  كبرية 
توجد عدد من املؤشرات ال تزال حباجة إىل التفعيل وهي 
أن حُتدد اجلامعات السعودية بصورة مستمرة نسب شهادات الدكتوراه إىل البكالوريوس؛ وكذلك أن تقوم اجلامعات 
التدريس، فضاًل عن ضرورة تواصل جلان االستقطاب  بتحديد دخل اجلامعة مقارنة بعدد أعضاء هيئة  السعودية 

االستقطاب هبا. إىل زايدة معدل  اليت هي يف حاجة  الربامج واألفرع  مع  منظمة  السعودية بصورة  ابجلامعات 
 2. التساؤل الفرعى رقم )2( مدى توافر معيار جودة البحث العلمي يف اجلامعات السعودية؟

مت التحليل الستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات موضع القياس على مؤشرات املعيار من خالل 
مقياس ليكرت اخلماسي ملعرفة مدى توافر هذه املؤشرات:

يتضح من التحليل أنَّ املتوسط العام املرجَّح ملعيار جودة البحث العلمي قد بلغ )3.79( وبوزن نسيب قدره 
)75.89 %(، والذي يشري إىل توافر مؤشرات هذا املعيار بدرجة كبرية وفًقا ملقياس ليكارت اخلماسي، كما يتضح 
أيًضا أنَّ قيم كا2 ذات داللة إحصائية يف مجيع املؤشرات عند مستوى )0.05(، وهذا يعين أنَّ اجلامعات السعودية 

لديها قدرة كبرية على املنافسة من خالل معيار البحث 
)العباد.  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وختتلف  العلمي. 
سعود  امللك  جامعة  أنَّ  إىل  توصلت  واليت   )2017
تواجه جمموعة من الصعوابت واملشكالت اليت متنعها من 
مواصلة التقدم واللحاق بركب اجلامعات العامليَّة؛ ومنها 

ما هو مرتبٌط ابلبحوث والتطوير.
الُبعد اخلاص مبعيار جودة البحث  كما يتضح أنَّ 
العلمي قد تضمن )7( مؤشرات، وقد توافر منها عدد 

)5( مخسة مؤشرات بدرجة كبرية، وهي متثل ما نسبته 
جودة  معيار  مؤشرات  عدد  إمجايل  من   )%  71.42(
البحث العلمي واليت تبلغ سبعة مؤشرات، وقد تراوحت 
املؤشرات ما بني )3.77(،  لتلك  املرجحة  املتوسطات 
)4.10( ومجيعها تقع يف الفئة الثانية من مقياس ليكارت 
اخلماسي )كبرية(، وهذه املؤشرات جاءت يف الرتتيب 
من األول وحىت اخلامس، وهي على التوايل متمثلة يف 

العبارات ذات األرقام: )1-7-2-5(.
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من انحية أخرى؛ هناك اثنان من مؤشرات معيار جودة البحث العلمي قد توافرت بدرجة متوسطة، وهي متثل 
ما نسبته )28.6 %( من إمجايل عدد مؤشرات معيار جودة البحث العلمي واليت تبلغ سبعة مؤشرات، وكالمها يقعان 
يف الفئة الثالثة من مقياس ليكارت اخلماسي )إىل حدٍّ ما(، وهذان املؤشران جاءا يف الرتتيب السادس والسابع، ومها 
على التوايل متثلهما العباراتن: )العبارة 6( واليت حصلت على متوسط مرجح قدره )3.35(، والعبارة رقم )4( واليت 

حصلت على متوسط مرجح قدره )3.21(.

شكل )٣( الوزن النسيب اًلستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على مؤشرات معيار جودة البحث العلمي.

أنَّ  مفادها  نتيجة  استخالص  ميكن  سبق  مما 
مؤشرات معيار جودة البحث العلمي تتوافر بدرجٍة كبرية 
توجد  إنَّه  إال  القياس،  موضع  السعودية  اجلامعات  يف 
وهي  التفعيل،  إىل  حباجة  تزال  ال  املؤشرات  من  عدد 
ضرورة قيام اجلامعات السعودية بقياس العائد املادي من 
البحوث اليت تنتجها؛ وكذلك ضرورة حرص اجلامعات 
السعودية على زايدة التعاون البحثي مع اجلامعات احمللية 
والدولية مبا ينعكس على زايدة عدد األحباث املشرتكة 

املنشورة. 
 3. التساؤل الفرعي رقم )3( ما مدى توافر معيار 

جودة خدمة اجملتمع يف اجلامعات السعودية؟
يتضح من التحليل أنَّ املتوسط العام املرجَّح ملعيار 
جودة خدمة اجملتمع قد بلغ )3.39( وبوزن نسيب قدره 
هذا  مؤشرات  توافر  إىل  يشري  والذي   ،)%  67.81(
املعيار بدرجة متوسطة وفًقا ملقياس ليكارت اخلماسي، 
كما يتضح أيًضا أنَّ قيم كا2 ذات داللة إحصائية يف 
أنَّ  يعين  وهذا  عند مستوى )0.05(،  املؤشرات  مجيع 
املنافسة  اجلامعات السعودية لديها قدرة متوسطة على 

النتيجة  هذه  وتتفق  اجملتمع.  خدمة  معيار  خالل  من 
أنَّ  إىل  توصلت  واليت  )الغامدي، 2019(  دراسة  مع 
الناشئة يف  السعودية  للجامعات  التنافسية  القدرة  واقع 
جمال خدمة اجملتمع جاء بدرجة متوسطة. كما تتفق هذه 
النتيجة مع دراسة )حسن. 2014( واليت توصلت إىل 
أنَّ القدرة التنافسية للجامعات املصرية متوسطة مقارنة 

العاملية. ابجلامعات 
خدمة  جودة  مبعيار  اخلاص  الُبعد  أنَّ  يتضح  كما 
اجملتمع قد تضمن )7( مؤشرات، وقد توافر منها عدد 
)3( ثالثة من املؤشرات بدرجة كبرية، ومها ميثال ما نسبته 
جودة  معيار  مؤشرات  عدد  إمجايل  من   )%  42.86(
البحث العلمي واليت تبلغ سبعة مؤشرات، ومجيعها تقع 
يف الفئة الثانية من مقياس ليكارت اخلماسي )كبرية(، 
وهذه املؤشرات جاءت يف الرتتيب األول والثاين والثالث، 

وهي على التوايل متثلها العبارات: )2(، )3(، )4(. 
من  أربعة   )4( عدد  هناك  أخرى؛  انحية  من 
مؤشرات معيار جودة البحث العلمي قد توافرت بدرجة 
متوسطة، وهي متثل ما نسبته )57.14 %( من إمجايل 
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تبلغ  واليت  العلمي  البحث  معيار جودة  عدد مؤشرات 
سبعة مؤشرات، وقد تراوحت املتوسطات املرجحة لتلك 
تقع يف  ومجيعها   )3.33(  ،)3.06( بني  ما  املؤشرات 
حدٍّ  )إىل  اخلماسي  ليكارت  مقياس  من  الثالثة  الفئة 

ما(، وهذه املؤشرات جاءت يف الرتتيب من الرابع وحىت 
ذات  العبارات  يف  متمثلة  التوايل  على  وهي  السابع، 

 .(5)  ، (7)، (6)،)1( األرقام: 

شكل )4( الوزن النسيب الستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على مؤشرات معيار جودة خدمة اجملتمع.

أنَّ  مفادها  نتيجة  استخالص  ميكن  سبق  ومما 
بدرجة  تتوافر  اجملتمع؛  خدمة  جودة  معيار  مؤشرات 
ويف  القياس،  موضع  السعودية  اجلامعات  يف  متوسطة 
اليت  املؤشرات  من  توجد عدد  أنَّه  إال  إىل  إشارة  ذلك 
حباجة ملحة إىل التوافر والتفعيل؛ واليت من أمهها ضرورة 
إاتحة الفرصة ملمثلي أرابب العمل لتقومي أداء اخلرجيني، 
اجلامعة،  خلرجيي  الدوري  التوظيف  لقاء  عقد  وضرورة 
وضرورة استطالع اجلامعات السعودية بصورة دورية آراء 
اخلرجيني وأرابب العمل يف اخلدمات اجلامعية املختلفة؛ 
أرابب  الفرصة ملشاركة عدد من  إاتحة  وكذلك ضرورة 

االستشارية. واللجان  اجملالس  خمتلف  يف  العمل 
 4. التساؤل الفرعي رقم )4( ما مدى توافر معيار 

الصورة الدولية للجامعة يف اجلامعات السعودية؟
يتضح من التحليل أنَّ املتوسط العام املرجح ملعيار 
بلغ )3.67( وبوزٍن نسيب  قد  للجامعة  الدولية  الصورة 
مؤشرات  توافر  إىل  يشري  والذي   ،)%  73.37( قدره 
هذا املعيار بدرجة كبرية وفًقا ملقياس ليكارت اخلماسي، 

كما يتضح أيًضا أنَّ قيم كا2 ذات داللة إحصائية يف 
أنَّ  يعين  وهذا  عند مستوى )0.05(،  املؤشرات  مجيع 
اجلامعات السعودية لديها قدرة كبرية على املنافسة من 
خالل معيار الصورة الدولية، وختتلف هذه النتيجة مع 
دراسة )الشمري. 2015(، واليت توصلت إىل أنَّ الدرجة 
تنافسية يف  ميزة  لبناء  الالزمة  املتطلبات  لتوافر  الكلية؛ 
جامعة حائل واليت منها الصورة الدولية للجامعة جاءت 

متوسطة. 
كما يتضح أنَّ الُبعد اخلاص مبعيار الصورة الدولية 
قد تضمن )7( مؤشرات، ومجيعها توافرت بدرجة كبرية، 
وهي تقع يف الفئة الثانية من مقياس ليكارت اخلماسي 
)كبرية( وترتاوح املتوسطات املرجحة هلا بني )3.51(، 
)3.89(، وهذه املؤشرات جاءت يف الرتتيب من األول 
وحىت السابع، وهي على التوايل متثلها العبارات: )5(، 

.)2( ،)6( ،)3(
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شكل )5( الوزن النسيب الستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على مؤشرات معيار الصورة الدولية للجامعة.

أنَّ  مفادها  نتيجة  استخالص  ميكن  سبق  ومما 
تتوافر  للجامعة  الدولية  الصورة  جودة  معيار  مؤشرات 
بدرجة كبرية يف اجلامعات السعودية موضع القياس، ويف 
ذلك إشارة إىل أنَّ هذا املعيار يؤهل اجلامعات السعودية 
املعايري  من  يـَُعدُّ  حيث  متقدم؛  تنافسى  مركٍز  لتحقيق 

اجلامعات. تصنيف  جمال  يف  املهمة 
معيار  توافر  مدى  ما   )5( رقم  الفرعي  التساؤل 
السعودية؟ اجلامعات  يف  للجامعة  اإللكرتوين  التواجد 
يتضح من التحليل أنَّ املتوسط العام املرجح ملعيار 
التواجد اإللكرتوين للجامعة قد بلغ )3.86( وبوزن نسيب 
قدره )77.15 %(، والذي يشري إىل توافر مؤشرات هذا 
املعيار بدرجة كبرية وفًقا ملقياس ليكارت اخلماسي، كما 
يتضح أيًضا أنَّ قيم كا2 ذات داللة إحصائية يف مجيع 
املؤشرات عند مستوى )0.05(، وهذا يعين أنَّ اجلامعات 
السعودية لديها قدرة كبرية على املنافسة من خالل معيار 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  للجامعة.  اإللكرتوين  التواجد 
دراسة )Davies& Hammock,2005( واليت توصلت 
إىل أنَّ تطبيق معايري التنافسية يف اجلامعات واليت منها 
التواجد اإللكرتوين للجامعة مينح الطالب فرًصا تعليمية 

متقدمة؛ كما يقدم خدمات تعليمية أكثر جودة.

التواجد  مبعيار  اخلاص  الُبعد  أنَّ  يتضح  كما 
اإللكرتوين للجامعة قد تضمن )7( مؤشرات، وقد توافر 
ملقياس  وفًقا  بدرجة كبرية جًدا  منها عدد واحد مؤشر 
من   )%  20( نسبته  ما  ميثل  وهو  اخلماسي،  ليكارت 
إمجايل عدد مؤشرات معيار التواجد اإللكرتوين للجامعة 
واليت تبلغ مخسة مؤشرات، ومجيعها تقع يف الفئة الثانية 
من مقياس ليكارت اخلماسي )كبرية(، وهذا املؤشر متثله 

.)2( رقم  العبارة 
من انحية أخرى هناك عدد )4( أربعة من مؤشرات 
بدرجة  توافرت  قد  للجامعة  اإللكرتوين  التواجد  معيار 
إمجايل عدد  نسبته )80 %( من  ما  متثل  كبرية، وهي 
تبلغ  واليت  للجامعة  اإللكرتوين  التواجد  معيار  مؤشرات 
مخسة مؤشرات، وقد تراوحت املتوسطات املرجَّحة لتلك 
يف  تقع  ومجيعها   )3.87(  ،)3.37( بني  ما  املؤشرات 
الفئة الثانية من مقياس ليكارت اخلماسي )كبرية(، وهذه 
املؤشرات جاءت يف الرتتيب من الثاين وحىت اخلامس، 
وهي على التوايل متمثلة يف العبارات ذات األرقام: )4( 

والعبارة رقم )3(،  )1(، )5(.
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شكل )6( الوزن النسيب الستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على مؤشرات معيار الصورة الدولية للجامعة.

أنَّ  مفادها  نتيجة  استخالص  ميكن  سبق  ومما 
مؤشرات معيار ملعيار التواجد اإللكرتوين للجامعة تتوافر 
بدرجة كبرية يف اجلامعات السعودية موضع القياس، ويف 
ذلك إشارة إىل أنَّ هذا املعيار يؤهل اجلامعات السعودية 
املعايري  من  يـَُعدُّ  حيث  متقدم؛  تنافسى  مركز  لتحقيق 

ويبوماتريكس. العاملي  التصنيف  الرئيسة يف 
 1. إجابة التساؤل الرئيس األول، ما مدى توافر 
السعودية )ككل(؟ اجلامعات  لتصنيف  العاملية  املعايري 
يتضح من التحليل أنَّ املتوسط العام املرجح لواقع 
السعودية  اجلامعات  لتصنيف  العاملية  املعايري  توافر 
ليكارت  ملقياس  وفًقا  وهو   ،)3.64( بلغ  قد  )ككل( 
بدرجٍة كبرية يف  املعايري  تلك  توافر  اخلماسي يشري إىل 
اجلامعات السعودية موضع الدراسة، وتتفق هذه النتيجة 
مع دراسة   )حسن، 2014( واليت توصلت على أنَّ 
من  أعلى  نتيجة  حقق  قد  التنافسية  القدرة  مستوى 
تتفق  السعودية، كما  اجلامعات  املتوسط على مستوى 
العباد  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  أيًضا  الدراسة  نتائج 
)2017( واليت أظهرت وجود عدد من املعوقات اليت 
حتول دون تطور الوضع التنافسى للجامعات السعودية، 
العلمي  البحث  مبجاالت  املرتبطة  املعوقات  وخصوًصا 
احلالية  الدراسة  أخرى أتيت  اجملتمع. من انحية  وخدمة 
الستكمال ما انتهت إليه دراسة )الغامدي، 2019(؛ 

من حيث إضافة عوامل تنافسية أخرى من أمهها: )جودة 
العملية التعليمية، وجودة البحث العلمي، وجودة خدمة 
اجملتمع، والصورة الدولية للجامعة، والتواجد اإللكرتوين(.
املرجحة  املتوسطات  يف  تبايًنا  هناك  أنَّ  ويتضح 
درجة  من حيث  ترتيبها  واليت ميكن  اخلمسة،  للمعايري 
ليكارت اخلماسي؛ حيث جاء يف  التوافر وفًقا ملقياس 
الرتتيب األول معيار التواجد اإللكرتوين للجامعة مبتوسط 
مرجح قدره )77.15(، والذي يعتمد بدرجة كبرية على 
توافر موقع إلكرتوىن متطور للجامعة مع ضرورة تضمني 
هذا املوقع بكافة املعلومات العلمية والفنية عن اجلامعة 
موضع  اجلامعات  ملواقع  فاحصة  وبنظرة  وأنشطتها. 
قد  اإللكرتونية  مواقعها  أنَّ  ابلفعل  جند  فإنَّنا  الدراسة، 
ساعد  مما  األخرية؛  الفرتة  بدرجة كبرية خالل  تطوَّرت 
إلكرتونية  خدمات  ملنسوبيها  تُقدم  أن  على  اجلامعة 

اجملاالت.   متطورة يف شىت 
وجاء يف الرتتيب الثاين معيار جودة البحث العلمي 
على  يعتمد  والذي   )75.89( قدره  مرجح  مبتوسط 
وكذلك  السنوية؛  التدريس  هيئة  أعضاء  نشر  نسبة 
ابإلضافة  اإلجنليزية،  ابللغة  ُنِشرت  اليت  األحباث  عدد 
إىل وجود ميزانية حمدَّدة للبحث العلمي، وزايدة التعاون 
البحثي بني اجلامعة واجملتمع سواء املدين أو األكادميي، 
مع ضرورة وجود آلية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على 
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وتتفق  املرموقة.  اجملالت  يف  وخصوًصا  العلمي؛  النشر 
األكادميية  الساحة  تشهده  ما  مع  أيًضا  النتيجة  هذه 
البحث  جمال  يف  تطوٍر  من  السعودية  العربية  ابململكة 
البحثية  املشروعات  على  اإلنفاق  يف  وزايدة  العلمي 
املمولة؛ مما زاد من نسب ومعدالت نشر أعضاء هيئة 

ابجلامعات. التدريس 
أمَّا الرتتيب الثالث فقد حصل عليه معيار الصورة 
الدولية للجامعة مبتوسط مرجح قدره )73.37( ويعرب 
هذا املعيار عن مدى رؤية اجملتمع الدوىل للجامعة من 
اجلامعات  استقطاب  منها:  املؤشرات  من  عدٍد  خالل 
التدريس  املتميزة من أعضاء هيئة  للكفاءات  السعودية 
مع وجود آلية مفّعلة اللتحاق الطلبة الدوليني ابلربامج 
املميزة ابجلامعة؛ مع حرص اجلامعات السعودية بصورٍة 
اليت حتصل  العاملية  اجلوائز  على  احلصول  منتظمة على 
عليها، ابإلضافة إىل أن تقوم اجلامعات السعودية برصد 
خلدمة  املوجهة  التطبيقية  األحباث  من  املادي  العائد 

اجملتمع.
التعليمية  العملية  جودة  الرابع  الرتتيب  يف  وجاء 
مبتوسط )69.70(، والذي يعتمد على حتديد اجلامعات 
السعودية النسب احملدثة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة 
يف خمتلف األفرع والربامج املختلفة. وكذلك معدل العجز 
يف نسب أعضاء هيئة التدريس على خمتلف التخصَّصات 

ابملقارنة ابملعدالت العاملية. وتواصل جلان االستقطاب 
ابجلامعات السعودية بصورٍة منظمة مع الربامج واألفرع 
اليت يف حاجة إىل زايدة معدل االستقطاب هبا. وحرص 
والتعلُّم  التعليم  منظومة  تقييم  السعودية على  اجلامعات 
إىل  الدكتوراه  نسب شهادات  مع حتديد  دورية  بصورٍة 
البكالوريوس، وحتديد دخل اجلامعة مقارنة بعدد أعضاء 
هيئة التدريس، ووجود حصر دوري لعدد الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس احلاصلني على جوائز، ومن املعروف أنَّ 
اليت  املؤشرات  أحد  هو  التعليمية  العملية  مؤشر جودة 
على  واالعتماد  اجلودة  ضمان  منظومة  صميم  متسُّ 
العريب والدويل ويُعدُّ أحد معايري االعتماد يف  املستوى 

أغلب هيئات االعتماد الوطنية.
وجاء يف الرتتيب األخري لصاحل معيار جودة خدمة 
اجملتمع بوزٍن نسىب )67.81( والذي يرتكز على إاتحة 
اخلرجيني،  أداء  لتقومي  العمل  أرابب  ملمثلي  اجلامعة 
االستشارية،  واللجان  اجملالس  خمتلف  يف  واملشاركة 
احتياجات  تُليب  اليت  للربامج  اجلامعة  استحداث  مع 
الربامج  بتطوير  اجلامعة  تقوم  أن  جبانب  العمل  سوق 
األكادميية يف ضوء املستجدات واملتغريات اجملتمعية، مع 
قيام اجلامعة ابستطالع آراء اخلرجيني وأرابب العمل يف 

املختلفة.  اخلدمات 

شكل )7( الوزن النسيب الستجاابت السادة أعضاء هيئة التدريس على معايري واقع توافر املعايري العاملية لتصنيف اجلامعات السعودية.
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التساؤل الثاىن: لإلجابة عن تساؤل: ما مدى وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة 
من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات موضع القياس 
حماورها  من  حمور  وعند كلِّ  )ككل(،  االستبانة  على 

ابختالف متغري الدراسة )اجلامعة(؟
املعيارية  واالحنرافات  املتوسطات  حساب  مت 
الستجاابت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف 

)جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة امللك سعود، وجامعة 
توافر  واقع  معايري  استبانة  على  بيشة(  وجامعة  حائل، 
)ككل(  السعودية  اجلامعات  لتصنيف  العاملية؛  املعايري 

من حماورها.   وعند كل حمور 
واستخدمت الباحثة أسلوب حتليل التباين األحادي 
”One Way ANOVA“ ؛ للوقوف على داللة الفروق، 

كما هو موضح يف اجلدول اآليت:
جدول )8(. حتليل التباين األحادي االجتاه للفروق بني استجاابت عينة الدراسة من اجلامعات على االستبانة، )ككل( وعند كل حمور ابختالف متغري 

الدراسة )اجلامعة(.

قيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناحملور
مستوى 

الداللة

جودة العملية التعليمية.
5637.55031879.18367.249.000بني اجملموعات

24674.34488327.944داخل اجملموعات
30311.894886الكلي

جودة البحث العلمي.
3729.06031243.02036.225.000بني اجملموعات

30299.21888334.314داخل اجملموعات
34028.277886الكلي

جودة خدمة اجملتمع.
1451.1513483.71715.152.000بني اجملموعات

28188.52488331.924داخل اجملموعات
29639.675886الكلي

الصورة الدولية للجامعة.

5670.12231890.04165.351.000بني اجملموعات
25537.76588328.922داخل اجملموعات

31207.887886الكلي

التواجد اإللكرتوين للجامعة.
5112.78731704.26286.613.000بني اجملموعات

17374.58688319.677داخل اجملموعات
22487.373886الكلي

معايري واقع توافر املعايري العاملية 

لتصنيف اجلامعات السعودية )ككل(.

96969.893332323.29860.672.000بني اجملموعات
470424.067883532.757داخل اجملموعات

567393.959886الكلي

يتضح من جدول السابق: 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
العملية  جودة  معيار  على  الدراسة  عينة  استجاابت 
التعليمية وفًقا ملتغري اجلامعة؛ حيث كانت قيمة )ف( 

.)α≤0.05( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة 
متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
البحث  جودة  معيار  على  الدراسة  عينة  استجاابت 

)ف(  قيمة  حيث كانت  اجلامعة؛  ملتغري  وفًقا  العلمي 
.)α≤0.05( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية )α≥0.05( بني 
جودة  معيار  على  الدراسة  عينة  استجاابت  متوسطي 
قيمة  حيث كانت  اجلامعة؛  ملتغري  وفًقا  اجملتمع  خدمة 

.)α≤0.05( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  )ف( 
وجود فروق ذات داللة إحصائية )α≥0.05( بني 
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الصورة  معيار  الدراسة على  استجاابت عينة  متوسطي 
الدولية للجامعة وفًقا ملتغري اجلامعة؛ حيث كانت قيمة 

.)α≤0.05( قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )ف(
وجود فروق ذات داللة إحصائية )α≥0.05( بني 
متوسطي استجاابت عينة الدراسة على معيار التواجد 
حيث كانت  اجلامعة؛  ملتغري  وفًقا  للجامعة  اإللكرتوين 
.)α≤0.05( قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )قيمة )ف

 )0.05≤α( إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
معايري  على  الدراسة  عينة  استجاابت  متوسطي  بني 
واقع توافر املعايري العاملية لتصنيف اجلامعات السعودية 
قيمة )ف(  اجلامعة؛ حيث كانت  ملتغري  وفًقا  )ككل( 

.)α≤0.05( مستوى  عند  إحصائيا  دالة  قيمة 
للوقوف على اجتاه الفروق طُِبق اختبار lsd كما هو 

موضح ابجلدول. 
جدول )9( اختبار LSD ملعرفة داًللة الفروق بني استجاابت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات على ااًلستبانة )ككل( وعند 

كلِّ حموٍر من حماورها ابختالف متغري الدراسة )اجلامعة(.

اجلامعةاحملور
امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشة

م=21.47م=26.88م=24.56م=26.73

جودة العملية 

التعليمية.

*144575.25709.*2.16886بيشة
*3.08822*2.31343حائل

*5.40165امللك عبدالعزيز
امللك سعود

امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشةاجلامعة
م=24.12م=28.50م=27.85م=27.15

جودة البحث 

العلمي.

*693771.347513.03196.بيشة
*653743.72574.حائل

*4.37947امللك عبدالعزيز

امللك سعود

اجلامعة
امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشة

م=22.64م=24.92م=22.22م=25.98

جودة خدمة 

اجملتمع.

*1.064783.34088*3.76172بيشة

42084.*2.69694حائل

*2.27610امللك عبد العزيز

امللك سعود

امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشةاجلامعة
م=19.09م=24.61م=23.01م=21.85

الصورة الدولية 

للجامعة.

*2.75474*1.163372.76089بيشة
*3.91811*1.59752حائل

*5.51563امللك عبد العزيز
امللك سعود

اجلامعة
امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشة

م=16.47م=21.67م=20.45م=19.69

التواجد اإللكرتوين 

للجامعة.

*3.22416*755311.97707.بيشة

*3.97948*1.22176حائل

*5.20123امللك عبد العزيز

امللك سعود
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اجلامعة
امللك سعودامللك عبد العزيزحائلبيشة

م=103.80م=126.57م=118.09م=121.40
معايري واقع توافر 

املعايري العاملية لتصنيف 

اجلامعات السعودية 

)ككل(.

*3.318135.1652617.60883بيشة

*14.29070*8.48339حائل

*22.77409امللك عبد العزيز

امللك سعود

دال  فرق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  نتائج  تشري   
متوسطات  بني   )0.05≤α( مستوى  عند  إحصائًيا 
استجاابت عينة الدراسة على معايري واقع توافر املعايري 
العاملية لتصنيف اجلامعات السعودية )ككل(؛ وفًقا ملتغري 

اجلامعة )جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة امللك سعود، 
وجامعة حائل، وجامعة بيشة(؛ حيث كانت قيمة )ف( 
قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )α≤0.05( – لصاحل 

عبدالعزيز. امللك  جامعة 

شكل )8(  املتوسطات اًلستجاابت عينة الدراسة على معايري واقع توافر املعايري العاملية؛ لتصنيف اجلامعات السعودية )ككل( وفًقا 
ملتغري اجلامعة )جامعة امللك عبدالعزيز، وجامعة امللك سعود، وجامعة حائل، وجامعة بيشة(.

تواجه  اليت  املعوقات  ما  الثالث:  التساؤل  إجابة 
العاملي  التصنيف  على  للحصول  السعودية  اجلامعات 

للجامعات؟
الستجاابت  اإلحصائية  النتائج  حتليل  خالل  من 
عينة الدراسة يتبني وجود عدٍد من املعوقات اليت تواجه 
اجلامعات السعودية موزَّعة على جماالت التنافسية اليت 
النحو اآليت:  امليدانية؛ وذلك على  الدراسة  تضمَّنتها 

معوقات تواجه التنافسية على مستوى جودة العمليَّة 
التعليميَّة:  

صعوبة أن حُتدِّد اجلامعات السعودية بصورٍة مستمرة  -
نسب شهادات الدكتوراه إىل البكالوريوس. 

صعوبة أن تقوم اجلامعات السعودية بتحديد دخل  -
اجلامعة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس.

التنافسية على مستوى جودة  - تواجه  اليت  معوقات 
البحث العلمي.

بقياس  - السعودية  اجلامعات  لقيام  آلية  وجود  عدم 
العائد املادي من البحوث اليت تنتجها.

السعودية  - اجلامعات  بني  البحثي  التعاون  حمدودية 
واجلامعات احمللية والدولية، مبا ينعكس على زايدة 

عدد األحباث املشرتكة املنشورة.
التنافسية على مستوى جودة  - تواجه  اليت  معوقات 

خدمة اجملتمع. 
تقومي  - عملية  يف  العمل  أرابب  ممثلي  متثيل  ضعف 

أداء اخلرجيني.
ومالءمتها  - وعدم  األكادميية  الربامج  تقادم 

الحتياجات سوق العمل.
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السعودية  - اجلامعات  إاتحة  عمليات  ضعف 
الفرصة ملشاركة أرابب العمل يف خمتلف اجملالس واللجان 

االستشارية.
لقيام  - ومستدامة  مفعلة  آلية  وجود  عدم 

اجلامعات السعودية؛ بقياس آراء اخلرجيني وأرابب العمل 
املختلفة. اجلامعية  اخلدمات  يف 

خطط . 	 لوضع  املقرتحة  التوصيات  أهم  هي  ما 
السعودية؟ اجلامعات  لتطوير 

نتائج تضع  الدراسة من  إليه  توصَّلت  ما  يف ضوء 
الباحثة عدًدا من التوصيات للتخطيط؛ لتطوير اجلامعات 
السعودية يف ضوء معايري التصنيف العاملية على النحو 

اآليت: 
على  - التنافسية  مستوى  لتطوير  التخطيط 

خالل:  من  التعليمية  العملية  جودة  مستوى 
عملية  - وتصون  السعودية  اجلامعات  تضع  أن 

إىل  الدكتوراه  شهادات  لنسب  الدوري  التحديد 
لبكالوريوس.  ا

أن تُوضع املوازانت الدورية للجامعة مبا يتناسب  -
مع عدد أعضاء هيئة التدريس.

على  - التنافسية  مستوى  لتطوير  التخطيط 
خالل: من  العلمى  البحث  جودة  مستوى 

العائد  - لقياس  علمية  منهجية  وتنفيذ  وضع 
السعودية. اجلامعات  تنتجها  اليت  البحوث  من  املادي 

اجلامعات  - بني  البحثي  التعاون  برامج  زايدة 
ينعكس على  احمللية والدولية؛ مبا  السعودية واجلامعات 

املنشورة. املشرتكة  األحباث  عدد  زايدة 
على  - التنافسية  مستوى  لتطوير  التخطيط 

خالل: من  اجملتمع  خدمة  جودة  مستوى 
عملية  - يف  العمل  أرابب  متثيل  آليات  تفعيل 

تقومي أداء اخلرجيني مبا يعود ابلنفع على أعمال تطوير 
الدراسية. واملقررات  الربامج 

يتالءم  - مبا  األكادميية  للربامج  املستمر  التطوير 
مع احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية واملعرفية.

إاتحة الفرصة ملشاركة أرابب العمل يف خمتلف  -
اجملالس واللجان االستشارية ابجلامعات السعودية.

تطوير آليات قياس آراء اخلرجيني وأرابب العمل  -
يف اخلدمات اجلامعية املختلفة.
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واقع تدريس العلوم ابستخدام مدخل العلوم والتكنولوجيا والرايضيات واهلندسة )STEM(، من وجهة 
نظر معلمي ومعلمات املواد العلمية ابملرحلة الثانوية مبدينة تبوك ابململكة العربية السعودية

 د. عزيز بن سامل العمري 
األستاذ املساعد جبامعة تبوك

The Reality Of Science Teaching Using The Science, Technology, Mathematics, 
And Engineering (STEM) Approach From The Point Of View Of Teachers Of 

Science Subjects At The Secondary Stage In Tabuk, Saudi Arabia

Dr.Aziz Salim Alamri
Professor Assistant, University of Tabuk

 ،)STEM( الكلمات املفتاحية: مدخل العلوم والتكنولوجيا والرايضيات واهلندسة
األساليب التدريسية، االجتاهات، املوارد التدريسية.

امللخص: هدف البحث للتعرف على واقع تدريس العلوم ابستخدام مدخل العلوم 
والتكنولوجيا والرايضيات واهلندسة )STEM( من وجهة نظر معلمي ومعلمات املواد 
العلمية ابملرحلة الثانوية مبدينة تبوك ابململكة العربية السعودية؛ ولتحقيق هذا اهلدف 
اُسُتخِدم املنهج الوصفي، وجرى االعتماد على االستبانة يف مجع البياانت، واشتملت 
االستبانة على أربعة أبعاد متثلت فيما يلي: األساليب التدريسية الالزم توافرها عند 
العلوم  تدريس  يف  املستخدمة  التعلُّم  ومصادر  مواد   ،STEM مدخل  استخدام 
والتكنولوجيا ابستخدام مدخل STEM، اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو التدريس 
ابستخدام مدخل STEM، اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو استخدام تكنولوجيا 
والرايضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا،  العلوم،  لتدريس  واالتصاالت  املعلومات 
وتكوَّنت عينة البحث )63( من معلمي ومعلمات املواد العلمية )رايضيات، فيزايء، 
السعودية،  العربية  للمملكة  الغريب  الشمايل  تبوك ابجلزء  أحياء( يف مدينة  كيمياء، 
وأشارت النتائج إىل ما يلي: جاءت األساليب التدريسية الالزم توافرها عند استخدام 
مدخل STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث مرتاوحة ما بني متوسطة ومرتفعة، 
وجاءت درجة توافر األساليب التدريسية املستخدمة ملدخل STEM من وجهة نظر 
ومصادر  مواد  أبرز  وجاءت  ومرتفعة،  متوسطة  بني  ما  مرتاوحة  البحث  عينة  أفراد 
التعلُّم املستخدمة يف تدريس العلوم والتكنولوجيا ابستخدام مدخل STEM بدرجة 
مدخل  التدريس ابستخدام  حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  منخفضة، جاءت 
تكنولوجيا  استخدام  حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  جاءت  إجيابية،   STEM

املعلومات واالتصاالت لتدريس العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات إجيابية.

Keywords: STEM approach, teaching methods, trands, 
teaching resources.

Abstract: The aim of the research is to identify the reality of 
science teaching using the science, technology, mathematics and 
engineering (STEM) approach from the point of view of teach�
ers of science subjects at the secondary stage in Tabuk, Saudi 
Arabia. Four dimensions represented as follows: the teaching 
methods needed to teaching the STEM approach, learning mate�
rials and resources used in teaching science using the STEM ap�
proach, the attitudes of science teachers towards teaching using 
the STEM approach, the attitudes of science teachers towards the 
use of information and communication technology to teach sci�
ence and technology, The research sample consisted of (63) male 
and female teachers of scientific subjects (mathematics, physics, 
chemistry, biology) in the city of Tabuk in the northwestern part 
of the Kingdom of Saudi Arabia, The results indicated the fol�
lowing: The teaching methods needed when using the STEM ap�
proach ranged from medium to high. The degree of the teaching 
methods used for teaching the STEM approach ranged between 
medium and high, the most prominent learning materials and re�
sources used in teaching science and technology using the STEM 
approach came to a low degree, the attitudes of science teachers 
towards teaching using the STEM approach were positive, the 
attitudes of science teachers towards the use of technology In�
formation and communication when teaching using the STEM 
approach were positive.
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املقدمة:
يتزايد االهتمام بتدريس العلوم املختلفة، وابألخص 
والتعاطي  تدريسها  وطرق  والتطبيقية،  منها  الطبيعية 
تطوير  أمهها:  من  متعددة  ألسباٍب  العامل  حول  معها 
واملتسارع  املتزايد  التطور  لتعكس  املواد؛  هذه  تدريس 
ابرتباطها  متثله  وما  العلوم  هذه  يف  احلاصل  واملرتابط 
ابلكثري مما حييط ابإلنسان. من هذه االهتمامات برز 
بشكل الفت للنظر االجتاه الداعي للرتكيز على تداخل 
العلوم الطبيعية مع جماالت أخرى تطبيقية كالتكنولوجيا 
واهلندسة والرايضيات أو ما يُعرف ب (STEM). ومن 
االجتاه  هذا  يف  عليها  الرتكيز  جرى  اليت  اجلوانب  أهم 
هو االهتمام املتزايد بكيفية تعاطي مدرسي العلوم، مع 
هذا االجتاه يف تدريس العلوم والصعوابت واملشاكل اليت 

ذلك. أثناء  تعرتضهم 
ويف ظل التوجهات العاملية املعاصرة يف عصر الثراء 
من  العديد  ظهرت  التكنولوجي  والتقدم  املعلومايت 
توظيف  تستهدف  اليت  احلديثة  واملداخل  االجتاهات 
املستحداثت التكنولوجية بفاعلية يف العملية التعليمية؛ 
التخصصات  املنشودة يف  التعليمية  األهداف  مبا حيقق 
الدراسية كافة، كان من أبرزها التعلُّم املدمج )السبيعي، 
املداخل  أحد  املدمج  التعلُُّم  يـَُعدُّ  حيث  2020(؛ 
القائمة على االستفادة القصوى من تطبيقات  احلديثة 
تكنولوجيا املعلومات يف تصميم مواقف تعليمية فاعلة، 
التقليدية  التعلُّم  طرق  أحدثته  الذي  القصور  ومعاجلة 
)السبيعي والقباطي، 2020(؛ فقد أشارت دراسة أمحد 
)2010(، واألمري )2021(، إىل أنَّ استخدام الوسائل 
والتقنيات احلديثة من أجنح الوسائل ملواجهة املشكالت 

املختلفة.  التعليمية 
وأكد العديد من الباحثني على أمهية التعليم النشط 
بدرجة   STEM مدخل  يتطلبه  والذي  املدمج(،  )أو 
التالميذ حنو حتفيز أكثر  انتباه  كبرية، يف هتيئة وتوجيه 
Ku� & Furner )وتعلُّم أعمق للمواد العلمية املختلفة 

مدخل  ابستخدام  التعليم  فإنَّ  2007(؛ كذلك   ,mar

STEM حيفز الطالب أكثر على أن يبنوا تعلُّمهم الذايت 

متطلبات  مع  للتوافق  الشخصية؛  مهاراهتم  ويُطوروا 
 ,Wiseman & King( الدمج بني هذه العلوم املختلفة

 .)2001

ويعدُّ توّجه مدخل STEM إفرازًا للحاجة الضرورية 
اليت تسعى دائًما إلنتاج أفراد مستثمرين للعلوم املعرفّية. 
األمر الذي يتطّلب إعداد جيٍل من املعلِّمني واملعلِّمات؛ 
املتكاملة  العلوم  لتدريس  جيًدا  أتهياًل  مؤّهلني  ليكونوا 
STEM؛ وكذلك تشجيع الطالب على اختيار جماالت 

على  وبناًء  والّرايضيَّات(.  واهلندسة،  والّتقنية،  )العلوم، 
ذلك ُعِقد يف كلية الرّتبية جبامعة امللك سعود مؤمتٌر حول 
مدخل STEM عام 2015م، وكان يستهدف حتقيق 
الّتكامل بني فروع املعرفة العلمّية، والّتقنية، والّرايضّيات، 
واهلندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم  مدخل  يـَُعدُّ  كما 
الّتعليم،  يف  احلديثة  العامليَّة  املداخل  من  والّرايضّيات 
تكاملّية  املوضوعات يف سياقات  بتدريس  يُعىن  والذي 
إىل  للّتصّدي  STEM؛ سعًيا  العلمّية  املعرفة  فروع  بني 
األربعة؛  للمجاالت  املنفرد  الّتدريس  خمرجات  ضعف 
Wil� (2013) نلتحقيق مهارات القرن احلادي والعشري
مؤمتر  توصيات  مع  ذلك  ويّتفق   ،liam& DUgger

أمهية  على  أّكدت  واليت  الّتعليم،  يف  لالبتكار  القمة 
العلوم، والّتقنية،  االرتقاء مبهارات الطالب يف جماالت 
واهلندسة، والّرايضيات؛ لبناء قوى عاملة مبتكرة ومنافسة 
2030م.  اململكة  لرؤية  حتقيًقا  الدَّويل  املستوى  على 

.)2018 )املالكي، 
العلوم  مناهج  تركيز  إعادة  يتطلب  االجتاه  وهذا 
وتدريسها بشكل نشط ومدمج أكثر ملساعدة الطالب 
على الرتكيز على جماالت ستيم STEM املختلفة، واليت 
مع  التطبيقية.  والنواحي  التحليل  من  الكثري  تتطلب 
ذلك، فإنَّ أّي منهٍج للعلوم يفي هبذه املتطلبات العليا 
مبحاوالت  متكامل  منهج  أتسيس  يتطلب  التفكري  يف 
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بشكٍل  مشتملة  اجملاالت  هذه  تكون  حيث  حقيقية؛ 
تكاملي وتفاعلي يساعد املعلمني على معاجلتها والعناية 

أفضل.  بشكل  وتدريسها  هبا 
االقتصادية  التغيريات  أنَّ  الباحث  ويضيف 
واالجتماعية اليت حتدُث يف اجملتمع السعودي تستدعي 
تعاطًيا وتركيزًا أكثر على التعليم؛ بوصفة نظاًما من خالله 
التغيريات  هذه  أبعباء  يتحمل  الذي  اجليل  هتيئة  يتم 
والتحديثات اليت تسعى رؤية 2030 املباركة لتطبيقها. 
وتدريس العلوم، كجزٍء رئيس من هذا النظام الذي ينبغي 
الرتكيز عليه، جيب أن يُظهر الرتكيز املتنامي حول اجملاالت 
التطبيقية بدرجة أكثر مالءمة للمتطلبات العاملية واحمللية، 
ما يسعى  العلوم وهو  تدريس  ينبغي مراعاهتا عند  اليت 
هذا البحث الستقصائه والتعرف عليه عن طريق التعرف 
 ،STEM على وجهات نظر املعلمني املعنيني بتدريس
تنمية  يف  والضرورية  املهمة  اجملاالت  من  هي  واليت 
مهارات وقدرات التالميذ العلمية والتطبيقية واإلبداعية. 
 STEM خصوًصا، وأنَّ الّتعلُّم ضمن ختصصات مدخل
يتطلب الّرفع من املستوى العلمي للمتعلمني، واملعلمون 
البارعون هم وحدهم القادرون على تطبيق وتدريس هذا 
الّتدريس  حنّقق  وحىت  األمثل.  ابلشكل  وأدائه  املدخل 
األمثل وفق ختصصات مدخل STEM، حنن حباجة إىل 
والّتقنية  املهنّية،  الكفاايت  العديد من  املعلم من  متكُّن 
وتطويرها  لتحديثها  مستمر  بشكل  والعمل  والتدريسية 
خصوًصا يف خضم التطور اهلائل واملتسارع حولنا. ووفًقا 
لـ)القثامي، 2017(، قد بدأت الّدول املتقّدمة يف تطبيق 
منهج مدخل STEM مثل: بريطانيا والوالايت املّتحدة 
األمريكية، منذ قرابة 20 عاًما؛ حيث قامت هذه الّدول 
ببناء مدارس وأكادمييات هلذا املدخل لتطويره وتطبيقه.
ومع بداية عام 2016 انطلق برانمج التَّحّول الوطين 
شرعت  حيث  السعودية؛  العربية  اململكة  يف   2020
الّتعليم  الّتعليمية من خالل مبادرات  املناهج  يف تطوير 
إنشاء  اليت نصَّت على  الوطين  الّتحول  لربانمج  التَّابعة 

والّتقنية،  العلوم،   STEM مدخل  تعليم  لتطوير  مركٍز 
التعليم، ُحدِّدت  واهلندسة، والّرايضيات ومبشاركة وزارة 
املناهج،  تطوير  ومنها:  للتعليم،  العامة  األهداف 
من  التعليم،1440(؛  )وزارة  التعليمية  واألساليب 
هذا  يف  املعلمني  دور كفاايت  على  نؤكد  ذلك  أجل 
املضمار، وفاعليتها يف ميادين التعليم، وضرورة اكتساهبم 
مهمتهم  يف  للنجاح  تؤهلهم  اليت  واملهارات  الكفاايت 
ومتكنهم من توظيف املداخل واإلسرتاتيجيات التدريسية 
احلديثة والفعَّالة يف العملية التعليمية، ومن بينها مدخل 

العلوم. تدريس  يف   STEM

مشكلة البحث:
ت  غريَّ العامل  حول  مبراحل كثرية  العلوم  تدريس  مرَّ 
كثريًا من كيفية التعاطي مع هذا املوضوع املهم يف مدارس 
التعليم العام. من ذلك االهتمام والرتكيز املتزايد المتالك 
مهارات حياتية وعلمية واجتماعية معينة، خصوًصا يف 
اجملاالت اليت يتقاطع فيها تدريس العلوم مع ختصصات 
خمتلفة كالرايضيات واهلندسة والتكنولوجيا أو ما يُعرف 
على  أكثر  تركيزًا  يستدعي  ما  وهو   (STEM).مبدخل
االهتمامات  هذه  مقابلة  يف  تساهم  اليت  التعليم  أنواع 
املتزايدة يف تدريس العلوم حول العامل. ومن اجلدير ابلذكر 
أنَّه من اجملاالت الرئيسة اليت ترتكز عليها رؤية 2030 
والعلمية  اهلندسية  اجملاالت  على  املتنامي  الرتكيز  هو 
والتطبيقية املهمة اليت تعدُّ حجر زاوية يف أيِّ تطوٍر علمي 
أو تقين؛ حيث خصَّصت له مركزًا متخّصًصا يف برانمج 
مبُسمَّى  السعودية  التعليم  2020بوزارة  الوطين  التحول 
العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  تعليم  مركز تطوير 

STEM )التحول الوطين، 2020(. 

وتؤكُد كثرٌي من األدبيات والدراسات السابقة على 
وجوب االهتمام ابجلوانب التطبيقية يف تدريس العلوم؛ 
املفيدة  اجلوانب  على  أكرب  تركيز  هناك  يكون  حىت 
على  املتنامي  الرتكيز  عن  عوًضا  والبشرية  للمجتمع 
 Association American ( اجلوانب الفكرية واملعرفية
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 ;2013 ;2009 ,Science of Advancement the for

Achieve ;2007 ;2006 ,Aikenhead, 2013(. على 

 ,NRC األمريكي  الوطين  البحث  جملس  املثال،  سبيل 
تساعد  تدريسية  وممارسات  بتطبيقات  طالب   )(2012

التالميذ على إدراك اجلوانب التطبيقية واهلندسية املتعلقة 
إدراك  على  قادرين  الطالب  ليكون  العلوم؛  بتدريس 
التفاعل احلاصل بني العلوم املختلفة وكيفية أتثريها على 

بوجٍه عام.  للعلوم  حياهتم وفهمهم 
ووفًقا ملا أشارت إليه بعض الدِّرَاسات يـَُعدُّ مدخل 
لتخطي  إليه؛  اللجوء  جرى  الذي  احلل  هو   STEM

مشكالت التعليم يف القرن الواحد والعشرين، وقد ظهر 
هذا املدخل كخالصة مساعي تقومي التعليم يف الوالايت 
املتحدة املستمرة من مخسينات القرن املاضي، ومدخل 
يدرسها  معرفية  علوم  ألربعة  اختصار  هو   ،STEM

والتكنولوجيا،  العلوم،  وهي:  املدرسة،  يف  الطالب 
تكامل  العلوم  هذه  وتتطلب  والرايضيات،  واهلندسة، 
ودمج يف تعليمها وتعلمها، كما أنَّ طبيعة هذه العلوم 
تتطلب توافر بيئة تعليمية حقيقية وواقعية؛ حبيث تساعد 
واملشروعات  األنشطة  يف  االستمتاع  على  املتعلمني 
الشاملة  املعرفة  إىل  الوصول  من  متكنهم  اليت  التعليمية 
املفاهيم  عن  بعيًدا  هبا؛  املتعلقة  للموضوعات  املرتابطة 
الفصل  داخل  تقليدية  بصورة  يدرسوهنا  اليت  النظرية 

.)2019 )األمحدي، 
أوصت  فقد  STEM؛  مدخل  تطبيق  منطلق  ومن 
بـضرورة  السابقة  والبحوث  الدِّراسات،  بعض  نتائج 
التدريس،  مهارات  وحتسني  التَّدريسي،  األداء  تطوير 
معايري  ضوء  يف  املعلمني  لدى  الفاعلة  واملمارسات 
ومؤشرات مدخل STEM، ابإلضافة لتنمية قدراهتم عـلى 
توظيـف احملتـوى العلمـي متعـّدد الّتخّصصات لالستيفاء 
بشروط التكامل بني )العلوم، والتكنولوجيا، واهلندسة، 
ودراسة   ،)2015 )غـامن،  دراسة  مثـل:  والرايضيات(، 
 .)2017 )القثامي،  ودراسـة   )2015 )أمبوسعيدي، 

كما أشارت جمموعـة أخـرى مـن البحـوث، والدِّراسـات 
الـسَّابقة إىل تدين مـستوى األداء التدريسي، واملمارسات 
التدريسية للمعلِّمني وفق معايري ومؤشرات تطبيق مدخل 
STEM للتكامل بني )العلوم والتكنولوجيا، واهلندسة، 

 ،)2015 )الدوسري،  دراسـة  مثـل:  والرايضيات(، 
دراسة )القرين، 2018(، ودراسة )األمحدي، 2019(.
متت  قد  الدراسات  من  الكثري  آخر،  جانٍب  من 
هبذه  املتعلقة  املعلمني  نظر  وجهات  على  للتعرف 
اجملاالت. على سبيل املثال العديد من الدراسات متت 
وجهات  على  للتعرف  العامل؛  حول  مناطق كثرية  يف 
نظر معلمي املواد العلمية جتاه هذا املدخل يف تدريس 
 ;2011  ,Park  &  Becker  ;2008  ,Kuenzi( العلوم 
 &  Heddy  ,Sinatra  ;2010  ,Mayo  & Atkinson

 National ;2011 ,Herschbach;2015 ,Lombardi

 ;2010  ,Bybee  ;2013;2011  Council  Research

على  للرتكيز  أمهية  هناك  تزال  ما  ذلك،  مع   .)2013

هذه اجملاالت بسياٍق سعودي، خصوًصا، إذا ُأِخذ بعني 
ابختالف  خيتلف  قد  القضااي  هذه  إدراك  أنَّ  االعتبار 
ثقافة وخلفيات املشاركني )Fan & Ritz, 2015(، وهو 

ابلتحديد.  عليه.  الرتكيز  البحث  هذا  حياول  ما 
حول  عريب  بسياٍق  قامت  الدراسات  من  العديد 
تدريس STEM يف بعض البلدان العربية واليت اهتمت 
وأوصت بـضرورة تطوير املمارسات الفاعلة لدى املعلمني 
STEM، ابإلضافة  مدخل  ومؤشرات  معايري  يف ضوء 
متعـدِّد  العلمـي  احملتـوى  توظيـف  عـلى  قدراهتم  لتنمية 
الّتخصَّصات لالستيفاء بشروط التكامل بني موضوعات 
مدخل STEM )غـامن، 2015 ;أمبوسعيدي، 2015; 
مـن  أخـرى  جمموعـة  أشارت  2017(. كما  القثامي، 
البحـوث، والدِّراسـات الـسابقة إىل تدين مـستوى األداء 
التدريسي، واملمارسات التدريسية للمعّلمني وفق معايري 
ومؤشرات تطبيق مدخل STEM )الدوسري، 2015 

األمحدي، 2019(. ;القرين، 2018; 
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وبناء على ما سبق فإنَّه من األمهية الوقوف على واقع 
تدريس العلوم ابستخدام STEM، خصوًصا إذا علمنا 
أنَّ القضااي اليت تندرج حتت التدريس ابستخدام مدخل 
STEM تكون معقدة بوجٍه عام، ويندرج حتتها الكثري 

من املفاهيم املغلوطة حول العلوم ومدى ارتباطها ابلكثري 
 STEM من اجملاالت املعرفية األخرى واليت تندرج حتت

بشكل أو آبخر. 
أسئلة البحث: سعى البحث لإلجابة عن األسئلة 

اآلتية:
1. ما طرق التدريس الالزم توافرها عند استخدام مدخل 

STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

املستخدمة  التدريسية  األساليب  توافر  مدى  ما   .2
البحث؟ عينة  أفراد  نظر  وجهة  من   STEM ملدخل 

3. ما أبرز مصادر التعلُّم املستخدمة يف تدريس العلوم 
والتكنولوجيا ابستخدام مدخل STEM من وجهة 

نظر أفراد البحث؟
التدريس  حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  ما   .4

STEM؟ مدخل  ابستخدام 
استخدام  حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  ما   .5
للتدريس  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

STEM؟ مدخل  ابستخدام 
أهداف البحث: َهُدَف البحث إىل حتقيق ما يلي:

استخدام  عند  توافرها  الالزم  التدريس  طرق  بيان   .1
البحث. عينة  أفراد  نظر  وجهة  من   STEM مدخل 
2. حتديد األساليب التدريسية األبرز املستخدمة ملدخل 

STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث.

3. الكشف عن أبرز مواد ومصادر التعلُّم املستخدمة 
مدخل  ابستخدام  والتكنولوجيا؛  العلوم  تدريس  يف 

STEM من وجهة نظر أفراد البحث.

حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  على  التعرف   .4
.STEM مدخل  ابستخدام  التدريس 

حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  واقع  حتديد   .5

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتدريس 
.STEM مدخل  ابستخدام  العلوم 

أمهية البحث: تربز أمهية البحث فيما يلي:
· بوصفه 	 STEM؛  مدخل  ابستخدام  التدريس  أمهية 

أحد املداخل احلديثة ذات التأثري اإلجيايب يف العملية 
التعليمية.

· نتائج 	 ُتسفر عنه من  العلمية مبا  املواد  إفادة معلمي 
STEM يف  تكشف عن واقع استخدامهم مدخل 
التدريس؛ ومن مثَّ نقاط قوته وضعفه وما ميكن أن 

تعزيزه. ُيسهم يف 
· إثراء اجلانب النظري يف جمال تدريس العلوم ابستخدام 	

.STEM مدخل
· استجابًة لتوصية العديد من الدراسات بضرورة تقومي 	

األداء التدريسي للمعلمني يف ضوء استخدامهم املداخل 
.STEMكمدخل التطبيقية  خصوًصا  التدريسية؛ 

· برامج 	 عن  واملسؤولني  القرار  ُصنَّاع  تفيد  أن  ميكن 
نتائج،  من  عنه  تسفر  مبا  املعلمني  وتـأهيل  إعداد 
ميكن األخذ هبا بتضمني هذه الربامج ما ُيسهم يف 
تنمية كفاايت املعلمني واملهارات املتطلبة؛ لتمكينهم 
التدريسية  واإلسرتاتيجيات  املداخل  استخدام  من 

.STEM مدخل  ومنها  احلديثة 
· ميكن للبحث أن تفتح اجملال أمام الدارسني إلجراء 	

دراسات أخرى ذات صلة مبوضوعها.
حدود البحث: اقتصر البحث على احلدود اآلتية:

· ابستخدام 	 العلوم  تدريس  واقع  املوضوعية:  احلدود 
واهلندسة  والرايضيات  والتكنولوجيا  العلوم  مدخل 
)STEM(. ابالقتصار على األبعاد التالية اليت تكون 
التدريسية  األساليب  األول:  احملور  االستبانة،  منها 
الالزم توافرها عند استخدام مدخل STEM تكون 
توافر  مدى  ما  الثاين:  احملور  عبارة،   )12( من 
 ،STEM ملدخل  املستخدمة  التدريسية  األساليب 
أبرز  الثالث:  احملور  عبارة،   )20( من  وتكون 
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العلوم  تدريس  يف  املستخدمة  التعلُّم  ومصادر  مواد 
وتكون   ،STEM مدخل  ابستخدام  والتكنولوجيا 
من )17( عبارة، احملور الرابع: اجتاهات معلمي املواد 
 ،STEM مدخل  ابستخدام  التدريس  حنو  العلمية 
وتكون من )9( عبارات، احملور اخلامس: اجتاهات 
تكنولوجيا  استخدام  حنو  العلمية  املواد  معلمي 
ابستخدام  العلوم  لتدريس  واالتصاالت  املعلومات 

عبارة.  )11( من  وتكون   STEM مدخل 
· احلدود البشرية: معلمو ومعلمات العلوم احملدَّدين بعينة 	

البحث، وجرى اختيار املشاركني يف هذا البحث عرب 
مراحل منها: 1. املعلمني الذين لديهم سنتني خربة 
تدريسية فأكثر. 2. خطاب رمسي إلدارة تعليم تبوك 
إلرسال طلب يتكون من أهداف البحث، الغرض 
منها، ومتطلبات اختيار املشاركني. من الشروط اليت 
فعليني  ممارسني  املعلمون  يكون  أن  مراعاهتا  سيتم 

لتدريس مادة من مواد العلوم املختلفة.
· احلدود املكانية: بعض مدارس املرحلة الثانوية مبدينة 	

تبوك ابململكة العربية السعودية.
· العام 	 من  األول  الدراسي  الفصل  الزمانية:  احلدود 

2021م.
مصطلحات البحث:

:STEM تعريف مدخل
يستكشف  الذي  التدريس  من  املدخل  ذلك  هو 
التدريس والتعلُّم بني جمالني أو أكثر من جماالت العلوم 
والرايضيات، و/أو بني موضوع  واهلندسة  والتكنولوجيا 
وموضوع  والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
 ,Sanders) واحد أو أكثر من املواد الدراسية األخرى

 .(2013

ويُعّرِفه البعض أبنَّه ذلك الدمج اجلزئي الذي يعتمد 
على الروابط بني املوضوعات ومشكالت العامل احلقيقي؛ 
املعلمني  من  مضاعًفا  جهًدا  يستلزم  بدوره  والذي 

هذه  لدمج  الالزم  اهلندسي  التصميم  يف  للمشاركة 
 .)2015 ,Sanders( اجملاالت األربعة بشكل أكثر فاعلية

متطلبات معلمي العلوم لتوظيف مدخل: 
STEM هي جمموعة من اإلجراءات التنفيذية واملهارات 
املهنية والتجهيزات اإلدارية اليت من األمهية توافرها لنجاح 

.STEM توظيف مدخل
معوقات توظيف مدخل: STEM هي جمموعة من 
أم  تربوية  أم  فنية  الصعوابت والتحدايت سواء أكانت 
التوسع  إدارية تعوق توظيف مدخل STEM وحتدُّ من 

يف تطبيقه.
اإلطار النظري والدِّرَاسات السابقة

أواًل: اإلطار النظري:
 STEM:مدخل

يتكون التدريس ابستخدام مدخل STEM من أربعِة 
 ،STEM فروٍع رئيسة وهي: العلوم وهو الفرع األول من
 Science لكلمة  اختصاٌر  وهو   S ابلرمز  له  ويرمز 
اإلجنليزية، وتعين املعارف واملهارات اليت تساعد الطالب 
 ,NRC( احمليط  الطبيعي  العامل  واستيعاب  فهم  على 
يتعلق  اجملال  هذا  من  الثاين  الفرع   .)2013  ;2012

ابلتكنولوجيا ويُرمز هلا ابلرمز T، وهي اختصاٌر للكلمة 
التعديالت  عن  عبارة  وهي   Technology اإلجنليزية 
والتطبيقات اليت جيري عملها على العامل الطبيعي حىت 
الفرع  اإلنسان.  واهتمامات  ورغبات  احتياجات  ختدم 
هلا  ويرمز  ابهلندسة  يتعلق   STEM فروع  من  الثالث 
Engineer� للكلمة اإلجنليزية E وهي اختصار   ابلرمز

ing واليت فيها ُتطبق املعارف العلمية والرايضية واخلربات 

والقوى  املواد  تطويع  يف  يساهم  بشكل  واملمارسات، 
الرايضيات  اإلنسان. وختاًما،  املختلفة خلدمة  الطبيعية 
اإلجنليزية  للكلمة  اختصاٌر  Mوهي  ابلرمز  هلا  ويرمز 
Dug�( وهي علم األمناط والعالقات ،Mathematics

.)2010  ,ger
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ويـَُعدُّ مدخل STEM هو احلل الذي جرى اللجوء 
الواحد  القرن  يف  التعليم  مشكالت  لتخطي  إليه؛ 
مساعي  املدخل كخالصة  هذا  ظهر  وقد  والعشرين، 
تقومي التعليم يف الوالايت املتحدة املستمرة من مخسينات 
ينبغي   ،STEM مدخل ماهية  وإلدراك  املاضي،  القرن 
املكونة  احلروف  هذه  معاين  على   - أواًل   – التعرف 
أنَّ   )2019 )األمحدي،  تذكر  حيث  للكلمة؛ 
الطالب  يدرسها  معرفية  اختصار ألربعة علوم   STEM

واهلندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم،  وهي:  املدرسة،  يف 
يف  ودجًما  تكاماًل  العلوم  هذه  وتتطلب  والرايضيات، 
تتطلب  العلوم  هذه  طبيعة  أنَّ  وتعلُّمها كما  تعليمها 
تساعد  حبيث  وواقعية؛  حقيقية  تعليمية  بيئة  توافر 
واملشروعات  األنشطة  يف  االستمتاع  على  املتعلمني 
الشاملة  املعرفة  إىل  الوصول  من  متكنهم  اليت  التعليمية 
املفاهيم  عن  بعيًدا  هبا؛  املتعلقة  للموضوعات  املرتابطة 
الفصل. داخل  تقليدية  بصورٍة  يدرسوهنا  اليت  النظرية 

:STEM طبيعة مدخل
على  تركيزها  STEM يف  مدخل  طبيعة  تتمثل 
الطبيعية،  العلوم  األربعة،  العلوم  تعليم  تطوير 
التكنولوجيا، اهلندسة، الرايضيات، بشكٍل يساعد 
قدراهتم يف جماالت  األفراد وصقل  تعلُّم  تطوير  يف 
وارتباطها  العلوم  لوظيفة  أوسع  لفهم  إبداعية 
ابجملاالت املختلفة املندجمة يف مدخل STEM. وقد 
للبحوث  الوطين  املركز  عن  صادرة  وثيقة  يف  ُأشري 
 ,NRC  )Council  Research  National(
ومنها:  املدى،  طويلة  أهداف  عدة  إىل   )(2012

رفع عدد املتعلمني الساعني للحصول على درجات 
علمية مرتفعة ووظائف يف جمال STEM, رفع عدد 
مدخل  وفق  الالزمة  الكفاءة  ذوي  العاملة  القوى 
يف  املتعلمني  لكلِّ  املعريف  املستوى  رفع   ،STEM

يرفضون  الذين  أولئك  فيهم  مبن   STEM جماالت 
احلصول على وظائف تتعلق مبجاالت STEM أو 

فيها. إضافية  دراسة 
العديد  حتقيق  إىل   STEM مدخل  يسعى كذلك 
من األهداف األخرى وتتمثل يف متكني معارف املتعلم 
واجتاهاته ومهاراته الالزمة؛ لتحديد املسائل واملشكالت 
يف مواقف احلياة، وتفسري العامل الطبيعي، واستخالص 
ذات  املسائل  حول  األدلة  إىل  املستندة  االستنتاجات 
الصلة ابلعلوم، والتقنية، واهلندسة، والرايضيات. يسعى 
املستقبل وحتقيق  الرتكيز على  إىل  املدخل  كذلك هذا 
والتقنِّية،  العلمية  االبتكارات  خالل  من  احلياة  جودة 
تطوير التحصيل العلمي واإلجناز األكادميي للمتعلمني، 
التعليم  إصالح  ملبادرات  الدول  تبين  على  والعمل 
توفري  الدولية،  االختبارات  نتائج  ضوء  يف  خصوًصا 
 STEM مبجاالت  اخلاصة  املمارسات  لتنمية  الفرص 
تـَُعدُّ أساسية يف مجيع املهن اليت يف القرن احلادي  اليت 
والعشرين، ختريج قوى عاملة يف جمال التطوير والبحث 
العلمي املتقدم الذي ينصبُّ تركيزه على االبتكار، توفري 
بيئة تعلُّم مؤهلة ألن تكون حمفزة على اإلبداع واالبتكار، 

احلقيقي.  العامل  يطابق  مبا  الدراسي  املنهج  ودعم 
يساهم   STEM مدخل  أنَّ   )2017( الداود  يرى 
الطبيعي  العامل  حول  األفراد  مفاهيم  تطوير  يف  كذلك 
وفهمها  الطبيعية،  الظواهر  تفسري  يف  يساعد  بشكل 
العلمية  ومهاراهتم  قدراهتم  تطوير  ويف  فعَّالة  بصورٍة 
املختلفة. يساهم الفهم املتعلق مبدخل STEM يف تعزيز 
العلمية  اجلوانب  هبذه  املتعلقة  القرارات  واختاذ  املشاركة 
 STEM مدخل  يف  التكنولوجي  فاجلانب  املختلفة. 
وإدارة  استخدام  على  األفراد  قدرات  تعزيز  يف  يساهم 
وفهم وتقييم التكنولوجيا وفهم تطورها وتكوين املهارات 
الالزمة؛ لتحليل أتثريها علينا وعلى العامل. يساهم كذلك 
فهم اجلانب التكنولوجي يف حتسني بيئة األفراد مبا يتالءم 
واحتياجاهتم. أمَّا اجلانب اهلندسي املتضمن يف مدخل 
جماالت  يف  القدرات  تنمية  يف  يساهم  فإنَّه   STEM

كحلِّ املشكالت املرتبطة حبياة األفراد؛ ولتحقيق ذلك 
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ينبغي الرتكيز على دمج موضوعات العلوم وربطها حبياة 
اإلمكان.  قدر  املتعلمني 

:STEM أمهية التدريس ابستخدام مدخل
املتمثل  املدمج  النموذج  ابستخدام  التدريس  حيمل 
اليت  وامليزات،  الفوائد  من  الكثري   STEM مدخل  يف 
الرتبوية  واملؤسسات  الباحثني  من  الكثري  عليها  يؤكد 
العلوم  مواد  مع  التعاطي  من  النوع  هذا  العامل.  حول 
يرتكز بدرجة أكرب على النواحي التطبيقية؛ اليت تساعد 
جماالت  بني  املوجودة  العالقات  إدراك  على  الطالب 
أخرى غري العلوم الطبيعية البحتة. كذلك فإنَّ هذا النوع 
قدرات  حتفيز  يف  مهمة  وظيفة  له  العلوم  تدريس  من 
االعتماد  املشكالت،  حل  مثل  جماالت  يف  التالميذ 
على النفس، التفكري املنطقي، وزايدة املعرفة التكنولوجية 
 .)Morrison, 2006, Furner & Kumar, 2007(
وأثبت هذا املدخل التدريسي أمهيته يف زايدة قدرات 
تفكريهم  وتنمية  واالستنباطية  االستقرائية  الطالب 
احلارثي،  الشحيمية،  )أمبوسعيدي،  والنقدي  اإلبداعي 
مدخل  ابستخدام  التدريس  فإنَّ  كذلك   .)2015
للطالب؛ لصقل مهاراهتم  مناسبة  يوفر فرصة   STEM

واهلندسة،  والتقنية،  العلوم،  جماالت  يف  تعلمهم  ودمج 
متثل  األربعة  اجملاالت  هذه  فإنَّ  وعليه؛  والرايضيات. 
من  الكثري  تطبيق  خالهلا  ومن  فيها  يتم  معرفية  فروًعا 
يف  تساعد  اليت  العلمية  والتطبيقات  واملهارات  العلوم 
فهم العامل احمليط ابلطالب بشكٍل أفضل وأكثر واقعية. 
على  املتعلمني  مساعدة  يف   STEM مدخل  ويساهم 
واالخرتاع،  املشكالت،  واالبتكار  حل  مهارة  تنمية 
وتطوير الذات والتفكري املنطقي، والثقافة التكنولوجية، 

.)2017 )كوارع,  االقتصادية  القدرات  وتطوير 
وبرامج التعلُّم القائمة على مدخل STEM أكثر من 
فهي  األربعة؛  الفروع  تلك  والتكامل  بني  الدمج  جمرد 
تسعى  إىل احتواء العامل احلقيقي  بشكل كامل، وحتقيق 
القيمة مع التطبيق  يف التعلُّم بطريقة ابتكارية، من خالل 

من  تتطلب  اليت  التعليمية  األنشطة  من  تقدمي جمموعة 
العلمي  الناقد.  االستقصاء  التفكري  املتعلمني  ممارسة 
ومهارات حل املشكالت  والبحث العلمي هبدف حتديد 
األسئلة واإلجابة عنها، والتوصل إىل حلٍّ للمشكلة  عن 
أخرى  مواقف  يف  العلمية  وتطبيقها  املعرفة  بناء  طريق 

 .)2019 )األمحدي، 
وابلرغم من أمهية هذا التوجه يف تدريس العلوم القائم 
على دمج جماالت العلوم واهلندسة والتقنية والرايضيات 
إال  ابلعلوم؛  الطالب  واهتمامات  قدرات  حتسني  يف 
االهتمام  ينبغي  اليت  اجلوانب  من  الكثري  هناك  إنَّ 
الطبيعة  من  ابلرغم  املثال،  سبيل  على  وإدراكها.  هبا 
 ،STEM مدخل  ابستخدام  التدريس  عند  التطبيقية 
إدماج  ابلضرورة  يعين  ال  تطبيقها  أنَّ  إدراك  املهم  من 
حيث  واحد؛  بوقت  سوية  واملعارف  العلوم  هذه  كل 
إنَّه قد حيدث أن يُدمج فرعان أو حىت ثالثة فقط أثناء 
 Stohlmann,Moore & Roehrig,( العملية التعليمية
2012(. على وجه التحديد، الكثري من تطبيقات هذا 

املدخل يف تدريس العلوم تركز على الرتابط املوجود بني 
اهلندسة  على  الرتكيز  ضعف  مع  والرايضيات  العلوم 
يف  الحًقا  عليه  الرتكيز  األمر جرى  هذا  والتكنولوجيا. 
به  قامت  ما  ذلك  ومن  العامل؛  حول  خمتلفة  أماكن 
 Next Generation( يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت 
حيث  Science Standards) (NGSS, 2013(؛ 

التكنولوجيا واهلندسة بشكٍل  الرتكيز على جانيب  جرى 
واضٍح وزايدة االهتمام به، وليس فقط ضمنيًّا من ضمن 

عرضي.  بشكٍل  التوجه  هلذا  اإلشارة 
 :STEM مكوانت جماالت

والعلوم،  الرايضيات،  األربع:  املواد  تدريس  جيري 
والتكنولوجيا، واهلندسة، بشكل منفصل، كلٌّ منها على 
 ،STEM فلسفة مدخل تبين  ولكن من خالل  حدة؛ 
 STEM يصبح األمر خمتلفاً؛ حيث متثل هذه املواد فروع
الرئيسة، وتُؤدِّي دورًا أساسيًّا يف تشكيل احلصة الدراسية 
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بشكل متكامل، يتم من خالهلا دمج املواد مع بعضها 
ومتهد  متكاملة،  تعليمية  منظومة  لُتشكل  البعض؛ 
للطالب تطبيقات عملية ملا حيدث يف احلياة احلقيقية؛ 
 STEM حبيث حيتوي كل فرٍع من الفروع األربعة ملدخل
على جمموعة من املكوانت الرئيسة، كما ورد عند مركز 

البحثي )تطوير، 2015(.  التميز 
     :STEM أسس التدريس وفق  مدخل

ترتكز أدبيات  تدريس مدخل STEM  على جمموعة 
 ،STEM من األمور اليت متثل أسس التعليم وفق مدخل 

ومنها )األمحدي، 2019(:
العلوم  	 يف  املعرفة  األساسية  العميقة   اكتساب 

يف  والرايضيات  وتفعيلها  واهلندسة   والتكنولوجيا 
اكتشاف املشكلة  أو القضية حمل املعاجلة  الرتبوية 
وصياغتها؛  لتشكل نوًعا من املنافسة يستلزم حالًّ 

هلا.
) العلوم  	  STEM مدخل  ومعرفة  فروع  فهم   متكني 

والرايضيات(،  املتنوعة  واهلندسة  والتكنولوجيا 
والتحليل  والتصنيف. التفسري  عمليات  خلدمة 

	  STEM فروع مدخل  تتحكم هبا  اليت  الطريقة   فهم 
والرايضيات(  يف  واهلندسة  والتكنولوجيا  ) العلوم 

واجملرد. احملسوس  احمليط 
 دمج املشكلة يف مدخل STEM مبشكالت مهمة،  	

ومستمدة من البيئة االجتماعية.
 :STEM حتدايت استخدام مدخل

أن  البد  احلديث،  الرتبوي  التوجه  انتهاج  إنَّ 
بداية تطبيقه- حتدايت سواء كانت هذه  تواكبه -يف 
التحدايت على مستوى الدولة أو الوزارة أو اإلمكاانت 
املادية والبشرية، ويشري ابييب )Bybee, 2013( إىل أنَّ 
من أهم التحدايت املتعلقة بتوجه STEM هي اليت هلا 
ويلسون  ويرى  املواطنني.  وتعليم  تربية  على  عامة  آاثر 
)Wilson، 2013( أنَّ أبرز التحدايت اليت تواجه تطبيق 
على  املفروضة  القيود  يلي:  فيما  تتمثل   STEM توجه 

امليزانية؛ كذلك يرى ضعف يف الشراكة مع املنظمات 
بعض  قبل  من  التوجه  هذا  مبفهوم  املعرفة  قلة  العاملية، 
 STEM املعلمني، ضعف التواصل مع املهنيني يف جمال
تسخري بيئة تعلم، تتيح للمتعلمني بتويل العملية التعليمية 
الفصول  يف  حتدايًّ  املعلمون  يواجه  حيث  هبم؛  اخلاصة 
الدراسية؛ وأخريًا يرى الباحث ضعًفا يف إدماج وحتدي 
اخلربات السابقة؛ حيث إنَّ مبادئ املتعلمني تتشكل من 

السابقة. التعليمية  اخلربات  خالل 
اثنًيا: الدراسات السابقة:

 1. قام (Yang., Wu & Li, 2021) بتطوير مقياس 
والتكنولوجيا واهلندسة  العلوم  لتدريس  الذاتية؛  الكفاءة 
والرايضيات )STSS( على عينة مكونة من 225 معلًما 
قبل اخلدمة و 193 معلًما يف مرحلة الطفولة املبكرة يف 
تشجيانغ، الصني. حاول الباحثون معرفة أتثري الفعالية 
املناسب  للمحتوى  امتالكهم  ومدى  للمعلمني  الذاتية 
املتعلق  التدريسي  أدائهم  على   STEM مبدخل  املتعلق 
هبذا املدخل. أشارت نتائج دراستهم إىل أدلة أولية على 
موثوقية وصحة عاملي: الكفاءة الذاتية يف علم أصول 
سلوكيات  على  للمحتوى  الذاتية  والفعالية  التدريس 
والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تدريس 
فعالية  تعزيز  أنَّ  الباحثون كذلك  وجد   ،)STEM(
املتعلق  الدراسي  ابحملتوى  ومعرفتهم  الذاتية  املعلمني 
مبدخل STEM، من شأهنا أن تساعد يف احلصول على 
دليل على التصميم األمثل لربامج تدريب معلمي العلوم، 

والرايضيات. واهلندسة،  والتكنولوجيا، 
واليت   )Dong, Xu., Song, 2019( دراسة   .2  
طُِبقت على 458 معلًما صينيًّا واليت هدفت لتشكيل 
مدخل نظري يشمل الفعالية الذاتية للمعلمني، التصميم 
التعليمي، املعرفة املنهجية، الدعم اإلداري، وأخريًا دعم 
بشكل   STEM دروس  لتطبيق  التدريس  هيئة  أعضاء 
فعَّال. وجد البحث أنَّ تدريس الفعالية الذاتية للمعلمني، 
هيئة  أعضاء  من  اخلاص  والدعم  التعليمي،  والتصميم 
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تدريس  فعالية  على  مهمة  مؤشرات  التدريس كانت 
العلوم ابستخدام هذا املدخل. غري أنَّ املعرفة املنهجية 
مبحتوايت املدخل مل تكن ذات أمهية من وجهة نظرهم؛ 
وجد الباحثون كذلك أنَّ الدعم اإلداري كان حامسًا يف 
زايدة فعالية التدريس ابستخدام هذا املدخل عرب زايدة 
على  بدورها  انعكست  واليت  للمعلمني  الذايت  الفعالية 
التسهيل اندماجهم يف املوضوعات املتعلقة هبذا املدخل. 
اقرتح البحث زايدة الرتكيز على دراسات داعمة للتحقق 
من أمهية الدعم ونوعيته اليت حيتاجها معلمو العلوم لزايدة 
 .STEM فاعليتهم عند التعامل مع موضوعات مدخل
 3. دراسة (Aslam, Adefila & Bagiya, 2018)؛ 
املعلمني  آراء  استكشاف  مبحاولة  الباحثون  قام  وفيها 
بشأن أنشطة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 
يفهم  استكشاف كيف  الباحثون  وحاول   ،STEM)(
مشاركتهم  وأتثري  أساسيني  دورهم كمرشدين  املعلمون 
على  والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
مدرسي  أنَّ  عن  البياانت  تكشف  املهين؟  تطورهم 
واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  "وجه"  أصبحوا   STEM

والرايضيات لتالميذهم. يرى الباحثون كذلك أنَّ اخلربة 
واملعرفة والشراكات املختلفة أثَّرت على تطوير مدرسي 
مشبع  تعليم  تقدمي  على  قدرهتم  ووسَّعت   ،)STEM(
الطالب  فهم  وحسَّنت  احلقيقي،  العامل  بتطبيقات 
أنَّ  الباحثون كذلك  وجد  اجلديدة.  الوظائف  جملموعة 
املشاركة يف أنشطة التوعية املتعلقة ابلعلوم والتكنولوجيا 
احلفاظ  على  املعلمني  تساعد  والرايضيات،  واهلندسة 
جماالت  يف  وتعزيزه كمحرتفني  ابهلوية  إحساسهم  على 

 .STEM

الباز )2018( الوصفية االستطالعية واليت  4. دراسة 
التعرف على آراء موجهي  الباحثة مبحاولة  قامت فيها 
ومعلمي العلوم– وعددهم )18( منهم )8( موجهني و 
)10( معلمني- حول مستوى أداء معلمي العلوم أثناء 
 ،STEM تعليم  التدريس وفق  لبعض ممارسات  اخلدمة 

لتلك  املعلمني  تدريب  برامج  تناول  مدى  وحتديد 
التفکري  ومهارات  املعرفة  عمق  ومستوايت  املمارسات 
التصميمي. توصَّلت الباحثة أنَّ 83.3 من املعلمني غري 
متمكنني من ممارسات تدريس العلوم ابستخدام مدخل 
ضرورة  على  اتفقوا  منهم   88.8 نسبة  وأنَّ   ،STEM

ابستخدام  العلوم  لتدريس  مناسب؛  تدرييب  دعٍم  توفري 
ال  املعلمني  أنَّ  الباحثة كذلك  وجدت  املدخل.  هذا 
مهارات  تنمية  وال  املعريف  العمق  زايدة  من  يتمكنون 

املدخل. هذا  ابستخدام  لطالهبم  التصميمي  التفكري 
 )Shernoff, Sinha, Bressler, 2017( دراسة   .5  
مفتوحة  أسئلة  الباحثون  فيها  استخدم  واليت  الوصفية 
لتقييم وحتديد الدعم الرتبوي الالزم ملعلمي STEM يف 
الوالايت املتحدة األمريكية. قام الباحثون ابختيار 22 
معلًما لتطبيق البحث، وتوصلوا إىل أنَّ املعلمني مهتمون 
م ال ميلكون املعرفة  جًدا هبذا املدخل التدريسي غري أهنَّ
الكافية وال األدوات الالزمة، وال الدعم الرتبوي الضروري 
لتطبيقه بشكل فعَّال كعدم توافر الوقت الكايف؛ لتدريس 
الضروري  وللتخطيط  املدخل  هذا  ابستخدام  العلوم 
لتدريسه. وجد الباحثون كذلك أنَّ بيئة املدرسة اإلدارية 
والتنظيمية ال تساعد على التطبيق الفعَّال هلذا املدخل. 
االختبارات املرحلية والوطنية كذلك مل تساعد املعلمني 
كما أشاروا يف هذا البحث؛ بل كانت عائًقا لتدريس 
مدخل STEM،كما أشار غالبية املعلمني يف دراستهم. 
الداعمة ويف  املصادر  الباحثون كذلك ضعًفا يف  وجد 

الدعم الرتبوي الضروري للمعلمني.
 (Allen, Webb & Matthews, 2016) دراسة   .6  
هبا  قام  واليت  مبتدئة،  علوم  ملعلمة  املعمقة  الوصفية 
األداء  على  التكيفي  التدريس  أتثري  ملعرفة  املؤلفون 
وجد  وقد   .STEM مدخل  ابستخدام  التدريسي 
الباحثون أنَّ اإلملام ابحملتوى املعريف الالزم، والقدرة على 
التفكري املنطقي الضروري حلل املشكالت والتغلب على 
التحدايت، والتطبيق اجليد لألسلوب البنائي يف التدريس 
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يساهم بدرجة كبرية يف تدريس مدخل STEM بشكل 
أكثر فعالية. شدَّد الباحثون كذلك على ضرورة التعرف 
املرشحون  املعلمون  اليت ميلكها  والتوجهات  القيم  على 
لتدريس العلوم ابستخدام هذا املدخل. وجد الباحثون 
كذلك أنَّ املعلمني الذين يبنون وجهات نظرهم املتعلقة 
مبدخل STEM ضمن مدخٍل بنائي متدرج؛ ليصبحوا 
أكثر قدرة على التدريس ابستخدام هذا املدخل، وهو 
يراه  الذي  الالزم  الرتبوي  الدعم  توفري  ألمهية  يقود  ما 
الباحثون ملساعدة املعلمني على استخدام هذا األسلوب 
 STEM مدخل  ابستخدام  التدريس،  أثناء  التدريسي 
تفكري  تعزيز  من  ذلك  يقوده  ملا  التحديد؛  وجه  على 
الطالب،  مع  الذايت  التأمل  يف  واملشاركة  الطالب، 
يساعد  بشكٍل  ومناقشتها  املختلفة  األفكار  ومشاركة 

املدخل. هلذا  الضرورية  العلمية  املعرفة  بناء  على 
لتطوير  هدفت  واليت   )Mobley, 2015( دراسة   .7  
أداة القياس الفعالية الذاتية للتدريس ابستخدام مدخل 
STEM. غرض هذه الدراسة متثَّل يف: 1( تطوير أداة 

العلوم  لتدريس  الذاتية  العلوم  ملدرسي  الفعالية  القياس 
ابستخدام مدخل STEM. 2( تعريف وحتديد البناءات 
الذاتية  الفعالية  يف  وتساهم  تُعرف  اليت  والسياقات 
ُصمِّمت   .STEM مبدخل  يتعلق  فيما  العلوم  ملدرسي 
األداة ابستخدام عامل حتليل تفسريي والذي نتج عنه 
19 فقرة بثالثة عوامل سياقات رئيسة. املدخل النهائي 
ومقابالت شخصية  مفتوحة  ُدِعم ابستبانة  األداة  هلذه 
العلوم  لتدريس  الذاتية  فعاليتهم  لتحديد  املعلمني؛  مع 
ابستخدام مدخل STEM. توصَّل الباحث إىل أنَّ هذه 
األداة قامت بقياس فعالية املعلمني الذاتية بشكل فعَّال؛ 
لتحديد احلاجات والتصورات الرئيسة اليت تقود معلمي 
 .STEM العلوم املستعدين للتدريس ابستخدام مدخل
الربامج  حتديد  إىل   )2014( عبدالقادر  دراسة   .8  
التدريبية املنوطة بتحقيق أهداف العلوم، والتكنولوجيا، 
واهلندسة، والرايضيات. تضمَّنت حزمة هذه الربامج ستة 

جماالت إلعداد املعلم الفعَّال؛ لتعليم العلوم والتكنولوجيا 
العلوم  تعليم  ختطيط  يف  ممثلة  والرايضيات،  واهلندسة 
التعليم،  وتنفيذ  والرايضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا 
والنمو  التكنولوجي،  للتقدم  املتاحة  والربامج  والتقييم، 
منها:  نتائج  عدة  إىل  البحث  توصَّل  للمعلم.  املهين 
ضرورة تنمية قدرة الطالب على التفكري عرب احلدود يف 
التخصَّصات األربعة: للعلوم، والتكنولوجيا، واهلندسة، 
املفاهيم  وتطبيق  استخدام  إىل  واحلاجة  والرايضيات. 
العلمية حللِّ مشاكل العامل احلقيقي. وأمهية الشراكة مع 
الزمالء؛  مع  الفعَّالة  واملشاركة  األمور  اآلخرين كأولياء 
أجل  من  احمللية؛  اجلامعة  مع  والشراكة  اخلربات  لتبادل 

للمعلم. املهين  النمو  تطوير 
 9. دراسة مراد )2014( واليت هدفت للتعرف على 
مهارات  لتنمية  تدرييب؛  لربانمج  مقرتح  تصور  تصميم 
التدريس لدى معلمات الفيزايء ابملرحلة الثانوية يف ضوء 
مبادئ STEM يف مدينة حائل ابململكة العربية السعودية. 
استخدمت الباحثة املنهج التحليلي الوصفي من خالل 
وحتليل األحباث واألدبيات ذات الصلة يف حتديد مبادئ 
ومتطلبات التکامل بني جماالت STEM، ركزت الباحثة 
التطوير  املهين کنظام،  التطوير  هي:  جماالت   4 على 
املهين  التطوير  إسرتاتيجيات  املعريف،  واحملتوى  املهين 
جملال STEM، الدعم واملساندة للتطوير املهين يف جمال 
عينة  على  استبانة  بتطبيق  الباحثة  قامت   .)STEM(
من 30 معلمة فيزايء، وتوصلت إىل احلاجة لتخصيص 
الرتبوي؛   STEM مدخل  لدعم  الضرورية  امليزانيات 
للرتكيز  األسبوع؛  خالل  مهين  تطوير  أايم  حتديد  مع 
التحفيزية  والربامج  املكافآت  وتوفري  املدخل  هذا  على 
الداعمة؛ من حيث احملتوى رأت الباحثة ضرورة حتديد 
البحوث  نشر  مع  الالزمة  والقدرات  واملعارف  الدوافع 
 .STEM الداعمة لتطبيق املمارسات األفضل لتدريس
الستخدام  املعلمني  دعم  ضرورة  الباحثة كذلك  رأت 
 STEM إسرتاتيجيات متنوعة مساعدة لتدريس جماالت



 د. عزيز بن سامل العمري: واقع تدريس العلوم ابستخدام مدخل العلوم والتكنولوجيا والرايضيات واهلندسة )STEM(، من وجهة نظر122

واالستفادة من اخلربات املختلفة، وتوفري الفرص للنمو 
اإلجناز؛ كذلك  وملفات  األقران  تدريب  وتعزيز  املهين 
رأت الباحثة أمهية استخدام التقنية لبناء جمتمعات التعلم 
االفرتاضية، كذلك وجدت الباحثة احلاجة لدعم القيادة 
.STEM املدرسية لتوفري البيئة الداعمة لتدريس مدخل

التعرف  حاولت  اليت   (Wang,  2012( دراسة   .10  
على تصورات وممارسات معلمي العلوم املتعلقة بربانمج 
STEM. قام الباحث بدراسة حالة لعدد )5( معلمني 

علوم يف حماولة؛ للتعرف على تصوراهتم املتعلقة بتطبيقات 
املتعلقة  آرائهم  على  ركزت  الدراسة  أسئلة   .STEM

بتدريس STEM. كذلك، حاول الباحث التعرف على 
حاول  وأخريًا   .STEM برانمج  الكلية حول  تصوراهتم 
تصورات  بني  املوجودة  العالقة  على  التعرف  الباحث 
 .STEM بتدريس  املتعلقة  العلوم  معلمي  وممارسات 
وممارسات  تصورات  على  للتعرف  الباحث  هدف 
معلمي العلوم؛ من أجل الوصول لقاعدة بياانت توضح 
نوع العالقة املتواجدة بني تصورات املعلمني وممارساهتم 
ركزت  الدراسة  هذه  نتائج   .STEM بتدريس  املتعلقة 
على أمهية الرتكيز على أسلوب حل املشكالت، التطبيق 
رآها  اليت  السبل  اهلندسية كأفضل  والتصاميم  العملي، 
اعتقد   .STEM منهج  وتدريس  لتطبيق  العلوم  معلمو 
ساعدت  الثالثة  الطرق  هذه  أنَّ  العلوم كذلك  معلمو 
أكثر  بشكل   STEM وأنشطة  برامج  لتطبيق  طالهبم 
طريق  عن  اإلبداعية  قدراهتم  من  زادت  حيث  فعالية؛ 
املعلمون  اعتقد  واليت  النهاايت  مفتوحة  مشاكل  حل 
 .STEM ا من أكثر الفوائد أمهية يف تدريس املشاركون أهنَّ
 Wang, Moore, Roehrig & Park( دراسة   .11  
املدرسني  تصورات   ,STEM دمج  بعنوان   ),2011

منهجية  ابستخدام  الدراسة  هذه  يف  قاموا  وجتارهبم. 
أسلوب احلالة املتعدد مع ثالثة معلمني ملدة سنة دراسية 
كاملة والذين جرى اختيارهم أبسلوب العينة القصدية 
النموذج.  هذا  لتدريس  فعليون  ممارسون  م  ألهنَّ وذلك؛ 

الرئيسة تتكون من: 1( ما هي  الدراسة  كانت أسئلة 
معتقدات مدرسي منوذج STEM بعد سنة من التدريس 
الفعلي هلذا النموذج؟، 2( ما هي العالقة بني معتقدات 
البياانت  مجُِعت  وتدريسهم؟؛   STEM منوذج  مدرسي 
عن طريق حتليل الواثئق، املالحظات الصفية، ومقابالت 
استخدام  طريق  عن  البياانت  حتليل  شخصية؛ كذلك 
أكدت  الدراسة  نتائج هذه  الثابت.  املقارين  األسلوب 
هذا  تدريس  يف  املشكالت  حل  أسلوب  أمهية  على 
النموذج، وأنَّ املدرسني ذوي التخصَّصات املختلفة هلم 
توجهاٌت وأساليب تدريسية خمتلفة حول هذا النموذج، 
القسم  هي  التكنولوجيا  أنَّ  الباحثون  استنتج  كذلك 

 .STEM تدريس منوذج  عند  تطبيًقا  األصعب 
 Nathan,Tran,Atwood, Prevost &( 12. دراسة 
Phelps ,2010( وهدفت إىل التعرف على املعتقدات 

مدرسو  يظهرها  اليت  اهلندسية  التهيئة  حول  والتوقعات 
الغرض  الثانوية.  ابملرحلة  بنموذج  املتخصصني  العلوم 
أداة  تطوير  مبحاولة  متثَّل  الدراسة  هذه  من  الرئيسي 
وتوقعات  معتقدات  ومعرفة  توثيق  خالهلا  من  ميكن 
أجل  من  واهلندسة؛  العلوم  مبجاالت  املتعلقة  املعلمني 
تقييم ومقارنة أداء املعلمني املتعلقة هبذه الفروع املعرفية. 
تكوَّنت عينة البحث هلذه الدراسة من قسمني: األول 
ركز على معلمني ملتحقني مبشروع ُيسمَّى واصل املسري، 
الربانمج،  هبذا  ملتحقني  غري  معلمني  جمموعة  واآلخر 
لديهم  الذين  الطالب  ملساعدة  خمصٌَّص  هو  والذي 
الدراسة  هذه  نتائج  واجتماعية.  اقتصادية  صعوابت 
بنموذج  معرفة  لديهم  الذين  العلوم  معلمي  أنَّ  بيَّنت 
طالهبم  مع  التفاعل  على  أكرب  قدرة  أظهروا   STEM

الباحثون  عن طريق الرتكيز على اهتماماهتم وإجنازاهتم. 
كذلك أكدوا وجود حتدايت تعمل على إعاقة توجهات 
الطالب حنو العلوم اهلندسية واليت هلا عالقة شبه مباشرة 

الطالب. لدى  التقنية  املعرفة  تعزيز  أبمهية 
التعليق على الدراسات السابقة:
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نظر  وجهات  على  ركزت  اليت  الدراسات  تعدَّدت 
واليت   ،STEM مبدخل  املتعلقة  العلمية  املواد  معلمي 
مراعاهتا  جيب  اليت  الرئيسة  النقاط  بعض  إىل  أشارت 
هذا  جتاه  العلمية  املواد  معلمي  تصورات  دراسة  عند 
املدخل؛ ومنها: أ( غالبية الدراسات استخدمت املنهج 
التحليلي الوصفي يف دراسة تصورات املعلمني جتاه هذا 
بوجٍه  نظرهم  ووجهات  تصوراهتم  حيث  من  املدخل؛ 
عام؛ وكذاك من حيث تصوراهتم اخلاصة بتدريس هذا 
(Wang,2015; Nathan et.al., 2010. ب(  املدخل 
بعض هذه الدراسات ركزت على وجهات نظر معلمي 
املواد العلمية املتعلقة مبدخل STEM )الباز، 2018؛ 
مراد، Mobley ;2014, 2015(، والبعض اآلخر ركز 
ابإلضافة إىل ذلك على وجهات نظر املعلمني املتعلقة 

القضااي. هذه  بتدريس 
واتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف الرتكيز 
املنهج  على  اعتمادها،  جبانب   STEM مدخل  على 
االستبانة  استخدام  يف  بعضها  مع  واتفاقها  الوصفي 

البياانت. جلمع  كأداة 
السابقة يف  الدراسات  احلايل عن  البحث  واختلف 
واقع  عن  للكشف  سعيها؛  يف  املتمثل  العام  توجهها 
والرايضيات  والتكنولوجيا  العلوم  مدخل  ابستخدام 
واهلندسة )STEM( من وجهة نظر معلمي ومعلمات 
العربية  ابململكة  تبوك  مبدينة  الثانوية  ابملرحلة  العلوم 
وعّينتها،  جمتمعها  يف  اختالفها  جبانب  السعودية، 
بناء  السابقة يف  الدراسات  البحث احلايل من  واستفاد 
األداة ويف تفسري ومناقشة النتائج، جبانب االسرتشاد هبا 

النظرية. املفاهيم  بعض  عرض  عند 
منهجية البحث وإجراءاته:

الوصفي  املنهج  البحث  استخدم  البحث:  منهج 
أهدافها. لتحقيق  ملناسبته 

مجيع  من  البحث  جمتمع  تكوَّن  البحث:  جمتمع 
الثانوية مبدينة تبوك؛  للمرحلة  العلوم  معلمي ومعلمات 

الفعلي.  التدريس  من  عامني  أمضوا  والذين 
مدرسي  من  البحث  عينة  تكوَّنت  البحث:  عينة 
فيزايء، كيمياء،  )رايضيات،  العلمية:  املواد  ومدرسات 
أحياء( يف مدينة تبوك ابجلزء الشمايل الغريب للمملكة 
العربية السعودية؛ عينة البحث جرى اختيارها ابلشكل 

ومدرسة.  مدرًسا   )63( من  وتكوَّنت  العشوائي، 
واُخِتري املشاركون يف هذا البحث عرب مراحل منها: 
1. املعلمون الذين لديهم سنتني خربة تدريسية فأكثر. 
طلب  إلرسال  تبوك  تعليم  إلدارة  رمسي  خطاب   .2
ومتطلبات  منها،  الغرض  البحث،  أهداف  من  يتكون 
أن  مراعاهتا  سيتم  اليت  الشروط  من  املشاركني.  اختيار 
يكون املعلمون ممارسني فعليني لتدريس مادة من مواد 

املختلفة. العلوم 
التواصل  قبل  أسبوعني  ملدة  املعلمني  إمهال  جرى 
لتحديد  ملدارسهم؛  الرمسي  اخلطاب  إرسال  بعد  معهم 
جرى  البحث.  هذا  يف  للمشاركة  املستعدين  املعلمني 
التواصل مع املعلمني، عرب اهلاتف أو الرسائل النصية، 
وإشعارهم إبجراءات البحث ومتطلبات املشاركة فيه من 

االستبانة. لتعبئة  الالزمة  املدة  حيث 
أداة مجع البياانت وضبطها:

أُعدِّت  استبانة  عرب  البحث  هلذا  البياانت  مجَُِعت 
واالستباانت  البحثية  األدبيات  مراجعة  بعد  خصيًصا 
العلوم  تدريس  دعم  جمتمع  مثل:  املصدر  مفتوحة 
تكساس  بوالية  التكنولوجي  التعليم  ودعم  األورويب، 
وحتكيمها. جرى  وتعديلها  حتليلها  مثَّ  ومن  األمريكي؛ 
هذا  من  الرئيس  الغرض  أبنَّ  املعلمني  على  التأكيد 
وليس  STEM؛  مبجاالت  املتعلقة  آراؤهم  هو  البحث 
تدريس  يف  االجتاه  هبذا  معرفتهم  أو  معلوماهتم  اختبار 
من  االختيار  نوع  من  هي  البحث  هذا  أسئلة  العلوم، 
النقاط  بعض  على  فيه  الرتكيز  جرى  والذي  متعدد 
املطروحة يف األسئلة، جرى التنبيه كذلك على املعلمني 
أنَّ املطلوب هو إجاابهتم عن األسئلة املطروحة وأنَّه ليس 
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ا آراء ووجهات نظر  هناك إجابة خاطئة أو صائبة؛ وإمنَّ
تُعرب عن واقع تدريس  STEM واليت  متعلقة مبجاالت 
العلوم ابستخدام مدخل العلوم والتكنولوجيا والرايضيات 

.)STEM( واهلندسة 
وتكون االستبانة يف صورته النهائية من )69( عبارة 

موزَّعة على مخسة حماور على النحو اآليت:
احملور األول: أبرز األساليب الرتبوية املستخدمة يف 
تدريس العلوم والتكنولوجيا، وتكون من )12( عبارة.
املستخدمة  التدريسية  األساليب  أبرز  الثاين:  احملور 
يف التدريس والتعلُّم عند التدريس ملواد STEM، وتكون 

من )20( عبارة.
احملور الثالث: أبرز مواد ومصادر التعلم املستخدمة 
مدخل  ابستخدام  والتكنولوجيا  العلوم  تدريس  يف 

عبارة.  )17( من  وتكون   ،STEM

حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات  الرابع:  احملور 
التدريس ابستخدام مدخل STEM، وتكون من )9( 

عبارات.
العلمية حنو  املواد  معلمي  اجتاهات  اخلامس:  احملور 
لتدريس  واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
والرايضيات، وتكون من  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

عبارة.  )11(
صدق االستبانة:

جمموعة  على  االستبانة  ُعِرضت  احملكمني:  صدق 
من اخلرباء يف جمال التقومي والقياس الرتبوي؛ ويف جمال 
املناهج وطرق التدريس بلغ عددهم )16( خبريًا؛ هبدف 
ُوِضع  ما  لقياس  االستبانة  صالحية  حول  رأيهم  أخذ 
االستبانة  حماور  مالءمة  مدى  ببيان  وذلك  ألجله؛ 
إليه  تنتمي  الذي  للمحور  عبارة  مناسبة كل  ومدى 
العبارات وسالمة صياغتها، وغري ذلك  ومدى وضوح 
أو  احلذف  أو  ابإلضافة  سواء  تعديالت  من  يرونه  مما 
تعديل يف الصياغة، وأسفر التحكيم عن اتفاق ما يزيد 
من )87%( من احملكمني على حماور االستبانة وعباراته؛ 

العبارات  بعض  تعديل يف صياغة  بعضهم  بينما طلب 
األخذ  وبعد  اآلخر،  البعض  وإضافة  بعضها  وحذف 
أصبح  مللحوظاهتم  واالستجابة  احملكمني  بتعديالت 

النهائية. صورهتا  يف  االستبانة 
ثبات االستبانة: جرى التحقق من ثبات االستبانة 
على  النتائج  وجاءت  ألفا كرونباخ،  معادلة  ابستخدام 

اآليت: النحو 
واقع  استبانة  حملاور  الثبات  معامل   )1( جدول 
تدريس العلوم ابستخدام مدخل العلوم والتكنولوجيا 

.)STEM( واهلندسة  والرايضيات 
معامل الثباتاحملورم

احملور األول: أبرز األساليب الرتبوية املستخدمة يف 1
تدريس العلوم والتكنولوجيا.

92.1

احملور الثاين: أبرز األساليب التدريسية املستخدمة يف 2
.STEM التدريس والتعلم عند التدريس ملواد

87.4

احملور الثالث: أبرز مواد ومصادر التعلم املستخدمة 3
يف تدريس العلوم والتكنولوجيا ابستخدام مدخل 

.STEM

89.7

احملور الرابع: اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو 4
.STEM التدريس ابستخدام مدخل

78.7

احملور اخلامس: اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو 5
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ لتدريس 

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.

93.5

يالحظ من اجلدول السابق أنَّ معامالت الثبات جلميع 
حماور االستبانة جاءت مرتفعة؛ حيث تراوحت ما بني 
)93.5( و )78.7(، وبلغ معامل الثبات الكلي إلمجايل 
الواحد  من  مرتفعة القرتاهبا  قيم  )90.8( وكلها  احملاور 
الصحيح؛ مما يدل على ثبات حماور االستبانة، وميكن 
أن يُفيد ذلك يف أتكيد صالحية االستبانة فيما وضع 
لقياسه، وإمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن يسفر عنها 
لتعميم  جيًدا  مؤشرًا  ذلك  يكون  وقد  احلالية،  البحث 

نتائجها.
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

نتائج اإلجابة عن السؤال األول الذي نصَّ على 
ما يلي: ما طرق التدريس الالزم توافرها عند استخدام 



125 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٤، ص ص ١١١-١٣٦،  جامعة تبوك )مجادى األوىل ١٤٤٤ه/ديسمرب ٢٠٢٢م(

مدخل STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟
لإلجابة عن هذا السؤال ُصنِّفت العبارات 
اإلحصائية  األساليب  ممارسات  شدة  حسب 

 μ=2.5 واجتاهها، وذلك بفحص الفرضية

اجتاه الفرق بني متوسط التقدير لكلِّ عبارة، 
االختبار  ابستخدام   )2.5( الفرضي  والوسط 
اإلحصائي t، كما هو مبني يف اجلدول )2(.

جدول )2( اختبار )t( للكشف عن الفروق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي )2.5(؛ يف الطرق التدريسية الالزم توافرها عند استخدام 
مدخل STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث. 

 الطريقة

 )t(اختبار

meanStd. Deviation)2.5( قيمة املتوسط الفرضي

p�valueقيمة ) (tالعدد

2902.361.55.130. 73أستخدم التدريس التقليدي املباشر.

005.*2.688362.99. 84أستخدم طريقة التدريس ابلتجارب.

أستخدم طريقة التدريس القائم على 
املشاريع. 

2.51 .93236.08.930

أستخدم طريقة التدريس القائم على 
االستقصاء.

2.591.06636.54.593

3.14.822364.70.000أستخدم طريقة التدريس التعاوين.

2.73.873361.60.117أستخدم طريقة تعليم ابألقران.

الدراسي  الفصل  طريقة  أستخدم 
)املقلوب(. املعكوس 

1.73.65236*7.18�.000

الشخصي  التعلم  طريقة  أستخدم 
)الفردي(.

2.43.72836�56.�.576

770.�.29�2.46.83636أستخدم طريقة التعلم املتكامل.

358.�.93�2.38.79436أستخدم طريقة التدريس املتباين.

000.*3.24.796365.68أستخدم التقومي التلخيصي.

يف  مبا  التكويين،  التقومي  أستخدم 
الذايت. التقييم  ذلك 

3.30.740366.55*.000

يتضح من اجلدول )2( أنَّ استجابة أفراد عينة البحث 
استخدام  عند  توافرها  الالزم  التدريسية  الطرق  حول 

اآليت:  النحو  على  جاءت  STEM؛  مدخل 
طُرق تدريس متارس بدرجة أعلى من الوسط الفرضي 
املبحوثني  تقديرات  إنَّ  أي:  غالًبا  استخدامها  ومدى 
املتوسط  من  أعلى  العلوم  تدريس  أساليب  ملمارسات 
االفرتاضي وبصورة دالة إحصائيًّا، وعددها )4( أساليب 
تربوية، هي: أستخدم التقومي التكويين مبا يف ذلك التقييم 
يليه   ،(3.30) املبحوثني  تقديرات  متوسط  الذايت وكان 
تقديرات  متوسط  وكان  التلخيصي  التقومي  أستخدم 

التدريس  أسلوب  أستخدم  يليه   ،(3.24) املبحوثني 
 ،)3.14( املبحوثني  تقديرات  متوسط  وكان  التعاوين، 
يليه أستخدم أسلوب التدريس ابلتجارب، وكان متوسط 

.)2.84( املبحوثني  تقديرات 
املتوسط  حول  بدرجة  فتمارس  التدريس  طرق  أمَّا 
تقديرات  متوسطات  بني  الفروق  أي:  االفرتاضي، 
االفرتاضي؛  واملتوسط  املمارسة  لدرجة  املبحوثني 
إحصائًيا  دالة  غري   (2.5( العلوم  تدريس  ملمارسات 
أساليب   )8( وعددها  )أحيااًن(،  استخدامها  ومدى 
وكان  املباشر  التقليدي  التدريس  أستخدم  هي:  تربوية 
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أستخدُم  يليه   ،2.73)  ( املبحوثني  تقديرات  متوسط 
تقديرات  متوسط  وكان  ابألقران  التعليم  أسلوب 
التدريس  أسلوب  أستخدم  يليه   ،)2.73( املبحوثني 
القائم على االستقصاء وكان متوسط تقديرات املبحوثني 
على  القائم  التدريس  أسلوب  أستخدم  يليه   ،2.59)(
املشاريع وكان متوسط تقديرات املبحوثني )2.51(، يليه 
أستخدم أسلوب التعلم املتكامل وكان متوسط تقديرات 
التعلم  أسلوب  أستخدم  يليه   ،2.46)  ( املبحوثني 
 ،)2.43( املبحوثني  تقديرات  متوسط  وكان  الشخصي 
متوسط  وكان  املتباين  التدريس  أسلوب  أستخدم  يليه 
األسلوب  أستخدم  أمَّا   ،2.38 املبحوثني  تقديرات 
تقديرات  كانت  فقد  املعكوس  الدراسي  الفصل 
املبحوثني؛ ملمارسته بدرجة متدنية عن الوسط الفرضي 
األساليب ممارسة، وكان  أقل  وبفرٍق دال إحصائًيا هو 

.1.73 املبحوثني  تقديرات  متوسط 
العلمية  املواد  معلمي  أنَّ  إىل  السابقة  النتائج  تشري 
بدرجة  إليها  املشار  العلوم  تدريس  أساليب  ميارسون 
ترتاوح ما بني متوسطة ومرتفعة، ولعل ذلك ميكن عزوه 
على مجيع  التدريب  فيها  يُراعى  الذي  أتهيلهم  لطبيعة 
البيئية  األوضاع  وكذلك  جهة؛  من  التدريس  أساليب 

املهيئة هلم ابملدرسة واليت تتضمن التجهيزات واملتطلبات 
الالزمة ملمارسة أساليب التدريس املشار إليها، يضاف 
ملا سبق وعي معلمي املواد العلمية أنفسهم أبمهية هذه 
طبيعة  مع  يتالءم  مبا  فيها،  التنويع  وضرورة  األساليب 
التعليمي  املوقف  وطبيعة  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق 
ومتطلباته؛ ولذا جاءت ممارستهم هلا مرتفعة يف الغالب 
بدرجة  ممارستها  جاءت  اليت  األساليب  بعض  عدا 
متوسطة؛ ورمبا يرجع ذلك لتعدد املهارات اليت تتطلبها 
هذه األساليب من جهة؛ وكذلك ضعف وعي وجتاوب 
يف  مباشر  بشكل  عليهم  تعتمد  ا  ألهنَّ معها؛  املعلمني 

الغالب.
األمحدي  دراسة  مع  نسبيًّا  النتيجة  هذه  وتتفق 
)2019( اليت أشارت إىل أنَّ امتالك املعّلمني الكفاايت 
بدرجة  جاء   STEM مدخــل  لتطبيق  الاّلزمة  املهنّية 
أشارت  اليت   ،)2017 واجلرب  )العنزي  ودراسة  عالية، 
تطبيق  حول  العلوم  معلمني  معرفة  مستوى  ارتفاع  إىل 

.STEM

نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصَّ على 
ما يلي: ما أبرز األساليب التدريسية املستخدمة ملدخل 

STEM من وجهة نظر أفراد عينة البحث؟

.STEM 2.5( يف بُعد مدى توافر األساليب التدريسية املستخدمة ملدخل( للكشف عن للفروق بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضي  t  اختبار )جدول )3

األسلوب

One�Sample Test

meanStd. Deviationاملتوسط الفرضي )2.5(العدد
Mean Difference قيمة

(t) 

p�value

 أقدم وأشرح األفكار العلمية للفصل
أبكمله.

3.73.508361.23014.719.001

 يعمل الطالب )الطالبات( مبفردهم وفق
قدراهتم اخلاصة يف التعلم.

2.92.79536.4193.205.003

3.65.588361.14911.889.001أعرض األفكار العلمية للفصل أبكمله.

 يقوم الطالب )الطالبات( إبجراء التجارب
أبنفسهم.

2.76.92536.2571.688.100

 يناقش الطالب )الطالبات( األفكار مع
الطالب اآلخرين واملعلم.

3.35.67636.8517.665.001
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 أُتيح للطالب/ الطالبات خيارات الختاذ
قرارات حول كيفية تعلُّمهم.

3.8.86236.5814.100.001

 يقوم الطالب )الطالبات( إبجراء دراساهتم
العلمية وأنشطتهم البحثية.

2.97.89736.4733.207.003

 يعمل الطالب )الطالبات( يف جمموعات،
 مبهاٍم حمددة جيًدا.

3.16.83436.6624.831.001

 يعمل الطالب )الطالبات( بشكل تعاوين،
ويعملون مًعا إلجياد حلول للمشكالت.

3.03.833365273.849.001

3.05.78036.5544.322.001يفكر الطالب )الطالبات( يف تعلُّمهم.

 أان أدعُم وأشرُح األشياء للطالب
 )الطالبات( )بشكل فردي ( إذا تطلب

(األمر(.

3.54.730361.0418.669.001

 أستخدم أنواًعا خمتلفة من املواد )املرئية
واملسموعة واملكتوبة( يف صفي.

3.59.686361.0959.712.001

 أستخدم حمتوى من موضوعات خمتلفة
لشرح املفاهيم العلمية.

3.43.68936.9328.234.001

 نتبادل اخلربات فيما بيننا؛ لتعزيز قدرتنا
STEMعلى استخدام مدخل 

2.221.27236�.�284-1.357�.183

 أقوم بتنظيم رحالت، زايرات ميدانية
 للمتاحف، زايرات للشركات لوضع
مفاهيم علمية يف سياقات عملية.

1.76.98336�.�743- 4.589 �.001

 أعمل تقييمات واختبارات للطالب
بشكل دوري.

3.59.644361.09510.343.001

 أُقدِّم تعليقات لطاليب/ لطالبايت )تغذية
راجعة( أثناء نشاط التعلم.

3.70.571361.20312.816.001

 يشارك الطالب )الطالبات( يف تقييم
عملهم وعمل أقراهنم.

3.03.89736.5273.573.001

 أُقدِّم للطالب/ للطالبات عروًضا تقدميية
للفصل أبكمله.

3.51.692361.0148.908.001

 أقوم بدمج الفنون يف تدريس العلوم
 والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات؛ لزايدة

مشاركة الطالب )الطالبات( دائًما.

2.84.98636.3382.83.044

mb3.14.50636.645957.751.001

يتضح من اجلدول )3( أنَّ هناك سبعة أساليب تدريس اسُتخِدمت بدرجة أعلى من الوسط الفرضي ومبتوسط حسايب 

أعلى من 3.5، وكان مستوى استخدامها )4( مبستوى 
األفكار  وأشرح  أُقدِّم  اآليت:  النحو  على  )دائًما( وهي 
العلمية للفصل أبكمله، وكان مبتوسط حسايب مقداره 
(3.73)، أعرض األفكار العلمية للفصل أبكمله وكان 

مبتوسط حسايب مقداره (3.65)، أان أدعم وأشرح األشياء 
للطالب )الطالبات( بشكل فردي )إذا تطلب األمر(، 
وكان مبتوسط حسايب مقداره (3.54)، أستخدم أنواًعا 

خمتلفة من املواد )املرئية واملسموعة واملكتوبة( يف صفي 
وكان مبتوسط حسايب مقداره (3.59)، أعمل تقييمات 
حسايب  مبتوسط  دوري  بشكل  للطالب  واختبارات 
مقداره(3.59).، أُقدُِّم تعليقات لطاليب/ لطالبايت )تغذية 
راجعة( أثناء نشاط التعلم وكان مبتوسط حسايب مقداره 
تقدميية  عروًضا  للطالبات  للطالب/  أُقدُِّم   ،(3.70)

للفصل أبكمله وكان مبتوسط حسايب مقداره(3.51).
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كما أنَّ هناك أساليب لتدريس )STEM( استخدمت 
مبستوى أعلى من الوسط الفرضي ومبستوى )3( غالًبا، 
وعددها )11( أسلواًب أو طريقة وهي على النحو اآليت: 
يعمل الطالب )الطالبات( مبفردهم وفق قدراهتم اخلاصة 
يف التعلم وكان مبتوسط حسايب مقداره )2.92(، أُتيح 
للطالب/ الطالبات خيارات الختاذ قرارات حول كيفية 
يقوم   ،3.08 مقداره  حسايب  مبتوسط  وكان  تعلمهم 
الطالب )الطالبات( إبجراء دراساهتم العلمية وأنشطتهم 
يعمل   ،)2.97( مقداره  مبتوسط حسايب  البحثية وكان 
الطالب )الطالبات( يف جمموعات، مبهاٍم حمددة جيًدا، 
وكان مبتوسط حسايب مقداره )3.16(، يعمل الطالب 
)الطالبات( بشكل تعاوين، ويعملون مًعا إلجياد حلوٍل 
يف  )الطالبات(  الطالب  يفكر   ،) للمشكالت3.03) 
موضوعات  من  حمتوى  أستخدم   ،)3.05( تعلمهم 
خمتلفة لشرح املفاهيم العلمية )3.43(، يشارك الطالب 
)الطالبات( يف تقييم عملهم وعمل أقراهنم وكان مبتوسط 
حسايب مقداره )(3.03، يفكر الطالب )الطالبات( يف 
تعلمهم وكان مبتوسط حسايب مقداره 3.05) (، يشارك 
أقراهنم  وعمل  عملهم  تقييم  يف  )الطالبات(  الطالب 
وكان مبتوسط حسايب مقداره 3.03، أقوم بدمج الفنون 
والرايضيات؛  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تدريس  يف 
لزايدة مشاركة الطالب )الطالبات( دائًما وكان مبتوسط 

حسايب مقداره )2.84(. 
من  أقل  بدرجة  فاسُتخِدَمت  تدريس  أساليب  أمَّا 
وكان  أحيااًن  اسُتخدمت  أي   ،)2( ومبستوى  املتوسط 
معلمات  آخرين/  معلمني  أدعو  ومها:   )2( عددها 
ُأخرايت يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات من 
خمتلف التخصصات لتنسيق تدريسنا لبعض املوضوعات 
أقوم   ،)2.22( مقداره  حسايب  مبتوسط  وكان  املشرتكة 
/ زايرات  للمتاحف  ميدانية  / زايرات  بتنظيم رحالت 
للشركات لوضع مفاهيم علمية يف سياقات عملية، وكان 
مبتوسط حسايب مقداره )1.76( وقد جاء ابملرتبة األخرية.

العلمية  املواد  معلمي  أنَّ  إىل  السابقة  النتيجة  تشري 
يطبقون األساليب املستخدمة يف التدريس والتعلم عند 
املتوسط  من  أعلى  بدرجة  STEM؛  مبدخل  التدريس 
الفرضي مبستوايت ترتاوح ما بني دائًما أو غالًبا، ولعل 
ذلك ميكن عزوه ملالءمة هذه األساليب للتدريس وفق 
مدخل STEM من انحية، ولتمكن املعلمني من هذه 
األساليب وامتالكهم كفاايهتا من انحية أخرى، ُيضاف 
تطبيق  تُيسر  اليت  واإلمكاانت  األوضاع  هتيئة  سبق  ملا 
ا  أهنَّ أخرى، كما  انحية  من  األساليب  هذه  وممارسة 
املقررة  الدراسية  واملوضوعات  العلوم  طبيعة  مع  تتالءم 
هبا؛ وكذلك طبيعة املعلمني وما بينهم من فروٍق فردية.
ويف الوقت نفسه أشارت النتيجة السابقة لوجود بعض 
األساليب اليت متارس بدرجة أقل من املستوى الفرضي، 
وكان عددها )2( ومها: نتبادل اخلربات فيما بيننا؛ لتعزيز 
بتنظيم  وأقوم   ،STEM مدخل  استخدام  على  قدرتنا 
رحالت / زايرات ميدانية للمتاحف / زايرات للشركات 
هذه  ولعل  عملية،  سياقات  يف  علمية  مفاهيم  لوضع 
يطبقها  ال  األساليب  هذه  لكون  عزوها  ميكن  النتيجة 
املعلم بنفسه؛ بل يكون فيها جانب من التواصل مع بقية 
املعلمني الذين قد ال يستجيب بعضهم، أو ال يتفاعل 
التدريسي  عبئه  يسمح  ال  قد  أو  دعوته،  عند  إبجيابية 
أمَّا  األسلوب،  هذا  بتنفيذ  اليومي  التدريسي  وجدوله 
فرمبا  األخرية  املرتبة  الذي حصل على  الثاين  األسلوب 
نطاق  خارج  يتم  األسلوب  هذا  لكون  ذلك  يرجع 
علل  ويتوقف  املدرسة؛  نطاق  الدراسي وخارج  الفصل 
عوامل ومتطلبات أخرى قد ال يكون للمعلم دخل فيها 
كالتجهيز للرحلة وتوفري اإلمكاانت املتطلبة هلا والتنسيق 
مع مسؤويل املكان املراد زايرته والرحلة إليه؛ وغالب هذه 
جاءت  ولذا  املعلم؛  سيطرة  عن  خارجة  تكون  األمور 
األساليب. بقية  من  غريها  من  أقل  مبستوى  ممارستها 
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصَّ على 
ما يلي: ما أبرز مصادر التعلم املستخدمة يف تدريس 
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من   STEM مدخل  ابستخدام  والتكنولوجيا  العلوم 
وجهة نظر أفراد البحث.

التدريس  عند  حالًيا  تستخدمها  اليت  التعلم  مصادر   )4( جدول 
.STEM مدخل  ابستخدام 

العبارة

One-Sample Test

mean
Std. Devia-

tionالعدد
املتوسط الفرضي )2.5(

Mean Difference t قيمةp-value

351.6073610.1410.164.001.أستخدم املواد الورقية يف التدريس.

3.16.80036.6625.036.001أستخدم مواد صوت / فيديو يف تدريسي.

بوينت،....( )ابور  التقدميية  العروض   أستخدم 
تدريسي. يف 

3.46.73036.959.7.994.001

001.�8.398��1.176�1.32.85236أستخدم الروبواتت يف تدريسي.

 أستخدم أجهزة االستشعار، ومسجالت البياانت
يف تدريسي.

1.46.65036�1.041��9.744�.001

2.731.14636.2301.219.231أستخدم اآلالت احلاسبة يف تدريسي.

000.�10.217��1.230�1.27.73236أستخدم اآلالت احلاسبة الرسومية يف تدريسي.

يف املواد  ومعاجلة  التالعب  أسلوب   أستخدم 
التجرييب. املخترب 

2.14.88736�.�365�2.502�.017

 أستخدم أسلوب احملاكاة على شبكة اإلنرتنت أو
الكمبيوتر.

2.32.97336�.�176�1.089�.280

بـ خاص  برانمج   مثل) STEM أستخدم 
Geogebra  ،Function Plotter...) 

تدريسي. يف 

1.43.76536�1.068��8.486�.001

البياانت جداول   / البياانت  جمموعات   أستخدم 
(MS Excel  ،إكسلLibre Office 

Calc.تدريسي يف   (...،

1.761.03836�.�743�4.354�.001

 MS أستخدم برامج معاجلات النصوص )مثل:
Word  ،وورد  LibreOfficeبرانمج 
Write  ،OneNote  ،Notepad…) 

تدريسي. يف 

3.14.88736.6354.356.001

اإلنرتنت عرب  التعاون  أدوات   أستخدم 
(Padlet ،Mentimeter ،Tricider، 

Kahoot...) .تدريسي يف 

1.78.97636�.�716�4.465�.001

 أستخدم املواد املنشورة من قبل الشركات اخلاصة
واهلندسة والتكنولوجيا  العلوم  جماالت  يف   العاملة 

تدريسي. (STEM) والرايضيات يف 

1.78.94736�.�716�4.601�.001

للمتعلمني خاصة  تعلم  ومصادر  موارد   أستخدم 
اخلاصة. االحتياجات  ذوي 

1.68.81836�824.��6.127�.001

416.680�.�068�.�2.43.98736أستخدم موارد التعلم الشخصي يف تدريسي.

001.�14001��1.311�1.19.56936أستخدم الطابعات ثالثية األبعاد يف تدريسي.

يتضح من اجلدول )4( أنَّ استخدام املعلمني ملصادر التعلم كان أقل من املتوسط الفرضي )2.5( ومبتوسط حسايب 
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عام 2.15، وأحيااًن يتم استخدامها.
كما يظهر اجلدول أنَّ أكثر مصادر التعلم استخداًما 
املواد  استخدام  هو  والرايضيات  العلوم  تدريس  يف 
املعلمني  تقديرات  متوسط  وكان  التدريس؛  يف  الورقية 
ومبتوسط حسايب  الفرضي  الوسط  من  أعلى  بدرجة  له 
3.51 وتستخدم )دائًما(، أي ُيستخدم بشكل دائم يف 

التدريس.
كما يظهر اجلدول أنَّ )4( مصادر ُتستخدم بدرجة 
أعلى من الوسط الفرضي وتستخدم غالًبا يف التدريس، 
وهي على النحو اآليت: أستخدم مواد صوت / فيديو 
أستخدم   ،3.16 مقداره  حسايب  مبتوسط  تدريسي  يف 
تدريسي،  يف  بوينت،....(  )ابور  التقدميية  العروض 
مبتوسط حسايب مقداره 3.46، أستخدم اآلالت احلاسبة 
أستخدم   ،2.73 مقداره  حسايب  مبتوسط  تدريسي  يف 
MS Word:برانمج  )مثل  النصوص  معاجلات  برامج 
Note�  ,OneNote  ,Write  LibreOffice  وورد،
pad…) يف تدريسي. مبتوسط حسايب مقداره )3.14(.

كما يظهر اجلدول أنَّ هناك مصادر تعلم ُتستخدم 
أحيااًن يف تدريس العلوم والرايضيات، هي على النحو 
يف  املواد  ومعاجلة  التالعب  أسلوب  أستخدم  اآليت: 
احملاكاة  أسلوب  أستخدم   ،)2.14( التجرييب  املخترب 
الكمبيوتر )2.32(، أستخدم  على شبكة اإلنرتنت أو 
 MS Excel) البياانت  جداول   / البياانت  جمموعات 
 (،(1.76) تدريسي  Calc Office..يف   Libre إكسل، 

Padlet) Men� تأستخدم أدوات التعاون عرب اإلنرتن
Kahoot ,Tricider ,timeter.. ( يف تدريسي1.78)(, 

أستخدم املواد املنشورة من قبل الشركات اخلاصة العاملة 
والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  جماالت  يف 
موارد  أستخدم   (،1.78)( تدريسي  يف   (STEM)

االحتياجات  ذوي  للمتعلمني  خاصة  تعلم  ومصادر 
الشخصي يف  التعلم  موارد  أستخدم   ،)1.68( اخلاصة 

.)2.43 تدريسي 
كما يظهر من اجلدول أنَّ هناك )4( مصادر تعلم ال 
ُتستخدم أبًدا، هي على النحو اآليت: أستخدم الروبواتت 
االستشعار،  أجهزة  أستخدم   ،)1.32( تدريسي  يف 
أستخدم   (1.46) تدريسي  يف  البياانت  ومسجالت 
 ،)1.27( تدريسي،  يف  الرسومية  احلاسبة  اآلالت 
 Geogebra مثل:   STEM بـ  خاص  برانمج  أستخدم 
أستخدم   ،)1.43( تدريسي  يف   Plotter  Function

.)1.19( تدريسي  يف  األبعاد  ثالثية  الطابعات 
املواد  معلمي  ممارسة  أنَّ  إىل  السابقة  النتيجة  تشري 
العلمية ملواد التعلم املشار إليها داخل الفصل الدراسي 
جاء مبستوى أقل من املتوسط يف اإلمجايل؛ ورمبا يُعزى 
داخل  مجيًعا  توافرها  وندرة  املواد  هذه  حلداثة  ذلك 
مهارات  يتطلب  أغلبها  أنَّ  جبانب  الدراسية،  الفصول 

املعلمني. من  لكثرٍي  تتوافر  قد ال  وتقنية  فنية 
Wil� )ويدعم النتيجة السابقة ما أشار إليه ويلسون 
تواجه  اليت  التحدايت  بعض  وجود  من   )son، 2013
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تطبيق توجه STEM، ومن أبرزها: القيود املفروضة على 
املنظمات  العمل على بدء الشراكة مع  امليزانية، وعدم 
يف  الشراكة  مثل  STEM؛  توجه  تدعم  اليت  العاملية 

العاملية. الدراسية  الفصول 
نصَّ  الذي  الرابع  السؤال  عن  اإلجابة  نتائج 

على ما يلي: ما اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو 
STEM؟ مدخل  ابستخدام  التدريس 

حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات   :)5( جدول 
.STEM مدخل  ابستخدام  التدريس 

العبارة

One-Sample Test

meanStd. Devia�
tion

املتوسط الفرضي )2.5(العدد
Mean Differ�

ence
tp�value�قيمة 

 (STEM) يساعد الطالب
 )الطالبات( على الرتكيز أكثر

على تعلمهم.

3.54.605361.04110.457.001

 يف (STEM) يساهم
 تعزيز جهود الطالب/الطالبات

يف التعلم.

3.57.502361.06812.929.001

 الطالب (STEM) يشعر 
 )الطالبات( ابستقاللية أكرب يف

تعلمهم.

3.46.5583695910.468.001

 (STEM) يساهم يف 
 تعزيز فهم وإدراك الطالب
)الطالبات( ملا يتعلمونه.

3.54.605361.04110.457.001

 الطالب (STEM) يساعد
)الطالبات( يف تذكر ما تعلموه.

3.54.605361.04110.457.001

 الطالب (STEM)يساعد 
 )الطالبات( يف تطوير تفكريهم

النقدي.

3.65.484361.14914.437.001

 (STEM) يزيد 
 دافعية الطالب )الطالبات(؛
 ليكونوا أكثر اهتماًما مبهن

STEM.

3.57.555361.06811.705.001

(STEM) يُعّزِز العمل 
التعاوين بني الطالب والطالبات.

3.65.558361.14911.889.001

 (STEM) يسهم يف 
حتسني مناخ الفصل الدراسي.

3.51.651361.0149.474.001

يتضح من اجلدول )5( أنَّ موافقة أفراد عينة البحث على مجيع العبارات اخلاصة ابجتاهات معلمي املواد العلمية حنو 
مرتفعة؛  جاءت   ،STEM مدخل  ابستخدام  التدريس 
املعلمني  إلجاابت  احلسابية  املتوسطات  حيث كانت 
احلسابية  متوسطاهتا  وتراوحت  )كثريًا(  مبستوى  عليها 
يف  اإلبداعي  التدريس  ابستثناء   )3.65  �3.46( بني 
(STEM)؛  والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

يشعر الطالب )الطالبات( ابستقاللية أكرب يف تعلمهم، 
كان املتوسط احلسايب إلجاابت املعلمني عليها )3.46( 

ومستوى )إىل حدٍّ ما(.
تشري النتيجة السابقة إىل أنَّ اجتاهات معلمي املواد 
العلمية حنو استخدام مدخل (STEM) جاءت إجيابية 
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يف اإلمجايل، ورمبا يُعزى ذلك لوعي معلمي املواد العلمية 
بطبيعة ومتطلبات استخدام مدخل (STEM) وإدراكهم 
العملية  يف  إجيابية  آاثٍر  من  عليه  يرتتب  وما  ألمهيته 
التعليمية، جبانب هتيئة األوضاع الالزمة الستخدامه يف 

التعليمية.  العملية 
Wil�  &  Lin دراسة مع  السابقة  النتيجة   وتتفق 
liams (2016) اليت أشارت لوجود عالقة غري مباشرة 

بني اجتاهات املعلمني اإلجيابية ومعرفتهم املتعلقة مبدخل 
وكذلك  الشخصية؛  وأعرافهم  معايريهم  على   STEM

جتاه  إجيايب  الجتاه  بدورها  أدَّت  واليت  الذاتية  فعاليتهم 

احلارثي،  )أمبوسعيدي،  ودراسة   ،STEM مدخل 
توجٍه إجيايب  اليت أظهرت وجود  الشحيمية )2015(( 

.STEM مدخل  حنو 
نصَّ  الذي  اخلامس  السؤال  عن  اإلجابة  نتائج 
على ما يلي: ما اجتاهات معلمي املواد العلمية حنو 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتدريس 

والرايضيات؟ واهلندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم، 

حنو  العلمية  املواد  معلمي  اجتاهات   )6( جدول 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتدريس 

والرايضيات. واهلندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم، 

العبارة

One-Sample Test

meanStd. Deviationالعدد
36

Mean Differenceقيمة -tp-value

 جيب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 للطالب )الطالبات( من أجل القيام ابلتمارين

واملمارسة.

4.35.889361.3519.249.001

 جيب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للطالب )الطالبات( من أجل اسرتجاع املعلومات.

4.30.939361.2978.405.001

 جيب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للطالب )الطالبات( من أجل العمل بطريقة تعاونية.

4.41.832361.40510.275.001

 جيب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للطالب )الطالبات( من أجل التعلم بطريقة مستقلة.

4.031.213361.0275.150.001

 يؤثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف التدريس والتعلم بشكل إجيايب على الطالب

)الطالبات( من خالل التحفيز.

4.271.194361.2706.473.001

 يؤثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف التدريس والتعلم بشكل إجيايب على الطالب

)الطالبات( من خالل اإلجناز.

4.43.728361.43211.968.001

يؤثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف التدريس والتعلم بشكل إجيايب على الطالب 

)الطالبات(، من خالل الرتكيز على مهارات عالية 
املستوى

 )فهم عميق(.

4.27.932361.2708.287.001

 يؤثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 يف التدريس والتعلم بشكل إجيايب على الطالب

)الطالبات(، من خالل الكفاءة يف املهارات العرضية.

3.841.14336.8384.459.001
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 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
 التدريس والتعلم أمر أساسي إلعداد الطالب

)الطالبات( للعيش والعمل.

4.161.191361.1625.938.001

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التدريس والتعلم أمر أساسي يف القرن أل 21.

4.321.156361.3246.968.001

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
التدريس والتعلم أمٌر أساسي يف القرن أل 21.

4.51.901361.51410.215.001

بُعد  يف  العبارات  مجيع  أنَّ   )6( اجلدول  من  يتضح 
لتدريس  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
املدرسة،  يف  والرايضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
عليها  املعلمني  إلجاابت  احلسابية  املتوسطات  كانت 
بني  احلسابية  متوسطاهتا  وتراوحت  )أوافق(  مبستوى 
)3.84� 4.43(، ابستثناء استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف التدريس والتعلم أمرٌّ أساسي يف القرن 
أل 21، كان املتوسط احلسايب إلجاابت املعلمني عليها 

بشدة(. )أوافق  ومستوى   4.51

تشري النتيجة السابقة إلجيابية اجتاهات معلمي املواد 
العلمية حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لتدريس العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات، ورمبا 
يُعزى ذلك إلدراك معلمي املواد العلمية للتحول التقين 
مهارات  من  ومُتكِّنهم  املعاصر،  الواقع  والتكنولوجي يف 
توظيف املستحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمية، 
جبانب هتيئة األوضاع واإلمكاانت اليت تؤهلهم لذلك.

 Lin( ويدعم النتيجة السابقة ما أشارت إليه دراسة
Williams 2016 &( من وجود عالقة غري مباشرة بني 

مبدخل  املتعلقة  ومعرفتهم  اإلجيابية  املعلمني  اجتاهات 
وكذلك  الشخصية؛  وأعرافهم  معايريهم  على   STEM

جتاه  إجيايب  الجتاٍه  بدورها  أدَّت  واليت  الذاتية  فعاليتهم 
احلارثي،  أمبوسعيدي،  و)دراسة   ،STEM مدخل 
إجيايب  توجٍه  وجود  أظهرت  اليت   )2015( الشحيمية 

.STEM مدخل  حنو 
التوصيات:

1. ضرورة هتيئة األوضاع واإلمكاانت املتطلبة الستخدام 
والتعلم  التدريس  يف  التدريسية  األساليب  بعض 

جاءت  واليت  STEM؛  ملواد  التدريس  عند 
ودعوة  الرحالت  كأسلوب  منخفض  مبستوى 

العلوم. تدريس  يف  للتنسيق  اآلخرين  املعلمني 
ومصادر  مواد  توفري  على  املسؤولة  اجلهات  تركيز   .2
والتكنولوجيا  العلوم  تدريس  يف  املتطلبة  التعلم 
جاءت  حيث  STEM؛  مدخل  ابستخدام 

املتوسط. من  أقل  مبستوى 
3. حتديث بعض حمتوايت مقررات العلوم مبا يتالءم مع 

استخدام مدخل STEM يف تدريسها.
4. احلفاظ على االجتاهات اإلجيابية لدى املعلمني حنو 
العلوم؛  تدريس  يف   STEM مدخل  استخدام 
يف  ُيسهم  الذي  واملعنوي  املادي  الدعم  بتقدمي 

ذلك.
املقرتحات:

1. معوقات استخدام مدخل STEM يف تدريس العلوم 
من وجهة نظر معلمي املرحلة املتوسطة يف ضوء 

بعض املتغريات.
تدريس  يف   STEM مدخل  استخدام  متطلبات   .2
معلمي  نظر  وجهة  من  تفعيلها  وسبل  العلوم 

املتغريات. بعض  ضوء  يف  الثانوية  املرحلة 
تدريس  STEM يف  مدخل  استخدام  بني  العالقة   .3
املتوسطة. املرحلة  طلبة  لدى  اإلجناز  ودافعية  العلوم 
تدريس  STEM يف  مدخل  استخدام  بني  العالقة   .4
املتوسطة. املرحلة  طلبة  لدى  حنوها  واالجتاه  العلوم 
5. فاعلية استخدام مدخل STEM يف تدريس العلوم 
طلبة  لدى  اإلبداعي  التفكري  مستوى  تنمية  يف 

الثانوية. املرحلة 
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الكلمات املفتاحية: أثر، أمساء، صفات.
امللخص: تناول البحث مسألة )اإلميان ابألمساء احلسىن وأثره يف حياة 
والصفات، وهذه  األمساء  معرفة  أثر  يركز على مسألة  البحث  املسلم(، وهذا 
مسألة جديرٌة ابلبحِث والتأمِل والتدبِر والوقوف عندها طوياًًل؛ وذلك ألمهيتها 

يف حياة املسلم مع ربِّه، أو الناس، أو حىت يف تزكية نفسه. 
وقد قسَّمُت البحث إىل: مقدمة، ومبحثني، وخامتة. 

األمساء  مهمة يف ابب  وقواعد  مقدمة ضرورية  يتناول  األول:  فاملبحث 
فـَْهم أمساء هللا  العبد على  والصفات. وهي مبثابة األسس والقواعد اليت تُعني 

احلسىن وصفاته العليا.
واملبحث الثاين: يتناول أثر معرفة األمساء والصفات يف حياة املسلم، سواء 
فيما بينه وبني اخلالق، أو فيما بينه وبني املخلوق. وتضمن أثر هذه املعرفة يف 

حتقيق حمبة هللا، ويف حتقيق اخلوف من هللا، ويف حتقيق الرجاء يف هللا.
العباد، ومتسكهم بدينهم يف زمن  إميان  واليت أرجو أن ُتسهم يف إعاًلء 
الفنت، وتبصريهم ابهلل تعاىل وما له من املنة على عباده، وما يستحقه سبحانه 
من التعظيم واهليبة واخلشية، والرجاء فيما عنده. واملسامهة يف بناء جيٍل يعرُف 
ربه جيًدا أبمسائه وصفاته، ويعمل مبقتضى هذه املعرفة، وحيمل همَّ هذا الدين. 
وختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات اليت تثمرها معرفة األمساء 
تعاىل يف  العبودية هلل  يُؤدِّي إىل حتقيق  املسلم؛ مما  والصفات وأثرها يف حياة 
العبادة  فتكون  والرجاء؛  واخلوف  احلبَّ  تثمُر  ا  ألهَّنَّ واالعتقاد؛  والفعل  القول 

متمثلة يف غاية الذل مع كمال اخلضوع.

Key Words: Impact - Names - Attributes.

Abstract: The research discussed the faith in the holy names 
of Allah and their impact on the life of the Muslim), focusing 
on the issue of the impact of knowledge of holy names and at-
tributes, which is worthy of research, meditation, reflection and 
studying for a long time because of their importance in Muslim 
life with his Lord, people or even in purification of his soul.

The research was divided into two sections, an introduction 
and conclusion:

The first section deals with the necessary introduction and 
important rules in the holy names and attributes section. They 
represent the bases that help a slave to understand the holy names 
and attributes of Allah.

 the second section deals with the impact of knowledge of 
the holy names and attributes in Muslim life, whether between 
Muslim himself and the Creator or between Muslim and the crea-
ture. It included the impact of this knowledge in the realization of 
Allah’s love, Allah’s fear, and the wish in Allah.

I hope to contribute to uphold the faith of the slaves and their 
adherence to their religion in the time of sedition, their vision of 
Allah Almighty and His blessings on His slaves, and what Allah 
deserves of the glorification, dignity, fear, and wish of His bless-
ings. I hope to contribute to establish a generation connected very 
well to Allah with His holy names and attributes and worshiped 
Allah under this knowledge

The research concluded by mentioning the most important 
results and recommendations resulting in the knowledge of the 
holy names and attributes, and their impact on Muslim life, which 
lead to the achievement of slavery to Allah in words, deeds and 
belief because slavery to Allah yields love, fear and hope so that 
worship is represented in a very humiliation with the perfection 
of submission to Allah.
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املقدمة:
احلمُد هلل القائل يف حمكم كتابه العزيز: ﴿ُقِل اْدُعوا 
ْسىَن﴾  اهَّللََّ أَِو اْدُعوا الرَّمْْحََن َأاًّيًّ َما َتْدُعوا فـََلُه اأْلَمْسَاُء احلُْ

]األعراف: 180[.
وهذا فيه إخاًلُص العبادة هلل، وجمانبة املشركني وامللحدين. 
وال شك أنَّ معرفة العبد لربه أصٌل من األصول الثاًلثة 
اليت أوجب علماء األمة معرفتها، وال يتم إميان العبد بربه 

إال مبعرفة أمسائه وصفاته. 
وهذا اإلميان: اعتقاٌد ابجلنان، وقوٌل ابللسان، وعمٌل 
ابجلوارح واألركان. وينتج عن هذا: أنَّ اإلميان بصفات 
هللا له أثٌر على اعتقاد العبد وعلى سلوكه وعباداته. ومن 

هنا أتيت أمهية دراسة هذا املوضوع. 
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

1- ِعَظم العلم أبمساء هللا احلسىن وصفاته الُعلى؛ ألنَّ 
معرفتها أصُل اإلميان؛ وعليه فإنَّ معرفة األمساء والصفات 
سبحانه  به  العلم  إىل  الطريق  هو  ألنَّه  العلوم؛  أشرف 

وحبمده.
عامة،  للناس  والصفات  األمساء  توحيد  أمر  ِعَظم   -2

خاصة. العلم  وألهِل 
إال  يكون  ال  وتعاىل  سبحانه  ابهلل  الناس  معرفة   -3

وصفاته. أبمسائه  سبحانه  برهبم  مبعرفتهم 
4- بيان أثر الفقه أبمسائه وصفاته يف مجيع جوانب 

احلياة.
5- نُدرة البحوث السابقة يف هذا املوضوع.

6- ما ُسطِّر يف هذا املوضوع -على كثرته- فمادته 
خمتلٌط  واحلديث،  القدمي  يف  الرتاث  يف كتب  متناثرة 
مبباحث خاصة ابلردِّ على الِفَرق املخالفة ملذهب أهل 
السنة واجلماعة؛ فتحتَّم ذلك مجع املتناثر وتنسيقه وترتيبه 

واستخاًلص نتائجه.
ابب  يف  السنة  ألهل  املخالفني  انتشار كتاابت   -7
األمساء والصفات والتعبد هبا؛ فوجب اإلسهام يف بيان 

املوضوع. هذا  يف  الصحيح  املعتقد 
العظيم يف  الباب  هذا  عباده  بتعليم  عبادة هللا   -8

حتقيق العبودية؛ فإنَّ من عَرف هللا أحبَّه وال بدَّ. 
9- أنَّ معرفة هللا أبمسائه وصفاته سبب يف دخول اجلنة.

صعوابت البحث:
1- قلة املصادر الرئيسة يف آاثر أمساء هللا وصفاته. 

2- قلة الدراسات يف هذا الباب كذلك؛ مما مل يُيسر يل 
فرصة االستئناس هبذه الدراسات. 

غضون  يف  مبثوثة  فهي  البحث؛  مادة  تشعُّب   -3
ابن  اإلساًلم  شيخ  الكربى، ككتب  واملراجع  املصادر 

وغريها. القيم،  وابن  تيمية، 
منهج البحث:

االستنباطي  املنهج  البحث  هذا  يف  انتهجت  لقد 
. لوصفي ا

أهداف البحث:
1- بيان أمهية معرفة األمساء والصفات.

2- بيان أثر معرفة األمساء والصفات يف احلياة.
الدراسات السابقة:

1- أمساء هللا احلسىن: آاثرها وأسرارها. للدكتور حممد 
بكر إمساعيل.

2- أثر معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا وأمهيتها. 
إعداد: جنوى إبراهيم موسى سعيد.

3- أثر اإلميان بصفات هللا يف سلوك العبد. أمْحد بن 
حممد النجار.

وهناك بعض املصادر اليت تضمَّنت مبحثًا هبذا العنوان، 
فمن ذلك -على سبيل املثال-:

انصر  عبدالعزيز  هبا.  فادعوه  احلسىن  األمساء  وهلل   -1
اجلليل.

حممد  احلسىن.  هللا  أمساء  شرح  يف  األمسى  النهج   -2
النجدي. احملمود 
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أمني  احلسىن.  هللا  أمساء  شرح  يف  األسىن  النور   -3
األنصاري.

خطة البحث:
احتوى البحث على ما يلي:

مقدمة، وهبا أمهية البحث وأهدافه.
متهيد، ويشمل:

- التعريفات مبصطلحات البحث.
أ- األمساء.

ب- الصفات.
ج- األثر.
ومبحثنِي:

املبحث األول: معرفة األمساء والصفات.
ويشمل:

بعض القواعد العامة يف معرفة األمساء والصفات.
أ- أمساء هللا توقيفية.

ب- أمساء هللا كلها حسىن، وصفاته كلها كمال ال نْقص فيها.
ج- أمساء هللا غري حمصورة بعدد.

املبحث الثاين: أثر معرفة األمساء والصفات. 
ويشمل:

أ- أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف حتقيق حمبة هللا.
ب- أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف حتقيق اخلوف من هللا.

ج-أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف حتقيق الرجاء يف هللا.
مث  والتوصيات،  النتائج  أهم  وهبا  خبامتة،  البحث  ذيَّلُت  مث 

واملصادر. الفهارس 
التمهيد: ويشمل تعريًفا ابملصطلحات اآلتية: 

أواًل: األمساء. اثنًيا: الصفات. اثلثًا: األثر.
أواًًل: تعريف األمساء:

يف اللغة: "االسم هو: ما دلَّ على معىًن يف نفسه، غري مقرتن 
الثاًلثة" )اجلرجاين، 1403هـ، ص 24(. أبحد األزمنة 

هبا  لُيعَرف  املسميات؛  على  دالة  مسات  األمساء  قوٌم:  وقال 
أن  أحدمها:  الكاًلم حمتمل وجهنِي:  املخاطب، وهذا  خطاب 

ِإنَّه  يقال:  أن  واآلخر:  والسيماء.  مسة كالعاًلمة  االسم  يكون 
ا مسات على الوجه األول  مشتٌق من "السمة". فإن أراد القائل أهَّنَّ
فصحيح، وإن كان أراد الوجه الثاين فحدثين أبو حممد      سلم 
بن احلسن البغدادي، قال: مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج يقول: معىن قولنا: "اسم" مشتق من "السمو"، والسمو 

الرفعة" )ابن فارس، 1418هـ، ص 52(.
ويف االصطاًلح: هو كلُّ اسٍم مسَّى هللا تعاىل نفسه به يف القرآن، 

أو مسَّاه نبيَّه به يف صحيح السنة. 
وأمساء هللا: كّل ما دلَّ على ذات هللا مع صفات الكمال القائمة 
البصري؛ فإنَّ هذه  السميع،  العليم، احلكيم،  القادر،  به، مثل: 
األمساء دلَّت على ذات هللا، وعلى ما قام هبا من العلم واحلكمة 

والسمع والبصر )الدويش، 1424هـ، 116/3(.
اثنًيا: تعريف الصفات:

الذي  املوصوف  بذات  الاًلزمة  األمارة  هي  الصفة:  اللغة:  يف 
.)133 ص:  1403هـ،  )اجلرجاين،  هبا  يُعَرف 

ابلذات، كالعلم  القائمة  الكمال  نعوُت  هي  االصطاًلح:  ويف 
)الدويش، 1424هـ، 116/3(. والبصر"  والسمع  واحلكمة، 

والصفة والوصف اترة يُراد به الكاًلم الذي يُوَصف به املوصوف، 
واترًة يُراد به املعاين اليت دلَّ عليها الكاًلم، كالعلم والقدرة )ابن 

تيمية، 1416هـ، 335/3(.
اثلثًا: تعريف األثر: 

يف اللغة: “ما بقي من رْسم الشيء” )ابن فارس، 1406 هـ، 
.)86/1

املعلَّلة ابلشيء. واألثر:  اللوازم  ويف االصطاًلح: “اآلاثر: هي 
هو احلاصل من الشيء" )اجلرجاين، 1403هـ، ص: 9(.

وميكن أن نقول: إنَّه يتمثَّل فيما ترتكه معرفة أمساء هللا وصفاته 
من أثٍر يف حياة العبد يف الظاهر والباطن. 

املبحث األول
 معرفة األمساء والصفات

بعض القواعد العامة يف معرفة األمساء والصفات:
أ- أمساء هللا توقيفية:

هذه القاعدة من أبرز قواعد األمساء عند أهل السنة واجلماعة، 
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ومعناها ابختصار: عدم تسمية هللا تعاىل مبا مل ُيَسمِّ به نفسه أو 
ه به رسوله، وال يُزاد فيها وال يُنَقص.  مل ُيَسمِّ

وذلك لقول هللا سبحانه: ﴿َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ 
السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل﴾ ]اإلسراء: 

.]36
َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما َبَطَن  َا َحرََّم َريِّبِّ وقوله تعاىل: ﴿ُقْل ِإمَّنَّ
مْثَ َواْلبـَْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبهَّللَِّ َما ملَْ يـُنـَّزِْل ِبِه ُسْلطَااًن  َواإْلِ

َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اهَّللَِّ َما اَل تـَْعَلُموَن﴾ ]األعراف: 33[.
وذلك لعدة أمور:

ا غيبيات وال دخل للعقل فيها؛ لعدم إمكانه إدراك ما  أواًل: ألهَّنَّ
يستحق رب العاملني عزَّ وجل من األمساء والصفات إال بداللة 
القرآن  يف  ورَد  ما  على  الوقوف  ولكن جيب  والسنة؛  الكتاب 

وصحيح سنة رسول هللا.
اجِلسام،  املنكرات  من  علم  بغري  سبحانه  عليه  التقوُّل  اثنًيا: 
وتسميته تعاىل أبمساء ما أنزل هللا هبا من سلطان، أو نفي وإنكار 
ابلعذاب  ذلك  فـََعل  َمن  ربنا  توعَّد  وقد  أمسائه جرميٌة عظمى، 
َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـَْها َوَما  َا َحرََّم َريِّبِّ فقال سبحانه: ﴿ُقْل ِإمَّنَّ
ِبِه  يـُنـَّزِْل  ملَْ  َما  اِبهَّللَِّ  ُتْشرُِكوا  َوَأْن  احلَْقِّ  ِبَغرْيِ  َواْلبـَْغَي  مْثَ  َواإْلِ َبَطَن 
ُسْلطَااًن َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اهَّللَِّ َما اَل تـَْعَلُموَن﴾ ]األعراف: 33[.
واعلم أنَّ هذه القاعدة استنبطها أهل العلم من أدلة كثرية؛ منها:
ْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن  قوله جلَّ وعاًل: ﴿َوهَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء احلُْ
]األعراف:  يـَْعَمُلوَن﴾  َما َكانُوا  َسُيْجَزْوَن  َأمْسَائِِه  يف  يـُْلِحُدوَن 

.]180
وحديث ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
"ما أصاب أحًدا قط همٌّ وال حزٌن فقال: اللهم إين عبدك، ابن 
عدل  حكمك،  يفَّ  ماٍض  بيدك،  انصييت  أمتك،  ابن  عبدك، 
يفَّ قضاؤك، أسألك بكلِّ اسٍم هو لك، مسَّيت به نفسك، أو 
علَّمته أحًدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو استأثرت به 
يف علم الغيب عندك..." احلديث )ابن أيِّب شيبة، 1427هـ، 

29930، وأمْحد، 1421 هـ، 3712، 4318(.
تعاىل  هللا  أنَّ  الداللة  فواضح  نفسك«،  به  »مسَّيت  والشاهد 
ا  هو الذي مسَّى نفسه، وال دخل للخلِق يف هذا، فدلَّ على أهَّنَّ

توقيفية. 
أشياء  القرآن  يف  أجُد  "إين  عباس:  بن  هللا  لعبد  رجٌل  وقال 
َرِحيًما﴾ ]النساء: 96[، مسَّى  َغُفورًا   ُ ختتلف عليَّ ﴿وََكاَن اهَّللَّ
فصرَّح  ُمعِلًقا(.  )البخاري، 1422هـ، 127/6  ذلك”  نفسه 

بذلك. نفسه  الذي مسَّى  أنَّ هللا هو  عباس  ابن 
أبو  وقال اإلمام أمْحد: "... وما أشبه هذه األحاديث، فقال 
نـَُرد  عبد هللا: نؤمن هبا ونصدِّق هبا، وال كيف وال معىن، وال 
ما  أنَّ  الرسل حق، ونعلم  به  ما جاءت  أنَّ  منها شيًئا، ونعلم 
ثبت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم حق إذا كانت أبسانيد 
صحيحة، وال نـَُرد على قوله، وال نصف هللا تبارك وتعاىل أبعظم 
مما وصف به نفسه باًل حدٍّ وال غاية” )ابن تيمية، 1426هـ، 

.)624-623/2

ب- أمساء هللا كلها حسىن، وصفاته كلها كمال اًل 
نقص فيها.

واحلسىن  العظيمة،  مثارها  وهلا  القواعد،  أهم  من  القاعدة  هذه 
على وزن “فـُْعَلى”، أتنيث األحسن، يقال: االسم األحسن، 

هـ، 445/2(. )اهلروي، 1419  احلسىن  واألمساء 
التام  احلسن  فلها  احلسن،  يف  غاية  أمساء هللا كلها  أنَّ  واملعىن 
املطلق، فاًل يعرتيها نقٌص من أي وجٍه من الوجوه، ال احتمااًل 
وال تقديرًا، وهي أمساء متضمنة لصفات الكمال واجلاًلل، فلوال 

ا متضمنة لصفات الكمال ما كانت حسىن.  أهَّنَّ
ا حسىن يف أربعة مواضع يف كتابه  ولقد وصف هللا أمساءه أبهَّنَّ

منها: الكرمي؛ 
ْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه  ﴿َوهَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء احلُْ

َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾ ]األعراف: 180[. 
ْسىَن﴾ ]طه: 8[. ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْ -﴿اهَّللَّ

ا حسىن،  ففي هاتنِي اآليتنِي وَصف هللا تعاىل أمساءه مجيًعا أبهَّنَّ
أي ابلغة يف احلسن كماله ومنتهاه. 

وقال عبدهللا بن عباس يف قوله: ﴿الصمد﴾ ]اإلخاًلص: 2[:” 
السيد الذي قد كَمل يف سؤدده، والشريف الذي قد كَمل يف 
شرفه، والعظيم الذي قد عظُم يف عظمته، واحلليم الذي قد كَمل 
يف حلمه، والغين الذي قد كَمل يف غناه، واجلبار الذي قد كَمل 
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يف جربوته، والعامل الذي قد كَمل يف علمه، واحلكيم الذي كَمل 
يف حكمته، وهو الذي قد كَمل يف أنواع الشرف والسؤدد، وهو 
هللا سبحانه، هذه صفته، ال تنبغي إال له" )الطربي، 1422 هـ، 

736/24، وأبو الشيخ، 1408هـ، 96(. 
وهنا ناًلحظ أنَّ الصحايِّب اجلليل ابن عباس قرَّر أنَّ هللا سبحانه 
هو السيد الكامل يف السؤدد، واحلليم الكامل يف حلمه. وهكذا 

يف كل اسٍم له سبحانه وحبمده. 
قال ابن القيم: 

وهو اجلَميُل على احلقيقِة َكيف اًل
ومجاُل سائِر هذه األكواِن

ا ِمن بعِض آاثِر اجلميِل فرهُّبُّ
َأوىل وأْجَدُر عنَد ذي الِعرفاِن

فَجمالُه ابلذاِت واألمساِء والـ
أوصاِف واألفعاِل ابلرُُبهاِن

ج- أمساء هللا غري حمصورة بعدد.
هذه القاعدة من األمهية مبكان يف هذا الباب.

واملعىن العام: أنَّ أمساءه سبحانه غري حمصورة وال حمدودة بعدد 
معني؛ ألنَّ هللا قد استأثر هبا عنده، ومل يطَِّلع عليها أحد، وعليه 

فما استأثر هللا بعلمه ال ميكن ألحد حصره.
ذلك  ومن  ويبيِّنها،  القاعدة  هذه  يقرر  ما  السنة  يف  ورد  وقد 
حديث الشفاعة الطويل، وفيه: “مث يفتح هللا عليَّ من حمامده 
وُحسن الثناء عليه شيًئا مل يفتحه على أحد قبلي" )البخاري، 

.)194 1412هـ،  ومسلم،   ،4712 1422هـ، 
ومنها أيًضا حديث ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا 
اللهم  عليه وسلم: “ما أصاب أحًدا قطُّ همٌّ وال حزٌن فقال: 
يفَّ  ماٍض  بيدك،  انصييت  أمتك،  ابن  عبدك،  ابن  عبدك،  إين 
حكمك، عدل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، مسُِّيت 
أنزلته يف كتابك،  أو  به نفسك، أو علَّمته أحًدا من خلقك، 
شيبة،  أيِّب  )ابن  عندك...”  الغيب  علم  يف  به  استأثرت  أو 
1427هـ، 29930، وأمْحد، 1421 هـ، 3712، 4318(.

ا حمصورة بعدٍد معني )ابن  ومل يَرِد يف صحيح السنة ما يُوحي أهَّنَّ

القيم، 1425 هـ، 293/1(.
وابلنسبة حلديث: “إنَّ هلل تسعة وتسعني امسًا مائًة إال واحًدا من 
أحصاها دخل اجلنة" )البخاري، 1422هـ، 2736، ومسلم، 

1412هـ، 2677(.
العلماء على أنَّ هذا  اتفق  فاًل يدل على احلصر املزعوم، وقد 
احلديث ليس فيه حصر ألمسائه سبحانه وتعاىل؛ فليس معناه 
مقصود  ا  وإمَّنَّ والتسعني،  التسعة  هذه  غري  أمساء  له  ليس  أنه 
اجلنة؛  دخل  أحصاها  من  والتسعني  التسعة  هذه  أنَّ  احلديث 
اإلخبار حبصر  ال  إبحصائها  اجلنة  دخول  عن  اإلخبار  فاملراد 

.)5/17 1392هـ،  )النووي،  األمساء 

املبحث الثاين
 أثر معرفة األمساء والصفات

أنَّ  العلم  أهل  عند  املقرر  من  أنَّ  وإاًّيك-  هللا  –علَّمين  اعلم 
شرف العلم بشرف املعلوم، وهنا املعلوم هو رب العاملني -تبارك 
وتعاىل- أبمسائه وصفاته وأفعاله؛ فالعلُم أبمسائه وصفاته أشرف 
الُقرابت إىل هللا  العلم من أعظم  بَفْهم هذا  العلوم، واالشتغال 

تعاىل.
يثمر  الصفات  والربكات، ومعرفة  للخريات  مثمرة  املعرفة  وهذه 
حااًل عليه أثرًا وأقوااًل وأفعااًل؛ وذلك ألنَّ العلم أبمسائه وصفاته 
يستلزم عبادته سبحانه وتعاىل وحمبته وخشيته، ويوجب تعظيمه 

وإجاًلله.
ولكن اعلم أنَّ هذا األثر املنشود ليس يف مجيع األمساء؛ بل يف 
األمساء املتعدية فقط، أي اليت تدلُّ على وصٍف متعدٍّ، فإذا ثبت 
االسم تضمَّن ما دلَّ عليه من معىًن وما دلَّ عليه من آاثر، مثل 
اسم هللا: الرمْحن والرحيم، فهما متضمناِن لصفة الرمْحة، وتتعلق 

هبما اآلاثر على عباد هللا تعاىل. 
ومن آاثر رمْحته أنَّه أرسل الرسل، وأنزل علينا كتابه، فهداان من 
الضاًللة، وبصَّران من بعِد العمى، وبرمْحته عرفنا أبمسائه وصفاته، 
وبرمْحته أطلع لنا الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار )ابن 

القيم، 1422هـ، ص: 368(.
وإذا دلَّ االسم على وصف غري متعدٍّ فإنَّ هذا االسم 
يتضمن ثبوته وثبوت الصفة اليت تضمنها، دون األثر. 
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واعلم أيًضا أنَّ معرفة األمساء والصفات هلا األثر البالغ 
العزُّ  قال  وقد  وحبمده،  سبحانه  له  العبودية  حتقيق  يف 
بن عبدالساًلم: "فـَْهم معاين أمساء هللا تعاىل وسيلة إىل 
واحملبة،  واملهابة  والرجاء،  اخلوف  من  بثمراته  معاملته 
والتوكل، وغري ذلك من مثرات معرفة الصفات" )العزُّ بن 

.)67 1424هـ، ص:  عبدالساًلم، 
واخلوف،   ، احلبُّ أسٍس:  ثاًلثة  على  العبودية  ومدار 

.)26/15 1416هـ،  تيمية،  )ابن  والرجاء 
وإليك بيان هذه األسس والركائز.

أ- أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف حتقيق حمبة هللا:
عَبَده حق  العلى  وصفاته  احلسىن  أمساء هللا  عَرف  من 
العبادة؛ ألنَّ عبودية العبد لربه تعاىل ترجع إىل مقتضى 
صفاته سبحانه وحبمده، وكمال صفاته يقتضي من العبد 

 . غاية الذل واالنكسار للعزيز اجلبار مع كمال احلبِّ
ومن عَرف هللا أبمسائه وصفاته أحبَّه وال بدَّ، وهذه احملبة 
بصفات هللا،  معرفتهم  عبٍد آلَخَر حبسب  من  تتفاوت 

فكلما كان العبد ابهلل أعرَف ازداد إميااًن وعبوديًة.
وُحبُّ العبد لربه على قْدر معرفة العبد أبمساء هللا وصفاته، وعلى 
قدر هذه املعرفة تكون احملبة، وكذا اخلوف والرجاء )ابن القيم، 

1416 هـ، 318/3(.
هللا،  خاف  وصفاته  أبمسائه  فعَرفه  حقًّا  ابهلل  آمن  إذا  واملؤمن 
فإذا خافه دامت طاعته لربه تبارك وتعاىل، فإذا أطاعه تولَّد من 

الرجاِء احملبُة. الرجاء، مث تولَّدت من  الطاعة 
وإذا كانت احملبة صادقة أورثت تعظيًما حملبوبه مينعه من انقياده 

إىل غريه )ابن القيم، 1414 هـ، ص: 440(.
ومنزلة احملبة وأثرها ظهرت يف كاًلم أهل العلم؛ فمن ذلك قول 
حيىي بن معاذ الرازي: "اإلميان ثاًلثة: اخلوف، والرجاء، واحملبة، 
ويف  النار،  من  النجاة  وفيه  الذنوب،  ترك  اخلوف  جوف  ويف 
احملبة  جوف  ويف  اجلنة،  وجوب  وفيه  الطاعة،  الرجاء  جوف 
)البيهقي،  وجل"  عز  هللا  رضا  جتد  وبه  املكروهات،  احتمال 

 .)1002 هـ،   1423

العبودية على ستة أشياء:  الواسطي: “مدار  أبو عبدهللا  وقال 
التعظيم، واحلياء، واخلوف، والرضا، واحملبة، واهليبة” )السلمي، 

.)176/2 1421هـ، 
عَبَدهللا  “من  اخلوارزمي:  حممد  بن  أمْحد  احلسني  أبو  وقال 
ابخلوف وقع يف حبر القدرة، ومن عبدهللا ابلرجاء دون اخلوف 
وقع يف حبر املهالك، ومن عَبدهللا ابحملبة دون الرجاء واخلوف وقع 
يف حبر الوساوس والبدع، ومن عَبَدهللا ابخلوف والرجاء واحملبة انل 

االستقامة وصًفا له املعاملة" )املقدسي، ق 1346ب(.
واعلم أنَّ حمبة هللا تبارك وتعاىل يف قلوب املؤمنني حباجة إىل ما 
حيرِّكها ويعظِّمها؛ لتعمر القلوب ابلتقوى والصاًلح، ومن ذلك 
معرفة هللا سبحانه وتعاىل أبمسائه وصفاته، وذلك مبعرفة معانيها 
وصفة  اسم  وكل  آاثرها،  يف  الفكر  وتقليب  مطالعتها  ودوام 
والصفات  ابألمساء  العبد  معرفة  زادت  وكلما  احملبة،  تستدعي 

هبا. للموصوف  حمبته  ازدادت 
واآلن جيدر بنا أن نذكر بعض أمساء هللا وصفاته اليت تقوِّي حمبته 

تعاىل يف القلوب.
1- الرمْحن الرحيم: كاًلمها من أمساء هللا تعاىل احلسىن، مشتق 

منه صفة الرمْحة.
وهي صفة اثبتة هلل تعاىل ابلكتاب وصحيح السنة. وهي صفة 
كمال تليق بذات هللا تعاىل كسائر صفاته، وال جيوز نفيها أو 

تعطيلها؛ ألنَّه من اإلحلاد يف أمسائه. 
قال هللا تعاىل: ﴿َوِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّمْْحَُن الرَِّحيُم﴾ 

]البقرة: 163[.
ويف احلديث: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
“قال هللا عز وجل: أان الرمْحن، خلقت الرحم، وشققت 
هلا من امسي، فَمن َيِصْلها أِصُله، ومن يقطعها أقطعه، 
فأبّته -أو قال: َمن يـَبـُتَّها أبـُّته-” )أبو داود، 1404 
هـ، 1694، 1695، والرتمذي، 1395 هـ، 1907(. 
وعن أيِّب هريرة: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
إنَّ  عرشه:  فوق  عنده  اخللق كتب  قضى  ملا  هللا  "إنَّ 
رمْحيت سبقت غضيب" )البخاري، 1422هـ، 7422، 

.)2751 1412هـ،  ومسلم، 
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وآاثر هذه الصفة العظيمة ظاهرة يف خلقه سبحانه جباًلء )ابن 
القيم، 1422هـ، ص: 368(.

املسلم  والكافر،  املؤمن  تشمل:  شيٍء،  لكلِّ  شاملة  هللا  رمْحة 
واملشرك، الرَب والفاجر، الصاحل والطاحل، بل اإلنسان واحليوان.  
ولكن الرمْحة رمْحتاِن: عامة للمخلوقات مجيًعا، وخاصة للمؤمنني.

ومن آاثر رمْحته على خلقه أنَّه جعل العباد يتعاطفون ويرتامْحون 
فيما بينهم، حىت إنَّ الوحش ترحم وليدها فرتفع الدابة حافرها 

عنه خشية أن تصيبه.
الرحيم”،  “الرمْحن  هللا  اسم  عَرف  أن  بعد  للعبد  بد  ال  وهنا 
وصفة الرمْحة وآاثرها يف املخلوقات أن تؤثر هذه املعرفة يف سلوك 
ِلَما  تعاىل  الرمْحُة حمبُة هللا  تثمره  العبد وعباداته، ومن أعظم ما 
أنعم به على العبد وما صرف عنه من شرور، وذلك رمْحة هبم، 

فيستوجب من العبد حمبته سبحانه وتعاىل.
2- احلليم: اسٌم من أمساء هللا تعاىل احلسىن، مشتٌق منه صفة 

احللم. 
وهي صفٌة اثبتٌة هلل تعاىل ابلكتاب وصحيح السنة، ويدل عليه 

عدة نصوص من الكتاب والسنة؛ منها: 
ُ َغيِنٌّ َحِليٌم﴾ ]البقرة: 263[. قوله سبحانه: ﴿َواهَّللَّ

وقوله: ﴿ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾ ]فاطر: 41 [.
وعن ابن عباس قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو عند 
الكرب يقول: "ال إله إال هللا العظيم احلليم، ال إله إال هللا رب 
السماوات واألرض، ورب العرش العظيم" )البخاري، 1422هـ، 

6345، ومسلم، 1412هـ، 2730(.
وِحلُم هللا شامٌل، وقد وسع كل شيء، فاهلل تعاىل حيلم بعباده، 
احلليم حيلم على عباده  بذنوهبم؛ ولكن هللا  َلعاجلهم  ولو شاء 
وميهلهم وحيرسهم ويرزقهم، وال أعظم من حْلمه على عباده وهم 
يكفرون به؛ بل ويدعون له سبحانه الولد، ومنهم من يعبد غريه 

واحلليم سبحانه يعافيهم ويرزقهم! 
وخشية اإلطالة نذكر هنا بعض أمسائه تعاىل اليت تُقوِّي يف قلب 
الغفار،  والغفور  الرزاق،  وهي:  وتعاىل؛  سبحانه  حمبته  العبد 
والساًلم،  والفتاح،  والوهاب،  والقريب،  والشايف،  واللطيف، 

والصمد... إخل. 

حمبة  فإنَّ  العبودية؛  حتقق  يف  البالغ  األثر  هلا  تعاىل  هللا  وحمبة 
ُترتَجم إىل نشاٍط وقوٍة واجتهاٍد يف عبادة هللا تعاىل، سواء  هللا 
العبادات الظاهرة، واخلفية، والعبادات القلبية، وعبادات اجلوارح 

كذلك.
ب- أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف حتقيق اخلوف من هللا:

ومن عَرف أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى خافه وال بد؛ ِلَما 
يعرفه من أمساء سطوته واطاًلعه على ما يفعله العبد؛ بل معرفة 

أنَّه يعلم السرَّ وأخفى سبحانه وحبمده.
املعرفة زادت هيبُة وخشية  ربَّه وزادت هذه  العبد  وكلما عَرف 

القيم، 1403هـ، ص: 406(. )ابن  لربه  العبد  ذلك 
إمياين حيصل  وانفعاٌل  قلبية  عبادٌة  هو:  هنا  واملقصود ابخلوف 
من معرفة العبد لربه أبمسائه احلسىن وصفاته العلى الدالة على 
عظمته وقوته، وسطوته وغضبه، وانتقامه وشديد عذابه، فينشأ 

الطاعة.  عنه استقامة وتقوى ومداومة على 
ابلذات  متعلقة  احملبة  بينما  متعلٌق ابألفعال،  اخلوف  أنَّ  واعلم 
والصفات؛ ولذا تتضاعف حمبة العباد املؤمنني لرهبم إذا استقروا 
يف اجلنة، وهم ال يلحقهم خوف فيها؛ ولذا فمنزلة احملبة أعلى 

من منزلة اخلوف )ابن القيم، 1416 هـ، 510/1(.
العبودية  وللخوف منزلة عظيمة يف دين هللا، وهي أحد أركان 
الثاًلثة، وإذا حتققت أمثرت أنواًعا من العبادات الظاهرة والباطنة، 

وتدل على قوة اإلميان.
واخلوف من هللا يُورث التقوى له سبحانه، وهو من لوازم اإلميان؛ 
التقوى: "اخلوف من  فقد قال علي بن أيِّب طالب يف تعريف 
ليوم  واالستعداد  ابلقليل،  والقناعة  ابلتنزيل،  والعمل  اجلليل، 

هـ، 421/1(. )الصاحلي، 1414  الرحيل” 
)ابن  لوازم اإلميان"  العلى، وهو من  املقامات  وإنَّ اخلوف من 

.)313/11 1422هـ،  حجر، 
وساًلمه  هللا  صاًلة  عليهم  أنبيائه  على  سبحانه  ربنا  أثىن  وقد 
ابخلوف والرهبة منه؛ حيث قال سبحانه: ﴿ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن 
يف اخْلَيـْرَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي﴾ ]األنبياء: 

 .]90
وقال سبحانه: ﴿َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرمْْحََت اهَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن 
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.]56 اْلُمْحِسِننَي﴾]األعراف: 
وقال أبو سليمان الداراين: “أصُل كل خرٍي يف الدنيا واآلخرة 
والبيهقي،   ،359/9 1394هـ،  نعيم،  )أبو  هللا"  من  اخلوف 

 .)5327  ،849 هـ،   1423
ويَنُقُص اخلوف منه سبحانه بنقصان معرفة العبد لربه )ابن القيم، 

1414 هـ، ص: 424(.
فإذا عَرْفت ذلك أنَّه من عَرف هللا أبمسائه وصفاته اشتدَّ حياؤه 
من هللا وخافه، وكلما ازدادت معرفته بربه ازداد يف قلبه اخلوف 
اْلُعَلَماُء﴾  ِعَباِدِه  ِمْن  اهَّللََّ  خََيَْشى  َا  ﴿ِإمَّنَّ تعاىل:  قال  ولذا  منه؛ 

.]28 ]فاطر: 
ونذكر بعض األمساء والصفات اليت حُتّرِك يف القلوب خوف هللا 
واالستقامة  طاعته،  يف  االجتهاد  يثمر  وهذا  ورهبته،  وخشيته 
على صراط هللا املستقيم بفعل أوامره سبحانه واجتناب نواهيه.
1- السميع: اسٌم من أمسائه سبحانه، مشتٌق منه صفة السمع. 

ومها اثبتتاِن ابلكتاب والسنة.
فقال سبحانه: ﴿َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم﴾ ]البقرة: 137[.

ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف  َع اهَّللَّ وقال عزَّ وجل: ﴿َقْد مسَِ
اهَّللََّ  ِإنَّ  حَتَاُورَُكَما  َيْسَمُع   ُ َواهَّللَّ اهَّللَِّ  ِإىَل  َوَتْشَتِكي  َزْوِجَها 

يٌع َبِصرٌي﴾ ]اجملادلة: 1[. مسَِ
لرسول هللا  قالت  املؤمنني  أم  أنَّ عائشة  ومن ذلك 
صلى هللا عليه وسلم: اًّي رسول هللا، هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم ُأحد؟ فقال: "لقد لقيت من قوِمك، 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي 
ما  إىل  بين  جيُِ فلم  عْبِد ُكاًلٍل،  بن  اًَّيلِيَل  عبد  ابن  على 
أردت، فانطلقت وأان مهموٌم على وجهي، فلم أستفق 
الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أان بسحابة قد  إال بقْرن 
إنَّ  فقال:  فناداين  جربيل،  فيها  فإذا  فنظرت  أظلتين، 
)البخاري،  هللا عز وجل قد مسع قول قومك لك..." 

1422هـ، 3231، ومسلم، 1412هـ، 1795(.
وقالت عائشة أم املؤمنني يف قصة اجملادلة: "احلمدهلل 
هـ،   1406 )النسائي،  األصوات"  مسعه  َوِسع  الذي 

3460، وابن ماجه، 1430 هـ، 188(. 

فَسْمُع هللا تعاىل حميٌط بكل شيء، يسمع األصوات كلها وال 
األصوات  ضجيج  يسمع  قريبة،  وال  بعيدة  خافية  عليه  خَيفى 
ابختاًلف اللغات، كما جاء يف حديث أيِّب ذر عن النيب صلى 
"اًّي  قال:  أنَّه  وتعاىل  تبارك  عن هللا  روى  فيما  وسلم  عليه  هللا 
عبادي، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرًَّما، فاًل 
أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم  أن  لو  تظاملوا...، اًّي عبادي، 
مسألته  إنسان  فأعطيت كل  فسألوين،  واحد  صعيٍد  يف  قاموا 
أدخل  إذا  املِْخَيُط  يَنقص  إال كما  عندي  مما  ذلك  نقص  ما 

.)2577 1412هـ،  )مسلم،  البحر..." 
يليق  مسٌع  شيٍء،  بكلِّ  تعاىل  مسعه  إحاطة  أنَّ  هذا  من  ويُعَلم 
اْلَبِصرُي﴾  السَِّميُع  َوُهَو  َشْيٌء  ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه  وجاًلله  بكماله 

.]11 ]الشورى: 
وهذا داٍع للخوف منه تعاىل، يُثِمر الُقرب منه سبحانه، فكل 
خملوق إذا ِخْفَته ابتعدت عنه، أمَّا هللا سبحانه إذا ِخْفت منه 

القيم، 1393 هـ، ص: 31(. اقرتبت منه )ابن 
املطلق،  السمع  له  أنَّ هللا مسيٌع  وأيقن  العبد  آمن  فإذا  وعليه؛ 
متصف بصفة السمع، فإنَّ هذا يثمر له خوفًا ورهبًة وخشيًة، 
ويثمر له عماًًل وسلوًكا؛ ومما يثمره هذا اإلميان واليقني اإلخاًلُص، 
منه  واحلياء  واالستغفار،  والدعاء  واإلانبة،  والتوبة  واخلشوع، 
حفظ  هذا  عن  فينتج  منه؛  واخلوف  مراقبته  وكمال  سبحانه، 
اللسان والسمع والبصر وجوارحه وقلبه عن كل ما ال حيبه هللا وال 

يرضاه؛ حىت ال يتعرض لغضبه وعقابه سبحانه وتعاىل. 
ولذا كان السلف ينظرون يف أعماهلم كلها، ويتفكرون يف رضا 

هللا وغضبه قبل اإلقدام على العمل. 
2- صفة الغضب: وهذه الصفة اجلليلة اثبتة ابلكتاب وصحيح 

السنة.
قال هللا سبحانه: ﴿ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقـَْناُكْم َواَل َتْطَغْوا ِفيِه 
فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب َوَمْن حَيِْلْل َعَلْيِه َغَضيب فـََقْد َهَوى﴾]طه: 

.]81
وقال تبارك وتعاىل: ﴿َوَمْن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِفًا ِلِقَتاٍل 
أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإىَل ِفَئٍة فـََقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمَن اهَّللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس 

.]16 اْلَمِصرُي﴾]األنفال: 
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غِضب  “ريِّب  املشهور:  الطويل  الشفاعة  حديث  يف  وجاء 
غضًبا، مل يغضب قبله ِمثَله، وال يغضب بعده مثله" )البخاري، 

.)194 1412هـ،  ومسلم،   ،3340 1422هـ، 
وهذه الصفة نثبتها على ظاهرها -كغريها من الصفات- كما 

تليق به سبحانه.
واملَِحن،  واآلالم  العقوابت،  تعاىل:  هللا  غضب  آاثر  ومن 

ابخللق. تنزل  اليت  واملكروهات 
فإذا عَرف ذلك العبُد معرفًة جيدة قوية، وآمن بصفة الغضب 
هلل تعاىل أمثر ذلك اخلوف منه سبحانه، وينتج عن ذلك ترك 

الطاعات. على  واإلقبال  املعاصي 
الوقوع يف الشرك والكفر والبدع  العبد من  فهذا احلوف حيمي 

الشيطان وشركه.  له وقاية من  واملعاصي، وجيعل 
ملا  -لألسف-  ولكن  هللا؛  أمر  على  العباد  يستقيم  وابخلوف 
غاب عن حياة بعض العباد استحضار صفة الغضب هلل تعاىل 
ظهرت الفواحش وارُتِكَبت املوبقات، وُأِكل الراب، وذاع وانتشر 

اخلوف من غري هللا.
النار؛ فقد قال ابن عيينة: "ُخلقت  ومن أجل ذلك خَلق هللا 
النار رمْحًة؛ خَيوِّف هبا عباده لينتهوا" )ابن أيِّب الدنيا، 1417هـ، 

141، وأبو نعيم، 1394هـ، 275/7(. 
ومن املنجيات للعباد من هذه الرذائل التعبُد هلل مبقتضى صفاته، 

وهذا ال يتأتى إال مبعرفتها والتفقُّه يف صفات هللا تبارك وتعاىل.
العظيم،  أيًضا:  سبحانه  منه  اخلوف  تثمر  اليت  األمساء  ومن 
والبصري، والرقيب، والعليم، والقوي، والقدير، والقهار، والعزيز، 

وغريها. واجلبار، 
ج- أثر معرفة أمساء هلل وصفاته يف حتقيق الرجاء يف هللا: 

وتتضمن  القلب،  عبادة  من  وهو  العبودية،  أعمدة  من  الرجاء 
انكسارًا وخضوًعا، وأصلها معرفة هللا وكرمه وعفوه وحلمه، وإن 

شئت فُقْل: حسن ظن وعبادة، وتوكُّل، وتوبة وندم.
وهو الطمع فيما عندهللا. أو: هو النظر إىل سعة رمْحة هللا )ابن 

القيم، 1416 هـ، 37/2(.
واعلم أنَّ الرجاء هو تعلٌق به سبحانه من حيث امسه احملسن )ابن 

القيم، 1416 هـ، 43/2(.

التوكل على  والرجاء ال يكون إال بعمل وبذل اجلهد، وحسن 
به سبحانه.  الظن  هللا، وحسن 

واملقصود من الرجاء أنَّ َمن وقع منه تقصري فلُيحِسن ظنه ابهلل، 
ويرجو أن ميحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهلا، 
وأمَّا من اهَّنمك على املعصية راجًيا عدم املؤاخذة بغري ندٍم وال 

إقاًلع، فهذا مغرور!” )ابن حجر، 1422هـ، 301/11(. 
ومنزلة الرجاء عظيمة؛ فهو الركن الثالث من أركان حتقيق العبودية 
هلل تعاىل، اليت هبا ينال العبد رضوان هللا، وهبا يلزم العبد طاعة 

ربه، وهبا ينال ما عندهللا من النعيم. 
فالرجاء يَزيُد يف معرفة هللا وأمسائه وصفاته، وهو سبيل رضا هللا 
عن العْبد، والُبعد عن غضبه سبحانه؛ فإن َمن مل يرجوه تبارك 

وتعاىل يغضْب عليه.
وهذه الصفة حيبها هللا، فهو حيبُّ من عباده أن يرجوه، ويسألوه 
وُيسأل  يُرجى  أن  واجلََواد حيب  اجلََواد،  امللك  ألنَّه  فضله؛  من 

)ابن القيم، 1416 هـ، 51-50/2(.
ويف احلديث: "من مل يسأل هللا يغضْب عليه" )الرتمذي، 1395 

هـ، 3373، وابن ماجه، 1430 هـ، 3827(. 
وقد مدح هللا أهله وجعله صفة لعباده املؤمنني الصادقني؛ فقال 
جلَّ وعز: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ]البقرة: 218[. اهَّللَِّ أُولَِئَك يـَْرُجوَن َرمْْحََت اهَّللَِّ َواهَّللَّ

وقال أيًضا: ﴿َفَمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَماًًل َصاحِلًا َواَل 
ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا﴾ ]الكهف: 110[.

أتمَّل هنا: َمن كان يرجو ثواب ربه تعاىل ولقائه، ورؤيته يف اجلنة 
والنظر إىل وجهه الكرمي؛ فليعمل عماًًل صاحلًا؛ فامتدح هنا َمن 
الصاحل  العمل  وهذا  الصاحل،  العمل  عليه  فرتتب  ابلرجاء؛  قام 

مثرته اجلنة، فدلَّ على أنَّ هذا الرجاء ممدوح، فهو مرضي.
يرجو  معصية  بني  يدور  الرجاء؛ ألنَّه  إىل  حمتاٌج  مسلٍم  وكلُّ 

قبوهلا.  يرجو  وطاعة  غفراهَّنا، 
وقال تعاىل: ﴿َواَل هََتُِنوا يف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا أَتَْلُموَن فَِإنَـُّهْم 
ُ َعِليًما  أََيَْلُموَن َكَما أَتَْلُموَن َوتـَْرُجوَن ِمَن اهَّللَِّ َما اَل يـَْرُجوَن وََكاَن اهَّللَّ

َحِكيًما﴾ ]النساء: 104[.
ويف احلديث عن أيِّب هريرة، أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
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لباًلل عند صاًلة الفجر: “اًّي باًلل، حدثين أبرجى عمٍل عملته 
يف اإلساًلم؛ فإيّنِ مسعت َدفَّ نعليك بني يدي يف اجلنة، قال: 
ما عملُت عماًًل أرجى عندي أين مل أتطهر طُهورًا يف ساعٍة من 
ليٍل أو هَّناٍر إال صليت بذلك الطُّهور ما ُكِتب يل أن أصلي". 
)البخاري، 1422هـ، 1149، ومسلم، 1412هـ، 2458(.

ويف احلديث عن أيِّب هريرة قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
"يقول هللا تعاىل: أان عند ظن عبدي يِّب، وأان معه إذا ذكرين؛ 
فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأٍل ذكرته 
يف مأٍل خري منهم، وإن تقرَّب إيلَّ بشرٍب تقرَّبت إليه ذراًعا، وإن 
تقرب إيلَّ ذراًعا تقرَّبت إليه ابًعا، وإن أاتين ميشي أتيته هرولًة” 
)البخاري، 1422هـ، 7405، ومسلم، 1412هـ، 2675(.

الرَب احملِسن؛  والرجاء “هو عبوديٌة وتعلٌَّق ابهلل من حيث امسه 
فذلك التعلق والتعبد هبذا االسم واملعرفة ابهلل هو الذي أوجب 
للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث ال يدري؛ فقوة الرجاء 
على حسب قوة املعرفة ابهلل وأمسائه وصفاته وَغَلبة رمْحته غضبه، 
ولوال روح الرجاء َلُعطِّلت عبودية القلب واجلوارح” )ابن القيم، 

1416 هـ، 43/2(. 
الرجاء )ابن  واعلم أنَّ طاعة هللا وُحْسنها من عاًلمات صدق 

هـ، 37/2(. القيم، 1416 
فإذا عَرفت ذلك، فينبغي لنا أن ننتقل إىل ذكر بعض األمساء 

للرجاء. احملقِّقة  والصفات 
معرفة  أثر  يف  عليهما  الكاًلم  سبق  -وقد  الرحيم  الرمْحن   -1
األمساء والصفات يف حتقيق حمبة هللا-، وكلِّ اسٍم داٍل على سعة 

رمْحة هللا تعاىل. 
منه صفة  مشتٌق  احلسىن،  تعاىل  أمسائه  من  اسم  القريب:   -2

الُقرب.
 وصفة القرب اثبتة هلل تعايل يف الكتاب وصحيح السنة، كما 

يليق جباًلله وعظمته سبحانه.
قال تعاىل: ﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
يـَْرُشُدوَن﴾ َلَعلَُّهْم  يِّب  َوْليـُْؤِمُنوا  يل  فـَْلَيْسَتِجيُبوا  َدَعاِن  ِإَذا  اِع  الدَّ

.]186 ]البقرة: 
وقال جلَّ وعز: ﴿فَاْستـَْغِفُروُه مُثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريِّبِّ َقرِيٌب جمُِيٌب﴾ 

]هود: 61[.
ويف احلديث عن أيِّب موسى األشعري قال: كنا مع رسول هللا 
ان  وكربَّ هلَّلنا  واٍد  على  أشرفنا  إذا  فكنا  وسلم،  عليه  هللا  صلى 
أيها  "اًّي  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  فقال  أصواتنا،  ارتفعت 
الناس، اْرِبعوا على أنفسكم؛ فإنكم ال تدعون أصمَّ وال غائًبا؛ 
إنه معكم، إنه مسيع قريب، تبارك امسه وتعاىل جدُّه" )البخاري، 

.)2704 1412هـ،  ومسلم،   ،2992 1422هـ، 
يدعونه  الذين  املؤمنني حقًّا،  عباده  يَتقرب من  وهللا عز وجل 
ويسألونه ويستغفرونه ابألسحار، فيستجيب دعاءهم، ويعطيهم 
ما سألوه ويغفر هلم، وال جرب النكسار العبد أعظم من القرب 

واإلجابة )ابن رجب، 1424 هـ، ص: 293(.
َمن  وسؤال  منها  القريب  على  اإلقبال  على  جمبولة  والنفوس 

. جييبها
ويثمر اإلميان هبذه الصفة العظيمة -صفة القرب- قوَة الرجاء 
د وجيتهد يف العمل  والطمع فيما عند هللا، وهذا جيعل العبد جيُِ

الصاحل. 
مقتضى  هذا  ألنَّ  والقبول؛  الثبات  هللا  من  يرجو  العابد  فإنَّ 
قـُْرب هللا تعاىل من العابد، والسائل يرجو من هللا أن يستجيب 
له، وحيقق سؤله؛ ألنَّ هذا مقتضى قرب هللا تعاىل من السائل، 
ويرتتب عليه أن املؤمن ال يسأل إال رب العاملني، وال يدعو إال 

إاًّيه، وال يلجأ إال إليه؛ ألنَّه قريب يسمع دعاءه ومناجاته.
ويرتتب على اإلميان بصفة القرب أيًضا االجتهاُد يف طاعة هللا 

تعاىل طمًعا يف حمبة هللا له.
ومن لوازم احملبة القرب، فكلما كان احلب أشد كان القرب أكثر 

)ابن القيم، 1414 هـ، ص: 45(.
حمبٍة  من  القلبية؛  العبادات  أنواع  بكل  هللا  إىل  العبد  فَيتقرب 
البدنية كذلك؛ من  وخوٍف، ورجاٍء وإانبٍة، وتوكُّل، والعبادات 

واملستحبات.  الفرائض  أداء 
3- الرضا: اسم من أمساء من أمساء هللا تعاىل، مشتق منه صفة 

الرضا.
وصفة الرِّضا اثبتة يف القرآن وصحيح السنة.

ُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾  قال سبحانه: ﴿َرِضَي اهَّللَّ
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]املائدة: 119[.
ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت  وقال سبحانه: ﴿َلَقْد َرِضَي اهَّللَّ

الشََّجَرِة﴾ ]الفتح: 18[.
ويف احلديث عن عائشة قالت: فقْدُت رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ليلًة من الفراش، فالتمسُته، فوقعت يدي على بطن قَدَميه 
وهو يف املسجد ومها منصوبتاِن وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك 
ال  منك،  بك  وأعوذ  عقوبتك،  من  ومبعافاتك  من سخطك، 
)مسلم،  نفسك"  على  أثنيَت  أنت كما  عليك،  ثناًء  ُأحِصي 

1412هـ، 486(.
وهي صفٌة اثبتٌة هلل تعاىل على ظاهرها، كما يليق جباًلله. 

ورضا هللا أحبَّ إليه من سخطه، وَعود هذه الصفة على املسلم 
املثوبة  هلم  وجُيزِل  وأعدائه،  أعدائهم  على  أولياءه  ينصر  أنَّ هللا 
ويدخلهم جنته، ويرضي عباده يف اجلنة، كما يف احلديث عن 
أيِّب سعيد اخلدري قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ هللا 
يقول ألهل اجلنة: اًّي أهل اجلنة، فيقولون: لبَّيك ربنا وسعديك، 
واخلري يف يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضي 
تُعِط أحًدا من خلقك؟ فيقول: أال  اًّي رب وقد أعطيتنا ما مل 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: اًّي رب وأي شيٍء أفضل 
عليكم  أسخط  فاًل  رضواين  عليكم  ُأِحل  فيقول:  ذلك؟  من 
بعده أبًدا" )البخاري، 1422هـ، 7518، ومسلم، 1412هـ، 

.)2829
ويثمر اإلميان بصفة الرضا الرجاَء فيما عندهللا من الثواب، وهذا 
يؤدِّي إىل بذل العبد اجلهد واستفراغ الوسع يف عبادة هللا تعاىل؛ 

ألنَّ هللا يرضى عن عباده املؤمنني. 
وحيبِّب  سبحانه،  له  العبودية  لتحقيق  القلوب  حيدو  والرجاء 

.)51/2 هـ،   1416 القيم،  )ابن  عليه  وحيثه  له  املسري 
والرجاء يثمر احملبة له سبحانه؛ فكلما زاد رجاء العبد ووقع ما 

رجاه زاد هلل سبحانه حبًّا وشكرًا، ورضي به وعنه.
والرجاء يَزيُد يف معرفة العبد لربه وأمسائه وصفاته، والتعلق والتعبد 

هبما.
يف  تؤثر  ودراستها  وصفاته  هللا  األمساء  معرفة  فإنَّ  وابجلملة؛ 
العبادات القلبية وعبادات اجلوارح كذلك؛ ألنَّ العبد كلما عَرف 

هللا أبمسائه وصفاته وتعمَّق يف تلك املعرفة، دَفعه ذلك لعبادته 
سبحانه على علم، وهذا من األسباب اليت تُفّرِق بني عبٍد وآخر 
قال  ولذا  والرهبة؛  واخلوف  واحملبة  اخلشوع  ومقدار  القبول  يف 
وقلب  احُلش،  حول  فقلب  جوَّالة؛  “القلوب  السلف:  بعض 
هـ،   1432 القيم،  )ابن  العرش”  حول  املاًلئكة  مع  يطوف 

.)423/1
فالقلُب هو السيُد، واجلوارح عبيده، وقد ورد يف اخلرب عن رسول 
اجلسد كله،  صلح  إذا صلحت  ُمضغٌة،  اجلسد  يف  “إنَّ  هللا: 
)البخاري،  القلب".  أال وهي  اجلسد كله،  فسد  وإذا فسدت 

ومسلم، 1412هـ، 1599(.  1422هـ، 52، 
وفـَْهم  بدراسة  يكون  الباب  هذا  يف  وصاًلحها  القلوب  وحياة 
العبد، وهبا  ومعرفة أمساء هللا وصفاته معرفة جيدة؛ فبها يرتفع 
حيقق العبودية هلل تعاىل أبركاهَّنا الثاًلثة من حمبة وخوف ورجاء، 

يثمر جنة ونعيًما.  وهذا 

أهم النتائج والتوصيات
بـََعد هذه الدراسة املتواضعة عن أثر معرفة أمساء هللا وصفاته يف 

حياة املسلم، نستخلص من خاًلهلا النتائج اآلتية:
متام العبودية ال يكون إال مبعرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته الُعلى.
هللا  أمساء  معرفة  وضعف  قوة  حبسب  يكون  العبودية  حتقيق 

ته. وصفا
معرفة األمساء والصفات هي الطريق املوصل إىل العلم ابهلل تعاىل.

معرفة أمساء هللا وصفاته سبيل حمبة هللا.
احلبُّ يدفع العبد على الطاعة.

اخلوُف حيمل العبد على االستقامة.
الرجاُء يرفع اهلمة.

العاجلة  والربكات  للخريات  مثمرة  والصفات  األمساء  معرفُة 
واآلجلة.

اإلمياُن ابلصفات أساس اإلساًلم، وقاعدة اإلميان، ومثرة شجرة 
اإلحسان.

، واخلوُف، والرجاُء. ركائز العبودية هي: احلبُّ
اخلوُف من هللا أصل كل خري يف الدنيا واآلخرة.
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حسُن الظن ابهلل.
الرجاُء سبيل التخلص من غضب هللا.

هذا وإين أوصي يف هَّناية هذا البحث بضرورة استشراف آاثر 
معرفة أمساء هللا احلسىن وصفاته الُعلى، وتفعيل دورها يف العبادة 
السلف  وأفعال  أقوال  ومعرفة  معانيها،  يف  والتفقه  والسلوك، 
الصحابة والتابعني وَمن هَّنج هَّنجهم- يف ذلك؛  الصاحل -من 

الواردة يف ذلك. للنصوص  العملي  التطبيق  فهْم مبثابة 
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مدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة 
نظر ُمعلميهم 

د. فارس بن حسني القحطاين
األستاذ املشارك بقسم الرتبية اخلاصة- كلية الرتبية- جامعة جدة

هنى إبراهيم اجلهين 
     معلمة وزارة التعليم- إدارة تعليم ينبع  

 Extent Of Applying Evidence Based Practices In Inclusion Programs For
Pupils With Intellectual Disability From The Perspective Of Their Teachers

                              Dr. Faris Hussein Algahtani 
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   Nuha Ibrahem Aljohani   
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برامج  الفكرية،  اإلعاقة  األدلة،  على  املبنية  املمارسات  املفتاحية:  الكلمات 
الدمج، معلمو الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

املمارسات  تطبيق  الكشف عن مدى  إىل  احلالية  الدراسة  امللخص: هدفت 
نظر  وجهة  من  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  يف  األدلة  على  املبنية 
ُمعلميهم يف حمافظة ينبع، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف تطبيقهم 
املمارسات املبنية على األدلة تبًعا للمتغريات اآلتية: اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة، 
من  مكوَّنة  استبانة  ُصمِّمت  وعليه  الوصفي،  املنهج  استخدم  التدريبية.  والدورات 
)22( عبارة، وطُبقت االستبانة على عدٍد من املشاركني بشكل عشوائي، بلغ عددها 
)97( معلًما ومعلمة من معلمي اإلعاقة الفكرية يف برامج الدمج التابعة لوزارة التعليم 
يف القطاع احلكومي مبحافظة ينبع بواقع )49( معلًما، و)48( معلمة، وقد أسفرت 
نتائج الدراسة عن أنَّ معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يطبقون املمارسات املبنية 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجة كبرية، ومن أبرز تلك 
البصرية،  االستعانة ابملثريات/املعينات  يليه  األوىل  املرتبة  التعزيز يف  املمارسات جاء 
ويف املرتبة الثالثة جاء البدء ابملهارات األقل تعقيًدا أو صعوبة مث االنتقال للمهارات 
األكثر صعوبة، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائية على 
بيَّنت  املقابل  والتدريب. ويف  واملؤهل،  اخلربة،  ملتغري  تُعزى  أن  التطبيق ميكن  مدى 
اجلنس  ملتغري  تُعزى  التطبيق  مدى  على  إحصائية  داللة  ذات  فروٍق  وجود  النتائج 

لصاحل املعلمات.

Keywords: Evidence-based practices, intellectual disability, inclu-
sion programs, teachers of students with intellectual disabilities.

Abstract: The current study aimed to reveal the extent to 
which evidence-based practices are applied in programs to inte-
grate students with intellectual disabilities from the point of view 
of their teachers in Yanbu Governorate, and to reveal statistical-
ly significant differences in their application of evidence-based 
practices according to the following variables: gender, educa-
tional qualification, experience and training courses. The re-
searcher used the descriptive approach, and accordingly; she 
designed a questionnaire consisting of 22 phrases applied it to 
a random sample of (97) teachers of intellectual disability in the 
integration programs of the Ministry of Education in the govern-
ment sector in Yanbu Governorate, with (49) male teachers and 
(48) female teachers. The study showed that teachers of students 
with intellectual disabilities apply evidence-based practices in 
programs to integrate students with intellectual disabilities to a 
large extent. Among the most prominent of these practices came 
reinforcement in the first place, followed by using visual stimuli/
aids, and in the third-place came starting with less complex or 
challenging skills then moving to more difficult skills. The re-
sults also showed no statistically significant differences over the 
extent of the application attributed to the variables of experience, 
qualification or training. On the other hand, there were statis-
tically significant differences over the extent of the application 
attributed to gender in favor of females. 
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 املقدمة: 
التعليم  بتطوير  السعودية  العربية  اململكة  اهتمت   
رؤيتها  يف  اهتمت  إذ  املعلم؛  مهارات  رفع  طريق  عن 
مبجال تدريب املعلم وإصالحه، ويهدف هذا التدريب 
وخصوًصا  علم، 

ُ
امل جودة  من  ن  حُُتسِّ برامج  إعداد  إىل 

معلمي اإلعاقة الفكرية؛ بتحديث برامج إعداد املعلمني 
وتدريبهم، والرتكيز على استخدام املمارسات املبنيَّة على 
األدلة، اليت أثبتت فاعليتها مع الطلبة )جملس الشؤون 
االقتصادية والتنمية، 2016(. وال شك أبنَّ االهتمام 
بذوي اإلعاقة ضرورة تفرضها علينا الطبيعة اإلنسانية، 
والِسيَّما لدى فئة ذوي اإلعاقة الفكرية، وذلك ابالستفادة 
من إمكاانهتم وقدراهتم، وأتكيد حقهم يف االندماج يف 
اجملتمع، وهذا ما أشارت إليه اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف مادهتا الرابعة والعشرين، أبنَّ من حقِّ 
ذوي اإلعاقة التمتع جبميع احلقوق اإلنسانية واحلرايت 
األساسية، ومن ضمنها متتع ذوي اإلعاقة الفكرية حبقهم 
يف التعليم دون متييز )Alsalem, 2021(. ويف اململكة 
العربية السعودية أخذت الدولة على عاتقها رفع جودة 
احلياة جلميع مواطنيها، وأييت التعليم يف مقدمة األمور 
الفرص  فتكاُفؤ  واالهتمام،  الرعاية  الدولة  أَْولَْتها  اليت 
اململكة،  سياسة  عليها  تسري  أساسية  ركيزة  التعليمّية 
فالتعليُم حقٌّ للجميع دون استثناء مبن فيهم ذوو اإلعاقة 

الوطنية املوحدة، 2021(. الفكرية )املنصة 
مبا  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  التعليم  تطوير  إنَّ 
ُيالئم خصائصهم، يُعدُّ حقًّا من حقوقهم أسوًة بنظرائهم 
من الطلبة يف التعليم العام، وِلَما جاءت به الدراسات 
الفعَّالة معهم، وما  املمارسات  اليت ُتشيد أبمهية تطبيق 
تعود به عليهم من نتائج إجيابية يف العملية التعليمية، يف 
لذا  احتياجاهتم؛  وتلبية  التحصيل  مستوى  رفع  جانب 
كان ِلزاًما على ُمعلمي اإلعاقة الفكرية تطويُر أساليبهم 
وإسرتاتيجياهتم بناًء على نتائج الدراسات املوثوقة، ومن 
هنا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى تطبيق املمارسات 

اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  األدلة يف  على  املبنّية 
الفكرية من وجهة نظر معلميهم.

اإلعاقة  بذوي  اخلاصة  اخلصائص  إىل  وابلنظر 
السهل؛  ابألمر  ليست  تعليمهم  عملية  فإنَّ  الفكرية، 
نتيجة للصعوابت واملشكالت اليت تفرضها عليهم طبيعة 
اإلعاقة، واليت تتطلب عناية خاصة واستخداَم أساليب 
تعليميٍة فعَّالة ُتسهم يف رفع نتائج العملية التعليمية، مراعيًة 
ولتحقيق  بينهم،  الفردية  وللفروق  واجتاهاهتم  حلاجاهتم 
هذا اهلدف يُطلب من العاملني يف مجيع اجملاالت العمل 
)الروسان، 2001(.  إجرائية  عمل  مًعا ووضع خطط 
وعلى هذا األساس فإنَّه ينبغي للمعلم تطبيق ممارسات 
خاصة مستندة إىل أدلة علمية لغرض الوصول إىل التعلم 

)القحطاين، 2010(. والفعَّال  املالئم 
على  مسؤولية  يُعدُّ  الفعَّالة  املمارسة  اختيار  إنَّ  إذ 
تعلمها، وخصائص  املراد  املهارة  نوع  على  بناًء  املعلم؛ 
داخل  تطبيقها  وإمكانية  استجابتهم،  ومدى  الطلبة 
جيب  األدلة  تلك  مستوى  عن  النظر  وبغض  الصف، 
القرار  إىل  للوصول  الطلبة  املعلمني فهم حاجات  على 
التعليم  نتائج  مستوى  رفع  يف  ُيسهم  ما  الصحيح، 
(Steinbrenner et al., 2020)؛ لذلك ركز قانون تعليم 

األفراد ذوي اإلعاقة لعام 2004، على ضرورة تطبيق 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  مع  األدلة  على  املبنية  املمارسات 
عالًيا،  أتهياًل  معلميهم  أتهيل  على  واحلرص  الفكرية، 
تعود  بطريقة  املمارسات  تلك  تطبيق  لكيفية  وتدريبهم 

    (Blanck, 2019). الطلبة  على  ابلنفع 
مشكلة الدراسة:

العديد من  الفكرية  اإلعاقة  الطلبة ذوو  يواجه      
نتيجة  والسلوكية؛  واالجتماعية  األكادميية  التحدايت 
جلوانب النقص اليت تصاحب اإلعاقة، ما يستلزم االهتمام 
يناسب خصائصهم  الربامج اخلاصة هلم مبا  هبم وتقدمي 
)سليمان، 2020(؛ إذ أظهرت دراسة صادق )2010( 
وجود قصور لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يف اجلانب 
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األكادميي، ابإلضافة إىل دراسة حجازي )2017( اليت 
بيَّنت ضعف اجلوانب االجتماعية والسلوكية وقصوٍر يف 
االستجاابت االجتماعية وصعوبٍة يف التفاعل، واملعاانة 
املعلم  تطبيق  يعود إىل  االنسحايب؛ وذلك  السلوك  من 
ملمارساٍت ليس هلا أساٌس جترييب يثبت فاعليتها أدَّى إىل 

اخنفاض يف مستوى أداء الطلبة.
العلمية  األحباث  نتائج  بني  الكبرية  الفجوة  وتـَُعدُّ 
للممارسات التعليمية والتدريبية الفعَّالة، وبني ما حيدث 
يف برامج الرتبية اخلاصة، من أهم القضااي وأكثرها تعقيًدا 
يف جمال الرتبية اخلاصة (Blanck, 2019)، وابلنظر يف 
القانون  ومنها  العاملية،  املهنية  والتشريعات  األدبيات 
 With Individuals) األمريكي لتعليم ذوي اإلعاقات
 ,Act  Improvement  Education  Disabilities

املبنية  املمارسات  استخدام  أمهية  يؤكد  فإنَّه   ،(2004

الفكرية،  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  تعليم  عند  األدلة  على 
اململكة  اخلاصة يف  للرتبية  التنظيمي  الدليل  يؤكد  كما 
العربية السعودية ضرورَة التقيد بذلك، واستخدام تلك 
املمارسات بناًء على ما يناسب خصائص الطلبة ذوي 

الفكرية. اإلعاقة 
تطبيق  أبمهية  ُتشيد  دراسات  عدة  جاءت  وقد 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  مع  األدلة  على  املبنية  املمارسات 
ِلَما هلا من آاثٍر إجيابية يف الطلبة، وإسهامها  الفكرية، 
والشمري،  احلويطي،  تعليمهم؛ كدراسة  رفع جودة  يف 
 et  Burke( بورك  ودراسة   ،)2021( والسحيمي 
al., 2019(، إذ إنَّ هذه املمارسات ُتسهم يف حُتسني 

املهارات األكادميية والسلوكية واالجتماعية لدى الطلبة 
يف  عالية  تعليمية  نتائج  وحُتقق   ،)2017 )احلسني، 
.)Harris et al., 2012( لديهم  التحصيل  مستوى 

املعرفة  تقدمي  األول عن  املسؤول  املعلم هو  أنَّ  ومبا 
املمارسات  انتقاء  عليه مسؤولية  تقع  فإنَّه  املدرسة،  يف 
املبنية على األدلة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، اليت ختدم 
هدفه التعليمي جيًدا )Singh, 2016(. ومن خالل ما 

الدراسة  هذه  ميدانية جاءت  من خربة  الباحثون  ملسه 
للكشف عن مدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة، 
الفكرية من وجهة  الطلبة ذوي اإلعاقة  يف برامج دمج 

نظر معلميهم ابإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  ما مدى تطبيق 
الفكرية من وجهة  الطلبة ذوي اإلعاقة  برامج دمج 

معلميهم؟ نظر 
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

مدى -  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
برامج  يف  األدلة  على  املبنيَّة  املمارسات  تطبيق 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ من وجهة نظر 

اخلربة؟ ملتغري  تُعزى  معلميهم 
مدى -  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ من وجهة نظر 

العلمي؟ املؤهل  ملتغري  تُعزى  معلميهم 
مدى -  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ من وجهة نظر 

اجلنس؟ ملتغري  تُعزى  معلميهم 
مدى -  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ من وجهة نظر 

التدريبية؟ الدورات  ملتغري  تُعزى  معلميهم 
أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة احلالية فيما أييت:
على -  املبنية  املمارسات  تطبيق  مدى  عن  الكشف 

األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
معلميهم. نظر  وجهة  من  ينبع  مبحافظة 

تطبيق املمارسات -  مدى  يف  اخلربة  متغري  أثر  معرفة 
املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية مبحافظة ينبع من وجهة نظر معلميهم.
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تطبيق -  مدى  يف  العلمي  املؤهل  متغري  أثر  معرفة 
املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية مبحافظة ينبع من وجهة نظر 

. معلميهم
املمارسات -  تطبيق  اجلنس يف مدى  متغري  أثر  معرفة 

املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية مبحافظة ينبع من وجهة نظر معلميهم.

تطبيق -  مدى  يف  التدريبية  الدورات  متغري  أثر  معرفة 
املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية مبحافظة ينبع من وجهة نظر 

معلميهم.
أمهية الدراسة:

نظري،  جانبني:  يف  احلالية  الدراسة  أمهية  تتمثل 
الباحثني  بتزويد  هتتم  النظري  اجلانب  فمن  وتطبيقي، 
املبنية  املمارسات  حول  نظري  إبطار  واملهتمني 
اململكة  رؤية  مع  الدراسة  تتواكب  إذ  األدلة؛  على 
تطوير  إىل  هتدف  اليت   ،)2030( السعودية  العربية 
والطلبة  املعلم  فيها  مبا  التعليم  منظومة  مكوانت  مجيع 
لكون  وذلك  املستخدمة؛  التعليمية  واملمارسات 
الدِّراسات اليت استهدفت املمارسات املبنية على األدلة 
يف البيئة السعودية ال تزال حمدودة، وال سيما تلك اليت 
تـَُعدُّ  ابلدراسة، كما  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  استهدفت 
استخدام  تتناول  اليت  املستقبل  يف  للدراسات  مرجًعا 

األدلة. على  املبنية  املمارسات 
 أمَّا أمهية الدراسة من اجلانب التطبيقي فتتمثل يف 
الكشف عن مدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة 
قبل  من  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  يف 
ُمعلميهم، إضافًة إىل إعداد مقياس خاص ابملمارسات 
املبنية على األدلة يقيس مدى تطبيقها من قبل املعلمني، 
أداة  من  الحًقا  صون  واملتخصِّ املعلمون  يستفيد  وقد 
العديد  الدراسة اجملال إلجراء  تُتيح هذه  الدراسة، كما 
من الدراسات املستقبلية املرتبطة ابستخدام املمارسات 

اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  األدلة يف  على  املبنية 
الفكرية.

 حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة مدى 
دمج  برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 
وعالقتها  ينبع،  مبحافظة  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة 
ابملتغريات اآلتية: )اخلربة، واملؤهل، واجلنس، والدورات 

ُمعلميهم.  نظر  وجهة  من  التدريبية( 
معلمي  على  الدراسة  هذه  طُّبقت  البشرية:  احلدود 
برامج  يف  يعملون  ممن  الفكرية؛  اإلعاقة  ومعلمات 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يف القطاع احلكومي 

ينبع. مبحافظة 
احلدود املكانية: برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
التابعة لوزارة التعليم يف القطاع احلكومي مبحافظة ينبع 

يف اململكة العربية السعودية.
احلدود الزمانية: مجُِعت بياانت الدراسة احلالية يف الفصل 

الدراسي األول من العام اجلامعي )1443/1442(.
مصطلحات الدراسة:

 Based-Evidence األدلة  على  املبنيَّة  املمارسات 
:Practices

 هي جمموعة املمارسات والطرق والتدخالت التعليمية 
اليت تكون مدعومة بدراسات جتريبية متعددة ُتستخدم 
 Knight et al.,) يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكري
املبنية  للممارسة  األساسي  الدليل  ويُعّرِفها   .(2019

ا  أبهَّنَّ  )2021  ,Review-Oxford  The( األدلة  على 
القرارات  اختاذ  خالهلا  من  جيري  اليت  املنهجية  العملية 
املناسبة، واستخدام إجراءات أو أنشطة عن طريق أفضل 
والطرق  األساليب  ا  إجرائيًّا أبهَّنَّ ويُعرَّف  املتاحة.  األدلة 
واإلسرتاتيجيات اليت أثبتت فاعليتها من خالل البحث 
وهذا  الفكرية.  اإٌلعاقة  ذوي  الطلبة  تعليم  يف  التجرييب 

تبع بشكل إجرائي يف الدراسة.
ُ
املصطلح امل
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:Disability Intellectual اإلعاقة الفكرية
 عرَّفت اجلمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية 
De-  and  Intellect  on  Association  American)

 ,2021  ,]AAIDD[  Disabilities  velopmental

يف كلٍّ  واضٌح  "قصوٌر  ا:  أبهَّنَّ الفكرية  اإلعاقة   (46.p

يتجسَّد  الذي  التكيفي  والسلوك  الفكري،  األداء  من 
وتظهر  والعملية،  واالجتماعية  املفاهيمية،  املهارات  يف 
هذه اإلعاقة قبل سن الثانية والعشرين". ويُعرَّف إجرائيًّا 
فكرية  إعاقة  بوجود  تشخيصهم  جرى  الذين  م:  أبهَّنَّ
ذوي  الطلبة  دمج  برامج  يف  تعليمهم  ويتلقون  لديهم؛ 
اإلعاقة الفكرية التابعة لوزارة التعليم يف القطاع احلكومي 

ينبع. يف حمافظة 
 Intellectual Disability الفكرية  اإلعاقة  معلمو 

:Teachers

وتعليم  لرعاية  املؤهلون  واملعلمات  املعلمون  هم   
الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، وتقدمي اخلدمات املناسبة 
هلم سواًء يف املدرسة العادية، أو يف املراكز واملؤسسات 
املصطلح  وهذا   .)2018 ,Algahtani( اخلاصة الرتبوية 

الدراسة. إجرائي يف  بشكل  املتبع 
:Education Inclusive الدمج

 ضمان حق مجيع الطالب يف الوصول إىل املدرسة 
العادية احمللية واملشاركة والنجاح فيها، مع إزالة العوائق 
اليت حُتول دون الوصول، واحلضور، واملشاركة، واإلجناز 
)Algahtani,2017(. وميكن تعريف الدمج إجرائيًّا أبنَّه: 
تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يف الفصول الدراسية 
العادية اىل جانب الطلبة اآلخرين، تبًعا للربانمج املتبع 

يف وزارة التعليم.
اإلطار النظري:

إنَّ جناح عملية التعليم قائٌم كثريًا على املعلم ومهاراته، 
مع  الفعَّالة  املمارسات  استخدام  على  قدرته  ومدى 
يناسب  ما  الختيار  الفردية  الفروق  ومعرفة  الطلبة، 
الصف،  داخل  التعلم  مبستوى  واالرتقاء  خصائصهم، 

كما أنَّ تطوير املعلم وتدريبه ُيسهمان يف إجناح العملية 
التعليمية، وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم يف اململكة 

السعودية. العربية 
أمهية املمارسات املبنية على األدلة:

قائٌم  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  تعليم  جناح  إنَّ 
على اختيار املمارسات املبنية على األدلة اليت تناسب 
خصائصهم؛ ومن مثَّ ُتسهم تلك املمارسات يف حُتسني 
نتائج التعلُّم لدى الطلبة ويف رفع مهاراهتم، إضافًة إىل 
تطوير الربامج الرتبوية والعالجية الفعَّالة املستخدمة مع 
نتائج،  أعلى  إىل  للوصول  احتياجاهتم،  الطلبة حبسب 
واحلرص على املتابعة املستمرة اليت ُتسهم يف اكتشاف 

.)Blanck, 2019( وحُتسينها  الربامج  وتطوير  اخللل 
إضافة إىل ذلك ُتسهم املمارسات املبنية على األدلة 
والقدرات  والعقلية  األكادميية  الصحة  نتائج  زايدة  يف 
 et Forman) الفكرية  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  الوظيفية 
 ;2004  ,Shernoff  &  Kratochwill  ;2013  ,.al

 ;2009 ,McCall ;2002 ,Stoiber & Kratochwill

.(2000  ,Kratochwill  &  Stoiber

ومن انحية أخرى تُؤدِّي املمارسة املبنية على األدلة 
دورًا ابرزًا يف تبيِّنِّ املعلم املنهجيَة العلمية، وهو ما ينعكس 
إجيااًب على النتائج، اليت ميكن تقوميها ابستخدام املنهجية 
العلمية، وتساعده على حُتقيق أهدافه التعليمية، وحُتسني 
 ,Green ,Carroll) مستوى الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
& Noonan, 2018). إضافًة إىل أنَّ املمارسات املبنية 

املعلم  وقت  هدر  من  التقليل  على  تعمل  األدلة  على 
بنسٍب  للخطأ  احتمالية  هناك  تكون  فلن  والطالب، 

كبرية )العليان، 2016(.
املمارسات املبنية على األدلة الفعَّالة مع الطلبة ذوي 

اإلعاقة الفكرية:
تعدَّدت املمارسات املبنية على األدلة ذات الفاعلية 
قائٌم يف  الفكرية منها: ما هو  الطلبة ذوي اإلعاقة  مع 
تطبيقها على املعلم، ومنها على الطالب، واآلخر قائٌم 
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على املعلم والطالب، نذكر منها:
حتليل املهارة:

السلوك  بتحديد  املمارسة  هذه  يف  املعلم  يقوم 
املستهدف الذي ميكن توثيقه وقياسه ابملالحظة؛ ومن 
اليت  املرغوبة  املعزَّزات  وحُيدُِّد  حُيدُِّد حافزًا مستهدفًا،  مثَّ 
الطلبة (Steinbrenner et al., 2020)؛  دوافع  تستثري 
وبناًء على ذلك يقوم املعلم بتجزئة املهارة املراد تعّلمها 
إىل استجاابت متسلسلة مرتبطة مع بعضها بعًضا؛ فتبدأ 
ابالستجابة األوىل وتنتهي ابالستجابة األخرية؛ إذ يقوم 
يتقنها؛ ومن مثَّ  األوىل حىت  االستجابة  الطالب  بتعليم 
األمر  هَّناية  يف  يصل  أن  إىل  التالية،  لالستجابة  ينتقل 
Al- )إىل تعلُّم مجيع االستجاابت تعلًما منطقيًّا وسليًما 

 .)gahtani, 2018

التدريس املباشر: 
تقدميه عرًضا  املعلم يف  املمارسة على  تعتمُد هذه 
للمهارات لعدٍد كبري من الطلبة؛ ومن مثَّ قيامهم ببعض 
األنشطة؛ كاألسئلة والتمارين والتطبيقات وغريها، ذات 
متعلقة  راجعة  تغذية  وتوفري  املعلم،  يُقدِّمُه  مبا  العالقة 
أبدائهم يف تلك األنشطة؛ حيث يشري زايدة التحصيل 
 Herron,( املمارسة  هذه  لنجاح  مقياًسا  الطلبة  لدى 

.)2017

 النمذجة: 
يتأثر اإلنسان ويتعلَّم أمناطًا سلوكية ابملالحظة ملن 
حوله؛ إذ إنَّ من أبرز األساليب املستخدمة يف تعديل 
النمذجة،  هي  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  للطلبة  السلوك 
وبه  املتبادل،  التعلم  أو  التقليد  أبسلوب  ُيسمَّى  ما  أو 
ينتج  الذي  فيه،  مرغوٍب  سلوك  إىل  السلوك  ُيشكَّل 
وقد  )القمش، 2011(.  السلوك  ذلك  مالحظته  من 
ُيكتسب السلوك يف وقٍت الحٍق دون استجاابت فورية 
 Algahtani الروسان، 2001(. كما يذكر القحطاين(
)2018( أنَّ التقليد سلوٌك يستطيع بعض الطلبة القيام 

إىل  حباجة  فهم  يستطيعون،  ال  اآلخر  وبعضهم  به، 
أشارت  اآلخرين.  بتقليد  القيام  على كيفية  التدريب 
دراسة عبدالرمحن، سليمان، وانفع، ومحدي )2016( 
إىل ّأنَّ النمذجة ُتسهم يف حُتسني املشكالت السلوكية 
ومساعدة الطلبة على تعلُّم مهارات اجتماعية جديدة.

القصص االجتماعية:
قصًة  تقدميه  يف  املعلم  على  قائمة  ممارسة  هي 
اجتماعيًة قصريًة من اختياره أو أتليفه، مدعومة بصوٍر 
أو رسومات توضيحية، يقوم إبلقائها على الطلبة ذوي 
االجتماعية  املواقف  حُتديد  بغرض  الفكرية  اإلعاقة 
املرغوبة، وخباصة تلك املواقف اليت يصعب على الطالب 
لديهم،  الناجحة  االجتماعية  املهارات  لتطوير  فهمها؛ 
 Rhodes,) الذات  لتطوير  اإلجيابية  املواقف  وتدعيم 
ا ُتسهم  2014). أشارت دراسة حبراوي )2020( إىل أهَّنَّ

يف حُتسني مهارات العناية ابلذات واملهارات االستقاللية 
ومهارات احلياة اليومية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

التعلَّم ابللعب:
نشاط يقوم به الطلبة ذوو اإلعاقة الفكرية بطريقة 
مقصودة أو غري مقصودة سواًء فردايًّ أو مجاعيًّا؛ بغرض 
سلوكياهتم  تنمية  يف  استثماره  وميكن  واملتعة،  التسلية 
 .)Herron, 2017( املختلفة  أببعادها  وشخصيتهم 
كما أنَّ للعب فوائد عديدة يف تنمية املهارات العقلية 
ويساعد  والتنظيم،  واالبتكار  التفكري  بتنمية  واملعرفية؛ 
يبذل  فالطالب  واالستنتاج؛  التحليل  مهارة  تنمية  على 
تُوصله  نتائج  إىل  للوصول  املعطيات  حُتليل  يف  جمهوًدا 
الناحية  من  فوائده  تتعدد  جديدة، كما  معلومات  إىل 
اجلسمية واحلركية؛ حيث ُيسهم يف تنشيط معظم املظاهر 
الطالب؛  هبا  يقوم  اليت  للجسم ابألنشطة  الفسيولوجية 
النفسية  الناحية  إىل  إضافًة  وغريه،  والتسلق  كاجلري 
واالنفعالية، فإنَّ للعب دورًا كبريًا يف تفريغ الطاقة الزائدة 
البيولوجي، كما أنَّ  على اجلسم، والوصول إىل االتزان 
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عالقات  خلق  يف  يسهم  فهو  اجتماعية؛  فوائد  للعب 
 Sawyer,( الطلبة  بني  األلفة  روح  وتنمية  جديدة 

.)2015

تدريس األقران:
املعلم  يقوم  إذ  الطالب؛  على  تعتمد  ممارسة  هي 
بشرح خمتصر؛ ومن مثَّ يقسم الطلبة إىل جمموعات ويُعنيِّ 
للدرس،  تفصيلي  بشرح  يقوم  قائًدا  جمموعة  على كل 
ما  وشرح  األخطاء  وتصحيح  مبالحظتهم  املعلم  ويقوم 
أثناء شرحه. وتعمل هذه املمارسة  القائد يف  يتعثر فيه 
على تدريب الطلبة على أداء مهمة معينة مع أقراهَّنم، 
ابلنفس،  الثقة  وتعزيز  بينهم،  املتبادل  الدعم  وزايدة 
كما   .)Herron, 2017( للمهارات  أدائهم  وحُتسني 
وجناح  فاعلية  إىل   )2013( البجحان  دراسة  أشارت 
استخدام تدريس األقران يف تطوير، وإكساب املهارات 

الفكرية. اإلعاقة  ذوي  للطلبة  احلسابية 
 التعلُّم التعاوين:

الناحية  من  إجيابية  آاثر  ذات  حديثة  ممارسة  هي 
)القحطاين،  الطلبة  على  والشخصية  االجتماعية 
ضمن  التعلم  أبنَّه:  التعاوين  التعلم  ويُعرَّف   .)2010
جمموعات ترتاوح أعداد الطلبة فيها بني )2-6( طالب، 
ويكون التفاعل مباشرًا وإجيابيًّا فيما بينهم، كما يُعَطى 
كلُّ فرٍد جزًءا من املهمة األساسية لتأديتها والوصول إىل 
اهلدف الرئيس ضمن اجملموعة، كما ُتسهم يف اكتساب 
االجتماعية  املهارات  جانب  إىل  أكادميية  مهارات 
كمهارات القيادة واختاذ القرار وبناء الثقة، وتقوم على 
Saw- )معاجلة العمل ابحلوار والنقاش بني أفراد اجملموعة 
Kusu- & Andriani وابلنظر إىل دراسة .)yer, 2015

mastuti )2022( فقد أثبتت الدراسة أنَّ التعلم التعاوين 

الطلبة حنو  دافعية  التحصيل وزايدة  يساعد على زايدة 
ا  التعلم وحُتسني املهارات اللغوية والتعبريية لديهم؛ كما أهَّنَّ
بناء املهارات االجتماعية واملشاركة اجلماعية  ُتسهم يف 

العالقات بني األفراد. اإلجيابية، وحُتسني 

نالحظ أنَّ أبرز هذه املمارسات أثبتت فاعليتها يف 
تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يف جوانب متعددة، 
واالستقاليل،  واالجتماعي  األكادميي  اجلانب  منها: 
وهذا ُيشري إىل أمهية استخدام ممارسات مبنية على األدلة 
تتمتع  مصادر  إىل  واالستناد  العلمية  املصادر  وتنويَع 
 .)Gibbs & Gambrill, 2002( العلمية  ابملصداقية 

 الدراسات السابقة:
املمارسات  مبفهوم  مرتبطة  دراسات  األول-  احملور 

األدلة: على  املبنية 
إىل  التعرف  إىل  احلسني )2021(، هدفت  دراسة 
التعليمية  املمارسات  وفاعلية  املعلمني  إدراك  مستوى 
ذوي  الطلبة  تعليم  عند  األدلة،  على  املبنية  والسلوكية 
اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، وعالقته بعدد من 
املتغريات. اسُتخِدم املنهُج الوصفي املسحي االرتباطي. 
وأشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ مستوى إدراك املشاركني 
الستخدام وفاعلية املمارسات التعليمية والسلوكية املبنية 
ذات  فروقًا  هناك  أنَّ  تبني  متوسط. كما  األدلة  على 
داللة إحصائية تعوُد ملتغري اجلنس؛ إذ تبني أنَّ املعلمات 
لديهن مستوى أعلى من اإلدراك لالستخدام والفاعلية، 
وظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك املشاركني 
لصاحل  وذلك  التخصص،  متغري  على  بناء  لالستخدام 
معلمي الرتبية اخلاصة. وأسفرت النتائج عن وجود فروق 
ذات داللة إحصائية تعود ملتغري عدد الربامج التدريبية؛ 
إذ أبدى املشاركون الذين لديهم عدد أعلى من الربامج 
لالستخدام  اإلدراك؛  من  أعلى  مستوايت  التدريبية 
الربامج  من  أقل  عدد  لديهم  ابلذين  مقارنة  والفعالية 
عالقة  هناك  أنَّ  إىل  النتائج  أشارت  التدريبية. كما 
للممارسات  املعلمني  استخدام  بني  إجيابية  ارتباطية 
نظرهم  ووجهة  األدلة،  على  املبنية  والسلوكية  التعليمية 

استخدامها. فاعلية  حول 
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وهدفت دراسة عزازي )2021( إىل الكشف عن 
تطبيقها  ومعوقات  األدلة  على  املبنية  املمارسات  واقع 
األطفال  وأخصائيو  معلمو  يراها  تفعيلها؛ كما  وسبل 
ذوي اضطراب التوحد. واعتمدت الدراسة على املنهج 
الوصفي التحليلي، وتوصلت النتائج إىل أنَّ واقع تطبيق 
املمارسات املبنية على األدلة مع األطفال ذوي اضطراب 
املعلمني  نظر  وجهة  من  متوسطة  بدرجة  جاء  التوحد 
واألخصائيني، وجاءت معوقات تطبيق هذه املمارسات 
بدرجة مرتفعة، ومل خيتلف واقع تطبيق املمارسات املبنية 
على األدلة من وجهة نظر معلمي وأخصائي األطفال 
التدريبية  والدورات  )اجلنس،  ابختالف  التوحديني 
الدراسي،  واملؤهل  األدلة،  على  املبنية  املمارسات  يف 
لتفعيل  احللول  لبعض  ل  تـُُوصِّ اخلربة(؛ كذلك  وسنوات 

واملراكز. املدارس  املمارسات يف  تطبيق 
وماثيو،  وكاثرين،  جاكلني،  دراسة  هدفت  كما 
Jaclyn, Katherine, Matthew, & Ga-)  وغابرييل
معلمي  استخدام  مدى  معرفة  إىل   (brielle, 2020

املمارسات  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  اخلاصة  الرتبية 
ابضطراب  املصابني  األطفال  مع  األدلة  على  القائمة 
حيث  الوصفي؛  املنهج  واسُتخِدم  التوحد.  طيف 
أسفرت النتائج عن تصنيف مهارات االتصال واملهارات 
يف  األفضل  ا  أهَّنَّ على  الصعب  والسلوك  االجتماعية 
عن  تقريًبا  املعلمني  مجيع  أبلغ  أيًضا  املبكر،  التدخل 
استخدام واحدة على األقل من املمارسات املبنية على 
اإلسرتاتيجيات  والسلوكية،  البصرية  )الدعامات  األدلة 
نصف  من  يقرب  ما  وأفاد  االجتماعية(،  والقصص 
املعلمني ابستخدام اإلسرتاتيجيات ذات الصلة ابحلواس، 
األدلة. على  املبنية  املمارسات  ضمن  من  ليست  اليت 
وكارتر،  وكونتز،  وهوربر،  نيت،  دراسة  وهدفت 
 Knight, Huber, Kuntz, Carter, &) وجورز
Juarez, 2019) إىل استطالع آراء معلمي الطلبة ذوي 

 )26( تنفيذهم  حول  الفكرية  اإلعاقة  وذوي  التوحد 

هذه  ومصادر  التدريب  إىل  ووصوهلم  تعليمية،  ممارسة 
عند  احلسبان  يف  أيخذوهَّنا  اليت  والعوامل  املمارسات، 
اليت  واألمهية  استخدامها،  جيب  اليت  املمارسات  تقرير 
التعليمية )مثل املهارات  يعلقوهَّنا على خمتلف اجملاالت 
االجتماعية والقراءة وغريها(، واستعدادهم الستخدامها. 
واستخدم املنهج الوصفي، وجلمع البياانت استخدمت 
الدراسة استبانة، وأتلفت العينة من )535( من معلمي 
التوحد واإلعاقة الفكرية. وأظهرت النتائج أنَّه على الرغم 
من  واسعة  جمموعة  تنفيذ  عن  أبلغوا  املعلمني  أنَّ  من 
وصوهلم  فإنَّ  األدلة،  على  املبنية  التعليمية  املمارسات 
وحدَّد  ما.  حدٍّ  إىل  حمدوًدا  واملوارد كان  التدريب  إىل 
حُُتدد  اليت  العوامل  من  جمموعة  اخلاصة  الرتبية  معلمو 
اختاذ القرارات التعليمية لديهم، والرتكيز على احتياجات 
الطالب واحلكم املهيِّن عند النظر يف اجملاالت التعليمية، 
األمهية  تصنيفات  بني  واضحة  فجوة  هناك  وكانت 

واالستعداد.
هدفت  فقد   (Welker, 2018) ويلكر  دراسة  أمَّا 
ألفضل  اخلاصة  الرتبية  معلمي  حُتديد  معرفة كيفية  إىل 
مصادر التدريب يف استخدام ممارسات التدريس املبنية 
على األدلة مع الطالب الذين يعانون اضطراب طيف 
املشاركون يف  الوصفي، وكان  املنهج  استخدم  التوحد. 
ميسوري.  والية  شرق  مشال  يف  معلًما   )19( العينة 
املعلومات.  جلمع  املنظمة  شبه  املقابالت  استخدمت 
أظهرت النتائج أنَّ املدرسني يفتقرون إىل املعرفة وفرص 
يف  مهمان  والتدريب  الدعم  أنَّ  ويعتقدون  التدريب، 
تدريس الطالب الذين يعانون اضطراب التوحد، وكانت 
مصادر التدريب للمعلمني من مصادر املدرسة واملنطقة 
معارفهم  املعلمون  وُيستخدم  خارجية،  مصادر  ومن 
اخلاصة ويبحثون أبنفسهم ويتلقون التوجيه من اآلخرين.
 Heckaman) وآخرين  هيكمان  دراسة  وكشفت 
اختيار  على  املعلمني  قدرة  معرفة  عن   (et al., 2018

املمارسات إبخالص، وهل  وتنفيذ  املناسبة  املمارسات 
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املمارسات املبنية على األدلة اليت اختارها املعلمون فعَّالة 
يف حُتسني تعلم الطالب؛ إذ استخدم املنهج التجرييب، 
وكان املرشحون املشاركون البالغ عددهم )19( مرشًحا 
يف برانمج إعداد خمتلط ملعلمي الرتبية اخلاصة يف مرحلة 
الطفولة املبكرة يف إحدى اجلامعات اإلقليمية الشاملة. 
وكان )17( من املرشحني املعلمني من اإلانث، واثنان 
أحادية  التصميم  منهجية  اسُتخِدمت  الذكور.  من 
غري  البياانت  لنقاط  املئوية  النسبة  وحساابت  املوضوع 
املتداخلة )PND( لكلِّ مشروع لتقومي فاعلية كل تدخل. 
النتائج إىل أنَّ املعلمني املرشحني كانوا قادرين  أشارت 
األدلة،  على  املبنية  املناسبة  املمارسات  اختيار  على 
وأنَّ التدخالت كان هلا أتثرٌي إجيايب يف تعلم الطالب، 
هذه  تنفيذ  على  قادرين  املرشحني كانوا  املعلمني  وأنَّ 

إبخالص. التدخالت 
وهدفت دراسة سوير (Sawyer, 2015) لتقومي آاثر 
االخنراط  على  املبتدئني  اخلاصة  الرتبية  معلمي  تدريب 
يف املمارسة املبنية على األدلة كعملية حلل املشكالت. 
اسُتخِدم املنهج التجرييب، وأتلفت العينة من أربعة معلمني 
الدراسة  هذه  استخدمت  اخلاص.  التعليم  يف  مبتدئني 
تصميم خط األساس املتعدد لتقومي أثر التدريب. تشري 
النتائج إىل أنَّ التدريب قد حسن بشكل فعَّال من دقة 
معرفة املعلم ابلربوتوكول، وأنَّ املدرسني كانوا قادرين على 
تنفيذ خطط مصمَّمة ذاتيًّا مبستوايت عالية من الدقة يف 
الفصل، إضافًة إىل ذلك اإلشارة إىل أنَّ التدريب على 
املمارسات القائمة على األدلة قد يكون منوذًجا صاحلًا 

اجتماعيًّا لدعم املعلمني املبتدئني.
التعقيب على دراسات احملور األول:

على  املبنية  املمارسات  الدراسات  مجيع  تناولت 
واملعلمات  املعلمني  قبل  من  تطبيقها  ومدى  األدلة 
واألخصائيني، كما ُيالحظ استهداف مجيع الدراسات 
أو  الفكرية  اإلعاقة  اإلعاقة سواء  السابقة لألفراد ذوي 
اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط احلركة وتشتت 

االنتباه، ولقد طُبِّقت هذه الدراسات أبشكال متعددة 
من املناهج سواء وصفي أو جترييب أو نوعي يف بيئات 
الدراسات  أغلب  اتفقت  وعامليًّا، كما  عربيًّا  خمتلفة 
عن  البحث  يف  احلالية  الدراسة  مع  ذكرها  السالف 
واملؤهل  اجلنس،  مستقلة كمتغري  متغريات  جمموعة  أثر 
العينات  يف  واختلفت  التدريبية،  والدورات  العلمي، 
أغلبية  أكدت  وقد  عليها،  الدراسات  طُبِّقت  اليت 
الدراسات على فاعليَة استخدام املمارسات املبنية على 
األدلة مع الطلبة ذوي اإلعاقة سواء يف مرحلة املدرسة 
وآخرين  هيكمان  دراسة  نتائج  واتفقت  قبلها.  ما  أو 
Her-( هريون  (Heckaman et al., 2018)،ودراسة 

نتائجها  إذ أسفرت  احلالية؛  الدراسة  ron, 2017( مع 

املمارسات  اختيار  على  قادرين  املعلمني كانوا  أنَّ  عن 
قادرين  وكانوا  بدرجٍة كبرية  األدلة  على  املبنية  املناسبة 
على تنفيذ هذه التدخالت إبخالص، إضافًة إىل دراسة 
جاكلني وآخرين (Jaclyn et al., 2020) اليت أسفرت 
نتائجها عن أنَّ مجيع املعلمني تقريًبا استخدموا واحدًة 
األدلة، ودراسة  املبنية على  املمارسات  األقل من  على 
أظهرت  اليت   (Knight et al., 2019) وآخرين  نيت 
نتائجها أنَّ املعلمني أبلغوا عن تنفيذ جمموعة واسعة من 
املمارسات التعليمية املبنية على األدلة. وتظهر جوانب 
اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهَّنا 
استهدفت معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يف حمافظة 
ينبع، والكشف عن مدى تطبيق املمارسات املبنية على 

احلكومي. للقطاع  التابعة  الدمج  برامج  األدلة يف 
بعض  تطبيق  فاعلية  أثبتت  دراسات  الثاين-  احملور 

الفكرية اإلعاقة  ذوي  الطلبة  مع  املمارسات 
وسرويتز  ومورير،  ومايرز،  قوو،  دراسة  هدفت 
إىل   (Goo, Myers, Maurer, & Serwetz, 2020)

عن  البصرية  الدعم  وسائل  استخدام  آاثر  من  التحقق 
والكتابة  القراءة  مهارات  لتعليم  )IPad(؛  جهاز  طريق 
املبكرة للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية. شارك يف الدراسة 
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ثالثة طالب ابتدائيني مبستوايت خفيفة إىل متوسطة من 
اإلعاقة الفكرية، واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب. 
البصرية  الدعامات  استخدام  أنَّ  إىل  النتائج  وأشارت 
وسيلة  iPad كان  جهاز  عرب  والصور؛  الفيديو  مثل: 
فعَّالة لتعليم الطالقة يف جتزئة الصوت لدى الطلبة ذوي 

الفكرية. اإلعاقة 
استقصاء  إىل   )2015( عبدالعزيز  دراسة  وهدفت 
يف  والتوبيخ  اإلجيايب  التعزيز  أسلويب  استخدام  فاعلية 
من  عينة  لدى  الزائد  النشاط  وخفض  االنتباه  حُتسني 
التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية امللتحقني مبدارس الدمج، 
الدراسة  عينة  ُوّزِعت  وقد  التجرييب،  املنهج  واستخدم 
جتريبيتني  جمموعتني  إىل  البسيطة  العشوائية  ابلطريقة 
وجمموعة ضابطة؛ اجملموعة التجريبية األوىل اسُتخِدمت 
الثانية  التجريبية  اجملموعة  أمَّا  التعزيز،  إسرتاتيجية  معها 
عينة  وُحدِّدت  التوبيخ.  إسرتاتيجية  معها  فاسُتخِدمت 
الدراسة ابستخدام مقياس ضعف االنتباه والنشاط الزائد؛ 
وتوصَّلت  له.  وثبات  صدق  دالالت  اسُتخرِجت  إذ 
الدراسة إىل النتائج اآلتية: 1( وجود فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى (α=0.05) بني اجملموعة التجريبية 
األوىل اليت استخدمت التعزيز واجملموعة الضابطة، لصاحل 
اجملموعة التجريبية األوىل يف القياس البعدي. 2( وجود 
 (0.05=α) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
التوبيخ  استخدمت  اليت  الثانية  التجريبية  اجملموعة  بني 
واجملموعة الضابطة، لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية يف 
القياس البعدي. 3( وجود فروق ذات داللة إحصائية 
األوىل  التجريبية  اجملموعة  بني   (0.05=α) عند مستوى 
اليت  الثانية  التجريبية  واجملموعة  التعزيز  استخدمت  اليت 
املعاجلة،  طريقة  الختالف  تُعزى  التوبيخ،  استخدمت 

األوىل. التجريبية  اجملموعة  لصاحل 
 Tincani & Lorah,) هدفت دراسة تينكاين ولوراه
يف   (Pecs) بيكس  نظام  أتثري  مدى  ملعرفة   (2011

زايدة التواصل الوظيفي لدى البالغني من ذوي اإلعاقة 

الفكرية. واشتملت عينة الدراسة على ثالثة ابلغني لديهم 
إعاقة فكرية متوسطة إىل شديدة، اُختريوا على أساس 
مشاركتهم يف برانمج هَّناري جمتمعي، وعدم قدرهتم على 
التواصل وظيفيًّا؛ إذ مل يتمكن أّي منهم من استخدام 
الكالم أو الرموز للتواصل اهلادف. واستخدمت الدراسة 
 )27( إىل  يصل  ما  الدراسة  ومشلت  التجرييب،  املنهج 
خط  مراحل  يف  مشارك  لكل  البياانت  جلمع  جلسة 
ستة  البياانت  مجع  عملية  تليها  والتدخل،  األساس 
التواصل  نظام  استخدام  أنَّ  النتائج  وأظهرت  أشهر. 
بيكس )Pecs( يؤدِّي إىل زايدة التواصل الوظيفي جلميع 
املشاركني الثالثة بشكل أساس، ابلزايدة يف تبادل الصور 
لطلب العناصر املطلوبة، وحصول اخنفاض يف السلوك 

غري املرغوب فيه بعد تنفيذ بيكس.
التعقيب على دراسات احملور الثاين: 

اليت  املمارسات  بعض  السابقة  الدراسات  تناولت 
أثبتت فاعليتها مع الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، واليت 
ا مبنيَّة على األدلة، واتبعت الدراسات املنهج  ُصنِّفت أبهَّنَّ
التجرييب، ولقد أكدت الدراسات فاعلية هذه املمارسات 
يف حُتقيق األهداف للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية. وكان 
االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة أنَّ 
الدراسة احلالية تناولت مدى تطبيق معلمي الطلبة ذوي 
تبًعا  األدلة  على  املبنية  للممارسات  الفكرية  اإلعاقة 
للمنهج الوصفي، أمَّا الدراسات السابقة فتناولت فاعلية 
ذوي  الطلبة  مع  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 

اإلعاقة الفكرية تبًعا للمنهج التجرييب.
منهجية وإجراءات الدراسة:

إليه  ُيشار  الذي  الوصفي  املنهج  الدراسة  انتهجت 
أبنَّه "تلك الدراسات اليت تتم من خالل مجع معلومات 
وبياانت عن ظاهرِة ما، هبدف التعرف على تلك الظاهرة 
وحُتديد الوضع احلايل هلا، والتعرف على جوانب القوة 
حيث  )Mohajan, 2020, P.55(؛  فيها"  والضعف 
تتوافق إجراءات هذا املنهج مع أهداف الدراسة وأسئلتها.
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جمتمع الدراسة:
ومعلمات  معلمي  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكوَّن 
اإلعاقة الفكرية يف برامج الدمج التابعة لوزارة التعليم يف 
القطاع احلكومي مبحافظة ينبع، البالغ عددهم )103( 
معلمني ومعلمات يف مراحل التعليم املختلفة )ابتدائي، 
مكوَّنة  استطالعية  عينة  اُختريت  واثنوي(،  ومتوسط، 
من )30( معلًما ومعلمة من خارج إطار عينة الدراسة 
بلغ  حيث  عشوائية؛  بطريقة  املشاركون  اُختري  الفعلية، 
معلًما،   )49( بواقع  ومعلمة  معلًما   )97( عددهم 
و)48( معلمة. وُحدِّد عددهم حسب جدول كرجيسي 
ومورجان (Krejcie & Morgan, 1970)؛ لتحديد عدد 
االستبانة  واستخدمت  اجملتمع،  لعدد  املمثلة  املشاركني 
ألهداف  ملالءمتها  وذلك  البياانت؛  جلمع  كأداة 
الدراسة، وتساؤالهتا ومنهجيتها، وجمتمعها؛ وبناًء على 
معطيات وتساؤالت الدراسة وأهدافها؛ ويوضح اجلدول 

توزيع املشاركني )1( اآليت ذلك.
جدول رقم )1( توزيع املشاركني.

املتغري  النسبةالتكراراتاملستوايت 

اجلنس.
4950.5معلم.

4849.5معلمة.

عدد سنوات اخلربة.

54849.5 سنوات فأقل.

2424.7من 6- 10 سنوات.

112525.8 سنة فأكثر.

املؤهل العلمي.

44.1دبلوم.

8183.5بكالوريوس.

1212.4دراسات عليا.

الدورات التدريبية.

2525.8اليوجد.

3536.1من 1-3 دورات تدريبية.

10.3 310-6 دورات تدريبية.

 أكثر من 6 دورات 
تدريبية.

2727.8

صدق أداة الدراسة:
أواًل: الصدق الظاهري لألداة: للتحقق من الصدق 

الظاهري ألداة الدراسة، ُعِرَضت األداة بصورهتا األولية 
على )5( من احملكِّمني من ذوي االختصاص يف جمال 
الرتبية اخلاصة لتحكيمها؛ حيث طُِلب منهم إبداء رأيهم 
للُبعد  العبارة  انتماء  ومدى  الفقرات،  مدى وضوح  يف 
وبنائها اللغوي، ومدى مناسبة فقرات االستبانة لألبعاد 
اليت تقيسها، وعلى ضوء توجيهاهتم ومقرتحاهتم ٌأجريت 
النهائية من  التعديالت، وتكوَّن املقياس بصورته  بعض 

)22( فقرة. 
اثنًيا: االتساق الداخلي لألداة: مت حساب معامل 
Coeffi-  Correlation  s’Pearson) بريسون  ارتباط 

ارتباط كل  التعرف على درجة  cient)؛ وذلك هبدف 

عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة.
جدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة 

مع الدرجة الكلية لالستبانة.

رقم العبارةمعامل االرتباط ابلبعدرقم العبارة
معامل االرتباط 

ابلبعد

1**0.71912**0.585

2**0.57513**0.495

3**0.71114**0.545

4**0.78115**0.855

5**0.65216**0.522

6**0.79717**0.562

7**0.63318**0.545

8**0.50219**0.801

9**0.56920**0.652

10**0.76321**0.543

11**0.64522**0.585

* دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.

يتضح من اجلدول )2( أنَّ قيم معامل ارتباط كل 
عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية لالستبانة موجبة، 
ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0.01( فأقل؛ مما 
احملور  عبارات  بني  الداخلي  االتساق  إىل صدق  ُيشري 
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األول، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.  
ثبات أداة الدراسة:

خالل  من  الدراسة  أداة  ثبات  من  التأكد  جرى 
ألفا  )معادلة  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل  استخدام 
كرونباخ( )Alpha s’Cronbach (α)(، ويوضح اجلدول 
لكلِّ  ألفا كرونباخ  الثبات  معامالت  قيم   )3-3( رقم 

االستبانة. حماور  من  حموٍر 
جدول رقم )3( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة 

الدراسة.
ثبات احملورعدد العبارات

220.846الثبات العام

ألفا  ثبات  معامل  أنَّ   )3( رقم  اجلدول  من  يتضح 
كرونباخ العام عاٍل؛ حيث بلغ )648.0(، وهذا يدل 
ميكن  مرتفعة  ثباٍت  بدرجة  تتمتع  االستبانة  أنَّ  على 

للدراسة. امليداين  التطبيق  يف  عليها  االعتماد 
 التجزئة النصفية:

)الفقرات  االستبانة إىل جزأين:  فقرات  جرى جتزئة 
ذات األرقام الفردية، والفقرات ذات األرقام الزوجية(، مث 
مت حساب معامل االرتباط بني درجات الفقرات الفردية، 
حت معامل  ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد ذلك ُصحِّ
االرتباط مبعادلة سبريمان براون = معامل االرتباط املعدل 

وفًقا للمعادلة اآلتية )عفانة ونشوان، 6102(:

R1
2R=
+

R

الفقرات  درجات  بني  االرتباط  معامل   R حيث 
الفردية ودرجات الفقرات الزوجية، وجرى احلصول على 

النتائج املوضحة يف جدول )4(.
جدول رقم )4( نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات 

االستبانة.
معامل الثباتعدد العبارات

220.859الثبات العام

الثبات  معامل  أنَّ   )4( رقم  اجلدول  من  يتضح 
العام عاٍل؛ حيث بلغ )958.0(، وهذا يدل على أنَّ 
االعتماد  ميكن  مرتفعة  ثبات  بدرجة  تتمتع  االستبانة 

للدراسة. امليداين  التطبيق  يف  عليها 
النتائج واملناقشة:

مدى  ما  ونّصه:  الرئيس  ابلسؤال  تعلِّقة 
ُ
امل النتائج   

دمج  برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق 
الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم؟
للتعرف على ذلك مت حساب التكرارات، والنسب 
املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  واملتوسطات  املئوية، 
والرتب الستجاابت املشاركني على عبارات االستبانة، 

يلي: النتائج كما  وجاءت 
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جدول رقم )5( استجاابت املشاركني حول مدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة.
االحنراف املتوسط احلسايبدرجة املوافقةالتكرار

املعياري
الرتبة

درجة املوافقةقيمة املتوسطدائًماغالًباأحيااًناندرًاأبًداالنسبة %

1

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 

أسلوب النمذجة مع الطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية.

03274819ك

0.76419كبرية3.86
%03.127.849.519.6

2

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 

أسلوب تدريس األقران للطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية.

417392710ك

0.99521متوسطة3.23
%4.117.540.227.810.3

3

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 

أسلوب التدريس املباشر مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

24183835ك

0.95115كبرية4.03
%2.14.118.639.236.1

4

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 
أسلوب جمموعات اللعب 
للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

13263532ك

0.90717كبرية3.97
%1.03.126.836.133.0

5

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أبدأ ابملهارات 
األقل تعقيًدا أو صعوبة، مث 

أنتقل تدرجييًّا للمهارات األكثر 
صعوبة للطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية.

0041776ك

0.5263كبرية جًدا4.74
%004.117.578.4

6

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 

التعزيز مع الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية.

0011482ك

0.41كبرية جًدا4.84
%001.014.484.5

7

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستعني 

ابملثريات/ املعينات البصرية 
مثل: الصور واألفالم مع 

الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

0002275ك

0.4212كبرية جًدا4.77
%00022.777.3

8

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أستخدم 

التقنية مع الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية.

01213144ك

0.81912كبرية جًدا4.22
%01.021.632.045.4

9

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أنظم البيئة 

الصفية للطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية.

0152467ك

0.6365كبرية جًدا4.62
%01.05.224.769.1
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االحنراف املتوسط احلسايبدرجة املوافقةالتكرار

املعياري
الرتبة

درجة املوافقةقيمة املتوسطدائًماغالًباأحيااًناندرًاأبًداالنسبة %

10

لتحقيق األهداف يف اخلطة 
الرتبوية الفردية أزيل املشتتات 

عن الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية.

0122767ك

0.5784كبرية جًدا4.65
%01.02.127.869.1

11

أدرب الطلبة على إدارة الذات 
مثل اختيار األهداف والطريقة 

املناسبة لتحقيقها واختيار 
املعزز.

317362120ك

1.09520متوسطة3.39
%3.117.537.121.620.6

12
أُعلِّم الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية مهارات العمل 

اجلماعي.

01213342ك
0.81213كبرية4.2

%01.021.634.043.3

13

أستخدم نظام التواصل 
)بيكس( عن طريق تبادل 
الصور لتعليم الطلبة ذوي 

اإلعاقة الفكرية كيفية التواصل، 
والرد على األسئلة مثل “:ماذا 

تشعر؟”، “ماذا تسمع؟”.

1111382512ك

1.14322متوسطة3.16
%11.311.339.225.812.4

14
أستخدم التعليم املرتبط ابلبيئة 
لتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية.

00104542ك
0.65710كبرية جًدا4.33

%0010.346.443.3

15
أستخدم أسلوب حُتليل املهارة؛ 

حيث أقسم اهلدف املراد 
حُتقيقه إىل عدة أجزاء بسيطة.

0072664ك
0.6256كبرية جًدا4.59

%007.226.866.0

16

أستخدم املخططات الرسومية 
مثل: خمططات النبات واجلهاز 
التنفسي...إخل لتدريس الطلبة 

ذوي اإلعاقة الفكرية.

29182939ك

1.07518كبرية3.97
%2.19.318.629.940.2

17

أستخدم أسلوب التوجيه 
اللفظي ملساعدة الطلبة ذوي 
اإلعاقة الفكرية على إكمال 

املهمة املطلوبة.

31102360ك

0.9439كبرية جًدا4.4
%3.11.010.323.761.9

18

أستخدم أسلوب التوجيه 
البدين ملساعدة الطلبة ذوي 
اإلعاقة الفكرية على إكمال 

املهمة املطلوبة.

01154239ك

0.74311كبرية جًدا4.23
%01.015.543.340.2

19

أستخدم أسلوب القصص 
االجتماعية يف حُتسني مهارات 
االستماع للطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية.

13233733ك

0.89616كبرية 4.01
%1.03.123.738.134.0
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االحنراف املتوسط احلسايبدرجة املوافقةالتكرار

املعياري
الرتبة

درجة املوافقةقيمة املتوسطدائًماغالًباأحيااًناندرًاأبًداالنسبة %

20
أستخدم أسلوب القراءة 
املتكررة؛ لتحسني القراءة 

للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

16202842ك
0.99214كبرية 4.07

%1.06.220.628.943.3

21
أقوم ابلتقييم املستمر للطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية بعد 

كل درس.

0213361ك
0.6268كبرية جًدا4.58

%02.11.034.062.9

22
أُزوِّد الطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية ابلتغذية الراجعة بعد 
كل أداء.

0322765ك
0.6887كبرية جًدا4.59

%03.12.127.867.0

-.39310كبرية جًدا4.2015املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )5( أنَّ مدى تطبيق املمارسات 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  األدلة يف  على  املبنيَّة 
الفكرية كان مبتوسط )5102.4(، وهو متوسٌط يقع يف 
الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي )أكرب 02.4 
إىل 00.5(، وهي الفئة اليت ُتشري إىل خيار دائًما على 

أداة الدراسة.
املمارسات  تطبيق  إىل درجة  النتائج  أشارت  حيث 
أنَّ  إىل  ُيشري  ما  ا،  بدرجٍة كبريٍة جدًّ األدلة  على  املبنية 
العلمية  األدلة  املبنية على  املمارسات  يطبقون  املعلمني 
احلصص  يف  التعليمية  ممارساهتم  داخل  ا  جدًّ كثريًا 
بدرجٍة  النتيجة  هذه  وتتفق  املدرسية.  البيئة  الدراسية/ 
 Heckaman) نسبية مع نتيجة دراسة هيكمان وآخرين
املعلمني  أنَّ  إىل  نتائجها  أشارت  اليت   ،(et al., 2018

املرشحني كانوا قادرين على اختيار املمارسات املناسبة 
جاكلني  دراسة  أيًضا مع  واتفقت  األدلة،  على  املبنية 
نتائجها  وآخرين (Jaclyn et al., 2020) اليت أسفرت 
عن أنَّ مجيع املعلمني تقريًبا أُبلغوا عن استخدام واحدة 
على األقل من املمارسات املبنية على األدلة )الدعامات 
والقصص  واإلسرتاتيجيات  والسلوكية،  البصرية 
Her-( هريو  دراسة  مع  أيًضا  واتفقت  ناالجتماعية(، 

ron, 2017( يف تطبيق املعلمني )6( ممارسات مبنية على 

إذ كانت  اإلعاقة؛  ذوي  تعليم  يف  بدرجة كبرية  األدلة 

)تدريس  مرتبة كاآليت:  األدلة  على  املبنية  املمارسات 
فهم  وإسرتاتيجيات  البيانية،  والرسوم  والتعزيز،  األقران، 
القراءة، والتعلم القائم على االستفسار(، وختتلف هذه 
النتيجة جزئيًّا مع نتيجة دراسة حسن وآخرين )9102( 
يف  نقٌص  لديهم  األخصائيني  أنَّ  نتائجها  بيَّنت  اليت 
املعرفة حول املمارسات القائمة على األدلة العلمية يف 
نتيجة دراسة احلسني  التوحد، وختتلف جزئيًّا مع  جمال 
)1202( اليت أشارت إىل أنَّ مستوى إدراك املشاركني 
الستخدام وفاعلية املمارسات التعليمية والسلوكية املبنية 
على األدلة متوسط؛ وقد يرجع هذا االختالف إىل أنَّ 
هناك اختالفًا يف التوجه حنو استخدام املمارسات املبنيَّة 
حيث  الدراسة؛  تطبيق  اختالف  حسب  األدلة  على 
ذوي  ابلطلبة   )9102( وآخرين  حسن  دراسة  ختتصُّ 
طيف التوحد، ودراسة احلسني )1202( ابلطلبة ذوي 
فرط احلركة، وتشتت االنتباه فإنَّ الدراسة احلالية ختتصُّ 

الفكرية. اإلعاقة  ذوي  ابلطلبة 
بدرجة كبرية  موافقون  املشاركني  أنَّ  ويتضح كذلك 
ا، وقد يُعزى  جدًّا على معظم العبارات، بدرجة كبرية جدًّ
أثر  من  الفكرية  اإلعاقة  معلمو  يالحظه  ما  إىل  ذلك 
التعزيز يف سلوك الطلبة وتفاعلهم وزايدة استجابتهم حنو 
السلوك املرغوب، وحنو حُتفيزهم للتعلم، وزايدة الدافعية 
التعليمية  لدى الطلبة، ما يساعدهم على إمتام العملية 
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Her-( نبشكٍل فعَّال، كما أشارت إىل ذلك دراسة هريو
ron, 2017(، كما أنَّ التعزيز يساعد املعلم على حُتسني 

االنتباه وخفض النشاط الزائد للطلبة، ما يسهم يف إمتام 
عملية التعليم واحلصول على نتائج أفضل، كما أشارت 
إىل ذلك دراسة عبد العزيز )5102(. كذلك يالحظ 
مهمة  عامًة  املثريات  أنَّ  من  الفكرية  اإلعاقة  معلمو 
املثريات  تؤدِّي  الطلبة، كما  انتباه  جذب  يف  وضرورية 
البصرية الدور األبرز يف جذب انتباه الطلبة ذوي اإلعاقة 
الفكرية خاصًة، ملا هلا من أتثري يف عملية اجلذب ولفت 
االنتباه كثريًا، ما يساعد معلمي الطلبة على إمتام العملية 
نيت  دراسة  إليه  أشارت  فعَّال، كما  بشكل  التعليمية 
ذكرت  كذلك   ،(Knight et al., 2019) وآخرين 
أنَّ   (Goo et al., 2020) وآخرين  قوو  دراسة  نتائج 
 (iPad) طريق  عن  البصرية  الدعم  وسائل  استخدام 
الصوتية  التجزئة  طالقة  تعلم  زايدة  على  املعلم  تساعد 
تعلُّم  املعلم على حُتقيق  يساعد  قد  الطلبة، وهذا  لدى 
مهارات القراءة والكتابة املبكرة لديهم، ابإلضافة إىل أنَّ 
استخدام نظام التواصل بيكس عن طريق تبادل الصور 
يساعد معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية على استثارة 
دافعيتهم ويدفعهم إىل حدٍّ معني من االستجابة؛ ولكنها 
قد ال تكون ابلدرجة الكافية يف استخدامها مع الطلبة 
ذوي اإلعاقة البسيطة، وهذا قد يرجع إىل أنَّ املعلمني 
ودرجتها  الفكرية  اإلعاقة  شدة  حبسب  يستخدموهَّنا 
ومدى مالءمتها خلصائصهم، كما أشارت إليها دراسة 

.(Tincani & Lorah, 2011) تينكاين ولوراه 
توجد  هل  ونّصه:  األول  ابلسؤال  تعلِّقة 

ُ
امل النتائج 

املمارسات؛  تطبيق  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  األدلة يف  على  املبنيَّة 
اخلربة؟ ملتغري  تُعزى  معلميهم  نظر  وجهة  من  الفكرية 
Tests of Nor- الطبيعي التوزيع  اختبار   ُأجرِي 

اعتدالية  لفحص   )Shapiro-Wilk )اختبار   mality

للدرجة  ابلنسبة  نسبًيا  الصغرية  الفئات  يف  البياانت 
مثل:  املعلمية  االختبارات  معظم  ألنَّ  وذلك  الكلية؛ 
التباين  واختبار   ،(T-student) ستيودنت   يت  اختبار 
التباين  واختبار   ،)(Multiple-Way Anova املتعدد 
األحادي )One-way Anova( اليت تشرتط أن يكون 
توزيع البياانت طبيعيًّا؛ وألنَّ عدد املشاركني كان صغريًا 
نسبيًّا يف مجيع الفئات ابستثناء فئة "5 سنوات فأقل". 
وقد كان توزيع البياانت اعتدايل ابلنسبة للدرجة الكلية؛ 
داللة  ذات  فروق  هنالك  إذا كانت  ما  على  وللتعرف 
إحصائية يف استجاابت املشاركني طبًقا الختالف متغري 
سنوات اخلربة جرى استخدام االختبار املعلمي "حُتليل 
لتوضيح  )One Way ANOVA(؛  األحادي"  التباين 
داللة الفروق يف استجاابت املشاركني ِطبًقا الختالف 
يوضحها  النتائج كما  وجاءت  اخلربة،  سنوات  متغري 

اآليت: اجلدول 
 One Way( " نتائج اختبار " حتليل التباين األحادي )جدول رقم )6

.)ANOVA

التعليقالداللةقيمة "ف"متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

الدرجة الكلية لتطبيق املمارسات املبنية 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي 

اإلعاقة الفكرية.

.064.2032بني اجملموعات

203.817.
غري دالة داخل 

اجملموعات
14.77194157.

14.83496اجملموع

يتضح من خالل النتائج املوضَّحة يف اجلدول رقم )6( أنَّ قيمة )Sig( للدرجة الكلية ملدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج 
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الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية تُعزى ملتغري اخلربة تساوي 
)0.817( وهي أكرب من مستوى داللة )0.05(؛ مما 
يدلُِّل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
املبنّية  املمارسات  تطبيق  مدى  يف   )0.05( مستوى 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
تُعزى ملتغري اخلربة؛ حيث تتفق هذه النتيجة مع عزازي 
)2021( اليت أشارت نتائجها إىل أنَّه مل خيتلف واقع 
تطبيق املمارسات املبنية على األدلة والرباهني من وجهة 
نظر معلمي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب طيف 
التوحد ابختالف سنوات اخلربة، واخلربة قد ال يكون هلا 
أتثري؛ وذلك قد يعود إىل أنَّ حديثي التخرج قد أخذوا 
هذه املمارسات بطريقة نظرية وتطبيقية، ما سهَّل عليهم 
تطبيقها يف امليدان، أمَّا قدميو التخرج فقد يعود للخربة 
امليدانية وجتربة املعلم أساليب وممارسات متعددة خمتلفة 
وأخذ الفعَّال منها، أيًضا قد يرجع حلداثة موضوع هذه 
إىل  أدَّى  وهذا  العربية،  البيئة  يف  سيَّما  وال  املمارسات 

عدم وجود فروٍق ابختالف خربة املعلم.
 ,Mckinni( مكييِّن  دراسة  مع  النتائج  واختلفت 
2017( اليت كشفت ردود املقابلة فيها، عن أنَّ املشاركني 

أدركوا أنَّ اخلربة واإلعداد والتدريب على تنفيذ املعلمني 
املمارسات املبنيَّة على األدلة يـَُعدُّ عاماًل مساعًدا على 
ربط البحوث والتفسريات النظرية ابملمارسة والتطبيقات 
العملية؛ وقد يُعزى ذلك إىل اختالف البيئة اليت طُبقت 
ومن  عربية،  غري  بيئة  على  طبقت  إذ  الدراسة؛  عليها 

بتلك  دراية  على  التخرج  قدميي  املعلمني  أنَّ  املمكن 
املمارسات يف أثناء دراستهم للجامعة؛ ومن مثَّ تطبيقها 
يف أثناء سنوات اخلربة، ما كان له األثر يف جودة تطبيق 

املمارسات. تلك 
تعلِّقة ابلسؤال الثاين ونّصه: هل توجد فروٌق 

ُ
النتائج امل

ذات داللة إحصائية حول مدى تطبيق املمارسات املبنيَّة 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، 

من وجهة نظر معلميهم تُعزى ملتغري املؤهل التعليمي؟
 Normality of Tests ُأجري اختبار التوزيع الطبيعي
البياانت يف  اعتدالية  Wilk-Shapiro( لفحص  )اختبار 
وذلك  الكلية؛  للدرجة  ابلنسبة  نسبًيا  الصغرية  الفئات 
ألنَّ معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع 
البياانت طبيعيًّا؛ وألنَّ عدد املشاركني كان صغريًا نسبًيا 
البياانت  فئيت "دبلوم ودراسات عليا". وقد كان توزيع 
غري اعتدايل ابلنسبة للدرجة الكلية؛ وللتعرف على ما إذا 
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت 
املشاركني طبًقا الختالف متغري املؤهل التعليمي اُسُتخِدم 
 Kruskal" واالس(  )كروسكال  الالمعلمي  االختبار 
استجاابت  بني  الفروق  داللة  لتوضيح   "  Test  Wallis

املشاركني، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:
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." tseT sillaW laksurK " جدول رقم )7( نتائج اختبار
التعليقالداللةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعدداملؤهل التعليمي

الدرجة الكلية لتطبيق املمارسات املبنية على 
األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

الفكرية.

457.25دبلوم

غري دالة0.3930.822 8148.85بكالوريوس

1247.25دراسات عليا

اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
تطبيق  ملدى  الكلية  للدرجة   )Sig( قيمة  أنَّ   )7( رقم 
املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي 
تساوي  التعليمي  املؤهل  ملتغري  تُعزى  الفكرية؛  اإلعاقة 
)0.822( وهي أكرب من مستوى داللة )0.05(؛ مما 
يُدلِّل على عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائية حول 
برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق  مدى 
املؤهل  ملتغري  تُعزى  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج 
عزازي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  حيث  التعليمي؛ 
)2021( اليت أشارت نتائجها إىل أنَّه مل خيتلف واقع 
تطبيق املمارسات املبنية على األدلة والرباهني، من وجهة 
ابختالف  التوحديني  األطفال  وأخصائي  معلمي  نظر 
املؤهل العلمي. واتفقت أيًضا مع دراسة نيت وآخرين 
(Knight et al., 2019)، اليت أشارت إىل أنَّ أثر املؤهل 

كان حمدوًدا للغاية فيما يتعلق ابستخدام املمارسة املبنية 
املشاركني  مجيع  أنَّ  إىل  ذلك  يُعزى  وقد  األدلة.  على 
التخصص  درسوا  قد  العلمية  مؤهالهتم  اختالف  على 
من  بكوهَّنا  مناهجهم  يف  موجودة  فاملمارسات  نفسه، 
الضرورايت لتجويد وتطوير عملية التعليم لذوي اإلعاقة 
الفكرية، وهذا قد يكون سبب تقارب استجاابت عينة 
املؤهل  عنصر  االختالف يف  النظر عن  بغض  الدراسة 
 (Herron, 2017) العلمي. واختلفت مع دراسة هريون

اليت تشري إىل أنَّ املعلمني الذين حيصلون على مستوى 
تعليمي أعلى، مثل: درجة املاجستري أو درجة الدكتوراه، 
هم أكثر عرضة الستخدام املمارسات املبنية على األدلة 
يف الفصل الدراسي، ويرون حُتسًنا يف حُتصيل طالهبم.
توجد  هل  ونّصه:  الثالث  ابلسؤال  تعلِّقة 

ُ
امل النتائج 

فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تطبيق املمارسات 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  األدلة يف  على  املبنية 
الفكرية؛ من وجهة نظر معلميهم تُعزى ملتغري اجلنس؟

وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة 
إحصائية يف مدى تطبيق املمارسات املبنية على األدلة 
هذه  تُعزى  وقد  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة  دمج  برامج  يف 
النتيجة إىل أنَّ مجيع املشاركني على اختالف مؤهالهتم 
العلمية قد درسوا التخصص نفسه؛ فاملمارسات موجودة 
وتطوير  لتجويد  الضرورايت  من  بكوهَّنا  مناهجهم  يف 
يكون  قد  وهذا  الفكرية،  اإلعاقة  لذوي  التعليم  عملية 
عن  النظر  بغض  املشاركني؛  استجاابت  تقارب  سبب 

العلمي. املؤهل  االختالف يف عنصر 
اجلنس  ملتغري  تُعزى  معلميهم  نظر  وجهة  من  الفكرية 
 Independent Sample T-test :"استخدم اختبار "ت
املشاركني،  استجاابت  بني  الفروق  داللة  لتوضيح  "؛ 

اآليت: اجلدول  يوضحها  النتائج كما  وجاءت 
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" test-T Sample Independent :جدول رقم )8( نتائج اختبار " ت

املتوسطالعدداجلنساحملور
االحنراف 
املعياري

التعليقالداللةقيمة ت

الدرجة الكلية لتطبيق املمارسات املبنية على األدلة 
يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.

.494.044540851معلم
دالة4.3370.000

.484.361730542معلمة

يتضح من خالل النتائج املوضَّحة يف اجلدول رقم )8( أنَّ 
قيمة )Sig( للدرجة الكلية ملدى تطبيق املمارسات املبنية 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
من  أقل  وهي   )0.000( تساوي  اجلنس  ملتغري  تُعزى 
مستوى داللة )0.01(؛ مما يدلل على وجود فروق ذات 
داللة إحصائية حول مدى تطبيق املمارسات املبنية على 
األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية تُعزى 
املتوسط  أنَّ  تبني  حيث  اإلانث؛  لصاحل  اجلنس  ملتغري 
احلسايب لديهن أعلى منه لدى الذكور؛ حيث تتفق هذه 
أوضحت  اليت   ،)2021( احلسني  دراسة  مع  النتيجة 
نتائجها أنَّ هناك فروقًا ذات داللة إحصائية تعود ملتغري 
اجلنس؛ إذ تبني أنَّ املعلمات لديهن مستوى أعلى يف 
تطبيق املمارسات الفعَّالة، وقد يُعزى إىل أنَّ املعلمات 
أكثر شغًفا يف البحث عن طرق وأساليب علمية ذات 
جدوى مع الطلبة، كما نرى أنَّ هذه النتيجة قد ترجع 
إىل االختالف يف أنَّ املعلمات حيرصن على استخدام 
الطلبة  تدريس  عند  تعلمنها  اليت  الفعَّالة  املمارسات 
ذوي اإلعاقة الفكرية، على حني قد مييل املعلمون إىل 
تطبيق املمارسات التقليدية أو السائدة يف املدرسة كما 
أشارت إىل ذلك دراسة احلسني )2021(؛ واختلفت 
النتيجة مع دراسة عزازي )2021( اليت أظهرت  هذه 
نتائجها عدم وجود فروٍق إحصائية بني درجات املعلمني 

واملعلمات يف واقع تطبيق املمارسات املبنية على األدلة 
مجيع  أنَّ  إىل  ذلك  يرجع  وقد  اجلنس،  ملتغري  تُعزى 
ومتشاهبون  األكادميية  دراستهم  يف  متقاربون  املشاركني 

يف أوضاع العمل.
توجد  هل  ونّصه:  الرابع  ابلسؤال  املُتعلِّقة  النتائج 
تطبيق  مدى  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
املمارسات املبنيَّة على األدلة يف برامج دمج الطلبة 
ذوي اإلعاقة الفكرية؛ من وجهة نظر معلميهم تُعزى 

التدريبية؟ الدورات  ملتغري 
 Normality  of  Tests الطبيعي  التوزيع  اختبار  ُأجري 
)اختبار Wilk-Shapiro( لفحص اعتدالية البياانت يف 
وذلك  الكلية؛  للدرجة  ابلنسبة  نسبًيا  الصغرية  الفئات 
ألنَّ معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع 
البياانت طبيعيًّا؛ وألنَّ عدد املشاركني كان صغريًا نسبًيا 
مجيع الفئات ابستثناء فئة "1-3 دورات". وقد كان توزيع 
البياانت غري اعتدايل ابلنسبة للدرجة الكلية؛ وللتعرف 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كانت  ما  على 
يف استجاابت املشاركني طبًقا الختالف متغري الدورات 
)كروسكال  الالمعلمي  االختبار  اُسُتخِدم  التدريبية؛ 
داللة  لتوضيح  "؛   Test  Wallis  Kruskal" واالس( 
الفروق بني استجاابت املشاركني، وجاءت النتائج كما 

اآليت: اجلدول  يوضحها 
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" Test Wallis Kruskal " جدول رقم )9( نتائج اختبار
التعليقالداللةقيمة مربع كايمتوسط الرتبالعددالدورات التدريبية

الدرجة الكلية لتطبيق املمارسات املبنية 
على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي 

اإلعاقة الفكرية.

2544.70ال يوجد

غري دالة2.2120.530

3546.90من 1 -3 دورات تدريبية.

31049.65 – 6 دورات تدريبية.

2755.46أكثر من 6 دورات تدريبية.

رقم  اجلدول  املوضَّحة يف  النتائج  يتضح من خالل 
تطبيق  ملدى  الكلية  للدرجة   )Sig( قيمة  أنَّ   ،)9(
املمارسات املبنية على األدلة يف برامج دمج الطلبة ذوي 
تساوي  التدريبية  الدورات  ملتغري  تُعزى  الفكرية  اإلعاقة 
)0.530( وهي أكرب من مستوى داللة )0.05(؛ مما 
يُدلُِّل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 
برامج  يف  األدلة  على  املبنية  املمارسات  تطبيق  مدى 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية تُعزى ملتغري الدورات 
عزازي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  حيث  التدريبية؛ 
)2021( اليت أشارت نتائجها إىل أنَّه مل خيتلف واقع 
تطبيق املمارسات املبنية على األدلة والرباهني من وجهة 
نظر معلمي وأخصائي األطفال ذوي اضطراب طيف 
ذلك  يُعزى  وقد  التدريبية؛  الدورات  ابختالف  التوحد 
إىل أنَّ التدريب مل يُكن على أيدي خمتصني ذي كفاءة 
الدورات  هذه  أنَّ  أو  الفكرية،  اإلعاقة  جمال  يف  عالية 
كانت قصرية ال تستويف املعايري املطلوبة للتدريب على 
على  ركزت  الدورات  تكون  قد  أو  املمارسات،  هذه 
اجلانب النظري فقط، وأغفلت اجلانب التطبيقي، مما قد 
يفقد املعلمون واملعلمات الكثري من املعارف واملهارات 

التفصيلية.
دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  ختتلف  حني  على 
ذات  فروق  وجود  إىل  أشارت  اليت   )2021( احلسني 
داللة إحصائية، تعود ملتغري عدد الربامج التدريبية لصاحل 
الذين لديهم عدد أعلى من الربامج التدريبية، واختلفت 
 ,.al et Knight) نتائج دراسة نيت وآخرين أيًضا مع 
تلقوا  الذين قد  الرتبية اخلاصة  أفاد معلمو  إذ  2019)؛ 

أي نوٍع من التدريب املتعلق ابملمارسة يف العام املاضي، 
ابستخدام هذه املمارسة أكثر بكثري من املعلمني الذين 
مع  أيًضا  واختلفت  املهيِّن.  التطور  هذا  مثل  يتلقوا  مل 
نتائجها  دراسة ويلكر (Welker, 2018) اليت أظهرت 
يف  مهمان  والتدريب  الدعم  أنَّ  يعتقدون  املعلمني  أنَّ 
مع  أيًضا  واختلفت  اإلعاقة.  ذوي  الطالب  تدريس 
دراسة مكييِّن (McKinnie, 2017) اليت أشارت إىل أنَّ 
الرتبية  التدريب ملعلمي  مجيع املشاركني يعتقدون أبمهية 
األدلة،  املبنية على  للممارسات  التطبيق  لزايدة  اخلاصة 
ويرى أنَّ ذلك قد يرجع إىل طبيعة ودرجة التدريب الذين 
تلقوه، وتطبيق التدريب من اجلانب النظري والتطبيقي، 
التدريب،  أثناء  يف  املعلمني  قبل  من  الفعَّالة  واملشاركة 
والتدريب على أيدي متخصصني ذوي كفاءة عالية، ما 
يسهم يف رفع جودته؛ إذ نؤكد على أمهية التدريب يف 
رفع مستوى تطبيق معلمي اإلعاقة الفكرية للممارسات 
الدراسات  نتائج  تدعمه  ما  وهذا  األدلة،  على  املبنية 
التجريبية كدراسة سوير (Sawyer, 2015) اليت أشارت 
نتائجها إىل أنَّ التدريب قد َحُسَن بشكٍل فعَّال من دقة 
معرفة املعلم ابملمارسات، وأنَّ املدرسني كانوا قادرين على 
تنفيذ خطط مصممة ذاتيًّا مبستوايت عالية من الدقة يف 
الفصل؛ إضافًة إىل ذلك اإلشارة إىل أنَّ التدريب على 
قد يكون منوذًجا صاحلًا  األدلة  املبنية على  املمارسات 

اجتماعيًّا لدعم املعلمني املبتدئني.
اخلالصة والتـوصيـات: 

وفًقا للنتائج اليت توصَّلت إليها الدراسة، نُوصي ابآليت:
الرتبوي  وامليدان  البحوث  نتائج  بني  الفجوة  سدُّ 
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إبعداد دورات تدريبية نظرية وتطبيقية، تستهدف توعية 
املعلمني واملعلمات مبفهوم املمارسات املبنية على األدلة، 

وكيفية تطبيقها مع الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.
املبنية  املمارسات  تطبيَق  واملعلمات  املعلمني  إلزام 
استخدام  عدَم  املدارس  تُلزم  أنظمة  بسنِّ  األدلة  على 
ممارسات غري مبنية على األدلة، عند تعليم الطلبة ذوي 

الفكرية. اإلعاقة 
جبميع  الئحة  تضم  عربية  بياانت  قاعدة  إنشاء 
املمارسات القائمة على األدلة مع الطلبة ذوي اإلعاقة 
من  جمموعة  قبل  من  ابستمرار  وحُتديثها  الفكرية، 

اجملال. هذا  يف  املتخصصني 
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اللساين-  التمثيل  الرتكيبية-  البنية  اجلملة-  توليد  املفتاحية:  الكلمات 
السمات. االقتصاد-  االشتقاق- 

القيود االقتصادية األدنوية اليت افرتضها  البحث لدراسة   امللخص: يسعى 
الربانمج األدنوي )تشومسكي: 1993 -1995-2000- 2001- وما بعدها( 
العربية  العربية، وذلك حماولة ملعرفة مدى استجابة اجلملة  اللغة  يف ضوء مناذج من 
وبنية  اجلمل  لتوليد  الوظيفية  ومدى كفايتها  االقتصادية،  القيود  لتلك  ومالءمتها 
الرتاكيب النحوية؛ فاملبدأ االقتصادي العام يف الربانمج األدنوي يُقرر عمل اقتصاٍد 
حلدٍّ أدنوي يف العملية التمثيلية للبنية الرتكيبية ابإلبقاء على التصورات الضرورية فقط؛ 
وكذلك يف العملية االشتقاقية للعمليات النحوية؛ حيث يكون ابالختصار يف آليات 
القيود االقتصادية املندرجة  البحث جمموعة من  النحوي وإجراءاته. ويناقش  التوليد 
واجلانب  اللساين  التمثيلي  اجلانب  مع  تتفاعل  واليت  العام،  االقتصاد  مبدأ  حتت 
احلل  ومبدأ  التام،  التأويل  مبدأ  أمهها:  ومن  اجلُمل؛  لبنيات  التوليدي  االشتقاقي 
األخري، ومبدأ اإلرجاء، ومبدأ اجلشع، ومبدأ احمللية، وذلك ابستخدام أمثلة تطبيقية 
األدنوية  االقتصادية  للقيود  مناسب  لتحليل  للوصول  املختلفة؛  العربية  اجلمل  من 

للعربية.    وفَقا 

Keywords: generating sentence- syntactic structure- lin-
guistic representation- derivation- the economy- features. 

Abstract: The search seeks to study the economic principles 
suggested within the Minimalist Program framework (Chomsky: 
1993, 1995, 2000, and after) based on Arabic structures in order 
to figure out which response and to which extend these economic 
principles could be applied to Arabic, as well as its capability to 
generate sentences and syntactic structures. The general Princi-
ple of Economy implies an economic effort to minimize the level 
of linguistic representation of syntactic structures by requesting 
only the conceptual necessity; it also keeps the syntactic opera-
tions to minimum. An addition, the search discusses some eco-
nomic constraints that are substance of the general principle of 
economy and shows how they interact with the linguistic repre-
sentation besides the derivation of generative sentence structures 
such as the principles of full interpretation, last resort, procras-
tinate, greed, and locality through using a variety of Arabic ap-
plied examples to offer an appropriate analysis of the economic 
principle according to Arabic language.                         
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أمهية البحث:
أتيت أمهية البحث يف اجلوانب الرئيسة اآلتية: 

أواًل: أنَّ الربانمج األدنوي هو آخر مراحل تطورات 
اللسانيات التوليدية.

الربانمج  عنوان  هي  االقتصادية  الفكرة  اثنًيا:   
Minimalist توضح  أدنوي  األدنوي وأساسه؛ فكلمة 
للقارئ مدى أمهية املبدأ االقتصادي األدنوي، وعالقته 

وتطبيقاته.  وإجراءاته  ابلربانمج 
 اثلثًا: أنَّ اللغة العربية ذات الغين التصريفي والتنوع 
البحث  تطورات  تواكب  زالت  وما  كانت  الرتكييب 

الرتكييب. املستوى  نظرايت  يف  سيما  ال  اللساين، 
 رابًعا: ستتم معاجلة فكرة البحث جبانبيها النظري 

والتطبيقي.  
إشكالية البحث:

تكمن مشكلة البحث يف عدة أمور، من أمهها: 
الربانمج  يف  االقتصادية  الفكرة  مفهوم  أواًل: 
اجلمل  وتوليد  اللساين  التمثيل  يف  ودورها  األدنوي، 

اإلنسانية.  للغة  النحوية  والرتاكيب 
هذه  تُقّرِره  وما  االقتصادية،  القيود  ماهية  اثنًيا: 
واالشتقاقات  اللساين  التمثيل  يف  إجراءات  من  القيود 

النحوية.
تركيب  على  االقتصادية  القيود  أتثري  مدى  اثلثًا: 

لرتاكيبها. ومالءمتها  العربية،  اجلملة 
رابًعا: ندرة الدِّراسات يف املكتبة العربية اليت تناولت 
القيود االقتصادية األدنوية يف العربية بوجٍه خاص، وعدم 
تكاملها يف مناقشة القيود االقتصادية بشكل تطبيقي؛ 
ففي اجململ جندها تناولت القيود االقتصادية عَرًضا يف 
النقاشات، أو متحوَّرت يف طرحها على اجلانب النظري 
دون التطبيقي، أو تورد أمثلتها التطبيقية من لغات أخرى 
كالفرنسية واإلجنليزية. وهذا –وال شك- ال يعني القارئ 
العريب على فهم الفكر االقتصادي األدنوي تطبيقيًّا يف 
تراكيب اللغة العربية. وحسب اطالع الباحث ال توجد 

صة متكاملة يف القيود االقتصادية األدنوية  دراسة متخصِّ
بتطبيقات عربية. 

منهج البحث:
التحليلي؛  الوصفي  املنهج  على  البحث  اعتمد 
حيث إنَّه املنهج املناسب لدراسة نظرية حديثة ووصفها 
)احلّد األدنوي وقيوده االقتصادية(، وحتليل هذه املبادئ 

تطبيقيًّا يف ضوء النماذج العربية. 
أهداف البحث:

يقف البحث على جمموعة من األهداف، أمهها:
 أواًل: شرح مفهوم الفكرة االقتصادية ودورها يف الربانمج 
فيها. واألسس  املصطلحات  أهم  وتوضيح  األدنوي، 
 اثنًيا: استعراض القيود االقتصادية، ومعرفة مبادئ 

كل قيٍد وأهم اإلجراءات املطلوبة لتنفيذه.
 اثلثًا: حتليل اجلملة العربية وفق القيود االقتصادية؛ 
تؤدِّيه  الذي  التحليل، والدور  نتائج هذا  للوقوف على 
تلك القيود يف متثيل بنية اجلملة العربية الرتكيبية ونظام 

توليدها.  
رابًعا: املسامهة يف إثراء املعرفة اللغوية العربية أبحباث 
النظرايت الرتكيبية احلديثة يف ضوء تراكيب اللغة العربية.

خطة البحث:
تنقسم الدراسة إىل ستة مباحث وخامتة: املبحث 
يُعطي  والتعريف:  املاهية  األدنوي،  الربانمج  األول- 
يف  وموقعه  األدنوي  الربانمج  عن  مقدمة  املبحث 
اللسانيات التوليدية، وأهم املفاهيم واإلجراءات اخلاصة 
التوليدية  اللسانيات  نظرايت  وبني  بينه  والفروق  به، 
األدنوية:  االقتصادية  القيود  الثاين-  املبحث  السابقة. 
يوضح املبحث هدف مبدأ االقتصاد العام وجانبيه، وما 
الثالث-  املبحث  اقتصادية خمتلفة.  قيود  منه من  تفرع 
مبدأ التأويل التام: يتناول املبحث تعريف املبدأ، وموقع 
التطبيقية  األمثلة  منه، ويُعطي بعض  الصورية  السمات 
وفق هذا املبدأ. املبحث الرابع- مبدأ احلل األخري: يُقدُِّم 
نقل  عمليات  )تسويغ(  اقتصاد  املبدأ ودوره يف  مفهوم 
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العربية.  من  عليه  التطبيقات  بعض  ويطرح  السمات، 
عملية  أثر  يشرح  اإلرجاء:  مبدأ  اخلامس-  املبحث 
املبحث  العربية.  اجلملة  توليد  يف  السمات  نقل  إرجاء 
السادس- مبدأ اجلشع: يوضح املبحث فكرة هذا املبدأ، 
وأمهيته يف إمكانية نقل السمات من عدمها، وتطبيقاته 
يف العربية. املبحث السابع- مبدأ احمللية: يتناول املبحث 
فكرة هذا املبدأ ودوره يف اقتصاد عمليات نقل السمات 
يف االشتقاق، ويوضح ذلك من خالل تراكيب عربية. 
دور  حول  الدراسة  إليه  توصلت  ما  أهم  اخلامتة،  ويف 
القيود االقتصادية يف نظام توليد اجلمل وبنية الرتاكيب 
يف  وكفايتها  االقتصادية  القيود  هذه  وموقع  النحوية، 

العربية.  اللغة  التطبيقية يف ضوء  النماذج 
املبحث األول- الربانمج األدنوي، املاهية والتعريف:
وهي  الرئيسة،  البحثية  الفكرة  نستهل  أن  قبل 
العريب،  الرتكيب  األدنوية من خالل  االقتصادية  القيود 
ملا  وقضاايه؛  األدنوي  للربانمج  نُقدَِّم  أن  الضروري  من 
له ارتباط بقيوده االقتصادية ودوافع وجودها ووظيفتها 
 Minimalist يف الربانمج؛ حيث يـَُعدُّ الربانمج األدنوي
Program الذي انطلقت أُوىل مناذجه عام )1993( 

عرب الورقة املوسومة بـ "الربانمج األدنوي يف النظرية اللغوية 
A Minimalist Program for Linguistic Theory

استهلها  اليت  التوليدية  اللسانيات  مراحل  أحدث   

الرتكيبية"  "الُبىن  كتابه  Chomskyيف  تشومسكي 
)1957(. ويـَُعدُّ الربانمج األدنوي مقاربة حديثة للقواعد 
الرتكيبية يف املدرسة التوليدية، وظهوره كان نتيجة طبيعية 
السابقة  التوليدية  النظرية  لنماذج  املنهجية  للتطورات 
َم الربانمج منوذًجا متطورًا من الدرس  ومثارًا هلا؛ فقد قدَّ
أو  الكلية  مقارابت: كالقواعد  من  سبقه  ملا  اللغوي 
النحو الكلي؛ لذلك يؤكد تشومسكي على أنَّ الربانمج 
األدنوي يـَُعدُّ تقدًما يف الدرس اللغوي ال تغيريًا يف اجتاهه 
الربانمج  زال  فما  ابقر، 2002م، ص190(.  )انظر: 
األدنوي متماشًيا مع األجبدايت الكربى اليت جاءت هبا 

اللسانيات التوليدية يف مراحلها املبكرة، إال أنَّ الربانمج 
املفاهيم  من  جمموعة  تبىنَّ  ذاته-  الوقت  –يف  األدنوي 
املستحدثة اليت جعلت منه منوذًجا متميزًا عن غريه من 
النماذج التوليدية السابقة، واليت كان هلا األثر الواضح يف 
جتديد النظرية التوليدية من حيث املصطلحات واألسس 

واإلجراءات، ومن أهم تلك املفاهيم ما يلي:  
Linguistic Rep- ين األول: ما خيصُّ التمثيل اللسا

أدنويٍّ  حدٍّ  إىل  مستوايته  قـُلَِّصت  فقد   ،resentation

 Optimal انطالقًا من فكرة التصميم األمثل ،Minimal

للملكة   Perfect System الكامل  والنظام   ،Design

التصور  Faculty Language، وذلك ابعتماد  اللغوية 
الضروري فقط )انظر: أبو عاصي، 2007م، ص158 
& يعلوي واملالخ، 2016م، ص400(. مبعىن آخر: 
على  مقصورًا  للجملة  البنيوي  التمثيل  يكون  أن  جيب 
العناصر الضرورية لتوليدها، وإلجناز هذا املفهوم تقلصت 
مستوايت التمثيل من أربعة مستوايت يف نظرية العمل 
Struc- Deep 1981م(: وهي البنية العميقة )والربط 

ture، والبنية الّسطحّية Surface Structure، والصورة 

 Logic املنطقّية  والصورة   ،Phonetic Form الصوتّية 
Form إىل مستويني يف الربانمج األدنوي: الصورة الصوتية 

والصورة املنطقية )السعيدي، 2005م، ص30(. ويعود 
سبب تقليص مستوايت التمثيل يف هذ الربانمج إىل أنَّ 
متطلبات امللكة اللغوية تستلزم تفاعل األنساق اخلارجية 
من  األنساق  تلك  تطلبه  ما  مع  فقط،  )الوجاهية( 
نظامني:  من خالل  يتحقق  وذلك  تصورية،  معلومات 
مها التصوري اإلدراكي )الصويت(، والتصوري القصدي 
حصر  تستوجب  إذن  هنا  التصور  فضرورة  )الداليل(؛ 
مستوايت اللغة يف الصورة الصوتية والصورة املنطقية دون 
مستوى البنية العميقة ومستوى البنية السطحية، اللذين 
 Interface خيالن بشروط املقروئية يف املستوى الوجاهي
الفهري، 2010م، ص6(. )الفاسي  اللغة  أنساق  مع 
 Derivation االشتقاق  نظام  خيصُّ  ما  الثاين: 



د. سويلم فريج سلمان العطوي: القيود االقتصادية األدنوية: مناذج يف ضوء اللغة العربية178

واإلجراءات النحوية Operations Syntactic املتناولة 
النماذج  متيَّزت  فقد  املدروسة،  الظواهر  تفسري  يف 
واالختصار   Simplicity ابلبساطة  األدنوية  النحوية 
Reduction، واإلجياز Redundancy Nun ابستخدام 

اآلليات  من  أدىن  وحبدِّ  الفرضيات،  من  معني  عدٍد 
يف  االقتصادية  القيود  من  جمموعة  وبفرض  واألدوات، 
أنظمة االشتقاق )الفاسي الفهري، 1998، ص 17-

20(. ومن صور البساطة االجتاه حنو البحث يف املبادئ 
الوصفية  القيود والتقنيات  للغة على حساب  التفسريية 
ذات التنظري الداخلي؛ فمثال: جرى االستغناء عن قيود 
التحتية واالجتاه ملبادئ أعم منها كقيود احمللية، ومن صور 
االختصار: التقليل من املقوالت الوظيفية املتعددة يف نظرية 
العمل والربط إىل عدٍد أدىن يف الربانمج األدنوي كالزمن 
والتطابق، ابإلضافة لإلجياز يف التحويالت ابختزاهلا إىل 
أقل عدٍد ممكن، ودافع البساطة واالختصار واإلجياز يف 
من  عليا  ملستوايت  الوصول  أنَّ  هو  األدنوي  الربانمج 
التفسري اللغوي يستلزم استغناء اآللة النحوية عن مجيع 
أشكال التعقيد واحلشو؛ ألنَّ نظام احلوسبة املسؤول عن 
الصوت  ربط  مهمته  األدنوي  الربانمج  االشتقاقات يف 
ابملعىن ضمن عمليات بسيطة يف ضوء جناعة العمليات 
)انظر:  احلاسويب  التعقيد  مع  تتوافق  ال  اليت  احلاسوبية 
لذلك  ونتيجة  2016م، ص400(.  ويعلوي،  املالخ 
كان من الضروري أن تكون املبادئ والقيود والتمثيالت 
صياغة  ذات  األدنوي  الربانمج  يف  واالشتقاقات 
الفهري، 2010م، ص6(. )الفاسي  اقتصادية  أدنوية 

الثالث: من املفاهيم اجلديدة يف الربانمج األدنوي 
والنسق   Lexicon املعجمي   املكون  إضافة  كذلك 
النظام  يف   System  Computational احلاسويب 
النحوي للغة )Chomsky, 1995a, p226(، فقد رسم 
املنهج التوليدي تصورًا لقواعد اللغة البشرية قائًما على 
اجلُملية،  البنية  توليد  عملية  تنطلق  ومنهما  مكونني، 
مفردات  حيوي  الذي  الوعاء  هو  املعجمي  فاملكون 

لغوية بسماهتا املختلفة: )الصوتية، الداللية، الصرفية(، 
)عدد   Numeration التعداد  منظومة  إىل  ويُقدُِّمها 
لبناء الرتكيب(؛  املرات اليت ُتستخدم فيها كل معجمة 
حىت تكون مهيأة لالشرتاك يف النسق احلاسويب؛ حيث 
ما  أبقل  االشتقاق  نظام  يف  اللغوية  الوحدة  تشارك 
املسؤول  فهو  احلاسويب  النسق  أمَّا  زايدة.  ودون  ميكن 
)أبو  التمثيل  عمليات  وتصميم  االشتقاقات  توليد  عن 
تلخيص  وميكن  ص159-158(.   ،2007 عاصي، 
عمل النسق احلاسويب يف أربع عمليات أساسية يف نظام 
 :)Chomsky, 1994. p10( هي كاآليت  االشتقاق، 

االنتقاء Select: وجتري هذه العملية ابنتقاء جمموعة 	 
حتت  املعجم،  وعاء  من  املعجمية  الوحدات  من 
اجلملة  تركيب  متطلبات  حسب  التعداد  عنصر 

واحلوسبة.  االشتقاق  عمليات  يف  للدخول 
الضم:Merge وذلك بضم املفردات واملركبات اللغوية 	 

، وعملية الضم هذه تتم  لتكوين مجلة مقبولة حنوايًّ
أو  أقواٍس  يف  متثيلها  )ميكن  إسقاطات  شكل  يف 
س  الفعلي)  اإلسقاط  أمهها:  شجرية(،  تفريعات 
الرتكيبية  البنية  يف  اإلسقاطات  أعمق  وهو  ف( 
والذي حيتويه اإلسقاط الزمين )س ز( الذي بدوره 
حيتويه اإلسقاط املصدري )س مص(، وحيوي كل 
إسقاط على رأٍس وخمصٍَّص وفضلة، كما يوضحها 

اآلتية: التمثيلية  التقويسات 
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النقل:Move وتتم بنقل عناصر حمددة داخل عملية  -
خمصص  آلخر،  إسقاط  رأس  )مثل:  االشتقاق 
العناصر  نقل  عمليات  وحتكم  آلخر(،  إسقاط 
عملية  تتم  وال  عامة،  قيود  الرتكيبية  البنية  داخل 
النقل إال مبوجب مسة معينة أو فحص مسة معينة، 
كنقل عنصر الفعل من رأس اإلسقاط الفعلي لرأس 
املقولية كما  الفعل  مسة  لفحص  الزمين  اإلسقاط 

الحًقا تفصيله  سيأيت 
فيها  - ينشطر  اليت  املرحلة  وهي   Spell-out:التهجية

والصورة  الصوتية  الصورة  صورتني:  إىل  االشتقاق 
املنطقية.

وميكن أن جنمل عمل النظام النحوي يف الربانمج 
األدنوي يف الرسم البياين اآليت:

2( النظام النحوي يف الربانمج األدنوي:

ذكرها،  اآلنف  األدنوي  الربانمج  مفاهيم  شرح  وبعد 
ندرك أنَّ الربانمج مرَّ يف اجململ بثالث عمليات جتديدية 
يف أدبيات اللسانيات التوليدية؛ متثلت يف االستغناء عن 
بعض املبادئ يف النماذج التوليدية السابقة، مثل: البنية 
مبادئ  وإضافة  الوصفية،  القيود  والسطحية-  العميقة 
احلاسويب،  والنسق  املعجمي  املكون  مثل:  جديدة، 
وإضفاء مسة البساطة واالختصار واإلجياز واألدنوية على 
أدوات الربانمج وإجراءاته؛ كفرض قيود اقتصادية. وقد 
حاول تشومسكي يف هذا الربانمج تبسيط ما سبق من 
ر نظام اللغة املتمثلة  النماذج التوليدية للوصول آللية تُفسِّ
يف "النحو" بشكل مبسط دون تعقيد وكثرة إجراءات 
الصياغة  أو يف  اللساين  التمثيل  وحشو، سواء كان يف 
الصورية أو اإلجراءات االشتقاقية التوليدية؛ هبدف معرفة 
إىل أي درجة تتسم اللغة ابإلحكام والكمال؟ وهبدف 

الوصول خلصائص عامة للغات البشرية عرب نظرية شاملة 
 .)Chomsky, 1995a, p9( وعامة وذات بساطة

املبحث الثاين- القيود االقتصادية األدنوية:   
التجديدية  األدنوي ومسامهته  للربانمج  التقدمي  بعد 
يف اللسانيات التوليدية، واليت من أمهها: التوجه للبساطة 
واالختصار والُبعد عن التعقيد، ميكن لنا مناقشة القيود 
الربانمج. وكما أوضحنا سابًقا،  االقتصادية ودورها يف 
أنَّ النماذج النحوية يف الربانمج األدنوي تتميز أبهنا ذات 
احلوسبة  واقتصادية، وبذلك ختضع عمليات  أدىن  حدٍّ 
Eco- االقتصاد مبدأ  وهو  عام  ملبدأ  فيها   واالشتقاق 

تكوين  يف  األساس  يـَُعدُّ  والذي   Principle  nomic

الربانمج األدنوي. وهذا املبدأ له جانبان؛ األول: اقتصاٌد 
يف التمثيل Representation of Economy، ويهدف 
تقليص  يف  املاثل  "التبسيط  إىل  سابًقا-  أشران  –كما 
مستوايت التمثيل النحوي ملستويني وجاهيني، يرجعان 
ونظام  إدراكي،  نطقي  نظام  إجنازيني:  نظامني  إىل 
حبيث  2016م، ص10(؛  )سرور،  قصدي"  تصوري 
تقوم عملية احلوسبة ابقتصاد يف التمثيل اللساين، وذلك 
بعدم وجود أية عناصر ال يلزم منها تركيب اجلملة )أبو 
عاصي، 2007م، ص158(. واجلانب الثاين: اقتصاٌد 
ال  حبيث  Derivation؛   of  Economy االشتقاق  يف 
ُتضمَّن عمليات االشتقاق احلوسبية أي خطوات زائدة، 
املستطاع  حسب  الالزمة  اخلطوات  على  يقتصد  بل 
اجلملية  البنيات  لتوليد  اإلجرائية  العمليات  إلجناز 

.)381،366 2010م، ص  )غلفان، 
وقد تفرعت من مبدأ االقتصاد العام بشقيه التمثيلي 
واالشتقاقي جمموعة من القيود االقتصادية؛ فمن جانب 
 of  Principle اقتصاد التمثيل تفرع مبدأ التأويل التام
 Output اخلرج  التأثري يف  وقيد   Interpretation Full

احلل  مبدأ  تفرع  االشتقاق  اقتصاد  ومن   ،Condition

 ،Procrastinate ومبدأ اإلرجاء ،Resort Last األخري
وهذا   ،Locality احمللية  ومبدأ   ،Greedاجلشع ومبدأ 
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التقسيم يف االقتصاد ما بني التمثيل اللساين وعمليات 
عن  االقتصاد  من  قسم  انعزال كل  يعين  ال  االشتقاق 
اآلخر، بل يكمل بعضهما اآلخر يف سبيل تعزيز مبدأ 
وهذه  ص34(.  )السعيدي،2005م،  العام  االقتصاد 
املبادئ املتفرعة حتكم عمليات التمثيل اللساين وعمليات 

االشتقاق احلوسبية لتوليد البنيات اجلُملية. 
مبدأ  عن  البحث  يف  النقاش  بقية  وسيكون 
االقتصاد، وشرح ما تفرع منه من قيود اقتصادية متثيلية 
العربية.  اللغة  من  عليها  تطبيقات  وعرض  واشتقاقية، 
 of Principle:التام التأويل  الثالث - مبدأ  املبحث 

 Interpretation  Full

التمثيل  مبستوى  مقيٌد  االقتصادي  القيد  وهذا 
)الصورة  الرتكيبية  للبىن  الصياغة  صورة  يف  اللساين 
الصوتية، والصورة املنطقية(، وينصُّ هذا املبدأ اليت تعود 

يلي:  ما  على  )1986م(  إىل  بدايته 
3( مبدأ التأويل التام׃ "جيب أن يؤول كل عنصر 
مسوًغا  يكون  وأن  واملنطقية،  الصوتية  الصورتني  يف 

 )licensed (" )السعيدي،2005م، ص35(. 
وكما يظهر من )1( فإنَّ مبدأ التأويل التام يرتكز 
على ركنني، ومها: أواًل- التأويل التام للعناصر املشرتكة 
يف التمثيل اللساين، اثنًيا- وجود دور صويت وداليل لكلِّ 
تلك العناصر املشاركة. وأي فشٍل يف عملية التأويل التام 
الصوتية  الصورة  يف   Crash الفشل  إىل  سُيفضي  هذه 
الرتكيب  يف  فشل  مثَّ  ومن  النحوي،  للتمثيل  واملنطقية 
أية  دخول  عدم  يضمن  اإلجراء  هبذا  واملبدأ  النحوي، 
عناصر زائدة يف البنية ال متلك أدوارًا حمورية يف الصورة 
2010م،  وآخرون،  غلفان  )انظر:  واملنطقية  الصوتية 
ص  2005م،  السعيدي،   & ص366  ص378، 

 .)35-34
السياق أن نوضح فكرة أتويل  بنا يف هذا  وجيدر 
السمات يف الربانمج األدنوي؛ ملا هلا ارتباط صريح يف 

االقتصادية  املبادئ  من  وغريه  التام  التأويل  مبدأ  عمل 
األخرى؛ فاملفردات املشاركة يف عملية التمثيل اللساين 
أتيت من الوعاء املعجمي خبصائص فرادية ومسات صورية 
 ,Chomsky( احلوسبة  نظام  يف  أتثرٍي  ذات  متنوعة 
السمات  تنقسم  انحية  فمن   ،)3  chapter  ,1995b

من حيث نوعها إىل: مسات مقولية )اسم+، فعل+(، 
مؤنث+،  مذكر+،  )اجلنس:  لألمساء  صرفية  ومسات 
العدد: مفرد+، مجع+(، ومسات إعرابية لألمساء )رفع+، 
)ماضي+،  زمنية  فعلية  ومسات  جر+(،  نصب+، 
مذكر+،  )اجلنس:  وتطابقية  مستقبل+(،  مضارع+، 
مؤنث+، العدد: مفرد+، مجع+، الشخص:1 متكلم، 
الرتكيبية  للبنية  2 خماطب، 3 غائب(، ومسات وظيفية 

الزمنية(.  )املصدرية، 
ومن انحية أخرى تنقسم هذه السمات من حيث 
التنبؤ هبا  أتويلها إىل اآليت: أواًل- مسات صورية ميكن 
)مؤولة Interpretable( من صورهتا اللفظية يف الوعاء 
ا متلك قيمة Valued، مثل: السمات  املعجمي، مبعىن أهنَّ
املقولية ومسات األمساء الصرفية. اثنًيا- مسات صورية ال 
ميكن التنبؤ هبا )غري مؤولة Uninterpretable ( خترج 
ا ال  من املعجم دون أتويل لكنها قابلة للتأويل، مبعىن أهنَّ
متلك قيمة Unvalued حىت تدخل يف نظام احلوسبة، 
مثل: مسات األمساء اإلعرابية، ومسات األفعال التطابقية. 
اثلثا- مسات وظيفية غري قابلة للتأويل، مثل: مسة الزمن 
واملصدرية، فهذه مسات ليس هلا صورة )غري صورية( يف 
اللفظ املعجمي، بل هي من اختصاصات املبادئ العامة 
)انظر: غلفان وآخرون، اللسانيات التوليدية، ص368 

& السعيدي، 2005م، ص47(. 
الداللية  السمات  خبالف  الصورية  والسمات 
للتأويل(، هي  )قابلة  أو غري مؤولة  سواء كانت مؤولة 
من  والتوافق  الضم  مثل  النحوية،  للعمليات  منظورة 
 Biberauer and( خالل عمليات االشتقاق واحلوسبة
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أو  املؤولة  الصورية  فالسمات   .)Roberts, 2015, p3

اللساين ويتم أتويلها  التمثيل  للتأويل تشارك يف  القابلة 
ال  فهي  الوظيفية  السمات  أمَّا   ،Delete مُتحى  مث 
للتأويل،  قابلة  غري  ا  ألهنَّ التمثيل؛  عمليات  يف  تشارك 
فهي حتذف Erasure فقط )يعلوي واملالخ، 2017م، 
ص175 (. يفرق تشومسكي بني عمليت حمو وحذف 
السمات، فعملية احملو: تـمحى السمة "س" بـمعىن أنَّ” 
س" مقصاة بشكل هنائي، وال ميكن بذلك النَّفاذ إليها 
مطلًقا يف أي عملية تركيبية يف نظام احلوسبة، أمَّا عملية 
حذف السمات: فُتحذف السمة "س"؛ حبيث تصبح 
مسموح  لكن  املنطقية،  الصورة  يف  منظورة  غري  "س" 
النفاذ إليهـا فـي نظام احلوسبة. والسمات القابلة للتأويل 
بينما  لألمساء،  اإلعرابية  كالسمة  حُتذف  وال  مُتحى 
القوية  املقولية  الفعل  حُتذف كسمة  الوظيفية  السمات 

    .)Chomsky, 1995a, p11(
والسؤال املطروح بعد ذلك هو: ما موقع هذه السمات 
الصورية املختلفة من مبدأ التأويل التام؟ ولإلجابة عن هذا 
السؤال جتدر اإلشارة إىل أنَّ مبدأ التأويل التام يستوجب 
حذف السمات غري املؤولة من عمليات التمثيل اللساين 
ونتيجة  ص432(؛   ،2016 ويعلوي،  املالخ  )انظر: 
لذلك فإنَّ السمات املؤولة تشارك يف عمليات التمثيل 
إخضاعها  جيب  املؤولة  غري  السمات  بينما  اللساين، 
يسمح  حىت  املعجمية  العناصر  ملصلحة  أتويل  لعملية 
الوظيفية  املركبات  أو  اللساين  التمثيل  يف  ابملشاركة  هلا 
عن  التأويل  عملية  وتتم   .(Chomsky, 1994, p10)

طريق عملية الفحص  Checking للسمات غري املؤولة 
إلكساهبا قيمة Value أثناء عمليات احلوسبة واالشتقاق. 
والشكل اآليت يوضح الفرق بني السمات الصورية )املؤولة 
للتأويل(:  القابلة  الوظيفية )غري  املؤولة والسمات  وغري 

ابعتبار  والوظيفية  الصورية  السمات   )4
التام: التأويل  مبدأ 

السمات  غري القابلة السمات القابلة للتأويلالسمات املؤولة

للتأويل

ميكن التنبؤ هبا 	 

من الصورة اللفظية.

ميكن هلا 	 

املشاركة يف عمليات 

التمثيل اللساين. 

مثاهلا: السمات 	 

الصرفية لألمساء )اجلنس 

والعدد(.

ال ميكن التنبؤ هبا 	 

يف صورهتا اللفظية.

 يتم أتويلها يف 	 

االشتقاق، مث حموها. 

 ميكن أن تشارك 	 

يف عمليات التمثيل بعد 

عملية التأويل )إكساهبا 

قيمة(.

مثاهلا: السمات 	 

اإلعرابية، السمات الفعلية 

التوافقية )اجلنس، العدد، 

الشخص(.

ليس هلا صورة يف 	 

اللفظ املعجمي.

من اختصاص 	 

املبادئ العامة.

ال ميكن هلا 	 

املشاركة يف التمثيل 

اللساين. 

حتذف يف 	 

عمليات االشتقاق.

مثاهلا: مسة الفعل 	 

القوية، مسة املصدرية.

وميكن تلخيص عملية التأويل التام ابعتماد اآللية 
األدنوية فيما يلي: 

5( "العتماد مبدأ التأويل التام جيب على السمات 
الداليل،  للمكون  الوصول  قبل  حُتذف  أن  املؤولة  غري 
التوافق؛  عملية  عرب  هلا  قيمة  تكتسب  أن  ومبجرد 
تشارك  أن  ميكن  املعجمية  املؤولة  السمات  مثل  فهي 
اكتساب  بعد عملية  تتهجى  أن  االشتقاق، وجيب  يف 

.)Richards, 2007,p566( مباشرة..."  القيمة 
وقريًبا من مبدأ التأويل التام أتيت جمموعة من القيود 
ذات التأثري االقتصادي يف مستوى التمثيل اللساين للبىن 

اجلُملية، ومنها قيد التأثري يف اخلرج وكما أييت نصه: 
6( "ال تدخل "س" التعداد إال إذا كان هلا أتثري يف 

.)Chomsky, 1994, p10( "اخلرج
واملقصود هبذا القيد أنَّ عمليات احلوسبة تستهدف 
من العناصر ما له أتثري يف الصورة الصوتية أو املنطقية، 
وخبالف ذلك يـَُعدُّ عبًئا حاسوبيًّا على بنية اجلملة. ومن 
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القيود االقتصادية اليت تستهدف حذف ما ليس ضرورايًّ 
يف البنية الرتكيبية ما ُيسمَّى بـ "قيد التصرف"، و "قيد 
يف  االقتصادية  األدنوية  على  يؤكدان  اللذين  التضمن" 

التمثيل اللساين للوصول للكفاية اللغوية املنشودة.    
بذلك يُعزز مبدأ التأويل التام والقيود ذات الصلة 
اللساين من خالل السماح  التمثيل  دورهم يف مستوى 
)حبدٍّ  السمات  أو  العناصر  من  ميكن  ما  أقل  مبشاركة 
الضرورية  العناصر  وهي  اجلُملية،  البنية  توليد  أدىن( يف 
)املؤولة/ القابلة للتأويل( يف التصور فقط، واليت تؤدِّي 
للجملة،  واملنطقية  الصوتية  الصورة  صياغة  يف  دورًا 

فيهما.   له أتثري  ليس  ما سواه مما  وحذف 
ونُقدُِّم اآلن أمثلة من العربية توضح عمل مبدأ التأويل 
التام يف أدنوية اجلملة يف مستوى التمثيل البنيوي، ولنبدأ 
ابملثال اآليت الذي خرق الرتكيب فيه مبدأ التأويل التام: 
العالمة "*" يف هناية  الكرَة*. )وجود  يلعُب  7( عبيد زيٌد 

تركيبًيا.) اجلملة  تدل على عدم صحة  اجلملة 
التمثيل  حيث  من   )7( يف  اجلملة  أدنوية  لضمان 
اللساين، وجب التأكد من أتويل مجيع مسات العناصر 
بدور  مبشاركتها  اتًما  أتوياًل  الرتكيب  هذا  يف  املشاركة 
صويت أو داليل، والسمات الصورية للعناصر املشاركة يف 
اجلملة املعطاة إمَّا أن تكون – كما ُعِرض سابًقا- مؤولة 
أصاًل من الوعاء املعجمي أو غري مؤولة؛ ولكنها قابلة 
للتأويل يف مرحلة العمليات احلوسبية، وستكون مسات 
اجلملة يف )7( حسب مبدأ التأويل التام كما هو موضح 

يف اجلدول اآليت: 
8( السمات الصورية للمثال رقم )7(: 

الكرَةيلعبزيٌدعبيدنوع السمة 
امسيةفعليةامسيةامسيةاملقولية )مؤولة(. 
الصرفية لألمساء 

)مؤولة(. 
مفرد مؤنثال ينطبقمذكر مفردمذكر مفرد

اإلعرابية )غري املؤولة 
يف املعجم(.

التأويل= ال ينطبقالتأويل= الرفعالتأويل=؟
النصب

التطابقية لألفعال )غري 
املؤولة يف املعجم(.   

التأويل=مفرد، ال ينطبقال ينطبق
مذكر، الغائب

ال ينطبق

حسب مفهوم مبدأ التأويل التام عند ريشارد فإنَّ 
مجيع السمات غري املؤولة يف املعجم جيب أن تكتسب 
أتوياًل ضمن عمليات احلوسبة، مث متحى السمات بعد 
االشتقاق  عمليات  يف  املشاركة  هلا  يسمح  حىت  ذلك 
املؤولة  السمات  مثل  مثلها  التهجية  مرحلة  وتدخل 
السمة   ،)8( يف  أعاله  للجدول  وابلنظر  معجمًيا، 
اإلعرابية للعنصر "عبيد" بقيت دون أتويل ومل تكتسب 
مستها اإلعرابية قيمة وحتذف بعدها؛ وهبذا يفتقد العنصر 
يف  له  املعنوي  والداليل  الرتكييب  الصويت  الدور  "عبيد" 
وقيد  التام  التأويل  ملبدأ  خرق  ذلك  ويف  اجلملة،  بنية 
دور  وجود  ضرورة  على  صراحة  ينصَّان  واللذان  اخلرج 
للعناصر املشاركة يف التمثيل اللساين يف الصورة الصوتية 
واملنطقية، ونتيجة لذلك؛ فإنَّ استبعاد العنصر "عبيد" 
أصبح ضرورايًّ ألجل صحة توليد هذا الرتكيب النحوي. 
وإذا نظران للجملة يف )7( هبذا االعتبار سنجد اآليت:
9( الدور الصويت )الرتكييب( والداليل للمثال رقم )7(: 

الكرةيلعبزيدعبيددور العنصر 

الدور الصويت 
)الرتكييب(. 

مفعولفعلفاعل؟

الذي أسند له ؟الدور الداليل.
الفعل )املوضوع(

املسند للفاعل 
)احملمول(

ما وقع 
عليه 
الفعل

متلك   )9( اجلدول  يف  )7(، كما  اجلملة  بنية  عناصر 
أدوارًا تركيبية وداللية يف اجلملة عدا العنصر "عبيد" فال 
، فهو ليس بفاعل اجلملة  ميكن تفسريه دالليًّا أو حنوايًّ
دالليًّا ومل يقم أبداء الفعل "يلعب"، وحنوايًّ ال ميكن أن 
يكون الفعل "يلعب" عاماًل له؛ ألنَّ العنصر "زيد" هو 
أنَّه  "يلعب"، كما  للعامل  أقرب  النحوي كونه  الفاعل 
كذلك ال ميكن أن يكون مبتدأ؛ ألنَّ اجلملة اليت تليه 
ال ميكن أن خترب عنه، وال ميكن أن يكون مبداًل وزيد 
بداًل منه، فغياب الدور الرتكييب والداليل للعنصر "عبيد" 
جعله غري ضروري للرتكيب؛ بل ويؤدِّي لفشل الرتكيب 
وجب   )7( يف  اجلملة  توليد  سالمة  ولضمان   ، حنوايًّ
حذف كل العناصر اليت ليس لديها أتويل يف الصورة يف 
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الصوتية أو املنطقية، مثل العنصر "عبيد". 
وميكن إصالح توليد تركيب اجلملة يف )7( إبضافة 
ودالليًّا،  "عبيد" صوتًيا  العنصر  على أتويل  يساعد  ما 

انظر للمثال السليم اآليت: 
 10( عبيُد، زيُد يلعُب الكرَة له.  

اجلملة أعاله صحيحة تركيًبا، وكل العناصر البنائية 
والعنصر "عبيد"  متلك أتوياًل اتًما هلا يف مجيع مساهتا، 
ميلك مسة اإلعرابية الرفع؛ ألنَّه ميثل املسند إليه للجملة 
)مبتدأ اجلملة(، ومجلة اخلرب )املسند( بعده حوت على 
الصورة  يف  قيمة  ميلك  بذلك  فهو  إليه،  عائد  ضمري 

واملنطقية.   الصوتية 
ملبدأ  تركيبها  بنية  فيها  تطاوع  مل  اليت  األمثلة  ومن 

)11أ(:  املثال  يظهره  ما  التام  التأويل 
11(  أ. دخل حممٌد يف الدار.
    ب. دخَل حممٌد الداَر.

مع أنَّ اجلملتني يف )11أ-ب( صحيحتان تركيبيًّا، 
ومجيع مسات العناصر املشاركة يف البناء اللساين فيهما 
مؤولة، ِإمَّا معجميًّا )السمات املقولية( أو عرب عمليات 
احلوسبة واالشتقاق بعد اكتساهبا لقيمة حمددة، مث حموها 
)السمات اإلعرابية لألمساء والتوافقية لألفعال(، إال إنَّ 
عبء  من  تعاين  )11ب(  خبالف  )11أ(  يف  اجلملة 
العنصر "يف" غري  بنيتها؛ حيث إنَّ وجود  حاسويب يف 
ضروري لصحة توليد اجلملة، وال يؤدِّي دورًا تركيبيًّا أو 
نظران  فإذا  الصياغية؛  اجلملة  صورة  يف  إضافيًّا  دالليًّا 
للفعل "دخل" فإنَّه فعل متعد بنفسه ومستوٍف مفعوله 
"الدار" دون احلاجة حلرف اجلر "يف"، فليس مثة ضرورة 
، أمَّا دالليًّا، فإنَّ الفعل  لوجوده الستقامة الرتكيب حنوايًّ
"دخَل" مع املفعول "الدار" يتضمن الظرفية دون مشاركة 
حرٍف متخّصص هلذه الوظيفية؛ ولذلك، تصبح اجلملة 
)11ب( ممتثلة ملبدأ التأويل التام حبذف ما ليس له قيمة 
صوتية وداللية يف بنية اجلملة؛ بينما اجلملة )11أ( خمرتقة 
له بوجود حشو ليس ضرورايًّ يف عملية التمثيل اللساين 

وهو العنصر "يف".
 Principle ofاملبحث الرابع- مبدأ احلل األخري

:Last Resort

فرض  أجل  من  املبدأ  هذا  تشومسكي  صاغ 
اقتصاد يف عمليات نقل السمات يف برانجمه األدنوي 
خيصُّ  مبدأ  إذن  فهو  p35(؛   ,1995b  ,Chomsky(
االقتصاد يف االشتقاق احلاسويب يف العمليات النحوية؛ 
العمليات  من  الالزمة  ابخلطوات  ابالكتفاء  وذلك 
خطوات  أي  ومنع  اجلملية،  البنيات  لتوليد  اإلجرائية 
احلل  مبدأ  توضيح  وميكن  الزمة،  غري  زائدة  اشتقاقية 

يلي׃  األخري كما 
مسة  تصعد  وال  معينة  )س(  مسة  تنقل  "ال   )12
مستهدفة )ك( إال إذا دخلت مسة )س( يف عالقة فصح 
2017م،  واملالخ،  )يعلوي  )ك”)  لـ  فرعية  بطاقة  مع 

ص186).
السمات  نقل  عمليات  فإنَّ  املبدأ،  هبذا  وللعمل 
ال يسمح هبا إال إذا كانت مدفوعة أو مسوغة بعملية 
حلماية  احلاسوبية  األنساق  تطلبها  ضرورية  فحص 
االشتقاق من الفشل، وأي عملية نقل للسمات غري 
حمفزة ابلفحص هي غري ممكنة يف االشتقاق )السعيدي، 

ص30(.  2005م، 
املقصود  ما  سؤالني:  عن  لإلجابة  هنا  وحنتاج 

آلياته؟ وما  السمات؟  بفحص 
 املقصود بعملية الفحص هنا هو عملية اضطرارية 
لفحص مسة صرفية لدى عنصٍر معني )السمات اإلعرابية 
لألمساء – مسة الزمن لألفعال(. أمَّا آليات عملية فحص 
السمات يف الربانمج األدنوي، فتوضيحها ابإلشارة إىل 
للربانمج  األوىل  األدنوية  املقارابت  مرت ضمن  قد  أنَّه 
للفحص  األوىل  الصيغة  الفحص:  لعملية  صيغتان 
 ،Movement النقل  بنموذج  )1993م(  يف  جاءت 
وكان االفرتاض أنَّ الوحدات املعجمية خترج من الوعاء 
املعجمي بكامل مساهتا الصرفية، ويلزم للعنصر بفحص 
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مساته )إرضائها( ابالنتقال جملال حيوي على رأس إسقاط 
مناسب )Chomsky, 1995b, p35(. ومثاله أن خيرج 
الفعل من الوعاء املعجمي بسمة الفعل املقولية )فعل+( 
الزمين مث حموها،  اإلسقاط  رأس  ليتم فحصها يف جمال 

وينتقل  )الرفع+(  اإلعرابية  بسمته  الفاعل  خيرج  أن  أو 
لديه،  الزمين لفحص مسة اإلعراب  ملخّصص اإلسقاط 

كما يف التمثيل اآليت: 

)1995م(  يف  جاءت  للفحص  الثانية  الصيغة 
الفحص  عملية  إنَّ  حيث  Attract؛  اجلذب  بنموذج 
Strong Fea- القوية  للسمات تتم  أن  جيب   واحملو 
لدى   Feature  Weak الضعيفة  السمات  دون    ture

البنيات  يف  املعجمية  العناصر  ال  نفسها  اإلسقاطات 
الرتكيبية قبل أن حيتضن هذا اإلسقاط إسقاط آخر أكرب 
القوية  السمات  ذات  اإلسقاطات  تقوم  وبذلك  منه، 
جبذب العنصر املناسب هلا ليفحص مسة اإلسقاط القوية 

)Chomsky, 1995b, p67(. ومثاله يصعد الفعل لرأس 
االسقاط الزمين لوجود مسة الفعل املقولية )فعل+( القوية 
هناك قبل أن حيتوي اإلسقاَط الزمين اإلسقاُط املصدري 
البنية الرتكيبية للجملة، وحيوي خمصص  الذي يعلوه يف 
اإلسقاط الزمين كذلك مسة إعراب قوية؛ ولذلك جيذب 
اإلسقاط الزمين الفاعل ملخصصه لفحص مسة اإلعراب 

اآليت: الشكل  يظهر  )الرفع+(، كما  الفاعلية 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ صياغة جذب السمات 
ألنَّ  وذلك  السمات؛  نقل  صياغة  من  اقتصادية  أكثر 
بينما  فقط،  النحوية  ابلسمات  السمات خاص  جذب 
نقل السمات يشمل السمات النحوية ابإلضافة للسمات 

)ابقر، 2002م، ص2015(. والداللية  الصوتية 
العربية  اجلملة  مبدأ احلل األخري يف  تطبيق  ومثال 

اآليت: 
15(  أ. كتبت هنٌد القصَة. 

 ب. كانت هنٌد تكتب الرواية.
فالرتتيب األصلي للجملة العربية يف صورهتا املنطقية 

داخل  مفعول  فاعل-  الفاعل-  هي:  الرتكيبية  لبنيتها 
"هنٌد   ،)Fassi Fehri, 1993, p19( الفعلي  اإلسقاط 
كتبت القصة" ابلنسبة للمثال )15أ(، وحبسب الصيغة 
الفعل "كتب"  األوىل لفحص السمات )االنتقال( فإنَّ 
من  ويلزم  )فعل+(،  املقولية  الفعل  مسة  لفحص  حيتاج 
ذلك صعوده لرأس اإلسقاط الزمين إلجراء عملية فحص 
السمات هناك، وحبسب الصيغة الثانية لفحص السمات 
العربية  الزمين يف  فإنَّ رأس االسقاط  السمات(  )جذب 
يكون  ألن  يكفي  وذلك  قوية،  فعل  مسة  حيوي  دائًما 
االسقاط  لرأس  "كتب"  الفعلي  املركب  جلذب  حمفزًا 
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الزمين متجاوزًا املركب االمسي )الفاعل( "هند" لفحص 
مسة الفعل املقولية ومسة الزمن؛ وبذلك تتولد لدينا مجلة 
يف  القصة"  هند  "كتبت  فعل-فاعل-مفعول  برتتيب: 
الصورة الصوتية  للرتكيب البنائي للجملة. ويظهر يف هذا 
التحليل االلتزام مببدأ احلل األخري الذي يؤكد على ضرورة 
وجود عملية فحص مسة مطلوبة يف االشتقاق للسماح 
بعملية النقل أو الصعود لعناصر الرتكيب النحوي. بينما 
اجلملة يف )15ب(، انتفت حاجة صعود املركب الفعلي 
"تكتب" أو حاجة جذب اإلسقاط الزمين له ليتجاوز 
مسة  فحص  وهو  احملفز  انتفاء  بسبب  "هند"؛  الفاعل 
املساعد  الفعل  قام  حيث  الزمن؛  ومسة  القوية  الفعل 

املهمة.   بتلك  "كان" 
Principle of Pro- ءاملبحث اخلامس- مبدأ اإلرجا

:crastinate

وهذا املبدأ ينتمي للقيود االقتصادية االشتقاقية؛ 
من  نوعني  يف  سبق-  –كما  االشتقاق  ميرُّ  حيث 
نقطة من  الرتكيبية، وذلك يف  البنيات  توليد  عمليات 
اتريخ االشتقاق؛ حيث تنقسم هذه البنيات التوليدية 
مرحلة  وهي  الصوتية،  الصورة  بـ  وُتسمَّى  صوتية  إىل 
التهجية يف االشتقاق، وأخرى داللية ُتسمَّى ابلصورة 
الصوتية  الصورة  بني  تقع  اليت  والعمليات  املنطقية. 
ظاهرًا  نقاًل  أو  ظاهرة  عمليات  تـَُعدُّ  التهجية  ومرحلة 
Syntax Over، بينما العمليات اليت تقع بني الصورة 

املنطقية وعملية التهجية تعترب عمليات خفية أو نقاًل 
خفيًّا Syntax Cover، ويتم النقل الظاهر عند فحص 
النقل  يتم  بينما  قوية لدى رأس وظيفي فاحص،  مسة 
رأس  يف  مسة  فحص  عملية  تُوجد  ال  عندما  اخلفي 
واملالخ،  )يعلوي  ضعيفة  مسة  فحص  عند  أو  وظيفي 
2017م، ص183(. وكال نوعي النقل الظاهر واخلفي 
اإلرجاء"،  "مبدأ  عليه  يطلق  اقتصادي  بقيٍد  مرهوانن 

اآليت:  على  ينصُّ  والذي 
16( "إذا أمكنك أن تنتظر جيب أن تنتظر" )السعيدي، 

2005م، ص37(.   
ومفهوم مبدأ اإلرجاء يف )16( أنَّ الرؤوس الوظيفية 
كرأس الزمن مثاًل والذي حيمل مسات فاحصة جيب أن 
يف  لديه  معينة  مسته  لفحص  له  عناصر  جبذب  يقوم 
الصورة الصوتية. وعندما يكون الرأس الوظيفي ال حيمل 
فإنَّ عملية جذب عناصر  تتطلب عملية فحص  مسة 
هلا سوف يتم إرجاؤها يف الصورة املنطقية بعد الصورة 
الصوتية وذلك وفًقا ملبدأ اإلرجاء. ونتيجة لذلك، فإنَّ 
اإلسقاط الزمين صاحب السمة القوية يف العربية مثاًل 
اإلسقاط  رأس  إىل  ابلصعود  فيه  الفعلي  املركب  يقوم 
الزمين يف نقطة بني الصورة الصوتية ومرحلة التهجية؛ 
ظاهري(،  )نقل  لديه  الفعل  مسة  فحص  عملية  لتتم 
بينما اللغات اليت ال حيمل رأس اإلسقاط الزمين فيها 
إرجاؤه  يتم  الفعلي  املركب  فصعود  القوية؛  الفعل  مسة 
الصوتية )نقل خفي(  الصورة  بعد  املنطقية  الصورة  يف 
ر تصدر الفاعل اجلملة اإلجنليزية  كاإلجنليزية، وهذا يُفسِّ
وال يتصدر الفعل اجلملة؛ ألنَّ انتقاله لإلسقاط الزمين 

يكوان خفًيا يف الصورة املنطقية ال الصوتية. 
تركيٌب عريب آخر إلثبات مبدأ اإلرجاء هو موقع 
املفعول به يف اجلملة العربية، فاختالف موقعه ما بني 
اجلملة االستفهامية واخلربية يفسره مبدأ اإلرجاء ابعتبار 
النقل الظاهر واخلفي؛ فاملفعول به االسم الصريح يبقى 
ابلفعل  مسبوقًا  األصلي  موقعه  يف  اخلربية  اجلملة  يف 
اليت  االستفهام  أداة  بينما  )17أ(،  يف  والفاعل كما 
تنتقل  أن  جيب  ابتداًء  به،  املفعول  موقع  يف  تكون 

)17ب(:    االستفهامية كما يف  اجلملة  وتتصدر 

الصريح  االسم  به  املفعول  جاء  )17أ(،  مجلة  يف 



د. سويلم فريج سلمان العطوي: القيود االقتصادية األدنوية: مناذج يف ضوء اللغة العربية186

"التفاحة" يف هناية اجلملة يف موقعه األصلي بعد الفعل 
والفاعل؛ ولكن عند اجلملة استفهامية وجدان أنَّ أداة 
االستفهام "ماذا" يف موقع املفعول به وجب نقلها لصدر 
اجلملة كما يف )17ب(، وميكن توضيح هذا التباين إذا 
افرتضنا أنَّ اجلملة االستفهامية يف العربية متلك يف رأس 
بصعود  تلزم  اليت  القوية  التبئري  املصدري مسة  اإلسقاط 
مرحلة  قبل  ظاهراًي  "ماذا"  االستفهام  أداة  )جذب( 
املصدري  اإلسقاط  لرأس  الصوتية  الصورة  يف  التهجية 

يف صدر اجلملة إلرضاء هذه السمة القوية؛ ولذلك هي 
متصدرة للجملة دائًما، ومسة التبئري )االختصاص(: هي 
مسة تقع يف اإلسقاط املصدري، وتفحص هذه السمة 
بتقدمي مفردة من الرتكيب ذات تبئري أو اختصاص ملكان 
املصدري(،  اإلسقاط  )رأس  اجلملة  ترتيب  يف  متقدم 
ومثاله يف العربية: أداة االستفهام واملفعول به املقدم. وما 

يلي توضيح للمثال )17ب(:

بينما رأس اإلسقاط املصدري لدى اجلملة اخلربية كما 
يف )7أ( ال ميلك مسة التبئري أو ميلك مسة تبئري ضعيفة يف 
اإلسقاط املصدري، وجيب حينها إرجاء نقل أداة املفعول 
به "التفاحة" إىل ما بعد نقطة التهجية والذي يُطلق عليه 
النقل اخلفي يف الصورة املنطقية. يتبني من ذلك أنَّ مبدأ 
تتطلب  ال  اليت  الضعيفة  السمات  مع  يتحقق  اإلرجاء 
السمات  خبالف  املنطقية،  الصورة  حنو  ظاهراًي  نقاًل 
الصوتية.   الصورة  حنو  ظاهراًي  نقاًل  تتطلب  اليت  القوية 
 Principle of اجلشع  مبدأ  السادس-  املبحث 

:Greed

بعمليات  اخلاص  االقتصادي  املبدأ  وهذا 
االشتقاقات النحوية يفرتض أنَّ عملية النقل للمركبات 
احلاجة  بدافع  تكون  أن  البد  النحوية  العمليات  يف 
صياغة  مع  متوافٌق  وهو  الصرافية،  احلاجات  إلشباع 
ابستيفاء  يقوم  فاملبدأ  )1993م(؛  عام  يف  الفحص 
حاجة إشباع املركب نفسه عرب فحص مسة معينة لديه 
كسمة الفعل املقولية أو السمة اإلعرابية مثاًل، وليس 
الستيفاء حاجة إشباع مقوالت أخرى أو اإلسقاطات 
 ,1955a  ,Chomsky( النحوي  املركب  إليها  املنقول 

اجلشع كاآليت:  مبدأ  ويصاغ   .)400

إذا كانت  إال  تنقلها  وال   ”α“ تصعد "ال    )19
اخلصائص الصرافية لـ ـ “α” لن تلىب يف مكان آخر 
)السعيدي، 2005م، ص38(.  اشتقاق"  داخل 
 Selfish واملبدأ هبذا اإلجراء حيقق املصلحة الذاتية
للمركبات اليت تنتقل إلشباع الرغبات اخلاصة هبا عرب 
ملقوالت  يستجيب  أن  دون  معينة  فحص مسة صرفية 
نقل  اجلشع  مببدأ  العمل  ومثال  الرتكيب،  يف  أخرى 
يشبع  حىت  الزمين  اإلسقاط  رأس  إىل  الفعلي  املركب 
املقولية كما  الفعل  مسة  فحص  وهي  به  خاصة  رغبة 
)الفاعل(  االمسي  املركب  لكن  )13(؛  يف  عرضناه 
الذي  موقعه  من  للمجهول  املبين  مجلة  يف  ينتقل  ال 
إىل  الفاعلية(  )اإلعرابية:  الصرفية  رغبته  فيه  أشبع  قد 
ملبدأ  خرقًا  هذا  اعترب  وإال  الزمين،  اإلسقاط  خمصَّص 
إشباع  حاجة  وجود  ضرورة  على  ينص  الذي  اجلشع 
فحص مسة لنقل املركبات النحوية )السعيدي، املقوالت 

اآليت:  العربية  يف  ومثاله  الوظيفية، ص38(. 
20( أ.  َكَسر الطّفُل الزجاَج.
ب. ُكِسر الزجاُج. 
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فعل- برتتيب  للمعلوم  مبنية  )20أ(،  يف  اجلملة 
)النظرية  املعلوماتية  بنيتها  وبكامل  فاعل-مفعول، 
املعلوماتية: هي نظرية تربط بني الرتكيب النحوي للجملة 
اجلملة يف  أمَّا  املعلومايت يف تكوينها(،  السياق  وأتثري 
)20ب( فإنَّ بنية عنصر الفاعل املعلوماتية غري حاضرة 
ُحِذف  ولذلك  اجلملة،  فيها  ولدت  اليت  السياق  يف 
النحوي،  اجلملة  تركيب  من  "الطفُل"  الفاعل  عنصر 
)العطوي،  ُكِسر(  )َكَسر=  الفعل  صياغة  ت  وتغريَّ

"الزجاج"  ُفِحص  املتغريين  هلذين  ونتيجة  ص187(، 
يف  ابتداًء  به  مفعواًل  والذي كان  )الرفع+(  ابلفاعلية 
اجلملة األوىل. وحينها ال ميكن له حسب مبدأ اجلشع 
أن ينتقل ملخصص اإلسقاط الزمين متقدًما على الفعل 
النتقاء احلاجة الصرفية اخلاصة به وهي فحص السمة 
اإلعرابية، فقد متت تلبيتها يف موقع أدىن من اإلسقاط 

الزمين، كما هو موضح يف الشكل اآليت: 

  وإن قال قائل: كيف ميكن تفسري مقبولية اجلملة 
يف )22( بعد جميء "العنصر "الزجاج" يف بداية اجلملة؟

22( الزجاُج ُكِسر.
املعلوماتية  بنيتها  اجلملة يف )22( اختلف تركيب 
يكون  ال  أن  جيب  "الزجاج"  فالعنصر  )20ب(؛  عن 
مبدأ  بسبب  الزمين  اإلسقاط  ملخصص  صعد  فاعاًل 
اجلشع كما وضحنا ذلك مسبًقا، بل هو مبتدأ اجلملة 
ومعلوٌم مسبًقا يف السياق قبل توليدها؛ لذلك هو يُولد 
اإلعرابية  مسته  وفحص  املصدري  املركب  خمصص  يف 

الفعلي؛  اإلسقاط  من  منقواًل  وليس  افرتاضًيا  )الرفع+( 
حيث قدمت اللسانية التوليدية حتلياًل حلالة رفع املبتدأ 
املبتدأ  أنَّ  هذا  ومعىن  ابالفرتاض"،  "الرفع  ُيسمِّي  مبا 
يغري  بعامل  يسبق  مل  ما  افرتاًضا  ابلرفع  حالته  تفحص 
فتصبح  "إن"  الناسخ  احلرف  اإلعرابية كدخول  حالته 
حينها حالته اإلعرابية النصب ويُلغي الرفع االفرتاضي، 
الذي  املصدري  اإلسقاط  خمصص  يف  فهو  موقعه  أمَّا 

اآليت: موضح يف  هو  الزمين كما  اإلسقاط  حيتوي 

Principle of Lo- احمللية مبدأ  السابع-   املبحث 
:cality

يسعى مبدأ احمللية على أن تكون العمليات النحوية 
 Localاالشتقاقية ومنها النقل اقتصادية ذات جمال حملي
Domain، ولبيان مبدأ احمللية: نفرتض وجود مسة قوية 

يف "كـ"، ويتوجب من ذلك جذب "ن" لفحص السمة 

القوية بصعود "ن" ملوقع خمصص "كـ"، يف هذه احلالة 
نستطيع صياغة مبدأ احمللية كاآليت:  

24( " "كـ" جتذب "ن" إذا وفقط إذا مل يوجد "س"؛ 
حيث يكون "س" أقرب لـ "ك"

     من "ن" حيث جتذب "ك" "س” )يعلوي 
واملالخ، 2017م، ص: 183(.
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متت صياغة مبدأ احمللية أعاله حسب منوذج جذب 
مسة يف األدنوية األوىل؛ حيث جيب على العنصر الذي 
ذا جماٍل حملي  يكون  أن  القوية  السمة  بفحص  سيقوم 
فال  احمللية  غري  العناصر  أمَّا  الفاحص،  الوظيفي  للرأس 

ميكن أن تكون هدفًا للرأس الفاحص. 
املتقدمة  األدنوية  مع  املبدأ  هذا  تطبيق  وميكن 
)2000م-2001م وما بعدها(، واليت مت التفريق فيها 
يف عملية الفحص بني السمات املؤولة وغري املؤولة من 
جهة، وُقدِّم ما ُيسمَّى "توافق" Match السمات بداًل من 
فكرة "نقل السمات" من جهة أخرى. ووفق مبدأ احمللية 
العنصر  بني  احمللية  فإنَّ  السمات  توافق  منوذج  حسب 
قيد ضروري يف عمليات  املفحوص  الفاحص والعنصر 
وال  صحيح،  بشكل  اجلمل  لتوليد  النحوية  االشتقاق 
ميكن للعنصر الفاحص أن يقوم بعملية فحص مسة معينة 
لدى عنصر ليس هو األقرب له. وجتري عملية الفحص 
أثناء االشتقاق من خالل عملية التوافق بني عنصرين، 
اليت  املؤولة  السمات  ميثل  الذي   Probe املسبار  مها: 
غري  السمات  ميثل  الذي   Goal واهلدف  قيمة،  متلك 
املؤولة وال متلك قيمة، وبعد عملية التوافق بينهما حتصل 
لليت  مماثلة  قيمة  على  اهلدف  يف  املؤولة  غري  السمات 
انظر:  التأويل )للمزيد،  تتم عملية  املسبار، وبذلك  يف 

   .)377-376 2010م،  وآخرون،  غلفان 
توافق  منوذج  وفق  احمللية  مبدأ  توضيح  وميكن 

يلي: كما  السمات 
اهلدف  يتوافق مع  أن  للمسبار "ن"  25(  ميكن 
"ك"  اهلدف  يكون  عندما  فقط  السمات  يف  "ك" 
"ن"،  املسبار  جمال  يف  للتوافق  متاح  عنصر  أقرب  هو 
والعكس صحيح؛ حيث إنَّ اهلدف ميكن أن يتوافق مع 

  )Chomsky, 2000, p122( له.  األقرب  املسبار 
وميكن تطبيق مبدأ احمللية يف العربية من خالل املثال اآليت: 

26( أ. عليٌّ مل يكْن ميارُس الرايضة. 
ب. عليٌّ مل يكوُن ميارْس الرايضة*.

حوت اجلملتان يف )26أ-ب( على نفس العناصر 
حنوايًّ  مقبول  )26أ(  يف  اجلملة  توليد  لكن  والرتتيب؛ 
 ، حنوايًّ مقبول  غري  )26ب(  يف  اجلملة  توليد  بينما 
مبدأ  مع  متاشت  األوىل  اجلملة  أنَّ  ذلك  يف  والسبب 
إىل  لننظر  الثانية.  اجلملة  خبالف  االقتصادي  احمللية 
"مل"  النفي  حرف  املسبار  بني  السمات  توافق  عملية 
واهلدف الذي جيب أن يكون فعاًل مضارع غري مؤول 
يف  مضارعان  فعالن  يوجد  ولكن  اإلعرابية؛  مسته  يف 
الرتكيب، فأي الفعلني متاح ليكون هدفا للمسبار "مل"؟ 
إذا طبقنا شرط احمللية فسيكون الفعل املضارع األقرب 
للمسبار "مل" وهو "يكن"؛ ألنَّه يف جماٍل حملي. واملسبار 
"مل" ميلك مسات إعرابية مؤولة من املعجم )ذات قيمة( 
أنَّه يؤول مسات إعرابية مستهدفة  وهي )اجلزم+( مبعىن 
هبذه القيمة، والفعل "يكن" ليس مؤواًل يف مسته اإلعرابية 
إذن يف  فهو  االشتقاق،  الدخول يف  قبل  قيمة(  )دون 
حاجة لعملية أتويل. وبعد توافق املسبار "مل" مع اهلدف 
قيمة  ابكتساهبا  مؤولة  اإلعرابية  مسته  تصبح  "يكن" 
غري  اإلعرابية  السمة  مُتحى  وبعدها  املسبار،  من  اجلزم 
التهجية طبًقا ملبدأ حذف السمات  املؤولة قبل مرحلة 
ولذلك  )5(؛  يف   )2007( رتشارد  عند  املؤولة  غري 
ليس مستغراًب أنَّ عملية نقل السمات بني املسبار "مل" 
واهلدف غري القريب "ميارس" سيؤدِّي لتوليد مجلة غري 
صحيحة كما يف )26ب( الخرتاقها مبدأ احمللية لوقوع 
اهلدف "ميارس" يف جمال غري حملي واقتصادي، وجيب 
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أن يتم أتويلها ابلرفع )ميارُس( ابفرتاض الرفع حالة إعرابية 
فيه كأداة  مؤثر  )مسبار(  عامل  أي  غياب  عند  للفعل 

الناهية(.    النصب )أن-لن( واجلزم )مل-ال 
املنعكس  الضمري  تركيب  أيًضا،  احمللية  أمثلة  ومن 

اآليت:   النحو  على  ومثاله  نفسه، 
27(  يريد املعلمون من الطالب أن جيتهد 

لنفسه/ *ألنفسهم.  
اهلدف  دور  يف  يتمثل  هنا  االنعكاسي  فالضمري   
املتاح؛ حيث إنَّه ميلك مسات غري مؤولة )اجلنس والعدد( 
ليتوافق  مؤولة  مماثلة  مسات  ميلك  مسبار  عن  يبحث 
معها، وهناك يف الرتكيب مركبان امسيان، مها: "املعلمون: 
مذكر- مجع"، و"الطالب: مذكر- مفرد"؛ لكن املسبار 
ولذلك  "املعلمون"؛  وليس  الطالب  هو  منهما  احمللي 
و"أنفسهم"  صحيح  "لنفسه"  االنعكاس  ضمري  جاء 
غري صحيح، ملخالفتها مبدأ االقتصاد بوجٍه عام، ومبدأ 

خاص.   بوجٍه  احمللية 
اخلامتة:

الربانمج  يف  االقتصادي  للفكر  البحث  عرض 
املبدأ  هبا  يعمل  اليت  االقتصادية  القيود  وأهم  األدنوي، 
اجلانب  يف  سواء كان  الربانمج  يف  العام  االقتصادي 
فاملبدأ  النحوي؛  االشتقاقي  أو  البنيوي  التمثيلي 
االقتصادي العام يعمل على تقليص مستوايت التمثيل 
اللساين ملا تطلبه األنساق اخلارجية فقط من معلومات 
جهة،  من  )داللية(  وقصدية  )صوتية(  إدراكية  تصورية 
النحوية  واإلجراءات  االشتقاقية  العمليات  واختصار 
أخرى.  جهة  من  أدنوي  حلدِّ  اللغوية  الظواهر  لتفسري 
االقتصادية  املبادئ  ألنواع  تفصياًل  البحث  أعطى  كما 
بتناوهلا مفردة وربطها مببدأ االقتصاد العام، وشرح مفهوم 

للبنيات اجلُملية  بتحليالت  كّل واحٍد منها مع دعمها 
جملموعة من تراكيب اللغة العربية املختلفة. ومن أهم القيود 
االقتصادية املتناولة يف البحث: مبدأ التأويل التام الذي 
يف  املشاركة  )السمات(  العناصر  أتويل كل  منه  يستلزم 
التمثيل اللساين بدور يف الصورة الصوتية واملنطقية، ومبدأ 
احلل األخري يؤكد على ضرورة وجود مسوغ للنقل، ومبدأ 
ر النقل اخلفي والظاهر وموقعهما يف  اإلرجاء الذي يُفسِّ
يوجب  الذي  اجلشع  ومبدأ  واملنطقية،  الصوتية  الصورة 
شرطًا  هبا  خاصة  صرافية  رغبات  إلشباع  حاجة  وجود 
لعملية النقل، ومبدأ احمللية الذي يلزم عمليات الفحص 

بيئة حملية.   أن تكون ذات  السمات  توافق  أو 
أظهرت  العربية  اللغة  أنَّ  البحث  استنتج  تطبيقيًّا 
كفاية القيود االقتصادية يف عملية اقتصاد التمثيل اللساين 
وأدنوية االشتقاقات النحوية يف تراكيبها املختلفة، ومدى 
مالءمة توظيف مبادئ القيود االقتصادية وإجراءاهتا هلا. 
فالقيود االقتصادية عاجلت بنيوايًّ عدد العناصر املشاركة 
التام جلميع  التأويل  العربية من حيث ضرورة  يف اجلملة 
السمات ألجل لتوليد مجلة أدنوية كما يف اجلملة الفعلية 
ومجلة املبتدأ واخلرب. وضبطت القيود االقتصادية عمليات 
احلوسبة حلدِّ أدنوي ملا تطلبه األنساق احلاسوبية )فحص 
السمات(، حاًل أخريًا حلماية الرتكيب من الفشل النحوي، 
الفاعل  وانتقال  الزمين،  اإلسقاط  لرأس  الفعل  كانتقال 
القيود االقتصادية  الزمين. كما كانت  املخصَّص املركب 
النقل كموقع  من  السمات  فحص  إرجاء  عن  املسؤولة 
عنصر املفعول يف اجلملة االستفهامية واخلربية، وصعودها 
أو نقلها إال مبحفٍز صرايف ومسوٍغ بنائي داخل عمليات 
القيود  وأابنت  الفاعل.  أو  الفعل  كانتقال  احلوسبة 
السمات  توافق  يف  احمللية  قيد  أمهية  االقتصادية كذلك 
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املؤولة وغري املؤولة لفحص مسة معينة داخل بيئة تركيبية 
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د.ميساء هاشم زامل الشريف
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك، بقسم العلوم الرتبوية -كلية الرتبية ابلزلفي- جامعة اجملمعة

 Effectiveness Of The Next Generation Science "Standards" Based Training
 Program (NGSS) On Developing Scientific And Engineering Practices For

Middle School Science Teachers
Dr. Maysaa Hashem Zamil Al-Shareef

 Associate Professor of Curricula and Teaching Sciences Department of Educational Sciences, College of
Education in Zulfi, Majmaah University

 ،)NGSS( القادم  للجيل  العلوم  معايري  فاعلية،  املفتاحية:  الكلمات 
واهلندسية. العلمية  املمارسات 

العلمية  املمارسات  أهم  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص:  
املتوسطة،  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات   )NGSS(معايري على  القائمة  واهلندسية 
التطبيقني  متوسطي درجات  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  والكشف عن 
 )NGSS(القبلي والبعدي يف املمارسات العلمية واهلندسية القائمة على معايري
التجرييب،  شبه  املنهج  اُسُتخِدم  األهداف  هذه  ولتحقيق  العلوم.  معلمات  لدى 
واألداة بطاقة مالحظة وطُبقت على عينة قوامها )20( معلمة من معلمات العلوم 
ابلصف الثاين متوسط، وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام )1443-

1442هـ(. وكان من أبرز النتائج ما يلي: أنَّ أهم املمارسات العلمية واهلندسية 
تليها  املشكلة(،  وحتديد  األسئلة  )طرح  املتوسطة  ابملرحلة  العلوم  معلمات  لدى 
األدلة(،  على  قائمة  حماججات  يف  واالخنراط  احللول  وتصميم  التفسريات  )بناء 
تليها )استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب(، تليها )تطوير واستخدام النماذج(، 
وتليها  وتفسريها(،  البياانت  )حتليل  تليها  التقصيات(،  وإجراء  )التخطيط  تليها 
يف املرتبة السابعة واألخرية )احلصول على املعلومات وتقييمها(، وأنَّه توجد فروق 
جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( بني متوسطي رتب درجات القياسني 
القبلي والبعدي يف األبعاد والدرجة الكلية للممارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 
العلوم ابملرحلة املتوسطة؛ وذلك لصاحل متوسط رتب درجات القياس البعدي. ويف 
ضوء النتائج السابقة ُوِضعت بعض التوصيات منها: تطبيق الربانمج احلايل على 
معلمي العلوم يف بقية املراحل الدراسية، وقياس فاعليته يف تنمية ممارساهتم العلمية 
واهلندسية، وإعداد أدلة إرشادية ملعلمي العلوم يف كيفية توظيف هذه املعايري على 
مستوى عاٍل من اجلودة. واقرتحت الدراسة: إجراء دراسة حول أثر توظيف معايري 
العلوم للجيل القادم )NGSS( على حتصيل املتعّلمني، وعلى اجّّتاهاهتم حنو مادة 
العلوم، ودراسة حول معوقات توظيف معايري العلوم للجيل القادم)NGSS( يف 

تدريس العلوم الطّبيعيَّة يف املراحل املختلفة.

words: Effectiveness, Next Generation Science Stan� key
.dards, Scientific Instructional Practices
 Abstract: The study aimed to identify the most important
 scientific and engineering practices based on (NGSS) standards
 for science teachers at the intermediate phase, and at revealing
 the statistically significant differences between the mean scores
of the two applications, pre and post, in the scientific and en�
 gineering practices based on (NGSS) standards among science
 teachers. To achieve these goals, the quasi-experimental approach
  was used, the tool is an observation sheet that had been applied on
the sample of (20) female science teachers in the second interme�
 diate grade, during the first semester of the year (1443-1442 AH).
 Among the most prominent results were the following: The most
 important scientific and engineering practices of middle school
 science teachers (asking questions and defining the problem),
 consecutively followed by (building interpretations, designing
 solutions and engaging in evidence-based arguments), (using
mathematics and computational thinking), (developing and us�
 ing models) ), (planning and conducting investigations), (data
 analysis and interpretation), and then in the seventh and final
 rank (obtaining and evaluating information), and that there are
 significant statistically significant differences at the level (0.01)
 between the average ranks of the pre and post measurements
 in dimensions and total score for the scientific and engineering
 practices of science teachers at the intermediate stage, in favor of
 the average ranks of the post-measurement scores. In light of the
 previous results, some recommendations were made, including
 applying the current program to science teachers in the rest of
 the study levels, measuring its effectiveness in developing their
 scientific and engineering practices, and preparing guidelines for
 science teachers on how to employ these standards at a high level
 of quality. The study suggested conducting a study on the impact
 of employing the Next Generation Science Standards (NGSS) on
 learners’ achievement and their attitudes towards science, and a
 study on the obstacles to employing the Next Generation Science
.Standards (NGSS) in teaching natural sciences at different stages
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مقدمة:
ومعلوماتية  تكنولوجية  تطورات  اليوم  عاملنا  يشهُد 
اجملتمع  ومؤسسات  أنظمة  على  بظالهلا  ألقت  كبرية 
مبا فيها النظام التعليمي؛ الذي هو املسؤول األول عن 
إعداد األفراد وأتهيلهم للقيام أبدوارهم يف تنمية اجملتمع.
لذا كان لزاًما على نظام التعليم بناء مناهج تعليمية 
تتناسب مع هذا التطور العلمي املتسارع، ذلك أنَّ املناهج 
واملهارات واالجّتاهات،  األفراد ابملعارف  تُزوُِّد  اليت  هي 
مناهج  فيها  مبا  اإلنتاج  على  قادرًا  جياًل  منهم  وجّتعل 
يف  النظر  إعادة  يتطلب  الذي  األمر  الطبيعية،  العلوم 
حتسني وتطوير هذه املناهج ملسايرة هذه التطورات)جابر 

واملسعود ومشران، 2021، 2(.
يف  والتدريب  التعليم  تطوير  هيئة  قامت  ولذلك 
الوطنية  املعايري  برانمج  بوضع  السعودية  العربية  اململكة 
للربامج  مرجعًيا  إطارًا  ليعدَّ  العام؛  التعليم  ملناهج 
أهدافه  ومن  التعليم،  لتطوير  املستقبلية  واملشروعات 
حتديد املواصفات العامة خلرجيي التعليم العام مبا يتناسب 
تقومي  )هيئة  احلياة  الفرد واجملتمع وواقع  احتياجات  مع 

.)2020 والتدريب،  التعليم 
"إنَّ التغريات يف العصر احلديث تتطلب يف جمال 
مبراحل  املناهج  حمتوى  يف  النظر  إعادة  العلمية  الرتبية 
توافقها مع  العلوم وضرورة  مناهج  العام، ومنها  التعليم 
 ،2018 حاصل،  )أبو   ")NGSS( العاملية  املعايري 

ص169(.
ومما جّتدر اإلشارة إليه أنَّ معايري اجليل اجلديد يف 
القرن  اليت ظهرت يف  املعايري  أبرز  العلوم)NGSS( من 
النظرية  دمج  على  تقوم   حيث  والعشرين؛  احلادي 
مباشر  بشكل  ينعكس  مما  ابلعمل،  والفكر  ابلتطبيق 
والرقي  االزدهار  وحيقق  واجملتمع  اإلنسان  حياة  على 

.)2010 والسويلمني،  )العليمات  لألمم   
منضبطة  تُقدُِّم حمكات   )NGSS( العلوم  فمعايري 
ودقيقة وعاملية للحكم على التقدم حنو رؤية علمية عاملية 

يف  ثورة  إحداث  إىل  وهتدف  وتعلُّمه،  العلوم  لتدريس 
طرق تعليم العلوم؛ إذ تؤكد على أربع ركائز: االتصال، 
والتعاون، واإلبداع، والتفكري الناقد؛ للتكامل التام بني 
ثالثة  على  وترتكز  التعليمية،  والعملية  الرقمية  الثورة 
واهلندسية،  العلمية  املمارسات  هي:  أساسية  مرتكزات 
واملفاهيم الشاملة، واألفكار الرئيسة) سعيد، 2011(.
كما أنَّ معايري )NGSS( توجه املعلمني واملتعلمني 
وشرح  والتفكري،  املالحظة  لعمليات  فعَّالة  ممارسة  حنو 
الظواهر، وحل املشكالت، وطرح أسئلة جديدة وإجياد 
احمليط  دراسة  أمهية  على  تؤكد  هلا، كما  اإلجاابت 
الذي يعيش فيه املتعلم، كوهنا جّتعلهم أكثر انشغااًل يف 

.)NCR, 2015(    استقصاءات هتمهم وتعنيهم
وبناًء على ذلك فأمهية التوجه بعملية التدريس وفق 
فاعليتها  أثبتت   )NGSS( القادم  للجيل  العلوم  معايري 
واجلدل  العميق،  والفهم  العلمي،  االستقصاء  تنمية  يف 
استخدامها  ميكن  اليت  الشاملة  واملفاهيم  العلمي، 
املشكالت من خالل  احلياة وحل  الظواهر يف  لتفسري 
االخنراط يف املمارسات العلمية، وهذا التكامل والدمج 
معايري  جوهر  هو  واملمارسات  واملفاهيم  األفكار  بني 
العلوم للجيل القادم) عبدالكرمي2017؛ Ahel,2018 ؛ 

مراد2020(. Calmer,201P ؛  العبوس2019؛ 

مشكلة الدراسة:
العلوم فقد حظيت يف عصران  نظرًا ألمهية مناهج 
احلايل ابهتماٍم كبرٍي وتطويٍر مستمر من املعنيني بوضع 
سياسات التعليم والتخطيط لتطويرها؛ وذلك ملِا للعلوم 
من أمهية يف رقي اجملتمعات فكرايًّ وحضارايًّ واقتصادايًّ 

.)2017 والبقمي،  )األمحد 
فمعايري العلوم للجيل القادم لديها إمكاانت كبرية؛ 
الصفوف  العلوم يف  تعليم  لتحسني  مبثابة حافز  لتكون 
يواجه  املعايري  لتلك  الناجح  التنفيذ  ولكن  K�12؛ 

مجيع  يف  تغيريات كبرية  ويتطلب  التحدايت  من  عدد 
املدرسية  األنظمة  حتتاج  التعليمي، كما  النظام  عناصر 
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إىل تصميم ودعم اجلهود النظامية على املدى الطويل؛ 
وأُطر  العلوم  تعليم  حول  بدرجة كبرية  سياساهتا  لتغيري 
Ran�)  املناهج والتقييم وإعداد املعلمني والتطوير امله ين

.(2017,gasammy

       وابلرغم من اجلهود اليت تبذهلا وزارة التعليم يف 
تطوير مناهج العلوم إال أنَّ نتائج االختبارات الدولية ال 
ترتقي للمستوى املأمول؛ حيث يقع مستوى أداء طالب 
مقارنة  املنخفض  املستوى  السعودية يف  العربية  اململكة 

بدول العامل املشاركة )الشمراين وآخرون، 2016(.
فاملناهج احلالية غري قادرة على إعداد متعلمني للقرن 
ا مازالت بعيدة عن االجّتاهات  احلادي والعشرين؛ إذ إهنَّ
العاملية املعاصرة لتعليم العلوم؛ ودعت نتائج الدراسات 
املعاصرة  العاملية  االجّتاهات  مراعاة  ضرورة  إىل  الرتبوية 
الضعف؛  نواحي  ومعاجلة  احلالية  العلوم  مناهج  يف 
جمتمعاهتم كدراسة  خلدمة  املتعلمني  إعداد  أجل  من 
)الشعيلي2010؛ والفهيدي2012؛ وحجازي2014؛ 
وتيتل وآخرين Tuttle et al,2016 ؛ومسرز وعبداخلالق 

.(Summers & Abd-El-Khalick

كما أكدت العديد من الدراسات يف جمال العلوم 
للبحث  املستقبلية  الدراسات  توجيه  أمهية  إىل  الطبيعية 
يف  العلوم  ومقررات  مناهج  تطوير  يف كيفية  والتقصي 
من:  القادم)NGSS( كدراسة كلٍّ  اجليل  معايري  ضوء 
وراديك  Fanning and Adms,2015؛  وادمز  )فانينغ 
؛   Schlobom,2016وشلوبوم Radick,2016؛ 

ورواشدة2018؛ وأبو عاذرة2019؛ والشياب2019؛ 
وبركة2021(.

  ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة واليت متثلت يف 
اآليت:   الرئيس  السؤال 

ما فاعلية الربانمج التدرييب القائم على معايري العلوم 
للجيل القادم )NGSS(، يف تنمية املمارسات العلمية 

واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة؟
وتفرع من السؤال الرئيس السابق تساؤالت الدراسة 

اآلتية:

1- ما الربانمج التدرييب القائم على معايري العلوم للجيل 
العلمية  املمارسات  لتنمية  الالزم؛   (NGSS( القادم 

واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة؟
2- ما أهم املمارسات العلمية واهلندسية القائمة على 
املتوسطة؟ ابملرحلة  العلوم  ملعلمات   )NGSS(معايري

3- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 
درجات التطبيقني القبلي والبعدي يف املمارسات العلمية 
واهلندسية القائمة على معايري)NGSS( لدى معلمات 

العلوم ابملرحلة املتوسطة؟
أهداف الدراسة:

معايري  على  القائم  التدرييب  الربانمج  على  التعرف   -1
العلوم للجيل القادم )NGSS( الالزم؛ لتنمية املمارسات 

العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة.
واهلندسية  العلمية  املمارسات  أهم  عن  الكشف   -2
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات   )NGSS(معايري على  القائمة 

املتوسطة.
3- الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني 
متوسطي درجات التطبيقني القبلي والبعدي يف املمارسات 
القائمة على معايري)NGSS(، لدى  العلمية واهلندسية 

معلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة.
أمهية الدراسة:

األمهية النظرية: وتكمن يف اآليت:		 
استجابة حلركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء معايري - 

)NGSS( مبا يواكب االجّتاهات العاملية احلديثة، 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطنية  الرؤية  وحيقق 

2030م.
األمهية التطبيقية: وتكمن يف نتائجها وتوصياهتا واليت 		 

تسهم يف إفادة كلٍّ من: 
املخططون وأصحاب القرار: من خالل إعادة النظر يف 	 

التخطيط والتصميم املستقبلي لربامج التطوير امله ين 
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وبناء  معايري)NGSS(؛  ضوء  يف  العلوم  ملعلمي 
وتصميم املناهج والعمل على تذليل الصعوابت اليت 
تواجههم يف توظيف املمارسات العلمية واهلندسية.

تطوير 	  من خالل  التدريس:  هيئة  وأعضاء  املعلمون 
املمارسات  على  وتدريبهم  التدريسي  آدائهم 

واهلندسية.  العلمية  التدريسية 
من 	  التدريس:  وطرق  املناهج  جمال  يف  الباحثون 

خالل تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت قد 
لتطوير  مستقبلية؛  ودراسات  لبحوث  جمااًل  تفتح 

واهلندسية. العلمية  التدريسية  املمارسات 

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: حتدَّدُت يف التعرف على فاعلية 
الربانمج التدرييب القائم على معايري العلوم للجيل القادم 
واهلندسية  العلمية  املمارسات  تنمية  يف   ،)NGSS(

العلوم. ملعلمات 

احلدود البشرية: طُِبقت الدراسة على عينة عشوائية 	 
الثاين  ابلصف  العلوم  معلمات  من   )20( قوامها 

متوسط.
الفصل 	  يف  الدراسة  أداة  طُِبقت  الزمانية:  احلدود 

1443هـ.  /1442 اجلامعي  للعام  األول  الدراسي 
احلدود املكانية: مدارس التعليم العام للبنات ابملرحلة 	 

املتوسطة مبدينة الطائف. 

مصطلحات الدراسة:
Effectiveness:الفاعلية

ا" مقدار التغيري الذي حيدثه املتغري املستقل  عرَّفت أبهنَّ
يف اجملموعة املستهدفة على املتغري التابع وتُقاس ابلدرجة 
.)7 ص   ،2016 أمحد،  املتعلم")  عليها  حيصل  اليت 
يظهر  الذي  التحسن  ا: مدى  إجرائيَّا أبهنَّ وتُعرَّف 
يف أداء معلمات العلوم نتيجة تطبيق الربانمج التدرييب؛ 
التدريسية  مهاراهتم  تنمية  املرجوة يف  األهداف  لتحقيق 

واهلندسية. العلمية 

:Program Training الربانمج التدرييب
واملهارات واخلربات  املعارف  أبنَّه: "جمموعة  ُعرَِّف 
اليت تشمل اهلدف من الربانمج وتوقعات األداء واحملتوى 
وطرق التدريب واألنشطة والوسائل والتقومي القائمة على 
معايري العلوم للجيل القادم، واليت يتدرب عليها املعلمون 
لتنمية ممارساهتم العلمية")الصادق وأبو شقري واألستاذ، 

2020، ص 116(. 
ويُعرَّف إجرائيًّا أبنَّه: جمموعة من األنشطة املخططة 
القادم  للجيل  العلوم  معايري  على  والقائمة  واملنظمة 
)NGSS(؛ اليت تستهدف إكساب معلمات العلوم 
معارف ومهارات واجّتاهات ترفع من كفاءهتم وتزيد من 

أدائهم. مستوى 
:Standards املعايري

يف  التميز  من  حمدد  "مستوى  ا:  أهنَّ على  عّرِفت 
األداء أو درجة حمددة من اجلودة، ينظر هلا كهدف حمدد 
التعليمية، أو كمقياس ملا هو مطلوب  مسبًقا للمسألة 
The New Oxford American Dictio- )حتقيقه"  

.(nary,2010

ا: جمموعة من املواصفات اليت  وتُعرف إجرائيًّا أبهنَّ
من  قدر  أكرب  لتحقيق  العلوم؛  منهج  توافرها يف  جيب 

والتميز. اجلودة 
Genera� Next )NGSS )معايري اجليل القادم 

:tion Science Standards

العلوم  ا: قائمة معايري حديثة يف تعليم  عّرِفت أبهنَّ
األفكار  هي:  مرتابطة  أبعاد  ثالثة  تتضمن  وتعلمها، 
واملفاهيم  واهلندسية،  العلمية  واملمارسات  التخصصية، 
الشاملة املتداخلة)املشرتكة(؛ حبيث يُؤدِّي التكامل بينها 
والشيخ،  )نوافله  وأمشل  أعمق  بفهم  العلوم  تعلُّم  إىل 

.)440  ،2020
ا: مؤشرات تُقدم رؤية جديدة  وتُعرف إجرائًيا أبهنَّ
لتعليم العلوم الطبيعية، تكونت من تكامل ثالثة أبعاد 

املمارسة، واحملتوى، واملفاهيم املشرتكة. رئيسة هي 
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 Scientific:املمارسات التدريسية العلمية واهلندسية
Instructional Practices

ا: املمارسات اليت تركز على تقومي         ُعّرِفت أبهنَّ
واهلندسة، وتتضمن مثاين ممارسات  العلم  لطبيعة  الفهم 
هي: طرح األسئلة وحتديد املشكلة، واستخدام النماذج، 
وتفسري  وحتليل  االستقصاءات،  وتنفيذ  وختطيط 
احلسايب،  والتفكري  الرايضيات  واستخدام  البياانت، 
التفسريات وتصميم احللول، واالخنراط يف احلجة  وبناء 
والدليل، واحلصول على املعلومات وتقييمها وتبادهلا)عز 

 .)2018 الدين، 
جعل  على  املعلمة  قدرة  ا:  أبهنَّ إجرائًيا  وتُعرف 
توظيف  خالل  من  التعليمية  العملية  حمور  املتعلمة 
القادم  اجليل  معايري  وفق  املتنوعة  العلمية  العمليات 
أُعدت  اليت  القدرة ابألداة  هذه  وتـَُقاُس   ،)NGSS(

املالحظة(. )بطاقة  الغرض  هلذا 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أواًل: اإلطار النظري:
:)NGSS( مفهوم معايري العلوم للجيل القادم
Genera� Next  القادم  تـَُعدُّ معايري العلوم للجيل

Standards Science tion  أحدث املعايري العاملية يف 

الرتبية العلمية وضعت ملتعلمي اليوم والقوى العاملة يف 
املستقبل، وتركز على ترابط العامل احلقيقي  داخل جمال 
العلوم، وتتميز بكوهنا غنية يف احملتوى واملمارسة، وتتسم 
للمحتوى،  وتطبيق  أعمق  فهم  مع  والرتابط  ابإلثراء 
وهتدف إىل إحداث ثورة يف طرق تعليم العلوم يف القرن 
املتعلمني  إلعداد  تصميمها  وجيري  والعشرين،  احلادي 
.(2017,Achieve( (للكلية واملهن املستقبلية واملواطنة
وتُعرَُّف هذه املعايري يف وثيقة معايري العلوم للجيل 
ا:  القادم )Council Research National,2012( أبهنَّ
مبختلف  العلوم  يف  املتميز  لألداء  مستوايت  عن  عبارة 
بوساطة  خطوتني  يف  تطويرها  جرى  التعليمية  املراحل 
الوطنية  واجلمعية   ،(NRC)للبحوث الوط ين  اجمللس 

لتقدم  األمريكية  واجلمعية   ،((NSTA العلوم  ملعلمي 
 ،Achieve( (ومؤسسة حتقيق أو إجناز ،(AAAS(العلوم
من  العلوم  تعليم  إطار  إعداد  يف  األوىل  اخلطوة  متثلت 
مت  الثانية  واخلطوة  عشر،  الثاين  الصف  وحىت  الروضة 
أُِعدَّ  الذي  القادم  للجيل  العلوم  معايري  تطوير  خالهلا 
 Achieve)،(  NGSS Lead States,2013( مسبًقا 

.(2013,

"فهي املعايري اليت انطلقت من جملس البحث الوط ين 
العلمية، تكوَّنت  )NRC(؛ لتقدمي رؤية جديدة للرتبية 
العلمية  املمارسات  وهي:  الثالثة  األبعاد  تكامل  من 
واهلندسية، واألفكار احملورية، واملفاهيم الشاملة يف جمال 
2017، ص  وراغب،  والفضاء")عيسى  األرض  علوم 

 .)151
NGSS)أهداف معايري تعلم العلوم للجيل القادم

حسانني،2016(:

املستوى  على  العلوم  لتعليم  موحَّدة  معايري  إاتحة   -1
التدريس  واملمارسات وطرق  احملتوى  تضم  الدويل، 

امله ين. والنمو 
ومشرتكة  واضحة  رؤية  لوضع  جديدة  فرصة  توفري   -2
وطنًيا حول ملاذا تعّلم العلوم؟ وكيف يتعلم املتعلمون؟ 

مما يسمح إبعداد املتعلمني للمستقبل.
واملهارات  والعلوم  واهلندسة  التكنولوجيا  استخدام   -3
الالزمة؛ لتحقيق مستقبل أفضل يف ضوء أنَّ علوم 
تتضمن  والعشرين،  احلادي  القرن  يف  املستقبل 
يف  واملشكالت  للقضااي  استجابة  التفكري  ضرورة 

احلقيقي. العامل 
االنتقال من تعليم العلوم على شكل حفظ جمموعة   -4
من احلقائق إىل تعلم العلوم من خالل ثالثة أبعاد: 
)املفاهيم، األفكار، املمارسات( تستخدم يف الوقت 
واهلندسة  العلوم  أنَّ  فكرة  ختتفي  حيث  نفسه؛ 

منفصلة. كياانت 
تدريس املفاهيم العلمية وتقييمها مل يعد يتم مبعزٍل   -5
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عن واقع العلم يف العامل احلقيقي، بل سيكون تدريس 
املهارات  املتعلمني  وتعليم  وتعاونًيا،  شاماًل  العلوم 

اليت تنتقل معهم إىل مكان العمل.
الرتكيز على غرس العادات العقلية لدى املتعلمني.  -6

فقط يف  ليس  العلوم  تعليم  بعهد جديد يف  التنبؤ   -7
التخصصات  حمتوى  يف  املستمر  التغري  معاجلة 
ا تـَُعدُّ هنًجا للتعلم بطريقة سليمة  ا ألهنَّ العلمية؛ وإمَّنَّ

. تربوايًّ وانجحة 
هلا؛  الالزمة  واملعرفة  املهارات  ميتلكون  أفراد  إعداد   -8
اجملتمع.  يف  ومنتجني  انجحني  مواطنني  ليكونوا 

االنتقال من قائمة احملتوى إىل جمموعة من األفعال   -9
عديدة  حتدايت  يفرض  مما  املتعلمون؛  يكتسبها 
لكيفية جعل املنهج جّتريبيًّا وكيفية بناء منهج مرتبط 

ابلواقع.
أتكيد الطبيعة املرتابطة للعلوم يف العامل احلقيقي   -10
بني  والتكامل  الرتابط  يع ين  مما  ملموس؛  بشكل 
دراسة  عند  والرايضيات  واللغة  والعلوم  اهلندسة 
وراء  فيما  املتعلمني  أيخذ  التحول  وهذا  العلوم، 

اآليت: منهم  نتوقع  حبيث  املعلومات؛  معرفة 
املعلومات من املالحظات لدعم 	  استخدام 

التفسريات.
استخدام األدوات والوسائل التكنولوجية.	 
طرح األسئلة القائمة على املالحظات.	 
تصميم البحوث وتنفيذها.	 
تصميم حل ملشكلة معينة.	 
تبادل املعلومات ومناقشة احللول.	 
مجع البياانت وحتليلها واستخدامها.	 
تطبيق املفاهيم الشاملة عرب جماالت متعددة 	 

من العلوم.

:((NGSS أبعاد معايري العلوم للجيل القادم
ثالثة  القادم يف  للجيل  العلوم  معايري  أبعاد  تتمثل 

أبعاد: 
يف  وتتمثل  املركزية  احملورية  األفكار  األول:  الُبعد   

:)2015,Pruitt(

األفكار احملورية يف العلوم الفيزايئية والكيميائية.	 
األفكار احملورية يف العلوم احلياتية.	 
األفكار احملورية يف علوم األرض والفضاء.	 
اهلندسة والتكنولوجيا وتطبيقات 	  األفكار احملورية يف 

العلوم. 
وتتمثل 	  واهلندسية،  العلمية  املمارسات  الثاين:  الُبعد 

:Ashreef & (Omar,2017  & Asowayan( يف 
طرح األسئلة )للعلوم( وحتديد املشكالت)للهندسة(، 	 

وفيها يتم استشارة تفكري املتعلم بوضعه أمام مشكلة 
متثل ظاهرة، فيمارس العصف الذه ين بتوجيه أسئلة 

حتدد املشكلة املرتبطة ابلظاهرة.
تصورًا 	  املتعلم  يب ين  وفيها  النماذج  واستخدام  تطوير 

مشكلة  فيه  د  جُيسِّ عمليًّا  أو  مفاهيميًّا  أو  ذهنًيا 
الدراسة.

التخطيط للقيام ابلتحرايت، ويُوضع املتعلم يف مواقف 	 
يعمل من خالهلا على املالحظة هبدف أن يصل إىل 

وصف فرضيات واختيارها.
يسمح 	  مما  مجَُِعت؛  اليت  البياانت  وتفسري  حتليل 

نتيجة. أو  تصميم  أفضل  إىل  ابلوصول  للمتعلم 
االخنراط يف احلجج واملسائل من خالل استخالص 	 

وحتديد  والضعف،  القوة  نقاط  لتحديد  الدالئل؛ 
ُتستخدم  كما  الطبيعية،  الظواهر  لتفسري  طرق 
املتعلم  إليها  الدفاع عن االستنتاجات اليت يتوصل 
جرى  ما  على  بناًء  ونقدها  اآلخرين  آراء  وتقيم 

إليه. التوصل 
بناء التوضيحات والتفسريات للعلوم، فبناء النظرايت 	 

يتم يف العلوم هبدف تفسري الظواهر الطبيعية، أمَّا يف 
اهلندسة فبهدف استخدام احلل املمنهج للمشاكل 
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املادية بتصميم عدد من احللول اليت تليب الشروط 
احملددة، مث اختيار احلل األمثل يف التصميم املقرتح.

الوصول للمعلومات أو البياانت وتقييمها والتواصل 	 
معها؛ إلعطاء املصطلحات معىن إجرائيًّا أكرب عند 

ربطها ابألداء.
والكمبيوتر؛ 	  احلسايب  والتفكري  الرايضيات  استخدام 

لتقدمي مَّناذج فعَّالة ميكن من خالهلا تفسري العديد 
من الظواهر سواء حسابًيا أو رمزاًي وبشكل علمي 

ومنطقي. 

سبعة  من  وتتكون  املشرتكة  املفاهيم  الثالث:  الُبعد 
:((2018,Diranna  &Tyler هي  مكوانت 

األمَّناط: هي عالقة تتكرر برتتيب معني وتنظيم حمدد 	 
يف الظاهرة موضع الدراسة، وقد ميثل النمط أشكااًل 
تتكرر، أو أرقاًما، أو توارخيًا أو حداًًث أو تصنيفات 
العلوم  من:  يف كلِّ  األمَّناط  وجود  ويتكرر  معينة، 
اليت  العلمية  املادة  طبيعة  بسبب  غالًبا؛  واهلندسة 
ويـَُعدُّ  العشوائية،  عن  بعيًدا  منتظًما  شكاًل  أتخذ 
النمط هو اخلطوة األوىل لتنظيم الظواهر الطبيعية، 
كما يساعد يف طرح األسئلة حول أسباب التكرار 
وحماولة تفسري حدوثه، ويساعد يف صياغة التنبؤات، 

وعليه؛ فهو يندمج ابملمارسة بصورة ضمنية.
ميثل 	  النتيجة  وراء  السبب  إدراك  والنتيجة:  السبب 

وجيب  النمط،  اكتشاف  خلطوة  الالحقة  اخلطوة 
االهتمام هبذه اخلطوة؛ حيث ينصبُّ جهد العلوم 
نتائج مت  تقود إىل  اليت  الكشف عن األسباب  يف 
على  اهلندسة  تركز  بينما  أو مالحظتها،  هبا  التنبؤ 
بني  الكامنة  العالقة  من  تستفيد  أنظمة  تصميم 

واألسباب.  النتائج 
القياس والنسبة الكمية: من املهارات املهمة يف العلوم 	 

واهلندسة حتديد كيف وملاذا وما؛ حيث متثل هذه 
العلمي،  الفهم  لعملية  الفعلي  االنطالق  األسئلة 

والعمليات  النظام  إدراك  يف  األسئلة  أمهية  وتربز 
املرتبطة فيه، ومن أمثلة ذلك: إدراك احلجم والزمن 

األساسية. العلوم  اختصاص  وهي  والطاقة، 
من 	  الدراسة  موضوع  حتديد  النظام:  ومَّناذج  النظام 

خالل حتديد أبعاده وحدوده ذات العالقة ابستمرار 
عمله، ومن مثَّ مَّنذجة هذا النظام لتقدمي أدوات من 
شأهنا توضيح عمل النظام، وهي عملية مهمة لكلٍّ 
فرعية  أنظمة  واهلندسة من خالل عزل  العلوم  من 
عن أنظمة أكرب، وتكوين مَّنوذج بسيط هلا لتسهيل 

دراستها.
الطاقة واملادة: يـَُعدُّ مفهوم الطاقة واملادة من املفاهيم 	 

العلوم واهلندسة، وغالًبا يكون هناك  األساسية يف 
ارتباٌط بني هذين املكونني من جهة، وابلنظام من 
ميكن  املفهوم  هذا  تقدمي  أمثلة  ومن  أخرى،  جهة 
والسائلة  الصلبة  املادة  مراقبة  يظهر من خالل  أن 
والغازية، كما ميكن مالحظة ذلك يف عملية البناء 
الضوئي للنبات، فبدون طاقة الشمس واًثين أكسيد 

الكربون واملاء ال ميكن هلذه العملية أن تتم.
املكون 	  هذا  ميثل  يُؤدِّيها:  اليت  والوظيفة  الرتكيب 

وظيفته  مع  النظام  فيها شكل  يتالءم  اليت  العالقة 
اليت يقوم هبا، وهو ذا أمهية يف اهلندسة بوجٍه عام، 
واملصممني بوجٍه خاص؛ ألنَّه يساعدهم يف فحص 
تراكيب النظام ووظيفة كل جزٍء من أجزاء النظام، 
املتعلمني إىل  ويركز حمتوى هذا املكون على دعوة 
ملالحظة  مصمم،  أو  طبيعي  نظاٍم  أي  يف  التمعن 

الوظيفة. مع  الشكل  يتالءم  كيف 
الثبات والتغري: يـَُعدُّ هذا املكون من األساسيات يف 	 

مجيع املساعي العلمية واهلندسية، ويدل الثبات على 
األقل  على  ابلنظام  حتيط  اليت  اجلوانب  تغري  عدم 
ابلنسبة ملا يتم مالحظته، كما يع ين أنَّ االضطراابت 
غري املالحظة اليت حتتاج النظام سوف تتالشى؛ مما 

جيعل النظام يعود إىل حالة الثبات واالستقرار.
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اثنًيا: الدراسات السابقة:
دراسة زيود وخطابية وراببعة )2021(:

تضمني  درجة  الكشف عن  إىل         هدفت 
كتاب العلوم واحلياة للصف الرابع األساسي يف فلسطني 
التفكري  ومستوايت  العلوم،  يف  اجلديد  اجليل  ملعايري 
املتضمنة هبا، واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، 
وأظهرت  للدراسة،  التحليل كأداة  أداة  واستخدمت 
املرتبة األوىل  الرئيسة جاء يف  األفكار  أنَّ جمال  النتائج 
وبنسبة) 75.1(%، وجاء جمال املفاهيم املشرتكة يف املرتبة 
الثانية بنسبة)16.7(%، وجاء جمال املمارسات العلمية 
واهلندسية يف املرتبة الثالثة وبنسبة)8.8(%، كما أظهرت 
النتائج أنَّ هناك تفاواًت ملحوظًا بتضمني مستوايت بلوم 
التذكر  الدنيا)  التفكري  مستوايت  وحصلت  املعرفية، 
والفهم( على نسبة مرتفعة)88.9(%، مقارنة مبستوايت 
التفكري العليا) التطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي( واليت 
الدراسة  وأوصت  منخفضة)11.1(%،  بنسبة  جاءت 
املتضمنة  واألسئلة  العلمية  األنشطة  يف  النظر  إبعادة 
يف كتاب العلوم واحلياة؛ حبيث تشمل مجيع مستوايت 

والعليا. الدنيا  التفكري 
دراسة الزعيب )2020(:

هدفت إىل حتليل حمتوى كتب األحياء للصفوف 
الثانوية يف األردن واستقصاء احتوائها على معايري العلوم 
الوصفي،  املنهج  على  واعتمدت  القادمة،  لألجيال 
وأظهرت  للدراسة،  التحليل كأداة  أداة  واستخدمت 
األحياء  كتب  يف  املعريف  احملتوى  نطاق  أنَّ  النتائج 
معايري  مع  بشكٍل كاٍف  متسٍق  غري  الثانوية  للمرحلة 
العلوم لألجيال القادمة؛ إذ تُوجد ثغرات يف تغطية بعض 
والنسبة  واحلجم  واملادة،  الطاقة  اجملاالت كمجاالت 
احلسايب  التفكري  واستخدام  التفسريات  وبناء  والكمية، 
احملتوى  حتديث  بضرورة  الدراسة  وأوصت  والرايضي، 
البيولوجي املقدَّم يف الكتب الدراسية وربطه بفهم طبيعة 

العلم. واتريخ 

دراسة الشياب )2019(:
هدفت إىل حتديد مستوى امتالك معلمي العلوم يف 
املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية للممارسات 
للجيل  العلوم  معايري  ضوء  يف  واهلندسية  العلمية 
الوصفي،  املنهج  على  واعتمدت   ،)NGSS(القادم
العينة  وتكوَّنت  للدراسة،  االستبانة كأداة  واستخدمت 
من )75( معلًما ومعلمة، وأظهرت النتائج أنَّ مستوى 
امتالك أفراد العينة ملؤشرات املمارسات العلمية واهلندسية 
جاء بدرجة متوسطة، وأنَّ احملاور: طرح األسئلة وحتديد 
على  احلصول  البياانت،  وتفسري  حتليل  املشكالت، 
املعلومات وتقييمها وتوصيلها جاءت بدرجة متوسطة، 
تطوير  االستقصاءات،  وتنفيذ  ختطيط  احملاور:  بينما 
احللول،  وتصميم  التفسريات  بناء  النماذج،  واستخدام 
والتفكري  الرايضيات  استخدام  احلجج،  يف  االنغماس 
احلاسويب جاء بدرجة ضعيفة، وأوصت الدراسة بضرورة 
تدريب معلمي العلوم أثناء اخلدمة على أساليب وأسس 
وزاًن  وإعطائها  واهلندسية  العلمية  املمارسات  توظيف 

للمعلم. التدريسي  األداء  بطاقة  أكرب ضمن 
دراسة أيب عاذرة )2019(:

هدفت إىل التعرف على واقع ممارسة معلمات الفيزايء 
 ،)NGSS( للمرحلة الثانوية ملعايري العلوم للجيل القادم
واعتمدت على املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة 
معلمة،   )64( من  العينة  وتكوَّنت  للدراسة،  كأداة 
ابألفكار  للمعرفة  املعلمات  افتقار  النتائج  وأظهرت 
القادم، كما  للجيل  العلوم  معايري  يف  للفيزايء  احملورية 
اهلندسية  للممارسات  فهم  النتائج عدم وجود  أظهرت 
تعريف  بضرورة  الدراسة  وأوصت  تطبيقها،  وكيفية 
تطبيقها يف  وآلية  القادم  للجيل  العلوم  مبعايري  املعلمني 

املهنية.  التنمية  برامج  من خالل  الصفية  ممارساهتم 
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 Kellamis and(وويزرسكي كلميز  دراسة 
:(Yezierski,2019

هدفت إىل تقييم خطط الدروس ل)19( درًسا يف 
Tar� )الكيمياء احلديثة واليت طُوِّرت من خالل مشروع 
املتحدة  الوالايت  ميامي يف  Inquiry( يف جامعة   get

األمريكية؛ لتحديد ما إذا كانت الدروس ُوِضعت وفًقا 
على  واعتمدت  القادم،  اجليل  لتعليم  الوطنية  للمعايري 
تقييم  مَّنوذج  يف  الدراسة  أداة  ومتثلت  الوصفي،  املنهج 
جودة املخرجات التعليمية)(EQUIP، وأظهرت النتائج 
املتعلقة  املعايري  جيًدا ضمن  أداًء  الدروس سجَّلت  أنَّ 
املباشرة  واألدلة  علميًّا  الدقيقة  املعلومات  ابستخدام 
جيًدا  أداًء  ُتسجل  مل  اليت  الدروس  وأنَّ  الطلبة،  لتعلم 
على املعايري كانت غري مفاجئة؛ ألنَّ الدروس مل أتخذ 
ابالعتبار معايري )EQUIP)، وأوصت الدراسة بضرورة 

الدروس. يف  وتطبيقها   )NGSS(معايري عن  الكشف 
:)Wilde,2018(دراسة ويلد

هدفت إىل تقييم ممارسات املعلمني التدريسية وفق 
القادم)NGSS(، واعتمدت على  العلوم للجيل  معايري 
املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة واملقابلة كأداتني 
ابملدارس  معلًما   )37( من  العينة  وتكوَّنت  للدراسة، 
دجيو،  سان  مقاطعة  يف  خمتلفتني  منطقتني  يف  الثانوية 
وأظهرت النتائج أنَّ املعلمني لديهم بعض الفهم واملعرفة 
حول املهارات املرتبطة مبعايري العلوم للجيل القام، وكانوا 
أقل معرفة وفهًما فيما يتعلق مبمارسات العلوم واهلندسة 
االهتمام  أبمهية  الدراسة  وأوصت  استخدامها،  وكيفية 
لتأثريها يف  السياقية  والعوامل  والعواطف  الصفية  ابلبيئة 

إدراك املعلمني ملعايري العلوم للجيل القادم.
:)Holm,2017( دراسة هومل

 )NGSS(معايــر نظــام  ودمــج  حتليــل  إىل  هدفــت 
الســادس وحـتـى  الصــف  مــن  العلــوم احلاليــة  يف مناهج 
األساســية،  األفكار  معاير  ضوء  يف  الثامــن،  الصــف 
واملفاهيم الشــاملة، وممارســات العلوم واهلندســة ومعايـيـر 

مســتوى الصــف بشــكل فــردي، واعتمدت على املنهج 
عن  عبارة  الدراسة  أدوات  وكانت  التحليلي،  الوصفي 
البشــرية،  واملــوارد  املعلــم،  وأدلــة  املدرســية،  الكتــب 
ــا ال تتفــق  وعينــات الطــلبة، وأظهرت نتائج الدراسة أهنَّ
املناهــج  تغطيهــا  الــيت  املوضوعــات  مــع  جيــد  بشــكل 
مناهــج  تطويــر  بعــد  النتائــج  أظهــرت  الدراســية، كما 
يف  العلــوم  لربانمــج  الشــاملة  املواءمــة  عمليــة  أنَّ  العلــوم 
الواليــات املتحدة، يليب التوقعــات احلاليــة يف جمــال تعليــم 

والــدويل.   الوطــ ين  املستويني  علــى  العلــوم 
:)Burks,2016(دراسة بوركس

       هدفت إىل استكشاف التحدايت اليت يواجهها 
معلمو العلوم يف املدارس الثانوية يف والية واشنطن، فيما 
 )NGSS(القادم للجيل  العلوم  معايري  بتنفيذ  يتعلق 
ومتثلت  الكيفي،  املنهج  على  واعتمدت  صفوفهم،  يف 
 )7( من  العينة  وتكوَّنت  املقابالت،  يف  الدراسة  أداة 
من معلمي العلوم ابملرحلة الثانوية، وأوضحت النتائج: 
إصالح  سياسة  هي  القادم  للجيل  العلوم  معايري  أنَّ 
معقدة لتعليم العلوم يصعب على مدرسي العلوم فهمها 
وتنفيذها مبفردهم، وأنَّ هناك حاجة إىل تطوير مه ين كبري 
لتوفري  واملناطق  للمدارس  إداري  دعم  وإىل  ملساعدهتم، 
املعلمني  جهود  تقدر  ثقافة  خلق  يف  واملساعدة  املوارد 
يف مواجهة التحدايت اليت يواجهوهنا يف تنفيذ املعايري.

التعليق على الدراسات السابقة: 
أهداف الدراسة: 

إنَّ  حيث  السابقة؛  الدراسات  أهداف  تنوعت 
إىل: هدفت  الدراسات  بعض 

ومراحل  صفوف  يف  العلوم  بعض كتب  حتليل 
التفكري  مستوايت  عن  والكشف  خمتلفة  دراسية 
 ،)Holm.2017( املتضمنة فيها كدراسة كلٍّ من: هومل
 Kellamis and(وويزرسكي والزعيب)2019(، وكلميز 
Yezierski,2019(، وزيود وخطابية وراببعة )2021(.

دراسة  من:  كلٍّ  دراسة  هدفت  بينما 
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وأبو   ،(Wilde,2018(وويلد  ،)Burks,2016(بوركس
عن  الكشف  إىل  والشياب)2019(  عاذرة)2019(، 
للجيل  العلوم  معايري  التدريسية وفق  املعلمني  ممارسات 
الصعوابت  وحتديد  وتقييمها،   )NGSS(القادم

تواجههم.   اليت  والتحدايت 

مجيع -  عن  احلالية  الدراسة  اختلفت  وهبذا 
الدراسات السابقة يف كوهنا تكشف عن 
معايري  على  قائم  تدرييب  برانمج  فاعلية 
العلوم للجيل القادم)NGSS(، يف تنمية 

واهلندسية. العلمية  التدريسية  املهارات 
منهج الدراسة:- 

الوصفي  املنهج  السابقة  الدراسات  مجيع  اتبعت 
 ،(2016,Burks(بوركس من:  التحليلي كدراسة كلٍّ 
وهومل ))Holm.2017، وويلد)Wilde,2018(، وكلميز 
وأبو   ،)Yezierski,2019  and  Kellamis(وويزركي
عاذرة)2019(، والشياب)2019(، والزعيب)2020(، 

.)2021( وراببعة  وخطابية  وزيود 

وهبذا اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات - 
السابقة يف كوهنا استخدمت املنهج شبه 

التجرييب.

أدوات الدراسة: 
الدراسات  استخدمتها  اليت  األدوات  تنوعت 
السابقة؛ حيث اُسُتخِدمت االستباانت كدراسة: كلميز 
وأبو   ،)Kellamis and Yezierski,2019(وويزرسكي

والشياب)2019(. عاذرة)2019(، 
من:  كلٍّ  دراسة  يف  املقابالت  كانت  بينما   
.(Wilde,2018(وويلد  ،)Burks,2016(بوركس

هومل  من:  كلٍّ  دراسة  يف  التحليل  وأداة 
وخطابية  وزيود  والزعيب)2019(،   ،2017.Holm((

.)2021( وراببعة 
الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  اختلفت  وهبذا 

وبطاقة  تدرييب  برانمج  استخدمت  يف كوهنا  السابقة 
. حظة مال

عينة الدراسة: 
الدراسة  عينة  السابقة  الدراسات  بعض  اختارت 
املرحلة  يف  العام  التعليم  ومعلمات  معلمي  من 
 ،)2016,Burks(بوركس من:   الثانوية كدراسة كلٍّ 
 Kellamis(وويزرسكي وكلميز   ،)2018,Wilde(وويلد
 ،)2019( عاذرة  وأبو   ،)2019,Yezierski  and

والشياب)2019(.

الدراسية -  الكتب  أخرى  دراسات  اختارت  بينما 
هومل  من:  كلٍّ  كدراسة  خمتلفة  مراحل  يف 
)(Holm.2017، والزعيب)2019(، وزيود وخطابية 

.)2021( وراببعة 
وهكذا تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة، - 

متوسط  الثاين  الصف  عينتها كتاب  اليت كانت 
العام. التعليم  يف  العلوم  ومعلمات 

االستفادة من الدراسات السابقة:
الدراسات  احلالية من  الدراسة  استفادت 

السابقة يف اجلوانب اآلتية:
بناء اإلطار النظري. --
اإلفادة من املنهجية العلمية. --
تُثري  -- اليت  واملراجع  واجملالت  الكتب  على  التعرف 

الدراسة.
االطالع على األساليب اإلحصائية املستخدمة. --

منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 
منهج الدراسة:

القائم على تصميم  التجرييب  املنهج شبه  اُسُتخِدَم 
اجملموعة الواحدة مع تطبيق بطاقة مالحظة املمارسات 
)72( ساعة  بعدد  والبعدية،  القبلية  واهلندسية  العلمية 
مالحظات  ثالث  قبل  من  مكثفة  أسابيع  ستة  ملدة 
العلوم  مبعايري  خربة  ولديهن  التخصص،  مشرفات  من 

   .(NGSS)
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جمتمع وعينة الدراسة: 
 تكوَّن اجملتمع األصلي للدراسة من )68( معلمة 
)إدارة  متوسط  الثاين  ابلصف  العلوم  معلمات  من 
منه  عينة  واُخُتريت   ،)1443 الطائف،  مبدينة  التعليم 
بلغت )20( معلمة من )10( مدارس يف كلِّ مدرسة 
معلمتني، وُروعي يف اختيار املعلمات أن يكن من الاليت 
يدرسن ابلصف الثاين متوسط ملراعاة تباعد األماكن بني 
املدارس، كما طُبق الربانمج يف مركز التدريب ابإلشراف 
يف  تدريسهن  مالحظة  مث  الباحثة،  قبل  من  الرتبوي 
املدارس ابالستعانة ابملشرفات املتخصَّصات ابستخدام 

الربانمج.  فاعلية  وقياس  املالحظة  بطاقة 
أدوات الدراسة: 

تتحدد األدوات حبسب طبيعة الدراسة، وأهدافها، 
التعرف  إىل  هتدف  احلالية  الدراسة  أنَّ  ومبا  وعينتها، 
على  القائمة  واهلندسية  العلمية  املمارسات  أهم  على 
معايري العلوم )NGSS(، والكشف عن الفروق ذات 
التطبيقني  درجات  متوسطي  بني  اإلحصائية  الداللة 
القبلي والبعدي للمعلمات فقد تطلب ذلك بناء بطاقة 

أبعاد كاآليت: مالحظة مكونة من سبعة 
أواًل: طرح األسئلة وحتديد املشكلة، وحيتوي على 

)5( فقرات.
اًثنًيا: تطوير واستخدام النماذج، وحيتوي على)5( 

فقرات.
وحيتوي  التقصيات،  وإجراء  التخطيط  اًثلثًا: 

فقرات. على)5( 
رابًعا: حتليل البياانت وتفسريها، وحيتوي على )5( 

فقرات.
احلسايب،  والتفكري  الرايضيات  استخدام  خامًسا: 

فقرات. وحيتوي على )5( 
سادًسا: بناء التفسريات وتصميم احللول واالخنراط 
على)5(  وحيتوي  األدلة،  على  قائمة  حماججات  يف 

فقرات.
سابًعا: احلصول على املعلومات وتقييمها، وحيتوي 

على)5( فقرات.
حساب معامالت الصدق ملفردات بطاقة مالحظة 
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  املمارسات 

املتوسطة:

1- صدق احملكمني:

ُعِرَضت بطاقة املالحظة بصورهتا األولية على اخلرباء 
وعددهم )10(، وذلك للتعرف على آرائهم حوهلا، وهو  ما يتضح يف جدول )1(.

جدول )1( اآلراء ونسبة موافقة اخلرباء حول املفردات اخلاصة ببطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة. 
ن = 10.

رقم املمارسة
املفردة

عدد 
املوافقني

نسبة 
املوافقة

رقم املمارسة
املفردة

عدد 
املوافقني

رقم املمارسةنسبة املوافقة
املفردة

عدد 
املوافقني

نسبة املوافقة

1/طرح 
األسئلة 
وحتديد 
املشكلة.

4/ حتليل 110%100
البياانت 

وتفسريها.

1710%100 /7
احلصول 

على 
املعلومات 
وتقييمها.

3310%100

29%901810%100349%90

39%901910%100358%80

48%80209%903610%100

510%100218%80379%90
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2/ تطوير 
واستخدام 

النماذج.

5/ استخدام 69%90
الرايضيات 

والتفكري 
احلسايب.

229%90

78%802310%100

89%90249%90

910%100259%90

1010%100269%90

3/ التخطيط 
وإجراء 

التقصيات.

6/ بناء 118%80
التفسريات 

وتصميم 
احللول 

واالخنراط يف 
حماججات 
قائمة على 

األدلة.

279%90

1210%100288%80

138%80299%90

149%90309%90

159%90318%80

168%80329%90

يتضح من جدول )1( أنَّ آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
على املفردات املكوَّنة لبطاقة مالحظة املمارسات العلمية 
تبلغ  واليت  املتوسطة  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية 
)35( مفردة تراوحت ما بني )80% – 100%(، وقد 
املفردات مبا ال يقل  املوافقة على  الباحثة نسبة  ارتضت 

عن )%80 (.
مالحظة  لبطاقة  الداخلي  االتساق  حساب 
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  املمارسات 

: ملتوسطة ا

العلمية  للممارسات  املالحظة  عملية  ُأجريت 
ابستخدام  املتوسطة  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية 
البالغ  بطاقة املالحظة على عينة الدراسة االستطالعية، 
وخبالف  البحث  جمتمع  من  معلمات   )10( عددها 
الداخلي  االتساق  حساب  مت  حيث  األساسية؛  العينة 
بني درجة  االرتباط  معامالت  املالحظة حبساب  لبطاقة 
إليه، مث حساب  تنتمي  الذي  الُبعد  ودرجة  مفردة  كل 
معامل االرتباط بني درجة كل بُعٍد والدرجة الكلية لبطاقة 

.)3(  ،)2( اجلدولني  يف  يتضح  وكما  املالحظة، 
جدول )2( معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه لبطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم 

ابملرحلة املتوسطة. ن = 10.     
رقم األبعاد

املفردة
معامل 
االرتباط

رقم األبعاد
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم األبعاد
املفردة

معامل 
االرتباط

رقم األبعاد
املفردة

معامل 
االرتباط

لة.
شك

 امل
ديد

وحت
لة 

ألسئ
ح ا

طر
/11*0.634

ت.
صيا

التق
راء 

وإج
ط 

خطي
 الت

/311*0.697

ري 
فك

والت
ت 

ضيا
لراي

م ا
خدا

است
 /5

يب.
سا

احل

21*0.849

ت 
وما

ملعل
ى ا

 عل
ول

حلص
/ ا

7
ها.

ييم
وتق

31*0.775

2*0.86812*0.75222*0.64932*0.806

3*0.69413*0.70323*0.91333*0.828

4*0.69314*0.76224*0.70134*0.728

5*0.75215*0.81925*0.65235*0.664

ج.
ماذ

 الن
دام

تخ
واس

ير 
طو

/ ت
26*0.806

ها.
سري

وتف
ت 

ياان
 الب

ليل
/ حت

416*0.658

ول 
حلل

م ا
صمي

 وت
ت

سريا
التف

اء 
/ بن

6
ى 

 عل
ئمة

 قا
ت

جا
حماج

يف 
ط 

خنرا
واال

ت 
جا

حماج
يف 

ط 
خنرا

 اال
/7

دلة
األ

لة.
ألد

ى ا
 عل

ئمة
قا

26*0.691

7*0.77217*0.88527*0.709

8*0.69118*0.84928*0.741

9*0.75619*0.80829*0.709

10*0.81220*0.67730*0.815

* دال عند مستوى )0.05(.                                                                                
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ارتباطية  عالقة  توجد  أنَّه  جدول)2(  من  يتضح 
دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.05(، بني درجة 
املمارسات  مالحظة  بطاقة  مفردات  من  مفردة  كل 
املتوسطة  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية 
والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه املفردة. ويوضح 

جدول)3( حساب معامل االرتباط بني درجة كل بُعٍد 
مالحظة  لبطاقة  الكلية  والدرجة  السبعة  األبعاد  من 
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  املمارسات 

املتوسطة.

جدول )3(معامالت االرتباط بني درجة كل بُعٍد والدرجة الكلية لبطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة. ن = 10.     
مستوى الداللةمعامل االرتباطاألبعادم

0.7920.05*طرح األسئلة وحتديد املشكلة.1

0.7830.05*تطوير واستخدام النماذج.2

0.8240.05*التخطيط وإجراء التقصيات.3

0.7660.05*حتليل البياانت وتفسريها.4

0.7910.05*استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب.5

0.8020.05*بناء التفسريات وتصميم احللول واالخنراط يف حماججات قائمة على األدلة.6

0.8000.05*احلصول على املعلومات وتقييمها.7

       يتضح من جدول )3( أنَّه توجد عالقة ارتباطية 
السبعة  األبعاد  من  بُعٍد  درجة كل  بني  إحصائًيا  دالة 
العلمية  املمارسات  مالحظة  لبطاقة  الكلية  والدرجة 
املتوسطة لدى املعلمات عينة الدراسة االستطالعية؛ مما 
واألبعاد  املفردات  بني  ما  اتساقًا  هناك  أنَّ  على  يدل 
واهلندسية  العلمية  املمارسات  مالحظة  ببطاقة  اخلاصة 

املتوسطة. ابملرحلة  العلوم  ملعلمات 
حساب معامل الثبات لبطاقة مالحظة املمارسات 

العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة:
مالحظة  لبطاقة  الثبات  معامل  حساب  مت 
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  املمارسات 
التجزئة  كرونباخ،  )ألفا  خمتلفتني  بطريقتني  املتوسطة 
وابستخدام  جتمان(،  براون،   – لسبريمان  النصفية 
اجلداول  يتضح يف  )Cooper(، وكما  معادلة كوبر 

.)6-  4(

جدول )4( حساب معامل الثبات ملفردات بطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة بطريقة )ألفا كرونباخ(. ن = 10.
رقم األبعاد

املفردة
معامل ألفا 

كرونباخ
رقم األبعاد

املفردة
معامل ألفا 

كرونباخ
رقم األبعاد

املفردة
معامل ألفا 

كرونباخ
رقم األبعاد

املفردة
معامل ألفا 

كرونباخ

1/طرح 
األسئلة 
وحتديد 
املشكلة.

10.825 /3
التخطيط 
وإجراء 

التقصيات.

5/استخدام الرايضيات 110.822
والتفكري احلسايب.

210.817 /7
احلصول 
على 

املعلومات 
وتقييمها.

310.826

20.833120.822220.840320.815

30.838130.834230.811330.825

40.846140.817240.835340.826

50.823150.822250.813350.815

2/ تطوير 
واستخدام 
النماذج.

4/ حتليل 60.828
البياانت 
وتفسريها.

6/ بناء التفسريات 160.841
وتصميم احللول 

واالخنراط يف حماججات 
قائمة على األدلة7/ 

االخنراط يف حماججات 
قائمة على األدلة.

260.823

70.823170.820270.818

80.828180.835280.841

90.845190.825290.842

100.834200.815300.841

 قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 0.848     
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الثبات  معامالت  أنَّ   )4( جدول  من  يتضـح 
العلمية  املمارسات  مالحظة  ببطاقة  اخلاصة  للمفردات 
واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة أقل من قيمة 

متتع  على  يدل  مما  )0.848(؛  تبلغ  اليت  الكلية  ألفا 
الثبات.  من  عالية  بدرجة  املالحظة  بطاقة  مفردات 

جدول )5( حساب معامل الثبات ألبعاد بطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة بطريقيت )ألفا كرونباخ، 
التجزئة النصفية(.                                                                                                      ن = 10.

التجزئة النصفيةألفا كرونباخاألبعادم

جتمانسبريمان – براون

0.7100.8480.807طرح األسئلة وحتديد املشكلة.1

0.7020.8400.708تطوير واستخدام النماذج.2

0.6540.7190.694التخطيط وإجراء التقصيات.3

0.6640.8740.759حتليل البياانت وتفسريها.4

0.7520.8000.770استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب.5

بناء التفسريات وتصميم احللول واالخنراط يف حماججات قائمة 6

على األدلة.

0.7180.7900.631

0.6570.8190.812احلصول على املعلومات وتقييمها.7

   * قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 0.755

يتضـح من جدول )5( أنَّ معامالت الثبات لألبعاد 
واهلندسية  العلمية  املمارسات  مالحظة  ببطاقة  اخلاصة 
ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة قد حققت قيم مرتفعة 
ألفا كرونباخ  بطريقة  تراوحت  األبعاد؛ حيث  يف مجيع 
ما بني )0.654، 0.752(، كما ُلوحظ تقارب متجه 
من  يف كل  املقياس  أببعاد  اخلاصة  الثبات  معامالت 
طريقيت " سبريمان – براون، جتمان "؛ حيث تراوحت 
يف سبريمان – براون ما بني )0.719، 0.874( ويف 
جتمان ما بني )0.631، 0.812(، ومبقارنة قيم ألفا 
كرونباخ احملسوبة ابلقيم الكلية يتضح أنَّ مجيع قيم ألفا 
كرونباخ احملسوبة كانت أقل من القيمة الكلية واليت تبلغ 
مالحظة  بطاقة  أبعاد  متتع  على  يدل  مما   ،)0.755(

ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  املمارسات 
املتوسطة بدرجة عالية من الثبات.

حساب معامل الثبات لبطاقة مالحظة املمارسات 
العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة:

املالحظة  لبطاقة  الثبات  معامل  حساب  مت 
ميكن  واليت   ،)Cooper( معادلة كوبر  ابستخدام 

يلي: كما  حساهبا 
عدد مرات االتفاق ÷ عدد مرات االتفاق + عدد 

مرات االختالف × 100.
حيث أشار كوبر إىل أنَّه إذا كانت نسبة االتفاق 
)80%( فأكثر فإنَّ هذا يدل على ارتفاع ثبات بطاقة 

املالحظة.   
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جدول )6( حساب معامل الثبات لبطاقة مالحظة املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة  ابستخدام معادلة كوبر.
النسبة املئويةعدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقاألداءاترقم املعلمة

135296%82.9

235305%85.7

335323%91.4

435350%100

535323%91.4

635314%88.6

735296%82.9

835287%80

935350%100

1035350%100

1135323%91.4

1235305%85.7

1335350%100

1435296%82.9

1535314%88.6

1635332%94.3

1735323%91.4

1835350%100

1935332%94.3

2035323%91.4

يتضح من جدول )6( أنَّ أعلى نسبة اتفاق بني املالحظني 
فيما يتعلق ابملمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات العلوم 
ابملرحلة املتوسطة واليت يبلغ عدد املمارسات اخلاصة هبا 
)35( ممارسة جرى مالحظتها كانت )100%(، وأقل 
نسبة اتفاق بني املالحظني كانت )80%( وهي نسب 
املفردات  ثبات  مستوى  ارتفاع  على  يدل  مما  مرتفعة؛ 
واهلندسية  العلمية  املمارسات  مالحظة  ببطاقة  اخلاصة 

ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة.

نتائج الدِّرَاسة ومناقشتها وتفسريها: 
التساؤل األول: 

ما الربانمج التدرييب القائم على معايري العلوم للجيل 
القادم )NGSS( الالزم لتنمية املمارسات العلمية 

واهلندسية ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة؟
بناء  خالل  من  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  متت 
القادم  للجيل  العلوم  معايري  على  قائٍم  تدرييب  برانمج 
)NGSS(؛ لتنمية املمارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 

رقم)1(. ملحق  متوسط  الثاين  ابلصف  العلوم 
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التساؤل الثاين: ما أهم املمارسات العلمية واهلندسية 
القائمة على معايري)NGSS( ملعلمات العلوم 

ابملرحلة املتوسطة؟

جدول )7( املمارسات العلمية واهلندسية لدى معلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة. ن = 20.
الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايباألبعادم

19.9501.6691طرح األسئلة وحتديد املشكلة.1

17.0001.8924تطوير واستخدام النماذج.2

16.6500.9885التخطيط وإجراء التقصيات.3

15.7001.2616حتليل البياانت وتفسريها.4

17.1501.1373استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب.5

17.9001.2102بناء التفسريات وتصميم احللول واالخنراط يف حماججات قائمة على األدلة.6

14.0001.2987احلصول على املعلومات وتقييمها.7

-118.3504.258الدرجة الكلية8

       يتضح من جدول )7( وما حيققه شكل )1( 
أنَّ أهم املمارسات العلمية واهلندسية لدى معلمات العلوم 
ابملرحلة املتوسطة وفًقا ألمهيتها من وجهة نظر املعلمات؛ 
املشكلة(  وحتديد  األسئلة  )طرح  ممارسة  جاءت  حيث 
 )19.950( يبلغ  حسايب  مبتوسط  األوىل  املرتبة  يف 
احللول  وتصميم  التفسريات  )بناء  املمارسة  يليها  درجة، 
املرتبة  يف  األدلة(  على  قائمة  حماججات  يف  واالخنراط 
وجاء  درجة،   )17.900( يبلغ  حسايب  مبتوسط  الثانية 
يف املرتبة الثالثة املمارسة )استخدام الرايضيات والتفكري 
درجة،   )17.150( يبلغ  حسايب  مبتوسط  احلسايب( 
النماذج(  واستخدام  )تطوير  املمارسة  الرابعة  املرتبة  ويف 
املرتبة  ويف  درجة،   )17.000( يبلغ  حسايب  مبتوسط 
اخلامسة املمارسة )التخطيط وإجراء التقصيات( مبتوسط 
حسايب يبلغ )16.650( درجة، وجاء يف املرتبة السادسة 
حسايب  مبتوسط  وتفسريها(  البياانت  )حتليل  املمارسة 

على  )احلصول  املمارسة  أمَّا  درجة،   )15.700( يبلغ 
املعلومات وتقييمها( فجاءت يف املرتبة السابعة واألخرية 

درجة.  )14.000( يبلغ  حسايب  مبتوسط 
 ،)Holm,2017( وهو ما يتفق مع دراسة كلٍّ من: هومل
Kella-( وويزرسكي  وكلميز   )Wilde,2018(  وويلد
والزعيب)2020(،   ،)mis and Yezierski,2019

يف  نشأت  احلالية  األجيال  أبنَّ  ذلك  الباحثة  وتُفسر 
ظل التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة واالنفجار 
املعريف، وأصبح من الضروري استخدام ممارسات علمية 
وهندسية تتناسب مع عقوهلم، وتساعدهم على اكتساب 
املهارات اليت تؤهلهم للتكيف مع متطلبات هذا العصر، 
واليت من أمهها االتصال والتعاون واإلبداع والتفكري الناقد 
والتكامل التام للثورة الرقمية مع العملية التعليمية، ودمج 

اهلندسة يف تعليم العلوم. 
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شكل)1( املمارسات العلمية واهلندسية لدى معلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة.

الدراسة  هلذه  الثاين  التساؤل  على  جييب  ما  وهو 
والذي ينصُّ على: ما أهم املمارسات العلمية واهلندسية 
ابملرحلة  العلوم  ملعلمات   )NGSS(معايري على  القائمة 

املتوسطة؟

التساؤل الثالث:
متوسطي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
املمارسات  يف  والبعدي،  القبلي  التطبيقني  درجات 
 )NGSS(معايري على  القائمة  واهلندسية  العلمية 

املتوسطة؟ ابملرحلة  العلوم  معلمات  لدى 
جدول )8( داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات القياسني القبلي والبعدي يف األبعاد، والدرجة الكلية  للممارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 

العلوم ابملرحلة املتوسطة. ن = 20.

املتوسطالقياساألبعاد
متوسط اإلشارات

الرتب
قيمة " w "جمموع الرتب

مستوى 

الداللة متعادلةموجبةسالبة

طرح األسئلة وحتديد املشكلة.
19.950قبلي

0173
0.000.00

**3.6360.01
22.6009.00153.00بعدي

تطوير واستخدام النماذج.
17.000قبلي

0164
0.000.00

**3.5270.01
21.0008.50136.00بعدي

التخطيط وإجراء التقصيات.
16.650قبلي

0200
0.000.00

**3.9360.01
20.95010.50210.00بعدي

حتليل البياانت وتفسريها.
15.700قبلي

0200
0.000.00

**3.9300.01
20.50010.50210.00بعدي

استخدام الرايضيات والتفكري 

احلسايب.

17.150قبلي
0191

0.000.00
**3.8600.01

21.10010.00190.00بعدي
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بناء التفسريات وتصميم احللول 

واالخنراط يف حماججات قائمة 

على األدلة.

17.900قبلي
0164

0.000.00
**3.5340.01

21.1508.50136.00بعدي

احلصول على املعلومات 

وتقييمها.

14.000قبلي
0191

0.000.00
**3.7430.01

18.85010.00190.00بعدي

الدرجة الكلية.
118.350قبلي

0200
0.000.00

**3.9220.01
146.15010.50210.00بعدي

وجود   )2( شكل  حيققه  وما   )8( جدول  من  يتضح 
فروٍق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(، بني 
يف  والبعدي  القبلي  القياسني  درجات  رتب  متوسطي 
واهلندسية  العلمية  للممارسات  الكلية  والدرجة  األبعاد 
ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة، وذلك لصاحل متوسط 

البعدي. القياس  درجات  رتب 
مما يدل على فاعلية الربانمج التدرييب؛ حيث تفوقت 
القبلي،  التطبيق  يف  عنها  البعدي  التطبيق  يف  اجملموعة 
وتفسر الباحثة ذلك أبنَّ معايري العلوم )NGSS( تتضمن 
إدارة فصول العلوم بشكل يسمح للطلبة ابحلوار وحل 
سيطرة  من  بداًل  هلم  التعلم  مسؤولية  ونقل  املشكالت 
املعلم، ورفعت من مستوى تعليم العلوم لصاحل املعلمني 

والطلبة.

من:  كلٍّ  دراسة  إليه  أشارت  ما  يثبت  وهذا 
الشياب)2019(، وبوركس)Burk,2016( واليت أوصت 
توظيف  وأسس  أساليب  على  املعلمني  تدريب  بضرورة 
املمارسات العلمية واهلندسية، واحلاجة لتطويرهم امله ين 

املعايري.  هذه  وممارسة  فهم  على  ملساعدهتم 
وهو ما جييب على التساؤل الثالث هلذه الدراسة 
داللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  ينصُّ  والذي 
القبلي  التطبيقني  درجات  متوسطي  بني  إحصائية 
والبعدي، يف املمارسات العلمية واهلندسية القائمة على 
معايري)NGSS( لدى معلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة؟

شكل )2( الفروق بني متوسطي درجات القياسني القبلي والبعدي يف األبعاد، والدرجة الكلية  للممارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 
العلوم ابملرحلة املتوسطة.
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جدول )9( حساب معامل إيتا )h2( وحجم التأثري )d( للمتغري التجرييب على األبعاد والدرجة الكلية للممارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 
العلوم ابملرحلة املتوسطة. ن = 20.

حجم التأثريقيمة dقيمة h2درجة احلريةقيمة " ت "األبعاد

كبري 6.065190.6592.782طرح األسئلة وحتديد املشكلة.

كبري5.780190.6372.651تطوير واستخدام النماذج.

كبري8.826190.8044.049التخطيط وإجراء التقصيات.

كبري8.873190.8064.070حتليل البياانت وتفسريها.

كبري10.387190.8504.765استخدام الرايضيات والتفكري احلسايب.

بناء التفسريات وتصميم احللول واالخنراط يف 
حماججات قائمة على األدلة.

كبري5.605190.6232.571

كبري9.524190.8274.369احلصول على املعلومات وتقييمها.

كبري17.740190.9438.138الدرجة الكلية.

 )h2( أنَّ قيمة معامل إيتا )يتضح من جدول )9
واهلندسية  العلمية  للممارسات  الكلية  والدرجة  لألبعاد 
ملعلمات العلوم ابملرحلة املتوسطة ترتاوح ما بني )0.623 
قيمة  أنَّ  إىل  اجلدول  نتائج  تشري  0.943(، كما   –
حجم التأثري )d( املصاحبة لقيم معامل إيتا يف األبعاد 
والدرجة الكلية للممارسات العلمية واهلندسية ملعلمات 
 –  2.571( بني  ما  ترتاوح  املتوسطة  ابملرحلة  العلوم 
على  يدل  ما  مرتفعة، وهو  قيًما  متثل  8.138(، وهي 
فاعلية املتغري التجرييب املستخدم على األبعاد والدرجة 
العلوم  ملعلمات  واهلندسية  العلمية  للممارسات  الكلية 

املتوسطة. ابملرحلة 

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
التكرارات )ك(، النسبة املئوية )%(.     -1

املتوسط احلسايب.  -2
االحنراف املعياري.  -3

معامل االرتباط البسيط )بريسون(.  -4
معامل )ألفا كرونباخ(.  -5

التجزئة النصفية لـ )سبريمان – براون، جتمان(.  -6
.)Z( اختبار ويلكوكسون بداللة قيمة  -7

اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني.  -8
.)h2( معامل مربع إيتا  -9

.)d( 10-  حساب حجم التأثري
ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أواًل: نتائـج الدراسة:
1- إنَّ أهم املمارسات العلمية واهلندسية لدى معلمات 
العلوم ابملرحلة املتوسطة )طرح األسئلة وحتديد املشكلة(، 
واالخنراط  احللول  وتصميم  التفسريات  )بناء  تليها 
)استخدام  تليها  األدلة(،  على  قائمة  حماججات  يف 
الرايضيات والتفكري احلسايب(، تليها )تطوير واستخدام 
تليها  التقصيات(،  وإجراء  )التخطيط  تليها  النماذج(، 
السابعة  املرتبة  يف  وتليها  وتفسريها(،  البياانت  )حتليل 

وتقييمها(. املعلومات  على  )احلصول  واألخرية 
2- أنَّه توجد فروق جوهرية دالة إحصائًيا عند مستوى 
القبلي  القياسني  متوسطي رتب درجات  بني   )0.01(
والبعدي يف األبعاد والدرجة الكلية للممارسات العلمية 
وذلك  املتوسطة؛  ابملرحلة  العلوم  ملعلمات  واهلندسية 

البعدي. القياس  لصاحل متوسط رتب درجات 

اثنًيا: التوصيات:
1- أمهية توظيف معايري العلوم للجيل القادم 

)NGSS( أثناء تدريس العلوم من خالل تدريب 
املعلمني واملعلمات على الربامج التطبيقية وورش العمل 

امللتقيات العلمية.
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2- تطبيق الربانمج احلايل على معلمي العلوم يف بقية 
ممارساهتم  تنمية  يف  فاعليته  وقياس  الدراسية،  املراحل 

.)NGSS( العلوم  ملعايري  واهلندسية  العلمية 
القادم  للجيل  العلوم  معايري  تضمني  ضرورة   -3

العلوم.  معلمي  إعداد  برامج  يف   )NGSS(
4- إعداد أدلة إرشادية ملعلمي العلوم يف كيفية توظيف 

هذه املعايري على مستوى عاٍل من اجلودة.

اثلثًا: املقرتحات:
1- إجراء دراسة حول أثر توظيف معايري العلوم للجيل 
اهاهتم  القادم )NGSS( على حتصيل املتعّلمني، وعلى اجّتَّ

حنو مادة العلوم.
2- إجراء دراسة حول معوقات توظيف معايري العلوم 
للجيل القادم )NGSS( يف تدريس العلوم الطّبيعيَّة يف 

املراحل املختلفة.
املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
منهج  "تقومي   ،)2018( حممد  بدرية  حاصل،  أبو 
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جامعة  جملة  السعودية"،  العربية  ابململكة  للعلوم 
بيشة للعلوم اإلنسانية الرتبوية، العدد )1(، 163- 

.208
أبو عاذرة، سناء حممد )2019(، "واقع ممارسة معلمات 
الفيزايء ابملرحلة الثانوية ملعايري اجليل القادم"، جملة 
اجمللد  والنفسية،  الرتبوية  للعلوم  القرى  أم  جامعة 

)2(، العدد )10(، 100 – 134.
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التفكري  مهارات  تنمية  يف  املعزز  الواقع  تكنولوجيا 
الصف  طالب  لدى  العلوم  مبحث  يف  البصري 
التاسع بغزة، )رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية 

بغزة. الرتبية، جامعة األزهر 
األمحد، نضال والبقمي، مها )2017(، "حتليل حمتوى 

كتاب الفيزايء يف اململكة العربية السعودية يف ضوء 
اجمللة   ،"))NGSS القادم  للجيل  العلوم  معايري 
 -309  )13( العدد  الرتبوية،  العلوم  يف  األردنية 

.326
بركة، سناء حنون )2021(، "مدى توافر معايري العلوم 
للجيل القادم )NGSS( يف منهاج العلوم للصف 
يف  توظيفها  وسبل  فلسطني  يف  األساسي  الثالث 
وجهة  من  جائحة كوروان  بُعد يف ظل  عن  التعلم 
نظر املعلمني"، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات 
الرتبوية والنفسية، اجمللد )30( العدد )3(، 375- 

.400
جابر، صفاء كامل واملسعود، عباس فاضل ومشران، 
قاسم طالب )2021(، "تقومي حمتوى املوضوعات 
اإلحيائية يف كتب علوم املرحلة املتوسطة يف العراق 
 ،")NGSS( القادم  للجيل  العلوم  معايري  وفق 
اجمللد  الرتبوية،  والعلوم  اآلداب  يف  القادسية  جملة 

)4(، العدد )1(، العراق.
حجازي، رضا )2014(، "تقومي مناهج علوم مرحلة 
العاملية  املعايري  ضوء  يف  مبصر  األساسي  التعليم 
جملة  العلوم"،  معلمي  وتقديرات  العلمية  للرتبية 
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، اجمللد )2(، 

.275  -233  ،)52( العدد 
للجيل  العلوم  "معايري   ،)2016( بدرية  حسانني، 
القادم"، اجمللة الرتبوية، جامعة سوهاج، كلية الرتبية، 

.439  -398  ،)46( اجمللد 
رواشدة، مسرية أمحد )2018(، فاعلية برانمج تدرييب 
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واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة وآليات تفعيلها من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية

د. حممد حممد عبد التواب عقبة
أستاذ التخطيط واإلدارة الرتبوية املشارك، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

  The Reality Of The Culture Of Entrepreneurship At The Islamic University Of Madinah 
And Its Mechanisms From The Point Of View Of The Teaching Staff Members

 (A Field Study)

Dr. Mohamed Mohamed Abd Eltwab Okba 
Associate Professor of Educational Planning, The Islamic University of Madinah

الكلمات املفتاحية: رايدة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، أعضاء 
هيئة التدريس.

امللخص: استهدفت الدراسة التعرف على واقع ثقافة رايدة األعمال وآليات 
تفعيلها ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 

وأدواته؛ حيث بُِنيت استبانة مشلت ثالثة حماور رئيسة:
احملور األول: واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

احملور الثاين: الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال.
اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة  ثقافة  تفعيل  وُسبل  آليات  الثالث:  احملور 
الدراسة  عينة  تكوَّنت  وقد  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املنورة  ابملدينة 
من )314( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة، واليت مُُتثل 22% من جمتمع 

الدراسة تقريًبا، وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية:
أنَّ استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 

اإلسالمية ابملدينة املنورة مبتوسط عام للمحور )2.92( وبدرجة )حمايد(.
أنَّ استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور الصعوابت اليت حتول دون تفعيل 
ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، بدرجة موافق عام للمحور 

ويقع للفئات )3.93 من 5(. 
أنَّ استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور آليات مقرتحة؛ لتفعيل ثقافة رايدة 
)موافق  بدرجة  موافقون  املنورة،  ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  احلر  والعمل  األعمال 

بشدة(، مبتوسط حسايب )4.20(. 
وقدَّمت الدراسة جمموعًة من التوصيات منها: 

ضرورة تبين اجلامعة خطة إسرتاتيجية لتفعيل ثقافة رايدة األعمال داخل اجلامعة 
بني طالهبا وأعضاء هيئة التدريس.

عقد املزيد من الربامج التدريبية وورش العمل والفعاليات؛ لتنمية قدرات أعضاء 
ابإلبداع  الدراسي  املقرر  ربط  مع  الرواد،  الطالب  اكتشاف  على  التدريس  هيئة 

واالبتكار والتفكري الرايدي.
 ضرورة وجود مقرر متخصص بصورة إلزامية يف رايدة األعمال لطالب اجلامعة.

الرايدية،  املشاريع  لتقدمي  سنوية  بصفة  اجلامعة  داخل  املسابقات  تنظيم   
واألعمال املبتكرة بني الطالب.

Keywords: Entrepreneurship - The Islamic University - Madinah 
- Faculty members.

Abstract: The study aimed to identify the reality of the culture 
of entrepreneurship and the mechanisms for its implementation at the 
Islamic University of Madinah. The study relied on the descriptive ap-
proach and its tools were: a questionnaire that was built that included 
three main axes: The first axis was: The reality of the culture of entre-
preneurship at the Islamic University of Madinah. The second axis: the 
difficulties and obstacles that prevent a culture of entrepreneurship. The 
third axis: Mechanisms and ways to encourage a culture of entrepre-
neurship at the Islamic University of Madinah from the point of view 
of faculty members. The study sample consisted of (314) members of 
the university faculty, which represents approximately 22% of the study 
population. The study reached the following results:

1- The responses of the study sample members about the reality of 
entrepreneurship culture at the Islamic University of Madinah with a 
general average for the axis (2.92) and a (neutral) degree.

2- The responses of the study sample members on the axis of dif-
ficulties and obstacles that prevent a culture of entrepreneurship at the 
Islamic University of Madinah, with a general average score(3.93 out of 
5), which is an average that falls within the category of (OK).

3-The responses of the study sample members on the axis suggest-
ed ways to achieve a culture of entrepreneurship and self-employment 
at the Islamic University of Madinah, wherein the results showed that 
the study sample agreed with a grade (strongly agree) and a general  
average of (4.20). The study presented a set of recommendations, in-
cluding the need for the university to adopt a strategic plan to initiate a 
culture of entrepreneurship within the university among its students and 
faculty members such as, holding more training programs, workshops 
and events to develop faculty members’ abilities to encourage students, 
while linking the course to creativity, innovation and entrepreneurial 
thinking. As well as a mandatory specialized course in entrepreneurship 
for university students and organizing competitions within the universi-
ty on an annual basis to present entrepreneurial projects and innovative 
work among students.
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املقدمة:
البشرية  القدرات  تنمية  يف  ابلغًة  أمهيًة  التعليم  ميثل 
ألفراد اجملتمع، فتقدُّم اجملتمعات ال يُقاس حبجم املعرفة 
تلك  توظيف  على  بقدرهتا  بل  فحسب؛  مُتتلكها  اليت 
اجملتمع  ختدم  رائدة  ومعارف  أفكار  إنتاج  يف  املعرفة 
أن  التعليمية  املؤسسات  على  ينبغي  مثَّ  ومن  والفرد، 
تسعى لربط التعليم ابحتياجات سوق العمل والتغريات 
العاملية اليت تطرأ عليها، ومن أبرز تلك املتغريات املعاصرة 
هو: أن يكون توجه التعليم حنو رايدة األعمال، ونشر 
أبناء الوطن وتشجيعهم على  ثقافة العمل احلر، وهتيئة 

الرائدة. األعمال 
 Entrepreneurship وأصبح مصطلح رايدة األعمال

شائًعا يف األدبيات والبحوث العلمية؛ نظرًا ألمهيته.
مهارات  وتطوير  تنمية  يف:  أمهيته  الدول  وأدركت   
االقتصادية،  التنمية  إحداث  وضرورة  اجملتمع،  أبناء 
ويرتبط مفهوم رايدة األعمال Entrepreneurship بعدة 
والوظائف  املهنية،  احلياة  مثل:  حديثة،  مهنية  مفاهيم 
املرونة  على  القائم  والتوظيف  للحدود،  العابرة  املهنية 
واإلمكاانت املختلفة للتعامل مع تطورات سوق العمل 

.)Gelderen, 2010:718(
ارتفاع  أنَّ  تبنّي  الباحث  قراءات  خالل  ومن 
معدالت البطالة يف معظم دول العامل، وحدوث الركود 
الثاين  العقد  االقتصادية خالل  والتقلبات  االقتصادي، 
برايدة  االهتمام  الواحد والعشرين، إىل زايدة  القرن  من 
على  التغلب  يف  املؤثرة  احللول  أحد  األعمال؛ كوهنا 
بني خرجيي  البطالة  زايدة  أدَّت  املشكالت، كما  تلك 
اجلامعات، وضعف قدرة األنظمة احلكومية يف استيعاب 
خرجيي تلك اجلامعات؛ ولذا قامت بعض الدول بتغيري 
ثقافة  لتواكب  الدراسية  ومناهجها  التعليمية  أنظمتها 

األعمال. رايدة  حنو  االجتاه  وتنمية  احلر  العمل 
يف  والصغرية  الرايدية  األعمال  تشكل  حيث 

من   )% 99.7( نسبته  ما  األمريكية  املتحدة  الوالايت 
واملشاريع  الشركات  تلك  وُتسهم  الشركات،  إمجايل 
الرائدة يف أكثر من )50 %( من الناتج احمللى اإلمجايل 
)GDP(، وهلا دوٌر ابرٌز أيًضا يف زايدة نسبة الصادرات 
وتوليد   ،(%97( بنسبة  األمريكية  املتحدة  ابلوالايت 
واالبتكار  اإلبداع  القائمة على  العمل  فرص  املزيد من 

.)Daft,2010,604(
األعمال  برايدة  مبكر  اهتمام  ماليزاي  يف  وجد  وقد 
العايل؛ حيث ركزت ماليزاي  التعليم  من قبل مؤسسات 
اهتمامها ابلتعليم لرايدة األعمال نتيجة القتصاد املعرفة، 
والذي أظهر أمهية املعرفة، بوصفها أكرب مورد لألنشطة 
على  يقوم  مباليزاي  األعمال  لرايدة  فالتعليم  االقتصادية، 
وتقدمي  الرايدية،  واألفكار  واملواهب  الفرص  اكتشاف 
Bilkse,et. واحتوائها)  املشاريع  لتلك  الفين  الدعم 

.)al.,2016:76

ويف الياابن: جند أنَّ األعمال الرايدية توفر 43% من 
املكوانت اليت تتدخل يف الصناعات الثقيلة والصناعات 
العمالقة، ويف اسرتاليا: مُتثل املشروعات الرايدية الصغرية 
يعمل  حيث  األسرتالية؛  املشروعات  إمجايل  من   %85
بتلك املشروعات33 % من إمجايل الناتج القومي، أمَّا يف 
إجنلرتا فتسهم املشروعات الرايدية الصغرية بنسبة %85 
من إمجايل الناتج القومي GNP )حسن،2015: 52(.
وقد أرجع مؤمُتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عام 
2004م، النمو يف اقتصادايت العديد من الدول مثل: 
والياابن  وأملانيا  وإجنلرتا،  األمريكية،  املتحدة  الوالايت 
إىل  والربازيل،  والدمنارك،  والنرويج  والصني  وفرنسا 
االهتمام املتزايد ابألعمال الرايدية القائمة على االبتكار 
التعليم  التعليمية -خصوًصا  املؤسسات  وقيام  واإلبداع 
األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف  ابرز  بدور  اجلامعي- 

(Castillo, 2016) وتفعيلها. 
وتشري بعض اإلحصاءات إىل أنَّ نسبة اجلامعات اليت 
تقوم بتدريس مقررات مادة رايدة األعمال، أو وحدات 
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متضمنة رايدة األعمال داخل مقررات مرتفع يف الوالايت 
حيث  األوروبية؛  اجلامعات  ويف  األمريكية،  املتحدة 
يصل إىل 85%، بينما تنخفض تلك النسبة يف الدول 
)الدهشان،2017: 63(. من %10  أقل  إىل  النامية 

وتـَُعدُّ اجلامعة مصدرًا رئيًسا لنشر ثقافة رايدة األعمال 
التدريبية  والربامج  األنشطة  خالل  من  طالهبا  بني 
الرايدية؛ فيجب أن تبذل اجلامعات ومؤسسات التعليم 
العايل دورًا يف توفري بيئة تشجع الطالب على األنشطة 
اجلامعة  بني طالب  احلر  العمل  ثقافة  وتنمية  الرايدية، 

.(Kate,2011,208) املستقبل  رواد  هم  الذين 
Duru- )وأشارت دراسة دروفلي وهيلمان وويلسون 
flé, Hellmann & Wilson,2018( إىل أنَّ اجلامعات 

تسويق  خالل  من  الرايدية  ابألنشطة  هتتم  أن  جيب 
االبتكارات القائمة على تسويق املعرفة والبحث العلمي 
اجلامعي، وأن حتول اجلامعات اهتماماهتا من الرتكيز على 
واملبادرات  املعرفة،  ابتكار  على  الرتكيز  إىل  املعرفة  نقل 
الرايدية للطالب واخلرجيني، وتكوين شراكات، وتفعيل 

التسريع األكادميي والتدرييب. برامج 
ومن الفوائد اليت يستفيد منها الطالب اجلامعيني من 
برامج رايدة األعمال Entrepreneurship املقدمة داخل 
اجلامعات، هي تزويدهم ابملهارات الالزمة لبدء األعمال 
اخلاصة هبم، ومساعدهتم على البقاء واملنافسة يف سوق 
اجلدوى،  دراسات  جمال  يف  مهاراهتم  وتطوير  العمل، 
اخلطط  وتطوير  متعددة،  مُتويل  مصادر  عن  والبحث 
األعمال،  وإدارة  هبم،  اخلاصة  للمشاريع  االقتصادية 
والتأثري يف اخنفاض معدالت البطالة من خالل تشجيع 
Consor-)  الطالب على التوجه لألعمال الرايدية.     
(tium for Entrepreneurship Education,.2004

مبراجعة  السعودية  اجلامعات  بعض  قامت  وقد 
يشجع  بشكٍل  لتطويرها  والتدريبية  التعليمية  أنظمتها 
الطلبة الشباب على التوجه حنو املشاريع الرايدية والعمل 
حلساهبم اخلاص، وأتهيلهم للقيام هبذا الدور، بداًل من 

يف  سواء  التوظيف  عملية  يف  احلكومة  على  االعتماد 
احلكومة أو القطاعات اخلاصة، وكان هذا التوجه نتيجًة 
طبيعية لألوضاع االقتصادية اليت ميرُّ هبا العامل، والتغريات 
ابململكة  البطالة  نسب  وارتفاع  السائدة،  االقتصادية 
احلكومية  املؤسسات  قدرة  واحنسار  السعودية،  العربية 

اجلامعيني. اخلرجيني  من  املزيد  استيعاب  على 
وعلى الرغم من قيام بعض جامعات اململكة العربية 
Entrepre-  السعودية ابالعرتاف أبمهية رايدة األعمال
neurship وقدرهتا على حلِّ مشكلة البطالة  والتفاعل 

مع املتغريات االقتصادية السائدة، ابإلضافة إيل ظهور 
األعمال  رايدة  "تعليم  أو  للرايدة"  التعليم   " ُيسمَّى  ما 
مقررات  إدراج  يتضمن  والذي  اجلامعات"،  لطالب 
إعداد  وكيفية  ابجلامعات،  األعمال  برايدة  خاصة 
التخطيط للمشاريع وإعداد دراسات اجلدوى، وتسويق 
وورش  والندوات  املؤمُترات  من  املزيد  وعقد  منتجاهتا، 
األعمال،  رايدة  حول  معلومات  نشر  هبدف  العمل 
أعمال انجحني  ورواد  خبرباء   االستعانة  إىل  ابإلضافة 
لنقل خرباهتم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس؛ وذلك من 
أجل ربط مفهوم التعليم اجلامعي برايدة األعمال )عبد 
سبق  ما  رغم كل   ،)8-7 القادر،وإبراهيم،2015: 
اجلامعات  ببعض  األعمال  رايدة  فعالية  ضعف  يتضح 
السعودية، وأنَّ مفهوم رايدة األعمال ما زال غري واضح 
التدريس،  هيئة  وأعضاء  املهتمني  من  للعديد  ابلنسبة 
األمر الذي يستلزم ضرورة مراجعة السياسات التعليمية 
والربامج الدراسية للكليات، وضرورة توفري أنشطة رايدية 
للطالب، وتشجيع الطالب على الدخول يف جمال عامل 

األعمال. رايدة 
رايدة  ثقافة  بنشر  االهتمام  أمهية  يتضح  سبق  مما 
إنشاء  خالل  من  اجلامعة  داخل  وتفعيلها  األعمال 
ونوادي  واملؤمُترات  الندوات  وإقامة  أعمال،  حاضنات 
رايدة األعمال داخل اجلامعة، وتدريس مقررات دراسية 
ثقافة رايدة األعمال  وبرامج تشجع على نشر وتفعيل 
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منسويب  وكافة  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  بني 
اجلامعة؛ مما ُيسهم يف تنمية العنصر البشري من خالل 
ومشاريع  منتجات  إىل  وحتويلها  املعرفة  وصناعة  إنتاج 

رايدية.
مشكلة الدراسة:

العديد  السائد يف  تـَُعدُّ رايدة األعمال اخليار املهين 
من جامعات العامل، لقدرهتا على حتقيق التنمية اجملتمعية 
 Halvarssona,Martin Korpib&Karl,( املستدامة 
اجلامعات  قيام  ضرورة  يتضح  سبق  مما   .)2018:275

ومؤسسات التعليم العايل مبراجعة خطتها اإلسرتاتيجية؛ 
بني  األعمال  رايدة  ثقافة  وتفعيل  نشر  تتضمن  حبيث 
تلك  قيام  إىل  ابإلضافة  واخلرجيني،  الدارسني  الطالب 
ملشروعات  واملادي  املعنوي  الدعم  بتقدمي  اجلامعات 
هؤالء الشباب إسهاًما منها يف برامج التنمية اجملتمعية.

لإلحصاء  العامة  اهليئة  تقديرات  أوضحت  كما 
القوى  مسح  على  املبنية  السعودية  العربية  ابململكة 
العاملة للربع الثاين من عام 2021م، فقد بلغ معدل 
حيث  11.3%؛  إىل  والسعودايت  السعوديني  بطالة 
بلغت البطالة للذكور السعوديني ممن هم يف سنِّ العمل 
6.1% يف الربع الثاين من عام 2021م، وبني اإلانث 
ممن هم يف سنِّ العمل 22.3% خالل الربع الثاين من 

لإلحصاء،2021م(. العامة  )اهليئة  2021م  عام 
وبناء على تلك اإلحصاءات واألوضاع االقتصادية 
ابململكة  اجلامعات  معظم  سعت  العامل،  هبا  ميرُّ  اليت 
العربية السعودية إىل نشر وتفعيل ثقافة رايدة األعمال 
وإنشاء  األكادميية،  براجمها  وتطوير  حتديث  من خالل 
واملشاريع  األنشطة  لتسريع  هتدف  ومراكز  وحدات 
تعزيز  حنو  والتوجه  اجلامعات،  تلك  داخل  الرايدية 
واملادي؛  املعنوي  الدعم  وتقدمي كافة  الرايدية  املشاريع 
احلر  للعمل  التوجه  اجلامعات حنو هذا  لتحفيز طالب 
والعمل حلساهبم اخلاص، وذلك يف حماولة حلل مشكلة 

اخلرجيني. الشباب  بني  البطالة 

من  العديد  أشارت  السابق  للسياق  ابإلضافة 
الدراسات مثل: دراسة عبد ربه)2013(، ودراسة مسري 
يوسف  ودراسة  حممد)2019(،  ودراسة   )2018(
)2016( إىل ضعف دور اجلامعة يف القيام بدورها يف 
تنمية وتفعيل ثقافة رايدة األعمال، وأنَّ هناك معوقات 
واجلمود،  الروتني،  مقدمتها:  يف  أييت  األعمال  لرايدة 
رايدة  لربامج  التخطيط  وضعف  الرؤية،  وضوح  وعدم 
لربامج  الداعمة  التنظيمية  الثقافة  واخنفاض  األعمال، 
رايدة األعمال، كما أنَّ هناك الكثري من اجلامعات تُعاين 
ثقافة رايدة األعمال  تُقلِّل من جناح  اليت  املعوقات  من 
وتفعيلها داخل اجلامعات منها: االفتقار للهياكل املرنة 
مع  للتفاعل  والقابلة  األداء  متطلبات  مع  تتالءم  اليت 
املركزية  إىل  ابإلضافة  واخلارجية،  الداخلية  املتغريات 
وتعقُّد اإلجراءات؛ مما يقلل من فرص جناح برامج رايدة 

األعمال.
وبناء  نشر  مبجال  االهتمام  زايدة  من  الرغم  وعلى 
بعض  أظهرت  فقد  ابجلامعات  األعمال  رايدة  ثقافة 
الدراسات مثل دراسة )املبريك، واجلاسر،2014: 26( 
أنَّ ثقافة رايدة األعمال مل تصل ملرحلة النضج ابجلامعات 
ومؤسسات التعليم العايل مقارنة بباقي دول العامل الرائدة 
واليت   )2017:71 )املخيزمي  ودراسة  اجملال،  هذا  يف 
توصَّلت إىل أنَّ واقع رايدة األعمال جبامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية جاءت بدرجة متوسطة يف جماالت: 
)البيئة الداعمة، والتعليم الرايدي، وحاضنات األعمال(.
ودراسة )احلمايل، والعريب، 2015( واليت توصلت 
يعود  حائل  جامعة  يف  األعمال  رايدة  ضعف  أنَّ  إىل 
إىل ضعف اخلربات واملهارات يف جمال رايدة األعمال، 
وآليات  وإجراءات  وسياسات  أهداف  وجود  وعدم 
اخلدمات  وضعف  األعمال،  رايدة  ملنظومة  تنفيذية 
التوعوية والتثقيفية اليت تُقدِّمها اجلامعة لنشر ثقافة رايدة 
وشراكات  التفاقيات  اجلامعة  إبرام  وعدم  األعمال، 

األعمال. رايدة  جمال  يف  داعمة 
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وأوصت دراسة )احلمايل، والعريب،2016(، ودراسة 
)انفع،2018( بضرورة نشر وتنمية ثقافة رايدة األعمال 
يف اجلامعات، وأن تعمل اجلامعات وفًقا خلطط مدروسة 
على زايدة تفعيل دورها يف تنمية ثقافة رايدة األعمال 
من خالل تطوير براجمها املنهجية وغري املنهجية؛ وذلك 
الالزمة  واملهارات  املعارف  طالهبا  إ كساب  أجل  من 
للقيام مببادرات رائدة يف جماالت متعددة، وتوفري الربامج 
املساندة هلم من دراسات اجلدوى  الداعمة والوحدات 

والشراكات وتبينِّ األفكار الرائدة.
حتاول  واليت  احلالية  الدراسة  املنطلق أتيت  هذا  ومن 
التعرف على واقع ثقافة رايدة األعمال وآليات تفعليها 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من وجهة نظر أعضاء 

التدريس. هيئة 
وعلى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة احلالية 

يف اإلجابة على السؤال الرئيس اآليت:
من  تفعليها  وآليات  األعمال  رايدة  ثقافة  واقع  ما 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية 

املنورة؟ ابملدينة 
التساؤالت  من  جمموعة  السؤال  هذا  حتت  ويندرج 

اآلتية: الفرعية 
ما هو اإلطار العام واألسس النظرية لثقافة رايدة   -1

اجلامعي؟ ابلتعليم  األعمال 
ما هو واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية   -2
الدراسية -األنشطة  املقررات  املنورة من خالل  ابملدينة 
هيئة  أعضاء  ممارسات  العلمية-  الطالبية-البحوث 

التدريس؟
3- ما هي الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة   

املنورة؟ ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة 
4- ما هي آليات وُسبل تفعيل ثقافة رايدة األعمال   
ابجلامعة اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
5- هل توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات   
اإلسالمية  ابجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  استجاابت 

ابملدينة املنورة تُعزى ملتغريات الدراسة )الرتبة العلمية – 
عدد سنوات اخلربة – الربامج والدورات يف جمال رايدة 

الكلية(؟  – األعمال 
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية:
وفلسفتها  األعمال  رايدة  ماهية  على  التعرف   -1
األعمال  رايدة  مفهوم  لتفعيل  النظرية؛  واألسس 

معات. ابجلا
 2- التعرف على واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 
اإلسالمية ابملدينة املنورة من خالل: املقررات الدراسية-
العلمية- ممارسات أعضاء  األنشطة الطالبية-البحوث 

هيئة التدريس.
نشر  دون  حتول  اليت  الصعوابت  على  3-التعرف 
من  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة  ثقافة  وتفعيل 

التدريس.  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
فيما  الدراسة  عينة  بني  الفروق  على  التعرف   -4
الدراسة  ملتغريات  وفًقا  الثالثة  االستبانة  مبحاور  يتعلق 
الربامج  اخلربة-  سنوات   – الكلية  العلمية-  )الدرجة 

األعمال(. رايدة  جمال  يف  التدريبية 
واملقرتحات؛  اآلليات  من  جملموعة  التوصل   -5
وجهة  من  الطالب  لدى  األعمال  رايدة  ثقافة  لتفعيل 

التدريس. هيئة  أعضاء  نظر 
أمهية الدراسة:

نظري،  أحدمها  جانبني:  من  الدراسة  أمهية  تتضح 
اآليت: النحو  على  عملي  واآلخر 

األمهية النظرية:
الدراسة، كونه  تتناوله  الذي  املوضوع  أمهية   -1
يواكب اهتمام اجلامعات العاملية يف تنمية وتفعيل ثقافة 
للتغلب  ملحة  األعمال؛ حيث أصبحت ضرورة  رايدة 
منها:  واليت  االقتصادية،  املشكالت  من  العديد  على 
السائدة،  االقتصادية  والتغيريات  البطالة،  نسب  ارتفاع 
وَتعرُّض االقتصادايت العاملية لركوٍد خالل فرتة جائحة 
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.19 كوفيد 
2- تـَُعدُّ هذه الدراسة امليدانية هي األوىل من نوعها 
– على حدِّ علم الباحث - يف تناول واقع رايدة األعمال 

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة وآليات تفعيلها.
تبينِّ  أمام  تقُف  اليت  الصعوابت  أهم  حتديد   -3

األعمال. لرايدة  اجلامعات 
3- التعرف على ُسبل وآليات تفعيل رايدة األعمال 

وإعداد طالب رايديني.
لتنمية وتفعيل  4- ضرورة وضع خطة إسرتاتيجية؛ 

العمل احلر لدى طالب اجلامعات. ثقافة 
األمهية العملية:

من  التدريس  هيئة  أعضاء  الدراسة  تفيد  قد   .1
معوقات  عن  الكشف  يف  املناهج  وُمصمِّمي  خمططي 
تعزيز ثقافة رايدة األعمال، واحلث على ضرورة إضافة 
الطالب  وأنشطة  مقررات  يف  األعمال  لرايدة  مقررات 

اجلامعية.
الرتكيز  اجلامعني يف  الشباب والطالب  تفيُد  قد   .2
على تنمية األفكار الرايدية والعمل احلر، وعدم االعتماد 

على التوظيف احلكومي.
ُتسهم يف تعزيز دور اجلامعات للمشاركة الفاعلة   .3
يف القضاء على مشكلة البطالة من خالل تشجيع ثقافة 

العمل احلر ورايدة األعمال.
حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية: 
ابجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  استطالع 
اإلسالمية ابملدينة املنورة حول واقع ثقافة رايدة األعمال 

تفعيلها. وآليات 
احلدود املكانية: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 -2021 الدراسي  العام  الزمنية:  احلدود 
-1443ه. 2022م/1442 

ابجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  البشرية:  احلدود 

املنورة. ابملدينة  اإلسالمية 
مصطلحات الدراسة:

Entrepreneurship :رايدة األعمال
يف اللغة: جاء يف لسان العرب البن منظور أنَّ الرايدة 
مصدر مشتق من الفعل)راد(، وراد القوم: قادهم، وراد 
الشيء: تلمسه وطلبه، واسم فاعله رائد، والرائد هو من كان 
يتقدم قومه الستكشاف وحتديد الكأل ومساقط املطر.
يف االصطالح: عرَّفها الكبري، والتوجيري )2016( 
ا إنشاء عمٍل خاص وحرٍّ أو مشروٍع يتسم ابإلبداع  أبهنَّ
واملخاطرة، ويتم ذلك من خالل املهارات الذاتية واستثمار 
اإلمكاانت املتاحة، هبدف إضافة قيمة اقتصادية مضافة 

لألفراد أو اجلماعات.
املفهوم اإلجرائي: هو فكرة جديدة ورائدة ملشروٍع يف 
جمال ما، هبدف حتقيق قيمة اجتماعية واقتصادية مضافة 

للفرد واجملتمع.
Entrepreneurial culture :ثقافة رايدة األعمال

ا:  أبهنَّ  )268 وموسى،2015:  )العتييب،  يُعّرِفها 
اليت  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  املعارف  جمموعة 
تدعم املبادرات الفردية، والتشغيل الذايت، والعمل احلر، 
ع على مُتلك املشروعات وإدارهتا، ونشر الطموح،  وُتشجِّ

املشروعات. تلك  من  ملموس  مادي  عائد  وحتقيق 
املفهوم اإلجرائي:

اإلجيابية  واالجتاهات  واملهارات  املعارف  جمموعة 
اإلسالمية  اجلامعة  لطالب  األعمال  لرايدة  الالزمة 
ابملدينة املنورة؛ إلنشاء وتكوين مشروعه اخلاص وحتقيق 

اخلاصة. الرايدية  أهدافه 
اإلطار النظري للدراسة:

سيتم تناول اإلطار النظري للدراسة من خالل ما أييت:
احملور األول: اأُلطر واملفاهيم:

Entrepre- : لأواًًل: نشأة وتطور مفهوم رايدة األعما
neurship
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 Entrepreneurship األعمال  رايدة  كلمة  أصل 
الفرنسية،  اللغة  يف    Entreprendre من كلمة  مشتٌق 
وهو يدل على احلركة ويتضمن معناه املبادرة واالندفاع. 
عمٍل  إنشاء  يف  يشرع  الذي  الشخص  أيًضا  وتعين 
ترتكز على  مبتكرة  مبدعة، وطرق  أفكاٍر  جتاري، وفق 
املخاطرة ورأس املال؛ فالرايدي هو الشخص الذي لديه 
املخاطرة وابتكار األفكار اجلديدة وحتويل  القدرة على 
تلك األفكار إىل مشاريع واقعية انجحة تدرُّ له عائًدا، 
ابإلضافة إىل املسامهة يف التنمية االقتصادية )املبرييك، 

ص19(. والشميمري،2019: 
أرجعت مجيع الدراسات ظهور مفهوم رائد األعمال 
بنوٍع  عنه  عربَّ  الذي  ريتشارد كانتيلون  االقتصادي  إىل 
من الشخصية اليت هي على استعداد لتأسيس مشروٍع 
جديد أو مؤسسة جديدة، وتقبل املسؤولية الكاملة عن 

نتائج غري مؤكدةٍ.
االقتصادي   العامل  إىل  األعمال  رائد  تعريف  ويرجع 
Schumpeter الذي عرَّف الرايدي أبنَّه ذلك الشخص 

الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اخرتاٍع 
جديد إىل ابتكاٍر انجح؛ حبيث يتكون مفهوم الرايدة من 
ثالثة أبعاد: االبتكارية، املخاطرة، واالستباقية. وتوصَّل 
Fortin إىل استنتاج وهو أنَّ رايدة األعمال هي عملية 
إجياد شيٍء خمتلف ذو قيمة )Fortin,  2004(.  فرايدة 
األعمال تفرتض غالًبا املسؤولية، اإلبداع، االستقاللية، 

التضامن والقيادة.
مما سبق يتضح أنَّه من الناحية التارخيية ظهر مفهوم 
ريتشارد  يد  على  1755م،  عام  منذ  األعمال  رايدة 
كانتيلون Richard Cantillon، وخالل عقد الثمانينات 
حدثت الثورة الرايدية؛ حيث ظهر دور الرايدة كمحرٍك 
الوقت حىت اآلن  الدول، ومن ذلك  اقتصادايت  لنمو 
تطوَّر مفهوم رايدة األعمال تطورًا كبريًا يف دالالته؛ حيث 
إنَّه ال يوجد تعريف حمدد لرايدة األعمال، بل يُوجد عدد 
من التعريفات اليت وردت يف األدبيات األجنبية والعربية 

يف هذا اجملال من بينها:
والذي   Hisrich&Peters وبينرز  هيزرتش  تعريف 
ا: عملية إجياد شيٍء  أشار إىل مفهوم رايدة األعمال أبهنَّ
انفٍع ويتسم ابحلداثة وذو قيمة، من خالل بذل املزيد من 
اجلهد والوقت، مع حتمل املخاطر املختلفة سواء كانت 
خماطر مالية أو اجتماعية أو نفسية أو بيئية واليت ترتتب 
على ذلك؛ مما ينتج عن ذلك عوائد مالية وحتقيق الرضا 

.)Killias,2013:17( الشخصي
رايدة  مفهوم  أنَّ  إىل    Cantillon ويشري كانتيلون 
الذايت،  التوظيف  على  القدرة  عن  عبارة  هو  األعمال 
وخدمات  سلٍع  إنتاج  أجل  من  احلر؛  العمل  أو 
واألفكار  ابإلبداعية  وتتسم  اجملتمع  إليها  حيتاج 

.)Grecu&Denes,2017:11 احلديثة)
ا عملية  بينما يشري إليها شومبيرت Shumpeter أبهنَّ
االبتكار والتطوير لطرق وأساليب جديدة ملنتجات حيتاج 
إليها السوق، والتخلي عن األساليب واألفكار القدمية، 

واألساليب غري الفعَّالة إىل أساليب مبدعة وجديدة. 
Cam- قاموس كمربيدج  يُعّرِفها  السياق  هذا  )ويف 
عمٍل  بدء  مهارة  ا:  أبهنَّ  ).bridge Dictionary,n.d

 جديد، خاصة عندما يتضمن ذلك رؤية فرص جديدة." 
Oxford Reference, n. d(( ويُعّرِفها مرجع أوكسفورد
بأنَّها: "النشاط الذي يعمل على إجياد خدمات وبضائع 
جديدة تؤثر يف السوق وتنتج أموااًل وأرابًحا، وأمَّا رائد 
القيادية اليت تُؤدِّي إىل  األعمال: فهو تلك الشخصية 

النمو االقتصادي".
ا: عملية تطوير وتنمية فكرة إبداعية  وتُعرَُّف أيًضا أبهنَّ
مُتثل فرصة اقتصادية والعمل على تنفيذها من خالل فريق 
عمل، بينما تشري الرايدة االجتماعية إىل مبادرة تركز على 
 .)Lindner, 2018( حلِّ مشكالت حمددة يف اجملتمع
وقدَّم املرصُد العاملي لرايدة األعمال GEM )السيد، 
نشاٍط  أو  جهٍد  أي  ا:  أبهنَّ  )295 وإبراهيم،2014: 
أعماٍل  أو  مشاريع  إلنشاء  اجلماعات  أو  الفرد  يبذله 
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جتارية ذات عائد مادي، أو توسيع نشاٍط قائٍم ابلفعل.
 CELEE الرايدي  للتعليم  األمريكي  املركز  وأشار 
إعداد  األعمال هي  )مهنا،2014: 324( أبنَّ رايدة 
األفراد وإكساهبم مهارات معينة إلكساهبم الفرص اليت 
يفتقدها اآلخرون، وتنمية روح املبادرة ملمارسة األعمال، 

املرغوبة. العوائد  وحتقيق 
ويف السياق نفسه أشار الكبري، والتوجيري )2016: 
138( إىل أنَّ مفهوم رايدة األعمال يتضمن إنشاء وإدارة 
من  واملخاطرة،  والرايدة  ابحلداثة  يتسم  جتاري  مشروع 
خالل اكتساب جمموعة من املهارات الذاتية، واستثمار 
املوارد املتاحة؛ هبدف حتقيق قيمة مضافة للفرد واجملتمع. 
وبنيَّ الباجوري )2017: 6( أنَّ رايدة األعمال تتضمن 
جمموعة من اخلصائص والسلوكيات املتعلقة إبنشاء عمٍل 
العمل، مع  التخطيط والتنظيم هلذا  جتاري، من خالل 
حتمل بعض املخاطر املادية أو البيئية، واستغالل الفرص 

املتاحة.
Culture Entrepre-   لاثنًيا: ثقافة رايدة األعما

 neurship

جمموعة   )287  – )الشريف،2006: 286  ذكر 
منها: األعمال  لثقافة رايدة  اخلصائص  من 

	 احلر ابلعمل  للمرأة  ابلسماح  اجملتمع  قيم  تسمح 
الصغرية يف  امتالك وإدارة املشروعات  وتشجيعها على 

وقيمه. اجملتمع  وأبعراف  بدينها،  االلتزام  حدود 
	 ثقافة رايدة األعمال تزداد وتنمو يف العمل اخلاص

سواء كان مشروًعا فرداًي أو مجاعًيا، أو مؤسسًة صغريًة.
	 وتدعمه الرايدي  العمل  تشجع  اجملتمع  ثقافة 

هلا. الالزم  الدعم  وتقدَّم  الفردية،  املبادرات  وتشجع 
	 رايدة يف  أساسية  ركيزة  ميثل  الذايت  التشغيل 

إدارة  يف  نفسه  على  اإلنسان  يعتمد  حيث  األعمال؛ 
لديه  املبادرة  روح  من  واالستفادة  اخلاص،  مشروعة 

الشخصية. ومساته 
	 ،الرضا لدى الفرد نتيجة القيام ابلعمل املرغوب له

واملالئم لقدرته ورغبته يف احلفاظ على االستمرارية.
	 حتول اجملتمع إىل جمتمٍع رايدي من خالل تشجيع

أفراده للدخول للسوق احمللي من خالل املشاريع الرايدية، 
والتحول من حالة التماثل إىل حالة التنوع.

	 التغيري املستمر من الثبات واالستقرار واجلمود إىل
املرونة، وظهور رغبات جديدة والتكيف معها وحماولة 

مواكبة التغيريات يف اجملتمع.
	 التطورات نتيجة  تقليدية؛  غري  أنشطة  ظهور 

والتجديد  التحديث  يف  والرغبة  اجملتمع  يف  السائدة 
التكنولوجية. ومواكبة 

رابًعا: نشأة مفهوم ثقافة رايدة األعمال:
وثقافة  األعمال  رايدة  بني  الفرق  توضيح  جيب 
رايدة األعمال؛ فاحلديث عن رايدة األعمال يقصد به 
الشخص أو الفرد الواحد الذي يتمتع ويتميز بروح املبادرة 
وحتمل املخاطرة. أمَّا احلديث عن ثقافة رايدة األعمال؛ 
ما  مكاٍن  أو  األشخاص يف جمتمٍع  به جمموعة  فيقصد 
املخاطرة. وحتمل  املبادرة  روح  صفات  فيهم   تتكون 
     كما جرى تعريف ثقافة رايدة األعمال يف اجملتمع 
الفردية  املبادرات واالبتكارات  تكافئ  اليت  الثقافة  ا  أبهنَّ
واجلماعية لكل مواطنيها، على حدٍّ سواء، وهي الثقافة 
اليت ال يكون فيها الفشل وصمة وتبقى تكاليف الفشل 
عند مستوايت متدنية، وهي الثقافة اليت توفر بيئة من 
الشراكات الرايدية مع املشاريع الصغرية واملتوسطة. ويـَُعدُّ 
الرايديني  وتدعم  ُتسهل  اليت  الداعمة  املنظمات  وجود 
وقاعدة صلبة  للتحرك  إطار  تكوين  أساسيًّا يف  عنصرًا 

لتعزيز ثقافة الرايدة. 
خامًسا: فوائد رايدة األعمال:

أشار املبرييك )2019( إىل أنَّ لرايدة األعمال 
 فوائد عديدة، ومن أمهها: 

1- االستقاللية: إنَّ ملكية املشروع تتيح لرائد 
 األعمال االستقاللية والفرصة لتحقيق ما يصبو إليه. 
2- فرص التميز: ميكن من خالل رايدة األعمال 
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 حتقيق أهداف متميزة خمتلفة عن اآلخرين. 
3- فرصة لتحقيق أقصي الطموحات: جيد رواد 

األعمال املتعة يف أعماهلم واستثماراهتم من خالل 
 التعبري عن مكنوانهتم وحتقيق ذواهتم. 

 4- فرصة لتحقيق األرابح: فاألرابح تـَُعدُّ من أهم 
الدوافع اليت تصبو إليها األعمال الرايدية من وراء 

 إنشاء املشروعات. 
5- فرصة للمسامهة يف اجملتمع: يتمتع رواد األعمال 

ابلثقة واالحرتام يف جمتمعاهتم من خالل ممارسة 
 املسؤولية االجتماعية للمشروعات أو املنظمات.

6- خلق فرص عمل أخرى لآلخرين: مُتكن رايدة 
 األعمال من إاتحة فرص عمل لآلخرين. 

ويف السياق نفسه ميكن القول: إنَّ املشروعات 
الرايدية تشكل عاماًل لالستقرار والتنمية االجتماعية 

االقتصادية؛ مبا توفره من فرص عمل، إضافة إىل توجيه 
املدخرات صوب الفرص املرحبة. كما أنَّ منو االقتصاد 
يرتكز على: القدرة على االبتكار، وإنشاء املشروعات 
الرايدية، وتقدمي فرص استثمارية جديدة ابستمرار؛ مما 

يُعّزُِز القدرة التنافسية وحتقيق التنمية املستدامة.
سادًسا: أمهية رايدة األعمال:

أشار )عبد احلي، ومطر، 2018( إىل أنَّ نشر ثقافة 
جيب  اليت  احليوية  األمور  من  األعمال،  رايدة  ومفهوم 
وضعها ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية للجامعات؛ وذلك 

نظرًا ألمهيتها، واليت ميكن توضيحها فيما أييت:
من - 1 اجلامعي،  للشباب  عمل جديدة  فرص  توفري 

طالب  بني  األعمال  رايدة  ثقافة  وتفعيل  تعزيز  خالل 
اجلامعات.

الشباب، - 2 بني  اجملتمع  يف  البطالة  نسبة  تقليل 
انتظار  من  بداًل  الذايت  التوظيف  على  واالعتماد 
التوظيف احلكومي، واستغالل طاقات الشباب بدرجة 
كبرية، وتقليل نسبة اجلرمية والسلوكيات املنحرفة الناجتة 

البطالة. عن 
حتسني األوضاع املعيشية داخل اجملتمع من خالل - 3

خلق فرص العمل بني الشباب الناجتة عن سيادة فكر 
الشباب  بني  تعزيزها  وضرورة  األعمال،  رايدة  ثقافة 

الرائدة. املشاريع  تلك  وتدعيم 
خالل - 4 من  املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  املسامهة 

ابتكار  يف  وتوظيفها  استغالل،  أفضل  املوارد  استغالل 
اقتصادي. وعائد  جدوى  ذات  مشاريع 

احمليط؛ - 5 واجملتمع  العلمية  املؤسسات  بني  التواصل 
وسوق  اجلامعة  بني  الوصل  حلقة  هي  األعمال  فرايدة 
تبدأ ابلبحوث  الرائدة  فاألفكار  احمللي؛  العمل واجملتمع 
على  مشاريع  إىل  األفكار  تلك  تتحول  مث  والدراسات 

الواقع. أرض 
رايدة - 6 إنَّ  حيث  املعرفة؛  اقتصاد  مقومات  دعم 

بني  والربط  واالبتكار  للتجديد  مصدرًا  تـَُعدُّ  األعمال 
اجملتمع. واحتياجات  املعرفة 

طاقاهتم؛ - 7 واستثمار  العمل  على  الشباب  تشجيع 
من خالل: ورش العمل، والربامج التدريبية، واللقاءات 

مع خرباء متنوعني يف ذات الصلة والعالقة.
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سابًعا: عوامل جناح رواد األعمال:

الشكل: تصميم الباحث.
يؤكد الشكل السابق أمهية الدور الذي يؤدِّيه "التعليم 
اجلامعي" يف صناعة رواد األعمال وجناحهم؛ فقد جاء 
يف املرتبة الثانية من عوامل جناح رواد األعمال حسب 
اخلربة،  عامل  بعد  وذلك   ،%30 بنسبة  نظرهم  وجهة 
وعليه فإنَّ هناك أتكيًدا من رجال األعمال على احلاجة 
لتزويد الطالب اجلامعي مبجموعة من املهارات اليت تؤهله 
الرايدي احلر، هذا وقد تصدرت  العمل  ثقافة  لكسب 
"خربة الشخص" فحلَّت يف املرتبة األوىل بنسبة %33، 
هناك  أنَّ  على  يدل  مما  26%؛  اآلخرين  خربات  مث 
األعمال  رايدة  ثقافة  ُتشكل  اليت  العوامل  من  جمموعة 

)هتامي،2018(. اجلامعي  الطالب  لدى 
وتفعيل  األعمال  رايدة  تواجه  اليت  املعوقات  اثمًنا: 

اجلامعات: داخل  األعمال  رايدة  برامج 
املعوقات  من  عدًدا   )2006 )الشريف،  أوضح 

والتحدايت اليت تواجه رايدة األعمال يف اجملتمع، جاءت 
اآليت: النحو  على 

يف  دور  هلا  واليت  السائدة،  االجتماعية  القيم   -1
تكوين البناء االقتصادي، وكذلك االجتماعي والثقايف 
والسياسي للمجتمعات؛ فهي اإلطار املرجعي للسلوك 
ثقافة  وحتتاج  اجلمعي،  للسلوك  الدافعة  وهي  الفردي، 
رايدة األعمال أمناطًا سلوكية جديدة؛ ومن مثَّ حتتاج إىل 

قيٍم جديدة تدفع إىل الطريق الصحيح.
األمناط  بعض  يف  تغيري  إحداث  صعوبة   -2
الشخصية، مثل: االنعزالية، والتواكل، وعدم احرتام قيم 
اليدوية-، أو عدم اإلميان ابجلديد،  العمل -خصوًصا 
واخلوف من املستحداثت، وعدم االعرتاف أبمهية املرأة 
ودورها يف اجملتمع، مما ينتج عنه تعطيل طاقات نصف 

الوقت. قيمة  وتقدير  احرتام  عدم  جبانب  اجملتمع، 
3-وجود مورواثت ثقافية يف بعض األمثال الشعبية 
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احلكومية،  ابلوظائف  التمسك  على  األفراد  حتض 
بوصفها أكثر أمااًن، والتمسك ابلتبعية وعدم التجديد 

املخاطرة. عن  واالبتعاد 
تعقد  يف:  تظهر  وقانونية  إدارية  معوقات   -4
الشديد يف إصدار  الروتني  اإلجراءات، واالستغراق يف 
القرارات، وانتشار الالمباالة والسلبية، وسيطرة العوامل 
يف  والقصور  الرمسية،  العمل  عالقات  على  الشخصية 

اإلدارية. الكفاءات 
من  خيشى كثرٌي  حيث  اجلديد؛  من  اخلوف   -5
األفراد -يف أحيان كثرية- حتمل عبء جتربة جديدة ال 
يعرفون نتائجها، وتسهم خرباهتم السابقة يف تشجيعهم 
على اإلقدام على قبول التجربة أو املشاريع اجلديدة.
6- عدم توافر نوعية القيادات القادرة على حتريك 
مشرتك  هدف  لتحقيق  وإاثرهتم  واجلماعات،  األفراد 
بصورة  املتاحة  املوارد  استخدام  على  وحثهم  جديد، 

مستواهم. لتحسني  أفضل 
ميكن  اليت  التكنولوجية  املوارد  توافر  عدم   -7
والسلوك من  املادة  قيم  تغيرٍي يف  استخدامها إلحداث 

مستقبلية. حالة  إىل  حاضرة  حالة 
 8- نقص الوعي ابملشاركة بني األفراد، وعدم توافر 
الرغبة واالقتناع أبمهيتها منذ الطفولة ويف املراحل الدراسية 

األوىل إىل أن خيرج اإلنسان ملزاولة العمل اخلاص به.
وقد أشار )الشمريي، 2010( إىل عدٍد من معوقات 
تعزيز ثقافة رايدة األعمال ابلتعليم اجلامعي، وهي على 

النحو اآليت:
1- ضعف الرتكيز على نشر ثقافة رايدة األعمال.
 2-  غياب التعليم القائم على االبتكار واإلبداع.

 – الرواد  )استكشاف  املوهبة  دعم  يف  القصور    -3
الفرص(.

 4-  قصور خمصصات البحث العلمي.
املتداخلة  والتخصصات  التطبيقي  التعليم  غياب   -5 

العايل(. والتعليم  التنمية  احتياجات  بني  )الفجوة 

6-  الربامج التدريبية املكملة.
رايدة  وصعوابت  معوقات  على  التغلب  اتسًعا: 

األعمال:
تـَُعدُّ  اآلليات  من  جمموعة  )العيثم،2012(  أورد 
اآليت: يف  وتتمثل  األعمال،  لرايدة  ومساندة   داعمًة 

أ- التعليم والتدريب، من خالل:
األعمال  رايدة  حتفيز  حنو  التعليم  مناهج  تطوير   -1

اإلجيايب. والتفكري 
اليت من شأهنا: تطوير  التدريب  برامج  التوسع يف   -2
القدرات الشخصية، واكتساب  الذات، وبناء  مهارات 
العمل األساسية )مهارات االتصال – إعداد  مهارات 
التسويق  مبادئ   – العمل  فريق  بناء   – العمل   خطة 
العمالء وغريها. املالية – خدمات   – مبادئ احملاسبة 

ب- التوجيه واإلرشاد، ويتمثل في:

1- توسيع قاعدة التوجيه واإلرشاد من خالل ربطه 
بربامج حتفيز لألفراد واملؤسسات.

املؤسسات  داخل  أعمال  حاضنات  إنشاء   -2
الكربى. االقتصادية 

 ج- التمويل، من خالل: 
- التوسع يف استحداث أنظمة مُتويل غري تقليدية تالئم 
 املشروعات الناشئة  كشركات  “رأس املال اجلريء”.

 د- التمكني، من خالل:  
اخلاصة  احلكومية  اإلجراءات  وتيسري  تبسيط   -
نشاطها   ومزاولة  الناشئة  املشروعات  بتأسيس 
اإللكرتونية(. البواابت   – املوحدة  اخلدمة   )مراكز 
واملؤسسية  واملعلوماتية  املادية  التحتية  البنية  هتيئة   -

األعمال. لرواد  الداعمة 
عاشًرا: اآلليات اإلجرائية اليت ُتسهم يف تفعيل دور 

اجلامعة يف دعم وجناح رايدة األعمال:
من  جمموعة  إىل  والنجار،2020(  )برغوت  أشار 
اآلليات اليت جيب على اجلامعة تفعيلها؛ لتحقيق جناح 

ومنها: األعمال،  رايدة 
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( الربامج األكادميية:	(أ
ويربز دور اجلامعة يف الربامج األكادميية يف النقاط اآلتية:

للطالب - 1 داعمة  برامج  ابستحداث  اجلامعة  قيام 
املبتكرة. األفكار  أصحاب  الرواد 

على - 2 للجامعة  األكادميية  الربامج  تعتمد  أن  جيب 
انتظار  وعدم  العمل،  فرص  خلق  إسرتاتيجيات 

العمل. فرص 
على طرق - 3 واالعتماد  التدريس  طرق  تنويع  ضرورة 

األعمال. رايدة  ثقافة  تنمية  تساعد يف 
ختصيص صناديق خاصة لدعم برامج رايدة األعمال - 4

داخل اجلامعة.
الرائدة يف - 5 عقد شراكات واتفاقيات مع اجلامعات 

جمال رايدة األعمال وتنميتها لدى طالهبا.
إنشاء مراكز ووحدات لرايدة األعمال:)	( 

جيب إنشاء مراكز متخصصة يف تنمية وتفعيل برامج 
رايدة األعمال، تكون مهمة تلك املراكز:

	 دعم املناهج من خالل الدورات التدريبية والتطويرية
يف جمال تفعيل رايدة األعمال.

	.احتضان األفكار اإلبداعية
	.تقدمي الدعم الفين لألفكار اإلبداعية
	.مساعدة الطالب يف تقدمي دراسات اجلدوى
	 دعم يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التعاون  توفري 

الرائدة. املشاريع  تلك 
	 عقد املسابقات الثقافية والرايدية بني الطالب، مع

منح جوائز للمشاريع واألفكار الرايدية.
	 األفكار لعرض  للمركز  إلكرتونية  صفحة  نشر 

األفكار(. )بنك  ُيسمَّى  مبا  الرايدية 
هذا ويتضح مما سبق أنَّ توجه رايدة األعمال هنج 
تغيري  إىل  ورائه  من  هتدف  اجلامعات،  معظم  تنتهجه 
ثقافة الطالب من االعتماد على احلكومة يف التوظيف 
وتسويقها  ابتكارية  أفكار  وإنتاج  الذايت،  التوظيف  إىل 

منها. مادي  عائد  وحتقيق 

الدراسات السابقة:
والدراسات  األدبيات  من  جمموعة  الدراسة  تناولت 
إىل  مت  وُقسِّ الدراسة،  مبتغريات  الصلة  ذات  السابقة 
من  زمنًيا  ورُتِّبت  أجنبية،  ودراسات  عربية  دراسات 

لألحدث. األقدم 
أواًًل: الدراسات العربية:

ترتيًبا  مرتبة  العربية  الدراسات  تناول  جرى  وفيها 
لألحدث(. األقدم  )من  تصاعدايًّ 

1- دراسة )أيب قرن،2015( بعنوان: "واقع رايدة 
األعمال يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة: دراسة 
مقارنة بني قسمي التعليم املستمر يف جامعة األزهر 

واإلسالمية".
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع رايدة األعمال 
مقارنة  دراسة  خالل  من  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
ابجلامعة  املستمر  والتعليم  اجملتمع  خدمة  عمادة  بني 
األزهر.  جبامعة  املستمر  التعليم  ومركز  اإلسالمية، 
واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي املناسب للدراسة، 
واستخدم الباحث االستبانة كأداة مناسبة للدراسة جلمع 
جامعيت  طالب  من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت  البياانت، 
الدراسة  نتائج  األزهر مبصر واإلسالمية بغزة، وأظهرت 
وجود دوٍر متوسط لإلبداع واالبتكار واملخاطرة احملسوبة 
التوجه  على  الرايدية  والثقافة  والتنافسية،  واالستقاللية 
يف  اإلسالمية؛  اجلامعة  يف  املستمر  التعليم  يف  الرايدي 
حني كان هذا الدور قليل على التوجه الرايدي يف التعليم 

الشريف. األزهر  جبامعة  املستمر 
وقدَّمت الدراسة عدة توصيات، من أمهها: ضرورة 
األزهر  جبامعة  األعمال  رايدة  بثقافة  االهتمام  زايدة 
مركز  بتطوير  األزهر  جامعة  قيام  ضرورة  واإلسالمية، 
التعليم املستمر واالرتقاء مبستوى رايدة األعمال، وضرورة 
بشكل  اإلسالمية  ابجلامعة  املستمر  التعليم  مسامهة 
أفضل يف دعم املشاريع الرايدية واالبتكار واإلبداع، كما 
أوصت بضرورة توفري البنية التحتية وتوفري الدعم املادي 
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األعمال. رايدة  ثقافة  لتنمية 
2-  دراسة احلمايل والعريب )2016( بعنوان: واقع 
ثقافة رايدة األعمال جبامعة حائل وآليات تفعيلها من 

وجهة نظر اهليئة التدريسية:
     واستهدفت التعرف على واقع رايدة األعمال 
أعضاء  نظر  وجهة  من  حائل  جبامعة  تفعيلها  وآليات 
الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  التدريس،  هيئة 
من  عينة  على  طُبقت  استبانة  خالل  من  املسحي 
حائل.  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  من   )234(
وتوصَّلت الدراسة جلملة من النتائج منها: التأكيد على 
ضرورة وضع سياسات حمددة وواضحة وخطط تنفيذية 
رايدة  وحدة  حاجة  وكذلك  ابجلامعة؛  األعمال  لرايدة 
األعمال ابجلامعة ملزيد من اجلهد، مع ضرورة توفري بنية 
معرفية يف جمال رايدة األعمال لتيسريها وتقدميها لطلبة 

املختلفة. برامج كلياهتا  ضمن  اجلامعة 
 )2017( وعبدهللا  واملليجي  خالد  دراسة   -3
بعنوان: إسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور جامعة حائل 
يف أتصيل ثقافة رايدة األعمال لدى الشباب اجلامعي:
لتفعيل دور  الدراسة إىل تقدمي إسرتاتيجية؛  هدفت 
لدى  األعمال  رايدة  ثقافة  أتصيل  يف  حائل  جامعة 
الوقوف على واقع ثقافة  الشباب اجلامعي، من خالل 
رايدة األعمال واملشكالت اليت تواجهها من وجهة نظر 
الدراسة  التدريس والطالب، واستخدمت  أعضاء هيئة 
طُبقت  استبانة  خالل  من  املسحي  الوصفي  املنهج 
على )366( منهم )173( من أعضاء هيئة التدريس 
و)193( طالًبا وطالبة جبامعة حائل. وتوصلت الدراسة 
إىل ضعف توفري اجلامعة بيئة تربوية داعمة لثقافة رايدة 
املصادر  ونقص  الطلبة،  لدى  احلر  والعمل  األعمال 
الرقي  على  للمساعدة  ابجلامعة  املتاحة  والتجهيزات 
الطلبة؛ وكذلك ضعف  لدى  الرايدية  األفكار  مبستوى 
الدراسية،  املقررات  يف  األعمال  لرايدة  التعليم  دمج 
ونقص الربامج التدريبية ملنسويب اجلامعة يف جمال رايدة 

ثقافة  لتأصيل  الدراسة إسرتاتيجية  األعمال. مث قدَّمت 
رايدة األعمال لدى الشباب اجلامعي تضمنت جماالت: 
والتعليم  والتمويل،  اإلداري،  والدعم  الرايدية،  الثقافة 

التدريبية. والربامج  الرايدي 
دور  تقييم  بعنوان:   )2018( الرميدي  دراسة   -4
اجلامعات املصرية يف تنمية ثقافة رايدة األعمال لدى 

للتحسني(: الطالب )إسرتاتيجية مقرتحة 
تنمية  تقييم دور اجلامعات املصرية يف  وهدفت إىل 
التعرف  وكذلك  الطالب؛  لدى  األعمال  رايدة  ثقافة 
على املعوقات اليت تواجهها يف ذلك. واعتمدت الدراسة 
وورقًيا  إلكرتونًيا  طبق  استقصاء  على  بياانهتا  مجع  يف 
على )891( من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 
ابجلامعات املصرية املختلفة. وقد توصلت الدراسة إىل 
تنمية  يف  اجلامعات  دور  يف  واضًحا  قصورًا  هناك  أنَّ 
اليت  الطالب يف كلِّ احملاور  ثقافة رايدة األعمال لدى 
مشلت: الرؤية والرسالة واإلسرتاتيجية، والقيادة واحلوكمة، 
واملوارد والبنية التحتية، والتعليم للرايدة، والدعم اجلامعي، 
رايدة  وتقومي  اخلارجية،  اجلامعية  والعالقات  والتدويل 
مقرتحة  إبسرتاتيجية  الدراسة  اختتمت  وقد  األعمال. 
رايدة  ثقافة  تنمية  يف  املصرية  اجلامعات  دور  لتحسني 
األعمال لدى الطالب؛ أبن تتحول اجلامعات املصرية 
رايدة  ثقافة  وتنمية  نشر  هدفها  رايدية،  جامعات  إىل 
أعمال  رواد  يصبحوا  حىت  الطالب  لدى  األعمال 

عامليني.
بعنوان:  )2018م(  مصطفي  مجال  دراسة   -5
تصور مقرتح لتعزيز دور اجلامعات السعودية يف نشر 
ثقافة رايدة األعمال بني طلبتها: دراسة ميدانية على 

الرايض: مبدينة  احلكومية  اجلامعات 
لتعزيز  مقرتح؛  تصور  تقدمي  إىل  الدراسة  هدفت 
ثقافة  نشر  الرايض يف  مبدينة  احلكومية  اجلامعات  دور 
رايدة األعمال بني طلبتها، وذلك ابلوقوف على الواقع 
واملعوقات وُسبل تعزيز ذلك الدور من وجهة نظر الطلبة، 
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من  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت 
خالل استبانة، طُبقت إلكرتونًيا على )482( من طلبة 
اجلامعات السعودية احلكومية مبدينة الرايض. وتوصلت 
الدراسة إىل أنَّ واقع دور اجلامعات السعودية يف نشر 
ثقافة رايدة األعمال بني طلبتها من وجهة نظرهم كان 
بدرجة متوسطة. وأنَّ أفراد عينة الدراسة موافقون على 
حمور املعوقات اليت قد تؤثر يف قيام اجلامعات السعودية 
بدورها يف نشر ثقافة رايدة األعمال بني طلبتها، وأنَّ أفراد 
اجلامعات  تعزيز دور  ُسبل  الدراسة موافقون على  عينة 
أهم  ومُتثلت  األعمال،  رايدة  ثقافة  نشر  يف  السعودية 
تلك السبل يف: تعزيز ثقة الطالب والطالبات بقدراهتم 
ومهاراهتم، ودعم املشروعات الرايدية للطالب والطالبات 
ماداًي ومعنواًي، وتوفري برامج تدريبية للطالب والطالبات 

يف جمال رايدة األعمال.
مقرتح  تصور  بعنوان:   )2019( أسياد  دراسة   -6
رايدة  ثقافة  تنمية  يف  األزهر  جامعة  دور  لتفعيل 

طالهبا: لدى  األعمال 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتفعيل دور 
جامعة األزهر يف تنمية ثقافة رايدة األعمال لدى طالهبا، 
لطبيعة  ملالءمته  الوصفي؛  املنهج  البحث  واستخدم 
على  طُبقت  اليت  االستبانة  أدواته  أهم  ومن  الدراسة، 
عينة من طالب الفرقة الرابعة جبامعة األزهر، بلغ قوامها 
)724(، کما طُبقت استبانة على عينة من أعضاء هيئة 
التدريس جبامعة األزهر بلغ قوامها )294(؛ للكشف عن 
واقع دور جامعة األزهر يف تنمية ثقافة رايدة األعمال، 
ومن أهم النتائج: أوضحت استجاابت طالب جامعة 
األعمال،  رايدة  بثقافة  ووعًيا  معرفة  لديهم  أنَّ  األزهر 
کما أنَّه تتوافر لديهم بعض السمات واخلصائص الالزمة 
لرايدة األعمال، وفيما يتعلق ابستجاابت أعضاء هيئة 
التدريس ملعرفة واقع دور جامعة األزهر يف تنمية ثقافة 
رايدة األعمال؛ فقد أوضحت النتائج أنَّ جامعة األزهر 
لديها رؤية وإسرتاتيجية يف جمال ثقافة األعمال، وتقوم 

النتائج  أوضحت  فيه، کما  متوسطة  بدرجة  بدورها 
قصور دور اجلامعة يف توفري البنية التحتية الداعمة لرايدة 
األعمال، کما أنَّ اجلامعة لديها ضعًفا يف جمال التعليم 
للرايدة اخلاصة ابلطالب، ويف ضوء تلك النتائج وضع 
دور  تفعيل  يف  ُيسهم  أن  ميکن  مقرتًحا  تصورًا  البحث 
جامعة األزهر يف تنمية ثقافة رايدة األعمال لدى طالهبا.
7-دراسة )حممد،2019( بعنوان: " دور اجلامعات 
ااًلجتماعية  األعمال  رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  املصرية 

حتليلية": دراسة  لدى طالهبا: 
اجلامعات  دور  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت   
الطالب  تعزيز وتفعيل رايدة األعمال لدى  املصرية يف 
وعمل  الوصفي،  املنهج  الباحث  واستخدم  اجلامعيني، 
والدولية  احمللية  العلمية  األدبيات  حتليل  على  الباحث 
أمهية  إىل  الدراسة  وتوصلت  األعمال،  رايدة  حول 
رايدة األعمال االجتماعية كأحد أدوات حتقيق التنمية 
عدة  يف  اجلامعات  دور  الدراسة  وحدَّدت  املستدامة، 
التعليم  أبعاد منها: )رؤية وإسرتاتيجية اجلامعة، أنشطة 
تعزيز  اخلارجية( يف  الشراكات  اجلامعية،  البيئة  والتعلم، 
ثقافة رايدة األعمال االجتماعية، وتوصلت الدراسة إىل 
وجود العديد من املعوقات لدور اجلامعة، وانتهت بوضع 
ثقافة رايدة  لتفعيل دور اجلامعة يف تعزيز  تصور مقرتح 

طالهبا. لدى  االجتماعية  األعمال 
8-دراسة اثمر وابهي )2021( بعنوان" آليات 

اعتماد ودعم اجلامعات لرايدة األعمال":
تصوٍر  وضع  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيس  اهلدُف 
ومقرتح؛ لتفعيل دور اجلامعات واملؤسسات التعليمية يف 
تطوير ودعم رايدة األعمال واالبتكار؛ ولتحقيق ذلك 
األدبيات  وحتليل  الوصفي،  املنهج  الباحث  استخدم 
العلمية والتقارير الدولية حول رايدة األعمال، وتوصلت 
اجلامعات  طرف  من  املقدَّم  الدعم  أمهية  إىل  الدراسة 
مراحل  إىل  األعمال  برايدة  يُعّزِز  أن  شأنه  من  والذي 
متطورة؛ مما ينتج عنه تقدم وازدهار الفرد      واجملتمع 
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دور  الدراسة  حدَّدت  وقد  سواء،  حدٍّ  على  والدولة 
و  االبتكارات  دعم   ( نقاط:  عدة  يف  اجلامعات 
توفري  الرصني،  العلمي  البحث  طريق  عن  االخرتاعات 
األحباث والدراسات املتعلقة بقطاع األعمال، مُتكني رواد 
بسهولة،  املعلومات  مصادر  إىل  الوصول  من  األعمال 
الوليدة ومرافقتها إىل أن  احتضان اجلامعات للمشاريع 
تكرب، تدريب العنصر البشري بشكل يدعم االبتكار، 
نشر ثقافة رايدة األعمال واالبتكار(. وتوصلت الدراسة 
إىل وجود العديد من املعوقات لدور اجلامعات، وانتهت 
بوضع تصوٍر هلذا الدور يف دعم وتطوير رايدة األعمال. 

اثنًيا: الدراسات األجنبية:
 )Davey et.at,2016( 10- دراسة ديفي وآخرين
" تدريس رايدة األعمال ودور اجلامعات يف  بعنوان 

التعليم الرايدي:
تناولت الدراسة قضية رئيسة وهي العالقة بني )التعليم 
العايل، والصناعة، واحلكومة( والذي ُيسهم يف تدعيم دور 
األعمال، ومفهوم  االبتكار، ومفهوم رايدة  اجلامعة يف 
اجلامعة الرايدية، وسعت الدراسة إىل التعرف على أدوار 
اجلامعة يف تنمية وتفعيل دور ثقافة األعمال بني طالهبا. 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصَّلت الدراسة 
إىل عدة نتائج من بينها: أنَّ للجامعات دورًا رئيًسا يف 
براجمها  تطوير  اجلامعات  وعلى  األعمال،  رايدة  تعليم 
وأنظمتها التعليمية وطُرق تدريسها يف سبيل تنمية رايدة 
املصلحة  األعمال، وأوصت بضرورة مشاركة أصحاب 
داخل اجلامعة وخارجها مثل: )أعضاء هيئة التدريس – 
أعضاء النوادي الطالبية، ومساعدة الطالب يف ابتكار 
اإلجيابية،  االجتاهات  وتكوين  رايدية  ومشاريع  أفكار 

وتشجيع الطالب حنو العمل احلر ورايدة األعمال
We i m i n g , C h u n y a n , X i a o � ( -1 1
التعليم  من  سنوات   10 بعنوان:"   )hua,2016

املشاكل،  التقومي،  الصينية:  اجلامعات  يف  الرايدي 
البناء". نظام 

الذي  التطور  على  الوقوف  إىل  الدراسة  هدفت 
خالل  الصينية  ابجلامعات  األعمال  رايدة  بتعليم  حلق 
عام 2002 وحىت 2012،  من  املاضية  سنوات   10
واستعرضت الدراسة ممارسات عدة جامعات صينية يف 
تعليم رايدة األعمال ومنها:) جامعة تسينغهوا، جامعة 
وجنو(.  جامعة  نغجيانغ،  هيلو  جامعة  الصينية،  رمنني 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: أنَّ تعليم رايدة 
عام  منذ  الصينية  اجلامعات  يف  بداية  األعمال كانت 
رايدة  على  الصينية  اجلامعات  اعتمدت  2002م، 
تطور  مثَّ  ومن  التعليم،  يف  ابتكارية  األعمال كخطوة 
خالل 10 سنوات حىت عام 2012، حىت أصبح تعليم 
رايدة األعمال إلزامًيا يف التعليم اجلامعي، وهذا التطور 
خطوات  خالل  من  حصل  األعمال  رايدة  تعليم  يف 
املتعلقة  املعارف  نقل  على  الرتكيز  من  بداية  تدرجيية، 
لدى  الرايدية  املهارات  اكتساب  إىل  األعمال  برايدة 

الطالب.
دراسية  مناهج  تصميم  بضرورة  الدراسة:  وأوصت 
متكاملة هتدف إىل تزويد الطالب جبميع التخصَّصات 
ابملعرفة واملهارات الالزمة، ومن ضمن التوصيات ضرورة 
نظام  على  املرتكزة  التدريس  وأساليب  طرق  تطوير 

العملي. التدريب 
 Shih &  (2017 وهوانج  شي  دراسة   -12
رايدة  تعليم  حول  حالة  دراسة  بعنوان:   )Huang

األعمال يف التكنولوجيا يف إحدى اجلامعات البحثية 
التايوانية:

 هدفت الدراسة إىل بيان العالقة بني رايدة األعمال 
والتكنولوجيا احلديثة، وكيف ميكن للتكنولوجيا أن تُعّزِز 
النمو االقتصادي واالبتكار، وقدَّمت دراسة حالة ملقرر 
ابجلامعات  التكنولوجيا  على  قائٍم  األعمال  رايدة  يف 
منهجية  على  الدراسة  واعتمدت  التايوانية.  البحثية 
البحث النوعي من خالل املقابالت وجمموعات النقاش 
املركزة ومصادر ومواد املقرر. وأشارت النتائج إىل صعوبة 
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رايدة  مقررات  خالل  من  املناسبة  األهداف  حتديد 
األعمال القائمة على التكنولوجيا. كذلك من الصعب 
حتقيق نتائج تسويق إلكرتوين سريع نتيجة لضعف اخلربة 
التقنية لدى الطالب يف هذا اجملال، وكذلك قصر مدة 
املقرر، كما أكدت الدراسة على ضرورة االهتمام بتعلم 
التخصصات،  متعدد  التعلم  األعمال من خالل  رايدة 
وفهم عمليات رايدة األعمال، وتشجيع التفكري الرايدي؛ 
ونظرًا ألنَّ الدراسة تستند إىل نتائج دورة تعليمية واحدة، 
ا تُقدُِّم مثااًل على املزااي  فإنَّه يصعب تعميم نتائجها إال إهنَّ

والتحدايت يف جمال تعليم رايدة األعمال يف اتيوان.
AFOLA-( وآخرين  أفواًليب  دراسة   -13

الرايدي  التعليم  "أثر  بعنوان:   )BI et.at,al,2017

العلوم  طلبة  لدى  الذايت  التوظيف  مبادرات  على 
النيجرييني": والتكنولوجيا 

الرايدي  التعليم  دور  بيان  إىل  الدراسة  هدفت    
اليت  الرايدية  واملهارات  ابملعارف  الطالب  توظيف  يف 
تساعدهم يف ابتكار أفكار ومشاريع رايدية؛ مما ُيسهم 
القائمون على  النمو االقتصادي يف نيجرياي، واهتم  يف 
يف  الرايدي  التعليم  بتقدمي  نيجرياي  يف  التعليمي  النظام 
والذي  واجلامعات،  ابملدارس  التعليمية كافة  املراحل 
وإعداد  الرايدية  ابملهارات  الطالب  تزويد  إىل  هدف 
ويف  العمل.  فرص  خلق  يف  ذاته  على  املعتمد  اخلريج 

الوصفي. املنهج  الدراسة  استخدمت  ذلك  ضوء 
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: يهدف التعليم 
الرايدي يف نيجرياي إىل حتقيق منو اقتصادي يف اجملتمع من 
الذايت،  التوظيف  األفراد على مبادرات  خالل تشجيع 
وخلق فرص عمل بني عينة الدراسة. وأوصت الدراسة 
التوظيف  على  الرتكيز  من  اجلامعة  دور  حتويل  بضرورة 
احلكومي ويف القطاع اخلاص إىل الرتكيز على مبدأ خلق 
التوظيف  حنو  الطالبية  املبادرات  وحتفيز  العمل،  فرص 

الذايت بني الطالب عن طريق منح جوائز ومساعدات 
ورعاية للطالب الذين تتميز مشاريعهم الرايدية أبفكار 

إبداعية والقدرة على التطبيق.
14- دراسة اجلامعات األعضاء يف دول ااًلحتاد 

/)LERU,2019( األورويب 
هدفت الدراسة إىل تقدمي رؤية اجلامعات األعضاء يف 
االحتاد األورويب )LERU,2019( حول دور مؤسسات 
املبادرات  ودعم  نشر  يف  واجلامعات  العايل  التعليم 
الطالبية؛ واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وطرح 
مناذج للممارسات املهمة يف جمال رايدة األعمال، من 
خالل الرتكيز على دور اجلامعات كإحدى دعائم النظام 
األعمال  رايدة  برامج  تطوير  وضرورة  الرايدي،  البيئي 
)القيادة  بينها:  ابجلامعات من خالل عدة حماور، من 
هيئة  أعضاء  التحتية،  البنية  املالية،  املوارد  اجلامعية، 
إىل  الدراسة  وتوصلت  التدريسية(.  املناهج  التدريس، 

منها: نتائج  عدة 
أنَّ اجلامعات هلا دوٌر فعَّاٌل يف جناح رايدة األعمال، 
رايدة  جمال  يف  واضحة  رؤية  اجلامعة  تتبىن  أن  ضرورة 
األعمال فيما يتعلق ابلقيادة اجلامعية، جيب إنشاء مركز 
أو وحدات خمتصة برايدة األعمال داخل اهليكل التنظيمي 
الرايدية  األفكار  لتحويل  املايل  الدعم  توفري  للجامعة، 
إىل مشاريع وأنشطة، جيب بناء شراكات واتفاقيات مع 
جمال  الطالب يف  مشاريع  ودعم  بتمويل  تقوم  جهات 

األعمال. رايدة 
 .)2019(  Suacamram 15- دراسة سواكامرام 
لطالب  األعمال  ورايدة  اإلبداع  تنمية  بعنوان: 
للخارج: ميدانية  رحلة  خالل  من   البكالوريوس 
تشغيل  استكشاف  إىل  الدراسة         هدفت هذه 
برانمج ُمسمَّى )الرحلة امليدانية وعملية اختيار املشاركني 
فيما  االختالفات  مقارنة  وكذلك  للربانمج(،  املؤهلني 
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جمموعات  بني  األعمال  ورايدة  اإلبداع  بتطوير  يتعلق 
الطالب اليت تكوَّنت من )4( جمموعات ومعلٍم مشرف 
منوذج  عن  عبارة  البحث  أدوات  وكانت  الرحلة،  على 
تقومي، واستبانة، ومقابلة. واعتمدت على املنهج الوصفي 
التحليلي، مث حتليل البياانت اليت جرى احلصول عليها 
النتائج أنَّه  ابستخدام أسلوب حتليل احملتوى، وكشفت 
فيما يتعلق ابلرحلة امليدانية ركزت األنشطة واملواقع على 
الفوتوغرايف،  والتصوير  االتصال،  فنون  جماالت:   )4(
والتصاميم واألزايء، والدراما والفنون املسرحية؛ مما أدَّى 
الطالب، عالوة على  إىل تطوير اإلبداع واإلهلام لدى 
ذلك، أظهر الطالب الذين انضموا إىل الرحلة امليدانية 

زايدة كبرية يف كلٍّ من: اإلبداع ورايدة األعمال.
تعليق عام على الدراسات السابقة:

ويتضح من استعراض الدراسات السابقة اليت عرضها 
الباحث كنموذج فقط للدراسات السابقة يف هذا اجملال 

ما أييت:
دور  أمهية  على  الدراسات  مجيع  نتائج  أكدت 
املؤسسات التعليمية بصفة عامة، واجلامعات بصفة خاصة 
يف التعامل مع القضااي اجملتمعية، وعالج املشكالت اليت 
البطالة  مشكلة  رأسها  على  أييت  واليت  اجملتمع،  تواجه 
وتوفري فرص عمل حقيقية ومناسبة خلرجيي اجلامعات. 
دراسة   ،)2019(  Suacamram دراسة  ومنها: 
 Shih  2017 ودراسة   AFOLABI et.at,al, (2017(
أيب  ودراسة   ،)LERU,2019( ودراسة   ،)& Huang

.)2015( قرن 
	 ضرورة على  السابقة  الدراسات  معظم  اتفقت 

وأمهية تعليم رايدة األعمال يف مؤسسات التعليم املختلفة 
دراسة  مثل:  واجلامعي.  العايل  التعليم  على  الرتكيز  مع 
أيب قرن )2015(، ودراسة املليجي وعبدهللا )2017(، 

 .)2018( ودراسة مجال 
	 االقتصادايت يف  الرايدية  األعمال  مسامهة  قلة 

بوجٍه  السعودي  الوطين  واالقتصاد  عام،  بوجٍه  العربية 
ذلك  إىل  أشار  الغربية.  ابملقارنة ابالقتصادايت  خاص 
كلٌّ من: دراسة اثمر وابهي )2021(، ودراسة أسياد 

.)2018( مجال  ودراسة   ،)2019(
	 قلة إىل  السابقة  الدراسات  معظم  نتائج  أشارت 

اهتمام اجلامعات العربية ابلتوعية بثقافة رايدة األعمال 
يف  ضعف  هناك  حيث  الغربية؛  ابجلامعات  ابملقارنة 
عام،  بوجه  العربية  اجلامعات  يف  األعمال  رايدة  برامج 
إىل  بوجٍه خاص، ابإلضافة  السعودية على  واجلامعات 
ضعف ختصيص مقررات دراسية لتعليم رايدة األعمال يف 
معظم اجلامعات العربية والسعودية خاصة. مثل: دراسة 
الرميدي )2018(، ودراسة حممد )2019(، ودراسة 
أسياد )2019(، ودراسة مجال )2018(، ودراسة أيب 

والعريب )2016(. احلمايل  قرن )2015(، ودراسة 
	 حمدودية الدراسات العربية يف جمال رايدة األعمال

مقارنة ابلدراسات األجنبية.
	 استخدام على  السابقة  الدراسات  معظم  اتفقت 

دراسة  ومنها:  املعلومات،  جلمع  حبثية  االستبانة كأداة 
والرميدي )2018(، وأيب  والعريب )2016(،  احلمايل 
Weiming,Chunyan,Xiao-( ودراسة )2015 )قرن 

 .)hua,2016

	 أسهمت الدراسات السابقة يف بلورة فكرة الدراسة
واحلدود، كما  األهداف  يف  االختالفات  رغم  احلالية، 
سامهت يف بناء أداء الدراسة )االستبانة(؛ حيث استفاد 
الباحث من دراسات كلٍّ من: خالد واملليجي وعبدهللا 
)2017(، ودراسة الرميدي )2018(، حممد )2019(، 
أسياد )2019(. كما جرى االستفادة من الدراسات 
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النتائج. وتفسري  اإلحصائية  املنهجية  يف  السابقة 
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: يف 
أهدافها، وحدودها املوضوعية، واملكانية، والزمانية، يف 
كوهنا تتناول الكشف عن واقع رايدة األعمال ابجلامعة 
خالل  من  تفعيلها،  وآليات  املنورة  ابملدينة  اإلسالمية 
ثقافة  تفعيل  دون  حتول  اليت  الصعوابت  عن  الكشف 
رايدة األعمال، ومل يتم احلصول على دراسة تستهدف 
رايدة  ثقافة  واقع  وتقصي  تشخيص  رئيس  بشكٍل 
وآليات  املنورة  ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال 
تفعيلها من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريسها. وهو ما 
علمية  دراسة  إجراء  ويؤكد ضرورة  احلالية  الدراسة  مُييز 

احلالية. الدراسة  ملوضوع 
إجراءات الدراسة:

تستعرض الدراسة فيما أييت اجلزء امليداين، وسوف 
الدراسة  يف  اتبعت  اليت  املنهجية  اإلجراءات  تُعرض 

امليدانية:
الباحث  سيتناول  امليدانية:  الدراسة  إجراءات  أواًًل: 
إجراءات الدراسة امليدانية من خالل العناصر اآلتية:

1. أهداف الدراسة امليدانية:
سعت الدراسة امليدانية إىل تقصي واقع ثقافة رايدة 
األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة وُسبل تفعيلها 
إمكانية  وبيان  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
استبانة  حماور  حول  استجاابهتم  يف  اختالف  وجود 
)الرتبة  الدراسة:  ملتغريات  تبًعا  امليدانية ككل  الدراسة 
العلمية – عدد سنوات اخلربة – الربامج والدورات يف 

الكلية(. األعمال –  رايدة  جمال 
2. منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة احلالية لتحقيق أهدافها املنهج 
الوصفي املسحي، بوصفه املناسب لطبيعة الدراسة.

 جمتمع الدراسة والعينة:
هيئة  أعضاء  مجيع  على  الدراسة  جمتمع  اشتمل 
والعلمية ابجلامعة  والشرعية  النظرية  ابلكليات  التدريس 
 )1434( عددهم  والبالغ  املنورة،  ابملدينة  اإلسالمية 
.www//:https )املصدر(  تدريس،  هيئة  عضو 

/sa.edu.iu
 314 من  الدراسة  عينة  تكوَّنت  الدراسة:  عينة 
والشرعية  النظرية  الكليات  من  تدريس  هيئة  عضو 

عشوائية.     بطريقة  اختيارها  جرى  والعملية، 
وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  يوضح  اآليت  واجلدول 

. هتا ملتغريا
للبياانت  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  جدول رقم )1( 

الدميوغرافية.
النسبة %العددفئات املتغرياملتغري

الرتبة العلمية

8025.48أستاذ

206.37أستاذ مشارك

17254.78أستاذ مساعد

4213.37حماضر

100%314اجملموع

عدد سنوات اخلربة

17856.69أقل من 5 سنوات

9028.66من 5 -> 10 سنوات

104614.65 سنوات فأكثر

100%314اجملموع

الربامج والدورات 
التدريبية يف جمال 

رايدة األعمال

21769.11أقل من 5 برامج

9128.98من 5 -> 10 برامج

1061.91 برامج فأكثر

100%314اجملموع

الكلية
6219.75الكليات العلمية

الكليات الشرعية 
والنظرية

25280.25

100%314اجملموع

 يوضح جدول رقم )1( السابق اخلصائص الدميوغرافية 
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لعينة الدراسة وفًقا ملتغرياهتا؛ حيث جند اآليت:
	 الرتبة العلمية: يتضح أنَّ عدد من حيملون درجة

وعدد   ،%25.47 بنسبة  عضًوا   )80( الربوفيسور 
بنسبة  عضًوا   )20( مشارك  أستاذ  درجة  حيملون  من 
6.36%، وأنَّ عدد أعضاء هيئة التدريس ممن درجتهم 
العلمية أستاذ مساعد )172( عضًوا بنسبة %54.77 
وتشكل أعلى نسبة، وأخريًا عدد احملاضرين )42( بنسبة 

 .%13.37
	 عدد سنوات اخلربة: يتضح أنَّ عدد )178( من

أفراد العينة خرباهتم أقل من 5سنوات بنسبة %56.68، 
وقد يُعزى ذلك لعودة عدٍد كبرٍي من املبتعثني احلاصلني 
األخرية،  سنوات  الثالث  خالل  الدكتوراه  درجة  على 
وأنَّ )90 عضو هيئة تدريس( بنسبة 28.66% خرباهتم 
ترتاوح من 5 – 10 سنوات، وأنَّ عدد )46( عضو هيئة 
تدريس خرباهتم تزيد عن 10 سنوات بنسبة %14.46.

	 رايدة جمال  يف  التدريبية  والدورات  الربامج 
األعمال: يتضح أنَّ 69.10% من عينة الدراسة حصلوا 
على دورات تدريبية أقل من 5 برامج، وأنَّ %28.98 
من عينة الدراسة حصلوا على برامج تدريبية من 5 إىل 
أقل من 10 برامج تدريبية، و1.9% حصلوا على برامج 
يتضح  سبق  مما  تدريبية،  برامج   10 عن  تزيد  تدريبية 
ضعف الربامج وورش العمل والفعاليات يف جمال رايدة 
األعمال، وقد يكون ذلك راجع لضعف املخصَّصات 
املالية لربامج رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

املنورة.
	 الكلية: يتضح أنَّ 19.75 % من عينة الدراسة 

يشكلون الكليات العلمية )العلوم – اهلندسة – علوم 
الكليات  يشكلون   %80.25 نسبة  وأنَّ  احلاسب(، 
الشرعية والنظرية، ويُعزى ضعف نسبة الكليات العلمية 
العلمية،  الكليات  عدد  لقلة  والنظرية  ابلشرعية  مقارنة 
اجلامعة  داخل  والنظرية  الشرعية  ابلكليات  مقارنة 

املنورة. ابملدينة  اإلسالمية 
1. بناء ووصف أداة الدراسة:

يف ضوء ما  جرى مراجعته من أدبيات ذات عالقة 
مبتغريات الدراسة، عمل الباحث ببناء استبانة لتحقيق 
أهداف الدراسة، وتكونت االستبانة من شقني: األول 
بينما  الدراسة،  ملتغريات  الدميوغرافية  البياانت  يتضمن 

يتضمن الشق الثاين حماور الدراسة الثالثة، وهي:
	 احملور األول: واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة

اإلسالمية ابملدينة املنورة من خالل املقررات الدراسية-
العلمية- ممارسات أعضاء  األنشطة الطالبية-البحوث 

هيئة التدريس، واشتملت على )13( عبارة.
	 تفعيل دون  حتول  اليت  الصعوابت  الثاين:  احملور 

ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
عبارة.  )15( على  واشتملت 

	 رايدة ثقافة  تفعيل  وسبل  آليات  الثالث:  احملور 
األعمال ابجلامعة اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس، واشتملت على )12( عبارة.
ليكرت  مقياس  على  االستبانة  ُصمِّمت  وقد     
اخلماسي لإلجابة عن العبارات، ومشلت االستجاابت:       
غري  موافق-  غري  حمايد-   – موافق   – بشدة  )موافق 
موافق بشدة(. واجلدول اآليت يبني املتوسطات احلسابية 

اخلماسي. ليكرت  ملقياس  وفًقا  املرجحة 
جدول رقم )2(  املتوسطات احلسابية املرجحة وفًقا ملقياس ليكرت 

اخلماسي. للتدرج 
مدى املتوسطاتالدرجةالوصف

4.20  55موافق بشدة.

3.40  44.20موافق.

33.40حمايد.  2.60

1.80  22.60غري موافق.

1  11.80غري موافق بشدة.

مت حساب املتوسطات احلسابية املرّجحة لكل عبارة من 
املوجود يف  املدى  الدراسة ومقارنتها، مع  أداة  عبارات 
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الذي  للمدى  املقابلة  اإلجابة  وتُعطى  السابق،  اجلدول 
يقع بداخله متوسط العبارة.

2. تقنني ااًلستبانة: وذلك من خالل ما أييت:
قياس صدق أداة الدراسة )ااًلستبانة(: وللتعرف 	(أ 

على صدق ااًلستبانة قام الباحث ابإلجراءات اآلتية:

	 الظاهري الصدق  ِقيس  الظاهري:  الصدق 
لالستبانة من خالل عرضها يف صورهتا األولية واملكونة 
حمور  بكل  اخلاصة  ابلعبارات  مقرونة  عبارة،   )47( من 
 )13( عددهم  والبالغ  احملكمني  من  جمموعة  على 
القاهرة  )جامعة  ب:  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضًوا 
املنورة– جامعة حائل –  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة   –
جامعة طيبة – جامعة اإلمام حممد بن سعود(؛ حيث 
أشار البعض حبذف بعض العبارات وتصحيح األخرى، 
وجرى التصحيح والتعديل وفق املالحظات الواردة آبراء 
احملكمني، وأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية تتكون 

حماور. للثالثة  عبارة   )40( من 
	 الصدق الداخلي )صدق البناء(: حلساب صدق

االتساق الداخلي طُبقت االستبانة على عينة استطالعية 
من  استبعادها  جرى  عشوائية  بطريقة  اختيارها  جرى 
العينة النهائية من جمتمع الدراسة نفسه اليت طُبقت عليهم 
االستبانة، وتتكون من )30( من أعضاء هيئة التدريس 
صدق  وحلساب  املنورة،  ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة 
االرتباط  معامالت  حساب  مت  فقد  الداخلي  االتساق 
لبريسون للعالقة بني كلِّ عبارة ودرجة احملور الذي تتبع له، 

وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلداول اآلتية: 
جدول رقم )3(  صدق ااًلتساق الداخلي للمحور األول: واقع ثقافة 
رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من خالل )املقررات 
الدراسية-األنشطة الطالبية-البحوث العلمية- ممارسات أعضاء هيئة 

التدريس(.معامل ارتباط بريسون للمحور األول )ن= 30(.
معامل ااًلرتباطتمعامل ااًلرتباطت
1**655.8**864.
2**793.9**792.
3**817.10**832.

4**716.11**668.
5**768.12**735.
6**771.13**881.

7**774.

)**( دالة عند مستوى معنوية )0.01(. - )*( دالة عند 
مستوى معنوية )0.05(.

يتضح من جدول رقم )3( السابق أنَّ قيم معامل ارتباط 
للمحور )والذي  الكلية  بريسون بني كل عبارة والدرجة 
يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي للمحور األول(، 
جاءت مجيع معامالت االرتباط فيها موجبة ترتاوح بني 
)0.655 – 0.881( وهي قيٌم موجبة مرتفعة، ومجيعها 
ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )0.01(؛ مما 
يشري إىل توافر صدق االتساق الداخلي )صدق البناء( 
للمحور األول، ومن مثَّ فإنَّ العبارات تقيس ما ُصمِّمت 

من أجله.
جدول رقم )4( صدق ااًلتساق الداخلي للمحور الثاين: الصعوابت اليت حتول دون 

تفعيل ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
معامل ارتباط بريسون للمحور الثاين )ن= 30(.

معامل ااًلرتباطتمعامل ااًلرتباطت
1**380.9**565.
2**734.10**772.
3**775.11**669.
4**793.12**570.
5**826.13**843.
6**767.14**614.
7**864.15**622.

8**827.

)**( دالة عند مستوى معنوية )0.01(.
معامل  قيم  أنَّ  السابق   )4( رقم  جدول  من  يتضح 
للمحور  الكلية  والدرجة  عبارة  بني كل  بريسون  ارتباط 
)والذي يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي للمحور 
الثاين(: كانت مجيع معامالت االرتباط فيها موجبة ترتاوح 
بني )0.380 – 0.864(، وهي قيٌم موجبة تتدرج بني 
عند  إحصائية  داللة  ذات  ومجيعها  واملرتفعة،  املتوسطة 
صدق  توافر  إىل  يشري  مما  )0.01(؛  معنوية  مستوى 
االتساق الداخلي )صدق البناء( للمحور الثاين، ومن مثَّ 
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العبارات تقيس ما ُصمِّمت من أجله. فإنَّ 

جدول رقم )5(  صدق ااًلتساق الداخلي للمحور الثالث: آليات مقرتحة لتفعيل 
ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

معامل ارتباط بريسون للمحور الثالث )ن= 03(.

معامل ااًلرتباطتمعامل ااًلرتباطت
1**912.7**762.
2**933.8**896.
3**915.9**885.
4**836.10**903.
5**869.11**902.
6**896.12**916.

)**( دالة عند مستوى معنوية )0.01(.
قيم معامل  أنَّ  السابق  يتضح من جدول رقم )5( 
للمحور  الكلية  والدرجة  عبارة  بريسون بني كل  ارتباط 
)والذي يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي للمحور 
موجبة  فيها  االرتباط  معامالت  مجيع  وجدان  الثالث(: 
موجبة  قيٌم  وهي   ،)0.933  –  0.762( بني  ترتاوح 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  ومجيعها  مرتفعة، 
االتساق  صدق  توافر  إىل  يشري  مما  )0.01(؛  معنوية 
فإنَّ  الثالث؛ ومن مثَّ  للمحور  البناء(  الداخلي )صدق 

أجله. من  ُصمِّمت  ما  تقيس  العبارات 
ب- ثبات أداة الدراسة )ااًلستبانة(:

حلساب معامل ثبات األداة اُسُتخِدم معامالت ألفا 
 (24.V SPSS) كرونباخ ابستخدام الربانمج اإلحصائي

وجاءت النتائج كما أييت:
جدول رقم )6( قيم معامالت ألفا كرونباخ للثبات حملاور أداة الدراسة.

عدد احملاور
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ

احملور األول: واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 
اإلسالمية ابملدينة املنورة من خالل: )املقررات 
الدراسية-األنشطة الطالبية-البحوث العلمية- 

ممارسات أعضاء هيئة التدريس(.

130.943

احملور الثاين: الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة 
رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

150.923

رايدة  ثقافة  لتفعيل  مقرتحة  آليات  الثالث:  احملور 
األعمال والعمل احلر ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

120.974

400.927األداة ككل

يتضح من جدول رقم )6( أنَّ معامالت ألفا كرونباخ 
للمحاور الثالثة: 

بلغ  فقرة   )13( من  يتكون  الذي  األول:  احملور 
)0.943(، واحملور الثاين: الذي يتكون من )15( فقرة 
بلغ )0.923(، واحملور الثالث: الذي يتكون من )12( 
 )0.927( بلغ  ولألداة ككل   ،)0.974( بلغ  فقرة 
جاءت مجيع هذه القيم هلا مرتفعة؛ مما يشري إىل ثباٍت 
لثبات  جيًدا  مؤشرًا  يُعطي  وهذا  الدراسة،  ألداة  عاٍل 

هبا. العمل  ميكن  عليه  وبناًء  االستبانة، 
5- األدوات واملعاجلات اإلحصائية املستخدمة:

ُحلِّلت بياانت هذه الدراسة ابستخدام برانمج احلزمة 
 Package Statistical) اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 ،)24( اإلصدار   (SPSS  -  Science  Social  for

واسُتخِدمت املعاجلات واالختبارات اإلحصائية اآلتية:
1- التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة البحث 

وفًقا للمتغريات الدميوغرافية.
صدق  من  للتحقق  لالرتباط  بريسون  معامل   -2

الدراسة. ألداة  الداخلي  البناء 
الثبات ألداة  للتحقق من  ألفا كرونباخ  3- معامل 

الدراسة.
لإلجابة  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط   -4

الدراسة. تساؤالت  على 
 ،(ANOVA) األحادي  التباين  اختبار حتليل   -5
واختبار )ت( للعينات املستقلة لدراسة الفروق يف حماور 

أداة الدراسة وفًقا للمتغريات األولية ألفراد العينة.
اثنًيا: نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها:

مت حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات 
العبارات  وترتيب  املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية، 
الثالثة،  احملاور  يف  الدراسة ككل  أفراد  الستجاابت 

اآليت: النحو  على  النتائج  وجاءت 



د. حممد حممد عبد التواب عقبة: واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة وآليات تفعيلها من وجهة نظر238

النتائج املرتبطة ابإلجابة على السؤال األول:		 
وينصُّ على: ما واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من خالل: )املقررات الدراسية-

التدريس(؟ هيئة  أعضاء  العلمية- ممارسات  الطالبية-البحوث  األنشطة 
جاءت النتائج على النحو اآليت:

جدول رقم )7( املتوسطات احلسابية وااًلحنرافات املعيارية اًلستجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور األول:  واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من 
خالل:  املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-البحوث العلمية- ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

رقم العبارة يف 
ااًلستبانة

املتوسط العبارات
احلسايب

ااًلحنراف 
املعياري

الرتتيباملستوى

1حمايد3.201.16توفر اجلامعة مراكز أو وحدات رايدة األعمال.4

تشجع اجلامعة الطالب على تقدمي أفكاٍر جديدة خلدمة رايدة األعمال من خالل 9
منافسات الطالب.

2حمايد3.171.09

3حمايد3.101.03يوجد موقع إلكرتوين لوحدة/مركز رايدة األعمال ابجلامعة الستقبال األعمال الرائدة.7

4حمايد3.071.01تطوير وتعديل مقررات املناهج مبا يتناسب مع نشر ثقافة رايدة األعمال.10

5حمايد3.021.05تقدم اجلامعة الدعم املادي واملعنوي للمشاريع الرائدة.8

تشارك اجلامعة يف األسبوع العاملي لرايدة األعمال 6
)ابلبحوث – املشاريع – األنشطة( الرايدة.

6حمايد2.991.05

تقوم اجلامعة بنشر ثقافة رايدة األعمال بني أعضاء هيئة التدريس بتطبيق )الربامج 1
التدريبية –الندوات – ورش العمل(.

7حمايد2.971.18

تتضمن املقررات الدراسية موضوعات تساعد يف تنمية مهارات رايدة األعمال لدى 11
الطالب.

8حمايد2.901.04

توظف اجلامعة مواقع التواصل االجتماعي اخلاص هبا لنشر ثقافة رايدة األعمال لدى 13
طالهبا.

9حمايد2.841.02

حُتدِّد اجلامعة فرتة زمنية حمددة خالل الفصل الدراسي لعرض  املشاريع واألعمال 2
الرائدة.

10حمايد2.761.02

11حمايد2.680.93تشارك الكلية ابملسابقات احمللية أو العاملية يف جمال رايدة األعمال.5

تُنظم اجلامعة ندوات تثقيفية وتعريفية برايدة األعمال بصفة مستمرة ألعضاء هيئة 3
التدريس.

12حمايد2.671.03

13حمايد2.631.09تتواصل اجلامعة اإلسالمية مع خرجييها يف دعم املشاريع الرايدية واألعمال احلرة.12

حمايد2.921.05املتوسط العام للمحور

يتضح من اجلدول السابق رقم ) 7  ( والذي يتضمن 
عبارة  أنَّ  األول:  احملور  لعبارات  اإلحصائي  التحليل 
األعمال(،  رايدة  وحدات  أو  مراكز  اجلامعة  )توفر 
و   )3.20( حسايب  مبتوسط  األوىل  ابملرتبة  جاءت 
احنراٍف معياري )1.16(، بينما عبارة ) تشجع اجلامعة 
الطالب على تقدمي أفكاٍر جديدة خلدمة رايدة األعمال 
الثانية  ابملرتبة  الطالب(، جاءت  منافسات  من خالل 
مبتوسط )3.17( واحنراٍف معياري )1.09(، ويف املرتبة 
لوحدة/ إلكرتوين  موقع  يوجد   ( عبارة  جاءت  الثالثة 

مركز رايدة األعمال ابجلامعة الستقبال األعمال الرائدة( 
مبتوسط حسايب )3.10(، واحنراٍف معياري )1.03(، 

العبارات:  جاءت  بينما 
يف  العاملية  أو  احمللية  ابملسابقات  الكلية  )تشارك 
تثقيفية  ندوات  اجلامعة  و)تنظم  األعمال(،  جمال رايدة 
هيئة  ألعضاء  مستمرة  بصفة  األعمال  برايدة  وتعريفية 
التدريس(، و)تتواصل اجلامعة اإلسالمية مع خرجييها يف 
دعم املشاريع الرايدية واألعمال احلرة(، ابملراتب الثالث 
األخرية مبتوسط حسايب )2.68-2.67-2.63( على 
التوايل، واحنراف معياري )93.- 1.03، 1.09( على 
التوايل، بينما املتوسط العام للمحور ألفراد الدراسة جاء 
بدرجة )حمايد( مبتوسط 2.92، وُتظهر هذه النتيجة أنَّ 
موافقة أفراد الدراسة على واقع نشر ثقافة رايدة األعمال 
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متوسط،  بدرجة  التحقق  إىل  يشري  اإلسالمية  ابجلامعة 
وقد يُعزى ذلك إىل أنَّ الواقع يُظهر بعض اجلهود اليت 
ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  القائمني  جانب  من  تُبذل 
املنورة بنشر ثقافة رايدة األعمال بني طالهبا؛ ولكن هذه 
تسعى  حيث  املأمول؛  للمستوى  بعد  تصل  مل  اجلهود 
إنشاء  خالل  من  األعمال  رايدة  ثقافة  لنشر  اجلامعة 
اإلسالمية،  للجامعة  اتبعة  أعمال  وحاضنات  مسرعة 
وتقدمي برامج نوعية لدعم رواد ورائدات األعمال وتطوير 
"ابب  األعمال  وحاضنات  مسرعة  ولكن  أفكارهم؛ 
املدينة " حتتاج ملزيٍد من االهتمام         والدعم، وقد 
املالية  واالعتمادات  املخصَّصات  قلة  إىل  ذلك  يُعزى 

األعمال.  لربامج رايدة  املخصَّصة 
قد  السؤال  هذا  نتائج  أنَّ  ابلذكر  اجلدير  ومن 
 )2015( قرن  أيب  دراسة  عنه  ما كشفت  مع  اتفقت 
واليت أظهرت نتائج الدراسة وجود دور متوسط لإلبداع 
والتنافسية  واالستقاللية  احملسوبة،  واملخاطرة  واالبتكار 
والثقافة الرايدية على التوجه الرايدي يف التعليم املستمر 
مصطفى  مجال  ودراسة  بغزة،   اإلسالمية  اجلامعة  يف 
دور  واقع  أفراد  أنَّ  إىل  توصلت  واليت  )2018م( 
بني  األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف  السعودية  اجلامعات 

طلبتها من وجهة نظرهم كان بدرجة متوسطة، ودراسة 
)املخيزمي،2017( اليت بيَّنت أنَّ واقع تنمية ثقافة رايدة 
األعمال لطالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
جاء بدرجة متوسطة، ودراسة احلمايل والعريب)2016( 
ملموس؛  غري  حائل  جامعة  دور  أنَّ  إىل  توصلت  اليت 
موافق  بدرجة  العينة  أفراد  استجاابت  جاءت  حيث 
حمايد؛ حيث أكدت الدراسة على ضرورة االهتمام بنشر 
ثقافة رايدة األعمال بني طالب اجلامعة اإلسالمية من 
خالل املقررات الدراسية، وطرق التدريس، وتبين األفكار 
اإلبداعية؛ وذلك للحصول على نواتج تعلُّم رايدية تتفق 
أكدته   ما  وهو   ،2030 اململكة  ورؤية  التعليم  ونواتج 
دراسة شي وهوانج )Shih & Huang 2017(، بضرورة 
متعدد  التعلم  األعمال من خالل  بتعلُّم رايدة  االهتمام 
التخصَّصات، وفهم عمليات رايدة األعمال، وتشجيع 

الرايدي. التفكري 
التساؤل الثاين: ما الصعوابت اليت حتول دون تفعيل 
ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة  ثقافة 

املنورة؟
إبجراء  الباحث  قام  التساؤل،  هذا  على  لإلجابة 
التحليل اإلحصائي لعبارات احملور الثاين، وذلك حبساب 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة على كل عبارة ابحملور الثاين، وجاءت النتائج كما يف 

اجلدول اآليت:

جدول رقم )8( املتوسطات احلسابية وااًلحنرافات املعيارية اًلستجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين: الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 
اإلسالمية ابملدينة املنورة.

رقم العبارة 
يف ااًلستبانة

العبارات
املتوسط 
احلسايب

ااًلحنراف 
املعياري

الرتتيباملستوى

رايدة 10 ثقافة  لدعم  فكرايًّ  املوهوبني  الطالب  ابكتشاف  املعنيني  ابلكلية  املتخصصني  قلة 
األعمال.

1موافق4.130.74

2موافق4.110.84قلة الربامج التوعوية لتفعيل ثقافة رايدة األعمال.3

3موافق4.100.89قلة املكافآت املالية والدعم املعنوي اليت تُقدَّم للطالب هبدف املبادرات يف رايدة األعمال.13

4موافق4.070.93ضعف ورش العمل للطالب للتدريب على دراسات اجلدوى.5

5موافق4.030.99زايدة األعباء اإلدارية والتدريسية على أعضاء هيئة التدريس.15

6موافق4.020.87قلة املشاركة الفاعلة لرايدة األعمال مع اجلهات املختصة.7
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7موافق3.970.92ضعف اخلطط التشغيلية لربامج رايدة األعمال ابلكليات.2

8موافق3.941.00اخنفاض الدعم املايل املسند لبند ثقافة رايدة األعمال.4

9موافق3.910.97ضعف اشتمال املناهج الدراسية على وحدات دراسية ختتصُّ بنشر ثقافة رايدة األعمال.9

10موافق3.891.13ضعف البيئة الدراسية داخل الكلية املشجعة على اكتشاف رواد األعمال من الطالب.11

11موافق3.880.86تكليف غري  املتخصصني إبدارة وحدات رايدة األعمال ابلكليات.6

12موافق3.880.91القصور الفين والتقين يف وحدات ومركز رايدة األعمال ابجلامعة.8

13موافق3.821.03كثرة التكليفات الدراسية على الطالب.14

14موافق3.771.01ضعف إمكاانت بعض أعضاء هيئة التدريس يف ربط املادة الدراسية بثقافة العمل احلر.12

15حمايد3.381.15صعوبة تفعيل رؤية اجلامعة اخلاصة برايدة األعمال.1

موافق 3.930.95املتوسط العام للمحور

يتضح من اجلدول السابق رقم ) 8  ( والذي يتضمن 
التحليل اإلحصائي لعبارات احملور الثاين، مبتوسط عام 
للمحور )3.93 من 5(، وهو متوسٌط يقع ضمن فئة 
)موافق( واليت تشري إىل وجود صعوابت حتول دون تطبيق 
وتفعيل ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
املنورة، وقد يُعزى ذلك إىل أنَّ هذه املعوقات ملموسة 
للجامعة  الثالثة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  أنَّ  غري  وواقعية، 
تضمنت   )2025-2021( املنورة  ابملدينة  اإلسالمية 
أهدافًا تشري إىل ضرورة االهتمام برايدة األعمال وتفعيل 
العمل الرايدي بني طالب ومنسويب اجلامعة، ومن أبرز 
تلك املعوقات اليت وردت وفق استجاابت أفراد العينة يف 

املراتب األوىل الثالث كانت:
قلة املتخصصني ابلكلية املعنيني ابكتشاف الطالب 
بدرجة  األعمال،  رايدة  ثقافة  لدعم  فكرايًّ  املوهوبني 
)موافق(  بدرجة   )5 من   4.13( حسايب  متوسط 
واحنراٍف معياري )74.(، وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة 
قلة الربامج التوعوية لتفعيل ثقافة رايدة األعمال مبتوسط 
حسايب )4.11 من 5( بدرجة موافق، واحنراف معياري 
)84.(، بينما حلَّت يف املرتبة الثالثة عبارة قلة املكافآت 
املالية والدعم املعنوي اليت تُقدم للطالب هبدف املبادرات 
يف رايدة األعمال، مبتوسط حسايب )4.10(، واحنراٍف 
عبارات:  وجاءت  )موافق(،  بدرجة   ).89( معياري 
ضعف  الطالب،  على  الدراسية  التكليفات  )كثرة 

املادة  ربط  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  إمكاانت 
الدراسية بثقافة العمل احلر، صعوبة تفعيل رؤية اجلامعة 
األخرية  الثالث  املراتب  يف  األعمال(،  برايدة  اخلاصة 
مبتوسطات حسابية )3.82 – 3.77 – 3.38( على 

التوايل بدرجة )موافق – موافق- حمايد(.
أيب  دراسة)  مع  السؤال  هذا  نتائج  واتفقت 
من  جمموعة  وجود  إىل  أشارت  حيث  قرن،2015(؛ 
الصعوابت حتول دون نشر وتفعيل ثقافة رايدة األعمال 
دراسة  وكذلك  غزة،  بقطاع  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
وجود  على  أكدت  واليت  والعريب،2016(  احلمايل   (
تفعيل  دون  حتول  حائل  جبامعة  وصعوابت  معوقات 
دراسة  أيًضا  بيَّنته  ما  وهو   األعمال،  رايدة  ثقافة 
أنَّ  إىل  الدراسة  توصلت  حيث  )الرميدي،2018(؛ 
هناك قصورًا واضًحا يف دور اجلامعات يف تنمية ثقافة 
رايدة األعمال لدى الطالب يف كلِّ احملاور اليت مشلت 
الرؤية والرسالة واإلسرتاتيجية، والقيادة واحلوكمة، واملوارد 
اجلامعي،  والدعم  للرايدة،  والتعليم  التحتية،  والبنية 
رايدة  وتقومي  اخلارجية،  اجلامعية  والعالقات  والتدويل 
)مصطفى مجال،2018(   دراسة  بيَّنت  األعمال، كما 
أنَّ أفراد عينة الدراسة موافقون على حمور املعوقات اليت 
نشر  يف  بدورها  السعودية  اجلامعات  قيام  يف  تُؤثر  قد 
أهم عبارات  األعمال بني طلبتها، وكانت  ثقافة رايدة 
بني  أضمن(  احلكومية  )الوظيفة  ثقافة  انتشار  احملور: 
واملغامرة  املخاطرة  روح  وضعف  والطالبات،  الطالب 
والطالبات،  الطالب  لدى  األعمال  تتطلبها رايدة  اليت 
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لتمويل  اخلاص  والقطاع  اجلامعة  بني  التواصل  وضعف 
وهو  والطالبات،  الطالب  لدى  الرايدية  املشروعات 
أوضحت  حيث  )أسياد،2019(؛  دراسة  أكدته  ما 
التحتية  البنية  توفري  يف  اجلامعة  دور  قصور  النتائج 
الداعمة لرايدة األعمال، إضافة ملا سبق أظهرت دراسة 
األعمال  لرايدة  معوقات  وجود   )2016 )عبدالفتاح، 
على طلبة السنة التحضريية جبامعة امللك سعود، ودراسة 
على  نفسها  النتيجة  أكدت  اليت  )املخيزمي،2017( 

اإلسالمية.  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  طالب 
ثقافة  تفعيل  وُسبل  آليات  هي  ما  الثالث:  التساؤل 
رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من 

التدريس؟ نظر أعضاء هيئة  وجهة 
لإلجابة على هذا التساؤل، فقد قام الباحُث إبجراء 
التحليل اإلحصائي لعبارات احملور الثالث، وذلك حبساب 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد 
العينة على كل عبارة ابحملور الثالث، وجاءت النتائج كما 

يف اجلدول اآليت:

جدول رقم )9( املتوسطات احلسابية وااًلحنرافات املعيارية اًلستجاابت عينة الدراسة على عبارات احملور الثالث: آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة 
األعمال والعمل احلّر ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

رقم العبارة 
يف ااًلستبانة

املتوسط احلسايبالعبارات
ااًلحنراف 
املعياري

الرتتيباملستوى

1موافق بشدة4.400.88الدعم املادي واملعنوي ألصحاب الفكر اإلبداعي الذي خيدُم املشاريع واألفكار الرايدية.5

2موافق بشدة4.290.91تفعيل الربامج احملفزة على نشر ثقافة رايدة األعمال.2

3موافق بشدة4.281.03تكليف املختصني من األكادمييني ابإلشراف على وحدات رايدة األعمال.6

4موافق بشدة4.241.04إقامة شراكات بني اجلامعة اإلسالمية واملراكز واملؤسسات الداعمة لرايدة األعمال.1

5موافق بشدة4.230.94إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع اخلاص؛ لتنفيذ بعض أفكار الطالب الرائدة.12

6موافق بشدة4.220.98رفع الدعم املايل ملساندة بند ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة.4

7موافق4.180.91نشر ثقافة رايدة األعمال من خالل املسابقات الدورية للطالب.3

اجتاهاهتم 7 وتنمية  للطالب،  جتارهبم  لشرح  ابرزين  أعمال  رواد  ابستقطاب  اجلامعة  قيام 
اإلجيابية.

8موافق4.181.05

9موافق4.170.97توظيف تطبيقات التواصل االجتماعي يف نشر ثقافة رايدة األعمال لدى الطالب.11

دراسات هتدف 9 اجلامعة إبجراء  داخل  املعنية  اجلهات  مع  العلمي  البحث  تقوم عمادة 
مستمرة. بصفة  اجلامعة  داخل  األعمال  رايدة  برامج  لتقييم 

10موافق4.151.06

11موافق4.091.00التخطيط لعمل خطة تنفيذية تشمل الربامج واألنشطة املؤهلة لنشر ثقافة رايدة األعمال.10

12موافق4.040.99تضمني املناهج لوحدات ختتصُّ بنشر ثقافة رايدة األعمال بني الطالب.8

موافق بشدة4.200.98املتوسط العام للمحور.

يتضح من اجلدول السابق رقم )  9 ( )والذي يتضمن 
أفراد  أنَّ  الثالث(،  احملور  لعبارات  اإلحصائي  التحليل 
ومتوسط  بشدة(  )موافق  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة 
عبارات  وجاءت   ،)4.20( للمحور  عام  حسايب 
الفكر  ألصحاب  واملعنوي  املادي  الدعم  توافر  ضرورة 
الرايدية،  واألفكار  املشاريع  خيدم  الذي  اإلبداعي 

األعمال،  رايدة  ثقافة  نشر  على  احملفزة  الربامج  تفعيل 
على  ابإلشراف  األكادمييني  من  املختصني  تكليف 
اجلامعة  بني  الشراكات  إقامة  األعمال،  رايدة  وحدات 
األعمال،  لرايدة  داعمة  ومؤسسات  ومراكز  اإلسالمية 
لتنفيذ  اخلاص؛  القطاع  مؤسسات  مع  شراكات  إقامة 
مبتوسطات حسابية على  الرائدة  الطالب  أفكار  بعض 
 ،)4.23  -4.24  -4.28  -4.29 التوايل)4.20- 
 -1.04 -1.03 - .91 معياري )88. –  واحنراٍف 
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آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

2.921.44بني اجملموعات

1.960.147 64.0870.74داخل اجملموعات

 66.989الكلي

أنَّ    )  11  ( رقم  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
داللة  عند  األول  للمحور  إحصائًيا  دالة  الفروق 

94.( على التوايل وبدرجة )موافق بشدة(، وبناًء عليه 
فقد اتفقت نتائج هذا السؤال مع العديد من الدراسات 
السابقة واليت أكدت على ضرورة وضع آليات؛ لتفعيل 
ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
مثل: دراسة )أيب قرن،2015(، ودراسة احلمايل والعريب 
)2016(، ودراسة خالد واملليجي وعبدهللا )2017(، 
مصطفى  مجال  ودراسة    ،)2018( الرميدي  ودراسة 
اثمر  ودراسة   ،)2019( أسياد  ودراسة  )2018م(، 
 Davey) وآخرين  ديفي  ودراسة   ،)2021( وابهي 
 AFOLABI) 2016)، ودراسة أفواليب وآخرين,at.et

ضرورة  على  مجيعها  أكدت  حيث  al,at.et,2017أ؛ 

تفعيل ثقافة رايدة األعمال ابجلامعات من خالل وضع 
 – الدعم  )توفري  مثل:  املقرتحة  اآلليات  من  جمموعة 
إنشاء  احلّر-  العمل  لثقافة  واملقررات  املناهج  تضمني 
مسرعات أعمال – تشجيع العمل احلر- وضع خطط 
إسرتاتيجية للجامعة تتضمن تفعيل العمل الرايدي داخل 

اجلامعية(. البيئة 
الرابع: هل توجد فروٌق دالة إحصائًيا بني  التساؤل 
متوسطات استجاابت أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة 
الدراسة  ملتغريات  تُعزى  املنورة  ابملدينة  اإلسالمية 
الربامج   – اخلربة  سنوات  عدد   – العلمية  )الرتبة 

الكلية(؟  – األعمال  رايدة  جمال  يف  والدورات 
اختبار  ُاسُتخِدم  البياانت  اعتدالية  مدى  لتحديد 
.Wilk-Shapiro و   Smirnova-Kolmogorov

Tests of Normality

Kolmogorov-
Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic df .Sig Statistic df .Sig

احملور 
األول

144. 36 057. 946. 36 076.

احملور 
الثاين

088. 36 *200. 971. 36 446.

احملور 
الثالث

116. 36 *200. 956. 36 161.

 a. Lilliefors Significance
Correction

 This is a lower bound of the true .*
.significance

Kolm- )مبا أنَّ قيم مستوى الداللة اإلحصائي الختبار 
من  أكرب     )Wilk-Shapiro  -Smirnova-ogorov

0.05 هذا يعين أنَّ البياانت تتبع التوزيع الطبيعي.
التباين  وعليه نستخدم االختبارات املعملية لتحليل 
املستقلة، ابإلضافة إىل  للعينات   )t( األحادي واختبار

أنَّ العينة أكرب من 30.
لدراسة الفروق يف آراء أفراد العينة حنو حماور االستبانة 
وفًقا لبياانهتم األولية، فقد اُسُتخِدم اختبار )ت( للفروق 

بني متوسطات العينات املستقلة وحتليل التباين األحادي )ANOVA(، وذلك كما أييت:
جدول رقم )10(. نتائج حتليل التباين األحادي )ANOVA( لدراسة الفروق يف متوسطات آراء أفراد العينة حنو حماور أداة الدراسة وفًقا 

ملتغري الدرجة العلمية.
جمموع مصادر التبايناحملاور

املربعات
مربعات درجة احلرية

املتوسطات
F الداًللة قيمة ااًلختبار

اإلحصائية

واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
املنورة من خالل املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-

البحوث العلمية- ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

3.231.071.650.184بني اجملموعات

55.8860.65داخل اجملموعات

 59.089الكلي

الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

2.330.751.760.161بني اجملموعات

36.8860.43داخل اجملموعات

 39.189الكلي
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آليات مقرتحة؛ لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

5.131.712.380.075بني اجملموعات

61.8860.72داخل اجملموعات

 66.989الكلي

يتضح من نتائج اجلدول السابق رقم )10( أنَّه ال توجد 

عينة  أفراد  استجاابت  بني  إحصائًيا  داللة  ذات  فروق 
الدراسة تُعزى ملتغري الدرجة العلمية؛ حيث كانت قيمة 
الداللة اإلحصائية للمحاور الثالثة على التوايل )184. 
مستوى  من  أكرب  قيمة  وهي   )0075  –  .161  –

الداللة )05.(، ويُعزى ذلك إىل اهتمام مجيع أعضاء هيئة التدريس بكافة درجاهتم العلمية بنشر وتفعيل ثقافة رايدة 
األعمال داخل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

جدول رقم )11( نتائج حتليل التباين األحادي (ANOVA) لدراسة الفروق  يف متوسطات آراء أفراد العينة حنو حماور أداة الدراسة وفًقا ملتغري سنوات اخلربة.

مصادر التبايناحملاور
جمموع 

املربعات
درجة احلرية

مربعات 

املتوسطات

قيمة ااًلختبار 

F

الداًللة 

اإلحصائية

واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

املنورة من خالل املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-

البحوث العلمية- ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

4.722.37بني اجملموعات

3.80*0.026 54.3870.62داخل اجملموعات

 59.089الكلي

الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

3.221.62بني اجملموعات

3.94*0.023 35.8870.41داخل اجملموعات

 39.189الكلي

آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

2.921.44بني اجملموعات

1.960.147 64.0870.74داخل اجملموعات

 66.989الكلي

أنَّ    )  11  ( رقم  السابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
داللة  عند  األول  للمحور  إحصائًيا  دالة  الفروق 

أنَّ  أيًضا  بيَّنت  الثاين  وللمحور   ،0.026 إحصائية 
ويُعزى   ،0.023 داللة  عند  إحصائية  دالة  الفروق 
ذلك أنَّ واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية 
الدراسية- )املقررات  خالل:  من  املنورة  ابملدينة 
العلمية- ممارسات أعضاء  األنشطة الطالبية-البحوث 
ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة  ثقافة  تفعيل  دون  حتول  اليت  الصعوابت  التدريس،  هيئة 
املنورة. ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  التدريس  هيئة  ألعضاء  اخلربة  سنوات  ابختالف  خيتلف  املنورة(، 

جدول رقم )12( وملعرفة اجتاه هذه الفروق ُاسُتخِدم اختبار شيفيه كما يلي:
مستوى الداًللةأقل فرق معنويسنوات اخلربةاحملاور

واقع ثقافة رايدة األعمال 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

من خالل املقررات الدراسية-
األنشطة الطالبية-البحوث 

العلمية- ممارسات أعضاء هيئة 
التدريس.

من 5 إىل أقل من 10 سنوات.أقل من 5 سنوات.

10 سنوات فأكثر. 

أقل من 5 سنوات.من 5 إىل أقل من 10 سنوات.

18.2250.032*-10 سنوات فأكثر. 

أقل من 5 سنوات.10 سنوات فأكثر. 

18.2250.032*من 5 إىل أقل من 10 سنوات.
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الصعوابت اليت حتول دون تفعيل 
ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 

اإلسالمية ابملدينة املنورة.

من 5 إىل أقل من 10 سنوات.أقل من 5 سنوات.

10 سنوات فأكثر. 

أقل من 5 سنوات.من 5 إىل أقل من 10 سنوات.

12.2250.021*-10 سنوات فأكثر. 

أقل من 5 سنوات.10 سنوات فأكثر. 

12.2250.021*من 5 إىل أقل من 10 سنوات.

املعنوية كانت  الفروق  أنَّ  أعاله  اجلدول  من  نالحظ 
احملورين  عند  فأكثر(  سنوات   10( لصاحل  غالبها  يف 
ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة  )واقع 

املنورة من خالل املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-
التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسات  العلمية-  البحوث 
والصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 

املنورة(. ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة 
داللة  عند  إحصائًيا  دالة  غري  الثالث  احملور  بينما 
147. وهي قيمة أكرب من 0.05، ويُعزى ذلك إىل أنَّ 
مقرتحات وآليات تفعيل ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة 
اإلسالمية ابملدينة املنورة ختتلف ابختالف سنوات اخلربة 
لعينة الدراسة؛ حيث إنَّ 56.69% من عينة الدراسة خرباهتم أقل من 5 سنوات، وأنَّ 28.65% من عينة الدراسة 
خرباهتم من 5 حىت أقل من 10 سنوات، و14.65% فقط خرباهتم أكثر من 10 سنوات يف جمال رايدة األعمال.
جدول رقم )13( نتائج حتليل التباين األحادي )ANOVA( لدراسة الفروق يف متوسطات آراء أفراد العينة حنو حماور أداة الدراسة وفًقا 

ملتغري الربامج التدريبية.

جمموع مصادر التبايناحملاور
مربعات درجة احلريةاملربعات

املتوسطات
قيمة ااًلختبار 

F
الداًللة 
اإلحصائية

واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
املنورة من خالل: املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-

البحوث العلمية- ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

4.622.29بني اجملموعات

3.650.030 54.5870.63داخل اجملموعات

 59.089الكلي

الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

2.121.03بني اجملموعات

2.420.095 37.0870.43داخل اجملموعات

 39.189الكلي

آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

2.221.11بني اجملموعات

1.490.231 64.7870.74داخل اجملموعات

 66.989الكلي

يتضح من نتائج اجلدول السابق رقم )12(، أنَّ الفروق دالة إحصائًيا عند احملور األول مبستوى داللة )0.03(.                             
جدول رقم )14( وملعرفة اجتاه هذه الفروق ُاسُتخِدم اختبار شيفيه كما يلي:

مستوى الداًللةأقل فرق معنويالربامج التدريبيةاحملور
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واقع ثقافة رايدة األعمال 

ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

من خالل: املقررات الدراسية-

األنشطة الطالبية-البحوث 

العلمية- ممارسات أعضاء هيئة 

التدريس.

14.2540.004-*من 5 إىل 10 برامج. أقل من 5 برامج.

11.2230.016-*10 برامج فأكثر.

14.2540.004*أقل من 5 برامج.من 5 إىل 10 برامج. 

10 برامج فأكثر.

11.2230.016*أقل من 5 برامج.10 برامج فأكثر.

من 5 إىل 10 برامج. 

نالحظ من اجلدول أعاله أنَّ الفروق املعنوية كانت يف غالبها لصاحل )من 5 إىل 10 برامج(. وغري دالة إحصائًيا 
عند احملور الثاين مبستوى داللة )0.095(، وغري دالة إحصائًيا عند احملور الثالث مبستوى داللة )0.231(، وقد 

بتقدمي  اإلسالمية  اجلامعة  قيام  إىل  الفروق  هذه  تُعزى 
ثقافة  لنشر  هتدُف  اليت  التدريبية  الربامج  من  جمموعة 
تِلُكُم  العمل احلر والرايدي بني طالب اجلامعة؛ ولكن 
مدار  على  تتصف ابالستمرارية  ال  والفعاليات  الربامج 
عينة  من   %69.10 أنَّ  ذلك  ويؤكد  الدراسي،  العام 
الدراسة حاصلني على برامج ودورات تدريبية يف جمال 

تدريبية. برامج  أقل من 5  األعمال  رايدة 

جدول رقم )15( نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لدراسة الفروق 
ملتغري  وفًقا  الدراسة  أداة  حماور  حنو  العينة  أفراد  آراء  متوسطات  يف 

الكلية.

املتوسط فئات الكليةاحملاور
الداًللة قيمة ااًلختبار Tااًلحنراف املعيارياحلسايب

اإلحصائية

واقع ثقافة رايدة األعمال ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 
من خالل: املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-البحوث 

العلمية- ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

3.151.15كليات علمية
1.2550.213

2.870.72كليات شرعية ونظرية

الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

4.530.56كليات علمية
4.4080.000

3.800.61كليات شرعية ونظرية

آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

4.660.64كليات علمية
2.4460.016

4.090.88كليات شرعية ونظرية

يتضح من اجلدول رقم )13( أنَّ قيمة T  للمحاور الثالثة 
على الرتتيب هي: )1.255 – 4.408 – 2.446 (، 

وهي قيٌم غري دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  0.01 
للمحور األول واحملور الثالث، ودالة إحصائًيا عند احملور 
التدريس  هيئة  أعضاء  أنَّ  إىل  ذلك  يُعزى  وقد  الثاين، 
 ) احلاسب  –اهلندسة-علوم  )العلوم  العلمية  ابلكليات 
عادة ما تتسم طبيعة دراستهم ابألعمال الرايدية؛ حيث 
بتقدمي  العلمية  الكليات  هبذه  الطالب  قيام  يتضمن 
مشاريع رايدية يف هناية كلِّ عاٍم دراسي، وهو ما خيتلف 
الشرعية  الكليات  لطالب  النظرية  الدراسة  طبيعة  عن 
والنظرية ابجلامعة اإلسالمية، واليت تعتمد طبيعة دراستهم 
أو  رايدية  مشاريع  تتضمن  وال  احملاضرة،  أسلوب  على 

أفكاٍر إبداعية خبالف طالب الكليات العلمية.
أهم نتائج الدراسة امليدانية:

أسفرت الدراسة امليدانية عن جمموعة من النتائج، منها:
الدراسة حول حمور  أفراد عينة  كانت استجاابت   -1
ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال  رايدة  ثقافة  واقع 
املنورة من خالل: املقررات الدراسية-األنشطة الطالبية-
البحوث العلمية، مبتوسط عام للمحور )2.92( وبدرجة 

)حمايد(.
الدراسة حول حمور  أفراد عينة  كانت استجاابت   -2
الصعوابت اليت حتول دون تفعيل ثقافة رايدة األعمال 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، مبتوسط عام للمحور 
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)3.93 من 5(، وهو متوسٌط يقع ضمن فئة )موافق(.
الدراسة حول حمور  أفراد عينة  كانت استجاابت   -3
آليات مقرتحة لتفعيل ثقافة رايدة األعمال والعمل احلر 
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة؛ حيث بيَّنت النتائج 
أنَّ أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة )موافق بشدة(، 

للمحور )4.20(. ومتوسط حسايب عام 
حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  كانت   -4
–الربامج  اخلربة  سنوات   – العلمية  )الدرجة  متغريات 
التدريبية - الكلية( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني استجاابت أفراد عينة الدراسة، تُعزى ملتغري الدرجة 
يف:  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بينما  العلمية، 
سنوات اخلربة، والربامج التدريبية، والكلية سواء أكانت 

نظرية. أو  أو شرعية  علمية 
التوصيات:

يف ضوء نتائج الدراسة امليدانية تُوصي الدراسة مبا أييت:
ضرورة تبينِّ اجلامعة خطة إسرتاتيجية لتفعيل ثقافة   -1 
رايدة األعمال داخل اجلامعة بني طالهبا وأعضاء هيئة 

التدريس.
اخلطة  من  منبثقة  تنفيذية  خطة  وضع  ضرورة   -2
داخل  األكادميية  اجلهات  لكافة  ملزمة  اإلسرتاتيجية 
بني  الرايدي  العمل  ثقافة  تفعيل  بضرورة  اجلامعة، 

لطالب. ا
العمل  وورش  التدريبية  الربامج  من  املزيد  عقد   -3
التدريس على  لتنمية قدرات أعضاء هيئة  والفعاليات؛ 
اكتشاف الطالب الرواد، وتنمية ثقافة العمل الرايدي بني 
الطالب، مع ربط املقرر الدراسي ابإلبداع، واالبتكار، 

الرايدي. والتفكري 
رايدة  يف  إلزامي  متخصص  مقرر  وجود  ضرورة   -4
العلمية  الكليات  بكافة  اجلامعة  لطالب  األعمال 

والنظرية. والشرعية 
سنوية؛  بصفة  اجلامعة  داخل  املسابقات  تنظيم   -5

لتقدمي املشاريع الرايدية واألعمال املبتكرة بني الطالب.
داخل  األعمال  تفعيل مسرعة وحاضنات  ضرورة   -6
اجلدوى  دراسات  من  الفين  الدعم  تقدمي  مع  اجلامعة، 

الرايدية. املشاريع  حول  واالستشارات 
تقدمي احلوافز املادية واملعنوية للمشاريع الرايدية بني   -7

الطالب.
تقدمي احلوافز ألعضاء هيئة التدريس الذين يثقون   -8

الطالب. بني  الرايدي  العمل  ثقافة  بتفعيل 
الداعمة  واملؤسسات  اجلامعة  بني  شراكات  عقد   -9

اجلامعة. لطالب  األعمال  لرايدة 
استخدام  على  التدريس  هيئة  أعضاء  10-تشجيع 
املواهب  اكتشاف  على  ُتساعد  اليت  التدريس  أساليب 

الرُّواد. والطالب  واالبتكارات 
داخل  األعمال  رايدة  ومراكز  وحدات  11-تفعيل 

للجامعة. األكادميية  واجلهات  الكليات 
ابجلامعة؛  الطالب  شؤون  عمادة  خطط  12-مراجعة 
حبيث تتضمن برامج وأنشطة رايدية، وفعاليات تساعد 

على تشجيع وتنمية العمل احلر.
مقرتحات الدراسة:

اجملال  حول  الدراسات  من  جمموعة  الدراسة  تقرتح 
منها: نفسه، 

دراسة مقارنة لرايدة األعمال ابجلامعات السعودية،   -1
واململكة  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  وجامعات 

الربيطانية.
تصور مقرتح لتنمية ثقافة رايدة األعمال ابلكليات   -2
النظرية ابجلامعات السعودية على ضوء اخلربات املعاصرة.
رايدة  ثقافة  وفعاليات  ألنشطة  تقوميية  دراسة   -3

املنورة. ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  األعمال 
املراجع:

أواًًل: املراجع العربية:
أبو قرن، سعيد حممد )2015(، واقع رايدة األعمال 
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)رسالة  غزة،  بقطاع  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
ماجستري(، غزة، فلسطني، اجلامعة اإلسالمية بغزة.
األمني، إدريس حممد، أبو متة، موسى حممد )2018( 
"مدى مسامهة التعليم احملاسيب ابجلامعات السعودية 
الصغرية  واملشروعات  األعمال  ورايدة  تطوير  يف 
اململكة 2030ابلتطبيق  واملتوسطة يف ضوء رؤية 
على جامعة امللك خالد"، أماراابك، جملة علمية 
للعلوم  العربية  األمريكية  األكادميية  عن  تصدر 

م،9ع. والتكنولوجيا، 
برغوث حممود وفؤاد، حممد والنجار، حممود النجار 
الفرص  األعمال  ورايدة  "التعليم   )2021(
والتحدايت.  مدخل مقرتح لتفعيل دور اجلامعات 
األعمال"،  رايدة  صناعة  وجناح  دعم  يف  الرايدية 
عمان. بسلطنة  الرتبية،  جملة كلية  مسقط:  السابعة، 

التعليم  دور  "تفعيل   ،)2018( سعيد  مجعة  هتامي، 
ضوء  يف  األعمال  رايدة  على  الرتبية  يف  اجلامعي 
على  مطبقة  دراسة  املعاصرة  واخلربات  النماذج 
األداء  تطوير  جملة  سويف"،  بين  جامعة  طالب 
.2 اجمللد   ،6 العدد  املنصورة،  جامعة  اجلامعي، 
"آليات   ،)2021( يوسف  وابهي،  حمسن  اثمر، 
جملة  األعمال"،  لرايدة  اجلامعات  ودعم  اعتماد 
العدد  الرايدة القتصادايت األعمال، اجمللد 07، 

تونس.  ،02
يوسف  هشام  والعريب،  حممد،  بن  راشد  احلمال، 
مصطفي )2016(، "واقع ثقافة رايدة األعمال 
جبامعة حائل وآليات تفعيلها من وجهة نظر اهليئة 
وعلم  الرتبية  يف  عربية  دراسات  جملة  التدريسية"، 

.411-340 ع71، ص  فلسطني،  النفس، 
خالد، عيادة عبدهللا، املليجي، رضا إبراهيم، عبدهللا، 
"إسرتاتيجية   ،)2017( عبدالرمحن  جمدي 
مقرتحة لتفعيل دور جامعة حائل يف أتصيل ثقافة 
رايدة األعمال لدى الشباب اجلامعي"، جملة املعرفة 

الرتبوية، ع،10ج )1(، 66 -104.
"رؤية طالب  األخضر )2017(،  الدبوسي، سامي 
األعمال"،  رايدة  ثقافة  حول  تبوك  جامعة 
 – والقانونية  واإلدارية  االقتصادية  العلوم  جملة 

.41  –  20،)1( فلسطني،8 
رايدة  "تعليم   ،)2017( علي  مجال  الدهشان، 
األعمال الُبعد الغائب يف التعليم املصري"، املؤمُتر 
"التعليم ورايدة األعمال:  الدويل اخلامس  العلمي 
الرتبية  أبريل(، كلية   3-2( والتطوير  التحدايت 
.98-60 ص  ص  مصر،  املنوفية،  جامعة  النوعية، 
الرميدي، بسام مسري )2018(،" تقييم دور اجلامعات 
لدى  األعمال  رايدة  ثقافة  تنمية  يف  املصرية 
جملة  للتحسني"،  مقرتحة  إسرتاتيجية  الطالب: 
 .394-2،372 ع،6م  واألعمال،  املال  اقتصاد 
السكاري، بالل خلف )2006(،  الرايدة ومنظمات 
والطباعة،  والتوزيع  للنشر  املسرية  دار  األعمال، 

األردن، ص19. ط1، 
عبدالفتاح  إميان  وابراهيم،  حممد،  ملياء  السيد، 
الرايدي  التعليم  وبرامج  "سياسات   ،)2014(
من سنغافورة  األعمال يف ضوء خربة كل  ورايدة 
جملة  مصر"،  يف  منها  اإلفادة  وإمكانية  والصني 
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، السعودية، 

.349  -53،275
سوق  حتليل   ،)2006( خمتار  الشريف، 
البحوث  جملة  احلر،  العمل  وثقافة  العمل 
.292  –  286  ،)4(24 مصر،   اإلدارية، 
 الشميمري، أمحد بن عبدالرمحن واحمليميد، أمحد 
مشاريع  مُتويل  "واقع  عبدالكرمي)2014(،   بن 
خرباء  نظر  وجهة  السعودية  يف  األعمال  رايدة 
الرابع  الدويل  السعودي  املؤمُتر  األعمال"،  رايدة 
جلمعيات ومراكز رايدة األعمال، حنو بيئة داعمة 
لرايدة األعمال يف الشرق األوسط، يف الفرتة من 
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املوافق 11 -9  القعدة 1435ه  16 -14ذو 
سبتمرب 2014م، الرايض، جامعة امللك سعود.

عبداحلي، أمساء، ومطر، حممد )2018(، "متطلبات 
نشر ثقافة رايدة األعمال التعليمية بني طالب كلية 
الرتبية جبامعة املنصورة"، جملة تطوير األداء اجلامعي، 
2018م. أغسطس   ،4 جملد  السادس،  العدد 

عبد القادر، مسية، وإبراهيم، أمحد )2015(،" تقييم 
األعمال  إدارة  يف كليات  األعمال  رايدة  وتطوير 
جامعة  التجارة  كلية  حالة  دراسة  السودانية": 
للعلوم  العربية  األمريكية  األكادميية  جملة  النيأتني، 
املتحدة  الوالايت  راابك(،  )أما  والتكنولوجيا 
.24-5 ص  ص  ع6،   ،16 جملد  األمريكية، 

العتييب، منصور انيف، وموسى، حممد فتحي )2015(، 
"الوعي بثقافة رايدة األعمال لدى طالب جامعة 
جملة  ميدانية"،  دراسة  حنوها:  واجتاهاهتم  جنران 
األزهر،162)2(،612- 670. الرتبية، جامعة 

العثيم، علي بن صاحل )2012(، آليات دعم ومساندة 
رايدة األعمال ابململكة، يوم شباب اإلبداع ورايدة 
األعمال، قاعة امللك عبدالعزيز التارخيية، جامعة أم 
القرى، مكة املكرمة. 6رجب 1434ه - املوافق 
16مايو 2012م، اللجنة الوطنية لشباب األعمال.
مقرتح  "تصور   ،)2019( حممد  حممد  أسياد  عوض 
رايدة  ثقافة  تنمية  يف  األزهر  جامعة  دور  لتفعيل 
الرتبية، جامعة  األعمال لدى طالهبا"، جملة كلية 

ص710-631.  ،1 ج   ،38 العدد  األزهر، 
الكبري، أمحد بن عبدهللا، والتوجيري، أمحد بن صاحل 
لدى  الرايدية  الدوافع  استكشاف   "،)2016(
عينة من شباب األعمال مبنطقة القصيم"، املؤمُتر 
 30-29 يف  األعمال،  لرايدة  الدويل  السعودي 
مارس، مجعية رايدة األعمال ابلتعاون مع جامعة 

الرايض. سعود،  امللك 
بن  أمحد  والشميمري،  انصر،  بنت  وفاء  املبرييك، 

األعمال  رايدة  مبادئ   ،)2019( عبدالرمحن 
املفاهيم والتطبيقات األساسية للرواد املتخصصني، 

العبيكان. مكتبة  الرايض: 
تنمية  واقع   ،)2017( إبراهيم  بن  حسام  املخيزمي، 
بن  اإلمام  جامعة  لطالب  األعمال  رايدة  ثقافة 
سعود اإلسالمية، )رسالة ماجستري(، كلية العلوم 
اإلسالمية. سعود  بن  اإلمام  جامعة  االجتماعية، 
مقرتح  "تصور   ،)2019( مصطفى  مجال  مصطفى، 
ثقافة  نشر  يف  السعودية  اجلامعات  دور  لتعزيز 
على  ميدانية  دراسة  طلبتها:  بني  األعمال  رايدة 
العلوم  جملة  الرايض"،  مبدينة  احلكومية  اجلامعات 

الثاين،2019م. اجلزء   ،24 العدد  الرتبوية، 
مهناوي، أمحد غنيمي )2014(، "دور التعليم الثانوي 
الفين املزدوج يف إكساب طالبه ثقافة رايدة األعمال 
ملواجهة مشكلة البطالة يف مصر"، دراسات عربية 

يف الرتبية وعلم النفس،52، 313 – 361.
اخلصائص  "دور   ،)2016( ماجد  هنادة  املومين، 
اجلامعات  بناء  اجلامعات يف  للعاملني يف  الرايدية 
األردنية  اجلامعات  على  تطبيقية  دراسة  الرايدية: 
اخلاصة"، جملة دراسات العلوم اإلدارية – اجلامعة 

.825  – األردنية،2)43(،813 
إسرتاتيجية  رؤية  "حنو   ،)2018( عبده  سعيد  انفع، 
األعمال  رايدة  ثقافة  تدعيم  يف  اجلامعات  لدور 
والتعليم الرايدي"، اجمللة العربية للدراسات الرتبوية 
.15-5  ،12 اجملمعة،  جامعة   – واالجتماعية 

النشمي، مراد حممد )2017(، "أثر اخلصائص الرايدية 
طلبة  لدى  الرايدية  املشروعات  إلنشاء  النية  يف 
ختصصات العلوم اإلدارية جبامعة العلوم والتكنولوجية 
التعليم  جودة  لضمان  العربية  اجمللة  اليمنية"، 
.119  –  103،)10( صنعاء،31  اجلامعي- 
اهليئة العامة لإلحصاء، )2021(، إحصاءات سوق 
//:https.العمل للربع الثاين من عام 2021م،السعودية
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الكلمات املفتاحية: التحكيم، العقد اإلداري، السعودية.
امللخص: قد تفتقر إحدى احلكومات لبعض اخلربات الالزمة يف إدارة املرافق 
العامة وكيفية تقدمي اخلدمات إىل األفراد، أبفضل وأسرع الطرق، األمر الذي يستدعي 
ضرورة الشراكة مع القطاع اخلاص من خالل ما ُيسمَّى العقود اإلدارية. وهذا هو 
الوضع احلايل يف اململكة العربية السعودية؛ حيث يُؤدِّي القطاع اخلاص دورًا كبريًا يف 

املشاريع احلكومية وتعزيز االقتصاد الوطين.
مع  إدارية  عقوٍد  إبرام  يف  اخلاص  القطاع  إرادة  على  تؤثر  عوامل  عدة  هناك 
احلكومة، مثل حجم االستثمار، ابإلضافة إىل الوسائل القانونية حلماية االستثمارات 

واليت يُعدُّ التحكيم أحد هذه املطالب. 
أمهية  تتمحور  العقود اإلدارية،  التحكيم يف  يُؤدِّيه  الذي  املهم  الدور  يف ضوء 
هذه الدراسة حول إجياد حلوٍل للمشكالت اليت تواجه احلكومة والشركات عند إبرام 

العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية.

Keywords: Arbitration, Administrative Contract, Saudi Arabia.

Abstract: The fact that the government of a country may lack 
to the required experience in management of public utilities and 
delivering the public services to people in the best and fastest 
way such matter requires the necessity of existing the private 
sector through the form of an administrative contract. This is the 
current situation in Saudi Arabia where private sector investment 
can help boost the economy of a country in such circumstances.

Various factors affect decisions of the private sector to enter into 
administrative contracts with governments including project size 
as well as the legal protection offered to private investments. The 
protection sought by private investors may be granted through 
the method known as arbitration. In view of the significant role 
which arbitration plays in such situations, this paper highlights 
the way it helps to resolve the issues faced by private parties and 
government when they enter into administrative contracts in the 
context of Saudi Arabia.
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1. Introduction:  

One of the methods endorsed by the 
government for resolving disputes faced by 
parties entering administrative contracts is 
litigation. However, litigation has several 
drawbacks, including lengthy procedures; 
non-confidential court systems since the 
judicial awards are published and the court 
hearings are open to public which enables 
any person to attend the sittings and know the 
name of disputants, the amount of case, and 
the winner and loser party; the lack of judges 
to adequate experience of such cases, making 
it a bad choice for resolving such issues (Al-
Shibli, 2018).

It may not be a simple matter to settle disputes 
associated with government contracts, as 
they may be complex and require extended 
periods of time to resolve. Moreover, such 
disputes are known to disrupt strong and 
long-standing business relationships among 
the various entities which are party to the 
dispute. All these issues associated with 
the use of litigation compel governments 
and private organizations to look for some 
alternative method for settling issues arising 
from government contracts. Arbitration 
is thus seen as an alternative and is also 
attractive because it is quicker and cheaper. 

Arbitration offers several unique benefits 
to both parties to a dispute. It fosters an 
environment in which private investors will 
not fear losses or becoming involved in long-
term judicial procedures if disputes arise, and 
in which both parties are free to express their 
point of view and issues can be peacefully 
resolved.

Despite the fact that arbitration has been 
introduced to Saudi Arabia with all the 
advantages it offers, it has not been exploited 

to the fullest. Consequently, there is still some 
reluctance on the part of private investors 
when it comes to entering governmental 
contracts. Moreover, the Saudi judicial 
system has some loopholes which further 
aggravate the issue. The main aim of using 
arbitration is to foster an investment-friendly 
environment which ensures that both parties 
to a government contract (the government 
and the private sector) can be confident that 
rights are protected, and duties are fulfilled. 

Using arbitration in resolving the governmental 
contracts disputes has become one of the main 
requirements for developments of countries 
especially those are unable to manage and fund 
their public projects. Arbitration therefore 
is necessary in the international trade where 
foreign companies prefer not to resort to the 
national courts for settling the disputes since 
arbitration as alternative to litigation is faster, 
flexible, and more confident (Sha’ban, 2017).

Arbitration in Saudi Arabia has witnessed 
some developments especially after issue 
the current Arbitration Law in 2012 and the 
Government Tenders and Procurement Law 
in 2019. This study therefore will examine 
the problems and hurdles experienced when 
using arbitration for resolving governmental 
contractual issues in Saudi Arabia and will 
also suggest ways of overcoming these issues 
and making successful and effective use of 
arbitration.
Research methodology: 
Since using arbitration in government 
contracts is not used effectively, contractors 
are reluctant to enter into administrative 
contracts owing to the dominant position 
they give to government. This article aims to 
encourage private sector to enter into contracts 
with the Saudi government, and to achieve the 
research objectives, the analytical approach is 
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adopted by analyzing the legal texts, linking 
them and drawing the conclusions that result 
from the same, citing some judgments and 
jurisprudential opinions related to the topic 
of research. Through adopting this approach, 
this study is divided into three sections: the 
first shows the concept and advantages of 
arbitration, the second examines the nature 
and types of administrative contracts, and 
the third section shows the history of using 
arbitration in the disputes of administrative 
contracts and evaluates the current situation 
in Saudi Arabia.   

2. The Concept of Arbitration:

As mentioned earlier, the use of litigation by 
governments for resolving issues pertaining 
to governmental contractual issues was 
not effective, and had various drawbacks 
such as the waste of time in the litigation 
court system which consists of more than 
one stage requiring spending more money 
on the attorney fees the expenses of expert 
determination, ineffective outcomes, damage 
to long-standing associations with contractors 
and disruptions to public service provision. 

These drawbacks encouraged parties to 
resort to alternative procedures for settling 
disputes such as arbitration. Arbitration is 
able to resolve the differences between the 
parties to a dispute so that the duties and 
rights of each party are mutually agreed and 
the parties are legally bound to abide by 
these responsibilities by the arbitral tribunal 
(entailing single or multiple individuals) 
rather than being accountable to a court of 
law (Magnusson, 2001).

In the process of arbitration, multiple parties 
to a dispute present their case to an individual 
or individuals whose function is to decide 
between them after hearing each party’s 

case in a quasi-judicial manner. Arbitration 
is chosen when parties wish to prevent legal 
recourse or the intervention of the courts and 
the legal system to resolve their dispute after 
the initiation of any legal action (Moss, 2013).  

According to the Saudi Arbitration Regulation, 
arbitration is an agreement among multiple 
parties to resort to the method of arbitration for 
resolving current or prospective issues which 
arise in the course of their contractually or 
non-contractually defined legal relationship. 
An arbitration agreement can take the form 
of an independent agreement or of a clause 
within the contract (The Saudi Arbitration 
Regulation 2012, Article 2).

This definition of Arbitration was revised by 
the Saudi Arbitration Regulation. According 
to this revision, the need of containment 
was specified as essential to the process 
of arbitration. Consequently, arbitration 
can be defined as a process of intervention 
involving a written agreement between the 
parties resorting to arbitration for resolving 
their issues. This process involves the legal 
resolution of current disputes as well as 
potential ones, allows the choice of the 
laws and procedures (to be used during 
arbitration) by the parties, and lastly is the 
process whereby the Court will only act as a 
supervisor in relation to all the proceedings 
involved in arbitration. 

The drawn out, complex procedures involved 
in Court proceedings and legal systems 
have led people to seek resolution to their 
issues through effective methods other than 
litigation.  Arbitration is one of the most 
favorable options for such individuals. It 
allows the parties to a dispute to reach an 
agreement without any Court intervention. 
Moreover, arbitration requires less time than 
legal proceedings and costs less. It also allows 



4Dr. Asam Saud Alsaiat: The Role of Arbitration in Resolving the Disputes of Administrative Contracts in the Saudi..

parties to select a mechanism of arbitration 
which is appropriate for them (Alshamari, 
2017). Arbitration is also better than Court 
proceedings in terms of confidentiality, does 
not disrupt the business relationship between 
the parties, and offers the benefits of freedom, 
fairness and flexible procedures (Julian, 
2003).

Comprehending the nature of administrative 
contracts is essential for understanding how 
arbitration resolves disputes arising within 
such contracts. This paper will therefore 
outline the key features of administrative 
contracts in the context of Saudi Arabia, 
describing what administrative contracts 
basically are, the conditions they contain, the 
parties to such contracts and the various kinds 
of administrative contracts.

3. The Concept of Administrative 
Contracts:

Government and the private sector may enter 
into contracts to mutually accomplish public-
service projects1 aimed at simplifying the 
social and economic life of citizens.2 Such 
projects are extremely beneficial for any 
country since they can promote economic 
growth and help to create numerous job 
opportunities as well as allowing the 
government to be financially stable enough to 
deliver high-quality public-service projects 
for its citizens. 

  All phases of the project lifecycle are involved in a project of administration. These phases include initial  (((
 research, development of outline business cases followed by full business cases, procurement, delivery of the
 (Al-Shibli, 2021).  service and disposal/exit

  Governments may need various kinds of goods including both simple goods like eatables, paint and  (((
 furniture, and complex products like automobiles, computers, space satellites, aircraft, and weapons systems.
 Hence, governments may require the help of the private sector for the delivery of public services, for the
 development and maintenance of infrastructure, for research and development, machinery development, software
 programing, consultancy and project management (Aljamali, 2008).

The significant contribution of the private 
sector in helping the government to carry 
out huge public-service projects cannot be 
denied. Moreover, the private sector’s role 
becomes even more important in Saudi 
Arabia and other similar countries in which 
the government cannot complete major 
public-service projects because of the lack of 
expertise and experience in the public sector. 

Despite the involvement of both the government 
and private parties in administrative contracts, 
these contracts are labeled ‘administrative’ 
because the government is the dominant party 
(Almazawri, 2018). This dominant position 
derives from the government’s control and 
monitoring of the contract, it having the 
authority to penalize the contracting party 
and its authority to revise contract clauses. 
The next paragraph quotes the definition 
of administrative contracts. Administrative 
contracts are contracts among single or 
multiple private entities and the public entity 
either central or local government whereby 
the contract clauses give exceptional authority 
for public-utility management to the latter 
(Zaidan, 2002). They may also be defined as 
contracts whereby the state is responsible for 
the provision of better services to citizens; 
such contracts entail conditions different 
from those in usual contracts (Tamawi, 1991). 
Another definition describes administrative 
contracts as contracts involving the joint 
efforts of both private parties and government 
for the purpose of delivering public services 
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to citizens and at the same time, bestowing 
greater responsibility and authority on the 
government in terms of project management 
and monitoring (Jumaa, 2014).

Therefore, drawing on these definitions, 
the essential features of an administrative 
contract are as follows: it is essential that one 
of the parties to an administrative contract 
should be the governmental administrative 
agency; unlike private law contracts, an 
administrative contract gives the agency 
extraordinary authority; the contract must 
be associated with projects aimed at public 
services. 

The administration enjoys a dominant 
position in the contract and has the authority 
to compel the private party or contractor 
to effectively fulfill his responsibilities. 
This authority allows the administration to 
confirm the effective delivery of service 
to the citizens through the appropriate and 
smooth operation of the utility. However, 
there are sometimes instances of misuse of 
this authority. Consequently, disputes may 
emerge among the contract parties leading 
to a disruption of service delivery. Most 
private investors are reluctant to enter into 
governmental administrative contracts due 
to fear about possible misuse of power by 
the other party, and they further fear such 
contracts when arbitration is not available. 

Government and the private sector may enter 
into contracts to mutually undertake public-
service projects; however, in such contracts, 
the government is the dominant party and 
possesses exceptional authority over the 
private party to the contract (Al-Shibli, 2020). 

  The French government was the first government in history to be granted the authority to penalize.  (((
 This happened in 1929 when the French government was given this authority by the Council of State despite the
 absence of any such clause in the administrative contracts.

  Receivership is a remedial action taken by the court during a case to help the receiver to reclaim his due  (((

Consequently, the contract is implemented 
under government monitoring and control 
to check that the contract is being executed 
according to the clauses in the contract relating 
to the provision of uncompromised services 
to the public. The government usually has the 
discretion of to make appropriate changes in 
the contract at any time during its execution 
and to compel the other party to abide by the 
modification in the best interest of the public  
(Aljbour, 2010). Such modifications may 
include clauses demanding the use of local 
machinery, local materials and local labor by 
the contractors. This allows the government 
to alter the manner of contract proceedings at 
any time, which may cause a dispute if the 
contractor does not agree to follow the manner 
of proceedings suggested by the government. 

This authority of the government can lead 
to disputes, since the contractor may not be 
comfortable with using local machinery due 
to the greater efficiency of foreign machinery, 
may prefer not to use local labor because of 
their inefficiency and inexperience in relation 
to the sort of work required by the contract, or 
may prefer not to repurchase the materials as 
this may increase costs; finally, he may prefer 
not to alter the manner of proceedings as that 
may be detrimental to the execution of the 
project. 

The private contractor may be penalized 
by the government if he fails to fulfill his 
responsibilities under the contract1. He may 
be required to pay a fine or may have to 
forfeit insurance (Mustafa, 2014). Sometimes 
receivership is used to recover outstanding 
amounts.2 
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It is also probable that the government will 
fail to deal effectively with contracting 
parties in enforcing its authority, leading to 
disputes between the private party and the 
government. 

Sometimes administrative contracts contain 
clauses which provide extraordinary authority 
to the government to make alterations in 
the contract clauses in case of unforeseen 
events during the execution of the contract. 
Moreover, such clauses may allow the 
government to make alterations without the 
consent of or prior notice to the contractors.1

The contract clause giving the government 
the authority to modify the contract is usually 
one of the clauses defining the contractor’s 
role and duties or the government may 
impose penalties upon the contractor if he did 
not execute his obligations in the best way 
or in the specified time. Governments are 
empowered under this clause to modify the 
quantity of the contractor’s work, the means 
or tenure of contract execution. In case of 
fail the contractor to perform his obligation, 
the government can withdrawal the work 
and to be executed with another contractor 
at the first contractor’s expense.2 The Saudi 
Government Tenders and Procurement Law 
2019 in this regard laid down in article (75) 
that: “A government agency may withdraw 
part of the works or procurements and have 

 amount from the liable party. In this action, the liable party’s property is held by the court during the course of legal
 proceeding and given to the receiver if the liable party fails to make the due payments (Khamas, 1992).

  This is among the strongest authorities enjoyed by any government. In the year 1910, France was the first  (((
 country in the world to be granted this power (Bashar, 2018).

  For example, a Public Works Contract for execution the project of Prince AbdelAziz Bin Musa’ed  (((
 Hospital in Ar’ar between the Ministry of Health and a private company no (532/4/29) date 1405H. Also, A
 Maintenance Contract between Jadah Council and a private Company no (47/S/33/1443H) date 1443H. Also,
 A Supply Contract for oil supplying between the Ministry of Defense and a private company no (2/6/422) date
 1422H.

such part executed at the contractor’s expense 
if the contractor fails to fulfill the contractual 
obligations after being warned. The 
Regulations shall specify the requirements 
for the implementation of this Article.”

Also article (72) laid down that “A 
contractor who fails to execute a contract 
by the set date shall be subject to a fine 
not exceeding 6% of the value of a supply 
contract or 20% of the value of other 
contracts. Said percentages may be increased 
upon the Minister’s prior approval, provided 
that bidders are notified of such increases 
prior to submitting their proposals.”

Also, article (73) laid down that “A contractor 
who fails to fulfill the contractual obligations 
in continuing service contracts shall be subject 
to a fine not exceeding 20% of the value of the 
contract, in addition to deducting the value of 
non-executed works. Said percentage may be 
increased upon the Minister’s prior approval, 
provided that bidders are notified of such 
increase prior to submitting their proposals.”

The management of public-utility projects 
is in the hands of the administration. 
The administration enjoys the authority 
to conclude contracts and make any 
modifications and decisions pertaining to 
the contract. The administration can force 
the contractor to change the materials, 
machinery and labor being used. However, 
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sometimes, the contractor may not be able 
to meet the demands of the administration 
due to certain constraints beyond his control. 
Consequently, the administration and the 
contractor hold opposite views, leading to 
disputes. Moreover, to make the changes 
imposed by the administration the contractor 
may have to suffer losses, and he is likely to 
ask the administration to compensate him for 
that. This implies that disputes are inevitable 
during the execution of administrative 
contracts so the parties may require arbitration 
to avoid or settle disputes. The next part of this 
article will elaborate on the significance of 
arbitration and present important information 
about arbitration.

In any dispute between the administration 
and the private party to an administrative 
contract, early intervention and settlement 
are recommended to avoid higher costs 
and delays to the delivery of public-utility 
projects. Moreover, prolonged disputes may 
disrupt long-standing business relationships 
between parties. Therefore, different types 
of administrative contracts entered into 
by the Saudi government and the private 
sector will be reviewed to offer insights into 
various factors which influence the smooth 
execution of such contracts as well as the 
most appropriate method of intervention for 
resolving differences between the parties to 
such contracts.

3.1 Types of Administrative Contract:

The significant contribution of the private 
sector in helping the government to 
undertake huge public-service projects 
cannot be denied. Governments enter into 
administrative contracts with private sector 
individuals and organizations to deliver 

better outcome to citizens in terms of public 
services including transportation, health and 
safety, accommodation and social services 
(Bakberah, 2001). 

- Public-Utility Management 
Contract (Concession Contracts)

An example of an important contract is 
the concession contract, which is usually 
associated with public-utility projects. In 
such a contract, the government assigns the 
task of managing a public-utility project to a 
private individual or firm who is responsible 
for hiring labor for the project and managing 
all the expenses to be incurred on the project 
in return for the decided fee to be paid to 
the contractor as specified by the contract 
(Alqaisi, 1985).

- Public Works Contracts. 

Unlike the civil works contracts, the public 
works contracts are associated with public 
utilities and have the same essential elements 
and conditions as required for a valid 
administrative contract. In a public works 
contract, a specific public utility is maintained 
or developed by the private party on behalf 
of the administration, for which the private 
party charges a sum of money specified in the 
contract (Al-Shibli, 2020). These contracts 
are entered into by the administration to 
improve public utilities with the help of the 
private sector. Examples of such contracts 
include those related to infrastructure 
development, the development of public 
educational and healthcare institutes, parks 
and the maintenance of streets and roads 
(Salah Eldeen, 2014).  
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- Public Supply Contract:

There are two types of the public supply 
contract: namely administrative contract 
and civil contract. The former is called 
administrative supply contracts while the 
latter are referred to as civil supply contracts.

The governmental contract of supply is a 
consistent agreement between the public 
utilities and private sector for the purposes 
of supply movable things like instruments, 
electronics, or chairs or medicines to public 
utilities for fees determined in the contract.  

- Contract of Public Loan:

A public loan contract is a contract whereby 
the government initiates a public-utility 
project with the help of a loan from a 
private party. Such a contract specifies the 
way in which the loan will be returned by 
the government; further clauses also define 
whether the money paid back must include an 
annual profit or not (Almasri, 2014). In such 
contracts, the government may use direct 
methods or issue bonds in the stock market to 
fulfill the contract. 

- Contract of Public Employment:

In public employment contracts, it is binding 
upon the administration to ensure the hiring of 
staff for each department for the management 
of public utilities. However, it may be difficult 
for the administration to find competent 
personnel for some positions because of the 
experience and expertise required for these 
positions. Consequently, expert personnel 
from Saudi Arabia or other countries may be 
hired for these positions by the administration 
to fulfill public employment contracts (Al-
Shibli, 2019).

4. The Use of Arbitration in Disputes 
arising from Saudi Administrative 
Contracts

The availability of the option of arbitration 
in administrative contracts promotes an 
environment in which investors feel safe 
about their investments. Consequently, 
private investment receives a boost, and so 
does the economy of the state. However, the 
use of arbitration has not been helpful in the 
context of Saudi Arabia, and to determine 
the reason for this failure, it is necessary to 
examine the history of arbitration in Saudi 
Arabia and the relevant Saudi legislation. 

4.1 The History of Using Arbitration 
in Disputes arising from Saudi 
Administrative Contracts:

The use or option of arbitration in 
administrative contracts originally was not 
governed by any specific regulations in Saudi 
Arabia, but fell under Commercial Regulation 
1350H/1932M, and the Cabinet’s decision 
of 1963 was the first law pertaining to the 
use of arbitration. It stated that “arbitration 
between the public authorities and private 
party may not be conducted but only in case 
of concession contracts after obtaining the 
approval from state”.

This law implies that the option of arbitration 
is available only for settling disputes arising 
in the course of concession contracts and 
only with the prior consent of the state. It was 
found that arbitration had an unsatisfactory 
success rate in settling disputes emerging 
from concession contracts between private 
organizations and the Ministry of Councils 
(Alkhudair, 2011).

The cabinet decision mentioned above was 
replaced after some time by Arbitration 
Regulation 1403 H, which defined the use of 
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arbitration in Saudi Arabia and stipulated that 
arbitration could not be applied for resolving 
disputes emerging during administrative 
contracts but only where the Prime Minister 
calls for the use of arbitration. Moreover, 
the law only allows arbitration to be applied 
to concession contracts. Article (3) of this 
Regulation states that “Governmental 
authorities can only use arbitration for settling 
the disputes arising in contracts with private 
parties after obtaining the consent from Prime 
Ministers; Cabinet has the authority to make 
modifications in this article.” 

In this context, a relevant case is the dispute 
between King Abdullah University and 
the Dutch Company, in which the verdict 
was given by the Grievances Court (Diwan 
Almathalem), and the arbitral award was 
enforced, meaning that King Abdullah 
University had to clear its dues to the 
Company. However, it was announced by the 
court that arbitration between the parties was 
not legally permissible because the Prime 
Minister’s approval, which is an essential 
requirement for conducting arbitration, had 
not been given (Diwan Almathalem, Case 
number 235/K/2/1416 H).

Modifications were made to the regulations 
by the legislator in 2012. This new regulation 
superseded the earlier one. Article (10/2) 
stated that “Prime Minister’s approval must 
be obtained by the governmental authorities 
before accepting arbitration unless this 
requirement is waived by some specific 
regulation.”

It is evident from the currently enforced 
Arbitration Regulation, and particularly 
the one cited above, that the old and new 
regulations are very similar, as both consider 

  For more details, see https://www.ncp.gov.sa/en/Pages/NCP-In-Brief.aspx.  (((

it illegal for government authorities to use 
arbitration for resolving issues with a private 
party. The only difference is that the new 
regulations allows the use of arbitration only 
when it is approved by the Prime Minister or 
in when any other regulation allows it. 

However, the National Center for Privatization 
& PPP (NCP) was founded in Saudi Arabia to 
support the privatization program. The main 
reason for founding NCP was to contribute 
to the fulfillment of the Kingdom’s Vision 
2030. NCP is an efficient institute which 
aims to achieve promising outcomes such as 
the development of laws and privatization 
frameworks as well as identifying public assets 
and services in need of privatization. Actually, 
the institute selects those public utilities that 
require contributions from private investors 
for their improvement or survival. It is also 
the responsibility of NCP to formulate the 
privatization process that effectively fosters 
the involvement of the private sector within 
and outside Saudi Arabia with the ultimate 
objective of delivering better services to the 
public.1

The significance of arbitration in promoting 
and encouraging the influx of investment from 
private parties has been acknowledged by the 
Saudi government. The country is therefore 
starting to devise legislation for the use of 
arbitration in any disputes arising during 
administrative contracts. In this regard, the 
Regulation of Private Sector Participation 
was enforced in 2019. Article (34/2) of this 
regulation states that:

“The following two actions are permitted 
after obtaining the consent of Saudi Prime 
Minister (who is the King) without prejudice 
to provisions pertaining to the issues 
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associated with Saudi Arabian property.

- The Contract can entail clauses for use 
of arbitration and signing an arbitration 
agreement for settlement of issues 
arising during the contract itself or any 
Ancillary Contract. 

- The administrative authorities can show 
their agreement to arbitration clause or 
any regulation relevant to the dispute.”

In 2019, the Saudi Government also 
issued a separate law for the governmental 
procurement and tenders, which allows 
using arbitration for resolving the 
governmental contracts disputes with some 
restrictions such as the need for the approval 
of concerned minister and the contract 
amount must not be less than one million 
Riyal Saudi. In this regard, the Law laid 
down in article (92/2) that “A government 
agency may, following the Minister’s 
approval, agree to resort to arbitration, in 
accordance with the Regulations.”
And the Executive Regulation for the 
Government Tenders and Procurement Law 
2019, also laid down in article (154) that:
“In accordance with article (92/2) from the 
Government Tenders and Procurement Law, 
the arbitration agreement is required to be:

- The arbitration must be limited to 
the contracts that its amount exceed 
(one million) Riyal Saudi, and the 
Minister has the authority to modify 
this limitation.

- The regulations of the Saudi Kingdom 
must be applied upon the dispute, 
and it is not permitted to resort 
to international arbitration panels 
outside of the Kingdom neither apply 
its procedures except the contracts 
concluded with foreigners.

- The arbitration and its conditions 

must be mentioned in the documents 
of contract.”

Recently, the Saudi Government realized that 
economy improvement does not depend only 
on petrol, it also relies on mining investment 
such as uranium, phosphate, copper and 
aluminum. It is estimated that unused mineral 
resources in Saudi Arabia equals to be 
($1.33 trillion), and it is predictable that the 
investment in this sector will create around 
200,000 jobs by 2030. Therefore, a new 
mining law issued to encourage foreign and 
national companies to enter into contracts 
with the government and invest in the mining 
sector (Rashad, 2017). The Law also laid 
down that the disputes arisen between the 
government and investor can be settled by 
arbitration according to the Arbitration Law 
(The Saudi Mining Investment Law 2020, 
article 58). 

4.2 Evaluating the Experience of Saudi 
Arabia in Using Arbitration in 
Disputes arising from Administrative 
Contracts:

All contracts entered into by Saudi 
administrative departments include a 
compulsory clause that deems it illegal 
for governmental authorities to resort to 
arbitration for settling disputes with private 
parties, but only after obtaining the consent 
of Saudi Government (Saudi Arbitration 
Regulation, 1433H). All governmental 
departments have to abide by this clause in 
their contracts. This strict criterion is meant 
to discourage the use of arbitration and this 
attitude towards arbitration is also manifested 
more emphatically in the government’s 
incorporation of the same clauses in Saudi 
Arbitration Regulation. The Regulation 
requires government departments to stay 
clear of arbitration unless its use is approved 
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by the government (Alkholy, 2018). This 
clearly indicates that the Saudi government 
prefers disputes arising during administrative 
contracts to be settled in the courts instead of 
allowing the parties to opt for arbitration.

After the Aramco case,1 the government 
became more cautious and did its best to 
discourage the use of arbitration. Approval for 
arbitration had been obtained in this case, and 
the arbitration process resulted in a decision 
against the Saudi government. It therefore 
forbade governmental departments to use 
arbitration for settling any of their disputes 
with any corporate party under Resolution 
No. 58 issued on 17/1/1383H. 

This was justified by the government on the 
grounds that arbitration can be destructive 
for the sovereignty of the State. According 
to the Saudi government, decisions reached 
by arbitration usually favor a private party, 
and are likely to be against the public interest 
and therefore discouraged by the Saudi 
government as well as by governmental 
departments. 

Moreover, when a case is presented to the 
arbitrator, he/she listens to the views of both 
sides and decides the case without any prejudice 
to either party, unlike the administrative 
judge, who treats administration as a strong 
party.

(1(  In 1933, the Saudi Government concluded a concession contract with Aramco Company for oil exploration, 
and after that, the Government concluded another separate contract with Onasis Companies Group that aims to 
establish a shipping Saudi company calls Santco which has a privilege and priority to supply the Saudi oil to 
any other country. However, Aramco company did not accept this agreement as it violates its concluded contract 
previously, and it agreed with Government to resort to arbitration for resolving this dispute and agreed that the 
Saudi Law is the law to applied upon their dispute.
The arbitral Panel reached that the Saudi Law is derived from Shari’a especially (Ibn Hanbil School) which does 
not admit the concept of public law neither administrative law or administrative contract. For more details, see 
Alkhudair, Khalid. Arbitration in the Disputes of Administrative Contracts in Saudi Arabi, the Judicial Journal, the 
First Issue, 2011, page 148.

While there is some justification for 
governmental authorities’ rejection of 
arbitration, these justifications are overstated. 
Arbitration should therefore not be discouraged 
completely for this reason. Additionally, 
arbitration clauses have become an essential 
requirement in most international contracts, 
and foreign corporate companies prefer to 
have the option of arbitration available when 
making investments and delivering services. 
Presently, the use of arbitration is being 
emphasized in various conventions with a 
focus on the proper formulation, execution 
and modification of arbitration-related laws 
and regulations (Sayed, 2014). 

It is clear that this action of the Saudi 
government may be disappointing for private 
parties and organizations contemplating 
entering into administrative contracts. Private 
parties may also see this attempt of the Saudi 
government to discourage arbitration rather 
than court proceedings in cases of dispute as 
an attempt to ensure the decision they want, 
since the courts may announce a decision 
in favor of the government. The fact that 
arbitration is not available is likely to cause 
reluctance among private investors, as they do 
not consider the court system reliable. Private 
investors are suspicious of the government’s 
motives for favoring court proceedings and 
their reluctance to opt for arbitration. This 
raises concerns among investors regarding the 
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security of their investments in public utilities 
in the event of a dispute. All this means that 
the Saudi government has a long way to go 
to win the trust of private contractors and 
restore their trust in the court system. 

The significance of arbitration in the settlement 
of governmental contractual issues has been 
acknowledged across the world due to the 
benefits it offers. A detailed account of these 
benefits was given at the start of this article. 
Arbitration is preferred by corporates and 
investors around the world due to the benefits 
it offers. Mr. Zakaria Al-Daraan, Director-
General for Enterprises and Investment, Al 
Jouf Municipality, had the opportunity to 
interact directly with private and government 
parties involved in public-utility projects 
like infrastructure. He observed that most 
private investors were reluctant to enter into 
administrative contracts if they felt that the 
governmental authorities had a negative view 
of arbitration; conversely, private contractors 
showed willingness to make investments 
when the option of arbitration was available. 
He also stressed that private investors tended 
to prefer arbitration over court proceedings 
in the event of a dispute between them and 
governmental authorities.1

This also clearly shows that the special 
privileges enjoyed by the Saudi government 
prevent private investors and contractors from 
resorting to arbitration to settle the issues 
emerging in the course of administrative 
contracts. The government justifies this 
by insisting that arbitration is detrimental 
to the public interest, with no regard to the 
interests of the private contractor. Ideally, 
private contractors and the administration 
should have equal rights to deny or accept 
any clause pertaining to arbitration, with no 

(1(  For more details, see http://www.amanataljouf.net/Pages/default.aspx, accessed 25th June, 2021.

special privileges to be enjoyed solely by the 
administration.

Conversely, according to the Arbitration 
Regulation, disputes arising during 
administrative contracts may be resolved 
through arbitration without PM’s consent 
in case another law makes arbitration 
permissible. The same was stated in Regulation 
of Private Sector Participation 2019 where it 
was permissible to resolve disputes arising 
during administrative contracts through the 
use of arbitration; however, this legislation 
was different from the earlier mentioned 
legislation in that this one required consent of 
the concerned authorities.

Also, the Law of Government Procurement 
and Tenders 2019 and its Executive 
Regulations allowed using arbitration with 
some hard conditions such as the need 
of governmental approval; the amount of 
contract must be no less than one million 
Riyal Saudi; and resorting to arbitration must 
be previous to the date of dispute or a pre-
dispute agreement (contractual arbitration).

Although the mentioned Regulations have 
brought about some improvement due to 
the fact that it allows arbitration for disputes 
arising in the course of concession contracts, it 
still fails to serve the public interest due to the 
restriction of arbitration in other administrative 
contracts. This means that such contracts are 
avoided by private contractors, since each 
type of contract requires the enforcement of 
different legislations governing the use of 
arbitration, which is both complex and time-
consuming. 

5. Conclusion :

It can be concluded from this article that the 
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involvement of private contractors in public-
utility projects is inevitable for Saudi Arabia. 
Therefore, the Saudi government should 
develop an investment-friendly environment 
to encourage private investors to enter 
into administrative contracts without any 
hesitation. 

The article has also shed some light on the 
significance of arbitration in settling disputes 
between government and private parties in 
administrative contracts. The benefits of 
arbitration, such as the system being unbiased 
and fair, were also highlighted. Moreover, the 
option of arbitration ensures that the interests 
of private investors will be safeguarded, 
countering any hesitation to invest in public-
utility projects because of the dominant 
position of the government in administrative 
contracts. 

Arbitration ensures equal treatment of the 
two parties, i.e. the government and private 
contractors, thus facilitating the influx of 
local and foreign investments in public-utility 
projects, with consequent improvements 
to the state’s economic situation. This is 
particularly true for states like Saudi Arabia 
that require support from the private sector for 
the effective delivery of services to the public. 
In the absence of arbitration, contractors are 
reluctant to enter into administrative contracts 
owing to the dominant position they give 
to government, constituting a barrier to the 
joint execution of public-utility projects and 
disrupting economic development. 

The Saudi government must develop such 
an investor-friendly environment so that 
investors feel they can make investments 
without the fear of making a loss due to 
the extraordinary authority allocated to the 
administration in administrative contracts. 

The Saudi government must also ensure that 
the option of arbitration is available to private 
investors in case any dispute arises during 
the period of contract execution. However, 
administrative disputes are considered 
differently from other disputes under the 
Saudi Arbitration Regulation. This regulation 
must therefore be revised to allow the 
application of arbitration in the settlement of 
administrative disputes and to avoid complex 
and extensive court proceedings for the 
resolution of these disputes.  

After examining the legislation concerned 
using arbitration for resolving the disputes 
of administrative contracts in Saudi Arabia, 
the following recommendations can be 
suggested: 

- It is necessary to modify the 
Government Tenders and Procurement 
Law 2019 and the The Executive 
Regulation for the Government 
Tenders and Procurement Law 2019 
to accept the arbitration agreement 
without limitation (either less or more 
than one million R.S) without the 
need for the approval of the concerned 
minister.

- It is recommended to delete the 
restrictions of using arbitration 
existed in the Government Tenders 
and Procurement Law 2019 and 
the The Executive Regulation 
for the Government Tenders and 
Procurement Law 2019 including the 
necessity of applying the Saudi laws 
and regulations upon the dispute, 
and prohibition of resorting to the 
international arbitration centers. 
These restrictions may discourage the 
investors to enter into contracts with 
the government since they may prefer 
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to some non-Saudi laws to be used, 
and from other side, the arbitration 
agreement that include the name of 
arbitrators, place of arbitration and 
the laws that be applied upon the 
raised disputed will be agreed by the 
consent of both parties/contractors 
including the government.

- Although arbitration is still an efficient 
method and one that is preferable to 
litigation, compared with mediation, 
it is perhaps no better. Mediation is 
considered a preferred way for settling 
disputes of administrative contracts 
and it is recommended that the public 
authorities use mediation as a first 
choice then resort to arbitration since 
mediation tends to be less formal than 
arbitration.

- The need to issue a separate and sole 
act to organise the proceedings of 
government contracts, including steps 
for settling any dispute that may arise, 
rather existing various regulations. 

- It is necessary to modify article 
(154) from the Executive Regulation 
for the Government Tenders and 
Procurement Law 2019 that accepted 
only a pre-dispute agreement (the 
contractual arbitration) to allow for 
the other type of arbitration than can 
be agreed after arising the dispute 
(arbitration by stipulation). 

- Encouraging government departments 
to use arbitration in their disputes and 
monitoring such use by publishing 
annual reports/pledges and standards 
of contracts that enable the government 
to evaluate the use of arbitration in the 
disputes of administrative contracts. 

- Avoiding granting the public 
authorities any exceptional power 
in the process of resolving the 
disputes and treating them as private 
individuals with normal duties and 
liabilities such matter guarantee the 
consent of private sector to enter into 
contracts with the government.

- Increasing public authorities’ 
awareness of the concept of 
arbitration by establishing centres to 
be competent in settling disputes of 
administrative contracts, preparing 
seminars and conferences, and 
encouraging academics and lawyers 
to tackle this topic and publish related 
studies.

- Finally, it can be said that modify the 
arbitration legislation to allow settling 
the disputes of administrative contracts 
by arbitration with no restrictions is 
considered one step forward since 
resorting to arbitration depends on 
the desire of the disputing parties 
(arbitration agreement). If arbitration 
is not useful, the government can 
examine and estimate in advance the 
positive or negative impact on the 
public interest and take the suitable 
step.
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