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 كلمة األستاذ/ صالح بن سعد الزومان 

 اؼبدير العاـ لػ اـ اس آسيا 

 

 

 

 

 بسم ا الرضبن الرحيم  
 كالسبلـ على رسوؿ ا كبعد اغبمد  كالصبلة

 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو
 

كحيىاكم ا أيىها األحبىة الكراـ ُب يـو اػبتاـ، حيث عشنا خبلؿ ىذين اليومُت جوان علميان ماتعان مع ثلة من 
ا يهم الباحثُت كاؼبختصُت العلماء كاألساتذة ُب مؤسبر كواالؼببور الدكٕب األىٌكؿ ُب اإلدارة كالتعليم؛ ربدثوا فيها عن م

ُب اإلدارة كالتىعليم، كمواضيع متنوعة مشلت على سبيل اؼبثاؿ التجربة اؼباليزية ُب مواجهة ربديات كوركنا ُب قطاع 
التعليم، كاؼبصرفية كاؼبالية اإلسبلمية،  كالتعليم اإلسبلمي كالقيم الًتبوية، كالتقنية ُب الًتبية كالتعليم، كموضوعات 

اؼبوارد البشرية، كإدارة األزمات، كتعزيز التعليم كاالرتقاء بو، كغَتىا من األكراؽ العلمية كالندكات الثرية ُب إدارة 
كاليت سيكوف ؽبا أثر كبَت ُب اؼبيداف العلمي كالًتبوم كاإلدارم، كإضافة إٔب آّتمع العلمي ، خاصة أف ما قبل 

للدراسات اإلسبلمية كالعلـو اإلنسانية كاليت يشرؼ عليها  منها سينشر ُب ؾبلة ؿبكمة ىي ؾبلة اغبكمة الدكلية
 لببة من األساتذة اؼبختصُت ُب ماليزيا.

عدد كبَت من تسع كثبلثُت دكلة حوؿ العآب، كاستمعنا إٔب طبسة كأربعُت  كاغبمد  قد شارؾ ُب ىذا اؼبؤسبر
 متحدثنا ُب مواضيع ـبتلفة ُب اثنيت عشر جلسة خبلؿ يومُت.
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 كراـأحبيت ال
اـ اس آسيا منذ أف قامت أخذت على عاتقها التطوير ُب التنمية البشرية كخدمة التعليم كاللغة العربية ، فعملت 
جبد على تطوير مهارات من يرغب من معلمي اؼبدارس كربسُت مستواىم ُب ماليزيا كُب الدكؿ آّاكرة، فأقامت 

ير معلمي اللغة العربية كتطوير اػبطباء كاؼبلقُت كاألئمة ملتقيات علمية كتطويرية ُب القيادة كتطو  10أكثر من 
كتنمية اؼبوارد كاألكقاؼ كغَتىا، ككذلك أكثر من مائة دكرة من الدكرات التخصصية ُب ؾباالت اإلدارة كالتعليم 

الشباب كاإللقاء كتطوير الذات كتعليم اػبط العريب، كاستفاد منها اآلالؼ من اؼبعنيُت باألمر، ككذلك االىتماـ ب
 كالعناية بتدريبهم على اؼبهارات اغبياتية كإقامة اؼبلتقيات اػباصة ّٔم، كاالىتماـ بتعليم أطفاؿ الركىنجا األيتاـ.

كل ذلك ُب إطار من الشراكات كالتعاكف بُت اـ اس آسيا مع اعبهات اؼبختلفة مثل بعض اعبامعات اؼباليزية 
شراكة كالتعاكف مع بعض اؼبراكز كاؼبؤسسات التعليمية ُب عدد من كاألندكنيسية كالتايبلندية كغَتىا، ككذلك ال

البلداف؛ مثل الصُت كالفلبُت كإندكنيسيا كتايبلند كسنغافورة كاؽبند كسَتيبلنكا ككمبوديا كالسعودية كالسوداف 
       أىل العلم فقاؿكغَتىا، كذلك إيبانان من اـ اس آسيا بأنبية التعليم ألنو الركيزة األساسية ُب التطور، كقد مدح ا

( يرفع ا الذين آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات)، فالعلم يرفع بيوتان العماد ؽبا  كاعبهل يهدـ بيت العز 
كالشرؼ. كنبشركم أننا ُب اـ اس آسيا سنستمر على العمل على خدمة التعليم كاللغة العربية كالتطوير الذاٌب عرب 

كرات القصَتة كالطويلة كاؼبؤسبرات، كل ذلك حضوريان أكعرب منصات عن اؼبلتقيات العلمية كالتعليمية كالًتبوية كالد
بعد (أك الين) بعضها ؾبا٘ب كالبعض اآلخر برسـو رمزية، لنساىم ُب رقي أمتنا علميان كإداريان كليستمر النفع 

 للجميع .
 كأخَتان 

 أشكر اؼبتحدثُت الرئيسيُت:
مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ككزير الًتبية  معإب الدكتور عبدا بن صاّب العبيد رئيس رابطة

 كالتعليم األسبق ُب اؼبملكة العربية السعودية.
الربكفيسور داتو الدكتور ؿبمد مودا رئيس ؾبلس إدارة ، ؾبلس اافظُت بالكلية اإلسبلمية اعبامعية سلطاف أضبد 

 شاه
 ككذلك الشكر موصوؿ 

 شاركتهم الفاعلة ُب ىذا اؼبؤسبر.عبميع رؤساء اعبلسات على م
  -كعلى رأسهم:  
 بركفيسور عادؿ الغريا٘ب  -1
 بركفيسور كليد فارس  -2
 برفيسور عبدالعزيز الربغوث  -3
 بركفيسور عبدآّيد الطيب عمر -4
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 بركفيسور علي عبدالباقي أمُت -5
 د. حامد بن عبدا البلوشي -6
 د. ضياء ؿبمد عطيات  -7
 عبدالسبلـ اؼبد٘بد. ؿبمد  -8
 د. نصرة النور علي -9

ك شكر خاص جدان للدكتور الفاضل متوكل عبداللطيف الفاد٘ب اؼبدير التنفيذم لػ اـ اس آسيا كرئيس اؼبؤسبر الذم 
ضحى بوقتو كجهده كإصراره على إقباح اؼبؤسبر، فتم حبمد ا كتوفيقو ككذلك للفريق الرائع الذم عمل معو، 

ُب ؾبلة اغبكمة الدكلية للدراسات اإلسبلمية كالعلـو اإلنسانية على تعاكهنم كبذؽبم اعبهد ُب كالشكر لشركائنا 
 ربكيم األكراؽ كنشر ما قبل منها .

كآمل أف تكوف نتائج ىذا اؼبؤسبر برامج عملية مستقبلية، كأف كبوؿ ما استمعناه ُب اليومُت اؼباضيُت عن اإلدارة 
 العلم كأىلو كنشرىا بُت كافة الناس كالتعليم إٔب كاقع ملموس ػبدمة 

 .شاكران لكم حسن استماعكم كإنصاتكم كالسبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو
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 كلمة دكتور/ متوكل عبداللطٌف الفادنً 

 رئيس اؼبؤسبر

 اؼبدير التنفيذم لػ اـ اس آسيا 

 ُب اعبلسة االفتتاحية لفعاليات اؼبؤسبر 

 

 

 بسم ا الرضبن الرحيم

 اغبمد كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

 اإلخوة كاألخوات الباحثوف كاؼبؤسبركف األعزاء

 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

نيابة عن اـ اس آسيا للخدمات التعليمية كالتنمية البشرية ُب ماليزيا، كأصالة عن نفسي، أرحب بكم صبيعنا إٔب 
 مؤسبركم العلمٌي العاؼبٌي 

 مؤسبر كواالؼببورالدكٕب األٌكؿ ُب اإلدارة كالتعليم.

 اإلخوة كاألخوات األكاـر

بسبب فَتكس كوركنا، ضبى ا اعبميع كسلمكم من كٌل  كما تعلموف....فإٌف العآب يشهد ظركفان قاسٌية كصعبة، 
مكره. فالعآب قد تبدؿ ُب غبظة كحُت؛ فقد شلت حركتو، كحبست أنفاسو، كىدد اقتصاده ُب الصميم، 

                      كخسارات ال ربصى عددان، كقطاع التعليم ليس استثناء من التأثَت السليب ؽبذا الوباء الفتاؾ.
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لى الرغم من ىذه  الظركؼ، كاإلغبلؽ العاـ، كتقييد اغبركة بسبب ىذه اعبائحة، إال أننا حرصنا على عقد كع
من األحواؿ كربت أٌم   ىذا اؼبؤسبر (عن بعد)،  ألننا نؤمن  بأٌف مسَتة البحث العلمي هبب أال تتوقف بأٌم حاؿ

األكؿ من شهر يونيو من ىذا العاـ، كما أف أعلنا فأعلنا عن ىذا اؼبؤسبر اؼببارؾ ُب الٌنصف   ظرؼ من الظركؼ. 
 عنو حىت أقبل عليو الباحثوف كالعلماء كطلبة العلم رغبة ُب اؼبشاركة فيو.

 اإلخوة كاألخوات 

لقد كاف كسري اعبمود الذم أصاب قطاع اؼبؤسبرات العلمية ُب ظل جائحة كركنا ىدفان رئيسان ؽبذا اؼبؤسبر، ككما أننا 
العلماء كالباحثُت كطلبة العلم ؼبشاركة معارفهم كأفكارىم اعبديدة كمناقشة التطورات اغبالية ُب  ىدفنا إٔب صبع

أما تزكيد اؼبكتبة العلمية بالبحوث  .زبصصاهتم اؼبختلفة، كالتفاعل (عن بعد)  مع اؼبشاركُت اليُت كالدكليُت
ؤسبر فرصان ألصحاب البحوث اؼبستوفية ؼبعايَت العلمية اعبديدة فكاف جزءان أصيبلن من اىتماماتنا، فقد كفر اؼب

 البحث العلمي بنشر أحباثهم ُب ؾبلة دكلية ؿبكمة.

ؾبلة اغبكمة الدكلية للدراسات اإلسبلمية  –كىنا أغتنم الٌساكبة ألتقدـ بالٌشكر اعبزيل إٔب شريكنا ُب ىذا اؼبؤسبر  
 يع األكراؽ العلمية كاؼبشاركات اليت كصلتنا.كالعلـو اإلنسانية على جهودىم الرائعة ُب مراجعة كربكيم صب

كتقديران عبهود الباحثُت، فقد قررنا منح شهادة التميز ألفضل ثبلث أكراؽ حبثية، كأفضل ثبلثة مقدمُت، كسيتم 
 اإلعبلف عنهم ُب اعبلسة اػبتامية للمؤسبر.

 اإلخوة كاألخوات 

علمية كاإلسهاـ العلمي فيها ىو رصيد ُب خانة التطور ال ىبفى عليكم بأٌف اؼبشاركات ُب مثل ىذه الفعاليات ال
 اؼبهٍت، كدعم مباشر ؼبلفات الًتقي الوظيفي كمواكبة التطور. 

 اإلخوة كاألخوات

فقد تقدـ مئات الباحثُت للمشاركة ُب  بعد عشرة أسابيع من العمل اؼبتواصل، ربققت أىدافنا ك اغبمد كاؼبنة، 
 ؿ العآب،  كسنستمع بإذف ا إٔب طبسة كأربعُت متحدثنا ُب مواضيع ـبتلفة.ىذا اؼبؤسبر من دكؿ ـبتلفة حو 

 ختامان 

كمن خبلؿ ىذه اؼبنصة، أكد أف أشكركم صبيعنا؛ العلماء كالباحثُت، الذين شاركوا ُب ىذا اؼبؤسبر، كإف إسهاماهتم 
 اؼبعرفية ؽبي سر قباح ىذا اؼبؤسبر.
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 كأشكر اؼبتحدثُت الرئيسيُت:

 ور عبدا بن صاّب العبيدمعإب الدكت

 رئيس رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ككزير الًتبية كالتعليم السعودم األسبق

 كالربكفيسور داتو الدكتور ؿبمد مودا

 رئيس ؾبلس إدارة ؾبلس اافظُت بالكلية اإلسبلمية اعبامعية السلطاف أضبد شاه

 فضبلء على قبوؽبم الدعوة كمشاركتهم معنا ُب ىذا اؼبؤسبر.كأشكر صبيع رؤساء اعبلسات ال

كأخص بالشكر اعبزيل العلماء األفاضل على دعمهم كتشجيعهم، فلقد كاف لتشجيعهم كآرائهم اؼبتميزة أكرب   
 األثر ُب عقد ىذا اؼبؤسبر 

 فقد كاصلوا الليل بالنهار من أجل إقباح ىذه اؼبؤسبر   على جهودىم الكبَتة؛ اـ اس آسيا ك الشكر لفريق

 اإلخوة كاألخوات 

 
 اآلف نعلن افتتاح اؼبؤسبر 
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          معالً أ.د عبدهللا بن صالح العبٌد

 للناطقٌن بغٌرهارئٌس رابطة مؤسسات تعلٌم اللغة العربٌة 

    ووزٌر التربٌة والتعلٌم السعودي األسبق                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بروفٌسور داتو دكتور محمد مودا                                            

 رئٌس مجلس إدارة مجلس المحافظٌن                                                 

 بالكلٌة اإلسالمٌة الجامعٌة السلطان أحمد شاه                                                

 المتحدثان الّرئيسَيان
 في المؤتمر
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Kuala Lumpur International Conference on 

Management & Education 2020  

 هؤتور كىاال لوبىر الدولي في اإلدارة والتعلين

  (عن بعد) 
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Organized by: 

MS Asia SDN BHD  
In collaboration with: 

AL - HIKMAH 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES 

 هجلت الحكوت الدوليت للدراساث اإلسالهيت والعلىم اإلنسانيت

 

 

 

 

 

 

 

BOOK ONE 

ألأو أالكتاب لاأ
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مقترحة لجودة اإلدارة التعلٌمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً ضوء بناء معاٌٌر 

 المعاٌٌر العالمٌة للجودة

Establishing Proposed Standards for The Quality of Educational Management in The 

Kingdom of Saudi Arabia in The Light of International Quality Standards 

ي انًحًذيد. يُصور غاز
 1

 

 الملّخص

ىدفت ىذه الدراسة إٔب بناء معايَت مقًتحة عبودة اإلدارة التعليمية ُب اؼبملكة العربية السعودية ُب ضوء اؼبعايَت العاؼبية للجودة، 
بية كذلك بغية الوصوؿ إٔب معايَت أكثر مشولية كأكثر دقة للحصوؿ على أعلى معدالت قباح لئلدارة التعليمية ُب اؼبملكة العر 

السعودية، كاتبعت اؼبنهج الوصفي ُب استعراض مفصل ّٓموعة من اؼبعايَت العربية كالعاؼبية للجودة الشاملة كربليلها،كاستخدمت 
الدراسة اؼبنهج اؼبقارف حيث يربز أكجو الشبو كاالختبلؼ فيما بُت ظاىرتُت أك أكثر، كاعتمد الباحث على ؾبموعة من اػبطوات 

غبقيقة العلمية اؼبتعلقة بالظاىرة اؼبدركسة من خبلؿ اؼبقارنة مع اؼبعايَت العاؼبية كالعربية كاؼبقارنة بُت أىدافها من أجل الوصوؿ إٔب ا
كنقاط القوة كنقاط الضعف كمدل مشوليتها كدقتها.كأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: تعترب اؼببادئ كاؼبنطلقات اليت ارتكزت عليها 

لعاؼبية للجودة الشاملة من متطلبات ربقيق اعبودة اليت بكل تفاصيلها تقود إٔب ربقيق أعلى درجات النماذج كاؼبعايَت العربية كا
 النجاح كالتطوير كاإلصبلح اؼبنشود ُب اإلدارة التعليمية. كأف كافة مباذج كمعايَت اعبودة الشاملة هتدؼ إٔب إصبلح اؼبنظومة اإلدارية

 .ملية دائمة كمستمرة، كعملية يبكن قياس ـبرجاهتاالتعليمية كجعل عملية التحسُت كالتطوير ع

كبعد استعراض اؼبعايَت العاؼبية كالعربية كالية إلدارة اعبودة الشاملة كإيضاح أكجو االتفاؽ كأكجو االختبلؼ فيما بينها كمدل 
الدراسة،يبكن القوؿ أف مشولية معايَت إدارة االستفادة منها ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم بشكل عاـ كؾباؿ اإلدارة التعليمية ؿبل ىذه 

اعبودة الشاملة لئلدارة التعليمية تتحقق ُب كجود اؼبعايَت التالية:معيار جودة القيادة اإلدارية التعليمية، معيار جودة التخطيط 
عليمية كتنميتها.معيار جودة تقنية اإلدارم التعليمي،معيار جودة العمليات اإلدارية التعليمية.معيار جودة إدارة اؼبوارد البشرية الت

اؼبعلومات،معيار جودة اؼبخرجات اإلدارية التعليمية،معيار رضا آّتمع كمؤسسات التعليم اؼبختلفة كسوؽ العمل،معيار جودة 
مليات الشراكة آّتمعية، معيار جودة الصحة كاألمن كالسبلمة ُب التعليم،معيار جودة عمليات التقوٙب كالتقييم اػبارجي للع

 .اإلدارية التعليمية

كأكصت الدراسة باالستفادة من اؼبعايَت اليت خلصت إليها الدراسة اغبالية من أجل الوصوؿ إٔب أعلى معدالت األداء كاعبودة 
م كاإلتقاف ُب اإلدارات التعليمية، كالعمل على نشر ثقافة اؼبعايَت اإلدارية كاؼبهنية للجودة كدكرىا ُب ربسُت األداء اإلدار 

 .كالتعليمي

 .جودة األداء، اإلدارة التعليمية، اؼبملكة العربية السعودية، اؼبعايَت العاؼبية للجودة الكلمات الرئيسية:
 

 

 

                                                           
 mnsoor55@hotmail.comكزارة التعليم، اؼبملكة العربية السعودية،  1
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Abstract 

This study aimed to build proposed standards for the quality of educational management in the 

Kingdom of Saudi Arabia in the light of international standards for quality, in order to reach more 

comprehensive and more accurate criteria to obtain the highest success rates for educational management in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and followed the descriptive approach in a detailed review of a set of Arabic and 

international standards for total quality and analyse these standards. The study also used the comparative 

approach to highlight the similarities and differences between two or more phenomena, and the researcher relied 

on a set of steps in order to reach the scientific truth related to the studied phenomenon through a comparison 

with international and Arabic standards and a comparison between its goals, strengths, weaknesses, 

comprehensiveness, and accuracy.                                                                                                                             

The results of the study showed the following: The principles and premises that Arab and international 

models and standards for total quality are based on, are requirements for achieving total quality that leads to 

achieving the highest degrees of success, development, and desired reform in the educational administration. In 

addition, all models and standards of total quality aim to reform the educational administrative system and to 

make the process of improvement and development permanent and continuous process, and its outputs can be 

measured.                                                                                                                                                                   

After reviewing international and Arabic standards for total quality management and clarifying aspects 

of similarity and differences between them and the extent of their use in the field of education in general and in 

the field of educational administration subject to this study; it can be said that the comprehensiveness of the total 

quality management standards for educational management is achieved in the presence of the following 

standards: The Quality Standard of Educational Administrative Leadership, The Quality Standard of 

Educational Administrative Planning,The Quality Standard of Educational Administrative Processes, The 

Quality Standard of Educational Human Resources Management, The Quality Standard of Information 

Technology,The Quality Standard of Educational Administrative Outputs, The Quality Standard of Community 

Satisfaction, Various Education Institutions and the Labor Market. The Quality Standard of Community 

Partnership, The Quality Standard of Health, Safety and Safety in Education, The Quality Standard of 

Evaluation and External Evaluation of Educational Administrative Processes.                                                         

The study recommended taking advantage of the standards reached by the current study in order to 

reach the highest rates of performance, quality and proficiency in educational departments, and work to spread 

the culture of administrative and professional standards of quality and its role in improving administrative and 

educational performance.                                                                                                                                            

 

Keywords: Quality of Performance, Educational Management, Saudi Arabia, International Standards 

for Quality.                                                                                                                                                                 
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 مقدمة:

كل كالتبلور مع بدايات القرف الواحد كالعشرين تعميق تطبيقات إف من أبرز ظبات اإلدارة اآلخذة ُب التش     
إدارة اعبودة الشاملة كي تغطي كافة ؾباالت كمستويات النشاط باؼبنظمة اؼبعاصرة، ٍب االنطبلؽ إٔب مستويات 

 ).110ـ، ص2007أعلى من اعبودة يبكن تسميتها باعبودة التامة (السلمي، 

ُب ـبتلف بلداف العآب موضوع ربسُت جودة األنظمة التعليمية أنبية كربل، نظران كلقد أكلت األنظمة التعليمية     
آلثاره اؼبهمة ُب العملية التعليمية، كربقيقو أعلى مستويات اعبودة، كما أكصت الكثَت من اؼبنظمات الدكلية اؼبعنية 

للتعليم للجميع الذم عقد ُب  بالًتبية الدكؿ بإجراء تقوٙب دكرم لتعليمها، كقد تضمن إطار عمل مؤسبر داكار
ـ، كالذم اعتمدتو صبيع الدكؿ اؼبشاركة بوضع االسًتاتيجيات كتعبئة اؼبوارد البلزمة لدعم اعبهود 2000إبريل عاـ 

الوطنية دبراقبة أدؽ كأكثر انتظامان ؼبا وبرز من تقدـ كبو ربقيق أىداؼ كغايات التعليم للجميع دبا ُب ذلك إجراء 
 ـ).2004ية للنظم التعليمية (اليونسكو،عمليات تقوٙب دكر 

ـ) إٔب كجود مشكبلت تعا٘ب منها اإلدارة التعليمية لذا تبز أنبية تطوير اإلدارة للتغلب 2004كيؤكد عرجاش (   
على اؼبشكبلت اليت تؤدم ؼبستول منخفض ُب العمل اإلدارم كالبفاضان ُب مستول رضا الطبلب عن بعض 

اػبدمات اإلدارية، كأف ىناؾ معوقات تواجو تطبيق معايَت إدارة اعبودة الشاملة منها اػبدمات اؼبقدمة ؽبم كمنها 
 ).13اؼبركزية (ص

كقد أصبحت اؼبؤسسات اغبكومية كاػباصة ُب معظم دكؿ العآب على معرفة بأنبية تطبيق معايَت إدارة اعبودة     
الشاملة، كذلك لغايات رفع اإلنتاجية كربقيق اعبودة من خبلؿ استخداـ أساليب حديثة ُب اإلدارة ربافظ على 

 بُت اؼبنظمات كاغبكومات ُب العآب.استمرارية اؼبنظمات كبقائها ُب كسط اإلزدحامات التنافسية 

ـ) إٔب أف 1995كتعمل اؼبعايَت كمدخل اسًتاتيجي لتحسُت كتطوير النظاـ التعليمي، حيث يشَت الغناـ (     
الدكؿ دائمان ما تبحث لنفسها عن إسًتاتيجية أك طريقة عمل جديدة، لتطوير نظمها الًتبوية، لتصبح ىذه النظم 

العصر كتلبية مطالب التغيَت ُب ؾبتمعاهتا سواءن جاء ىذا ُب البحث كليد استقراء  قادرة على مواجهة ربديات
 ).15علمي ؼبعطيات الواقع اؼبوضوعي أك حصيلة تأمبلت نظرية (ص

كتظل اؼبعايَت ُب أم مؤسسة ىي اؼبقياس للحكم على جودة األداء، كالشك أف اؼبعايَت التعليمية من األنبية 
 األداء ُب اؼبؤسسات الًتبوية.دبكاف للحكم على جودة 
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 مشكلة البحث:

أكدت دراسات عديدة على  اإلدارة التعليمية ُب اؼبملكة العربية السعودية يعا٘ب من أكجو قصور كصعوبات       
متعددة تؤثر على جودة ـبرجاتو ُب الوقت الذم ىو بأمس اغباجة إٔب ـبرجات متميزة قادرة على التكيف مع 

ايدت الضغوط كاالنتقادات اؼبوجهة للقطاع التعليمي، ككصف بأنو ال يزاؿ تقليديان مبطيان مركزم اؼبتغَتات، كتز 
القرارات مركزم التنفيذ، ٓب يستطع تقليص الفجوة بُت األىداؼ اؼبرجوة للًتبية كالتعليم كالواقع الفعلي اغبإب، كأف 

ـ) 2004ىػ) ك ( السحيم  1425لعواد التعليم ال يفي بالغرض الذم وبتاجو آّتمع اليـو كدراسة (ا
ـ). كيأٌب ىذا كلو ُب الوقت الذم تشَت البيانات 2012مػ) ك(اؼبقيل،2002ـ) ك (اغبامد 2008ك(اػبطيب،

.%) من ميزانية الدكلة من كل عاـ ُب حُت أف ىذه 25اؼبالية لئلنفاؽ على التعليم إٔب ارتفاع كلفتو حيث تبلغ (
ن ميزانيات الدكؿ الصناعية ُب كل عاـ مإب (كزارة االقتصاد %) م12.3النسبة ال تزيد عن (

 ).46ـ،ص2005كالتخطيط،

 

) إٔب أف ىناؾ ازدياد ُب االىتماـ لدل األكساط الدكلية ُب ربديث اإلدارة 2004كأشار سًتؾ كاػبزاعلة (
ؼبتغَتة، ذالك أف كل التعليمية على اعتبار أهنا عامل أساسي لكل تطور تربوم يتم فيو تلبية حاجات آّتمع ا

تطور ُب التعليم قوامو تطور ُب إدارتو، فمتطلبات التعليم قد زادت ككرب حجمها كتضخمت كظيفتها، فبا يستلـز 
إدارة تربوية قادرة على تشغيل طاقاهتا، كاستثمارىا مواردىا، كربديثها باستمرار بدءان من القاعدة األساسية كىي 

)، كتوصي خطة التنمية 59اضعوا السياسات الًتبوية كالبحث كالتخطيط (صاؼبدرسة، كانتهاء بالقمة حيث ك 
ـ) للمملكة العربية السعودية بضركرة تطوير النظاـ التعليمي دبا يضمن االستجابة 2014-2010التاسعة (

)،كما ىدفت إٔب تطبيق نظم 39النوعية كالكمية لبلحتياجات التنموية كآّتمعية كللتحديات اؼبستجدة (ص
ـ) عن حاجة إدارات التعليم 2018)، كما كشفت نتائج دراسة اؼبطَتم (21ودة ُب التعليم كمعايَتىا (صاعب

للتمكُت من أجل ربقيق قدرهتا على مسايرة التغَتات كالتطورات العاؼبية كعن ضركرة رفع مستول كفاعلية األداء 
اإلدارم ُب إدارات التعليم معتمدا على الوسائل  اإلدارم ُب إدارات التعليم، كالعمل على إهباد تغيَت شامل لؤلداء

 ).7-6العلمية اغبديثة (ص

 

ـ) على ضركرة تفعيل اؼبواءمة بُت ـبرجات التعليم كسوؽ 2019-2015كقد أكدت خطة التنمية العاشرة (
وبقق العدالة  )، كرفع الكفاءة التعليمية كالًتبوية للعاملُت ُب التعليم، كتطوير األنظمة كاللوائح دبا21العمل (ص

)، كتطوير اؽبياكل التنظيمية كاعتماد أنظمة اعبودة ُب اؼبؤسسات 71كالتنافسية، كتفعيل الرقابة الداخلية (ص
 ) كُب ضوء ما تقدـ تتلخص مشكلة البحث باإلجابة على السؤاؿ التإب:103اغبكومية (ص



 

13 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

العربية السعودية في ضوء المعايير ما المعايير المقترحة لتحقيق جودة اإلدارة التعليمية في المملكة 
 العالمية للجودة الشاملة؟

 أىمية البحث:

تسهم ىذه الدراسة ُب ربسُت كتطوير اإلدارة التعليمية ُب اؼبملكة كالرقي ّٔا إٔب اؼبستول اؼبأموؿ، كإٔب ربقيق 
يبكن أف تتبعها اإلدارة  مستول التميز ُب إدارة اعبودة، كما أهنا قد تسهم ُب ربديد اإلجراءات كالسياسات اليت

التعليمية لًتسيخ كتطبيق معايَت تقود إٔب استمرارية جودة األداء اإلدارم التعليمي ُب ىياكلها التنظيمية كبراؾبها 
التعليمية كالًتبوية، كما أف ىذه الدراسة يؤمل منها أف تستفيد اؼبؤسسات الًتبوية كمراكز صناعة السياسات 

 لًتبوية.كمراكز ازباذ القرارات ا

 أىداف البحث:

يهدؼ البحث إٔب عرض كربليل بعض معايَت كمباذج اعبودة الشاملة العاؼبية، كإيضاح أكجو الشبو كأكجو 
االختبلؼ بينها، كعرض نقاط القوة كالضعف ُب كل منها ّٔدؼ ؿباكلة الوصوؿ إٔب معايَت مقًتحة أكثر دقة 

الًتبوية ُب اعبمع بُت نقاط القوة ُب كل اؼبعايَت اؼبستعرضة كاستبعاد كأكثر مشوليةن تتحدد قوهتا العلمية كاإلدارية ك 
 نقاط الضعف أك األقل دقة كمشولية مع األخذ خبصوصية اؼبهاـ كاألعماؿ الًتبوية ؼبؤسسات الًتبية كالتعليم.

 حدود البحث:

 أقتصر البحث على اغبدكد اآلتية:

جودة اليت يبكن االستفادة منها ُب بناء معايَت عبودة أداء استعراض للنماذج كاؼبعايَت العاؼبية كالعربية لل -1
 اؼبؤسسات التعليمية ُب الوطن العريب.

 اؼبقارنة بُت معايَت اعبودة العاؼبية كالعربية. -2
 منهج البحث:

 أعتمد البحث على اآلٌب:     

سوؼ تعتمد اؼبنهج الوصفي من خبلؿ ؿباكلة دراسة طبيعة الدراسة كاألىداؼ اليت نسعى لتحقيقها،  -1
 كيهتم الواقع ُب توجد كما أك الظاىرة الواقع دراسة على يعتمد الدراسة على اؼبنهج الوصفي الذم

 خصائصها، كيوضح الظاىرة لنا يصف الكيفي كيفينا. فالتعبَت تعبَتنا عنها كيعرب دقيقنا كصفنا بوصفها
)، فهو ال يتوقف عند حد صبع اؼبعلومات لوصف الظاىرة كإمبا يعمد 247: 2002(عبيدات كآخركف،

إٔب ربليل الظاىرة ككشف العبلقات بُت أبعادىا اؼبختلفة من أجل تفسَتىا كالوصوؿ إٔب استنتاجات 
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لعاؼبية )، كمعايَت اعبودة الشاملة ا189ـ: 2003عامة تسهم ُب ربسُت الواقع كتطويره ( العساؼ، 
 كالعربية اؼبعتمدة ُب ىذا البحث ىي اؼبعايَت اآلتية:

     معايَت اعبودة الشاملة عند إدكارد ديبنجEdward Deming 
  معايَت اعبودة الشاملة عند فليب كركسيبCrosby. 
  معايَت النموذج األكريب إلدارة اعبودة الشاملة كالتميزEFQM: 
 :معايَت نظاـ إدارة اعبودة االسكتلندم (Scottish Quality Management System 

[SQNS]) 
  معايَت مبوذج جوراف(Juran): 
 :معايَت النموذج الدائرم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية 
  معايَت كمبوذج أرماند فيجنينبـو:(Arman Feigenbaum) 
  معايَت كمبوذج كوفماف(Koufman): 
  معايَت كمبوذج فيليب أتكنسوف(Philip Atkinson): 
  معايَت كمبوذج ديفيد كالدماف(David Waldman): 
  معايَت رابطة الًتبية القومية األمريكيةNational Education Association of U.S.A 
   :معايَت اعبودة التعليمية لدكؿ االرباد األكركيب 
 :معايَت اعبودة التعليمة ُب اسًتاليا 
  معايَت منظمةAdvanced World Wide: 
  القومية للتعليم ُب صبهورية مصر العربية:اؼبعايَت 
 .(األداء اؼبتميز) معايَت جائزة ديب للجودة 
 معايَت كمبوذج اػبطيب إلدارة اعبودة الشاملة. 
 .معايَت كمبوذج السعود إلدارة اعبودة الشاملة 
 .معايَت جائزة ضبداف بن راشد لئلدارة التعليمية 
 .معايَت جائزة اؼبلك عبد العزيز للجودة 

 

اؼبنهج اؼبقارف كىو ذلك اؼبنهج الذم يعتمد على اؼبقارنة ُب دراسة الظاىرة حيث يربز أكجو الشبو  -2
كاالختبلؼ فيما بُت ظاىرتُت أك أكثر، كيعتمد الباحث من خبلؿ ذلك على ؾبموعة من اػبطوات من أجل 

خبلؿ اؼبقارنة مع اؼبعايَت العاؼبية الوصوؿ إٔب اغبقيقة العلمية اؼبتعلقة بالظاىرة اؼبدركسة، كاعتمد الباحث من 
 كالعربية أعبله كاؼبقارنة بُت أىدافها كنقاط القوة كنقاط الضعف كمدل مشوليتها كدقتها.
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لقد تعددت النماذج الرائدة ُب ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة كقاـ بوضعها عدد من اؼبفكرين كالركاد ُب ؾباؿ اإلدارة, 
إف سهامات رائدة كاف ؽبا األثر الكبَت ُب دفع عملية تطوير إدارة اعبودة الشاملة، كتعترب ىذه النماذج كاؼبعايَت إ

قباح أم نظاـ تعليمي كتدرييب يعتمد بشكل كبَت على درجة التزامو دبعايَت جودة متفق عليها عاؼبيا, كمن ىذه 
 اؼبعايَت العاؼبية اؼبتفق عليها ما يلي:

 

 :Edward Demingأواًل: معايير الجودة الشاملة عند إدوارد ديمنج    

 ) باؼبعايَت الرئيسية التالية:Deming,1985,p18كتتحدد معايَت ديبنج (

  السياسات(Policies) يشمل األمور اؼبتصلة بشرح السياسات اليت تتبعها اؼبنظمة، كالعمليات :
 ة كقصَتة اؼبدل كقضايا القيادة.اؼبستخدمة ُب كضعها، كمدل كجود أىداؼ طويل

  التنظيم كالتنمية(Organization & Development) يتعرض ىذا اؼبعيار للتنظيم العاـ :
، كاؽبيكل التنظيمي كتوزيع Teamsللمنظمة كأسس توزيع السلطة، كمدل استخداـ فرؽ العمل 

 االختصاصات، كطبيعة العبلقات مع األطراؼ اػبارجية.
  اؼبعلومات(Information) مدل استخداـ اؼبعلومات ُب اؼبنظمة، كطرؽ استقباؿ كتداكؿ :

 اؼبعلومات من مصادرىا اػبارجية كالداخلية، كطرؽ تنظيم اؼبعلومات كربديثها.
  التحليل(Analysis) ،يشَت ىذا اؼبعيار إٔب أسلوب ربليل اؼبشكبلت اليت تواجو اعبودة ُب اؼبنظمة :

حيث أكلوية التعامل معها، كاػبطط اليت تضعها اؼبنظمة لعبلجها كمدل كأسس ترتيب اؼبشكبلت من 
 االعتماد على التقنية كاؼبعلومات ُب ىذا آّاؿ.

  التخطيط للمستقبل(Planning for the future) يتناكؿ ىذا اؼبعيار ما تقـو بو اؼبنظمة من :
األىداؼ اؼبرجوة اليت تسعى اػبطط خط لتحسُت اعبودة ُب اؼبستقبل مع بياف اؼبوقف اغبإب للجودة، ك 

 لتحقيقها، كمدل االلتزاـ بتنفيذ تلك اػبطط.
  التعليم كالتدريب(Education & Training) يتعلق ىذا اؼبعيار بتوضيح أنشطة التدريب :

 اؼبوجهة للعاملُت ذكم العبلقة باعبودة، كاػبطط اؼبستقبلية للتدريب كالتعليم ُب قضايا اعبودة.
 عبودة توكيد ضماف ا(Quality assurance) يتصل ىذا اؼبعيار بتفاصيل عملية ضماف اعبودة :

بدءن من تصميم السلعة أك اػبدمة، كالتفتيش كاؼبتابعة أثناء العملية، أنشطة اؼبناكلة كالتسهيبلت اؼبادية ُب 
 مكاف العمل، كمعايَت رضا العمبلء كاألمور اؼبتصلة بالبيئة كاافظة عليها.
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 ودة تأثَتات اعب(Quality & Effects) يعرض ىذا اؼبعيار النتائج اليت ربققت للمنظمة نتيجة :
إعماؿ نظم اعبودة، سواءن كانت ملموسة أك غَت ملموسة، ككيف أثرت تلك على النتائج على أعماؿ 

 اؼبنظمة ككل.
  التنميط(Standardization) يتناكؿ ىذا العنصر اؼبعايَت :Standards اؼبستخدمة ُب نظم 

 اعبودة ككيفية تطبيقها كأساليب ربديثها.
  الرقابة(Control) يعرض ىذا العنصر األساليب اؼبختلفة اليت تتبعها اؼبنظمة للتأكد من جودة :

 اؼبنتجات كاػبدمات اليت تقدمها لعمبلئها.
  

قياس أداء دبسمى قبلدة ديبنج اليت من خبلؽبا يتم (Ishikawa,k,1985) كأكرد اؼبعايَت السابقة ايشكاكا 
ـ على مستول الياباف، كربولت 1951اؼبنظمات كاؼبؤسسات لنيل جائزة ديبنج، كاستحدثت جائزة ديبنج عاـ 

 ـ.1984إٔب اؼبستول العاؼبي عاـ 

 

 :Crosbyثانياً: معايير الجودة الشاملة عند فليب كروسبي 

 باآلٌب: كتقـو إدارة اعبودة من كجهة نظر كركسيب على عدة مبادئ كمعايَت تتلخص 

 عرض اإلدارة العليا اللتزامها التاـ لتحسُت اعبودة باعتبارىا حاجة ملحة. -1
 ربديد األىداؼ كتشجيع االبتكار الفردم. -2
 التخطيط السليم إلزالة العيوب من اؼبنتج. -3
 تشكيل فرؽ ربسُت اعبودة. -4
 برامج اعبودة .العمل اعبماعي لتحسُت اعبودة يدعو إٔب اشًتاؾ كافة الوظائف اؼبختلفة ُب تطبيق  -5
 تقييم تكلفة اعبودة كاستخدامها ُب ربديد التحسينات الضركرية. -6
 رفع إدراؾ اعبودة ُب اؼبنظمة كجعل العاملُت مشًتكُت ُب إدراكهم لكلفة اعبودة كأنبيتها. -7
 ازباذ اإلجراءات التصحيحية اؽبادفة لتحسُت اعبودة. -8
 ج ربسُت اعبودة .تدريب صبيع العاملُت على ربمل كل منهم جزء من برنام -9

 تشجيع العاملُت على اؼبشاركة ُب كضع األىداؼ كاػبطط بأنفسهم. -10
 مكافأة اؼببادرين جبهود مبدعة ُب تطوير كربسُت اعبودة. -11
 كضع إجراءات تصحيحية كازباذىا ُب حل اؼبشكبلت اليت تظهر. -12
 االستمرار ُب عملية ربسُت اعبودة. -13
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 (Philip,1986.p19)ص باعبودة تأسيس ؾبلس اعبودة من خبلؿ فريق عمل متخص -14
كىبتلف مدخل فيليب كركسيب عن مدخل ديبنج كجوراف حيث أف كركسيب يركز على اعبانب البشرم     

    كالتنظيمي ُب عملية التطوير أكثر من الًتكيز على األساليب اإلحصائية.

  

 : EFQMثالثاً: معايير النموذج األوربي إلدارة الجودة الشاملة 

 

من عشرة معايَت كلكل معيار من اؼبعايَت العشرة تعريف خاص  EFQMيتكوف النموذج األكريب للتميزم     
بو, الذم يفسر اؼبعٌت العاـ لذلك اؼبعيار, كل معيار يدعمو عدد من اؼبعايَت الفرعية (بنود) هبب أخذىا بعُت 

كعشركف ربت اؼبمكنات, كشبانية ربت النتائج. كما  االعتبار عند عملية التقييم كعددىا اثناف كثبلثوف معيارا أربعة
يتضمن كل معيار فرعي نقاط إرشادية غَت إلزامية للمساعدة على فهم اؼبعيار الفرعي، كتصلح معايَت ىذا 
النموذج للتطبيق على التعليم من خبلؿ ربليل كل معيار دبا يتناسب مع طبيعة التعليم العإب، كيوضح الشكل 

 ):EFQM,2017لنموذج األكريب للجودة كالتميز (اؼبؤسسة األكربية للجودة التإب معايَت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممكنات
 النتائج

 

 القٌادة
 

النتائج 

 الرئٌسٌة

 

 المنتجات

 والخدمات

 األفراد

 اإلستراتٌجٌة

والموادالشراكات   

 نتائج المجتمع

 نتائج العمالء

 نتائج األفراد

 التعلم, اإلبتكار واإلبداع
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قيمة لكل معيار يعكس أنبيتو النسبية ُب ربقيق التميز مع إمكانية تعديل  EFQMد حدد النموذج األكركيب كل
القيم حسب ظركؼ كل منظمة كطبيعة عملها. كيبُت اعبدكؿ التإب أكزاف اؼبعايَت اؼبؤدية للجودة كالتميز كما 

 ):www.efqm.org(موقع اؼبؤسسة األكربية للجودة ( EFQMحددىا النموذج األكريب 

  

 آّوع الفرعي الوزف النسيب إدارة التميز عناصر العوامل

 

ات
مكن

اؼب
 

  %10 القيادة

50% 

 %9 األفراد(العاملوف)

السياسات كاإلسًتاتيجيات 
 (االسًتاتيجية)

8% 

 %9 العبلقات كاؼبوارد(الشراكات كاؼبوارد)

 %14 العمليات كاؼبنتجات كاػبدمات

 

ائج
النت

 

  %20 نتائج الزبائن (اؼبتعاملوف) 

50% 

 %9 نتائج األفراد (العاملوف)

 %6 نتائج آّتمع

 %15 نتائج األداء الرئيسية (نتائج األعماؿ)

 

كيبكن القوؿ أف معايَت النموذج األكركيب للتميز أسهمت كثَتان ُب ربسُت فبارسات اؼبؤسسات ؼبا تتسم بو من 
ىبتلف عن الكثَت من النماذج كاؼبعايَت إلدارة اعبودة مركنة كاختبلؼ النسب اؼبوزكنة, كما أف ىذا النموذج 

 ), الىتماـ ىذا النموذج بالعمل اعبماعي اؼبشًتؾ.10/100الشاملة ُب جعل معيار القيادة وبصل على (
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  Scottish Quality Management)رابعاً: معايير نظام إدارة الجودة االسكتلندي:
System :[SQNS]: 

 

) بأنو " نظاـ علمي كمنهجي شامل يهدؼ لتحسُت كتطوير اؼبؤسسات 2004االسكتلندية (تعرفو كثيقة اعبودة 
 ).3التعليمية اؼبهنية كالتدريبية " (ص 

) معايَت تعٌت خبصائص نظاـ إدارة اؼبؤسسات التعليمية بصورة شاملة, يبكن 10) من (SQNSيتكوف نظاـ (ك 
 ـ).2004دم،إهبازىا على النحو التإب: (كثيقة اعبودة األسكتلن

 : (Strategic Management)اإلدارة اإلسًتاتيجية  -1
زبتص اإلدارة اإلسًتاذبية برسم السياسة العامة للمؤسسة التعليمية, كبناء اػبطط اليت ربدد االذباه العاـ 

كما يطلق عليها أيضا   Business   (Plan)للمؤسسة، كتعترب الوثيقة الرئيسية ُب ىذا اؼبعيار ىي خطة العمل 
 اػبطة اإلسًتاذبية أك اػبطة التطويرية, أك اػبطة التشاركية.

 :(Quality Management)إدارة اعبودة  -2
كىبتص ىذا اؼبعيار دبدل قدرة اؼبؤسسة التعليمية على توفَت اػبدمة اليت ربقق توقعات اؼبستفيدين من اؼبؤسسة 

 التعليمية (اؼبتعلمُت, ك اؼبعلمُت, سوؽ العمل ...إْب)

 :(Marketing & Customer Care)رعاية الزبوف التسويق ك  -3
يسعى ىذا اؼبعيار إٔب ربديد حاجات سوؽ العمل ك اؼبتعلمُت بغرض تقدٙب تدريب كتعليم فعاؿ دبا يرضي 

 حاجات اؼبتعلمُت كسوؽ العمل.

 :(Human Resources & Development)اؼبوارد البشرية كالتطوير  -4
تمر للموارد البشرية دبا هبعل صبيع العاملُت قادرين على أداء عملهم بفاعلية ىبتص ىذا اؼبعيار بضماف التطوير اؼبس

 كإنتاجية عالية من خبلؿ إتقاهنم صبيع الكفايات اؼبطلوبة ألداء أعماؽبم بصورة صحيحة.

 :(EqUAL Opportunity)تكافؤ الفرص  -5
كاؼبسؤكلُت عن سوؽ العمل يعزز الشعور ضماف تكافؤ الفرص عبميع اؼبتعلمُت, كالعاملُت ُب اؼبؤسسة التعليمية, 

 بالرضا كيؤدم إٔب ربسُت اإلنتاجية.

 :(Health & Safety)الصحة كالسبلمة  -6
 ضماف كجود بيئة صحية آمنة عبميع اؼبتعلمُت, كالعاملُت كالزائرين للمؤسسة التعليمية.
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 :(Communication & Administration)االتصاؿ كاإلدارة  -7
بضماف سعي إدارة اؼبؤسسة التعليمية إٔب ربقيق احتياجات اؼبتعلمُت كالعاملُت دبا يطابق ىبتص ىذا اؼبعيار 

 متطلبات اعبهات اؼباكبة.

 :(Guidance Services)خدمات اإلرشاد  -8
يركز ىذا اؼبعيار على ربديد حاجات اؼبتعلمُت اؼبختلفة (النفسية, كاألكاديبية, كاالجتماعية ) كالعمل على 

 ربقيقها.

 : (Programme Design And Delivery)الربنامج كتنفيذه  تصميم -9
 Learning)كىبتص ىذا اؼبعيار ببناء الربامج الدراسية كاؼبواد التعليمية، كينبغي أف تبٌت نواتج التعلم 

Outcome) للربامج الدراسية كفقا ؼبتطلبات سوؽ العمل، كما يعٌت ىذا اؼبعيار أيضا بتنفيذ الربامج الدراسية :
 يار طرائق التدريس اؼبناسبة فضبلن عن الًتكيز على أنشطة كاحتياجات اؼبتعلمُت.كاخت

 :(Assessment for Certificayion)التقييم كمنح الشهادات  -10
 يؤكد ىذا اؼبعيار على ضركرة أف وبقق اؼبتعلم صبيع متطلبات منح اؼبؤىل, لكي وبصل على اؼبؤىل العلمي.

ة اعبودة االسكتلندم من اؼبعايَت القلة اليت أعدت خصيصان للمؤسسات كيبكن القوؿ أف معايَت نظاـ إدار 
 التعليمية, كقد أثبت قباحو إذ تبنتو العديد من اؼبؤسسات التعليمية كالسيما ُب البحرين. 

كيتسم ىذا النظاـ بتخصيص معيار إلدارة اعبودة كىو اؼبعيار الثا٘ب رغم كجود اؼبعيار األكؿ كالذم حدد لئلدارة 
 سًتاتيجية كىذا يعكس حرص نظاـ إدارة اعبودة االسكتلندم على عمليات كفبارسات اعبودة.اإل

 

 :(Joseph Juran)خامساً: معايير نموذج جوزيف جوران 

يعد جوزيف جوراف من أىم ركاد إدارة اعبودة الشاملة ُب العصر اغبديث بعد ديبنج كشيورات، كىو عآب أمريكي 
" ال ربدث اعبودة باؼبصادفة، بل هبب أف يكوف ـبطط ؽبا"  كىو صاحب اؼبقولة الشهَتة:

 ).206ـ،ص2011(الصرف،

الذم صنف عمبلء اؼبنظمة إٔب نوعُت: العمبلء اػبارجيوف: كىم  -إف ٓب يكن األكؿ –كيعد جوراف من األكائل 
 صبيع األقساـ اعبهات أك األشخاص الذين يتلقوف اػبدمة من اؼبنظمة، كالعمبلء الداخليوف: كىم العاملوف ُب

 ). 90ـ،ص2000كاإلدارات الذين يتعاملوف مع بعضهم البعض إلقباز األعماؿ (عبد ا،

 ):13ـ، ص1993تتلخص معايَت جوراف كفق مبوذجو ثبلثية إدارة اعبودة الشاملة باؼبعايَت التالية (جوراف، 
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 العمليات اإلدارية. -1
 سياسة ربسُت اعبودة. -2
 التخطيط. -3
 يق األىداؼ.التنظيم اعبيد لتحق -4
 توفَت التدريب اؼبستمر لكل فرد ُب اؼبنظمة. -5
 التحسُت اؼبستمر. -6
 إعداد تقارير التقدـ ُب األداء بشكل دكرم. -7
 رضا العميل. -8
 االىتماـ بعملية االتصاؿ بُت األقساـ داخل اؼبنظمة، كالًتكيز على أنبية التغذية الراجعة. -9

 الرقابة. -10
 

وبتل اؼبرتبة الثانية بعد ديبنج، فلو إسهاماتو الكبَتة ُب ؾباؿ  (Joseph Juran)يرل كتاب بأف جوزيف جوراف
إدارة اعبودة الشاملة كإحداث نقلة نوعية من خبلؿ اػبطوات كاؼبعايَت اليت تبناىا إلهباد فبارسات التحسُت 

 من قبل. اؼبستمر كالعمل على إرضاء العمبلء سواء عمبلء داخل اؼبنظمة أك عمبلء خارج اؼبنظمة كما قسمها

 

 سادساً: معايير النموذج الدائري في الواليات المتحدة األمريكية:

 
ظهر ىذا النموذج ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية كحقق قباحان ُب الشركات اليت طبقتو, كيتكوف ىذا النموذج      

اإلدارية اليومية, كىذه  من ثبلثة عناصر رئيسية, ىي: اإلسًتاتيجية كالوظائف اؼبتكاملة للمنظمة, كاؼبمارسات
العناصر تسعى لتحقيق ىدؼ اسًتاتيجي كىو ربقيق رضا العميل من خبلؿ إشباع حاجاتو كرغباتو, كيعترب ىذا 

 اإلشباع اور الذم تدكر حولو ىذه العناصر اليت يقـو عليها النموذج.

 
يف يتم التنفيذ؟ كباستخداـ األسئلة كتشمل صبيع العناصر الثبلثة على أسئلة, ىي ماذا ينفذ؟ كمن أين ينفذ؟ كك

يتم ربديد اؼبكونات الفرعية لعناصر النموذج, كيتم التوصل إٔب التكامل ُب ربقيق إدارة اعبودة الشاملة, حيث إف 
سؤاؿ ما ينفذ؟ يؤدم إٔب تغيَت جوىرم ُب الفلسفة كاألداء التنظيمي كسؤاؿ من ينفذ ؟ يؤدم إٔب تكوين 

ى كافة اؼبستويات, كسؤاؿ كيف يتم التنفيذ ؟ يقود إٔب التخطيط كالتنسيق كالتكامل, صباعات العمل كاللجاف عل
 كالشكل التإب يوضح ىذا النموذج.
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 ) من اؼبكونات كاؼبعايَت التالية:210ـ،ص2014كيتكوف النموذج الدائرم كما نقل (عامر كاؼبصرم، 

 .(اإلدارة التكاملية) أساليب كفبارسات اإلدارة اليومية 
 .التخطيط اإلسًتاتيجي 
 .التحسُت كالتطوير الدائم ككضع أمباط األداء 
 .نظم اؼبعلومات اإلسًتاتيجية 
 .نظم اإلدارة الذكية 
 .فرؽ العمل كاللجاف الرئيسية 
 .أساليب اؼبراجعة 
 .رغبات العميل 
 .العمبلء كاؼبوردين 
 .األساليب اإلحصائية 
 .الرقابة على اعبودة 

 

  Armand Feigenbaumسابعاً: معايير ونموذج أرماند فيجينبوم 

ُب كتابو  (TQC)ـ كيعد أكؿ من أطلق مصطلح ((ضبط اعبودة الشاملة))  1919عآب أمريكي كلد ُب عاـ 
ـ كضبل العنواف نفسو ُب الطبعات األخَتة اليت صدرت ُب التسعينات 1951الذم صدرت أكٔب طبعاتو ُب عاـ 

 اؼبيبلدية.

كما أكد أف نظاـ اعبودة الشاملة يتكوف من جزأين مرتبطُت, النظاـ اإلدارم كالذم يرتبط دبفاىيم السلوؾ 
التنظيمي كالثقافة التنظيمية كالنظاـ الفٍت التكنولوجي كالذم يتضمن عمليات ضماف اعبودة, كيرل ضركرة 

ية حبيث تتبلقى بشكل ينتج عنو تعزيز القدرات التنسيق كالتكامل بُت األنظمة اإلدارية كاألنظمة الفنية التكنولوج
)) فلسفتو ُب عشرة نقاط يرل أهنا ضركرية لتعزيز اعبودة كرفع مستواىا  اإلبتكارية داخل اؼبنظمة كيبلور ((فيجينبـو

 كىذه النقاط العشرة ىي كالتإب:

 جعل اعبودة عملية كاسعة النطاؽ تتبناىا اؼبنظمة. -1
 تكامل ال يوجد بينهما تضارب.أف تكوف اعبودة كالتكلفة كل م -2
 أف تعٍت اعبودة ما يفهمو كيتقبلو العميل. -3
 توافر اغبماس لدل كل األفراد كؾبموعات العمل ذباه مسألة اعبودة. -4
 أف تصبح اعبودة أسلوبان لئلدارة. -5
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 أف تعتمد اعبودة كاإلبداع كل منهما على األخرل. -6
 أف تصبح اعبودة عملية أخبلقية. -7
 متواصل للجودة. أف يكوف ىناؾ تطوير -8
 أف تكوف اعبودة أقل قدرة من رأس اؼباؿ كأعلى قدرة من فعالية التكلفة ُب العملية اإلنتاجية. -9

 Feigenbaum, A Vأف تنفذ اعبودة من خبلؿ نظاـ شامل يرتبط بالعمبلء كاؼبوردين  -10
(1945) .( 

ودة الشاملة فإف أرماند فيجينبـو يرل أف كبالنظر إٔب ما أكد عليو أرماند فيجينبـو ُب خطواتو كفلسفتو إلدارة اعب
 معايَت اعبودة تتكوف من: 

 ربديد األىداؼ. -1
 مشولية العمليات. -2
 رضا الشركاء. -3
 توثيق البيانات كتقنية اؼبعلومات. -4
 ربط الكلفة باعبودة. -5
 مشولية تقوٙب األداء. -6
7-  

 :Koufmanثامناً: معايير ونموذج كوفمان 

 
) 213-212،ص2014(عامر كاؼبصرم،كلقد اقًتح كوفماف عشر خطوات ينبغي إتباعها عند تطبيق مبوذجو 

 كىي كالتإب:

 االستعداد ؼبواجهة التحديات اليت يفرضها التغَت الذم دائمان ما ىبشاه األفراد . -1
مة يبكنو تقرير توظيف نظاـ ؼبتابعة اعبودة يسهم ُب صبع البيانات عن األداء حيث إف كل من ُب اؼبنظ -2

 اإلسًتاتيجيات كالتكتيكات البلزمة لعملية التحسن.
 ربديد التصور اؼبثإب ؼبا نريد (الرؤية) أك العمل اؼبفركض إقبازه.  -3
 ربديد حجم اؽبوة بُت النتائج الراىنة كالنتائج اؼبفركض ربقيقها (الصورة األمثل). -4
على أفضل الطرؽ لتحقيق رضا اؼبستفيدين ككيفية اغبصوؿ على موافقة اعبميع (صبيع العاملُت) كاتفاقهم  -5

 قياس ذلك الرضا ُب الصورة اؼبثلى ؼبا نريد ربقيقو.
) مع كضع أسلوب لكيفية قياس تلك النتائج كاليت قد 4-3تعريف النتائج اليت ربققت ُب اػبطوة ( -6

 يكوف منها استيعاب اؼبقررات اعبامعية كتطور مهارات الطبلب كاؼبعرفة كالقدرات.
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 عريف النشاطات اليت سوؼ ربقق تلك النتائج.ت -7
 توفَت اؼبوارد اؼبختلفة الضركرية لتحقيق تلك النتائج. -8

ربديد ما هبب أف يقـو بو كل فرد من عمل كما ىو مطلوب إقبازه مع ضركرة التأكيد من أف اعبودة ُب  -9
 األداء كالنتائج ىي عملية دائمة.

 ودة اإلحصائي لتزكيدنا باؼبعلومات عن التقدـ ُب العمل كاؼبشكبلت.االستمرار ُب توظيف نظاـ متابعة اعب -10

 كالفرص اؼبواتية فبا يتيح لنا فرصة مراجعة التطبيق, كإدخاؿ ما يلـز من التعديل لتحقيق التحسُت اؼبرغوب.-11 

 

 :(Philip Atkinson)تاسعاً: معايير ونموذج فيليب أتكنسون 

فقد أكد على ؾبموعة من اؼبعايَت لتحقيق اعبودة الشاملة ُب  Philip Atkinsonأما فيليب أتكنسوف 
 التعليم, كما يلي:

 االلتزاـ بأداء األشياء بشكل صحيح (اؼببدأ اؼبرشد للنجاح). -
 إعداد إسًتاتيجية إلدارة اعبودة الشاملة. -
 تدريب العاملُت على كل ما وبتاجونو حاليا كمستقببل. -
 ء الرأم حوؿ كيفية ربسُت األشياء.إعطاء الفرصة لؤلفراد إلبدا -
 االتصاؿ الفعاؿ. -
 التخطيط كالقياس للنتائج اققة جنبا إٔب جنب. -
 مبادرات اعبودة تبدأ  من اػبدمة (اؼبقدمة). -
 اإلنفاؽ الكبَت على التدريب. -
 القيادة بإعطاء اؼبثل كااللتزاـ بالتغيَت اغبقيقي. -
 العمل قصَت األجل.زيادة اإلدارة األفقية كتشجيع فبارسة تناكب  -
 التحوؿ من اإلسًتاتيجيات اليت تركز على اإلنتاج إٔب االسًتاتيجيات اليت تركز على األفراد. -
 تنمية اؼبشاركة مع اآلخرين. -
 ).43ـ،ص1996(أتكنسوف فيليب، التطلع إٔب اؼبستقبل كإحداث التغيَتات،  -

 

 :(David Waldman)عاشراً: معايير ديفيد والدمان 

 إٔب اؼبعايَت األساسية إلدارة اعبودة الشاملة , منها:  David Waldmanكما أشار ديفيد كالدماف 
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 التزاـ اإلدارة العليا بوضع اعبودة ُب قمة أكلوياهتا. -
 الوفاء بتوقعات اؼبستفيدين (اؼبستهلكُت) بأقل تكلفة فبكنة. -
 القيادة بوضوح رؤية اؼبؤسسة كرسالتها. -
 تطوير ثقافة اعبودة. -
  اؼبشاركة كمنح السلطات كالصبلحيات كالعمل اعبماعي. -
 ربليل كحل اؼبشكبلت باستخداـ األساليب اإلحصائية . -
 االلتزاـ بتطوير قدرات كإمكانات العاملُت من خبلؿ التدريب . -
 ).p32 David A. Waldman,1994 مشاركة آّتمع كاؼبتعلمُت ُب جهود إدارة اعبودة.( -

 أنبية اؼبعايَت لتطبيق جودة كاعتماد مؤسسات التعليم, كذلك من خبلؿ الًتكيز على:كمن ىذا اؼبنطلق قبد 

 اؼبعايَت األساسية للجودة. -
 اؼبمارسات البلزمة لتحقيق تلك اؼبؤشرات. -
 اؼبؤشرات اليت ربقق اؼبعايَت. -

 ىذا باإلضافة إٔب األساليب كاألدكات البلزمة للتحقق من ذلك من خبلؿ:

 اؼببلحظات. -
 ت.اؼبقاببل -
 ربليل الوثائق. -
 مستندا إٔب الشاىد كاألدلة لتحقيق اعبودة  -
-  

 National Education Associationالحادي عشر: معايير رابطة التربية القومية األمريكية 
of U.S.A 

 

مؤشران للمدارس ذات األداء اإلقبازم اؼبرتفع, كذلك بعد إجراء دراسة مسحية استمرت  35كضع ىذا التقرير 
طبس سنوات لعدة مدارس متميز باألداء اؼبرتفع كمشلت ىذه الدراسة اؽبيئة التدريسية كاإلدارة ؽبذه اؼبدارس, كًب 

 Standardizedتميز ُب االختبارات اؼبعيارية اختيار ىذه اؼبدارس على أساس أف الطبلب ّٔا حققوا أداء م
Tests  كمعلميها يبتلكوا كل مبلمح كمواصفات منظمة التعلم اؼبتميزة, كًب عرض اؼبؤشرات بعد تصنفيها ُب ,

ـ) 2012عدة مستويات معيارية ككل معيار رئيسي يشتمل على عدة معايَت فرعية (دليل رابطة الًتبية األمريكية، 
 كىي كالتإب: 
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 ؼبعيار األكؿ: الفهم كااللتزاـ اؼبشًتؾ بتحقيق األىداؼ.ا

 اؼبعيار الثا٘ب: االتصاؿ اؼبفتوح كاؼبشاركة ُب اؼبشاكل.

 اؼبعيار الثالث: التقييم اؼبستمر للتدريس كالتعلم.

 اؼبعيار الرابع: التعليم الشخصي كاؼبهٍت.

 اؼبعيار اػبامس: موارد دعم التدريس كالتعلم. 

معايَت رابطة الًتبية القومية األمريكية سبثل معايَت مبوذجية لئلدارة اإلجرائية كىي (اؼبدرسة) كيبكن القوؿ أف 
 كيستفاد منها ُب مشولية كدقة ىذه اؼبعايَت كتغطيتها لكفافة العمليات األساسية للعمل الًتبوم.

 

 الثاني عشر: معايير الجودة التعليمية لدول االتحاد األوروبي:  

 The Consortium of Institutions forقاـ ارباد معاىد التطوير كالبحث الًتبوم األكريب 
Development and Research in Education in Europe  بوضع معايَت اعبودة التعليمة

ة, اؼبعلم, لسبعة ؾباالت أساسية لؤلداء اؼبدرسي تشمل اإلدارة كالقيادة اؼبدرسية, اؼبناخ اؼبدرسي, اؼبوارد اؼبدرسي
اؼبناىج الدراسية, اؼبشاركة آّتمعية, اؼبتعلم, كفيما يلي استعراض ؽبذه آّاالت كاؼبعايَت (معايَت جودة التعليم 

 ) كفيما يلي استعراض ؽبذه آّاالت كاؼبعايَت: 12-7ـ، ص2000األكريب، 

 اعبودة التعليمية ّٓاؿ اإلدارة كالقيادة اؼبدرسية:

 لى ثبلث مستويات معيارية كىي:اشتمل ىذا آّاؿ ع

 اؼبعيار األكؿ: تدعم كتشجع إدارة اؼبدرسة األىداؼ كالقيم: كيتضمن اؼبؤشرات التالية:

 اؼبعيار الثا٘ب: زبطط اإلدارة بفاعلية كتتابع كتراقب تطبيق اػبطط: 

 اؼبعيار الثالث: فعالية اإلدارة ُب أداء العمليات اليومية: 

 اؼبوارد اؼبدرسية:اعبودة التعليمية ّٓاؿ 

 اؼبعيار الثا٘ب: توافر موارد مدرسية سبكن التبلميذ من التعلم بفاعلية: 

 اؼبعيار الثالث: توزع اؼبوارد بشفافية كعدالة كفق اللوائح كالقوانُت اؼبالية للمدرسة: 

 اعبودة التعليمية ّٓاؿ اؼبشاركة آّتمعية ُب التعليم: -ج
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 بفاعلية ُب تعليم أبناءىم: اؼبعيار األكؿ: يشارؾ اآلباء 

 اؼبعيار الثا٘ب: يؤدم اآلباء دكران كامبلن ُب األداء اؼبدرسي:

 اؼبعيار الثالث: تأسيس عبلقات إهبابية فعالة مع اؼبؤسسات الية ُب آّتمع ايط: 

 اعبودة التعليمية ّٓاؿ جودة أداء اؼبتعلم: -د

 ُب اؼبواد الدراسية  اؼبعيار األكؿ: وبقق الطبلب إقبازات متنوعة

 اؼبعيار الثا٘ب: ينمي التبلميذ فهمهم كاذباىاهتم كمهاراهتم: 

 اعبودة التعليمية ّٓاؿ جودة أداء اؼبعلم: -ىػ 

 اؼبعيار األكؿ: يبتلك اؼبعلموف معارؼ كمهارات مهنية شاملة: 

 اؼبعيار الثا٘ب: التخطيط اعبيد للدركس:

 نوعة لتفعيل مشاركة الطبلب ُب أنشطة التعليم كالتعلم. اؼبعيار الثالث: يتيح اؼبعلم فرص مت

 اؼبعيار الرابع: يدعم اؼبعلموف تنفيذ األنشطة التعليمية خارج حجرات الدراسة. 

 اؼبعيار اػبامس: التقوٙب اؼبستمر ألداء التبلميذ. 

 اعبودة التعليمة ّٓاؿ جودة تنفيذ اؼبناىج الدراسية: -ك

 لطات التعليمية الية مع اؼبدرسة ُب تنفيذ أنشطة كتعليمات اؼبنهج. اؼبعيار األكؿ: مشاركة الس

 اؼبعيار الثا٘ب: تنمي اؼبناىج معارؼ كمهارات التبلميذ كتساعدىم ُب النمو العلمي كاألكاديبي. 

 اعبودة التعليمة ّٓاؿ اؼبناخ اؼبدرسي: -ز

باؼبدرسية كاآلباء كآّتمع الي على تأدية أدكارىم اؼبعيار األكؿ: توافر مناخ ديبقراطي يشجع صبيع العاملُت 
 بكفاءة كفعالية.

 اؼبعيار الثا٘ب: تأكيد ىوية الطبلب: 

 اؼبعيار الثالث: تنمية قدرات الطبلب كإمكاناهتم ألقصى درجة فبكنة:

 اؼبعيار الرابع: أىداؼ اؼبدرسة معلنة ككاضحة للجميع: 

 أىداؼ اؼبدرسة:  اؼبعيار اػبامس: تعكس البيئة اؼبدرسية
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اؼبعيار السادس: اؼبناخ االجتماعي للمدرسة يعكس االحًتاـ اؼبتبادؿ كيوفر بيئة مناسبة لتحقيق أىداؼ اؼبدرسة 
 كالتعلم الفعاؿ للطبلب: 

 اؼبعيار السابع: بناء سياؽ مدرسي يدعم االحًتاـ اؼبتبادؿ كيراعي اختبلؼ الثقافات.

 الثالث عشر: معايير الجودة التعليمة في استراليا: 

ربظى معايَت إدارة اعبودة الشاملة ُب التعليم ُب اسًتاليا بقبوؿ كبَت, كاىتماـ متزايد, كما أف ىذه اؼبعايَت ُب 
كقسم  التعليم األسًتإب تعد بوابة التقوٙب ألداء اؼبؤسسات التعليمية, لذا قدـ قسم التعليم ُب كالية كوينسبلند

, 23،2006-20التعليم ُب كالية تسامنيا عدة معايَت كذلك كما كرد ُب دليل حكومة تسامنيا (
Government of Tasmania:كىي كالتإب ( 

 ؾباؿ جودة القيادة الًتبوية: - أ
راكات، اؼبعيار اؼبعيار األكؿ: القيادة اؼبدرسية الًتبوية، اؼبعيار الثا٘ب: اإلدارة، اؼبعيار الثالث: األفراد كتكوين الش

 الرابع: التغيَت، اؼبعيار اػبامس: الناتج، اؼبعيار السادس: ااسبية.

 ؾباؿ جودة اؼبشاركة آّتمعية ُب التعليم: - ب
، اؼبعيار الثا٘ب: ؾبموعات اآلباء، اؼبعيار الثالث: School Associationاؼبعيار األكؿ: ركابط اؼبدرسة 

 اؼبسؤكليات، اؼبعيار اػبامس: االتصاؿ كاؼبشاركة.، اؼبعيار الرابع: Rightsاغبقوؽ 

 ؾباؿ جودة أداء اؼبتعلم: -ج 

اؼبعيار األكؿ: التفكَت، اؼبعيار الثا٘ب: االتصاؿ، اؼبعيار الثالث: اؼبستقبل الشخصي، اؼبعيار الرابع: اؼبسؤكلية 
 االجتماعية، اؼبعيار اػبامس: اؼبستقبل العاؼبي.

 ؾباؿ جودة أداء اؼبعلم: -د

ؼبعيار األكؿ: يعرؼ اؼبعلموف كيف يتعلم الطبلب طرؽ التدريس الفعالة، اؼبعيار الثا٘ب: يعرؼ اؼبعلموف اتول ا
الدراسي الذم يدرسونو، اؼبعيار الثالث: يعرؼ اؼبعلموف خصائص التبلميذ معرفة قوية، اؼبعيار الرابع: ينفذ 

ئة تعلم آمنة تواجو ربديات التعلم، اؼبعيار السادس: اؼبعلموف زبطيط كتقوٙب فعاؿ, اؼبعيار اػبامس: توفَت بي
استخداـ موارد اؼبدرسة لدمج التبلميذ ُب التعليم كالتعلم الفعاؿ، اؼبعيار السابع: يقيم اؼبعلموف معارفهم 

 كفبارساهتم اؼبهنية.



 

29 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

مشولية ككذلك من أكثرىا كيبكن القوؿ أف معايَت كؾباالت اعبودة الشاملة ُب التعليم ُب اسًتاليا من أكثر اؼبعايَت 
تفصيبلن كبقراءتو ؽبذه اؼبعايَت كإف كانت ًب بناؤىا لتتناسب مع اإلدارة التعليمية اإلجرائية (اؼبدرسة) إال أف مشوليتها 

 كتفصيلها الدقيق يساعد الباحثُت كاؼبهتمُت ُب التعليم على معرفة معايَت جودة التعليم بشكل أكرب.

كمعيار جودة اؼبشاركة آّتمعية ُب التعليم اشتمل على معايَت فرعية ُب غاية األنبية ٓب كما يشَت الباحث إٔب ؾباؿ 
توردىا الكثَت من مباذج كمعايَت إدارة اعبودة الشاملة حيث اشتملت على معيار اغبقوؽ كمعيار اؼبسؤكليات كىذا 

 يدؿ على دقة كمشولية معايَت جودة التعليم ُب اسًتاليا.

 :Advanced World Wideير منظمة الرابع عشر: معاي

ـ نتيجة اندماج 2006كىي منظمة تكونت عاـ  Advanced World Wideمنظمة كقد صنفت 
كعبنة تقوٙب اؼبدارس القومية  NCA CASIبُت كل من الرابطة الشمالية اؼبركزية العتماد كربسُت اؼبدارس 

NSSE  معايَت اعتماد جودة اؼبدارس إٔب سبعة مستويات معيارية أساسية يشتمل كل معيار على ؾبموعة من
 ـ) كما يلي:2007اؼبؤشرات (منظمة أدفانسد،

 Vision and purpose:اؼبعيار األكؿ: الرؤية كالغرض 

  Governance and leadership :اؼبعيار الثا٘ب: القيادة كاإلدارة العليا

 Teaching and learning:ثالث: التدريس كالتعلم اؼبعيار ال

 Documenting and Using Results:اؼبعيار الرابع: التوثيق كاستخداـ النتائج 

 Resources and Support Systems:اؼبعيار اػبامس: اؼبوارد كأنظمة الدعم 

 Stakeheholders Communication andاؼبعيار السادس: العبلقات كاالتصاؿ باؼبعنيُت 
:Relationships  

 :Commitment to Continuous Improvementاؼبعيار السابع: االلتزاـ بالتحسُت اؼبستمر

 الخامس عشر: المعايير القومية للتعليم في جمهورية مصر العربية:

 ):131_12ـ, ص 2003للتعليم ُب مصر (اؼبعايَت الرئيسية كالفرعية كما كردت ُب كثيقة اؼبعايَت القومية 

 أما بالنسبة للمجاالت اػبمسة الرئيسية فكانت كالتإب:

 آّاؿ األكؿ _اإلدارة اؼبتميزة :

 آّاؿ الثا٘ب_اؼبعلم:
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 آّاؿ الثالث: ؾباؿ اؼبتعلم كاؼبنهج كنواتج التعلم:

 آّاؿ الرابع: اؼبدرسة الفعالة:

 ة:آّاؿ اػبامس _ الشراكة آّتمعي

كيبكن القوؿ أف معايَت اعبودة الشاملة اليت كردت ُب كثيقة اؼبعايَت القومية للتعليم ُب مصر قد اشتملت على 
 مبادئ كأساسيات كعناصر اعبودة الشاملة.

كما أهنا أعدت خصيصان للنهوض دبستول التعليم فهي تضاىي اؼبعايَت العاؼبية ؼبنظمات اإلعتماد الًتبوم أك 
سي.كما يرل الباحث أنو يبكن األخذ ك االستفادة منها ُب بناء معايَت عبودة أداء إدارات الًتبية اإلعتماد اؼبدر 

 كالتعليم كإف كانت ترتكز على اإلدارة التعليمية اإلجرائية (اؼبدرسة), كمن ذلك اؼبعايَت التالية:

 معيار اإلدارة التعليمية اؼبتميزة. -1
 معيار التخطيط كاإلجراءات. -2
 التعلم.معيار نواتج  -3
 معيار الشراكة كخدمة آّتمع.  -4

 

 السادس عشر: معايير ونموذج جائزة دبي لجودة األداء المتميز: 

تعترب معايَت مبوذج ديب عبودة األداء اغبكومي اؼبتميز من الربامج اؼبتميزة دكليان حيث أنو ُب سباؽ دائم مع مباذج  
كتقدـ معايَت برنامج ديب لؤلداء اغبكومي اؼبتميز مبوذجان متكامبلن كل من ماليزيا كسنغافورة كبريطانيا كنيوزيلندة, 

 كفعاالن لتحقيق التميز كتطبيق اعبودة ُب القطاع اغبكومي.

 ـ):2012يوضح اعبدكؿ التإب اؼبعايَت الرئيسة كالفرعية كالنقاط اؼبقررة لكل معيار (دليل جائزة ديب،

 عدد النقاط اؼبعايَت الرئيسية كالفرعية ـ

 
1 
 

 القيادة
 التميز كالتحسُت اؼبستمر -1/1
 التعامل مع فئات اؼبتعاملُت -1/2
 مكافأة كتشجيع اعبهود الفعالة -1/3

100 
50 
30 
20 

 
 

 التخطيط االسًتاتيجي
 منهجية إعداد اػبطة اإلسًتاتيجية -2/1

80 
30 
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2 
 

 مشولية كمعلومات التخطيط االسًتاتيجي-2/2
 تطبيق اػبطة اإلسًتاتيجية -2/3
 ربديث كحسُت اػبطة اإلسًتاتيجية -2/4

20 
20 
10 

 
3 

 اؼببادرات اإلبداعية
 بيئة اإلبداع كاستمرارية اؼببادرات -3/1
 طبيعة اؼبشاريع اإلبداعية -3/2

100 
50 
50 

 
4 

 ثقافة كخدمات اإلنًتنت
 ثقافة اإلنًتنت -4/1
 دكر اإلنًتنت ُب إقباز األعماؿ الداخلية -4/2
 اإلنًتنت ُب تقدٙب اػبدمات للمتعاملُتدكر  -4/3

140 
40 
50 
50 

 
 
5 

 إدارة اؼبوارد البشرية
 زبطيط اؼبوارد البشرية -5/1
 تنمية اؼبوارد البشرية -5/2
 تقييم اؼبوارد البشرية -5/3
 مكافأة كمشاركة اؼبوارد البشرية -5/4
 العناية باؼبوارد البشرية -5/5

140 
220 

40 
20 
10 
10 

 التواصل مع اؼبوارد البشرية -5/6 
 قياس رضا اؼبوارد البشرية -5/7

10 
30 

 
 
6 
 

 إدارة العمليات كتبسيط اإلجراءات
 ربديد كإدارة العمليات الرئيسية -6/1
 توثيق أنظمة العمل -6/2
 تبسيط اإلجراءات -6/3
 تغيَت العمليات -6/4

120 
20 
40 
50 
10 

 
 
7 

 خدمة اؼبتعاملُت
 اؼبتعاملُتبيانات  -7/1
 احتياجات اؼبتعاملُت -7/2
 التواصل مع اؼبتعاملُت -7/3
 شكاكل اؼبتعاملُت -7/4

140 
20 
20 
20 
30 
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 50 قياس رضا اؼبتعاملُت -7/5

 

 

8 

 إدارة اؼبوارد

 إدارة اؼبوارد اؼبالية -8/1

 إدارة التقنيات اغبديثة -8/2

 االستفادة من اؼبعلومات -8/3

 إدارة اؼبمتلكات -8/4

90 

40 

30 

10 

10 
 
9 

 خدمة آّتمع
 مدل االلتزاـ خبدمة آّتمع -9/1
 التعاكف كالتنسيق بُت الدكائر -9/2

50 
40 
10 

 
10 

 مؤشرات األداء اؼبؤسسي
 مقاييس األداء -10/1
 التعلم اؼبؤسسي -10/2

40 
30 
10 

 1000 آّموع
 

قبد أنو ًب االستفادة بشكل  كبَت ُب بناءه من معايَت كبالنظر إٔب معايَت كمبوذج جائزة ديب عبودة األداء اؼبتميز 
كمباذج اعبودة اليت سبقتو لذا قبد أف معايَت كمبوذج جائزة ديب عبودة األداء اؼبتميز من أمشل معايَت اعبودة كما أنو 
 أضاؼ أك خصص معياران خاصان كأظباه ثقافة كخدمات اإلنًتنت كىو ّٔذا ىبتلف عن كثَت من معايَت اعبودة

 الشاملة.

 ر: معايير ونموذج الخطيب إلدارة الجودة الشاملة:السابع عش

يبلحظ اػبطيب أف كل مبوذج من مباذج إدارة اعبودة الشاملة قد ركز على عدد ؿبدكد من مبادئ إدارة اعبودة 
لية للنظاـ الشاملة، كٓب تواكب التطورات اليت حدثت ُب ؾباؿ النظرية اإلدارية , فهذه النماذج ٓب تتسم بالشمو 

اإلدارم دبا يتضمنو من نظم فرعية, كلذلك فقد قاـ بتطوير مبوذج إلدارة اعبودة باسم مبوذج اػبطيب إلدارة اعبودة 
 ):76ـ،ص2001الشاملة ، كالشكل التإب يوضح مبوذج كمعايَت اػبطيب إلدارة اعبودة الشاملة (اػبطيب،
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 ة يلخص اػبطيب معايَت إدارة اعبودة الشاملة باؼبعايَت التالية:كبناءن على مبوذجو اؼبقدـ إلدارة اعبودة الشامل

 القيادة اإلدارية. -
 البيئة التنظيمية. -
 الرقابة كالتقوٙب. -
 نظاـ إدارة اؼبعلومات. -
 إدارة اؼبوارد البشرية. -
 الفلسفة كالسياسات كاإلسًتاتيجيات كاألىداؼ. -
 اؽبيكل التنظيمي كاألنظمة كالعمليات. -

 

 معايير وأنموذج السعود إلدارة الجودة الشاملة:الثامن عشر: 

ـ) بتطوير مبادئ إدارة اعبودة الشاملة كاليت ًب اعتمادىا ُب حقل اإلدارة العامة, ّٔدؼ 2003كقد قاـ السعود(
ربسُت اعبودة ُب اؼبؤسسات االقتصادية, ضمن رؤية تتناسب مع اؼبؤسسة الًتبوية (اؼبدرسة) كيقـو ىذا األمبوذج 

 عناصر رئيسة كما يوضحها الشكل التإب كىي: على ستة
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القيادة: قيادة إدارة فاعلة قادرة على توجيو ىذا النهج اإلدارم, كتيسَت اؼبدخبلت الًتبوية  -1
 اؼبدرسية للوصوؿ إٔب ـبرجات ؿبددة.

 اؽبدؼ: إرضاء العميل (الطالب, كٕب األمر, رجاؿ األعماؿ, آّتمع ). -2
 التفوؽ على اآلخرين.اإلسًتاتيجية: ربقيق التميز ك  -3
العمليات كاألنشطة: العمل الصحيح من دكف أخطاء من اؼبرة األكٔب كالتحسُت اؼبستمر  -4

 للعمليات كفق بيئة تنظيمية كدية كمتعاكنة.
 النتيجة: اغبصوؿ على أفضل جودة بأقل كلفة كأقصر كقت. -5
العمليات كربسينها التغذية الراجعة: متابعة كتقييم مستول رضا العميل من أجل تعديل  -6

 باستمرار.

 
 فبا سبق يتضح لنا أف مبوذج السعود يركز على اؼبعايَت التالية:

 التغذية الراجعة. -النتائج -العمليات-اإلسًتاتيجية  -األىداؼ -القيادة

معايَت كيبكن القوؿ أف معايَت كمبوذج السعود كالذم قدـ إلدارة اعبودة الشاملة ُب اؼبدرسة األردنية من أمشل 
 اعبودة حيث حددىا خبمسة معايَت كاختص ىنا عن الكثَت من النماذج حببل األىداؼ معياران مستقبلن.
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 اإلدارة التعليمية: -التاسع عشر: معايير ونموذج جائزة حمدان بن راشد لجودة األداء والتميز

فئات منها فئة اؼبعلم كفئة للبحوث  ـ كؽبا عدة1998عاـ  ُب انطلقت جائزة ضبداف بن راشد عبودة األداء اؼبتميز
 الًتبوية كفئة لبلبتكار كاؼبشاريع، لكن ما سنتناكلو ىنا ىو فئة اإلدارة التعليمية الرتباطها دبوضوع الدراسة.

القدرات ( منهجية إٔب مرتكزة أساسية معايَت طبسة على اؼبتميزة التعليمية فئة اإلدارة معايَت مبوذج كبٍت  
 كما يبكن اؼبتميزة التعليمية باإلدارة ربقيقو يبكن ؼبا مفصل بشرح مدعـو خاص تعريف معيار كلكل )كالتقييمات

 .التقييم عملية أثناء كأدلة عليو االستناد

 

 
 

التعليمية  اإلدارة عبائزة فبنهج عملي إطار ىو أعبله بالشكل كاؼببٌُت  اؼبتميزة التعليمية اإلدارة جائزة معايَت مبوذج
 أساسية. معايَت طبسة على ترتكز ؽبيكلة اؼبتميزة،

 كتتلخص معايَت جائزة ضبداف بن راشد عبودة األداء كالتميز فئة اإلدارة التعليمية باؼبعايَت التالية:

 )                                          .نقطة.200اؼبعيار األكؿ: القيادة ( 
                  .نقطة. 200(                    اؼبعيار الثا٘ب: اإلسًتاتيجية ( 
 )                                        .نقطة.200اؼبعيار الثالث: العاملوف ( 
 )                                .نقطة.        200اؼبعيار الرابع: الشراكات كاؼبوارد ( 
 )                                      .نقطة.     200اؼبعيار اػبامس: العمليات ( 
  

 1000                                                       المجموع الكلي
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لعناصر كيبكن القوؿ أف معايَت جائزة ضبدتن بن راشد عبودة كسبيز اإلدارة التعليمية من اؼبعايَت األكثر مشولية 
كمتطلبات إدارة اعبودة الشاملة، كما أهنا تعد أكؿ معايَت ـبتصة جبانب اإلدارة التعليمية كتطبيق كفبارسات حيث 
أف ىذه اعبائزة اختصت دبجاؿ الًتبية كالتعليم، كتتشابو كثَتان مع معايَت جائزة ديب من حيث كجود  عدد اؼبعايَت  

 نها عدة معايَت فرعية، ككذلك ؾبموع نقاط اؼبعايَت اؼبقًتحة.كىي طبسة معايَت رئيسية كمن ٍب يتفرع م

 

 

 العشرون: معايير ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة:

ىػ، ّٔدؼ ربفيز القطاعات اإلنتاجية كاػبدمية 27/11/1420أنشئت جائزة اؼبلك عبد العزيز بتاريخ      
لتطبيق أسس كتقنيات اعبودة الشاملة من أجل رفع مستول جودة األداء كتفعيل التحسُت اؼبستمر لعملياهتا 

 الداخلية كربقيق رضا اؼبستفيدين.

ة اؼبلك عبد العزيز للجودة كما كرد ُب الدليل التنظيمي للجائزة كُب ما يلي عرض ؼبعايَت كمبوذج جائز 
 ):13-5،ص2015(

 األكؿ اػباص اعبزء يركز حيث كالنتائج، اؼبمكنات كنبا جزأين رئيسيُت من باعبائزة اػباصة الثمانية اؼبعايَت تتكوف
 كاػباص الثا٘ب اعبزء أما.اؼبرغوبة تائجالن إٔب للوصوؿ اؼبنشأة اليت تتبعها كاألساليب الوسائل على اؼبمكنات دبعايَت

 .اؼبمكنات تلك طريق عن إليها ًب الوصوؿ كاليت حققتها اليت اغبالية كالنتائج بأداء اؼبنشأة يعٌت فهو بالنتائج

 كتتلخص معايَت جائزة اؼبلك عبد العزيز للجودة باؼبعايَت التالية:

 .اؼبعيار األكؿ: القيادة اإلدارية 
  :التخطيط اإلسًتاتيجي.اؼبعيار الثا٘ب 
 .اؼبعيار الثالث: اؼبوارد البشرية 
 .اؼبعيار الرابع: الشراكات كاؼبوارد 
 .اؼبعيار اػبامس: إدارة العمليات كاؼبنتجات كاػبدمات 
 .اؼبعيار السادس: نتائج اؼبستفيدين 
 .اؼبعيار السابع: نتائج اؼبوارد البشرية 
 .اؼبعيار الثامن: نتائج األداء الرئيسية 
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 ما يلي عرض مفصل للمعاير الرئيسية كاؼبعايَت الفرعية كاألكزاف الكمية لكل معيار رئيسي كفرعي: كُب

 الوزف اؼبعيار 

 150 القيادة اإلدارية اؼبعيار األكؿ:

 25 ربديد التوجو االسًتاتيجي 1-1

 25 متابعة كمراجعة النظاـ اإلدارم كاألداء اؼبؤسسي 1-2

 25 اؼبعنيُت تعزيز العبلقة مع كافة 1-3

 25 دعم ثقافة اعبودة كالتميز كاإلبداع 1-4

 25 اغبوكمة كاؼبسؤكلية آّتمعية 1-5

 25 إدارة التغيَت كإدارة اؼبخاطر كاألزمات 1-6

 100 التخطيط االسًتاتيجي اؼبعيار الثا٘ب:

 50 إعداد كنشر اػبطة اإلسًتاتيجية 2-1

 50 اإلسًتاتيجيةتطبيق كمتابعة كمراجعة اػبطة  2-2

 100 اؼبوارد البشرية اؼبعيار الثالث:

 20 إعداد خطط كسياسات كإجراءات اؼبوارد البشرية 3-1

 20 تطوير معارؼ كقدرات اؼبوارد البشرية 3-2

 20 بيئة العمل كسبكُت اؼبوارد البشرية 3-3

 20 التواصل كاؼبشاركة 3-4

 20 تقييم أداء كتقدير اؼبوارد البشرية 3-5
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 100 الشراكات كاؼبوارد اؼبعيار الرابع:

 25 إدارة الشراكات كالتحالفات اإلسًتاتيجية 4-1

 25 إدارة اؼبوارد اؼبالية 4-2

 25 إدارة اؼبرافق كاؼبمتلكات  4-3

 25 إدارة التقنية كاؼبعرفة 4-4

 150 إدارة العمليات كاؼبنتجات كاػبدمات اؼبعيار اػبامس:

 30 كإدارة العملياتربديد كتصميم  5-1

 30 تصميم كإدارة اؼبنتجات كاػبدمات 5-2

 30 التحسُت اؼبستمر للعمليات كاؼبنتجات كاػبدمات 5-3

 30 إدارة كتسويق اؼبنتجات كاػبدمات 5-4

 30 إدارة العبلقة مع اؼبستفيدين 5-5

 150 نتائج اؼبستفيدين اؼبعيار السادس:

 100 مقاييس رأم اؼبستفيدين 6-1

 50 مؤشرات األداء اؼبتعلقة باؼبستفيدين 6-2

 100 نتائج اؼبوارد البشرية اؼبعيار السابع:

 75 مقاييس رأم اؼبوارد البشرية 7-1

 25 مؤشرات األداء اؼبتعلقة باؼبوارد البشرية 7-2

 150 نتائج األداء الرئيسية اؼبعيار الثامن:

 75 ـبرجات األعماؿ الرئيسية 8-1

 75 األداء الرئيسيةمؤشرات  8-2

 10000 مجموع النقاط
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ـ) 2015-ىػ1436كيبكن القوؿ أف معايَت كمبوذج جائزة اؼبلك عبد العزيز للجودة كالذم أعد حديثان ُب عاـ (
 ىو مبوذج رائع يبكن االعتماد عليو ُب تلبية ربقيق عناصر كأدكات اعبودة داخل اؼبؤسسات.

لذا فهي سبثل بداخلها العديد من اؼبعايَت كالنماذج السابقة, كما أف ىذه كما أف ىذه اؼبعايَت أعدت حديثان 
 اؼبعايَت تعد أكثر تفصيبلن حيث اشتملت على شباف معايَت رئيسية كشباف كعشركف معياران فرعيان.

ذلك كيرل الباحث أف ىذه اؼبعايَت يبكن تطبيقها على كافة اؼبؤسسات سواءن الصناعية أك الصحية أك التعليمية ك 
 لشمولية اؼبعايَت اليت بٍت مبوذج اعبودة عليها.

 

  مقارنة بين المعايير العالمية والعربية والمحلية إلدارة الجودة الشاملة ومدى االستفادة منها لبناء
 معايير لجودة اإلدارة التربوية:

بعد استعراض اؼبعايَت العاؼبية كالعربية كالية إلدارة اعبودة الشاملة كإيضاح ارتباطها دبجاؿ الًتبية كالتعليم كمدل 
مل  االستفادة منها لبناء معايَت عبودة أداء اإلدارة الًتبوية يتضح كجود أكجو اتفاؽ كاختبلؼ بُت ىذه اؼبعايَت. كهبه

 أنبية اؼبعايَت التالية:اؼبية كالعربية على الباحث اتفاؽ كتشابو اؼبعايَت الع

 .القيادة اإلدارية/ اإلدارة اإلسًتاتيجية 
 .التخطيط اإلسًتاتيجي 
 .العمليات اإلدارية اؼبستمرة 
 .الشركة آّتمعية 
 .اؼبتابعة كالرقابة 
 .التقوٙب الشامل كاؼبستمر لؤلداء 

 ويرجع ذلك لوجود أوجو الشبو واالختالف ألسباب عدة منها: 

 

 أسباب كجود الشبو كاالختبلؼ بُت النماذج كمعايَت اعبودة الشاملة: - أ
 أكالن:الدكافع كاألسباب اليت من أجلها بتم بناء مباذج كمعايَت إدارة اعبودة الشاملة.

ثانيان:الثقافة التنظيمية السائدة ؼبمارسات اعبودة الشاملة بشكل عاـ لدل اؽبيئات كاؼبؤسسات اليت من أجلها ًب 
 ح ىذه النماذج كاؼبعايَت.اقًتا 
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ثالثان:اػبلفية التعليمية أك التخصصية ألصحاب ىذه النماذج كاؼبعايَت كيظهر ذلك من دالالت اؼبصطلحات 
 كالشواىد اؼبستخدمة.

رابعان: تركيز بعض ركاد بناء النماذج كاؼبعايَت على أف تكوف عامة كشاملة لكافة اؼبؤسسات كاإلدارات بينما يركز 
 م على أف تكوف أكثر خصوصية.آخركف منه

كبناءن على األسباب السابقة ظهر ىناؾ أكجو اتفاؽ كتشابو كأكجو اختبلؼ بُت ىذه اؼبعايَت كالنماذج اليت ًب 
 استعراضها سابقان، كُب ما يلي عرض ألبرز نقاط كأكجو االتفاؽ كأكجو االختبلؼ بُت ىذه اؼبعايَت كمباذجها:

 

 أوجو االتفاق: -أ

  اتفقت معايَت كمباذج إدارة اعبودة الشاملة لكل من معايَت النموذج األكريب إلدارة اعبودة كالتميز
(EFQM) كمعايَت نظاـ إدارة اعبودة االسكتلندم[SQNS])  كمعايَت اعبودة التعليمية ُب أسًتاليا

كمبوذج جائزة اؼبلك عبد كمعايَت مارش كمعايَت ديفيد كالدماف كمعايَت كمبوذج جائزة ديب للجودة كمعايَت 
العزيز للجودة كمعايَت اػبطيب كمعايَت جائزة ضبداف بن راشد عبودة اإلدارة التعليمية كاؼبعايَت القومية 
عبودة التعليم ُب مصر كمعايَت اعبودة األكربية للتعليم على أنبية معيار القيادة اإلدارية، كجعلت ُب 

كإف اختلفت اؼبسميات كمسمى اإلدارة العليا أك القيادة العليا، أك  أكلوياهتا بناء معيار للقيادة كاإلدارة،
القيادة اإلدارية أك اإلدارة التنفيذية أك اإلدارة التكاملية أك إدارة اعبودة أك مسؤكلية اإلدارة أك اإلدارة 

حيث  (Advanced World Wide)اؼبتميزة أك السلطات كاإلدارة باستثناء منظمة أدفانسد 
يار األكؿ ىو معيار الرؤية كالغرض كيأٌب معيار القيادة كاإلدارة العليا كمعيار ثا٘ب، كما أف بعض ذبعل اؼبع

) نقطة، 150اؼبعايَت السابقة هبعل ؽبا نقاط أعلى حيث خصص ؽبا ُب معايَت جائزة اؼبلك عبد العزيز (
االسكتلندم أكٔب ىذا  ) نقطة،كما أف نظاـ إدارة اعبودة200كخصص ؽبا ُب جائزة ضبداف بن راشد بػ (

اؼبعيار اىتمامان ربت مسمى اإلدارة اإلسًتاتيجية، كالقيادة اإلدارية تشكل ؿبور النظاـ اؼبتكامل الذم 
يسعى إٔب ربقيق اعبودة باعتبار أهنا اؼبسؤكؿ األكؿ عن ربقيق قباح معايَت اعبودة األخرل، كألنبية معيار 

بب دافع لنجاح اؼبؤسسات كبنجاح ربقيق بناء معايَت للقيادة القيادة اإلدارية يرل بو الًتبويُت أنو س
 اإلدارية للمؤسسة أك اؼبنظمة يسهم ذلك بشكل كبَت ُب قباح معايَت إدارة اعبودة الشاملة األخرل.

  من معايَت إدارة اعبودة الشاملة عند إدكارد ديبنج    اتفقت معايَت كمباذج إدارة اعبودة الشاملة لكل
Edward Deming  كمعايَت اعبودة الشاملة عند فليب كركسيبCrosby  كمعايَت النموذج

كمعايَت كمبوذج فيليب أتكنسوف  (Juran)الدائرم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية كمعايَت مبوذج جوراف 
(Philip Atkinson) كمعايَت مبوذج بالدريج  كمعايَت اعبودة التعليمة ُب اسًتاليا(Baldrige) 
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معايَت جائزة ك  لقومية للتعليم ُب صبهورية مصر العربية كمعايَت جائزة ديب للجودة (األداء اؼبتميز)كاؼبعايَت ا
على أنبية معيار التخطيط اإلدارم التعليمي، كإف اختلفت اؼبسميات    اؼبلك عبد العزيز للجودة

طيط الفعاؿ أك كمسمى زبطيط برامج اعبودة أك التخطيط للمستقبل أك التخطيط االسًتاتيجي أك التخ
 اسًتاتيجية اعبودة أك زبطيط العمليات اإلدارية إال أهنا ذبمع على:زبطيط 

   أنبية التخطيط كمعيار ثا٘ب يأٌب بعد معيار القيادة اإلدارية، كأف معيار جودة التخطيط اإلدارم
 .كاالسًتاتيجي ضركرة ملحة لنجاح إدارة اعبودة الشاملة ُب اؼبؤسسات اإلدارية كالتعليمة

  ،جودة اؼبمارسات اإلدارية أك  كإف اختلفت اؼبسميات كمسمىأنبية معيار جودة العمليات اإلدارية
التحسُت اؼبستمر للعمليات أك تنفيذ العمليات كما عند معايَت ىوشن، أك التحسُت كالتطوير اؼبستمر أك 

دارية كيأٌب كمعيار ثالث، جودة العمليات كاألنشطة إال أهنا ذبمع على أنبية معيار جودة العمليات اإل
كتشمل العمليات اإلدارية كافة اؼبمارسات كاألعماؿ التنفيذية داخل اؼبؤسسة كخارجها كالعمل على 
ذبويدىا كربسُت أدائها بصفة مستمرة، كالتأكيد على أف أم مهاـ أك فبارسة داخل العمليات اإلدارية ال 

مر ألف ذلك سيظهر ككل على سَت العمليات ُب بد أف زبضع لتحسُت اؼبستمر أم جودة األداء اؼبست
 اؼبؤسسة أك اؼبنظمة.

  أنبية ىذا اؼبعيار كترل فيو الدكر الكبَت من أجل ربسُت أداء اؼبؤسسة إذ أثبتت الدراسات العلمية دكر
التدريب كالتنمية البشرية اؼبستدامة ُب إحداث تغيَت كبَت داخل اؼبؤسسة خاصة إذا ما قرف التدريب 

 لعبلقات اإلنسانية.جبانب ا
  أنبية معيار جودة تقنية اؼبعلومات كإف اختلفت اؼبسميات كمسمى اسًتاتيجيات العمليات أك اإلدارة

الذكية أك توثيق البيانات كتقنية اؼبعلومات أك االتصاؿ أك االتصاؿ كاؼبشاركة إال أف كافة اؼبعايَت 
ؼبعيار كدكره ُب تطوير اؼبؤسسات كاؼبنظمات كضركرة كاؼبؤشرات الفرعية ؽبذا اؼبعيار تؤكد على أنبية ىذا ا
 كجوده خاصة ُب ىذا العصر عصر التقنية كاؼبعرفة.

  أنبية معيار جودة اؼبخرجات اإلدارية التعليمية، إذ أف اؼبخرجات اليت ستقدمها اؼبؤسسات مىت ما كانت
مرارية كالتطلع إٔب ما ىو ذات جودة عالية لتليب احتياجات اؼبستفيدين، أعطى ذلك دافعان كبو االست

 أفضل، أما إذا كاف بالعكس من ذلك فإف ذلك سيؤثر على استمرارية اؼبؤسسة.
   أنبية معيار جودة رضا آّتمع كمؤسسات التعليم اؼبختلفة كسوؽ العمل، كمعيار جودة رضا العميل أيان

ار ُب ربقيق جودة كاف ىذا العميل يعد أحد ركائز معايَت اعبودة بشكل عاـ، كيسهم ىذا اؼبعي
 اؼبخرجات ككذلك يؤثر ُب كافة اؼبعايَت األخرل.

  على أنبية معيار جودة الشراكة آّتمعية، إذ أف الشراكة آّتمعية تسهم بشكل كبَت ُب بناء اػبطط
 كاؼبشاركة ُب ربقيق األىداؼ كبالتإب رضا العمبلء، كاؼبسانبة ُب إقباح عمل اؼبؤسسة أك اؼبنظمة.
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 جودة القيادة اإلدارية أكالن، كمعيار إدارة اؼبوارد البشرية كتنميتها ثانيان، كمعيار رضا آّتمع  يعد معيار
كمؤسسات آّتمع ثالثان، كمعيار الشراكة آّتمعية رابعان، كمعيار جودة عمليات التقوٙب خامسان، أكثر 

 لية.اؼبعايَت اؼبتفق عليها بُت اؼبعايَت كالنماذج العاؼبية كالعربية كا
  يعد معيار جودة الصحة كاألمن كالسبلمة أقل اؼبعايَت اتفاقان بُت اؼبعايَت العاؼبية كالعربية كالية حيث ٓب

يتخذ كمعيار رئيسي مستقل عند الكثَت من اؼبعايَت كالنماذج بل ًب إدراجو كمعيار فرعي أك مؤشر 
 داخل اؼبعايَت الرئيسية. 

 

 أوجو االختالف: -ب 

  اختلفت معايَت كمباذج إدارة اعبودة الشاملة بناء على األىداؼ اليت من أجلها ًب بناء ىذه اؼبعايَت
 Edwardكالنماذج، فمعايَت إدارة اعبودة لكل من معايَت إدارة عبودة الشاملة عند إدكارد ديبنج    

Deming   كمعايَت اعبودة الشاملة عند فليب كركسيبCrosby  األكريب إلدارة كمعايَت النموذج
كمعايَت كمبوذج   معايَت النموذج الدائرم ُب الواليات اؼبتحدة األمريكيةك  EFQMاعبودة كالتميز 

) كمعايَت كمبوذج فيليب أتكنسوف Marchكمعايَت كمبوذج مارش ( (Koufman)كوفماف 
(Philip Atkinson)  كمعايَت كمبوذج ديفيد كالدماف(David Waldman)،  كمعايَت جائزة

ديب للجودة (األداء اؼبتميز) كمعايَت جائزة اؼبلك عبد العزيز للجودة أعدت بشكل عاـ لكافة اؼبؤسسات 
كاؼبنظمات إال أف القائمُت على األنظمة التعليمية بغية ربسُت كتطوير التعليم قاـ العديد منهم بتكييف 

ت البحثية الكثَت من ىذه النماذج ىذه اؼبعايَت لتتناسب كتتبلئم مع آّاؿ التعليمي كقد قدمت الدراسا
 كاؼبعايَت اؼبطورة كاليت ًب تكييفها ػبدمة الًتبية كالتعليم. 

  كمبوذج جوراف أما معايَت(Juran)  كمعايَت كمبوذج أرماند فيجنينبـو(Arman Feigenbaum) 
ظمات العامة ٍب فقد أعدت أساسان ُب آّاؿ الصناعي كمن ٍب انتقلت تطبيقاهتا على كافة اؼبؤسسات كاؼبن

انتقلت الحقان للتطبيق ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم بغية االستفادة من مشولية معايَتىا كأف ربقق النجاح نفسو 
 الذم ربقق ُب آّاؿ الصناعي.

  معايَت نظاـ إدارة اعبودة االسكتلندم:أما (Scottish Quality Management System 
[SQNS])  كمعايَت رابطة الًتبية القومية األمريكيةNational Education Association 
of U.S.A كمعايَت  كمعايَت اعبودة التعليمة ُب اسًتاليا كمعايَت اعبودة التعليمية لدكؿ االرباد األكركيب

كمعايَت كاؼبعايَت القومية للتعليم ُب صبهورية مصر العربية  Advanced World Wideمنظمة 
معايَت جائزة ضبداف ك  مبوذج اػبطيب إلدارة اعبودة الشاملة كمعايَت كمبوذج السعود إلدارة اعبودة الشاملةك 
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بن راشد لئلدارة التعليمية فقد أعدت ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم كإف اختلفت ُب البيئة التعليمية اليت أعدت 
 من أجلها إال أهنا ُب ؾبملها أعدت ُب ؾباؿ التعليم العاـ.

  اختلفت معايَت كمباذج إدارة اعبودة الشاملة بناء على أعداد اؼبعايَت الرئيسية كاؼبعايَت الفرعية اؼبتضمنة
 ّٓاالت اؼبعايَت. 

 الخاتمة:

بعد استعراض اؼبعايَت العاؼبية كالعربية كالية إلدارة اعبودة الشاملة كإيضاح أكجو االتفاؽ كأكجو االختبلؼ فيما 
االستفادة منها ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم بشكل عاـ كؾباؿ اإلدارة الًتبوية ؿبل ىذه الدراسة، يبكن بينها كمدل 

 القوؿ أف مشولية معايَت إدارة اعبودة الشاملة لئلدارة التعليمية تتحقق ُب كجود اؼبعايَت التالية:

 .معيار جودة القيادة اإلدارية التعليمية .1
 تعليمي.معيار جودة التخطيط اإلدارم ال .2
 .معيار جودة العمليات اإلدارية التعليمية .3
 .معيار جودة إدارة اؼبوارد البشرية التعليمية كتنميتها .4
 معيار جودة تقنية اؼبعلومات. .5
 معيار جودة اؼبخرجات اإلدارية التعليمية. .6
 .معيار رضا آّتمع كمؤسسات التعليم اؼبختلفة كسوؽ العمل .7
 معيار جودة الشراكة آّتمعية. .8
 يار جودة الصحة كاألمن كالسبلمة ُب التعليم.مع .9

 معيار جودة عمليات التقوٙب كالتقييم اػبارجي للعمليات اإلدارية التعليمية. .10
 

 التوصيات: -

االستفادة من اؼبعايَت اليت خلصت إليها الدراسة اغبالية من أجل الوصوؿ إٔب أعلى معدالت األداء كاعبودة  -
 التعليمية.كاإلتقاف ُب اإلدارات 

 العمل على نشر ثقافة اؼبعايَت اإلدارية كاؼبهنية للجودة كدكرىا ُب ربسُت األداء اإلدارم كالتعليمي. -

إجراء اؼبزيد من الدراسات الًتبوية حوؿ معايَت اعبودة كأنبيتها ُب تنظيم كتفعيل العمل اإلدارم كالًتبوم ُب   -
 كافة اؼبؤسسات اإلدارية كالتعليمية.
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 در والمراجعالمصا
ـ). مبلمح اإلدارة اعبديدة ُب عصر اؼبتغَتات كانعكاساهتا على إدارة التغيَت، 2007السلمي، علي (

 .اؼبلتقى اإلدارم الثالث، جدة

ُب مدارس التعليم العاـ ُب اؼبملكة  9000ـ). كاقع تطبيق إدارة اعبودة أيزك 2004السحيم، خالد (
 . منشورة، قسم اإلدارة الًتبوية، كلية الًتبية، جامعة اؼبلك سعود، الرياضالعربية السعودية، رسالة دكتوراه غَت
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 الشخصٌات فً قصة "رحلة ابن فطومة" لنجٌب محفوظ: اكتشاف القٌم التربوٌة اإلسالمٌة

The Characters in the Novel of the Journey of Ibn Fattouma by Naguib 

Mahfouz: Discovering of Islamic Educational Values  

د. يحًذ َعيى يجيذ


 

 الملّخص

يتحٌدث ىذا البحث عن الشخصيات ُب قصة "رحلة ابن فطومة" لنجيب ؿبفوظ كشفنا عن القيم الًتبوية اإلسبلمية.  
 كما ىو اؼبعلـو أف دراسة الشخصية ترتبط دبجاؿ الًتبية ارتباطنا كثيقنا حىت ينظر اإلسبلـ أنبيتها مرآة ُب تكوين األجياؿ اؼبتأدبُت.

ًتبية يستخدمها األدباء أك الكٌتاب ُب التعبَت عن الظواىر كاؼبشاىد كاالنفعاالت النفسية كأصبحت القصة كسيلة من كسائل ال
كىي حافلة بالقيم كاؼبواعظ، سواء كانت مسطورة أـ مكنونة. فاعترب الباحث أف ىذه الدراسة ضركرية للكشف عما يسًت كلبياف 

كؿ عن مفهـو الشخصية كأنواعها ُب القصة، الثا٘ب حوؿ الًتبية ما ٓب يظهر. فقد قٌسم الباحث حبثو إٔب ثبلثة حبوث رئيسة: األ
اإلسبلمية كأىدافها اؼبهمة، كالثالث عن القيم الًتبوية اإلسبلمية ُب شخصيات قصة رحلة ابن فطومة. أما منهج ىذا البحث، 

موثوقة ّٔا. كمن أىم النتائج أف فقاـ الباحث بتحليلو االستقرايئ باستخداـ طريقة كصفية استنباطية للوصوؿ إٔب نتائج مهمة ك 
القيم الًتبوية اإلسبلمية ؿبتوية ُب شخصيات أبطاؿ القصة، فهي متكٌونة من قيمة التعلم كالتعليم، كقيمة اعبهاد كاالجتهاد، كقيمة 

هة إٔب ىدؼ كاحد، اإليباف كالدعوة، كقيمة التأمل كالنقد، كقيمة الصرب، كقيمة التفاؤؿ، كقيمة الطاعة. كىذه القيم متكاملة كمتج
 .كىو الوصوؿ إٔب دار العدؿ اغبقيقي

 .الشخصية؛ القصة؛ االكتشاؼ؛ القيم؛ الًتبوية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This paper talks about the characters in the novel of “the Journey of Ibn Fattumah” by Naguib 

Mahfouz, to disclosure the Islamic educational values. As we knew that character research is closely connected 

to the education field and Islam looks at the importance of this element as main highlight in building educated 

generations. Meanwhile, the story has become an instrument of a writer to disclose the phenomenon, imageries, 

and emotional expressions by taking values and lessons inside it. This study is strongly considered by the writer 

as one of needs for development of our educational concept. The discussion has taken three main chapters: 

Character and its types in the story, Islamic education and its important aims, and Islamic educational values in 

the characters in the novel of “the Journey of Ibn Fattumah”. This paper uses qualitative method and descriptive 

analysis approach to reach reliable results. The most important result is Islamic educational values can be 

overviewed in the characters of the actors in the novel of “the Journey of Ibn Fattumah” are learning and 

teaching values, strive and struggle values, belief and invitation values, reflection and critics values, patient and 

obedience values, which all these elements are integrated in the one destination, is to arrive in the justice place   

 

Keywords: Character; Story; Discovering; Values; Educational. 

 المقدمة
 مفهوم الشخصية

اشتقت كلمة "الشخصية" ُب اللغة العربية من شخىصى يشخىصي "بفتحتُت" شخوصنا، أم خرج من 
موضع إٔب غَته، كالشخص سواد اإلنساف تراه من بعيد ، ٍب استعمل ُب ذاتو، كالشخص كل جسمو لو ارتفاع 
                                                           

 ؿبمدية يوكياكرتا، إندكنيسيا جامعة قسم تعليم اللغة العربية ،naimmadjid@umy.ac.id 
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ا سواه، كظهور، كالشخوص: السَت من بلد إٔب بلد، كشخص دبعٌت ارتفع، كشخص الشيء عينو كميزه فب
   . كالشخصية صفات سبيز الشخص من غَته

كمصطلح الشخصية يضم أية ظبة أكصفة ؽبا صلة بشكلو أك بآخر بقدرة الفرد على التكيف ُب ؿباكلتو 
اغبفاظ على احًتامو لذاتو. كمن ىنا يبكن القوؿ بأٌف أٌم كصفو لشخصية الفرد هبب أف يأخذ بعُت االعتبار 

و كدكافعو، كردكد أفعالو العاطفية، ككذلك طبيعة اػبربات اليت سبق أف مرّٔا، كؾبموعة مظهره العاـ كطبيعة قدرات
  . القيم كاالذباىات اليت توجو سلوكو. إٌف مفهـو الشخصية اصطبلح عاـ كشامل

كىو القناع الذم كاف يلبسو اؼبمثل  Person كُب اللغات األكركبية اشتقت كلمة "شخصية" من كلمة 
  . يبة ليظهر أماـ الناس دبظهرو معُتُب العصور القد

الشخصية ُب األدب ركن أساسي من أركاف الركاية، كىي العنصر الفاعل الذم يساىم ُب صنع اغبدث،  
يؤثر فيو كيتأثر بو، كدكف الشخصية العاقلة اؼبدركة يفقد كل من الزماف كاؼبكاف معنانبا كقيمتهما، فعلى الرغم من 

لُت عن اإلنساف، فإهنما يظبلف ببل قيمة حقيقية خارج كعي اإلنساف، كالشخصية ُب كجود الزماف كاؼبكاف مستق
األدب تؤخذ من الواقع، كمع ذلك فإهنا زبتلف بطريقة أك بأخرل عمن نألفهم أك نراىم، فالكاتب القصصي 

عاناىا أك ال  يهتم باستبطاف شخصياتو، كىو حُت ىبلق شخصياتو من الواقع إمبا يستعُت بتجاربو الىت عاشها أك
حظها، كالكاتب كإف كاف بعرؼ كل شيء عن شخصياتو؛ فإنو ال يفضي بكل شيء، فبل وبق لو أف يذكر 
تفصيبلت اغبياة اليومية إذا ٓب تكن على صلة بأحداث القصة أك فكرهتا، كال تدؿ على اغبالة النفسية 

 . ؼبعا٘ب كؿبور األفكار كاآلراء العامةلؤلشخاص، أك على عاداهتم كتقاليدىم، كاألشخاص ُب القصة ىم مدار ا

كالشخصية يبكن أف تظهر ُب العمل الفٍت، على ثبلثة أشكاؿ: "شخصية الفناف، كشخصية من هبرم  
تصويره، أك اإلنساف بطل العمل الفٍت، كشخصية ذلك الذم يوجو إليو العمل الفٍت. ىذه الشخصيات الثبلثة، 

منها تعكس اؼبرآتُت األخريُت" .  كالشخصية ال يكوف ؽبا معٌت ُب بنية تقف ككأهنا ثبلث مرايا متواجهة، ككل 
  . العمل الركائي إال إذا كانت ؽبا كظيفة سبارسها ُب عبلقتها مع الشخصيات األخرل كاغبوادث

كالنقد اؼبعاصر يعطي الشخصية أنبيةن خاصة، حيث يعتربىا النقاد أساس بناء الركاية ك سبب قباحها،  
لعب دكرا كبَتا ُب بناء الركاية، فهي مركز األفكار، كؾباؿ اؼبعا٘ب اليت تدكر حوؿ األحداث، فالشخصية ت

"كالشخصية الركائية تستمد أفكارىا كاذباىاهتا كتقاليدىا كصفاهتا اعبسمية من الواقع الذم تعيش فيو، كتكوف 
ا اليومية، فبل تشٌد ىنا بثرائها غَت اؼبألوؼ، عادة ذات طابعو فبيز عن األمباط البشرية التقليدية الىت نراىا ُب حياتن
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فهي ذات ثراء دالٕب، كغنية ُب جوانبها النفسية كاالجتماعية كاعبسمية، كسبثل مباذج متفردة يضمها الواقع 
  . "... اإلنسا٘ب. كىي أيضنا ربفل بالعمل كاغبركة

عاؽبا كصراعاهتا مع نفسها كمع أما الكاتب اؼببدع فيقٌدـ شخصياتو اإلنسانية على دفعات من خبلؿ أف 
البيئة ايطة، كتشكل الشخصيات مرآةن عاكسة تعكس الرؤية الفنية للكاتب، فإذا كاف الكاتب فيهدؼ إٔب 
تقدٙب ؾبموعة أحداث اإلثارة فضوؿ القارئ، فإف الشخصية تًتاجع لتكوف خادما للحدث، أما إذا نبعت 

 .ة ك منطقيةن كمنسجمة مع الواقعاألحداث من طبيعة الشخصية فإهنا تأٌب مربر 

كقد تتمرد الشخصية على مبدعها كخالقها فًتفض أف تبقي انعكاسنا لرؤية الكاتب الفنية؛ ألٌف ؽبا قانوهنا  
اغبياٌب اػباص، كظركؼ نشأهتا، كدراستها كبيئتها، كعملها، كاإلنساف الذم رببو  أك تكرىو، فبل هبوز للمبدع أف 

  . يتحكم ّٔا

تعمل على عٌدة مستويات ُب ذات الوقت، مستول ماتراه الشخصية، كمستول ما تفكر بو،  كالشخصية 
  .كمستول اغبركة اػبارجية، كىذه اؼبستويات اؼبختلفة للسرد تعمل متكاملةن، فبا يعطي لؤللفاظ دالالت خاصة

الفجائية اغبادة، كعندما تكوف الشخصيات متوترة هبيء األسلوب ملوننا بالتوتر كالتماكج كاالنتقاالت  
 . كالصعود كاؽببوط اؼبباغتُت بدالن من االستقامة الرأسية

كُب األعماؿ الركائية اؼبعاصرة قبد أف الزمن يشكل الشخصية الرئيسية، كقد أصبحت العودة إٔب اؼباضي،  
 .كقطع التسلسل الٌزمٍت ُب الركاية ركننا أساسينا من أركاف اغبكاية كبنائها الفٍت

خصية من كجود حقيقي ككاقعي، ىذا الوجود اغبقيقي يساعد على إعادة بناء الشخصية كالبد للش 
كإعطائها مبلؿبها الدقيقة، كليس معٌت ىذا أف الركائي يكتفي بالتقاط الصور من اغبياة كما ىي، بل إنو يقـو 

ُب نفس الوقت" .  بإعادة صياغتها كتشكيلها، "فالشخصية الركائية ىي ؿبصلة لكثَتو من الشخصيات الواقعية
كالشخصية ُب األدب االشًتاكي كالواقعي ليست كقفنا على طبقةو اجتماعيةو معينةو، فقد أصبح أفراد عاديوف 
شخوصا بل أبطاالن للركايات اؼبعاصرة. "نفي الفن الواقعي ينعكس آّموع ُب الفرد، كالفرد ُب آّموع، كفيو يعمل 

 . "اجتماعي كل فردو مستقبلن، كيؤكد ذاتو ككائنو 

كالشخصيات ُب الركاية ال زبتلف عن الشخصيات اغبقيقية ُب تأثرىا بالتجارب اليت سبر ّٔا ُب أحداث  
الركاية سلبا أك إهبابا كُب تطورىا بسموىا أك اكبدارىا، كالشخصية اليت نراىا ُب ختاـ الركاية ليست ىي نفسها 

ىذه التجربة خبَتىا كشرىا، لذلك نسميها الشخصية النامية ألهنا اليت نراىا ُب بدايتها، كالتغَت اغباصل ىو نتيجة 
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تنمو من خبلؿ األحداث، كال نستطيع التنبؤ بسلوكها ألنو غَت معركؼ أك ؿبدد، كالتجربة كثَتا ما تقودىا إٔب 
ظل كما ىي صراع داخلي بُت اػبَت كالشر. أما الشخصية اليت ال تتأثر دبا يبر ّٔا من ذبارب ُب أحداث الركاية، كت

 .ال تتغَت ُب بداية الركاية كهنايتها، فهي الشخصية اعباىزة ألهنا ذات مبط كاحد يتكرر باستمرار

يعمم ىذه التقنيات إٔب قائمة اؼبناىج الرئيسية عن  - Robert Diyanni - كاف ركبَتت ديا٘ب 
اغبكم الضمٍت ك اغبكم تعبَت الشخصية ُب الركاية، منها: ؼبلخص السردم دكف حكم، الوصف السردم مع 

الصريح، تفاصيل السطحية من اؼبظهر اػبارجي، حدث الشخصية ىو ما يفعلوف ، كبلـ الشخصية ىو ما 
 . يقولوف ككيف ما يقولونو، كعي الشخصية ىو ما يفكركف كيشعركف

لشخصية كللشخصية عبلقة قريبة مع اغبدث ُب الركاية. فبل يبكن الفصل أك التفرقة بينهما؛ ألف اغبدث ا 
كىي تعمل أك ىو الفاعل كىو يفعل. فلو أف الكاتب اقتصر على تصوير الفعل دكف الفاعل لكانت قصتو أقرب 
إٔب اػبرب آّرد منها إٔب القصة؛ ألف القصة إمبا تصور حدثنا متكامبلن لو كحدة، ككحدة اغبدث ال تتحقق إال 

ئلة أربعة كىي: كيف، كأين، كمىت، كٓب كقع بتصوير الشخصية كىي تعمل، أم عندما هبيب الكاتب على أس
  .اغبدث

كما قوؿ الدكتور طاىر أضبد مكي أف القصة كحدة متكاملة، ال يتضح معٌت اغبدث أك يقـو ُب جزء  
 . منها دكف األجزاء األخرل، فااغبدث كالشخصية كاؼبعٌت كحدة، كيساند كل منها اآلخر كيقـو على خدمتو

 

 ةأنواع الشخصيات في الرواي

 : الشخصيات اغبقيقية أك اػبالقة أك اؼببدعةأواًل 

تتمثل الشخصيات اغبقيقية ُب األشخاص اغبقيقيُت الذين يسانبوف ُب إبداع العمل األديب، إذا ال بد لكل عمل 
أديب من مبدع يبدعو كيقدمو عبمهور القراء. كاؼببدع اغبقيقي كىو اؼبؤلف الذم يكتب العمل، يوٌجو احتمامو إٔب 

حقيقي ُب الوقت نفسو. كالقارئ اغبقيقي لو دكر جوىرمه ُب تأكيل النص األديب، كلذا فإٌف الكاتب ال  قارئ
يهمل القارئ، كلكنو يطالبو أف يساىم مسانبة كاعية كخبلقة، فالقارئ مطالب بأف يساىم ُب عملية اػبلق األديب 

ىو اؼبؤٌلف األٌكؿ للعمل األديب، فإف القارئ عن طريق اخًتاع ىذا العمل الذم يقرؤه . كتشتمل ىذه علىالكاتب ك 
 .اغبقيقي ىو اؼبؤٌلف الثا٘ب ؽبذا العمل، كلكي يكتمل العمل األديب هبب أف يتحوؿ القارئ إٔب مؤٌلف للنص

 : الشخصيات اؼبخلوقة  أك اؼبتخيلةثانًيا
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ة خالقة تساىم ُب عملية اؼبؤلف كالقارئ اغبقيقي بنوعيو: القارئ العادم كالقارئ الناقد، ىم شخصيات حقيقي
اػبلق ك اإلبداع األديب، كىم شخصيات من غبمو كدـ تعيش الواقع بكل جوانبو، تؤثر فيو كتتأثر بو، تغَت ك تتغَت، 
فالكاتب وباكؿ إعادة تشكيل الواقع من كجهة نظره ىو، كما أف القارئ وباكؿ كسوة العمل الفٍت بالرداء الذم 

  .كونت لديو ركاية جديدة من الركاية اليت قرأىايناسب كجهة نظره، فيخرج كقد ت

كُب مقابل الشخصيات اغبقيقية الفاعلة كاػبالقة قبد شخصيات ـبلوقة متخلية، ال كجود ؽبا إال ُب ذىن  
اؼبؤلف أك القارئ الناقد الذم وباكؿ الفصل بُت شخصية اؼبؤلف مثبلن، كبُت شخصية الراكم أك الراكم، كما أف 

لفصل بُت القارئ اغبقيقي كالقارئ اؼبتخيل الذم يطلقوف عليو مصطلح اؼبركم عليو أك اؼبركم عليو، الناقد وباكؿ ا
 :كىذه الشخصيات تشمل

الراكم ىو تلك الشخصية اليت تركم األحداث ُب الركاية، كقد يقـو بالقص بوصفو شخصية داخل  .1
ديب فإنو يستعمل ضمَت اؼبتكلم ُب القص، الركاية، أك من خارجها، فإذا ما كاف شخصية من شخصيات عملو األ

 .أما إذا كجد خارج العمل األديب فإنو يستخدـ ضمَت الغائب

اؼبركم عليو ىو شخص يوجو إليو الراكم خطابو، كىو خلق متخيل كالراكم سبامنا، يستعُت ّٔما الكاتب  .2
 .ُب ربقيق كضعية سردية ما

 :ثة أنواعأما الشخصية من حيث الدكر، فهي تنقسم إٔب ثبل

شخصية رئيسية: كىي اور الرئيسي الذم تدكر حولو أحداث القصة "البطل" كتكوف ُب نفس الوقت  .1
  .ارؾ اػبفي لتلك األحداث

شخصية ثانوية أك مكملة: كيلجأ القاص إٔب استخدامها ُب إدارة بعض األحداث اعبانبية اؼبساعدة على  .2
شخصية البطل كتوضيح معاؼبها عن الطريق الكشف عنها أك معارضتها، تسيَت  اغبدث الرئيسي أك اإلظهار 

فالشخصيات الثانوية أنبيتها كأنبية مللح للطعاـ. كالشخصيات الثانوية غالبنا ما تكوف غَت نامية "مستوية" كىي 
  .تتطلب نوعنا من التوازف بينها كبُت شخصية البطل، حبيث تذكب الشخصيات الثانوية ُب شخصية البطل

الشخوص: كىم يشكلوف اؼبنظر اػبلفي، كالبد من كجودىم ال ستكماؿ الصورة، شريطة أف يظلوا  .3
 . بعيدين عن اإلدراؾ

  :كقد قسم النقاد الشخصيات من حيث الثبات كالتطٌور إٔب

  شخصيات بسيطة أك مسطحة .1
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ة، أك صفة دائمة ال تتغَت كتتسك بالثبات على كجو كاحد من أكؿ القصة إٔب آخرىا، كتقـو حوؿ فكرة كاحد
طواؿ القصة، فبل تؤثر فيها اغبوادث، كللشخصيات الثابتة فائدة كبَتة لكل من الكاتب كالقارئ، فالكاتب 
يستطيع بلمسةو كاحدةو أف يقيم بناء ىذه الشخصية، فهي ال ربتاج إٔب تقدٙب أك تفسَت، كال إٔب ربليل كالبياف، 

ئ، فإنو هبد ُب مثل ىذه الشخصيات بعض أصدقائو كمعارفو الذين كخاصة ُب قصص الشخصيات. أما القار 
  . يقابلهم كل يـو

كالشخصية البسيطة أك ذات اؼبستول الواحد، زبلو من التعقيد كاؼبفاجأة، فبل نتوقع تغيَتنا جوىرينا ُب  
إزاء قضايا  موقفها من األحداث أك الشخصيات األخرل، كىي ال تصور مبو اإلحساس اإلنسا٘ب كتطٌور الفرد

اغبياة كصراعو اؼبستمر ُب سبيل تأكيد كجوده، كيسمى ىذا النوع من الشخصيات "الشخصيات اؼبسطحة" 
كتتمٌيز بطابعها الفكاىي كتساعد على حركة الشخصية اؼبستديرة . كمن أمثلة الشخصية البسيطة، شخصية 

البسيطة ُب حالة استغراؽ، فإهنا تتعقد ُب "الفارس" ك"الراعي" ُب قصص الفركسية، فإذا قٌدـ الكاتب الشخصية 
  . عاطفتها، كتنمو داخلينا كترتبط بصراعو مع آّتمع، فتبدأ ُب التحوؿ إٔب شخصية من الشخصيات النامية

 الشخصية النامية .2

كىي الشخصية اليت ال تبدك للقارئ ُب الصفحات األكٔب، بل تتكشف تدرهبينا، كتتطور بتطور القصة كأحداثها، 
كتتطور نتيجة تفاعلها اؼبستمرمع األحداث . كيطلق عليها بعض النقاد مصطلح الشخصية اؼبتطورة أك الدائرية، 
كىناؾ رابط خفي يربط بُت تطور األحداث  كتطور الشخصيات، كبتفاعلهما معنا ينتج التأثَت الفٍت للقصة ، 

النامية متكافئة مع نفسها، فتبدك منطقية ُب  كيقٌدمها القاص على كبو مقنعو فنينا،"كقد يظهر الكاتب الشخصية
تصرفاهتا، خاضعةن للتفسَت كالتربير" . كما أنو قد يظهرىا معقدةن، فيبدك سلوكها غَت منطقي، فتختلط األمور، 
كالشخصية النامية يكوف تطورىا بطيئنا ُب البداية، "ٍب ال تلبث أف تتقٌدـ ك تكشف عن جوانبها الثرية كلما 

 . "ية، فهي شخصية حافلة بالعواطف اؼبعقدة، كالتغيَتات اؼبفاجئةتطورت اغبكا

كتتمٌيز الشخصية النامية بطابعها الدرامي، فهي تشكل االستثناء الدائم؛ ألهنا ربطم العادة أك تتحطم  
 من أجلها، فهي تكشف حقيقة ذاهتا، كربيل طبيعتها اغبقيقية إٔب دراما، كخبلفا للشخصية اؼبسطحة، فإٌف كبلـ

 . الشخصية النامية حقيقي، بينما كبلـ الشخصية اؼبسطحة ىو حديث مظهرم أك رمزم

كالركاية اغبديثة تسعى إٔب تقليل سيطرة الراكم العآب بكل شيء كتعزيز مكانة الشخصية، فقد ذىب كل  
من (سكولز ككيلوج ) إٔب أف سبب علو شأف منظور الشخصيات يرجع إٔب التطورات الثقافية الكبَتة اليت سبيز ّٔا 

حدة لؤلشياء، كإمبا سبيل إٔب التشعب كالنسبية، العصر اغبديث، حبيث أصبح العقل البشرم ال يبيل إٔب الرؤية  الوا



 

54 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

فكل شيء ُب عصرنا اغبديث لو طابع نسيب، كمع اقًتاب الشخصية من القارئ تزداد تدكرنا كحيوية فيتوىم القارئ 
 . أهنا شخصية حقيقية

 

 الشخضية النمطية (النموذجية) .3

ا منصبنا على الشخصية ذاهتا بوصفها غاية، ىناؾ طريقة ثالثة لرسم الشخصية القصصية ال يكوف االىتماـ فيه
كإمبا يتخذىا القصاص كسيلة إلظهار صفة معينة، أم أف الشخصية عنده تصبو ؾبرد رمز يرمز إٔب صفة من 
، كإمبا تكوف صفات لشخصيات ُب صور  الصفات، أك آلة توضح ظبة من السمات، فبل تكوف شخصياتو رجاالن

 . ية ذاهتا، كإمبا وبس بالصفة  أك السمة اليت يريد الكاتب إظهارىارجاؿ، حبيث ال يشعر القارئ بالشخص

 الشخصية الواقعية .4

كربمل صفات كمزايا آّتمع، كقدأكثر الكتاب من كصفها كأسهبوا ُب تفصل مزاياىا، لكي تبدك مقنعة كحية، 
فهي تتشابو مع الواقع ليس باختبلفهاعن الكل، بل ألهنا منتزعة من ىذا الكل، كينطبق ذلك على األحداث، 

 . بتسلسلها السيب كتدرجها الزمٍت

أما ُب الركاية التيار، فإف الشخصية تقدـ نفسها كتكشف خباياىا بلغة متميزة، فتتبدل ُب كل غبظة  
ـبتلفة عن اللحظات األخرل، كتصطبغ ُب كل غبظة بنفسيتها، كبذلك تكتسب اللحظة خصوصيتها . فركاية 

الصوُب عن اغبقيقة، فهي تقدٙب الشخوص كذكات متفردة تسعى إٔب ربقيق الكماؿ أك اؼبعرفة التيار تلتـز بالبحث 
اؼبتميزة بأساليب مغايرة للطرائق اؼبعهودة، كلذلك يظهر تعامل ىذه الشخوص مع اػبارج مركبا إذا ٓب تعد إٔب 

  .كعيها، كغامضا إذا ٓب يكشف من داخلها

  الشخصية اؼبيتة .5

ذباكزهتا األحداث، كلكنها تصر على صبلحيتها ألف تكوف ىي اإلجابة اؼبناسبة ؼبا تتطلبو  كىي الشخصية اليت
ىذه األحداث، كلذلك فهي تقف حجر عثرة ُب طريق آّتمع، كتسد الطريق ُب كجو كل تقٌدـ فبكن . كىي ُب 

 .ذلك زبتلف عن الشخصية الثابتة اليت تساعد على حركة الشخصيات النامية كتطورىا
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  الشخصية اؼبتناقضة .6

ىذه الشخصية قد تكوف أكثر حيوية كعطاءن ُب دالالهتا النفسية، دبا تقدمو من مباذج من البشر يتفردكف حباالت 
شعورية خاصة، تستحق الدراسة كالتأمل كالكشف، كقد تكوف ىذه اغباالت نتيجة ألمراض نفسية موركثة أك 

 . ف التجاكب مع اؼبد االجتماعيمكتسبة، أك نتيجة لئلحساس باإلحباط، كفقدا

 

 الًتبية اإلسبلمية

 مفهـو الًتبية اإلسبلمية كأىدافها

قاؿ األستاذ ؿبمد رجاء حنفي عبد اؼبتجلي: إف كلمة تربية مأخوذة من "ربا" يربو، دبعٌت "مبا" ينمو، أك "يزيد"، 
لفظ "تربية" إال ُب العصر اغبديث،  كمن معا٘ب الًتبية: بلوغ الشيء كمالو على كجو التدريج. كٓب يعرؼ استخداـ

إذ كاف العرب ُب القدٙب يستخدموف لفظ التأديب، ككانوا يطلقوف على اؼبعلم اسم اؼبؤدب. كلقد كرد مفهـو 
الًتبية دبعناىا اغبديث ُب القرآف الكرٙب ُب موضعُت اثنُت، أحدنبا ُب آية أربعة كعشرين من سورة اإلسراء، كالثا٘ب 

ر من سورة الشعراء. كالًتبية بوجو عاـ ىي تشكيل اذباىات األفراد كفق قيم معينة كإعانتهم على ُب آية شبانية عش
تكوين النظرة السليمة إٔب اغبياة، كىي تقًتف بالتعليم الذم يصقل ملكات ىؤالء األفراد كينمي مواىبهم 

 . كاستعداداهتم ُب شىت آّاالت

ىي تنمية قول اإلنساف الطبيعية كالعقلية كاألدبية كالفنية كقاؿ غريد الشيخ ؿبمد ُب معجمو: الًتبية  
تنميةن تعٌده لنفع نفسو كؾبتمعو، كما تكسبو اعبدارة االجتماعية البلزمة ؼبواجهة ؿبيطو. كعلم الًتبية ىو علم ييعٌت 

وف للمبالغة عند قوؿ بفٌنتثقيف األكالد كهتذيبهم كتنشئتهم . كمنو الربٌا٘ب كىو منسوب إٔب الرٌب، بزيادة األلف كالن
، قبل كبارىا. كالربا٘ب:العآب  ابن األثَت. قاؿ: كقيل: ىو من الرٌب، دبعٌت الًتبية، كانوا ييربٌوف اؼبتعٌلمُت بصغار العلـو
الراسخ ُب العلم كالدين، أك الذم يطلب بعلمو كجو ا . كأصل الرٌب، الًتبية: كىي إنشاء شيء حاال فحاال إٔب 

ؿ: ربٌو كربٌاه كربٌبو، فالربُّ مصدر مستعار للفاعل. كال يقاؿ الرٌب مطلقنا إال  تعأب اؼبتكفل حد التماـ، يقا
(  . دبصلحة اؼبوجودات ، قاؿ تعأب: (بلدة طٌيبة كربّّ غفوره

أما الًتبية اإلسبلمية، فجاء معناىا تنمية ملكات الفرد كقدراتو على اختبلفها من أجل بلوغ كمالو العقلي 
سي، كتنمية قدرات آّتمع كذلك من أجل ربقيق تطور أفضل، كتقدـ اجتماعي أكمل، كفق اؼببادئ كالقيم كالنف

 . اإلسبلمية
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 األىداف التربوية

كتنقسم األىداؼ الًتبوية إٔب قسمُت رئيسُت نبا (األىداؼ األغراض)، ك(األىداؼ الوسائل). القسم األكؿ 
ليت يراد من الًتبية إقبازىا كربقيقها على اؼبستويات الفردية كاالجتماعية يشتمل على األغراض كاؼبقاصد النهائية ا

كالعاؼبية. أما الثا٘ب فهو الذم وبتوم على الوسائل كاألدكات الفعالة لتحقيق األكؿ (األىداؼ دبعٌت األغراض). 
من األمنيات كال غٌت ألم من القسمُت عن اآلخر. فػاألكؿ أم األىداؼ دبعٌت األغراض دكف كسائل؛ نوع 

البعيدة اؼبناؿ، كالتطلعات اؼبعوقة لئلقباز، كالثا٘ب أم األىداؼ دبعٌت الوسائل دكف أغراض؛ تنقصها الدكافع اركة 
كالغايات اؼبوجهة. فمثبلن تعليم درس من التاريخ ىو ىدؼ من (األىداؼ الوسائل) اليت توصل إٔب ىدؼ هنائي 

 . انُت ا ُب االجتماع البشرممن (األىداؼ االغراض) كىو الكشف عن قو 

كإذا نرل اليـو تربية آّتمع اؼبعاصرة اليت قد أخذت كثَتا من نظاـ الًتبية اغبديثة الغربية، فًتاءت لنا  
مشكلة خطَتة ُب أىدافها أم أف بعضهم يبيلوف إٔب "األىداؼ الوسائل"، بل ذىبوا إٔب أف "األىداؼ األغراض" 

كالتقدـ كمعطلة للكشف كاالبتكار. ُب مسئلة "تسخَت البحر" مثبلن ُب قولو تعأب: (ا معوقة لعمليات النمو 
الذم سٌخر لكم البحر لتجرم الفلك فيو بأمره، كلتبتغوا من فضلو كلعلكم تشكركف) . ككذلك ُب آية أربعة عشر 

اغبلية" فقط، بزعمهم أف من سورة النحل، أهنم قد كقفوا عند"جرياف الفلك" ك"أكل اللم الطرم" ك"استخراج 
ىذه األىداؼ من كسيلة "التسخَت"، ال ربتاج إٔب أمثاؿ "شكر ا" ك"اإليقاف با" ك"اغبمد ". فهي ُب 
حقيقتها كسائل ببل غايات. كنظَته من بعض اؼبسلمُت الذين يركف الصبلة كالزكاة كالصياـ كغَتىا ىدفنا ككسيلة، 

"  ىدؼ لػوسيلتو (إنزاؿ القرآف) اليت ربقق ّٔا ىدؼ هنائي كىو "لعلكم دكف ىدؼ هنائي. أم أف "االىتداء
 .تفلحوف" ىكذا كصف اؼبتقُت قد ذكرتو اآليات اػبمسة األكٔب من سورة البقرة ُب سلسلة منسجمة متجهة

أما الًتبية اإلسبلمية، فرأت اآليات سلسلة متدرجة متناسقة من أىداؼ التسخَت، أم كل حلقة ُب ىذه  
سلةىي كسيلة إٔب ما بعدىا حىت تبلغ اغبلقة األخَتة اليت تشكل الغاية كاؼبقصد النهائي. فػػ"جرياف الفلك" السل

ىدؼ لػػ"تسخَت البحر". كىذا "التسخَت" ىو كسيلة لتحقيق ىدؼ يليو ىو "االبتغاء من فضل ا"، كىذا 
 كلمة أخرل، مهما تفرعت كتعددت اؽبدؼ الثا٘ب كسيلة لتحقيق اؽبدؼ النهائي كىو "شكر الناس ". ُب

األىداؼ أك الوسائل، فإهنا تنتهي إٔب ىدؼ هنائي كاحد ىو "شكر ا كعبادتو". بسبب ىذه الوحدة ُب اؽبدؼ 
 . الًتبوم النهائي كاف كصف ؿبور العقيدة اإلسبلمية بالتوحيد
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 التربية اإلسالمية بالقصة

كاؽبا أك ألواهنا ُب التعبَت عن شخصية اإلنساف كاالنفعاالت كانت القصة كسيلة من كسائل الًتبية بتعدد أش
النفسية كالظواىر االجتماعية أك السياسية كغَتىا. كالقصص القرآنية أصبحت كسيلة مفضلة فبيزة ُب الًتبية 

دباء اإلسبلمية اليت تعطي تأثَتنا كجدانينا عميقنا ُب نفوس الذين يتعمقوف كيتدبركف فيها.ىكذا نرل الشعراء كاأل
اؼبسلمُت إثر نزكؿ القرآف بقصصو اؼبعجزة قد تأثركا ّٔا تأثٌػرنا ضخمنا حىت نشأتأبياهتم الشعرية أك أعماؽبم األدبية 
تتفاعل مع عاطفة اإلنساف بقيم إسبلمية سامية، كال يقل منهم أف يتخذكىا كسيلة الدعوة بفن من فنوهنا اؼبتنوعة 

سامعوف. فما ىو السبب من انفعاؿ النفس أك انبعاث اػبياؿ كالعاطفة ؽبذه اعبذابة قد استغرؽ فيو القارؤكف أك ال
اؼبشاىد كاغبوادث اؼبعربة من موقف إٔب موقف، من حاؿ إٔب حاؿ، كمن شخصية إٔب شخصية ؟ ىا ىو سحر 

 .يسحر النفوس

زكؿ ! كأيا  أيا كاف األمر فسحر القصة قدٙب قدـ البشرية، كسيظل معها حياهتا كلها على األرض .. ال ي 
 –كاف األمر فبل شك أف قارئ القصة كسامعها ال يبلك أف يقف موقفنا سلبينا من شخوصها كجوادثها. فهو 

يدرس نفسو على مسرح اغبوادث. كيتخيل أنو كاف ُب ىذا اؼبوقف أك ذاؾ، يركح  –على كعي منو أك غَت كعي 
 . لكو اإلعجابيوازف بُت نفسو كبُت أبطاؿ القصة فيوافق، أك يستنكر، أك يب

كاإلسبلـ يدرؾ ىذا اؼبيل الفطرم إٔب القصة، كيدرؾ ما ؽبا من تأثَت ساحر على القلوب، فيستغلها  
لتكوف كسيلة من كسائل الًتبية كالتقوٙب. كىو يستخدـ كل أنواع القصة: القصة التارىبية الواقعية اؼبقصودة 

 سبثل كاقعة بذاهتا، كلكنها يبكن أف تقع ُب أم غبظة من بأماكنها كأشخاصها كحوادثها، كالقصة التمثيلية اليت ال
 . اللحظات كُب أم عصر من العصور

كالقرآف الكرٙب يستخدـ القصة عبميع أنواع الًتبية كالتوجيو اليت يشملها منهجو الًتبوم: تربية الركح،  
بية بالقدكة كالًتبية باؼبوعظة. فهي كتربية العقل، كتربية اعبسم؛ كالتوقيع على اػبطوط اؼبتقابلة ُب النفس؛ كالًت 

حافلة بكل أنواع  –على قلة عدد األلفاظ اؼبستخدمة ُب أدائها  –سجل حافل عبميع التوجيهات، كىي كذلك 
التعبَت الفٍت كمشخصاتو: من حوار إٔب سرد إٔب تنغيم موسيقي. إٔب إحياء للشخوص، إٔب دقة ُب رسم اؼببلمح، 

 . ظبة ُب القصة لتوجيو القلب للعربة، كالتوقيع عليو بالنغم اؼبطلوبإٔب اختيار دقيق للحظة اغبا
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  القيم التربوية اإلسالمية في شخصيات قصة "رحلة ابن فطومة" لنجيب محفوظ

 نبذة رواية "رحلة ابن فطومة " لنجيب محفوظ

ؿببوبتو إٔب دار اعببل حبثنا ـ) عن رحالة عريب ىاجر من ببلده بعد فشلة ُب الزكاج من 1983ربكى ىذه القصة (
عن الكماؿ ك العدالة اؼبفقودين ُب ببلده. يشجعو على ذلكأستاذه الذم فشل ُب إكماؿ الرحلة بسبب اغبرب 
اليت كانت تدكر بُت الببلد اؼبتجاكرة. كيبر ُب رحلتو على عدة ببلد كبتعطل ُب رحلتو أكثر من مرة بسبب زكاجو 

اؼبشرؽ حيث يلتقي بعركسة كيتزكجها كينجب منها طبسة أطفاؿ. كلكنو يفرؽ كسجنو. يبر ُب رحلتو على ببلد 
بينو كبينهم بسبب ؿباكلتو تعليم أطفالو عقيدتو. شببعد ذلك يرحل إٔب البلد التالية كىي ببلد اغبَتة. يرل فيها أف 

إحدل السبايا  اؼبلك يعترب سبثيل  كتدكر حرب بُت اغبَتة كاؼبشرؽ كتنتصر جيوش اغبَتة كتصبح عركسة
كيشًتيها. كلكن اغبكيم األكرب للملك يريدىا لنفسة فيتسبب ُب دخوؿ ابن فطومة إٔب السجن اؼبادة عشرين 
عامنا. يقـو انقبلب على اؼبلك اغبإب كيأٌب ملك جديد ك وبرر ابن فطومة. يًتؾ دار اغبَتة راحبل إٔب "ببلد 

ة كإف كل الديانات تتعايش ُب البلد دبا فيها اإلغباد. يتزكج اغبلبة" حيث هبد إف الشعوب شديدة اغبرية الديني
للمرة الثانية من سامية كىي فبرضة كينجب منها. يرحل إٔب دار األماف حبثنا عن استكماؿ رحلتو كيرل ُب دار 

و األماف إٌف كل فرد مشجع على التجسس على صاحبو. ك إٌف كل فرد ال وبق لو إبداء آرائو ُب غَت ؾبالو ك عمل
ٍب يًتكها راحبل إٔب ببلد الغركب اليت تعترب اطة النهائية قبل كصولو إٔب دار اعببل كمنها يرحل إٔب دار اعببل 
بسبب اغبرب الدائرة كبعد سفر شهر متواصل يصل بوابات دار اعببل كعندىا يصل إٔب هناية الركاية كيًتؾ القارئ 

 .الستنتاج النهاية

 

 لة ابن فطومة" لنجيب محفوظتحليل الشخصيات في قصة "رح

بالنسبة إٔب ىذه القصة ردبا قد استلهم "ؿبفوظ" رحلة ابن بطوطة الشهَتة، للرحالة األشهر ُب التاريخ العريب، 
ا اغبج كقضي 1326"ابن بطوطة الطنجي" رحالة القرف الرابع عشر اؼبيبلدم، الذم غادر طنجة سنة  ـ قاصدن

أف يعود إٔب كطنو بأخبار اؼبمالك كاؼبسالك كأخبار البشر كالعباد ُب كل طبسة كعشرين عامنا من الًتحاؿ قبل 
  .الببلد اليت قاـ بزيارهتا كالتجوؿ فيها

كما ىو اؼبعركؼ ركز "ابن بطوطة " اىتمامو على كصف اغبياة االجتماعية كالدينية للبلداف اليت زارىا,  
. أما "قبيب ؿبفوظ" فقد ذباكز ذلك كلو، كىو فتحدث عن عادات الناس كتقاليدىم، كعباداهتم، كمقدساهتم
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يكتب ركايتو على شكل رحلة، فجاءت "رحلة ابن فطومة" مؤلفة من بداية يبثلها "الوطن"، كهناية سبثلها "دار 
 .اعببل"، كطبسة ببلد بينهما، ىي ببلد اؼبشرؽ، كببلد اغبَتة، كببلد اغبلبة، كببلد األماف، كببلد الغركب

فوظ البلداف اليت زارىا بطل الركاية "ابن فطومة" ترتيبنا يستند إٔب تعدد األنظمة كقد رتب قبيب ؿب 
السياسية ك االجتماعية كالدينية، كيراعي مستول التطٌور كالتقٌدـ، فالوطن، كىو مسقط رأس الرحالة يبثل (دار 

ؼبشرؽ) كثنية، كبدائية،كبلداف اإلسبلـ) اليت تشيع فيها مظاىر التخلف، كاالكبطاط، كالظلم، كاالستبداد، ك(دار ا
القارة اإلفريقية، ك(دار اغبلبة) سبثل البلداف الرأظبالية، ك(دار األماف) سبثل البلداف االشًتاكية، أما (دار الغركب) 
فهي "اؼبطهر" الذم ال بد من عبوره للوصوؿ إٔب (دار اعببل) اليت سبثل حلم اإلنساف ُب ذباكز النقص الذم يعتور 

 .خرل؛ الواقع ك اغبياة، كالوصوؿ إٔب اؽبدؼ النهائي، كىو السعادة اؼبطلقةأك الكماؿالببلد األ

كىذه أحداث الركاية تدكر ُب جو مشابو ؼبا كاف ُب ركاية (ليإب ألف ليلة)، مدينة ذبارية إسبلمية  
الفًتة الوسيطة  مزدىرة، قد تكوف القاىرة أك بغداد أك دمشق أك أم حاضرة من حواضر العآب اإلسبلمي ُب تلك

 .من تاريخ اإلسبلـ

كحذا "قبيب ؿبفوظ" حذك ابن بطوطة ُب رحلتو، فبطل الركاية "قنديل بن ؿبمد العنايب" الشهَت "ابن  
فطومة" نسبة إٔب أمو، يقـو برحلة يزكر خبلؽبا بلداننا كثَتة ىي: (الببلد اؼبشرؽ)، ك(ببلد اغبَتة)، ك(ببلد اغبلبة)، 

 .بلد الغركب)، كيصف أثناء ذلك مشاىداتوك(ببلد األماف)، ك(ب

بوصف اغبياة الدينية كاالجتماعية كالسياسية للبلداف اليت  –كما فعل ابن بطوطة    –كقد اىتم قنديل  
 .زارىا ُب رحلتو

ا أهنا ببلد كثنية، يعبد أىلها القمر، كفيها النساء   يتحدث "ابن فطومة" عن ببلد (اؼبشرؽ) موضحن
سبامنا كما كلدهتم أمهاهتم، كالعرم عادة مألوفة ال تلفت نظرنا، كال تثَت اىتمامنا، كاألجساد كباسية كالرجاؿ "عرايا 

اللوف، كبيلة ال من رشاقة، كلكن من قلة الغذاء فيما يبدك كإف غلب عليهم الرضى بل كاؼبرح . "ٍب يتحدث عن 
ف فًتة تطوؿ أك تقصر، ٍب تفًتقاف، عاداتالزكاج، حيث يقدـ األب ابنتو للشاب الذم يعجب ّٔا، فيقضيا

: "كدار اؼبشرقعبارة عن  فتستحوذ الفتاة على الطفل الذم ينسب إليها. ٍب يتحدث عن النظاـ السياسي قائبلن
عاصمة كأربع مدف لكل مدينة سيد، ىو مالكها، يبلك اؼبراعي كاؼباشية كالرعاة، الناس عبيده، ىبضعوف ؼبشيئتو 

 . "مننظَت الكفاؼ من الرزؽ كاأل

  :كيصف "ابن فطومة" ُب رحلتو ما شاىده ُب (ببلد اؼبشرؽ)، ُب ليلة عبادة القمر 
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ا، فهلل " ا من الناحية اؼبقابلة عظيمنا جليبلن عذبنا كاعدن كما إف غابت الشمس ُب ناحية حىت هتادل البدر صاعدن
العارية الباسطة أذرعها كأمبا  الناس حىت ذعرت الطيور ُب اعبو. مضى يصعد مرسبل ضوءه الذىيب على األجساد

لتقبض على الضوء السابح. كمر كقت غَت قصَت ُب صمت خاشع حىت استقر القمر ُب كبد السماء، عند ذلك 
ند صوت منذر طويل عن بوقفي مكاف ما فانشق طريق ُب مشاؿ الدائرة موسعنا لقادـ كقور، كازداد الصمت 

ا، ٍب ترؾ عصا ه تسقط عند قديبو، كرفع رأسو، كذراعيو كبو القمر، فتبعتو اآلالؼ صمتنا، كلبث الرجل فًتة جامدن
اؼبؤلفة من األذرع. كصفق بيديو فانطلق بقوة كمشوؿ، فكأف األرض كالسماء، كما بينهما قد شراكت فيو منتشية 

لة بدكم بسكر الغناء ككجد العاشقُت. كانسربت إٔب أعماقي نغمة مفعمة باغبرارة، فبيزة الوحشية كاػبشونة، ؾبل
كأصداء، فجاش صدرم بانفعاالت ترتعش باللذة كالرىبة، كتصاعدت لذركة االنفجار، ٍب أخذت ُب اؽببوط 
الوئيد، خطوة ُب أثر خطوة، حىت استنامت للهدكء كغاصت ُب الصمت. كأنزؿ الكاىن ذراعيو كنظر فيما أمامو 

ىاىو اإللو يتجلى  جبمالو  -سراه، كأنشأ يقوؿ :فتبعتو األذرع، إليو األعُت. كالتقط بوقار عصاه فقبض عليها بي
كجبللو، وبضر ُب ميعاده، ال يتخلى عن عباده، فنعم اإللو كىنيئنا للعباد. ندت عن البحر ايط نبهمة شكر، 

إنو يقوؿ لنا ُب دكرتو أف اغبياة ال تعرؼ الدكاـ، كأهنا كبو ااؽ  تسَت، كلكنها طيبة  -فواصل الكاىن حديثو : 
يب، كبسمة للباسم، فبل تبددكا ثركهتا ُب اغبماقة. انطلقت من اغبناجر زغاريد كالشهب، كصفقت األيدم للط

 . "على إيقاع راقص

كاستمر الكاىن يقوؿ: "حذار من اػبصاـ، حذار من الشر، اغبقد يفرم الكبد، النهم يتخم البطن  
 . "الوساكسبالرضى كهبلب الداء. الطمع ىو كباؿ، امرحوا، كالعبوا، كانتصركا على

تتخذ العبلقة بُت ركاية "رحلة ابن فطومة" ك "رحلة ابن بطوطة" أشكاالن متعددة، فعلى مستول العنواف  
اختار "قبيب ؿبفوظ" لركايتو عنواننا يتناص مع مؤلف بعينو، ىو (رحلة ابن بطوطة) كإذا انطلقنا من أٌف قبيب 

ا ىو الركاية، خلصنا إٔب أنو يكتب (ركاية على شكل رحلة)ؿبفوظ ال يكتب "رحلة "، كإمبا يكتب نوعنا جد  .يدن

كإذا كاف ىدؼ "ابن بطوطة" من رحلتو ىو أداء مناسك اغبج، فإف الدافع إٔب قياـ "ابن فطومة" برحلتو  
؛ اإلنقاذ الوطن من األمراض اليت غبقت بو. يقوؿ للشيخ ضبادة السبكي: "من أجل  ىو ربصيل اؼبعارؼ كالعلـو

ت برحليت يا شيخ ضبادة، أردت أف أرل كطٍت من بعيد، كأف أراه على ضوء بقية الديار، أستطيع أف ذلك قم
 . "أقوؿ لو كلمة نافعة
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كىو يسعى لتخليص كطنو  –كؼبا كاف كطن ابن فطومة متخلفنا، كأىلو جاىلُت، فإف الرحالة ابن فطومة  
اعبماعي، كىو بذلك، يقف على النقيض من "ابن إمبا يسعى إٔب اػببلص  –فبا ىو فيو، بتقدٙب اؼبعرفة لو 

 .بطوطة" الذم سعى ُب رحلتو إٔب اػببلص الفردم؛ باغبج إٔب بيت ا

 

 الصراعات في قصة "رحلة ابن فطومة" لنجيب محفوظ

كانت الشخصية ترتبط باغبدث أك الصراع ُب الركاية ارتباطنا قريبنا، فبل بد أف نتعرؼ األحداث أك الصراعات 
مونة ُب ىذه الركاية. فتحتوم ىذه الركاية على اغبدث كالصراع كالذركة اليت تتصور سلسلة األحداث ُب اؼبض

 .حبكة الركاية

 :اغبدث أكالصراع األكؿ

أف هبعل حليمة  –ىو اؼبلك الثالث ُب ذلك العصر  –حينما خطب قنديل حليمة كجعلها زكجة، فجأة قرر الوإب
قبل اػبطوبة من الوإب. كتسبب ىذه القلق كاألٓب  –الشيخ عدٕب الطنطاكم –زكجتو الرابعة. ككاف أبو حليمة

الشديد ُب قلب قنديل حىت يهمس ُب ذىنو أف الدين خانو، كأمو كحليمة خانتاه، فأال لعنة ا على ىذه الدار 
نفسو، مركرنا بأناس  الزائفة. ٍب بداكل شيء كاغبنا، كبدءا من أبسط األفراد مثل الشيخ عدٕب الطنطاكم حىت الوإب

كمعامبلت تستحق الطوفاف ليحل ؿبلها عآب جديد نظيف. ٓب يتأثر بعطف أمو كحزهنا، كال حكم الشيخ مغاغة 
  . اليت ذرىا عليو، فبدت لو الدنيا صفراء كريهة ال ربتمل كال تعاشر

جا ُب قلب قنديل ألف نستطيع أف نقوؿ أٌف ىذا الصراع النفسي؛ ألنو يتعلق بشعور اغبزف كالغضب اؼبمتز  
  .قلبو رفص على ما حدث

 :اغبدث أك الصراع الثا٘ب

أم بعد الفرؽ مع زكجتو (حليمة) ُب قريتو،  –عركسة  –حدث ىذا الصراع حُت أكد قنديل إٔب زكجتو الثانية 
، يعٍت أراد قنديل أف  عن تربية كتأديب أكالده أنو أراد أف ينقذ ركحهم كما يتمٌت أف ينقذ ركح زكجتو ذات يـو

أم يعبدكف بدرنا كامبلن كوبملهم  -اؼبشرؽ –ر يأدب أكالده كىبرج زكجتو من الكفر كعادات القـو ُب تلك الدا
ا، فبدت صارمة عنيدة حىت جزع قنديل  إٔب اإلسبلـ، بل رفضت عركسة كردت بكبلـ أهنا لن ظبحت لو ّٔذا أبدن
خوفنا على حبو. كعرؼ أبو عركسة تلك اغبديثة فغضب كطرد قنديل من قريتو أم من اؼبشرؽ. ٍب خيل إٔب أف 

. فظهر القلق ُب نفس قنديل كقاؿ "البناء مهدد باالهنيار". فجأة جاء ضابط شرطة كأراد النبأ تسرب إٔب اػبارج
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أف يسجن قنديل على ما فعل، ٍب قاؿ لقنديل أف أمر السيد صدر بالتفرقة بينو كبُت رفيقتو كأبنائها، كأف يرحل 
ىت تلحق بالقافلة. على عن اؼبشرؽ مع أكؿ قافلة. كلكن قنديل ؿبجوز مع ضابط شرطة كسيظل ربت اغبراسة ح

ا جدِّا كال يشد على ؿبابس دموعو   . ما حدث، يكوف قنديل حزننا شديدن

فهذا الصراع يسمى بالصراع االجتماعي؛ ألف الصراع حدث بُت قنديل كأمر السيد ُب تلك الفًتة، أم  
جوانبها كيؤمن أـ السيد كىي اغبرية ُب اغبياة كُب كل  -غضب أمر السيد كزعم أف قنديل أىاف دينو أك عقيدتو 

كىذه العقيدة الضالة عند اإلسبلـ. كُب الوقت نفسو ال ينكىر  كجود  -كقومو العقل إؽبهم ك اغبرية رسوؽبم 
الصراع النفسي بُت قنديل كعسورة كأبيها. كنستطيع أف نقوؿ ىنا أف الذركة من تللك األحداث ىي حينما 

 .السجن لعدة سنوات حىت بلغ شيخوخوييكىلَّف قنديل معاناة ثقيلة كىي يقبع ُب 

 

 أنواع الشخصية في قصة "رحلة ابن فطومة" لنجيب محفوظ

قد تصورت لنا عدة شخصيات ُب ىذه القصة حيث تلعب دكرنا مهما ُب تسلسل الركاية من فصل إٔب فصل 
نوية أك الزائدة. آخر. كانت الشخصية ُب ىذه القصة تيصنَّف إٔب نوعُت نبا الشخصية األساسية كالشخصية الثا

فالشخصية األساسية ىي الشخصية اليت تكوف البطل األساسي من البداية إٔب النهاية. فمن الشخصيات 
 .األساسية ىنا ىي قنديل ؿبمد العنايب، ٍب عركسة ألهنا ذيكرت أحياننا ُب كل جزء أك فصل من القصة

ين يتفاعلوف مع الشخصية األساسية. أما الشخصية الثانوية، فهي اليت تكوف أبطاال زائدةن أك الذ 
 :فنستطيع أف نذكر ىنا الشخصيات الثانوية ُب كل جزء من القصة كىي ُب طبسة جزكء

ُب الوطن، منها:فطومة األزىرم: كىي أـ قنديل، كالشيخ مغاغة اعببيلي: ىو أستاذ قنديل الذم علمو   .1
اليت وببها قنديل كتزكجها، كالشيخ عدٕب  الطنطاكم: ىو أبو العلـو الدينية كالعلـو اإلنسانية، كحليمة: كىي اؼبرأة 

حليمة، كالوإب: كىواؼبلك الثالث الذم يبلك السلطة اؼبطلقة كال يقدر أحد على يعارضو، ٍب القا٘ب ضبديس: كىو 
 .صاحب القافلة الذم يرافق قنديل ك يؤدم رحلتو إٔب دار اؼبشرؽ

ىو لببة من الرفاؽ التجار أم أربع أشخاص الذين يتفاعلوف مع ُب دار اؼبشرؽ، منها: أصحاب قافلة: ك  .2
قنديل ُب اغبوار حُت توقفوا للصبلة ُب رحلتهم إٔب اؼبشرؽ، كاؼبدير اعبمرؾ: كىو الذم رحب كصوؿ القافلة 
بصوت جهورم كىي اإلعبلف لكل قافلة اليت دخلت إٔب اؼبشرؽ، كدليل يدؿ طريقنا إٔب الفندؽ، كفاـ : صاحب 

ؽ، كالكاىن: أم كاىن القمر الذم يتفاعل مباشرة مع إؽبو (بدر كامل) ُب عبادة قومهم، كعركسة: اؼبرأة ُب الفند
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اؼبشرؽ اليت بدلت مكانة حليمة ُب قلب قنديل على الرغم من أنو متفرقة معو ُب اؼبستقبل، كأبو عركسة كىو 
ة الذم ال ىيمنة على أحد منهم، ٍب ضابط الذم قدـ عركسة لقنديل ألكؿ كىلة، كأمر السيد : كىو أكرب الساد

 .شرطة :كىو الذم أمره أمر السيد ألف يعتقل كيسجن قنديل

ُب دار اغبَتة، منها: ىاـ: كىو صاحب الفندؽ ُب دار اغبَتة، كصاحب قافلة: كىو الذم دعا قنديل   .3
اؼبقربُت إٔب اإللو، كمدير  أف يستمر رحلتو مع قومو إٔب دار اغبلبة، كاغبكيم ديزنج: كىو رجل قوم كىو من

الشرطة: كىو الذم يتهم قنديل بالسخرية من دين دار اغبَتة، أم الدين الذم يعبد ملك اإللو، ىوه اػبالق كىو 
 .اؼبلك

ُب دار اغبلبة، منها: قلشم: كىو مدير الفندؽ، كالشيخ ضبادة السبكي: كىو أىل حلبةالصميمُت الذم   .4
ية: كىي كريبة الشيخ ضبادة السبكي كىي طبيبة أطفاؿ دبستشفى كبَت، كىي زكجة يقابلو قنديل ُب اؼبسجد، كظب

 .قنديل ُب اغبلبة، كمرىم اغبليب: كىو حكيم ُب دار اغبلبة الذم ذك مكانة عالية كرئيس البلد

ُب دار األماف، منها: فلوكة: كىو مرشد كمندكب مركز السياحة، ىوه الشخص الوحيد الذم ييصور   .5
 .ُب ىذا اعبزء كالذم يتعامل مع قنديل مباشرة كييذكر

ُب دار الغركب، منها: الشيخ الذم يعلم الغناء صباعة من نساء كرجاؿ كىو صاحب آّلس، كالقائد:   .6
كىو من جيش دار األماف، كصباعة من نساء كرجاالستعدت نفوسها لرحلة إٔب دار اعببل (دار الكماؿ كىو الدار 

 .رحالة)اؼبرغوبة ُب رحلة ال

فمن اؼببلحظ أٌف ىناؾ ستة أماكن أك ديارات أساسية؛ مكاف كاحد يولد فيو قنديل كأنشأ، كىو الوطن  
الذم ييسمى بدار اغبكمة أك دار اإلسبلـ، كطبسة ديار زارىا قنديل ُب رحلتو عرب سنوات، كىي: دار اؼبشرؽ، 

ألماكن اػباصة اليت زارىا قنديل أحياننا ُب رحلتو إٔب كل كدار اغبَتة، كدار اغبلبة، كدار األماف، كدار الغركب. أما ا
دار، منها: اؼبكاف الذم يتوقف فيو قنديل كقافلة للطعاـ كالوضوء كالصبلة كالسمر، كالفنادؽ، كاألسواؽ، كقصور 

ة، اؼبمالك، كالطرؽ ُب كل دار، كمعبد قـو اؼبشرؽ، كاؼبسجد ُب دار اغبلبة، كالسجن ُب دار اؼبشرؽ كدار اغبَت 
كأرض معشوشبة نثرت على أديبها أشجار النخيل كالفاكهة من البشر، كتتخللها عيوف مياه كحبَتات، كىذا اؼبكاف  

 .كما صٌور ُب دار الغركب، كالصحراء األكسع كأهنا ببل هناية كىذا اؼبكاف ُب دائرة قبل دار اعببل

ؿ (الوطن) كىي بيت قنديل: مكاف كىناؾ أماكن أخرل ذكرىا اؼبؤلف ُب تصوير القصة ُب اعبزء األك  
يدرس فيو قنديل العلـو إٔب أستاذه الشيخ مغاغة اعببلي، كبيت حليمة: مكاف متهرء حيث خطبها قنديل فيو. 
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كُب اعبزء الثا٘ب (دار اؼبشرؽ) ذيكر ميداف اؼبكوس: دائرة ُب كطن قنديل، كىو اؼبكاف الذييتوقف فيو قنديل كقافلة 
 .كالسمر ُب رحلتهم إٔب دار اؼبشرؽ، كفندؽ فاـ ُب اؼبشرؽ للطعاـ كالوضوء كالصبلة

 

 القيم التربوية اإلسالمية في شخصيات قصة "رحلة ابن فطومة" لنجيب محفوظ

ـى الشيء. كالقيمةي: شبني الشيء بالتقوٙب. تقوؿ:  – value – كالقيمة كاحدة القيم، كأصلو الواك، ألنو يقـو مقا
انقاد الشيءي كاستمٌرت طريقتيو فقد استقاـ لوجهو.  كقيمة اإلنساف: قامتيو، طوليو.  ىي تقاكموه فيما بينهم، كإذا 

أنبية كربل ُب حياة البشر لبناء الفرد كآّتمع. كالقيم الًتبوية اإلسبلمية اليت جاءت ّٔا القصة تنعكس من 
مة تتضمنها قصة "رحلة ابن شخصيات أبطاؽبا الرئيسة أك الثانوية. ففي ىذا البحث قدـ الباحث عدة قيم مه

 :فطومة" لنجيب ؿبفوظ  كما يلي

 قيمة التعلم كالتعليم

ظهرت ىذه القيمة ُب تفاعل قنديل مع أستاذه ُب ؿبادثة أنيسة أم حينما سأؿ قنديل أستاذنبغاغة اعببيلي عن 
. ككذلك ما طلب  اإلسبلـ بقولو: "إذا كاف اإلسبلـ كما تقوؿ فلماذا تزدحم الطرقات بالفقراء كاعبهبلء ؟"

كعن  –كىي ديار كثنية عند أستاذه  –قنديل ألستاذه أف يتحدث لو عن زيارتو إٔب ديار: اؼبشرؽ كاغبَتة كاغبلبة 
دار الكماؿ ُب سر مغلق (دار اعببل). ككاف أستاذه يرٌده بشغف. فبهذه اادثة اؼبثَتة حصل قنديل معلومات  

 .كثَتة مفيدة

 مقابلة مهمة مؤثرة بُت قنديل كإماـ اؼبسجد ُب دار اغبلبة (الشيخ ضبادة كردت ىذه القيمة أيضنا ُب 
السبكي) بعد قاما بصبلة الظهر صباعة ُب اؼبسجد. قد حصل قنديل معلومات كثَتة حوؿ دار اغبلبة من الشيخ 

ن الوثنيُت ُب الذم أخرب لو عن "حرية" كما يلقب أىل اغبلبة مكاهنم دار اغبرية اليت ذبمع فيها ديانات كقلة م
بعض الواحات، كعن نظامفي انتخاب رئيس الدكلة، كعن حكم نسيب ؿبيط ّٔا . تارة سأؿ قنديل للشيخ، كتارة 
قٌدـ رأيو. كقع تبادؿ اآلراء بينهما ُب جو أنيس. كانتهى اغبديث بينهما إٔب بياف قنديل عن برنامج رحلتو كما 

 .ها مؤثرةسألو الشيخ فدعا لو. قيمة التعلم كالتعليم في
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 قيمة الجهاد واالجتهاد

ذبسدت قيمة اعبهاد ُب عـز قنديل القوم الذم أراد أف ينشأ كلده األكرب ُب تربية إسبلمية، أم أف ينقذ ركح 
كلده كركح زكجتو (عركسة) من ظل الكفر كجاىلية اؼبشرؽ، كما جاىر بو لزكجتو: "إ٘ب أنقذ ركحو كما سبنيت أف 

 . ".. أنقذ ركحك ذات يـو

كبذؿ قنديل جهده أف يرحل إٔب ديار رحالة كطالبنا عدؿ اغبياة كسعادهتا كعهد أف يعود إٔب كطنو  
بإصبلحو. كقد جاىر قولو بتصميم: "ليس ىذا بالكثَت على طالب اغبكمة، أريد أف أعرؼ، كأف أرجع إٔب كطٍت 

اغبلبة: "قمت برحليت يا شيخ ضبادة،  اؼبريض بالدكاء الشاُب" . كأٌكد ىذا أيضنا للشيخ ضبادة السبكي ُب دار
أردت أف أرل كطٍت من بعيد، كأف أراه على ضوء بقية الديار، لعلي أستطيع أف أقوؿ لو كلمة نافعة .." . كيبدك 
اجتهاده ُب طلب العلم ىدفنا من أىداؼ رحلتو كما قاؿ غبكيم اغبلبة (مرىم): ".. كلكٍت ؿبب للمعرفة، كمن 

لة .." . كأٌكد مرارنا ىدفو النهائي اغبقيقي كرحالة بقولو: "دار اعببل ليست بغاييت أجل ذلك قمت ّٔذه الرح
 . ".. األخَتة، كلكٍت أرجو أف أرجع منها إٔب كطٍت بشيء يفيده

ُب اعبزء األخَت ؽبذه القصة قد أخربنا عن إرادة قنديل للوصوؿ إٔب الدار األخَتة، دار اعببل أم دار  
تسبلـ كملل. فحينما غادر إٔب تلك الدار مع قافلة دار الغركب دبسافة طويلة أسابيع الكماؿ، ال يػأخذىا اس

كأسابيع كمركا بصحراء عريضة كأهنا ببل هناية حىت توقفوا ُب سفح اعببل كىو مكاف انتهى سَت القافلة بأصباؽبم. 
ىذه اؼبشقة الشديدة قرر قنديل  كالرحلة ستستمٌر باألقداـ بسبب اؼبمر اعببلي الضيق ال يتسع لناقة أك صبل. ففي

أف تكمل مغامرتو األخَتة بعزيبة ال تقهر . فها ىو عـز قوم كاجتهاد متُت متدفق ُب قلب صاحب الرحلة 
 .للوصوؿ إٔب دار العدؿ كاغبرية كالنقاء الشامل كما صٌور لو مدرب اغبائرين ُب ؾبلسهم ُب دار الغركب

 

 قيمة اإليمان والدعوة

مة عن قوؿ أـ قنديل لقنديل: "كأنك ال ترل إال اعبانب القبيح من اغبياة ! كقوؽبا أيضنا: ا انعكست ىذه القي
صانع كل شيء، كلو ُب كل شيء حكمة .."، كاستمٌرت قوؽبا تنصح قنديل دبا أصاب: "ا يطالبنا بالرضا ُب 

، أم إف التعبَت يقوم اإليباف خبالق  صبيع األحواؿ". تبدك لنا عبارات عميقة منبثقة من شخصية أـ اؼبربية البنها
 .كل شيء كدبا قٌدر اػبالق لعباده
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تصورت لنا ىذه القيمة أيضا ُب حوار نشيط متبادؿ بُت حكيم العاصمة (دار اؼبشرؽ) كقنديل حوؿ  
اإلخبار عن نظامو ُب داره، كقد خالفو قنديل بقولو: "يوجد نظاـ أفضل يوفر للناس كافة حقوقهم كيعدىم 

عن دارىم عند اغباجة" ، أم فيو قيمة الدعوة إٔب نظاـ حسن. كعندما قدـ لو قنديل تلميحنا: "إنك رجل   للدفاع
كرٙب، إ٘ب أعجب كيف تعبد القمر كتتصور أنو إلو ؟!" كأجاب اغبكيم: "إنو نراه كنفهم لغتو"، ٍب قاؿ لقنديل: 

ذا كبلـ إيبا٘ب تدفق من نقية عقلو.  فإذ قاؿ "ىل تركف إؽبكم؟" فأجابو قنديل: "إنو فوؽ العقل كاغبواس .." .ى
اغبكيم لو: "ىو ال شيء"، فاستغفر قنديل ربو كيدعو لو. ىذه دالة جلية على إيباف قنديل خبالقو قد صرحو 

 .بكبلـ مؤثر

ظهرت قيمة الدعوة ُب قوؿ اإلماـ الشيخ ضبادة لقنديل عندما تناكؿ قنديل الغداء مع أسرة اإلماـ، قاؿ  
أراؾ تأخذ برأم أيب حنيفة ؟ كأجاب اإلماـ: "ال حاجة بنا إٔب ذلك، فاالجتهاد عندنا ٓب يتوقف، ككبن قنديل: "

نشرب ؾباراة للجو كالتقاليد، كلكننا ال نسكر .." . كنظَته من قوؿ سامية لقنديل: "أف إسبلمنا ٓب يقفل باب 
 . "االجتهاد، كإسبلـ ببل اجتهاد يعٍت إسبلمنا ببل عقل

 

 أمل والنقدقيمة الت

عرٌب جزء القصة عن مشاىدة قنديل على عملية عبادة القمر ُب دار اؼبشرؽ ربت تسخَت الكاىن كىو حكيم 
العاصمة، كيًتنح قنديل من شدة االنفعاؿ، كقبضة الشهوة بعنف على أعصابو اؼبلتهبة، فحينئذ يتذكر قنديل عهد 

 .. ىذه قيمة التأمل تربيتو الدينية كالعقلية على يد أستاذه مغاغة اعببيلي

أما قيمة النقد، فقد ذبٌلت ُب أقواؿ قنديل رٌدا على ما ظبع من اؼبخربين عن حالة ديار كنظامها، سواء   
كانت ٓب يصادفها أـ صادفها ُب مشاىدات. فقولو النقدم عن دار اؼبشرؽ لكاىن القمر (حكيم اؼبشرؽ): 

نو إلو ؟!" . كمن أقوالو عن دار اغبَتة غبكيمها "إنك رجل حكيم، إ٘ب أعجب كيف تعبد القمر كتتصور أ
(ديزنج) الذم قد أمره أف يعيش بإرشاد اإللو (حكيم اغبَتة) كتوجيهو: "لذؾ يشتد عجيب من أكلئك اؼبتمردين 
الذين رأيت رؤكسهم اؼبعلقة!"، كسؤالو النقدم ألستاذه الشيخ مغاغة اعببيلي: "أيهما أسوأ يا موالم، من يدعى 

عن جهل أـ من يطع القرآف ػبدمة أغراضو الشخصية ؟!" . أما كبلمو عن دار اغبلبة:"دار مذىلة األلوىية 
 كمزلزلة للدماغ"، "ىذه حرية جاكزت اغبدكد اإلسبلمية"، ك"لو بعث نبينا اليـو ألنكر ىذا اعبانب ُب إسبلمكم

.." . 
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يستطيع االضطبلع ّٔا إال القادركف:  قاؿ قنديل ـبالفنا غبكيم اغبلبة الذم جاىر بأف اغبرية مسئولية ال 
"أليست للرضبة قيمة مثل اغبرية ؟!" . كشبيهو من قولو حكيم اغبلبة النقدم لقنديل: "لديكم مبدأ عظيم 

 . "!كلكنكم ال سبلكوف الشجاعة الكافية لبلعًتاؼ بو

أساس أخبلقي، ظهرت ىذه القيمة أيضنا من تفاعل اإلماـ ضبادة مع قنديل ُب اغبديث عن االعًتاؼ ب 
فقاؿ اإلماـ: "انظر يا قنديل كطنك دار اإلسبلـ فماذا ذبد بو ؟ .. حاكم مستبد وبكم ّٔواه فأين األساس 
األخبلقي؟ كرجاؿ دين يطوعوف الدين ػبدمتو فأين األساس األخبلقي؟ كشعب ال يفكر إال ُب لقمتو فأين 

 . "األساس األخبلقي؟

اف، فقد تعجب حبضارهتا الباىرة، بل قد أثارت امشئزازه ألقصى حد  أما قنديل حينما زار إٔب دار األم 
كما قاؿ: "فاػبليفة ال يقل استبدادنا عن حاكم األماف، كىو يبارس اكبرافاتو عبلنية، كالدين نفسو هترأ باػبرافات 

" . ىذا تعليقو كاألباطيل، أما األمة فقد افًتسها اعبهل كالفقر كاؼبرض، فسبحاف الذم ال وبمد على مكركه سواه
 .التأملي على ما اعتقد سكاف دار األماف بأف األرض خالق اإلنساف كمدخر احتياجاتو

 قيمة الصرب

إدخاؿ قنديل إٔب السجن ُب دار اغبَتة يعطي قوة خارقة على صربه دبا أصاب من هتمة اغبكيم ديزنج كرئيس 
نديل كفر باإللو كىو اغبكيم بسبب رفضو على شرطة العاصمة اليت ال أساس ؽبا من الصحة، أم قد اهتموا أف ق

ما يرغب اغبكيم ُب حوز فتاتو، عركسة. فقاؿ قنديل مستسلما ُب ىذه اغبالة: "لتكن مشئة ا .. فكل ما 
 . "جاء٘ب من عنده

 قيمة التفاؤل والتقدم

استمرار رحلتو إٔب دار اغبلبة كردت ىذه القيمة ُب تعبَت قنديل عن عودتو إٔب كطنو قانعنا من الغنيمة باإلياب أك 
كإٔب داره النهائية، دا اعببل، بل اعًتؼ أف نفسو معدكدة من األموات ال أحد يتنظره أك يهمو مرجعو، فقرر أف 
يستمر رحلتو من اغبَتة إٔب دار الكماؿ جٌواالن باحثنا سعادة اغبياة كعدؽبا فيها رغم أف أشواقو إٔب زكجتو اليت قد 

نو ما تزاؿ ُب ذىنو. كذلك قد جاىربقولو: "كبل لن أرجع، لن ألتفت إٔب الوراء. بدأت رحالة، خالفتو ُب أمر دي
سأظل رحالة، كُب طريق الرحلة أسَت. إنو قرار كقدر، خياؿ كفعل، بداية كهناية. فإٔب دار اغبلبة كما بعدىا حىت 

كاضح أف لقنديل تفاؤالن كأمبلن لتكميل  دار اعببل. ترل كيف تتبدين اليـو يا عركسة كأنت بنت أربعُت ؟!" . ىذا
  .سفره إٔب ىدفو النهائي
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 قيمة الطاعة أو الوعي الديني

تبدك ىذه القيمة ُب حدث من أحداث دار اغبلبة حيث ييتصف بانتباه البطل الرئيس (قنديل) على صوت مؤذف 
مدخل شارع. فدخل اؼبسجد يدعو إٔب الصبلة. فبٌث قلبو كاندفع على ىدم الصوت حىت كجد جامعنا عند 

كتوضأ، ككقف ُب صف كراح صبلة الظهر ُب فرة متوىجة بعُت دامعة، كصدر منشرح . ىذا اؼبشهد اعبميل 
يشَتنا كعينا دينينا منبعثنا من الشخص اؼبسلم اؼبطيع إٔب نداء دينو بشفافية قلبو. ففيو قيمة الطاعة اؼبنعكسة من رد 

 .عفوم مثَت

 

 الخاتمة

 توصياتالنتائج وال

 :قد انتهى ىذا البحث بعوف ا تعأب إٔب عدة نتائج كنقاط مهمة كىي كما يلي

إٌف ُب جانب كصف الشخصيات قد ذبٌلى لنا ُب ىذه الركاية العديد من الشخصيات األساسية  .1
و (الشيخ كالثانوية، منهم البطل الرئيس (قنديل ؿبمد)، كأبوه (ؿبمد العناىب)، كأمو (فطومة االزىرل)، كمعلم

مغاغة اعببيلى)، كؿببوبتو (حليمة الطنطاكم)، كاإلماـ الشيخ ضبادة السبكي، كزكجتو (عركسة)،  كشخصيات 
 .أخرل يقابلها ُب كل دار

ُب كصف أبطاؿ ركايتو دبزج نوعي الوصف، اؼبباشر كغَت  –مؤلف القصة  –لقد برع قبيب ؿبفوظ .2
 كصفو لعدة شخصيات منها عندما كصف ابن فطومة شيخو اؼبباشر. فنجد طريقة الوصف اؼبباشر كاضحة ُب

قويِّا مهيبنا ذا غبية رشيقة عينيو المعتُت ثاقيب النظر.ك كذلك أيضا عبأ إٔب  -كاف ُب األربعُت   -مغاغة اعببيلى بأنو
كصف الشخصيات بطريقة غَت مباشرة حىت ال يفقد ركايتو عنصر التشويق كيثَت أيضنا ذىن القارئ ليجعلو 

 .فاعل مع قصتويت

بتفاصيلها:  –قنديل ؿبمد العنايب  –إف القيم الًتبوية اإلسبلمية قد تصٌورت ُب شخصية البطل الرئيس  .3
قيمة التعلم كالتعليم، كقيمة اعبهاد كاالجتهاد، كقيمة اإليباف كالدعوة، كقيمة التأمل كالنقد، كقيمة الصرب، كقيمة 

ا قيمة التأمل كالنقد، أم قد تأمل قنديل ُب كل مشهد أك أمر غريب التفاؤؿ، كقيمة الطاعة. ككاف من أبرزى
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منحرؼ ُب كل دار يزكرىا، كنقد ما ىبالف مبادئ دينو اغبق. كىذه القيم متكاملة كمتجهة إٔب ىدؼ كاحد، 
 .كىو الوصوؿ إٔب دار العدؿ اغبقيقي

 :كمن التوصيات اؼبهمة ؽبذا البحث كما يلي

إنتاج ىذا البحث العلمي كىو البحث الذم ال يتخلص من خطأ. كإٌف ما  قد بذؿ الباحث جهده ُب  .1
يستفيد منو يصبح مرجعنا للقارئُت أك السامعُت ُب ؾباؿ األدب العريب،  كؾباؿ الًتبية اإلسبلمية، كُب ؾباؿ اإلدارة 

 .الًتبوية، كغَتىا

قضية كخاصة ُب البحث عن ككاف ىذا البحث العلمي مفتاحنا لفتح الدراسات األخرل حوؿ ىذه ال  .2
 القصص العربية كسيلة فريدة اعبذابة ُب الكشف عن القيم السامية ُب تربية اإلنساف متكاملة.
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Analytical Studies on Gender Equality in Quran 

Dr. Syarifan Nurjan, M.A2, Dr. Muhamad Uyun, M.Si.3 

  

Abstract 

Gender equality in the Quran began to attract discussed by the Mufassirs to find a 

rational explanation of some verses that seem discriminatory against women, namely equality 

in creation, prophetic equality, equality in marriage (divorce, polygamy, interfaith marriage 

and leadership in the family), equality in inheritance, and equality in the public role. 

Rationality all the Quranic doctrine of the problems of gender equality lies in the notion of 

equality. If equality means that all something must be the same, then of course be interpreted 

in several verses that looks attitudes discriminatory against women. But if equality is defined 

in a professional manner, the differences in status, laws, rights, and obligations between men 

and women are not can be considered as discriminatory against women, since the differences 

partly due to the nature of each other and the technical functional. Analytical studies on 

professional equality such as interpretation of the verses of the Koran which is non-

discriminatory, non-apological, biased - both male and patriarchal biases and female and 

matriarchic biases - and neither misogynistic towards women, a balanced interpretation 

between text and context is also needed, both the context when the verses were revealed, and 

the context of the verses were interpreted 

Keywords: Analytical Studies, Gender Equality, Quran 
 

 

 

 

 

1. Introduction  

 

A.  Introduction 

In the past two decades, feminism began much discussion in academic circles 

Indonesia, in a review of a general nature - especially regarding the rights and empowerment 

of women - as well as those associated with the Islamic thinking - especially about the 

interpretation of the verses relating to women's issues.  

Many talk about feminism is driven by a concern to the reality of women's minor role 

in the socio-economic, let alone political compared to the male role. Public roles dominated 

by men, while women more domestic plays, both as wife and homemaker. 

Male dominance in public roles and domestication of women is not new, but has been 

going on throughout the course of the history of human civilization. By therefore not 

surprising that then regarded as something that has to be experienced or natural. Such a 

general assumption was rejected by feminism. In feminism, the concept sex differentiated by 

gender.  

These differences are biological and physiological sex differences, whereas 

concerning the functions, roles, rights, and obligations are the concept of gender. That nature, 

natural, sex is not just gender. Gender is the result socio-cultural construction throughout 
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human history. That women's known gentle, beautiful, emotional, motherhood, while men are 

considered strong, rational, manly, mighty, and others are socially constructed concepts of 

gender and cultural, not innate or natural (Mansour Fakih, 1996: 8-9). 

Construction of gender in the history of human civilization influenced by a variety of 

factors: social, cultural, economic, political, including the interpretation of religious texts. 

Feminism critically examine a wide range of gender construction existing and developing in 

the community by using the paradigm of equality between men and women. One of the 

interesting themes in the study of feminism relation to Islamic thought is a critical study of 

the concept of gender equality in the Quran. 

In some verses of the Quran issue of gender equality between men and this woman 

got confirmation. Generally stated by Allah in Surah al-Hujuraat verse 13 that all human 

beings, regardless of gender, skin color and differences are given other, have the same status 

in the sight of Allah. They are noble and not noble in the sight of Allah is determined by their 

taqwa, ie an achievement that can be cultivated. In particular, the equality of men and women 

confirmed by Allah in Surah al-Ahzab verse 35 that men and women who Muslims, the 

believers, who remain in obedience, that is correct, the patient, whose humility', the charity, 

who fast, who maintains his honour, which many call (The name of) Allah, Allah has 

prepared for them forgiveness and a great reward. 

However, in several other verses, the problem arises equality, especially in the 

interpretation of these texts. For example, the problem of equality appears the problem of 

creation of men (Adam) of land, while women (Hawa) from Adam's rib. In religious duties 

equivalence problem arises from absence of women so the Prophet and not may be women 

lead the congregation boys in prayer, or so the Friday prayer preacher and 'Idain 

(interpretation of the verses about prayer based on the Hadis of the Prophet), even women 

were not allowed to pray while they are menstruating. Problems arise in marriage equality 

issue guardianship (men can marry without a guardian, while women should wear guardian), 

divorce (why is divorce just dropped right there in males), polygamy (men while women may 

not be allowed polygyny polyandry), interfaith marriage (why Muslim men may marry 

people of Ahlul Kitab, while Muslim women not allowed to marry the man of non-Muslims 

everywhere, including the Ahlul Kitab. Another emerging problem in the field of equality in 

matters of inheritance (A boy can be two girls section), testimony in credit transactions 

(formula two male witnesses or one male two female). And also the problem of equality 

appears in matters of public and domestic division of labour between men and women. 

  

B. Analytical Studies on Gender Equality 

1.  Equality in Creation 

Four kinds of human creation in the Quran. First, Adam - as The first man - was 

created from the ground, secondly, Hawa was created from Adam; Third, 'Isa created through 

the womb of a mother without a father; Fourth, the creation of mankind as a whole through 

the process of reproduction of a mother and father. Of the four wide creation over the 

creation of Hawa was the one that was not clearly defined and detailed mechanism. Some 

verses of the Quran (Surah an-Nisa '4: 1; al-'Araf 7: 189; az-Zumar 39: 6) simply states that 

Allah created from a single self  

(Interpreted as Adam) partner (interpreted as Hawa). (Yunahar Ilyas, 2006: 185). 

Since the Quran does not mention explicitly about the creation of Hawa (Adam couple) then 

the Mufassirs differ in their tafsir. The classical Mufassirs such as Tabari (d. 210 H), az-

Zamakhshari (d. 538H/1144 AD), Ibn Kathir (d. 774 H) and al-Alusi w. H/1854 M 1270) 

argues that the first man created by God is that both Adam and Hawa. Adam was created 

from soil and Hawa was created from Adam's rib.  
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The opinion is based on interpretation Surah an-Nisa to paragraph one plus the hadith 

narrated by Bukhari Muslim prophet. Nafs wahidah phrases and jauzaha interpreted 

respectively as Adam and Hawa. Min while the letter contained in the sentence is interpreted 

minha wakhalaqa jauzaha as a significant portion min tab'idhiyah. Thus Eve was created 

from partially Adam. Then the Hadis narrated by Bukhari Muslim prophet who explains that 

Hawa was created from Adam's rib. (Tabari, 1988: 224-5, Zamakhshari, 1977: 492, Ibn 

Kathir, 1997: 548, al-'Alusi, 1987). 

 In contrast to the four commentators above, ar-Razi - follow the opinion of Abu 

Muslim al-Isfahani - states that Allah had not created Eve from the rib Adam, but of the land 

such as the creation of Adam. What is the point of God creating Hawa from Adam's rib, but 

he can create it from the ground. Sentence wakhalaqa minha jauzaha interpreted that God 

created Hawa from a kind same with Adam. (Sahih Muslim, No.. 4748)                                

Hamka and Hasbi even acknowledge that the human origin of the self as mentioned in 

the verse, but they differ is in determining whether self that one Adam. Hamka not accept nor 

reject it. Hamka understand that this happens in controversy. Meanwhile Hasbi refused to 

unequivocal interpretation of one's self as Adam. According to him, this verse is not talk 

about the origin of the whole human race as a whole, but the origin of tribes, clans or parts of 

human beings, each of which The group originated from one type.                                       

About the creation of Hawa from Adam's rib, Hamka and Hasbi reject firmly. For 

both hadiths about the creation of Hawa from the rib Adam should be interpreted 

metaphorically not literary.the Hadis that according to their talk about the state of women's 

lives are likened to the bone crooked, so it's not really women are created from a crooked 

spine. (Hamka, 1987: 217, Hasbi Ash-Shiddiqy, 1995: 752).                                                 

2.  Equality in Rights Prophecy                                                                              

 Historically, of 25 prophets and apostles are mentioned in the Quran, no one is 

female. All males, ranging from Prophet Adam till the Prophet Muhammad. But reality does 

not mean that no one other than the 25 that prophet that female. Although not agreed upon, 

several prominent women referred to in the Quran as a prophet believed. Abraham's wife 

Sarah, mother of the Prophet Moses, and Mary the Mother of Jesus was three people 

mentioned - as quoted by Ibn Kathir - by some commentators as female prophets. The verses 

used as the argument of the prophetic three female characters are Letter Hud verses 71-73 for 

prophetic Sarah, Surat al-Qasas verse 7 to prophetic Mrs. Prophet Musa, and ali Imron verses 

42, 43, and 45 for Maryam prophetic.                                                                                  

The important question is whether it is analyzed that the third paragraph states that all 

prophets were men? The word is used it can rijalan interpreted as the male, but not always 

mean men. The Quran also use this word to indicate human understanding or the people (both 

men and women).                                                                                                            

 If you see the preceding paragraphs, there are no immediate context why affirmation 

was delivered, either word translated rijalan boys and men    .                                               

Surah Yusuf tells at length about the Prophet Yusuf as. So also in Surah an-Nahl, look 

no direct relationship between the statement verse 43 with verses previously. Similarly, in 

Surah al-Anbiya', look no direct relationship statement that the apostles all rijalan the 

preceding paragraphs. (Yunahar Ilyas, 2006: 202).                                                              

 According to Tabari, az-Zamakhshari, al-Razy, Ibn Kathir and al-Lusi, the verses this 

rejection was revealed to answer unbelievers of Mecca against the apostolic Prophet 

Muhammad because he is a human, not an angel. Allah SWT confirms that all the Apostles 

were sent before Prophet Muhammad was humans, not angels.                                             

Irrelevant apostolate of Prophet Muhammad refused only because he is a man. If you 

do not know, the word of God to unbelievers who reject it, whether the Apostles before 

Muhammad was human or angelic, ask the expert to the Torah and the Gospel, they will 
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provide explanation to you, that all previous Messengers are human beings, not angel. From 

the description it appears that the commentators in question by the people Quraish is not a 

male or female of the Prophet Muhammad, but humans and angels. They want people sent by 

God to them not a man, but an angel. (Tabari, 1988, XVII: 4-5, Zamakhshari, 1977, II: 564, 

Ibn Kathir, 1997, III: 220, Al-'Alusi, 1987, XVII: 12).                                                          

3.  Equality in Marriage                                                                                          

 Problems arise in marriage equality in five issues: (1) Trusts (Women must be 

married with guardian, while men do not), (2) Divorce (Why is dropping divorce rights only 

in men, not in women), (3) Polygamy (polygyny men should not be allowed while 

polyandry); (4) Interfaith marriage (why Muslim men may marry women of Ahlul Kitab, 

while Muslim women are not allowed to marry the man of non-Muslims everywhere, 

including the People of Ahlul Kitab), and (5) Leadership in the family (Why are determined 

only become a leader in the household is husband, not the wife, or both simultaneously).        

    

 Scholars disagree about khithab custody in Surat al-Baqarah 232 and an-Nur 32; 

There is addressed to those who believe, the trustees, and husbands, therefore the law 

outlawed the marriage of a woman without a guardian, though there were ratified without 

guardian consent, and there is also a moderate, take the middle path between the two, that is 

not stated explicitly unauthorized female marriage without a guardian, but just stating a 

woman should not ignore considerations guardian.                                                                

The general view almost all the jurists and commentators that the issue divorce is not 

seen as an issue of discrimination, so that did not provide an explanation why the man 

dropped the divorce was granted, not women.                                                                      

While polygyny, men are allowed to do polygyny, while the Islamic do not allow a 

woman to practice polyandry. So far there is no was a jurist who believes that women should 

have more husbands than one at the same time. Never have more than one husband in at the 

same time, married again in the future iddah not allowed. A woman who has been divorced 

by her husband, should the proposed new by another man‟s iddah after the expiration of the 

prescribed period and during the ex-husband does not refer her.                                            

The interfaith marriage, the commentators agreed stating that the boys believers are 

allowed to marry the woman People of the Ahlul Kitab, but they differ in defining who the 

People of the Ahlul Kitab that, if all the followers of the Jewish and Christian, or are limited 

by the properties of such is not idolatrous and not at war with Islam. The commentators did 

not discuss why only men are allowed to marry People of the Ahlul Kitab by women, while 

women are not allowed. For Hamka, is due to its position as a leader in the household. If 

women allowed to marry Muslim men People of the Ahlul Kitab, it is feared he could not 

maintain his faith because of the influence of her husband. (Hamka, 1987, XXXVIII: 140).     

About leadership in family discriminatory, departing from said qawwam in Surat an-

Nisa 'verse 34. Ath-Thobari interpret "the boys serves to educate and guide the wife of duty 

to God ",Zamakhshari interpreated the phrase" men function as the ruling and prohibit 

women serve as leaders to its people. For Ar-Razi this sentence means "men in power to 

educating and guiding his wife, as if He is the Most High make husband as amir and law 

enforcement concerning the right wife". According Hamka, boys became leader of women is 

the fact, that not only the reality social, but it is an instinct or instinct. (Tabari, 1988, V: 57, 

Az- Zamakhsyari, 1977, I: 523, Ar-Razi, 1995, X: 91).In contrast to Hasbi, do not translate 

the word qawwam with leaders but administrators. The man in charge of protecting women. 

That is why war only required of men, not over women. So also earn a living. The battle to 

protect the business. That is also why, said Hasbi, why men get the more part in inheritance. 

In the household, explained further Hasbi, who heads the men and care. Wife takes care of 
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the household with independent, original in boundaries Designated Personality 'and blessed 

by her husband. (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1995, I: 815).                                                             

4.  Equality in Inheritance 

Besides the issue of marriage, other things that are explained in detail the legal in the 

Quran is a matter of inheritance. The details contained in Surah an-Nisa' paragraphs 11-12 

and 176. In the verse described in detail the provisions of division heritage. Who-who is 

entitled to the legacy, how many of each part, when a legacy can be fixed, and when a person 

obtains the right of inheritance based on the two systems (fixed and excess), nobody heir 

hindered their rights by other heirs by closeness of blood relationship or relatives, in whole or 

in part, and the other provisions of the heritage. Part of each heir in two passages not only 

mentioned globally, but detailed by using fractional numbers such as 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 

and 2/3.  

Especially with regard to inheritance rights of women, in the two paragraphs above 

described in detail in many variations, the status and existence of other heirs varied parts 

anyway. For example, as a mother, she can sixth if the deceased had children, and the third if 

the deceased did not have any children. As a wife, she was able to eighth if who died 

childless and the fourth if the deceased did not have any children. As a child, he can be half if 

alone, two thirds along with the other girls (if no boys), and a half portion if the boys along 

with kids men. All of the division's net debt for the payer and probate experts inheritance.  

Problem is the equality provisions contained in the beginning of verse 11 is part of a 

boy together with part two daughters. Ibn Kathir, al-Alusi, al-Razi, Rashid Rida, stating that 

because men need property more than women, because men need to treasure purposes of self 

and wife, thus he gets two stock / parts. While women only need the treasure for himself 

before she was married, when I married her living expenses become the responsibility of her 

husband. The same opinion was also expressed by al-Maraghi, Hamka, and Hasbi. (Ibn 

Kathir, I: 505, Al-Alusi, II: 217, Rashid Rida, IV: 406, Al-Maraghi IV: 196, Hamka, IV: 280, 

Hasbi, I: 768). 

5.  Equality in the Public Role. 

 In the discourse of feminism known as domestic and public roles.                               

The former means that the role of women in the household, either as wives or mother. 

This role is commonly referred to as a housewife. While the latter means that the role of 

women in society, both in order to make a living and to self-actualization in various aspects 

of life, socio-political-economic-education, dakwah and so forth.                                           

 When examined in the Quran, there are verses which can be used as the argument 

that the women have the same opportunities as men to participate in the sector public, as well 

as their role in the domestic sector. Surah An-Naml verse 20-44 tells the story of Solomon 

and the Queen Balqis, a woman who the Kingdom of Saba'. In verses 22 and 23 birds 

mentioned reports Hud-hud the Prophet Solomon. In Surah al-Qasas mentioned the story of 

Prophet Moses with two daughters Prophet Shoaib in Madyan. In paragraph 23 mentioned 

prophet Moses saw two men daughter of Prophet Shoaib wait their turn to draw water for 

their cattle drink.                                                                                                               

 Maintaining and water for their animals in the context of public employment like 

earn a living. In Surah at-Taubah verse 71 states that women of faith, please help, shoulder to 

shoulder with men of faith in order enjoining wrongdoing. The task of enjoining unjust 

propaganda can be performed even in the home, but is not limited to only domestic, but also 

in the community (The role of the public).                                                                           

 In Surah an-Nahl verse 97 God more clearly and provide opportunities same respect 

men and women to do good deeds. Good deeds, of course not confined to deeds that are 

domestic, but concerns also deeds are public. Thus some of the verses of the Quran that 

explains that women have the same opportunity to perform a public role given opportunities 
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to men. From these verses we can conclude the existence of gender equality among boys and 

women in public roles. Problems arise when there is a new equality some verses that give the 

impression of discrimination against women, for example Letter al-Ahzab verse 33 and Surah 

al-Baqarah verse 282. The first of domestication women and the second about the woman's 

testimony.                                                                                                                        

  

C. Conclusion 

 Digest rationality all Quranic doctrine of gender equality in creation, prophetic rights, 

marriage, inheritance, and the public's role lies in notion of equality. If equality means that all 

things should be equal, then of course be interpreted in several verses that appear to be 

discriminatory against women. But if equality is defined in proportion, then the difference 

status, laws, rights, and obligations between men and women cannot be assessed as 

discriminatory against women, because of the differences in part by nature of each other and 

the technical functional. With the understanding that is proportional equality, clear 

interpretation can be made, namely interpretation is not discriminatory, no apologists, no bias 

- both male bias and patriarchal and biased and matriarkhis women - and not too misogynistic 

to women. In addition to clear, also required the interpretation of the balance between text 

and context, both the current context of the verses are derived, as well as the context of these 

verses construed.                                                                                                               

 It is necessary for field research on the extent to which occurs  

misunderstanding of the verses about gender equality in society, and how it impacts 

on their behaviour, as most of the norm that defined by the Quran is contextual, while the 

study of contextuality interpretation of the Quran is still highly prevalent and sporadic, it is 

necessary to a comprehensive study of the verses of the Quran - especially those equality has 

consequences - that is contextual.                                                                                        
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Metatheatrical Tendencies in Harold Pinter’s  The  Lover 

Asst. Prof. May Ahmed Majeed4 

        

Abstract 

 

The term metatheater  is coined by Lionel Abel in 1963 which refers to theater about theater. 

It draws  attention to the  distinction between the fiction of the play and the  reality of 

performance. A play refers to itself as a play to encourage the audience to perceive it in two 

ways; as a pretended reality and as dramatic artifice.  Metatheater also appears in both  

comedy and tragedy, where the audience can laugh and empathize at the same time.  The 

paradoxical perspective of   fake  and real promoting audience instability and this is the role 

of metatheater.   It   is an artistic way to examine the interaction between illusion and reality. 

There is a need to represent reality through artificiality   to provide an insight to see the truth 

of human mind and  to illuminate the individual perspective. Within this study metatheater 

considered as a tendency rather than a technique. It examines  the conflict between illusion 

and reality in Harold Pinter‟s The Lover and focuses  on play within the play device. It shows 

that illusion and reality is the bases of  both the subject matter and the dramatic technique of 

the plays of Harold Pinter who is a revolutionary British playwright.   It shows how the  play 

employs  the standard Pinter‟s technique of mixing  illusion and reality, presenting a comedy  

in modern absurd way.   Metatheatrical tendencies in The Lover traces how people lost 

simplicity and spontaneity of  communication and unable express their real beings.   

 

 Keywords: Metatheater, illusion, reality, Pinter 

 

 

 

2. Introduction  

 

The term metatheater  is coined by Lionel Abel in 1963 in his book Metatheatre: A New 

View of Dramatic Form which refers to theater about theater “theatre pieces about life seen 

as already theatricalized.” ( Abel, P.60). It draws  attention to the  distinction between the 

fiction of the play and the  reality of performance.  A play refers to itself as a play to 

encourage the audience to perceive it in two ways; as a pretended reality and as dramatic 

artifice. Metatheater also appears in both  comedy and tragedy, where the audience can laugh 

and empathize at the same time.  The paradoxical perspective of   fake  and real promoting 

audience instability and this is the role of metatheater.  He thinks that the persons who are 

acting on stage in metatheatrical plays are aware of their dramatic role “unlike figures in 

tragedy, they are aware of their own theatricality.” (Ibid) There is a need to represent reality 

through artificiality   to provide an insight to see the truth of human mind and  to illuminate 

the individual perspective.                                                                                                  

 

Harold Pinter (1930 – 2008) had twenty nine  major plays produced with massive success. 

Most of them produced more than one time. He won the Nobel Prize for Literature. He is one 

of the greatest playwrights like Samuel Becket, Edward Albee and Arthur miller who have 

influence  in twentieth century. (Peter Roby, Pp. xii-xix) The conflict between illusion and 

reality is the basis of  both the subject matter and the dramatic technique of the plays of 

Harold Pinter who is a revolutionary British playwright. This study traces the metatheatrical 
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explores   Pinter‟s technique of mixing  illusion and reality, presenting a comedy  in modern 

absurd way.    

 

Play Within The Play 

 

The dramatic device of play within a play is effectively employed in many plays.   It is an 

important device that re-examines the interaction between fiction and reality.  It shows  a 

fictional frame within “a second fictional frame [twice removed from the actual spectator] 

and a supposedly actual frame.” (Krüger, P.2017) As a device of metatheater, the play within 

the play has four different potential functions, “meta-dramatic/metaliterary, philosophical, 

response- centered and perspectival.” (Gerhard, etal., P.204)  This device of metatheater has a 

reflection on the technical, social and political practices and responses to drama in particular 

and literature in general. The philosophical potential embraces the ontological and 

epistemological concerns regarding the difference between illusion and reality. The response- 

centered focused on the reaction of the audience of the inner play which has some influence 

on the real  audience of the outer play. The real audience may be identified and agree  with 

the fictional audience or on the contrary rebel against the comments of the fictional audience 

to the inner play. Finally the perspectival potential which sheds light on the conflict, theme or 

story element from different point of view.                                                                          

 

The play within the play also has a psychological dimension. Sigmund Freud discusses it 

psychologically and expresses  it in relation to a familiar psychological mechanism as dream 

within a dream. He says that “What is dreamt in a dream after waking from the dream within 

a dream is what the dream wish seeks to put in the place of obliterated reality.” ( Freud, 

P.338) This means that  the dream  you see in the  dream is a representation of reality, the 

true recollection while the continuous  dream is only the dreamer wishes. He thinks that to  

include something in a dream within a dream this means that the dreamer wishes, the 

unconscious desire,  that this thing had never happened, “if particular event is interested into 

a dream as a dream by the dream work itself, this implies the most decided confirmation of 

the reality of the event- the strongest affirmation of it.” (Ibid) From psychological perspective 

the play within the play is like a dream within a dream. It reflects the philosophical potential 

of  illusion and reality.  Everyday  life and events in real world   continue and we think that 

the reality is what we experience but in fact not all what occurring is truth, we live in an 

illusion of reality based on how we perceive it.                                                                    

 

The Lover 

 

Like any of Pinter‟s works, this one-act play contains laughs, tears, and tensions that arise 

from the social details of modern life. In The Lover, love is the main problem.  The life of the 

protagonists is swaying between domestic  and wild erotic. The first  talk between the  two 

protagonists suggests that it is a comedy of love triangle, Sarah, Richard and Max.  Sarah  

and Richard are a  married couple living in a  house in the countryside near Windsor. Richard 

is a business man who spent most of his time at work.  Sarah is a housewife bored of her life 

and tries to have fun with her lover Max with the agreement of Richard. She used to meet 

Max   at home  whenever  Richard goes to work. Later it is  revealed that Richard   is playing 

the role of Max. As part of their role-playing game, they discuss how  they can stand the fact 

that  each one of them has a lover. They talk to each other about their love affairs, teasing 

each other with details about their lovers. Finally, Richard says that he wants to stop the 

pretended betrayal, but Sarah objects and Richard resumes his role as Max.                            
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The play starts by Richard amiably asking Sarah about her lover "Is your lover 

coming today?" (Pinter, 1965, P.5) From their conversation it is clear that she will meet her 

lover and more than that she will meet him at the house with the agreement of her husband. 

They reveal this information     through odd conversation and continual evasion of real  

subject which is sex. 

 

Richard. (Amiably) Is your lover coming today? 

 

Sarah.     Mmnn. 

 

Richard. What time? 

 

Sarah.     Three. 

 

Richard. Will you be going out… or staying in? 

 

Sarah.     Oh… I think we‟ll stay in.  

 

Richard.  I thought you wanted to go to that exhibition.  

 

Sarah. I did, yes … but I think I did prefer to stay with him today. 

 

Richard. Mmnn-hmmm. Well I must be off. (Richard goes to hall u.c. and put his 

bowler hat) will he be staying long, do you think? 

 

Sarah.  Mmnn… 

 

Richard. About … six, then. 

 

Sarah. Yes. 

 

Richard. Has a pleasant afternoon.  

 

Sarah. Mmnn. 

 

Richard. Bye-bye. (Ibid)   

 

Here, Pinter gives relevant information that prepare the audience to the rest of the play. He 

begins the scene with a display of traditional domestic life, the husband returns from work, 

the wife provides the drink and the meal. Everything looks in balance,  husband and wife are 

in their  home spending their evening as usual. However, Richard shatters the illusion with 

the question: “Did you show him the hollyhocks?” (Pinter, 1965, P.6)  This surprises Sarah,   

the conversation continues, as Richard goes  deeper and deeper into Sarah‟s secret relations 

and starts to display a feeling of jealousy , “ Does it ever occur to you that while you‟re 

spending the afternoon being unfaithful to me I‟m sitting at a desk going through balance 

sheets and graphs?”(Ibid) Sarah responds to his urging questions with the line “but it‟s you I 

love.” (Ibid) Her dispassionate response reveals a woman for “whom sex is no more than a 

business, and who manages simultaneously to conceal or control all emotion.” (Cahn, P. 44) 

Failure of communication is one of the characteristics of Pinter‟s  work but in this opening 

scene there is a deliberate communication telling information  which is proving a stimulant 
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for the couple‟s sex life but, as a reflection on reality, it actually portrays a startlingly 

accurate recreation of deceptive language leading to an ultimate truth.   Richard and Sarah‟s 

conversation reflects Pinter‟s  belief  that “ we communicate only too well, in our silence, in 

what is unsaid, and that what takes place is a continual evasion, desperate rearguard attempts 

to keep ourselves to ourselves.”  (Pinter, 1999, P. xiii)   Sarah‟s answers reveals her  

preference to stay in and have sex with another man.  This is a perfect reflection of reality in 

that the truthful information of the situation can be collected, not from straight and honest 

conversation but from enough information to form reality from an outline of potentials.  

Pinter‟s characters often fill out the gaps for each other even if never revealing such 

knowledge.                                                                                                                       

 

Richard and Sarah negotiating love through the conflict in their sex-game which reveal their 

animalistic part. In another level of conflict Sarah asks Richard about his mistress. Richard 

starts to play with words “But I haven‟t got a mistress. I‟m well acquainted with a whore, but 

I haven‟t got a mistress. There‟s a world of difference.” (Pinter, 1965, P. 9)  Richard reveals  

his animalistic need, his need to  connect with another woman, free from the confines of 

stability and socially prescribed norms. In The Lover, the process of social misbehavior is 

strongly linked with psychological liberation. Pinter investigates “the complex nature of 

people and the sadomasochistic quality of many relationship” (Digeatani, P. 103)   In the 

outer play, Richard and Sarah act according to the custom of the middle class while they 

attempt to overcome in the inner play. They “consciously  transgressing sexual prohibitions 

and taboos, constructing a new semiotic reality, which becomes their shared property.”           

( Manscwicz, P.93)                                                                                                            

 

Richard is afraid of losing  their true identities throughout their game.  Thus, the two roles 

end up by mingling into one. Sarah wants to continue  the old game to a new situation in 

order to save their marriage.   Alrene Sykes thinks that                                                          

 

 …it is not a reassuring ending… From one point of view, Sarah has just managed to save 

from destruction “the game” which means so much to her, just managed to divert Richard 

from smashing their fantasy to pieces. What however of tomorrow or 232 the day after? What 

will happen to their relationship if the fantasy does break down. ( Sykes, P.109)                      

 

It is evident that although Richard and Sarah are  playing the  two different roles, they are 

aware of their duties and responsibilities towards each other and their children. In the final 

scene of the play, Richard is making an attempt to stop the game and if that is to be carried 

out it has to be out their domestic life, but Sarah still urges to continue it.   The two different 

personalities appear as one in the end of the play. The game which is played as lovers gets 

mixed with the domestic life of husband and wife coming together as the same person.  The 

couple  love each other and joyfully serve each other but in order to fill their lives with more 

pleasure, they change their personality and enjoy that part of their existence too. When the 

different characters appear as one character in the end of the play it is clear  from   Sarah‟s 

desperate answers  that mixing up the characters would in a way alter their relationship not 

only their sex life but their marriage and identities are in danger. The main motif behind the 

changing of character and personality is  part of the game to have  more sexual pleasure 

which reflects the absurdity  of their lives. (Borah, P.67) Play within the play is like a mirror 

through which the couple can contact. It tets Richard and Sarah uncover their real emotion  

beneath polite conversation. Pinter creates a play within the play to let the protagonists 

interact their repressed desires of fear, passion and love.  Their game reflects the illusion of 

life. It makes the audience sort out illusion from reality.                                                       
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The characters in The Lover are identified by their cloths. In outer play Sarah wears a 

low-heeled shoes and modest dress while Richard wears a “sober suit.” (Pinter, 1962, P.6) In 

inner play Sarah appears wearing a high-heeled shoes with low-cut black dress while Richard 

comes wearing a casual jacket as he is playing the role of the lover, Max. A. Manscwicz 

states that the  “ customs both identify and determine the character‟s conduct” (P. 91)The 

change of the cloths signifies the change of behavior within theatrical performance. Since 

“semiotic awareness is usually reserved for the audience and the actors and not for the 

dramatists personae.”(Ibid) Richard‟s insight suggests his double role as an actor in the outer 

play and  a viewer in the inner play.  In metatheatrical moments, Pinter expresses human‟s 

feeling and emotion and the illusion of the reality.  

 

A little later Richard looks different from the   the liberated, open-minded man that we saw at 

the beginning of the play. He tries to assert his authority over his wife. He asks Sarah to stop 

the game. Sarah gets very upset about his decision  and  she tries to convince  him to change 

his mind but she fails to do so. After this Richard moves towards her, tapping the drum. Sarah 

restarts playing another game. The play ends with pauses like most of Pinter‟s plays, nothing 

is resolved. This uncertainty reflects Pinter‟s thought  that there is no clear distinction 

between illusion and reality. He has said:   

 

A character on the stage who can present no convincing argument or information as to his 

past experience, his present behaviour or his aspirations, nor give a comprehensive analysis 

of his motives is as legitimate and as worthy of attention as one who, alarmingly, can do all 

these things. The more acute   the experience, the less articulate its expression. (P. 3)  

 

This uncertainty heightens the metatheatricality of the play.  It is typical of Pinter‟s style to 

keep a degree of uncertainty regarding the identity of his characters and also their 

relationships with each other. His  story is  indefinite  the same as his characters. He leaves  

the audience  in doubt whether an event has really place or not. 

 

Michael Billington says that The Lover is a deceptive play. It starts as social comedy in 

which the characters appear on stage with explicit social background,  then it  moves into  

penetration   the illusion that  sustains their marriage and release their anxieties and “finally 

achieve a reconciliation of reality and fantasy” (P. 246) Richard and Sarah find reconciliation 

in fantasy. Both play double roles, Richard as husband and lover and Sarah also plays  a 

combined figure whore and wife. But then, after a while the games that they play turn boring 

too, upon which they try to invent a new game. They  try new approaches or play other roles. 

However, they realized that if they cease to play game then they would have to face reality. 

Metatheater is exploited in mingling illusion and reality to evoke the audience to face reality 

and decide what they really want from each other and from life.  

 

A. Manscwicz claims that in The Lover, Pinter does not only create   a paly within the play 

but plays within the play. The play develops on three layers; “the outer play contains  the 

inner play which subsequently evolves into alternative theatrical situation that constitute the 

third level of meta-drama.” (P. 90) The outer play starts with Richard and Sarah in their 

house, the second play starts with the beating of drum and the coming of Max and the third 

play starts when Max asks Sarah for a light as if he does not meet her before. Each play 

performed with its own place and time of action, in addition each character acts different 

identity with various passion and themes. This variety allows the characters to express and 

satisfy their desires and save their relationship.   
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Manscwicz added that in the last scene, the characters become “conscious actors playing 

role.” (Ibid)  The deeper Pinter probes into the human nature and human relationship the 

more complex and ambivalent the world of his characters becomes. In outer play Richard 

typifies the middle class male who is interested  mainly    in his work and cares about his 

state in society which makes  him suppress his real emotion  and hide the other side of his 

personality. In the inner  play, the game of illusion,  he finds a way to   release his repressed 

desire. When Sarah insists to continue the game or change it, he does not lose his balance. He 

keeps his rationality and  suggests a  satisfying solution.   Richard and Sarah   play their dual 

roles to hide their reality and live the illusion of their life.  

Conclusion  

 

In The Lover, Pinter creates  metatheatricality  to explore the   human nature in its  

fragmented form. It shows that each person is the sum of many reflections. In the outer play 

and the inner play, Pinter makes his audience experience the need for verification which is 

seen in the interaction of the characters.  There is impossibility to verify reality. For Pinter, 

the matter is not what happened but  how the audience perceive what happened. Richard and 

Sarah desire to hide their real problem makes them prisoners of the repetitive mechanisms of 

a role-playing game in which the two alternate in interpreting their respective lovers, in a 

cycle  of endless lies.    They use masks in order to hide their real selves out of a sense of 

some kind of self-protective instinct. They use illusion to preserve reality and relationship. 

They create their world of illusion as a kind of passing time. They  make conversation to  

hide behind rather than to articulate their realities.  Metatheatricality is used to reveal the 

confusion of illusion and reality and penetrate the boundaries of illusion.   Metatheatrical 

tendencies in The Lover shows the lost simplicity and spontaneity of an encounter  which 

succeeds only in fantasy of erotic.   It shows that man masks his/her real personality, unable 

to express in depth being that is blocked by fear of the judgment of others. 
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 أثر العالقات االجتماعٌة فً بٌئة العمل الداخلٌة على التسرب الوظٌفً

    (LLC)دراسة مٌدانٌة آلراء عٌنة من مؤسسة بٌون دٌزاٌن الدولٌة 

The impact of social relations in internal working environment on  employee turnover 

A field study on opinions of a sample from the institution of international Bion design 

(LLC) 

 

يوزة راشذ انسويذي


ذ   بطوراالستار انذكتور:يحً، 


 

 الملّخص

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على أثر العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل الداخلية على التسرب الوظيفي، كقد 
كتوصلت الدراسة إٔب النتائج التالية:  (LLC)  ) مفردة من العاملُت ُب مؤسسة بيوف ديزاين الدكلية50الدراسة على (طبقت 

أظهرت النتائج أف تأثَت  العبلقات االجتماعية ُب العمل ُب ؾبتمع الدراسة جاء متوسطنا من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة، كىذا 
ر بشكل مباشر بالعبلقات االجتماعية داخل العمل، كذلك هبعل اؼبؤسسات هتتم بتلك يدؿ على أف التسرب الوظيفي يتأث

العبلقات كتستغلها ُب اغبفاظ على الكفاءات الوظيفية، كمن خبلؿ ذلك يبكن ربقيق األىداؼ اليت تسعى إليها اؼبؤسسات 
أشخاص يؤثر كل منهم ُب اآلخر كىو ما اؼبختلفة، كأف عناصر العبلقات االجتماعية ُب العمل تتعلق باؼبوظفُت أنفسهم ك

ينعكس على دكرة العمل اليومي داخل اؼبؤسسة ، كيساعد أك يعوؽ  األىداؼ اؼبراد ربقيقها للموظف كالشركة ، كما أهنا  تساعد 
منخفضنا  على التنسيق بُت األعماؿ كالرقابة عليها، كما أظهرت ىذه النتيجة أف مستول التسرب الوظيفي ُب ؾبتمع الدراسة جاء

كذلك من كجهة نظر أفراد عينة الدراسة، كبناءن على النتائج اليت ًب التوصل إليها ؛ فإف الباحثة توصي بتوجيو انتباه الرؤساء ُب 
اؼبنظمات كالشركات كبو اإلخفاقات كاؼبعوقات اليت يتعرض إليها العمل بسبب التسرب الوظيفي كأسبابو من أجل ربقيق معايَت 

طور، باإلضافة إٔب ؿباكلة زيادة االىتماـ بتنمية ركح الفريق الواحد لدل العاملُت ُب اؼبنظمات كالشركات، كؿباكلة زيادة االلتزاـ كالت
االىتماـ باؼبيزة التنافسية من خبلؿ دعم كاحًتاـ اؼبوظف ؼبؤسستو، كؿباكلة رفع مستواىا كاالىتماـ ّٔا فبا هبعلها قادرة على 

رل، فضبلن عن العمل على دعم قيم العدالة كاؼبساكاة من أجل رفع معدالت االنتماء لدل العاملُت ُب التنافس مع اؼبنظمات األخ
 .اؼبنظمات فبا يدعم رغبة اؼبوظف ُب احًتاـ عملو

 .التسرب الوظيفي –: العبلقات االجتماعية الكلمات االفتتاحية
Abstract 

This study aimed to identify the impact of Social Relationships in the internal work environment on 

Employee Turnover, the study was applied to (50) individual employees of Beon Design International LLC. The 

study reached the following conclusions: the results showed that the impact of social relations at work in the 

study community came moderate from the point of view of the study sample members, and this shows that 
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employee turnover is directly affected by social relations within the work. This makes organizations take care of 

these relationships and use them to maintain functional competencies. Through that it is possible to achieve the 

objectives sought by different institutions, because the elements of social relations at work relate to the 

employees themselves as people affect each other, which is reflected in the daily work cycle within the 

organization, as it helps or hinders the goals of the employee and the company to be achieved. As well, it helps 

to coordinate and control the business. This result also showed that the level of employee turnover in the study 

community was low from the point of view of the study sample, which illustrates the importance of team 

cooperation among them, and helps the process of creativity and innovation in the study community.According 

to the findings, the researcher recommends that the attention of subordinates in organizations and companies 

should be directed towards the failures and obstacles to which the work is exposed to due to employee turnover 

and its causes, in order to achieve the standards of commitment and development. In addition to the attempt to 

increase interest in developing team spirit of the employees in organizations and companies. And try to increase 

the interest in competitive advantage by supporting and respecting the employee for his organization. Moreover, 

trying to raise their level and attention to them so that they can compete with other organizations, as well as 

work to support the values of justice and equality in order to raise the rates of belonging of the employees to the 

organizations, this supports the desire of the employee to respect his work. 

Keywords: Social Relations – Employee Turnover.   

 

 المقدمة
من أىم صفات الكائن البشرم كجود عبلقات بينو كبُت اآلخرين، كمن األفضل تسميتها بالعبلقات البشرية 

كىي بالتإب زبتلف عن مفهـو العبلقات اإلنسانية كاليت أصبح بغض النظر عن كوهنا عبلقات إهبابية أك سلبية، 
متعارؼ عليها بالعبلقات اإلهبابية، كيتخذ التفاعل االجتماعي صور كأساليب متعددة، فقد وبدث ىذا التفاعل 
بطريق مباشر أك غَت مباشر بُت عدد ؿبدكد من األفراد أك عدد كبَت، كيكوف عن طريق استخداـ اإلشارة كاللغة 

 كاإليباء بُت األشخاص، كيأخذ التفاعل االجتماعي أمباطنا ـبتلفة تتمثل ُب التعاكف كالتكيف كاؼبنافسة كالصراع. 

كسبثل العبلقات االجتماعية أمباط التفاعل اؼبختلفة حيث أهنا تؤكد على أنبية الصلة بُت األفراد كاذباه التأثَت 
أمباط االتصاؿ أك التفاعل الذم يقع بُت شخصُت أك أكثر يبثلوف مراكز كدرجة التعاكف بينهم، كما أهنا سبثل أيضنا 

اجتماعية متساكية أك متباينة من ناحية اؼبستول، كيهدؼ ىذا االتصاؿ أك التفاعل إٔب ربقيق األىداؼ كاألغراض 
  األساسية بُت األفراد الذين يدخلوف ُب ؾباؽبا.

جتماعي كطبيعتو، كالصبلت االجتماعية، كالعبلقات بُت العناصر كتتكوف البيئة االجتماعية للعمل من اؼبناخ اال
البشرية كبعضها ُب اؼبؤسسة، كاػببلفات التنظيمية اؼبوجودة بُت اؼبوظفُت، كل ىذه األمور ؽبا تأثَت كبَت على 
بعضهم البعض، كالصبلت بُت اؼبدراء كمرؤكسيهم، كالصبلت بُت أعضاء إدارة اؼبؤسسة كبعضهم البعض، 

بلقات االجتماعية موجودة كمستمرة مادامت اغبياة قائمة، فاإلنساف كائن حي اجتماعي ال يستطيع أف فالع
، فاؼبشكبلت االجتماعية متواجدة )5(يتعايش ُب آّتمع دبفرده كلكن يتفاعل مع اآلخرين من أجل إشباع حاجتو

فكلما زاد االختبلؼ كثرت داخل أم ؾبتمع، كلكنها زبتلف من حيث طبيعتها كحجمها من ؾبتمع ألخر، 
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النزاعات، كيزداد األمر سوءنا إذا حدث ذلك ُب ؿبيط العمل نظرنا؛ ألف اإلنساف يقضي معظم كقتو ُب العمل 
الذم وباكؿ أف يبدع كينتج فيو، كقبده كثَتنا يفكر ُب التسرب الوظيفي من عملو كؿباكلة البحث عن مكاف آخر 

ن العوامل اليت قد تسهم ُب توجيو رغبة العاملُت باؼبؤسسات اغبكومية كبو أكثر راحة كطمأنينة، كىناؾ العديد م
التسرب الوظيفي من أعماؽبم، كمن أىم ىذه العوامل ىي العوامل االجتماعية أك الشخصية  اليت هبب مراعاهتا 

 .)6(قبل أف تستفحل كتؤثر على الفرد ُب عملو

لعبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل الداخلية على التسرب كبناءن على ىذا سوؼ نتناكؿ ُب ىذا البحث تأثَت ا
 الوظيفي.

 مشكلة الدراسة: -ثانًيا

تعا٘ب اؼبؤسسات التجارية كالصناعية من نواحي قصور متعددة ُب أمباط التفاعبلت االجتماعية اؼبختلفة،  
العاملُت ُب اإلدارة العليا  فينتج عنها بعض الصراعات كاالحباطات، كعدـ التكيف االجتماعي ُب بيئة العمل بُت

 كالوسطى كالدنيا، فبا ينتج عنو التسرب الوظيفي ُب تلك اؼبؤسسات كمشاكل كاضحة تؤثر على عملية اإلنتاج.

 

 أسئلة  الدراسة: -ثالثًا

على التسرب الوظيفي؟ كيتفرع  يتحدد التساؤؿ الرئيس ُب التعرؼ على أثر العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل
 ذلك عدة أسئلة فرعية:من 

 ما طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على االستقالة؟ .1
 ما طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على التقدٙب اؼببكر للمعاش؟ .2
 تقدير األداء؟ما طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على عدـ  .3
 ما طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على الرغبة ُب النقل إلدارة أخرل؟ .4

 أىداف الدراسة:  -رابًعا

على التسرب الوظيفي، كيتفرع من  يتحدد اؽبدؼ الرئيس ُب التعرؼ على أثر العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل
 ذلك عدة أىداؼ فرعية:

                                                           

ؿبمد العنزم، حادم بن براؾ الزعيلي، العوامل االجتماعية اؼبؤدية إٔب تسرب اإلعبلميُت السعوديُت من الصحف، رسالة ماجستَت، جامعة اإلماـ (6)
 .2ص  ،2013سعود اإلسبلمي، كلية العلـو االجتماعية، بن 
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 ديد طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على االستقالة.رب .1
 الكشف عن طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على التقدٙب اؼببكر للمعاش. .2
 ربديد طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على عدـ تقدير األداء. .3
 .الكشف عن طبيعة العبلقة بُت أبعاد العبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل ُب النقل إلدارة أخرل .4

 فرضيات الدراسة: -خامًسا

يبكن ربديد فرضيات الدراسة من خبلؿ العبلقة بُت متغَتات الدراسة بنوعيها من حيث "االرتباط كاألثر" كيتضح 
 ذلك  من خبلؿ اآلٌب: 

معنوية بين العوامل االجتماعية في بيئة العمل والتسرب الوظيفي، وينبثق عنها توجد عالقة ارتباط  .1
 الفرضيات الفرعية اآلتية:

 يوجد تأثَت معنوم للعبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على االستقالة.  -
 يوجد تأثَت معنوم للعبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على التقدٙب اؼببكر للمعاش. -
 نوم للعبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على عدـ تقدير األداء.يوجد تأثَت مع -
 يوجد تأثَت معنوم للعبلقات االجتماعية ُب بيئة العمل على الرغبة ُب النقل إلدارة أخرل. -
 أىمية الدراسة: -سادًسا

 األىمية النظرية:    

العمل كالتسرب الوظيفي ُب البيئة تتضح أنبية الدراسة ُب بياف أنبية أثر العبلقات االجتماعية ُب بيئة  .1
الداخلية للمؤسسات اغبكومية كاػباصة اؼببحوثة بإمارة أبوظيب، حيث هبب على مدراء ىذه 
اؼبؤسسات، العمل على تبلشي نواحي الصراع اؼبختلفة ُب العمل، جبانب ربسُت العبلقات االجتماعية 

اػبدمات كاإلنتاج بشكل جيد، كمن ٍب اإلقبلؿ بُت العاملُت لزيادة اإلنتاج باإلضافة إٔب زيادة مستول 
 من عملية التسرب الوظيفي.

تربز األنبية النظرية ؽبذه الدراسة ُب كوف الباحثة رباكؿ تسليط الضوء على ظاىرة التسرب الوظيفي اليت  .2
ال تزاؿ حباجة ماسة إٔب حبث، كدراسة أثر العبلقات االجتماعية على التسرب الوظيفي، فبا يؤدم إٔب 

 .  فهم ىذه الظاىرة فهمنا علمينا سليمنا كمتكامبلن
هتدد ظاىرة التسرب الوظيفي الكثَت من اؼبؤسسات من خبلؿ ما تنفقو اؼبؤسسة على تدريب موظفيها  .3

 كتعليمهم، كما يسببو تسرّٔم من إرباؾ ُب أداء اؼبؤسسة. 
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 األىمية التطبيقية:  - أ
ظيفي، كذلك من خبلؿ رصد إهبابيات كسلبيات فبارستها تعترب الدراسة ؿباكلة للحد من تأثَت التسرب الو  .1

 كتقوٙب ىذه اؼبمارسة بناء علي أسس علمية.
تفيد الدراسة اؼبسؤكلُت ُب اؼبؤسسات اإلماراتية بأنبية مراعاة اعبوانب االجتماعية  اليت قد تؤدم إٔب التسرب  .2

 سبة للمؤسسات.الوظيفي ؼبا ؽبذه الظاىرة من جوانب سلبية على األداء الوظيفي بالن
تربز األنبية التطبيقية ؽبذه الدراسة فيما تقدمو من نتائج كتوصيات يبكن أف تساعد ُب لفت نظر اؼبدراء  .3

 .  بتأثَت العبلقات االجتماعية على بيئة العمل كبو التسرب الوظيفي
 مفاىيم الدراسة: -سابعا

 :العالقات االجتماعية .1
قدرة اؼبوظفُت على التفاعل بشكل إهبايب مع رؤسائهم  : " بيئة العمل بأهنايبكن تعريف العبلقات االجتماعية ُب 

كمرؤكسيهم كزمبلءىم ُب العمل داخل اؼبنظمة".، كيعد ىذا النوع من العبلقات أحد أىم العوامل اليت هبب 
فُت، توافرىا ُب أم مؤسسة، فمن شأهنا ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة أك عرقلتها ُب حالة كجود مشاكل بُت اؼبوظ

 . )7(كلذلك ينبغي بذؿ اعبهود لتعزيز اؼبهارات الشخصية بُت اؼبوظفُت كالرؤساء ُب العمل

كيبكن تعريفها أيضنا بأهنا :" الركابط بُت األفراد اليت تنشأ عن التفاعبلت االجتماعية بينهم كتؤدم إٔب  
 .)8(عبلقات إهبابية متبادلة ّٔا انسجاـ كسباسك كتعاكف كاحًتاـ كتقدير كثقة متبادلة بُت أعضاء التنظيم" 

ناذبة عن التفاعل بُت العاملُت، باإلضافة إٔب جوانب : " العبلقات االجتماعية ال كتعرفها الباحثة إجرائينا بأهنا
أخرل تتعلق باإلفراد كإشباع اغباجات اؼبادية كاؼبعنوية للعاملُت، جبانب ربقيق األىداؼ التنظيمية، كاالىتماـ 

 بالركح اؼبعنوية كبشخصيات العاملُت كمبوىا فبا يزيد كفاءهتم ُب اؼبؤسسة" .

 التسرب الوظيفي: .2
يبكن تعريف التسرب الوظيفي:"  بأنو توقف الفرد النهائي عن العمل ُب إحدل اؼبنظمات اليت يتقاضى منها 

 . )9(مقاببلن مادينا نظَت عملو" 

                                                           
(

7
) Obakpolo Patricia, Improving Interpersonal Relationship in Workplaces. Journal of Research & Method in 

Education, Vol. 5, Issue 6, 2015,  p.15.    

كلية   –ع: دراسة سوسيومًتية ُب مصنع ألباف اؼبوصل، آداب الرافدين، جامعة اؼبوصل صباح أضبد ؿبمد النجار، العبلقات االجتماعية ُب اؼبصن(8) 
 .6، ص 2013، 36اآلداب، ع 

 .33، ص 1982كلياـ موبلي، تسرب اؼبوظفُت: أسبابو، نتائجو، السيطرة عليو، ترصبة: ؿبمد قبيب اؼبقطوش، معهد اإلدارة العامة، السعودية،  (9)
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كما يبكن تعريفو بأنو :" انقطاع اؼبوظف عن عملو ُب منظمة ما سواء كاف ذلك عن طريق االستقالة أك اإلقالة 
 .)10(ر قرار بالفصل"أك االنقطاع عن العمل حىت صدك 

 "(كيبكن تعريفو أيضنا بأنو :"انقطاع اؼبوظف عن العمل سواء أكاف قد انقطع انقطاعنا كلينا عنو أك انقطاعنا جزئينا

11( . 

كتعرفو الباحثة إجرائينا بأنو:"  ترؾ الوظيفة اليت يتلقى منها العاملُت باؼبؤسسة تعويضنا، بسبب بعض العوامل 
 االجتماعية" . 

 متغيرات الدراسة: -ثامًنا

 تقـو الدراسة على اختبار العبلقة بُت اآلٌب: 

الود  –التنافس كالصراع  –التعصب  –االحًتاـ  –أثر العبلقات االجتماعية (متغَت مستقل): (التعاكف  -1
 التقدير). -

الرغبة ُب  – عدـ تقدير األداء –التقدٙب اؼببكر للمعاش  –التسرب الوظيفي (متغَت تابع): (االستقالة  -2
 النقل إلدارة أخرل).

 المتغير المستقل                                                 المتغير التابع     

 العالقات االجتماعية                                             التسرب الوظيفي                                          

  

 

 

 

 

 

                                                           

ريب، تسرب العمالة الوطنية من القطاع اػباص: األسباب كاغبلوؿ اؼبقًتحة: دراسة استطبلعية ألراء اؼبتسربُت من العمل ُب بندر بن فهد ؿبمد اغب (10)
 .17، ص 2008القطاع اػباص دبدينة الرياض، رسالة ماحستَت، جامعة اؼبلك سعود، السعودية،، 

 .35، ص 2013وية اؼبعرفة ُب اؼبناىج طرؽ التدريس، القاىرة، عآب الكتاب، أضبد حسُت اللقا٘ب كعلى أضبد اعبمل، معجم اؼبصطلحات الًتب(11)

 التعاون.-

 االحترام.-

 التعصب.-

 التنافس والصراع.-

 الود.-

 التقدٌر.-

 االستقالة

 التقدٌم المبكر للمعاش

لنقل إلدارة الرغبة فً ا

 أخرى

 عدم تقدٌر األداء
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 ( يوضح النموذج المقترح للدراسة من إعداد الباحثة1الشكل )

 منهجية الدراسة:  -تاسًعا

 منهج الدراسة: -1
 استخدمت الدراسة منهجُت نبا: 

 المنهج الوصفي التحليلي: -أ 
اؼبنهج الوصفي التحليلي، فاؼبنهج الوصفي التحليلي يقـو على أساس ربديد استخدمت الباحثة ُب دراستها 

 خصائص الظاىرة ككصف طبيعتها كنوعية العبلقة بُت متغَتاهتا كأسبأّا كاذباىاهتا. 

 منهج دراسة الحالة:

كذلك بتطبيقو على ، (LLC)بيوف ديزاين الدكلية استخدمتو الدراسة ُب اعبزء التطبيقي اؼبيدا٘ب على مؤسسة 
 عينة مناسبة كمبلئمة على العاملُت ُب ىذه اؼبؤسسات للخركج بنتائج علمية.

 :أساليب تحليل البيانات -2
 Statistical Package for the social Sciencesاستخدمت الباحثة برنامج التحليل االحصائي

(SPSS) كًب استخداـ االختبارات االحصائية البلمعلمية، كما سيتم االعتماد على مقياس (ليكرت) كىو ،
 مقياس طباسي ترتييب، حيث ًب استخداـ األدكات االحصائية اآلتية:

 ؼبعرفة ثبات فقرات االستبانة. (Cronbach’s Alpha)اختبار ألفا كركنباخ  .1
لنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية، كيستخدـ ىذا األمر بشكل االعتماد على ا .2

 رئيس ألغراض معرفة تكرار فئات متغَت ما، كيفيد الباحث ُب كصف عينة الدراسة.
 االعتماد على معامل االرتباط البسيط لتحديد قوة كطبيعة العبلقة بُت اؼبتغَتات. .3
 البسيط ُب قياس التأثَت اؼبعنوم للمتغَت اؼبستقل ُب اؼبتغَت اؼبعتمد.االعتماد على االكبدار اػبطي  .4

 مجتمع الدراسة والعينة: -عاشًرا

 مجتمع الدراسة: - أ
ُب إمارة أبو ظيب حيث يبلغ اغبجم الكلي الفعلي ّٓتمع  (LLC)لقد ًب اختيار مؤسسة بيوف ديزاين الدكلية 

 ) مبحوث.50الدراسة (
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 عينة الدراسة: - ب
اليت طبقت عليها الدراسة،  (LLC)سبثل ؾبتمع البحث ُب عينة من العاملُت ُب مؤسسة بيوف ديزاين الدكلية 

) مبحوث، كبلغت نسبة 50كاليت اختَتت بطريقة عمدية، إذ ًب توزيع استمارة استبياف علي عينة مكونة من (
 %). 100سبثيل العينة للمجتمع اؼببحوث بلغت (

 السابقة:   الدراسات -الحادي عشر

اليت ىدفت إٔب التعرؼ على تأثَت العبلقات االجتماعية ُب العمل  )12()2016لقد جاءت دراسة (باشا، 
(التعاكف، الثقة، االحًتاـ كالتقدير، الود، التنافس، التعصب، الصراع) على االذباه الفكرم للموظفات اإلداريات 

استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي؛ ة، كقد كبو التسرب الوظيفي ُب جامعة اؼبلك عبد العزيز جبد
كتتكوف من جزئُت رئيسيُت: اعبزء النظرم كيستعرض أىم ما توصلت إليو اؼبصادر اؼبختلفة، كاعبزء اؼبيدا٘ب الذم 

فقرة. كيتكوف ؾبتمع الدراسة من  )92ًب االعتماد فيو على االستبياف عبمع البيانات، كوبتوم االستبياف على (
) 414موظفة إدارية ُب شطر الطالبات الرئيسي جبامعة اؼبلك عبد العزيز جبدة، كتبلغ عينة الدراسة () 1899(

موظفة إدارية، كقد ًب اختيار العينة بشكل عشوائي طبقي، كسبت معاعبة البيانات إحصائية باستخداـ برنامج 
توصلت الدراسة إٔب ؾبموعة من النتائج  )، بعد ربليل البياناتSPSSاغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية (

أف العبلقات االجتماعية اؼبتمثلة ُب االحًتاـ كالتقدير، كالتعاكف، كالود، كالثقة على التوإب ىي السائدة بُت أنبها: 
اؼبوظفات ُب بيئة العمل ُب جامعة اؼبلك عبد العزيز كظهرت بدرجة عالية،  كما توجد اذباىات كبو التسرب 

كجهة نظر اؼبوظفات اإلداريات ُب جامعة اؼبلك عبد العزيز بدرجة عالية، باإلضافة إٔب كجود تأثَت  الوظيفي من
 إهبايب طردم ألبعاد العبلقات االجتماعية (التنافس، التعصب، الصراع) على االذباه كبو التسرب الوظيفي. 

دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على العوامل اؼبؤثرة ُب ظاىرة تسرب  )13()2015كذلك فقد أجرل (سليماف، 
اؼبوظفُت من جامعة اؼبوصل، فضبلن عن تأثَت عدد من اؼبتغَتات الشخصية كالوظيفية مثل (البيئة االجتماعية، 

) موظف 100حجم األسرة، مستول الدخل، كاغبالة االجتماعية، كاعبنس)، كتكونت عينة الدراسة من (
َتكا بصورة قصدية كمشلت كليات جامعة اؼبوصل صبيعها، كقد مشلت دراسة ملفات العاملُت خبلؿ كموظفة، اخت
) كما مشلت العوامل (النفسية، االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الًتبوية)، كقد 2003 -1994األعواـ من (

                                                           

سإب بنت ظبَت ابن صباؿ باشا، تأثَت العبلقات االجتماعية ُب العمل على اذباىات اؼبوظفات كبو التسرب الوظيفي، دراسة تطبيقية على  (12)
 .2016ماجستَت، كلية اآلداب، جامعة اؼبلك عبد العزيز، اؼبوظفات اإلداريات جبامعة اؼبلك عبد العزيز جبدة، رسالة 

، ؾبلة اإلدارة كاالقتصاد، جامعة اؼبوص (13) ل/ حيدر خضر سليماف، العوامل اؼبؤثرة ُب ظاىرة التسرب الوظيفي: دراسة حالة جامعة اؼبوصل مثاالن
 . 2015، 3اغبمدانية، السنة الثامنة كالثبلثوف، عدد 
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 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية توصلت ربليل نتائج الدراسة إٔب ظهور تبايننا ُب ظاىرة تسرب اؼبوظفُت، كتبُت
ُب تسرب اؼبوظفُت تبعنا للمتغَتات الوظيفية كالشخصية مثل (اغبالة االجتماعية، الدخل الشهرم، كحجم 
األسرة)، كما تبُت عدـ كجود فرؽ ذاك داللة إحصائية ُب تسرب اؼبوظفُت تبعا للمتغَتات الوظيفية كالشخصية 

 مثل (اعبنس، البيئة االجتماعية).

إٔب اختبار العبلقة بُت الرضا الوظيفي كرغبة اؼبوظفُت ُب ترؾ  )14( (Medina, 2012)قد ىدفت دراسةك 
العمل كىو ما يعرؼ بالتسرب الوظيفي ُب سياؽ الثقافة التنظيمية، كاعتمدت الدراسة على مقياس جودة اغبياة 

) مفردة من سكاف الواليات اؼبتحدة من 4717ُب العمل، كقد ًب استخداـ اؼبنهج اؼبسحي على عينة بلغت (
سنة، كالغَت منتميُت للمؤسسات، حيث اعتمد الباحث على االستبانة كأداة للدراسة، كقد  17الغُت فوؽ الب

جاءت نتائج الدراسة لتشَت إٔب أف التسرب الوظيفي يرتبط بعبلقة عكسية مع الرضا الوظيفي، كأف الثقافة 
فقد أظهرت الدراسة أنو من اؼبمكن  التنظيمية ىي اليت تقـو على موازنة حجم ىذه العبلقة، باإلضافة إٔب ذلك

التنبؤ دبعدؿ التسرب الوظيفي لدل الشروبة العمرية األصغر بُت اؼبوظفُت كذلك بقياس الرضا الوظيفي، كبالتإب 
 تعطي النتائج مؤشرات مهمة للتغَت ُب تركيبة القول العاملة بناء على الفئة العمرية.

ىدفت إٔب التعرؼ على األسباب التنظيمية، كعوامل الدفع  اليت )15((Shah, et al., 2010)كجاءت دراسة 
كاعبذب اؼبؤثرة ُب التسرب الوظيفي، كمعرفة أم ىذه العوامل ىي األكثر تأثَتنا ُب التسرب الوظيفي لدل معلمي 
مؤسسات التعليم العإب، كقامت الدراسة بتقسيم تلك العوامل إٔب عوامل شخصية، كعوامل دافعة من داخل 

، كعوامل جاذبة من خارج اؼبنظمة، حيث استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي كاعتمدت على االستبانة  اؼبنظمة
) معلم ُب طبسة مؤسسات للتعليم العإب، كقد أظهرت 100كأداة للدراسة، كًب إجراء دراسة تطبيقية على (

سرب الوظيفي، كيليها العوامل الدراسة عدد من النتائج أنبها أف العوامل الشخصية ىي األكثر تأثَتنا على الت
اعباذبة ٍب العوامل الدافعة، كما أظهرت الدراسة أف األسباب األكثر تأثَتنا ُب العوامل الشخصية على التسرب 
الوظيفي لدل معلمي مؤسسات التعليم العإب ىي اؼبشاكل الصحية، كعدـ توافر مؤسسات تعليمية جيدة 

ا عن األىل، كمن ٍب تطرؽ إٔب العامل األقل ألبنائهم، كأف مستول اعبامعة أقل من ت وقعاهتم، كمن ٍب اغبياة بعيدن
تأثَتنا كىو ترؾ العمل ّٓرد اؼبتعة كالرغبة ُب تغيَت العمل، أما العامل األكثر تأثَتنا من عوامل اعبذب فهو تلقي 

                                                           
(

14
) Elizabith Medina, Job Satisfaction and Employee Turnover Intentions: what does organizational culture 

have to do with it?, Columbia University, 2012. 

(
15

) A. Shah, Z. Fakhr, M. Ahmed and K. Zaman, Measuring Push, Pull and Personal Factors Affecting 

Turnover Intention: A case of University Teachers in Pakistan, Review on Economics and Business Studies 

(REBS), Vol. 3, No. 1, 2010. 
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النتائج عدـ كجود العركض من جامعات أخرل بركاتب كميزات أعلى، كفيما يتعلق بالعوامل الدافعة فأظهرت 
 عوامل دافعة تؤثر ُب ترؾ العمل.

إٔب التعرؼ على أثر البيئة الداخلية للمنظمة ُب التسرب الوظيفي  )16()2010كما ىدفت دراسة (األظبرم، 
للكوادر الصحية، حبيث اعتمدت الدراسة على آراء العاملُت ُب مستشفى القوات اؼبسلحة بالرياض حوؿ أسباب 

فقنا لسماهتم الشخصية، كقد ركزت الدراسة على األسباب اؼبتعلقة ببيئة العمل الداخلية التسرب الوظيفي ك 
باؼبستشفى، كما ىدفت للتوصل إٔب الطرؽ اؼبناسبة لتحسُت بيئة العمل الداخلية كاليت من شأهنا اغبد من ظاىرة 

ددت أداة الدراسة ُب التسرب الوظيفي كترؾ العمل، كقد استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي، كرب
) موظفنا من الكوادر الصحية اؼبتمثلة ُب كبلن من 332اإلستبانة، كقد  طبقت الدراسة على عينة بلغت (

العسكريُت كاؼبدنيُت دبستشفى القوات اؼبسلحة بالرياض، كتوصلت الدراسة إٔب عدة نتائج أنبها أف راتب 
ة من قبلهم، باإلضافة إٔب ضعف اغبوافز كالبدالت، كعدـ اؼبوظفُت ال تتناسب مع اعبهود كالتضحيات اؼببذكل

 كجود أسس كاضحة كؿبددة للًتقي ُب العمل.

اليت ىدفت إٔب التعرؼ على ضغوط العمل كعبلقتها باذباه العاملُت  )17()2007كما جاءت دراسة (اؼبلحم، 
) موظفنا من حراس األمن ُب طبسة 420كبو التسرب الوظيفي، حبيث أجريت دراسة مسحية على عينة بلغت (

شركات للحراسات األمنية اؼبدنية اػباصة دبدينة الرياض، كًب استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي حبيث كانت 
تبانة أداة الدراسة الرئيسية، كأشارت نتائج الدراسة إٔب أف حراس األمن يعانوف من الضغوط اؽبائلة ُب العمل االس

كخاصة تلك اؼبرتبطة بظركؼ العمل، كالتطور الوظيفي، كالًتقية كغَتىا، ىذا باإلضافة إٔب الضغوط االقتصادية 
ل كاضح من قبل أفراد العينة إٔب ترؾ العمل، كما كاالجتماعية على حد سواء، حيث أثبتت الدراسة أف ىناؾ مي

توجد فركؽ بُت أفراد العينة ُب االذباه كبو التسرب الوظيفي دبا يتناسب مع اؼبتغَتات الشخصية، ىذا جبانب 
 كجود عبلقة ارتباط طردية بُت ضغوط العمل كاالذباه كبو التسرب الوظيفي.

 

 

 
                                                           

شفى صقر عبد ا األظبرم، أثر بيئة العمل الداخلية للمنظمة ُب التسرب الوظيفي للكوادر الصحية: دراسة ميدانية على الكادر الصحي ُب مست (16)
 .2010الرياض، رسالة ماجستَت، جدة، جامعة اؼبلك عبد العزيز، القوات اؼبسلحة ب

كليد عبد اسن اؼبلحم، ضغوط العمل كعبلقتها باذباىات العاملُت كبو التسرب الوظيفي: دراسة مسحية على حراس األمن، رسالة ماجستَت،  (17)
 .2007جامعة نايف للعلـو األمنية،  الرياض،
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 

بعد االطبلع كالقراءة اؼبتأنية من قبل الباحثة على الدراسات السابقة اتضح أهنا تشًتؾ مع البحث اغبإب ُب 
تناكؿ أثر العوامل االجتماعية ُب بيئة العمل على التسرب الوظيفي للعاملُت باؼبؤسسات سواء اغبكومية أك 

 اػباصة. 

 وانب أنبها:كقد استفادة الباحثة من الدراسات السابقة ُب عدة ج

اؼبساعدة ُب ربديد مشكلة الدراسة، كإبراز أنبية الدراسة، ككذلك مساعدة الباحثة ُب ربديد  -1
 متغَتات الدراسة.

االستفادة من الدراسات السابقة ُب ارشاد الباحثة كبو العديد من اؼبراجع كمصادر اؼبعلومات اؼبفيدة  -2
 نتائجها ُب ترتيب نتائج الدراسة اغبالية.ذات صلة دبوضوع البحث، ككذلك ؿباكلة االستفادة من 

تأكيد أنبية الدراسات السابقة كتربيرىا، فقد أشارت الدراسات إٔب أثر العوامل االجتماعية على  -3
 التسرب الوظيفي بصفة مباشرة كغَت مباشرة. 

إف بعض الدراسات كمن خبلؿ اؼبنهجية اليت اتبعتها كشفت عن أساليب ـبتلفة ُب الدراسة، كقد  -4
 فادت الباحثة ُب تصميم استمارة االستبياف ككيفية توظيفها ُب الدراسة اغبالية.أ

 أوجو االختالف بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية:

زبتلف طبيعة اؽبدؼ العاـ كاألىداؼ الفرعية للدراسة عن الدراسات السابقة األخرل، ككذلك اؼبفاىيم، على  
فقد ظهرت ىذه اؼبفاىيم ُب بعض الدراسات على أهنا متغَت مستقل،  الرغم من االتفاؽ حوؿ خصائصها،

 كأخرل كمتغَت تابع، كظهرت كمجرد أبعاد تابعة للمتغَتات ُب الدراسات السابقة. 

 حدود الدراسة:  -الثاني عشر

فُت) ُب اغبدكد البشرية: تتحدد ُب العاملُت اليت ًب تطبيق االستبياف من (اؼبدراء، كرؤساء األقساـ، كاؼبوظ .1
ُب إمارة أبوظيب، كذلك للتعرؼ على أنبية العبلقات االجتماعية  (LLC)مؤسسة بيوف ديزاين الدكلية 

 ُب بيئة العمل على التسرب الوظيفي.
 بإمارة أبوظيب. (LLC)اغبدكد اؼبكانية: كقع االختيار على مؤسسة بيوف ديزاين الدكلية  .2
 ـ. 2020هر يناير من العاـ اغبدكد الزمنية: ًب تطبيق صبع البيانات ُب ش .3
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 خطة الدراسة: -الثالث عشر

 اإلطار العاـ للدراسة.

 اإلطار التطبيقي للدراسة.

 النتائج كالتوصيات. -
 اؼبراجع العربية كاألجنبية. -

 ثبات االستبانة:

) يبُت معامل ألفا  1ًب احتساب ثبات فقرات االستبانة باستخداـ الطريقة اإلحصائية ألفا كركنباخ اعبدكؿ رقم (
 كركنباخ لكافة متغَتات البحث: 

 ) يبُت معامل ألفا كركنباخ ؼبتغَتات البحث.1جدكؿ رقم (

 الصدؽ معامل ألفا كركنباخ األبعاد

 0.937 0.879 العبلقات االجتماعية ُب العمل

 0.888 0.788 التسرب الوظيفي

 0.833 0.912 اؼبؤشر

 بعد ثبات مقبولة دبعدؿ تتمتع األساسية متغَتات البحث صبيع أف أعبله اعبدكؿ ُب الواردة البيانات صبيع من تبُت
 فقرات االستبانة )ىذا فبا يدؿ على دقة0.912ككل ( الدراسة ؼبتغَتاتألفا كركنباخ  معدؿ اصبإب كضح أف

 أصبإب بلغ أف كضع لقياسو، بعد ما يقيس أف يبكن اؼبقياس أف الصدؽ معامل من ّٔا، كيتضح الوثوؽ كامكانية
 ).0.833( األبعاد عبميع الصدؽ معامل

 :البحث استبانة فقرات نتائج تحليل

ُب ؾبتمع ربليل آراء اؼبستجيبُت  خبلؿ من متغَتات البحث طبيعة عن مشولية رؤية تقدٙب إٔب الباحثة تسعى
العبلقات  بُت كالتأثَت االرتباط عبلقة كإلهباد جهة أنبية متغَتات الدراسة من كتشخيص الدراسة، كذلك لوصف

 االجتماعية ُب العمل ك التسرب الوظيفي.
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 :الدراسة متغيرات أىمية وتشخيص وصف

العمل  على التسرب ُب معرفة تأثَت العاقات االجتماعية ُب  البحث أبعاد أنبية كتشخيص كصف ىنا يتم
 حيث االستبانة فقرات على اليت أجريت التشتت ، كمقاييس اؼبركزية النزعة مقاييس بعض خبلؿ من الوظيفي؛

 يأٌب: كما ) فقرة33إٔب ( كصلت

  :المستقل العالقات االجتماعية في العمل المتغير نتائج تحليل

التعرؼ على طبيعة العبلقات االجتماعية ُب العمل كتأثَتىا  لدم القيادة بأنبية الكافية القناعة تتوافر أف ينبغي ىنا
 اعبدكؿ ُب موضح كما نتائجها فقرة كانت 27 على ىذا البعد اشتمل كقد على االلتزاـ ُب الوظائف اؼبختلفة،

 .)2رقم (

اؼبتغَت  فقرات على الدراسة عينة مفردات إلجابات اؼبعيارم كاالكبراؼ اغبسايب ) يبُت اؼبتوسط2جدكؿ رقم (
 اؼبستقل (العبلقات االجتماعية ُب العمل)

المتوسط   العالقات االجتماعية فى العمل ـ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 االتفاق

 النتيجة

1 
يتعاكف الرئيس مع اؼبوظفُت من خبلؿ اؼبساندة ُب أداء األعماؿ 

 داخل اؼبؤسسة.
 مرتفع 80 10.630 10

 مرتفع 84 15.133 10 .اؼبوظفُتيقدر الرئيس جهود  2

 20 9.247 10 يعمل اؼبوظفُت بركح الفريق الواحد ُب بيئة العمل. 3
منخفض 

 جدا

 20 9.874 10 يتحيز الرئيس كبو بعض اؼبوظفُت طبقنا ألىوائو الشخصية. 4
منخفض 

 جدا

 مرتفع 82 10.440 10 يسعى اؼبوظفُت للتفوؽ على زمبلئهن ُب العمل. 5

 مرتفع 76 9.772 10 اؼبوظفُت بالسعادة أثناء تواجدىم مع الزمبلء ُب العمل.يشعر  6

 20 9.950 10 يثق الزمبلء ُب رئيسهم بالعمل. 7
منخفض 

 جدا
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8 
ىبفف الرئيس عبء العمل عن اؼبوظفُت الذين يواجهوا ظركؼ 

 شخصية.
10 14.440 90 

مرتفع 
 جدا

 متوسط 66 6.633 10 يثق اؼبوظفُت ُب بعضهم البعض. 9

 مرتفع 70 8.660 10 تسود عبلقة االحًتاـ بُت الرئيس كاؼبوظفُت. 10

11 
يهتم الرئيس بتنظيم لقاءات كدية مع اؼبوظفُت غبل اػببلفات 

 اليت قد تنشأ ُب العمل.
10 15.700 10 

منخفض 
 جدا

12 
وباكؿ ؾبموعة من اؼبوظفُت تشويو ظبعة بعض زمبلئهم الذين ال 

 يتوافقوا معهم.
 مرتفع 74 7.969 10

13 
ا أك مبلحظة  يتجاكب اؼبوظفُت عندما تقدـ إليهم زميل اقًتاحن

 ُب العمل.
10 4.950 30 

ضعيف 
 جدا

 90 11.853 10 وباكؿ بعض اؼبوظفُت إبراز أخطاء زمبلئهم ُب العمل. 14
مرتفع 

 جدا

 مرتفع 72 8.832 10 تسود العبلقات الودية بُت اؼبوظفُت ُب العمل. 15

 مرتفع 80 10.440 10 ىبشى الرئيس الكفاءات اؼبتميزة من اؼبوظفُت. 16

 مرتفع 70 8.660 10 يرفض الرئيس أفكار كاقًتاحات اؼبوظفُت التطورية.  17

 10 10.909 10 يقدر اؼبوظفوف جهود زمبلئهم اؼبتميزكف. 18
ضعيف 

 جدا

 ضعيف 58 7.106 10 تكثر اػببلفات بُت الرئيس كاؼبوظفُت. 19

 مرتفع 78 9.874 10 تزداد اؼبشاحنات بُت اؼبوظفُت عند توزيع أعباء العمل عليهم. 20

21 
يبيل الرئيس إٔب اؼبوظفُت الذين يبثلو ُب جزء من الشخصية أك 

 األفكار أك اؼبعتقدات، أك التطلعات. 
 مرتفع 80 10.747 10

منخفض  12 9.487 10 يتمسك اؼبوظفوف برأيهم ُب العمل مع رفض أم نقاش فيو. 22



 

99 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 جدا

 مرتفع 70 7.314 10 يسعى اؼبوظفُت للتفوؽ على زمبلئهم بطرؽ تنافسية ملتوية.  23

 مرتفع 80 10.794 10 يسند للموظفُت كاجبات كظيفية فوؽ طاقتهم. 24

 30 5.000 10 يتسم العمل باػبصومات كالنزاعات بُت العاملُت. 25
منخفض 

 جدا

 14 10.794 10 للعاملُت بشكل دائم.يوجد برامج ترفيهية  26
منخفض 

 جدا

 مرتفع 70 8.660 10 يتعامل اؼبشرفوف مع العاملُت بأسلوب الئق.  27

 منخفض 57 9.773 10 اؼبؤشر

) باكبراؼ معيارم 10اؼبتوسط اغبسايب العاـ للعبلقات االجتماعية ُب العمل بلغ ( اؼبؤشرات أعبله أف من يتبُت
%)، كما يعزز ىذه النتيجة الفقرتُت الثامنة كالرابعة عشر 57اتفاؽ كلي بنسبة ( ) مع كجود9.773قدره (

(ىبفف الرئيس عبء العمل عن اؼبوظفُت الذين يواجهوا ظركؼ شخصية) ك(وباكؿ بعض اؼبوظفُت إبراز أخطاء 
 % باكبراؼ معيارم90زمبلئهم ُب العمل) على الًتتيب ككلتانبا حصلت على نسبة اتفاؽ عإب كصلت 

النظرم،   بالوسيط قياسان  مرتفعة نتيجة حققت معظم الفقرات أف ) على التوإب، كما11.853) ك (14.440(
يليها الفقرات األكٔب كالثانية كاػبامسة كالسادسة عشرة كالواحدة كالعشركف كالرابعة كالعشركف (يتعاكف الرئيس مع 
اؼبوظفُت من خبلؿ اؼبساندة ُب أداء األعماؿ داخل اؼبؤسسة) ك(يقدر الرئيس جهود اؼبوظفُت) ك (يسعى 

لرئيس الكفاءات اؼبتميزة من اؼبوظفُت) ك(يبيل الرئيس إٔب اؼبوظفُت للتفوؽ على زمبلئهن ُب العمل) ك (ىبشى ا
اؼبوظفُت الذين يبثلو ُب جزء من الشخصية أك األفكار أك اؼبعتقدات، أك التطلعات) ك(يسند للموظفُت كاجبات 

) مع كجود اتفاؽ كلي 15.133 – 10.440كظيفية فوؽ طاقتهم) باكبراؼ معيارم تراكح قدرة ما بُت  (
%)، كيليهم الفقرات العشركف كالسادسة ك الثانية عشرة ك اػبامسة عشرة 84 - 80ما بُت ( بنسبة تراكحت

كالعاشرة ك السابعة عشرة ك الثالثة كالعشركف ك كالسابعة كالعشركف (تزداد اؼبشاحنات بُت اؼبوظفُت عند توزيع 
ُب العمل) ك(وباكؿ ؾبموعة من أعباء العمل عليهم ) ك (يشعر اؼبوظفُت بالسعادة أثناء تواجدىم مع الزمبلء 

اؼبوظفُت تشويو ظبعة بعض زمبلئهم الذين ال يتوافقوا معهم) ك (تسود العبلقات الودية بُت اؼبوظفُت ُب العمل) 
ك(تسود عبلقة االحًتاـ بُت الرئيس كاؼبوظفُت) ك ( يرفض الرئيس أفكار كاقًتاحات اؼبوظفُت التطورية)  ك(يسعى 
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بلئهم بطرؽ تنافسية ملتوية) ك (يتعامل اؼبشرفُت مع العاملُت بأسلوب الئق ) بنسبة اؼبوظفُت للتفوؽ على زم
 ) .9.874 - 7.314%) باكبراؼ معيارم تراكح ما بُت (78 – 70اتفاؽ تراكحت ما بُت (

ة أما الفقرات التاسعة كالتاسعة عشر كالثالثة عشرة كاػبامسة كالعشركف ك كالثالثة كالرابعة كالسابعة كالسادس
كالعشركف كالثانية كالعشركف كاغبادية عشرة كالثامنة عشرة (يثق اؼبوظفُت ُب بعضهم البعض) ك(تكثر اػببلفات بُت 
ا أك مبلحظة ُب العمل) ك(يتسم العمل  الرئيس كاؼبوظفُت) ك(يتجاكب اؼبوظفُت عندما تقدـ إليهم زميل اقًتاحن

بركح الفريق الواحد ُب بيئة العمل) ك(يتحيز الرئيس كبو  باػبصومات كالنزاعات بُت العاملُت) ك(يعمل اؼبوظفُت
بعض اؼبوظفُت طبقنا ألىوائو الشخصية) ك(يثق الزمبلء ُب رئيسهم بالعمل) ك(يوجد برامج ترفيهية للعاملُت بشكل 
دائم) ك(يتمسك اؼبوظفُت برأيهم ُب العمل مع رفض أم نقاش فيو) ك(يهتم الرئيس بتنظيم لقاءات كدية مع 

ظفُت غبل اػببلفات اليت قد تنشأ ُب العمل) ك(يقدر اؼبوظفُت جهود زمبلئهم اؼبتميزكف) كذلك بنسبة توافق اؼبو 
 أف على يدؿ ، فبا)15.700 – 4.950%) كباكبراؼ معيارم تراكح ما بُت (66 – 10تراكحت ما بُت (

لدراسة، كلكن دبستول ما بُت اؼبتوسط ُب ؾبتمع ا ك دكرىا االسًتاتيجي العبلقات االجتماعية ُب العمل ؽبا أنبيتها
 كاؼبرتفع بشكل عاـ.

 

 الوظيفي:التابع التسرب  المتغير نتائج تحليل

 التشخيص إٔب اؼبستهدفة للوصوؿ العينة استجابات تفسَت خبلؿ التسرب الوظيفي من أنبية توضيح يتم   
خبلؿ تفسَت النتائج اؼبتعمقة بالفقرات الواقع، كذلك من  رباكي بنتائج اػبركج خبللو يبكن من الذم الدقيق

اػباصة باؼبتغَت، كقد أجريت عملية التحليل إلجابات اؼبستجيبُت، كقد اشتمل ىذا التحليل على ست فقرات  
 )3ا كما ىو موضح ُب اعبدكؿ رقم (كانت نتائجه
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اؼبتغَت  فقرات على الدراسة عينة مفردات إلجابات اؼبعيارم كاالكبراؼ اغبسايب ) يبُت اؼبتوسط3جدكؿ رقم (
 التابع (التسرب الوظيفي)

 التسرب الوظيفي ـ
اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعيارم

نسبة 
 االتفاؽ

 النتيجة

1 
يفكر اؼبوظفوف ُب االستقالة من عملهم اغبإب بسب الصراع 

 ُب العمل.
 مرتفع 80 10.630 10

2 
فرص يضطر اؼبوظفوف بالبقاء ُب ىذا العمل لعدـ كجود 

 كظيفية أخرل.
 مرتفع 80 10.124 10

3 
يرغب اؼبوظفوف ُب التقدٙب للتقاعد اؼببكر بسبب ضعف 

 التعاكف بُت افراد العمل.
10 7.141 12 

منخفض 
 جدا

4 
يضطر اؼبوظفوف بالبقاء ُب العمل لعدـ استفاءىم لشركط 

 التقاعد اؼببكر.
10 7.778 8 

منخفض 
 جدا

 مرتفع 80 10.440 10 لعدـ تقدير أداءىم.يفكر اؼبوظفوف بًتؾ العمل  5

6 
يرغب اؼبوظفوف ُب االنتقاؿ إٔب إدارة أخرل ُب العمل لضعف 

 االحًتاـ بُت العاملُت
10 10.100 16 

منخفض 
 جدا

 46 9.369 10 اؼبؤشر
منخفض 

 جدا

 

) باكبراؼ معيارم قدره 10بلغ ( ؼبتغَت التسرب الوظيفي اؼبتوسط اغبسايب العاـ أف اؼبؤشرات أعبله من كيتبُت
%)، كما يعزز ىذه النتيجة الفقرات األكٔب كالثانية اػبامسة  (يفكر 46) مع كجود اتفاؽ كلي بنسبة (9.369(

اؼبوظفوف ُب االستقالة من عملهم اغبإب بسب الصراع ُب العمل) ، (يضطر اؼبوظفُت بالبقاء ُب ىذا العمل لعدـ 
فكر اؼبوظفوف بًتؾ العمل لعدـ تقدير أداءىم) كاليت حصلت كل منها على نسبة كجود فرص كظيفية أخرل) ك(ي

) على الًتتيب ، كما 10.440) ك(10.124) ك(10.630% كباكبراؼ معيارم (80اتفاؽ عإب كصلت 
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النظرم ، كيليها الفقرات (يرغب اؼبوظفوف ُب  بالوسيط قياسان  مرتفعة أف نصف عدد الفقرات حققت نتيجة
إٔب إدارة أخرل ُب العمل لضعف االحًتاـ بُت العاملُت) ك(يرغب اؼبوظفُت ُب التقدٙب للتقاعد اؼببكر  االنتقاؿ

بسبب ضعف التعاكف بُت أفراد العمل ) ك(يضطر اؼبوظفوف بالبقاء ُب العمل لعدـ استيفائهم لشركط التقاعد 
) 7.141) ك(10.100ه (%) باكبراؼ معيارم قدر  18 – 16اؼببكر) بنسبة اتفاؽ تراكحت ما بُت (

 التسرب الوظيفي ُب ؾبتمع الدراسة منخفض كىذاب مقدار االىتماـ أف على يدؿ ) على الًتتيب، فبا7.778ك(
 .الواقع على أرض كجد ما

 

 والتأثير: االرتباط عالقة وتحليل البحث فرضيات اختبار

 كربليلها كيوضح كالتأثَت االرتباط عبلقات كعرض البحث، فرضيات اختبار الفقرة ىذه ُب الباحث يهدؼ
مدل صحة  على للتعرؼ كالتأثَت العبلقة حوؿ االستدالؿ خبلؽبا من نيبك اليت اؼبؤشرات )4رقم ( اعبدكؿ

 الفرضيات.

العبلقات االجتماعية ُب العمل  على التسرب  بُت إحصائية داللة ذك  كأثر عبلقة توجد H1. الرئيسية: الفرضية
  الوظيفي

 ) يبُت اؼبؤشرات اليت توضع العبلقة كالتأثَت بُت متغَتات الدراسة 4اعبدكؿ رقم (     

) Fقيمة ( R2 معامل االرتباط العبلقات االجتماعية ُب العمل
 اسوبة

قيمة الدالة 
 اسوبة

 0.373 1.089  0.266 * 0.561 التسرب الوظيفي

  0,05  معنوية مستول عند احصائية داللة ذك كتأثَت ارتباط على تدؿ *

  0,01  معنوية مستول عند احصائية داللة ذك كتأثَت ارتباط على تدؿ **

) كّٔذا تكوف أكرب من الدالة 0.373( بلغت اسوبة الدالة قيمة أف أعبله الواردة اؼبؤشرات خبلؿ من تبُت
 بلغت بعد أف البحث متغَتات بُت متوسطة 'ارتباط عبلقة كجود على اؼبؤشرات أكدت كقد )،0.05اؼبتعددة (

تؤثر على التسرب الوظيفي العبلقات االجتماعية ُب العمل  أف على يدؿ فبا *)،0.561االرتباط ( معامل قيمة
) فبا يدؿ 0.266( البالغة R2 التحديد معامل قيمة االجابة ذهى يعزز كما ُب ؾبتمع الدراسة بدرجة متوسطة،
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 F%) من التسرب الوظيفي يعود لتأثَت العبلقات االجتماعية ُب العمل، كما يتبُت أف قيمة 26.6على أف (
)، فبا يدؿ على أف ىناؾ تأثَت ليس بكبَت للمتغَت 0.05) عند مستول داللو اكرب من (1.089اسوبة (

 ة الفرضية الرئيسية.اؼبستقل على اؼبتغَت التابع ، كأف صبيع اؼبؤشرات الواردة أعبله تثبت صح

) للعبلقات االجتماعية ُب العمل على α≤0.05إذا ليس ىناؾ أثر ذك داللة احصائية عند مستول الداللة (
 التسرب الوظيفي ُب ؾبتمع الدراسة.

  

 النتائج والتوصيات:

 النتائج: -
أثر العبلقات نستعرض ُب ىذه الورقة البحثية مناقشة بعض نتائج الدراسة اليت هتدؼ إٔب التعرؼ على 

 االجتماعية على التسرب الوظيفي ، كيبكن توضيح ذلك من خبلؿ اآلٌب:

 مناقشة النتائج المتعلقة بالعالقات االجتماعية في العمل : -1
أظهرت النتائج أف تأثَت  العبلقات االجتماعية ُب العمل ُب ؾبتمع الدراسة جاء متوسطا من كجهة نظر أفراد عينة 

على أف التسرب الوظيفي يتأثر بشكل مباشر أك غَت مباشر بالعبلقات االجتماعية داخل الدراسة ، كىذا يدؿ 
العمل، كذلك هبعل اؼبؤسسات هتتم بتلك العبلقات كتستغلها ُب اغبفاظ على الكفاءات الوظيفية كليس ُب 

اؼبختلفة ، التسرب الوظيفي ، كمن خبلؿ ذلك يبكن ربقيق األىداؼ اليت تسعى إليها اؼبنظمات كاؼبؤسسات 
العبلقات االجتماعية ُب العمل، كاليت تتعلق بالعاملُت أنفسهم كأشخاص يؤثر كل منهم ُب  كمعرفة أثر عناصر

اآلخر كىو ما ينعكس على دكرة العمل اليومي داخل اؼبؤسسة، كيساعد اك يعوؽ  األىداؼ اؼبراد ربقيقها 
 للموظف كالشركة.

 يفي:مناقشة النتائج المتعلقة بالتسرب الوظ -2
أظهرت ىذه النتيجة أف مستول التسرب الوظيفي ُب ؾبتمع الدراسة جاء منخفضا كذلك من كجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة، كذلك يوضح أنبية تعاكف فريق العمل فيما بينهم ، كما أف اإلدارة العليا بالشركة تقـو بوضع برامج 

كار اعبديدة ُب ؾبتمع الدراسة كتعزيز انتظاـ كتَتة سَت للحوافز كاؼبكافآت حىت تشجع عملية اإلبداع كتقدٙب األف
 العمل كاحًتاـ القواعد كالقوانُت الداخلية اؼبنظمة لو.
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 التوصيات: -
 بناءن على النتائج اليت ًب التوصل إليها فإف الباحثة توصي باآلٌب:

ض إليها النشاط بسبب توجيو انتباه الرؤساء ُب اؼبنظمات كالشركات كبو اإلخفاقات كاؼبعوقات اليت يتعر  -1
 التسرب الوظيفي كأسبابو من أجل ربقيق معايَت االلتزاـ كالتطور.

 ؿباكلة زيادة االىتماـ بتنمية ركح الفريق الواحد لدل العاملُت ُب اؼبنظمات كالشركات. -2
ا ؿباكلة زيادة االىتماـ باؼبيزة التنافسية من خبلؿ دعم احًتاـ اؼبوظف ؼبؤسستو، كؿباكلة رفع مستواى -3

 كاالىتماـ ّٔا فبا هبعلها قادرة على التنافس مع اؼبنظمات األخرل.
العمل على إعطاء القيادات الوسطى كالدنيا ُب اؼبنظمات اؼبختلفة مساحة أكرب من البلمركزية، كتفويض  -4

الصبلحيات ؽبم ُب النواحي اإلدارية كالتنظيمية إلمكانية ربقيق أكرب قدر فبكن من االلتزاـ داخل 
 العمل.

العمل على دعم قيم العدالة كاؼبساكاة من أجل رفع معدالت االنتماء لدل العاملُت ُب اؼبنظمات فبا  -5
 يدعم رغبة اؼبوظف ُب احًتاـ عملو .

 تكثيف الدكرات التدريبية اػباصة بالقيادات االسًتاتيجية ُب القطاعات اؼبختلفة باؼبؤسسة .  -6
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 إحٌاء القٌم الروحٌة حصن من الوباء 

Revival Of Spirituality To Keep Safe From The Epidemic  

د. َذى بكري يساعذ انسبير
 

 

 الملّخص

ىذه الدراسة تبُت أنبية القيم الركحية كدكرىا ُب حفظ صحة اإلنساف كضباية جسده كركحو من األمراض، إذا أقاـ 
كوركنا؛ ُب حاجة حياتو على الدين الذم فطر ا تعأب عليو الناس، كاتبع عباداتو كتعاليمو كما أمره، فالعآب ُب ظل جائحة  

ملحة إٔب ربقيق التوازف كانتهاج منهج االعتداؿ ُب كل مظهر من مظاىر القيم اؼبادية كالركحية. فقد ظلت منظومة القيم الركحية 
حية ُب النفوس مستقرة ُب الوجداف، عند صبيع الناس دبختلف أعراقهم كمعتقداهتم، إٔب أف أضعفها االنفتاح على العآب كطغت 

قيم اؼبادية كاختلطت اؼبفاىيم كاألفكار كالعقائد. تكمن أنبية الدراسة ُب أهنا تليب حاجة اؼبسلمُت للقيم الركحية ُب عليها ال
مواجهة الوباء الذم أقلق العآب كغَت مسار اغبياة ُب كافة مناحيها، فهي تذكَت دبا جاء ُب الدين اغبنيف كحثت النصوص القرآنية 

ُب اؼبعامبلت كالعبادات، كأيضا ألنبية الدكر الذم تؤديون ُب مبو اغبياة االجتماعية كاالقتصادية كاألمنية كاألحاديث الشريفة عليها، 
بشكل إهبايب، فهي تساعد على تأمُت الرقابة الذاتية، كتساىم ُب انضباط الفرد كآّتمع، ُب ربقيق اؼبثل العليا ُب معاملة الناس 

الدراسة اؼبنهج االستقرائي ُب عرض النصوص كشرحها، كتكمن مشكلة الدراسة ُب اتساع  مع الطبيعة، كمع بعضهم البعض. تتٌبع
موضوعها كترامي أطرافو كرحابة معانيو، إذ أف القيم الركحية تشمل اإلسبلـ كلو. تتكوف الدراسة من ثبلثة ؿباكر اور األكؿ: 

لثا٘ب عن عبلقة القيم الركحية بالصحة، كعناية اإلسبلـ بالصحة مفهـو القيم الركحية كأصوؽبا كخصائصها كطرؽ تقويتها. كاور ا
اعبسدية كالركحية، كاؼبناعة كالتحصُت الطيب كالركحي ُب االسبلـ. أما اور الثالث فتناكؿ القيم الركحية للعبادات كأثرىا على 

العبادات اليت تدفع الببلء كربفظ الصحة، كتقوية اعبانب الركحي لئلنساف دبمارسة العبادات بصورة صحيحة، كذكر نصوص 
 .الصحة. ٍب اختتمت الدراسة بأىم ما توصلت إليو من نتائج كتوصيات، كقائمة باؼبصادر كاؼبراجع اليت اعتمدت عليها

 .اؼبناعة -العبادات -التحصُت -الكلمات اؼبفتاحية: الصحة الركحية
Abstract 

This study shows the importance of spiritual values and their role in preserving the health of a person 

and protecting his body and soul from diseases, if he establishes his life on the religion that God Almighty has 

conferred upon people, and he follows his worship and teachings as he commanded, for the world is in the 

shadow of the Corona pandemic; There is an urgent need to achieve balance and to adopt a method of 

moderation in every aspect of material and spiritual values. The system of spiritual values remained alive in the 

souls and settled in the conscience. For all people of different ethnicities and beliefs, until they were weakened 

by openness to the world, the elevation of material values and the mixing of concepts, ideas and beliefs. The 

importance of the study is that it meets the Muslims‟s need for spiritual values in the face of the epidemic that 

worried the world and changed the course of life in all its aspects. It helps to secure self-control, and contributes 

to the discipline of the individual and society, in achieving the ideals in the treatment of people with nature and 

with each other. The study follows the inductive approach in presenting and explaining texts. The problem of 

the study lies in the breadth of its topic, the wide reach of its limbs, and the broadness of its meanings, as 

spiritual values encompass all of Islam. The study came in three axes: The first axis: the concept of spiritual 

values, their origins, characteristics and methods of strengthening them. The second axis is about the 

relationship of spiritual values to health, Islam's concern with physical and spiritual health, immunity and 
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medical and spiritual immunization in Islam. As for the third axis, it dealt with the spiritual values of ritual acts 

of worship and their impact on health, strengthening the spiritual side of the human being by practicing worship 

properly, and mentioned the texts of ritual acts of worship that ward off calamity and preserve health. Then the 

study concluded with the most important findings and recommendations, and a list of the sources and references 

that it relied on. 

key words: Spiritual health - immunization - worship - immunity.  

 
 اؼبقدمة

أخضعت جائحة كوركنا منظومة القيم بشكل عاـ ُب عآب اليـو الختبار حقيقي على مستول اؼبمارسة كاؼبسؤكلية 
دبا ىي سلوؾ  -الذم بلغتو، كاتضح جليا أف ركيزة القيماعبماعية، ككشفت ضعف اإلنسانية رغم التطور اؼبادم 

تبقى الوعاء الضامن للتعايش  كاالستقرار كمصدر قوة آّتمعات اإلنسانية ُب مواجهتها للمحن  -كفبارسة
 كاألزمات.

كح ككشف ىذا الواقع اعبديد بثقل انعكاساتو ُب صبيع جوانب اغبياة حاجة اإلنسانية صبعاء إٔب قيم جامعة سبس ر 
اإلنساف دبا ىو إنساف، فمستقبل اإلنسانية رىُت بدرجة االعتبار الذم نعطيو للركح اإلنسانية كباالحًتاـ اؼبتبادؿ 

 للقيم.

على القيم اؼبادية اليت  -النابعة من اإليباف العميق-فقد علت كسوؼ تستمر علوا كارتقاء قيم األخبلؽ كالرضبة 
ل صحيح، ككقف اؼباديوف على حقيقة أمر الكوف كأنو كلو ملك  كقفت عاجزة سباما عن إنقاذ شعؤّا بشك

تعأب، كأف القيم الركحية أىم كأبقى من القيم اؼبادية، فاؼبادة ؾبرد سبب مطلوب منا األخذ بو، كلكن ال نعتقد 
 فيو كال نثق بو، كإمبا اعتقادنا كثقتنا با تعأب. 

األكؿ مفهـو القيم الركحية، كأصوؽبا كخصائصها كطرؽ تقويتها.  جاءت الدراسة ُب ثبلثة ؿباكر: تناكؿ اور
اور الثا٘ب ربدث عن عبلقة القيم الركحية بالصحة، كعناية اإلسبلـ ّٔا عناية متمثلة ُب االىتماـ بالصحة 

أما  اعبسدية كالصحة الركحية على حد سواء، كما ربدث عن اؼبناعة اعبسدية كالركحية كالتحصُت الطيب كالركحي.
اور الثالث فقد تناكؿ قيم العبادات الركحية كأثرىا على الصحة، موضحا أنبية العبادات ُب تقوية اعبانب 
الركحي لئلنساف، كالنصوص القرآنية كاألحاديث النبوية اليت كردت ُب اغبث على العبادات اليت تعُت اؼبسلم ُب 

 دفع الببلء كحفظ الصحة.

االستقرائي إلثبات صحة ما كرد عن أنبية القيم الركحية ُب دفع الببلء كتشكيل حصانة اتبعت الدراسة اؼبنهج 
ركحية كجسدية منيعة، إذا اتبع اإلنساف فطرتو السليمة ُب إقامة الدين على كجهو الصحيح، كسلك الدركب 

  ت عليها.ٍب اختتمت الدراسة خباسبة كتوصيات، كقائمة بأىم اؼبصادر كاؼبراجع اليت اعتمد اؼبنجية.
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 المحور األول

 مفهوم القيم الروحية

إٌف كلمة قيم مشتقة من القيمة، كاليت تعٍت الشيء الذم لو قيمة فهو غاؿو كشبُت، كأيضا من االستقامة كما جاء 
كتعرؼ القيم على أهٌنا ؾبموعة من اؼببادئ كاؼبقاييس كاؼبؤشرات، اليت يتٌم من خبلؽبا السيطرة  18ُب لساف العرب.

على األفكار كاؼبعتقدات كاالذباىات، إضافةن لؤلشخاص أنفسهم كميوؽبم كطموحاهتم كسلوكهم، كمواقفهم سواء 
 الفردية أك االجتماعية، بغض النظر كانت صاغبة أك سيئة.

 القيم الركحية:

تينسب القيم الركحية إٔب الركح، أم إٌف ؿبلها عآب الركح كمكنوناتو ال اعبسد، كيبكننا القوؿ إهٌنا ؾبموعة العقائد  
كالًتاث كاؼبفاىيم آّتمعية كاآلداب، اليت تظهر ُب سلوؾ األفراد كاعبماعات كعبلقاهتم ببعضهم، غَت القائمة على 

 19النفعٌية أك اؼبصاّب اؼبباشرة.

 قيم الركحية:أصوؿ ال

ترجع القيم الركحية إٔب أساس مرجعي يتمثل ُب القرآف الكرٙب، كالسنة النبوية الشريفة اللذٍين يعٌداف أساس مصدر  
التشريع كأساس الدين، حيث ينظماف حياة الناس ُب شؤكف حياهتم كافة، كتعد السنة النبوية تطبيقان عمليان للقرآف 

 20الكرٙب.

ًئنُّ ﴿اإلنساف ىو باطنو اؼبعرب عنو بالقلب كالنفس، كما ُب قولو تعأب: كؿبل القيم الركحية من  الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى
ًئنُّ اٍلقيليوبي  ۗ  قػيليوبػيهيم ًبذًٍكًر اللًَّو  ) كقولو صلى ا عليو كسلم: (أال كإف ُب اعبسد 28(الرعد: ﴾أىالى ًبذًٍكًر اللًَّو تىٍطمى

  21كإذا فسدت فسد اعبسد كلو أال كىي القلب).مضغة إذا صلحت صلح اعبسد كلو، 

                                                           
، 499م، المجلد الثانً عشر، ص1955هـ، 1374 1لسان العرب، بٌروت، دار صادر، ط -أبو الفضل-ابن منظور 18

 تصرف.ب 504
 2012الطبعة األولى  -الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمٌة-القٌم الروحٌة فً اإلسالم-محمد حلمً عبد الوهاب- 19

 .23ص -الكوٌت
 .25ص-المرجع السابق نفسه- 20
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نَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس بِِو نَ ْفُسُو كالنفس كما ُب قولو تعأب:  َوَنْحُن َأقْ َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل  ۖ  ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ت بو أنفسها ما ٓب تعمل بو أك )، كقولو صلى ا عليو كسلم: (إف ا ذباكز عن أميت ما حدث16(ؽ: اْلَورِيِد﴾
 22تتكلم).

 خصائص القيم الركحية: 

  االستمرار: حيث يلتـز الفرد بالقيم الركحية ُب كافة مواقف اغبياة، إذ ال يصح أف يكوف صادقان ُب
 بعض اؼبواقف كُب بعضها كاذب. 

 ؿ األحواؿ كالظركؼ، إذ الثبات: فالقيم الركحية ثابتة ال تتغَت بفعل الزماف أك اؼبكاف، كال تتغَت بتبد
 إف اإلنساف ىو عامل اؼبتغَت ُب بعده أك قربو. 

  الشموؿ: إذ إف القيم الركحية تعمل على توجيو سلوؾ اإلنساف ُب كافة ؾباالت اغبياة، حيث
يشمل ذلك عبلقة اإلنساف بنفسو، كعبلقتو بربو، كعبلقتو بأسرتو كؾبتمعو كأصدقائو كالبيئة ايطة 

 23 بو.
 القيم الركحية:تقوية 

تينٌمى القيم الركحية كتقول كترسخ بواسطة العبادات اؼبختلفة الفرائض منها كالنوافل الدعاء، كذكر ا عز   
-كجل، كالتمرف على فعل اػبَت بكافة أنواعو، كتطبيق أكامر ا سبحانو كتعأب، كالعمل بتوجيهات الرسوؿ ؿبمد 

العطف، كاؼبودة، كالوفاء، كاإلخبلص، كالصدؽ، كاإلحساس باؼبسؤكلية،  كمن ىذه القيم: -عليو الصبلة كالسبلـ
 كمساعدة اتاج...اْب.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
[، ومسلم فً كتاب البٌوع، باب أخذ الحالل وترك 52] 28/ 1كتاب اإلٌمان، باب فضل من استبرأ لدٌنه -البخاري،- 21

 [.1599] 1219/ 3الشبهات 

/ 3)، كمسلم ُب كتاب اؼبساقاة، باب أخذ اغببلؿ كترؾ الشبهات 52( 28/ 1ركاه البخارم ُب كتاب اإليباف، باب فضل من استربأ لدينو  -22 
1219(1599)   

مركز الدوحة الدولً -ورقة بحثٌة-كٌف تتحقق كرامة اإلنسان من مقتضى اإلٌمان باهلل-محمد القاسم أبو بكر حمدان- 23

 .5ص-2009لحوار األدٌان
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 المحور الثاني

 القيم الروحية والصحة

الركح كاعبسد توأـ متكامل ال يصح أحدنبا إال بصحبة اآلخر، كما ال تصح عبلقاهتما ككظائفهما ُب تطوير 
اء، إال مع امتبلكهما بدرجات كافية لنقاء الركح كالسريرة كالصحة كاستقرار حياة األسرة كشخصيات األبن

 24 اعبسدية كالعقلية كالعاطفية، ألف اإلنساف ميكوَّفه ًمن جسد كركح:

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطيٍن﴾فاعبسد مىٍبدؤه من األرض:  - [. كغذاؤيه 12]اؼبؤمنوف:  ﴿َ َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
من األرض: الطعاـ ،الشراب، اللباس، اؼبسكن من األرض. كمنتهاه إٔب األرض: حينما يبوت اإلنساف 

 يتحلَّل اعبسدي إٔب الًتاب.
﴿َونَ َفْخُت ِفيِو ِمْن [، 12]التحرٙب:  ﴿فَ نَ َفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا﴾(كالرُّكح مىٍبدؤىا ًمن السماء:  -

[. كغذاؤىا ًمن السماء: الصبلة، الصياـ، اغبج، الصدقة، الذّْكر، ككل أنواع 69]اغبجر:  ُروِحي﴾
 العبادات متعلقة بالسماء. كمنتهاىا إٔب السماء: إذا مات العبد الصاّب، صًعدت الرُّكح إٔب بارئها.

كما ىو حادثه عند    -فمن الضركرم اؼبوازنة بُت غذاء الركح كاعبسد، إذا طغى غذاء اعبسد على غذاء الركح 
شعر اإلنساف بالضيق كالقلق كعدـ االستقرار، كذلك إذا طغى غذاء الركح على غذاء  -كثَت من الناس اليـو

 اعبسد، كلكن السعادة كالطُّمأنينة كالراحة النفسية، ُب اؼبوازنة بينهما، حينذاؾ تعتدؿ ًكفَّتىا اؼبًيزىاف.

ـ. باهنا: (حالة من العافية الكاملة البدنية كالنفسية 1948ؼبية ُب عاـ أٌما الصحة فقد عرٌفتها منظمة الصحة العا
. كأكضح  25كالعقلية كاالجتماعية، كلسيت حاؿ انتفاء اؼبرض أك العجز)، كمازاؿ ىذا اؼبفهـو معتمدان حىت اليـو

كيقاؿ: نسأؿ   26ء).معجم اللغة العربية اؼبعاصر العافية دبفهـو أكسع من الصحةػ: (الصحَّةه التامَّة، عٍكسها ببل
 اى العىٍفوى كالعافية، كيقاؿ رزقو اي العافيةى، اسًتدَّ عافيىتو، كما أنعم اي على عبده بنعمةو أكَب من العافية.

القيم الركحية ؽبا تأثَت على اؼبسلمُت عمومان فتجدىم يتوجهوف إٔب ا ُب كل مصيبة تصيبهم ككل مرض يعًتيهم 
بيب معرفة مدل تأثَت القيم الركحية على مشاعر اؼبريض كافكاره كمناقشتها؛ ألف الرعاية لذلك من اؼبهم للط

                                                           
 .24ص -2015الناشر: دار التربٌة الحدٌثة  -صحة األسرة الوقائٌة والعالجٌة -محمد زٌاد حمدان-24
-مترجم تعزٌز الصحة النفسٌة المفاهٌم البٌانات المستجدة، الممارسة: التقرٌر المختصر-منظمة الصحة العالمٌة - 25

 .3ص -2004طبعة جنٌف -المكتب اإلقلٌمً للشرق األوسط
 موقع جامعة بٌروت.-1994الطبعة الرابعة-معجم العربٌة الحدٌثة-أحمد مختار عمر- 26
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الصحية اؼبتمحورة حوؿ اؼبريض تعتمد على مسانبة اؼبريض ُب عبلج مرضو كتشَت الدراسات اغبديثة كثَتا إٔب 
 التكامل بُت الركح كالبدف.

زز قدرة اإلنساف على ؿباربة السلبيات اليت يتعرض ؽبا، كالصحة الركحية اعبيدة تدعم صحة اعبسد كالعقل، إذ تع
كذلك من خبلؿ بث ركح التسامح كاػبَت كالثقة بالنفس. فعندما يتزكد األفراد دبجموعة من اؼببادئ، كالقيم 
األخبلقية ُب تسيَت سلوكهم كحياهتم اليومية، يبكنهم ذلك من الشعور باالستقرار النفسي كالتوجو الذاٌب اؽبادؼ 

 حياهتم حىت تكوف مشاعر كفبارسات اإليباف كالصحة الركحية راسخة ال تتزعزع. ُب

ُب اإلنساف عن طريق اإليباف با كتوحيده كعبادتو، كأسلوب السيطرة على  بأسلوب تقوية اعبانب الركحي
اإلنساف أف  يستطيع البد٘ب ُب اإلنساف عن طريق التحكم ُب الدكافع كاألىواء كالشهوات كاالنفعاالت، اعبانب

إٔب شعوره باألمن كالطمأنينة، كوبقق لو الصحة  بُت اعبانبُت الركحي كالبد٘ب ُب شخصيتو، فبا يؤدم  وبقق التوازف
 27كاآلخرة. ُب الدنيا  النفسية كالسعادة

مة كقد رسىم اإلسبلـ خطوط اغبياة الفاضلة لئلنساف الذم يتكوَّف آّتمع اؼبثإب من أفراده، ككضع مبادئان عا
 للصحة، كفبا جاء من ذلك ُب القرآف الكرٙب كالسنة اؼبطهرة أنو:

  أكصىد على اإلنساف ُب ىذه اغبياة أبواب التبتُّل كالزىد، كاالنقطاع عن الدنيا إٔب العبادة الفردية، كأباح
الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو لو التمتُّع بطيّْبات اؼبأكل كاؼبشرب كاؼبلبس، كما إليها؛ 

نْ َيا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة﴾  [. 32]األعراؼ:  َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِىَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  طالىب اإلنساف بالعمل، كحذَّره من البطالة كالكسل بل كطلىب العمل كالسعي ُب ربصيل الرزؽ كاؼبعاش

 [.198]البقرة: ﴿لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم﴾  ىت كقت أداء عبادة اغبج:ح
  ها، كال يبكن أف يكوف إال بإعماؿ العقل قدَّر أف حصوؿ اإلنساف على خَت ىذه اغبياة باؼببادئ اليت رظبى

لنظر ُب ملكوت السموات كاألرض؛ ليىعلم كالتفكَت فيما سخَّر لو من مواد ىذا الكوف، فدعاه إٔب ا
كينتفع، كمن ىنا نوَّه القرآف بفٍضل العقل، كمكانة العلم، كجعىل اافظة على العقل من الضركريَّات 

 الدينية األكٔب، كحرَـّ تناكيؿ ما ييفسده.

                                                           
مقال فً موقع الدكتورة فاطمة -النفسٌة فً القران الكرٌم والحدٌث الشرٌف وم الصحةمفه -فاطمة محمد علً عرٌف- 27

 هـ1441ذو الحجة  -جامعة الملك عبد العزٌز

 



 

112 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 َو ِمْن ِعَباِدِه ﴿ِإنََّما َيْخَشى اللَّ  كُب سبيل االحتفاظ بفائدة العقل، رفىع من شأف العلم كالعلماء؛
 [.11]آّادلة: ﴿يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت﴾[، 28]فاطر:  اْلُعَلَماُء﴾

  أف اإلنساف ال يبيكن أف ينتفع ّٔذه اؼببادئ كييليب ُب حياتو نداءىىا، إال  -كما ىو الواقع   -قدَّر اإلسبلـ
 ن بالصحة، فأمر بالوقاية كالعبلج؛ حىت يىٍسلىم جسمو، فيىٍسلىم عقلو، كتٍقوىل جوارحو.إذا ربصن 

 الوقاية في اإلسالم:

اعتٌت اإلسبلـ بالصحة عناية فائقة، كؼبا كانت كل أحكامو مبنية على الواقع، ففي الواقع أنو ال ًعلم إال        
كال جهاد إال بالصحة، كالصحة رأس ماؿ اإلنساف،  بالصحة، كال ماؿ إال بالصحة، كال عمل إال بالصحة،

 -ُب تشريعو الذم يعاِب بو القلوب -كأساس خَته كىناءىتو، كمن ىنا عرىض القرآف الكرٙب للمرض، ككاف لو 
 أعظم إوباءو كأكضح إشارة إٔب ازباذ كسائل الصحة البدنيَّة كالوقاية الصحية، شىرىعى اي الًوقايةى من األمراًض، فقاؿ

ْهُلَكِة﴾( تعأب:  [.195]البقرة:  ﴿َواَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّ

كالوقايةي من األمراًض ُب ًديننا تقوـي على قواعدى من التحصًُُّت دينيًَّة كدنيوية، قاؿ ابني القيّْم: (كقًد اتػَّفىقى       
ؿي عنوي إٔب الدَّكىاًء).األطبَّاءي على أنوي مىىتى أٍمكىنى التَّداًكم بالًغذاًء ال يػيعٍ  فالعبلقة بُت الطب الوقائي البد٘ب،  28دى

مرتبطة أشد ما يكوف االرتباط بالطب الوقائي الركحي، كىي عبلقة دائمة، كقبد أف أصوؿ الطب اليت كصل إليها 
ؤذ
ي
يات، كاستفراغ اإلنساف بتجاربو القديبة كاغبديثة، تدكر حوؿ ًحفظ القوة كعدـ مضاعفة اؼبرض، كاغًبٍميىة من اؼب

 -صلى ا عليو كسلم -قبدىا كذلك ُب القرآف الكرٙب كُب إرشادات النيب 29 اؼبواد الفاسدة من البدف اْب..
كفيها إشارات كاضحة إٔب كثَتو من اعبزئيات كاألمثلة اليت سبثّْل ىذه األصوؿ الطبية ُب العبلج كالوقاية منها، 

 كنذكر بعضا من ما جاء فيها:

 اكم، كالتحذير من العدكل، كجاء األمر بعٍزؿ اؼبرضى عن األًصحَّاء؛ (إذا ظًبعتم بالطاعوف األمر بالتد
رجوا منها). ، فبل تدخلوىا، كإذا كقىع بأرضو كأنتم فيها، فبل زبى  30بأرضو

                                                           
تحقٌق : شعٌب  -زاد المعاد فً هدي خٌر العباد-محمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد هللا ابن القٌم الجوزٌة  - 28

الطبعة -الكوٌت  –بٌروت  -مكتبة المنار اإلسالمٌة  -الناشر : مؤسسة الرسالة  -طعبد القادر األرناؤو -األرناؤوط 

 .49ص 5-1986 – 1407الرابعة عشر ، 
 1ط لقاهرةا –المكتبة السلفٌة  الناشر: محب الدٌن الخطٌب المحقق / المترجم: محمد بن إسماعٌل البخاري -29

 5728ص -2 – 4ح  الموقع: الصحاح-  هـ1400

  5728)حديث رقم( -الصحيح-البخارم-30 
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   ،أمر بالطهارة ُب الوضوء للصلوات اػبمس بغٍسل الوجو كاألطراؼ، األيدم كاألرجيل، كدبٍسح األيذنُت
ضمضة كاالستنشاؽ؛ حفظنا للفم كاألنف كاألسناف، كمن كبلمو ُب السواؾ يقوؿ: كما طلب 

ى
السواؾ كاؼب

م بالسواؾ مع كل صبلة).   31(لوال أف أشقَّ على أيميت، ألمرهتي
  حٌذر من تٍرؾ أكا٘ب الطعاـ كالشراب مكشوفة: (أٍطًفئوا اؼبصابيح بالليل إذا رقىدًب، كأغًلقوا األبواب، كأككوا

كذلك حفظنا للطعاـ كالشراب كىذا من باب الوقاية كالتحفُّظ من  32، كطبّْركا الطعاـ كالشراب)،األىٍسًقية
األمراض كأسبأّا. كقد أثبتت الدراسات اغبديثة مضار لتعرض للضوء بصورة مستمرة، فهو يسبب 

 33نوبات الصداع كاإلرىاؽ كيسبب ارتفاع ضغط الدـ كيضعف جهاز اؼبناعة.
 ًء باستعماؿ اؼباء ُب الوضوء أك الغسل أف يتػىيىمَّم، كىذا كلو من قىبيل أباح ؼبن خاؼ اؼبرض ، كتأخُّرى الربي

 اغًبٍميىة عما ييؤذم.
 .فتىضعيف القوة، كتيفقىد اؼبناعة ،  أباح الفطر ُب رمضاف حىت ال ذبتمع اؼبشقَّة مع ؾبهود الصـو
 ن كل ما يىضرُّ كيؤذم.كحـر اػبمر كاػبنزير، كاإلسراؼ ُب األكل كالشرب، كما إٔب ذلك م 

كٓب يقف الطب الوقائي ُب اإلسبلـ على اعبانب البد٘ب، بل سبيز أنو صبع معو الوقاية الركحية حبسن التوجو إٔب 
عن الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم،  -رضي ا عنهما -ا، كطلب الدعاء بالوقاية كالنجاة، عن عبد ا بن عمرك

اؿ: (من حافظ عليها كانت لو نورا كبرىانا كقباة يـو القيامة، كمن ٓب وبافظ عليها ٓب أنٌو ذكر الٌصبلة يوما، فق
يكن لو نور كال برىاف كال قباة، ككاف يـو القيامة مع قاركف كفرعوف كىاماف كأيٌب بن خلف). عن أباف بن عثماف 

لذم ال يضر مع اظبو شيء ُب من قاؿ حُت يصبح: بسم ا ا»عن أبيو أف رسوؿ ا (ص) قاؿ:  -رضبو ا  –
ٓب تصبو ُب يومو فجاءة ببلء، كمن قاؽبا حُت يبسي  –ثبلث مرات  –األرض كال ُب السماء، كىو السميع العليم 

 34ٓب تصبو فجاءة ببلء ُب ليلتو.

 

 

                                                           
نقال عن موقع -الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا )ص(  -البخاري، أبو عبدهللا بن أبً الحس - 31

 .887حدٌث رقم -باب إغالق األبواب بالٌل-أهل الحدٌث
 .5963حدٌث رقم-المرجع السابق نفسه - 32
موقع -دراسة: إظالم المصابٌح لٌال إعجاز نبوي ٌقً من التلوث الضوئً -هشام عبد الرحمن حسن عبد الرحمن- 33

 -2019-إعجاز القرآن
 . 2/338 زاد المعاد -ابن القٌم الجوزٌة - 34
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 الحصانة الروحية:

صانتو الركحية، فكما أف إذا كاف البدف وبتاج إٔب تقوية مناعتو العضوية فإف الفكر أحوج إٔب تقوية مناعتو أك ح
للجسم جهاز مناعي وبميو، كيقيو من اؼبيكركبات اؼبمرضة، فكذلك الفرد كآّتمع لو مناعة ركحية ربميو من 
ميكركبات األمراض الركحية من غل كحسد كغيبة كمبيمة كّٔتاف كرشوة كظلم كفسق كتنطع كبذاءة كسرقة، كغَتىا 

 من مسببات األمراض آّتمعية اػبطَتة.

ككما توجد ظبـو تدمر جهاز اؼبناعة اعبسمي؛ توجد كذلك ظبـو تدمر جهاز اؼبناعة الركحي، فإذا كانت عبلمة 
قوة اؼبناعة اعبسمية ىي ىزيبة اؼبكركب ككل األمراض، كاالنتصار عليها، فقوة اؼبناعة الركحية عبلمتها أف قيمو 

د اإلنساف خزاف من القيم اليت يتعلمها كيكتسبها، الركحية عندما تكوف متينة كإرادتو قوية، فيتكوف بذلك عن
كلذلك يصَت عنده شيء ما يسمى ُب اإلسبلـ بالنفس اللوامة، كىي ؾبموعة من القيم اليت تنظر من أعلى إٔب ما 
يفعل فيسأؿ نفسو كيراجعها، كىذه النفس اللوامة عندما تقول تعينو على اؼبراقبة الذاتية حىت يبق منسجما مع 

 35عينو أف يبصر أين يسَت.فطرتو كت

كما أف قوة جهاز اؼبناعة الركحي صماـ أماف للجسم من حالة اػبوؼ اليت تؤدم إٔب ضعف مناعة اعبسم. إذف 
على اإلنساف أف يعمل على تقوية مناعتو الركحية ليحصن ّٔا نفسو. كتقوية جهاز اؼبناعة الركحية مهمة األنبياء 

نبياء ليدعموا ىذا اعبهاز كيعاعبوا ما يبكن أف يصيبو من أنواع األمراض، كالقصد من الرساالت، كلذلك يأٌب األ
يِن َحِنيًفا يقوؿ تعأب:  َها  ۖ  ﴿فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ  ۖ  اَل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّو  ۖ  ِفْطَرَت اللَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

يُن اْلَقيُِّم َولََِٰكنَّ َأْكثَ َر  ِلَك الدِّ : النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن﴾ذََٰ ). فاإلنساف إذف يأٌب جبهاز مناعة إؽبي وبفظو فبا 30(الرـك
 عدتو الشرائع كالديانات باطبل أك ظلما أك شرا أك خبثا.

كتقٌول اؼبناعة الركحية بتنٌمية كترسيخ القيم الركحية، كذلك عن طريق العبادات اؼبختلفة الفرائض منها كالنوافل   
ا عز كجل، كالتمرف على فعل اػبَت بكافة أنواعو، كتطبيق أكامر ا سبحانو كتعأب، كالعمل  الدعاء، كذكر

عليو الصبلة كالسبلـ، كمن ىذه القيم: العطف، كاؼبودة، كالوفاء، كاإلخبلص، -بتوجيهات الرسوؿ ؿبمد 
 كالصدؽ، كاإلحساس باؼبسؤكلية، كمساعدة اتاج...اْب.

 

                                                           
المنوفٌة  جامعة-مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثٌة-النفس وحقٌقتها فً القرآن الكرٌم-رانٌا محمد عزٌز نظمً- 35

 .25ص-2006فبراٌر-كلٌة اآلداب
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 والروحيالتحصين الطبي 

ُب الطب الوقائي لؤلجساـ يتم إعطاء الطفل ربصينات ضد عدد من األمراض ّٔدؼ إنشاء كتقوية اؼبناعة 
اعبسمانية الذاتية ضد تلك األمراض، كتشمل تلك التحصينات جرعات ضعيفة كمتحكم فيها من مسببات 

مناعة ذاتية داخلية ضد تلك  األمراض حبيث يتعرفها اعبسم، كلكن ال تسبب اؼبرض، كيبدأ اعبسم ُب تكوين
األمراض إذا تعرض ؽبا، كردبا نتساءؿ: أليس من األفضل أف ينشأ الطفل ُب كسط سليم خاؿ من اؼبرض طواؿ 
حياتو، كبذلك نضمن سبلمتو كعزلتو عن مسببات األمراض؟، الفكرة كاردة، لكنها مستحيلة التنفيذ لذا كاف ال 

 36بد من التحصُت لتكوين اؼبناعة.

ُب الطب الوقائي لؤلركاح كالنفوس يعرض اؼبختصوف  اؼبوضوع بعكس اػبطوات فيقولوف: أليس من األفضل أما 
عزؿ أفكار أبنائنا كغلق عيوهنم عن فساد آّتمع كعن شركر الشيطاف، كبذلك نضمن عدـ تعرضهم ألية أمراض 

لفكرة أيضان نظرية، كلكن من اؼبستحيل كمفاسد خلقية كسلوكية، كنوفر ؽبم ؿبيطان نقيان خاليان من الشركر؟!!  ا
تطبيقها؛ ألف التعامل مع آّتمع ال بد منو بتداخبلتو كمستوياتو كأخبلقياتو من زمبلء كأصحاب، كأقارب، كذبار، 

 كجَتاف فالعبلقات االجتماعية متشعبة، كمن غَت اؼبنطقي اغبديث عن االبتعاد عن الناس. 

ة، فاؼبناعة النفسية كالفكرية للفرد كآّتمع ال بد من تقويتها كتدريبها فاؼبعايشة كاقع مفركض كضركرة حياتي
بتطعيمها ضد مسببات أمراض آّتمع من كقت آلخر، كؽبذا قاؿ ا سبحانو كتعأب ُب سورة البقرة: 

ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَ ْقٍص مَِّن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفسِ  ِر الصَّاِبرِيَن﴾ ﴿َولََنب ْ  َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
). كالتحصُت بالعبادات كالتقرب إٔب ا كطلب اغبماية منو هبعلنا ُب أماف من األمراض، فهذه 155(البقرة:

االبتبلءات اليت كعد ا ّٔا عباده ىي لقاح لتدريب كتقوية اؼبناعة النفسية كالفكرية للفرد كآّتمع على ربمل 
 الصعاب، كجائزة التعاُب نتيجة للصرب على ىذا التطعيم ىو الفوز برضا ا كجناتو.الشدائد ك 

فبل بد من األخذ بأسباب اغبماية لنا كألبنائنا لتكوف لديهم ذاتية التفاعل اإلهبايب كالسبلمة السلوكية ُب مواجهة 
لك إال بتمثل القيم الركحية كتطبيقها ُب الشركر كاؼبفاسد كالتعامل معها، كليس باؽبركب منها  كاالنعزاؿ، كال يتم ذ

 حياتنا بتقول ا كحسن عبادتو بإخبلص كصدؽ كخشوع، فهي ُب جوىرىا ديننا كعقيدنا كفطرتنا السليمة.
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 المحور الثالث

 قيم العبادات وأثرىا على الصحة

كاالطمئناف لئلنساف. كيشكل تعد القيم الركحية مصدر القيم كاؼببادئ اليت تعطي اؼبعٌت للحياة كاألمل كالراحة 
الدين أىم عامل ركحا٘ب ُب حياة االنساف على الكرة األرضية، فالقيم الركحية كاؼبعتقدات كالطقوس "الصبلة 
كالدعاء..." تسهم اسهامان متميزان ُب التكٌيف مع اؼبعاناة كالتعامل مع اؼبرض كمنع حدكث بعض اؼبضاعفات 

ستسبلـ ؼبشيئة ا، كقد تؤدم إٔب الشفاء كالعافية. ًمن فضل ا كرضبتو أنو النفسية كالبدنية كتقبل اؼبوت كاال
ْـّ اؼبؤمنُت عائشةى رضي ا عنها قالت: خسىفىًت الشمسي  تيوجىد عباداته جاءًت النصوصي بأهنا تدفىعي الببلء؛ فعن أ

، فحمً  د ا كأثٌتى عليو، ٍب قاؿ: (إف ُب عهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فصلَّى بالناًس، ٍب خطىب الناسى
الشمس كالقمر آيتاًف ًمن آيات ا، ال ينخًسفاًف ؼبوت أحدو كال غبياتو، فإذا رأيتيم ذلك فادعيوا ا، ككبػّْريكا، 

 فعلى اإلنساف وبرص على أداء العبادات اليت جاءىًت النصوصي بأهنا تدفع الببلء؛ كمنها:37كصلُّوا، كتصدَّقيوا).

  تعالى:تقوى اهلل •
كىي عبادة مأمور ّٔا اؼبسلم، حيث جعلها ا تعأب سببنا للفرج بعد الشٌدة ككٍشفنا للكرب بعد الٌضيق، حيث  

ْل َعَلى اللَِّو فَ ُهوَ قاؿ:   َحْسُبُو ِإنَّ  ﴿َوَمن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرًجا*َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمن يَ تَ وَكَّ
 ). 3-1(الطبلؽ: اللََّو بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا﴾

﴿ َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرىَٰ آَمُنوا َوات ََّقْوا دفع الببلء ككشف اؽبٌم لؤلتقياء من عباده. كقاؿ تعأب:  -تعأب-فجعل ا 
َماءِ  بُوا فََأَخْذنَاُىم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴾ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مَِّن السَّ ). ربط 96(األعراؼ: َواأْلَْرِض ولكن َكذَّ

سبحانو كتعأب التقول بالرزؽ كاالستجابة السريعة للدعاء ؼبا ؽبا من فضل ُب فبلح العبد كفوزه. فمعيار اؼبفاضلة 
ن ينظر إٔب قلوبنا، فالقلوب ىي موطن نظر ا، عند ا التقول كمكاهنا القلب، إف ا ال ينظر إٔب صورنا كلك

كىو قيمة ركحية سامية بل إف باطن الدين ؿبكـو بالنيات قاؿ  كاإلخبلص ُب األعماؿ شرط لقبوؽبا عند ا،
فالتقول تدفع لفعل اػبَتات ككبجر عن  38صلى ا ا عليو كسلم: (إمبا األعماؿ بالنيات كلكل امرئ ما نول).

 قات، كتورث صاحبها اػبوؼ من رب العاؼبُت.الشر كاؼبوب
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 الصالة:

أرقي صيغ األداء للذكر كالفكر كالدعاء ىي الصبلة ألف ا اشًتط ؽبا شركطا خاصة، كتىؤدل على ىيئة خاصة، 
كتعد الصبلة دبثابة اػبط الواصل ما  39فاجتمع للذكر كالفكر كالدعاء فيها ما ٓب هبتمع  ُب غَتىا من العبادات.

السماء كاألرض، ما بُت العبد كخالقو، فالصبلة من الصلة، كىي تربط العبد بربو، كتقوده إٔب رضوانو، كسبهد بُت 
 40لو الطريق إٔب العناية الربانية.

: (إذا رأيتم اػبسوؼ فافزعوا إٔب ذكره كدعائو)  كىي من العبادات اليت تدفع الببلء، قاؿ صلى ا عليو كسلم
معناه: باًدريكا بالصبلة كأسرًعوا إليها؛ حىت  41م ذلك فصلوا كادعوا حىت يكشف ما بكم).كقاؿ أيضان: (إذا رأيت

. اؼي كونيو ميقدّْمةى عذابو  يزكؿى عنكم ىذا العارضي الذم ىبي

كالصبلة كلها منافع من التفكَت ُب أدائها كاالستعداد ؽبا بالطهارة كغَتىا من شركطها كأكقاهتا، مركرا بأركاهنا 
سننها، كما تقتضيو من صباعة كصبعة كصلوات ُب مناسبات معينة إٔب غاية الفراغ منها، فكل جزئية من كفرائضها ك 

جزئياهتا ؽبا آثار كحكم كمنافع نفسية كصحية كاجتماعية. يقوؿ القرضاكم عن أثر الصبلة: "إهنا تقـو بتغذية 
]اغبجر:  ﴿َونَ َفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي﴾أب: ذلك اعبزء العلوم اإلؽبي ُب كياف اإلنساف كىو اؼبشار إليو بقولو تع

[. (ذلك الكائن الركحي الذم يعيش بُت جوانح اإلنساف، ال يكفي لتغذيتو علم العلماء، كال يغديو إال 69
  42معرفة ا كحسن الصلة بو، كىذه الصلوات اػبمس ىي كجبات الغذاء اليومي للركح).

عض اؼبرضى بتخصيص أكقات متفرقة ُب اليـو لبلسًتخاء كذلك ينصح األطباء النفسيوف ُب الطب اغبديث ب
بعدـ التفكَت ُب أم شيء من مشاكل اغبياة، كىو تعبَت عما يسمى ُب الصبلة باػبشوع، كىو جوىر الصبلة 
الذم يعتربه بعض العلماء ركنا تبطل الصبلة بدكنو، كمن ٓب يقل ببطبلهنا يقوؿ بنقصاف األجر بقدر نقصانو، كىو 

 ).2(اؼبؤمنوف: ﴾قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى * الًَّذينى ىيٍم ُب صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى ﴿ُب قولو تعأب: كاضح 

                                                           
 104ص-القٌم الروحٌة فً اإلسالم-محمد حلمً- 39
 .108ص -المصدر السابق نفسه -40
-2006 – 1427دار طٌبة  -صحٌح مسلم-اإلمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري، أبو الحسٌن - 41

 911ص
 208ص-العبادة فً اإلسالم -القرضاوي- 42
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باإلضافة إٔب اػبشوع دعا اإلسبلـ اؼبصلي لشغل العقل بالذكر كالتبلكة كتدبر اآليات كالدعاء مع اغبضور القليب 
ًئنُّ قػيليوبػيهيم ًبذًٍكًر اللًَّو ﴿ككل ذلك يزيده طمأنينة كسكينة قاؿ تعأب:  ًئنُّ  ۗ  الًَّذينى آمىنيوا كىتىٍطمى أىالى ًبذًٍكًر اللًَّو تىٍطمى

  ).28(الرعد: ﴾اٍلقيليوبي 

كالسجود ُب الصبلة من أفضل التطبيقات اليت ربث جسدؾ كتبث ُب داخلك الطاقة االهبابية، حيث ىذه 
إٕب رب العباد، كتكمن قوة السجود ُب بث الطاقة االهبابية  اللحظات ىي اليت يكوف فيها العبد أقرب ما يكوف

 عندما يشعر اإلنساف بقربو من رب العاؼبُت، فإف ىذه اللحظات تصل بالعبد إٕب قمة الطاقة اإليبانية.

 التوجو إلى اهلل بالدعاء:

سبلـ قاؿ ا عز الدعاء عند الكرب يدفع الببلء، كمن القصص اليت ذكرىا القرآف الكرٙب قصة يونس عليو ال
َأْنَت ُسْبَحاَنَك  : ﴿َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَىَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِو فَ َناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ كجل

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذلِ  ي ْ َنا َلُو َوَنجَّ . )، 88- 87(األنبياء: َك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن﴾ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن* فَاْسَتَجب ْ
فالدعاءي ًمن أقول األدكية لدفع الببلء قبل نزكلًو، قاؿ العبلمة ابن القيم رضبو ا: "الدعاء من أنفع األدكية، كىو 

 43عدكُّ الببلء، يدافعو كيعاعبو، كيبنعي نزكلىو".

رضي ا –ألمراض اؼبخوفة كافة. كعن ابن العباس للحفظ من ا-صلى ا عليو كسلم–كمن أدعية اؼبصطفى  
صلى ا عليو كسلم:(اللهم إ٘ب أسألك العفو كالعافية ُب دنيام كديٍت كأىلي كمإب –قاؿ :قاؿ رسوؿ ا  -عنو

،اللهم اسًت عورٌب ك آمن ركعاٌب كاحفظٍت من بُت يدم كمن خلفي كعن مشإب كمن فوقي كأعوذ بك من أف 
 44.أغتاؿ من ربيت)

 مالزمة االستغفار:

بَ ُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّو االستغفار ًمن أىم أسباب دفع الببلء، قاؿ سبحانو كتعأب:  ﴿َوَما َكاَن اللَُّو لِيُ َعذِّ
بَ ُهْم َوُىْم َيْستَ ْغِفُروَن﴾ ب ّٔم، قاؿ الشيخ السعدم رضبو ا: فهذا مانعه ًمن كقوع العذا [.33]األنفاؿ:  ُمَعذِّ

                                                           
الجواب الكافً لمن سأل عن الدواء الشافً )الداء  -حمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد هللا ابن القٌم الجوزٌة، م - 43
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كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو ا: "أما العذاب اؼبدفوع، فهو يػىعيمُّ العذاب  45بعدما انعقدت أسبابو".
 46السماكمَّ، كيعمُّ ما يكوف من العباد؛ كذلك أف اعبميع قد ظبَّاه ا عذابنا".

 الصدقة وتفريج الكروب:

أيب سعيد اػبيدرم رضي ا عنو قاؿ: "خرج رسوؿي ا صلى الصدقة ًمن أىمّْ أسباب دفع الببلء قبل كقوعو، فعن 
ا عليو كسلم ُب أضحى أك فطر إٔب اؼبصلَّى، فمرَّ على النساء، فقاؿ: (يا معشر النساء، تصدَّقن؛ فإ٘ب أيرًيتيكنَّ 

  47أكثرى أىل النار).

انت من فاجر أك ظآب، بل ًمن كافر، كقاؿ العبلمة ابن القيم: (للصدقة تأثَته عجيب ُب دفع أنواع الببلء، كلو ك
فإف ا تعأب يدفع ّٔا عنو أنواعنا من الببلًء، كىذا أمره معلـو عند الناس، خاصتهم كعامتهم، كأىل األرض كلُّهم 
 ميًقرُّكف بو؛ ألهنم قد جرَّبوه, كقاؿ رضبو ا: "ُب الصدقة فوائدي كمنافع ال وبصيها إال ا؛ فمنها أهنا تقي مصارعى 

  48السوء، كتدفع الببلء حىت إهنا لتدفىعي عن الظآب).

 التحلي بمكارم األخالق وجميل الصفات: 

ًمن أسباب دفًع الببلء قبل كقوعو التحلّْي دبكارـً األخبلؽ كصبيل الصفات؛ ًمن اعبيود كالكـر كاإلحساف للناس؛ 
كىو  -كسلم كاف ىبلو بغاًر حراء، فيتحنَّث فيو فعن أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي ا عنها: (أف النيب صلى ا عليو 

حىت جاءه اغبقُّ كىو ُب غار حراء...، فرجىع يرجيفي فؤاديه، فدخل على خدهبةى بنت خيوىيلد رضي ا  -التعبُّد 
ى عنها، فقاؿ: "زمّْلو٘ب زمّْلو٘ب!"، فزمَّليوه حىت ذىب عنو الرٍَّكع، فقاؿ ػبدهبةى كأخربىا اػبرب:"لقد خشيتي عل

ا؛ إنك لتىًصلي الرًَّحمى، كربًملي الكىلَّ، كتىكًسبي اؼبعدكـى، كتيقرًم  زيك ا أبدن نفسي!"، فقالت خدهبة: كبلَّ كا ما ىبي
قاؿ اإلماـ النوكم رضبو ا: "قاؿ العلماء: معٌت كبلـً خدهبةى رضي ا  49الضيف، كتيعُت على نوائب اغبق).

مىا جعلو ا سبحانو كتعأب فيكى ًمن مكاـر األخبلؽ، كصبيل الصفات، كؿباسن عنها أنك ال ييصيبيك مكركهه؛ لً 
                                                           

45
 ٠٢٣ص: -ه1408الناشر: العبٌكان -تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً كالم المنان -عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 

هـ 1432دار الكتب العلمٌة  -21-1مجموع الفتاوي البن تٌمٌة من  –ابن تٌمٌة، تقً الدٌن أبً العباس الحرانً أحمد  - 46

 .496ص: -9ج
 .66ص: -2ج-دار طٌبة  -صحٌح مسلم-ن-اإلمام مسلم-47
-تحقٌق: عبد الرحمن بن حسن بن فائد-الوابل الصٌب ورافع الكالم الطٌب -ابن القٌم، أبً عبد هللا محمد بن أبً بكر - 48

 .69ص -1ط1425دار عالم الفوائد للنشر والتوزٌع، مكة المكرمة 
 .3صحيح البخارم حديث رقم  - 49
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الشمائل، كذكرىٍت ضركبنا من ذلك، كُب ىذا أف مكارـى األخبلؽ كخصاؿ اػبَت سببه للسبلمة من مىصارًع السوء 
رًع السوء، كاؼبكاـر سببه كاؼبكاره". كقاؿ اإلماـ الكرما٘ب رضبو ا: "كفيو أف خصاؿ اػبَت سببه للسبلمة من مىصا

لدفع اؼبكاره". كقاؿ اإلماـ العىيٍت رضبو ا: "فيو أف مكاـر األخبلؽ كخصاؿ اػبَت سببه للسبلمة ًمن مىصارًع 
كقاؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز  50الشر كاؼبكارًه، فمىن كثير خَتيه حسينىت عاقبتيو، كريًجي لو سبلمةي الدين كالدنيا".

زل".  رضبو ا: "صاحب  األعماؿ اغبميدة كالعظيمة ال ىبي

 الكلمة الطيبة:

بٌُت لنا القرآف الكرٙب أنبية الكلمة الطيبة كعظيم أثرىا كاستمرار خَتىا، كبُت خطورة الكلمة اػببيثة كضركرة 
َأْصُلَها ثَاِبٌت وفرعها ِفي َكْيَف ضرب اللَّ ُو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة كشجرة طَيَِّبٍة    ﴿َأَلْم تَ رَ اجتثاثها، يقوؿ تعأب: 

َماِء تُ ْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن رَ  ب َِّها ويضرب اللَّ ُو اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يتذكرون. َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة    السَّ
 ).26-24(إبراىيم: كشجرة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فَ ْوِق األرض َما َلَها ِمن قرار﴾

بالشجرة الطيبة؛ ألف الكلمة الطيبة  -كلمة التوحيد-يقوؿ ابن القيم رضبو ا: (شىٌبو ا سبحانو الكلمة الطيبة 
فلنعٌود ألسنتنا على  51ركح كشبرة العمل الصاّب، كالشجرة تثمر الثمر النافع، الكلمة الطيبة ىي حياة القلب.

كالشحناء، كتدخل إٔب النفوس السركر كاؽبناء كابة كاؼبوٌدة الكلمة الطيبة اليت تزيل اعبفاء، كتذىب البغضاء 
). 24(اغبج:﴿ َوُىُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل﴾ كالكلمة الطيبة، ىداية ا كفضلو لعباده قاؿ تعأب:  52كالوئاـ.

 ).83(البقرة: ﴿ وقولوا للناس ُحسًنا﴾

 الصبر:

ُب أكثر من تسعُت موضعا، كقرنو بالصبلة ُب أكثر من طبسُت موضعا ذكر ابن تيمية أف ا تعأب ذكر الصرب 
)، التحلي 45(البقرة:  َوِإن ََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن﴾ ۖ  ﴿َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّاَلِة منها قولو تعأب: 

فئلنساف كىو ُب اغبجر الصحي الذم فرض بالصرب اعبميل، كالرضا بقضاء ا كقدره من أىم أسباب دفع الببلء 
عليو بسبب ىذا الوباء، عليو أف يتقبل كل ذلك بطواعية كاختيار، كأف يتعامل مع ىذا الوباء دكف تسخط أك 
                                                           

دارالكتب العلمٌة -1ج25-1عمدة القارئ شرح صحٌح البخاري  -بدر الدٌن العٌنً، محمود بن أحمد العٌناتً- 50

 114ص -هـ1439
دار الكتب العلمٌة -جمعه كحمد الندوي، حققه محمد حامد الفقً-التفسٌر القٌم لإلمام ابن القٌم-ابن القٌم الجوزٌة  - 51

 .328ص: -د.ت-بٌروت
 .329نفسه ص:المصدر السابق - 52
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). كقاؿ تعأب: 5(الشرح: ﴾فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا﴿جزع، كعليو أف يرضى بقضاء ا كقدره، قاؿ تعأب: 
ُلَونَُّكمْ  ِر الصَّاِبرِينَ  ﴿َولََنب ْ  ﴾ ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأَلْمَواِل َواألَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

 ).155(البقرة:

 الذكر:

[. 152﴾ ]البقرة:  فىاذٍكيريك٘ب أىذٍكيرٍكيمٍ  كقاؿ تعأب: ﴿ [.45﴾ ]العنكبوت:  كىلىذًٍكري اللًَّو أىٍكبػىري  قاؿ تعأب: ﴿
[. 144 - 143لىلىًبثى ُب بىٍطًنًو ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى﴾ ]الصافات:  * فػىلىٍوالى أىنَّوي كىافى ًمنى اٍلميسىٌبًحُتى  قاؿ سبحانو: ﴿ك 

كؽبذا ثبت ُب  53ما شرع ا لعباده من صبلة كصياـ كحج، كغَت ذلك من الطاعات إال إلقامة ذكر ا،
و كسلم أف رجبلن سألو فقل: أم اعبهاد أعظم أجرا؟ قاؿ: أكثرىم  تبارؾ اغبديث: (ف رسوؿ ا صلى ا علي

 كألفت الكتب اعبوامع لفوائد الذكر كقد أحصاىا بعضهم أكثر من مائة فائدة. 54كتعأب ذكرا).

 حسن الظن باهلل:

أفَّ رسوؿ ا صلى ىو توقُّع اعبميل من ا تعأب، كحسن الظن من حسن العبادة. فعن أيب ىريرة رضي ا عنو، 
  55«إف حسن الظن با تعأب من حسن العبادة»ا عليو كسلم قاؿ: 

ثانيا: أنك لن ربقق ىدفك إال إذا كاف اعتقادؾ إهبابيا كلن يكوف اعتقادؾ إهبابيا إال حبسن الظن با تعأب .. 
يقوؿ »قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  من أحسن ظنو با آتاه ا إياه. عن أيب ىريرة رضي ا عنو أنو قاؿ:

ا تعأب: كُب اؼبسند عنو رضي ا عنو، عن النيب صلى ا عليو كسلم: إف ا عز كجل قاؿ: (أنا عند ظن 
عبدم يب، إٍف ظن يب خَتان فلو، كإف ظن شران فلو) كاؼبعٌت: "أعامليو على حسب ظنو يب، كأفعل بو ما يتوقعو مٍت 

 .من خَت أك شر"

 األعمال الصالحة:

 ﴿ِإنَّا الّلَو َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا وَّالَِّذيَن ُىم مُّْحِسُنوَن﴾األعماؿ الصاغبة كافة تدفع الببلء، قاؿ تعأب: 
). كقاؿ صلى ا عليو كسلم: (صنائع اؼبعركؼ تقي مصارع السوء كاآلفات كاؼبهلكات، كأىل 128(النحل:

                                                           
53
 .5ص -د.ت-دار الفضٌلة-سلسلة الفضائل-فوائد الذكر وثمراته-عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر- 

 .15379حدٌث رقم  -008دار الكتب العلمٌة بٌروت-حققه محمد عبد القادر عطا -المسند  -ابن حنبل، أحمد - 54
من  -المجانً  -برنامج منظومة التحقٌقات الحدٌثٌة  -صحٌح وضعٌف الجامع الصغٌر -األلبانً، محمد ناصر الدٌن - 55

 3793حدٌث رقم -إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرٌة د.ت
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فقد ذكر النيب صلى ا عليو كسلم قصة الثبلثة الذين أطبقت  56اؼبعركؼ ُب اآلخرة).اؼبعركؼ ُب الدنيا ىم أىل 
عليهم الصخرة بالغار، فتوسلوا إٔب ا تعأب بصاّب أعماؽبم، كذكر األكؿ قصة بره بوالديو، كالثا٘ب ذكر عفتو عن 

  57فرجت الصخرة، كخرجوا يبشوف.ابنة عمو بعد أف سبكن منها، كالثالث توسل بأمانتو كتنميتو ماال ألجَت، فان

إفشاء السبلـ، عيادة اؼبريض، اإلحساف إٔب اعبار كالصرب  ، اإلحسان،من األعماؿ الصاغبة: حفظ القرآف الكرٙب
 على أذاه، إماطة األذل عن الطريق، جرب اػبواطر، صلة الرحم اْب..

بو كسنة نبيو، ُب كل ما ىبص حياة اؼبسلم من إذف قوة اإليباف با كحسن عبادتو كااللتزاـ التاـ دبا جاء ُب كتا
عبادات كمعامبلت؛ ىو ما يتحقق بو علو القيم الركحية للفرد كاعبماعة، كربقق بو السبلمة كالعافية للجميع. 
كبإحياء قيم اإلسبلـ كمبادئو كالتقول كالعدؿ كاؼبساكاة كالتكافل االجتماعي كالرٌب كاإلحساف كحرية االعتقاد 

لقيم السمحاء كمزجها بفضائل األمة العربية القديبة من شهامة كشجاعة كمركءة ككـر كنصرة للمظلـو كغَتىا من ا
كغَتىا. كيكوف إحياء القيم الركحية بتمثلها فهما كأيبانا كتطبيقان عمليا بإنزاؽبا على أرض الواقع كفبارستها ُب 

كأبنائنا إذا ما غرسناىا فيهم بتعهدىم بالرعاية كالعناية  معامبلتنا اليومية كعباداتنا، كّٔا نتقي شركر الببلء كربفظنا
لتعميق إيباهنم. كبوضع برامج تدريبية كعملية لتطبيقها ُب اؼبدارس كاعبامعات، لنعيد ألٌمتنا كحدهتا، كليسًتجع 

رٌمتو ثانيان، فنثبت اإلسبلـ ركنقو كدكره الفاعل ُب إشاعة السلم كابة بُت أبناء األٌمة أكالن، كُب العآب اإلنسا٘ب ب
عملٌيان بأننا كمجتمعات إسبلمية مؤمنة بأخبلقو كقيمو قد رضينا باإلسبلـ دينان كما ارتضاه لنا رٌب العزة حُت 

 ). 3(اؼبائدة:﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا﴾  قاؿ:

 اتمة:الخ

تناكلت الدراسة القيم الركحية كدكرىا ُب حفظ صحة اإلنساف كضباية جسده كركحو من األمراض، كأكضحت 
ضركرة تقوية صلة اإلنساف بربو كفبارسة حياتو كما أمره ا تعأب حىت ينعم برضاه، ككبسب أف ىذه اعبائحة ما 

لة الغافلُت كحىت نزداد يقينا بقدرتو القاىرة فوؽ عباده، ىي إال ابتبلء أراد ا بو خَتان للعباد حىت ال تستمر غف
فقد جاء القرآف الكرٙب بتشريع ركحي قوامو اإليباف با عز كجل، لينقذ اإلنساف من أزماتو النفسية اليت تصيبو 
 بسبب جهلو بسر ىذا الكوف العظيم. كيرشد القرآف الكرٙب اإلنساف لتنقية نفسو من أدراف الغريزة كاؽبول،

 كاإلحساف. كتركيضها على االنضباط 

                                                           
 3791حدٌث رقم - -صحٌح وضعٌف الجامع الصغٌر -األلبانً- 56
 1/14-النبويموقع جامع الحدٌث -شرح رٌاض الصالحٌن  -محمد بن صالح بن محمد العثٌمٌن - 57
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فبعد اختبلؿ موازين اغبياة ُب كافة مناحيها أصبحت العودة إٔب الفطرة السليمة كالدين اغبق كفبارستو بالصورة 
الصحيحة ىو ما وبقق التوازف ُب اغبياة، كما ينجو بو العباد كتتحقق بو سعادهتم، ككذلك لتظل القيم الركحية 

رة ُب الوجداف، قادرة على الصمود أماـ القيم اؼبادية حىت ال تتغطى عليها، كأماـ الكوارث حية ُب النفوس مستق
 كان بقوهتا الكامنة ُب يقينها خبالقها.

 أىم نتائج الدراسة:

  أف قباة العباد من التيارات اؼبادية العاصفة اليت أصابت توجهاتنا الثقافية كاغبضارية مرىونة باالنطبلؽ
 ملية (تكامبلن حقيقيِّا) بُت العوامل الركحية كالعوامل اؼبادية مع تغليب اعبانب الركحي.من ثقافة تكا

  تزكية النفس كالتخلص من األمراض الركحية على مستول األفراد كاعبماعات ىو ما تتحقق بو السبلمة
 كالعافية كالسعادة كاالستقرار، كُب ىذه اغباؿ ال بد أف يكوف الفكر جزءا من الركح.

 توصيات:ال

أكصي الباحثُت بالتوجو للدراسات التكاملية ُب ما ىبص القيم الركحية التساع مفهومها  كمشوليتها لعلـو متنوعة، 
 ب كعلم النفس كالًتبية كالفلسفة.بعلـو الدين كاألد -على سبيل اؼبثاؿ-فهي مرتبطة 

 

 المصادر والمراجع
 القرآف الكرٙب

 .موقع جامعة بَتكت-1994الطبعة الرابعة-اغبديثةمعجم العربية -أضبد ـبتار عمر
 -برنامج منظومة التحقيقات اغبديثية  -صحيح كضعيف اعبامع الصغَت -األلبا٘ب، ؿبمد ناصر الدين

 .من إنتاج مركز نور اإلسبلـ ألحباث القرآف كالسنة باإلسكندرية د.ت -آّا٘ب 
دار طيبة  -صحيح مسلم-ابورم، أبو اغبسُتاإلماـ مسلم؛ مسلم بن اغبجاج بن مسلم القشَتم النيس

 .ـ2006 – 1427
نقبل -اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ ا (ص)  -البخارم، أبو عبدا بن أيب اغبس

 .887حديث رقم -باب إغبلؽ األبواب باليل-عن موقع أىل اغبديث
[، كمسلم ُب كتاب البيوع، باب 52] 28/ 1كتاب اإليباف، باب فضل من استربأ لدينو -البخارم،

 .أخذ اغببلؿ كترؾ الشبهات د.ت
دارالكتب -1ج25-1عمدة القارئ شرح صحيح البخارم  -بدر الدين العيٍت، ؿبمود بن أضبد العيناٌب

 ىػ1439العلمية 
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دار الكتب  -21-1ؾبموع الفتاكم البن تيمية من  –ابن تيمية، تقي الدين أيب العباس اغبرا٘ب أضبد 
 .9ىػ ج1432ية العلم

-دار الكتب العلمية بَتكت-حققو ؿبمد عبد القادر عطا -ؼبسند اإلماـ بن حنبل -ابن حنبل، أضبد
 .ـ2008
-ؾبلة مركز اػبدمة لبلستشارات البحثية-النفس كحقيقتها ُب القرآف الكرٙب-رانيا ؿبمد عزيز نظمي 

 .ـ2006فرباير-جامعة اؼبنوفية كلية اآلداب
 .ىػ1408الناشر: العبيكاف -تيسَت الكرٙب الرضبن ُب كبلـ اؼبناف -ناصر السعدمعبد الرضبن بن  

  -د.ت-دار الفضيلة-سلسلة الفضائل-فوائد الذكر كشبراتو-عبد الرزاؽ بن عبد اسن البدر
 .ـ1995 -4ط-مكتبة كىيبة-العبادة ُب اإلسبلـ -القرضاكم، يوسف

اعبواب الكاُب ؼبن سأؿ عن  -لزرعي أبو عبد ا ابن القيم اعبوزية، ؿبمد بن أيب بكر أيوب ا 
 .بَتكت د.ت1-ج –دار الكتب العلمية  -الدكاء الشاُب (الداء كالدكاء)

صبعو -التفسَت القيم لئلماـ ابن القيم-ابن القيم اعبوزية، ؿبمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا 
  .د.ت-مية بَتكتدار الكتب العل-ؿبمد الندكم، حققو ؿبمد حامد الفقي

ربقيق:  -زاد اؼبعاد ُب ىدم خَت العباد-ابن القيم اعبوزية، ؿبمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا 
-الكويت  –بَتكت  -مكتبة اؼبنار اإلسبلمية  -مؤسسة الرسالة  -عبد القادر األرناؤكط -شعيب األرناؤكط 

 .ـ1986 – 1407الطبعة الرابعة عشر ، 
ربقيق: عبد الرضبن بن -الوابل الصيب كرافع الكبلـ الطيب -أيب عبد ا ؿبمد بن أيب بكرابن القيم، 

 .1ط1425دار عآب الفوائد للنشر كالتوزيع، مكة اؼبكرمة -حسن بن فائد
 1القاىرة ط -ؿبمد بن إظباعيل البخارم اقق / اؼبًتجم: ؿبب الدين اػبطيب الناشر: اؼبكتبة السلفية 

 . ىػ1400
 .د.ت-موقع جامع اغبديث النبوم-شرح رياض الصاغبُت  -د بن صاّب بن ؿبمد العثيمُتؿبم

الطبعة  -الناشر: كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية-القيم الركحية ُب اإلسبلـ-ؿبمد حلمي عبد الوىاب
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  ،المؤسسة االستشفائٌة المتخصصة األم والطفل مرٌم ،وجودة الخدمات الصحٌة فً الجزائرإدارة التنمٌة البشرٌة 

 بوعتورة. باتنة. الجزائر نموذجا
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60

 

 الملّخص

الصحية ُب اعبزائر، كذلك  تناكلت ىذه الورقة العلمية ربليل كدراسة كاقع إدارة التنمية البشرية كعبلقتها جبودة اػبدمات
عن طريق دراسة ميدانية لعينة من أفراد آّتمع كانت قد استفادت من خدمات اؼبؤسسة االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل 

ل مرٙب بوعتورة دبدينة باتنة ،كقد توصلت الدراسة إٔب أف متطلبات ك عوامل قباح إدارة التنمية البشرية غَت متوفرة ُب اؼبؤسسات ؿب
الدراسة سواء ُب اعبانب اإلدارم أك اإلطارات الطبية اؼبقدمة ػبدمات العبلج، كجودة اػبدمات الصحية ُب ىذه اؼبؤسسة ُب اد٘ب 
مستوياىا، كىذا ما يدفع بأفراد آّتمع إٔب اللجوء إٔب خدمات القطاع اػباص اليت ىي بدكرىا ال زبتلف كثَتا ُب مستواىا عن 

كذلك توصلت الدراسة باف ضعف الوعي لدل اإلدارة اؼبسَتة بأنبية التنمية البشرية ُب ربسُت اػبدمات خدمات القطاع العاـ، ك 
 .الصحية يعد عامبل حاظبا ُب عرقلة بناء التنمية البشرية ُب اؼبؤسسة الصحية

 .التنمية البشرية، اػبدمات الصحية، جودة اػبدمة الصحية الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This scientific paper dealt with the analysis and study of the reality of the Department of Human 

Development and its relation to the quality of health services in Algeria, through a field study of a sample of 

members of the community who had benefited from the services of the specialized hospital institution Mother 

and Child Mariam Bouatoura in Batna, and the study found that the requirements and factors of success of the 

Department of Human Development are not available in the institutions in question either in the administrative 

aspect or medical frameworks provided to the treatment services, and the quality of health services in this 

institution in the lowest level, and this is what drives the individuals to the level, and this is what drives the 

individuals in the field. The study also found that the lack of awareness among the management of the 

importance of human development in improving health services is a critical factor in hindering the building of 

human development in the health institution. 

Keywords: Human development, health services, quality of health service. 
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 مقدمة:

أصبح من الضركرم ُب الوقت اغبإب االىتماـ  باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة  اػبدمية  بشكل عاـ ك 
م  من بالتنمية البشرية بشكل خاص، ك أصبحت اؼبؤسسات الناجحة تعد اؼبوارد البشرية كزبائن ؽبا تقدمو ؽب

اؼبنافع كاػبدمات كتعمل على رفع قدراهتم كمهاراهتم كمن ٍب ربسُت مستول أدائهم، ك ىذا االىتماـ ال يقتصر 
فقط على اؼبوارد البشرية اغبالية ُب اؼبؤسسة بل يتعداه أب اؼبوارد البشرية السابقة ك اؼبستقبلية ( التدريب، 

البشرية  تفكر ُب كيفيات بناء الوالء ُب أكساط  اؼبوارد البشرية  االستثمار ُب اؼبؤسسة..)، فهي أم كظيفة اؼبوارد
ك كيفيات اافظة عليهم ك ربقيق الرضا لديهم ، خاصة ك اف الوقت اغبإب يشهد تغَتات كبَتة ُب احكاـ ك 

ة قناعات اؼبوارد البشرية   ك اصبح من الصعب ربقيق ىذه األىداؼ. كلقد أدركت العديد من اؼبنظمات كخباص
اػبدمية منها اؼبنافع اليت يبكن أف ربصل عليها من تطبيق مفهـو التنمية البشرية، حيث من خبللو ربصل اؼبنظمة 
على أفراد عاملُت ذات قدرات كمهارات عالية قادرين على ربمل اؼبسؤكلية كتقدٙب خدمات ذات مستول عإب 

 ة مكانتهم.من اعبودة إٔب الزبائن، باإلضافة أب سبكُت اؼبنظمات كتقوي

لكن قبل التطرؽ أب البحث عن تنمية اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسات اػبدمية الصحية ُب دكؿ كحاؿ 
اعبزائر كجب أكال البحث عن كاقع التنمية البشرية ُب ىذه اؼبؤسسات كمدل توفر متطلبات تطبيقها. كمن اجل 

 اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية التالية:ذلك جاءت ىذه الورقة البحثية للوقوؼ على ىذا الواقع من خبلؿ 

ما ىو واقع إدارة التنمية البشرية في المؤسسات االستشفائية الجزائرية وماىي عالقتها بجودة الخدمات 
 الصحية المقدمة؟ المؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة األم والطفل مريم بوعتورة نموذجا

 قد صيغت الفرضيات اؼبوالية:كمن اجل اإلجابة على إشكالية العمل، ف

ُب ربقيق سياسة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة  التنمية البشريةضعف الوعي بأنبية الفرضية األولى: 
 األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة

جودة اػبدمات الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة  الفرضية الثانية:
 باتنة ضعيفة جدا

االىتماـ باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب الفرضية الثالثة: 
 بوعتورة ُب اد٘ب مستوياتو.
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ت الصحية اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ مستول اػبدماالفرضية الرابعة: 
 كالطفل مرٙب بوعتورة غَت كافية كُب أد٘ب مستوياهتا.

اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة مشبع حبواجز كاقع نشاط  الفرضية الخامسة:
 بدعائمها.عرقلة بناء التنمية البشرية مقارنة 

 أىداف الدارسة:  

 هتدؼ الدراسة أساسان أب ربقيق ؾبموعة من األىداؼ كما يلي:

ربديد إطار نظرم للدراسة يستعرض فيو مفهـو التنمية البشرية كجودة اػبدمات الصحية، كاؼبؤسسات  .1
 اػبدمية االستشفائية.  

البشرية كجودة اػبدمات الصحية ُب منظمات ربديد كاقع التفكَت الذم تتبناه اإلدارة اؼبسَتة ذباه التنمية  .2
 اػبدمات الصحية.

 قياس كربديد كاقع متطلبات تطبيق التنمية البشرية ُب اؼبؤسسات العمومية االستشفائية ُب اعبزائر. .3
 كمن اجل اإلجابة على إشكالية الدراسة كربقيق أىدافها فقد اتبعت اؼبنهجية التالية ُب ىيكلة الدراسة:

 اإلطار اؼبفاىيمي للتنمية البشرية كاؼبؤسسات الصحية. اور األكؿ:

 اور الثا٘ب: البناء اؼبنهجي للبحث اؼبيدا٘ب.

 اور الثالث: تقييم فرضيات البحث اؼبيدا٘ب كاستخبلص النتائج

 المحور األول: اإلطار المفاىيمي للتنمية البشرية والمؤسسات الصحية.

 فاىيم التنمية البشرية اؼبمكنة كاؼبؤسسات الصحية كما يلي: يتناكؿ ىذا اور ـبتلف تعاريف كم

 مفهوم التنمية البشرية ومكوناتها: -1

تعرؼ التنمية البشرية تعٍت حريات اإلنساف: حرية العيش دبلء اإلمكانات، لكل األفراد، ليس للبعض  
 ل.  منهم، كال للغالبية، بل للجميع، ُب كل مكاف من العآب، ُب اغباضر كاؼبستقب
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تعٍت التنمية البشرية: توسيع اغبريات للجميع حبيث يتمكن كل انساف من ازباذ ما ينشده من خيارات، 
كُب جوىر ىذه اغبريات اثناف: حرية الرفاه اليت تتحقق بالوظائف ك اإلمكانات، ك حرية التصرؼ اليت تتحقق 

 بإعبلء الصوت ك االستقبللية.

كوف عليو أك يفعلو ف كأف يكوف سعيدا، ُب حالة اكتفاء غذائي الوظائف: ىي ما ينشد االنساف اف ي-
 كُب صحة جيدة كاف يتمتع باحًتاـ الذات كيشارؾ ُب حياة آّتمع.

اإلمكانات: ىي ـبتلف الوظائف (أم ما ينشد االنساف اف يكوف عليو كيفعلو) اليت يستطيع االنساف -
 ربقيقها.

ن حرية القياـ بعمل أك اقباز، ربقيقا ؼبا يراه ىاما من القدرة على التصرؼ: ترتبط دبا لئلنساف م-
 كيبكن توضيح ما سبق ُب الشكل اؼبوإب: 61 اىداؼ اك قيم.

 (: التنمية البشرية01شكل رقم )

 
، نيويورؾ ، برنامج االمم اؼبتحدة االمبائي ، ، التنمية البشرية للجميع2016تقرير التنمية البشرية لعاـ اؼبصدر: 
2016. 
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تنمية الناس، من أجل الناس، »، التنمية البشرية على أهنا 1993كيعرؼ تقرير التنمية البشرية لعاـ 
كىذا يعٍت االستثمار ُب قدرات البشر، سواء ُب التعليم أك الصحة أك اؼبهارات حىت يبكنهم «.  بواسطة الناس

يع شبار النمو االقتصادم الذم وبققوه العمل على كبو منتج كخبلؽ، كالتنمية من أجل الناس معناىا كفالة توز 
 توزيعا كاسع النطاؽ كعادال، كالتنمية بواسطة الناس معناىا إعطاء كل إمرئ فرصة اؼبشاركة فيها؛

كيبكن تعريف التنمية البشرية اؼبستدامة بأهنا اسًتاتيجية تنموية شاملة تسعى إٔب سبكُت االنساف كبناء 
ّٓاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ككذلك الصحية كالبيئية كالتعليمية قدراتو كتوسيع خياراتو، ُب ـبتلف ا

كغَتىا، مع التأكيد على اإلنصاؼ كالعدالة ُب توزيع الثمار سواء بُت اعبيل اغبإب أك بُت األجياؿ اغبالية 
هتيؤىا العوؼبة كمواجهة  كذلك عبعل االنساف مؤىبل كقادرا على إستثمار اؼبنافع اليت»كاؼبستقبلية على حد سواء، 

كيبكن القوؿ أف موضوع التنمية البشرية يتحدد ُب اعبوانب التالية: هبب «.  ك/أك تقليل التحديات اليت تفرضها
على التنمية البشرية أف ذبعل الناس ؿبور اىتماماهتا. أف الغرض من التنمية ىو توسيع صبيع خيارات اإلنساف، 

مفهـو التنمية البشرية على آّتمع بأكملو، كليس على اإلقتصاد فقط.  أف   كليس الدخل كحده، كمن ٍب يركز 
التنمية البشرية معنية بتوسيع القدرات البشرية من خبلؿ االستثمار ُب الناس كبتأمُت االستخداـ الكامل 

 62للمهارات.

أب اغبد  اغبياة مستول رفع إٔب هتدؼ حيث اإلنساف، ؿبورىا البشرية فبا سبق يبكن القوؿ اف التنمية
 :اآلٌب خبلؿ من فيكوف ربقيق ىذا األمر أما .من حيث انع ىو عضو فاعل ُب آّتمع البلئق باإلنساف

 الدخوؿ؛ ككسب التشغيل فرص توفَت -  

 التعليمية؛ القدرات تنمية -

 الصحية؛ السبلمة -

الدرجة الدنيا ك الوسطى من سلم ال سيما للفئات االجتماعية الواقعة على  اجتماعية ضباية سياسة توفَت -
 الدخل؛

ك ىي نوع أساسي من أنواع  اغبماية االجتماعية ، اذ اهنا توجو أب الفئات  اجتماعي، أماف شبكات إهباد -
اؼبهمشة من آّتمع، فاغبماية االجتماعية اك االمن االجتماعي ترتكز أب برامج زبطيطية ؼبواجهة مشكلة الفقر 
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الجتماعي ك اعبهل ك اؼبرض ك اػبركج عن القانوف أب ما ىناؾ من األمور اؼبساعدة على البطالة ك التفكك ا
   63التوتر االجتماعي ك تداعياهتا السلبية.

 حواجز تحول دون تعميم التنمية البشرية-2

 يبكن التطرؽ أب اغبواجز اليت ربوؿ دكف تعميم التنمية البشرية ُب النقاط التالية:

 كاالقصاء: التمييز ُب القوانُت كاألعراؼ االجتماعية كاالقتصادية؛عدـ قبوؿ االخر  -
 اؽبويات الذاتية الضيقة، كالقومية كاعبهوية كسياسة اؽبوية؛ -
 ضعف القدرة على التفاكض كعدـ اؼبساكاة كىدـ اعبلء الصوت؛ -
 64ربكم النخب باؼبؤسسات: السلطة لواحد باؼبئة، كعدـ التعددية ُب التسيَت ك اؼبشاركة. -

 النظام الصحي والمؤسسات االستشفائية-3

يعرؼ النظاـ الصحي على انو ذلك اإلطار الذم من خبللو يتم التعرؼ على النظام الصحي:  -
احتياجات السكاف من اػبدمات الصحية كالعمل على توفَت ىذه اػبدمات من خبلؿ اجاد اؼبوارد 

اافظة على صحة اؼبواطن كتعزيزىا، كتقوٙب البلزمة كادارهتا على أسس صحيحة تؤدم ُب النهاية أب 
 65ىذه اػبدمة بطريقة شاملة كمتكاملة للسكاف كبتكلفة معقولة كبطريقة ميسرة.

عرفت منظمة الصحة العاؼبية اؼبستشفى على انو " جزء أساسي من المؤسسات االستشفائية:  -
الصحية للسكاف، سواء كانت التنظيم االجتماعي كالطيب كالذم تتلخص كظيفتو ُب تقدٙب الرعاية 

عبلجية اك كقائية، كسبتد اػبدمات العيادية اػبارجية إٔب األسر ُب بيئتهم اؼبنزلية، كما يعترب مركز للتدريب 
 66العاملُت الصحيُت كمركز للقياـ بالبحوث االجتماعية اغبيوية.

 المحور الثاني: البناء المنهجي للبحث الميداني             

 البحث الميداني:خطوات بناء  -
 تتضمن خطوات البحث اؼبيدا٘ب العديد من اعبوانب توضح فيما يلي: 
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 حدود الدراسة:  

 حدكد ىذه الدراسة يبكن توضيحها ُب ثبلث جوانب ىي:  

 يقتصر البحث على اؼبوارد البشرية للمؤسسة االستشفائية اثناء اجراء الدراسة. الحدود الموضوعية:

  2020جانفي كفيفرم   ذه الدراسة ُب فًتة شهرم: سبت ىالحدود الزمانية

جرت ىذه الدراسة ُب اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة ُب  الحدود المكانية:
 67مدينة باتنة.

 منهج الدراسة:  

اؼبسحي كاغبقلي ًب االعتماد ُب ىذه الدراسة اؼبنهج االستقرائي من خبلؿ البحوث التالية: البحث 
كاؽبدؼ من كراء تطبيق اؼبنهج االستقرائي ىو معرفة بعض اغبقائق التفصيلية لواقع متطلبات التنمية البشرية ُب 

 اؼبؤسسة االستشفائية ؿبل الدراسة.

إف تطبيق البحث اؼبسحي لدراسة مثل ىذا اؼبوضوعات يبكن من الوقوؼ مباشرة على آراء اذباىات 
ا أف تطبيق البحث اغبقلي عرب اؼببلحظة يبكن من صبع معلومات كيفية من اؼبذكرات اغبقلية اؼبوارد البشرية. كم

 كذلك باؼبعايشة الفعلية ألمباط السلوؾ اليت ربدث ُب ميداف العمل ُب اؼبؤسسة االستشفائية. 

اؼبوارد البشرية  ىو كل ما يبكن أف تعمم عليو نتائج ىذه الدراسة فآّتمع الكلي يتمثل ُب صبيع مجتمع البحث:
ُب اؼبؤسسات االستشفائية ُب اعبزائر. أما آّتمع الذم يبكن التعرؼ عليو فيتضمن اؼبوارد البشرية اللذين 

 يتواجدكف ُب اؼبؤسسة االستشفائية االـ كالطفل مرٙب بوعتورة اثناء فًتة الدراسة. 

 كالطاقم الطيب كشبو الطيب.مورد بشرم موزعُت ُب اعبانب االدارم 102مكونة من  عينة الدراسة:

 كًب ذلك حسب الطريقة غَت احتمالية باستعماؿ أسلوب االختيار باؼبصادفة ألفراد العينة. كيفية اختيار العينة:-
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 ًب استعماؿ األدكات التالية عبمع اؼبعلومات:  أداة البحث:

عن »التأكد من ثبات أداة البحث "االستبياف االستبياف كاؼبقابلة كاؼببلحظة بنوعيها اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة. كقد ًب 
 %87طريق القياـ باختبارات الصدؽ الظاىرم كالداخلي لبلستبياف " اختبار الفا كركنباخ" كقد بلغت قيمتو 

كىي قيمة عالية كتدؿ على ثبات أداة البحث اؼبيدا٘ب كقابليتها للتطبيق على مفردات العينة. كنظرا لطبيعة 
د العينة ًب اللجوء لدمج كل من االستبياف كاؼبقابلة ُب شكل استبياف باؼبقابلة لبلستفادة اؼبوضوع كخصائص أفرا

 من خصائصها أما اؼببلحظة فقد ًب تدكين بياناهتا ُب استمارة اؼببلحظة. 

 اعتمد ُب ىذه الدراسة على أسلوب اعبمع اؼبباشر من خبلؿ الطرؽ التالية:  طريقة جمع المعلومات:

 شر: تسليم االستمارات للمستوجب؛ التوزيع اؼببا

 مقابلة مع اؼبستجوب؛ 

 إجراء اؼببلحظة بنوعيها. 

 كذلك كفقا للخطوات التالية:  تطبيق أداة البحث:

 يتضمن الطرح التجرييب كربديد مدة التطبيق كأماكن التطبيق ككيفية التطبيق.  تحضير االستبيان:

 حسب طريقة التوزيع السابقة. الشركع ُب توزيع االستمارة  تنفيذ االستبيان:

فتمت ُب ـبتلف اقساـ كإدارات اؼبؤسسة االستشفائية، ككانت تتم تسجيل كل اؼببلحظات  أما المالحظة:
كاؼبشاىد من تصرفات ككقائع ُب استمارة اؼببلحظة ككانت جل اؼبعلومات اصل عليها معلومات نوعية يستدؿ 

 ّٔا ُب مهمة ربليل كتفسَت البيانات.

 عرض محتوى االستبيان:   -
 تضمن االستمارة عدة أنواع من األسئلة يبكن توضيحها فيما يلي: 

 أسئلة ذات إجابات مرتبة؛ -أسئلة بإجابات مغلقة، -أسئلة بإجابات مفتوحة؛ 

 أسئلة إجاباهتا ذات خيارين. -أسئلة ذات إجابات ـبتارة؛ 
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 تحليل المعلومات وتفسيرىا: 

راج األدلة كاؼبؤشرات العلمية الكمية كالكيفية اليت تربىن على إجابة أسئلة البحث كتؤكد كتعٍت ىذه اػبطوة استخ
 قبوؿ فركضو أك عدـ قبوؽبا كباختصار يبكن القوؿ بأف خطوات اؼبتبعة ُب ربليل اؼبعلومات ُب ىذه الدراسة ىي: 

 مرحلة هتيئة اؼبعلومات للتحليل كتتضمن: 

 ها؛ مراجعة اؼبعلومات كالتأكد من صحت

 : استعملت الطريقة التالية ُب تبويب اؼبعلومات: تبويب المعلومات

 ) لتبويبها أتبع ما يلي:  Spss24: كاليت استعمل اغباسب اآلٕب (برنامجبالنسبة للمعلومات الكمية

 كضع رقم ىوية لكل ؿبور من ؿباكر االستمارة؛ -كضع رقم ىوية " رمز رقمي كحرُب " لكل استمارة؛ 

كضع رقم ىوية " رمز رقمي كحرُب لكل -كضع رقم ىوية " رمز رقمي كحرُب " لكل سؤاؿ من أسئلة ااكر؛ 
 إجابة من إجابات السؤاؿ. 

بعد االنتهاء من الًتميز ُب االستمارات جاءت مرحلة إدخاؿ اؼبعلومات إٔب اغباسوب بطريقة  تفريغ المعلومات:
االستمارة كتدخل مباشرة إٔب اغباسوب كتلت ىذه اؼبرحلة مرحلة  اإلدخاؿ اؼبباشر حيث تؤخذ اإلجابات من

 تدقيق اإلجابات اؼبدخلة بأخذ عينات منها كدراسة مدل مطابقتها. 

 : أقبزت ىذه اؼبرحلة عرب خطوتُت:  مرحلة تحليل المعلومات

كذلك بتحليل أفكار اؼبستجوبُت كآرائهم خاصة ُب األسئلة اؼبفتوحة مباشرة دكف أف ربوؿ إٔب  التحليل الكيفي:
 أرقاـ ؿباكلُت استخراج اؼبؤشرات كالرباىُت العلمية اؼبتعلقة اؼبواطنة البيئية؛ 

 تضمن ذلك استخداـ بعض األساليب اإلحصائية كفقا للمراحل التالية:  التحليل الكمي:

ُب شكل جداكؿ كأشكاؿ بيانية (جداكؿ بسيطة مركبة) ثنائية اؼبتغَت أك  علومات وعرضها:مرحلة تنظيم الم
 ثبلثية اؼبتغَت، ـبتلف طرؽ العرض البيا٘ب، ىي متاحة بكيفية جيدة من طرؼ ىذا الربنامج اإلحصائي. 

 عضها.  تضمنت ىذه اؼبرحلة كصف اؼبعلومات كصفا يبُت سبركزىا كارتباطها ببمرحلة وصف المعلومات: 
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ىي أدؽ مراحل البحث العلمي.  حاكؿ الباحثوف خبلؽبا استخراج األدلة اليت تدعمو ُب  مرحلة التفسير:
 اإلجابة عن أسئلة البحث كتوضح لو قبوؿ فركضو أك عدـ قبوؽبا.

 المحور الثالث: تقييم فرضيات البحث الميداني واستخالص النتائج

فرضيات البحث اؼبيدا٘ب ُب كاقع اؼبؤسسة ؿبل الدراسة كىذا ّٔدؼ سيتم التطرؽ ُب ىذا اور أب اختبار 
الوقوؼ على مدل توفر متطلبات تطبيق التنمية البشرية كعبلقتها جبودة اػبدمات الصحية ُب اؼبؤسسات العمومية 

 للخدمات االستشفائي ُب اعبزائر.

في تحقيق سياسة المؤسسة العمومية  التنمية البشريةالفرضية األولى: ضعف الوعي بأىمية 
 االستشفائية المتخصصة األم والطفل مريم بوعتورة باتنة

Ho:بُت متوسط إجابات افراد العينة حوؿ  0.05ال يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
ُب ربقيق سياسة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ  التنمية البشريةضعف الوعي بأنبية درجة 

 درجات).3( ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة تأثَت ىذا العامل كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة

H1: بُت متوسط إجابات افراد العينة حوؿ درجة  0.05يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
ُب ربقيق سياسة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل  البشرية التنميةضعف الوعي بأنبية 

 درجات).3( ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة تأثَت ىذا العامل مرٙب بوعتورة باتنة
 كنتائج تقييم ىذه الفرضية موضحة ُب اعبداكؿ التالية:  

 لمؤشر ضعف الوعي(: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري 01جدول رقم )

 N Mean Std. 
Deviatio

n 

Std. 
ErrorMe

an 
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 التنمية بأنبية الوعي ضعف
 سياسة ربقيق ُب البشرية

 االستشفائية العمومية اؼبؤسسة
 مرٙب كالطفل األـ اؼبتخصصة

 باتنة بوعتورة

102 1,22 ,437 ,043 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

 للعينة البسيطة لمؤشر ضعف الوعي T(: اختبار 02جدول رقم ) 

 Test Value = 3 

t df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean
Differ

ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 بأنبية الوعي ضعف
 ربقيق ُب البشرية التنمية
 العمومية اؼبؤسسة سياسة

 اؼبتخصصة االستشفائية
 بوعتورة مرٙب كالطفل األـ
 باتنة

-
41,2

73 

10
1 

,000 -1,784 -1,87 -1,70 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

من النتائج اؼببٌينة ُب اعبدكلُت أعبله أٌف متوسط إجابات أفراد العٌينة فيم ىبص درجة الوعي بأنبية ّ يتضح    
سياسة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة اقل من التنمية البشرية ُب ربقيق 

كما )،  437,( باكبراؼ معيارم قدره) 1,22( اؼبتوسط الطبيعي اؼبفركض حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ىنا
أقل ) sig( ربت مستول معنوية) df=101( عند درجة حٌريةt=-41.273 بلغت قيمة            
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كعليو فإف الفػرؽ الذم ظهػر معنوم (لو معٌت) ضمن اؼبستػول الذم لبتربه ك نرغب فيو لذا فهي ذات 05,0من
 ).  P=> 05,0( داللة إحصائية عند مستول معنوية

يوجػد فرؽ ذك داللة القائلة أنو H1كنقبػل الفرضية البديلة H0كبناء على ما سبق ال نقبػل الفرضية العدمية 
التنمية ضعف الوعي بأنبية بُت متوسط إجابات افراد العينة حوؿ درجة  0.05مستول معنويةإحصائية عند 

كبُت اؼبتوسط  ُب ربقيق سياسة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة البشرية
كىي ضعف درجة الوعي بأنبية السالبة tكىذا ما تربزه إشارة درجات). 3( الطبيعي لدرجة تأثَت ىذا العامل

تنمية اؼبوارد البشرية ُب ربقيق سياسة اؼبؤسسة االستشفائية كيتضح ذلك ُب عدة ؾباالت منها عبلقة اإلدارة 
دبواردىا البشرية سواء السلك الطيب اك اإلدارم كالتقٍت، فهي عبلقة غَت بناءة ك ال تعمل على رضا اؼبوارد 

 سة ك ىو ما يؤثر على أدائهم ك انتاجيتهم بشكل عاـ.البشرية ك تضعف من كالءىم للمؤس
الفرضية الثانية: جودة الخدمات الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة األم والطفل 

 مريم بوعتورة باتنة ضعيفة جدا

Ho: اف  بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ  0.05ال يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
درجة جودة  اػبدمات الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة 

 درجات).3ضعيفة جداك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل (

H1:  بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ اف   0.05يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
درجة جودة  اػبدمات الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة 

 درجات).3ضعيفة جدا ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل (
 ىذه الفرضية موضحة ُب اعبداكؿ التالية:   كنتائج تقييم

(: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمؤشر جودة الخدمات  03جدول رقم ) 
 الصحية

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
ErrorMea

n 
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 الصحية اػبدمات جودة
 العمومية للمؤسسة

 األـ اؼبتخصصة االستشفائية
 باتنة بوعتورة مرٙب كالطفل
 جدا ضعيفة

102 1,27 ,448 ,044 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

 للعينة البسيطة لمؤشر جودة الخدمات الصحية T(: اختبار 04جدول رقم ) 

 Test Value = 3 

T df Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean
Differ
ence 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upp
er 

 الصحية اػبدمات جودة
 العمومية للمؤسسة

 اؼبتخصصة االستشفائية
 مرٙب كالطفل األـ

 ضعيفة باتنة بوعتورة
 جدا

-
38,8
58 

10
1 ,000 -

1,725 -1,81 -
1,64 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

جودة اػبدمات الصحية من النتائج اؼببٌينة ُب اعبدكلُت أعبله أٌف متوسط إجابات أفراد العٌينة فيم ىبص ّ يتضح
اقل من اؼبتوسط الطبيعي  للمؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة باتنة ضعيفة جدا

 858كما بلغت قيمة)،  0.448( معيارم قدرهباكبراؼ ) 1.27( اؼبفركض حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ىنا
,-38=t عند درجة حرٌية )df=101 (ربت مستول معنوية )sig (كعليو فإف الفػرؽ الذم 05,0أقل من

ظهػر معنوم (لو معٌت) ضمن اؼبستػول الذم لبتربه ك نرغب فيو لذا فهي ذات داللة إحصائية عند مستول 
 ).  P=> 05,0( معنوية
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يوجػد فرؽ القائلة أنو H1كنقبػل الفرضية البديلة H0 كبناء على ما سبق ال نقبػل الفرضية العدمية     
بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ اف  درجة جودة   0.05ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية 

بوعتورة باتنة ضعيفة جدا ك بُت اػبدمات الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب 
جودة الخدمات تعٍت السالبة كىي  tكىذا ما تربزه إشارة  درجات).3اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل (

ك ال الصحية للمؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة األم والطفل مريم بوعتورة باتنة ضعيفة جدا ، 
فكل فرد يقدـ على خدمات ىذه اؼبؤسسة فهو مرغم ك ليس ـبَت، تلقى رضا افراد آّتمع، بل على العكس، 

الف البديل ُب القطاع اػباص ال يبعد كثَت عن مستول اػبدمات ُب ىذه اؼبؤسسة، ك هبمع افرد العينة 
اؼبستجوبوف على اف الضمَت اؼبهٍت ك الديٍت ك اإلنسا٘ب ك األخبلقي مغيب سباما من خدمات ىذه اؼبؤسسة، ك  

ليسوا من افراد آّتمع ك ال مسلمُت  ؼبا وبملوف من احكاـ ك قناعات  ك تصرفات اقل ما يقاؿ  كأف عماؽبا
عنها اهنا ضد الصحة اؼبادية ك النفسية للمرضى ك أىلهم، ك من يستفيد من ىذه اػبدمات بالشكل اؼبقبوؿ ىم 

تمع فبل حظ ؽبم سواء ُب القطاع فقط الفئة النافذة ُب آّتمع ك أصحاب السلطة ك اؼباؿ. اما عامة فئات آّ
 العاـ اك اػباص.

الفرضية الثالثة: االىتمام بالموارد البشرية في المؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة األم والطفل 
 مريم بوعتورة في ادني مستوياتو.

Ho:العينة حوؿ بُت  متوسط إجابات افراد  0.05 ال يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
 درجات).3( درجة االىتماـ باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل

H1:بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ درجة  0.05 يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
 درجات).3( رجة ىذا العاملاالىتماـ باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لد

 ضية موضحة ُب اعبداكؿ التالية:  كنتائج تقييم ىذه الفر 
 االىتمام بالموارد البشرية (: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمؤشر درجة05جدول رقم )  

 N Mea
n 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
ErrorMean 

10 العمومية اؼبؤسسة ُب البشرية باؼبوارد االىتماـ 1,05 ,259 ,026 
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 مرٙب كالطفل األـ اؼبتخصصة االستشفائية
 .مستوياتو اد٘ب ُب بوعتورة

2 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

 للعينة البسيطة لمؤشر درجة االختمام بالموارد البشرية T(: اختبار 06جدول رقم ) 

 Test Value = 3 

t df Sig. 
(2-
taile
d) 

Mean
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 اؼبؤسسة ُب البشرية باؼبوارد االىتماـ
 األـ اؼبتخصصة االستشفائية العمومية
 .مستوياتو اد٘ب ُب بوعتورة مرٙب كالطفل

-
76,1
91 

10
1 

,000 -
1,951 

-2,00 -1,90 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

من النتائج اؼببٌينة ُب اعبدكلُت أعبله أٌف متوسط إجابات أفراد العٌينة فيم ىبص درجة االىتماـ ّ يتضح
باكبراؼ ) 1.05( باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة اقل من اؼبتوسط الطبيعي اؼبفركض حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ىنا

 ربت مستول معنوية) df=101( عند درجة حرٌيةt=76-,191كما بلغت قيمة)،  0.259( قدرهمعيارم 
)sig (كعليو فإف الفػرؽ الذم ظهػر معنوم (لو معٌت) ضمن اؼبستػول الذم لبتربه ك نرغب فيو لذا 05,0أقل من

 ).  P=> 05,0( فهي ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية

يوجػد فرؽ ذك القائلة أنو H1كنقبػل الفرضية البديلة H0 كبناء على ما سبق ال نقبػل الفرضية العدمية     
بُت متوسط إجابات افراد العينة حوؿ درجة االىتماـ باؼبوارد  0.05 داللة إحصائية عند مستول معنوية

السالبة  tكىذا ما تربزه إشارة     درجات).3( البشرية ُب اؼبؤسسة ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل
اف درجة االىتماـ باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة ُب أد٘ب مستوياتو. كىذا ما قبده ُب كاقع اؼبؤسسة من تعٍت كىي 

ىركب اإلطارات ك ـبتلف العماؿ عند اك فرصة عمل بديلة ؽبم، االمر الذم انعكس سلبا على الطاقم الطيب 
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عن توفَت اػبدمات الطبية باعبودة ك الكمية اؼبطلوبة، ك ىو ما حتم أب اللجوء أب الذم اصبح عاجزا 
 الوالدات القيصرية ُب الغالب بدال من العادية ك كثرة الوفيات ك اإلصابات ُب اكساط األمهات ك األطفاؿ.

االستشفائية الفرضية الرابعة: مستوى الخدمات الصحية المقدمة من طرف المؤسسة العمومية 
 المتخصصة األم والطفل مريم بوعتورة غير كافية وفي أدني مستوياتها.

Ho:بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ   0.05 ال يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
مرٙب  مستول اػبدمات الصحية اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفلاف 

 درجات).3( كبُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل بوعتورة غَت كافية كُب أد٘ب مستوياهتا.

H1: بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ  اف  0.05 يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عند مستول معنوية
اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب مستول اػبدمات الصحية اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة العمومية االستشفائية 

 درجات).3( كبُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا العامل بوعتورة غَت كافية كُب أد٘ب مستوياهتا.

 كنتائج تقييم ىذه الفرضية موضحة ُب اعبداكؿ التالية:  
(: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمؤشر مستوى  07جدول رقم ) 

  الخدمات الصحية

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
ErrorMea

n 

 الصحية اػبدمات مستول
 اؼبؤسسة طرؼ من اؼبقدمة

 االستشفائية العمومية
 مرٙب كالطفل األـ اؼبتخصصة

 أد٘ب كُب كافية غَت بوعتورة
 .مستوياهتا

102 1,03 ,221 ,022 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

 للعينة البسيطة لمستوى الخدمات الصحية T(: اختبار 08جدول رقم ) 
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 Test Value = 3 

t df Sig
. 

(2-
tail
ed) 

Mea
nDiff
erenc

e 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upp
er 

 من اؼبقدمة الصحية اػبدمات مستول
 االستشفائية العمومية اؼبؤسسة طرؼ

 بوعتورة مرٙب كالطفل األـ اؼبتخصصة
 .مستوياهتا أد٘ب كُب كافية غَت

-
90,2
48 

10
1 

,00
0 

-
1,97
1 

-2,01 -
1,93 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

مستول اػبدمات من النتائج اؼببٌينة ُب اعبدكلُت أعبله أٌف متوسط إجابات أفراد العٌينة فيم ىبص ّ يتضح
الصحية اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة غَت كافية كُب 

باكبراؼ معيارم ) 1.03( اقل من اؼبتوسط الطبيعي اؼبفركض حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ىناأد٘ب مستوياهتا 
) sig( ربت مستول معنوية) df=101( يةعند درجة حرٌ t=90-,248كما بلغت قيمة)،  0.221( قدره

كعليو فإف الفػرؽ الذم ظهػر معنوم (لو معٌت) ضمن اؼبستػول الذم لبتربه ك نرغب فيو لذا فهي 05,0أقل من
 ).  P=> 05,0( ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية

يوجػد فرؽ ذك القائلة أنو H1كنقبػل الفرضية البديلة H0 كبناء على ما سبق ال نقبػل الفرضية العدمية     
مستول اػبدمات بُت متوسط إجابات افراد العينة حوؿ اف  0.05 داللة إحصائية عند مستول معنوية

الصحية اؼبقدمة من طرؼ اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة غَت كافية كُب 
السالبة كىي  tكىذا ما تربزه إشارة  درجات).3( ا العاملكبُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذ أد٘ب مستوياهتا.

تعٍت اف ىركب الكفاءات الطبية من اؼبؤسسة أب مؤسسات أخرل ما ىو اال نتيجة لسياسة اإلدارة غَت 
الناجحة ُب تسيَت ىذه اؼبؤسسة، ىذا ناىيك عن اف ؿبدكدية عدد االسرة اؼبتوفرة باؼبؤسسة دفع دبعضم 
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العائبلت أب شراء ذبهيزاهتا اػباصة ّٔا فيما يتعلق باألفرشة ك االغطية لكي ال تضطر اؼبرأة اغبامل اليت ىي 
على كشك الوالدة  أب اف تفًتش األرض، كما اف النظافة غَت متوفرة سباما ك عامبلت النظافة يعملن بطريقة 

ة ؼبا سبق فالداخل ؽبذه اؼبؤسسة ربضر نفسها مكرة توحي بقيامهم بالتنظيف لكن الواقع غَت ذلك، ك كخبلص
بأهنا قد ال زبرج علي قيد اغبياة  من ىذه اؼبؤسسة، ك احسن حاؿ لديها زبرج  بإصابات ك أخطاء طبية  

 كثَتة. 
المؤسسة العمومية االستشفائية المتخصصة األم والطفل مريم واقع نشاط  الفرضية الخامسة:

 التنمية البشرية مقارنة بدعائمها.بوعتورة مشبع بحواجز عرقلة بناء 

Ho:بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ  0.05 ال يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عن د مستول معنوية
اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة مشبع حبواجز عرقلة بناء اف كاقع نشاط 

 درجات).3( ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا اؼبؤشر التنمية البشرية مقارنة بدعائمها

H1: بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ اف  0.05 يوجػد فرؽ ذك داللة  إحصائية عن د مستول معنوية
اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة مشبع حبواجز عرقلة بناء التنمية كاقع نشاط 
 درجات).3( ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا اؼبؤشر ارنة بدعائمهاالبشرية مق

 كنتائج تقييم ىذه الفرضية موضحة ُب اعبداكؿ التالية:  

 (: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمؤشر  07جدول رقم ) 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
ErrorMea

n 

 العمومية اؼبؤسسة نشاط كاقع
 األـ اؼبتخصصة االستشفائية

 مشبع بوعتورة مرٙب كالطفل
 التنمية بناء عرقلة حبواجز
 .بدعائمها مقارنة البشرية

102 1,88 ,532 ,053 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 
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 للعينة البسيطة T(: اختبار 08جدول رقم ) 

 Test Value = 3 

T Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean
Differe

nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Upper 

 االستشفائية العمومية اؼبؤسسة نشاط كاقع
 مشبع بوعتورة مرٙب كالطفل األـ اؼبتخصصة

 مقارنة البشرية التنمية بناء عرقلة حبواجز
 .بدعائمها

-
21,216 101 ,000 -1,118 -1,22 -1,01 

 spss24اؼبصدر: اعداد الباحثُت اعتمادا على ـبرجات 

كاقع نشاط  يتضح من النتائج اؼببٌينة ُب اعبدكلُت أعبله أٌف متوسط إجابات أفراد العٌينة فيم ىبص اف
اؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة مشبع حبواجز عرقلة بناء التنمية البشرية 

باكبراؼ معيارم ) 1.88( اقل من اؼبتوسط الطبيعي اؼبفركض حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ىناائمها.مقارنة بدع
) sig( ربت مستول معنوية) df=101( عند درجة حرٌيةt=21-,216كما بلغت قيمة)،  0.532( قدره

فيو لذا فهي كعليو فإف الفػرؽ الذم ظهػر معنوم (لو معٌت) ضمن اؼبستػول الذم لبتربه ك نرغب 05,0أقل من
 ).  P=> 05,0( ذات داللة إحصائية عند مستول معنوية

جػد فرؽ ذك القائلة أنو H1كنقبػل الفرضية البديلة H0كبناء على ما سبق ال نقبػل الفرضية العدمية 
اؼبؤسسة بُت  متوسط إجابات افراد العينة حوؿ اف كاقع نشاط  0.05 داللة  إحصائية عن د مستول معنوية

االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة مشبع حبواجز عرقلة بناء التنمية البشرية مقارنة العمومية 
السالبة كىي تعٍت اف  tكىذا ما تربزه إشارة      درجات).3( ك بُت اؼبتوسط الطبيعي لدرجة ىذا اؼبؤشر بدعائمها

ملة ك تقدٙب اػبدمات الصحية دبعيار الوالء ك اعبهة عدـ قبوؿ االخر ك االقصاء التمييز ُب اؼبعاكاقع اؼبؤسسة يبؤله 
ك العريفة ك األعراؼ االجتماعية ك االقتصادية؛ ىذا باإلضافة أب اف بيئة العمل ُب اؼبؤسسة ربكمها العبلقات 
اػباصة ك الوالء ك ال ؾباؿ للكفاءات، باإلضافة أب ضعف القدرة على التفاكض ك االحتواء ك ىو االمر الذم 
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و من التصادـ بُت اإلدارة اؼبسَتة ك الطاقم الطيب فهم ُب صراع دائم ك اػباسر األكرب ىو صحة آّتمع ُب خلق ج
 عمـو فئاتو. 

 خ      اتمة
  طرؽ اليها فيما يلي:  إٔب ؾبموعة من النتائج يبكن التالدراسة توصلت 

اف اؼبؤسسة الصحية اؼبؤسسة االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة. باتنة. ؿبل الدراسة  .1
خدماتيا في مجال الصحة حاضرة على ارض الواقع ُب ىياكلها اؼبادية كعماؽبا كادارهتا اؼبسَتة كغائبة 

 .فهي تعتبر قصة ابدية في مجال سوء الخدمات الصحية المقدمة
ية البشرية من اؼبوضوعات اغبديثة ُب ؾباؿ االدارة كونو يبثل العبلقة بػُت اؼبوارد البشرية أف موضوع التنم .2

كاؼبنظمػة كيدعو إٔب االىتماـ كتطػوير كتعزيػز العبلقة مع العاملُت سواء اغباليُت كاؼبستقبلُت للمؤسسة 
 على اعتبارىم كلهم زبائن للمؤسسة كؼبديرية اؼبوارد البشرية.

 لبشرية تشكل األساس ُب ربقيق اعبودة اؼبنشودة ُب اػبدمات الصحية.اف التنمية ا .3
بينت نتائج البحث اؼبيدا٘ب دبا ال يدعو للشك اف مستول الوعي بأنبية التنمية البشرية ُب ربقيق سياسة  .4

اؼبؤسسة االستشفائية العمومية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بعتورة بباتنة ضعيف. كمستول اػبدمات غَت  
 ية كاف

كما بينت نتائج البحث اؼبيدا٘ب أيضا أف اؼبؤسسة غَت مهتمة دبجاؿ تنمية اؼبوارد البشرية كال دبجاؿ  .5
ربسُت اػبدمات الصحية اؼبقدمة كال تستثمر فيو كىذا اآلمر يعود إٔب عدة أسباب منها ضعف الوعي 

ذ القرار فهي مؤسسة عمومية على مستول اإلدارة اؼبسَتة باإلضافة أب عدـ توفر اؼبؤسسة على حرية ازبا
 زبضع لقرارات اؼبركزية سواء على مستول اؼبديريات الصحية الوالئية أك الوزارة اؼبعنية.

أيضا توصلت نتائج البحث اؼبيدا٘ب إٔب أف االىتماـ باؼبوارد البشرية على مستول اؼبؤسسة ىو ُب ادٗب  .6
ىو ما كلد حالة عدـ الرضا كاإلحباط لدل مستوياتو سواء ما تعلق باعبانب الطيب منو أك اإلدارم، ك 

اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة، كىذا األمر يدفع الكثَت منهم إٔب البحث عن كظائف أخرل. كساىم بشكل  
 كبَت ُب تدنية اػبدمات الصحية اؼبقدمة من طرؼ ىذه اؼبؤسسة االستشفائية.

تتوفر على ما يسمى بتوصيف كما توصل البحث اؼبيدا٘ب إٔب نتيجة مهمة كىي أف اؼبؤسسة ال  .7
 الوظائف، كاؼبخطط اإلرشادم لكيفيات القياـ باؼبهاـ كاألعماؿ اؼبوكلة للموارد البشرية.
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كخلص البحث اؼبيدا٘ب أيضا إٔب أف اؼبؤسسة االستشفائية العمومية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بعتورة  .8
 تسعى اإلدارة لتحقيق ذلك. بباتنة ال سبلك سياسة لتطبيق كبتاء التنمية البشرية كال 

اف متطلبات تطبيق التنمية البشرية غَت متوفرة ُب االستشفائية اؼبتخصصة االـ كالطفل مرٙب بعتورة بباتنة.  .9
بل بالعكس فاف السائد ُب ىذه اؼبؤسسة ىو العراقيل باختبلؼ أنواعها ما تعلق منها بعدـ قبوؿ االخر 

لديٍت كاألخبلقي كاؼبهنُت كتفشي اؽبوية الذاتية كاعبهوية الضيقة كسياسة االتصاؿ الفاشلة كغياب الوازع ا
كعدـ القدرة على التفاكض، فبل يبكننا التكلم عن العبلقة اؼبيدانية بُت التنمية البشرية كجودة اػبدمات 

.  الصحية ُب ىذه اؼبؤسسة فهي بعيدة كل البعد عن ىذا اؼبفهـو
كار أب نراىا سوؼ تساىم ُب توفَت متطلبات التنمية البشرية من النتائج السابقة يبكن اقًتاح بعض األف

 االستشفائية اؼبتخصصة االـ كالطفل مرٙب بعتورة بباتنة، كىي كما يلي:
افاد عباف رقابة كربقيق أب ىذه اؼبؤسسة كإعادة تقييم الكفاءات اإلدارية للفريق اإلدارم اؼبسَت كالعمل  .1

كآّتمع اؼبد٘ب عن خدمات ىذه اؼبؤسسة، كالبحث عن على حسن االستماع لشكاكل اؼبرضي 
 األسباب اغبقيقية كراء تد٘ب ىذه اػبدمات كىركب الطيب أب مؤسسات أخرل.

على اؼبؤسسة االستشفائية اؼبتخصصة االـ كالطفل مرٙب بعتورة بباتنة أف هتػتم كتعمل على توفَت متطلبات  .2
ة تتجلػى فػي اغبصػوؿ علػى عػاملُت ؽبم مػن القدرات تطبيق التنمية البشرية، ؼبا ؽبا من منافع كبَت 

كاؼبهارات العالية ُب التعامل كتقدٙب خدمات ذات مستول عاؿ من اعبودة إٔب الزبائن، كذلك عن طريق 
زيادة الوعي بأنبية التنمية البشرية لدل العماؿ بصفة عامة كاإلدارة اؼبسَتة بشكل خاص كأثرىا على 

 كاسًتاتيجيتها.ربقيق اىداؼ اؼبؤسسة 
العمل على توصيف الوظائف كربديد اؼبهاـ ُب اؼبؤسسة، كتعريف العماؿ ّٔا كتدريبهم عليها، للتمكن   .3

 من القياـ بإقباز االعماؿ بالكيفية اؼبطلوبة.
االىتماـ أكثر باؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة، كتوفَت نظاـ عمل كتسيَت شفاؼ كعادؿ، كيراعي النواحي  .4

جتماعية كاإلنسانية للعماؿ، كتفعيل قنوات االتصاؿ كالعمل على توفَت كاتاحة اؼبعلومة لكافة اؼبادية كاال
 العماؿ.

إقامة دراسات شاملة للمؤسسة للوقوؼ على نقاط القوة كالضعف فيها بشكل عاـ كعلى اؼبوارد البشرية  .5
سة تعزز من كمستول اػبدمات الصحية اؼبقدمة بشكل خاص، كىذا ما يسمح ببناء سياسة للمؤس

 جوانب القوة فيها كتتبلَب جوانب الضعف فيها.
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إقامة دكرات تكوينية إلطارات اؼبؤسسة ُب التنمية البشرية كسياسات التغيَت، حىت تتمكن من  .6
االنتقاؿ باؼبؤسسة من كضعها اغبإب الذم ال يرضي ال عماؽبا كال زبائنها أب كضع أحسن كخدمات 

 كالوالء للمؤسسة.اعلى جودة كعماؿ لديهم الرضا 
 الهوامش

 .2016، التنمية البشرية للجميع ، نيويورؾ ، برنامج االمم اؼبتحدة االمبائي ، 2016تقرير التنمية البشرية لعاـ   1
-6. االكاديبة للدراسات االجتماعية ك اإلنسانية.  2014-2010نصَتة قوريش . التنمية  البشرية ُب اعبزائر كآفاقها   ُب ظل برنامج التنمية    1

 .41-32. ص ص 2011

 ؼبزيد من اؼبعلومات فضبل انظر: 
  ـ.1998 اإلسكندرية، اغبديث، اعبامعي اؼبكتب الطبيعية، ك البشرية اؼبوارد تنمية ك إدارة طاحوف، أبو عدٕب-                   
  .2002األردف، اؼبطبعية، للخدمات إيقوف ،2002 العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلمبائي، اؼبتحدة األمم برنامج -                    
 . 2004 ، 203 العدد لبناف، العريب، اؼبستقبل ؾبلة ،2003 للعاـ العربية اإلنسانية التنمية تقرير مصطفى، بشَت -                   

- Human Development Report1990, New York, UNDP ,1990.   
 .1993، نيويورؾ ، برنامج االمم اؼبتحدة االمبائي ،  1993تقرير التنمية البشرية لعاـ  -        
 ،.2008سامي عبد الرزاؽ التميمي، العوؼبة ك التنمية  البشرية اؼبستدامة ُب الوطن العريب، الطبعة االكٔب، دار دجلة ، العراؽ ،   -        

 .2004عبد ا عطوم ، السكاف كالتنمية البشرية،  دار النهضة العربية ،بَتكت ، -        

 . 2003/2002عبد القادر ؿبمد عبد القادر عطية ، اذباىات حديثة ُب التنمية ، الدار اعبامعية ، االسكندرية ،  -        
 .http://hdr.undp.org/en media/HDR-2010 11- 

 .11/06/2011التنمية البشرية اؼبستدامة ( حالة البلداف العربية). ندكة بتاريخ ؿبمد مراد.   1
 ، مرجع سابق.2016تقرير التنمية البشرية لعاـ   1
امَت جيبلٕب. ؿباكلة دراسة تسويق اػبدمات الصحية ُب اؼبنظومة االستشفائية اعبزائرية. أطركحة دكتوراه ُب العلـو االقتصادية. جامعة   1

 .118. ص 2008/2009ر.اعبزائ
 ؼبزيد مكن اؼبلعومات فضبل انظر:            

 .  38،السنة12574، العدد1423رمضاف  19،الرياض اإللكًتك٘ب، األحد تطوير النظام الصحي في المملكةفاّب بن زياد الفاّب، 
http:// www.planning.gov.sa/planning/all%20presentation/day1/1c-health/11 

 .131امَت جيبلٕب.اؼبرجع نفسو.ص  1
 ؼبزيد من اؼبعلومات فضبل انظر:           

 .7، ص1968جنيف 395، سلسلة التقارير الفنية رقمإدارة المستشفياتمنظمة الصحة العاؼبية،  -
 .  33، ص1991، دار النهضة العربية، القاىرة تنظيم وإدارة المستشفيات مدخل النظمسيد ؿبمد جاد الرب،  -
 .  51، ص1990، معهد اإلدارة العامة، اؼبملكة العربية السعودية، 1، الطبعةإدارة المستشفياتؿبمد نذير حرستا٘ب،  حساف -

سرير كمصلحتُت األكٔب ألمراض النساء كالتوليد كالثانية لطب  240تضم  بباتنةاؼبؤسسة العمومية االستشفائية اؼبتخصصة األـ كالطفل مرٙب بوعتورة 1
 انشات ىذه اؼبؤسسة تبعا ؿ.األطفاؿ ككحدة لبلستعجاالت الطبية لكل منهما

L’arrete n0 06/MSPRH  DU 27/01/2009 
 ُب سلك الطيب ك شبو الطيب 292اداريي  142سرير  ك طاكم طيب يتضمن  194تضم  ىذه اؼبؤسسة 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
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- https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/208295 

http://www.akhbarelyoum.dz/ar/index.php?option=com_content&tmpl=component&id=2082
95- 

  

https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/208295
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/index.php?option=com_content&tmpl=component&id=208295-
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/index.php?option=com_content&tmpl=component&id=208295-
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 األخطاء الشائعة عند قراءة القرآن أسبابها وعالجها مالٌزٌا نموذجا

 )دراسة نظرٌة تحلٌلٌة(

Common Errors in Reading the Qur'an, Causes and Solutions Malaysia as a model 

(Theoretical, Analytical Study) 

بساو حجازي أحًذ حجازي 


 طاهر يحًذ عبذِ األهذل، 


 

 الملّخص

إف القرآف الكرٙب لو منزلة عظيمة لدل اؼبسلمُت، كؽبذا حرص العلماء أف تكوف تبلكتو صحيحة كاىتموا دبخارج حركفو 
من األخطاء ُب تبلكة القرآف كصفاهتا كٓب ذبد ىذه اػباصية ُب غَت كتاب ا تعأب، كلذا فإف مشكلة ىذه الدراسة تكمن ُب صبلة 

الكرٙب، شاع تفشيها على أللسن كثَت من الناس، كينحصر القوؿ ىنا على طبلب التجويد كالقراءات ُب ماليزيا. كهتدؼ ىذه 
نهج الدراسة إٔب بياف األخطاء الشائعة على أللسن الطبلب اؼباليزيُت، كمن ٍبىٌ إهباد اغبلوؿ كاؼبقًتحات اؼبناسبة ؼبعاعبتها. كاؼب

اؼبتبع: ىو اؼبنهج النظرم التحليلي من خبلؿ اؼببلحظة اؼبباشرة أثناء فًتة التدريس، للوصوؿ إٔب النتائج اؼبطلوبة. كُب النهاية 
توصلت الدراسة إٔب: أف أبرز األخطاء الشائعة ُب ماليزيا تتعلق دبخارج اغبركؼ كصفاهتا، كاػبلط بُت اغبركؼ اليت ذبانست أك 

ل الضاد كالظاء بالداؿ أك الزام، كالعُت باؽبمزة، كغَتىا. كعدـ ضبط التسهيل ُب اؽبمزتُت كابداؽبا ىاء خالصة. قربت ـبارجها مث
كاػبلط بُت اإلمالة كالتقليل كقلبها ياء خالصة. كقد قدـ الباحث ؾبموعة من اغبلوؿ كاؼبقًتحات، تربز ُب االىتماـ بعلم التجويد 

ة القراءات القرآنية. كتبٍت مشركع طباعة مصحف خاص باألعاجم تضاؼ فيو اؼبزيد من الرموز كاتقانو نظران كتطبيقان قبل دراس
  .كاأللواف اليت تساعدىم على الوقف كاالبتداء

 الكلمات الداللية: (أخطاء، شائعة، قراءة، قرآف، أسباب، عبلج، ماليزيا).

 

Abstract 

The Holy Qur‟an occupies a high place in the hearts of Muslims, and for this reason, scholars were 

keen that its recitation should be correct. They paid special attention to the articulation of sounds and their 

attributes; a feature that is unique to the Book of Allah Almighty. The problem of this study is about a number 

of widespread errors made by many people when they read the Holy Qur‟an. The focus here will be on the 

students of Tajweed and Qur‟an readings in Malaysia. This study aims to outline the common tongue errors 

made by Malaysian students, and then find appropriate solutions and suggestions to address them. The study 

followed the theoretical analytical approach through collecting the data during teaching. The researcher 

concluded that the most common errors in reading the Holy Qur‟an in Malaysia are related to the articulation of 

sounds and their attributes, confusing between similar letters that have similar articulation points, such as 

confusing the letter “dad” with “dal”, the letter “dha‟” with “dhay”, and the letter “‟ain” with “hamzah”, among 

others. Other errors include failure to control the eased hamzah “tasheel” in case there are two hamzahs, and 

replacing “hamzah” with the letter “ha‟” and confusing the rule of “imalah” (slanting) with “taqleel” (decreased 

slanting) and replacing “hamzah” with the letter “ya‟”. The researcher proposed a set of solutions and 

suggestions, including paying more attention to the science of Tajweed and the necessity of mastering its 

                                                           
 جامعة السلطاف زين العابدين  ،Basam202928@gmail.com 

 جامعة السلطاف زين العابدين  ،taheralahdal5@gmail.com 
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concepts and application before studying the readings of the Holy Qur‟an and printing a special mushaf for non-

Arabic speakers with more symbols and colours to help them observe the rules of waqf (stop reading) and 

ibtida‟ (stop reading).  

 

Keywords: (errors, common, reading, Quran, causes, solutions, Malaysia). 

 

 اؼبقدمة
الذم يسر القرآف على عباده كٓب يعجػل لػو عوجػا ليكػوف للعػاؼبُت نػذيرا، كجعلػو ذكػرا ؼبػن أراد أف يػدكر أك  اغبمد 

أراد شػػكرا، كضػػاعف أجػػر مػػن تعبػػده بتبلكتػػو لينػػالوا بػػو أجػػرا غفػػَتا، كصػػلى ا علػػى سػػيدنا ؿبمػػد اإلمػػاـ الفصػػيح 
اؼبػػاىر بػػالقرآف مػػع السػػفرة الكػػراـ »كالقائػػل:  «خػػَتكم مػػن تعلػػم القػػرآف كعلمػػو»األفصػػح إمػػاـ أىػػل القػػرآف القائػػل: 

، كعلػى آلػو كصػحبو كسػلم تسػليما كثػرا كمػن )68(«الربرة، كالذم يقرأ القرآف كيتتعتع فيو، كىو عليو شاؽ، لو أجراف
تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين، كبعد: فإف مشكلة ىذه الدراسة تكمن ُب األخطاء الشائعة ُب ذبويػد القػرآف الكػرٙب 

ءات الػػيت تواجػػو الطػبلب اؼبػػاليزيُت، كمػػن ىػذه األخطػػاء: ـبػػارج بعػض اغبػػركؼ كصػػفاهتا، كضػبط حركػػة الغنػػة كالقػرا 
كاؼبدكد، كالًتقيق كالتفخيم كالتسهيل كالفتح كاإلمالة كالوقف كاالبتداء، فبا قػد الحظػو الباحػث مػدة تدريسػو خػبلؿ 

خطػػػاء الشػػػػائعة ُب التجويػػػػد كالقػػػػراءات عنػػػػد عشػػػر السػػػػنوات اؼباضػػػػية. كهتػػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػػة إٔب بيػػػػاف مواضػػػػع األ
الطػبلب اؼبػاليزيُت مػن ـبتلػف كاليػات الػػببلد، مػع ؿباكلػة إبػراز أسػبأّا كإهبػاد اغبلػػوؿ ؽبػا. كاؼبػنهج اؼبتبػع: ىػو اؼبػػنهج 
النظػػرم الوصػػفي التحليلػػي مػػن خػػبلؿ التػػدريس كاؼببلحظػػة اؼبباشػػرة، للوصػػوؿ إٔب النتػػائج اؼبطلوبػػة. أمػػا الدراسػػات 

ة: فلم يقف الباحث على أم دراسة خصصت ُب ماليزيا، غَت دراسات عامة تتفػق معهػا ُب عمومياهتػا دكف السابق
                                                                                               اػبصوصيات. منها: 

بػػػن أبُّ اغبسػػػٍت الشػػػنقيطي، كقػػػد ضػػػمن فيػػػو اؼبؤلػػػف  . (طريقػػػة حفػػػظ القػػػرآف الكػػػرٙب عنػػػد الشػػػناقطة)، لػػػػ إبػػػراىيم1
مقدمػػة كتسػػعة مباحػػث كخاسبػػة، خصػػص اؼببحػػث الثػػامن منػػو ُب األخطػػاء الشػػائعة ُب تػػبلكة القػػرآف الكػػرٙب. منشػػور 

 .  )69(على موقع مكتبة نور (أكرب منصة عربية مفتوحة للكتب)

ق 396سػن بػن أضبػد بػن البنػاء. اؼبولػود ببغػداد سػنة . (بياف العيوب اليت هبب أف هبتنبها القػراء)، لػػ أيب علػي اغب2
أكالن ُب ؾبلػػة معهػػد  -كفقػػو ا  -ق، كقػػد نشػػر ىػػذا الكتػػاب القػػيم الػػدكتور غػػاٖب قػػدكرم اغبمػػد 471كاؼبتػػوَب سػػنة 

، ٍب طبػع طبعػة مسػتقلة 58-7ق ُب آّلػد اغبػادم كالثبلثػُت، اعبػزء األكؿ مػن ص1407اؼبخطوطات العربية سنة 
 ق. 1421باألردف سنة  ُب دار عمار

                                                           

  .798، برقمباب فضل الماهر فً القرآن، صحٌح مسلم، مسلم( 68)

 .118ص. 2020ٌونٌو  17 (.file:///C:/Users/Tahir/Downloads.pdf)رابط الكتاب فً مكتبة نور: ( 69)

file:///C:/Tahir/Downloads/Ù�Ù�ØªØ¨Ø©%20Ù�Ù�Ø±%20Ø·Ø±Ù�Ù�Ø©%20ØÙ�Ø¸%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ø¢Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ø±Ù�Ù�%20Ø¹Ù�Ø¯%20Ø§Ù�Ø´Ù�Ø§Ù�Ø·Ø©.pdf
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. (تطػػوير أداء معلػػم القػػرآف ُب مهػػارة تصػػحيح أخطػػاء الػػتبلكة اؼبتأصػػلة لػػدل الفئػػة العمريػػة مػػا فػػوؽ الثبلثػػُت)، لػػػ 3
 .  )70(ـ)، منشور ُب ملتقى أىل اغبديث2014حفصة ؿبمد سعد اسكندرا٘ب، (

 بدكلة ماليزيا.  كتباين ىذه الدراسات مع دراستنا ىذه أمر كاضح كجلي؛ لتفردىا كزبصيصها

كقد قسم الباحث ىذه الدراسة إٔب مقدمة كسبهيد كثبلثة مباحث كخاسبة، اؼببحث األكؿ: اللحػن كأقسػامو 
كحكمو عند القراء. اؼببحث الثا٘ب: األخطاء الشائعة ُب ماليزيا كأسػبأّا. اؼببحػث الثالػث: حلػوؿ كعػبلج األخطػاء 

 الشائعة. اػباسبة: النتائج كالتوصيات. 

 د: في أىمية تلقي القرآن وتعلم أحكاموتمهي

ال شك أف تلقي القرآف من أفواه اؼبشايخ اؼبتخصصُت ذا أنبية كبَتة، ربفظ حرمة أداء ألفاظو على الوجو 
، فبل يكفي تعلمو من اؼبصاحف دكف تلقيو مشافهة عن سيدنا جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح الذم تلقاه نبينا ؿبمد 
الكلمات القرآنية ما ىبتلف نطقو عن رظبو ُب اؼبصحف كبو: ﴿إمبا جزاء الذين من اغبافظُت لو، كذلك ألف من 

[. كمنها ما ىبتلف القراء ُب 6[ ﴿بأييكم اؼبفتوف﴾ ]القلم:21، ﴿أك ألذحبنو﴾ ]النمل:[33اؼبائدة:] وباربوف﴾
توافر ؽبم من حسن أدائو مع ارباد حركفو لفظا كرظبا تبعا لتفاكهتم ُب فهم معا٘ب ىذه الكلمات كأصوؽبا، كما ي

الذكؽ، كحساسية األذف، كمراعاة ذلك كلو عند إلقائها، لدرجة أف بعضهم ىبطئ ُب أدائها دبا يكاد ىبرجها عن 
معانيها اؼبراد منها، لتساىلو كعدـ ربريو النطق السليم ّٔا، كالذم لو كفق إليو كعود نفسو لدؿ على حساسية 

[ 17[ ﴿يعظكم﴾ ]النور:65كبو: ﴿حرض اؼبؤمنُت﴾ ]األنفاؿ:أذنو، كحسن ذكقو، كفهمو ؼبعانيها، كذلك 
[ كما أف أحكاـ 9[ ﴿كذركا البيع﴾ ]اعبمعة:72[ ﴿فقعوا لو ساجدين﴾ ]ص:24﴿فسقى ؽبما﴾ ]القصص:

القرآف ال يكفي ؾبرد العلم ّٔا من الكتب، بل ال بد فيها من السماع كالتلقي، كاؼبشافهة كالتوقيف اقتداء بالنيب 
القرآف بأحكامو عن جربيل مشافهة عن ا تعأب، كمن ٍبَّ نيقل إلينا عنو كذلك متواترا إٔب اآلف، الذم تلقى  ملسو هيلع هللا ىلص

كربقيقا لصحة اإلسناد الذم ىو ركن من أركاف القرآف الثبلثة كىي: ضركرة موافقتو لوجو من كجوه النحو كلو 
  :قاؿ ابن اعبزرمضعيفا. كضركرة موافقتو للرسم العثما٘ب كلو احتماال. كصحة اإلسناد. 

  

                                                           

 (.http://vb.tafsir.net/tafsir36522/#post203876#ixzz2UwqyBbVH) موقع ملتقى أهل الحدٌث: (70)

http://vb.tafsir.net/tafsir36522/#post203876
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 فكل ما كافق كجو كبو
 

 ككاف للرسم احتماال وبوم 
 

 كصح اسنادا ىو القرآف
 

 )71(فهذه الثبلثة األركاف 
 

 

 المبحث األول: اللحن وأقسامو وحكمو عند القراء. 

معركفػان ُب العصػر عادة ما يعرب علماء اللغة العربية كعلماء التجويػد كالقػراءات القرآنيػة عػن اػبطػأ بػاللحن، كٓب يكػن 
اعبػػاىلي، كإمٌبػػا شػػاع ُب العصػػر اإلسػػبلمي ُب اؼبدينػػة ابتػػداءن، بسػػبب اخػػتبلط العػػرب بغػػَتىم، كدخػػوؿ األعػػاجم ُب 

. يقػػوؿ أبػو بكػػر الزيبيػػدٌم: "كٓب تػزؿ العػػرب تنطػق علػػى سػػجيتها )72(ديػن ا أفواجػػان، كاٌتصػاؿ العػػرب بػػاألمم آّػاكرة
حىتَّ أظهر ا اإلسبلـ على سائر األديػاف، فػدخل النَّػاس فيػو أفواجػان، كأقبلػوا ُب صدر إسبلمها كماضي جاىليتها، 

إليو أرساالن، كاجتمعت فيو األلسنة اؼبتفرقة، كالُّلغات اؼبختلفة، ففشا الفساد ُب اللُّغة العربيَّػة، كاسػتباف منػو اإلعػراب 
سػػوء أفهػػاـ النٌػػاطقُت مػػن دخػػبلء األمػػم بغػػَت الَّػػذم ىػػو حليهػػا، كاؼبوضػػح ؼبعانيهػػا، فػػتفٌطن لػػذلك مػػن نػػافر بطباعػػو 

اؼبتعػػارؼ مػػن كػػبلـ العػػرب، فعظػػم اإلشػػفاؽ مػػن فشػػٌو ذلػػك كغلبتػػو حػػىتَّ دعػػاىم اغبػػذر مػػن ذىػػاب لغػػتهم كفسػػاد  
   .)73(كبلمهم إٔب أف سبَّبوا األسباب ُب تقييدىا ؼبن ضاعت عليو، كتثقيفها ؼبن زاغت عنو"

رت ُب اؼبدينػػة علػػى مسػمع مػػن النَّػيب ، فقػػد أخػرج اغبػػاكم عػػن أيب كمػن اؼبؤٌكػػد أف البػوادر األكٔب للحػػًن ظهػ
. كتكػػاد تنطػػق عبػػارة اغبػػديث بػػأٌف ىػػذا )74(«أرشػػدكا أخػػاكم»قػػاؿ: ظبػػع النػػيب رجػػبل قػػرأ فلحػػن فقػػاؿ:  الػػدرداء 

                                                           

، تحقٌق: محمد طٌبة النشر فً القراءات العشرم(، 1994ابن الجزري، شمس الدٌن أبو الخٌر، محمد بن محمد، )( 71)

 . 32دى، ص، جدة، دار اله1تمٌم الزغبً، ط

منشورات كلٌة  س،طرابل، 1، طأثر القرآن فً أصول مدرسة البصرة النحوٌةم(، 1992الكبش، عبد هللا محمد، ) (72)

 105، العددان: أصول علم العربٌة فً المدٌنة م(،1988، )عبد الرزاق بن فراجوالصاعدي،  .124ص اإلسالمٌة،الدعوة 

 . 280، صمجلة الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة ،106 –

، مصر، دار 2، ططبقات النحوٌٌن واللغوٌٌن م(،1984، )محمد بن الحسن بن عبٌد هللا بن مذحجالزبٌدي، ( 73)

 . 11ص المعارف،

 . قال الذهبً: صحٌح اإلسناد. 3643، تفسٌر سورة الم السجدة، برقمالمستدرك على الصحٌحٌنالحاكم، ( 74)
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عػرب . كلػو كػاف اللحػن معركفػا عنػد ال)75(كمن ٍب دعػا إٔب ضػركرة الٌتصػدّْم لػو ملسو هيلع هللا ىلصاللحن ىو أكَّؿ غبن ظبعو الرِّسوؿ 
 .  )76(قبل ذلك العهد عباءت عبارة اغبديث على غَت ىذا الوجو

كقػػد عقػػد البخػػارم ُب األدب اؼبفػػرد بػػاب أظبػػاه: (بػػاب الضػػرب علػػى اللحػػن) أكرد فيػػو أف ابػػن عمػػر كػػاف 
يضػرب كلػده علػى اللحػن. كعػن عبػػد الػرضبن بػن عجػبلف قػاؿ: مػر عمػػر بػن اػبطػاب رضػي ا عنػو بػرجلُت يرميػػاف 

 .)77(«عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي»لآلخر أسبت فقاؿ: فقاؿ: أحدنبا 

. كُب )78(«ألف أقرأ فأسقط أحٌب إٌٕب مػن أف أقػرأ فػأغبن»أنٌو كاف يقوؿ:  كركم عن أيب بكر الصديق 
ػيا بػُت عامػة النٌػاس، كمنػو مػا يقػع ُب  ىذه النصوص داللة على أفَّ اللحن كػاف معركفػان زمػن أيب بكػر الصّْػديق، متفشّْ

رآف، كىػػو أشػػنع مػػا يكػػوف مػػن اللحػػن. كُب ىػػذا اؼببحػػث سػػنتعرؼ عػػن معػػٌت اللحػػن كأنواعػػو كحكمػػو كمػػا يًتتػػب القػػ
 عليو. 

 المطلب األول: تعريف اللحن وأقسامو

تعريػػف اللحػػػن عنػػػد أىػػػل اللغػػػة: اؼبيػػػل عػػػن الصػػػواب، إٔب اػبطػػػأ. قػػػاؿ ابػػػن فػػػارس: "إمالػػػة الكػػػبلـ عػػػن جهتػػػو  أوال:
 .  )79(الصَّحيحة ُب العربية"

 أقساـ اللحن: قسم علماء التجويد كالقراءات اللحن إٔب قسمُت: غبن خفي، كغبن جلي.  ثانيا:

كىػػو مػػا كػػاف بسػػبب ـبالفػػة القواعػػد العربيػػة، كاسػػتبداؿ حػػرؼ حبػػرؼ، أك حركػػة حبركػػة، كظبػػي  أ. اللح  ن الجل  ي:
 .)80(جليا، الشًتاؾ علماء التجويد كغَتىم ُب إدراكو

                                                           

 . 135، ص، طرابلسأثر القرآن فً أصول مدرسة البصرةكبش، ( 75)

 . 237، ص1ج ، القاهرة، مكتبة اإلٌمان،1، طتارٌخ آداب العربم(، 1997مصطفى صادق الرفاعً، )( 76)

 . 475-474، باب الضرب على اللحن، صاألدب المفردالبخاري، ( 77)

 .  397، ص2ج ،والمزهر .96ص ،واإلٌضاح فً علل النحو .23ص ،مراتب النحوٌٌنأبو الطٌب، ( 78)

عبد السالم ، تحقٌق: مقاٌٌس اللغةم(، 1979، )أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازيابن فارس، أبو الحسٌن، ( 79)

 . 239، ص5، بٌروت، دار الفكر، مادة: )لحن(، جمحمد هارون

، تحقٌق: د. شرح طٌبة النشر فً القراءات العشرم(، 2003مد، )النوٌري، محب الدٌن أبو القاسم، محمد بن مح( 80)

 . 250، ص1، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ج1مجدي باسلوم، ط
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بسػػػػبب ـبالفػػػػة قواعػػػػد التجويػػػػد، كػػػػًتؾ الغنػػػػة كقصػػػػر اؼبمػػػػدكد، كظبػػػػي خفيػػػػا  كىػػػػو مػػػػا كػػػػاف ب. اللح    ن الخف    ي:
 المطلب الثاني: حكم تعلم التجويد. )81(الختصاص علماء التجويد بإدراكو دكف غَتىم

يعترب علم التجويد فرع من فركع اللغة العربية اؼبهتمة بضبط النطػق كأصػوات اغبػركؼ، كالػذم كػاف أمػران بػديهيان عنػد 
ة فطريػػة اكتسػػت ّٔػػا فصػػاحة ألسػػنتهم الػػيت جبلػػت عليهػػا كاتسػػمت ّٔػػا، فكانػػت أحػػد مفاخرىػػا الػػيت العػػرب كسػػليق

يتباىوف ّٔا بُت القبائل. لذا جاء القرآف معجزان على لساهنم ليبهرىم حىت يعلمػوا أنػو لػيس مػن فعػل البشػر كإمبػا ىػو 
علػى قلبػك لتكػوف  بو الركح األمُت نزؿ  من عند من فطرىم كبراىم، قاؿ تعأب: ﴿كإنو لتنزيل رب العاؼبُت 

[   كؼبػػػػا كػػػػاف مػػػػن الواجػػػػب تلقػػػػي القػػػػرآف الكػػػػرٙب 195– 192بلسػػػػاف عػػػػريب مبػػػػُت﴾ ]الشػػػػعراء: مػػػػن اؼبػػػػؤمنُت 
، كمػن خبلؽبػا كتلقاىػا منػو رسػوؿ ا  بالطريقة الفصيحة اليت نزؿ ّٔا معجزان بالكيفية اليت رتلها سيدنا جربيػل 

كمىػن بعػدىم إٔب  لػذم تلقتػو الصػحابة عػن رسػوؿ ا بقراءة القرآف الكػرٙب علػى النحػو اكضع العلماء قواعد خاصة 
 أف كصل إلينا؛ حىت يتميز باألداء عن سائر الكبلـ من اػبطب كاألشعار كغَتىا. 

فهػو أمػر كاجػب شػرعان علػى كػل مػن يريػد أف يقػرأ شػيئان مػن القػرآف الكػرٙب، أما حك م تعليم و والعم ل ب و: 
ؾبػػودا مػػرتبل، ككصػػل إلينػػػا كػػذلك نقػػبل عػػػن  و؛ ألنػػو ىكػػػذا نػػزؿ علػػى رسػػػوؿ ا لػػو، كيػػػأٍب علػػى تركػػيثػػاب علػػى فع

الصػػػحابة كالتػػػػابعُت كتػػػػابعيهم إٔب يومنػػػػا ىػػػػذا ألف فهػػػػم معػػػػا٘ب القػػػرآف كإقامػػػػة حػػػػدكده كالعمػػػػل بػػػػو عبػػػػادة، ككػػػػذلك 
. لػذا كػاف )82(حابة عػن رسػوؿ ا ة نقبل عػن الصػتصحيح ألفاظو كإقامة حركفو على الصفة اؼبتلقاة من أئمة القراء

تعلػم قواعػػده فػرض كفايػػة علػى عامػػة اؼبسػلمُت، كفػػرض عػُت علػػى العلمػاء كالقػػراء، آشبػوف بًتكػػو؛ لكونػو قػػدكة النػػاس 
كقبلتهم. أما العمل بو ففرض عػُت علػى كػل مكلػف وبفػظ أك يقػرأ القػرآف، كيػأٍب تاركػو لقولػو تعػأب: ﴿كرتػل القػرآف 

اقػػرءكا القػػرآف بلحػػوف العػػرب كأصػػواهتا، كإيػػاكم كغبػػوف أىػػل الكتػػابُت، كأىػػل : »[ كلقولػػو 4رتيبل﴾ ]اؼبزمػػل، آيػػة: تػػ
الفسػػػق، فإنػػػو سػػػيجيء بعػػػدم قػػػـو يرجعػػػوف بػػػالقرآف ترجيػػػع الغنػػػاء كالرىبانيػػػة كالنػػػوح، ال هبػػػاكز حنػػػاجرىم، مفتونػػػة 

 .  )83(«قلؤّم، كقلوب من يعجبهم شأهنم

  
                                                           

 المصدر السابق. ( 81)

، علً محمد الضباع، تحقٌق: النشر فً القراءات العشرانظر مقدمة ابن الجزري، محمد بن محمد، )د.ت(، ( 82)

 .219ص ،1جبٌروت،  تصوٌر دار الكتاب العلمٌة، الكبرىالمطبعة التجارٌة القاهرة، 

باب من اسمه  المعجم األوسط،. والطبرانً، 2406، فصل فً ترك التعمق فً القراءة، برقمشعب اإلٌمانالبٌهقً، ( 83)

االسناد،  . وقال األلبانً: ضعٌفال ٌروى هذا الحدٌث عن حذٌفة إال بهذا اإلسناد، تفرد به: بقٌة. وقال: 7223محمد، برقم

 . 151، صصحٌح الجامع
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 زيا واسبابها. المبحث الثاني: األخطاء الشائعة في مالي

سػػػبق ُب اؼببحػػػث األكؿ أف اػبطػػػأ ُب القػػػراءة يعػػػرب عنػػػو العلمػػػاء بػػػاللحن، كُب ىػػػذا اؼببحػػػث يتمحػػػور اغبػػػديث عػػػن 
على ألسن طلبة القرآف اؼباليزيُت، كمن خبلؿ تػدريس الباحػث اؼبسػتمر ّٓموعػة مػن  –اؼبنتشرة  –األخطاء الشائعة 

ٍب ُب فبلكػة ماليزيػا إٔب كقتنػا اغباضػر، ال حػظ كمػان مػن األخطػاء  ىؤالء الطلبة منذ أكثر من عشر سنوات ُب مصػر
 الشائعة كاليت عادةن ما يقع فيها أكثر الطبلب، كهبدكف صعوبات عند تطبيقها. 

 المطلب األول: األخطاء الشائعة في ماليزيا

 كتتلخص ىذه األخطاء ُب اآلٌب: 

 أوال: مخارج بعض الحروف: وفي مقدمتها: 

: كضػبط نطقػو مػن ـبرجػو الصػحيح مػن أىػم األخطػاء الشػائعة عنػد كثػَت مػن النػاس؛ بػل حػىت عنػد حرؼ الضاد أ.
بعػػض القػػراء الكبػػار: عػػدـ إخػػراج حػػرؼ الضػػاد مػػن ـبرجػػو، كعػػدـ إعطائػػو صػػفاتو، فبعضػػهم يبػػدؽبا داال خالصػػة، 

مػا ىػو، كالبػد كآخركف ينطقونو ظاء خالصػة، ككػل ذلػك ال هبػوز؛ بػل الواجػب تػدريب الطالػب علػى نطػق الضػاد ك
مػػن التمػػرف علػػى ذلػػك؛ فػػإف حػػرؼ الضػػاد ىػػو أصػػعب اغبػػركؼ علػػى اللسػػاف كمػػا نػػص علػػى ذلػػك أئمػػة القػػراءة، 

 كلذلك فإ٘ب سأنبو ىنا على نقاط مهمة: 

. أف الضاد حػرؼ عسػَت يصػعب النطػق بػو إال بػالتمرف كالتػدريب اؼبسػتمر، كقػد نػص علػى ذلػك علمػاء 1
. كلكنػػو ُب )84(تنفػػرد باالسػتطالة، كلػيس ُب اغبػػركؼ مػا يعسػر علػػى اللسػاف مثلػوالقػراءة. قػاؿ ابػػن اعبػزرم: كالضػاد 

 نفس الوقت ىبتلف عنو سباـ االختبلؼ، كلذا نص ابن اعبزم ُب باب التحذيرات من اؼبقدمة:

 كىًإٍف تىبلىقػىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البػىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي الىًزـي 
 

 أىنٍػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػضى ظىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؾى يػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػضُّ الظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػآًبي  
 

 مىػػػػػٍع أىفىٍضػػػػػتيمي كىاٍضػػػػػطُّرَّ مىػػػػػٍع كىعىظٍػػػػػتى 
 

 )85(كصػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػػػاىهم علػػػػػػػػػػػػػيهم 
 

                                                           

 . 219ص ،1ج، النشر فً القراءات العشرابن الجزري، ( 84)
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؛ ألف الضػػػاد اؼبتداكلػػػة سػػػهلة  فػػػدؿ ذلػػػك علػػػى أف الضػػػاد العربيػػػة ليسػػػت ىػػػذه الػػػيت ينطػػػق ّٔػػػا كثػػػَت مػػػن النػػػاس اليػػػـو
 ينطقها العريب كالعجمي بسهولة كيسر، كال ربتاج إٔب سبرف، كليس ُب نطقها مشقة على اللساف. 

لظػػاء، فيجػػب عػػدـ اػبلػػط بينهمػػا؛ ألف لكػػل كاحػػد منهمػػا ـبرجػػو . أف حػػرؼ الضػػاد لػػيس ىػػو حػػرؼ ا2
اؼبختلف عن ـبرج اآلخر، كلكل منهما صفاتو فإف الضػاد كإف اربػد مػع الظػاء ُب صػفاتو اػبمػس إال أنػو يزيػد عليػو 
بصفة االستطالة، ككفى ّٔا سبييزا لو ُب الصػفات عػن الظػاء، ٍب إف لكػل منهمػا شػكلو الػذم يكتػب بػو كالػذم يبيػزه 

 عن اآلخر، فحصل بذلك أهنما متغايراف كليا، كأف التسوية بينهما ال ذبوز. 

. أف أقػػػرب اغبػػػركؼ إٔب الظػػػاء ىػػػو الضػػػاد، كذلػػػك الشػػػًتاكهما ُب طبػػػس صػػػفات، كأكػػػرب دليػػػل علػػػى 3
تقارّٔما ربذير القراء من اػبلط بينهمػا، فػبل تكػاد ذبػد كتابػا ُب التجويػد إال كوبػذر مػن جعػل الضػاد ظػاء، ُب حػُت 

الضػػػػاد بطريقػػػة صػػػحيحة فإنػػػػو أنػػػو ال وبػػػذر مػػػن جعلػػػػو كافػػػا أك راء ككبػػػو ذلػػػػك، فػػػدؿ ذلػػػك علػػػػى أننػػػا إذا نطقنػػػا ب
 سيحصل عندنا حرؼ يشبو الظاء جدا، كلكنو ُب نفس الوقت ـبتلف عنو سباـ االختبلؼ. 

، فلمػػا رأل كػػرباء القػػراء وبػػذركف مػػن  كصبلػػة ىػػذه النقطػػة األخػػَتة ىػػي الػػيت غلػػط فيهػػا كثػػَت مػػن القػػراء اليػػـو
علػػى عػػدـ النطػػق دبػػا يشػػبو الظػػاء، حػػذرا  جعػػل الضػػاد ظػػاء، ظػػن أف ذلػػك لتباعػػدنبا، فحرصػػوا عنػػد نطقهػػم بالضػػاد

من الوقوع فيما حذر منو األئمة من جعلو ظػاء، فوقعػوا ُب خطػأ فػادح؛ ألهنػم ٓب يفهمػوا أف ربػذير القػراء مػن ذلػك 
إمبا بنوه على أساس معرفتهم بأف الضاد ال يبكن أف يشػتبو مػع أم حػرؼ سػول الظػاء، فحػذركا مػن جعلهمػا حرفػا 

تو على تقارّٔما جدا حبيث يصعب الفصل بينهمػا إال ؼبػاىر فصػيح متمػرف. كؽبػذا السػبب كاحدا، فدؿ ذلك حبد ذا
حصػػر ابػػن اعبػػزرم الفػػرؽ بػػُت الظػػاء كالضػػاد ُب نقطتػػُت نبػػا: صػػفة االسػػتطالة الػػيت انفػػرد ّٔػػا الضػػاد مػػن بػػُت سػػائر 

** ميػػػػز مػػػػن  رجاغبػػػػركؼ، كاؼبخػػػػرج الػػػػذم ال يشػػػػتبو مػػػػع ـبػػػػرج الظػػػػاء. قػػػػاؿ ابػػػػن اعبػػػػزرم: كالضػػػػاد باسػػػػتطالة كـبػػػػ
 أم أنو لوال ىذين الفرقُت لكاف الضاد ظاء خالصة.  )86(الظاء...

: كإبػػػداؿ ـبػػػرج الصػػػاد بالسػػػُت أك الشػػػُت، مثالػػػو: (الصػػػاغبُت: اػبلػػػط بػػػُت ـبػػػارج اغبػػػركؼ اؼبتقاربػػػة كاؼبتجانسػػػة ب.
 -الػدالُت) (الظػاؼبُت: الػزاؼبُت  -الشاغبُت). كالضاد كالظاء بالزام أك بالداؿ، مثالػو: (الضػالُت: الػزالُت  -الساغبُت 

الػداؼبُت). كالعػُت بػاؽبمزة، مثالػو: (العػاؼبُت: اآلؼبػُت)، خاصػة إذا كقػػع بعػد اؽبمػزة حػرؼ العػُت، يكػوف أشػد عسػػران ُب 
النطق عندىم، فيبدلوهنا نبزان بدؿ العُت، مثالو: (أعلم: ءأٓب). كالذاء بالزاء، مثالو: (الذين: الزين). كاغبػاء باؽبػاء أك 

 ػباء، مثالو: (اغبمد : اؽبمد ). كىذه األمثلة يقع فيها أغلبهم إف ٓب يكونوا كلهم. كا أعلم. ا

                                                           

 . 14ص، مقدمة ابن الجزريابن الجزري، ( 86)
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 ثانيا: صفات بعض الحروف: 

يعتػػػرب اػبطػػػأ ُب صػػػفات اغبػػػركؼ مػػػن األمػػػور الدقيقػػػة الػػػيت ال يتقنهػػػا إال اؼبهػػػرة اؼبتقنػػػوف مػػػن القػػػراء، يقػػػع ُب خطئهػػػا 
طلبػة كالعامػة كالعجػم. كمػن ذلػك: ؾبػاكرة أحػد حػركؼ االسػتفاؿ أك التوسػط غبػرؼ الكثَت مػن القػراء، فضػبلن عػن ال

من حركؼ االستعبلء، أك العكس، فيسلب حرؼ االستعبلء صفة االستفاؿ أك التوسط من اغبرؼ كيعليػو معػو ُب 
﴾ نفػػػػس اؼبرتبػػػػة، أك ؾبػػػػاكرة حػػػػرؼ التوسػػػػط مػػػػع اغبػػػػرؼ اؼبسػػػػتفل، كأمثلػػػػة ذلػػػػك كثػػػػَتة ُب القػػػػرآف، منهػػػػا: ﴿يقػػػػبض

﴿القسػػط﴾ ﴿يبسػػػط﴾ ﴿خلػػػق﴾ ﴿الصػػػبلة﴾ لغػػػَت كرش، ﴿يطبػػع﴾ ﴿نطبػػػع﴾ ﴿اؼبسػػػتقيم﴾ ﴿مقعػػػد﴾ ﴿شبػػػرة﴾ 
 ﴿أحطت﴾ من سورة النمل ﴿بسط﴾ من سورة اؼبائدة. 

 ثالثا: ضبط مقدار حركة الغنة والمدود وتوازنها: 

زاف حركػة الغنػة كاؼبػدكد تعترب ىذه اؼبسػألة مػن اؼبسػائل اؽبامػة الػيت كقػع ُب خطأىػا كثػَت مػن معلمػي التجويػد، فػإف ميػ
ىػػو ميػػزاف مػػرف، ىبضػػع لسػػرعة الػػتبلكة، فلػػو قرأنػػا بػػالتحقيق فػػإف اغبركػػة سػػتكوف فبػػدكدة كبالتػػإب فػػإف زمػػن الغنػػة أك 
اؼبدكد سيكوف أطوؿ؛ فمد أربع حركات ُب التحقيػق ال يسػاكل اؼبػد بػأربع حركػات ُب الًتتيػل أك التػدكير أك اغبػدر؛ 

در. كتقػػػدير اؼبػػػدكد حبركػػػات األصػػػابع (قبضػػػان كبسػػػطان) كىػػػو قيػػػاس تقػػػرييب كلػػػيس كنفػػػس الكػػػبلـ مػػػع التػػػدكير كاغبػػػ
ربديػػدم، كىػػػو مػػن األمػػػور اؼبسػػتحدثة ُب اؼبائػػػة األخػػَتة، كٓب تعرفػػػو القػػركف األكؿ كىػػػو ميػػزاف غػػػَت دقيػػق ألف سػػػرعة 

لواحػد ُب حركة األصػابع قبضػان كبسػطان ال تنضػبط مػن شػخص إٔب آخػر، فضػبلن عػن كوهنػا ال تنضػبط ُب الشػخص ا
مراحػػػل عمػػػره اؼبختلفػػػة فحركػػػة األصػػػبع قبضػػػان كبسػػػطان لػػػدل الشػػػاب زبتلػػػف عنهػػػا لػػػدل الشػػػيخ زبتلػػػف عنهػػػا لػػػدل 
اؼبريض كىكذا، كمػا أف حركػة األصػابع ال تناسػب سػرعة القػراءة اؼبختلفػة، ألهنػا ذبعػل ميػزاف اؼبػدكد كاحػدا ُب صبيػع 

 سرعات القراءة. 

الػػداٗب ُب التيسػػَت: "كىػػذا كلػػو علػػى التقريػػب مػػن غػػَت إفػػراط كإمبػػا ىػػو علػػى كإليػػك نصػػوص األئمػػة: قػػاؿ  
. كقاؿ اؼبػالقي ُب شػرح التيسػَت: "كمػذاىب القػراء ُب ذلػك البػد أف تكػوف )87(مقدار مذاىبهم ُب التحقيق كاغبدر"

ُب اؼبػػد، كمػػن موافقػػة كمػػا عليػػو كػػبلـ العػػرب الػػذم نػػزؿ القػػرآف بػػو فمػػن مذىبػػو األخػػذ بالصػػرب كالتمكػػُت فإنػػو يزيػػد 
مذىبو اغبدر كاإلسراع فإنو يبد بتلك النسبة، كمن توسط فعلى حسػب ذلػك كحينئػذ يتناسػب اؼبػد كالتحريػك، كلػو 

                                                           

اوتو ، تحقٌق: فً القراءات السبع التٌسٌر م(،1984، )عثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمرالدانً، أبو عمرو، ( 87)

 . 31، بٌروت، دار الكتاب العربً، ص2، طترٌزل
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أف اؼبسػػرع باغبركػػات أطػػاؿ اؼبػػد كاؼبمكػػن للحركػػات قصػػر اؼبػػد، ألدل ذلػػك إٔب تشػػتت اللفػػظ كتنػػافر اغبػػركؼ. كا 
 .  )88(أعلم"

تقدير اؼبد فيما بينهم كاؼبشػافهة تبػُت ذلػك" كقػاؿ ُب موضػع آخػر:  كقاؿ ابن اعبزرم ُب النشر: "كيتفاكت
"يسػتوم ُب معرفػة ذلػك أكثػػر النػاس كيشػًتط ُب ضػػبطو غػالبهم كربكػم اؼبشػػافهة حقيقتػو، كيبػُت األداء كيفيتػػو، كال 

و كػػاف يكػػاد زبفػػى معرفتػػو علػػى أحػػد كىػػو الػػذم اسػػتقر عليػػو رأل اققػػُت مػػن أئمتنػػا قػػديبا كحػػديثا ... ٍب قػػاؿ كبػػ
يأخػذ الشػاطيب كلػذلك ٓب يػػذكر ُب قصػيدتو ُب الضػربُت تفاكتػا كال نبػػو عليػو بػل جعػل ذلػػك فبػا ربكمػو اؼبشػػافهة ُب 
األداء ... ٍب نقل عن القصاع: "كىذا الػذم ينبغػي أف يؤخػذ بػو كال يكػاد يتحقػق غػَته، أم اؼبشػافهة ُب اؼبػدكد. ٍب 

 .  )89(البا كأعوؿ عليو"قاؿ ابن اعبزرم: "كىو الذم أميل إليو كآخذ بو غ

 رابعا: ضبط تسهيل )أو تليين( الهمزتين: 

أم تسػهيل اؽبمػػزة بػػُت بػػُت. كيعتػرب ضػػبط ىػػذا البػػاب مػن أىػػم أبػػواب القػػراءة كمعرفتهػا كإتقاهنػػا أمػػر ُب غايػػة األنبيػػة 
نػو يعػٍت مطلػق كخاصة ما يسميو القراء التسهيل، أك التليُت كىو عند اإلطبلؽ ينصرؼ إٔب معنيػُت، األكؿ منهمػا: أ

التغيػػَت؛ فيشػػمل التسػػهيل بػػُت بػػُت كاإلبػػداؿ كاغبػػذؼ، كالثػػا٘ب: أنػػو يعػػٍت التسػػهيل بػػُت بػػُت كال يػػدخل فيػػو اغبػػذؼ 
كاإلبػػداؿ، كتعريفػػو أنػػو النطػػق بػػاؽبمزة بػػُت نبػػزة كحػػرؼ مػػد، أم جعػػل حػػرؼ ـبرجػػو بػػُت ـبػػرج اؽبمػػزة اققػػة كـبػػرج 

بػػُت اؽبمػػزة اققػػة كاأللػػف، كذبعػػل اؼبكسػػورة بػػُت اؽبمػػزة كاليػػاء اؼبديػػة،  فتنطػػق باؼبفتوحػػةحػرؼ اؼبػػد آّػػانس غبركتهػػا؛ 
، كىػذا اؼبعػٌت الثػا٘ب ىػو الػذم نعػٍت ىنػا مػن أف الغلػط فيػو منتشػر، كاألخطػاء فيػو كاؼبضمومة بُت اؽبمػزة كالػواك اؼبديػة

 شائعة؛ فبل بد من االعتناء بو كالًتكيز عليو. 

ىػاء خالصػة!! كىػو مػذىب شػاذ ٓب يقػل بػو أحػد كلػيس لػو مسػتند  كمن ذلك أيضا: قلبهم اؽبمػزة اؼبسػهلة
علمي، كال عربة ؼبا نقلو صاحب كتاب (إرشاد القارئ كالسامع) على أف العمػل عنػدىم علػى نطقهػا ىػاء خالصػة، 

 .  )90(كعزل ذلك لشيخ أشياخو الطالب عبد ا بن اغباج الرقيق

                                                           

أحمد عبد هللا أحمد تحقٌق:  ،شرح التٌسٌر الدر النثٌرم(، 1990، )عبد الواحد بن محمد بن أبً السداد ،المالقً (88)

 .317 ، دمشق، مجمع اللغة العربٌة،1، طالمقري

  .333صابن الجزري، النشر فً القراءات العشر، ( 89)

، إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع فً مقرأ اإلمام نافعم(، 2002ر، )أحمد بن الطالب أعم ،( إدوعٌش90)

 . 40ص مورٌتانٌا، المكتبة المركزٌة لدائرة القضاء،
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، كفيػػو )91(فػػإ٘ب ٓب أعثػر علػػى أحػػد قػاؿ ّٔػػذا القػػوؿكرغػم حبثػػي عػػن مسػتند ذلػػك ُب كتػػب القػراءة اؼبعتمػػدة 
مػػن الشػػناعة مػػا ىػػو كاضػػح بػػُت، فتغيػػَت حػػرؼ مػػن كتػػاب ا تعػػأب بغػػَت مسػػتند مػػن ركايػػة أك لغػػة ىػػو أمػػر ال زبفػػى 
خطورتو، فعلى الذين يتعنتوف كيصػركف علػى النطػق بػاؽبمزة اؼبسػهلة ىػاء خالصػة معتمػدين علػى ىػذه الركايػة الػيت ال 

ند كال مسػػتند؛ أف يػػأتوا بربىػػاهنم علػػى تغيػػَت ىػػذا اغبػػرؼ مػػن كتػػاب ا تعػػأب، كإال فعلػػيهم أف يراجعػػوا يوجػػد ؽبػػا سػػ
أنفسهم كيعلموا أف الدين ال يؤخػذ بػاآلراء كاألىػواء، بػل بالنقػل كالعلػم، كخاصػة مػا كػاف متعلقػا بكتػاب ا تعػأب، 

ن الػػيت ىػػي أقػػول، كمػػن األدلػػة علػػى ذلػػك مػػا فكيػػف نعتمػػد ُب كتػػاب ربنػػا علػػى ركايػػة أضػػعف مػػا عنػػد أصػػحأّا مػػ
 يلي: 

أف أضبػػد بػػن الطالػػب اعمػػر إدكعيشػػي قػػاؿ إف العمػػل عليهػػا عنػػد أىػػل منطقتػػو كزمانػػو، كىػػذا ال ىبفػػى  أ.
 ضعف االستدالؿ بو ألنو يفتقر إٔب التواتر كموافقة الرسم العثما٘ب كموافقة كجو من أكجو اللغة العربية. 

 خو الطالب عبد ا بن اغباج الرقيق، كىذا أيضا ال ىبفى سقوطو. أنو نقلها عن شيخ أشيا ب.

أف تلميػذ ىػػذا األخػَت أخػػرب األكؿ أنػو طػػالع شػرح األخػػَت علػى نظمػػو الػذم قػػدمنا منػو البيػػت اؼبتقػػدـ؛  ج.
فوجػػده نسػػب إبػػداؽبا ىػػاء خالصػػة ال بػػن القاضػػي، كىػػذا أضػػعف مػػن سػػابقيو؛ ألنػػو ركايػػة عػػن مطالعػػة تلميػػذ لشػػرح 

تعػػػػأب دبثػػػل ىػػػػذه األقاكيػػػػل  شػػػيخو الػػػػذم عزاىػػػػا البػػػن القاضػػػػي كىػػػػو انقطػػػاع ظػػػػاىر بػػػػُت، كال يؤخػػػذ ُب كتػػػػاب ا
كالركايات، كما أظن نسبتها تصح إٔب ىؤالء العلماء األفذاذ، كغالب ظػٍت أهنػا إمبػا كجػدت ُب اؼبتػأخرين عػنهم كا 

 تعأب أعلم. 

 -كأحيانػان يقػع اػبطػأ ُب نطػق اؽبمػزة اؼبفػردة كربقيقهػا، خاصػة إذا جػاءت بعػد كاكو أك فػاء متحػرؾ، كػػ ﴿كإذا  تنبيو:
أك كقعت اؽبمزة بعد كاك اعبماعػة ككػاف بعػدىا مشػددان، كػػ ﴿قػالوا إنَّػا﴾، فػبل ىبرجوهنػا مػن ـبرجهػا فينطقوهنػا  فإذا﴾ 

 كاإلبداؿ. 

 كمن ذلك:  خامسا: أخطاء خاصة باأللف ومنها اإلمالة: 

ل ضػػبط اإلمػػاالت: كتػػأٌب علػػى قسػػمُت: إمالػػة كػػربل كإمالػػة صػػغرل، كيطلػػق علػػى الكػػربل اإلمالػػة كعلػػى الصػػغر  أ.
التقليل، كىو فبا يصعب ضبطو عند األعاجم (اؼبػاليزيُت)، فيبػالغوف ُب اإلمالػة الكػربل حػىت يقلبوهنػا يػاء خالصػة أك 
                                                           

محمد بن حسن بن ، تحقٌق: التلخٌص فً القراءات الثمان ، )د.ت(،عبد الكرٌم بن عبد الصمدالطبري، أبو معشر، ( 91)

محمد نبهان بن حسٌن مصري، )د.ت(، و .56ص ، جدة، الجمعٌة الخٌرٌة لتحفٌظ القرآن الكرٌم،عقٌل موسى الشرٌف

عبد القاضً، و .43ص ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى،اإلستبرق فً رواٌة اإلمام ورش عن نافع من طرٌق األزرق

 . 84ص، جدة، مكتبة السوادي للنشر، بٌةالوافً فً شرح الشاط م(،1992، )الفتاح بن عبد الغنً بن محمد
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أهنم يأتوف ّٔا على كبو التقليل (اإلمالة الصغرل)، فيخلطوف بُت الصػغرل كالكػربل كاليػاء، فيصػعب علػيهم التمييػز 
 العرب فضبلن عن العجم. بينهما؛ لثقلها على لساهنم، فهي فبا يصعب على 

تقليػػل األلػػف: كىػػو أف ننطػػق بػػاأللف (الػػيت مػػن اؼبفػػركض أف تكػػوف خالصػػة) بػػُت األلػػف ك اليػػاء حبيػػث تكػػوف  ب.
فبالػة قلػيبل إٕب اليػاء، للػتخلص مػن ىػذا أحػافظ علػى كضػع أقصػى اللسػاف، كبالنسػبة للحػرؼ اؼبرقػق ال أرقػق ببسػط 

فتنطق فبالو إمالػة صػغرل كاإلمالػة كالتقليػل أمػر مرىػوف بالركايػة كَب غػَت الشفتُت ألف ىذا يؤدم إٔب كبوؿ ُب األلف 
موضػػػعهما خطػػػأ كبالنسػػػبة غبفػػػص مػػػن طريػػػق الشػػػاطبية ال يبيػػػل اال كلمػػػة كاحػػػدة فقػػػط امالػػػو كػػػربم ُب سػػػورة ىػػػود 

غبػرؼ مرقػق  ﴿ؾبراىا﴾ يبيل فتحة الراء كااللػف الػيت بعػدىا تبعػا ؽبػا كأكثػر مػا يقػع خطػأ التقليػل ُب االلفػات التابعػة
كبو ﴿السماء اؼببلئكػة﴾ للػتخلص مػن ىػذا كمػا ذكرنػا سػابقا الًتكيػز علػى تصػعد صػوت األلػف إٔب أعلػى ُب اذبػاه 

 اعبوؼ اؼبوازم للحرؼ السابق لؤللف. 

ا﴾، للػتخلص مػن ىػذا العيػب ُب نطػق األلػف البػد  -اختبلط صوت األلف بصوت الغنػة: كبػو ﴿الصػاغبُت ج.
 من: 

اللحمػػي ُب الفػػك العلػػوم مضػػغوط ُب اذبػػاه اػبلفػػي للحلػػق كذلػػك يكػػوف غػػَت إرادم  . أف يكػػوف اعبػػزء1
 كإمبا يأٌب بضبط اؼبخرج السابق لؤللف. 

. ربقيػق التباعػد الطبيعػي بػُت الفكػُت: (أم ال نضػيق التجويػف الفمػوم) ألنػو مػن اؼببلحػظ عنػد تضػػيق 2
 مامو ضيق. التجويف الفمومي قبد أف الصوت يتجة إٔب اػبيشـو الف اعبوؼ ا

. عند الػتبلكة البػد مػن اغبػرص علػى اعبلسػة اؼبسػتقيمة كيكػوف الػرأس مرفػوع كػي ىبػرج الصػوت مسػتقيم 3
 .  خإب من الغنة باف ىبرج كل الصوت من الفم كال يتجو جزء منو إٔب اػبيشـو

فالفتحػة نصػف  إنقاص زمن األلف عن حركتُت فتتحوؿ األلف إٔب فتحة: ألف الفرؽ بُت األلػف كالفتحػة الػزمن د.
األلػف (ىنػػا نتحػدث عػػن األلػف الػػذم ينػدرج ربػػت مسػػمى اؼبػد الطبيعػػي) كبػو (النػػاس) فبلبػد مػػن مػد االلػػف بعػػد 
النػػوف مقػػدار حػػركتُت، أمػػا لػػو أنقصػػنا الػػزمن لنطقػػت النػػوف مشػػددة مفتوحػػة ٍب السػػُت كسػػقط اؼبػػد الطبيعػػي (ىػػذا ُب 

 سكوف ليس ؿبل دراسة ىنا). حاؿ الوصل؛ ألف ُب حاؿ الوقف يكوف اؼبد ىنا عارض لل

عدـ مراعاة تبعية األلف ؼبا قبلها ُب التفخػيم كالًتقيػق: كالصػحيح أف تتبػع األلػف مػا قبلهػا تفخيمػا كترقيقػا كبػو  ه.
 (السماء) فتكوف األلف مرققة تابعة للميم (خالدين) تكوف األلف مفخمة تابعة للخاء. 
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 كتتبػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبلهػػػػػػػػػػػػػػػػػا األلًػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 
 

 )92(أيلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ كالعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ُب الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنّْ  
 

 

ضػػم الشػػفتُت عنػػد النطػػق بػػاأللف التابعػػة للحػػرؼ اؼبفخػػم (التفخػػيم ال يكػػوف بضػػم الشػػفتُت بػػل ىػػو باسػػتعبلء  و.
 أقصى اللساف) كبسبب الضم ُب غَت موضعو يؤدم إٔب التفخيم الزائد ُب االلف كحصر صوهتا. 

ترعيد صوت اؼبد: أف تأٌب بأكثر مػن طبقػة صػوتية حػُت اؼبػد حبجػة ربسػُت الصػوت كىػذا خطػأ ألف صػوت اؼبػد  ز.
 ىبرج على كتَتة كاحدة دكف سبويج كال ترعيد ُب الصوت. 

عدـ اافظة على صفة القػوة لؤللػف يعػٍت عػدـ اافظػة علػى صػفة اعبهػر فيهػا حبيػث تبػدأ األلػف حػُت النطػق  ح.
 هناية اؼبد تكوف خافتة.  ؾبهورة ٍب ُب

اؼببالغة ُب فتح الفك: (البد أف يكوف مقدار الفتح على مقدار الفتح عند النطق بػاؽبمزة السػاكنة)، فالزيػادة ُب  ك.
الفتح وبوؿ األلف عن صػوهتا العػريب الفصػيح. كاؼبقػدار الصػحيح لفػتح الفػك يكػوف علػى مقػدار الفػتح عنػد النطػق 

د الثبلث اليت البد ؽبا من جوؼ لنطقها كلذلك البػد مػن اهبػاد فػراغ اك جػوؼ معهػن ّٔمزة ىذا بالنسبة غبركؼ اؼب
كذلػػػك باؼبباعػػػػدة بػػػُت الفكػػػػُت كال ىبػػػػص ىػػػذا االلػػػػف فقػػػط علػػػػى اف تكػػػػوف اؼبباعػػػدة طبيعيػػػػة علػػػى مقػػػػدار التباعػػػػد 

 اؼبصاحب للنطق باؽبمزة. 

 سادسا: معرفة الوقف واالبتداء: 

التجويد، ؼبا سؤؿ سيدنا علي كـر ا كجهو كرضي عنو عن معٌت الًتتيػل ُب اآليػة، كىذا النوع ىو أحد أسس علم 
 . )93(«ذبويد اغبركؼ كمعرفة الوقوؼ»قاؿ ىو: 

 كيأٌب الوقف على ثبلثة أكجو: تاـ، كحسن، كقبيح. 

قولػػو: ﴿كىأيكلىئًػػكى التػػاـ: الػػذم وبسػػن الوقػػف عليػػو، كاالبتػػداء دبػػا بعػػده، كال يكػػوف بعػػده مػػا يتعلػػق بػػو ُب اؼبعػػٌت؛ ك - أ
 [.  6كقولو: ﴿أىـٍ ٓبٍى تػيٍنًذٍرىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى﴾ ]البقرة: [5البقرة:] ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾

                                                           

مكتبة طٌبة، المدٌنة ، 2ط، الباريهداٌة القاري إلى تجوٌد كالم  ، )د.ت(،عبد الفتاح بن السٌد عجمً ،المرصفً( 92)

 . 183ص، المنورة

ومعه المقصد لتلخٌص ما فً  ،منار الهدى فً بٌان الوقف واالبتدام(، 2002األشمونً، أحمد بن عبد الكرٌم، )( 93)

 . 13، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ص1، طشرٌف أبو العال العدويلزكرٌا األنصاري، تحقٌق:  المرشد
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اغبسن: ىػو الػذم وبسػن الوقػف عليػو، كال وبسػن االبتػداء دبػا بعػده؛ كقولػو: ﴿اغبٍىٍمػدي لًلَّػًو﴾؛ ألف االبتػداء بػػ:  - ب
  وبسيني؛ لكونو صفة ًلما قبلو. [ ال2﴿رىبّْ اٍلعىالىًمُتى﴾ ]الفاربة:

 القبيح: ىو الذم ليس بتاـ كال حسن؛ كالوقف على "بسم" من قولو: ﴿بسم ا﴾.  -ج

كمن شركط الوقف: أف ال يتم الوقف على اؼبضػاؼ دكف اؼبضػاؼ إليػو، كال اؼبنعػوت دكف نعتػو، كال الرافػع 
ؤكػػد دكف توكيػػده، كال اؼبعطػػوؼ دكف اؼبعطػػوؼ دكف مرفوعػػة، كعكسػػو، كال الناصػػب دكف منصػػوبو، كعكسػػو، كال اؼب

عليػػو، كال البػػدؿ دكف مبدلػػو، كال إف أك كػػاف أك ظػػن كأخواهتػػا دكف اظبهػػا، كال اظبهػػا دكف خربىػػا، كال اؼبسػػتثٌت منػػو 
دكف االستثناء، كال اؼبوصوؿ دكف صلتو، اظبيِّا أك حرفيِّا، كال الفعل دكف مصدره، كال حرؼ دكف متعلقػة، كال شػرط 

 جزائو. دكف 

كفبا يقع فيػو اؼبػاليزيوف كثػَتان: عػدـ معػرفتهم دبواضػع الوقػف كاالبتػداء الػيت ال يوجػد ؽبػا ترميػز ُب اؼبصػحف، 
كال غرابػػة ُب ذلػػك، فهػػم أعػػاجم معػػذكركف ال يفهمػػوف اللغػػة العربيػػة إال قلػػيبل، كإف كػػاف مػػنهم اغبػػاذؽ الػػذم يفهػػم 

إنشػػاء مصػػحف خػػاص باألعػػاجم تضػػاؼ فيػػو ألػػواف كرمػػوز أحسػػن مػػن كثػػَت فبػػن يػػتكلم ّٔػػا. ؽبػػذا يقػػًتح الباحػػث 
(خاصة بالوقف كاالبتداء) زائدة على ما عليو اؼبصاحف اؼبنتشرة، حىت يتسٌت ؽبم القراءة دكف الوقوع ُب بػًت اؼبعػا٘ب 

 كتغيَتىا. 

 المطلب الثاني: أسباب األخطاء الشائعة

م التجويػد بالنسػبة ؼبػن يرغػب ُب حفػظ القػرآف الكػرٙب ال أ. عدـ االعتناء بدراسة التجويد دراسة متقنة: إف أنبية عل
زبفػى؛ فبمعرفتػو يبيػز الطالػب بػُت أنػواع اؼبػد، كحكػػم كػل نػوع، كمقػداره، كيعػرؼ الغنػة، كمراتبهػا، كمقػدارىا، كيػػتقن 

ٙب، أحكاما مهمة كًتقيق اؼبرقػق، كتفخػيم اؼبفخػم، كـبػارج اغبػركؼ كصػفاهتا، ككبػو ذلػك فبػا يلػـز لقػراءة القػرآف الكػر 
 فعلى طالب اغبفظ أف يهتم بالتجويد النظرم كالتطبيقي، كأف يتقنهما حق اإلتقاف. 

 ب. تصدر غَت األكفاء لتعليم القرآف الكرٙب. 

 ج. التساىل كعدـ الشدة من قبل معلمي القرآف عن بعض أخطاء الطبلب. 
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 المبحث الثالث: حلول وعالج األخطاء الشائعة عند تدريس القرآن

وبػػاكؿ الباحػػث ُب ىػػذا اؼببحػػث إهبػػاد طػػرؽ كأسػػاليب ككسػػائل متعػػددة ؼبعاعبػػة أىػػم األخطػػاء الشػػائعة علػػى ألسػػنة 
 طلبة القرآف الكرٙب اؼباليزيُت، حىت تستقيم ألسنتهم على الوجو اؼبطلوب أك اؼبقبوؿ أك أخف اػبطأين. 

 نالمطلب األول: الطرق واألساليب التي يجب مراعاتها عند تدريس القرآ

ىنػػاؾ عػػػدة أسػػاليب أساسػػػية مهمػػػة تسػػاعد اؼبعلػػػم ُب سػػػرعة تصػػويب األخطػػػاء اؼبتأصػػػلة ُب اللسػػاف، ككلهػػػا تنػػػدرج 
 .بالضركرة ربت األسلوب األكؿ كاألمثل كاألشهر كىو: أسلوب التلقُت

كأحػػب أف أنبػػو أف شبػػة فػػرؽ بػػُت أسػػاليب تصػػحيح الػػتبلكة كبػػُت أسػػاليب حفػػظ القػػرآف، فأسػػاليب حفػػظ القػػرآف ُب 
كٔب خطواهتػػػا تصػػػحيح الػػػتبلكة علػػػى شػػػيخ مػػػتقن، ٍب التكػػػرار اعبزئػػػي فػػػالتكرار الكلػػػي، إٔب غػػػَت ذلػػػك مػػػن أسػػػاليب أ

اغبفػػػظ، كىنػػػاؾ أسػػػاليب أخػػػرل مسػػػاندة لًتسػػػيخ اغبفػػػظ منهػػػا: كتابػػػة اآليػػػات، أك ظبػػػاع شػػػريط، أك االطػػػبلع علػػػى 
األجهػػػزة اغبديثػػػة، إٔب آخػػػر ىػػػذه تفسػػػَت اآليػػػات أك تسػػػجيل اغبفػػػظ كمػػػن ثيػػػػٌم مراجعتػػػو الكتشػػػاؼ األخطػػػاء علػػػى 

فهػي أسػلوب  -كالػيت ىػي ؿبػور حػديثنا  -األساليب الػيت تعػُت علػى تثبيػت اغبفػظ. كأمػا أسػاليب تصػحيح الػتبلكة 
كاحد ال ثا٘ب لػو أال كىػو التلقػُت، لكػن التلقػُت زبتلػف أشػكالو ككيفياتػو. كقػد عيػرّْؼ التلقػُت بأنػو: ظبػاع القػراءة مػن 

 .  )94(أفواه اؼبشايخ اؼبتقنُت

كقد ربدث ابن اعبزرم عن أنبية التلقُت ُب معػرض حديثػو عػن القػراءات فقػاؿ: "القػراءات علػم بكيفيػات 
أداء كلمات القرآف كاختبلفها بعزك الناقلة، كاؼبقرئ: العآب ّٔا، ركاىػا مشػافهة، فلػو حفػظ التيسػَت مػثبل لػيس لػو أف 

كم إال بالسماع كاؼبشافهة" يقرئ دبا فيو إف ٓب ييشافهو من شيوفو بو مسلسبل؛ ألف  .  )95(ُب القراءات أشياء ال ربي

كالتلقُت ىو األسلوب الذم جرت عليو سنة اإلقراء بػُت اؼبعلػم كتلميػذه، كىػو الطريقػة األكٔب لػتعلم القػرآف 
الكرٙب ُب ىذه األمة، فجربيل لٌقن الرسوؿ القرآف، كالرسوؿ عرض القرآف علػى جربيػل، ككػذلك الرسػوؿ لقػن القػرآف 

مػن أحػب »ألصحابو ٍب ظبعو من بعضهم، كىكذا. كقد قاؿ ُب حث الصحابة على التلقي على من هبيد القػراءة: 

                                                           

 ،1ط ،التجوٌد علم ألفاظ ألشهر التجوٌدي المعجم م(،2009) ،خلٌفة عمر ،الشاٌجً -المعصرواي، أحمد عٌسى  (94)
  .89ص الصدٌق، دار السعودٌة،

 العلمٌة، الكتب دار بٌروت، ،1ط ،الطالبٌن ومرشد المقرئٌن منجد م(،1999) محمد، بن محمد ،الجزري ابن( 95)

  .49ص
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. فػػإذا مػػا أراد اؼبػػتعلم أف يػػتقن تػػبلكة كتػػاب ا )96(«أف يقػػرأ القػػرآف غضػػا كمػػا أنػػزؿ فليقػػرأه علػػى قػػراءة ابػػن أـ عبػػد
 .  )97(اذؽ اتصل سنده بالنيبعلى الذم أنزؿ على النيب، فعليو بالتبلكة على شيخ متقن ح

كيعتػػرب تلقػػي القػػرآف علػػى اؼبشػػايخ نوعػػاف: األكؿ: السػػماع مػػن اؼبشػػايخ. كىػػذا مسػػلك اؼبتقػػدمُت. الثػػا٘ب: 
. كىنػػاؾ مػػن يػػرل التلقػػي علػػى ثبلثػػة )98( الػػتبلكة علػػى اؼبشػػايخ. كىػػذا مسػػلك اؼبتػػأخرين، كاألفضػػل اعبمػػع بينهمػػا)

. أف يقػرأ علػى الشػيخ فقػط، 2ة ٍب يقػرأ علػى الشػيخ كمػا ظبػع منػو. . أف يسػمع الطالػب مػن الشػيخ القػراء1طرؽ: 
. أف يسػػمع القػػراءة مػػن الشػػيخ دكف أف 3كىػػو مػػا يسػػمى بػػالعرض، كيصػػحح لػػو الشػػيخ مػػا يقػػع فيػػو مػػن أخطػػاء. 

 .  )99(يعرض عليو)

ُب تعقيبػػو  -كىػػذه األخػػَتة ال تعػػد كسػػيلة جيػػدة ييضػػبط ّٔػػا التعلػػيم كمػػا أكضػػح ذلػػك الشػػيخ سػػيد الشػػُت 
عليهػػا، كال أجػػدىا أنػػا شخصػػيا طريقػػة فاعلػػة ُب تصػػحيح أخطػػاء الػػتبلكة ؽبػػذه الفئػػة بالػػذات الػػيت تأصػػلت لػػػديهم 
األخطػػػاء ُب ألسػػػنتهم. ككػػػم مػػػن معلمػػػي القػػػرآف اليػػػـو مػػػن يػػػدفع بالطالػػػب الضػػػعيف اؼببتػػػدئ الػػػذم لديػػػو أخطػػػاء 

خلفػػػو، بػػػل كيكتفػػػي بعػػػض اؼبعلمػػػُت  مستعصػػػية ُب التطبيػػػق إٔب االسػػػتماع إٔب قػػػارئ ُب تسػػػجيل ليػػػتعلم منػػػو كيػػػردد
بػػذلك ملقػػُت باؼبسػػئولية كاعبهػػد األكػػرب علػػى الطالػػب ُب ظباعػػو للشػػريط، ككػػأف الشػػريط معلػػم يبكنػػو أف يسػػتمع إٔب 
الطالػػػب كيصػػػوب لػػػو. كاؼبعلػػػم الػػػذم يٌتكػػػل علػػػى الشػػػريط ُب تصػػػحيح أخطػػػاء الػػػتبلكة ُب طػػػبلًب ىػػػذه الفئػػػًة الػػػيت 

يح نفسػػو إمػػا بسػػب كثػػرة الطػػبلب كقلػػة الوقػػت كشػػدة الضػػغط عليػػو، كىػػو نتحػػدث عنهػػا بالػػذات؛ يفعػػل ذلػػك لػػَت 
معػػذكر ُب ذلػػك، كإمػػا ليغطػػي علػػى جوانػػب الضػػعف ُب مهاراتػػو ُب تصػػحيح األخطػػاء، كُب ىػػذه اغبالػػة ىػػو مػػبلـ 

 .على ذلك

                                                           

 على صحٌح اسناده الذهبً: قال .5390برقم مسعود، ابن هللا عبد مناقب ذكر ،الصحٌحٌن على المستدرك الحاكم،( 96)

 وابن .18457برقم المصطلق، الحارث ابن عمر حدٌث من ،أحمد اإلمام مسند أحمد، أٌضاً: وأخرجه الشٌخٌن. شرط

  .138برقم مسعود، ابن هللا عبد فضل ،ماجه ابن سنن ماجة،

 الجوزي، ابن دار السعودٌة، ،الرحمن كالم تجوٌد فً الرٌان النبع م(،1997) ،محمد بن محمد ،الهٌثم أبً مطر، آل( 97)

  .28ص

 .28ص ،منالرح كالم تجوٌد فً الرٌان النبع مطر، آل( 98)

 األحكام فً الجزرٌة المقدمة شرح فً المحكمة الدقائق شرح فً مهمة دروس م(،2001) ،الشٌن سٌد الفرج، أبو (99)

تطوٌر أداء معلم م(، مقالة بعنوان: 2014انظر: اسكندرانً، حفصة محمد سعد، )و .21ص الزمان، دار مكتبة ،التجوٌدٌة

، منشور فً موقع ملتقى أهل الثالثٌن المتأصلة لدى الفئة العمرٌة ما فوقالقرآن فً مهارة تصحٌح أخطاء التالوة 
 (.http://vb.tafsir.net/tafsir36522/#post203876#ixzz2UwqyBbVH) الحدٌث:

http://vb.tafsir.net/tafsir36522/#post203876
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كاالستماع إٔب شيخ للػتعلم منػو أسػلوب ال أنكػر أنػو ؾبػدو إٔب حػد كبػَت مػع مػن يتمتػع مػن ىػذه الفئػة بدقػة 
السػػماع كمهػػارة التقليػػد، لكػػن الغالبيػػة مػػنهم ال يبتلكػػوف ىػػذه اؼبهػػارات، فحػػُت يقػػرأ اؼبػػتعلم مػػنهم مػػع الشػػريط ذبػػده 
يكػػرر أخطػػاءه دكف أف يػػدرؾ أنػػو يقػػرأ خطػػأ، كقبػػاح بعػػض اغبػػاالت قباحػػا بػػاىرا ّٔػػذا األسػػلوب ال ينفػػي أف ىنػػاؾ 

فئػػة العمريػػة بالػػذات. بػػل أذكػػر أف طالبػػة مػػن ىػػذه الفئػػة إخفاقػػات كثػػَتة نراىػػا كنلمسػػها أثنػػاء فبارسػػتنا تعلػػيم ىػػذه ال
قرأٍت على حفظا قديبا كانت قػد حفظتػو علػى الشػريط ػ كمػا طلبػٍت منهػا معلمتهػا ػػػ فػإذا ّٔػا تبػدؿ حرفػا حبػرؼ ُب 

[ قرأهتػػا (مشػػبا)، فلمػػا صػػححتيها ؽبػػا؛ أخربتػػٍت بأهنػػا متعلمػػة كتعػػرؼ 22قولػػو تعػػأب: ﴿أفمػػن يبشػػي مكبػػا﴾ ]اؼبلػػك:
كيتبت (مكبا)، لكن الشيخ ُب الشريط قرأىا (مشػبا)!! فحفظتهػا ىكػذا!، فلمػا اسػتنكرتي عليهػا ذلػك بشػدة، أهنا  

كأرجعػػتي اػبطػػأ لػػوىم منهػػا ُب السػػماع؛ إذا ّٔػػا ُب اليػػـو التػػإب ربضػػر الشػػريط لتيسػػمعٍت إيػػاه. كرغػػم أف القػػارئ مػػن  
. فمجػػػرد أف القػػارئ أخطػػأ خطػػأ صػػغَتا فهمػػػس كبػػار القػػراء كتلػػك الػػتبلكة مػػػن مصػػحفو اؼبرتػػل؛ إال أنػػٍت تفاجػػأتي 

الكػػاؼ اؼبكسػػورة جعػػل ذلػػك صػػوهتا يبػػدك غريبػػا، صػػحيح أهنػػا ٓب تكػػن ًشػػينان بينػػة؛ كلكػػن يسػػهل بالفعػػل أف يشػػتبو 
 اؼببتدئ ُب صوهتا فيظن الكاؼ ًشينان. 

قػي باعبهػد لذا أعود فأؤكد أف من حق اؼبػتعلم الػذم قصػد معلمػا ليعلمػو القػرآف أال وبيلػو علػى شػريط، كيل
األكػرب عليػػو، ٍب يكتفػػي بػذلك. فالشػػريط ال يسػػمع الطالػب إف ردد خلفػػو، كال يلقنػػو إف أخطػأ. كمػػن كجهػػة نظػػرم 
أنو مىت كاف اؼبعلم ماىرا متمكنا من مهمتو العظيمػة كدكره ُب التلقػُت فػإف دكر الشػريط سػيتقلص إٔب حػد بعيػد مػع 

سػػن، كأيضػػا مػػع صبيػػع األعمػػار فبػػن ال يشػػكوف مػػن األخطػػاء ىػػذه الفئػػة بالػػذات، كإال فهػػو رائػػع جػػدا مػػع صػػغار ال
 .اؼبتأصلة اليت نتحدث عنها

كُب ىػػذا اؼبقػػاـ سأسػػتعرض عػػدة طػػرؽ كأسػػاليب أساسػػية مهمػػة تسػػاعد اؼبعلػػم ُب سػػرعة تصػػويب األخطػػاء 
كاقػع اؼبتأصلة ُب األلسن، كىي تنػدرج ربػت األسػلوب األكؿ كىػو: أسػلوب التلقػُت. كىػذه األسػاليب اسػتقيتها مػن 

 فبارسيت لتعليم القرآف الكرٙب لفئات ـبتلفة من الناس عربا كعجما، كىي كالتإب: 

 طريقة نطق اؼبعلم ػبطأ الطالب، ٍب إتباعو بالصواب، مع تكرار ذلك على مسمع الطالب.  .1
 طريقة اؼببالغة ُب تصحيح اػبطأ.  .2
 طريقة األخذ بأخف اػبطأين اضطرارا إف كجدا.  .3

 ة تصحيح خطأ الطالبالمطلب الثاني: كيفي

البعض منا يبتلك أذنا دقيقة القطة، يبكنها أف تلتقط طريقة نطق الكلمة اليت تيصحح لو، فيقلد الكلمػة الصػحيحة 
فػػورا، كىػػػذا النػػوع مػػػن الطػػبلب فبيػػػز جػػدا، كىػػػو النػػوع الػػػذم يتمنػػاه كػػػل معلػػم ُب حلقتػػػو، لكػػن تػػػأٌب الريػػاح دبػػػا ال 
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اؼبهػارة سػواء. بػل إف الطالػب مػن ىػذا النػوع اؼبقلّْػد بامتيػاز؛ قػد يعػود إٔب تشتهي السفن، فلػيس كػل النػاس ُب ىػذه 
خطئػػو الػػذم قػػرأ بػػو ُب كقػػت آخػػر، ألنػػو رغػػم إجادتػػو للتقليػػد؛ إال أف ذاكرتػػو ٓب ربػػتفظ بتسػػجيل التلقػػُت الصػػحيح 

ذ أنػػو ال يفػػٌرؽ للكلمػػة، كُب ىػػذه اغبالػػة تكػػوف لػػدينا مشػػكلة تعكػػر ميػػزةى سػػرعًة التقاطػػو للخطػػأ كسػػرعًة تصػػحيحو، إ
 .بُت اػبطأ كالصواب، كال وبتفظ بطريقة نطق التصحيح ُب ذاكرتو

أما أغلبية الناس بشكل عاـ فهم ال يبلكػوف أذنػا القطػة، كال يتقنػوف التقليػد، بػل إف بعضػهم يظػٌن أنٌػو مػن  
تعجػػب حػػُت يقػػرأ كثػػرة القػػراءة مػػع تسػػجيبلت القػػراء قػػد صػػارت قراءتػػو خاليػػة مػػن األخطػػاء اعبليػػة كاػبفيػػة، لكنػػو ي

 على معلم متقن أف لديو كم ىائل من األخطاء، ٓب يتسٌت لو التعرؼ عليو أثناء القراءة مع الشريط. 

كألجػل تػبلُب ىػاتُت اؼبشػكلتُت ػ أعػٍت: مىػٍن يقلػد الصػواب لكنػو ال يلبػث إال أف يرجػع إٔب اػبطػأ، كمىػٍن ال 
ػبطأ الذم قرأ بو الطالب تقليدا مهذبا، ييعلمو فيػو أنػو يريػد يتقن تقليد الصواب أصبل ػ على اؼبعلم أف يقـو بتقليد ا

إفادتو بطريقة ذبعلو يدرؾ اػبطأ بنفسو، كليس الغرض تقليده كالسخرية بػو بتاتػا، ٍب يتلػو اؼبعلػم الكلمػة الصػحيحة، 
اؼبعلػم بػأف ٍب يكرر قراءة اػباطئة فالصحيحة، ليستحث كينشط انتباه الطالػب ؼببلحظػة الفػرؽ بينهمػا، كقػد يتفاجػأ 

الطالب قد حدد لو موضع اػبطأ الذم ارتكبو ُب الكلمة بنفسو، فيقوؿ: نعم لقد قرأتي الضاد كمػا لػو كانػت داال 
 [.1ُب قولو: ﴿كالضحى﴾ ]الضحى:

فػإف ٓب يسػػتخرج الطالػػب اػبطػػأ كحػػده؛ اقتطػع اؼبعلػػم اغبػػرؼ الػػذم بػػو اػبطػأ فينطقػػو كحػػده ٍب يردفػػو بنطػػق 
كلعل ىذا ىو األسلم خاصة مع األخطاء اعبلية حىت يتورع اؼبعلػم مػا  -ؽ أكثر فأكثر اغبرؼ الصحيح ليتضح الفر 

فيقػػػوؿ اؼبعلػػم ؼبػػن يقػػرأ (كالػػػدحى) كال يػػدرم مػػا الفػػرؽ بػػػُت  -اسػػتطاع عػػن تكػػرار نطػػػق كلمػػات القػػرآف باألخطػػاء 
)؟؟ فييسػهّْل بػذلك علػى الطالػب اكتشػاؼ موضػع العلػة.  -الصواب كاػبطأ: (الدُّ  مػع ضػركرة اإلشػارة إٔب أـ ػ الضُّ

أف الضاد حرؼ من حركؼ التفخيم، كال بأس أف يشرح اؼبعلػم سػريعا معػٌت التفخػيم، ٍب وبػاكر الطالػب: ىػل ربقػق 
)؟؟ كىكذا  .تسمُت اغبرؼ ُب نطقنا (الدُّ ػ أـ ػ الضُّ

إف أسػػلوبا كهػػذا سػػيجعل مػػن الطالػػب أسػػتاذا ُب القريػػب العاجػػل، كسػػيجعلو يسػػتوعب اػبطػػأ حػػىت تقػػل 
سػػبة ارتكابػػو لػػو مػػرة أخػػرل، كهبعلػػو يصػػحح اػبطػػأ باقتنػػاع بالعلػػة، كبالتػػإب مػػن اؼبمكػػن أف يصىػػوّْب أخطػػاء أخػػرل ن

لنفسػػو لػػذات العلػػة، كمػػا أف قدرتػػو علػػى السػػماع الػػدقيق سػػتتطور، كرغبتػػو ُب الػػتعلم كػػذلك سػػتتزايد، كحبػػو غبلقتػػو 
ي على ركتُت كرتابة التسػميع ُب أكثػر اغبلقػات، كمػا اليت يتعلم فيها سيزداد مع إتباع ىذا األسلوب اعبذاب القاض

أف ىػػذا األسػػلوب سػػيجذب الطػػبلب البػػاقُت ؼبتابعػػة الطالػػب الػػذم يقػػرأ بػػُت يػػدم اؼبعلػػم بػػدال مػػن االنشػػغاؿ عنػػو. 
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كبالتجربػػػػة يبكػػػػن أف أقػػػػوؿ: إف إتقػػػػاف اؼبعلػػػػم لنطػػػػق اػبطػػػػأ يسػػػػاعد الطالػػػػب بنسػػػػبة عاليػػػػة جػػػػدا علػػػػى إدراؾ خطئػػػػو 
 .كتصويبو

كتقليد اػبطأ يتطلب من اؼبعلم مهارة كتركيػزا شػديدا، قػد تكػوف البدايػة صػعبة عليػو نوعػا مػا، لكػن التقليػد 
مهارة تكتسب بالتدريب، كاؼبعلػم الػذم ىبػاؼ مػن أف يلتػبس عليػو اػبطػأ مػن الصػواب أك يًتسػخ اػبطػأ ُب لسػانو؛ 

اػبطػأ معػو مػع الوقػػت أمػرا سػهبل ال وبتػػاج  فهػو معلػم غػَت مػػاىر، كلعلػو وبتػاج إٔب جػرأة كتػػدريب حػىت يصػبح تقليػػد
إٔب الكثَت من الًتكيز، خاصة كأف كثَتا من األخطاء تتكرر كتتكرر، كسيبلغ ىذا اؼبعلم من اؼبهارة مػا هبعلػو قاموسػا 
يبكنػو سػػرد األخطػػاء اؼبتوقعػػة مػػن اؼبتعلمػػُت ُب أم كلمػػة مػػن كلمػػات اؼبصػػحف، كسيصػػبح ذىنػػو موسػػوعة لؤلخطػػاء 

رج كػػل حػرؼ مػػن حػركؼ اؽبجػػاء، بػل كسيصػػل إٔب اغبػد الػػذم معػو يسػػعد بسػماع خطػػأ جديػد علػػى اؼبتوقعػة ُب ـبػ
 قاموسو ٓب يكن يعرفو من قبل، ألنو يبثل لو إضافة جديدة، كربدو جديد، كعليو أف يستمتع ُب إهباد حلوؿ لو. 

 المطلب الثالث: معالجة األخطاء المستحكمة على اللسان

: كىػػػذا األسػػػلوب لػػػيس جبديػػػد، بػػػل كثػػػَتا مػػػا يسػػػتخدمو معلمػػػوا القػػػرآف الكػػػرٙب ُب كاؼببالغػػػةااكلػػػة كالتكػػػرار  األول:
تصػػحيح األخطػػاء، لكنػػٍت ىنػػا أحػػب أف أؤكػػد عليػػو كأكضػػحو بػػبعض األمثلػػة، لشػػدة أنبيتػػو للمعلػػم الػػذم يتصػػدل 

 .لؤلخطاء اؼبتأصلة ُب الفئة العمرية اليت ذكرناىا

بشػكل مبػالغ  -الذم صعب على لساف اؼبػتعلم  -إبراز الصواب  اؼبقصود باؼببالغة ُب تصحيح اػبطأ: ىو
 .فيو، حبيث يسهل على الطالب االنتباه إليو، كبالتإب نطقو من شدة كضوحو

كاؼبعلم ال يصحح اػبطػأ فػورا ّٔػذا األسػلوب، فلردبػا يكػوف الطالػب نبيهػا فيلػتقط الصػواب بسػهولة، فػإف رأل اؼبعلػم 
 .كعدـ استيعابو ؼبا يصححو لو؛ استخدـ ىذا األسلوبإصرار الطالب على تكرار اػبطأ 

كاؼبػػتعلم حػػُت ييسػػتخدـ معػػو ىػػذا األسػػلوب فهػػو إمػػا أف: يػػأٌب بالصػػواب دكف مبالغػػة، كىػػذا ؾبػػرب جػػدا، 
دبعٌت لو أف اؼبػتعلم ال يػأٌب بػزمن الغنػة حػركتُت، ٍب لقنػو اؼبعلػم الغنػة أربػع أك طبػس حركػات، ذبػده حػُت يقلػد معلمػو 

دبقػػدار حػػركتُت فقػػط. كىنػػاؾ أمثلػػة كثػػَتة علػػى ذلػػك ُب اؼبػػدكد، كخاصػػة ُب إثبػػات اؼبػػد الطبيعػػي، كمػػد يػػأٌب بالغنػػة 
 .الصلة بنوعيو

كإما أف يأٌب باؼببالغة كما ىي، فإف أتى ّٔا كما ىي ليقن التصػحيح دكف مبالغػة. فػإف عػاد إٔب ذات اػبطػأ 
لطالػػب قػػػٌدر اؼبعلػػػم أم الكلمتػػُت أقػػػرب للصػػػواب حػػاكؿ اؼبعلػػػم أف تكػػػوف اؼببالغػػة ضػػػئيلة، فػػػإف ٓب يفلػػح ذلػػػك مػػػع ا
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اػبطػػأ األكؿ، أـ اػبطػػأ الثػػا٘ب الػػذم سػػببو اؼببالغػػة حػػىت يقػػرأ بػػو الطالػػب، مػػع تنبيهػػو علػػى أف الكلمػػة ربتػػاج منػػو إٔب 
   .تدريب، كسيعاكد اؼبعلم ظباعها منو بعد التدريب عليها

ذم مػارس تػدريس القػرآف لفػًتة طويلػة ال ىبفػى عليػو إف اؼبعلػم الػ :األخذ بأخف اػبطأين إف تعسػر تصػويبوالثاني: 
تفاكت مستول الطبلب كأخطائهم، أف شبة أخطاء تأصلت ـبػارج حركفهػا تبعػان للبيئػة الػيت عػاش فيهػا الطالػب، مػن 
بداكة كسبدف كعركبة كعجمة، فمن بلداف األعػاجم مػن تتقػارب لغػتهم إٔب التفخػيم كاألفارقػة، كمػن األعػاجم تقػرب 

رج الغنػػػة مثػػػل دكؿ شػػػرؽ آسػػػيا، كمنهػػػا ماليزيػػػا. كيعظػػػم اسػػػتحكاـ اػبطػػػأ حبسػػػب الفئػػػة العمريػػػة الػػػيت لغػػػتهم إٔب ـبػػػ
تأصلت لديها األخطاء فيتوالد عنها أخطاء أخرل، كىذه األخطاء اعبديدة ال زبلو من أف تكػوف أكثػر فداحػة مػن 

 .األكٔب اليت حاكؿ تصحيحها، أك تكوف أىوف منها

جػػػز الطالػػػب أف يػػػأٌب بالصػػػواب أف يػػػرجح أم اػبطػػػأين أىػػػوف، فيبقيػػػو ريثمػػػا كعلػػػى اؼبعلػػػم اؼبػػػاىر حػػػُت يع
يتػػدرب الطالػػب علػػى النطػػق الصػػحيح تػػدريبا قػػد يطػػوؿ زمنػػو حبسػػب قػػدرة ىػػذا اؼبػػتعلم علػػى الػػتخلص مػػن اػبطػػػأ 

 اؼبتأصل. كُب ىذه اغبالة يستخدـ اؼبعلم ىذا األسلوب ُب اغباالت التالية: 

ف بالصػػواب ُب تطبيقػػو غبكػػم ذبويػػدم أك ـبػػرج حػػرؼ مػػن اغبػػركؼ، حينمػػا يعجػػز الطالػػب عػػن اإلتيػػا.1
فيدلػو اؼبعلػم علػػى خطػأ أىػػوف غبػُت التػدريب علػػى الصػواب. فمػػثبل بعػض اؼبتعلمػُت يعجػػز عػن نطػػق الضػاد ُب قولػػو 

[ فينطقهػػا طػػاء جليػػة ال خػػبلؼ ُب أهنػػا طػػاء، رغػػم أنػػو قػػد يقػػرأ الضػػاد مشػػددة 7تعػػأب: ﴿كال الضػػالُت﴾ ]الفاربػػة:
اؼبشػػػددة ُب بقيػػػة القػػػرآف دكف خلػػػل كبػػػَت يسػػػًتعي االنتبػػػاه، كألجػػػل تصػػػحيح ىػػػذا اػبطػػػأ يقػػػـو اؼبعلػػػم بتلقينػػػو كغػػػَت 

اؼبخػرج الصػحيح للضػػاد زمنػا. فػإف عجػػز عنهػا لقوهتػا؛ سػػيكوف مػن اعبيػد لػػو أف اؼبعلػم دلػو علػػى خطػأ أقػل فداحػػة، 
 .يستطيع مع الوقت ربسينو، ليصل يوما ما إٔب نطق الكلمة نطقا صحيحا

فيقػػوؿ لػػو اؼبعلػػم ُب حػػرؼ الضػػاد: ىاهتػػا داال مفخمػػة، دبعػػٌت أف يػػأٌب بػػداؿ مشػػددة بػػالفتح، ينتقػػل بعػػدىا 
مباشػػػرة ؼبػػػد مفخػػػم، فتبػػػدك الكلمػػػة كمػػػا لػػػو أف أعجميػػػا ال وبسػػػن ـبػػػرج الضػػػاد يقرأىػػػا فيػػػأٌب ّٔػػػا ضػػػعيفة مشػػػػوبة 

 .بالتفخيم كليست مفخمة سباـ التفخيم

كلتو ُب التفخػػيم كإمبػػا اؼبشػػكلة ُب اؼبخػػرج أيضػػا، كمػػع ذلػػك فػػإف كصػػحيح أف اػبطػػأ الثػػا٘ب ال تكمػػن مشػػ
الشػػكل العػػاـ قػػد يػػوحي بػػأف اؼبشػػكلة تكمػػن ُب درجػػات التفخػػيم فقػػط، خاصػػة كأف ألػػف اؼبػػد اؼبفخمػػة بعػػد الػػداؿ 
توىم بذلك فعبل، كىذا االختيػار ال ييسػتخدـ علػى إطبلقػو ُب كػل حالػة مشػأّة، كإمبػا اؼبعلػم كحػده الػذم يقػرر إف  

   .اف األىوف أف يبقى الطالب يقرأ الضاد طاء أـ داال مفخمة على حسب اغبالة اليت أماموك
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حينمػػا وبػػاكؿ الطالػػب اإلتيػػاف بالصػػواب فيجػػيء بػػدال عػػن خطئػػو خبطػػأ أفػػدح. مثػػاؿ: إذا قػػرأ الطالػػب .2
علػم تصػويب ىػذا [ كقرأ اؼبيم الثانية مفخمة لوقوعها بُت مفخمُت. كحُت لقنػو اؼب15﴿كمبارؽ مصفوفة﴾ ]الغاشية:

اػبطػػأ التجويػػدم اػبفػػي؛ حػػاكؿ الطالػػب ترقيػػق اؼبػػيم فسػػبق لسػػانو إٔب ترقيػػق الصػػاد معهػػا حػػىت خرجػػت سػػينا كبػػو 
(مسػػفوفة)، ىنػػا يسػػتمر اؼبعلػػم ُب تلقينػػو الصػػواب كوبػػاكؿ دفػػع تركيػػزه علػػى ترقيػػق اؼبػػيم كتفخػػيم الصػػاد، فػػإف عجػػز 

 اب، ألف خطئو األكؿ غبن خفي كالثا٘ب غبن جلي. أعاده اؼبعلم ػبطئو األكؿ غبُت التدرب على الصو 

. مػػع الكثػػَت مػػن أخطػػاء األعػػاجم، كىنػػاؾ أمثلػػة ال عػػد ؽبػػا كال حصػػر تعػػرض بشػػكل متكػػرر علػػى معلػػم 3
األعػػاجم، كأمػػاـ ىػػذه األخطػػاء هبػػد ىػػذه القاعػػدة معينػػة لػػو ُب تصػػحيح األخطػػاء الػػيت سػػببها العجمػػة. خاصػػة ُب 

  كالظاء كاغباء. ـبارج بعض اغبركؼ كالضاد كالعُت

 الخاتمة: في النتائج والتوصيات.

 كُب هناية ىذه الورقة خلص الباحث إٔب أىم النتائج التالية: 

أف أبػػػػرز األخطػػػػاء الشػػػػائعة ُب ماليزيػػػػا تتعلػػػػق دبخػػػػارج اغبػػػػركؼ كصػػػػفاهتا، كاػبلػػػػط بػػػػُت اغبػػػػركؼ الػػػػيت  .1
 ذبانست أك قربت ـبارجها مثل الضاد كالظاء بالداؿ أك الزام. كالعُت باؽبمزة. كاغباء باؽباء. كغَتىا. 

 ليل كقلبها ياء خالصة.عدـ ضبط التسهيل ُب اؽبمزتُت كابداؽبا ىاء خالصة. كاػبلط بُت اإلمالة كالتق .2
تكمػػػن اغبلػػػوؿ اليانعػػػة ؼبعاعبػػػة انتشػػػار األخطػػػاء الشػػػائعة ُب االىتمػػػاـ ابتػػػداء بتػػػدريس علػػػم التجويػػػد  .3

كاتقانػػو نظػػران كتطبيقػػان قبػػل دراسػػة القػػراءات القرآنيػػة، حػػىت يتأىػػل الطالػػب كيصػػَتا معلمػػان ناجحػػان بعيػػدان 
 من األخطاء عند التبلكة. 

قياـ دبشركع طباعة مصحف خاص باألعاجم تضاؼ فيو اؼبزيػد مػن الرمػوز كأخَتا: يوصي الباحث بال .4
 كاأللواف اليت تساعدىم على الوقف كاالبتداء. 
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 تمكٌن المرأةالتدرٌب اإللكترونً كمدخل ل

د. رفيذة بُج عذَاٌ حايذ األَصاري


 

 الملّخص
ييعد التدريب اإللكًتك٘ب ضركرة ميلحة فرضتها متغَتات العصر اغبالية لتنمية الكوادر البشرية كتطويرىا؛ كحيث أف برامج التدريب 

اغباجة لتطوير آلية تلك الربامج دبا يتوافق مع التقليدية أصبحت غَت قادرة على الوفاء دبا ينبغي أف ربققو من أىداؼ فبا دعا إٔب 
؛ كعلى الرغم فبا تشهده برامج التدريب من تطورات إالَّ أهنا ال زالت تشهد بعضان 2030أىداؼ رؤية اؼبملكة العربية السعودية

ك اؼبأخذ دبا يسهم ُب من اؼبأخذ عليها فبا نتج عنو اغباجة اؼباسة الستحداث أساليب جديدة كحديثة تأخذ على عاتقها ذباكز تل
ؾباؿ سبكُت اؼبرأة. كهتدؼ الدراسة اغبالية اكلة كضع أمبوذج مقًتح للتدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة. كتتحدد مشكلة 

تمد الدراسة ُب ؿباكلة اإلجابة عن تساؤؽبا الرئيس: ما األمبوذج اؼبقًتح لتطبيق التدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة؟. كتع
الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي النظرم ُب مناقشة تساؤالت الدراسة كذلك بتوظيف أدبيات الدراسة كاألحباث العلمية ذات 
تم الدراسة بالتأكيد على فعالية التدريب اإللكًتك٘ب كمدخل مهم كرئيس لتمكُت اؼبرأة كما كتوصي  الصلة دبوضوع الدراسة. كزبي

 تفعيل آلية ذلك.بوضع اسًتاتيجية مقًتحة ل
 .التدريب، التدريب اإللكتروني، التدريب عن بعد، تمكين المرأة، المرأةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

E-training is becoming a passing need for developing human cadres as imposed by modern age factors, 

giving that the traditional training programs are unable to meet its objectives, and this calls for developing 

mechanisms for these programs to meet the objectives of the Saudi Vision 2030. As the training is the bases for 

any change, its importance does not only lie in improving personnel performance through getting them acquired 

some skills, knowledge and attitudes, but as a means to make human resources more susceptible for 

development and change. The planned changes cannot achieve positive impacts unless to consider human 

resources who would fully be aware of these changes and would contribute in activating the changes to ensure 

that the required development would take place. Despite the developments in these training programs, they still 

have some faults, which resulted in the urgent need to develop new and modern methods that shoulder the 

responsibility on these programs to avoid such faults in order to enhance woman's empowerment. The current 

study attempts to create a proposed model for E-training as an input to empower women.  The problem of this 

study is stated to answer the main research question: What is the proposed model to carry out the E-training as 

an input for woman's empowerment? The current study adopts theoretical, analytic, and descriptive approach in 

discussing the research questions via applying the relevant literature and the research findings to the issue of the 

current study. The study concludes by stressing the effectiveness of E-training as a major and crucial input to 

empower woman. Furthermore, the study recommends setting up a suggested strategy to activate a mechanism 

for this purpose . 

Keywords: training, E-training, distance training, woman's empowerment, woman 

 المقدمة
كبو  أصبح التدريب عنصران أساسيان من عناصر اإلنتاج، كقد كاف كال زاؿ أحد اكات األساسية ُب طريق األمم

التقدـ كالرقي ُب مستقبلها. كخبلؿ العقود القليلة اؼباضية ٓب يعد القوة الوحيدة اليت ترسم معآب طريق اؼبستقبل 

                                                           
 جامعة طيبة –اإلنسانية (ينبع) كلية اآلداب كالعلـو ،  أستاذ تقنيات التعليم اؼبساعد 
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فقد اشًتؾ عصر تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت بكل متغَتاتو كخصائصو ُب رسم معآب ىذا الطريق كإعادة بلورتو. 
ة اؼبعلومات كاالتصاالت نقلة نوعية ُب صبيع آّاالت كخباصة فلقد أحدثت التطورات اليت شهدهتا ؾباالت تقني

 ).46، 2013فيما يتعلق بطرائق التدريس كأساليب التدريب (عوض؛ 

كتكمن أنبية التدريب ُب تأىيل اؼبرأة لتوٕب أدكران قيادية كريادية كربفيزىا على العمل لتطوير مهاراهتا كرفع مستول 
بدك التدريب أكثر حيوية إذا ما اقًتف باؼبرأة كسبكينها نظران لعظم الدكر الذم تلعبو اؼبرأة قدراهتا كإمكاناهتا الذاتية كي

).كلذا ييعدي جوىر الصراع العاؼبي ىو السباؽ ُب تطوير 3، 2014ُب بناء اؼبؤسسات كآّتمعات (الدراغمة؛ 
ىو أساس التغيَت إذ أف أنبيتو ال  كربسُت جودة التدريب حيث تتنامى اغباجة إٔب سبكُت اؼبرأة باعتبار التدريب

تكمن ُب ربسُت أداء العاملُت عن طريق إكسأّم اؼبعارؼ كاؼبهارات كاالذباىات فحسب، بل ىو كسيلة عبعل 
ًدث اآلثار اإلهبابية إالَّ من  اؼبوارد البشرية أكثر قابلية للتغيَت كالتطوير إذ ال يبكن للتغَتات اؼبخطط ؽبا أف ربي

 ).407، 2014ية تقتنع كتسهم ُب تفعيل التغيَت لضماف احداث التطوير اؼبنشود (ؿبمد؛ خبلؿ كفاءات بشر 

كقد أصبح التدريب اإللكًتك٘ب األداة اليت يتطلع إليها متخذك القرار ُب صبيع قطاعات آّتمع للنهوض جبميع 
ب كدكره ُب آّاؿ التنموم شرائح آّتمع اؼبختلفة بسبب اؼبزايا العديدة اليت يتضمنها ىذا النوع من التدري

 ).294(اغبمادم؛ د.ت، 

كتقـو فلسفة التدريب اإللكًتك٘ب على أساس توفَت التدريب لكل راغب فيو كتسخَت التقنية ُب التدريب باستخداـ 
آليات االتصاؿ اغبديثة كاليت تيعد كسيلة نشطة كتفاعلية لتبادؿ اؼبعلومات بشكل فعاؿ. كيعترب التدريب اإللكًتك٘ب 
من أحد أىم اؼبتطلبات الرئيسية لتمكُت اؼبرأة نظران إٔب اغباجة إٔب التدريب اؼبستمر كالتدريب اؼبرف كالتواصل 

 )407، 2014كاالنفتاح على الثقافات األخرل إضافة إٔب التوجو عبعلو غَت مرتبط دبكاف كال زماف. (ؿبمد؛ 

لتقليدم اؼبختلفة إضافة إٔب كونو يتميز بالعديد من عدا كونو ييسهم ُب التغلب على الكثَت من عوائق التدريب ا
اؼبميزات األخرل مثل: ربسُت مستول التدريب، توفَت الوقت كاعبهد، ربديث اتول التدرييب، تسهيل إجراء 
التدريب للقائمُت عليو ككذلك بالنسبة للمتدربُت، كزيادة أعداد اؼبتدربُت، كاؼبنافسة ُب التدريب، كالسماح 

 بتكرار أنشطة التدريب، كعدـ ضياع فرص التدريب ألم متدرب بسبب سوء الظركؼ الصحية أك للمتدربُت
االجتماعية أك االقتصادية أك غَتىا، كالتغلب على معوقات السفر كاإلقامة كمغادرة مكاف اإلقامة، إضافة إٔب 

إهبابية كبو ىذه التقنية اغبديثة إمكانية تطوير الكفايات التقنية من خبلؿ التدريب اإللكًتك٘ب، كبناء اذباىات 
 ).407،  2014(ؿبمد؛ 



 

175 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

كلذا ييعد التدريب اإللكًتك٘ب من النظم األكثر قدرة لتمكُت اؼبرأة كونو يليب رغباهتن ُب اغبصوؿ على التدريب 
بأقل كقت كجهد كتكاليف كدبا يتناسب مع ظركفهن. فقد أصبح من السهولة دبكاف توظيف تقنية اؼبعلومات 

الت كتطويعها للحد من ىوة الفوارؽ االجتماعية كالثقافية، كزبطي قيود الزماف كاؼبكاف كندرة اؼبوارد كاالتصا
). كيسهم التدريب اإللكًتك٘ب ُب تنمية شروبة النساء ال سيما ُب البلداف النامية 46، 2013البشرية (عوض؛ 

ب عوامل متعددة منها األمية كالبفاض على كجو اػبصوص حيث تعا٘ب فيها شروبة النساء من معوقات كثَتة بسب
 ). 294اؼبستول التعليمي كالضغوط االجتماعية ( اغبمادم؛ بدكف تاريخ، 

كمن ىذا اؼبنطلق تيعد الدراسة اغبالية ؿباكلة لتوضيح أمبوذج مقًتح للتدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة 
ىذا األمبوذج ضركرة حتمية لتمكُت اؼبرأة على عبور الستخدامو دبا يبيكن من ربقيق التنمية كالتطوير فوجود 

 الفجوة الرقمية كتسخَت التقنية ػبدمتهن. 

 

 مشكلة الدراسة  

أصبحت عملية التدريب كتنمية رأس اؼباؿ الفكرم لدل اؼبرأة ليس باألمر البعيد فأصبح التدريب ميتاح ُب كل 
مكاف كُب كل زماف من خبلؿ نظاـ التدريب اإللكًتك٘ب كالذم يهعد استجابة ؼبتطلبات العصر من ناحية كؼبواكبة 

، 2014ل لتمكُت اؼبرأة من ناحية أخرل (ؿبمد؛ التطورات اغباصلة ُب ؾباؿ تقنية اؼبعلومات كاالتصاالت كمدخ
407 .( 

كمن ىنا برزت أنبية التدريب اإللكًتك٘ب كاغباجة اؼبستمرة لتطويره ليكوف بديبلن أكثر فاعلية ككفاءة إذ ال يبكن 
 أة. ؽبذا التدريب أف وبدث دكف كجود اسًتاتيجية كاضحة كشاملة ألمبوذج مقًتح يىعٌت باالىتماـ جبانب سبكُت اؼبر 

 أسئلة الدراسة

 ما األمبوذج اؼبقًتح لتطبيق التدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة؟.    

 أىداف الدراسة

هتدؼ الدراسة إٔب ؿباكلة إلقاء الضوء على موضوع يتسم باغبداثة كاعًبدة ُب ؾباؿ سبكُت اؼبرأة كؿباكلة التوصل  
 كُت اؼبرأة يبكن االسًتشاد بو كالعمل ُب ضوئو.لوضع أمبوذج مقًتح للتدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتم
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 أىمية الدراسة 

تستمد الدراسة أنبيتها من موضوعها كوهنا تركز على جانب سبكُت اؼبرأة ُب عصر اؼبعرفة كثورة تقنية اؼبعلومات 
 كاالتصاالت كيبكن ربديد أنبية الدراسة ُب النقاط التالية:

   كمفهـو جديد لتمكُت اؼبرأة كذلك من منطلق التقدـ العلمي كالتقٍت إبراز مفهـو التدريب اإللكًتك٘ب
 اؼبعاصر كباعتباره رافد جديد ُب تنمية اؼبوارد البشرية.

  االستفادة من نتائج الدراسة ُب تقدٙب أمبوذج مقًتح ييهتدل بو لتطبيق التدريب اإللكًتك٘ب ُب تقدٙب
 كمدخل لتمكُت اؼبرأة.  خدمات تدريبية أكثر انسجامان مع حاجات اؼبتدربات

  قلة الدراسات اليت تناكلت موضوع الدراسة فبا هبعل الدراسة من اؼبمكن أف تثرم اؼبكتبة العربية كألف
   تكوف عامبلن ؿبفزان لدراسات علمية متتالية.

  االسًتشاد بنتائج كتوصيات كمقًتحات الدراسة اليت من اؼبمكن أف تيسهم ُب ربسُت جودة التدريب
 اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة كرفع مكانتها ُب آّتمع. 

 منهج الدراسة

وع يتتبع أسلوب الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي" ربليل اتول": كيقـو ىذا األسلوب على مسح أدبيات اؼبوض
اؼبتوافرة كربليلها، كذلك باعتباره أحد أساليب التحليل كالتفسَت العلمي اؼبنظم كؼبناسبتو ؼبوضوع الدراسة بغرض 
الوصوؿ إٔب إصباع حوؿ األسس العلمية اؼبقننة كتصنيفها كربليل مضموهنا كإخضاعها للدراسة الدقيقة باعتبار  

ؽبذا ٓب يكن الزمان إفراد جيزءان خاصان ُب ىذه الدراسة الستعراض كوهنا اؼبصدر األساس اليت بينيت عليها الدراسة. ك 
 ).       235، 2003الدراسات السابقة ذات الصلة ألف الدراسة دبجملها تقـو على ذلك اؼبنهج ( العساؼ؛ 

 مصطلحات الدراسة 

ئة تفاعلية غنية ) بأنو:" العملية اليت يتم فيها هتيئة بي49، 2013كيعرفو ( عوض؛ التدريب اإللكتروني: 
بالتطبيقات اؼبعتمدة على تقنية اغباسب اآلٕب كشبكاتو ككسائطو اؼبتعددة، كاليت سبيكن اؼبتدرب من بلوغ أىداؼ 

 العملية التدريبية من خبلؿ تفاعلو مع مصادرىا "

لوب متزامن على أنو: نظاـ يهدؼ إٔب تقدٙب فرص تدريبية دكف االلتزاـ دبكاف معُت كقد يتم بأسإجرائيًا كيعرؼ 
أك غَت متزامن كييعدي بديبلن للتدريب التقليدم أك مكمبلن لو باالعتماد على كسائل تقنية عديدة كـبتلفة كباعتماد 

 .مبدأ التدريب الذاٌب أك التدريب دبساعدة اؼبدرب
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لبللبراط رفع قدرات اؼبرأة كمهاراهتا حبيث تصبح مؤىلة : ) بأنو2014،14كتعرفو ( الدراغمة؛ تمكين المرأة: 
 كاالندماج ُب ؾباؿ التنمية من خبلؿ برامج تدريبية مبنية على دراسة حاجات اؼبرأة. 

 على أنو: مدخل لتحسُت أكضاع اؼبرأة كالنهوض دبستواىا العلمي كالثقاُب كاؼبهارم.إجرائياً كيعرؼ 

 اإلطار النظري للدراسة

 التدريب اإللكتروني وعالقتو بتمكين المرأة

ة تتم ُب بيئة تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية اؼببنية على استخداـ شبكة االنًتنت عملية منظومي 
كاغباسوب متعدد الوسائط كاألجهزة اؼبتنقلة لعرض الربؾبيات كاغبقائب التدريبية اإللكًتكنية لتصميم كتطبيق 

ظمة التدريب الذاٌب كالتفاعلي كاؼبزيج لتحقيق أىداؼ كتقوٙب الربامج التدريبية التزامنية كالغَت تزامنية بإتباع أن
التدريب كإتقاف اؼبهارات بناء على سرعة اؼبتدربُت ُب التعلم كمستوياهتم الفكرية كظركؼ عملهم كمواقعهم 

 ). 2010،3اعبغراُب (اؼبوسوم؛ 

تقنية اؽبائلة يبكن أف يكوف إف تبٍت فكرة التدريب اإللكًتك٘ب كما صاحبو من مركنة ُب التدريب نتيجة التطورات ال
طريقة مثالية لتقليل التأثَت السليب ؼبثل تلك التحديات كاؼبتطلبات االجتماعية كالثقافية. فالتدريب اإللكًتك٘ب يبكن 
أف هبلب معو الكثَت من الفرص اليت سبكن اؼبرأة من النهوض دبستواىا الثقاُب الذم الشك سينعكس بشكل 

 ).295صادم كاالجتماعي ( اغبمادم؛ د. ت، إهبايب على مستواىا االقت

 أىداف التدريب اإللكتروني

تتمثل أىداؼ التدريب اإللكًتك٘ب ُب مساعدة اؼبرأة كسبكينها حبيث تتم هتيئتها إلنتاجية أكرب ُب ؾبتمع اؼبعرفة 
رص مرنة باستخداـ باستخداـ التقنيات كؼبواكبة التحديث اؼبتسارع ُب ؾباؿ التدريب كمناىجو كأساليبو فبا يتيح ف

 )3،  2010البيئات التدريبية اإلفًتاضية. (اؼبوسوم؛ 

 أىمية التدريب اإللكتروني 

 .هتيئة اؼبرأة كسبكينها لتطوير مهاراهتا كمعلوماهتا من خبلؿ التعلم كالتدرب اؼبستمر 
 لتدريب اؼبستمر هتيئة اؼبرأة كسبكينها من التعامل مع معطيات العوؼبة كعصر اؼبعرفة من خبلؿ التعليم كا

 مدل اغبياة كتوفَت مصادر ذلك بشكل يكفل بأف يكوف رافد ؽبا مدل اغبياة.
 .إتاحة الفرصة للمرأة للتدرب كفق مستويات التدريب اؼبختلفة فبا يتيح ربقق مبدأ تكافؤ الفرص 
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 .توفَت اعبهد كالتكلفة اؼبادية كالوقت مقابل اغبصوؿ على برامج تدريبية نوعية 

 التدريب اإللكترونيعوامل نجاح 

ييعد من أىم عوامل قباح التدريب اإللكًتك٘ب االقتناع جبدكل التدريب كأنبيتو كفاعليتو كربقق الفائدة اؼبرجوة منو؛ 
 كمن أبرز تلك العوامل:

 .تلبية االحتياجات الضركرية كالعملية للتدريب دبا يتناسب مع اؽبدؼ من التدريب 
 اؼبستول -ا يتناسب مع الشروبة اؼبقدـ ؽبا من ناحية: اؼبستول التعليميمبلئمة التدريب لنوعية التدريب دب

 طبيعة مهاـ اؼبرأة اغبياتية. -تنوع اػبربات كمدل مبلئمتها للربنامج التدرييب -اؼبهٍت
 .مناسبة التدريب لئلمكانات اؼبتاحة كالوقت كالتكاليف اؼبادية كاعبهود اؼببذكلة 
 تو.ربديد مبط التدريب اؼبناسب ككيفي 

 .مناسبة مضموف التدريب إلهباد حلوؿ للمشكبلت اليت ييعاٗب منها بالفعل 

 مميزات التدريب اإللكتروني

 .بقاء اؼبرأة ُب اؼبنزؿ دكف كجود اؼبربر كالداعي األساسي ػبركجها من اؼبنزؿ بعيدان عن األسرة 
  ّٔ ا.بقاء اؼبرأة ُب العمل كاالستفادة من ذلك بتأدية مهاـ الوظيفة اؼبنوطة 
 .توفَت تكلفة التدريب كاالنتقاؿ كاؼبواصبلت باعتبار لك أكرب عائق للمرأة 
 .ربقيق التنمية الذاتية للمرأة كالتطوير اؼبهٍت ؽبا من خبلؿ ربقيق ما تصبو إليو من مبو كتطلعات 

 تحديات التدريب اإللكتروني

نقص اؼبوارد اؼبادية بسبب البفاض اؼبستول  كمن أبرز التحديات اليت ربوؿ دكف استكماؿ اؼبرأة لتدريبها كتعليمها
اؼبعيشي، كثقل اؼبسؤكليات األسرية اليت ذبعلها ُب خوؼ دائم من عدـ القدرة على اؼبوازنة، سواء أكانت أمان أك 

ة زكجة أك بنتان أك أختان باإلضافة إٔب النظرة الدكنية لتعليم اؼبرأة كتبٍت فكرة أف التعليم مهم للرجل أكثر منو للمرأ
 ).295(اغبمادم، د.ت، 

 األنموذج المقترح 

 فلسفة األنموذج المقترح

تلعب فلسفة األمبوذج اؼبقًتح دكران أساسيان لتطبيق التدريب اإللكًتك٘ب كدعم بيئتو األمر الذم يساعد على رسم 
إطاره كربديد أىدافو ككضع خطتو كبناءه كتنفيذه كتقويبو كتطويره كذلك لبلىتداء ّٔا من أجل العمل على سبكُت 
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ًتح بصورة صروبة أك ضمنية إٔب فلسفة تربوية إذ أنو ُب حالة اؼبرأة. كلذا كاف البد أف تستند فلسفة األمبوذج اؼبق
 غياب ىذه الفلسفة قد تتضارب األىداؼ كتتصارع االذباىات كتتباين السبل.

 الرؤية الفلسفية لألنموذج المقترح 

فتاح آفاؽ نظرا للدكر الكبَت الذم يلعبو التدريب اإللكًتك٘ب ُب ظل التعايش مع االنفجار اؼبعرُب كاؼبعلوماٌب كان
اؼبعرفة ُب كافة ؾباالهتا اؼبختلفة فإف التدريب اإللكًتك٘ب يقف موقفان شاـبان ؼبا لو من مسؤكلية كبَتة فرؤيتو الفلسفية 

 تؤثر تأثَتان مباشران ُب سبكُت اؼبرأة كبناء شخصيتها كاإلسهاـ ُب زيادة رفع كفاءهتا. 

 الوظيفة الفلسفية لألنموذج المقترح 

لفلسفية لؤلمبوذج اؼبقًتح فإف كظيفتو الرئيسية ىي اإلسهاـ ُب ربقيق التدريب من خبلؿ تصميم كعن الوظيفة ا
بيئة الربامج التدريبية كالوسط الصاّب للتدريب داخل إطار شامل كمتكامل يهدؼ إٔب ربسُت عملية التدريب 

تفاعل بُت اؼبرأة كبُت مصادر اؼبعرفة  األمر الذم يؤدم إٔب االرتقاء بكفاءة العملية التدريبية كذلك ّٔدؼ تيسَت ال
 اؼبختلفة بغرض ربقيق أىداؼ التدريب.

 الهدف الفلسفي لألنموذج المقترح 

هتدؼ فلسفة األمبوذج اؼبقًتح إٔب تنويع مصادر اؼبعرفة اؼبتاحة أماـ اؼبرأة كإعطائها الفرصة للتعامل مع أنواع 
تقنيات اؼبتطورة كتوظيفها ػبدمة التدريب كاكتساب اؼبهارات متعددة كـبتلفة من مصادر اؼبعلومات كاليت منها ال

 اليت يتطلبها عصر اؼبعرفة فبا يعزز لديها مهارات البحث كاالستكشاؼ. 

 المبادئ الفلسفية لألنموذج المقترح 

 تقـو فلسفة األمبوذج اؼبقًتح على مبدأين ىامُت نبا:

  توفَت مصادر اؼبعرفة اؼبختلفة كاليت هتدؼ لرفع نتاج مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتدربات حبيث يتم
 العملية التدريبية كربقيق مبدأ التكافؤ ُب التدريب.

  تعدد مصادر اؼبعرفة فبا يسهم إٔب زيادة التدريب ُب الكم كالنوع كيؤدم إٔب درجة عالية من االستيعاب
 كالتذكر كالفهم. 

 العوامل الفلسفية لألنموذج المقترح 

 من العوامل اؼبؤثرة ُب فلسفة األمبوذج اؼبقًتح كىي:ىناؾ عدد 
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 :ينبغي أف توٌجو كل مصادر التدريب ؼبقابلة احتياجات اؼبتدربات  الفلسفة الموّجهة لألنموذج المقترح
 أكالن كقبل كل شيء آخر.

 :ن كربقيق توفَت خدمات تدريبية تتميز باعبودة كالفاعلية كالكفاءة للمتدربات كؼبقابلة احتياجاهت الخدمة
 رضاىن.

 توفَت دعم إدارم مستمر للربامج التدريبية فبا يبيكن من الوفاء دبسؤكلياهتا اؼبتعلقة بتقدٙب الدعم اإلداري :
 خدمة متميزة للمتدربات.

 :تيسَت االتصاؿ اؼبفتوح كاؼبرف بُت إدارة مراكز التدريب كاؼبتدربات ّٔدؼ معرفة احتياجاهتن  االتصال
 ازباذ االحتياطات الضركرية ؼبقابلتها.كتقديرىا كربليلها ك 

 :توفَت فرص متساكية للمتدربات للوصوؿ إٔب مصادر اؼبعرفة اؼبختلفة كاؼبتنوعة.  اإلتاحة 
 األسس الفلسفية لألنموذج المقترح 

 ىناؾ عددا من األسس الفلسفية لؤلمبوذج اؼبقًتح كىي:

  :االت اؼبعرفة إال أف غايتها االىتماـ رغم تنوع كتعدد ؾبتكامل مجاالت المعرفة وتنوع مصادرىا
جبميع جوانب التدريب كإظهار اؼبعرفة بصورة متكاملة كمًتابطة؛ كلذا البد كأف تعمد الربامج التدريبية 
على إظهار ىذه النظرة التكاملية بُت ؾباالت اؼبعرفة كاؽبدؼ منها كذلك بتوفَت مصادر اؼبعرفة اؼبختلفة 

 كإتاحتها.
  فقد أصبح دكر اؼبدرب ُب ظل الربامج التدريبية دبثابة للمدرب في عملية التدريبالدور االيجابي :

اؼبهندس التعليمي اؼبوفر للتسهيبلت البلزمة للعملية التدريبية، كمستشار كمتخصص ُب الوسائل كمصمم 
بيو يعمل كموجو كمرشد ؽبا كـبطط لؤلىداؼ كمطور للربامج التدريبية؛ مراعيان الفركؽ الفردية بُت متدري

 على تنويع ؾباالت اػبربة كأساليب التدريب كأمباطو دبا يبلءـ ميوؿ كل متدرب كاىتماماتو. 
 كحيث أف اؼبتدرب ىو ؿبور العملية التدريبية يؤكد ذلك الدور االيجابي للمتدرب في عملية التدريب :

رص على اغبصوؿ على مبدأ " التأكيد على التدريب " كانطبلقان منو أصبح اؼبتدرب مشارؾ اهبايب وب
اؼبعرفة من خبلؿ ما توفره الربامج التدريبية من ؾباالت للخربة اؼبتنوعة كاؼبختلفة كذلك كفق خطة كاضحة 

 اؼبعآب يرظبها اؼبدرب كيعمل اؼبتدرب على تنفيذىا بتوجيو كإرشاد من اؼبدرب.
 أىداؼ اؼبؤسسات التدريبية : هتدؼ الربامج التدريبية إٔب اإلسهاـ ُب ربقيق أىداف مؤسسات التدريب

من خبلؿ ربقيق أىداؼ الربامج كاؼبناىج كتطوير أساليب التدريب كزيادة كفاءة ؾباالت اػبربة التدريبية 
 اؼبتنوعة.

 ىناؾ أمباط متعددة كمتباينة للتدريب منها النمط التقليدم القائم بُت اؼبدرب تنويع أنماط التدريب :
لى استعانة اؼبدرب بالوسائل اؼبتعددة؛ كمنها النمط القائم على التفاعل كاؼبتدرب؛ كمنها النمط اؼبعتمد ع
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اؼبباشر بُت اؼبتدرب كالوسائط اؼبتعددة كُب ىذا النمط يكوف دكر اؼبدرب إعداد اؼبادة التدريبية كإرشاد 
 اؼبتدرب إٔب كيفية استخدامها كاالستفادة منها. 

 معايير تحديد احتياجات البرامج التدريبية عبر التدريب االلكتروني 

زبضع عملية ربديد احتياجات الربامج التدريبية عرب التدريب االلكًتك٘ب ؼبعايَت دقيقة تضمن ربقيق أىداؼ 
 التدريب دبا ينسجم مع احتياجات الربامج التدريبية كيبكن إهباز ىذه اؼبعايَت كما يلي:

  ثيق باألىداؼ التدريبية اددة كتوفَت إثراء ؽبا.  االرتباط الو 
  اؼببلئمة الحتياجات كاىتمامات اؼبتدربات كمدل مناسبتها ػبصائصهن كقدراهتن كاستعداداهتن مراعية ؼبا

 بينهن من فركؽ فردية.   
 .صحة اؼبعلومات اليت تتضمنها اؼبادة العلمية كدقتها 
 اؼبعلومات اؼبشتتة. اليسر كالوضوح كعدـ التعقيد كاػبلو من 
  .ربفيز النمو اؼبعرُب كاالبتكارم كتشجع التفكَت الناقد كالتقوٙب اؼبوضوعي 
 .ترابط األفكار كتناغمها كذلك بتنظيمها بأسلوب منطقي مستند إٔب األسس الًتبوية كالعلمية 

 

 الخطوات اإلجرائية الرئيسية لعملية تقدير االحتياجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحدٌد الفجوة بٌن ما هو كائن 

 وما ٌنبغً أن ٌكون

الراهنتحدٌد مستوى األداء   

 ) ما هو كائن (

تحدٌد مستوى األداء 

 المطلوب

 ) ما ٌنبغً أن ٌكون (

تحدٌد التداخالت المناسبة 

لالنتقال من الحالة الراهنة 

 إلى الحالة المرغوبة
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 مقترحات لتطبيق األنموذج المقترح 

  .اقًتاح اسًتاتيجية شاملة للتدريب اإللكًتك٘ب يوضح ّٔا فلسفة التدريب كأسسو الفلسفية كالتنظيمية 
  كضع اػبطط كاألساليب اليت سبكن من تطوير الربامج التدريبية دبا يتناسب مع احتياجات اؼبرأة

 الفعلية كاحتياجات سوؽ العمل. 
   .هتيئة فرصة اؼبرأة للمشاركة ُب ؾبتمع اؼبعلومات دبا يبكنها من امتبلؾ اؼبهارات التقنية 
 .ربديد األىداؼ اؼبؤدية إٔب توفَت الدعم كاإلشراؼ اغبكومي لربامج التدريب اإللكًتك٘ب 

 حلول ومعالجات مقترحة لتطبيق األنموذج

 اصة كؿباربة األمية التقنية. نشر ثقافة التدريب اإللكًتك٘ب كمدخل لتمكُت اؼبرأة خب 
  متابعة كمواكبة التطورات السريعة كاؼبتبلحقة ُب ؾباؿ التقنية على كجو التحديد دبوجب التغَتات

 كاؼبستجدات اؼبتسارعة.
   .االرتقاء إٔب اؼبستول اؼبطلوب ُب التعامل مع التقنية كاستثمار إمكاناهتا اؼبختلفة 
  التطور كالتقدـ فهي ليست غاية حبد ذاهتا كإمبا كسيلة لتحقيق تلك التأكيد على دكر التقنية ُب ؾباؿ

 الغايات. 
  تبٍت ضبلة كطنية شأهنا ؿبو أمية التدريب اإللكًتك٘ب كأمية التقنية كمستحدثاهتا شبيهة باغبملة الوطنية

 و أمية القراءة كالكتابة.
 فة العمـو كتقنية اؼبعلومات كاالتصاالت تطوير إمكانات اؼبرأة اؼبعنية بالعمل كالتعامل مع التقنية بص

 بصفة خاصة.
 خاتمة الدراسة 

  إف االرتقاء بنظاـ التدريب االلكًتك٘ب يتحقق من خبلؿ برامج تدريبية تتوافر فيها شركط كمواصفات
اعبودة؛ كما كأف السعي لتحقيق تدريب إلكًتك٘ب متميز كمدخل لتمكُت اؼبرأة من خبلؿ برامج 

ان على كافة أنظمة التدريب كنظاـ يتكوف من مدخبلت، كعمليات، التدريب سينعكس حتم
كـبرجات من خبلؿ توجيو النظاـ توجيهان يساىم ُب التعايش الفاعل مع عصر العوؼبة؛ ىذا التوجيو 
يرتكز على أساس اعتبار أف التدريب كسيلة لتمكُت اؼبرأة ُب عصر اؼبعرفة من خبلؿ توظيف تقنية 

 بكل فاعلية لتحقيق التطوير كالتميز. اؼبعلومات كاالتصاالت 
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 توصيات الدراسة

  التأكيد على فعالية التدريب اإللكًتك٘ب كمدخل مهم كرئيس لتمكُت اؼبرأة ينسجم كأغراض التنمية
 البشرية كالنهوض بو.

  كاالبتعاد كضع اسًتاتيجية مقًتحة لتفعيل آلية التدريب اإللكًتك٘ب فبا يستلـز معو تطوير األنظمة التدريبية
 عن القولبة النمطية مع ضركرة استحداث أمباط جديدة كصيغ مبتكرة كأساليب حديثة.

  التأكيد على ضركرة األخذ دببدأ اعبودة دبا يرتبط دبفهـو التدريب اإللكًتك٘ب كآلية تفعيلو دبا ىبص
 عمليات التخطيط كالتطوير كمدخل ىاـ لتمكُت اؼبرأة.

 

 المصادر والمراجع
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مستول جودة التدريب اإللكًتك٘ب ُب ضوء معايَت ). 2013عوض، حسٍت؛ كى ـبلوؼ، شادية ( 
كمؤشرات التدريب اإللكًتك٘ب ُب جامعة القدس اؼبفتوحة. آّلة العربية الدكلية للمعلوماتية، السعودية، آّلد 
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م ببنها " دراسة ). التدريب اإللكًتك٘ب مدخبلن لتنمية رأس اؼباؿ الفكر 2014ؿبمد، ظباح زكريا (
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 الفضاء المكانً فً مقامات عبد الباري

إسًاعيم إبراهيى إبراهيى


 

 الملّخص
المٌالدي، وازدهر على ٌد الذٌن جاؤوا بعده. ظهر فن المقامات العربٌة على ٌد بدٌع الزمان الهمذانً فً القرن العاشر 

وهكذا انتشرت هذه الممارسة األدبٌة فً معظم البلدان اإلسالمٌة حتى األندلس. وبما أن دخول اإلسالم فً نٌجٌرٌا كان فً القرن 

ذانً والحرٌري حٌث فن المقامات، فكان من البدٌهً أن ٌنكب أدباء نٌجٌرٌا على دراسة مقامات مثل مقامات الهم هورالتالً لظ

ا ُتعَتبران من أنَفس الكتب فً علوم اللغة واألدب، وذلك ألن اللغة العربٌة فً الدٌار النٌجٌرٌة وفدت بالطابع الدٌنً. فال مندوحة إذً 

رداتها، ُعنً وألهمٌة المقامات العربٌة فً تخزٌن اللغة العربٌة ومف لمن أراد تعلّم اإلسالم من تعلّم بعض الشًء من اللغة العربٌة.

وبما أن هذه  علماء وأدباء الدٌار النٌجٌرٌة بدراستها دراسة معمقة سٌما مقامات الحرٌري التً ذاع صٌتها فً غرب أفرٌقٌا.

الممارسة األدبٌة ظهرت فً ساحة األدب العربً النٌجٌري فً القرن العشرٌن المٌالدي بمبادرات من كتاب وأدباء محلٌٌن، ترتكز 

ركز على خمس من مقامات عبد الباري. وألهمٌة النقد األدبً فً األدب تى دراسة إحدى المقامات النٌجٌرٌة حٌث هذه الورقة عل

ستتوصل الدراسة إلى المختارة حٌث  ( فً تحلٌل المقاماتClose Readingتخدم الباحث القراءة المتروٌة )سالعربً النٌجٌري سٌ

التً  التمثالتاستطاع الكاتب أن ٌربط بٌن األحداث والمكان فٌها باإلضافة إلى  أهمٌة الفضاءات الجغرافٌة  فً المقامة وكٌف

وعلٌه تهدف هذه الدراسة إلى النظر فً أهمٌة الفضاء الجغرافً فً هذه المقامات، وكٌف استطاع الكاتب الربط بٌنه  سربلها الكاتب.

اته. وفً الختام، توصلت الدراسة إلى أنه من الممكن اعتبار عبد وبٌن مقاماته، وكذلك التمظهرات التً استطاع الكاتب أن ٌكسو مقام

الباري ناجحا فً محاكاة الحرٌري ولكن بأسلوبه الخاص؛ وأن الفضاء المكانً هو العجلة التً من خاللها تدور أحداث المقامات. 

ا االجتماعٌة أكثر، وبتشجٌع الكتابة ومن ثم توصً بضرورة ولوج األدباء النٌجٌرٌٌن فً الممارسات األدبٌة التً تعكس القضاٌ

 اإلبداعٌة من قبل الجهات المعنٌة، وكذلك عدم االنكباب المفرط على قرض الشعر إلى غٌر ذلك من توصٌات الدراسة. 

 المكانً.    ̶الفضاء      ̶كلمات مفتاحٌة: المقامة  

Abstract 

In this article, the general situation experienced by countries in their dealings with the 

Corona crisis will be examined through briefing the capabilities of countries in facing this 

scourge, and the changes this scourge brought on the international scene. The article as well 

learns about the view of the terrorist organizations on this epidemic, thus, measuring the 

extent of the possibility of its return to its activity in light of the preoccupation of the security 

services, and in light of the confusion experienced by countries at various political, economic 

and social levels in combating this virus is essential. Considering that the virus serves the 

organizations in two ways, it was discovered that the organizations cheered on this virus from 

the side of mitigation and security control. On the other hand, the size of the losses that this 

virus has inflicted on countries, not only in the economic aspect but more importantly is the 

fear and a feeling that is felt by everyone, especially since this, whatever its size, is the true 

goal of any terrorist operation. The terrorist act is intended to provoke fear and dismay in the 

hearts of people, and therefore it is easy to achieve the goals of the organizations, and here is 

a corona that achieves this for them without trouble or effort. Hence, the importance of this 

article: Is to identify the terrorist challenge that has occurred as a result of the epidemic in 

light of this global crisis and to identify the existing and actual capabilities of countries in 

countering terrorism in light of this pandemic, as well as providing and implementing 

solutions to countries in confronting these organizations by recognizing the means and 

techniques of these organizations at this point, and by identifying some of the potential goals 

of terrorist organizations that they might target during this period. Results: This pandemic is 

                                                           
 الربيد اإللكًتك٘ب:  طالب ماجستَت ُب برنامج األدب اؼبقارف دبعهد الدكحة للدراسات العليا، الدكحة، قطر. 
ismailibrahim204@gmail.com 
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an ideal opportunity for the terrorist organizations to appear more powerful than before, 

taking advantage of the conditions associated with this pandemic. Recommendations: 

Keeping sight of the fight against terrorism at this stage because of the possibility of a 

resurgence of activity strongly, therefore countries should focus on the various variables that 

have resulted from this virus in various aspects of political, security, social, economic and 

cultural life, because of the importance and seriousness of these variables that organizations 

may exploit as an entry point for penetration into societies. 

Keywords: Terrorism, Security Services, Corona.   
 

 اؼبقدمة
-969اؼبيبلدم على يد بديع الزماف اؽبمذا٘ب (اؼبقامات كممارسة أدبية مستقلة ظهرت ُب القرف العاشر 

)، كابن 1067-999) ٍب تطورت على أيدم أكلئك الذين جاؤكا بعده كأمثاؿ ابن شرؼ القَتكا٘ب(1007
). فهوالء اػبمسة "ال 1122-1054)، كاغبريرم(1092-1020)، كابن ناقيا(1038-1001بطبلف(

نيفهم ُب دائرة  كاحدة ُب الكتابة األدبية. فكذلك  ؛ كمع ذلك يبكن تص100ينتموف إٔب ؾباؿ جغراُب كاحد"
صاحب اؼبقامات اليت ربت الدراسة، فإنو ال ينتمي إٔب ؾباؿ جغراُب فحسب بل ال يتزامن معهم أيضا ُب نفس 
القرنُت الذين عاشوا فيها. كىذا ىو  بدايات  ما يسمى  بفن اؼبقامات العربية.  فقد انتشر كاستمر بعد ذلك ُب 

كما ذكر عبد الفتاح كليطو. كلعلي ال أبالغ إذا قلت إف ىذه اؼبمارسة   101حىت بداية القرف العشرينالوجود 
استمرت حىت القرف الواحد كالعشرين إذا أخذنا تطور األدب العريب ُب غرب أفريقيا عامة كُب نيجَتيا على كجو 

ربية ُب غرب أفريقيا دبا فيها نيجَتيا كاف عن اػبصوص بعُت االعتبار. فمن ما سىجَّل لنا التاريخ أف كلوج اللغة الع
. كلذلك كاف اؽبدؼ األساسي من تعلم اللغة العربية ىو خدمة الدين 102طريق دخوؿ اإلسبلـ ُب ىذه اؼبناطق

تنبثق ُب البداية ربت الطابع  -إف ٓب يكن كلها-اإلسبلمي. كمن اعبدير بالذكر أف جيلَّ اؼبمارسات األدبية العربية
ألبيات الشعرية إما أف تكوف ُب التوسل كأشعار الشيخ ؿبمد األمُت الكامبي، كإما أف تكوف ُب مدح الديٍت. فا

. كمن ٍب عيٍت 103النيب، كإما أف تكوف ُب مدح شيوخ الطرؽ الصوفية، كإما أف تكوف لغرض تعليمي أك غَت ذلك
ائن اللغة كمفرداهتا كمن ذلك مقامات علماء نيجَتيا بتعلم كتعليم اللغة العربية كخاصة الكتب اليت تيعد من خز 

 اغبريرم. 

ربتل دراسة مقامات اغبريرم مكانا مرموقا لدل العلماء النيجَتيُت السيما ُب جنوب البلد حىت إف القارئ 
لكتابات بعض الكيٌتاب منهم لَتل آثار دراسة اؼبقامات فيها. فمن أكلئك الذين تأثركا بدراسة مقامات اغبريرم 
                                                           

 .7)، 2001اؼبغرب: دار توبقاؿ للنشر، ، ت.عبد الكبَت الشرقاكم (الدار البيضاء اؼبقامات: السرد كاألنساؽ الثقافيةكليطو، عبدالفتاح،  100
 .5اؼبصدر نفسو  101
 .59) ، 1998(مصر: دار اؼبعارؼ،  حركة اللغة العربية ُب نيجَتياغبلدنتشي، شيخو.،   102
 .115-113)، 1968، (بدكف ناشر، مصباح الدراسات األدبية ُب نيجَتياآدـ عببد ا األلورل،   103
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 كتاباهتم عثماف بن فودم، كعبدا بن فودم، كؿبمد األمُت الكامبي، كآدـ عبد ا األلورم، حىت انعكست ُب
  . 104كزكريا حسُت، كعبد الرزاؽ ديريبي أبوبكر كغَتىم

ٓب يكتف علماء نيجَتيا بدراسة اؼبقامات العربية فحسب بل عربكا تلك اغبدكد إٔب ؿباكلة ؿباكاة أدبائها القدامى 
ظهرت اؼبقامة العربية األكٔب إٔب حيز الوجود على يد مسعود عبد  مات تتناسب مع بيئتهم الية.ُب كتابة مقا

؛ تليها اؼبقامات األلورية على يد  2004الغٍت ُب مقامة كاحدة أظباىا باؼبقامة األكيوكية فرغ من كتابتها قبل 
كمن بعد ذلك ألف ابن يوسف  ـ.2011ؿبمد األكؿ عبدالسبلـ كاليت تشتمل على طبسُت مقامة ُب سنة 

اؼبشهور بريق األصفياء أضبد يوسف أجيغنلى مقاماتو اؼبسماة دبقامات بن يوسف كاليت تشتمل على ثبلثُت مقامة 
. كأخَتا، ألف عبد البارم أديتنجي كتابو اؼبسمى  بكسوة العارم ُب مقامات عبد البارم ُب عاـ 2012105
ات ؽبا دكاعيها الثقافية كالتارىبية حيث أف ىذه اؼبمارسة األدبية ـ. كنستطيع القوؿ بأف ىذه اؼببادر 2018

مستوردة من العآب العريب إٔب الديار النيجَتية ُب عهد غَت بعيد، فبالتإب تػيعىٌد اؼبقامات من الفنوف اعبديدة اليت ٓب 
قافة النيجَتية ُب صبغة يكن أدباء نيجَتيا يدلوف بدالئهم فيها باؼبقارنة بقرض الشعر. إذا، فؤلجل إبراز الث

مقامات تتناسب  -كما سبق-اؼبقامات، حاكؿ ىؤالء األدباء ؿباكاة اؽبمذا٘ب أك اغبريرم ُب كتابة اؼبقامات فألفوا
مع بيئتهم الية. كلكن من خبلؿ إمعاف النظر ُب نشأة اؼبقامات العربية ُب نيجَتيا، ييبلحىظ أف ىذه اؼببادرات 

من جنوب نيجَتيا. كلعل من اؼبثَت أف نتسائل ؼباذا ال توجد لدم أدباء مشاؿ نيجَتيا أتت من أدباء يورباكيُت 
الذين ؽبم قصب السبق ُب التعرؼ على اإلسبلـ كالثقافة العربية مبادرات ُب ىذا اإلبداع؟  قد يكوف من الصعب 

 اغبصوؿ على إجابة صروبة على ىذا التساؤؿ.

 مشكلة البحث وأىدافو وأسئلتو

ـ، فقد قلت فيها 2018مقامات عبدالبارم من أحدث اؼبقامات العربية ُب نيجَتيا إذ ًب نشرىا ُب عاـ دبا أف 
الدراسات النقدية كلذلك تسعى ىذه الورقة إٔب دراسة الفضاء اؼبكا٘ب ُب ؾبموعة ـبتارة من اؼبقامات ؼبلئ ىذه 

٘ب كأنبيتو ُب أربعة من مقامات عبد البارم ؼبا الثغرة العلمية. كمن ٍب هتدؼ ىذه الدراسة إٔب دراسة الفضاء اؼبكا
للمكاف من أنبية بالغة ُب العمل  األديب. إضافة إٔب ذلك سيتم النظر إٔب كيف قبح الكاتب ُب ربط اغبوادث 
باألمكنة، ككذلك األخيلة اليت استخدمها الكاتب ُب تقعيد الية النيجَتية. كمن ٍب ستهتم الدراسة بالنظر إٔب 

اليت تشَت إٔب إمكانية اعتبار اؼبقامات العربية النيجَتية كذاكرة أدبية كـبزكف لغوم كغَتنبا. إذا فمن  األبعاد
 البديهي أف تطرح ىذه الدراسة التساؤالت اآلتية:

                                                           
 .229،(اؽبند:ؾبلة العاصمة، قسم اللغة العربية، كلية اعبامعة)، اؼبقامة العربية النيجَتية: مقامات األلورم مبوذجااذباىات ُب عز الدين أديتنجي،  104
 .229،( اؽبند:ؾبلة العاصمة، قسم اللغة العربية، كلية اعبامعة)، اذباىات ُب اؼبقامة العربية النيجَتية: مقامات األلورم مبوذجاز الدين أديتنجي، ع 105
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 مب تتميز اؼبقامات العربية النيجَتية كما ىي األبعاد اليت يبكن اكتشافها من خبلؽبا؟

 لنيجَتية ؿباكاة لكل من مقامات اؽبمذا٘ب كاغبريرم؟ىل يبكن عىد اؼبقامات العربية ا

ما ىي أنبية دراسة الفضاء اؼبكا٘ب أك اعبغراُب ُب نقد العمل األديب كما ىي األبعاد اليت يبكن تشكلها من خبلؿ 
 دراستنا ؼبقامات عبد البارم؟

 ماىية الفضاء المكاني في األدب

ل  زبمعف لمكااسة إف دارببعدين أساسيُت نبا: البعد الزمٍت كاؼبكا٘ب. ك إف حياة اإلنساف كمبوه ُب ىذا العآب يرتبط 
ف، مازلأنواعها كضركّٔا تدكر ُب األمكنة كابكل ة؛ فاغبياة البشرية ال حياكفيها ركح سة ال ف ىي دارإلنساف اع

كلعل من ف، إذ أف البيت اػبإب من الناس يكوف خربا. مازلف ىو اؼبكاف كافاإلنساكاألمكنة ىي البشر. إذف 
اعبدير ىنا  أف نتساءؿ أيهما أقدـ الزماف أك اؼبكاف؟ لقد أثبت التاريخ بأف اؼبكاف أقدـ من الزماف إذ أف السابق 
ىو الوعاء الذم وبتضن كل احتياجات اإلنساف اليومية. كأما الزماف فهو الساعات كاألياـ اليت وبسب ّٔا الناس 

اغبواس ألنو يشتمل على األشياء اغبسية كأما الثا٘ب فيتعذر إدراكو أعمارىم كتوارىبهم. فاألكؿ يبكن إدراكو ب
بطريقة مباشرة. أما الفضاء فهو أكرب مشولية كأعظم مساحة من الزماف كاؼبكاف. يقوؿ ميشيل ُب مقالتو عن أنبية 

 :106الفضاء

ّٔا بطريقة مباشرة "...الفضاء جسد الزمن كىو دبثابة الشكل الذم يعطينا البداىة عن األشياء اليت ال كبس 
 107كلكنها تنبثق ربت ما يبكن فهمو. الزماف ركح الفضاء، كىو البلمرئي الذم يعطي اغبيوية لتجاربنا".

الذم ىو اغبيز الذم تشغلو  الفضاء النصيكمن ىنا قسم أبو ىيف الفضاء باعتبار الوظائف اليت يؤديو إٔب 
أم ما لو الصور آّازية كما ؽبا  الفضاء الدالليما الثا٘ب فهو الكتابة باعتبارىا أحرفا طباعية على مساحة الورؽ. أ

ىو الذم لو ارتباط  الفضاء الجغرافي. ك108)2018-1930من أبعاد داللية حسب جينت الناقد الفرنسي (
كعبلقة كطيدة باؼبوقع اعبغراُب كىو الذم تيعٌت بو ىذه الدراسة. فيمكن القوؿ إف الفضاء وبتمل البعدين الزما٘ب 
كاؼبكا٘ب معا أك الزمكا٘ب كإف كاف مصطلح اؼبكاف كاؼبكانية كالزمكانية قد تطور بتأثَت علم السرد كال سيما 

ُب االنفتاح أك اغبيز ُب التحديد كالتضييق كاالتساع كالشمولية كتداعيها  إقبازات غريباش إٔب مصطلح الفضاء

                                                           
 ترصبيت اػباصة للنص اإلقبليزمىذه  106

107
 Mitchell, W. J. T. "Spatial Form in Literature: Toward a General Theory, (Critical Inquiry 6, no. 3, 1980), 

545. Accessed April 11, 2020. www.jstor.org/stable/1343108. 
108

،(سوريا: ؾبلة جامعة تشرين للدراسات كالبحوث العلمية، سلسلة اآلداب العريب اؼبعاصرصباليات اؼبكاف ُب النقد األديب ، أبو ىيف عبد ا   
 .128، 2005)،1(27كالعلـو  اإلنسانية، آّلد 
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إذا فالفضاء ُب العمل اإلبداعي أيا كاف نوعو "ىو اغبيز الزمكا٘ب الذم تتمظهر فيو الشخصيات  .109النصية
ية كاألشياء ملتبسة باألحداث تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤية الفلسفية كبنوعية اعبنس األديب كحبساس

. فالفضاء اؼبكا٘ب يبكن االعتبار بأنو الساحة اليت فيها تتمظهر األحداث ُب العمل اإلبداعي، كىو 110الكاتب"
أيضا العمود الفقرم لربط أجزاء العمل األديب بعضو ببعض. عبلكة على ذلك، الفضاء اؼبكا٘ب جزء من مكونات 

أك قصة أك شعرا أك غَت ذلك. كىو ما يستند كيتكئ العمل األديب إذ ال ىبلو أم عمل أديب منو سواء كاف ركاية 
عليو اؼببدع ُب عملية اإلعراب عن خواطره كعواطفو اؼبتعددة حيث يضفي على النص صباليات بالغة التأثر دبا 

 وبتضن من معاف كدالالت كألفاظ سلسة.

 األمكنة في  مقامات عبد الباري أىمية 

عبد البارم. فكما تصٌدر أغلب اؼبقامات السابقة عليها بعناكين لعب الفضاء اؼبكا٘ب دكرا مهما ُب مقامات 
، كغَتىا ُب يةدادلبغ، كالغوطية، كامشقيةدل، كايةدرإلسكن، كايةرلمعكاأمكنة عامة كاؼبقامة الصنعانية، كاغبلوانية، 

اعبوسية...إْب. مقامات اغبريرم، فكذلك عىٍنوفى عبد البارم مقاماتو بأظباء األمكنة كاإلبادنية، كالصكوتوية، ك 
كتشتمل كسوة العارم على ثبلثُت مقامة كيبكن أف تيعد األمكنة ُب مقامات عبد البارم  اللبنة كاألداة السردية 
اليت من خبلؽبا تتشكل الشخوص كتتفاعل مع األحداث. كدبا أف اؼبكاف بشكل عاـ رمز للوجود كعبلمة على 

بد البارم ُب مقاماتو ككشفت أبعادا كثَتة ُب سبثيل كتصوير الكينونة. فقد استدعت األمكنة اليت استخدمها ع
فبارسة اؼبقامة  ُب أصباغ ـبتلفة. فالتجوالت كاألسفار من بلد كمن مكاف إٔب آخر، كما ىو شأف ركاة اؼبقامات، 

 أبرزت أشكاال كثَتة من األشكاؿ اليت تنبثق ُب ظل اؼبقامة. 

تبار اؼبقامة اغبصانية من ضمن مقامات عبد البارم على عسكت تنقبلت كأسفار الراكم على إمكانية اع
اكتشاؼ اللغوم الذم وبفظ أظباء أصوات الناس بأشكاؽبا اؼبتنوعة. عنوىفى الكاتب ىذه اؼبقامة باغبصانية لوصية 

أتاح لو فرصة اللقاء مع  112. فسفره إٔب مدينة إجيشى111كالد الراكم دبمارسة ركوب اغبصاف ُب كل سفر يريده
أيب خالد اإلباد٘ب، بطل الركاية، ُب قصر اؼبلك حيث ذبمع البلغاء كالفصحاء. كىذا وبيلنا إٔب شيء مهم ُب 
قضية الفضاء اؼبكا٘ب كىو أف ُب اؼبقامات ما يبكن تسميتو باؼبكاف العاـ أك الرئيسي كاؼبكاف اػباص. فمدينة 

ل اؼبكاف اػباص ُب ىذه اؼبقامة مبلحظة نقدية ىامة فيم ىبص الفضاء اػباص إجيشى ىو اؼبكاف العاـ كالقصر يبث

                                                           
 .127اؼبصدر نفسو،   109
 .125 اؼبصدر نفسو،  110
 .101 )،2018،كالوسائطدار البيدخ للطباعة  :إبادف)، كسوة العارم ُب مقامات عبد البارمأديتنجي عبد البارم ،  111
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كالفضاء العاـ!. إذا، رحلة الراكم إٔب ىذه اؼبدينة أسفرت عن تقدٙب اؼبقامة كمخزف ؼبعرفة أظباء أصوات الناس ُب 
 شخصية أيب خالد اإلباد٘ب حيث أنشد ُب أبيات منها:

 113لتعوقهقهة صهصهة دعدعو## خببخة زىزىة ف

فالدكر الذم تلعبو اؼبقامة ىنا يكمن ُب اؼبكاف الذم أحالنا إليو الكاتب حينما احتضن ىذا اؼبكاف اغبدث الذم 
أبرز ظبة كوف ىذه اؼبقامة اغبصانية ذاكرة لغوية. كمن اعبدير باؼببلحظة أف ىذه السمة ليست ُب ىذه اؼبقامة 

عدة ُب مقامات عبد البارم. كلعل اؼبقامة اليت أظباىا  فحسب كإمبا كرد العديد من ىذه األشكاؿ ُب مواضعى 
رحلة الراكم إٔب أرض أفريقيا كقدكمو على الكاتب بالعجوزية من األمثلة اؼبناسبة ُب ىذا اؼبقاـ. فقد جاء فيها 

أناس كىم باكوف. سأؽبم عن سبب بكائهم، فكاف جوأّم موت عجوز ؽبم. كىذا الذم فتح باب مناظرة مثَتة 
اؼبقامة. أثارت اؼبناظرة تساؤالت عن معا٘ب كلمة "عجوز" ُب اللغة العربية. قاـ أحد اغباضرين كذكر ستة  ُب ىذه

كعشرين معٌت ٍب استسلم معٌلبل على أنو ال يعرؼ غَت اؼبعا٘ب اليت ذكر. كىنا يقدـ الكاتب شخصية بطل اؼبقامة 
. كىنا 114تسعة كأربعُت معٌت لكلمة "عجوز"الذم ظهر بلقب الشيخ فقاـ كأخذ ينشد ُب أبيات شعرية تتضمن 

يبكن القوؿ بأف الكاتب كٌظف ىذا اؼبكاف (أرض أفريقيا) ُب عملية فنية تصنع فضاء لغويا ك شاعريا ُب نفس 
الوقت دبا يضفي على نص اؼبقامة صباليات ترتبط بأحداثها. فالبحث ُب أنبية كعبلقة اؼبكاف كاألحداث ُب 

كال أبالغ إذا ارتأيت   .115ثا ذا نتيجة دقيقة كما نصَّت بذلك الناقدة اإليطالية أكرسيٍتالعمل األديب يتيح لنا حب
أف عبدالبارم حاكؿ من خبلؿ ىذه اؼبقامة ؿباكاة اغبريرم كلكن ُب فضاء يتناسب مع بيئتو النيجَتية ُب ىوية 

 مزدكجة بُت العركبة كالعجمية (النيجَتية). 

ؼبقامات كالدكر الذم يلعبو يسوقنا إٔب بعد آخر كىو تقدٙب اؼبقامة كذاكرة أدبية. حوارنا عن أنبية اؼبكاف ُب ىذه ا
كيتجلى ذلك ُب مناسبات عديدة ُب مقامات عبد البارم نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ اؼبقامة اغبكمية. فقد جاء 

". 116مدرسة كاسعةفيها قوؿ الراكم: "... بينما أطوؼ ُب مدينة جوس بعد مغادرة بلدة الغوس، إذ صادفتي 
من ظبات الراكم. كمن ٍب وبيبلف إٔب فضاءات مكانية تكمن  -كما سبقت اإلشارة إٔب ذلك-فالسفر كالًتحاؿ

فيها سبظهيرات فبارسة اؼبقامة ُب أصباغ عديدة. مكاف ىذه اؼبقامة (أم اؼبقامة اعبوسية) تضمن ذاكرة أدبية حيث 
 ءت فيها البيت التإب:تىذىٌكر بقصيدة بانت سعاد اؼبشهورة كاليت جا

                                                           
 .103 )،2018دار البيدخ للطباعة كالوسائط، :إبادف)، كسوة العارم ُب مقامات عبد البارمأديتنجي عبد البارم ،   113
 .43-29اؼبصدر نفسو،  114

115
 Orsini, F. The Multilingual Local in World Literature, (Comparative Literature, 2015; 67 (4): 351. 

Accessed April 13, 2020 from https://doi.org/10.1215/00104124-3327481. 
116
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 117كانت مواعيد عرقوب ؽبا مثبل## كما مواعيدىا إال األباطيل

للعثور على أبيات شعرية يكوف آخر  -بعد قراءة مقدمة ديواف-وبكي أحد التبلميذ ُب ىذه اؼبقامة عن ؿباكلتو
ن الصدر كالعجز حرفا البيت األكؿ أكؿ البيت الثا٘ب كىكذا حىت آخر القصيدة ٍب يكوف اغبرؼ األخَت ُب كل م

كاحدا. باءت ااكلة بفشل بعد أف كعد صاحب الديواف قػيرَّاءه باإلتياف بنوع تلك األبيات. فجاء كصف 
. فاؼبكاف ىنا وبمل ُب فضائو الرحب إبداعات عبد البارم ُب 118صاحب الديواف بأف "كعده كعد عرقوب"

 قصائد العصر اإلسبلمي.رؤيتو األدبية اليت تكشف لنا ذاكرة أدبية لبيت من 

يركم لنا الراكم ركاية أخرل ُب اؼبقامة العركضية أنو جاءه جاره الكرٙب كالوُب الذم بينو كبينو مودة كعبلقة متينة 
كأخربه بظهور أديب كلغوم دبدينة إبادف كجدير ّٔما زيارتو. ٍب يبدأ بعد ذلك الرحلة إٔب مكاف يلوح فيو بيعد آخر 

سفر كما ىو اؼبألوؼ ُب شخصية الراكم آّاىد بن اؽبادم. فيقوؿ : "... كجٌهزنا اػبيل كرحلنا من اؼبقامة؛ يبدأ ال
حىت كصلنا، كبواد قرب سوقها نزلنا، كإذا ميناد ينادم إٔب ناد، قائبل فليأت إٔب النادم من كاف إٔب األدب 

اؼبكاف، ينبغي اإلشارة إٔب  "  كقبل أف نأٌب إٔب التمثيل الذم حاكؿ الكاتب ىنا من خبلؿ ىذا119ظمآف...
كسيلة النقل اليت استعملها اؼبؤلف ُب ىذه اؼبقامة. فعند إمعاف النظر ُب قولو: "كجهزنا اػبيل كرحلنا" يبكن  أف 
نتسائل ؼباذا استخدـ الكاتب "اػبيل" كوسيلة للنقل كٓب يستخدـ كسائل النقل اغبديثة كالسيارة كاغبافلة كغَتنبا؟ 

و ااكاة ؼبقامات اغبريرم كاؽبمذا٘ب أك غَتنبا؟ كؼباذا عبأ الكاتب إٔب معايشة القركف الغابرة ىل السبب ُب ىذا ى
ُب فبارستو النصية كٓب يباشر قرنو الواحد كالعشرين الذم كتب فيو اؼبقامة؟  لعلنا نعود إٔب اغبوار عن أنبية اؼبكاف 

ب ُب مدينة إبادف ككجدكه قائما بُت الناس يلقي الدرس ُب ىذه اؼبقامة. كصل الراكم كجاريه إٔب ذلك البليغ األدي
ُب علم العركض. كىنا ندرؾ مناسبة تسمية الكاتب ىذه اؼبقامة بالعركضية. ذكر األديب األبيات الشعرية اليت 
نظمها صفي الدين اغبلي لضبط أحبر الشعر. ٍب عقب ذلك دبا يبكن تسميتو بنوع من التجديد كاإلبداع حيث 

 ذبمع أحبر الشعر. نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ:  -نظمها ىو بنفسو-قاؿ قصيدة 

 كل البسيط سيطول ينقضي األمل ## مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلي 

 120من كاف يغلب نفسو ىو كامل  ## متفاعلن متفاعلن متفاعلن
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سبثل اؼبقامة  فذٍكر النادم الذم ىو مكاف التجمع إللقاء الدرس ُب علم العركض يكشف لنا بعدا مهما ُب 
كذاكرة عركضية، إف صح التعبَت.  كمن ىنا نستطيع أف نستنتج كيف استطاع الكاتب إبداع ىذا اغبدث كربطو 
باؼبكاف اؼبناسب حىت ييلهم القارئ بأف ىذه األحداث ال يبكن كقوعها بدكف ىذه األمكنة. كىذا الذم يربز لنا 

الراكم آّاىد بن اؽبادم، كالبطل أبو خالد اإلباد٘ب  بكل كضوح أف ىذه الفضاءات اؼبكانية ىي اليت جعلت
يتمثبلف بصور عديدة  ترتبط حباالت نفسية كإحساسية خاصة لتتناسب مع طبيعة اؼبكاف.  فتارة يظهر البطل  
كاألديب الذم يتكلم بكل فصاحة كيراعة؛ كتارة يتقمص شكل الواعظ الناسك؛ كُب حُت آخر يتمظهر سبظهر 

ىو الذم يدير عجلة األحداث. فبل  -كما رأينا-ـو اللغوية كعلم العركض كالببلغة كغَتىا. فاؼبكافاؼبتفنن ُب العل
مندكحة من أف سبكن عبد البارم من خبلؿ مقاماتو صنعى مكاف مناسب مع األحداث كاألحداث اليت تتناسب 

 مع اؼبكاف. 

 الخالصة والخاتمة

العريب ُب القرف العاشر اؼبيبلدم كازدىر بعد ذلك على يد األدباء  بدأ بديع الزماف اؽبمذا٘ب فن اؼبقامة ُب األدب
بعد حىت القرف العشرين. كبسب إقباؿ علماء نيجَتيا على اللغة العربية تعلما كتعليما منذ ظهور اإلسبلـ فيها، 

بد البارم انكب كثَت منهم على تعليم كتعلم مقامات اغبريرم فبا أسفر عن ظهور مقامات عربية نيجَتيا. كاف ع
 من أبرز أكلئك األدباء النيجَتين الذين ألفوا ُب ىذا الفن األديب. 

كإذ تركز ىذه الدراسة على النظر ُب أنبية الفضاء اؼبكا٘ب ُب مقامات عبد البارم كهنجو ُب ربط العبلقة بُت 
قامة.  كمن ٍب ًب اؼبكاف كاألحداث، تكشفت الدراسة أيضا عن األبعاد اليت استخدمها الكاتب ُب تقدٙب اؼب

تسليط الضوء على ماىية الفضاء اؼبكا٘ب كأنواعو كالوظيفة اليت يؤديها ُب العمل األديب أيا كاف جنسو. عقب 
ذلك تطبيق دراسة اؼبكاف ُب أربعة  من مقامات عبد البارم كىي اغبصانية، كالعجوزية، كاغبكمية، كالعركضية. 

اؼبقامات أف الكاتب يبكن القوؿ بأنو قبح ُب استخداـ األمكنة  ذبلى من خبلؿ دراسة أنبية اؼبكاف ُب ىذه 
كفضاء لتقدٙب اؼبقامة كمخزف لغوم ُب اؼبقامة العجوزية حيث ذكر بطل اؼبقامة معا٘ب ـبتلفة لكلمة "عجوز"؛ 

مة  ككذاكرة أدبية ُب اؼبقامة اعبوسية ؼبا أحاؿ النص إٔب بيت من قصيدة "بانت سيعاد"؛ ٍب  قدـ الكاتب  اؼبقا
كوعاء لعض أبواب علم العركض ُب اؼبقامة العركضية كل ذلك من خبلؿ ذبواؿ الراكم كأسفاره من مكاف إٔب 

 آخر. كىذا كلو يشَت إٔب أف لدراسة اؼبكاف حضورا بالغا كتأثَتا كاضحا ُب البناء كالتعبَت كالتصوير.
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 أىم النتائج والتوصيات

 اغبريرم ُب ىذه اؼبمارسة األدبية كذلك ُب مبط يتناسب مع  يبكن القوؿ بأف عبد البارم قبح ُب ؿباكاة
 بيئتو اليت يعيش فيها.

  الفضاء اؼبكا٘ب يبكن اعتباره العجلة اليت تدير األحداث حيث ييلهمنا الكاتب بأف ىذه األحداث ال
 يبكن كقوعها بدكف ىذه األمكنة.

 ل آّتمع السيما ُب جنوب نيجَتيا.ضركرية فتح آفاؽ جديدة ُب اؼبمارسة األدبية تعكس معاعبة مشاك 
 .تشجيع الكتابة اإلبداعية من قبل اؼبؤسسات اؼبعنية كاعبامعات الوطنية ككزات التعليم ُب الدكلة 
  اإلعراض عن االنكباب اؼبفرط على قرض الشعر من قبل معظم األدباء النيجَتيُت كالعناية بكتابة

 الركايات كالقصص القصَتة.  
  تنظيم مسابقات ُب الكتابة اإلبداعية بالعربية ُب نيجَتيا األمر الذم يسعى لتعزيز ركح كتابة الركايات

 كالقصص ذات الطابع النيجَتم 
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 .1968آدـ عببد ا األلورل، مصباح الدراسات األدبية ُب نيجَتيا، بدكف ناشر،  

أديتنجي عبد البارم ، كسوة العارم ُب مقامات عبد البارم، دار البيدخ للطباعة كالوسائط: 
 .2018إبادف،

موسوعة قصص كنوادر العرب، القاىرة: دار الكتب العلمية،  مشس الدين، إبراىيم، قصص العرب:
2013. 

عز الدين أديتنجي، اذباىات ُب اؼبقامة العربية النيجَتية: مقامات األلورم مبوذجا،اؽبند:ؾبلة العاصمة، 
 .2016قسم اللغة العربية، كلية اعبامعة،

 .1998ارؼ، غبلدنتشي، شيخو.، حركة اللغة العربية ُب نيجَتيا،مصر: دار اؼبع

كليطو، عبدالفتاح، اؼبقامات: السرد كاألنساؽ الثقافية، ت.عبد الكبَت الشرقاكم، الدار البيضاء اؼبغرب: 
 .2001دار توبقاؿ للنشر، 

 اؼبراجع األجنبية

Mitchell, W. J. T., "Spatial Form in Literature: Toward a General Theory, Critical 

Inquiry 6, no. 3, 1980. Accessed April 11, 2020, www.jstor.org/stable/1343108. 



 

194 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 
 المظاهر الداللٌة واالشتقاقٌة للحلم فً القرآن الكرٌم
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121
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122
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123

 

 الملّخص

البشر، فباغبلم هتدل النفوس كيتعقل اإلنساف كذبتمع القلوب، كباغبلم تتآلف اغبلم طبيعة أكدعها ا ُب عقوؿ 
النفوس، كىي من اؼبعا٘ب السامية اليت تطرؽ إليها القرآف ُب آياتو الكريبة، كحثَّ عليها نبينا ؿبمد صلَّى ا عليو كسلم ُب سنتو. 

للحلم ُب القرآف الكرٙب من خبلؿ التعرُّؼ على أنبيّْة ىذه اؼبفردة، كما  هتدؼ ىذه الدراسة إٔب تقصّْي اؼبظاىر الدالليّْة كاالشتقاقيّْة
ؽبا من قيم كمعاًف ُب اإلسبلـ، كبياف داللة كلّْ صيغة من تلك الصيغ كداللتها على اؼببالغة كالثبوت، أك االشًتاؾ، كما أشبو 

دل ىذه الصيغ كمقارنتها دبا كرد من نفس مادهتا على ذلك، كذكر صباليات التعبَت القرآ٘ب ُب العدكؿ عن الصيغ القياسية إٔب إح
الصيغة القياسية مثل: اغبلم، اغبليم، اعبنلم، كاألحبلـ. كقد رجع الدارسوف إٔب أمهات الكتب ُب علم الداللة كالصَّرؼ كاللغة 

قـو عليها، كمستنده يعضّْد ما كالتفسَت ؼبعرفة ما قاؿ أىل العلم ُب دالالت ىذه الصيغ؛ لتكوف ؽبذه الدراسة تأصيبل كأصواله ت
تنتجو كتذىب إليو. تنحصر مشكلة البحث ُب، اؼبظاىر الداللية كاالشتقاقية للحلم ُب القرآف الكرٙب، كالوقوؼ على اشتقاقاهتا 

را سة من كوف اغبلم من اؼبتعددة، كأثر ىذه اؼبشتقات ُب إثراء اؼبعا٘ب كاتّْساعها من خبلؿ السّْياؽ ُب النظاـ اللغوم. تنبع أنبيّْة الدّْ
ستخدـ القيم الرفيعة اليت حثَّنا عليها ا تعإب ُب القرآف الكرٙب ُب مواضع عديدة، كدلل على أنبيّْتها، كلئليفاء دبتطلَّبات الدراسة ا

ريف لفظي الدارسوف اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يعتمد على كصف الظاىرة. تتألف الدراسة من أربعة ؿباكر: اور األكؿ: تع
الدّْاللة كاالشتقاؽ، اور الثا٘ب: مفهـو اغبلم ُب اللغة كاالصطبلح، كاور الثالث: بياف اؼبعا٘ب اؼبتعددة للحلم عند مفسرم 

 كمن أىم النتائج .القرآف الكرٙب. أمَّا اور الرابع: ينحصر ُب بياف اؼبشتقات اليت كردت منها ُب القرآف، كأثر ذلك ُب تعدد اؼبعٌت
ؽبذه الدراسة تتمثل ُب اتصف ا تعأب ّٔذه الصفة على ما يليق جببللو، كتدؿ ىذه الصفة على اغبكمة كعدـ الطيش من خبلؿ 

 داللتها اللغوية ُب السياؽ. كمن أثار ىذه الصفة تكسب اؼبرء ؿببة ا. كؽبذه الصفة أبعاد داللية كاشتقاقية كاغبليم كاغبلم.
Abstract 

Farsightedness is the nature that created by Allah in the mind of mankind so with it, people can be 

calm, sensible and social which consider as main Holly Quran and Sonnad principles. The study aims at making 

inquiry on the derivation and the semantic of the farsightedness in Quran, its importance and meaning in Islam 

and how this vocabulary comes in different contexts and imagery as to compare it with other contexts included 

the word farsightedness such as farsightedness, generous and dreams. Researchers have searched references in 

semantic, morphology, language and interpretation to know what says on the semantic of theses contexts as to 

make the study meaningful and logical. The importance of the study centers around the farsightedness is one of 

high values which Allah stressed in Quran in some verses and explained its importance. The study adopts the 

                                                           
يبيل: ا، أستاذ علم اللغة اؼبساعد. جامعة اؼبلك خالد. كلية العلـو كاآلداب دبحايل عسَت.  قسم اللغة العربية. اؼبملكة العربية السعودية 121

haahahmed@kku.edu.sa 
 fedailahmad38@gamil.comأيبيل:  أستاذ اؼبشارؾ ُب علم اللغة، جبامعة اإلماـ اؼبهدم، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية. قسم اللغة العربية.  السوداف. 122

 mozamil.abdeen194@gamil.comايبيل:  ،أستاذ التفسَت اؼبساعد، جبامعة اإلماـ اؼبهدم/كلية الًتبية. قسم الدراسات اإلسبلمية. السوداف 123
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descriptive analytical method. The study consists the definition of semantics and derivation. The concept of 

farsightedness in the language and use. Highlighting the various meanings of farsightedness according to the 

holy Quran interpretation. The derivation of the word in Quran and its effect on the different meanings. The 

findings of study as Allah has the same trait for his greatness.The word farsightedness denotes wisdom not 

rashness through its context in the language. This trait makes a man acquires Allah satisfy.This trait has the 

dimension of derivation and semantic.  

 المقدمة
فبل ىادم لو، إف اغبمد  كبمده كنستعينو، كنعوذ بو من شركر أنفسنا، من يهده ا فبل مضلَّ لو، كمن يضلل 

كنشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، كنشهد أف ؿبَّمدان عبده كرسولو. فبقراءتنا للقرآف الكرٙب كالسِّنة 
اؼبشَّرفة لفت نظرنا كثرة ذكر كلمة (اغبلم)، فرجعنا إٔب معاجم العربية كاؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرٙب 

لت اغبلم كدالالهتا كمشتقاهتا، كما كإهٌنا جاءت عند اؼبفسرين كأىل اللغة فوجدنا حشدان من اآليات اليت تناك 
 دبعاف كدالالت متعددة على حسب ما يقتضيو السياؽ القرآ٘ب فبا راؽ لنا أف ننحو ىذا اؼبنحى ُب دراستنا ىذه.

يوفقنا ُب خدمة كتابو  فإف كفقنا فذلك فضل من ا كتوفيقو، كإف أخفقنا فمنّْا كمن الشيطاف كأسأؿ ا تعأب أف
 اعبليل كفهم معا٘ب.

 أىداف الدراسة:

 هتدؼ الدراسة إٔب اآلٌب:

تقصّْي اؼبظاىر الداللية كاالشتقاقية للحلم ُب القرآف الكرٙب من خبلؿ التعرؼ على أنبية ىذه اؼبفردة، كما ؽبا  -1
 من قيم كمعا٘ب ُب اإلسبلـ.

 ها على اؼببالغة كالثبوت، أك االشًتاؾ، كما أشبو ذلك.بياف داللة كل صيغة من تلك الصيغ، كداللت -2

ذكر صباليات التعبَت القرآ٘ب ُب العدكؿ عن الصيغ القياسية إٔب إحدل ىذه الصيغ كمقارنتها دبا كرد من  --3
 نفس مادهتا على الصيغة القياسية مثل: اغبلم، اغبليم، اغبليمُت، الرضبة، كاغبلماء. 

در كاؼبراجع ُب اللغة كعلم الداللة كالصرؼ كالنحو كالتفسَت ؼبعرفة ما قاؿ أىل العلم الرجوع إٔب أمهات اؼبصا-4
 ُب دالالت ىذه الصيغ؛ لتكوف ؽبذه الدراسة أصوؿه تقـو عليها، كمستنده يعضد ما تنتجو كتذىب إليو.

 مشكلة الدراسة: 

كاالشتقاقية كالتفسَتية للحلم ُب القرآف  تنحصر مشكلة الدراسة ُب السؤاؿ الرئيس التإب: ما ىي اؼبظاىر الداللية
 الكرٙب؟ 
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 كيتفرع منو سؤاالف:

 ما اؼبعا٘ب اليت يدؿ عليها مصطلح صفة اغبلم كمشتقاتو ُب القرآف الكرٙب؟-أ

 ما اذباىات كآراء اللغويُت كاؼبفسرين حوؿ اؼبظاىر الداللية كاالشتقاقية للحلم ُب القرآف الكرٙب؟ -ب

 أىمية الدراسة:

أنبيّْة الدراسة من كوف اغبلم كلمة جامعة مانعة جاءت ُب القرآف بعدَّة اشتقاقات كبوجوه كثَتة من اؼبعا٘ب كال تنبع 
شك أف ؾبيئها حاكية لشىت اؼبعا٘ب داللة على عظمتها كخطورة شأهنا كمكانتها الرفيعة عند اؼبؤب عزَّ كجلَّ كنبيو 

 مر.الكرٙب كقد جاءت ىذه الدراسة لتتقصَّى ىذا األ

 منهج الدراسة 

 لئليفاء دبتطلبات الدراسة استخدـ الدارساف اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يعتمد على كصف الظاىرة كربليلها

 
 المبحث األول: مفهوم الدالالت لغة واصطالحاً 

كأف اؼبصطلح ىو  ،)124( معرفة اصطبلحات أىلو“ال شك ُب أف من أىٌم الطرؽ اؼبوصلة إٔب العلم 
اؼبصطلح ” بل إذا شئنا اغبقيقة فإف ،)125( اللبنة األكٔب من كل علم، دبا ىو مدار كل علم، بو يبدأ كإليو ينتهي“

، كللعلم الشرعي منها خصوص أمُّ خصوص، من حيث  ىو العلم ذلك قوؿ هبرم ؾبرل القاعدة ُب صبيع العلـو
  كتنازا دبا ىو تصورات كقضايا كإشكاالتينفرد فيو اؼبصطلح دبىيػّْزىاتو ذبعلو أكثر ا 

دبزيد توضيح كبفهم ” الداللة“كدبا أننا نتحدث عن داللة اللفظ على اؼبعٌت، فكاف من البلـز تناكؿ ىذا مصطلح 
 .)126( جديد، يربز أنبية التقسيم الدالٕب

) يدؿ داللة، كىو من مادة (دلل) فالدالالت ُب اللغة اليت تدؿ فيما  صبع داللة كىي مصدر لفعل (دؿَّ
اإلرشاد إٔب الشيء كالتعريف بو، كمن ذلك: دٌؿ عليو يدلو على الطريق، أم سدده إليو، كُب التهذيب  تدؿ على

  )127( الداؿ على اػبَت كفاعلو” ، كمن آّاز”دللت ّٔذا الطريق داللة: عرفتو“

                                                           

 1/97، 1ـ.) ط.2001ىػ/1422اؼبوافقات. الشاطيب. ربقيق الشيخ عبد ا دراز.. (لبناف، دار الكتب العلمية(124)
. 1الدراسات اؼبصطلحية كاؼبعهد العلمي للفكر اإلسبلمي. ط. دبعهداؼبصطلح األصوٕب عند الشاطيب. فريد األنصار (125) 
 .11ص. ،.ـ20044ىػ/1424
 ).60/ 2( ِاألظباء اغبسٌت ؿبمود عبد الرازؽ الرضوا٘ب ،ط(126)  

2000دار صادر بَتكت،  . (. لبناف1طدلل.  األفريقي. مادةلساف العرب. أبو الفضل صباؿ الدين ابن منظور  (127) (. 
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بفتح الداؿ ككسرىا كضمها،  ثبلث لغات: دىاللة كًداللة كدياللة كقد ذكر علماء اللغة ُب لفظ (داللة)
 .)128(كالفتح أقول 

 .فالداللة ُب اللغة إذف، تأٌب دبعٌت اؽبدم كاإلرشاد كاإلبانة
كوف اللفظ مىت أطلق فهم “أما اؼبعٌت اغبٌدم للمصطلح، فنجده عند علماء اؼبنطق، فجاء عنهم فيو: 

، كىو  )130(فظ على سباـ ما كضع لوداللة الل“أك قالوا عنو   )129(على الضرب” ضرب“منو اؼبعٌت مثل داللة 
” تعريفات اعبرجا٘ب“، كجاء ُب  )131(تعريف يغلب عليو طابع اغبد اؼبنطقي أكثر من طابع النظر ُب االستعماؿ 

، كالشيء  )132(كوف الشيء حبالة يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر ”ضبط دقيق ؼبفهـو الداللة، فعرٌفو بأنو: 
حبالة الباء للمبلبسة أم ملتبسا حبالة كىي العبلقة بُت الداؿ كاؼبدلوؿ، من كضع أك اقتضاء طبع ” الداؿ“ىنا ىو 

، فعبلقة الداؿ  )133(كيعم اللفظ كغَته ” اؼبدلوؿ“أك عقل، كاليت ىي سبب النتقاؿ اؼبعٌت، كبشيء آخر ىي 
 .كاؼبدلوؿ ىنا، ىي عبلقة تبلـز ُب اؼبعٌت

قصد األصوليوف باؼبعٌت اغبٌدم للمصطلح: الداللة الوضعية اللفظية، جاء ُب تعريف الزركشي: بينما 
كمعناىا موجبيتو زبيل … كوف اللفظ حبيث إذا أطلق فهم منو اؼبعٌت من كاف عاؼبا بوضعو لو“الداللة عبارة عن 
 .)134(اللفظ لفهم اؼبعٌت 

 .من اللفظ مىت أطلق بالنسبة للعآب بالوضعكبذلك تكوف الداللة عند األصوليُت ىي فهم اؼبعٌت 
 

 المبحث الثاني: الحلم لغة واصطالحا
لغة: مصدر حلم فبلف أم صار حليما، كىو مأخوذ من ماٌدة (ح ؿ ـ) اٌليت تدٌؿ على ترؾ العجلة 

)  ، يقاؿ: حلمت عنو أحلم فأنا حليم، قاؿ ابن فارس: اغبلم خبلؼ الطٌيش، كقاؿ اعبوىرٌم اغبلم 135(
، كُب الٌتنزيل العزيز أىـٍ تىٍأميريىيٍم  (بالكسر) األناة، كقيل ىو: األناة كالعقل كىو نقيض الٌسفو كصبعو أحبلـ كحلـو

                                                           

 (128) ، اؼبطبعة اػبَتية القاىرة”.دلل” مادةانظر تاج العركس. مرتضى الزبيدم.  . 
 (129) اؼبعاىد. مصر. د.ت ة.مطبع21الرضبن. صانظر علم اؼبنطق القدٙب كاغبديث.، عبد الوصيف ؿبمد عبد  . 
(دار الكتب العلماء. : صباعة من .. ربقيقالسبكياإلّٔاج ُب شرح منهاج الوصوؿ إٔب علم األصوؿ. علي بن عبد الكاُب  (130) 

ىػ14044.تالعلمية. بَتك  .  (1/204  
جامعية  ة.أطركح85الزىرا٘ب. صبن أضبد صبعاف  عاشور. مشرؼللغوية ُب التفسَت عند الطاىر ابن انظر أثر الدالالت ا(131) 

 .ىػ14277-1426الدعوة كأصوؿ الدين. اؼبوسم  القرل. كليةلنيل الدكتوراه. جامعة أـ 
 1987 1الشؤكف الثقافية بغداد ط ر. دا62-61اعبرجا٘ب ص ف. الشري التعريفات(132) 
 1996.مكتبة لبناف.2/274اصطبلحات الفنوف. ؿبمد علي التهانوم.انظر كشاؼ (133) 
 .1994ىػ/1414الكتيب. ر.دا268الزركشي. صالبحر ايط ُب أصوؿ الفقو. بدر الدين (134) 
 ).93/ 2مقاييس اللغة البن فارس ((135) 
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صار حليما. كتقوؿ: ربٌلم (مشٌددا) أم تكٌلف اغبلم قاؿ  أىٍحبلميهيٍم ًّٔذا. كقولك: حلم (بالٌضٌم) وبلم حلما: أم
 اؼبتلٌمس:

 ربٌلم عن األذنُت كاستبق كٌدىم ... كلن تستطيع اغبلم حىٌت ربٌلما
كما تقوؿ: حٌلمو ربليما: أم جعلو حليما، كأحلمت اؼبرأة: إذا كلدت اغبلماء، كالٌرجل اٌلم: اٌلذم يعٌلم اغبلم. 

نامو وبلم حلما، إذا رأل رؤيا، كحلم وبلم حلما تأٌٗب كسكن عند غضب أك مكركه مع كيقاؿ: حلم الٌرجل ُب م
 .  )136(قدرة كقٌوة 

 الحلم اصطالحًا:
 اختلف ُب اغبلم اصطبلحا على أقواؿ أنٌبها:

 .  )137(األٌكؿ: قاؿ الرٌاغب: اغبلم ضبط الٌنفس كالطٌبع عند ىيجاف الغضب 
 .)138(قاـ عند شٌدة الغضب مع القدرة على ذلك الثٌا٘ب: قاؿ اعباحظ: اغبلم ترؾ االنت

الثٌالث: قاؿ اعبرجاٌ٘ب: اغبلم ىو الٌطمأنينة عند سورة الغضب، كقيل: تأخَت مكافأة الظٌآب (أم ؾبازاتو بظلمو) 
)139(. 

ُب الرٌابع: قاؿ ابن اؼبناكٌم: اغبلم ىو احتماؿ األعلى األذل من األدٗب أك رفع اؼبؤاخذة عن مستحٌقها باعبناية 
  )140( حٌق مستعظم. أك ىو رزانة ُب البدف يقتضيها كفور العقل

 درجات اغبلم
: اغبلم منو ما يكوف سجٌية كطبعا كمنو ما يكوف ذبربة كتكٌلفا، كمنو ما يكوف -رضبو ا تعأب -قاؿ ابن حٌباف  

، ٌٍب الٌتصرٌب،  ٌٍب الٌصرب، ٌٍب الٌرضا، ٌٍب الٌصمت، كاإلغضاء، مرٌكبا منهما معا، كأٌكؿ اغبلم: اؼبعرفة ٌٍب الٌتثٌبت، ٌٍب العـز
كما الفضل إاٌل للمحسن ؼبن أساء، فأٌما من أحسن إٔب اسن، كحلم عٌمن ٓب يؤذه، فليس ذلك حبلم كال 
إحساف، كالٌناس بالٌنسبة للمرء ضركب ثبلثة: رجل أعٌز منك كرجل أنت أعٌز منو، كرجل ساكاؾ ُب العٌز، 

، كعلى من ىو أعٌز منك جنف كعلى من ىو مثلك ىراش كهراش الكلبُت،  فالٌتجاىل على من أنت أعٌز منو لـؤ
كنقار كنقار الٌديكُت، كال يفًتقاف إاٌل عن اػبدش كالعقر كاؽبجر كال يكاد يوجد الٌتجاىل كترؾ الٌتجآب إاٌل من 

 سفيهُت، كقد قيل:
 سفيهافكما التَّجاىلي إالَّ ثوبي ذم دىنىسو    كليس يلبسيو إالَّ 

                                                           

/ 2بن فارس () ، كمقاييس اللغة ال1904 -1903/ 5) ، كالصحاح للجوىرم (981 -979/ 2) لساف العرب ((136) 
93.( 

 ) بالتعريف نفسو كلكنو ٓب يذكر الطبع261) ، كقد عرفو اؼباكردم (أدب الدنيا كالدين (129مفردات الراغب ( (137) 
 )23(األخبلؽ هتذيب (138) 
 )92التعريفات ((139) 
 ).146التوقيف على مهمات التعريف ((140) 
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فالواجب على العاقل إذا غضب كاحتٌد أف يذكر كثرة حلم ا عنو مع تواتر انتهاكو ؿبارمو كتعٌديو 
 حرماتو ٍبٌ وبلم كال ىبرجو غيظو إٔب الٌدخوؿ ُب أسباب اؼبعاصي.

رض ربتك، كلذلك قاؿ ؿبٌمد بن الٌسعدٌم البنو عركة ؼبٌا كٌٕب اليمن: إذا غضبت فانظر إٔب الٌسماء فوقك كإٔب األ
 .)141( ٍبٌ عٌظم خالقهما

 والحلم على ضربين:
أحدنبا: ما يرد على الٌنفس من قضاء ا من اؼبصائب اٌليت امتحن ا ّٔا عباده فيصرب العاقل ربت كركدىا كوبلم 

 عن اػبركج إٔب ما ال يليق بأىل العقل.
كاآلخر: ما يرد على الٌنفس بضٌد ما تشتهيو من اؼبخلوقُت فمن تعٌود اغبلم فليس دبحتاج إٔب الٌتصرٌب الستواء  

 .  )142(العدـ كالوجود عنده 
، كىالى وبىًٍبسي ًإنٍػعى  ىعىا٘ب ُب تػىٍفًسًَت اغبىًليًم أىنَّوي الًذم الى يػىٍعجىلي بًالعيقيوبىًة كىاالنًٍتقىاـً

صىةي اؼب مىوي عىٍن ًعبىاًدًه أًلٍجًل ذينيؤًًّم اكىخيبلى
ًطيعى، كىىيوى ذيك الصٍَّفًح مىعى القيٍدرىًة عىلىى الًعقىاًب 

ي
ا يػىٍرزيؽي اؼب بىٍل يػىٍرزيؽي العىاًصي كىمى

)143(. 
:  مىٍعٌتى ااًلٍسًم ُب حىقّْ اً تػىعىأبى

ًليمه) يػىٍعًٌت: أىنَّوي ذيك أىنىاةو الى يػى  )، كىقىاؿى 144ٍعجىلي عىلىى ًعبىاًدًه بػىعيقيوبىًتًهم عىلىى ذينيؤًًّم"(قىاؿى اٍبني جىرًيرو: "(حى
ابًًو لىوي"  ٍلًقًو، ُب تػىرًٍكًو تػىٍعًجيلي عىذى ًليمنا عىمٍَّن أىشىرىؾى كىكىفىرى بًًو ًمٍن خى : "حى ُب مىٍوًضعو

)145(. 
الفة األمر ٌٍب ال يستفزٌه : اغبليم: ىو اٌلذم يشاىد معصية العصاة كيرل ـب-رضبو ا تعأب -قاؿ الغزإبٌ 

غضب، كال يعًتيو غيظ، كال وبملو على اؼبسارعة إٔب االنتقاـ مع غاية االقتدار عجلة كطيش كما قاؿ تعأب كىلىٍو 
ييؤاًخذي اللَّوي النَّاسى ًبظيٍلًمًهٍم ما تػىرىؾى عىلىٍيها ًمٍن دىابَّةو 
 )146(  . 

معناه: الٌصبور: كقيل: ىو اٌلذم ال يستخٌفو  -كقاؿ ابن منظور ُب معناه: كاغبليم ُب صفة ا عٌز كجلٌ 
 ..)147(عصياف العصاة كال يستفزٌه الغضب عليهم، كلكٌنو جعل لكٌل شيء مقدارا فهو منتو إليو 

                                                           

 الطبعة:دار الوسيلة للنشر كالتوزيع، جدة ، الناشر: عليو كسلم، صلى ا -نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرٙب (141) 
 1736 /5 الرابعة،
 ) بتصرؼ.214 -208ركضة العقبلء ((142) 

 (143) والمقصد  ،( 45وتفسٌر أسماء هللا الحسنى للزجاج )ص:  ،( 72األسماء والصفات للبٌهقً )ص:  

(.94)ص:  1987،  1قبرص ،ظ –األسنى، محمد بن محمد الغزالً أبو حامد ،الجفان والجابً   

 (144)  الطبعة:جامع البٌان فً تأوٌل القرآن ، محمد بن جرٌر ، أبو جعفر الطبري، مؤسسة الرسالة ، 

(.327/ 2م ،) 2000األولى ،   

 (145) (.95/ 22المرجع السابق )   

 من سورة النحل. 61) ، كاآلية 103شرح معا٘ب أظباء ا اغبسٌت ( اؼبقصد األسٌت ُب(146) 
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ستحٌقُت. ٌٍب قد يعٌذّٔم، كقد كقيل حلم ا: ىو تأخَته العقوبة عن اؼبستحٌق ؽبا، فيؤٌخر العقوبة عن بعض اؼب
 .)148(يتجاكز عنهم، كقد يعٌجل العقوبة لبعضهم 

 عند مفسري القرآن الكرٌمالمتعددة للحلم المحور الثالث بٌان المعانً 

حيسن اػبيليق قمة ما يتمناه العبد يـو القيامة أف ييبعث ُب زمرة حسن اػبلق. كما من شيء أثقل ُب ميزاف 
سن كصاحب اػبلق اغبسن ليبلغ حبسن خيلقو درجة الصائم الذم ال يفطر كالقائم الذم ال العبد من اػبيليق اغب

اػبلق اغبسن يذيب اػبطايا كما يذيب اؼباء اعبليد كاػبلق السيء يفسد العمل كما ” يفًت. كُب اغبديث الشريف:
(كإنك لعلى  سبلـ ُب قولو تعأبكما مدح ا تعأب نبٌيان كما مدح اؼبصطفى عليو الصبلة كال”. يفسد اػبل العسل

خلق عظيم). كاغبًلم بكسر اغباء قمة حسن اػبلق. إذا بلغ العبد مرحلة أف يكوف حليمان فقد صبعت لو كل 
 عناصر حسن اػبلق.

كاغبلم اؼبقصود ىنا ىو ما كاف حلمو حلم اقتدارو كعزةو كشرؼو ال اغبلم الذم يؤدم: إٔب الذؿً كاؼبهانًة 
 ففرؽ بُت اغبلمُت كما قيل:    )149( كاغبقارة

 كل حلم أتى بغَت اقتدار ... حجة الجئ إليها اللئاـ
 باؼبعٌت ابتداءن  التفسَتم بالتحليل كأتناكؽبىا ثوابو كتيبُتّْ  اغبلم على ربثُّ  اليت اآلياًت  كُب ىذا اور أبُت

 بعدىا كما قبلها دبا -الدراسة لَّ ؿب- اآلية عبلقة توضيح ٍب ،-كيجد إف- النزكؿ سبب ذكر مع آية لكلّْ  العاـ
 .السياؽ من كموضعها الكريبة آلياتا من

 :عند مفسرم القرآف الكرٙباؼبتعددة للًحلم بكسر اغباءفمن اؼبعا٘ب 
 اؼبعٌت األكؿ: الصرب

ره قاؿ تعأب: (كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا دبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو  أكؿ مراحل حسن اػبلق الصرب يػٍ كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ؽبىيوى خى
[ غضب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حُت مثلوا حبمزة كقاؿ: (ألمثلٌن ّٔم). فندب 126لًلصَّاًبرًينى{ ]النحل: 

إٔب كظم ىذا الغيظ كالصرب عليو، كالكف عن فعل ما ذكر أنو يفعلو من اؼبثلة، "عن أىب ىريرة قاؿ: أشرؼ النيب 
لم على ضبزة فرآه صريعا، فلم ير شيئا كاف أكجع لقلبو منو، كقاؿ: كا القتلن بك سبعُت صلى ا عليو كس

كإف عاقبتم فعاقبوا دبثل ما عوقبتم بو كلئن صربًب ؽبو خَت للصابرين فقاؿ رسوؿ ا صلى ا  -منهم، فنزلت 
 " .)150( عليو كسلم: بل نصرب يا رب

                                                                                                                                                                                     

 .145 /12 لساف العرب ،البن منظور ،(147) 
 )182/ 1األظباء اغبسٌت، البن منظور ((148) 
 310 /2 بَتكت، –ابن قيم اعبوزية= دار الكتاب العريب  -مدارج السالكُت (149) 
أسباب نزكؿ القرآف، دار الباز للنشر كالتوزيع عباس أضبد الباز مكة  بن أضبد ا النيسابورم علي،  ق) 468الواحدم((150) 

 192اؼبكرمة، ص: 



 

201 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

حينئذ نقوؿ إف الصرب ىو أكؿ مراحل الصعود أب حسن اػبلق كيتدرج الصرب ُب كثَت من القضايا   
(كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ  الكامل الذم ىو اغبًلم.، كمن أنواع الصرب: الصرب على االعتداء اؼبادم، كاالعتداء اؼبعنوم

 الصرب (ذلك إف) ينتصر، فلم (كغفر صرب كؼبن) الشورل). قاؿ البغوم: (43ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً اأٍليميوًر (
 يؤتى الصابر الزجاج: قاؿ ّٔا. ا أمر اليت األمور من مقاتل: قاؿ كجزمها. حقها (األمور عـز ؼبن) كالتجاكز،

 .   )151( عزما أًب الثواب ُب فالرغبة الثواب، بصربه
أجوافهم، كىذا كمعٌت قولو: }كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى{ الذين يكفوف غيظهم عن اإلمضاء يردكف غيظهم ُب 

 )37الوصف من أقساـ الصرب كاغبلم كىو كقولو: }كىًإذىا مىا غىًضبيواٍ ىيٍم يػىٍغًفريكفى{ (الشورل: 
 اؼبعٌت الثا٘ب: كظم الغيظ

ك قد حرَّض ا عز كجل على السباؽ إٔب اعبائزة، كحدد شركطو، فقاؿ  كىو أعلى من درجة الصرب العاـ
نَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى الًَّذينى   :جلت عظمتو  يينًفقيوفى ُب (كىسىارًعيوٍا ًإٔبى مىٍغًفرىةو مّْن رَّبّْكيٍم كىجى

بُّ اٍلميٍحًسًنُت  : قولو كمعٌت" " ) آؿ عمراف)134( السَّرَّاء كىالضَّرَّاء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىالٌلوي وبًي
 من الوصف كىذا ، أجوافهم ُب غيظهم يردكف اإلمضاء عن غيظهم يكفوف الذين { اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًمُتى  }

فهم ال يعملوف   )152()" 37 : الشورل ( { يػىٍغًفريكفى  ىيمٍ  غىًضبيواٍ  مىا كىًإذىا } : كقولو كىو كاغبلم الصرب أقساـ
 ، بل يكظموف ما ُب القلوب من الغيظ، كيصربكف عن مقابلة اؼبسيء إليهم.دبقتضى الطباع البشرية

أم: ال يعملوف غضبهم ُب  )كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاسً : قاؿ ابن كثَت ُب تفسَت قولو تعأب
أم: مع كفّْ  كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاسً : ٍبَّ قاؿ تعأب .النَّاس، بل يكفوف عنهم شرَّىم، كوبتسبوف ذلك عند ا عزَّ كجلَّ 

الشَّرّْ يعفوف عمَّن ظلمهم ُب أنفسهم، فبل يبقى ُب أنفسهم مىوجدة على أحد، كىذا أكمل األحواؿ، كؽبذا 
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى : قاؿ  .)153( ، فهذا ًمن مقامات اإلحساف)كىالٌلوي وبًي

كُب اغبديث الصحيح: عن معاذ بن أنس اعبهٍت رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 
كسلم: " من كظم غيظا كىو قادر على أف ينفذه، دعاه ا على رءكس اػببلئق يـو القيامة، حىت ىبَته من اغبور 

 " )154(العُت ما شاء 
 
 

                                                           

 .198/ 7ـ)  1997 -ىػ  1417الرابعة ،  الطبعة:(، اغبسُت بن مسعود البغوم ،معآب التنزيل ىػ) 516(ت: البغوم(151) 
 .7/ 9ـ) 2000الكتب العلمية، بَتكت،  (دار،فخر الدين ؿبمد بن عمر التميمي  ،) 604(ت: ، الرازم (152) 
إظباعيل بن عمر بن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم، (دار الفكر، الطبعة اعبديدة  ،ىػ) 774 ت:(كثَت ابن  (153) 
 499/ 1ـ) 1994ىػ/1414
/ 2ؿبمد فؤاد عبد الباقي)  ربقيق:بَتكت،  –الفكر  (دارابن ماجو، ؿبمد بن يزيد أبو عبدا القزكيٍت، سنن ابن ماجو، ، (154) 
 )4186حديث رقم (1400
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 اؼبعٌت الثالث: العفو
كىو خلقه عظيم من األخبلؽ الكريبة اليت حث عليها اإلسبلـ، حيث يلجأ إليو اؼبسلم عندما يتعٌرض 

كيدخل فيو" كل للٌسوء أك األذل من غَته فبل يقابل اإلساءة باإلساءة، كإمٌبا يقابل اإلساءة بالعفو كاإلحساف، 
اؼبؤاخذة مع السماحة عن اؼبسيء، كىذا من أساء إليك بقوؿ أك فعل، كالعفو أبلغ من الكظم، ألف العفو ترؾ 

إمبا يكوف فبن ربلى باألخبلؽ اعبميلة، كزبلى عن األخبلؽ الرذيلة، كفبن تاجر مع ا، كعفا عن عباد ا رضبة 
ّٔم، كإحسانا إليهم، ككراىة غبصوؿ الشر عليهم، كليعفو ا عنو، كيكوف أجره على ربو الكرٙب، ال على العبد 

  )155(اؿ تعأب: } فمن عفا كأصلح فأجره على ا {"الفقَت، كما ق
 اؼبعٌت الرابع: الصفح

الصفح فهو أبلغ من العفو: كذلك ألف اإلنساف قد يعفو كال يصفح؛ فالصفح يعٍت التجاكز عن اػبطأ   
كاصفحوا " كإزالة أثره من النفس كترؾ التأنيب أم ؿبو اػبطأ كأف ٓب يكن كيدؿ على ذلك قولو تعأب:" فاعفوا 

. كقولو تعأب: فالعفو ترؾ اؼبؤاخذة بالذنب كالصفح إزالة أثره من النفس كقد يكوف بالصفح بعض العتاب
}كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا{ فيو األمر من ا للمؤمنُت إذا أساء إليهم بعض إخواهنم اؼبسلمُت أف يعفوا عن إساءهتم 

 إذا طمستو. كيصفحوا كأصل العفو: من عفت الريح األثر
كاؼبعٌت: فليطمسوا آثار اإلساءة حبلمهم كذباكزىم، كالصفح، قاؿ بعض أىل العلم مشتق من صفحة 
العنق أم أعرضوا عن مكافأة إساءهتم حىت كأنكم تولوهنا بصفحة العنق، معرضُت عنها. كما تضمنتو ىذه اآلية 

ا السَّمىاكىاتي من العفو كالصفح جاء مبينا ُب مواضع أخر كقولو تعأب: }كىسىا نَّةو عىٍرضيهى رًعيوا ًإٔبى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبّْكيٍم كىجى
بُّ كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى. الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى ُب السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىافً  ُتى عىًن النَّاًس كىاللَّوي وبًي

                                                          [134-133مراف:ع اٍلميٍحًسًنُتى{ ]آؿ
 اؼبعٌت اػبامس: اؼبغفرة (اؼبساؿبة)

كتكوف اؼبغفرة أخٌص حيث يسامح اإلنساف الغافر كيسًت ذنب من أخطأ ُب حقو مع نسيانو كؿبو أثره، 
سورة التغابن   فالعفو يكوف ابتداء حينما يطلق قاؿ تعأب: (كإف تعفوا كتصفحوا كتغفركا فإٌف ا غفور رحيم) 

 .اإلنساف سراح من عفي عنو، كاؼبغفرة تأٌب تاليان حينما يغفر لو خطأه دبحو أثره ُب قلبو كصفحو عنو
 [.37قاؿ تعأب: (}كىًإذىا مىا غىًضبيوا ىيٍم يػىٍغًفريكفى{ ]الشورل: 

 اؼبعٌت السادس: اإلحساف
ًبيًل قاؿ تعأب: }كىال يىٍأتىًل أي  اًجرًينى ُب سى كليو اٍلفىٍضًل ًمٍنكيٍم كىالسَّعىًة أىٍف يػيٍؤتيوا أيكٕب اٍلقيٍرىبى كىاٍلمىسىاًكُتى كىاٍلميهى

بُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه{ ]النور: ُب  [. نزلت ىذه اآلية الكريبة22اللًَّو كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىال ربًي

                                                           

-ىػ 1420األكٔب  الطبعة:، السعدم ،عبد الرضبن بن ناصر بن ،تيسَت الكرٙب الرضبن ُب تفسَت كبلـ اؼبناف مؤسسة الرسالة(155) 
 148: ص،) ـ 2000
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أيب بكر رضي ا عنو، كمسطح بن أثاثة بن عباد بن اؼبطلب، ككاف مسطح اؼبذكور من اؼبهاجرين كىو فقَت، 
ككانت أمو ابنة خالة أيب بكر رضي ا عنو، ككاف أبو بكر ينفق عليو لفقره كقرباتو كىجرتو، ككاف فبن تكلم ُب 

ٍفًك عيٍصبىةه ًمٍنكيٍم{  أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي ا عنها ُب اإلفك اؼبذكور ُب قولو تعأب: }ًإفَّ الًَّذينى جىاءيكا بًاأٍلً
كال  -."فقاؿ الصديق: كا ال أنفق عليو شيئا أبدا بعد الذم قاؿ لعائشة ما قاؿ، فأنزؿ ا تعأب  [11]النور: 

فقاؿ أبو بكر:  -ا لكم أال رببوف أف يغفر  -إٔب قولو  -يأتل أكلوا الفضل منكم كالسعة أف يؤتوا أكٔب القرىب
".ركاه )156(كا إ٘ب أحب أف يغفر ا ٕب، فرجع إٔب مسطح النفقة اليت كانت عليو كقاؿ: ال أنزعها منو أبد

 البخارم كمسلم
أم: الطوؿ كالصدقة  (أكلو الفضل منكم) أم: ال وبلف [كىي: اغبلف] من األلية، (كال يأتل) :يقوؿ تعأب

أم : ال ربلفوا أال  ( أف يؤتوا أكٕب القرىب كاؼبساكُت كاؼبهاجرين ُب سبيل ا) اعبدةكاإلحساف) كالسعة) أم: 
كليعفوا ) :تصلوا قراباتكم اؼبساكُت كاؼبهاجرين . كىذه ُب غاية الًتفق كالعطف على صلة األرحاـ; كؽبذا قاؿ

كلطفو خبلقو مع ظلمهم أم: عما تقدـ منهم من اإلساءة كاألذل، كىذا من حلمو تعأب ككرمو  (كليصفحوا
 .)157( (ألنفسهم

[ أم ال 224كقاؿ: }كىال ذبىٍعىليوا اللَّوى عيٍرضىةن أًلىيٍبىاًنكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكا كىتػىتػَّقيوا كىتيٍصًلحيوا بػىٍُتى النَّاًس{ ]البقرة: 
ربلفوا با عن فعل اػبَت، فإذا قيل لكم: اتقوا كبركا، كأصلحوا بُت الناس قلتم: حلفنا با ال نفعل ذلك، 

 ؟ )158(سببا لبلمتناع من فعل اػبَت فتجعلوا اغبلف با 
 اؼبثل التطبيقي من حياة النيب صٌلى ا عليو كسٌلم ُب (اغبلم)

أنٌو قاؿ: إٌف رجبل أتى الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم يتقاضاه فأغلظ، فهٌم بو  -رضي ا عنو -(عن أيب ىريرة -1
أعطوه سٌنا مثل »ٌٍب قاؿ: «. لصاحب اغبٌق مقاالدعوه فإٌف »أصحابو فقاؿ رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم: 

 .)159( «أعطوه، فإٌف من خَتكم أحسنكم قضاء»، قالوا: يا رسوؿ ا، إاٌل أمثل من سٌنو، فقاؿ: «سٌنو
نبٌيا من »قاؿ: كأٌ٘ب أنظر إٔب الٌنيٌب صٌلى ا عليو كسٌلم وبكي:  -رضي ا عنو -(عن عبد ا بن مسعود -2

 ) .  )160( «قومو فأدموه، فهو يبسح الٌدـ عن كجهو كيقوؿ: رٌب اغفر لقومي فإهٌنم ال يعلموف األنبياء ضربو
غليظ )161((عن أنس بن مالك قاؿ: كنت أمشي مع رسوؿ ا صلى ا عليو ك سلم كعليو رداء قبرا٘ب -3

ا عليو ك سلم شديدة نظرت إٔب صفحة عنق رسوؿ ا صلى  162اغباشية فأدركو أعرايب فجبذه بردائو جبذة
                                                           

 (156) 217نزكؿ القرآف، مرجع سابق ص:  ، أسباب)ق 468(الواحدم 
 31 /6 تفسَت ابن كثرب،(157) 
 (دارؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار بن عبد القادر، أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف،  ،ىػ) 1393 ت:الشنقيطي ((158) 

 487/ 5مػ)  1995 -ىػ 1415 الطبعة:لبنانػ،  -الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع بَتكت 
 2/809صحيح البخارم،(159) 
 ).6530(حديث  2539 / 6 سابق، اؼبرجع(160) 
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كقد أثرت ّٔا حاشية الرداء من شدة جبذتو ٍب قاؿ يا ؿبمد مر ٕب من ماؿ ا الذم عندؾ فالتفت إليو رسوؿ ا 
 ).)163(صلى ا عليو ك سلم فضحك ٍب أمر لو بعطاء

 شبرات اإليباف باسم ا اغبليم:
الصٍَّفحي عىًن العيصىاًة ًمنى الًعبىاًد، كىتىٍأًجيلي عيقىوبىًتًهم رىجىاءى تػىٍوبىًتًهم عىٍن ًإثٍػبىاتي ًصفىًة (اغبًٍلًم) ً عز كجل، كىىيوى  -1

 مىعىاًصيًهم.
الًًو سبحانو كتعأب، -2 يعىاجىلىةى ؽبىيم بًالعيقيوبىًة، ًمٍن ًصفىاًت كىمى

فىًحٍلميوي لىٍيسى  كىًحٍلمي اً سيٍبحىانىوي عىٍن ًعبىاًدًه، كىتػىرٍكيو اؼب
هيم أىٍك ًإٍمهىاؿه ؽبىيم مىعى القيٍدرىًة، فىًإفَّ اى الى يػيٍعًجزيهي شىيءه لًعىجٍ    .زًًه عىنػٍهيم، كىًإمبَّىا ىيوى صىٍفحه كىعىٍفوه عىنػٍ

هيٍم قػيوَّةن كىمىا كىافى أى قىاؿى سيٍبحىانىوي: ﴿أىكىٓبٍى يىًسَتيكا ُب اأٍلىٍرًض فػىيػىٍنظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىكىانيوا  شىدَّ ًمنػٍ
 [.44اللَّوي لًيػيٍعًجزىهي ًمٍن شىٍيءو ُب السَّمىاكىاًت كىالى ُب اأٍلىٍرًض ًإنَّوي كىافى عىًليمنا قىًديرنا﴾ ]فاطر: 

، بىٍل ىيوى  ً كىمىا كىًحٍلميوي أىٍيضنا لىٍيسى عىٍن عىدىـً ًعٍلًمًو دبىا يػىٍعمىلي ًعبىادىهي ًمٍن أىٍعمىاؿو ائًنىةى األٍعُتي العىًليمي اغبىًليمي الًذم يػىٍعلىمي خى
.  زبيًٍفى الصُّديكري

ًليمنا﴾ ]األحزاب:   [.51قىاؿى سيٍبحىانىوي: ﴿كىاللَّوي يػىٍعلىمي مىا ُب قػيليوًبكيٍم كىكىافى اللَّوي عىًليمنا حى
ًتًو إًلىٍيًهم، ًإٍذ ىيوى سي  ٍلًقًو لىٍيسى غبًىاجى ٍبحىانىوي وبىٍليمي عىنػٍهيم كىيىٍصفىحي كىيػىٍغًفري مىعى اٍسًتٍغنىائًًو عىنػٍهيم، قىاؿى سيٍبحىانىوي: كىًحٍلميوي عىٍن خى

ًليمه﴾ ]البقرة:   [.225﴿كىاللَّوي غىفيوره حى
ٍلًقًو، كىالصَّبػٍري دىاًخله ربىٍتى اغبًٍلًم، إً  -3 ، كىقىٍد ًحٍلمى اً عىًظيمه، يػىتىجىلَّى ُب صىرٍبًًه سيٍبحىانىوي عىلىى خى ًليمو صىاًبره ٍذ كيلُّ حى

ًديًث أىيب ميوسىى األىٍشعىرًمّْ رضي ا عنو عىًن النَّيبّْ   صلى ا جىاءى ُب السُّنًَّة كىٍصفي اً عز كجل بًالصَّرٍبً، كىمىا ُب حى
: "لىٍيسى أىحىده  عىوي  -أىٍك لىٍيسى شىيءه  -عليو كسلم قىاؿى ا كىًإنَّوي أىٍصبػىرى عىلىى أىذىلن ظبًى ًمنى اً، ًإنػَّهيم لىيىٍدعيوفى لىوي كىلىدن

لًيػيعىاًفيًهم كىيػىٍرزيقػيهيم" 
)164( [15.]  

ٍجًل ذينيؤًًّم َى ، كىلىًكٍن يػىٍرزيؽي قىاؿى اغبيلىيًميُّ: "ُب مىٍعٌتى (اغبىًليًم): الًذم الى وبىًٍبسي ًإنٍػعىامىوي كىأىٍفضىالىوي عىٍن ًعبىاًدًه أًل
ا  ا يػيٍبًقي البػىرَّ التًَّقيَّ، كىقىٍد يىًقيوي اآلفىاًت كى العىاًصي كىمى ًطيعى، كىيػيٍبًقيًو كىىيوى مينػٍهىًمكه ُب مىعىاًصيًو، كىمى

ي
يىا كىىيوى يػىٍرزيؽي اؼب البىبلى

ا يىًقيهىا النَّاًسكى الًذم يىٍسأىليوي كىريدبَّىا شىغى  ىٍسأىلىًة" غىاًفله الى يىٍذكيريهي، فىٍضبلن عىٍن أىٍف يىٍدعيوىهي، كىمى
لىٍتوي الًعبىادىةي عىًن اؼب

)165(. 

                                                                                                                                                                                     

 قبرا٘ب ) منسوب إٔب قبراف موضع بُت اغبجاز، كاليمن(161) (
 جبذ كجذب لغتاف مشهورتاف كقولو فجاذبو ُب الركاية الثانية دبعٌت جبذه (فجبذه) 162

 اقي)ؿبمد فؤاد عبد الب ربقيق:بَتكت ، –مسلم بن اغبجاج القشَتم، صحيح مسلم (دار إحياء الًتاث العريب (163) 
 )1057،حديث (2/730

 (164) (.7378/ 13) ،( 6099/ 10رواه البخاري )   

 (165) (.73 - 72وانظر: األسماء للبٌهقً )ص:  ،( 201 - 200/ 1المنهاج فً شعب اإلٌمان )  
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نٍػيىا، كىأىنَّوي لىٍو كىافى يػيؤىاخً  ا كىقىٍد أىٍخبػىرى تػىعىأبى عىٍن تىأىًخَتًًه ًلًعقىاًب مىٍن أىٍذنىبى ًمٍن ًعبىاًدًه ُب الدُّ ، لىمى ذيىيم ًبذينيؤًًّم أىكَّالن بًأىكَّؿو
 بىًقيى عىلىى ظىٍهًر األىٍرًض أىحىده.

ا ًمٍن دىابَّةو كىلىًكٍن يػيؤىخّْريىيٍم ًإٔبى قىاؿى  هى أىجىلو ميسىمِّى سيٍبحىانىوي: ﴿كىلىٍو يػيؤىاًخذي اللَّوي النَّاسى ًبظيٍلًمًهٍم مىا تػىرىؾى عىلىيػٍ
 [.61فىًإذىا جىاءى أىجىليهيٍم الى يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىةن كىالى يىٍستػىٍقًدميوفى﴾ ]النحل: 

: ﴿كىرىبُّكى اٍلغىفي  ديكا ًمٍن ديك كىقىاؿى نًًو وري ذيك الرَّضٍبىًة لىٍو يػيؤىاًخذيىيٍم دبىا كىسىبيوا لىعىجَّلى ؽبىيمي اٍلعىذىابى بىٍل ؽبىيٍم مىٍوًعده لىٍن هبًى
﴾ ]الكهف:   [.58مىٍوًئبلن

ـى دبىعىاًصيًهم ﴿ ا قىاؿى اٍبني جىرًيرو: "كىلىٍو يػيؤىاًخذي اي عيصىاةى ًبًٍت آدى ﴾؛ يػىٍعٍت: األىٍرضى ًمٍن دىابىةو  مىا تػىرىؾى عىلىيػٍهى
ًء الظَّلىمىةى، فىبلى يػيعىاًجليهيم بًالعيقيوبىًة، ﴿ كىلىًكٍن يػيؤىخّْريىيمٍ  تىديبُّ عىلىيػٍهىا ﴿ : كىلىًكٍن حًبًٍلًمًو يػيؤىخّْري ىىؤيالى ًإٔبى أىجىلو  ﴾؛ يػىقيوؿي

: ًإٔبى كىٍقًتًهم الًذم كىقَّتى ؽبىيم، ﴿ ميسىمِّى اءى أىجىليهيمٍ فىًإذى  ﴾ يػىقيوؿي ًكًهم  ا جى : فىًإذىا جىاءى الوىٍقتي الًذم كىقَّتى ؽًبىبلى ﴾ يػىقيوؿي
لىوي حىىتَّ يىٍستػىٍوفيوا آجىاؽبىيم"  ًؾ سىاعىةن فػىييٍمهىليوفى، كىالى يىٍستػىٍقًدميوفى قػىبػٍ  اىػ. )166(الى يىٍستىٍأًخريكفى عىًن اؽبىبلى

اًب عىنػٍهيم ًإمبَّىا ىيوى رىضٍبى   ةه ًًّٔم.فػىتىٍأًخَتي العىذى
تىوي، حىىتَّ يىٍأخيذىىيم  سيٍبحىانىوي بًعىٍدًلًو كىلىًكنَّ النَّاسى يػىٍغتػىرُّكفى بًاإًلٍمهىاًؿ، فىبلى تىٍستىٍشًعري قػيليوبػيهيم رىضٍبىةى اً كىًحٍكمى

ليهيم الًذم ضىرىبى ؽبىيم.  كىقػيوَّتًًو، ًعٍندىمىا يىٍأٌب أىجى
،  كىًمنى العىجىًب أىٍف ييرًيدى اي  ؼي تًٍلكى الرَّضٍبىةى كىذىًلكى اإًلٍمهىاؿى ، كىيػىٍرفيضي اعبيهَّاؿي ًمنػٍهيم كىاألىٍجبلى لًٍلنَّاًس الرَّضٍبىةى كىاإًلٍمهىاؿى

 ًحُتى يىٍسأىليوفى اى أىٍف يػيعىجّْلى ؽبىيم العىذىابى كىالنػٍّْقمىةى!
: ﴿كىلىٍو يػيعىجّْلي اللَّوي لًلنَّاًس الشَّرَّ ا  [.11ٍسًتٍعجىاؽبىيٍم بًاػبٍىٍَتً لىقيًضيى إًلىٍيًهٍم﴾ ]يونس: قىاؿى تػىعىأبى

ٍل لىنىا ًقطَّنىا قػىٍبلى يػىٍوـً اغبًٍسىاًب﴾ ]ص:  : ﴿كىقىاليوا رىبػَّنىا عىجّْ  [.16كىقىاؿى
ا ىيوى اغبٍىقَّ ًمٍن ًعٍنًدؾى فىأىمٍ  اًء أىًك اٍئًتنىا كىقىاؿى عىٍن كيفَّاًر مىكَّةى: ﴿كىًإٍذ قىاليوا اللَّهيمَّ ًإٍف كىافى ىىذى نىا ًحجىارىةن ًمنى السَّمى ًطٍر عىلىيػٍ

 [.32بًعىذىابو أىلًيمو﴾ ]األنفاؿ: 
ٍسرًًفُتى السُّفىهىاًء.

ي
 كىأىٍمثىاؿي ذىًلكى فبَّا كىقىعى ًمنى اؼب

نٍػيىا فػىقىٍط، كىأىمَّا ُب اآل اًب عىًن الكيفَّاًر ًإمبَّىا ىيوى ُب الدُّ ٍم تػىٍنًبيوه: تىٍأًخَتي العىذى ًخرىًة فىبلى ىبيىفَّفي عىنػٍهيم العىذىابي كىالى ىي
 يػيٍنظىريكفى.

نٍػيىا عىًن الكىفىرىًة كىالفىجىرىًة ًمٍن أىٍىًل الًعٍصيىاًف، فىميشىاىىده بًالعىيىاًف؛)167(فػىقىاؿى األيٍقًليًشيُّ  أًلىنَّا  : "أىمَّا تىٍأًخَتي العيقيوبىًة ُب الدُّ
 فى، كىىيم ميعىافىوفى ُب نًعىًم اً يػىتػىقىلَّبيوفى.نػىرىاىيم يىٍكفيريكفى كىيػىٍعصيو 

                                                           

 (166) (.85/ 14جامع البٌان )   

 (167) ُولد سنة  هو أحمد بن قاسم بن عٌسى اللخمً األقلٌشً األندلسً، أبو العباس، عالم بالقراءات، 

هـ(، سكن قرطبة، ورحل إلى الشرق، واستقرَّ وُتوفًِّ بطلٌطلة، له كتاب فً معانً القراءات لََعلَّه 363)
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يوى 
بػىهىا ًمٍن عيصىاًة اؼب  حًّْدينى.كىأىمَّا رىٍفعي العيقيوبىًة ُب األيٍخرىل، فىبلى يىكيوفي مىٍرفيوعنا ًإالَّ عىٍن بػىٍعًض مىًن اٍستػىٍوجى

ا الًقٍسًم، كىالى  ا مىٍعريكؼه  ؽبىيم ُب اآلًخرىًة حىظّّ ًمنٍ  كىأىمَّا الكيفَّاري فىبلى مىٍدخىلى ؽبىيم ُب ىىذى ػذى ا ااًلٍسػًم، كىىى ىىذى
 اىػ. ) 168(بًقىوىاًطًع اآلثىػاًر، كىؾبيٍمىعه عىلىٍيػًو ًعٍندى أيكٕب االٍسًتٍبصىاًر"

 للحلم فوائد منها: .
 صفة تكسب اؼبرء ؿبٌبة ا كرضوانو. .1

 دليل كماؿ العقل كسعة الٌصدر، كامتبلؾ الٌنفس. .2

 معاكنة اؼببلئكة لو. .3

 ال يكوف إاٌل مع القدرة على إنزاؿ العقوبة كإاٌل فهو ضعف كذٌؿ. .4

 قد يكتسبو اإلنساف بالٌتعٌود كبالٌرغبة فيما عند ا من الٌثواب اعبزيل. .5

 تعمل على تآلف القلوب كنشر اٌبة بُت الٌناس. .6

 تزيل البغض كسبنع اغبسد كسبيل القلوب. .7

 .)169( ت العلى كاعبزاء األكَبيستحٌق صاحبها الٌدرجا .8

 
 اػباسبة

كبعد ىذه الدراسة اؼبختلفة حوؿ " اؼبظاىر الداللية كاالشتقاقية للحلم ُب القرآف الكرٙب " يبكن أف 
 التالية: النتائج نلخص أىم ما درس ب

 إٌف ا عز كجل قد اتصف بصفة اغبلم على ما يليق جببللو كعظمتو، -1

 .الذم ال يعجيل على عباده عقوباهتم بذنؤّم :كتعأبكاؼبعٌت ُب حق ا سبحانو  -2
                                                                                                                                                                                     

ى: تفسٌر العلوم والمعانً المستودعة فً السبع المثانً، مخطوط فً األزهرٌة؛ وهو تفسٌر  المسمَّ

(.197/ 1عالم )هـ(، نسبته إلى أقلٌش باألندلس، األ410للفاتحة، ُتوفًِّ سنة )  

 (168) أ(. 266 -ب  265الكتاب األسنى )ص   

 1752 /5 صلى ا عليو كسلم، -نضرة النعيم ُب مكاـر أخبلؽ الرسوؿ الكرٙب (169) 
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ىذه، الصفة تعٍت اغبكمة كعدـ الطيش كما أف ؽبا أبعاد داللية كاشتقاقية مثل اغبليم كما أف ؽبا دالالت  -3
مثل عظيم الشأف ككماؿ العقل، كالقوة ُب ربكم االنفعاالت كالًتفع عن اؼبعاملة السيئة باؼبثل كذلك مثل 

ؼبسيء كغَتىا من دالالت قيمة كالداعية يتصف ّٔذه الصفة الربٌانية كفق أبعادىا التفضل على ا
 كتطبيقاهتا اؼبختلفة.

 كمن آثار ىذه الصفة أهنا تيكًسبي اؼبرء ؿببة ا كرضوانو -4

من الناجح الداعية ُب آفاؽ الدعوة، اٌتساع صدره كامتداد حلمو كعذر الناس من أنفسهم ُب سبيل نشر  -5
 .العلم كالفقو

  التوصيات
 يوصي الدارساف بدراسة صفة اغبلم دراسة ببلغية كاجتماعية ؼبا تتسم بو من دكر كبَت ُب إصبلح الفرد كآّتمع  
 

 المصادر والمراجع
ىػ)، إظباعيل بن عمر بن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، (دار الفكر، الطبعة 774ابن كثَت (ت:  

 ـ).1994ىػ/1414اعبديدة 
 بَتكت، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي. –ؿبمد بن يزيد، سنن ابن ماجو، (دار الفكر ابن ماجو، 

اإلّٔاج ُب شرح منهاج الوصوؿ إٔب علم األصوؿ، علي بن عبد الكاُب السبكي، ربقيق: صباعة من 
 ىػ.14044العلماء، دار الكتب العلمية، بَتكت.

ور، مشرؼ بن أضبد صبعاف الزىرا٘ب أطركحة أثر الدالالت اللغوية ُب التفسَت عند الطاىر ابن عاش
 ىػ.1427-1426جامعية لنيل الدكتوراه، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، اؼبوسم 

 .1994ىػ/1414البحر ايط ُب أصوؿ الفقو، بدر الدين الزركشي، دار الكتيب،
حيح البخارم[ ،(،الطبعة الثالثة ، البخارم ؿبمد بن إظباعيل أبو عبدا، اعبامع الصحيح اؼبختصر، ]ص

جامعة دمشق  -، ربقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ اغبديث كعلومو ُب كلية الشريعة  1987 - 1407
.(، 

 -ىػ  1417ىػ) اغبسُت بن مسعود البغوم معآب التنزيل، (الطبعة: الرابعة،  516البغوم (ات: 
 ـ). 1997

 1987 1شؤكف الثقافية بغداد طالتعريفات، الشريف اعبرجا٘ب، دار ال
 ـ.2000)، فخر الدين ؿبمد بن عمر التميمي (دار الكتب العلمية، بَتكت، 604الرازم، (ت: 



 

208 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

السعدم، عبد الرضبن بن ناصر بن، تيسَت الكرٙب الرضبن ُب تفسَت كبلـ اؼبناف، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 ـ،). 2000-ىػ 1420األكٔب 

د األمُت بن ؿبمد اؼبختار، أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف، ىػ)، ؿبم1393الشنقيطي (ت: 
 مػ). 1995 -ىػ 1415لبنانػ، الطبعة:  -(دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت 

 علم اؼبنطق القدٙب كاغبديث، عبد الوصيف ؿبمد عبد الرضبن
 1996كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ؿبمد علي التهانوم، مكتبة لبناف،

 بَتكت، –ابن قيم اعبوزية= دار الكتاب العريب  -مدارج السالكُت 
بَتكت، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد  –مسلم بن اغبجاج القشَتم، صحيح مسلم (دار إحياء الًتاث العريب 

 الباقي، مطبعة اؼبعاىد، مصر. د.ت.
للنشر كالتوزيع عباس ق)، علي بن أضبد ا النيسابورم أسباب نزكؿ القرآف، دار الباز  468الواحدم (

 أضبد الباز، مكة اؼبكرمة.
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 الموهوبون ذوو صعوبات التعلم فئاتهم وتشخٌصهم وخصائصهم واحتٌاجاتهم 

Gifted with Learning Difficulties are their categories, personality, 

characteristics and needs  

 

عاهذ سانى انهواَست
 

َشأث بيويي، 


 

 الملّخص
تعا٘ب فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم من ضعف االىتماـ كالرعاية كقلة الربامج الًتبوية اليت تراعي خصائصها كتليب 
احتياجاهتا كالسبب ىو امتبلؾ ىذه الفئة ػبصائص متناقضة ،إذ لديهم قدرات عقلية عالية كوبصلوف على درجات مرتفعة ُب 

ف من صعوبات  التعلم اليت تتعلق بالتحصيل األكاديبي ،كيهدؼ ىذا البحث لتقدٙب اختبارات الذكاء ،كُب الوقت نفسو يعانو 
تصور شامل عن فئات اؼبوىوبُت  ذكم صعوبات التعلم كخصائصهم كاحتياجاهتم ،ككسائل كؿبكات الكشف عنهم ؛ؼبا ُب ذلك 

دـ الباحث اؼبنهج الوصفي الذم يرصد من فوائد مهمة ُب مساعدهتم على ذباكز صعوبات التعلم اليت يعانوف منها، كقد استخ
أنبها أف   الظاىرة كيتحدث عنها، كيضع ؾبموعة من النتائج ك التوصيات ،كقد ًب التوصل إٔب العديد من النتائج ،

اؼبوىوبُت ذكم صعوبات  التعلم ينقسموف إٔب ثبلثة فئات ىم: الطلبة اؼبوىوبوف ذكك صعوبات التعلم، كالطلبة غَت اؼبعرفُت، 
لبة ذكك صعوبات التعلم الذين لديهم موىبة ، كأف ىناؾ طرقا عديدة لتشخيصهم أنبها :القدرة على أداء اختبارات الذكاء كالط

كملفات اإلقباز األكاديبي كتقييم اعبانب االبتكارم كتقييمات اؼبعلمُت كاألقراف، كقد توصل البحث إٔب  ؾبموعة من اػبصائص 
سيمها إٔب جوانب  قوة  مثل القدرات الفائقة ُب حل اؼبشكبلت كتوليد اغبلوؿ ،كالتفكَت آّرد اؼبتناقضة ؽبذه الفئة، كقد ًب تق

كقدرات عالية ُب ؾباالت العلـو كالفنوف كالقدرات التحليلية كإدراؾ العبلقات ،كجوانب ضعف متعلقة بالتهجئة كالقراءة كالكتابة 
،كأخَتا خلص البحث إٔب ؾبموعة من  االحتياجات العاطفية ، مثل  كاغبساب كضعف الًتكيز، كتناقض قدراهتم مع إقبازاهتم

تقليل اإلحباط كزيادة الدافعية، كاحتياجات أكاديبية مثل تنويع أساليب التعليم كالتقييم  كتوظيف اؼبهارات كاػبربات ؛كبناء على 
ؼبؤسسات اغبكومية اؼبعنية من خبلؿ الكشف النتائج فقد ًب كضع ؾبموعة من التوصيات، أنبها: زيادة مستول االىتماـ من قبل ا

اؼبستمر ُب اؼبدارس كتوعية اؼبعلمُت كاإلداريُت ، كبناء مقاييس كاختبارات خاصة بفئة اؼبوىوبُت  ذكم صعوبات  التعلم، كربفيز 
ات اليت هتتم بفئة خرباء اؼبوىبة كصعوبات التعلم على إعداد برامج موجهة ؽبذه الفئة ،كالتشجيع على إقامة اؼبؤسبرات كالندك 

 .اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم

الموهوبون ذوو صعوبات التعلم ، فئات الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم ، تشخٌص الكلمات المفتاحٌة: 

الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم ، خصائص  الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم ،احتٌاجات  الموهوبٌن 

 ذوي صعوبات التعلم

 

 

 

                                                           
 ماليزيا–جامعة السلطاف زين العابدين  -طالب دكتوراة ،Salem_ahed@yahoo.com 
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210 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

Abstract 

     The category of gifted people with learning difficulties suffers from lack of interest and care and the 

lack of educational programs that take into account their characteristics and meet their needs, and the reason is 

that this category has contradictory characteristics, they have high mental capabilities and get high scores in IQ 

tests and at the same time they suffer from learning difficulties related to academic achievement The research is 

to provide a comprehensive perception of the categories, characteristics and needs of the gifted with learning 

difficulties and the means and mechanisms for revealing them because of this important benefits in helping them 

to overcome the learning difficulties that they suffer from. The researcher used the descriptive approach that 

monitors the phenomenon and talks about it and sets a set of results and recommendations, and has been 

Reaching many results, the most important of which is that the gifted with learning disabilities are divided  

There are three categories: gifted students with learning difficulties, undefined students, and students with 

difficulties who have talent, and that there are many ways to diagnose them, the most important of which is 

performance on intelligence tests, academic achievement files, and evaluation of the innovation side and 

evaluations of teachers and peers. Divide it into strengths such as superior capabilities in problem solving, 

solution generation, abstract thinking, high capabilities in the fields of science and the arts, analytical 

capabilities and relationship perception, and related weaknesses   With spelling, reading, writing, arithmetic, 

weak focus and their abilities contrast with their accomplishments, finally the research reached a set of 

emotional needs such as reducing frustration and increasing motivation and academic needs such as 

diversification of teaching and evaluation methods and employing skills and experiences and based on the 

results, a set of recommendations has been developed, the most important of which is increasing the level of 

interest by the relevant government institutions Through continuous detection in schools, educating teachers and 

administrators, building standards and tests for the category of gifted people with learning difficulties, 

motivating talent and learning difficulties experts to prepare programs directed to this category and encouraging 

the holding of conferences and seminars that concern the category of gifted people with learning difficulties.    

                                                                                             

Key words: gifted people with learning disabilities, categories of gifted people with learning disabilities, 

diagnosis of gifted people with learning disabilities, characteristics of gifted people with learning disabilities, 

needs of gifted people with learning disabilities.                                                                                                                                                                                                            

 اؼبقدمة
بالتناقض حازت على اىتماـ  الًتبويُت ،كسبثل خلطا فبيزا للقدرة العقلية  تتسم شهد القرف العشركف ظاىرة تربوية 

البشرية، فقد بدأ الًتبويوف بدراسة فئة من الطلبة اؼبوىوبُت، لكنهم يظهركف صعوبات تعلم يصعب رؤيتها على 
ك تقنىعها، كأطلق الرغم من امتبلكهم قدرات عقلية عالية، حبيث تسيطر إحدل ىاتُت اؼبيزتُت على األخرل، أ

) كيندرج ىؤالء  Gifted with learning disabilitiesعليهم فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم (
) كيعتربكف ربت مظلة الًتبية اػباصة، لذلك ىم Twice-exceptionalالطلبة ربت فئة ثنائي غَت العادية(

خصصُت القادرين على تلبية احتياجاهتم ، كتوفَت جباجة لتقدٙب خدمات الًتبية اػباصة اؼبتخصصة كاؼبعلمُت اؼبت
 ).2013(باغبمر كالبخيت،  (170)  األماكن اؼببلئمة لتدريسهم.

كقد كشفت الدراسات ُب ىذا آّاؿ عن كجود ىذه الفئة من الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم كُب نفس 
ج، فقد يواجو الطالب  صعوبة  ُب تعلم الوقت  موىوبُت ُب ؾباالت متعددة أطلق عليهم ذكم االستثناء اؼبزدك 

                                                           

(. درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم 2013بالحمر، تهانً عبد الرحمن؛ وبخٌت، صالح الدٌن فرح عطا )(170) 

 36ص (،7(، العدد)4ومعلمات الموهوبات بفئة الموهوبات ذوات صعوبات التعلم، المجلة العربٌة لتطوٌر التفوق، المجلد)
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التهجئة  أك القراءة أك الكتابة أك اغبساب كبنفس  الوقت لديو موىبة ُب ؾباؿ معُت ،كلذلك هبب أف  هتتم 
 (171) األنظمة الًتبوية كاؼبؤسسات اؼبعنية ّٔذه الفئة من الطلبة.

ب" توفَت برامج اؼبعنوف ُب الكتاب ـ ظهر مصطلح اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم للمرة األكٔب 1977عاـ 
) كقد حاز ىذا اؼبصطلح  على اىتماـ كبَت بعد Maker, 1977للموىوبُت ذكم اإلعاقة" من إعداد كتأليف (

أف سيلط الضوء عليو ُب ندكة تناكلت احتياجات الطبلب اؼبتفوقُت كاؼبوىوبُت عيقدت ُب جامعة جونز ىوبكنز 
) كتعددت األحباث بعد ذلك كأكدت على كجود فئة اؼبوىوبُت 1981ك عاـ (بالواليات اؼبتحدة األمريكية كذل

 .)172(ذكم صعوبات

)، عندما اجتمع عدد من اػبرباء 1981بدأ االىتماـ  الرظبي بالطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم ُب عاـ (
اؼبهتمُت دبجاؿ الًتبية اػباصة كالباحثُت دبجاؿ صعوبات التعلم كاؼبوىبة ُب جامعة جونز ىوبكنز ُب أمريكا، 

لدل الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم  كقدموا تساؤالت عديدة حوؿ ىذه الفئة أنبها :ىل توجد معاناة
بسبب ارتفاع مستول ذكائهم، ك عدـ قدرهتم على استخداـ نشاطهم العقلي اؼبعرُب إٔب اؼبستول اؼبناسب؟ كما 
ىي اكات اؼبناسبة اليت يبكن استخدامها للتعرؼ عليهم ؟ ككيف يبكن تشخيصهم كزبطيط برامج رعايتهم 

ت اليت يعانوف منها؟ ككيف يبكن مساعدهتم لتوظيف طاقاهتم كقدراهتم اؼبعرفية العالية كتعليمهم ؼبواجهة الصعوبا
 .)173(  بشكل أكثر فاعلية؟ 

أف اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم يعجزكف عن األداء  اؼبدرسي الذم الذم يناسب  )174( كيرل اغبركب 
امج اؼبوىوبُت، كذباىل الطلبة ذكم صعوبات قدراهتم، كيعود ذلك الذباه اؼبعلمُت إلغباؽ الطلبة العاديُت برب 

مشكبلت التعلم اليت تواجههم ال ينظر  ةالتعلم، كما أف اؼبوىوبُت من ذكم صعوبات التعلم القادرين على مواجه
إليهم على أهنم من ذكم صعوبات التعلم، ، كىذا األمر هبعلهم أكثر عرضة لبلستبعاد من الربامج اليت تعاِب 

                                                           
(. إسهام بعض المتغٌرات النفسٌة فً التنبؤ باأللكسٌثٌمٌا لدى عٌنة من األطفال ذوي 2009ٌري، محمد رزق )البحٌ(171)

(، ص4(، العدد)19صعوبات تعلم القراءة الموهوبٌن موسٌقٌاً، مجلة دراسات نفسٌة، المجلد) 816 
(172)
Ruban L .M and Reis S. M (2005) Identification and Assessment of Gifted Students with Learning  

Disabilities. THEORY INTO PRACTICE, 44(2), p116 

 
 (173)

، سلسلة علم النفس 1(. المتفوقون عقلٌاً ذوو صعوبات التعلم قضاٌا التعرٌف والتشخٌص والعالج، ط2002الزٌات، فتحً مصطفى )

 253صالمعرفً وصعوبات التعلم، منتدى اقرأ الثقافً.

(. قضاٌا نظرٌة حول مفهوم الطالب الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم، المجلة الدولٌة 2012الحروب، أنٌس ) (174)

 60(.ص31لألبحاث التربوٌة، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، العدد)
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على الوجو األخر فإف اؼبوىوبُت من ذكم صعوبات التعلم نادران ما وبققوف مستويات دراسية صعوبات التعلم، ك 
 عالية، كلذلك فإهنم يبقوف بعيدين عن فئة اؼبوىوبُت، كخاصة إذا كاف التفوؽ الدراسي ىو ؿبك التحديد كاغبكم.

ة كأكاديبية كسلوكية ؽبا خاصة عندما ضركرة االنتباه ؽبذه الفئة  كاالىتماـ ّٔا كتقدٙب خدمات تربوي كىذا يستدعي
تتجاىلهم األنظمة الًتبوية كالتعليمية اليت تعتمد على مبذجة كتنميط األسئلة كإجاباهتا، كتعترب مؤشر التحصيل 
األكاديبي ىو اؼبؤشر الوحيد على تفوؽ الطالب ، فهذا يؤدم إٔب إخفاء بعض جوانب النشاط العقلي، كيبنع 

نة لدل ىؤالء الطلبة، األمر الذم نتج عنو كجود نسبة عالية من الطلبة اؼبوىوبُت ذكم استثارة القدرات الكام
 )175( صعوبات التعلم داخل الفصوؿ الدراسية، بدكف برامج تعليمية  متخصصة تراعي حالتهم االستثنائية

 مشكلة الدراسة:

إٔب الباحثُت كاؼبهتمُت كاؼبختصُت  تشكل فئة اؼبوىوبُت من ذكم صعوبات التعلم ربديا ُب غاية الصعوبة بالنسبة
كيبكن تناكلو من فهم يبتلكوف خصائص متناقضة ُب الًتبية اػباصة، كيعزل ذلك لطبيعة خصائص ىذه الفئة ،

،كىنا تربز مشكلة الطمس،  جانبُت، فالتفوؽ من جانب كصعوبات التعلم من اعبانب اآلخر ُب الوقت ذاتو
وبات التعلم، كما أف صعوبات التعلم قد تلغي التفوؽ العقلي، كىذا فالتفوؽ العقلي يبكن أف يطغى على صع

وبوؿ دكف اغبكم على ىذه الفئة من اؼبتفوقُت عقليان أك من ذكم صعوبات التعلم فبن يبتلكوف قدرات كإمكانات 
الًتبوية  ، كقد أدل ىذا التناقض أب أف بقاء فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم بعيدة عن اػبدمات عقلية عالية

 )176(  اليت تبلئمها كتليب احتياجاهتا، فالصعوبات اليت لدل ىؤالء أخفت نقاط القوة اليت يبتلكوهنا 

كألجل ذلك فإنو من الضركرم أف يتم التعرؼ على ىذه الفئة ككيفية تشخيصها كخصائصها كاحتياجاهتا ، األمر 
 معهم من تقدٙب خدمات كبرامج تربوية مبلئمة،كُب الذم يبٌكننا من االىتماـ اكثر ّٔذه الفئة كسبكُت العاملُت

ضوء ذلك يبكن أف كبدد مشكلة الدراسة ُب السؤاؿ التإب : من ىم اؼبوىوبوف ذكك صعوبات التعلم؟ كما ىي 
 فئاهتم كخصائصهم كاحتياجاهتم ؟ ككيف يتم تشخيصهم ؟

 

                                                           
التعلم فً المرحلة (. سمات الشخصٌة للطلبة الموهوبٌن ذوي صعوبات 2016البلوي، ولٌد محمد؛ والمومنً، رندة ) (175)

األساسٌة الدنٌا الملتحقٌن بالبرامج الخاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة من وجهة نظر معلمٌهم، جامعة األزهر، مصر ، 

 3.ص28-1(،ص2(، العدد)1مجلة كلٌة التربٌة، المجلد)

ة المتفوقٌن عقلٌاً من ذوي (. التوافق النفسً لدى الطلب2017الظفٌري، نواف ملعب؛ وعباس، زٌنب عبد الرضا ) (176) 

 109(، ص8(، العدد)6صعوبات التعلم، المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة، المجلد)
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 أىمية الدراسة :

تعود أنبية ىذه الدراسة إٔب حاجة اؼبيداف الًتبوم إٔب دراسات تبحث ُب  فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم، 
فهي تقدـ تصورا شامبل عن اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم، كىم فئة من فئات  الًتبية اػباصة اليت سبتلك قدرات  

كىذه الفئة قادرة على خدمة آّتمع مثل اؼبوىوبُت كإمكانات عقلية عالية ، كيعانوف من صعوبات ُب التعلم ،
الذين اليعانوف من صعوبات ُب التعلم , كؽبذا يتوجب على القائمُت على برامج الًتبية اػباصة االىتماـ ّٔذه 
الفئة كدراستها سواء ُب ؾباؿ صعوبات التعلم أك ُب ؾباؿ اؼبوىوبُت كاؼبتفوقُت، فهي مازالت حباجة إٔب مزيد من 

ترفد مكتبة الًتبية اػباصة أف  عاية كاالىتماـ  لتتمكن من التغلب على صعوباهتا، كما أٌف ىذه الدراسة يبكن الر 
دبعلومات قيمة كمفيدة عن ىذه الفئة ربتاج اليها  اؼبؤسسات التعليمية كاألشخاص العاملوف ُب ىذا آّاؿ ،من 

ئصهم كاحتياجاهتم ككيفية تشخيصهم ؛ كىذا يبكن خبلؿ التعرؼ على فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كخصا
أف يساعد ُب زيادة فعالية الربامج اؼبقدمة ؽبم كتطوير عمل العاملُت معهم كزيادة أثر االسًتاتيجيات اليت 

 يستخدموهنا ؛فبا يفيد ُب تلبية احتياجات فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم .

 أىداف الدراسة:

 داؼ التالية :تسعى الدراسة لتحقيق األى

 التعرؼ على بعض مصطلحات اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كفئاهتم .-1

 التعرؼ على كيفية تشخيص اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم. -2

 التعرؼ على أبرز خصائص اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم .-3

 التعرؼ على أبرز احتياجات اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم .-4

لتوصيات ذات الفائدة ُب التعرؼ على اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم ، كمعرفة خصائصهم تقدٙب بعض ا-5
 كفئاهتم كتشخيصهم كتوظيفها ُب خدمتهم كرعايتهم .

 حدود الدراسة :

 تقتصر الدراسة على دراسة فئات كخصائص كاحتياجات ككيفية تشخيص اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم .
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 تحديد المصطلحات:

 . على بعض مصطلحات الموىوبين ذوي صعوبات التعلم وفئاتهم التعرف-

 مفهوم الموىوبين ذوي صعوبات التعلم: 

بُت  كاضحا ن اؼبوىوبوف ذكك صعوبات التعلم ىم الطلبة الذين لديهم قدرات عقلية عالية، لكنهم يظهركف اختبلفا ن
نهم استنادنا للقدرات العقلية العالية لديهم ، مستول إقبازىم ُب ؾباؿ أكاديبي معُت كبُت مستول اإلقباز اؼبتوقع م

كباإلضافة إٔب التفاكت بُت القدرات العقلية العالية كاإلقبازات اتملة، أيضا ىم يظهركف قصوران كاضحان ُب 
 )177(  العمليات أك اؼبعاعبة،

كاستعدادات مرتفعة بأهنم:" األطفاؿ الذين يبتلكوف موىبة ظاىرة كلديهم إمكانيات )178(  كيعرفهم البحيَتم 
ذبعلهم قادرين على أداء فبيز يعرب عن موىبة كيبكنهم من ربصيل عإب ُب اؼبواد الدراسية اؼبختلفة ، لكن أداؤىم 
األكاديبي يكوف دكف اؼبتوقع، كذلك ألف صعوبة التعلم لديهم تعيق قدرهتم على توظيف إمكاناهتم العالية، كىذا 

 سوء التوافق النفسي كاالجتماعي كالدراسي كيؤثر سلبان على صحتهم يقلل من ثقتهم بقدراهتم كيؤدم إٔب
 النفسية".

بأهنم: "طلبة يبلكوف مواىب أك إمكانات عقلية غَت عادية ، سبكنهم من ربقيق ربصيل )179( ككما يعرفهم الزيات 
از األكاديبي أكاديبي عاؿ كلكنهم يعانوف من صعوبات نوعية ُب التعلم، ذبعل بعض مظاىر التحصيل أك اإلقب

 صعبة، كأداءىم فيها منخفضان البفاضان ملموسان".

يعرفهم بأهنم: "التبلميذ الذين تصنفهم مدارسهم ضمن فئة التبلميذ ذكم صعوبات )180( أما باغبمر كخبيت
التعلم، كتقدـ ؽبم خدمات غرفة اؼبصادر ُب ؾباؿ صعوبات التعلم على الرغم من قدراهتم العالية، أك ضمن فئة 

                                                           
(177)
 Sansom .S (2015) Gifted Students With Learning Disabilities: A Current Review Of The Literature. Acta 

Scientiae et Intellectus Vol.1. No.1 ISSN 2410-9738 (Print), 2519-1896,p6. 

). إسهاـ بعض اؼبتغَتات النفسية ُب التنبؤ باأللكسيثيميا لدل عينة من األطفاؿ ذكم صعوبات تعلم القراءة 2009البحيَتم، ؿبمد رزؽ ( ((178) ) 
 822ص)، 4)، العدد(19اؼبوىوبُت موسيقيان، ؾبلة دراسات نفسية، آّلد(

، سلسلة علم النفس 1). اؼبتفوقوف عقليان ذكك صعوبات التعلم قضايا التعريف كالتشخيص كالعبلج، ط2002( الزيات، فتحي مصطفى ((179) ) 
 253,صاؼبعرُب كصعوبات التعلم، منتدل اقرأ الثقاُب

(. درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم 2013بالحمر، تهانً عبد الرحمن؛ وبخٌت، صالح الدٌن فرح عطا ) (180)

(، 7(، العدد)4الموهوبات بفئة الموهوبات ذوات صعوبات التعلم، المجلة العربٌة لتطوٌر التفوق، المجلد)ومعلمات 

 .38ص
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بلميذ اؼبوىوبُت أك ال يتم التعرؼ عليهم، بسبب اؼبوىبة اليت زبفي صعوبات التعلم  لديهم حبيث ال يتلقوف الت
 خدمات تربية خاصة وبتاجوهنا".

، كحاصل على 115إٔب أنو :"الطالب الذم تًتاكح درجة ذكائو أكثر من )181( كيذىب كل من الظفَتم كعباس
كحصولو على درجة فوؽ اؼبتوسط ُب مقاييس تقدير اػبصائص % بالنسبة للمواد األساسية، 50أقل من 

 السلوكية فبا يدؿ على كجود قصور لديو ُب ىذه اػبصائص السلوكية".

بأهنم طلبة يبتلكوف موىبة أك ذكاء بارزين كىم قادرين على األداء )182( كما عرفتهم كل من دبابنو كالعطية
التعلم ذبعل من ربقيق بعض جوانب التحصيل األكاديبي  اؼبرتفع، لكنهم ُب نفس الوقت يواجهوف صعوبات ُب

 أمران صعبان".

تعريفان آخر للموىوب ذم صعوبات التعلم بأنو: " كل تلميذ لديو )183( كيطرح كل من شريف كالسعيد كالسيد
) درجة فأعلى، كيعا٘ب من صعوبات تعلم نوعية نتيجة اضطرابات ُب ذبهيز 115قدرة عقلية بارزة أك كامنة (

علومات ذبعل التحصيل الفعلي متناقضان مع التحصيل اؼبتوقع، كىذا التناقض ليس بسبب قلة الفرص  الًتبوية أك اؼب
 ضعف ُب الصحة.

 فئات الموىوبين ذوي صعوبات التعلم:

ال يتفهم الكثَت من الناس أٌف ىناؾ فئة من الطلبة  اؼبوىوبُت كُب الوقت  نفسو يعانوف من صعوبات ُب التعلم، 
كلذا فهناؾ حاجة ملحة للتعرؼ  على  ىذا النوع من الطلبة كقدراهتم العالية كاستيعأّا، كفهم خصائصهم 

ت اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم أمرنا ضركرينا كاحتياجاهتم  التعليمية، من ىنا تصبح عملية التعرؼ على  فئا

                                                           
(. التوافق النفسً لدى الطلبة المتفوقٌن عقلٌاً من ذوي 2017الظفٌري، نواف ملعب؛ وعباس، زٌنب عبد الرضا ) (181) 

 .110(، ص8(، العدد)6لمجلد)صعوبات التعلم، المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة، ا

 
(. األطفال الموهوبٌن ذووي صعوبات التعلم اكتشاف تدخل ورعاٌة تحدٌات 2015دبابنه، خلود؛ والعطٌة، أسماء )(182)

وممارسات، المؤتمر الدولً الثانً للموهوبٌن والمتفوقٌن تحت شعار "نحو استراتٌجٌة وطنٌة لرعاٌة المبتكرٌن تنظٌم 

/كلٌة التربٌة، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة برعاٌة جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء قسم التربٌة الخاصة 

 .193، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة,ص2015ماٌو  21-19التعلٌمً المتمٌز المنعقد فً 

متفوقٌن عقلٌاً ذوي (. تقدٌر الذات لدى ال2014شرٌف، نادٌة؛ والسعٌد، سماح عبد الرحمن؛ والسٌد، منى حسن) (183) 

 .412(، ص1(، الجزء )3صعوبات التعلم مقارنة بالمتفوقٌن عقلٌاً بدون صعوبات، مجلة العلوم التربوٌة، العدد )

 



 

216 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

،من أجل مساعدهتم ُب اغبصوؿ على اػبدمات التعليمية اؼببلئمة ؽبم ، كاليت تساعدىم ُب ذباكز صعوبات 
 اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم إٔب ثبلث فئات أساسية تتمثل باآلٌب:)184( التعلم، من ىنا فقد صنف حامد

مرتفعنا الطلبة اؼبوىوبوف ذكك ص-1 عوبات التعلم: كىذه الفئة من الطلبة يسهل التعرؼ عليهم فهم وبققوف إقبازا ن
ُب ؾباالت اؼبوىبة، كوبصلوف على درجات مرتفعة ُب اختبارات الذكاء. كىذه الفئة سبتلك خصائص بسيطة من 

 صعوبات التعلم كتكوف خصائص اؼبوىبة مسيطرة عليهم.

كىذه الفئة ال تكوف مبلحظة بالعادة، كيكونوف غالبنا ُب مستول طبلب  الطلبة غَت اؼبعرفُت(اؼبشخصُت):-2
صفهم العاديُت من خبلؿ توظيف قدراهتم اؼبرتفعة للتغلب على الصعوبات غَت اؼبشخصة لديهم، فاؼبوىبة ىنا 

 تسيطر على صعوبات التعلم، كُب أحياف أخرل قد تسيطر صعوبات التعلم على اؼبوىبة.

ت التعلم كلديهم موىبة: ىذه الفئة أكثر الفئات اؼبعرضة للخطر كالسبب ىو أف الربامج صعوباذكك الطلبة -3
الًتبوية العبلجية اؼبقدمة ؽبم هتتم بصعوبات التعلم كتتجاىل موىبتهم كقدراهتم العالية، كييظهر ىؤالء الطلبة تفوقان 

حة حباجة لتدخل عبلجي ، كىذا ُب ؾباؿ أك اثنُت، كُب الوقت  نفسو تظهر لديهم مشكبلت أكاديبية  كاض
يؤدم إلرباكهم كإرباؾ أسرىم، كما تظهر لديهم مشكبلت سلوكية ربد من  قدرهتم  على اإلقباز ضمن 
ؾبموعات العمل، كىذا يؤثر سلبنا على قباح انضمامهم للربامج اػباصة بالطلبة اؼبوىوبُت، ككما تؤثر صعوبات 

زء اللفظي من اختبارات الذكاء، كبالتإب على درجة الذكاء اليت التعلم  اؼبوجودة لديهم على أدائهم ُب اعب
سيحصلوف عليها  ُب ىذه االختبارات ،حيث يظهركف صعوبة ُب استقباؿ اؼبعلومات كمعاعبتها، كالتعبَت عنها 

 لفظيان أك كتابيان.

ذكم صعوبات التعلم  أنو يبكن تعريف الطلبة اؼبوىوبُت من)185( كُب ىذا الصدد يؤكد  كل من البلوم كاؼبومٍت
على أهنم الطلبة الذين يبتلكوف موىبة ُب ؾباؿ معُت كُب الوقت ذاتو يعانوف من صعوبات تعلم، كبالعادة ال يتم 
مبلحظة صعوبات التعلم اليت يواجهها ىؤالء الطلبة، ككلما زادت ربديات اؼبدرسة تتفاقم الصعوبات األكاديبية 

ن تكوف صعوبات التعلم لديهم شديدة إٔب الدرجة اليت يتم عندىا اعتبارىم من  اليت يتعرضوف ؽبا، أما الطلبة الذي
                                                           

(. مشاكل الطالب الموهوبٌن فً المدرسة وكٌفٌة عالجها، دار المحرر العربً للنشر والتوزٌع, 2017حامد، حمد ) (184) 

 .232ص

 
(. سمات الشخصٌة للطلبة الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم فً 2016محمد؛ والمومنً، رندة )البلوي، ولٌد  (185) 

المرحلة األساسٌة الدنٌا الملتحقٌن بالبرامج الخاصة فً المملكة العربٌة السعودٌة من وجهة نظر معلمٌهم، جامعة األزهر، 

 .8(،ص2(، العدد)1مصر ، مجلة كلٌة التربٌة، المجلد)
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ذكم صعوبات التعلم ، كال يوجد أم ؿباكلة للتعرؼ على قدراهتم العالية، كال يتم استغبلؿ ىذه القدرات ؼبعاعبة 
رموف من اػبدمات اليت  تقدـ للطلبة اؼبوىوبُت ضعفهم ،ىم الطلبة  أنفسهم الذين هبلسوف ُب الصفوؼ العادية كوبي

الذين يعانوف من صعوبات التعلم، فهذه الفئة يبكن أف تيظهر أداءن مرتفعنا ُب القيادة أك الفنوف ،كليس ُب آّاؿ 
 األكاديبي.

 تشخيص الموىوبين ذوي صعوبات التعلم

سبكنهم من اغبصوؿ على يواجو الطلبة اؼبوىوبوف ذكك صعوبات التعلم بعض اؼبشكبلت اؼبتعلقة بتطوير مهارات 
أداء مقبوؿ أك متفوؽ ُب اؼبواد الدراسية مقارنة مع الطلبة اآلخرين، فالسبب كراء صعوبة التعلم ال يكوف نتيجة 
البفاض ُب قدراهتم العقلية، كإمبا عائد للبيئة االجتماعية ايطة كاغبالة العاطفية أك البيئة اؼبادية كالطبية اليت تعيق 

ول مرتفع من التحصيل األكاديبي، فقد يكوف الطالب موىوبا بشكل استثنائي ُب ؾباؿ معُت حصوؽبم على مست
مثل القراءةػ كالرياضيات، كموسيقى اآلالت أك الفن، إال أنو يبدم ضعفا كاضحا ُب ؾباالت أخرل من ؾباالت 

 .)186( التعلم

التعلم بشكل مبكر ىو أمر ) على أف تشخيص الطلبة اؼبوىوبُت من ذكم صعوبات 2012()187( كيؤكد جابر
مهم ؛ ألنو يبنع حدكث استجابات انفعالية سلبية يبكن ربدث نتيجة التأخر ُب الكشف، كتكوف ىذه 
االستجابات على شكل اضطرابات نفسية كاالكتئاب كالقلق كالتوتر كالتقدير اؼبنخفض للذات أك االنسحاب أك 

ل االسًتاتيجيات التعليمية اؼبستخدمة ُب تعليمهم أقل فائدة العدكانية ،باإلضافة لذلك فإف تأخَت الكشف قد هبع
 كلما تقدموا بالعمر.

فتشخيص اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم يعترب خطوة أكلية مهمة للتعرؼ على اؼبواىب كتنميتها، كُب ىذا 
يبكن من خبلؽبا  الصدد ينبغي ربديد اكات اليت يتم االعتماد عليها ُب عملية التشخيص، فهناؾ أربعو ؿبكات
 باآلٌب:)188( الكشف عن أكلئك الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كربديدىم كىي كما قدمها القاضي 

                                                           
 (186)

 Barahmand .U, Piri .F and Khazaee. A (2015).A Study of the Relationship of Academic Achievement and 

Impulsivity in Children with Specific Learning Disabilities to. p8. 

تعلٌمٌة، (. الطلبة الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم وكٌفٌة اكسابهم واإلستراتٌجٌات ال2012جابر، وصال محمد ) (187) 

 .200(، ص17(، العدد)1مجلة دراسات تربوٌة، المجلد)
(. الموهوبون ذوو صعوبات التعلم، مجلة أطفال الخلٌج ذوي االحتٌاجات الخاصة، 2007القاضً، عدنان) (188) 

متاح على الرابط:  ,,3ص (.15750العدد)

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172
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ؿبك التمٌيز النوعي: كيشَت ىذا اك إٔب كجود صعوبة تعلم تتعلق بواحد أك بعدد معُت من آّاالت -1
 .األكاديبية أك األدائية

ؼ بُت معدالت الذكاء أك مستول القدرة اؼبوجودة كبُت األداء اغبقيقي ؿبك التفاكت:يشَت إٔب االختبل-2
بلحىظ أك مستول التحصيل الدراسي

ي
 .اؼب

ؿبك اإلستبعاد: كىذا اك يبكن من التفريق بُت اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم عٍن ذكم اإلعاقات، أك  -3
 .ذكم صعوبات التعلم األخرل

رات اليت سبيز أداء اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم مقارنةن بزمبلئهم اؼبوىوبُت ؿبك التبايين: ىناؾ بعض اؼبؤش-4
فبن ليس لديهم صعوبات التعلم، كمٍن ىذه اؼبؤشرات: ضعف القدرة اؼبكانية، كضعف األداء اللفظي بشكل 

 عاـ، كعدـ القدرة على التمييز السمعي أك سبييز أصوات الكلمات كاغبركؼ.

الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كتشخيصهم من خبلؿ األخذ بعُت االعتبار لعدد من كيتم التعرؼ على 
 : )189( العمليات اػباصة جبوانب القوة كالضعف لديهم كاليت تتمثل فيما يلي

 أدائهم على اختبارات الذكاء بشكل عاـ.-1

  ملفات اإلقباز األكاديبي.-2

 تقييم اعبانب االبتكارم .-3

 االختبارات التشخيصية ؼبستويات األداء ُب آّاالت التعليمية كخاصة الصعبة منها.نتائج -4

 تقييمات اؼبعلمُت كاألقراف كطبيعة العبلقات االجتماعية معهم.-5

 مبلحظات اؼبعلمُت ُب الصفوؼ الدراسية.-6

 اؼبستخدمة ػبفض اؼبشاكل. اختبارات قياس االذباىات، كقياس التآزر اغبركي البصرم، كتقييم القدرة التعبَتية-7

 
                                                                                                                                                                                     

 
(. الطالب الموهوبٌن ذوو صعوبات التعلم، 2006عبد المعطً، حسن مصطفى؛ وأبو قله، السٌد عبد الحمٌد) (189) 

أغسطس، الرٌاض،  30-26ه الموافق 1427شعبان  6- 2ؤتمر العلمً اإلقلٌمً للموهبة المنعقد فً الفترة ما بٌن الم

 .754مؤسسة الملك عبدالعزٌز ورجاله لرعاٌة الموهوبٌن.ص
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 خصائص الموىوبين ذوي صعوبات التعلم:

تيصٌنف اػبصائص كظبات الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم إٔب جوانب قوة ك سبثل خصائص اؼبوىبة، 
كجوانب الضعف ك سبثل خصائص صعوبات التعلم). كمن أبرز اػبصائص اإلهبابية ما يلي: أهنم مبدعوف 

تفكَت آّرد، كيبتلكوف مهارات حل اؼبشكبلت، كيتوصلوف بسهولو للعبلقات القائمة بُت األشياء. كمبتكركف ُب ال
بينما من اػبصائص السلبية ؽبم أهنم ال ينجزكف كاجباهتم ُب أكقاهتا اددة، كإف أقبزكىا فإهنا تكوف غَت منتهيو 

 .)190( كال وبافظوف على فبتلكاهتم، فهم أكثر عرضو لئلصابة باإلحباط

 كعليو يتسم الطلبة اؼبوىوبوف ذكم صعوبات التعلم بعدد من نقاط القوة كنقاط الضعف كاليت سبيزىم عن أقراهنم

)191)(192(: 

 جوانب القوة: وتتمثل جوانب القوة فيما يلي:-أ

 إدراؾ العبلقات، كالقدرة التحليلية، كاؼبعرفة بكم كبَت من اؼبعلومات.-1

 اتقاف مهارات اللغة الشفوية.-2

 قدرات فائقة ُب حل اؼبشكبلت، كحب االكتشاؼ كالفضوؿ، كالتفكَت آّرد اؼببدع.-3

 قدرات غَت طبيعية ُب ؾباؿ العلـو كالفنوف كآّاالت التقنية.-4

 القدرة على توليد اغبلوؿ كاالحتماالت اؼبمكنة كلديهم مركنة ُب التفكَت.-5

 الذات. سرعة التعلم كاللباقة كالقيادة، كالقدرة على ضبط-6

 جوانب الضعف: حيث يبدى الطلبة ضعفا فيما يلي: -ب

                                                           
(. درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم 2013بالحمر، تهانً عبد الرحمن؛ وبخٌت، صالح الدٌن فرح عطا ) (190) 

(، 7(، العدد)4ومعلمات الموهوبات بفئة الموهوبات ذوات صعوبات التعلم، المجلة العربٌة لتطوٌر التفوق، المجلد)

 .38ص

، 1، طوالعالج(. المتفوقون عقلٌاً ذوو صعوبات التعلم قضاٌا التعرٌف والتشخٌص 2002الزٌات، فتحً مصطفى ) (191) 

 .273ى اقرأ الثقافً.صسلسلة علم النفس المعرفً وصعوبات التعلم، منتد

(. الطالب الموهوبٌن ذوو صعوبات التعلم، 2006عبد المعطً، حسن مصطفى؛ وأبو قله، السٌد عبد الحمٌد) (192) 

أغسطس، الرٌاض،  30-26ه الموافق 1427شعبان  6- 2المؤتمر العلمً اإلقلٌمً للموهبة المنعقد فً الفترة ما بٌن 

 .757ة الموهوبٌن.صمؤسسة الملك عبدالعزٌز ورجاله لرعاٌ
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 عدـ القدرة على التهجئة، كالقراءة كالكتابة، كاغبساب كاسباـ العمليات الرياضية.-1

 صعوبة التفريق بُت اغبركؼ اؼبتماثلة.-2

 ضعف الًتكيز ُب أثناء القياـ باؼبهاـ.-3

 تناقض بُت قدراهتم الكامنة كاإلقباز الفعلي.-4

 لديهم توقعات عن ذكاهتم مبالغ ّٔا.-5

 قصور أك اضطراب ُب اؼبهارات اغبركية.-6

 صعوبة تتابع أك ذبريد اؼبعلومات فبا يؤثر ذلك بشكل كاضح على التهجئة كالقراءة.-5

أف الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم يتحلوف خبصائص كصفات معينة تتمثل ُب )193( ككما يرل اغبركب 
على التحمل ، كاإلحباط كاالنفعاؿ بسرعة ،كعدـ القدرة على إقباز الواجبات األكاديبية، ككذلك ضعف القدرة 

شعورىم باؼبلل كالضجر من اؼبناىج الدراسية، كالكتب اؼبقررة، إال أهنم يتميزكف بنقاشهم اؼبتشعب الذم يتخذ 
معا٘ب الكلمات، كيفضلوف العزلة  منحى أكثر تعقيدان كخصوصان ُب اؼبواد الصعبة، كما أهنم يدركوف ما كراء

كاالنطواء، كيهتموف دبشاعر اآلخرين. كما كيقيموف عبلقات اجتماعية جيدة معهم، إال أهنم يواجهوف مشاكل 
 مع الطلبة الذين يقعوف ُب نفس فئتهم العمرية.

إٔب أف ىذه الفئة تتسم خبصائص كجدانية حيث أف تقديرىم لذاهتم منخفض، كلديهم  )194( كتشَت شافعي
مفهـو ذات سالب، كيواجهوف مشكبلت ُب التأقلم مع اآلخرين، كغَت قادرين على إقامة صداقات كعبلقات 

ه اجتماعية، كيعتمدكف على غَتىم، كتظهر عليهم مشاعر اػبوؼ كالقلق، كضعف ثقتهم بذاهتم، كىذا بدكر 
 )195( ينعكس بشكل جلي ككاضح على تد٘ب مهاراهتم األكاديبية.

                                                           
(. قضاٌا نظرٌة حول مفهوم الطالب الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم، المجلة الدولٌة 2012الحروب، أنٌس ) (193) 

 .45(.ص 31لألبحاث التربوٌة، جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة، العدد)

ى عٌنة من طالبات من المرحلة (. الذكاء الوجدانً وعالقته بمركز التحكم لد2009شافعً، صفٌة بنت سراج )(194) 

المتوسطة من ذوات صعوبات التعلم والعادٌات بمدٌنة مكة المكرمة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة أم القرى، 

 .6المملكة العربٌة، السعودٌة.ص

 
عقلٌاً من (. التوافق النفسً لدى الطلبة المتفوقٌن 2017الظفٌري، نواف ملعب؛ وعباس، زٌنب عبد الرضا ) (195) 

 109(، ص8(، العدد)6ذوي صعوبات التعلم، المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة، المجلد)
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كفيما يتعلق باػبصائص اؼبعرفية ؽبذه الفئة من الطلبة فقد سبيزت بأهنا سبتلك قدرات عقلية كبَتة ُب حل )196( 
اؼبشكبلت، فهم مبدعوف كمبتكركف، كلديهم مفاىيم لفظية كتعبَتية فائقة اؼبستول، كىم بطبعهم فضوليوف، 

كة على امتبلكهم لقدرات ربليلية كتفسَتية استثنائية، كلديهم رغبو كبَتة للتعلم كيبيلوف للتبلعب اللغوم عبل
باؼبفردات، إال أهنم يفتقدكف للًتتيب كالتنظيم، كمستواىم األكاديبي غَت ثابت، كما أف تركيزىم منخفض جدان 

 كيتشتتوف بسرعة.

 )197(من الطلبة ،أكردىا الزيات فيما يلي :كمن أىم اػبصائص اليت تتسم ّٔا ىذه الفئة 

 أهنم ييظهركف اىتمامات متعددة ذات طبيعة نوعية خارج أسوار اؼبدرسة، كباألخص داخل بيوهتم.-1

يظهركف قدرات إبداعية خبلقة كأنشطة عقلية متميزة ، فبا يؤكد امتبلكهم بعض جوانب التفوؽ العقلي أك -2
 اؼبواىب.

لصعوبات لديهم، كاؼبشكبلت الناذبة عنها، كاليت تؤثر بشكل سليب على ربصيلهم يظهركف كعينا بأمباط ا -3
األكاديبي، كيبيلوف إٔب تعميم شعورىم بالفشل الدراسي ُب ـبتلف آّاالت، فبا ىبلق لديهم شعورا عاما بضعف 

 الكفاءة الذاتية األكاديبية.

 ىذه الفئة من الطلبة بأهنم:)198(  علي ُب حُت يصف

 على التنبؤ بالعواقب على سلوكهم.أقل قدرة  .1
فهم أقل تفضيبلن لدل اؼبعلمُت مقارنةن بالطبلب  اغبصوؿ على درجات منخفضة للحالة االجتماعية ، .2

 غَت اؼبتعلمُت.
إظهار اؼبزيد من عدـ النضج، كالعداء كالعدكانية ، كفرط اغبساسية اليت تشَت إٔب اضطراب سلوكي    .3

 حاد.
 القلق الذاٌب . يظهركف اؼبزيد من مستويات .4

 
                                                           

 (196)
 Mccoach D.B, KEHLE T. J, BRAY M. A AND SIEGLE .D (2001) Best Practices in the Identification of Gifted 

Students with Learning Disabilities. Psychology in the Schools, Vol. 38(5), 2001.p405. 

، 1(. المتفوقون عقلٌاً ذوو صعوبات التعلم قضاٌا التعرٌف والتشخٌص والعالج، ط2002، فتحً مصطفى )الزٌات (197) 

 .245صسلسلة علم النفس المعرفً وصعوبات التعلم، منتدى اقرأ الثقافً.

 
 (198)
 Ali. S (2016) Learning Disabilities: Characteristics and Instructional  and Education (IJHSSE) Volume 3, Issue 

4, April 2016, p114. 
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 مؤشرات تمييز الطلبة الموىوبين ذوي صعوبات التعلم والتعرف عليهم

يوجد عدد من اؼبعايَت كالدالئل اليت تسهل علينا سبييز الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كىي كما أكردىا 
 باآلٌب: )199( جابر

 مؤشرات تؤكد وجود الموىبة: -1

 يبتلكوف مفردات لغوية غنية.-

 كثرة الضحك فهم أصحاب نكتة .-

 التفوؽ ُب الذاكرة طويلة اؼبدل.-

 لديهم قدرة على االستنتاج الرياضي كالتوصل للحل اؼبناسب.-

 يبتلكوف مهارة عالية ُب إبداء النقاش كاغبوار اعبيد.-

 متفوقوف ُب القراءة االستيعابية.-

 لديهم إبداع كقدرة زبيلية.-

 الصعبة. قادركف على القياـ باؼبهمات-

 يطرحوف أفكارا مشوقة كجديدة.-

 كثرة التساؤؿ كاالستفسار.-

 التفوؽ ُب ؾباؿ الفن أك العلـو أك اؼبوسيقى.-

 مؤشرات تؤكد  صعوبة التعلم لديهم:-ب

 يبتلكوف حيبل كأساليب دفاعية لتجنب ؾباالت الضعف.-

                                                           
(. الطلبة الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم وكٌفٌة اكسابهم واإلستراتٌجٌات التعلٌمٌة، 2012جابر، وصال محمد ) (199) 

 .203(، ص17(، العدد)1المجلد) مجلة دراسات تربوٌة،
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 يعانوف من صعوبة ُب التهجئة كالصوتيات -

 من األعماؿ الكتابية.يبيلوف إٔب التحدث أكثر -

من اؼبفردات الكتابية.-  اؼبفردات اكية لديهم أكثر نضجا ن

 غَت قادرين على اؼبناقشة كاغبوار.-

 يواجهوف صعوبة ُب الذاكرة الصماء.-

 هبدكف صعوبة ُب اؼبواد البسيطة كالعمليات اؼبتتابعة.-

 لديهم تشتت انتباه كُب العادة ىم ميٍهملوف ُب الصف.-

 العواطف عليهم أكثر من التفكَت العقبل٘ب.تسيطر -

 لديهم ذاكرة ظبعية ضعيفة.-

 يتعلموف بشرط توفر االىتماـ كالدافعية.-

 غَت قادرين على توظيف إسًتاتيجيات معينة غبل اؼبشكبلت.-

 ىبفقوف ُب تعلم اللغات األجنبية كاؼبواضيع اليت تتطلب ذاكرة ظبعية تتابعية.-

 ختبارات اددة بوقت معُت.أداؤىم غَت مقبوؿ ُب اال-

بعض اؼبؤشرات األخرل اليت سبيز أداء اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم مقارنة بأقراهنم )200( كما طرح الزيات  
 اؼبتفوقُت عقليان فبن ليسوا من ذكم صعوبات التعلم. كمن أبرز ىذه الدالالت ما يلي:

 "البفاض األداء اللفظي بشكل عاـ.-1

 رقاـ.البفاض سعة األ-2

 البفاض القدرة اؼبكانية.-3

 ظهور أعراض اضطرابات عضوية ـبية.-4

                                                           
، 1(. المتفوقون عقلٌاً ذوو صعوبات التعلم قضاٌا التعرٌف والتشخٌص والعالج، ط2002الزٌات، فتحً مصطفى ) (200) 

 .276ص,سلسلة علم النفس المعرفً وصعوبات التعلم، منتدى اقرأ الثقافً



 

224 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 ظهور اضطرابات تقود إٔب البفاض مستول أداء الذاكرة السمعية.-5

 ضعف التمييز السمعي أك سبييز أصوات الكلمات كاغبركؼ.-6

 ضعف القدرة على االسًتجاع اغبر للمعلومات اللفظية-7

 وي صعوبات التعلم:احتياجات الطلبة الموىوبين ذ

ُب ضوء ما ذكر من خصائص للموىوبُت ذكم صعوبات التعلم، فهناؾ صبلو من اغباجات اليت ينبغي توفَتىا ؽبم 
 )202( :)201( كتتمثل فيما يلي 

 احتياجات أكاديمية ومنها:-أ

 تقدٙب اؼبادة الدراسية بأساليب متنوعة مع تكليف الطلبة بكتابة اؼبادة العلمية كذبهيزىا.-1

توفَت البيئة اؼببلئمة ؽبم لتوظيف ما لديهم من معارؼ كخربات كمهارات كاذباىات فاعلة، كعرضها بأساليب -2
 مشوقة كمشجعة.

 االبتعاد عن أساليب التدريس التقليدية كاستخداـ األساليب اغبديثة كاأللعاب التعليمية.-3

 ة.تكليفهم بأداء كاجبات كاقعية كؿبددة خبلؿ فًتة زمنية مناسب-4

 معاكنة الطلبة على اجتياز الصفوؼ الدراسية.-5

 توظيف أساليب تقييم جديدة كاالبتعاد عن األساليب التقليدية. -6

 ذبزئة اؼبهمات الكبَتة إٔب مهاـ فرعية أك كحدات أصغر، لكي يتمكن الطالب من إقبازىا بيسر.-7

 

 
                                                           

(. الموهوبون ذوو صعوبات التعلم، مجلة أطفال الخلٌج ذوي االحتٌاجات الخاصة، 2007القاضً، عدنان) (201) 

.متاح على الرابط:  4(. ص15750العدد)

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172 
(. البرامج العالجٌة واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة لرعاٌة الموهوبٌن ذوي صعوبات التعلم،  2013محمد، نجٌه إبراهٌم ) (202) 

 http://alkhbraa.com/home/PDFs/rasael/ab7ath-mnawa3ah.متاح على الرابط: 6بحث منشور، ص 

 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172
http://alkhbraa.com/home/PDFs/rasael/ab7ath-mnawa3ah/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85.pdf
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 احتياجات لتنمية مهارات تعويضية، ومنها:-ب

استخداـ اغباسب اآلٕب ،كالذم يبكنهم من القياـ ببعض العمليات اليت تتطلب درجة معينة  أف يتعلم الطلبة-1
 من اؼبهارة كالًتكيز.

أف يتم تدريب الطلبة على اؼبهارات التنظيمية كاستخداـ اعبداكؿ الزمنية، كإدارة الوقت، كالتلميحات البصرية، -2
 كإسًتاتيجيات إدارة الوقت.

 مهارات حل اؼبشكبلت كتوليد االحتماالت اؼبمكنة كتعديل السلوؾ.أف يتم تعليم الطلبة -3

 أف يتدرب الطلبة على عبلج جوانب القصور اؼبوجودة لديهم. -4

 احتياجات عاطفية، ومنها: -ج

 تقليص الضغوط األكاديبية، كتقليل اإلحباط كالفشل كنقص الدافعية.-1

 القصور كالضعف.استغبلؿ اؼبواقف اعبماعية للسيطرة على جوانب -2

 االلبراط مع أقراهنم اؼبوىوبُت كذكم التحصيل اؼبرتفع.-3

 االستفاده من جوانب القوة اليت يبدع فيها الطلبة لتقليص جوانب الضعف.-4

 اغباجة إٔب تنمية الثقة بالنفس كتقدير الذات.-5

 تطوير االذباىات اإلهبابية اليت سبكن من ربقيق اإلقباز كتدعيمو.-6

 فة أشخاص موىوبُت من ذكم صعوبات التعلم إٔب الصف لتعميم ذبارّٔم للطلبة.استضا -7

 

 الخاتمة:

:إف الطلبة اؼبوىوبنب أوالً كُب اػبتاـ يبكننا أف نتوقف عند أىم نتائج ىذا البحث حيث يتضح من كل ماسبق 
إال أف ىذا ال وبدث ذكم صعوبات التعلم لديهم قدرات عقلية عالية سبكنهم من اإلقباز األكاديبي العإب، 

بسبب صعوبات التعلم اليت يعانوف منها ، كاليت تتعلق بالقراءة كالتهجئة كاغبساب غالبا ،كأف ىذه الفئة من الطلبة 
تعا٘ب من مشكلة الطمس فقد تسيطر اؼبوىبة كالتفوؽ على صعوبات التعلم لديهم ،كبالتإب يبدك  الطالب بأنو 

لتعلم ؛ كلذلك تبقى مشكبلتو التعليمية دكف أم تدخل كمن جانب آخر قد ليس حباجة لربامج تعاِب صعوبات ا
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تتغلب صعوبات التعلم على اؼبوىبة فيظهر ىذا الطالب على أنو من ذكم صعوبات التعلم كيلحق بربامج الًتبية 
ىؤالء الطلبة  :إف ثانًيااػباصة اليت تركز على صعوبات التعلم دكف أف يتم الًتكيز على موىبتو كقدراتو العالية ،

كىؤالء تكوف لديهم خصائص اؼبوىبة كاضحة  الموىوبون ذوو صعوبات التعلمينقسموف إٔب ثبلثة فئات ىي:
كىؤالء ال تتم مبلحظتهم غالبنا ألهنم  الطلبة غير المعرفين )غير المشخصين(أكثر من صعوبات التعلم،

الطلبة ذوو صعوبات  بات تتغلب أحياننا أخرل،يكونوف ُب مستول الصف العادم فاؼبوىبة تتغلب أحياننا كالصعو 
،كىؤالء ىم األكثر عرضة للخطر ألف الربامج الًتبوية تتعامل معهم على أهنم من ذكم  التعلم ولديهم موىبة

 لتشخيص الطلبة الموىوبين:أظهر البحث أف ىناؾ كسائل عديدة يبكن استخدامها ثالثًا صعوبات التعلم، 
مثل االختبارات التشخيصية األكاديبية كاختبارات الذكاء كملفات اإلقباز األكاديبي  ذوي صعوبات التعلم

: بالنسبة ػبصائص ىؤالء الطلبة فلديهم رابًعاكتقييم اعبوانب االبتكارية  كتقييمات اؼبعلمُت كاألقراف كغَتىا،  
كنة ُب التفكَت ،كإدراؾ لديهم قدرات على حل اؼبشكبلت ،كاؼبر  جوانب القوةخصائص متناقضة  حيث تتضمن 

فنذكر منها  لجوانب الضعفالعبلقات ،كقدرات ُب ؾباالت العلـو كالفنوف، كمهارات القيادة أما بالنسبة 
أما خامًسا:الضعف ُب التهجئة كالقراءة كالكتابة كاغبساب ،كضعف الًتكيز ،كالتناقض بُت القدرات كاإلقبازات ، 

حباجة لتقدٙب الدركس بأساليب متنوعة كتوفَت بيئة تعليمية توظف خرباهتم بالنسبة الحتياجاهتم األكاديبية فهم 
كمهاراهتم كالبعد عن أساليب التعليم كالتقييم التقليدية كىم أيضا وبتاجوف لتنمية اؼبهارات التعويضية مثل التعليم 

باه لعدد من اغباجات باستخداـ اغباسوب كأف يتم تدريبهم على اؼبهارات التنظيمية مثل إدارة الوقت ،كاالنت
 العاطفية مثل تقليل اإلحباط كزيادة الدافعية كالدمج مع اؼبوىوبُت.

 

 التوصيات:

االىتماـ بفئة  الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم من اؼبؤسسات اغبكومية اؼبعنية من خبلؿ الكشف عن -1
 كاحتياجات ىذه الفئة من الطلبة.ىؤالء الطلبة ُب اؼبدارس كتوعية اؼبعلمُت كاإلداريُت خبصائص 

كتدريب معلمي الًتبية بناء مقاييس كاختبارات خاصة للكشف عن الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم -2
 اػباصة كاألخصائيُت النفسيُت ُب اؼبدارس على طرؽ إجرائها.

 من الطلبة.ربفيز خرباء اؼبوىبة كصعوبات التعلم إلعداد برامج تربوية موجهة ؽبذه الفئة  -3

                                                                      إقامة اؼبؤسبرات كالندكات اليت تتحدث عن خصائص كاحتياجات اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم                                            -4
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 الفئة ُب اؼبدارس ككيفية التعامل معها. اىتماـ كسائل اإلعبلـ بتوعية آّتمع بوجود ىذه-5

 االطبلع  على ذبارب دكؿ العآب ُب طرؽ رعاية اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم كتنمية قدراهتم .-6

 الًتكيز على استخداـ التقنيات اغبديثة كتوظيفها ُب رعاية اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم.-7

 .ؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم  خبصائص أبنائهم.االىتماـ بتوعية أكلياء أمور الطلبة من ا-8

 إضافة مقررات ُب مواد الًتبية اػباصة عن اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم ُب اعبامعات كاؼبعاىد.9-

 تشجيع الطلبة ُب مراحل الدراسات العليا على تناكؿ فئة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم .-10

 المصادر والمراجع
 اؼبراجع العربية :

). درجة معرفة معلمات صعوبات 2013باغبمر، هتا٘ب عبد الرضبن؛ كخبيت، صبلح الدين فرح عطا (
)، 4التعلم كمعلمات اؼبوىوبات بفئة اؼبوىوبات ذكات صعوبات التعلم، آّلة العربية لتطوير التفوؽ، آّلد(

 .59-31)، ص7العدد(
ة ُب التنبؤ باأللكسيثيميا لدل عينة من ). إسهاـ بعض اؼبتغَتات النفسي2009البحَتم، ؿبمد رزؽ (

)، 4)، العدد(19األطفاؿ ذكم صعوبات تعلم القراءة اؼبوىوبُت موسيقيان، ؾبلة دراسات نفسية، آّلد(
 .883-815ص

). ظبات الشخصية للطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم 2016البلوم، كليد ؿبمد؛ كاؼبومٍت، رندة (
ا اؼبلتحقُت بالربامج اػباصة ُب اؼبملكة العربية السعودية من كجهة نظر معلميهم، جامعة ُب اؼبرحلة األساسية الدني

 . 28-1)،ص2)، العدد(1األزىر، مصر ، ؾبلة كلية الًتبية، آّلد(
). الطلبة اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم ككيفية اكسأّم كاإلسًتاتيجيات 2012جابر، كصاؿ ؿبمد (

 )216-185)، ص(17)، العدد(1تربوية، آّلد(التعليمية، ؾبلة دراسات 
). مشاكل الطبلب اؼبوىوبُت ُب اؼبدرسة ككيفية عبلجها، دار ارر العريب للنشر 2017حامد، ضبد (

 كالتوزيع.
). قضايا نظرية حوؿ مفهـو الطبلب اؼبوىوبُت ذكم صعوبات التعلم، آّلة 2012اغبركب، أنيس (

 )31معة اإلمارات العربية اؼبتحدة، العدد(الدكلية لؤلحباث الًتبوية، جا
). األطفاؿ اؼبوىوبُت ذككم صعوبات التعلم اكتشاؼ تدخل 2015دبابنو، خلود؛ كالعطية، أظباء (

كرعاية ربديات كفبارسات، اؼبؤسبر الدكٕب الثا٘ب للموىوبُت كاؼبتفوقُت ربت شعار "كبو اسًتاتيجية كطنية لرعاية 
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ية اػباصة /كلية الًتبية، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة برعاية جائزة ضبداف بن راشد اؼببتكرين تنظيم قسم الًتب
 ، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة.2015مايو  21-19آؿ مكتـو لؤلداء التعليمي اؼبتميز اؼبنعقد ُب 

شخيص ). اؼبتفوقوف عقليان ذكك صعوبات التعلم قضايا التعريف كالت2002الزيات، فتحي مصطفى (
 ، سلسلة علم النفس اؼبعرُب كصعوبات التعلم، منتدل اقرأ الثقاُب.1كالعبلج، ط

). الذكاء الوجدا٘ب كعبلقتو دبركز التحكم لدل عينة من طالبات من 2009شافعي، صفية بنت سراج (
ورة، جامعة أـ اؼبرحلة اؼبتوسطة من ذكات صعوبات التعلم كالعاديات دبدينة مكة اؼبكرمة، رسالة ماجستَت غَت منش

 القرل، اؼبملكة العربية، السعودية.
). تقدير الذات لدل اؼبتفوقُت 2014شريف، نادية؛ كالسعيد، ظباح عبد الرضبن؛ كالسيد، مٌت حسن(

)، 1)، اعبزء (3عقليان ذكم صعوبات التعلم مقارنة باؼبتفوقُت عقليان بدكف صعوبات، ؾبلة العلـو الًتبوية، العدد (
 .425-404ص

). التوافق النفسي لدل الطلبة اؼبتفوقُت 2017فَتم، نواؼ ملعب؛ كعباس، زينب عبد الرضا (الظ
 .115-107)، ص8)، العدد(6عقليان من ذكم صعوبات التعلم، آّلة الدكلية الًتبوية اؼبتخصصة، آّلد(

عوبات ). الطبلب اؼبوىوبُت ذكك ص2006عبد اؼبعطي، حسن مصطفى؛ كأبو قلو، السيد عبد اغبميد(
 30-26ق اؼبوافق 1427شعباف  6- 2التعلم، اؼبؤسبر العلمي اإلقليمي للموىبة اؼبنعقد ُب الفًتة ما بُت 

 أغسطس، الرياض، مؤسسة اؼبلك عبدالعزيز كرجالو لرعاية اؼبوىوبُت.
). اؼبوىوبوف ذكك صعوبات التعلم، ؾبلة أطفاؿ اػبليج ذكم االحتياجات 2007القاضي، عدناف(

). متاح على الرابط: 15750اػباصة، العدد(
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1172 

يمية لرعاية اؼبوىوبُت ذكم ). الربامج العبلجية كاالسًتاتيجيات التعل2013ؿبمد، قبيو إبراىيم (
-http://alkhbraa.com/home/PDFs/rasael/ab7athصعوبات التعلم،  حبث منشور، متاح على الرابط: 

mnawa3ah 
 اؼبراجع األجنبية:
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13 (1) 2015: 7-14 
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2011. 
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  النماذج الكمٌة للتنبؤ بالفشل المالً: مقاربة مفاهٌمٌة

Quantitative models for predicting financial failure: A conceptual approach 

أييٍ سابق 


يوسف سائحي ، 


 

 الملّخص
ثم عرض مختلف الصٌغ  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الفشل المالً واستعراض المفاهٌم الشبٌهة والمتعلقة به،

الرٌاضٌة ألهم النماذج الكمٌة المعتمدة من طرف الباحثٌن فً الكشف عن االنحرافات المحتملة مستقبلٌا، والتحوط من مخاطر 

وتوصلت هذه الورقة البحثٌة إلى ضرورة االهتمام بدقة البٌانات التً تتضمنها القوائم المالٌة ألنها الركٌزة  .اإلفالس والتصفٌة

األساسٌة التً تعتمد علٌها نماذج التنبؤ الكمٌة، باإلضافة إلى وجوب إنشاء إدارة مخاطر فً كل منشأة مهمتها توفٌر وجمع معلومات 

 .تفٌد فً تحدٌد حجم األموال المستثمرة وبالتالً تجنب التعثر المالً

 ً، نماذج التنبؤ بالفشل المالً.كلمات مفتاحٌة: التنبؤ المالً، التعثر المالً، الفشل المالً، العسر المال

 

Abstract 

This study aims to identify the phenomenon of financial failure, then present various mathematical 

formulas for the most important quantitative models approved by researchers in detecting future potential 

deviations, and hedging the risks of bankruptcy and liquidation. This research pape reached the necessity of 

paying attention to the accuracy of the data included in the financial statements because it is the main pillar upon 

which quantitative forecasting models depend, in addition to the necessity of establishing a risk management in 

each facility whose mission is to provide and collect information that is useful in determining the size of the 

invested funds and thus avoid financial default. 

Keywords: Financial forecasting, Financial default, Financial failure, Financial hardship, financial 

failure prediction models. 

  

 

 اؼبقدمة
يعترب موضوع الفشل اؼبإب من اؼبواضيع اؼبعاصرة اليت توجو إليها الباحثوف من أجل إثرائها ألنبيتها البالغة ألهنا ال 

تطوير سبل عبلجها دبا يتناسق مع تغَتات الزمن الراىن، لذلك ىي تشكل ثقبل تزاؿ ؿباطة بالغموض كاغباجة ل
إقتصاديا كماليا على اعبميع سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا، كينتج عنو إختبلالت مالية قد تؤدم إٔب ظهور 

 أزمات مالية تكوف بوابة للتدرج ُب ـبتلف مراحل الفشل كصوال إٔب مرحلة إعبلف اإلفبلس.

استخداـ النماذج الرياضية كاإلحصائية ُب التحليل اؼبإب من طرؼ اللُت كالباحثُت ناتج عن قدرة ىذه إف 
األخَتة ُب استغبلؽبا للمعلومات اؼبتوفرة ُب القوائم اؼبالية أحسن استغبلؿ، باعتبار ىذه القوائم كسيلة ىامة 
                                                           

 (جامعة األغواط) طالب دكتوراة، اؼبركز اعبامعي تامنغست، ـبرب دراسات التنمية االقتصادية ،A.SABEK@cu-tamanrasset.dz ،
sabek.amine@gmail.com 

  االقتصادية كاالندماج ُب االقتصاد العاؼبي (اؼبدرسة العليا للتجارة)أستاذ ؿباضر أ، اؼبركز اعبامعي تامنغست، ـبرب اإلصبلحات ،
saihi.youcef@cu-tamanrasset.dz 
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كمعاعبتها، إال أف دكرىا أصبح ال يقتصر على ىذا بالنسبة للمدققُت اؼباليُت لفرض الرقابة ككشف االكبرافات 
كبالتإب تنبيو اؼبنشأة قبل حدكث الضرر  توقعها،فقط بل سبادم ليصل بذلك إٔب التنبؤ باؼبخاطر اؼبالية اليت يبكن 

 كالعمل كنظاـ كشف مبكر.

 . منهجية البحث:2

 أ. مشكلة البحث:

إف مشكلة البحث تتلخص ُب كيفية ربديد مقاربة مفاىيمية ؼبوضوع التنبؤ بالفشل اؼبإب كأىم النماذج الكمية 
 للتنبؤ بو؟ 

 ب. ىيكل البحث:

 ّٔدؼ اإلجابة عن إشكاليتنا قمنا بتقسيم البحث إٔب عدة ؿباكر على الشكل التإب:

 اؼبإب؛اور األكؿ: اإلطار اؼبفاىيمي للتنبؤ بالفشل  -

 اور الثا٘ب: أىم مباذج التنبؤ بالفشل اؼبإب. -

 ج. منهجية الدراسة:

ؼبعاعبة آفاؽ موضوع البحث ًب اعتماد اؼبنهج الوصفي لعرض كربليل التأصيل النظرم كاستعانة باؼبسح         
 اؼبكتيب دبا وبتويو من مراجع ذات أنبية باختبلؼ أنواعها (كتب، رسائل، مقاالت). 

 أنبية البحث:د. 

اؼبوضوع ُب حد ذاتو، انطبلقا من أنبية مفهـو الفشل اؼبإب الذم يتصدر قائمة  أنبية من البحث أنبية ىذا تأٌب
اؼبخاطر اؼبالية اتملة اليت تؤرؽ صبيع اؼبؤسسات اؼبعاصرة باختبلؼ أنواعها كأحجامها، كصوال إٔب ضركرة توجو 

عن طريق التنبؤ بو استعانة بالعديد من النماذج الفعالة اليت تستبق كقوع اؼبؤسسات إٔب تطبيق سبل الوقاية منو 
 األضرار.

 ك. أىداؼ البحث:

نطمح من خبلؿ ىذه الورقة البحثية تقدٙب اضافة ملموسة كاثراء اؼبواضيع اليت تدخل ضمن ؾباؿ سبويل        
فشل اؼبإب إٔب األطراؼ اؼبعنية بذلك كاليت الشركات كالعمل على تقريب كتوضيح الصورة العامة ؼبوضوع التنبؤ بال

تتكبد خسائر طائلة، خاصة كأف االىتماـ ّٔذا اؼبوضوع من طرؼ اؼبؤسسات خاصة العمومية منها ال يزاؿ 
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ؿبتشم، كٓب يتم االعتماد على مباذج التنبؤ بالفشل اؼبإب بصورة مطلقة ، كيبكن أف يرجع ىذا لعدة أسباب ؿبتملة 
ٍت إدارة ـباطر ُب أغلبية اؼبؤسسات مهمتها كشف كمعاعبة االكبرافات، إضافة إٔب تراخي اؼبدراء من بينها غياب تب

 ذباه ىذا اؼبوضوع اؼبعاصر كتفضيل الطرؽ التقليدية.  

 اإلطار اؼبفاىيمي للتنبؤ بالفشل اؼبإب .3

من كـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعلقة بو  قبل ربديد مفهـو الفشل اؼبإب هبب أكال إعطاء تعريف ؼبكونات ىذا اؼبصطلح
.  أجل استيعاب كل أبعاد اؼبفهـو

 . مفهـو التنبؤ بالفشل اؼبإب1.2

يشَت التنبؤ إٔب صبيع األنشطة اليت تتناكؿ ذبميع البيانات كاؼبعلومات اليت تبُت كل العوامل كالظركؼ كاؼبتغَتات 
أما التنبؤ اؼبإب فهو علم  .203يات اليت تؤديها اؼبنشأةاتملة ُب اؼبستقبل كاليت تؤثر على ؾبمل األنشطة كالفعال

 204توقع األحداث اؼبستقبلية، كذلك للمساعدة ُب زبطيط القرار االستثمارم سواء لؤلفراد أك اؼبنشآت.

التعثر فيعٍت اضطراب مسَتة ما، كخركجها عن مساراهتا اؼبستخدمة كاؼبتدفقة إٔب خارج اؼبستهدؼ أك أما 
عثر اؼبإب فهو اختبلؿ مإب يواجو اؼبشركع نتيجة قصور موارده أك إمكاناتو عن الوفاء بالتزاماتو . أما الت205اؼبتوقع

ُب اآلجاؿ القصَتة، كإف ىذا االختبلؿ ناجم أساسا عن عدـ التوازف بُت موارد اؼبشركع اؼبختلفة (داخلية أك 
 206لسداد.خارجية) كبُت التزاماتو ُب اآلجاؿ القصَتة اليت استحقت، أك تستحق ا

 أف إٔب ذبنبها تستطيع ال كصعوبات بعثرات الشركة فيها سبر سنوات لعدة سبتد طويلة زمنية مرحلة كالفشل اؼبإب ىو
 اؼبإب)؛ (العسر االلتزامات سداد عن العجز حالة إٔب النهاية ُب تصل

                                                           
مجلة تكريت للعلوم ، "القبليةعلى الرقابة  الًتكيزالتنبؤية كدكرىا ُب الرقابة مع  ااسبيةقيمة اؼبعلومات "البياٌب، غازم عبد العزيز، .  203

 .3ص  2008 ،7، العدد 3آّلد ، واالقتصادية  اإلدارية
رسالة (، العالقة بين المؤشرات المالية المستخلصة من قائمة التدفقات النقدية وتحسين التنبؤ بالربحالنوبا٘ب، ؿبمد بساـ، .  204

 .32)، ص 2011، ماجستَت، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف
رسالة ماجستَت، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ (، ى تعثر العمالء المصرفيينلالعالمية عأثر األزمة المالية اعببوؿ، ليث أيبن، .  205

 .37)، ص 2011، األكسط، األردف
المالية  االقتصادياتمجلة ، "تشخيص التعثر اؼبإب ُب عمل البنوؾ اإلسبلمية" ،بن ابراىيم، الغإب كسلطا٘ب، ؿبمد رشدم.  206

 .64ص، 2016، 1، العدد والبنكية وإدارة األعمال
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 من االقتصادية الوحدة فيها تعا٘ب اليت اؼبرحلة بأنو اؼبإب للفشل تعريف استخبلص للباحثُت ك فبا سبق يبكن
 207الفشل. إٔب كصوال اغبقيقي اؼبإب العسر ٍب الفٍت، اؼبإب العسر

 تسبق حالة ىو األخَت ىذا أف اعتبار على اؼبإب كالتعثر اؼبإب الفشل بُت التفريق إٔب الباحثُت بعض ذىب كقد
 األسهم عوائد نقص :كبلنبا أك اغبالتُت أحد يعٍت اؼبإب التعثر أف حيث بالضركرة، إليو تؤدم ال قد اؼبإب الفشل

 التوقف :كبلنبا أك اغبالتُت أحد فيعٍت اؼبإب الفشل أما مواعيدىا، ُب االلتزامات سداد عن كالتوقف توقفها، أك
 208النشاط. كتوقف االلتزامات سداد عن

 إمكانية مدل كمعرفة اؼبالية قوائمها خبلؿ من مستقبليان  الشركة بوضع تنبؤ ؿباكلة كيشَت التنبؤ بالتعثر اؼبإب إٔب أنو
 ازباذ ُب عمليات عليو تستند اليت األساس حجر التنبؤ عملية كتكوف تواجهها، اليت اتملة كاألخطار استمراريتها

 209التشغيلية.العمليات  إلسباـ اؼبالية االحتياجات تقدير ُب التنبؤ خبلؿ من ذلك كيبكن ، كالتخطيط القرار

ىبص تعريف التنبؤ بالفشل اؼبإب فهو ُب نفس سياؽ تعريف التنبؤ بالتعثر اؼبإب، باعتبار أف ىذا األخَت أما فيما 
ىو دبثابة مرحلة تسبق مرحلة الفشل اؼبإب، كُب حالة قباح اؼبؤسسة ُب عملية التنبؤ بالتعثر فهي بذلك تستطيع 

ريفو على أنو تنبؤ الشركة بعدـ قدرهتا على تسديد منع تفاقم األمر ككصولو إٔب مرحلة الفشل اؼبإب، كيبكن تع
  210التزاماهتا اؼبستحقة ُب مواعيدىا اؼبقررة ُب اؼبستقبل باستخداـ اؼبنهج العلمي.

 . مفاىيم مرتبطة بالفشل اؼبإب:2.2

ّٔدؼ التخلص من الغموض ايط حوؿ ما يعرؼ بالفشل اؼبإب، حاكلنا ُب مايلي إعطاء شرح بسيط        
 ؼبختلف اؼبفاىيم الشبيهة بو:

                                                           
، العدد 31، آّلد مجلة تنمية الرافدين، "دكر اؼبعرفة ااسبية ُب التنبؤ بالفشل اؼبإب للشركات"جبل، عبلء الدين، كآخركف، .  207

 .306ص  ،2009 ،95
"اؼبنشأة  570التدقيق الدكٕب رقم بالفشل اؼبإب للمؤسسة بُت مسؤكلية اؼبدقق كاإلدارة ُب ضوء معيار التنبؤ "شريقي، عمر، .  208

 .224ص  ،2016 ،19، العدد مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،"اؼبستمرة" كالتشريع اعبزائرم
لتمان: دراسة على الشركات الصناعية المدرجة في سوق أؤ بتعثر الشركات باستخدام نموذج التنب الرفاعي، ىاشم أضبد،.  209

 .24ص  )،2017 األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، األردف، رسالة ماجستَت، كلية(، بورصة عمان
، نمية الرافدينتمجلة ، "أساليب التحليل اؼبإب ُب التنبؤ بفشل الشركات استخداـ"رمو، كحيد ؿبمود كالوتار، سيف عبد الرزاؽ، .  210
 .15 – 12، ص ص 2010، 100، العدد 32آّلد 
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. اإلعسار: كيشَت مفهـو اإلعسار إٔب حالة يكوف فيها للمدين دائنوف متعددكف، كتكوف ديونو متأخرة 1.2.2
 كلئلعسار أنواع ـبتلفة: 211.يوما كال يكوف اؼبدين قادرا على دفعها كالوفاء بالتزاماتو اؼبالية 30أكثر من 

تعجز فيو الشركة عن مواجهة التزاماهتا اؼبستحقة رغم أف موجوداهتا تفوؽ  اإلعسار الفٍت: ىو اؼبوقف اليت -
التزاماهتا، كيعرب عادة عن ىذا اؼبفهـو بأزمة سيولة حيث تواجو الشركة عدـ القدرة على مواجهة احتياجاهتا 

 ؤقت.النقدية الفورية لفًتة سبتد من يـو كاحد كقد تستمر لعدة شهور كيشار إليو بالتعثر اؼبإب اؼب

اإلعسار اغبقيقي: كيقصد بو التعثر اؼبإب اؼبستمر، كىو اؼبوقف الذم تعجز فيو الشركة عن مواجهة التزاماهتا  -
اؼبستحقة حيث تفوؽ قيمة التزاماهتا قيمة أصوؽبا كقد تنجح الشركة ُب اغبصوؿ على التمويل البلـز للمعاعبة   

 212يؤدم إٔب الفشل اؼبإب.كحل أخَت، كإذا ٓب تنجح ُب ذلك فإف ىذا التعثر 

، كذلك يتم استخداـ 213. اإلفبلس: ىي حالة اؼبدين الذم توقف عن تنفيذ التزاماتو اؼبالية ذباه دائنيو2.2.2
مصطلح اإلفبلس بالتبادؿ مع مصطلح الفشل كالتقصَت، كيشَت مفهـو اإلفبلس إٔب الوضع القانو٘ب للمنشأة 

كمنذ إعبلف اإلفبلس يفقد مديرك الشركة اغبق ُب السيطرة على عندما ال يبكنها سداد ديوهنا اؼبستحقة، 
     214أصوؽبا.

. الفشل االقتصادم: ُب ىذه اغباؿ ال تستطيع اؼبؤسسة أف ربقق عائدا معقوال أك معتدال على 3.2.2
استثماراهتا، أك عندما يكوف صاُب رأس اؼباؿ سالب كذلك عندما تكوف القيمة الدفًتية للمطلوبات كخصـو 

 215ؼبؤسسة أكثر من القيمة الدفًتية ألصوؽبا.ا

 . أنبية التنبؤ بالفشل اؼبإب 3.2

                                                           
211

. Rudolfova, Lucie, Skerlikova, Tatiana, "Discrepancy between the default and the 

financial distress measured by bankrupthcy models", Journal of eastern european and 

central asian research, Vol 1, Num 1, 2014, p 4. 
مجلة دراسات ، "اؼبإب للشركاتمدل مسؤكلية مراقب اغبسابات عن فرض االستمرارية كالفشل "الدكغجي، علي حسُت، .  212

 .3ص  ،2008  ،6، العدد 2، آّلد محاسبية ومالية
، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة تيزم كزك، اعبزائر، دكتوراهأطركحة (، اإلفالس في التشريع الجزائري سليما٘ب، الفضيل،.  213

 .12ص )، 2017
214

. Tobback, Ellen, et Al, "Bankruptcy prediction for SMEs using relational data", 

university of antwerp, Faculty of applied economics, Department of engineering 

management, City campus, Belgium, 2016, p 3. 
، تشرين للبحوث والدراسات العلميةمجلة جامعة ، "دراسة مقارنة لنماذج التنبؤ بالتعثر اؼبإب" حسُت، العمار، رضواف كقصَتم،.  215
 .134ص  ،2015 ،5، العدد 37آّلد 
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 حالة إٔب االقتصادية اؼبؤسسة كصوؿ باحتماؿ التنبؤ بواسطتها يبكن ربليلية آلية أك طريقة إهباد يعد        
 كذلك حينها، ُب اؼبناسبة اإلجراءات التصحيحية الزباذ كذلك ضركريا، أمرا السنوات من كاؼ عدد قبل التعثر
 كاؼبرتبطة فيو العاملة الفئات كل على االقتصاد على خطَتة آثار من إفبلسها أك اؼبؤسسة تعثر عن ينتج ؼبا نظرا 
 216اؼبؤسسات. ّٔذه

 اؼبالية، اعبوانب ُب كخصوصا اإلدارة ؾباؿ ُب كبَتة أنبية وبتل الشركات بتعثر التنبؤ فإف اؼبنطلق ىذا كمن       
 مثل الشركة بأداء مصاّب ؽبا اليت األطراؼ على كبَتة كـباطر أضرار كتعثرىا الشركات فشل على يًتتب أنو إذ

 االقتصاد على السليب األكرب األثر ذلك إٔب الرظبية)، إضافة كاعبهات اؼبدققُت اإلدارة، اؼبقرضُت، (اؼبستثمرين،
 التنبؤ فإف كلذلك اؼبعاصر، كقتنا ُب الكبَتة االقتصادية التحديات كجود ظل ُب خاصة عاـ، بشكل الوطٍت

 ازباذ من كسيمكنها اؼبناسب، الوقت ُب تتوقعو عندما للشركة اإلهبابية الفوائد من العديد وبقق سوؼ بالفشل
 217كاإلفبلس. التصفية حالة إٔب الوصوؿ قبل البلزمة التصحيحية اإلجراءات

 . أسباب الفشل اؼبإب4.2

 لعدة أسباب قد تكوف داخلية أك خارجية.الفشل اؼبإب ىو نتيجة 

  218كتتمثل أساسا ُب: . األسباب الداخلية:1.4.2

 اإلدارة ؛ ضعف –
 ؛ عدـ توخي اغبذر ُب إعداد اؼبوازنات كاؼبراكز اؼبالية –
 اؼبشاكل الداخلية اليت ربصل بُت اؼبوظفُت كرؤساء العمل ،  –
البيع كاإلنتاج كإجراء التوسعات الغَت اؼبطلوبة ، مثل سياسات 219عدـ كفاءة السياسات التشغيلية اؼبختلفة  –

 كاللجوء إٔب تكنولوجيا تشغيلية غَت متطورة ؛

                                                           
 .134ص  ،المرجع نفسو.  216
، "على التمييز بُت الشركات اؼبتعثرة كغَت اؼبتعثرة ىل سبلك النماذج اؼببنية على النسب اؼبالية قدرة تنبؤية"القيسي، أضبد فارس، .  217

 .99ص  ،2016 ،1العدد، 43، آّلد مجلة دراسات العلوم اإلدارية
، مجلة جامعة التنمية البشرية، "أنبية التحليل اؼبإب للتنبؤ بالتعثر كالفشل اؼبإب للشركات اؼبسانبة" عبد القادر، عثماف كآخركف،.  218
 .198ص  ،2016 ،3العدد 
 االقتصاديةمجلة الغري للعلوم ، "اؼبإبقدرة االندماج اؼبصرُب ُب اغبد من الفشل " رضا صاحب كاعبابرم، غفراف ؿبمد، العلياكم،.  219

 .417ص  ،2018 ،4، العدد 15، آّلد واإلدارية
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 االعتماد الكلي على مصادر التمويل اؼبقًتضة كأساس ُب سبويل االستثمار ُب اؼبوجودات ؛ –
 عدـ كفاءة إدارة البيع ُب ربصيل اؼبستحقات من اؼببيعات اآلجلة كغَتىا ؛ –
نتاجية للشركة بسبب كجود عطل على مستول خطوط اإلنتاج، فبا يعٍت أف السياسة البفاض القدرة اإل –

 اإلنتاجية اؼبتبعة غَت سليمة ؛
صعوبة تصريف منتجات الشركة، كالبفاض القدرة التسويقية، فبا يؤدم إٔب تباطؤ على مستول اؼببيعات أم  –

 البفاض اإليرادات.
  220ما يلي:. األسباب اػبارجية: كيبكن إهبازىا في2.4.2

 اؼبنافسة القوية بُت اؼبنشآت ؛ -

ظركؼ خارجية عامة كالتضخم، أك الكساد، أك غَتىا من الظركؼ اليت قد تزيد من نسبة الفشل، أك كافية  -
 لكي تؤدم إٔب الفشل ؛

 التغَت ُب نوع الطلب أك حجمو ، -

 كالتصدير ؛قرارات حكومية كزيادة نسبة الضرائب، أك تغَت ُب إجراءات االستَتاد  -

 قول خارجية قاىرة ال يبكن للمنشأة التحكم فيها، أك السيطرة عليها. -

 . اإلجراءات الوقائية للحد من الفشل اؼبإب كسبل عبلجو5.2

 كازباذ مسبقا إدراكها الشركة على هبب لذلك اإلفبلس، إٔب تتعرض أف قبل الشركة بعدة مراحل سبر      
 خبلؿ من مؤشراهتا مع اؼبراحل ىذه توضيح إفبلسها، كيبكن إعبلف قبل مبكر كقت ُب البلزمة اإلجراءات

ًب استخداـ كذبربة عدة طرؽ أثبتت قباحها على  الشركات فشل ظاىرة (ُب آخر اؼبقاؿ). كلتفادم 1الشكل 
 :ُب اإلجراءات كتتلخص أرض الواقع

 تدريب التالية: آّاالت العمليات، كتشمل ؽبذه الكفاءة تقييم ليتم العمليات مناطق صبيع ُب النظر يتم أف -
 الكفاءة لزيادة منهم يتوقع دبا مقارنة موظف كل عمل تقييم ليتم اؼبهمة األمور من اؼبوظفُت، كيعد كتطوير

 كاإلنتاجية ؛

                                                           
ل المالي في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة شالمحاسبي وأثره على التنبؤ بالف التحفظ اعبميلي، أضبد صويلح،.  220
 .28 – 27 ص ص)، 2014كالعلـو اإلدارية، جامعة الزرقاء، األردف،  االقتصادرسالة ماجستَت، كلية (، عمان
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 ُب ميزة لتكوف التنافسية مستول كزيادة اؼبناسب، اؼبإب اؽبيكل كتطبيق اإلنتاجية كالقدرة العمليات تعزيز -
  .السوؽ

 اؼبنتجات ؛ لتسويق الفعالة اإلدارة -

 اؼببيعات، ككمية السلع، سعر مثل اؼبهمة العوامل على كالسيطرة اإلطبلع أف تدرؾ أف اعبيدة اإلدارة على هبب -
 221كغاياهتا. أىدافها ربقيق ُب النجاح ؽبا تضمن اليت ىي السوؽ من عليها اؼبسيطر كاغبصة السوؽ، كحجم

تستطع اؼبؤسسة أف ربمي نفسها من الفشل اؼبإب، يتحتم عليها اختيار إحدل الطرؽ التالية  كسبيل ُب حالة ٓب 
 إلنقاذ ما يبكن إنقاذه:

. إعادة التنظيم أك اؽبيكلة: أم البد للمؤسسة من إتباع إسًتاتيجيات جديدة تساعدىا على معاعبة 1.5.2
 اؼبإب، كتتضمن إعادة اؽبيكلة اعبوانب التالية:أماكن كمواقع اػبلل اليت ستوصل اؼبؤسسة إٔب الفشل 

 إعادة تقييم األصوؿ ؛ -

 إعادة ىيكلة الديوف ؛ -

 مبادلة الديوف باؼبلكية ، -

 زيادة التدفقات الداخلة ؛ -

 خفض التدفقات اػبارجة. -

بسياسات اإلنتاج بغرض . إعادة اؽبيكلة اإلدارية: كىي جزء مهم كمكمل للهيكلة اؼبالية مثل إعادة النظر 2.5.2
رفع جودتو كخفض تكاليفو، كاؼبهم البحث عن سياسات تسويقية حديثة كاكتشاؼ منافذ جديدة، فضبل عن 

 222ذلك البد من زيادة فاعلية العنصر البشرم كخفض تكاليفو كلو لفًتة زمنية.

ادة القدرة التنافسية كمن أجل زي ،223كيقصد بو اندماج الشركة الفاشلة مع شركات ناجحة . االندماج:3.5.2
اذبهت اؼبؤسسات اؼبالية إٔب االندماج كتكوين كيانات عمبلقة كقوية للتغلب على اؼبصاعب، كالواقع أف عمليات 

                                                           
 .23ص  ،"لتمافأالتنبؤ بتعثر الشركات باستخداـ مبوذج " الرفاعي، ىاشم أضبد،.  221
للتنبؤ بالفشل اؼبإب دراسة على عينة من اؼبصارؼ التجارية اػباصة اؼبدرجة ُب  sherrordمبوذج  استخداـ" حبيت، غالب شاكر،.  222

 .12ص  ،2015 ،19، العدد واإلدارية االقتصاديةمجلة الكوت للعلوم ، "سوؽ العراؽ لؤلكراؽ اؼبالية
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االندماج قد جاءت بدكافع كأىداؼ عبلجية ؼبواجهة بعض حاالت الفشل اؼبإب كشدة اؼبنافسة كخفض 
ستفادة من اقتصاديات اغبجم كتطبيق نظاـ اإلنتاج الضرائب، ُب حُت مثلت جوانب أخرل تطويرية ؽبا لبل

 224الكبَت.

 اؼبؤسسة على كيتوقف األحواؿ صبيع ُب متاحا يكوف لن ألنو اػبيار ىذا ذكر ُب نستفيض . التأجَت: كلن4.5.2
 ذاتو. حد ُب اػبيار ىذا كجود إمكانية على أك كنشاطها

اؼبتعثرة، ففي حالة ذباكز قيمة أصوؽبا قيمتها التشغيلية،  تعترب التصفية اػبيار األخَت للشركة. التصفية: 5.5.2
فسيكوف لدل الدائنُت دافع لتصفية الشركة، ألف تشغيل شركة فاشلة يسبب خسارة ُب القيمة، حيث يتم بيع 
أصوؿ الشركة كتوزيع اإليرادات كفقا لقاعدة األكلوية اؼبطلقة، ٍب يتم بعد ذلك توزيع ما تبقى إف كجد على 

 225ُت.اؼبسانب

 البيع، حيث يقرر طريق عن للمؤسسة ملكيتهم إهناء سول طريق من أمامهم اؼببلؾ هبد ال قد . البيع:6.5.2
 نرل كىنا حبالتها اؼبؤسسة ىم ليتولوا اؼبشًتين)(جدد  مبلؾ إٔب غَت اؼبرضية أك الفاشلة حبالتها اؼبؤسسة نقل اؼببلؾ

 ُب األمل من الكثَت وبدكه اؼبشًتل أف قبد اؼبقابل كُب أمراض، من اؼبؤسسة أصاب ما عبلج يستطع ٓب البائع أف
 من بالعديد مدفوعا الشراء عملية على يقدـ فهو كلذلك مرضية عوائد لو وبقق دبا األمراض ىذه كعبلج إصبلح

 226الدكافع. ك األسباب

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

مبوذج االكبدار الربكبييت ُب التنبؤ بفشل الشركات (سوؽ العراؽ اؼبإب  استخداـ" بد الرضبن عبيد كعبد، إياد ضباد،صبعة، ع.  223
 .27ص  ،2016 ،15، العدد 8، ّٓلد واإلدارية  االقتصادية للعلوممجلة جامعة األنبار  ،"مبوذجا)

 .12ص  ، "للتنبؤ بالفشل اؼبإب sherrordمبوذج  استخداـ" حبيت، غالب شاكر،.  224
225

. Aktan, Sinan, Early warning system for bankruptcy: bankruptcy prediction, )Phd 

thesis, The karlsruhe institute of technology (KIT), Puplic university in karlsruhe, Germany, 

2011(, p 49. 
في بورصة   المدرجةدور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر المالي في الشركات  الغزإب، رامي حسن،.  226

 .66 – 65 ص )،2015 رسالة ماجستَت،  كلية التجارة، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت،(، فلسطين
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 . أىم مباذج التنبؤ بالفشل اؼبإب4

ُب العقود اؼباضية، ًب تطوير العديد من مباذج التنبؤ بالفشل كاختبارىا، إستنادا إٔب تقنيات كصناعات ـبتلفة     
، كاختلفت كذلك صيغها الرياضية كدرجة دقتها، إال أف ىدفها كاحد، 227باختبلؼ بيئاهتا كفًتاهتا الزمنية 

  كنسلط الضوء على أنبها كأكثرىا شيوعا كاآلٌب:

 ): Altman and Mccough. مبوذج (1.3

شركة  66نشر ألتماف أكؿ مبوذج للتنبؤ باإلفبلس بناءا على التحليل التمييزم اؼبتعدد، حيث تضمنت دراستو     
شركة تنشط ُب ؾباؿ الصناعة التحويلية اليت  33ًب تقسيمها بالتساكم إٔب ؾبموعتُت، تضمنت آّموعة األكٔب 

شركة تنشط ُب ؾباؿ  33، أما آّموعة الثانية تتكوف من 1965ك  1946تعرضت لئلفبلس بُت عامي 
متغَتا ُب البداية بناءا على مؤشرات مهمة لفشل الشركات ُب الدراسات السابقة،  22الصحة، ًب اختيار 

ه كحسب ألتماف ًب تصنيف اؼبتغَتات إٔب نسبة السيولة كالرحبية كالرافعة اؼبالية كاؼببلءة كالنشاط، كقاـ باختيار ىذ
 كاآلٌب: الرياضية صورتو ُب النموذج ، كيكوف228 النسب بسبب شعبيتها كأنبيتها اؼبستقبلية للدراسة

Z =1.2 * X1 + 1.4 X2 + 3.3 * X3 + 0.6 * X4 + 1.0 * X5 

= X1 إصبإب األصوؿ ؛ على العامل اؼباؿ صاُب رأس 

= X2 اؼبوجودات ؛ إصبإب / كاالحتياطات اتجزة األرباح 

= X3 اؼبوجودات ؛ إصبإب / كالضرائب الفوائد قبل األرباح 

= X4 اؼبطلوبات ؛ إصبإب / اؼبسانبُت غبقوؽ السوقية القيمة 

= X5 اؼبوجودات إصبإب / اؼببيعات. 

 ؛  كبَت فشلها احتمالية فإف 1.81 من أقل Z  قيمة عندما تكوف –
 ؛  كبَت بشكل الفشل الحتمالية استبعاد فإنو 2.99 من أكرب  Z  قيمة عندما تكوف –

                                                           
227

. Alareeni, Bahaaeddin, Branson, Joel, "The relative performance of auditors going-

concern opinions and statistical failure prediction models in jordan", Kluwer – Accountancy 

& Bedrijfskunde, 2011, p 25. 
228

. KA, Gyartieng, "Explanatory and predictive values of the divers of corporate 

bankruptcy", J fin mark, Vol 3, issue 2, 2019, p 2. 
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 فشلها أك الشركة قباح إمكانية على اغبكم الصعب من فإف  2.99 ك 1.81  بُت  Z قيمة عندما تكوف –
 229الرمادية. باؼبنطقة كتسمى

  ):Taffler. مبوذج (2.3

، اؼبصمم 1977ىو مبوذج يهدؼ للتنبؤ حباالت اإلفبلس اتملة للشركات، ًب نشر ىذا النموذج عاـ       
 لتقييم الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة ُب اؼبملكة اؼبتحدة، نسختو اؼبعدلة تتضمن أربعة مؤشرات:

R1 األرباح قبل الضرائب إٔب اؼبطلوبات اؼبتداكلة ؛ = 

R2 األصوؿ اؼبتداكلة إٔب ؾبموع اؼبطلوبات ؛ = 

R3 اؼبطلوبات اؼبتداكلة إٔب ؾبموع األصوؿ ؛ = 

R4 ؼبصركفات التشغيلية اليومية اؼبتوقعة.= قدرة التمويل الذاٌب إٔب ا 

 صيغة حساب ىذا النموذج ىي:     

TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 

 على النحو لتإب: TZيتم تفسَت القيمة      

 : ىناؾ احتماؿ ضعيف للغاية إلفبلس الشركة ؛0,3أكرب من  ZTعندما تكوف قيمة  –
: تسمى باؼبنطقة الرمادية، كال يبكن قوؿ شيء على 0,3كأقل من 0,2 أكرب من  ZTعندما تكوف قيمة  -

 كجو التحديد عن الوضع اؼبإب الشركة ؛

 230: ىناؾ احتماؿ كبَت إلفبلس الشركة.0,2أقل من  ZTعندما تكوف قيمة  -

 ):Kida( . مبوذج3.3

 ىذا صياغة من(Kida) سبكن  إذ اؼبإب، بالفشل للتنبؤ اؼبهمة الكمية النماذج من النموذج ىذا يعترب      
 :اآلٌب بالشكل النموذج

                                                           
مجلة  ، "مباذج التنبؤ بالفشل اؼبإب ُب تقييم قدرة الشركات على االستمرار أك فشلها اؼبإب استخداـأنبية " صربم، ثامر مهدم،.  229

 .387ص ، 2018، 3، العدد 10، آّلد واإلدارية ة واالقتصاد للدراسات االقتصاديةكلية اإلدار 
230

. Kubickova, Dana, "Ohlson model and its prediction ability in comparison with selected 

bankruptcy models in conditions of czech SMEs", ACTA VSFS, Vol 9, 2015, p 166. 
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Z=1.042 * X1 + 0.42 * X2 - 0.461 X3 - 0.463 * X4 + 0.271 * X5 

= X1 اؼبوجودات ؛ ؾبموع / كالضريبة الفائدة بعد الربح صاُب 

= X2 اؼبطلوبات ؛ ؾبموع / اؼبلكية حقوؽ ؾبموع 

= X3 اؼبتداكلة ؛ اؼبطلوبات / اؼبتداكلة اؼبوجودات 

= X4 اؼبوجودات ؛ / اؼببيعات 

= X5 اؼبوجودات. ؾبوع / النقدية 

 أما سالبة،(Z) قيمة  كانت كلما تزداد الشركة ؽبا تتعرض اليت الفشل احتماالت فإف النموذج ؽبذا كطبقا     
 231جيدة. تعد الشركة فإف موجبة النتيجة كانت إذا

 النموذج ىدفاف:): ؽبذا Sherrord. مبوذج (4.3

تقييم ـباطر االئتماف: حيث يستخدـ من قبل اؼبصارؼ لتقييم اؼبخاطر اإلئتمانية عند منح القركض للمشاريع  -
 اإلقتصادية، إذ هبرم تقسيم القركض إٔب طبس فئات حبسب درجة اؼبخاطرة.

للتعرؼ على مدل قدرة اؼبشركع الفشل اؼبإب: يستخدـ للتأكد من مبدأ استمرار اؼبشركع ُب اغبياة اإلقتصادية  -
 على مزاكلة نشاطو ُب اؼبستقبل، كيصاغ ىذا النموذج دبوجب اؼبعادلة اآلتية:

Z = 17 * X1 + 9 * X2 + 3,5 * X3 + 20 * X4 + 1,2 * X5 

 232إذ أف:

– Z  = مؤشر اإلفبلس ؛ 
– X1 = صاُب رأس اؼباؿ العامل / صبلة األصوؿ ؛ 
– X2 = األصوؿ السائلة / صبلة األصوؿ ؛ 
– X3  / صبلة األصوؿ ؛= صبلة حقوؽ اؼبسانبُت 

                                                           
بُت النظرية كالتطبيق دراسة ربليلية لعينة من اؼبصارؼ العراقية األىلية  Altmanمبوذج " ار، آشيت كالربيفكا٘ب، عبدالغٍت،عبد الست.  231

 .275ص  ،2017 ،37، العدد 1، آّلد واالقتصاديةمجلة تكريت للعلوم اإلدارية ، "بؤ بالفشل اؼبإبلتنل
للتنبؤ بفشل اؼبصارؼ دراسة تطبيقية لعينة من اؼبصارؼ األىلية ُب ؿبافظة  Sherrordمبوذج  استخداـ"اػبياط، زىراء صاّب، .  232
 .16ص  ،2014 ،115، العدد 31، آّلد مجلة تنمية الرافدين، "نينول
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– X4  / صبلة األصوؿ ؛= صاُب الربح قبل الضريبة 
– X5 صبلة األصوؿ / صبلة اػبصـو ؛ = 
– X6 .صبلة حقوؽ اؼبسانبُت / صبلة األصوؿ الثابتة = 

  ):Beaver. مبوذج (5.3

) 30كقد درس ( اؼبركبة بالنسب ظبيت لؤلداء فبيزة مالية نسب تقاءكان استعماؿ إٔب )Beaverعبأ (        
 جعلتو بقوة تنبؤية مبوذجو اتسم كقد اؼبإب، بالفشل التنبؤ على كبدقة قادرة كعدىا ) منها6( اختار مالية نسبة
 : ىي النسب كىذه سنوات 5ب  كقوعو قبل بالفشل التنبؤ على قادر

 األصوؿ ؛نسبة التدفق النقدم / إصبإب  -

 صاُب الربح / إصبإب األصوؿ ؛ -

 ديوف / إصبإب األصوؿ ؛إصبإب ال -

 صاُب رأس اؼباؿ العامل / إصبإب األصوؿ ؛ -

 األصوؿ اؼبتداكلة / االلتزامات اؼبتداكلة ؛ -

 اؼبخزكف / االلتزامات اؼبتداكلة. –األصوؿ اؼبتداكلة  -

 233إٔب االستنتاجات اآلتية: Beaverقد توصل        

أف أفضل مؤشرات الفشل بالنسب اؼبالية ىي تلك اليت يكوف بسطها الربح أك التدفق التقدم من العمليات  -
 التشغيلية كمقامها األصوؿ ؛

تعد نسبة صاُب الربح إٔب األصوؿ أفضل النسب اؼبالية كونو يعد من اؼبؤشرات التقويبية لتقييم األداء  -
 ي ؛اإلسًتاتيج

 تعد نسبة التداكؿ أداة ضعيفة للتنبؤ بالفشل. -

 ):Zmijewski. مبوذج (6.3

                                                           
، واالقتصادمجلة اإلدارة ، "التحليل اؼبإب ُب العراؽ باستخداـالتنبؤ بالفشل للشركات "الركايب، علي خلف كالكعيب، بثينة راشد، .  233
 .119ص  ،2013 ،94العدد 
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دراسة على عينة من الشركات األمريكية اؼبدرجة ُب السوؽ اؼبإب، مكونة من  Zmijewskiأجرل الباحث 
) شركة صناعية غَت مفلسة، كاعتمد ُب مبوذجو على ثبلث نسب مالية ؿبتملة من 800) شركة مفلسة ك (40(

ة ): كىي العائد على ؾبموع األصوؿ كنسب1972-1978كاقع التقارير اؼبالية ؽبذه الشركات خبلؿ الفًتة (
)، لتحديد قيمة معامبلت Probit Analysisاؼبديونية كنسبة التداكؿ، كقد استخدـ النموذج ربليل بركبيت (

 التمييز كإهباد العبلقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتغَتات التابعة، حسب الصيغة التالية:

 3أ * 0,1  – 2أ * 5,406+  1أ * 3,599 – 4,803 -ب = 

)، كذلك بضرب Altmanوبتاج إٔب خطوة إضافية عن تلك اؼبستخدمة ُب مبوذج ( إف تطبيق النموذج      
 )، لتصبح الصيغة اؼبعدلة كما يلي:1,8138اؼبتغَتات الثابتة كاؼبستقلة بالعدد (

 3أ * 0,1814  – 2أ * 9,8054+  1أ * 6,5279  – 8,7117 -ب اؼبعدلة = 

 234حيث أف:      

 = نسبة التداكؿ. 3= نسبة اؼبديونية ؛    أ 2ؿ ؛    أ= معدؿ العائد على ؾبموع األصو  1أ

 ):Springate1978. مبوذج (7.3

) 20بُت ( التمييز على قدرهتا ُب % 92,5 نسبة على حصلت مالية نسب أربع على النموذج بٍت ىذا       
 235: تصفيتها أك إفبلسها أعلنت منشأة )20ك ( ناجحة منشأة

                       Z= 1.03 * A + 3.07 * B + 0.66 * C + 0.4 * D    

 Z= 1.03 * X1 + 3.07 * X2 + 0.66 * X3 + 0.4 * X4أك :                   

 أف: حيث

X1  =نسبة رأس اؼباؿ العامل إٔب إصبإب األصوؿ اؼبلموسة ؛ 

X2 نسبة الربح قبل خصم الفوائد كاؼبصركفات على إصبإب األصوؿ اؼبلموسة ؛ = 

X3 نسبة صاُب الربح قبل الضريبة إٔب الدين اعبارم (اؼبطلوبات اؼبتداكلة) ؛ = 

                                                           
 .91ص  ،)2008الطبعة األكٔب، راـ ا، فلسطُت، (، التحليل المالي الشيخ، فهمي مصطفى،.  234
 .140ص  ،"دراسة مقارنة لنماذج التنبؤ بالتعثر اؼبإب" العمار، رضواف،.  235
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X4 ؛236= نسبة صاُب اؼببيعات إٔب إصبإب األصوؿ اؼبلموسة 

 البفاضها كأف منشأة،لل اؼبإب اؼبركز سبلمة إٔب تشَت 0,862 ) عنZقيمة ( زيادة أف إٔب الباحث كتوصل       
 اإلفبلس. خبطر مهددة أهنا إٔب تشَت القيمة ىذه عن

 . خاسبة:5

لبلص أخَتا من خبلؿ ىذا البحث أف مفهـو التنبؤ بالفشل اؼبإب يتجلى ُب اعتماد اللُت اؼباليُت على       
ـبتلف النماذج الكمية اليت أثبتت قباعتها ُب اؼبيداف اؼبإب، انطبلقا من مبوذج ألتماف الذم يعترب الركيزة األساسية 

ؿ، كال تزاؿ ىذه النماذج ُب تطور مستمر إٔب يومنا ىذا ّٔدؼ مضاعفة دقتها ُب التنبؤ كالتوقع، مع ُب ىذا آّا
ضركرة التذكَت بأنبية ىذا النوع من الدراسات العلمية اليت تسمح للمؤسسات بتجنب صبيع أنواع الفشل 

 كالتعثرات اؼبالية، كمن ىنا يبكن استخبلص النتائج التالية:

 ؛ اؼبؤسسة اؼبالية اليت هتدد بقاء كاستمرارية اؼبخاطر بتجنب يسمح للمؤسسة اؼبإب لبالفش التنبؤ -

 بالفشل اؼبإب كاليت التنبؤ ُب اليت تعتمد على ربليل النسب اؼبالية كاؼبختصة  الكمية النماذج من ىناؾ العديد -
زميجوسكي، سربينغات ... اليت أثبتت نذكر أنبها مبوذج ألتماف، كيدا، شَتكد، بيفر،  الباحثوف، لذا توصل

 قباحها كدقتها ُب مقدرهتا التنبؤية كالكشف اؼببكر عن التهديدات اؼبالية ؛

تساعد النماذج الرياضية على ربديد نقاط القوة كالضعف، فبا يساىم ُب عملية التخطيط كالتنبؤ اؼبستقبلي ُب  -
 اؼبنشآت ؛

كشف اؼببكر عنو من خبلؿ التنبؤ يساعد إدارة الشركة على ازباذ إف الفشل اؼبإب يبر دبراحل متعددة كال -
 اإلجراءات البلزمة لتجنب الوقوع فيو ؛

 اؼبالية. اؼبخاطر ُب التحكم إٔب تؤدم التمويلي للنشاط جيدة كسياسات خطط كضع -

 كيبكن أيضا ُب النهاية طرح بعض التوصيات كاالقًتاحات كما يلي:

                                                           
236

Pakdaman, Hasan, "Investigating the ability of altman and springate and zmijewski and 

grover bankruptcy prediction models in tehran stock exchange", Espacios, Vol 39, Num 14, 

2018, p 4. 
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 البيانات بدقة االىتماـ باإلضافة إٔب للمنشأة ؛ اؼبإب الفشل كالتعثر لتفادم  التنبؤ اؼبإب مباذج استخداـ ضركرة -
ؿبتوياهتا، ألهنا الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها  عن اإلفصاح عند الشفافية كتوافر اؼبالية القوائم تتضمنها اليت

 ؛، كبالتإب إعطاء نتائج صحيحة مباذج التنبؤ الكمية

تطوير  خبلؿ من ج موضوع التنبؤ بالفشل اؼبإب مزيدا من البحث كاالىتماـ من أجل تأصيلو كإثرائووبتا  -
 الدراسات السابقة كالتعمق كاكتشاؼ أساليب جديدة أكثر دقة كفعالية ؛

 اؼبستثمرة األمواؿ حجم ربديد ُب تفيد معلومات ُب كل منشأة مهمتها توفَت كصبع ـباطر كجوب إنشاء إدارة -
 .ؼبإب التعثر ذبنب كبالتإب

 . األشكاؿ كالرسومات البيانية:6

 ): مراحل فشل الشركة كمؤشراهتا1الشكل رقم (

 

                                      اؼبراحل                                                   اؼبؤشرات                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة الحضانة

 االقتصاديالفشل 

 التعثر المالً

 الفشل المالً

نشوء بعض المشكالت فً أداء الشركة لكنها  -

خرٌن تغٌر واضحة وغٌر مدركة من قبل ال بصورة

 وقد تكون على شكل خالفات.

وجود مطالبات مالٌة على الشركة ولكنها لم تأخذ  -

 الصفة النهائٌة.

المبٌعات وزٌادة  وانخفاضاألرباح  انخفاض -

 وانخفاضحجم التكالٌف  وارتفاعالسلعً  المخزون

 اإلٌرادات.

 الربحٌة. انخفاضمعدل العائد الناجم عن  انخفاض -

 إنخفاض نسبة السٌولة.-



 

246 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .14، ص رمو، كحيد ؿبمود، "استخداـ أساليب التحليل اؼبإب ُب التنبؤ بفشل الشركات"اؼبصدر: 

 Springate): مبوذج 2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 .140العمار، رضواف، دراسة مقارنة لنماذج التنبؤ بالتعثر اؼبإب، صاؼبصدر: 
 

 عسر مالً فنً

 عسر مالً حقٌقً

 مرحلة الفشل القانونً

 مرحلة إعالن اإلفالس

المتزاٌد  كاالعتمادالهٌكل المالً للشركة  اختالل -

 قصٌر األجل. االقتراضعلى 
 عدم قدرة الشركة على مساٌرة التطور التقنً. -
ضعف الكفاءة اإلدارٌة والمالٌة فً إدارة أنشطة  -

 الشركة.
 فشل الشركة فً التعرف على األنشطة المربحة. -
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 أهمٌة الجمع بٌن الفقه والتصوف من المنظور التربوي

Importance of Conflating between Fiqh and Sufism: An Educational 

Perspective 

عبذ انخانق يحًذ حسيٍ انسوادي 


 أ. د. أنكو أحمد زكً أنكو علوي العٌدروس، يحًذ عبذِ األهذل طاهر، 


 

 الملّخص
شهد الفقه اإلسالمً تطوراً وإقباال ملحوظاً بٌن طلبة العلم فً المدارس والجامعات فً أنحاء العالم، مقابل ركوود فوً الجانوب العملوً 

واألخالقً، مما أدى إلى انتكاسة فً مبادئ الدٌن التً توجب العمل بمقتضى العلوم الشرعٌة واتباع األسالٌب التربوٌة، وفً المقابول 

المتسوم بالزهود واالنقطواع إلوى هللا، وحوث النواس علوى واجبواتهم الدٌنٌوة وعودم الركوون إلوى  -إلوى مونهج أهول التصووف  انتسب أُنواس  

مغفلٌن التفقه فً الدٌن. وتهدف هذه الدراسة إلوى بٌوان مفهووم التصووف الحقٌقوً وموقوف العلمواء منوه، وأهمٌوة  –الملذات والملهٌات 

هج التربوي الذي اتسم به علم التصوف. والمنهج المتبع: هو المنهج الكٌفً، المتمثل فً قاعودة جموع الجمع بٌنه وبٌن الفقه، وبٌان المن

المعلومات من خالل المطالعة فً الكتب القدٌمة والحدٌثة، ثم دراستها وتحلٌلها للوصول إلوى النتوائج المنشوودة. وفوً النهاٌوة: توصول 

قوً والسوٌر إلوى هللا تعوالى. وأن تجرٌود التصووف عون التفقوه فوً الودٌن ٌعود زندقوة الباحث إلى أن التصوف علوم ٌهوتم بالجانوب األخال

تنعكس سلباً على صاحبها وعلى المجتمع. وأن تعلم الفقه جافاً مجرداً عن السلوكٌات األخالقٌة والتربوٌة )التصوف( تودي بصاحبها 

والتصوف ٌشكل تكامالً فً العلم والمعرفة واألخالق والتعامل  إلى الفسق واالنحالل وسوء التعامل مع اآلخرٌن. وأن الجمع بٌن الفقه

 مع اآلخرٌن. 

 أنبية، اعبمع، الفقو، التصوؼ، الًتبوم. مفاتيح الكلمات:

Abstract 

Islamic jurisprudence has witnessed a noticeable development and inclination among science students 

in schools and universities around the world. On the other hand, there has been a stagnation in the practical and 

moral aspect, leading to a setback in the principles of religion that necessitate working in conformity with the 

legal sciences and following educational approaches. Some people have resorted to the approach of the Sufi 

approach, characterized with asceticism and devotion to Allah. This approach urges people to fulfill their 

religious duties and not rely on pleasures and distractions, but people become ignorant of understanding the 

religion. This study aims to explain the concept of true Sufism and scholars‟ positions, the importance of 

combining it with fiqh, and the illustration of the educational method of Sufism. The researcher made use of the 

qualitative approach: representing in forming data through reading, studying, and analyzing old and modern 

books to reach the desired results. Finally, the researcher concluded that Sufism is a science that is concerned 

with the moral aspect and the march to Allah Almighty. The claim that Sufism is away from the understanding 

of religion is a heresy that reflects negatively on its claimant and society. Learning fiqh devoid of moral and 

educational behaviors (Sufism) leads learners to immorality, deprivation and mistreating of the others. 

Accordingly, the conflation of jurisprudence and Sufism is an integral part in science, knowledge, ethics and 

dealing with others. 

Keys words: importance, conflation, jurisprudence, Sufism, educational approach.  
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الكثَت من طلبة فإف اغبديث عن أنبية اعبمع بُت علمي الفقو كالتصوؼ ؼبن أىم األمور اليت غفل عنها  
العلم الشرعي، سواء ُب اؼبدارس كاعبامعات ُب أكباء العآب، نتج عن ذلك مشكلة ُب جانب التطبيق العملي 
كالسلوؾ األخبلقي، فبا أدل إٔب انتكاسة ُب مبادئ الدين اليت توجب العمل دبقتضى العلـو الشرعية كاتباع 

التصوؼ الذم يهتم بالزىد كتزكية األخبلؽ كالتبتل إٔب ا، األساليب الًتبوية، فانتسب أيناسه إٔب منهج أىل 
كدعوة الناس إٔب ذلك، كُب مقابل ذلك أغفل كثَت فبن ينتسب إليهم تعلم األحكاـ الفقهية. كُب ىذه الدراسة 

نهج يهدؼ الباحث إٔب بياف مفهـو التصوؼ اغبقيقي كموقف العلماء منو، كأنبية اعبمع بينو كبُت الفقو، كبياف اؼب
الًتبوم الذم اتسم بو علم التصوؼ. كاؼبنهج اؼبتبع: ىو اؼبنهج الكيفي، اؼبتمثل ُب قاعدة صبع اؼبعلومات من 
خبلؿ اؼبطالعة ُب الكتب القديبة كاغبديثة، ٍب دراستها كربليلها للوصوؿ إٔب النتائج اؼبنشودة. أما الدراسات 

 السابقة فهي كالتإب: 

ـ أيب حامد ؿبمد الغزإب) ذكر ُب اور الرابع من الفصل الثالث بُت الفقو (التجربة الصوفية عند اإلما .1
كالتصوؼ ُب فكر الغزإب، حبث لنيل اإلجازة ُب الفلسفة، (بكالوريوس)، جبامعة اؼبؤب إظباعيل، مكناس 

و اؼبغرب، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية. إعداد الطالب اغبسن ع. ربت إشراؼ/ الدكتور ؿبمد أب -
 حفص. 

(الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنة)، لػ عبد الرضبن بن عبد اػبالق اليوسف، الكويت، مكتبة ابن  .2
 ـ. 1984، 2تيمية للنشر، ط

كيظهر التباين بُت ىذه الدراستُت كبُت ىذا البحث أف الدراسة األكٔب كانت خاصة بتجربة اإلماـ الغزإب ُب 
كتاب عن جزئية ضئيلة من اؼبوضوع لكنها ال تزاؿ بعيدة عن أىداؼ ىذه التصوؼ، كإف كاف تطرؽ ُب هناية ال

الدراسة؛ لػنها ـبصصة عن ذبربة الغزإب فحسب لكوهنا أحد أبرز أعبلـ التصوؼ كرجاالت اؼبذىب الشافعي. أما 
جم على الدراسة الثانية: فقد جانبت اغبيادية كاالنصاؼ ُب الطرح، فقد كاف فيها الباحث شديد اللهجة كالته

منهج أىل التصوؼ دكف أم مستند علمي معترب. لذا جاءت ىذه الدراسة إلهباد نوع من التوازف بُت اؼبنهج 
 الصوُب كمنهج الفقهاء متجنبان االفراط كالتفريط، للوصوؿ إٔب توازف علمي متكامل. 

فهـو التصوؼ كموقف كقد قسم الباحث ىذه الدراسة إٔب مقدمة كثبلثة مباحث كخاسبة، اؼببحث األكؿ: عن م
العلماء منو. كاؼببحث الثا٘ب: ُب أنبية اعبمع بُت الفقو كالتصوؼ. كاؼببحث الثالث: ُب اؼبنهج الًتبوم عند 

 الصوفية. كأخَتان اػباسبة: كربتوم على أىم النتائج كالتوصيات. 
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 المبحث األول: مفهوم التصوف وموقف العلماء منو. 

يعترب التصوؼ علما لؤلخبلؽ كموضوعو اكتماؿ العقائد كتطهَت النفوس كربسُت األخبلؽ الكريبة كالطباع 
اؼبستقيمة. ىدفو كغايتو بلوغ الذات العليا، كابة فيها كالفناء ُب ذاهتا، فالًتبية اليت كضعها أئمة الصوفية تقـو 

كبح صباح شهوات النفس كملذاهتا فيفسح آّاؿ   على العمل الصاّب الذم يقوم اعبانب الركحي، كيعمل على
للفكر أف ينطلق عرب ؾباالتو. فالتصوؼ دبعناه العاـ ىو تلك النزعة العاؼبية اليت كجدت مع اإلنساف منذ القدٙب، 
كاليت كاف أساسها ىو الزىد ُب الدنيا كغايتها ىي االتصاؿ باؼبؤل األعلى مصدر كل خَت كفيض كإشراؽ، كسيأٌب 

 عنو ُب اآلٌب:  اغبديث

 المطلب األول: بيان مفهوم التصوف ونشأتو. 

احتل التصوؼ مساحة كاسعة ُب كتابات الباحثُت، كذلك ؼبا أثاره ىذا اللفظ من اختبلفات ُب تعريفاهتم كمن ٍب 
تعددت تعريفاتو كقد عرض عبد الرضبن بدكم ؾبموعة من ىذه التعريفات، منها أف اسم الصوفية ؿبدث كٓب 

كال بعدىم. كال يعرؼ الناس إال العباد كالزىاد كالسياسيُت كالفقراء كقيل  بو أحد من أصحاب رسوؿ ا يوصف 
ق)، 898. كنقل عن عبد الرضبن اعبامي (ت)237(ألحد من أصحاب الرسوؿ صوُب، فهو من تسمية أىل بغداد

كؿ من القرف الثا٘ب للهجرة أنو رأل أكؿ من ضبل اسم "صوُب" ىو ىاشم الكوُب ىذا الذم عاش ُب النصف األ
 . )238(ـ)895ق) يرل أف ىذا االسم انتشر قبل مائتُت للهجرة (466(الثامن اؼبيبلدم)، بينما يرل القشرم (ت

أما ابن خلدكف فَتل أف ىذا العلم نشأ مع بداية القرف الثا٘ب للهجرة ليتطور بعد ذلك إباف القركف   
دنيا كالتمسك بزخرفها اػبلب، كّٔجتها الزائلة، حيث اذبهت طائفة البلحقة، كىذا بعد ما تفش اإلقباؿ على ال

من اؼبسلمُت إٔب العبادة كالزىد ُب الدنيا فأطلقت عليهم تسمية الصوفية. اشتق اسم الصوفية من الصوؼ بوصفو 
كقد طعن ُب ىذا التفسَت القشَتم على أساس أف الصوفية ٓب ىبتصوا بلباس  .)239(للباس الغالب على ىؤالء

الصوؼ دكف غَته من األقمشة يقوؿ القشرم " التصوؼ ىذه التسمية غلبت على ىذه الطائفة فيقاؿ رجل 
صوُب، كللجماعة الصوفية كمن يتوصل إٔب ذلك يقاؿ لو متصوؼ كللجماعة اؼبتصوفة كليس يشهد ؽبذا االسم 
                                                           

 ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، 1)ط ،الموسوعة الفلسفٌة عبد الرحمن بدوي،انظر: ( 237)

 .72ص، 1ج (،1996

، تحقٌق: عاصم إبراهٌم نقد النصوص فً شرح الفصوص ،ور الدٌن عبد الرحمن جامً بن نظام الدٌنالجامً، ( 238)

 . 19(، ص2005الكٌالً، )بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 

، بٌروت، دار الفكر، 2، تحقٌق: خلٌل شحاذه، )طن خلدونتارٌخ اب، عبد الرحمن بن محمد بن محمدابن خلدون، ( 239)

 . 611، ص1(، ج1988
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يث العربية قياس كال اشتقاؽ، كاألظهر فيو أنو كاللقب فأما قوؿ من قاؿ أنو من الصوؼ، كالتصوؼ، إذ من ح
ليس الصوؼ بلبس الصوؼ كىناؾ من قاؿ أهنم منسوبوف كلكن القـو ٓب ىبتصوا إٔب صفة مسجد رسوؿ 

ملسو هيلع هللا ىلص
ء اؼبسلمُت ُب عهد . إهنم ظبوا بذلك نسبة إٔب أىل "الصفة" كاؼبقعد، ككاف لقبا أعطى لبعض الفقرا)240(

الرسوؿ كاػبلفاء الراشدين فبن ٓب تكن ؽبم بيوت يأككف إليها فكانوا يأككف إٔب مقعد مغطى خارج اؼبسجد، كالذم 
 . )241(أمر الرسوؿ ببنائو ُب اؼبدينة

كالذم يظهر أف اسم الصوفية مشتق من "الصفا" كأف الصوُب ىو الذم صاَب فصوُب ؽبذا اظبي الصوُب. كما قيل 
بعض الشعر دبعٌت اهنم صفوا من الشركر كأكدار الدنيا كشهواهتا، غَت أف القشَتم ىبالف بعض اآلراء كيقوؿ ُب 

كمن قاؿ أنو من الصفاء باشتقاؽ الصوُب من الصفاء بعيد ُب  -"بالنسبة إٔب صفة ال ذبيء على كبو " الصوُب 
كؿ بقلؤّم من حيث ااصرة من ا مقتضى اللغة، كقوؿ من قاؿ أنو مشتق من الصف فكأهنم ُب الصف األ
. ُب حُت قاؿ بشَت بن اغبارث: )242(تعأب، فاؼبعٌت صحيح، كلكن اللغة ال تقتضي ىذه النسبة إٔب الصف

"الصوُب من صفا قلبو ". كقاؿ بعضهم: الصوُب من صفت  معاملتو فصفت لو من ا عز كجل  
 : )244(. قاؿ أبو الفتح البسيت)243(كرامتو"

 كظنو البعض مشتقان من الصوؼ  زع الناس ُب الصوُب كاختلفواتنا

ي الصوُب  كلست أمنح ىذا االسم غَتى فىتن   صفا فصوُب حىت ظبي

أما من حيث االصطبلح: فجاء فيو تعريفات كثَتة تدؿ على معنان كاحد، ككل منها يشَت إٔب جانب رئيسي ُب 
رؼ بو أحواؿ تزكية النفوس، كتصفية األخبلؽ كتعمَت التصوؼ، منها: قوؿ زكريا األنصارم: التصوؼ علم تع

                                                           

محمود بن و عبد الحلٌم محمود، تحقٌق: الرسالة القشٌرٌة، عبد الكرٌم بن هوازن بن عبد الملكالقشٌري، ( 240)

 . 440، ص2(، ج1995، القاهرة، دار المعارف، 1، )طالشرٌف

، )القاهرة، غذاء األلباب فً شرح منظومة اآلداب، شمس الدٌن، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم ،( السفارٌن241ً)

 . 182، ص2(، ج1993، 2، طمؤسسة قرطبة

 .440، ص2، جالرسالة القشٌرٌةالقشٌري، ( 242)

رٌعة برٌقة محمودٌة فً شرح طرٌقة محمدٌة وش ،محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعٌدالخادمً، ( 243)

قصص ، علً بن مصطفى. والطنطاوي، 109، ص1ه(، ج1348، مطبعة الحلبً، القاهرة، 1، )طنبوٌة فً سٌرة أحمدٌة

 . 144(، ص2007، دار المنارة للنشر والتوزٌع، جدة، 10، )طمجاهد مأمون دٌرانٌة، عناٌة: من التارٌخ

، 2تحقٌق: عبد الفتاح الحلو، )ط ،تمثٌل والمحاضرةال ،عبد الملك بن محمد بن إسماعٌلأبو منصور،  ،ثعالبًال( 244)
زهر اآلداب وثمر ، إبراهٌم بن علً بن تمٌم األنصاريوالقٌروانً،  .173ص (،1981، الدار العربٌة للكتابالقاهرة، 

 . 870، ص3، )بٌروت، دار الجٌل، د.ت(، جاأللباب
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. كقاؿ الشيخ أضبد زركؽ: التصوؼ علم قصد إلصبلح القلوب )245(الظاىر كالباطن لنيل السعادة األبدية
علم »كإفرادىا  تعأب عما سواه. كالفقو إلصبلح العمل كحفظ النظاـ كظهور اغبكمة باألحكاـ. كاألصوؿ 

. كقاؿ اعبنيد: التصوؼ استعماؿ كل خلق )246(اؼبقدمات بالرباىُت كربلية اإليباف باإليقافلتحقيق « التوحيد
. كقاؿ أبو اغبسن الشاذٕب: التصوؼ تدريب النفس على العبودية، كردىا ألحكاـ )247(سٍت، كترؾ كل خلق د٘ب

لوؾ، كتصفية . كقاؿ ابن عجيبة: التصوؼ ىو علم يعرؼ بو كيفية السلوؾ إٔب حضرة ملك اؼب)248(الربوبية
 . )249(البواطن من الرذائل، كربليتها بأنواع الفضائل، كأكلو علم، ككسطو عمل، كآخره موىبة

كنستطيع أف نتبُت من خبلؿ صبيع التعريفات كاشتقاؽ الكلمة سواء كاف أصلها عريب أك عجمي أف التصوؼ  
 كلمة تدؿ على الصفاء كاغبكمة كالزىد، كا أعلم. 

الرؤية الصوفية ليست مذىبنا، كإمبا ىو أحد أركاف الدين الثبلثة (اإلسبلـ، اإليباف،  كيعترب التصوؼ كفق
اإلحساف)، فمثلما اىتم الفقو بتعاليم شريعة اإلسبلـ، كعلم العقيدة باإليباف، فإف التصوؼ اىتم بتحقيق مقاـ 

ئل كربليتهما بالفضائل، الذم ىو اإلحساف، مقاـ الًتبية كالسلوؾ، مقاـ تربية النفس كالقلب كتطهَتنبا من الرذا
الركن الثالث من أركاف الدين اإلسبلمي الكامل بعد ركٍت اإلسبلـ كاإليباف، كقد صبعها حديث جربيل عليو 
السبلـ، كذكرىا ابن عاشر ُب منظومتو (اؼبرشد اؼبعُت على الضركرم من علـو الدين)، كحث أكثر على مقاـ 

. قاؿ ابن عجيبة: "مقاـ اإلسبلـ ييعرٌب عنو بالشريعة، كمقاـ اإليباف )250(لشأفاإلحساف، ؼبا لو من عظيم القدر كا
بالطريقة، كمقاـ اإلحساف باغبقيقة. فالشريعة: تكليف الظواىر. كالطريقة: تصفية الضمائر. كاغبقيقة: شهود اغبق 

                                                           

  .29ص، القاهرة، دار المعارف، د.ت(، 5)ط ،قضٌة التصوف المنقذ من الضالل( عبد الحلٌم محمود، 245)

، عناٌة: نزار حمادي، 13، قاعدة وشواهد التعرف قواعد التصوف الفاسً، أحمد زروقابن زروق، أبً العباس، ( 246)

  .6ص )الشارقة، المركز العربً للكتاب، د.ت(،

لمطبعة امصر، ، 1ط، )للفاسًالنصرة النبوٌة على هامش شرح الرائٌة  حبش، مصطفى إسماعٌل، المدنً( 247)

  .22صه(، 1316 ،العامرة الشرفٌة

  .93ص(، 1970، مصر، مطبعة دار التألٌف المالٌة، 2، )طنور التحقٌق ،صقرإبراهٌم ( حامد 248)

  .4ص (،2004 ،مكتبة دار البٌروتً)بٌروت،  ،معراج التشوف إلى حقائق التصوفابن عجٌبة، أحمد بن محمد، ( 249)

 ،دار الكتب العلمٌة)بٌروت، ، األقمار المشرقة ألهل الشرٌعة والطرٌقة والحقٌقة ،عبد السالم العمرانًالخالدي، ( 250)

 .50، ص(2018
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كقاؿ أيضان: "مذىب  .)251(ُب ذبليات اؼبظاىر. فالشريعة أف تعبده، كالطريقة أف تقصده، كاغبقيقة أف تشهده"
الصوفية: أف العمل إذا كاف حٌده اعبوارح الظاىرة ييسمى مقاـ اإلسبلـ، كإذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة 

 . )252(كآّاىدة ييسمى مقاـ اإليباف، كإذا فتح على العبد بأسرار اغبقيقة ييسمى مقاـ اإلحساف

أف تعبد ا كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنو »كاإلحساف كما تضمنو حديث جربيل عليو السبلـ ىو: 
كىو منهج أك طريق يسلكو العبد للوصوؿ إٔب ا، أم الوصوؿ إٔب معرفتو كالعلم بو، كذلك عن  ،)253(«يراؾ

طريق االجتهاد ُب العبادات كاجتناب اؼبنهيات، كتربية النفس كتطهَت القلب من األخبلؽ السيئة، كربليتو 
. كيستمد ىذا اؼبنهج أصولو كفركعو من القرآف كالسنة النبوية كاجتهاد العلماء فيما ٓب يرد )254(باألخبلؽ اغبسنة

كغَته من   -فيو نص، فهو علم كعلم الفقو لو مذاىبو كمدارسو كؾبتهديو كأئمتو الذين شيدكا أركانو كقواعده 
، كعلم األخبلؽ، كعلم السلوؾ، جيبلن بعد جيل حىت جعلوه علما ظبوه بػ(علم التصوؼ)، كعلم التزكية -العلـو 

، فألفوا فيو الكتب الكثَتة بينوا فيها أصولو كفركعو كقواعده، كمن أشهر ىذه )255(أك علم السالكُت إٔب ا
الكتب: اغًبكىم العطائية البن عطاء ا السكندرم، قواعد التصوؼ للشيخ أضبد زركؽ، كإحياء علـو الدين 

ية لئلماـ القشَتم، كالتعرؼ ؼبذىب أىل التصوؼ لئلماـ أيب بكر الكبلباذم لئلماـ الغزإب، كالرسالة القشَت 
 كغَتىا. 

                                                           

لتلمسانً، او .61، ص(2004دار الكتب العلمٌة، )بٌروت، ، رسائل النور الهاديعبد السالم العمرانً، خالدي، ال( 251)

ر: عاصم إبراهٌم ٌحرت، ، أنٌس الخائفٌن وسمٌر العاكفٌنالمسمى: شرح شطرنج العارفٌن ، محمد بن أحمد الهاشمً

  .18ص (،2005دار الكتب العلمٌة، )بٌروت، الكٌالً، 

دار )بٌروت، ، صرٌح العبارة وباهر اإلشارة فً جرد معانً البحر المدٌد الغزٌرة ،عبد السالم العمرانًخالدي، ال( 252)

  .149ص ،4ج، (2009الكتب العلمٌة، 

المسند صحٌح مسلم . ومسلم، 50، برقم:ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلٌمان، باب سؤال جبرٌل للنبً صحٌح البخاري، بخاريال( 253)

 .9ة اإلٌمان ما هو وبٌان خصاله، برقم:، كتاب اإلٌمان، باب معرفالصحٌح المختصر

ر: ٌحرت، الصوفٌةبشور الهدٌة فً مذهب  :المسماة ،محمد العربً، رسائل موالي العربً الدرقاويلدرقاوي، ا( 254)

 ،11)ط، البٌان لما ٌشغلة األذهان، علً جمعةو .3، ص(2009دار الكتب العلمٌة،  )بٌروت،عاصم إبراهٌم الكٌالً، 

المنهجٌة العامة فً العقٌدة عبد الفتاح قدٌش الٌافعً، وقدٌش،  .336، ص(2009دار المقطم للنشر والتوزٌع، القاهرة، 

 (،2007 مكتبة الجٌل الجدٌد،صنعاء، ، 1)ط، األشعرٌة والماترٌدٌة من أهل السنةوالفقه والسلوك واإلعالم بأن 

  .94ص

  .36-27ص (،2016دار الفارابً، ، بٌروت، 1)ط، معراج السالكٌن إلى هللا التصوفحسٌن غباش، ( 255)
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كمعٌت التصوؼ اغبقيقي كاف ُب الصدر األكؿ من عصر الصحابة، فاػبلفاء األربعة كانوا صوفيُت باؼبعٌت، كيؤكد 
بدأ كتابو اغبلية بصوفية  فقد -أحد مشاىَت ادثُت  -ذلك كتاب حلية األكلياء للحافظ أيب نعيم األصبها٘ب 

 . )256(الصحابة، ٍب أتبعهم بصوفية التابعُت، كىكذا

كانتشرت حركة التصوؼ ُب العآب اإلسبلمي ُب القرف الثالث اؽبجرم كنزعات فردية تدعو إٔب الزىد كشدة 
ة. كالتاريخ العبادة، ٍب تطورت تلك النزعات بعد ذلك حىت صارت طرقا فبيزة متنوعة معركفة باسم الطرؽ الصوفي

اإلسبلمي زاخر بعلماء مسلمُت انتسبوا للتصوؼ مثل: اعبنيد البغدادم، كأضبد الرفاعي، كعبد القادر اعبيبل٘ب، 
كأبو اغبسن الشاذٕب، كأبو مدين الغوث، كؿبي الدين بن عريب، كمشس التربيزم، كجبلؿ الدين الركمي، كالنوكم، 

مثل: صبلح الدين األيويب، كؿبمد الفاتح، كاألمَت عبد القادر، كعمر كالغزإب، كالعز بن عبد السبلـ كما القادة 
 . )257(اؼبختار، كعز الدين القساـ

نتج عن كثرة دخوؿ غَت اؼبتعلمُت كاعبهلة ُب طرؽ التصوؼ إٔب عدد من اؼبمارسات خاطئة عٌرضها ُب بداية 
رافات، ٍب بدأ مع منتصف القرف اؼباضي اؽبجـو القرف اؼباضي للهجـو باعتبارىا فبثلة للثقافة الدينية اليت تنشر اػب

 . )258(من قبل اؼبدرسة السلفية باعتبارىا بدعة دخيلة على اإلسبلـ

 المطلب الثاني: آراء العلماء في علم التصوف )التزكية( 

 لقد عدَّ العلماء األمراض القلبية من الكبائر اليت ربتاج إٔب توبة مستقلة، قاؿ صاحب جوىرة التوحيد:

ميٍر بعرؼو كاجتنٍب مبيمةٍ ** كغيبةن كخىصلةن ذميمٍة، كالعجب كالكرًب كداء اغبسًد ** ككاؼبراًء كاعبدٍؿ فاعتمًد"، "كأ
يقوؿ شارحها عند قولو ػ كخصلة ذميمة ػ: أم كاجتنب كل خصلة ذميمة شرعان، كإمبا خصَّ اؼبصنف ما ذكره؛ 

ىر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطَّخ بالقاذكرات، يعد اىتمامان بعيوب النفس، فإف بقاءىا مع إصبلح الظا

                                                           

 قسم األبحاث والدراسات اإلسالمٌة فً جمعٌة المشارٌع الخٌرٌة اإلسالمٌة إعداد:، التشرف بذكر أهل التصوف( 256)

  .11-1ص(، 2002 ،دار المشارٌع، بٌروت، 1)ط، ببٌروت

 . 103-97، دمشق، دار التقوى، د.ت(، ص4، )طةالبطولة والفداء عند الصوفٌ ،أسعد الخطٌب( 257)

العقٌدة والفقه والسلوك واإلعالم بأن األشعرٌة والماترٌدٌة  المنهجٌة العامة فًعبد الفتاح قدٌش الٌافعً، قدٌش، ( 258)

محمد زكً الدٌن إبراهٌم، وانظر:  .96ص(، 2007 مكتبة الجٌل الجدٌد،صنعاء، ، 1)ط، من أهل السنة

مؤسسة ، 2)طمحًٌ الدٌن حسٌن ٌوسف اإلسنوي، تحقٌق: ، السلفٌة المعاصرة: إلى أٌن؟ ومن هم أهل السنة؟

 (. الصوفًإحٌاء التراث 
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كيكوف أيضان كالعجب كىو رؤية العبادة كاستعظاميها، كما يعجب العابد بعبادتو كالعآب بعلمو، فهذا حراـ، 
 . )259(ككذلك الرياء فهو حراـ. كمثل العجب الظلمي كالبغي كالكرب كداء اغبسد كاؼبراء كاعبدؿ

ة ابن عابدين ُب حاشيتو الشهَتة: "إف علمى اإلخبلص كالعجب كاغبسد كالرياء فرضي كيقوؿ الفقيو الكبَت العبلم
عُت، كمثلها غَتىا من آفات النفوس، كالكرب كالشح كاغبقد كالغش كالغضب كالعداكة كالبغضاء كالطمع كالبخل 

طوؿ األمل، ككبوىا فبا ىو كالبطر كاػبيبلء كاػبيانة كاؼبداىنة، كاالستكبار عن اغبق كاؼبكر كاؼبخادعة كالقسوة ك 
مبُت ُب ربع اؼبهلكات من "اإلحياء". قاؿ فيو: كال ينفك عنها بشر، فيلزمو أف يتعلم منها ما يرل نفسو ؿبتاجان 
إليو. كإزالتها فرض عُت، كال يبكن إال دبعرفة حدكدىا كأسبأّا كعبلماهتا كعبلجها، فإف من ال يعرؼ الشر يقع 

 . )260(فيو"

دية العبلئية): "كقد تظاىرت نصوص الشرع كاإلصباع على ربرٙب اغبسد، كاحتقار اؼبسلمُت، كيقوؿ صاحب (اؽب
كإرادة اؼبكركه ّٔم، كالكرب كالعجب كالرياء كالنفاؽ، كصبلة اػببائث من أعماؿ القلوب، بل السمع كالبصر كالفؤاد،  

 . )261(كل ذلك كاف عنو مسؤكالن، فبا يدخل ربت االختيار"

(مراقي الفبلح): "ال تنفع الطهارة الظاىرة إال مع الطهارة الباطنة، باإلخبلص، كالنزاىة عن الغلّْ كيقوؿ صاحب 
كالغش كاغبقد كاغبسد، كتطهَت القلب عما سول ا من الكونُت، فيعبده لذاتو ال لعلة، مفتقران إليو، كىو يتفضل 

ان للمالك األحد الفرد، ال يسًتقك شيء من األشياء باؼبن بقضاء حوائجو اؼبضطر ّٔا عطفان عليو، فتكوف عبدان فرد
سواه، كال يستملكي ىواؾ عن خدمتك إياه. فإذا أخلص ، كدبا كلفو بو كارتضاه، قاـ فأدَّاه، حفَّتوي العناية حيثما 

مكم توجو كتيمَّم، كعلَّمو ما ٓب يكن يعلم. قاؿ الطحطاكم ُب اغباشية: دليلو قولو تعأب: ﴿كاتقوا ا كيعلّْ 
 . )262(ا﴾

                                                           

، بٌروت، دار 2، تحقٌق: عبد هللا الحلٌلً، )طالتوحٌد شرح جوهرةتحفة المرٌد  ، إبراهٌم بن محمد،لباجوريا( 259)

 .122-120ص (،2004الكتب العلمٌة، 

حاشٌة ابن عابدٌن رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر ، محمد أمٌن بن عمر بن عبد العزٌزابن عابدٌن، ( 260)

 . 31ص، 1ج (،1992، بٌروت، دار الفكر، 2)ط ،األبصار

، عناٌة: لتالمٌذ المكاتب االبتدائٌة فً الفقه الحنفً الهدٌة العالئٌة عابدٌن، محمد عالء الدٌن بن محمد أمٌن،( 261)

 . 315ص(، 2003، بٌروت دار ابن حزم، 1بسام عبد الوهاب الجابً، )ط

حاشٌة الطحطاوي على مراقً الفالح شرح نور ، محمد بن إسماعٌلأحمد بن . انظر: 282 :، آٌةالبقرةسورة ( 262)

 .71-70ص (،1997، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 1، )طمحمد عبد العزٌز الخالدي، تحقٌق: اإلٌضاح
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فكما ال وبسن باؼبرء أف يظهر أماـ الناس بثياب ملطخة باألقذار كاألدراف، ال يليق بو أف يًتؾ قلبو مريضان بالعلل 
اػبفية، كىو ؿبل نظر ا سبحانو كتعأب، فبل ينبغي تطىبّْبي جسمىك الفا٘ب ليبقى كتًتؾ قلبىك الباقي مريضان ألف 

ال يدخلي اعبنةى مىٍن  : »ملسو هيلع هللا ىلصد العبد عن ا تعأب، كبعده عن جنتو اػبالدة؛ قاؿ رسوؿ ا األمراض القلبية سبب بيع
. كعلى ىذا فسبلمة اإلنساف ُب آخرتو ىي ُب سبلمة قلبو، كقباتيو ُب قباتو )263(«كاف ُب قلبو مثقاؿي ذرة ًمٍن كرب

 من أمراضو اؼبذكورة. 

علل قلبو، فيعتقد ُب نفسو الكماؿ، كىو أبعد ما يكوف  كقد زبفى على اإلنساف بعض عيوب نفسو، كتدؽ عليو
عنو، فما السبيل إٔب اكتشاؼ أمراضو، كالتعرؼ على دقائق علل قلبو؟ كما الطريق العملي إٔب معاعبة ىذه 

 األمراض، كالتخلص منها؟

. قاؿ ابن إف التصوؼ ىو الذم اختص دبعاعبة األمراض القلبية، كتزكية النفس كالتخلص من صفاهتا الناقصة
زكواف ُب فائدة التصوؼ كأنبيتو: "علمه بو تصفيةي البواطٍن ** ًمن كدىرىات النفس ُب اؼبواطٍن". كقاؿ العبلمة 
اؼبنجورم ُب شرح ىذا البيت: "التصوؼ علم يعرؼ بو كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، أم عيؤّا 

ناء كالكرب كالرياء كالغضب كالطمع كالبخل كتعظيم كصفاهتا اؼبذمومة كالغل كاغبقد كاغبسد كالغش كحب الث
األغنياء كاالستهانة بالفقراء، ألف علم التصوؼ يطلع على العيب كالعبلج ككيفيتو، فبعلم التصوؼ ييتوصل إٔب 
قطع عقبات النفس كالتنزه عن أخبلقها اؼبذمومة كصفاهتا اػببيثة، حىت يتوصل بذلك إٔب زبلية القلب عن غَت ا 

 . )264(، كربليتو بذكر ا سبحانو كتعأب"تعأب

أما ربلية النفس بالصفات الكاملة؛ كالتوبة كالتقول كاالستقامة كالصدؽ كاإلخبلص كالزىد كالورع كالتوكل كالرضا 
 كالتسليم كاألدب كابة كالذكر كاؼبراقبة... فللصوفية بذلك اغبظ األكفر من الوراثة النبوية، ُب العلم كالعمل. 

ـى كالعيوبا ** كطهَّركا األبدافى كالقلوبا، كبلغوا حقيقة اإليباف ** كانتهجوا مناىج اإلحساف" قد  .)265(رفضوا اآلثا

فالتصوؼ ىو الذم اىتم ّٔذا اعبانب القليب باإلضافة إٔب ما يقابلو من العبادات البدنية كاؼبالية، كرسىمى الطريق 
قراءةى  -كما يظن بعض الناس   -ماؿ اإليبا٘ب كاػبيليقي، كليس العملي الذم يوصل اؼبسلم إٔب أعلى درجات الك

                                                           

، باب تحرٌم الكبر وبٌانه، كتاب اإلٌمان، عن ابن مسعود  ،المسند الصحٌح المختصرمسلم  صحٌح ،( مسلم263)

 . 91برقم:

 . 26ص ،النصرة النبوٌة ،مصطفىالمدنً، ( 264)

، على هامش شرح الحكم البن عجٌبة، لفتوحات اإللهٌة فً شرح المباحث األصلٌةا، أحمد بن محمد، ( ابن عجٌبة265)

 . 105ص، 1ج (،2010 دار الكتب العلمٌة،، بٌروت، 1)ط
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أكراد كًحلىقى أذكار فحسب، فلقد غاب عن أذىاف الكثَتين، أف التصوؼ منهج عملي كامل، وبقق انقبلب 
اإلنساف من شخصية منحرفة إٔب شخصية مسلمة مثالية متكاملة، كذلك من الناحية اإليبانية السليمة، كالعبادة 

ة، كاؼبعاملة الصحيحة اغبسنة، كاألخبلؽ الفاضلة. كمن ىنا تظهر أنبية التصوؼ كفائدتو، كيتجلى لنا اػبالص
بوضوح، أنو ركح اإلسبلـ كقلبيوي النابض، إذ ليس ىذا الدين أعماالن ظاىرية كأموران شكلية فحسب ال ركح فيها كال 

إال حُت فقدكا ركح اإلسبلـ كجوىره، كٓب يبق حياة. كما كصل اؼبسلموف إٔب ىذا الدٍرؾ من االكبطاط كالضعف 
فيهم إال شبحو كمظاىره. ؽبذا نرل العلماء العاملُت، كاؼبرشدين الغيورين، ينصحوف الناس بالدخوؿ مع الصوفية 
كالتزاـ صحبتهم، كي هبمعوا بُت جسم اإلسبلـ كركحو، كليتذكقوا معا٘ب الصفاء القليب كالسمو اػبيلقي، كليتحققوا 

 على ا تعأب اؼبعرفة اليقينية، فيتحلوا حببو كمراقبتو كدكاـ ذكره.  بالتعرؼ

قاؿ حجة اإلسبلـ اإلماـ الغزإب بعد أف اخترب طريق التصوؼ، كؼبس نتائجو، كذاؽ شبراتو: "الدخوؿ مع الصوفية 
: الشاذٕب . كقاؿ أبو اغبسن )266(فرض عُت، إذ ال ىبلو أحد من عيب إال األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ"

"من ٓب يتغلغل ُب علمنا ىذا مات مصران على الكبائر كىو ال يشعر". كُب ىذا القوؿ يقوؿ ابن عبلَّف الصديقي 
"كلقد صدؽ فيما قاؿ ػ يعٍت أبا اغبسن الشاذٕب ػ فأم شخص يا أخي يصـو كال يعجب بصومو؟ كأم شخص 

 . )267(يصلي كال يعجب بصبلتو؟ كىكذا سائر الطاعات"

ف ىذا الطريق صعب اؼبسالك على النفوس الناقصة، فعلى اإلنساف أف هبتازه بعـز كصرب كؾباىدة حىت ينقذ كؼبا كا
: "عليك بطريق اغبق، كال تستوحش لقلة السالكُت، كإياؾ نفسو من بيعد ا كغضبو. قاؿ الفضيل بن عياض 

انظر إٔب الرفيق السابق، كاحرص على كطريقى الباطل، كال تغًت بكثرة اؽبالكُت. ككلما استوحشت من تفردؾ ف
اللحاؽ ّٔم، كغيضَّ الطرؼ عن سواىم، فإهنم لن يغنوا عنك من ا تعأب شيئان، كإذا صاحوا بك ُب طريق سَتؾ 

 . )268(فبل تلتفت إليهم فإنك مىت التفتَّ إليهم أخذكؾ كعاقوؾ"

 المبحث الثاني: أىمية الجمع بين الفقو والتصوف.

عند اندثار اؼبعا٘ب الركحية لئلسبلـ، كعدـ فهم مقاـ  -خاصة ُب عصرنا اغبإب -تكمن أنبية التصوؼ 
اإلحساف، كبركز االىتماـ بالقوالب كالرسـو حىت ظن البعض أف اإلسبلـ جسد ببل ركح ،أك قشر ببل لب ،ككاف 

                                                           

 . 26ص ،النصرة النبوٌة على هامش شرح الرائٌة ،لفاسًا( 266)

 . 7ص (،2007، القاهرة، دار المعارف، 1، )طإٌقاظ الهمم فً شرح الحكم أحمد بن محمد، ،( ابن عجٌبة267)

(، 2005 ،دار الكتب العلمٌة، )بٌروت، لطائف المنن المنن الكبرى ، عبد الوهاب بن أحمد بن علً،لشعرانًا( 268)

 . 4ص، 1ج
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أسبلفهم ُب صدر اإلسبلـ من اىتماـ ؽبذا أكرب األثر َب االكبطاط كالضعف للمسلمُت حيث فقدكا ما كاف عليو 
بالبواطن كتعمَت القلوب قبل الظواىر ألهنم ال حظوا بعُت البصَتة أف صفاء أعماؿ اعبوارح نتيجة لتصفية القلوب 

أف تعبد ا كأنك تراه فإف ٓب تكن تراه فإنو »من الشوائب ،فلم يصابوا بكدر فتحققوا دبقاـ اإلحساف الذل ىو 
عليهم مشوس العرفاف لتطهَت القلوب قبل األبداف دبا تعلموه من النيب العدناف عليو أفضل  . فأشرقت)269(«يراؾ

أىال كىًإفَّ ُب اعبىسىًد ميٍضغىةن ًإذىا صىلىحىٍت صىلىحى اعبىسىدي كيلُّوي، كىًإذىا »الصبلة كالسبلـ ؼبٌا أخربىم كىو الصادؽ اؼبصدكؽ 
إفَّ اى ال يػىٍنظيري ًإٔبى أىٍجسىادًكيٍم كىال ًإٔبى صيوىرًكيٍم، : »كؼبا قاؿ  )270(«يى القىٍلبي فىسىدىٍت فىسىدى اعبىسىدي كيلُّوي، أىال كىىً 

علموا أف اعبوارح مطيات لنواياىم كسرائرىم اليت ال يطلع عليها إال رب الربية جل  )271(«كىلىًكٍن يػىٍنظيري ًإٔبى قػيليوًبكيمٍ 
 .ياىم ألف بالنية تصلح أك تفسد األعماؿجبللو ، كأف ظواىرىم طوع بواطنهم. فأصلحوا نوا

قاؿ ابن عطاء ا السكندرم ُب لطائف اؼبنن: "فاعلم أف الفرائض اليت اقتضاىا اغبق من عباده على قسمُت 
ظاىرة كباطنة، فالظاىرة الصلوات اػبمس، كالزكاة، كصـو رمضاف، كاغبج، كاألمر باؼبعركؼ كالنهى عن اؼبنكر، 

ذلك. كالباطنة: العلم با، كالتوكل عليو، كالثقة بوعده، كاػبوؼ منو، كالرجاء فيو، إٔب غَت  كبر الوالدين إٔب غَت
ذلك، كىي أيضان تنقسم إٔب أفعاؿ كتركؾ، شئ إقتضى منك اغبق اف تفعلو، كشيء إقتضى منك أال تفعلو، كقد 

ًؿ كىاإًلٍحسىاف﴾صبع ذلك ُب آية كاحدة. قاؿ ا سبحانو: ﴿ًإفَّ الٌلوى يىٍأميري بًاٍلعىدٍ 
فهذا أمر طلب ا منك أف  )272(

ًر كىاٍلبػىٍغًي﴾ فهذا امر إقتضى منك أف تًتكو". أب أف قاؿ  )273(تفعلو، ٍب قاؿ تعأب: ﴿كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكى
كبُت الفرائض رضبو ا "كأما الفرائض الظاىرة فبل تنفك عن فركض باطنة، كالفرائض الباطنة شركطها كعمدة ؽبا، 

 . )274(الظاىرة كالباطنة ما بُت الظاىر كالباطن"

 المطلب األول: أىمية علم التصوف  

                                                           

، كتاب صحٌح مسلم. ومسلم، 50، برقم:ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلٌمان، باب سؤال جبرٌل للنبً صحٌح البخاريالبخاري، ( 269)

 . 9ة اإلٌمان ما هو وبٌان خصاله، برقم:اإلٌمان، باب معرف

كتاب  ،صحٌح مسلمومسلم،  .52، برقم:كتاب اإلٌمان، باب فضل من استبرأ لدٌنه، البخاريصحٌح البخاري، ( 270)

 .1599الشبهات، برقم:باب أخذ الحالل وترك  ،المساقاة

 . 2564باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله، برقم:، صحٌح مسلم( مسلم، 271)

 . 90سورة النحل، آٌة: ( 272)

 .90سورة النحل، آٌة: ( 273)

المرسً لطائف المنن فً مناقب الشٌخ أبً العباس ابن عطاء هللا، تاج الدٌن، أحمد بن محمد بن عبد الكرٌم، ( 274)

 . 30-29(، ص2017، تحقٌق: عاصم بن إبراهٌم الكٌالً، )بٌروت، دار الكتب العلمٌة، الحسنوشٌخه الشاذلً أبً 
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إف التكاليف الشرعية اليت أيمر ّٔا اإلنساف ُب خاصة نفسو ترجع إٔب قسمُت: أحكاـ تتعلق باألعماؿ الظاىرة، 
اإلنساف كجسمو، كأعماؿ تتعلق بقلبو. كأحكاـ تتعلق باألعماؿ الباطنة، أك بعبارة أخرل: أحكاـ تتعلق ببدف 

فاألعماؿ اعبسمية نوعاف: أكامر كنواهو؛ فاألكامر اإلؽبية ىي: كالصبلة كالزكاة كاغبج... كأما النواىي فهي: كالقتل 
كالزٗب كالسرقة كشرب اػبمر. كأما األعماؿ القلبية فهي أيضان: أكامر كنواهو؛ أما األكامر: فكاإليباف با كمبلئكتو 

كتبو كرسلو... ككاإلخبلص كالرضا كالصدؽ كاػبشوع كالتوكل... كأما النواىي: فكالكفر كالنفاؽ كالكرب كالعجب ك 
كإف كاف  -كالرياء كالغركر كاغبقد كاغبسد. كىذا القسم الثا٘ب اؼبتعلق بالقلب أىم من القسم األكؿ عند الشارع 

الو مبدأ أعماؿ الظاىر، ففي فساده إخبلؿ بقيمة ألف الباطن أساس الظاىر كمصدره، كأعم -الكل ميهمَّان 
األعماؿ الظاىرة، كُب ذلك قاؿ تعأب: ﴿فمىٍن كاف يرجو لقاءى ربّْو فٍليعمٍل عمبلن صاغبان كال ييشرًٍؾ بعبادة ربّْو 

  )275(أحدان﴾

ى إصبلح يوجو اىتماـ الصحابة إلصبلح قلؤّم، كيبُت ؽبم أف صبلح اإلنساف متوقف عل كؽبذا كاف رسوؿ ا
أال كإف ُب اعبسد ميضغة إذا صلحٍت صلح »قلبو كشفائو من األمراض اػبفية كالعلل الكامنة، كىو الذم يقوؿ: 

 . )276(«اعبسد كلو، كإذا فسدت فسد اعبسد كلو، أال كىي القلب

إٔب صوركم، إف ا ال ينظري إٔب أجسادكم كال »يعلميهم أف ؿبل نظر ا إٔب عباده إمبا ىو القلب: كما كاف 
فما داـ صبلح اإلنساف مربوطان بصبلح قلبو الذم ىو مصدر أعمالو الظاىرة،  )277(«كلكن ينظري إٔب قلوبكم

تعُتَّ عليو العمل على إصبلحو بتخليتو من الصفات اؼبذمومة اليت هنانا ا عنها، كربليتو بالصفات اغبسنة اليت 
يحان، كيكوف صاحبو من الفائزين الناجُت ﴿يـو ال ينفعي ماؿه كال أمرنا ا ّٔا، كعندئذو يكوف القلب سليمان صح

قاؿ اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي رضبو ا: "كأما علم القلب كمعرفة . )278(بنوفى إال مىن أتى اى بقلبو سليمو﴾
 . )279(أمراضو من اغبسد كالعجب كالرياء ككبوىا، فقاؿ الغزإب: إهنا فرض عُت"

                                                           

 . 110: ، آٌةالكهفسورة ( 275)

 سبق تخرٌجه. ( 276)

 سبق تخرٌجه.  ( 277)

 . 89-88: ، آٌة( الشعراء278)

 . 504ص (،1990، دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،1ط) ،األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً،( 279)
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يب النفس، من أىم الفرائض العينية كأكجب األكامر اإلؽبية، بدليل ما كرد ُب الكتاب كالسنة فتنقية القلب، كهتذ
ا حرَّـى ريبّْى الفواحشى ما ظهر منها كما بىطنى﴾ كقولو  )280(كأقواؿ العلماء. فمن الكتاب: قولو تعأب: ﴿قيٍل إمبَّ

الباطنة كما قاؿ اؼبفسركف ىي: اغبقد  كالفواحش )281(تعأب: ﴿كال تقربوا الفواحشى ما ظهرى منها كما بطنى﴾
كالرياء كاغبسد كالنفاؽ. كمن السنة: فإف كل األحاديث اليت كردت ُب النهي عن اغبقد كالكرب كالرياء كاغبسد... 
كأيضان األحاديث اآلمرة بالتحلي باألخبلؽ اغبسنة كاؼبعاملة الطيبة فلًتاجع ُب مواضعها. كاغبديث "اإليباف بضعه 

 )282(ة: فأعبلىا قوؿ ال إلو إال ا، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق، كاغبياء شعبة من اإليباف"كسبعوف شعب
فكماؿ اإليباف بكماؿ ىذه الشعب كالتحلي ّٔا، كزيادتو بزيادة ىذه الصفات، كنقصو بنقصها، كإف األمراض 

 الباطنة كافية إلحباط أعماؿ اإلنساف، كلو كانت كثَتة. 

 المطلب الثاني: أىمية الجمع بين الفقو والتصوف.  

علم الشريعة اسم جامع لؤلعماؿ الظاىرة كالباطنة، ألنو مىت كاف ُب القلب فهو باطن فيو إٔب أف هبرم كيظهر 
. كتتجلى األعماؿ الظاىرة ُب العبادات كاألحكاـ كبو: )283(على اللساف كاعبوارح، فإذا ًب ذلك فهو ظاىر

الطهارة كالصبلة كالصـو كاغبج كغَت ذلك من العبادات، أما األحكاـ فتظهر ُب اغبدكد كالطبلؽ كالعتاؽ كالبيوع 
 كسائر اؼبعامبلت. كتتمثل األعماؿ الباطنة ُب أعماؿ القلوب: كبو: التصديق كاإليباف كاليقُت كالصدؽ كاإلخبلص

كابة كالتوكل كالرضا كالصرب كالذكر كاؼبعرفة كالشكر كاإلنابة كاػبشية كالتقول كاؼبراقبة كاػبوؼ كالرجاء كالقناعة 
كالقرب كالشوؽ كالوجد كالوجل كؾباىدة النفس كؿباسبتها كزبليتها من الرذائل كربليتها بالفضائل، إٔب غَت ذلك 

 ُب مؤلفاهتم كعباراهتم اليت ركيت عنهم. من اؼبقامات كاألحواؿ اليت ذكرىا الصوفية 

كيطلق على معرفة الظاىر اؼبتعلق بالعبادات كاألحكاـ الفقو، كتسمى معرفة األحكاـ اؼبتعلقة بأفعاؿ بواطن 
القلوب كما هبرم على ىذه البواطن من أحكاـ بفقو الباطن أك بفقو القلوب أك بعلم السلوؾ أك بعلم الًتكية أك 

خَت ىو أشهر اؼبصطلحات كأكثرىا تداكال كذيوعة قديبا كحديثا، كقد ظهر التصوؼ بوصفو بعلم التصوؼ، كاأل
علما متميزة من علم الفقو منذ القرف الثالث اؽبجرم، كىذا يرجع بطبيعة اغباؿ إٔب تأخر التدكين ُب علم 

                                                           

 . 33: ، آٌةاألعرافسورة ( 280)

 . 151: ، آٌةاألنعامسورة ( 281)

كتاب اإلٌمان، باب  ،صحٌح البخاري، البخاري. 35، كتاب اإلٌمان، باب شعب اإلٌمان، برقم:صحٌح مسلم، مسلم (282)

 «. بضع وستون شعبة»، ولفظه: 9أمور اإلٌمان، برقم:

 .43، صاللمع( انظر: الطوسً، 283)
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إليو ابن خلدكف بقولو:  التصوؼ عن تدكين الفقو كالكبلـ كالتفسَت كغَت ذلك من العلـو الشرعية، كىذا ما أشار
"فلما كتبت العلـو كدكنت كألف الفقهاء ُب الفقو كأصولو كالكبلـ كالتفسَت كغَت ذلك، كتب رجاؿ من أىل 

ُب طريقهم، فمنهم من كتب ُب الورع، كؿباسبة النفس على االقتداء ُب األخذ  -أم الصوفية  -ىذه الطريقة 
ة)، كمنهم من كتب ُب آداب الطريقة كأذكاؽ أىلها كمواجدىم ُب كالًتؾ كما فعلو ااسيب ُب كتاب (الرعاي

األحواؿ كما فعل القشَتم ُب كتاب (الرسالة) كالسهركردم ُب كتاب (عوارؼ اؼبعارؼ)، كصار عآب التصوؼ ُب 
ٍب يصف ابن خلدكف اؼبقابلة بُت علمي الفقو كالتصوؼ . )284(اؼبلة علم مدكنة بعد أف كانت الطريقة عبادة فقط"

بقولو: "كصار علم الشريعة على صنفُت: صنف ـبصوص بالفقهاء كأىل الفتيا كىي األحكاـ العامة ُب العبادات 
ُب القياـ ّٔذه آّاىدة كؿباسبة النفس عليها، كالكبلـ ُب  )285(كالعادات كاؼبعامبلت، كصنف ـبصوص بالقـو

ؽ إٔب ذكؽ، كشرح االصطبلحات اليت تدكر بينهم األذكاؽ كاؼبواجد العارضة ُب طريقها، ككيفية الًتٌب فيها من ذك 
 . )286(ُب ذلك

 -تعأب  -ق) "شقيقاف ُب الداللة على أحكاـ ا 899كمن ٍب فالفقو كالتصوؼ على حد تعبَت أضبد الزركؽ (
كىو  )287(كحقوقو، فلهما أصل اغبكم الواحد، ُب الكماؿ كالنقص، إذ ليس أحدنبا بأكٔب من اآلخر ُب مدلولو"

ق) أيضا بقولو: "... كالتصوؼ ىو شبرة العلم كلبابو، كأحد ركٍت الدين، فإف الشريعة 1102عليو اليوسي ( ما نبو
ؽبا ظاىر ىو للفقهاء، كباطن كىو للصوفية، كقلما يكمل األمر بينهما معا، ؽبذا يقاؿ: من تفقو كٓب يتصوؼ فقد 

فمن أنكر ىذا فقد أنكر ، )288(ققتفسق، كمن تصوؼ كٓب يتفقو فقد تزندؽ، كمن صبع بينهما فقد رب
. فالشريعة كاغبقيقة أمراف متبلزماف يكمل بعضهما بعضان فكل شريعة غَت مؤيدة باغبقيقة غَت )289(الشريعة

 مقبولة، ككل حقيقة غَت مقيدة بالشريعة فغَت مقبولة. 

                                                           

 . 67، صالرسالة القشٌرٌة( القشٌري، 284)

، 1تحقٌق: مصطفى عطاء، )ط، طبقات الصوفٌة ،محمد بن الحسٌن بن محمد بن موسىأبو عبد الرحمن،  ( السلً،285)
 . 210ص(، 1998بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 

 . 80، صالرسالة القشٌرٌة( القشٌري، 286)

 . 300، صطبقات الصوفٌة( السلمً، 287)

تحقٌق: ٌوسف ولٌد  ،بلبٌان الفرق بٌن الصدر والقلب والفؤاد وال أبً عبد هللا محمد بن علً، الترمذي،( الحكٌم 288)

 . 37ص (،2009، مؤسسة آل البٌت الملكٌة للفكر اإلسالمً) مرعً،

عاصم إبراهٌم تحقٌق:  ،فً معاملة المحبوب قوت القلوب ،محمد بن علً بن عطٌة الحارثً ( أبو طالب المكً،289)

 . 129، ص2ج (،2005، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 2، )طالكٌالً
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كقد احتل الفقو اإلسبلمي منذ البداية ُب البنية االجتماعية اإلسبلمية مكانة أساسية الرتباطو بتنظيم العبلقات 
آّتمعية كضبط السلوؾ الفردم ُب ضوء كحدة العقيدة كالشريعة، كمن ىنا كجدت فيو الفئات اغباكمة عرب 

إذا ستثنينا اؼبواقف اؼبشرقة لؤلئمة الفقو كبعض اإلسبلـ التارىبي كسيلة إيديولوجية ناجحة لتكريس سلطاهتا ك 
مشاىبو ُب مناىضتهم لبلستبداد كاستنكارىم لسلوؾ اػبلفاء كأكٔب األمر كفضح ـبالفاهتم ؼبقاصد الشريعة فإف 

ىو رسم حدكد الشريعة كتطبيع السلوؾ الفردم  –ضمن دكاليب الدكلة  -الطابع العاـ الذم ساد الفقو كالفقهاء
تقليد كتعقيد القواعد اإلسبلمية. فأصبح الفقو على يد ىؤالء علم تقنُت كرسم يقف عند الظاىر من كترسيخ ال –

سلوؾ اؼبسلم، كمن ىنا هبد التصوؼ اإلسبلمي باعتباره ظاىرة نفسانية ؾبتمعية دينية إحدل مرتكزات انطبلقاتو 
لعصر األموم كالعباسي من أراء فقد كاف امتداد الصرخات ضد الكسب غَت اؼبشركع الذم عاشو أرستقرطيو ا

ككزراء كإقطاعيُت ككبار الفبلحُت. كمن ىذا اؼبنطق كاف "التصوؼ اإلسبلمي" رافضا لبلكبراؼ الواقع القائم أم 
التنظيم آّتمعي كالدكلة العاملة على ترسيخو كتاييده كؼبا كانت ىاتو األخَتة تستند على الشريعة كعلى الفقو ُب 

 على نوع خاص من القراءات الفقهية اؼبتسمة دبتابعة الظاىر. رسم حدكدىا معتمدة 

ككاف اإلماـ الغزإب أحد أقطاب أئمة التصوؼ السٍت فلقد كاف حبق ُب سلوكو كفكره مبوذج الفقيو الصوُب حيث 
تكامل ُب شخصو الفقو كالتصوؼ فكاف تصوفو ضمَتا حيا جعلو ينأل عن مزالق شطحات الصوفية كادعاء 

و كاف يربط ُب كحدة عضوية متكاملة بُت الفقو كالتصوؼ كمنو فقد كاف تصوفو دبثابة رد فعل ضد الوصوؿ ألن
مآؿ إليو الفقو اإلسبلمي من اقتصار على ظواىر األعماؿ كشكليات األحكاـ ُب العبادات كاؼبعامبلت 

ن أىل الفتاكل علما غايتو (الشريعة). كإذا كاف الفقو قد صار منذ أكاخر القرف األكؿ للهجرة على يد الفقهاء م
تشريع األحكاـ العامة ُب العبادات كاؼبعامبلت كالعادات كاقتصر األمر ُب ذلك عندىم على ظواىر اعبوارح 
كرسـو األعماؿ كانتظاـ اؼبصاّب الدنيوية فإف التصوؼ منذ مرحلتو األكٔب كانت غايتو رسم طريق ؾباىدة النفس 

اـ الشرعية ظاىرا كباطنا. كإذا كاف الفقيو يقتصر على تشريع األحكاـ كضبط كؿباسبتها كضبلها على امتثاؿ األحك
اؼبصاّب الدنيوية استندا على عمل اعبوارح الظاىرة فإف التصوؼ السٍت كما رآه الغزإب يتجاكز إٔب أغوار النفس 

علما أخبلقيا يهتم كيأىب إٔب أف يسوم بُت السر كالعبلنية بُت الظاىر كالباطن ُب سلوؾ اإلنساف فكاف بذلك 
بأحواؿ الضمَت كما يًتشح منو على اعبوارح ُب العبارات كاؼبعامبلت كبياف مقاـ العبد كحالو من ا كإرشاد 

 ؼبصاّب اآلخرة. 

 المبحث الثالث: المنهج التربوي عند الصوفية 

سبلـ؛ حيث قدـ التصوؼ مٌثل التصوؼ ثورة ركحية ُب تاريخ التجربة اإلسبلمية، ثورة تتجلى فيها ركحانية اإل
تفسَتان عميقان لئلسبلـ، فيو إشباع للعاطفة، كتغذية للقلب، فلم يقف عند التفسَت الظاىرم الذم قدمو الفقهاء 
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لئلسبلـ، كال التفسَت العقلي اعباؼ الذم كضعو الفبلسفة كاؼبتكلموف، كلذا سعى التصوؼ إٔب فهم مغاير 
 ، كالدين، كالعآب، كالوجود. لئلسبلـ ُب فهمو ، كالنفس اإلنسانية

كمن نظر ُب كتب الفقهاء هبد أهنم ينظركف إٔب الشريعة على أهٌنما حركة ضبط كتسيَت لبلجتماع البشرم، كتعليم 
الناس كيف يسلكوف سلوؾ اإليباف. خببلؼ أىل التصوؼ فإف نظرهتم تسعى إٔب تعليم الناس حقيقة اإليباف، 

س إٌف الصبلة أفعاؿ كأقواؿ ميفتىًتحةه بالتكبَت كـبتتمة بالتسليم، لكٌن أىل التصوؼ كديانة القلب. فالفقو يعلم النا
يركف أٌف الصبلة مناجاة قلبية بُت العبد كربو، ككأف الفقو يعٌلم الناس كيف ينظركف إٔب ا بوصفو معبودان، ُب حُت 

 دان ثانيان، باعتبار أف العبادة فرع من ابة. أىل التصوؼ يعلموهنم كيف ينظركف إٔب ا بوصفو ؿببوبان أكالن، كمعبو 

 المطلب األول: األسس التربوية التي قام عليها التصوف 

لقد قاـ التصوؼ على عدة قيم ثبلث قيم أساسية تعترب من أىم مقوماتو كىي: الزىد، اغبب، التسامح. كقد 
ث أنو يرل: "أف كماؿ العلم ُب اكتماؿ أكد اغبسن البصرم على ضركرة التفقو ُب الدين كالزىد ُب الدنيا حي

اإليباف كاكتماؿ اإليباف ال يأٌب إال إذا كاف اؼبؤمن متفقها ُب دينو كعقيدتو فكماؿ اؼبعرفة ُب كماؿ اإليباف 
 . )290(أيضا"

كال يعٍت أىل التصوؼ بكلمة الزىد العزلة عن اغبياة كعدـ اؼبشاركة فيها: فهو على العكس من ذلك حبيث هبب 
نساف يعمل على تطوير حياتو كترقيتها كذلك دبنهج العلمي يكشف أسرار ىذا الوجود كمن معرفتو يصل على اإل

إٔب معرفة خالقو. فكلما زادت معرفتو بو زاد إيبانو كزىد ُب زخرؼ اغبياة كملذاهتا، بابتعاد عن الفساد ككل ما 
اىدة أم ؾباىدة النفس كىذه تقتضي يؤدم إٔب تعطيل سنن اػبالق على األرض، فالزىد ال يكوف إال بآّ

بالضركرة العزلة أم ابتعاد الصوُب عن كل صفو مذمومة، ذلك أف غاية اؼبدرسة الصوفية من عملها الًتبوم "ىو 
 . )291(خلق جيل جديد وبب اػبالق كيسعى إلرضائو بالعمل كالفكر كاؼبشاركة ُب آّتمع اإلسبلمي"

ُب اؼبراحل التارىبية االستعمارية. فالزىد ال يعٌت االعتزاؿ عن الناس بل كقد ذبلى ذلك خاصة ُب دكر الذم لعبتو 
االبتعاد عن األفعاؿ اؼبذمومة كالسلوكيات السيئة اليت تؤدل إٔب نشر اآلفات االجتماعية تلك تتولد عن حب 

يل األمثل إٔب الدنيا كطلب ملذاهتا كزخرفها، فاؼبتصوؼ يعترب أف اغبياة الركحية اليت ازبذىا لنفسو ىي السب

                                                           

، األردن، دار ومكتبة اإلسراء، 1)ط ،التصوف اإلسالمً نشأته ومذاهبهمحمد محمود عبد الحمٌد،  ،( أبو قحف290)

 . 38ص (،2007

 . 120، ص(1999مدبولً، المكتبة ، القاهرة، 2)ط، المذاهب الصوفٌة ومدارسها( عبد الحكٌم عبد الغنً قاسم، 291)
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. فالدعوة )292(خبلص اعبميع. "فدرب التصوؼ يتطلب تغلبا على الذات كجهدا ال يستطيع بذلو إال الصفوة"
إٔب التصوؼ ربمل ُب ثناياىا غايات أخبلقية كىدا بسمو بالسلوؾ الفرد كتطلعو الكتساب قيم عليا كعلى ىدا 

 قـو عليها كيدعوا ؽبا. فقد اعترب أحد سبل اليت تفيد اعبميع ذلك للقيم اليت ي

أما ابة كالتسامح: فهما ركناف مكمبلف للزىد، فابة تسمو باألخبلؽ كترتفع ّٔا، فتسعد القلوب كهتيأ كتنعم 
كقتا باغبب كآثاره كأفضالو كأشكالو كألوانو. كلقد اعترب بعض الفبلسفة أف اغبب فضيلة الفضائل ألنو ينطوم 

رادة اػبَتة"، ك"النية الطيبة" لذلك أصبح أعلى صفات الكماؿ، كيقرب على قيمة أخبلقية عظيمة ىي"اإل
. كقد شغلت ىذه العاطفة عقوؿ الناس صبيعا، فكيف عرفت؟ )293(اإلنساف من ذم اعببلؿ كيبعده عن الضبلؿ"

) كىو اغبب الذم سبيز بو الفكر اليونا٘ب كاغبب érosكما دكرىا؟ فاعبواب أف اغبب اؼبادم داؿ على اؽبول (
) كىو الذم phia) كىو اغبب الذم ساد الفكر الديٍت، كحب الصداقة أك األلفة (agapeاإلرادم اؼبختار (

 . )294(يربط الفيلسوؼ بالعآب حولو كىو غايتو أك ىو حكمة اغبب كما قاؿ ىيدجر"

) ُب Amor) ُب اللغة الفرنسية للداللة على اغبب كىي تقابل كلمة (Amourكما استخدمت كلمة (
تينية كىي تعبَت عن اغبب كاغبس العقلي كالركحي أما الل النفسي إريك فرـك فقد كسع معانيو، كبُت أف البل

اغبب ليس ىو األنانية، كليس ىو طلب ملح إلشباع رغبة كلكنو وبث على اإليثار كالكـر كالبذؿ كالرغبة ُب 
:)295(العطاء كالنفع أك التضحية من أجل ابوب" "فهو عبلج للنفوس كدكاء ناجع  . كما أكضح ابن حـز

 . )296(ألمراض القلوب

لقد سبيزت التجربة الصوفية بطرحها الفريد ُب رؤيتها للوجود، كخاصة فيما يتصل باغبب اإلؽبي، كذلك أف غاية 
التصوؼ ىي الوصوؿ للحق عن طريق اغبقيقة كىذا مسار طويل مليء بآّاىدات كاؼبغالبات مع النفس كشهواهتا 

كبتنقيتها من األكدار كاألكساخ لتهيئتها للوارد اإلؽبي، فالتصوؼ سَت ُب معارج الركح كالًتقي الركحا٘ب كأطماعها 
إٔب مقاـ القرب. كُب ىذه اؼبعارج حاالت كمقامات يتدرج فيها اإلنساف بالرياضة كاؼبراقبة الدقيقة للنفس كُب ىذا 

تفقوا أف ابة أرفع كأف اؼبعرفة ىي آخر اؼبقامات الصوفية. ؽبذا  قد اختلفوا أيضا أرفع مقاما اؼبعرفة أما ابة؟ كقد ا

                                                           

 . 318، ص(1995اٌة الجزائر، عموقع للنشر، ووحدة ر)الجزائر، ، اإلسالم والسٌاسة( عالً شكري، 292)

 . 164، ص(2005مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ، القاهرة، 1)ط، الفلسفة اإلنسانٌة فً اإلسالمسهٌر فضل هللا،  ،( أبو وافٌة293)

 . 147-146ص ،المرجع السابق ( سهٌر فضل هللا،294)

  .147-146ص ،الفلسفة اإلنسانٌة فً اإلسالم( سهٌر فضل هللا، 295)

 . 146، صالسابق( المرجع 296)
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كاف مدار ابة عندىم ىو القلب الذم وبمل الصوُب إٔب اآلخر اؼبراقي العرفانية كفيض ابة الذم يغشى القلب 
عبلقتو ّٔا، فهو  هبعلو قاببل لبذؿ تلك ابة لكل ما حولو، فالصوُب ينظر بعُت ابة عبمع الكائنات بتواضع ُب

يرأؼ باغبيواف كالنبات كالبشر، فقد مشلت ؿببتهم كعطفهم اؼبساكُت كالضعفاء، كذكم اغباجة، بإكراـ اعبوعى 
 كإغاثة اؼبلهوؼ، كضباية اؼبطاردين كذكم العاىات، كمساعدة اؼبرضى كالعجزة كاألطفاؿ. 

لوجود ُب الكوف (من ـبلوقات) كمن ىنا فنجد أف فكرة اغبب اإلؽبي عند الصوفية امتدت لتشمل كل أشكاؿ ا
اىتم أىل التصوؼ بقضايا اغبياة االجتماعية إذ عطفوا على اغبيواف اعبائع، كساعدكا الغرباء الذين ال مأكل ؽبم 
كتعاملوا برقة مع الضعفاء، كربولت كراماهتم إٔب أساطَت كتعبَتات اجتماعية شعبية اشتملت على عبلمات 

قات االجتماعية (الغزؿ) رغم أهنم تعرضوا إٔب تعسف سياسي ُب التعامل معهم مع ذلك  كإشارات حسية ُب العبل
كانت النظرة التفاؤلية سبثل قيمة النزعة اإلنسانية ُب التصوؼ كىذا لتجاكزىا الصراعات كالتناقضات إذ ذبعل قلب 

الذم هبب أف ذبعلو اإلنسانية  العارؼ ىو ؿبل التجلي اإلؽبي ُب كراء األدياف كاالعتقادات، كأف اغبب ىو الدين
 دينها. 

كىذا ليس غريبا على اإلسبلـ فهو دين ابة كالتسامح كعلى اؼبتصوفة إذ أف مبدأ التسامح فهو مبدأ تأسيسيا 
معرفيا كليس أخبلقيا فحسب" ال يعرؼ اغبق إال باغبق" لذلك كانت نظرة ابن العريب إٔب ديانات اآلخرين 

ى الركح اؼبتساؿبة فيها احًتاـ لئلنساف مهما كانت عقيدتو كملتو فما هبب أف وبكم كاختبلفها نظرة قائمة عل
تعامل اإلنساف بغَته ىو اغبب كاحًتاـ اإلنسانية ك ُب إطار نظريتو ُب التأكيل الرمزم فقد فرؽ بُت التجليات 

التجلي اؼبستمر كاؼبتغَت ببل  الوجودية كالتجليات االعتقادية فالكوف كاؼبخلوقات كلها مظاىر للتجلي اإلؽبي كىذا
 انقطاع. 

 المطلب الثاني: الدور اإلصالحي عند الصوفية 

لقد ارتبطت التجربة الصوفية ُب السياؽ اإلسبلمي بانفتاح منفرد على آفاؽ معرفية كدينية متميزة. حبيث كاف 
بالطبقات الشعبية ُب ىذه للتصوؼ اإلسبلمي ُب اؽبند الفضل ُب اؼبصاغبة بُت الطوائف، فاختبلط الصوفية 

الببلد كعيشهم بُت العامة كالفقراء، فبا أبدل ؽبؤالء مباذج حية تتصف بالتقول كالصبلح إٔب جانب ما تقـو بو 
. أم التوفيق بُت الظافرين كاؼبقهورين، ال يتم )297(من خدمات اجتماعية كألواف الرب كاإلحساف كاؼبساكاة كاؼبؤاخاة

عطوف كال يطالبوف، كيقرضوف كال يأملوف ُب شيء، فلقد أثركا بسلوكهم ىدا ُب العديد إال بواسطة أكلئك الذين ي

                                                           

  .72ص، 1ج ،الموسوعة الفلسفٌة ( عبد الرحمن بدوي،297)
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من اؽبنود كاؼباالكيُت اؼببليو، كغَتىم فبن اعتنقوا اإلسبلـ، ليس عن طريق العنف أك التعصب اؼبستبد 
 . )298(للمسلمُت

األجناس، فاإلسبلـ ُب جوىره دينا فالتصوؼ اإلسبلمي يبتاز بنزعة إنسانية عاؼبية منفتحة على سائر األدياف ك 
منفتحا على كل األجناس. فبل فرؽ عنده بُت اؼبسلم كمسلم أك غَت مسلم إف كانا ىبتلفاف جنسا كلغة أك مكانا 
أك زمانا. فهدا أبو يزيد البسطامي يدعو ا عبميع الناس كيلتمس منو أبسط رضبتو على النوع البشرم كلو، كيود 

ل اػبطاة بأم دين دانوا، كيود لو ربمل عن اػبطاة صبيعان العقاب فاتسع كجوده ليشمل لو يتشفع للناس بل لك
. فطبيعة اؼبتصوؼ مبنية على الزىد ال تتحدد ُب االنعزاؿ اؼبًتفع، بل )299(النار كلها، فبل يبقى فيها موضع لغَته

 ىو الشوؽ اػبارؽ إٔب التضحية ُب سبيل إخوانو. 

تأثَتا على اغبياة االجتماعية ،ذلك أف التصوؼ ليس ىركبا من الواقع كما يعتقد كىكذا فقد كاف للفكر الصوُب 
البعض بل ىو ؿباكلة عبعل اإلنساف يتسلح بقيم ركحية  تعينو على مواجهة اغبياة اؼبادية ،كربقق لو التوازف النفسي 

فسو باستمرار كبتصحيح حىت يتصدل ؼبصاعب اغبياة كمشاكلها، فالتصوؼ يربط الفرد دبجتمعو فمن ؿباسبتو لن
أخطاءىا، كيكملها بالفضائل كهبعل نظرتو  إٔب اغبياة معتدلة فبل يتهالك  بشهواهتا كينغمس ُب أسبأّا إٔب جد 
ينسى فيو نفسو، كربو فيشقى، فالتصوؼ هبعل من ىذه اغبياة كسيلة ال غاية، حيث يأخذ منها اإلنساف كفايتو 

كال يستعلي يهما على اآلخرين، حيث يتحرر سباما من أىوائو كشهواتو كال ىبضع لعبودية حب اؼباؿ، كاعباه 
 بإرادتو اغبرة ، كيكوف خادما ّٓتمعو. 

 الخاتمة: وفيها أىم النتائج والتوصيات

 توصل الباحث إٔب اآلٌب: 

أف التصوؼ علم يهتم باعبانب األخبلقي كالسَت إٔب ا تعأب، اختلف ُب اشتقاؽ تسميتو، الصيح أف  .1
 تق من صفاء القلب. مش

 كأف ذبريد التصوؼ عن التفقو ُب الدين يعد زندقة تنعكس سلبان على صاحبها كعلى آّتمع.  .2
كأف تعلم الفقو جافان ؾبردان عن السلوكيات األخبلقية كالًتبوية (التصوؼ) تودم بصاحبها إٔب الفسق  .3

 كاالكببلؿ كسوء التعامل مع اآلخرين. 
 كالتصوؼ يشكل تكامبلن تربويان ُب العلم كاؼبعرفة كاألخبلؽ كالتعامل مع اآلخرين.كأف اعبمع بُت الفقو  .4

                                                           

 السابق. ( المرجع 298)

 السابق. ( المرجع 299)
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يوصي الباحث تشكيل ىيئة مشًتكة برعاية كزارة التعليم العإب كالًتبية كالتعليم كالشؤف الدينية إلهباد منهج 
التشدد الفكرم كالشطحات تكاملي متوازف هبمع بُت العلم الشرعي كالتوجيو الًتبوم الركحي، وبجم من خبللو 

 الدينية إلنشاء أجياؿ معتدلة ُب اؼبستقبل.
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، األردف، دار كمكتبة 1ذاىبو، (طأبو قحف، ؿبمد ؿبمود عبد اغبميد، التصوؼ اإلسبلمي نشأتو كم

 ). 2007اإلسراء، 
، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1أبو كافية، سهَت فضل ا، الفلسفة اإلنسانية ُب اإلسبلـ، (ط

2005 .( 
أضبد بن ؿبمد بن إظباعيل، حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح، ربقيق: ؿبمد 

 ). 1997، بَتكت، دار الكتب العلمية، 1طعبد العزيز اػبالدم، (
 ، دمشق، دار التقول، د.ت). 4أسعد اػبطيب، البطولة كالفداء عند الصوفية، (ط

، بَتكت، 2الباجورم، إبراىيم بن ؿبمد، ربفة اؼبريد شرح جوىرة التوحيد، ربقيق: عبد ا اغبليلي، (ط
 ). 2004دار الكتب العلمية، 



 

270 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

مد بن إظباعيل، صحيح البخارم اؼبسمى: اعبامع اؼبسند الصحيح، ربقيق: البخارم. أبو عبد ا ؿب
 ق). 1422، جدة، دار طوؽ النجاة، 1ؿبمد زىَت بن ناصر الناصر، (ط

التلمسا٘ب، ؿبمد بن أضبد اؽبامشي، شرح شطرنج العارفُت اؼبسمى: أنيس اػبائفُت كظبَت العاكفُت، ربرير: 
 ). 2005الكتب العلمية،  عاصم إبراىيم الكيإب، (بَتكت، دار
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 دور المنهج الجامعً فً تعزٌز الحرٌة األكادٌمٌة من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس

The role of the university curriculum in enhancing academic freedom from the 

faculty members' point of view 

د. أريج يوسف أحًذ حكيى
 

 

 الملّخص

الدراسة اغبالية إٔب التعرؼ على دكر اؼبنهج اعبامعي من خبلؿ مباذج جودة اؼبقرر ُب تعزيز اغبرية األكاديبية ىدفت 
لدل عضو ىيئة التدريس كطبلبو جبامعة طيبة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، كلتحقيق ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة 

ُب ارتباط اغبرية األكاديبية لعضو ىيئة التدريس كطبلبو بنماذج جودة  اؼبنهج الوصفي اؼبسحي ؛ حيث حددت مشكلة الدراسة
اؼبنهج اعبامعي اػباصة باؼبقرر، كتسعى الدراسة اغبالية للوقوؼ على مدل ىذا التأثَت من خبلؿ اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي 

توفرىا مباذج جودة اؼبقرر اعبامعي ُب جامعة طيبة  التإب: ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت
فرع ينبع من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ كسبثلػت أداة الدراسػة فػي اسػتبانة جػرل التأكػد مػن صػدقها كثبوهتػا. كتكونت عينة 

. تبػُت مػن ربليػل النتػائج أف ) عضو ىيئة تػدريس105الدراسة من اؼبستجيبُت لبلستبانة من أعضاء ىيئة التدريس كاليت بلغت (
يلي اؼبتوسػط اغبسػايب العػاـ لػدرجات فبارسػة اغبريػة األكاديبيػة لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس كطبلّٔم اليت توفرىا مباذج اعبودة كما 

سة للحرية ) كيعٍت ذلك: أف درجة تعزيز توصيف اؼبمار 2.40-4.10بالنسبة لتوصيف اؼبقرر، تراكحت اؼبتوسطات ما بُت (
) كيعٍت ذلك أف درجة تعزيز بطاقة 2.26-4.23األكاديبية تتوافر بدرجة أكافق، بطاقة اؼبقرر، تراكحت اؼبتوسطات ما بُت (

) كيعٍت ذلك أف درجة 3.23-3.30التوصيف للحرية األكاديبية جاءت بدرجة أكافق تقرير اؼبقرر تراكحت اؼبتوسطات ما بُت (
األكاديبية يتوافر بدرجة أكافق كما توصي الدراسة اغبالية بإجراء عدة دراسات منها دكر أعضاء ىيئة  تعزيز تقرير اؼبقرر للحرية

 .التدريس ُب تعزيز قيم اغبرية األكاديبية لدل طبلّٔم. كدكر اؼبنهج اعبامعي ُب تعزيز اغبرية األكاديبية من كجهة نظر الطبلب

 .كاديبية، جامعة طيبة: اؼبنهج اعبامعي، اغبرية األالكلمات المفتاحية
Abstract 

The current study aimed at identify the role of the university curriculum, through using 

models of course quality, in enhancing academic freedom of the faculty members and students at 

Taibah University from  the faculty members‟ point of view.  To achieve the goal of the study, the 

researcher used the descriptive survey approach where she found that the problem of the study lies in 

the connection between the academic freedom of a faculty member and his students from one side and 

the university quality models for the course on the other side.  The current study seeks to find out the 

extent of this connection by answering the following main question: What is the degree of academic 

freedom practicing  that the university curriculum quality models  provide to the  faculty members 

and their students at Taibah University, Yanbu branch, from the viewpoint of faculty members to 

answer this question, a questionnaire ,whose validity and reliability were tested,  was employed. The 

study sample consisted of (105) faculty members who responded to the questionnaire. The analysis of 

the results showed that the general arithmetic average of the degrees of the academic freedom of the 

faculty members and their students provided by the quality models is as follows:  for the course 

description, the averages ranged between (2.40- 4.10). This means that the degree of strengthening the 

                                                           
 أستاذ مشارؾ اؼبناىج كطرؽ التدريس جبامعة طيبة 
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academic freedom is available with the degree (I agree) in the course description models.  As for the 

course card, the averages ranged between (2.26-4.23), which means that the degree of enhancing the 

academic freedom is available with the degree (I agree). Regarding, the course report, the averages 

ranged between (3.23-3.30), meaning that the degree  the  course report enhancement of academic 

freedom is available to a degree( I agree). The current study recommends conducting a series of 

follow up studies such as investigating the role of faculty members in promoting the values of 

academic freedom among their students as well as investigating the role of the university curriculum 

in enhancing academic freedom from the students' point of view. 

 

 المقدمة
تعترب اعبامعات من أىم اؼبؤسسات الًتبوية اليت يضع آّتمع ثقتو فيها كذلك من أجل نشر ثقافتو كربقيق آمالو 

 )2ـ:2008كتطلعاتو اؼبستقبلية. (ضبداف،

ا إٔب التعبَت عن التزاماهتا كمؤسسات اجتماعية لتعزيز مبادئ اغبرية كالعدالة من خبلؿ كهتدؼ اعبامعات د ائمن
كمن خبلؿ أعضائها تساىم ُب تطوير رؤية طويلة اؼبدل لدكر اعبامعات كمسؤكلياهتا ُب  .التدريس كالبحث

 )Corrigan,2016 : 5 األمر الذم يستوجب دعم اغبرية األكاديبية كاالستقبلؿ اعبامعي. ( .آّتمع

فاعبامعة من خبلؿ رسالتها األساسية ُب التدريس كالبحث العلمي كخدمة آّتمع تعتمد ُب قباحها على كفاءة 
) كسعيا منها ؼبواكبة العاؼبية تطبق اؼبقاييس الدكلية 5: 2015أعضاء التدريس اؼبنتسبُت إليها (أضبد كآخركف، 

التدريس على العمل كفريق سعيا  للتوجو معا كبو ربقيق أىداؼ كرسالة للجودة فبا يساعد الطبلب كأعضاء ىيئة 
) كتقع اؼبسؤكلية ُب ذلك بالدرجة األكٔب على كفاءة عضو ىيئة التدريس 2: 2015اعبامعة. (أضبد، 

) ألف مناىج التعليم اعبامعي ربتاج بدرجة كبَتة إٔب مدرسُت ذكم إعداد متميز مهنيان 2ـ:2008(ضبداف،
) اليت تؤىلهم إٔب اؼبشاركة ُب 5-4: 2015كثقافيان، كذكم اػبربة التخصصية الواسعة، (أبو مشالة، كأكاديبيا

التقييم كالتقوٙب اؼبستمر للمنهج اعبامعي. إال أف بعض الدراسات أكدت على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 
عدـ مواكبة اؼبنهج اعبامعي النظرم ما بُت مفردات اؼبنهج اعبامعي كبُت مشكبلت آّتمع الي، كأكدت على 

) األمر الذم قد يعيق ربقق رسالة اعبامعة، 1: 2015للمتغَتات االجتماعية منها كاالقتصادية. (أضبد كآخركف،
كؼبا للمنهج اعبامعي من خصوصية كؼبعلميو من أعضاء ىيئة التدريس من سبيز علمي يتاح فيو مقدار من اغبرية 

 ئة التدريس كطبلبو األمر الذم قد يساىم بشكل كبَت ُب اغبد من ىذه اؼبشكلة.األكاديبية لكل من عضو ىي

كيعد موضوع اغبرية األكاديبية من اؼبوضوعات اغبيوية على اؼبستول العاؼبي، فنجد العديد من اؼبؤسبرات توصي 
مي باإلضافة على بتفعيلها ُب اعبامعات األمر الذم يساىم بشكل كبَت ُب إهباد بيئة مبدعة، كثراء فكرم كعل

 )3: 2019زيادة الرضا الوظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس. (اللجنة الدائمة للبحث العلمي كخدمة آّتمع، 
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كما قبد العديد من الدراسات تناكلت اغبرية األكاديبية بالبحث مؤكدة على أنبيتها كمنها دراسة(أضبد، 
حد األركاف األساسية اليت تقـو عليها اعبامعة، كمطلبان ) كاليت أكدت على أف اغبرية األكاديبية أ16ـ: 2007

أساسػان الستمرارىا كمبوىا، كأداء رسالتها على أًب كجو، كمنذ القركف األكلػى لنػشأة اعبامعػات كحىت كقتنا اغباضر 
منبع للفكر كمفهـو اغبرية األكاديبية يعد من الدعامات الرئيسة اليت تعتمػد عليهػا اعبامعات ُب أداء رسالتها ك

) على أف اغبرية األكاديبية 4: 2002اغبر كاغبياة العلمية اؼبرنة اؼبنفتحة على العآب. كأكدت دراسة (أبو ضبيدة،
من الشركط األساسية ؼبؤسسات التعليم العإب، حيث إهنا كسيلة تنمية العملية التعليمية كضركرة مهمة للجامعة 

 على أداء كظائفها بكفاءة كفاعلية. من أجل تطورىا كتقدمها كمبوىا كقدرهتا 

) اغبرية األكاديبية بأهنا: حرية األعضاء األكاديبيُت أفرادا كصباعات ُب 10: 2015كقد عرفت دراسة". (عباس،
متابعة اؼبعرفة، كتطويرىا، كربويلها ػبدمة آّتمع من خبلؿ البحث، كالدراسة، كاؼبناقشة، كالتوثيق، كاإلنتاج، 

 يس، كإلقاء ااضرات، كالكتابة. كاإلبداع، كالتدر 

كما يتيح اؼبنهج اعبامعي اغبرية األكاديبية للطالب ُب اؼبشاركة بازباذ قرارات حوؿ ؿبتول عملية التعليم. (اللجنة 
 )29: 2019الدائمة للبحث العلمي كخدمة آّتمع، 

اديبية لعضو ىيئة التدريس كطبلبو من كما قد تساىم مباذج اعبودة اػباصة باؼبنهج اعبامعي ُب تعزيز اغبرية األك
خبلؿ اختيار أنواع النشاط الطبليب ك التكاليف العلمية كالبحثية، كذلك من خبلؿ التعديل اؼبقًتح من قبل 
الطبلب على بطاقة اؼبقرر بالتنسيق مع عضو ىيئة التدريس كطبلبو أكؿ الفصل الدراسي ، كما يتاح قدرا من 

 تقييم كتقوٙب اؼبنهج اعبامعي من خبلؿ العديد من القنوات كاالستبانات، كالنماذج، اغبرية األكاديبية ُب عملييت
كاليت يعد تقرير اؼبقرر من أقواىا كأكثرىا فاعلية لكونو اإلجراء األكؿ لتطوير توصيف اؼبقرر كالذم يعد بدكره كثيقة 

ر، كمن خبلؿ خربٌب التدريسية للمناىج رظبية يلتـز ّٔا عضو ىيئة التدريس اعبامعي جبامعة طيبة ُب تدريس اؼبقر 
اعبامعية فإف بعض توصيفات اؼبقرر تتيح اغبرية األكاديبية لعضو ىيئة التدريس بشكل أكرب من غَتىا، حيث 
تفتح آّاؿ للحرية األكاديبية ُب االستعانة دبصادر حديثة من الدراسات ُب آّاؿ، كبتفعيل اػبدمة آّتمعية.. إال 

ر ال يتيح ذلك، كللتعرؼ على كاقع ما توفره مباذج اعبودة اؼبطبقة ُب جامعة طيبة من اغبرية أف بعضها األخ
األكاديبية لكل من عضو ىيئة التدريس كالطالب اعبامعي صاغت الباحثة أسالة الدراسة اليت قد تساىم ُب حل 

 ىذه اؼبشكلة.  
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 اإلحساس دبشكلة الدراسة:

اعبودة كاالعتماد، أصبحت اغبرية األكاديبية لعضو ىيئة التدريس مرتبطة  ُب مسار سعي اعبامعات للحصوؿ على
دبجموعة من مباذج اعبودة اليت تعتمدىا اعبامعات كمن ىذه النماذج اػباصة باؼبنهج كاؼبطبقة ُب جامعة طيبة 

كأصبح من (توصيف اؼبقرر، كبطاقة اؼبقرر، كتقرير اؼبقرر) كاليت كضعت لرفع مستول جودة اؼبنهج اعبامعي، 
الواضح مدل تأثر دكر عضو ىيئة التدريس دبستول جودة اؼبنهج اعبامعي ادد ّٔذه النماذج، كلرفع كفاءة 
كجودة اؼبنهج اعبامعي البد من تعزيز اغبرية األكاديبية داخل مباذج اعبودة اػباصة باؼبنهج اعبامعي. كاليت تدعم 

وظيفي لعضو ىيئة التدريس اعبامعي داخل اؼبؤسسة، كالذم يعد بدكرىا عملية اعبودة اؼبنشودة، كتعزز الرضا ال
 بدكرة مؤشرا مهما من مؤشرات اعبودة. 

 

 أسئلة الدراسة: 

 رباكؿ الدراسة اغبالية اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإب:

ة اؼبقرر اعبامعي أكالن: ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت توفرىا مباذج جود
 ُب جامعة طيبة فرع ينبع؟ 

 كالذم يتفرع منو األسئلة التالية:

ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت يوفرىا توصيف اؼبقرر جبامعة  .1
 طيبة؟

قة اؼبقرر جبامعة ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت توفرىا بطا .2
 طيبة؟

ما درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت يوفرىا تقرير اؼبقرر جبامعة  .3
 طيبة؟

بُت متوسطات استجابات أفراد عينة  ) α =05.0ثانيان: ىل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان عند مستول الداللة (
األكاديبية اليت توفرىا مباذج جودة اؼبقرر لدل أعضاء ىيئة التدريس من كجهة الدراسة حوؿ درجة فبارسة اغبرية 

 نظرىم، تيعزل إٔب متغَتات اعبنس، كالكلية اعبامعية، كالرتبة األكاديبية؟
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 حدكد الدراسة:

 اقتصرت الدراسة اغبالية على ما يلي:

جبامعة طيبة فرع ينبع ألف حدكد العينة: اقتصرت عينة الدراسة على أعضاء ىيئة التدريس اعبامعي  - أ
النماذج اؼبكونة لبلستبانة سبثل جزء أساسا من اؼبهاـ الوظيفية للعينة، األمر الذم يعزز الصدؽ اػبارجي 

 ألداة الدراسة.
 اغبدكد اؼبكانية: اقتصر تطبيق أداة الدراسة على عينتها اؼبتواجدة جبامعة طيبة فرع ينبع. - ب
لى رأم العينة ُب تاريخ تطبيق الدراسة اغبالية كىو الفصل الدراسي اغبدكد الزمانية: اقتصرت الدراسة ع - ت

 ـ.2019ىػ 1440-1439الثا٘ب من العاـ اعبامعي 
اغبدكد اؼبوضوعية: اقتصرت الدراسة اغبالية على اعتماد ااكر الرئيسة لبلستبانة بناء على تقارير اؽبيئة  - ث

ا (توصيف اؼبقرر، كتقرير اؼبقرر). الوطنية لبلعتماد كاعبودة كاليت حددت من ضمن مباذجه
)، كمتطلبات اعبودة لتدريس اؼبقررات اعبامعية جبامعة طيبة كاليت تتضمن فيما ىبص 20ـ:2015(أضبد،

 اؼبنهج اعبامعي النماذج الثبلثة اددة ُب الدراسة كىي: (توصيف اؼبقرر، بطاقة اؼبقرر، تقرير اؼبقرر)
 

 مصطلحات الدراسة:

 ة: كيقصد ّٔا ُب الدراسة اغبالية مقدار اغبرية األكاديبية اليت توفرىا مباذج جودة اؼبنهج اغبرية األكاديبي
اعبامعي (توصيف اؼبقرر، بطاقة اؼبقرر، تقرير اؼبقرر) لكل من عضو ىيئة التدريس اعبامعي كطبلبو ُب 

 جامعة طيبة فرع ينبع.
  ح لعناصر اؼبنهج اعبامعي الذم يقدمو عضو بطاقة اؼبقرر: كيقصد ّٔا ُب الدراسة اغبالية النموذج اؼبقًت

ىيئة التدريس جبامعة طيبة أكؿ العاـ الدراسي لطبلبو كيوضح فيو أىداؼ اؼبنهج، موضوعات اؼبنهج، 
 أنشطة كتكاليف اؼبنهج، توزيع الدرجات، الزمن ادد ؼبفردات اؼبنهج..

  اؼبعتمدة ُب الربامج اعبامعية كاؼبختومة خبتم توصيف اؼبقرر: كيقصد ّٔا ُب الدراسة اغبالية األكراؽ الرظبية
 اعبامعة كاليت تصف اؼبنهج اؼبقرر رظبيا من قبل اعبامعة لتدريس مقرر بعينو.

  تقرير اؼبقرر: كيقصد بو ُب الدراسة اغبالية النموذج اؼبعتمد من ىيئة التقوٙب كالقياس باؼبملكة العربية
ؿ خطوة من خطوات الطريقة الرظبية لتطوير منهج اؼبقرر السعودية لتقرير اؼبقررات اعبامعية، كىو أك 

 اعبامعي جبامعة طيبة. 
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 خطوات الدراسة كاجراءاهتا:

 سبثلت خطوات الدراسة كإجراءاهتا فيما يلي:

 اػبطوة األكٔب: كسبثلت ُب صبع كدراسة أدبيات الدراسة اغبالية للكتابة كالتوثيق من خبلؿ اإلجراءات التالية:

 سات السابقة.العودة للدرا - أ
 العودة ألدبيات الدراسة. - ب

 اػبطوة الثانية: تصميم أداة الدراسة من خبلؿ اإلجراءات التالية:

 ربديد ؿباكر االستبانة. - أ
 صياغة فقرات االستبانة داخل كل ؿبور. - ب
 )google Driveتصميم االستبانة االلكًتكنية من خبلؿ ( - ت

 خبلؿ اإلجراءات التالية:اػبطوة الثالثة: التأكد من صدؽ أداة الدراسة من 

 حساب معامل الثبات لبلستبانة كمكوناتو بعدة طرؽ نوضحها فيما يلي: ًب 

ًب حساب معامل الثبات بُت نصفي االختبارات الفرعية (اؼبفردات الفردية، اؼبفردات  طريقة التجزئة النصفية: -أ
كيوضح ". "Spearman& Brownالزكجية)، كاالختبار الكلي، بعد التصحيح من أثر التجزئة دبعادلة 

 ). 1ذلك جبدكؿ (

معامل ثبات ألفا لؤلسئلة ًب حساب  : Alph- Cronbach's طريقة معامل ألفا لكرونباخ - ت
الصحيحة ألفراد عينة التطبيق االستطبلعية، باستخداـ معادلة ألفا لكركنباخ، بعد التصحيح باستخداـ 

 .)1(ذلك جبدكؿ كيوضح  "Spearman &Brownمعادلة لػ "
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 التجزئة النصفية وألفا لكرونباخ ثبات معامالت ( 1جدول )

 لالبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة.

 المكونات م
عدد 
 البنود

معامالت ثبات التجزئة 
معامالت ثبات ألفا  النصفية

 لكرونباخ 

 قبل التصحيح 
بعد 

 التصحيح

 0.953 0.940 0.886 13 توصيف المقرر 1

 0.480 0.571 0.570 6 بطاقة المقرر 2

 0.581 0.884 0.774 3 تقرير المقرر 3

 0.882 0.671 0.814 22 االستبانة ككل. 4

كيبلحظ من اعبدكؿ السابق أف قيم معامبلت الثبات بأسلوب التجزئة النصفية، بعد التصحيح من أثر 
لبلستبانة ككل؛ بينما بلغت قيمة معامل ) 0.671"؛ قد بلغ ("Spearman& Brownالتجزئة دبعادلة 

) لبلستبانة ككل، فبا يعٍت أف اؼبقياس يتمتع دبعامل ثبات مرتفعة 0.882الثبات باستخداـ طريقة ألفا لكركنباخ (
كمقبولة، ككذلك يتضح أف قيم معامبلت الثبات بأسلوب التجزئة النصفية، بعد التصحيح من أثر التجزئة دبعادلة 

Spearman& Brown") لبعد توصيف اؼبقرر؛ بينما بلغت قيمة معامل الثبات 0.880"؛ قد بلغ (
) لبعد توصيف اؼبقرر ككل، فبا يعٍت أف ىذا البعد يتمتع دبعامل ثبات 0.940باستخداـ طريقة ألفا لكركنباخ (

أثر التجزئة مرتفعة كمقبولة، ككذلك يتضح أف قيم معامبلت الثبات بأسلوب التجزئة النصفية، بعد التصحيح من 
) لبعد بطاقة اؼبقرر ككل؛ بينما بلغت قيمة معامل 0.571"؛ قد بلغ ("Spearman& Brownدبعادلة 

) لبعد بطاقة اؼبقرر ككل، فبا يعٍت أف البعد يتمتع دبعامل ثبات 0.480الثبات باستخداـ طريقة ألفا لكركنباخ (
ب التجزئة النصفية، بعد التصحيح من أثر التجزئة مرتفعة كمقبولة، ككذلك يتضح أف قيم معامبلت الثبات بأسلو 

) لبعد تقرير اؼبقرر ككل؛ بينما بلغت قيمة معامل 0.884"؛ قد بلغ ("Spearman& Brownدبعادلة 
) لبعد تقرير اؼبقرر ككل، فبا يعٍت أف البعد يتمتع دبعامل ثبات 0.581الثبات باستخداـ طريقة ألفا لكركنباخ (

 مرتفعة كمقبولة.
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ًب حساب االتساؽ الداخلي لبلستبانة بإهباد قيمة معامل االرتباط (ثبات  ثانياً: االتساق الداخلي لالستبانة:
اؼبفردة) بُت درجة كل مفردة كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو ىذه اؼبفردة، كذلك بعد حذؼ العبارات غَت 

) قيم معامل ارتباط اؼبفردة بالدرجة الكلية للبعد 2ؿ (الدالة، كباعتبار الدرجة الكلية ؿبك داخلي، كيوضح جدك 
 إليو. اليت تنتمي

 المفردة بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليو( قيم معامل ارتباط درجة 2جدول )

 والداللة لالستبانة.

 تقرير اؼبقرر بطاقة اؼبقرر توصيف اؼبقرر

 ـ
معامل 
 االرتباط

 ـ
معامل 
 االرتباط

 ـ
معامل 
 االرتباط

1 0.403** 1 0.405** 1 0.801** 

2 0.253** 2 0.400** 2 0.935** 

3 0.211** 3 0.641** 3 0.941** 

4 0.237** 4 0.572**   

5 0.691** 5 0.450**   

6 0.930** 6 0.447**   

7 0.827**     

8 0.295**     

9 0.248**     

10 0.214**     

11 0.198**     

12 0.538**     
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 تقرير اؼبقرر بطاقة اؼبقرر توصيف اؼبقرر

 ـ
معامل 
 االرتباط

 ـ
معامل 
 االرتباط

 ـ
معامل 
 االرتباط

13 0.473**     

يتضح من اعبدكؿ السابق أف معامبلت االتساؽ الداخلي ؼبفردات االستبانة مرتفعة ؼبكوف االستبانة، 
). فبا يشَت إٕب معامبلت ثبات كاتساقان داخليا 0.01ككانت صبيع االرتباطات دالة إحصائيان عند مستول (

 موثوؽ ّٔا بُت اؼبفردات ككل بعد تنتمي اليو لبلستبانة.

 Pearson Correlationكما ًب حساب االتساؽ الداخلي لبلختبار بإهباد قيمة معامل ارتباط 
  ).3ذلك جبدكؿ (بُت درجات كل مكوف من اؼبكونات الفرعية كالدرجة الكلية لبلستبانة ، كيوضح 

 ( 3جدول )

 قيم معامالت االرتباط ) ر( بين درجات كل مكون بالدرجة الكلية والداللة 

 الثالث الثاني لبعد االولا المكون

معامل 
 ارتباط

0.289** 0.254** 0.596** 

يتضح من اعبدكؿ السابق أف معامبلت االتساؽ الداخلي ؼبكونات االستبانة مرتفعة فًتاكحت قيم 
) ؼبكوف االستبانة، ككانت صبيع االرتباطات دالة إحصائيان عند **0.596: **0.254معامبلت االرتباط بُت (

). فبا يشَت إٕب معامبلت ثبات كاتساقان داخليا موثوؽ ّٔا بُت اؼبكونات كاألبعاد الفرعية 0.05مستول (
 لبلستبانة.

 

 اػبطوة الرابعة: تطبيق أداة الدراسة من خبلؿ.

 توزيع االستبانة على عينة الدراسة. - أ
 اػبطوة اػبامسة: صبع النتائج كربليلها.
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 أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ على دكر اؼبنهج اعبامعي اؼبتمثل ُب مباذج جودة اؼبقرر ُب تعزيز اغبرية ىدفت الدراسة اغبالية إٔب
 األكاديبية لدل عضو ىيئة التدريس كطبلبو جبامعة طيبة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.

كما ىدفت التعرؼ على مدل كجود فركؽ ُب استجابات أعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة طيبة فرع ينبع تبعا 
 ض اؼبتغَتات الديبوغرافيةلبع

 منهج الدراسة:

تبنت الدراسة اغبالية اؼبنهج الوصفي التحليلي، الذم يفيد ُب فهم أفضل كأدؽ عبوانب ك أبعاد الظاىرة موضوع 
 )15: 2014(أبو مشالة،.الدراسة كيفيان ككميان حيث يصفها كصفان دقيقان كيعرب عنها

 

 أنبية الدراسة:

 اغبالية كبلن من:قد تساعد نتائج الدراسة 

 أكالن: أعضاء ىيئة التدريس

 ُب التعرؼ على مواطن اغبرية األكاديبية ُب مباذج اعبودة اػباصة باؼبناىج اعبامعية اليت يدرسوهنا. - أ
 تفعيل اغبريات األكاديبية لدل طبلّٔم من خبلؿ اؼبركنة ُب تصميم بطاقة اؼبقرر. - ب
 قرر للتعديل كالتطوير.فبارسة حرياهتم األكاديبية من خبلؿ تقارير اؼب - ت

ثانيان: صناع القرار فيما ىبص تطوير اؼبنهج اعبامعي من أعضاء عبنة اؼبناىج اعبامعية، كمنسقي اؼبقررات، كرؤساء 
 أقساـ، كمنسقي اعبودة بالربامج األكاديبية.. ُب :

 تزكيد توصيف اؼبقرر بفقرات تعزز اغبرية األكاديبية لدل عضو ىيئة التدريس كطبلبو. - أ
 ويع مصادر اؼبقرر، كاإلشارة إلمكانية االستعانة بالدراسات اغبديثة ُب تدريس اؼبقرر.تن - ب
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 أدبيات الدراسة: 

 اغبرية األكاديبية:

 أكالن: مفهـو اغبرية كاغبرية األكاديبية:

كجعل ال تعٍت اغبرية األكاديبية عدـ كجود القيود أك الضوابط كإعطاء الصبلحيات الواسعة للكادر التدريسي 
اعبامعة مكانا فوضويا، كلكن اغبرية األكاديبية االهبابية تعٌت بفسح آّاؿ للهيئة التدريسية للتعبَت عن رأيها 
باستخداـ طريقة البحث اؼببلئمة كاالبتعاد عن أساليب اإلكراه ُب ربديد البحث ُب ؾباؿ معُت خارج عن رغبتو 

 )12: 2010أك إرادتو. (الطائي،

القدرة من أيبا شيء يكفيها، كىي شرط الـز لتحقيق كل من إمكانيات الفرد كالتقدـ اغبرية ىي إطبلؽ 
االجتماعي. كدكف اغبرية يغلق باب البحث عن حقائق جديدة، كيسد اؼبدخل اؼبفضي إٔب مسالك جديدة. 

 )532: 2009(إبراىيم،

يشمل حريات ك الفردم كاعبماعي كاؼبؤسسي.  كتعريف اغبرية األكاديبية على أهنا حرية القياـ بالعمل األكاديبي
للعمل كللنزاىة األكاديبية ُب أم  ، كىو مطلب أساسي، كضركرةاغبرية الفكريةكاالستفسار؛ ك التعليم كالتعلم 

مؤسسة أكاديبية. كتشمل اغبرية األكاديبية حرية أعضاء ىيئة التدريس ُب التدريس. األمر الواضح ُب مبادئ 
AAUP أف "اؼبعلمُت ؽبم اغبق ُب اغبرية ُب  1940ية، كاليت ربدد ُب نسختها النهائية لعاـ للحرية األكاديب

الفصل ُب مناقشة موضوعهم ". كما أف اغبرية األكاديبية للطبلب ليست أقل أنبية منها ألعضاء ىيئة التدريس 
ر كاؼبسؤكليات التكاملية لعضو فهذاف اعبانباف من اغبرية األكاديبية، مًتابطاف بشكل كثيق. ؼبا يعكسانو من األدكا

 ) Moshman,2019:1-14(ىيئة التدريس كطبلبو. 

كما عرفت اغبرية األكاديبية بأهنا غياب القيود كاإلكراه كاإلجبار كالقهر، عن نشاطات البحث كالدراسة 
سؤكؿ للحقيقة كالتدريس ُب اعبامعات كمراكز البحث، كىي تتعلق حبق اعبامعة كاألساتذة كالطلبة، ُب التتبع اؼب

 )145: 2016كاؼبعرفة. كالتعامل مع البحث عن اؼبعرفة كاغبقيقة. (عباس،
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 ثانيان: عناصر اغبرية األكاديبية ككاجباهتا أثناء عملية التعليم:

على كجو التحديد، اغبرية األكاديبية ىي حق  .إف التبادؿ اغبر لؤلفكار ُب اغبـر اعبامعي ضركرم للتعليم اعبيد
ىيئة التدريس، بصفتهم أفراد كصباعات دكف تدخل خارجي كبالطبع ال تعٍت اغبرية األكاديبية كحقوقها ألعضاء 

 اؼبصاحبة أف أم شيء يسَت على ما يراـ. 

ال يبكن ألحد أف يقوؿ أف الربكفيسور يبكنو ضبل الطبلب على اعتقاده بأف الشمس تدكر حوؿ األرض، على 
ىيئة التدريس بشكل احًتاُب ُب أحباثهم العلمية كتعليمهم كتفاعبلهتم مع هبب أف يتصرؼ أعضاء  سبيل اؼبثاؿ

الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس اآلخرين، كما تضمن مؤسسات التعليم العإب كالتخصصات األكاديبية ذلك من 
 خبلؿ السياسات كاإلجراءات اليت ربمي الطبلب كالسبلمة األكاديبية للمؤسسات كالتخصصات

freedom-https://www.aft.org/position/academic. 

 كيبكننا ربديد عناصر اغبرية األكاديبية ُب النقاط التالية:

حرية اؼبعلمُت كالطبلب ُب تدريس كدراسة كمتابعة اؼبعرفة كالبحث دكف تدخل أك تقييد غَت معقوؿ من  .1
 اللوائح اؼبؤسسية أك الضغط العاـ. القانوف أك

 حرية التدريس بالطريقة اليت يعتربكهنا مناسبة مهنيا.  .2
بالنسبة للطبلب، فلهم حرية دراسة اؼبوضوعات اليت هتمهم كتشكيل استنتاجات ألنفسهم كالتعبَت عن  .3

 The Editors of Encyclopaedia Britannica See Article آرائهم.(
History,2017:( 

وبق للمعلمُت التمتع حبرية كاملة ُب البحث كُب نشر النتائج، مع مراعاة األداء اؼبناسب لواجباهتم  .4
 األكاديبية.

 للمعلم اغبرية ُب مناقشة موضوعاهتم مع البعد عن اؼبسائل اؼبثَتة للجدؿ بسبب توجهاهتم الدينية. .5
 معُت. هبب توضيح أىداؼ اؼبؤسسة بشكل كتايب ُب عملية التدريس، ُب كقت .6

 ترتبط مهنتهم دبؤسساهتم فهم مسؤكلوف عن تصروباهتم. .7
 يبارس العملية التعليمية مع ضبط النفس، كإظهار االحًتاـ آلراء اآلخرين. .8
 )Shaffer,2017: 6ضماف اغبرية ُب التدريس كالبحث كاألنشطة اػبارجية. ( .9

 
 

https://www.aft.org/position/academic-freedom
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/topic/academic-freedom#accordion-article-history
https://www.britannica.com/topic/academic-freedom#accordion-article-history
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 جودة اؼبنهج اعبامعي

األكاديبية كما تقدمو من مقررات سبثل اؼبنهج اعبامعي، كللتعرؼ على تعٌت جودة اؼبنهج اعبامعي جبودة الربامج 
آلية جودة اؼبنهج اعبامعي البد من إلقاء الضوء على اؼبؤسسات القائمة بعملية اعبودة كاؼبتمثلة ُب اؼبركز الوطٍت 

قدمة من اؼبركز كربليل كاالعتماد األكاديبي باؼبملكة العربية السعودية، كمن ٍب إلقاء الضوء على مباذج اعبودة اؼب
 اغبريات األكاديبية اليت نقدمها، فبا يساعد على تفسَت نتائج الدراسة فيما بعد.

 اؼبركز الوطٍت للتقوٙب كاالعتماد األكاديبي باؼبملكة العربية السعودية:

التنظيمية ؽبيئة تقوٙب ىػ باؼبوافقة على الًتتيبات 7/2/1438) بتاريخ 94صدر قرار ؾبلس الوزراء اؼبوقر رقم (
التعليم كاؼبتضمنة أف اؽبيئة ىي اعبهة اؼبختصة ُب اؼبملكة بالتقوٙب كاالعتماد ُب التعليم كالتدريب لرفع جودهتما 
ككفايتهما كمسانبتهما ُب خدمة االقتصاد كالتنمية الوطنية. كيأٌب اؼبركز الوطٍت للتقوٙب كاالعتماد األكاديبي كاحدان 

تشرؼ عليها اؽبيئة، كىو السلطة اؼبسؤكلة عن شؤكف االعتماد األكاديبي كضماف اعبودة ُب  من اؼبراكز اليت
(ىيئة تقوٙب التعليم كالتدريب،  .مؤسسات التعليم فوؽ الثانوم ػػػػػ اغبكومي كاألىلي

ps://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.aspx#taskshtt( 

 

 مباذج جودة اؼبقرر اعبامعي كاغبرية األكاديبية:

من خبلؿ فبارسيت األكاديبية كعضو ىيئة تدريس جبامعة طيبة، فإف النماذج األساسية اؼبرتبطة دبهاـ عضو ىيئة 
توصيف اؼبقرر، بطاقة اؼبقرر، تقرير اؼبقرر) كيوفر اؼبركز الوطٍت  التدريس اؼبنهجية داخل اؼبقرر الدراسي ىي (

للتقوٙب كاالعتماد األكاديبي باؼبملكة العربية السعودية مباذج ؿبددة لكل منها، كستعمل الباحثة على ربليل عناصر 
 ىذه النماذج بناء على ما توفره من حرية أكاديبية لعضو ىيئة التدريس كطبلبو فيما يلي:

 : توصيف اؼبقرر: أكالن 

تعمل جامعة طيبة على توفَت توصيف لكل مقرر جامعي داخل الربامج األكاديبية اؼبعتمدة ّٔا، كما يوفر اؼبركز 
الوطٍت للتقوٙب كاالعتماد األكاديبي مباذج لتوصيف اؼبقرر كاليت تلتـز ّٔا اؼبؤسسات اليت تسعى لبلعتماد كاعبودة 

اؼبنهج اعبامعي بشكل دقيق كشامل فيوفر خانات ؿبددة اؼبقرر بتوفر عناصر كمنها جامعة طيبة كيتميز توصيف 
لكل من أىداؼ اؼبقرر، مبط دراسة اؼبقرر، كصف اؼبقرر، كـبرجات التعلم، كاإلرشاد األكاديبي للطبلب 

 كدعمهم، اؼبرافق اؼبطلوبة، كتقوٙب اؼبقرر الدراسي كإجراءات تطويره.

https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.aspx#tasks
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.aspx#tasks
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 تعليق على مبوذج توصيف اؼبقرر: 

النموذج بصورتو اؼبعتمدة من اؼبركز يوفر مركنة عالية قد تعزز اغبرية األكاديبية لدل كل من أعضاء ىيئة التدريس، 
 كطبلّٔم ُب حاؿ التـز مصمموىا باؼبعايَت اؼبطلوبة لتوصيف اؼبقرر، فمثبل:

التقليدية، التعليم عنصر مبط الدراسة اؼبتبع يأٌب متبوعا بعبارة (اخًت كل ما ينطبق). قاعات ااضرة  .1
اإللكًتك٘ب، تعليم مدمج، باؼبراسلة، أخرل. كيتضح من خبلؿ ىذا العنصر تعدد القنوات اؼبتاح 
استخدامها كربديد نسب االستخداـ لكل قناة. متبوعة خبانة للتعليقات األمر الذم يوفر اغبرية 

 لى أنبيتها كضركرهتا.األكاديبية ُب اختيار القنوات كنسبها كيعطي التعليق حرية التأكيد ع
يتم  -عنصر األىداؼ: كيتضمن خانة لتسجيل أىداؼ اؼبقرر، كخانة جاء ّٔا: اذكر بإهباز أم خطط  .2

لتطوير كربسُت اؼبقرر الدراسي. (مثل االستخداـ اؼبتزايد لتقنية اؼبعلومات أك مراجع اإلنًتنت،  -تنفيذىا 
ؾباؿ الدراسة) األمر الذم يعزز اغبرية األكاديبية ُب كالتغيَتات ُب اتول كنتيجة لؤلحباث اعبديدة ُب 

 تغيَت اتول اؼبربر باستخداـ الدراسات اغبديثة فبا يساىم ُب تطوير اؼبنهج اعبامعي.
عنصر مهاـ التقوٙب اؼبطلوبة (مثاؿ: اختبار، مشركع صباعي، كتابة مقاؿ، خطابة، تقدٙب شفهي،  .3

اغبرية اؼبفتوحة لكل من عضو ىيئة التدريس كطبلبو ُب تنويع مبلحظة......اْب) كتربز ىنا ؾباالت 
عناصر تقوٙب اؼبقرر إذا ما ًب تصميم توصيف اؼبقرر تبعا لتوجهات مباذج توصيف اؼبقرر اؼبعتمد من 

 اؼبركز.
عنصر اإلرشاد األكاديبي للطبلب كدعمهم. كيأٌب متبوعا بعبارة توضيحية تقوؿ: ترتيبات إتاحة أعضاء  .4

ريس كاؽبيئة التعليمية لبلستشارات كاإلرشاد األكاديبي اػباص لكل طالب (مع ذكر مقدار ىيئة التد
الوقت الذم يتوقع أف يتواجد خبللو أعضاء ىيئة التدريس ؽبذا الغرض ُب كل أسبوع). األمر الذم يعزز 

صممي اغبرية األكاديبية لدل الطالب اعبامعي من خبلؿ جلسات اإلرشاد األكاديبي اؼبقًتحة من م
 توصيف اؼبقرر.

 عنصر تقوٙب اؼبقرر الدراسي كإجراءات تطويره: كيأٌب ُب طبس فقرات كما يلي:  .5
 اسًتاتيجيات اغبصوؿ على التغذية الراجعة من الطبلب خبصوص فعالية التدريس. -
 اسًتاتيجيات أخرل لتقوٙب عملية التدريس من قبل األستاذ أك القسم. -
 إجراءات تطوير التدريس. -
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التحقق من معايَت إقباز الطالب (مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعماؿ الطلبة بواسطة أعضاء إجراءات  -
ىيئة تدريس مستقلُت، كالتبادؿ بصورة دكريةو لتصحيح االختبارات أك عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرل).
 دراسي كالتخطيط لتطويره.ًصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدكرية ؼبدل فعالية اؼبقرر ال -

 كيتضح ُب ىذا العنصر ما يوفره من حرية أكاديبية لعضو ىيئة التدريس كطبلبو ُب تقييم كتطوير اؼبقرر الدراسي.

كفبا سبق يتضح أف مبوذج توصيف اؼبقرر بصورتو اؼبعتمدة من اؼبركز الوطٍت للتقوٙب كاالعتماد األكاديبي ُب اؼبملكة 
ر بو عناصر تعزيز اغبرية األكاديبية لكلن من عضو ىيئة التدريس كطبلبو، كيبقى لنا أف العربية السعودية تتوف

نتعرؼ على درجة فبارسة اغبرية األكاديبية لدل أعضاء ىيئة التدريس كطبلّٔم اليت يوفرىا توصيف اؼبقرر اؼبعتمد 
 جبامعة طيبة ُب نتائج الدراسة اغبالية إف شاء ا.

 

 ثانيان: بطاقة اؼبقرر: 

كىي خطة اؼبنهج اليت يقدمها عضو ىيئة التدريس اؼبكلف بتدريس اؼبقرر لطبلبو، ؿبددا فيها عناصر اؼبنهج 
 األساسية من أىداؼ كؿبتول كطرؽ التقييم كالتغذية الراجعة، كالساعات اؼبكتبية. 

كة العربية السعودية كيشمل العديد من عناصر تقرير اؼبقرر: كىو مبوذج معتمد من ىيئة القياس كالتقوٙب باؼبمل
تقوٙب اؼبنهج اعبامعي اليت سبكن أعضاء كمنسقي كرؤساء األقساـ من تقدٙب مقًتاحاهتم لتعديل اؼبقرر، كما تتيح 
تقوٙب اؼبقرر بناء على ما سبق من تقارير للمقرر ذاتو من عضو ىيئة التدريس نفسو أك من أعضاء آخرين، فيعد  

تدريس تقريرا لكل شعبة ُب مقرره، إضافة لتقرير ذبميعي لكافة شعب اؼبقرر، كيسلم ؼبنسق اؼبقرر  كل عضو ىيئة
الذم يعد بدكره تقريرا ذبميعيا لكل شعب اؼبقرر مبنيا على تقارير أعضاء ىيئة التدريس فبن درسوا اؼبقرر. كبذلك 

 ُب كل فصل دراسي للجهات اؼبختصة.يقدـ تغذية راجعة مزكدة بإحصاءات كاقًتاحات لتقوٙب اؼبقرر ترفع 

 نتائج الدراسة:

 اإلجابة عن السؤال األول:

وال     ذي ي     نص عل     ي: إل     ي أي م     دي يع     زز توص     يف المق     رر للحري     ة االكاديمي     ة ل     دي ك     ل م     ن أعض     اء 
كلئلجابػػػػػة عػػػػػن ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ قامػػػػػت الباحثػػػػػة بتحليػػػػػل اسػػػػػتجابات  ىيئ     ة الت     دريس والط     الب بجامع     ة طبي     ة؟

افػػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة (ُب البعػػػػػػػػػد االكؿ) ذبػػػػػػػػػاه ربديػػػػػػػػػد دكر توصػػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػػرر للحريػػػػػػػػػة االكاديبيػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػتخدما 
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 التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كالرتب كما يلي:
اد عينة الدراسة حول مدى تعزيز توصيف ( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات افر 4جدول )

 المقرر للحرية االكاديمية

 االستبان توصيف المقرر م

المتو  استجابات الموافقة
سط 
الحسا

 بي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

االىم
ية 

النس
 بية

الممار 
 سة

اوافق 
 بشدة

 موافق
صحيح 

 لحد ما
غير 
 موافق

ال اوافق 
 بشدة

 ر % ع م

1 

 1 16 30 42 18 ؾ باؼبركنةيتميز توصيف اؼبقرر 
 

3.56 
0.97 71.2 5 

% 
16.
8 

39.
3 

28 15 9 

2 

يتسػػػػػػػػح توصػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػرر لعضػػػػػػػػو ىيئػػػػػػػػة 
التػػػػػدريس حريػػػػػة االختيػػػػػار بػػػػػُت اؼبصػػػػػادر 
العلمية اؼبقًتحة لتػدريس اؼبقػرر حيػث ال 

 يلزمو دبرجع كاحد

 3 15 26 43 20 ؾ

3.58 1.03 71.6 4 
% 

18.
7 

40.
2 

24.3 14 2.8 

3 

يتػػػػػػػػػيح توصػػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػػرر لعضػػػػػػػػػو ىيئػػػػػػػػػة 
التػػدريس االسػػتعانة ُب العمليػػة التعليميػػة 
بالدراسػػػػػػػػػػػات اغبديثػػػػػػػػػػػة ُب موضػػػػػػػػػػػوعات 

 اؼبقرر.

 3 19 28 35 22 ؾ

3.50 1.09 70 3 
% 

20.
6 

32.
7 

26.2 17.8 2.8 

4 

يتػػػػػػػػػيح توصػػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػػرر لعضػػػػػػػػػو ىيئػػػػػػػػػة 
التدريس حرية اضافة موضػوعات علميػة 

 باؼبقرر

 9 39 26 24 9 ؾ

2.86 1.12 57.2 10 
% 

8.4 22.
4 

24.3 36.4 8.7 

5 

زبتلػػػػف التوصػػػػيفات بػػػػُت اؼبقػػػػررات ذات 
التخصػػػػػػػػػص الواحػػػػػػػػػد ُب مسػػػػػػػػػاحة الػػػػػػػػػيت 

 تتيحها لعضو ىيئة التدريس.

 3 31 32 36 5 ؾ

3.08 0.96 62 9 
% 

4.7 33.
6 

29.9 29 2.8 

6 

زبتلػػػػف التوصػػػػيفات بػػػػُت اؼبقػػػػررات ذات 
مسػػاحة اغبريػػة  التخصصػات اؼبختلفػػة ُب

االكاديبيػػػػػػػة الػػػػػػػيت تتيحهػػػػػػػا لعضػػػػػػػو ىيئػػػػػػػة 
 التدريس.

 4 23 38 38 4 ؾ

3.14 0.92 63 8 
% 

3.7 35.
5 

35.5 21.5 3.7 

7 

يتػػػػيح توصػػػػيف اؼبقػػػػرر لػػػػك اختيػػػػار نػػػػوع 
االنشػػػطة كالواجبػػػات كاالحبػػػاث اؼبطلوبػػػة 

 من طبلبك.

 0 6 8 61 32 ؾ

4.11 0.76 82 1 
% 

29.
9 

57 7.5 5.6 0 

 7 65 1.20 3.27 7 27 21 34 18 ؾيتػػػػػػػػػػػيح توصػػػػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػػػػرر لػػػػػػػػػػػك توزيػػػػػػػػػػػع  8
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 االستبان توصيف المقرر م

المتو  استجابات الموافقة
سط 
الحسا

 بي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

االىم
ية 

النس
 بية

الممار 
 سة

اوافق 
 بشدة

 موافق
صحيح 

 لحد ما
غير 
 موافق

ال اوافق 
 بشدة

 ر % ع م

الػػػػػػػػدرجات الفصػػػػػػػػلية دبػػػػػػػػا تػػػػػػػػراه مناسػػػػػػػػبا 
 كالتعديل على ما ىو مقًتح.

% 
16.
8 

31.
8 

19.6 25.2 6.5 

9 

يتػػػػػػػػػيح توصػػػػػػػػػيف اؼبقػػػػػػػػػرر لعضػػػػػػػػػو ىيئػػػػػػػػػة 
التػػػػدريس حريػػػػة اختيػػػػار طريػػػػق التػػػػدريس 

 لتدريس طبلبك.

 2 10 21 48 26 ؾ

3.80 0.97 76 2 
% 

24.
3 

44.
9 

19.6 9.3 1.9 

10 
يتيح توصيف اؼبقرر للطالبة كالطالب 

اعبامعي اختيار موضوع من موضوعات 
 اؼبقرر السباـ التكاليف البحثية.

 3 27 12 50 15 ؾ

3.44 1.10 69 6 
% 14 

46.
7 

11.2 25.2 2.8 

11 

يتػػػيح توصػػػػيف اؼبقػػػػرر للطالبػػػػة كللطالػػػػب 
موضػػػػػوعات لدراسػػػػػتها اعبػػػػػامعي اضػػػػػافة 

 ضمن توصيف اؼبقرر.

 11 49 18 22 7 ؾ

2.67 1.11 53 11 
% 

6.5 20.
6 

16.8 45.8 10.3 

12 
يتيح توصيف اؼبقرر للطالبة كللطالب 
اعبامعي اؼبشاركة ُب توزيع درجات 

 اؼبقرر.

 16 57 13 17 4 ؾ

2.40 1.04 48 12 
% 3.7 

15.
9 

12.1 53.3 15 

 البعد ككل 
 4 27 23 38 15 التكرار

3.30 1.03 66% 
 4 25 21 36 14 النسبة

بتحليل اعبدكؿ السابق كالذم يبُت اؼبتوسطات قبد انو قد ًب ترتيب أنبية العبارات تبعا للمتوسط األعلى 
كأف اذباىات عينة الدراسة تأرجحت بُت اؼبوافقة بدرجة أكافق بشدة كاؼبوافقة بدرجة أكافق حيث تراكحت 

) كيعٍت ذؾ اف درجة تعزيز توصيف اؼبمارسة للحرية األكاديبية تتوافر بدرجة 2.40-4.10اؼبتوسطات ما بُت (
درجات) كالشكل التإب يوضح  3أكافق حيث كانت اؼبتوسطات ُب أغلب العبارات أكرب من اؼبتوسط العاـ (

 كاديبية:استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز توصيف اؼبقرر للحرية اال 
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) استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز توصيف اؼبقرر للحرية االكاديبية لكل من عضو ىيئة 1شكل (

 التدريس كالطالب جبامعة طيبة

كما يتضح من نتائج اعبدكؿ التإب كجود أك عدـ كجود مبوذج لتوصيف اؼبقرر لكل مقررات الربنامج الذم         
تدرسو جبامعة طيبة كذلك لتحديد مدم تعزيز توصيف اؼبقرر للحرية االكاديبية لكل من عضو ىيئة التدريس 

 كالطالب اعبامعي جبامعة طيبة كفيما يلي نتائج ىذا اعبدكؿ:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5) جدول

 توصيف المقرر م
االس
 تبان

 درجة التوافر
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

االىم
ية 

النس
 بية

 % ع م احيانا ال نعم

1 
يوجد نموذج لتوصيف المقرر لكل 

مقررات البرنامج الذي تدرسو جامعة 
 طيبة

التكرا
 ر

96 3 8 

2.82 0.54 94 
النس

 بة
89.7 2.8 7.5 

كيتضح أف كجود مبوذج لتوصيف اؼبقرر يعزز اغبرية األكاديبية كذلك ألف من استجابوا بػ نعم كانوا اكثر 
 7.5) بينما من استجابوا بػ أحيانا بلغت نسبتهم (96%) كبتكرار ( 89.7النسب اؼبئوية حيث جاءت بنسبة (
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40

 أوافق بشدة أوافق  صحٌح الً حد ما ال أوافق ال أوافق بشدة

 ممارسة التنمٌة المستدامة
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) كالشكل التإب يوضح النسب اؼبئوية 3) كبتكرار (2.8بينما من ٓب يستجيبوا بلغت نسبتهم () 8%) كبتكرار (
 لدرجة تعزيز كجود مبوذج لتوصيف يعزز اغبرية االكاديبية:

 

 
 ) يوضح النسب اؼبئوية لدرجة كجود مبوذج لتوصيف اؼبقرر2شكل (

 

 االجابة عن السؤال الثاني:

أي م    دي تع    زز بطاق    ة المق    رر للحري    ة االكاديمي    ة ل    دي ك    ل م    ن عض    و ىيئ    ة  وال    ذي ي    نص عل    ي: إل    ي
كلئلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػن ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة بتحليػػػػػػػػل  ؟الت        دريس والطال        ب الج        امعي بجامع        ة طيب        ة

اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة (ُب البعػػػػػد الثػػػػػا٘ب) ذبػػػػػاه ربديػػػػػد مػػػػػدم تعزيػػػػػز بطاقػػػػػة اؼبقػػػػػرر للحريػػػػػة االكاديبيػػػػػة 
لػػػػػدم كػػػػػل مػػػػػن عضػػػػػو ىيئػػػػػة التػػػػػدريس كالطالػػػػػب اعبػػػػػامعي مسػػػػػتخدما التكػػػػػرارات كالنسػػػػػب اؼبئويػػػػػة كاؼبتوسػػػػػطات 

 اغبسابية كالرتب كما يلي:
( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد عينة الدراسة حول مدى تعزيز بطاقة 6ول )جد

 المقرر للحرية االكاديمية

 بطاقة المقرر م

بان
الست

ا
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1 
يلتزم عضو ىيئة التدريس بإعداد 

بطاقة المقرر بناء علي توصيف 
 المقرر

 0 4 13 44 46 ك
4.2

3 
0.80 

0.8
5 

1 
% 43 

41.
1 

12.
1 

3.7 0 

2 

يمكن لعضو ىيئة التدريس 
التغيير بين توصيف المقرر 

وبطاقة المقرر بما يراه مناسبا في 
 بطاقة المقرر

 7 30 30 32 8 ك
3.0

4 
1.07 61 2 

% 7.5 
29.

9 
28 28 6.5 

3 

تتيح بطاقة المقرر للطالبة 
وللطالب الجامعي اختيار 

التكاليف والواجبات التي يقوم 
 بها من خيارات

 11 37 22 29 8 ك
2.8

7 
1.15 57 3 

% 7.5 
27.

1 
20.

6 
34.6 10.3 

4 
تتيح بطاقة المقرر للطالبة 
وللطالب الجامعي اضافة 

 موضوعات لدراستها في المقرر

2.3 17 55 15 16 4 ك
9 

1.04 48 4 
% 3.7 15 14 51.4 15.9 

5 
تتيح بطاقة المقرر للطالبة 

وللطالب الجامعي المشاركة في 
 توزيع الدرجات بنسبة محددة.

2.3 7 16 30 46 8 ك
6 

1.07 47 5 
% 7.5 43 28 15 6.5 

 البعد ككل 
3.1 8 28 22 34 15 ك

9 
1.05 64% 

% 14 32 21 26 7 

بتحليل اعبدكؿ السابق كالذم يبُت اؼبتوسطات قبد أنو قد ًب ترتيب أنبية العبارات تبعا للمتوسط األعلى 
كأف اذباىات عينة الدراسة تأرجحت بُت اؼبوافقة بدرجة أكافق بشدة كاؼبوافقة بدرجة اكافق ؛ حيث تراكحت 

) كذلك يعٍت أف درجة تعزيز بطاقة التوصيف للحرية األكاديبية جاءت بدرجة 2.26-4.23(اؼبتوسطات ما بُت 
درجات) كالشكل التإب يوضح  3أكافق حيث كانت اؼبتوسطات ُب أغلب العبارات أكرب من اؼبتوسط العاـ (
 استجابات افراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز بطاقة اؼبقرر للحرية االكاديبية:
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استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز بطاقة اؼبقرر للحرية األكاديبية لكل من عضو ىيئة ) 3شكل (

 التدريس كالطالب جبامعة طيبة

       

كما يتضح من نتائج اعبدكؿ التإب كجود أك عدـ كجود مبوذج لبطاقة اؼبقرر معتمد من جامعة طيبة كذلك   
األكاديبية لكل من عضو ىيئة التدريس كالطالب اعبامعي جبامعة طيبة لتحديد مدم تعزيز توصيف اؼبقرر للحرية 

 كفيما يلي نتائج ىذا اعبدكؿ:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 7جدول )

 توصيف المقرر م
االس
 تبان

 درجة التوافر
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

االىم
ية 

النس
 بية

 % ع م احيانا ال نعم

يوجد نموذج لبطاقة المقرر معتمد من  1
 جامعة طيبة

التكرا
 ر

77 12 18 

2.55 0.76 85 
النس

 بة
72 11.2 16.8 
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كيتضح ػن كجود مبوذج لبطاقة اؼبقرر يعزز اغبرية األكاديبية كذلك ألف من استجابوا بػ نعم كانوا أكثر 
 16.8) بينما من استجابوا بػ أحيانا بلغت نسبتهم (77كبتكرار (%)  72النسب اؼبئوية حيث جاءت بنسبة (

) كالشكل التإب يوضح النسب 12) كبتكرار (11.2) بينما من ٓب يستجيبوا بلغت نسبتهم (18%) كبتكرار (
 اؼبئوية لدرجة تعزيز كجود مبوذج لبطاقة يعزز اغبرية االكاديبية:

 

 
 لبطاقة اؼبقرر ) يوضح النسب اؼبئوية لوجود مبوذج4شكل (

 

 اإلجابة عن السؤال الثالث:

أي م    دي يع    زز تقري    ر المق    رر للحري    ة االكاديمي    ة ل    دي ك    ل م    ن عض    و ىيئ    ة  وال    ذي ي    نص عل    ي: إل    ي
كلئلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػن ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ قامػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة بتحليػػػػػػػػل  ؟الت        دريس والطال        ب الج        امعي بجامع        ة طيب        ة

اسػػػػػتجابات افػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة (ُب البعػػػػػد الثالػػػػػث) ذبػػػػػاه ربديػػػػػد مػػػػػدم تعزيػػػػػز تقريػػػػػر اؼبقػػػػػرر للحريػػػػػة األكاديبيػػػػػة 
لػػػػػدم كػػػػػل مػػػػػن عضػػػػػو ىيئػػػػػة التػػػػػدريس كالطالػػػػػب اعبػػػػػامعي مسػػػػػتخدمة التكػػػػػرارات كالنسػػػػػب اؼبئويػػػػػة كاؼبتوسػػػػػطات 

 اغبسابية كالرتب كما يلي:
 

( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى تعزيز تقرير 8دول )ج
 المقرر للحرية األكاديمية

 بطاقة المقرر م

بان
الست

ا
 

 درجة الموافقة

المتو 
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الح
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اوافق 
بشد

 ة

موا
 فق

صح
يح 

لحد 
 ما

غير 
 موافق

ال 
اوافق 

 بشدة
 ر % ع م

1  
3.3 7 16 30 46 8 ك

0 
1.03 66 1 

% 7.5 43 28 15 6.5 

2  

 8 19 29 42 9 ك
3.2

3 
1.07 65 2 

% 8.4 
39.

3 
27.

1 
17.8 7.5 

 البعد ككل 
3.2 6 18 30 44 9 ك

9 
1.03 66% 

% 8 41 28 17 6 

أنو قد ًب ترتيب أنبية العبارات تبعا للمتوسط األعلى بتحليل اعبدكؿ السابق كالذم يبُت اؼبتوسطات قبد 
كاف اذباىات عينة الدراسة تأرجحت بُت اؼبوافقة بدرجة أكافق بشدة كاؼبوافقة بدرجة أكافق حيث تراكحت 

) كيعٍت ذلك أف درجة تعزيز تقرير اؼبقرر للحرية األكاديبية يتوافر بدرجة أكافق 3.23-3.30اؼبتوسطات ما بُت (
درجات) كالشكل التإب يوضح  3انت اؼبتوسطات ُب أغلب العبارات أكرب من اؼبتوسط العاـ (؛ حيث ك

 استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز تقرير اؼبقرر للحرية األكاديبية:
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) استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدم تعزيز تقرير اؼبقرر للحرية األكاديبية لكل من عضو ىيئة 5شكل (
 التدريس كالطالب جبامعة طيبة

 

كما يتضح من نتائج اعبدكؿ التإب كجود أك عدـ كجود مبوذج لتقرير اؼبقرر معتمد من جامعة طيبة كذلك 
لتحديد مدم تعزيز تقرير اؼبقرر للحرية االكاديبية لكل من عضو ىيئة التدريس كالطالب اعبامعي جبامعة طيبة 

 كفيما يلي نتائج ىذا اعبدكؿ:

 

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 9جدول )

 توصيف المقرر م
االس
 تبان

 درجة التوافر
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي

األىم
ية 

النس
 بية

 % ع م أحيانا ال نعم

يوجد نموذج لتقرير المقرر من جامعة  1
 طيبة

التكرا
 ر

91 8 8 

2.78 0.57 0.93 
النس

 بة
85 7.5 7.5 

كيتضح أف كجود مبوذج لتقرير اؼبقرر يعزز اغبرية األكاديبية كذلك ألف من استجابوا بنعم كانت أكثر 
 7.5) بينما من استجابوا بػ أحيانا بلغت نسبتهم (91%) كبتكرار ( 85النسب اؼبئوية حيث جاءت بنسبة (

) كالشكل التإب يوضح النسب اؼبئوية 8) كبتكرار (7.5( ) بينما من ٓب يستجيبوا بلغت نسبتهم8%) كبتكرار (
 لدرجة تعزيز كجود مبوذج لتقرير يعزز اغبرية األكاديبية:
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 ) يوضح النسب اؼبئوية لوجود مبوذج لتقرير اؼبقرر6شكل (

 
 

 المصادر والمراجع
تبوؾ، تبوؾ: موقع اللجنة الدائمة للبحث العلمي كخدمة آّتمع، دليل اغبريات األكاديبية جبامعة 

 .2019-4-22اعبامعة. سحبت ُب 
https://www.ut.edu.sa/documents 

ـ) دكر اغبرية األكاديبية ُب تفعيل جودة 2015أبو يوسف، ؿبمود سيد؛ األلفي، طارؽ أبو العطا(
 .29-1اؼبؤسسات اعبامعية، اعبمعية اؼبصرية ألصوؿ الًتبية: ؾبلة اؼبعرفة الًتبوية،

) درجة توافر معايَت اعبودة الشاملة كاالعتماد ُب مناىج التعميم اعبامعي 2015إبراىيم( أبو مشالة، فرج
 . 30-1الفلسطيٍت من كجهة نظر الطلبة، السوداف: اؼبؤسبر العلمي األكؿ للمناىج، 

) معايَت االعتماد الوطٍت األكاديبي لربامج التعليم العإب باؼبملكة العربية 2015أضبد، ندل حسن(
 السعودية دراسة تطبيقية على كلية فقيو للعلـو الطبية، السوداف: جامعة البحر األضبر مؤسبر اؼبناىج األكؿ. 

سة ميدانية، الرياض: جامعة ) اغبرية األكاديبية ُب اعبامعات السعودية درا2007أضبد، ندل حسن(
 سعود.

) دكر اؼبناىج ُب توجيو كإثراء 2015أضبد، عبد العزيز أضبد ؛ الفاضل، اعتماد جعفر؛ عثماف، رقية(
 البحوث  آّتمعية، بوردسوداف: اؼبؤسبر األكؿ للمناىج جبامعة البحر األضبر.

 ديبقراطية التعليم لتحقيق ) قياس جودة األخبلقيات اعبامعية ُب ظبل2010الطائي، يوسف حجيم (
االعتماد األكاديبي دراسة استطبلعية لعينة آلراء عينة من تدريس جامعة الكوفة، 

http://uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1813/1656 7/8/2019، سحبت ُب .
11:53 . 

85, 91, نعم % 

8, 8, ال % 
7, 8, احٌانا % 
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الء التنظيمي لدل أعضاء اؽبيئة التدريسية ) العبلقة بُت اغبرية األكاديبية كالو 2008ضبداف، دانا لطفي (
ُب اعبامعات الفلسطينية، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، سحبت ُب 

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/relationship_between_academic.pdf 
وية ُب تطوير مناىج التعليم ) دكر اغبرية األكاديبية كالديبقراطية الًتب2015عباس، عبلء عدناف (

األكاديبي جامعات حكومية كجامعات خاصة ُب اعبمهورية العربية السورية من كجهة نظر الطلبة كأعضاء اؽبيئة 
 ـ. 2019-4-23التدريسية، رسالة ماجستَت، دمشق: جامعة دمشق. سحبت ُب 

معي دراسة مقارنة بُت سنغافورة ) اغبرية األكاديبية ُب التعليم اعبا2016عباس، عبد السبلـ الشرباكم(
 .184-138، 21كصبهورية مصر العربية، بور سعيد، ؾبلة كلية الًتبية، العدد 

 ـ.2019-4-28ىيئة تقوٙب التعليم كالتدريب باؼبملكة العربية السعودية، سحبت ُب 
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/AboutCenter/Pages/default.aspx#tasks 

The Editors of Encyclopaedia Britannica See Article History, Academic freedom, 

https://www.britannica.com/topic/academic-freedom 

Corrigan, Robert A. (2016) Academic Freedom and Educational Responsibility 

Moshman, David (2018) Academic Freedom as the Freedom to do Academic Work, 

JAF. AAUP JOURNAL OF ACADEMIC FREEDOM, http://www.aaup.org/reports-

publications/journal-academic-freedom/volume-6 

Shaffer, Frederick P(2017) A Guide to Academic Freedom, 

http://agb.org/sites/default/files/legacy/u1525/A%20GUIDE%20TO%20ACADEMIC

%20FREEDOM.pdf 
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  قٌاس أثر استخدام تقنٌة الواقع االفتراضً فً التدرٌس

Measuring the effect of using virtual reality technology in teaching 

 

هها سالن القاسوي
300

 

 الملّخص
أثر استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب تدريس مقرر األحياء لدل طالبات الصف الثا٘ب ثانوم  ىدفت الدراسة إٔب معرفة     

: ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند الفركض الصفرم الذم ينص على أنو دبدينة مكة اؼبكرمة ، كؼبعرفة ىذا األثر ًب بناء
الضابطة ُب التحصيل البعدم عند اؼبستويات العليا لبلـو ؼبتوسطات للمجموعتُت التجريبية ك ا ُتب) ≥ 0.05∝مستول الداللة ( 

ركض ًب استخداـ اؼبنهج الوصفي لطالبات الصف الثا٘ب ثانوم (اؼبستول الثالث) بعد ضبط التحصيل القبلي. كالختبار صحة الف
) طالبة 60ثا٘ب ثانوم اؼبستول الثالث ك اليت تكونت من (شبو التجرييب حيث أجريت التجربة على عينة من طالبات الصف الك 

) طالبة ديرست باستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي، ك ؾبموعة ضابطة مكونة من 30ًب تقسيمهن إٔب ؾبموعة ذبريبية مكونو من (
نات من عينة الدراسة ًب إعداد ، كعبمع البيائية األبعاد( الطريقة التقليدية)) طالبة ديرست باستخداـ الوسائط اؼبتعددة ثنا30(

، ك ذلك  ، ك ًب االعتماد ُب ربليل ُب الفصل السادس من مقرر األحياءاختبار التحصيل الدراسي ُب اؼبستويات اؼبعرفية العليا لبلـو
ل توصلت الدراسة إٔب أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستو ). ك 2ᶯ)، ك مربع إيتا (Test- Tالنتائج على اختبار(

 لبلـو العليا اؼبستويات عند البعدم التحصيل ُب كالضابطة التجريبية آّموعتُت درجات متوسطات بُت) ≥ 0.05∝(  الداللة
 كالكبَت اؼبتوسط بُت يًتاكح أثر كجود كما التجريبية، آّموعة لصاّب ثانوم الثا٘ب الصف لطالبات)  الكلية كالدرجة اؼبستول(

ُب ضوء نتائج الدراسة قدمت دراسي لدل آّموعة التجريبية، ك تنمية التحصيل الاالفًتاضي ُب التدريس ك واقع ال تقنية الستخداـ
تنمي اليت تتناسب مع ميوؿ الطالبات ك  الباحثة عدة توصيات كاف من أنبها حث اؼبعلمات على استخداـ التقنيات اغبديثة

دريب الطالبات على استخدامها، ؛ لتالفًتاضي ُب كتب اغباسب األٕبع اربصيلهن الدراسي ، كتضمُت دركس تعليمية لتقنية الواق
 .التدريب اؼبهٍت كالتقٍت كالطب استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب ؾباالت عده مثلك 

 : الكلمات المفتاحية

 تقنية ، الواقع االفًتاضي ، التحصيل الدراسي
Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of using Virtual Reality Technology on developing the 

academic achievement in Biology course among the female students of level two in secondary schools in the 

city of holy Makkah. In order to identify this influence, the following null hypo these have been conducted 

:There are not significant statistical differences at (∝≤0.05) between the averages of the two groups; the control 

group and the experimental group regarding the post-achievement at the Bloom supreme levels regarding the 

female students of secondary schools second level after adjusting the prior achievement, in order to test the 

authenticity and reliability of hypotheses, the semi-experimental approach has been used. The experiment has 

been conducted on sample of the female students of second grade from secondary schools level three. The 
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sample consisted of (60) female students have been divided into; an experimental group consists of (30) female 

students have been taught through using virtual reality technology and a control group consisted of (30) female 

students have been taught through using two-dimensional multimedia. In order to collect data from the study 

sample, a scale of the test of academic achievement at supreme cognitive levels of Bloom regarding chapter six 

of Biology. The study depended on (Test-T) also used Eta-square (²η) for analyzing the results .The study 

concluded and revealed the following findings :there are significant statistical differences at (∝≤0.05) between 

the averages of the two groups‟ grades; the control group and the experimental group regarding the post-

achievement at the Bloom supreme levels regarding the female students of secondary schools level two for the 

experimental group ,there is a high influence for using virtual reality technology on developing the academic 

achievement for the experimental group. In light of the findings, the researcher presented the following 

recommendations: Encouraging female teachers to use modern technologies which suit the inclinations of the 

female students and can develop their academic achievement, embedding learning lessons of virtual reality 

technology in computer books to train female students on using it and using virtual reality technology at many 

fields such as in professional and technical training and medicine. 

Key word: Technology , Virtual reality, Academic Achievement  

 

 المقدمة
اغبمد  رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ اػبلق أصبعُت سيدنا ؿبمد كعلى إلو كصحبو أصبعُت      
  كبعد:

اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خىلىقى * خىلىقى  : (إف التعليم منهج حياة ك رسالة ربانية عبميع األمم مبدأىا قولو تعأب      
ـي * الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم * عىلَّمى اإلنساف مىا ٓبٍى يػىٍعلىمٍ  )، كىدفها 5-ُ) (العلق:  اإلنساف ًمٍن عىلىقو * اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرى

من أكلويات اػبطط تثماره لعمارة األرض كربقيق رغد العيش، لذا يعد  تطوير التعليم تغذية العقل البشرم كاس
التنموية، كربديث اؼبناىج التعليمية غاية تطمح ؽبا صبيع الدكؿ كاؼبؤسسات التعليمية ؼبواكبة التطور العلمي ك 

 التقٍت.

فعان أملتو اغباجة اؼبلحة ؼبواكبة إف تطوير اؼبناىج التعليمية بشكل عاـ كالعلمية بشكل خاص أصبح دا     
متطلبات القرف الواحد كالعشرين، حيث حظيت اؼبناىج العلمية باىتماـ الًتبويُت ك اػبرباء؛ لصلتو باؼبناىج 
األخرل كألنو من اؼبناىج الطبيعية اؼبرتبطة باغبياة الواقعية لدل اؼبتعلمُت، كؾباؿ خصبان لتنمية مهاراهتم، كزيادة 

 يسهم دبزيد من االبتكارات ك االخًتاعات. ربصيلهم فيها 

كبناءن على ما ذيكر يصبح من الضركرم انتقاء التقنيات التعليمية اغبديثة اليت زباطب حواس اؼبتعلمُت كتنمي      
لديهم اؼبعرفة كاؼبهارات البلزمة، كاليت تتناسب مع أحدث االسًتاتيجيات  اؼبستخدمة ُب التدريس، ك كلما كانت 

 قنية متفاعلة أكثر مع اغبواس كلما زاد تأثَتىا على النشاط العقلي للمتعلمُت. ىذه الت

javascript:openquran(95,1,19)
javascript:openquran(95,1,19)
javascript:openquran(95,1,19)


 

300 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

 5ـ، ص2011ك من التقنيات اغبديثة اليت ربقق ىذا الغرض تقنية الواقع االفًتاضي، فقد ذكر إبراىيم (     
توفر ُب بيئة التعليم أف " الواقع االفًتاضي ُب ميداف التعليم بيئة تعليم اصطناعية كتكنولوجية رباكي ما ي 301)

التقليدية، كتتجاكز ما يصعب ربقيقو فيها عن طريق التخيل اؼبرئي كذلك باالستخداـ اؼبكثف لتطبيقات 
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، خاصة ُب جوانب ااكاة كاؼبؤثرات اغبركية كاؼبرئية كالسمعية كاؼبركبة "، 

أف "بيئة الواقع االفًتاضي يبكن استخدامها  Piovesan, et al,2012,296)(302 كيضيف بيوفزف كآخركف
عبعل التعلم أكثر أثارة لبلىتماـ كاؼبرح ّٔدؼ ربسُت الدافعية ، كخفض تكاليف توفَت البيئة اغبقيقية، كما أنو 

 هبعل من اؼبمكن اكتشاؼ اغباالت اليت كاف من اؼبستحيل استكشافها ُب العآب اغبقيقي". 

وجيا البيئة االفًتاضية ثبلثية األبعاد اؼبتقدمة، اؼبماثلة لتلك اؼبستخدمة ُب صناعة األفبلـ حيث يبكن لتكنول     
كألعاب الكمبيوتر أف تسمح للمطورين التعليميُت خبلق بيئات افًتاضية للواقع عرب اإلنًتنت بسرعة. كاستخداـ 

للواقع (الواقع االفًتاضي) عرب ؾبموعة  ىذه التكنولوجيا إلنتاج ؾبموعة من بيئات التعليم التفاعلي االفًتاضية
 dleifohcS(303, 2014,25متنوعة من الصناعات كؾباالت التطبيق التعليمية. سكوفيلد  (

فالفكرة اورية لتقنية الواقع االفًتاضي ىي مفهـو الشعور باالنغماس ُب عوآب اصطناعية تتضافر فيها ثبلث      
اؿ آّسمة ثبلثية األبعاد، كردكد فعل النظاـ االفًتاضي مع حركة الرأس عوامل ىي خداع اغبواس، كتوليد األشك

أك حركة العُت أحيانان أك حركة اعبسد أك األطراؼ أك األصابع، كبالتإب يستطيع الطالب زبطي حواجز تعوقو عن 
عاء دموم. التعلم، فبل عائق يعوقو عن أف ىبًتؽ حائط، أك أف يتجوؿ داخل مفعل نوكم، أك أف يسبح داخل ك 

  304).17ـ، ص20ُُ(نوفل ،
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 :كتتضح أنبية الدراسة فيما يلي 
 قد تسهم ىذه الدراسة ُب:

مساعدة اؼبعلمُت كاؼبعلمات على تعليم اؼبقررات الدراسية بطريقة تقرب اؼبعلومات للمتعلمُت كذبعلها ؿباكيو  -ُ
 للواقع فبا يسهم ُب توفَت اعبهد كاؼباؿ كتسريع عملية التعلم.

 دعم التوجهات التدريسية اغبديثة اليت هتتم برفع مستويات اؼبعرفة لدل اؼبتعلمُت إٔب اؼبستويات العليا. -2

 فتح أفاؽ جديدة السًتاتيجيات التدريس اغبديثة اليت يستخدمها اؼبعلموف كاؼبعلمات ُب تدريسهم. -3

التعليمي على رفع مستول ـبرجات التعليم مساعدة اؼبعلمُت كاؼبعلمات كاؼبسؤكلُت كاؼبسؤكالت ُب السلك  -4
 كربقيق اعبودة اؼبنشودة.

توجيو اؼبسؤكلُت كاؼبهتمُت بتطوير مراكز مصادر التعلم ُب كزارة التعليم إٔب طرح تقنية جديدة تتناسب مع -5
 ميوؿ اؼبتعلمُت.

 :كما هتدؼ الدراسة إٔب 
ة التحصيل الدراسي ُب مقرر األحياء لدل طالبات التعرؼ على فاعلية استخداـ البيئة االفًتاضية ُب تنمي -ُ 

 الصف الثا٘ب ثانوم اؼبستول الثالث.

الكشف عن الفركؽ اإلحصائية بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب التحصيل القبلي كالبعدم عند مستول  -ِ
 (التحليل، الًتكيب، التقوٙب) لدل طالبات الصف الثا٘ب ثانوم اؼبستول الثالث.

 

 :فرضيات الدراسة 
) بُت اؼبتوسطات للمجموعتُت ≥0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (  -ُ

التقوٙب) لطالبات الصف الثا٘ب ثانوم  -الًتكيب –التجريبية كالضابطة ُب التحصيل البعدم عند مستول (التحليل 
 بعد ضبط التحصيل القبلي.

) بُت اؼبتوسطات للمجموعتُت ≥0.05 ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ( ال توجد فركؽ -ِ
 التجريبية كالضابطة ُب التحصيل البعدم الكلي لطالبات الصف الثا٘ب ثانوم بعد ضبط التحصيل القبلي.

 :حدكد الدراسة 
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 اقتصرت الدراسة اغبالية على اغبدكد التالية:

   اغبدكد اؼبوضوعية: -ُ

معرفة أثر استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي (اؼبتغَت اؼبستقل)، على تنمية التحصيل الدراسي (اؼبتغَت التابع) عند 
. –الًتكيب  –اؼبستويات اؼبعرفية (التحليل   التقوٙب) لتصنيف بلـو

كذلك ُب الفصل السادس (أجهزة الدكراف كالتنفس كاإلخراج) من مقرر األحياء للصف الثا٘ب ثانوم       
 اؼبستول الثالث.

 اغبدكد البشرية:-ِ

اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف الثا٘ب ثانوم اؼبستول الثالث دبدارس البنات األىلية دبدينة      
 مكة اؼبكرمة.

 ة:مصطلحات الدراس 
 ):Technologyتقنية (

بأهنا " صبيع األدكات كاؼبعدات اليت يستخدمها اؼبدرس أك الدارس لنقل ؿبتول  305ـ)2014يعرفها اغبيلة (     
الدرس إٔب ؾبموعة من الدارسُت سواءن داخل الفصل أك خارجو ّٔدؼ ربسُت العملية التعليمية دكف االستناد إٔب 

 459ص  " األلفاظ كحدىا.

بأهنا " اؼبنتجات من األجهزة كاألدكات اليت تستخدـ ُب عملية التعليم ".  306ـ)2010ها عطا ا (كيعرف    
 398ص

كتيعرؼ إجرائيان بأهنا: تقنية الواقع االفًتاضي كملحقاهتا، اؼبستخدمة ُب تدريس مقرر األحياء، كاليت يبكن من      
 الثا٘ب ثانوم.خبلؽبا إحداث أثر ُب التحصيل الدراسي لدل طالبات الصف 

  :(Virtual realityبيئة الواقع االفًتاضي (

بأهنا " امتداد منطقي للتقدـ التكنولوجي للكمبيوتر كبرؾبياتو، فهي  307)33ـ، ص2011عرفها إبراىيم (     
بيئة يتم إنتاجها من خبلؿ الكمبيوتر حبيث سبكن اؼبستخدـ من التفاعل معها سواء كاف بتفحص ما ربتويو ىذه 

                                                           
 . عماف: دار اؼبسَتةمهارات التدريس الصفيـ). 20ُ4اغبيلة، ؿبمد ؿبمود. ( 305
 . عماف: دار اؼبسَتة.طرق وأساليب تدريس العلومـ). 2010عطا ا. ميشيل كامل ( 306



 

303 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

البيئة من خبلؿ حاسيت البصر كالسمع أك باؼبشاركة كالتأثَت فيها بالقياـ بعمليات تعديل كتطوير، فهي عملية 
-3Dؿباكاة لبيئة كاقعية يتم تصورىا كبنائها من خبلؿ اإلمكانات اليت توفرىا التكنولوجيا اغبديثة، باستخداـ (

Graphic ." إلنتاج مواقف حياتية ذبذب من يتفاعل معها ( 

كييعرؼ إجرائيان بأنو: تقنية تعليمية حديثة ذبسد كرباكي معلومات مقرر األحياء، حبيث سبكن الطالبات من      
 التفاعل معها عن طريق كسائل خارجية تربط حواسهم ّٔا، فبا ينتج عنو من أثر ُب ربصيلهن الدراسي.

 ):Academic Achievementالتحصيل الدراسي (

 94بأنو " القدرة اؼبكتسبة على أداء عمل دراسي". ص 308ـ)2003عرفو أبو حطب كسيف الدين (     

كييعرؼ إجرائيان بأنو: مقدار اػبربات كاؼبعارؼ اليت استطعن طالبات الصف الثا٘ب ثانوم (اؼبستول الثالث)      
تدريسهن مقرر األحياء، كيبكن قياس ىذا  ربليلها كتركيبها كتقويبها نتيجة الستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب

 اؼبقدار باختبار ربصيلي مناسب.

 

 الخلفية النظرية: 

أدل ابتكار التقنية بشىت أنواعها كإدخاؽبا ُب التعليم ال سيما اغباسب اآلٕب، إٔب اتساع أفاؽ التعليم،      
كاستحداث طرؽ كاسًتاتيجيات لبلستفادة منو كتقنية تعُت اؼبعلمُت على إكساب الطبلب اؼبعارؼ كاؼبهارات 

 تعلم اإللكًتك٘ب كوسيلة مثلى للتعلم الفردم.كفق األىداؼ اؼبخطط ؽبا داخل الصف، باإلضافة إٔب استخداـ ال

  :التعليم اإللكًتك٘ب 
بأنو "  309)465ـ ، ص2013يعد التعليم اإللكًتك٘ب نظامان تعليميان متكامبلن، فقد عرفو عطار ك كنسارة (     

م مكاف منظومة تعليمية لتقدٙب الربامج التعليمية أك التدريبية للمتعلمُت أك اؼبتدربُت ُب أم كقت ك ُب أ
،باستخداـ تقنيات اؼبعلومات ك االتصاالت التفاعلية مثل ( اإلنًتنت ، االنًتانت ، اإلذاعة ، القنوات الية أك 
الفضائية للتلفاز ، األقراص اؼبمغنطة ، التلفوف ، الربيد اإللكًتك٘ب ، أجهزة اغباسوب ، اؼبؤسبرات عن بعد ) ؛ 

                                                                                                                                                                                     
 كمبط التدريب ُب تنمية مهارات إعداد كإنتاج القوائم الببليوجرافية لدل طبلب شعبةإبراىيم، ضباده ؿبمد مسعود."أثر اختبلؼ بيئة التعلم  307

 .85 -13. اعبزء الثا٘ب. مارس. ص 145، جامعة األزىر، العدد مجلة كلية التربيةاؼبكتبات كاؼبعلومات كتكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية". 
 . مصر: اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية.التربية وعلم النفس ـ). معجم2003أبو حطب، فؤاد، كسيف الدين، ؿبمد. ( 308

. مكة اؼبكرمة: ٓط .وسائل االتصال التعليمية والتكنولوجيا الحديثةـ). 2013عطار، عبد ا بن اسحاؽ، ككنسارة، إحساف بن ؿبمد. ( 309
 مؤسسة ّٔادر لئلعبلـ اؼبتطور.



 

304 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

صادر بطريقة متزامنة ُب الفصل الدراسي أك غَت متزامنة ،عن بعد دكف التزاـ لتوفَت بيئة تعليمية تفاعلية متعددة اؼب
 دبكاف ؿبدد اعتمادا على التعلم الذاٌب، ك التفاعل بُت اؼبتعلم ك اؼبعلم" .

 الفرؽ بُت التعليم اإللكًتك٘ب كالتعليم التقليدم:

ًب  310)395ـ، ص  2010حها سآب (ىبتلف التعليم اإللكًتك٘ب عن التعليم التقليدم ُب عدة أكجو كض     
 إهبازىا ُب اعبدكؿ التإب:

                                                           
 . الرياض: مكتبة الرشدّط .وتكنولوجيا التعليموسائل ـ). 2010سآب، اضبد ؿبمد. ( 310

 التعليم التقليدم التعليم اإللكًتك٘ب كجو اؼبقارنة

أسلوب التعليم 
 اؼبستخدـ

يوظف اؼبستحدثات التكنولوجية، حيث 
يعتمد على العركض إلكًتكنية متعددة 
الوسائط كأسلوب اؼبناقشات كصفحات 

 الويب.

يستخدـ أم يعتمد على الكتاب ال 
من الوسائل أك األساليب التكنولوجية 

 إال ُب بعض األحياف.

 مدل التفاعلية

يقـو على التفاعلية، حيث يتيح استخداـ 
الوسائط اؼبتعددة للمتعلم اإلحبار ُب العركض 
اإللكًتكنية، كالتعامل معها كما يريد كتسمح 

 لو اؼبناقشات عرب الويب بالتفاعلية.

التفاعل، حيث أنو يتم ال يعتمد على 
قط بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، لكن ال يتم 
دائمان بُت اؼبتعلم كالكتاب، باعتباره 

 كسيلة تقليدية ال ذبذب االنتباه

إمكانية 
 التحديث

سهولة ربديث اؼبواد التعليمية اؼبقدمة إلكًتكنيان 
 بكل ما ىو جديد

تبقى اؼبواد التعليمية ثابتو بدكف تغيَت 
 ات طويلة أك تطوير لسنو 

 اإلتاحة
اؼبتعلم غَت ملتـز دبكاف معُت أك كقت ؿبدد 
الستقباؿ عملية التعليم اإللكًتك٘ب (متزامن أك 

 غَت متزامن)

يستقبل الطبلب التعليم التقليدم ُب 
 نفس الوقت كنفس اؼبكاف 

 أم تعليم متزامن فقط.

 مسئولية التعلم
يعتمد على التعليم الذاٌب، حيث يتعلم اؼبتعلم 

فقان لقدراتو كاىتماماتو، كحسب سرعتو ك 
 كالوقت الذم يناسبو، كاؼبكاف الذم يبلئمو.

يعتمد على اؼبعلم، لذا فهو غَت متاح 
ُب أم كقت، كال يبكن التعامل معو 

 إال ُب الصف الدراسي فقط.
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 ): الفرؽ بُت التعليم االلكًتك٘ب كالتعليم التقليدمُجدكؿ (

 مزايا كفوائد استخداـ التعليم اإللكًتك٘ب ُب التعليم:

يم األخرل بعدة فبيزات، جعلت منو طريقة فعالة ُب التدريس ال غٌت يتميز التعليم اإللكًتك٘ب عن أمباط التعل     
، منها رمود (  : 311)28ـ، ص201ِعنو خاصة ُب تدريس العلـو

مراعاة الفركؽ الفردية، حيث أنو يوفر العديد من األدكات اليت توفر للمتعلمُت باختبلؼ ميوؽبم  -1
 أف لكل متعلم أسلوب كطريقو تناسبو.كاستعداداهتم تعلمان جيدان متميزان لدرجة تكاد تصل إٔب 

يوفر أدكات للتقييم الفورم كاليت توفر طرؽ متنوعة لبناء كتوزيع كتصنيف اؼبعلومات بصورة سريعة كسهلة  -2
 لتقييم مدل تقدـ اؼبتعلمُت كربقيقهم لؤلىداؼ التعليمية.

 يوفر ؾبموعة متنوعة من مصادر التعلم اؼبتجددة باستمرار. -3
 ـبتلف اؼبؤسسات التعليمية كاعبامعات على مستول العآب. يوفر فرص للقبوؿ ُب -4
 

 الوسائط اؼبتعددة:

أصبح عاؼبنا االف ليس لو غٌت عن استخداـ اغباسب فمع التوسع ُب استخداـ الوسائط اؼبتعددة ُب التعليم،      
ثة ُب التعليم، كتزامن مع كإدخاؿ اإلنًتنت ُب ىذا آّاؿ ظهر ما يسمى بالتعليم اإللكًتك٘ب كأحد آّاالت اغبدي

 ذلك التطور السريع لؤلجهزة كظهور أجياؿ متطورة من الوسائط اؼبتعددة، مثل: الواقع االفًتاضي.

" يعتمد على  312)36ـ، ص2012حيث أصبح التعليم اإللكًتك٘ب كما ذكر عبد العاطي كأبو خطوة (      
ؼبعلمُت كاؼبتعلمُت كبُت اؼبتعلمُت كاؼبؤسسة التعليمية، استخداـ الوسائط اؼبتعددة اإللكًتكنية ُب االتصاؿ بُت ا

                                                           
 . جدة: خوارـز العلمية.تقنيات التعليم اإللكترونيـ). 2012رمود، ربيع عبد العظيم. ( 311

 

 تصميم التعليم
يتم تصميم العملية التعليمية بناءن على خربات 

 خبلؿ التعليم.تعليمية يبكن اكتسأّا من 

يتم تصميم العملية التعليمية من خبلؿ 
كضع ىيكل ؿبدد مسبقان، على نظاـ 

 كاحد يناسب اعبميع.
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كيسخر أحدث ما تتوصل إليو التكنولوجيا من أجهزة كبرامج ُب عمليات التعليم كالتعلم بدءان من استخداـ 
ب كسائل العرض اإللكًتكنية كالوسائط اؼبتعددة ُب الفصوؿ التقليدية، كانتهاءن بالفصوؿ االفًتاضية اليت تتيح للطبل

 اغبضور كالتفاعل مع ؿباضرات كندكات تقاـ ُب دكؿ أخرل ". 

 لذلك نرل أنو ال يكاد ىبلو صف دراسي من أحد أشكاؿ الوسائط اؼبتعددة.     

 :الواقع االفًتاضي 
تعترب تقنية الواقع االفًتاضي أحد عناصر الوسائط اؼبتعددة اغبديثة، فالواقع االفًتاضي ليس ؾبرد إصدارا       
). كلكنها بيئة ربوؿ اؼبستخدـ إٔب CGأكرب, أك أسرع أك أفضل من نظاـ رسومات الكمبيوتر التقليدية ( لنظاـ

 .1993,16p( Giganteجيغانيت ( أحد اؼبشاركُت ُب البيئة االصطناعية.

فتقنية الواقع االفًتاضي من التقنيات اليت ربوؿ اؼبعلومات آّردة أك اػبطرة، اليت يصعب ذبسيدىا للمتعلمُت      
 إٔب كاقع يبكنهم حبيث يبكنهم فهمها كذلك عن طريق تفاعلهم مع التقنية باستخداـ حواسهم

فًتاضي منها " أنظمة رسومية عدة تعريفات لبيئة الواقع اال313) 207ـ، ص 2011كقد أكرد اغبلفاكم (     
تفاعلية ثبلثية األبعاد فبا هبعلو أكثر ؿباكاة لبيئة كاقعية زبيلية يبكن ؼبستخدمها أف ىبوض ذبربة ُب صورة ثبلثية 

 األبعاد، كيبكن أف يتفاعل معها بكل اغبواس كما يبكن أف يؤثر فيها كيتأثر ّٔا ".

 مكونات البيئة االفًتاضية:  

ـ، ص 2010الواقع االفًتاضي أىدافها البد أف ترتكز على أربعة ركائز أك مكونات ىي نوفل ( حىت ربقق تقنية
 : 314)43- 23ص

 -BOOMمنظار الواقع االفًتاضي اؼبرقاب الرأسي  -اؼبرئيات: كيستخدـ فيها (خوذات الرأس  -1
 .LCD Flicker Lensesنظارات الواقع االفًتاضي ذات العدسات البلورية السائلة 

: يعد الصوت من العوامل اؼبؤثرة بدرجة كبَتة ُب عركض الواقع االفًتاضي كخاصة ُب كاجهات الصوت -2
أك اؼبصابُت  Visually Impaired Peopleاالستخداـ اؼبصممة لؤلفراد اؼبصابُت بتلف الرؤية 

                                                                                                                                                                                     
. االسكندرية: دار اعبامعة التعلم اإللكتروني الرقمي النظرية والتصميم واالنتاجـ). 2012عبد العاطي، حسن الباتع، كأبو خطوة، ؿبمد. ( 312

 اعبديدة.
 . القاىرة: دار الفكر العريبالتعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة ـ).2011اغبلفاكم، كليد سآب ؿبمد. ( 313
 .. عماف: دار اؼبناىجتكنولوجيا الواقع االفتراضي واستخداماتها التعليمية. األردنـ). 2011نوفل، خالد ؿبمود. ( 314
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بفقد البصر سباما حيث يكوف االعتماد ُب ىذه البيئات على السمع كلية، كيواجو القائمُت على إنتاج 
 كتطوير برؾبيات الواقع االفًتاضي مشكلة ؿباكلة تكوين صوت يشبو الصوت ُب العآب اغبقيقي 

الرجع اػباص بالقوة  - Tactile Feedbackاللمس: كيستخدـ فيو (الرجع اػباص باللمس  -3
Force Feedback -  قفاز البياناتData glove.( 

 ).3D Mouseالفأرة ثبلثية األبعاد  -اإلحبار كالتفاعل: كيستخدـ فيو (قفاز البيانات  -4
 

 

 

 

 

 

 

  

 مزايا استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب التعليم:

الواقع االفًتاضي أكجد فعالية ُب تعليم الطبلب من خبلؿ تصميم كسبثيل معلومات ثبلثية األبعاد   -1
 كربامج متعددة الوسائل ُب بيئة افًتاضية فبا يساعدىم على بناء خربات تعليمية فعالة 

ربديد يستخدمو الطالب لتنفيذ ذبارب كمشاريع تعليمية متنوعة، حيث أف بيئتو قابلة للسيطرة عليها ك  -2
مكوناهتا كىي تشجع الطالب على استخداـ الكمبيوتر لتطبيق اؼبعلومات دبا تتيحو من أدكات 

 تصميم، كفن تصويرم كأدكات تقدٙب العركض ُب الواقع االفًتاضي.
وبقق اػبياؿ العلمي للطبلب فكل ما وبلم بتحقيقو يتحقق، حيث يرل اؼبعلومات تتحرؾ أمامو  -3

 اخل آّرة الفضائية.كيعيش بداخلها، كأف يطَت د
 يقدـ التعليم صورة جذابة ربتوم على اؼبتعة كالتسلية كمعايشة اؼبعلومات. -4
يبكن الطالب من حل مشاكل التعليم اغبقيقية، حيث يساعدىم ُب زبيل اؼبشكبلت كطرح حلوؽبا  -5

 كفهمها كاستخدامها.
 هتا.يوجد لدل الطبلب رغبة ُب التعليم كدافعية ؼبمارسة اؼبعلومات كمشاىد -6

  . مكونات البيئة االفتراضية( يوضح 1شكل )

٤ ٣ ٢ ١ 
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 التحديات التي تحول دون استخدام الواقع االفتراضي في التعليم.

على الرغم من فوائد تقنية الواقع االفًتاضي كقدرهتا على إثراء اؼبواد التعليمية عن طريق ؿباكات اغبقيقية إال      
 أنو ىناؾ بعض اؼبعوقات اليت تقف دكف استخدامو كيبكن حصرىا ُب النقاط التالية:

دل الطبلب خلفية عن استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي، لذلك البد من كضع خطط شاملة ليس ل -1
 يتضمنها اؼبنهج الدراسي ؼبواكبة التقدـ ُب التكنولوجيا اغبديثة.

ىناؾ العديد فبن يتمسكوف بطرؽ التعليم التقليدية سواء أكانوا معلمُت أك من صانعي القرار فبل بد من  -2
 عهم على ما ًب الوصوؿ إليو من تسخَت للتكنولوجيا ػبدمة التعليم.مواجهتهم بالواقع كاطبل

 التكاليف الباىظة لبعض برؾبيات الواقع االفًتاضي يعيق توفرىا ُب صبيع اؼبؤسسات التعليمية   -3
قد تتوجو بعض اؼبؤسسات التعليمية الستَتاد بيئات تعليم افًتاضية من اػبارج ردبا ال تتماشى مع الثقافة  -4

 315)39ـ، ص2008ـ) ُب صبيلة شريف (2006ية كالعادات العربية. (شقور، اإلسبلم
األضرار اعبسدية اليت يسببها الواقع االفًتاضي بشكل عاـ كعلى البصر بشكل خاص تعد أيضا عائق   -5

 أماـ استخدامو. 
معدؿ  بالرغم أف البيئات االفًتاضية ليست "حقيقية" فقد تكوف لديها أثار حقيقية، مثل زيادة مستويات -6

ضربات القلب كاألدرينالُت فبا يؤدم إٔب أثار سلبيو على اؼبستخدمُت، خصوصان من لديو مشاكل ُب 
 .(cline,2005,93) 316القلب. كبلين

 

    :منهج الدراسة 
من أجل اختبار صحة الفرضيات كاإلجابة على تساؤالت الدراسة ًب استخداـ اؼبنهج شبو التجرييب كالذم      

بأنو " التغَت اؼبتعمد كاؼبضبوط للشركط اددة للواقع أك  317)223ـ، ص2014يعرفو عبيدات كآخركف (
ن أثار ُب ىذا الواقع كالظاىرة كيتم فيو الظاىرة اليت تكوف موضوعان للدراسة، كمبلحظة ما ينتج عن ىذا التغيَت م

 استخداـ التجربة إلثبات الفركض".
                                                           

 مدارس ُب السادس األساسي الصف طلبة ربصيل على العلـو تعليم ُب افًتاضية تٌعلم بيئة استخداـ ). أثر2008صبيلة شريف ؿبمد خالد. ( 315
 .. نابلس: فلسطُتجامعة النجاح الوطنيةنابلس. رسالة ماجستَت غَت منشورة.  ؿبافظة ُب الدكلية الغوث ككالة

316
 Cline, M. S. (2005). Power, Madness, and Immortality the future of virtual reality. village press 

ط  البحث العلمً مفهومه وأدواته وأسالٌبه.م(. 2014عبٌدات، ذوقان، وعبد الحق، كاٌد, وعدس، عبد الرحمن. ) 317

 . عمان: دار الفكر6
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فقد ًب تطبيق الدراسة على ؾبموعتُت ذبريبية كضابطة، حيث ديرست آّموعة الضابطة بالطريقة التقليدية،       
تخداـ تقنية الواقع كايستخدـ ُب تدريسها كسائط متعددة ثنائية األبعاد، أما آّموعة التجريبية فديرست باس

االفًتاضي اؼبكونة من برؾبية جاىزة خاصة دبقرر األحياء كاجهزه ملحقو تدعم الربؾبية، كًب إجراء اختبار التحصيل 
 الدراسي قبلي كبعدم للمجموعتُت؛ عبمع البيانات، كمعاعبة النتائج كمقارنتها بالطرؽ اإلحصائية اؼبناسبة.

 

 :عينة الدراسة 
الدراسة اغبالية على عينة قصدية من طالبات الصف الثا٘ب ثانوم دبدرسة البشرل األىلية دبدينة اقتصر تطبيق      

مكة اؼبكرمة اؼبسار العلمي اؼبستول الثالث، كًب اختيار فصلُت متكافئُت لتطبيق الدراسة كلتحقيق أىدافها  
 كالتإب:

 ) تدريسهن باستخداـ البيئة االفًتاضية.) طالبة ًب 30إحدانبا يبثل آّموعة التجريبية كالبالغ عددىن 
  ) طالبة ًب تدريسهن بالطريقة التقليدية.31كالثانية عينة ضابطة عددىن ( 
 :كيعود السبب إٔب االختيار القصدم ؽبذه العينة إٔب التإب 

 تكافؤ اؼبستول الثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم بُت أفراد العينة. -1
 تعليمية تسهل تطبيق الدراسة.تتوفر ُب مدرسة العينة مرافق  -2
 

 كًب توزيع أفراد العينة على النحو التإب:

 االختبار البعدم االختبار القبلي العدد قبل التطبيق آّموعة الفصل

 30 30 30 التجريبية 2-2

 30 31 31 الضابطة 2-3

 60 61 61 آّموع

 ): توزيع أفراد العينةِجدكؿ (

) طالبة، كقد ًب استبعاد إحدل طالبات آّموعة 61يتضح من اعبدكؿ السابق أف حجم عينة الدراسة ىو (     
الضابطة نظران النتقاؽبا إٔب قسم أخر أثناء تطبيق االختبار البعدم، كأصبحت عينة الدراسة اليت ًب التطبيق عليها 

 ) طالبة.60ىو (
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  اسة:األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة ُب الدر 
كذلك باستخداـ األساليب  SPSSًب االعتماد ُب ربليل نتائج الدراسة على حزمة الربامج اإلحصائية     

 اإلحصائية التالية:

 ) ّٓموعتُت مستقلتُت.theT- t dpmache Independentاختبار (ت) ( -1
 ) لتجانس التباين.Levene's Test for Equality of Variancesاختبار ليفُت ( -2
2مربع إيتا ( معادلة -3

ᶯغبساب حجم التأثَت ( 
 ) للحكم على مستول حجم التأثَتdمعادلة ( -4
 

 تحليل نتائج الدراسة وعرضها وتفسيرىا

 أكالن: نتائج التطبيق القبلي لبلختبار التحصيلي:

ًب تطبيق اختبار التحصيل الدراسي على طالبات آّموعتُت (التجريبية كالضابطة) كذلك لتحديد نقطة      
البداية، كلتحديد مدل ذبانس آّموعتُت، كركعي ُب تطبيق االختبار أف يكوف ُب اغبصص األكٔب، حيث تكوف 

انات كمعاعبتها إحصائينا باستخداـ الطالبات بكامل نشاطهن كطاقتهن، كبعد تطبيق االختبار ًب رصد البي
 ) التإب: ّ، كجاءت النتائج كما ُب اعبدكؿ (daeeاختبار(ت) لعينتُت مستقلتُت من خبلؿ الربنامج اإلحصائي 

 ): قيم (ت) كداللتها للفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب االختبار التحصيلي قبليا.ّجدكؿ (

 وسطاؼبت العدد آّموعة اؼبستول
االكبراؼ 

 اؼبعيارم
 قيمة (ت)

مستول 
 الداللة

 التحليل
 1.37 6.70 30 ضابطة

 غَت دالة 0.07
 2.29 6.67 30 ذبريبية

 الًتكيب
 1.09 3.10 30 ضابطة

 غَت دالة 1.02
 1.19 3.40 30 ذبريبية
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 اؼبتوسط العدد آّموعة اؼبستول
االكبراؼ 

 اؼبعيارم
 قيمة (ت)

مستول 
 الداللة

 التقوٙب
 0.46 1.17 30 ضابطة

 غَت دالة 1.62
 0.49 0.97 30 ذبريبية

 الدرجة الكلية
 1.78 10.93 30 ضابطة

 غَت دالة 0.10
 3.18 11.03 30 ذبريبية

 

) أف قيم (ت) للفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس القبلي للتحصيل ّيتضح من جدكؿ (     
جاءت غَت دالة عبميع اؼبستويات كالدرجة الكلية فبا يعٍت أنو ال توجد فركؽ بُت آّموعتُت أم أهنما متكافئتاف 

 ُب التحصيل قبل بدء التجربة.

 

 لبعدم لبلختبار التحصيلي:ثانيان: نتائج التطبيق ا

 نتائج اختبار الفركض:

)بُت اؼبتوسطات للمجموعتُت ≥ 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة (      
التجريبية كالضابطة ُب التحصيل البعدم عند اؼبستويات العليا لبلـو لطالبات الصف الثا٘ب ثانوم (اؼبستول 

 بعد ضبط التحصيل القبلي.الثالث) 

) للمجموعات اؼبستقلة لتعرؼ الفركؽ بُت T-Testالختبار ىذا الفرض ًب استخداـ اختبار (ت) (     
آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم ؼبستويات التحليل كالًتكيب كالتقوٙب كذلك بعد التحقق من 

 Levene'sلتحقق من ذبانس التباين باستخداـ اختبار ليفُت تكافؤ آّموعتُت ُب القياس القبلي ككذلك ا
Test for Equality of Variance))كبلغت قيمة االختبار 0.22) حيث بلغت قيمة االختبار ،(

) كىي قيمة غَت دالة فبا يشَت إٔب ذبانس التباين بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ك 1.34للدرجة الكلية (
 ) التإب:ْ) ، كجاءت النتائج كما ُب اعبدكؿ (T-Test(ت) ( الذم ىو شرط اختبار

 )ْجدكؿ (
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) كداللتها للفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم ؼبستويات T-Testقيمة (ت) (
 (التحليل كالًتكيب كالتقوٙب)

 

 الداللةمستول  قيمة ت االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط العدد آّموعة اؼبستول

 التحليل
 1.75 8.97 30 ذبريبية

3.96 0.01 
 2.08 7.00 30 ضابطة

 الًتكيب
 1.30 4.67 30 ذبريبية

3.73 0.01 
 1.04 3.53 30 ضابطة

 التقوٙب
 0.38 1.83 30 ذبريبية

3.83 0.01 
 0.61 1.33 30 ضابطة

الدرجة 
 الكلية

 2.53 15.47 30 ذبريبية
5.23 0.01 

 2.80 11.87 30 ضابطة

 

 ) ما يلي: ْيتضح من اعبدكؿ (     

) للفركؽ بُت متوسطى آّموعتُت T-Testجاءت قيمة (ت) ( بالنسبة ؼبستول التحليل: -1
التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم دالة، كؼبعرفة الفركؽ ًب مقارنة متوسطي آّموعتُت حيث 

) أكرب من متوسط آّموعة 8.97التجريبية (اتضح من خبلؿ اؼبقارنة أف متوسط آّموعة 
 ) كبناء على ذلك فإف الفركؽ تكوف لصاّب آّموعة التجريبية.7.00الضابطة (

) للفركؽ بُت متوسطى آّموعتُت T-Testجاءت قيمة (ت) ( بالنسبة ؼبستول الًتكيب: -2
وسطي آّموعتُت حيث التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم دالة، كؼبعرفة الفركؽ ًب مقارنة مت

) أكرب من متوسط آّموعة 4.67اتضح من خبلؿ اؼبقارنة أف متوسط آّموعة التجريبية (
 ) كبناء على ذلك فإف الفركؽ تكوف لصاّب آّموعة التجريبية.3.53الضابطة (
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) للفركؽ بُت متوسطى آّموعتُت T-Testجاءت قيمة (ت) ( بالنسبة ؼبستول التقوٙب: -3
كالضابطة ُب القياس البعدم دالة، كؼبعرفة الفركؽ ًب مقارنة متوسطي آّموعتُت حيث  التجريبية

) أكرب من متوسط آّموعة 1.83اتضح من خبلؿ اؼبقارنة أف متوسط آّموعة التجريبية (
 ) كبناء على ذلك فإف الفركؽ تكوف لصاّب آّموعة التجريبية.1.33الضابطة (

) للفركؽ بُت متوسطي آّموعتُت T-Testجاءت قيمة (ت) ( بالنسبة للدرجة الكلية: -4
التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم لبلختبار التحصيلي ككل دالة، كؼبعرفة الفركؽ ًب مقارنة 

) 15.47متوسطي آّموعتُت حيث اتضح من خبلؿ اؼبقارنة أف متوسط آّموعة التجريبية (
) كبناء على ذلك فإف الفركؽ تكوف لصاّب 11.87أكرب من متوسط آّموعة الضابطة (

 آّموعة التجريبية.
كبناء على ما سبق تشَت النتائج إٔب كجود أثر كبَت الستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب تدريس طالبات     

 آّموعة التجريبية، كما ؽبا من دكر فعاؿ ُب تنمية ربصيلهن الدراسي.

رم الذم ينص على : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة كعليو ًب رفض الفرض الصف      
)بُت متوسطات درجات آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب التحصيل البعدم عند مستويات ≥ 0.05( 

(التحليل، الًتكيب، التقوٙب )  لطالبات الصف الثا٘ب ثانوم (اؼبستول الثالث)، كقبوؿ الفرض البديل الذم ينص 
 متوسطات درجات آّموعتُت )بُت≥ 0.05على : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة( 

التجريبية كالضابطة ُب التحصيل البعدم عند مستويات (التحليل، الًتكيب، التقوٙب )  لطالبات الصف الثا٘ب 
 ثانوم( اؼبستول الثالث) لصاّب آّموعة التجريبية.

بعدم لبلختبار ) التإب يوضح الفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس الِكالشكل (     
 التحصيلي:
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) الفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم ؼبستويات التحليل كالًتكيب كالتقوٙب من ِشكل (
 االختبار التحصيلي

 

) التإب يوضح الفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم لبلختبار التحصيلي  ّكالشكل (
 ككل:

 

 
 ) الفركؽ بُت آّموعتُت التجريبية كالضابطة ُب القياس البعدم لبلختبار التحصيلي ككلّشكل (
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2كلتعرؼ حجم تأثَت تقنية الواقع االفًتاضي ُب تنمية التحصيل ًب استخداـ معادلة مربع إيتا (
ᶯ غبساب حجم (

 ، علما بأف:) لتعرؼ مستول حجم التأثَت لدل آّموعة التجريبيةdالتأثَت كمعادلة (

 ) تعٍت حجم التأثَت صغَتd) = (0.2قيمة (  

 ) تعٍت حجم التأثَت متوسط.d) = (0.5كقيمة ( 

 Kiess, 1989, p.445(318) تعٍت حجم التأثَت كبَت. كاييس d) = (0.8)كقيمة ( 

 

 ) التإب:ٓكجاءت النتائج كما ُب اعبدكؿ ( 

 تقنية الواقع االفًتاضي ُب تنمية التحصيل ) قيمة حجم التأثَت كمستواه لتأثَت استخداـٓجدكؿ (

 قيمة (ت) اؼبستويات
درجات 

 اغبرية
 dقيمة  قيمة مربع إيتا

مستول حجم 
 التأثَت

 كبَت 1.15 0.25 58 3.96 التحليل

 كبَت 0.97 0.19 58 3.73 الًتكيب

 كبَت 1.00 0.20 58 3.83 التقوٙب

 كبَت 1.38 0.32 58 5.23 الدرجة الكلية

 

2يتضح من اعبدكؿ السابق أف قيمة مربع إيتا (     
ᶯ) للمستويات 0.25 –0.19) غبجم التأثَت تراكحت بُت (

%) من تباين درجات الطالبات ُب القياس البعدم يعود ألثر  32) فبا يعٍت أف (0.32كبلغت للدرجة الكلية (
 استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب التدريس.

                                                           
318

 Kiess, H.O. (1989). statically concepts for the Behavioral Science. Canada Sydney Toronto:  Allyn & 

Bacon 
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) كىو حجم 1.38) للمستويات كبلغت للدرجة الكلية (1.15 – 0.97) بُت (dكما تراكحت قيمة (      
تأثَت كبَت يدؿ على فعالية استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب تدريس مقرر األحياء لدل طالبات الصف الثا٘ب 

 ثانوم (اؼبستول الثالث).

كبَت الستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي اتضح ُب تفوؽ آّموعة كأظهرت نتائج اختبار الفركض التأثَت ال     
التجريبية اليت ديرست باستخدامو على آّموعة الضابطة اليت ديرست بالوسائط اؼبتعددة ثنائية األبعاد (الطريقة 

 التقليدية) ُب التحصيل الدراسي دبستوياتو (التحليل كالًتكيب كالتقوٙب) كالدرجة الكلية.

 

 والتوصيات: الخاتمة

ُب ضوء النتائج اليت اسفرت عنها الدراسة اغبالية لوحظ أف تفوؽ آّموعة التجريبية ؼبميزات التدريس     
 باستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي التالية:

 تسهم ُب إعطاء معافو عميقة للمفهـو العلمي اؼبتاح ُب اتول التعليمي الذم طبقت عليو الدراسة. -1
 الطالبات على فهم اتول التعليمي الذم طبقة عليو الدراسة من صبيع أبعاده ككأنو كاقعان ملموسان.تساعد  -2
 تساعد الطالبات على ربط أجزاء اتول قيد الدراسة بعضو ببعض كاهباد الفركؽ بينو كربليلو كتركيبو كتقويبو. -3
 

 التوصيات:

ف تسهم ُب تطوير أساليب تدريس مقرر األحياء للصف ًب التطرؽ إٔب بعض التوصيات اليت من اؼبمكن أ     
 الثا٘ب ثانوم كىي كالتإب:

حث إدارات التعليم ُب صبيع اؼبناطق إٔب تعميم استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي كتوفَتىا ُب مراكز  -1
 مصادر التعلم ُب صبيع اؼبدارس.

الطالبات كتنمي ربصيلهن  حث اؼبعلمات على استخداـ التقنيات اغبديثة اليت تتناسب مع ميوؿ -2
 الدراسي.

تضمُت دركس تعليمية لتقنية الواقع االفًتاضي ُب كتب اغباسب اآلٕب؛ لتدريب الطالبات على  -3
 استخدامها.

عمل دكرات تدريبية ككرش عمل للمعلمات لتدريبيهن على طرؽ استخداـ كتفعيل تقنية الواقع  -4
 االفًتاضي ُب مقرر األحياء.
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ؼبعلمة ككراسة نشاط الطالبة ُب التخطيط لدركس أخرل مشأّة ُب مقرر األحياء االستفادة من دليل ا -5
 كتفعيل تقنية الواقع االفًتاضي فيها.

توسيع نطاؽ استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب مقررات أخرل؛ ّٔدؼ رفع مستول الطالبات  -6
 التحصيلي.

تح أفاؽ اؼبعرفة كالتفكَت كاألبداع لدل استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب األنشطة اإلثرائية؛ لتف -7
 الطالبات.

استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب ؾباالت عده داخل اؼبملكة العربية السعودية مثل التدريب اؼبهٍت  -8
 كالتقٍت كليس فقط ُب ؾباؿ التعليم.

 اؼبقًتحات 
ًتاضي ُب تنمية التحصيل الدراسي لدل نظران للنتائج اإلهبابية اليت حققها استخداـ تقنية الواقع االف          

 طالبات الصف الثا٘ب ثانوم، ًب طرح بعض اؼبقًتحات كىي كالتإب:

 دراسة استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي على مقررات دراسية أخرل، كتنمية أمباط ـبتلفة من التفكَت. -1
ة اؼبتوسطة كاؼبرحلة االبتدائية، دراسة استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي على مراحل دراسية ـبتلفة كاؼبرحل -2

 كرياض األطفاؿ.
ذبربة تدريس الطالبات اؼبوىوبات باستخداـ تقنية الواقع االفًتاضي كمقارنة نتائج استخدمها بنتائج  -3

 تدريسهن بالطرؽ التقليدية.
 الطبلب.دراسة استخداـ تقنية الواقع االفًتاضي ُب الكليات التقنية كالكشف عن أثر استخدامها لدل  -4
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 مجتمعات التعلم المهنٌة وأثرها على أداء المؤسسات التعلٌمٌة
Professional learning communities and their impact on the performance of educational 

institutions 

عائشت عًير يحًذ انوحشي
 

أسًاء عبذ انرحًٍ، 
 

 

 الملّخص
تقدـ منهجا إهبابيا لدفع ربسُت اؼبدرسة، كقد ذكرت األحباث عن ثقافات العمل التعاك٘ب كاثاره على تعلم ؾبتمعات التعلم اؼبهنية 

الطالب منذ شبانينات القرف العشرين، إذا كاف ىناؾ شيء اتفقت عليو األكساط البحثية فهو ىذا: اف النوع الصحيح لتعاكف 
كده على تعلم الطالب كاخبلقيات اؼبهنية مرتفع كعادة ما تكوف مرحبة ُب صبيع اؼبعلمُت اؼبستمر كاؼبنظم وبسن نوعية التعليم كمرد

السياقات. اما ؾبتمع التنمية اؼبهنية ُب مدرسيت بالرغم من كرش كحلقات االمباء اؼبهٍت اليت تعقد بشكل ركتيٍت اال اهنا غَت فعالو 
كإدارة اؼبعلمة األكٔب كانتهت بذلك، كعليو فاف انعكاس مثل  للتقليدية اليت تسَت عليها كاليت تتمثل ُب حضور اؼبعلمات للحلقة

ىذه اؼبمارسات غَت مؤثرة ُب تعلم الطلبة، كأنبية البحث يتمثل ُب رفع اؼبستول التحصيلي للطلبة، كاالرتقاء دبستول اؼبدرسة ُب 
ُب االمباء اؼبهٍت كربويلو أب تنمية مهنية اؼبسابقات العلمية كاألنشطة التعليمية كسبثلت أىداؼ البحث ُب ربسُت عملية اؼبمارسة 

باستخداـ ؾبتمعات التعلم اؼبهنية لتطوير اؼبؤسسة التعليمية (اؼبدرسة). كاتبع البحث اؼبنهج الوصفي حيث تكونت عينة البحث 
رسة طبلئع ) معلمة حلقة أكٔب من مد48) معلمة حلقة أكٔب  ُب ؿبافظة الظاىرة ، اما عينة البحث  فتكونت من (1320من (

ـ، كسبثلت أدكات البحث ُب استمارات ربليل الزيارات اإلشرافية اػباصة  2018/2019العلم دبحافظة الظاىرة للعاـ الدراسي 
باستمارات تطوير األداء اؼبدرسي كمن خبلؽبا ًب استقصاء جوانب التطوير من خبلؿ التكرارات كالتوصيات اؼبكتوبة ككانت ُب 

و: تنوع اسًتاتيجيات التدريس، كالثا٘ب: استخداـ مصادر التعلم، اما االدة الثانية فهي كانت ىي توزيع جانبُت اعبانب األكؿ ى
استبياف أصوؿ التدريس على اؼبعلمات كاألداة الثالثة اعبوالت التعليمية كمن خبلؿ ربليل األدكات أظهرت النتائج التالية :اف 

اؼبعلمات للعقلية النامية ُب التعزيز كالثانية قلة فبارسة اؼبعلمات اسًتاتيجية  الفقرات اليت حصلت على اقل فبارسة ىي استخداـ
التعلم الفوؽ معرُب كىي احدل اسًتاتيجيات التعلم النشط للقرف الواحد كالعشرين، كاالداة اك الدليل الثالث ىو اعبوالت 

ؽبا انو بالرغم من تأدية اؼبعلمات اغبصة بشكل جيد التعليمية حيث قاـ فريق التحالف باؼبدرسة ب جوالت تعليمية تبُت من خبل
اال انو يوجد بعض الطبلب مشتتُت االنتباه كيوجد بعضهم ذك مستويات ربصيلية متدنية ، كما أظهرت اعبولة التعليمية قلة 

لبة بُت الفصلُت من فبارسة اؼبعلمات السًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية بشكل جيد اك اؼبطلوب. كلقد ارتفعت متوسط ربصيل الط
 ( الفصل الثا٘ب). 86.4%  ( الفصل األكؿ ) أب 80

 ؾبتمعات التعلم اؼبهنية، أداء اؼبؤسسات التعليمية، اعبوالت التعليمية، اسًتاتيجية الفوؽ معرفية، العقلية النامية كلمات مفتاحية:

 

 
 

                                                           
 امعة العلـو اإلسبلمية اؼباليزيةج، طالبة دكتوراه ُب الًتبية، ك مديرة مدرسة، USIM 

 أستاذ مشارؾ بكلية اللغات جامعة العلـو اإلسبلمية اؼباليزية 

 



 

320 |  

 

2020لمبور الدولي  مؤتمر كواال    Kuala Lumpur Management & 

Education Confrence 2020 

Abstract 

Professional learning societies offer a positive approach to drive improvement of the school, and 

research has reported on cooperative work cultures and its effects on student learning since the eighties of the 

twentieth century, if there is something agreed upon by the research community, it is this: The correct type of 

continuous and organized teacher cooperation improves the quality of education and its return to learning 

Student and professional ethics are high and are usually profitable in all contexts. As for the professional 

development community in my school in spite of the workshops and professional development workshops that 

are held routinely, but it is not effective for the traditional that it is running on, which is represented in the 

presence of female teachers for the episode and the management of the first teacher and ended with that, and 

therefore the reflection of such practices is not affecting students ‟learning, and the importance of research It is 

to raise the achievement level of students, and to raise the level of school in scientific competitions and 

educational activities. The research followed the descriptive approach, where the research sample consisted of 

(1320) first-cycle teachers in Al-Dhahirah Governorate, while the research sample consisted of (48) first-cycle 

teachers from the School of Science in Al-Dhahirah Governorate for the academic year 2018/2019, and the 

research tools were in visit analysis forms Supervisory of school performance development forms, through 

which the aspects of development were examined through iterations and written recommendations, and they 

were on two sides, the first is: the diversity of teaching strategies, and the second: the use of learning resources, 

while the second period was the distribution of a questionnaire of teaching assets to teachers and the third tool. 

Through the analysis of the tools, the following results have been shown: The paragraphs that got the least 

practice are the use of parameters for the developing mindset in reinforcement and the second is the lack of 

practice of teachers the strategy of super-knowledge is one of the active learning strategies for the twenty-first 

century, and the tool or the third guide is the educational tours where the alliance team The school has 

educational tours that show that although the class teachers perform well, there are some students who are 

distracted and some of them have low achievement levels. The educational tour also showed the lack of teachers 

practicing the above-knowledge teaching strategy well or required. The average student achievement between 

the two semesters increased from 80% (first semester) to 86.4 (second semester). 

Keywords: professional learning societies, the performance of educational institutions, educational 

tours, epistemic strategy, developing mindset. 

 

 اؼبقدمة
ؾبتمعات التعلم اؼبهنية أحد األساليب الواعدة لتحسُت النظم التعليمية، كركيزة أساسية ُب برامج التطوير  تعترب

كالتنمية اؼبهنية للمعلم، كاليت تطور مفهومها منذ التسعينات باعتبار اؼبدرسة آّتمع كالوحدة الرئيسة ُب إحداث 
يم كالتعلم كالثقافة اؼبدرسية. فمن خبلؿ تصميم ؾبتمعات التحوالت الفعالة، ككسيلة منهجية لتحسُت أداء التعل

التعلم اؼبهنية باإلمكاف التغلب على ثقافة االنعزاؿ كذبزيئ عمل اؼبعلمُت كاالنفراد. إذ بينت عدد من الدراسات 
أف أنبية التعاكف بُت اؼبعلمُت كأثره على الرضى الوظيفي كشعورىم باؼبسؤكلية كبو تعلم الطبلب، إضافةن إٔب 

اؼبعارؼ كاؼبهارات اغباظبة ُب التعلم تكمن ُب خربات اؼبعلمُت كفبارساهتم كليس ُب الكتب كاؼبراجع. كىذا يتطلب 
 فتح قنوات االتصاؿ بُت اؼبعلمُت لتبادؿ األفكار كتشاركها لتسهم ُب تطوير اؼبهارات كاؼبعارؼ لدل اؼبعلمُت.

وم الذم أكد على التعلم اعبماعي، إضافةن إٔب تعود جذكر فكرة ؾبتمعات التعلم إٔب فلسفة جوف دي
ظهور نظريات التعلم التعاك٘ب كفرؽ العمل، اليت أغنت مفهـو ؾبتمعات التعلم الذم برز لتعزيز اؼبفاىيم اؼبشًتكة 

ىو  “بيًت سينج”كربقيق التآزر كاؼبشاركة كالتوافق بُت اعبهد الفردم كاعبماعي لتحقيق االنسجاـ كالتكامل. كيعد 
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ؤسس ؼبنظمات التعلم كالذم أكد على أنبية ؾبتمعات التعلم ُب اؼبدارس. كظهر مفهـو ؾبتمعات التعلم ُب اؼب
أكاخر شبانينات القرف العشرين كُب بداية القرف اغبادم كالعشرين، بتحوؿ العآب من ؾبتمع الصناعة إٔب ؾبتمع ما 

ا التحوؿ اؼبتسارع يتطلب من اإلنساف اؼبعاصر أف بعد الصناعة، كمن ؾبتمع اؼبعلومات، إٔب ؾبتمع اؼبعرفة، كىذ
 يكوف منخرطان باستمرار ُب صباعات التعلم، كأف يتعلم اإلنساف ؿبتول فاعبل كيتعلم كيف يتعلم.

يتضمن مفهـو ؾبتمعات التعلم اؼبهنية مبدأ التعلم الذم يدفع اؼبدرسة كبو التقدـ الدائم، كىذا ما 
بأف ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت عبارة عن ؾبموعة من اؼبهنيُت داخل ) Horde، 1997أشارت إليو ىودر (

اؼبدرسة، يعملوف ُب ؾبموعة كاحدة، كيسعوف لتحقيق ىدؼ التعلم، كىذا التعلم قائم على دراسة كزبطيط كليس 
نة، ق). فمجتمعات التعلم اؼبهنية عبارة عن ؾبموعة من األفراد اؼبنتمُت إٔب نفس اؼبه1439عشوائيا. (اؼبطَتم، 

يلتفوف حوؿ رؤية كرسالة كاحدة تًتجم إٔب أىداؼ مشًتكة، ٍب وبولوف األىداؼ إٔب مهاـ، يتم تنفيذىا بصورة 
تعاكنية كبركح من اؼبسؤكلية اؼبشًتكة بينهم، من خبلؿ أكعية متعددة تتيح تبادؿ اػبربات كاكتساب أفضل 

كوف تعلم الطالب بؤرة الًتكيز لعمل ؾبتمعات اؼبمارسات كمعاعبة الصعوبات كالتحديات اليت تواجو عملهم، كي
التعلم للمدرسُت الذين ينخرطوف ُب عملية منهجية مستمرة ُب دكرات متكررة من البحث االستقصائي كاإلجرائي 
لتحديد توقعاهتم من تعلم صبيع الطبلب، ككيفية تقييم مدل تعلمهم، كتطوير اؼبدخبلت البلزمة ؼبساعدة 

صعوبات التعلم، األمر الذم يساعد على توجيو إمكانات اؼبدرسة لغايتها األساسية الطبلب الذين يواجهوف 
 ـ)2011ق) (مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج، 1436كىي ربسُت تعلم الطبلب. (تطوير، 

)) ؾبتمعات التعلم اؼبهنية بأهنا: "آّتمع الذم يكوف فيو اؼبعلموف Hord, 1997ىوارد (عرفت 
ُب سعى دائم للمشاركة ُب التعلم، كالبناء على ىذا التعلم، ّٔدؼ تعزيز فاعليتهم اؼبهنية، دبا يعود كإدارة اؼبدرسة 

 بالفائدة على الطبلب، كىو ما يبكن تسميتو دبجتمعات التطوير كالبحث اؼبستمر".

 

اعبماعة كالذم ـ) تعريفان ّٓتمع التعلم بأنو "اعبو العاـ ايط ب2007كما حدد معجم اؼبصطلحات اإلدارية (
يشارؾ فيو كل العاملُت ُب اؼبسئولية ذباه تعليم بعضهم البعض كربسُت األداء كاؼبشاركة بشكل عملي ُب ربقيق 

 ذلك".

تشَت إحدل الدراسات إٔب تعريف شامل ّٓتمعات التعلم اؼبهٍت بأهنا تلك آّتمعات اليت تتكوف من 
كنوف ُب ربديد جوانب القوة لدل كل فرد كاستثمارىا، ؾبموعة من األفراد يشًتكوف ُب ىدؼ كاحد، كيتعا
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كوبًتموف تنوع اآلراء، كيدعموف فرص التعلم بفاعلية، األمر الذم يؤدم إٔب توفَت بيئة متعاكنة نشطة، كتنمية 
 ).Sue,et al,2003قدرات عالية لدل صبيع األعضاء، كإمكانية إنتاج معارؼ جديدة كالعمل على تبادؽبا (

) بأهنا "صباعة صغَتة نسبيان يبكن أف تشمل طبلبان كمدرسُت كإداريُت 2007وف كوكس (كيعرفها ملت
 كغَتىم فبن لديهم إحساس كاضح بالعضوية، كأىداؼ مشًتكة، كفرصة للتفاعل الشامل كجهان لوجو".

) بأهنا "ؾبموعة من األفراد يكونوف فريقان، Ron Cormier, 2009بينما يعرفها ركف كورمر (
ف معان لتحقيق التحسُت اؼبستمر، كذلك لتلبية احتياجات اؼبتعلم من خبلؿ رؤية مشًتكة تركز على كيتعاكنو 
 اؼبنهج".

) ؾبتمع التعلم بأنو صباعة من األفراد لديهم اىتمامات Thomas, 2008كيعرؼ توماس (
آّاؿ من خبلؿ كمشكبلت كانفعاالت مشًتكة حوؿ موضوع أك ؾباؿ معُت، كيعمقوف معارفهم كخرباهتم ُب ىذا 

 التفاعل اؼبستمر.

) ُب أكاخر شبانينيات القرف اؼباضي Learning Organizationكقد ظهر مفهـو منظمة التعلم (
) بأهنا اؼبنظمة اليت تتسع فيها قدرات األفراد Joyce, 2004ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية، كعرفها جويس (

فيها تنمية أمباط جديدة من التفكَت، كيتحرر فيها الطموح اعبماعي،  بصفة مستمرة لتحقيق النتائج اؼبرغوبة، كيتم
كيتعلم فيها األفراد باستمرار كيف يتعلموف معان بصورة صباعية، كعندما حبث الًتبويوف تلك الفكرة كنشرهتا 

 الصحف كآّبلت الًتبوية ربوؿ اؼبصطلح إٔب ؾبتمع تعلم.

س ىناؾ تعريف ؿبدد ؽبا، فمجتمعات التعلم قد ىبتلف كنظران غبداثة مصطلح ؾبتمعات التعلم، فلي
تفسَتىا باختبلؼ السياؽ الذم تفسر فيو، غَت أنو يبدك أف ىناؾ إصباعان كاسعان على أف اؼبقصود ّٔذه آّتمعات 
ىو قياـ ؾبموعة من الناس يعملوف بشكل صباعي دبشاركة بعضهم البعض ُب فبارساهتم، كالبحث الناقد ُب ىذه 

ات، كذلك بطريقة تتسم باالستمرارية كالتعاكنية كالتأملية كاالستيعاب كالتوجيو التعليمي، كالدفع كبو اؼبمارس
 التحسُت كالنمو.

)) أف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ىي تلك آّتمعات اليت تسعى اؼبدارس (Stoll, 2006كيرل ستوؿ 
 ـ مع ىذه العمليات.لوضع األسس البلزمة لتسهيل عملية التعلم، كتكيف نفسها لتتبلء

) أنبية أف تصبح اؼبدارس ؾبتمعات للتعلم، كإذا أرادت Christopher,2008كلقد أيٌد كريستوفر (
ذلك فعليها أف تطور ىياكل كعمليات ابتكارية سبكنها من تنمية القدرة اؼبهنية على التعلم، كاالستجابة السريعة 
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ّٔا، كتعتمد تلك آّتمعات على الرؤية اعبماعية اؼبشًتكة، كالعبلقات كاؼبرنة لبيئاهتا اؼبتغَتة اليت ال يبكن التنبؤ 
 القيمة اليت هتتم بالرعاية كالتنمية اؼبستمرة ؼبواردىا البشرية من أجل ربقيق التحسُت اؼبستمر.

كإذا كانت اؼبدرسة ترغب ُب التحوؿ إٔب ؾبتمع تعلم مهٍت، فعليها أف تسعى لضماف التعلم الفعاؿ لكل من 
بلب كالعاملُت ّٔا، كعلى قادهتا تبٌت مبطان قياديان يسهم ُب ربويل اعبميع إٔب متعلمُت (من طبلب كمعلمُت الط

كىيئة إدارية)، كعليهم كذلك االىتماـ بآراء كل فرد، كإشراؾ اعبميع ُب عمليات صنع القرار، كيعٍت ذلك 
 ثقافة تعاكنية داعمة. اؼبشاركة النشطة من اعبميع، كربمل كل فرد مسئولية التعلم ُب ظل

 مشكلة البحث:

إف ؾبتمعات التعلم تعمل على تيسَت التعلم لكافة أعضائها، كتغَت ذاهتا بصفة مستمرة، حيث يتعلم 
فيها األفراد من خبلؿ اػبربة كالتأمل، كتتعلم فيها اعبماعات من خبلؿ تبادؿ اػبربات الفردية، كتتعلم فيها 

) أنبية أف Christopher,2008الفردية كاعبماعية. كلقد أيٌد كريستوفر ( اؼبنظمات من خبلؿ تبادؿ اػبربات
تصبح اؼبدارس ؾبتمعات للتعلم، كإذا أرادت ذلك فعليها أف تطور ىياكل كعمليات ابتكارية سبكنها من تنمية 

ّٔا، كتعتمد تلك آّتمعات  القدرة اؼبهنية على التعلم، كاالستجابة السريعة كاؼبرنة لبيئاهتا اؼبتغَتة اليت ال يبكن التنبؤ
على الرؤية اعبماعية اؼبشًتكة، كالعبلقات القيمة اليت هتتم بالرعاية كالتنمية اؼبستمرة ؼبواردىا البشرية من أجل ربقيق 

 التحسُت اؼبستمر.

كإذا كانت اؼبدرسة ترغب ُب التحوؿ إٔب ؾبتمع تعلم مهٍت، فعليها أف تسعى لضماف التعلم الفعاؿ لكل 
الطبلب كالعاملُت ّٔا، كعلى قادهتا تبٌت مبطان قياديان يسهم ُب ربويل اعبميع إٔب متعلمُت (من طبلب كمعلمُت من 

كىيئة إدارية)، كعليهم كذلك االىتماـ بآراء كل فرد، كإشراؾ اعبميع ُب عمليات صنع القرار، كيعٍت ذلك 
ظل ثقافة تعاكنية داعمة. كأكد حبث ليتل  اؼبشاركة النشطة من اعبميع، كربمل كل فرد مسئولية التعلم ُب

) على أنبية قياـ اؼبعلمُت بعمل مشًتؾ حقيقي، يركز على اىداؼ تعلم مشًتكة كاضحة' فبا يؤدم أب 1990(
) 1989زيادة ثقة اؼبعلم كإهباد حلوؿ تعليمية أكثر قباحا كربقيق مكاسب ُب ربصيل الطلبة. ككجد ركز ىولتز (

 ر ثقة اؼبعلم ُب قدراهتم عندما كانت بيئات تدريسية تعاكنية.اف اؼبعلمُت كانوا أكث

أما ؾبتمع التنمية اؼبهنية ُب مدرسيت بالرغم من كرش كحلقات االمباء اؼبهٍت اليت تعقد بشكل ركتيٍت اال 
انتهت اهنا غَت فعالو للتقليدية اليت تسَت عليها كاليت تتمثل ُب حضور اؼبعلمات للحلقة كإدارة اؼبعلمة األكٔب ك 

بذلك، كعليو فاف انعكاس مثل ىذه اؼبمارسات غَت مؤثرة ُب تعلم الطلبة، كمن ىنا ارتأيت ربسُت عملية 
 اؼبمارسة ُب االمباء اؼبهٍت كربويلو أب تنمية مهنية باستخداـ ؾبتمعات التعلم اؼبهنية.
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 أىداف البحث:

ارات اإلشراقية لكل مادة على حدة، كتطبيق كبناء على ما أظهرتو االدلة اؼبتمثلة ُب ربليل استمارات الزي
 استبانة أصوؿ التدريس، كاعبوالت التعليمية فتم كضع ىدفُت للتنمية اؼبهنية كىي كالتإب:

 %90اف تستخدـ اؼبعلمات أساليب تنمية العقلية النامية لدل الطبلب بنسبة 

 %90فية بنسبة اف تطبق اؼبعلمات ُب اغبصة الدراسية اسًتاتيجية التعلم الفوؽ معر  

 كتتفرع من األىداؼ الرئيسة أىداؼ فرعية للبحث سبثلت ُب:

 دمج التعلم ُب كل عمل يقـو بو الطلبة. .1
 تشجيع كمكافأة التعلم من أجل التعلم ذاتو. .2
 دعم العمل الفريقي كاإلبداع كالتمكُت كاعبودة. .3
 توافر الثقة ُب العاملُت كتشجيعهم على حضور الدكرات اليت وبتاجوهنا. .4
 تعلم األفراد أصحاب اؼبناصب اؼبختلفة من األقساـ اؼبختلفة بصورة صباعية. .5

كيشَت ذلك إٔب مدل اىتماـ ؾبتمع التعلم بقيمة التعلم، حيث تتيح فرص التعلم عبميع أعضائها على 
ؾبتمع اختبلؼ مستوياهتا الوظيفية كُب صبيع فبارساهتم كُب كل األكقات حبيث يصبح جزءان ال يتجزأ من ثقافة 

 التعلم ذاتو.

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

 

بناءن على أنبية ؾبتمعات التعلم اؼبهنية كدكرىا ُب التطوير كاإلصبلح اؼبدرسي، يسعى البحث إٔب ربقيق األىداؼ 
 التالية:

 مفهوم مجتمعات التعلم المهنية

 أنواع مجتمعات التعلم المهنية

 المجتمعات المهنية في المدارس

 يادةالق
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 كيفية قيادًة المجتمعات المهنية

 أنواع مجتمعات التعلم المهنية

تأخذ ؾبتمعات التعلم أكعية ـبتلفة ُب تشكيلها، فيمكن أف تكوف فريقان لتقدٙب الدعم للطبلب الذين 
اؼبشرؼ يواجهوف ربديا ُب التعلم كالتحصيل، كيبكن أف تكوف شبكة من اؼبعلمُت اؼبتميزين ُب مهارة ؿبددة ينسق 

الًتبوم عملهم لتقدٙب الدعم ألقراهنم فيما ىبص تلك اؼبهارة. كسبارس ؾبتمعات التعلم عملها من خبلؿ عدة 
الربامج  –اؼبؤسبرات كالندكات اؼبتخصصة  –كرش العمل كحلقات النقاش  -أكعية منها: (التدريب اؼبباشر

ؾبموعات  –الشبكات اؼبهنية  –ة اؼبهنية التوأم –التدريب باألقراف  –البحوث اإلجرائية  –األكاديبية 
 التخصص).

 كما يبكن تصنيف ؾبتمعات التعلم حسب ؿبور اىتمامها على النحو اآلٌب:

 ؾبتمع يركز على الطالب: يبحث ُب تعلم الطالب ُب أكثر من مادة دراسية.•

 ؾبتمع يركز على اؼبادة الدراسية: كيبحث ُب تطوير أفضل فبارسات تعلم اؼبادة.•

 )1436ـ) (تطوير، 2017تمع تربوم: يركز على قضايا تطوير العمل الًتبوم ُب اؼبدرسة كخارجها. (توفيق،ؾب•

 المجتمعات المهنية في المدارس

كيقصد دبدخل ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت ربويل اؼبدرسة من النمط التقليدم اؼبقتصر على التعليم فقط، إٔب 
يسود فيها ثقافة التعاكف كالدعم اؼبهٍت اؼبستند على اػبربات الًتبوية، منظمة تربوية متعلمة هتيئ بيئة للتعلم 

,  2010,  36كتشجع اؼببادرات الًتبوية النوعية بُت أفرادىا سواء كانوا قيادات أـ معلمُت أـ طبلب (
Caine حيث تتميز ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ذات األداء العإب دبجموعة من السمات كىي: كجود رؤية .(

سالة كقيم كأىداؼ مشًتكة تركز صبيعها على تعلم الطبلب، كثقافة صباعية ترتكز على التعلم، كالبحث كر 
اعبماعي عن أفضل اؼبمارسات، كالتعلم عن طريق العمل، كااللتزاـ بالتحسُت اؼبستمر، مع الًتكيز على النتائج، 

ؽبم من مدارس تقليدية إٔب مدارس يقاـ فيها كتعد ىذه السمات أفكاران تساعد على تركيز انتباه اؼبربُت عند ربوٌ 
 )۸۰، ۸۰۰۲ؾبتمعات التعلم اؼبهنية (دكفور، ريتشارد، إيكر، 

بناء على ما سبق فإف آّتمعات اؼبهنية للتعلم يبكن أف تصبح مدخبلن قويان إٔب التنمية اؼبهنية كاسًتاتيجية 
فعالة لتغيَت كتطوير اؼبدارس. فقد أثبتت التجارب كاؼبمارسات الًتبوية أف اإلصبلح التعليمي الذم يفرض على 

ة منو، فاإلصبلحات اليت توضع من قبل اؼبسئولُت، ٍب النتائج اؼبرجو  –غالبان  –اؼبدرسة من خارجها، ال وبقق 
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تطبق على اؼبدارس دكف مراعاة للتفاكت فيما بينها ُب اإلمكانات اؼبادية كالبشرية كالبٌت التنظيمية، ككذلك مدل 
استعداد اؼبدارس لتطبيقها، كمدل ربمس العاملُت ّٔا لتقبلها كدعمها، كلها أمور تؤثر بدرجة كبَتة على قباح 

ذه اإلصبلحات. كلقد أدل اإلخفاؽ اؼبتتإب لئلصبلحات التعليمية اليت تفرض على اؼبدرسة من خارجها من ى
ناحية، إٔب جانب عجز اؼبدرسة التقليدية عن التحوؿ من النموذج التقليدم السائد إٔب مبوذج اؼبعلومات كاؼبعرفة 

صبلحي جديد، ينبع من داخل اؼبدرسة من ناحية أخرل، أدل ذلك إٔب ضركرة التفكَت ُب مدخل تطويرم إ
ذاهتا. كتربز ؾبتمعات التعلم كفلسفة تعليمية كمشركع تطويرم إصبلحي، ىبطط لو من داخل اؼبدرسة، على ضوء 
رؤية كرسالة اؼبدرسة ذاهتا، كطبيعة اإلمكانات اؼبادية كالبشرية اؼبتاحة، كذلك من خبلؿ العمل اعبماعي اؼبشًتؾ، 

. كيشَت كل من Morrissey, 2000الطبلب كاؼبعلمُت كإدارة اؼبدرسة كآّتمع الي ( ( كالتعاكف اؼبثمر بُت
سياقان كبيئة حية “ـ) إٔب أف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ُب مدرسة ما سبثل 2008ريتشارد دكفور كركبرت إيكر(

مارسات، كتبادؿ اآلراء ، حيث يشًتؾ اؼبعلموف كاؼبدراء كاآلباء ُب صنع القرارات، كالتعاكف ُب اؼب”كمثمرة
كاػبربات، فبا يعزز كوبسن تعلم التبلميذ، إال أف ربوؿ اؼبدارس من النمط التقليدم اؼبألوؼ إٔب مبط ؾبتمعات 

 التعلم اؼبهنية غَت اؼبألوؼ ليس باألمر اليسَت، كلكنو يتطلب تغيَتان جوىريان ُب ىيكل اؼبدرسة.

كإمبا  –كما كانت من قبل   –فإهنا ال تصبح بيئة منغلقة  –فعل بال –كعندما تتحوؿ اؼبدرسة إٔب ؾبتمع تعلم 
تنفتح اؼبدرسة كمجتمع تعلم على غَتىا من ؾبتمعات التعلم الية كالعاؼبية، كيصبح أماـ اؼبدرسة مباذج متعددة 

ن اؼبعلمُت من ؾبتمعات التعلم، يبكن أف تتأسى ّٔا كتستفيد من خرباهتا، فتتسع بيئة التعلم، فيكوف بإمكاف كل م
كاؼبتعلمُت داخل اؼبدرسة كمجتمع تعلم أف يتواصلوا مع زمبلئهم ُب ؾبتمعات التعلم األخرل، كيتبادلوا معهم 

 اؼبعارؼ كاػبربات، األمر الذم هبعل بيئة التعلم بيئة فبتدة ال حدكد ؽبا.

تشاران كاسعان خبلؿ العقدين لذا أصبحت ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اذباىان عاؼبيان إلصبلح التعليم، كانتشرت ان
اؼباضيُت، كأصبحت سبثل ظاىرة تربوية ُب كثَت من آّتمعات مثل الواليات اؼبتحدة األمريكية كاؼبملكة اؼبتحدة 
ككندا كأسًتاليا كفرنسا كأؼبانيا.. كالصُت كغَتىا من الدكؿ. كمن اعبدير بالذكر أف عملية ربويل اؼبدرسة إٔب ؾبتمع 

على مدل توافر النمط القيادم الذم يسمح بتنمية القدرات القيادية لدل العاملُت، تعلم مهٍت تتوقف 
كمشاركتهم ُب عمليات صنع القرار كتوزيع األنشطة القيادية عليهم كفبارستهم ؽبا، كحثهم على التعلم بصورة 

غب ُب التحوؿ إٔب كانت اؼبدرسة تر   , فإذا2004,صباعية تعاكنية من خبلؿ فرؽ العمل. كيؤكد كل من بيًت كدؾ
ؾبتمع تعلم مهٍت، فعليها أف تسعى لضماف التعلم الفعاؿ لكل من طبلّٔا كالعاملُت ّٔا، كعلى قادهتا تبٌت مبطان 

 قياديان يسهم ُب ربويل اعبميع إٔب متعلمُت (من طبلب كمعلمُت كىيئة إدارية).
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لو من داخل اؼبدرسة، على  كتربز ؾبتمعات التعلم كفلسفة تعليمية كمشركع تطويرم إصبلحي، ىبطط
ضوء رؤية كرسالة اؼبدرسة ذاهتا، كطبيعة اإلمكانات اؼبادية كالبشرية اؼبتاحة، كذلك من خبلؿ العمل اعبماعي 

. كيشَت  Morrissey, 2000اؼبشًتؾ، كالتعاكف اؼبثمر بُت الطبلب كاؼبعلمُت كإدارة اؼبدرسة كآّتمع الي ( (
سياقان كبيئة “ـ) إٔب أف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ُب مدرسة ما سبثل 2008إيكر(كل من ريتشارد دكفور كركبرت 

، حيث يشًتؾ اؼبعلموف كاؼبدراء كاآلباء ُب صنع القرارات، كالتعاكف ُب اؼبمارسات، كتبادؿ اآلراء ”حية كمثمرة
ألوؼ إٔب مبط ؾبتمعات كاػبربات، فبا يعزز كوبسن تعلم التبلميذ، إال أف ربوؿ اؼبدارس من النمط التقليدم اؼب

التعلم اؼبهنية غَت اؼبألوؼ ليس باألمر اليسَت، كلكنو يتطلب تغيَتان جوىريان ُب ىيكل اؼبدرسة. كعندما تتحوؿ 
كإمبا تنفتح اؼبدرسة   –كما كانت من قبل   –فإهنا ال تصبح بيئة منغلقة  –بالفعل  –اؼبدرسة إٔب ؾبتمع تعلم 

ات التعلم الية كالعاؼبية، كيصبح أماـ اؼبدرسة مباذج متعددة من ؾبتمعات كمجتمع تعلم على غَتىا من ؾبتمع
التعلم، يبكن أف تتأسى ّٔا كتستفيد من خرباهتا، فتتسع بيئة التعلم، فيكوف بإمكاف كل من اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت 

لوا معهم اؼبعارؼ داخل اؼبدرسة كمجتمع تعلم أف يتواصلوا مع زمبلئهم ُب ؾبتمعات التعلم األخرل، كيتباد
كاػبربات، األمر الذم هبعل بيئة التعلم بيئة فبتدة ال حدكد ؽبا. لذا أصبحت ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اذباىان عاؼبيان 
إلصبلح التعليم، كانتشرت انتشاران كاسعان خبلؿ العقدين اؼباضيُت، كأصبحت سبثل ظاىرة تربوية ُب كثَت من 

ة األمريكية كاؼبملكة اؼبتحدة ككندا كأسًتاليا كفرنسا كأؼبانيا.. كالصُت كغَتىا من آّتمعات مثل الواليات اؼبتحد
الدكؿ. كمن اعبدير بالذكر أف عملية ربويل اؼبدرسة إٔب ؾبتمع تعلم مهٍت تتوقف على مدل توافر النمط القيادم 

قرار كتوزيع األنشطة القيادية الذم يسمح بتنمية القدرات القيادية لدل العاملُت، كمشاركتهم ُب عمليات صنع ال
عليهم كفبارستهم ؽبا، كحثهم على التعلم بصورة صباعية تعاكنية من خبلؿ فرؽ العمل. كيؤكد كل من بيًت كدؾ 
فإذا كانت اؼبدرسة ترغب ُب التحوؿ إٔب ؾبتمع تعلم مهٍت، فعليها أف تسعى لضماف التعلم الفعاؿ لكل من 

ا تبٌت مبطان قياديان يسهم ُب ربويل اعبميع إٔب متعلمُت من طبلب كمعلمُت كىيئة طبلّٔا كالعاملُت ّٔا، كعلى قادهت
 Peter. E and Dick. W, 2004إدارية). 

نظران لبلذباىات اغبديثة ُب ربويل اؼبؤسسات التعليمية إٔب مدارس تتبٌت ؾبتمعات التعلم اؼبهنية كمدخل 
التطبيق ، فقد تبنت كثَت من الدكؿ ىذا اؼبدخل ( عبابنة ،  للتطوير دبعاكنة اؼبديرين كالعاملُت باؼبدارس على

) مع االىتماـ بدكر كافة العاملُت باؼبدرسة ُب تغيَت الثقافة من العزلة إٔب التعاكف كإهباد فرص  ۲۸،  ۸۰۰۲
)كما أف اغباجة   Mohabir,  2009,  9متنوعة لتشجيع اؼبعلمُت باؼبدرسة على التفاعل كالتطوير اؼبهٍت ( 

ٔب اإلمباء اؼبهٍت حاجة قائمة باستمرار ، نظرنا ألف اؼبعلم ال يبكن أف يعيش مدل حياتو ، دبجموعة ؿبددة من إ
اؼبعارؼ كاؼبهارات ، كُب ظل التقدـ اؼبعرُب اؽبائل الذم يتميز بو العصر اغبإب ؛ أصبح من الضركرم أف يعمل 
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كاالذباىات اغبديثة ُب طرائق التعليم كتقنياتو ، كمن ٍب اؼبعلم على تنمية مهاراتو كمعارفو مع ذبديد اؼبعلومات 
يكوف التعليم بالنسبة للمعلم عملية مبو مستمرة كمتواصلة كمتجددة  باألضافة إٔب ذلك فإف ىناؾ صعوبة ُب 
إعداد اؼبعلم الذم يصلح للزمكنة الزماف كاؼبكاف ) خاصة ُب ظل ثورة التكنولوجيا كاؼبعلومات ، كمن ىنا بات 

مباء اؼبهٍت أكثر ضركرة من أجل توفَت اػبدمة الًتبوية البلزمة للمعلم ، كاليت تتضمن تزكيد اؼبعلم باؼبهارات اإل
كاؼبعارؼ اؼبتجددة ُب ؾباالت العملية الًتبوية ، كباؼبستجدات ُب أساليب كتقنيات التعليم كالتعلم ، كتدريبو عليها 

جديد ُب النمو اؼبهٍت من تطورات تربوية كعلمية ، كمن ٍب رفع  كإجراء البحوث اإلجرائية ، كاستيعاب كل ما ىو
أداء اؼبعلمُت كإنتاجيتهم من خبلؿ تطوير كفايتهم التعليمية جبانبيها اؼبعرُب كالسلوكي " األدائي " . كقد أقيم عدد 

اؼبهنية ُب اؼبدارس, من اؼبشركعات كالربامج ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت هتدؼ إٔب تطوير ؾبتمعات التعلم 
2000  ,Wald&Casselberry( 

حيث اىتمت ىذه اؼبشاريع دبجموعة من  'مثل: مشركع اؼبدرسة الثانوية للتنمية اؼبهنية، كمشركع إعادة التنظيم
 اؼبمارسات اؼبهنية منها:

 إحداث تغيَت ُب العاملُت باؼبدرسة. - 1

 االىتماـ بعمق اؼبعرفة اؼبهنية -2

 على العمل التعاك٘ب. تعزيز القدرة -3

 زيادة القدرة على التفكَت اعبماعي - 4

االىتماـ باؼبمارسات اؼبهنية من خبلؿ استخداـ اسًتاتيجيات تتبلءـ مع الطبلب. كإقليميان قامت اؼبملكة  - 5
يم العاـ العربية السعودية بعمل برنامج يهتم دبجتمعات التعلم اؼبهنية كمشي دبشركع اؼبلك عبد ا لتطوير التعل

(امبوذج تطوير اؼبدارس) الذم يعتمد أساسان على تبٍت مفهـو ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت كالذم تتضح أىم ظباتو كما 
 كردت باؼبشركع

 زبطط ذاتيا كفق احتياجاهتا كتطلعاهتا. - 1

 تتأمل فبارساهتا اؼبهنية كتتفحص نتائجها -2

كنو كما يسعوف إٔب ربقيقو ككيفة الوصوؿ اليو ككيفية قياس يلتـز أفرادىا دببادئ إرشادية تعرب عما يعتقد - 3
 مقدار ربققو.
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 تطلق طاقات منسوبيها الكامنة للتأثَت ُب أداء افرادىا عرب قنوات كطرؽ إبداعية. - 4

 توفر فرص التعلم كالتدريب اؼبستمر لكل العاملُت فيها كتنميتهم مهنيان. - 5

 اؼبشاركة الفعالة من صبيع افرادىا ُب كل نشاطاهتا. تشجيع العمل اعباد اؼبتميز كربفيز - 6

 إهنا بيت خربة تتسم بثقافة فريدة كفبارسات نوعية سبيزىا عن غَتىا من اؼبدارس. - 7

 التطلع كبو آفاؽ تربوية رحبة كفرص جديدة كفق تأملها لتجارّٔا كمستول رضا اؼبستفيد منها.  - 8

 عمليات صنع كازباذ القرارات كسرعة االستجابة كاالبتكار.  -9

كانعكس ىذا التغَت على النظم التعليمية كافة، فأصبح لزامان على ىذه النظم أف تتغَت كفق معطيات 
العصر اعبديد، كأف تستحدث من اإلجراءات الداخلية ما يؤدم إٔب التطوير اؼبستمر ُب كافة عناصر اؼبؤسسات 

. كمن بُت ؾباالت التطوير ُب النظم التعليمية االىتماـ باألداء اؼبدرسي؛ ؼبا لو من أثر ُب ربقيق ـبرجات التعليمية
التعليم كالتعلم اؼبنشودة، كيعد مفهـو ؾبتمعات التعلم اؼبهنية أحد اؼبفاىيم اغبديثة ُب تطوير األداء اؼبدرسي، 

عات تعٌلم مهنية، ليكوف اؽبدؼ من أنشطتها تنمية قدرات كأحد آليات التغيَت اؼبخطط التحويل اؼبدارس إٔب ؾبتم
). كيقصد دبدخل ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت 20, ص۸ْ۲۸اؼبعلمُت كربسُت مستويات تعلم الطبلب، (السحيبا٘ب، 

ربويل اؼبدرسة من النمط التقليدم اؼبقتصر على التعليم فقط ، إٔب منظمة تربوية متعلمة هتيئ بيئة للتعلم يسود 
ثقافة التعاكف كالدعم اؼبهٍت اؼبستند على اػبربات الًتبوية ، كتشجع اؼببادرات الًتبوية النوعية بُت أفرادىا سواء  فيها 

،حيث تتميز ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ذات األداء  Caine, 2010,  36كانوا قيادات أـ معلمُت أـ طبلب ( 
كأىداؼ مشًتكة تركز صبيعها على تعلم الطبلب ،  العإب دبجموعة من السمات كىي : كجود رؤية كرسالة كقيم

كثقافة صباعية ترتكز على التعلم ، كالبحث اعبماعي عن أفضل اؼبمارسات ، كالتعلم عن طريق العمل ، كااللتزاـ 
بالتحسُت اؼبستمر ، مع الًتكيز على النتائج ، كتعد ىذه السمات أفكاران تساعد على تركيز انتباه اؼبربُت عند 

،  ۸۰۰۲م من مدارس تقليدية إٔب مدارس يقاـ فيها ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ( دكفور ، ريتشارد ، إيكر ، ربٌوؽب
) كتستطيع اؼبدرسة إدارة تطوير عمليات التعليم كالتعلم كفق ىذا النسق ، كذلك ألف التعلم اعبيد يعتمد  ۸۰

اعي كفق رؤية كقيم مشًتكة كمن قبل أشخاص على البحث كاالطبلع الدائم كاؼبستمر ، كإذا ًب التعٌلم بشكل صب
ُب خربة ُب ؾباؿ التخصص كعلى اتصاؿ بقاعدهتم اؼبعرفية ، فإهنم يشكلوف ؾبتمعات تعلم مهنية ( دكفور ، 

، كُب ىذا الصدد أشارت بعض الدراسات العربية كاألجنبية مثل دراسة ( حيدر  ۸۰۰۲ريتشارد ، إيكر ، 
  ( Mohabir,  2009ـ ) ، (  ۸۰۰۲، إيباف زغلوؿ راغب  ـ ) ، ( أضبد ۸۰۰4كاؼبصيلحي ، 
) إٔب أنبية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ُب اؼبدارس ، كأنبية قياـ العاملُت باؼبدرسة ُب نشر  ۸۲۲۸،السحيبا٘ب ، 
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ثقافة ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ، كقد كشفت نتائج تلك الدراسات أف اؼبعلم ىو األساس ُب ربسُت العملية 
التدريسية ، كأساس ربقيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ، فضبلن عن دكره ُب ربويل اؼبدرسة إٔب ؾبتمعات تعٌلم مهنية 
كبناء ثقافة التعلم كالعمل ، حيث يتشارؾ اؼبعلموف ُب السلطة كازباذ القرار ، كربسُت تعلم الطبلب ، كمن ٍب فإف 

ت تعٌلم مهنية . إال أف بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة : ( اؼبعلم لو دكر فعاؿ ُب ربويل اؼبدارس إٔب ؾبتمعا
2009  ,Mohabir ) ،Duling , ) ، ( Bertsch , 2012 ) ، ( Kochenour , 2010 ) ، 

( Akopoff , 2010 ) 2012 )  كشفت عن العديد من التحديات كاؼبعوقات اليت تواجو اؼبدرسة ُب
مستول التعاكف ُب اؼبدارس كقلة الوقت اؼبخصص للعمل اعبماعي ،  تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية منها ضعف

كصعوبة اختيار اؽبدؼ ، كضعف توعية القيادة اؼبدرسية بأىداؼ كطرؽ ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت، كمقاكمة التغيَت، 
ير كقلة الدعم، كصعوبة التحليل اعبماعي االحتياجات الطبلب ، كالصراع كاػببلؼ بُت اؼبعلمُت من أجل تطو 

عمليات تقييم مشًتكة، كما أف اؼبعلم يبكن أف يبثل العقبة اليت ربوؿ دكف تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية 
ـ ) أف معوقات تبٍت  ۸۰۸۸باإلعتماد على اؽبيكل البَتكقراطي . كأظهرت دراسة ( الوابلي ، سليماف بن ؿبمد 

ة السائدة ُب مدارس التعليم العاـ ٓب تكن معوقات اؼبدرسة اؼبفهـو ؾبتمع التعلم اؼبهٍت من خبلؿ ثقافة اؼبدرس
حقيقية ربوؿ دكف تبٍت مفهـو ؾبتمع التعلم اؼبهٍت ، كما عمدت ىذه الدراسة إٔب بناء تصور مقًتح لتوطُت 
اإلشراؼ الًتبوم ُب اؼبدرسة كمجتمع تعلم مهٍت من خبلؿ ااكر التالية : ( الرؤية، الرسالة، أىداؼ، 

ليب كاؼبمارسات التنظيمية، القيم كاؼبيثاؽ األخبلقي ، اؼبمارسات التطبيقية، اؽبيكل التنظيمي اؼبنطلقات، األسا
ىػ ) تصوران ؼبا هبب  1432للتصور، األدكار التنفيذية، التقوٙب ) . كُب ىذا االطار اقًتحت دراسة ( السحيبا٘ب ، 

، كأشارت إٔب أف تكوف علية ؾبتمعات التعلم اؼبهنية باؼبدارس ُب اؼبملكة العرب ية السعودية قبل تطبيق ىذا اؼبفهـو
أف ىناؾ توقع لبعض اؼبعوقات اليت قد تواجو ؾبتمعات التعلم اؼبهنية ُب حالة تطبيقو دبدارس التعليم العاـ، كمنها 
مقاكمة التغيَت من اؼبديرين خوفان من إضعاؼ مكانتهم ، كزعزعة ىيبتهم دبشاركة القيادة مع اؼبعلمُت، أك من 

علمُت أنفسهم خوفان من زيادة األعباء اإلدارية عليهم كربميلهم مسئوليات جديدة، كضعف الصبلحيات اؼب
اؼبمنوحة ؼبديرم اؼبدارس ، كخضوع اؼبدارس لئلشراؼ اؼبركزم اؼبباشر، كنقص القيادات اؼبؤىلة ، كضعف إدراؾ 

،  2016التعلم اؼبهٍت . كما حددت دراسة ( أعضاء آّتمع اؼبدرسي ألنبية دكر الرؤية اؼبشًتكة ُب ديبومة ؾبتمع
FatmaKalkan  (' 

العبلقة بُت ؾبتمع التعلم اؼبهٍت كاؽبيكل البَتكقراطي كالثقة التنظيمية كفقا لتصورات اؼبعلمُت الذين يعملوف ُب 
 اؼبناطق معلمان، يعملوف ُب مدارس التعليم االبتدائي ُب ۲۰۰مدارس التعليم االبتدائي، حيث صبعت البيانات من 

( التنداج ، كاتكايا ، غولباشي ، كيسيورين ، ماماؾ ، ينيماؿ بورساكبلر ) ُب أنقرة ، كًب استخداـ استبانة 
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للتعرؼ على ؾبتمع التعلم اؼبهٍت ، كأشارت نتائج الدراسة إٔب كجود عبلقة بُت ؾبتمع التعلم اؼبهٍت ، كاؽبيكل 
ذلك، فإف الثقة التنظيمية ىي متغَت كسيط جزئي ُب العبلقة بُت ؾبتمع البَتكقراطي كالثقة التنظيمية . كعبلكة على 

التعلم اؼبهٍت كاؽبيكل البَتكقراطي، يشَت كجود ىذه العبلقة إٔب أنو ينبغي النظر ُب اؽبيكل البَتكقراطي كالثقة 
 لم اؼبهٍت.التنظيمية، ألف اعبوانب الرظبية كغَت الرظبية للمنظمة مهمة الستدامة كتنمية ؾبتمعات التع

على ضوء ما يؤكده معظم الباحثُت من أف ؾبتمعات التعلم سبثل األمل اغبقيقي إلصبلح اؼبدارس 
كربسُت اإلنتاجية التعليمية، خاصة كأنو مدخل لئلصبلح منخفض التكلفة إذا قيس بغَته من اؼبداخل اإلصبلحية 

رس من النمط التقليدم إٔب ؾبتمعات تعلم األخرل، ككذلك على ضوء اؼبمارسات الفعلية كربوؿ كثَت من اؼبدا
مهنية ُب كثَت من دكؿ العآب، كالنجاح الذم حققتو، كدبا أف الواقع اؼبمارس يشَت إٔب أف غالبية اؼبدارس ٓب تتحوؿ 
بعد إٔب ؾبتمعات للتعلم، فما زالت األفكار كالقيم السائدة تدكر حوؿ تعليم التبلميذ فحسب، بالرغم من أف 

أنبية التعلم عبميع األفراد ُب اؼبدارس، دبا فيهم اؼبدير كاؼبعلم كالتلميذ، فهو ؾبتمع يعلم بعضو البعض العصر يؤكد 
ـ). كما أف مدير اؼبدرسة ال يدمج العاملُت ُب اؼبدرسة ُب ثقافة ؾبتمع التعلم (أبو 2003اآلخر (حسنُت،

 ـ).2005النور،

 مفهوم القيادة

شخص أك آّموعة على التأثَت أك فرض رأم أك قوانُت معينة ليس بالقوة مصطلح القياد يبكن أف تكوف قدرة ال
كإمبا باإلقناع، كيكوف اؽبدؼ منها ربقيق مصاّب منشودة كإقبازىا. حىت يتمكن القادة الناجحوف من قياس مدل 

حدكد  قدرهتم على ربقيق معٌت القيادة بشكل صحيح، هبب أف وبددكا أساليب كيفية ارتباطهم باآلخرين داخل
 اؼبنظمة أك خارجها. كما يؤخذ بعُت االعتبار كيفية رؤية القائد لنفسو كمركزه. 

) النمط القيادم بأنو "ؾبموعة األنشطة كالتصرفات اليت يبديها القائد كاليت Mike, 2003يعرؼ مايك (
ئد حىت يستطيع  تشكل ُب ؾبموعها طريقة لقيادتو" كما يقصد بالنمط القيادم أنو "السلوؾ الذم يتبعو القا

كسب تعاكف صباعتو كإقناعهم بأف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة ىو ربقيق ألىدافهم". كيعرفو ستيفن 
Stephen,2007 بأنو "السلوؾ الذم يبارسو القائد الفعاؿ على أفراد اعبماعة العاملة معو ّٔدؼ ربسُت ((

 نوعية العمل كاإلنتاج ُب اؼبنظمة".

لديهم شعوران قويان بالرؤية اؼبشًتكة للمستقبل كما أهنم يقودكف عملية التعلم فالقادة ُب ؾبتمعات التعلم 
 من خبلؿ تعلمهم مع اآلخرين.
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 المهنية المجتمعات كيفية قيادةً 

إف قباح اؼبؤسسة ُب ربقيق أىدافها مرتبط بالكيفية اليت يدير ّٔا القائد، كبالنمط القيادم الذم يبارسو، 
ة اليت تتمثل ُب شخصيتو كقدرتو على توظيف إمكانياتو كبو العمل البناء من أجل بناء كبالصفات القيادية الناجح

عبلقات إنسانية إهبابية بُت العاملُت، كربسُت أداء العمل لديهم كحفزىم على العطاء اؼبستمر، كاإلدارة اؼبدرسية 
للدكر اؼبهم الذم تقـو بو من أجل  شأهنا شأف اإلدارات األخرل حظيت باىتماـ كبَت ُب آّتمعات اؼبعاصرة نظران 

ـ). كتتطلب ؾبتمعات التعلم اؼبهنية مبطان ـبتلفان  ۸۲۲۸ربقيق أىداؼ اؼبدرسة كإقباحها (عثماف، ؿبمد ـبتار، 
من القيادة يزيد فيو مستول مشاركة العاملُت ُب عملية صنع القرار، كتبادؿ السلطة، كااسبية بُت األطراؼ اؼبعنية 

عليمية، كيعمل فيو القادة على بناء القدرة القيادية بُت زمبلئهم، كيهتموف ُب الوقت ذاتو بتحسُت بالعملية الت
 )Raymond B , Williams . 2006( اإلقباز الطبليب على اؼبدل الطويل

إف بناء ؾبتمعات تعلم مهنية ُب حاجة إٔب قادة أكثر من حاجتو إٔب مديرين ، فالقائد غالبان ما تكوف 
لديو القدرة على اإلبداع كاالبتكار ، ككضع حلوؿ جذرية مبدعة للمشكبلت اؼبدرسية ، كتعبئة اآلخرين ، 

جديدة مرنة ، تدعم التعاكف كالعمل اعبماعي كحفزىم على العمل ، كتغيَت الثقافة اؼبدرسية التقليدية ، كبناء ثقافة 
اؼبشًتؾ ، كاالستغبلؿ األمثل للموارد اؼبادية كالبشرية ، كتطوير التنظيم اؼبدرسي ، كتوفَت مناخ مدرسي داعم 
العملية التعلم ، األمر الذم هبعل البيئة اؼبدرسية بيئة غنية بالتعلم ، كتصبح اؼبعرفة معلمان من معآب آّتمع 

سي . . بيد أف القائد ينبغي أف تكوف لديو رؤية ؼبا يبكن أف تكوف عليو اؼبدرسة مستقببلن، كما ينبغي عليو اؼبدر 
أف ينقل ىذه الرؤية لآلخرين بالتزاـ كضباسة، كأف هبعلها رؤية مشًتكة يتبناىا العاملوف معو كأهنا رؤاىم ، كمن ٍب 

اآلخرين بااللتزاـ بالعمل اعبدم كاؼبثابرة ليمكن التوصل إٔب يصبح القائد على ىذا النحو حامي الرؤية الذم يلهم 
رؤية مشًتكة من شأهنا أف توجد إحساسان أساسيان باالعتماد اؼبتبادؿ اإلهبايب بُت اؼبعلمُت كالعاملُت اآلخرين 

ـ ) . كما أكصت بعض الدراسات فيما يتصل بدكر  ۸۰۰۰كالطبلب ( ديفيد جونسوف ، كركجر جونسوف : 
) : ال بد من كجود قائد آّتمع التعلم  Tate , Patricia: 2008داخل ؾبتمع التعلم اؼبهٍت دبا يلي ( القائد

دبقدكره أف يوفر ؾباالن مكانيان كزمانيان، يبكن للمشاركُت فيو أف يتنافسوا كيتشاركوا، كيستخدموا اؼبمارسات اؼببنية 
م وبيط علمان جبميع جوانب اؼبوضع، كتكوف لديو رؤية على البحث كىذا القائد ىو دبثابة الرابط كاؼبسهل الذ

كأجندة لكيفية الوصوؿ بآّموعة إٔب حيث تريد أف تذىب. على القائد أف يبٍت على احتياجات آّموعة، كأف 
يشركهم ُب التخطيط كالتنفيذ، فاالستفادة من اػبربات اؼبوجودة لدل اؼبدرسُت من داخل ؾبتمع التعلم ذاتو إٔب 

الستفادة من خربات أساتذة اعبامعة اؼبشاركُت ُب ؾبتمع التعلم دبا سيكوف لو أثر إهبايب ُب تطوير ؾبتمع جانب ا
) أف ربويل اؼبدارس إٔب  Molinaro&Drake 1998التعلم. كلقد ذكر كل من مولينارك كدراؾ ( 
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ٔب أف اؼبديرين الذين يرغبوف ؾبتمعات تعلم يتطلب دعم اؼبدير الذم يرفض فكرة صنع القرار دبفرده ، كما ذىبا إ
ُب تقاسم القيادة مع اآلخرين هبب أف يستبدلوا الرقابة على اؼبعلمُت بدعمهم كإتاحة الفرص أمامهم للنمو 
كالتطور ، كلتحقيق ذلك فعليهم دعم استقبللية اؼبعلمُت ُب اؼبمارسات التدريسية ، كالعمل على تنمية الثقة 

يل مسئولية حل اؼبشكبلت إٔب اؼبعلمُت ، كبالتإب تأٌب درجة أكرب من كمبذجة البحث كاالستقصاء ، كربو 
ااسبية للمعلمُت ، كلكنها زبتلف عن ااسبية ُب التنظيمات اؽبَتاركية ، حيث تتحوؿ ااسبة من منظور 

ؿ تعاكف، كعلى ذلك فإف قيادة ؾبتمع التعلم اؼبهٍت تتطلب من اؼبديرين ما يلي ( أضبد ، إيباف زغلو 
 ):٢ََِراغب،

 . دعم كتنمية كفايات اؼبعلمُت من خبلؿ دعم استقبلليتهم كتوفَت اؼبمارسة القيادة1 

 االبتعاد عن النموذج اؽبَتاركي ُب األمور اؼبرتبطة بالتعليم كالتعلم .۸ 

 . اغبفاظ على الشرعية االجتماعية للمدرسة عن طريق تركيز جهود العاملُت على ربسُت تعلم الطبلب.ّ 

يظهر النمط القيادم اؼبتبع بأم مدرسة أكؾبتمع ُب فبارسات القادة، كيؤثر على مدل ربقيق اؼبنظمة 
 ألىدافها كفعاليتها، كاالرتقاء دبستول أداء العاملُت ّٔا.

ران أثر كبَت على أداء العاملُت، إذ بإمكانو أف يكوف معوقان أك ؿبفزان، مقيدان أك ؿبر “فالنمط القيادم ّٔذا اؼبعٌت لو 
 )Carrol,S.2009” (للمواىب كالطاقات، مشجعان أك مانعان للمواىب

كليس ىناؾ مبط كاحد للقيادة، فلقد ظهرت تقسيمات متعددة ؽبا زبتلف باختبلؼ النظرة إليها ذكرىا ريبوند 
)Raymond B.,2006:كما يلي ( 

أك ال  –تسمح بقدر ضئيل  من حيث تفويض السلطة كعملية ازباذ القرار، فهناؾ القيادة اؼبركزية اليت .1
بتفويض السلطة، كيتم ازباذ القرارات ُب اؼبستويات اإلدارية العليا، كىناؾ القيادة البلمركزية  –تسمح 

 كفيها تفويض السلطة للمستويات اإلدارية األدٗب، كال يقتصر ازباذ القرار على القيادة العليا.
تورية تسلطية، كقيادة فوضوية ترسلية، كقيادة ىناؾ التقسيم الكبلسيكي للقيادة إٔب قيادة ديكتا .2

 ديبقراطية.
كمع زيادة التوجو كبو البلمركزية كالعمل اعبماعي كسبكُت العاملُت كمشاركتهم ُب عملية صنع القرار ضعف 

 االىتماـ تدرهبيان دبفهـو القائد األكحد الذم يتؤب قيادة اؼبنظمة بصفة رظبية.
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الدراسات اغبديثة حوؿ القيادة الفعالة، حيث أشارت إٔب أف سلطة القيادة كيتطابق ذلك مع إحدل نتائج 
 Daniel, M. andال تستلـز حصرىا ُب شخص القائد، بل يبكن توزيعها داخل اؼبدرسة بُت األفراد (

Alma, H. 2003( 

كتعقد عملييت التعليم كحديثان أكضح الباحثوف أف النظريات التقليدية للقيادة ٓب تعد صاغبة ُب ظل الواقع اغبإب 
كالتعلم، كلقد دعا علماء التنظَت إٔب منظور جديد حوؿ القيادة يتضمن مدخل تشاركي ال مركزم يتقبل تفويض 

) إٔب دراسة Stephen ,C.2007داخل اؼبدرسة. كلقد نادل ستيفن ( devolvedالسلطة أك نقلها 
م أنبية فبارسة اؼبعلمُت للمهاـ القيادية، كيؤكد على اؼبنظورات غَت التقليدية للقيادة اؼبدرسية حيث يؤيد عمله

 أنبية مشاركتهم ُب القيادة.

) أنو ُب اؼبدارس اليت يتم فيها تنظيم عمل Harris, 2004ىاريس ( كُب ىذا السياؽ كشفت دراسة
ألكاديبي للطبلب، اؼبعلمُت بطريقة تعزز تبادؿ األدكار القيادية كاؼبشاركة فيها كانت ىناؾ عبلقة إهبابية باألداء ا

 كبالتحسُت اؼبدرسي.

كيتضح فبا سبق أف اؼبنظور اؼبعاصر للقيادة اؼبدرسية يؤكد على التعلم كعلى أنبية مشاركة العاملُت كاألطراؼ 
اؼبعنية ُب األنشطة كاؼبهاـ القيادية، ككذلك على أنبية توزيع السلطة كتبادؿ األدكار القيادية فيما بينهم، كيتوافق 

 حد كبَت مع اؼبتطلبات البلزمة لتحويل اؼبدارس إٔب ؾبتمعات تعلم مهنية.ذلك إٔب 

  ؾبتمع البحث كعينتو:

( معلمة حلقة أولى في محافظة 1320واتبع البحث المنهج الوصفي حيث تكونت عينة البحث من )
الظاىرة ( معلمة حلقة أولى من مدرسة طالئع العلم بمحافظة 48الظاىرة، اما عينة البحث فتكونت من )

 .م 2018/2019للعام الدراسي 

 منهجية البحث

 أما اػبطوات اليت ًب ازباذىا:

: ًب االجتماع بفريق التحالف كمناقشة نتائج األدلة كتقدٙب التغذية الراجعة للجولة التعليمية، كبعد اؼبناقشة بداية 
 كالتداكؿ ًب االتفاؽ على ىدفُت الًتكيز.
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بشكل عاـ كرقة عمل عن الية فبارسة العقلية النامية على الطبلب ُب اغبصة : قدمت اؼبديرة للمعلمات ثانيا 
الدراسية كما الفرؽ بُت اغبصة العقلية النامية كالعقلية الثابتة، كما ىي أساليب الثناء اؼبستخدمة ُب تطوير العقلية 

 النامية، كما ًب التطرؽ أب أنبية استخداـ كتطبيقها على الطبلب.

ٙب كرقة عمل عن اسًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية كأساليب تطبيقها، ثالثا ًب تصميم بطاقة متابعة : ًب تقدثالثا 
لبلسًتاتيجية ًب توزيعها على اؼبعلمات األكائل ؼبتابعة اؼبعلمات ُب تطبيق االسًتاتيجية خبلؿ اغبصة، كمن ٍب 

 فية.تكرٙب اؼبعلمات األكثر استخداما لبلسًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعر 

: ًب تشكيل ؾبتمع التعلم اؼبهٍت كلقد اخًتت نوعُت من آّتمعات النوع األكؿ ىو دكائر التعلم كالنوع الثا٘ب رابعا
ىو الصداقات الناقدة، دكائر التعلم سبثلت الدائرة األكٔب اإلدارة مع اؼبعلمات األكائل للتباحث كالتحاكر حوؿ 

ر األخرل كىي ثبلث حسب آّاالت اؼبوجودة ُب اؼبدرسة، ؾباؿ اكؿ اعبانب النظرم كالتطبيقي لؤلىداؼ، الدكائ
، كآّاؿ الثا٘ب، كآّاؿ الثالث كل ؾبموعة تتحاكر فينما بينها كتقسم العمل مثل تعدد األساليب ُب اسًتاتيجية 

عمل ُب  التدريس فوؽ اؼبعرفية ًب توزيع أساليب التدريس فوؽ اؼبعرفية كالطلب من كل معلمة اف تقدـ كرقة
اسلوبُت ُب كل لقاء مع معلماهتا كّٔذا نكوف قد اشركنا صبيع اؼبعلمات ُب آّتمع اؼبهٍت، اما ؾبتمع الصدقات 
الناقدة فلقد ًب تطبيقها من خبلؿ تبادؿ الزيارات كاعداد دركس تطبيقية كقياـ اؼبعلمات بتقدٙب التغذية الراجعة 

  ؾباؿ تطبيق االسًتاتيجية إلثراء خربهتن ُب ىذا آّاؿ لكل معلمة كلقد الًتكيز على اربع معلمات ُب

كمن ىذا العرض يتبُت اف ؾبتمعُت التعلم اؼبهٍت قد نوعا ُب أساليب التنمية اؼبهنية حيث سبثلت ُب أكراؽ العمل 
 كعركض البور بوينت كحلقات نقاشية ككرش عملية كحصص تطبيقية كزيارات تبادلية كجوالت تعليمية.

٘ب ُب ؾبتمع التعلم اؼبهٍت تقبل كنشاط اؼبعلمات ُب ىذا اعبانب كؿباكلة اثرائو دبختلف الذم فاجأ
األنشطة ككجود قناعة تامة من اجل التغيَت كالتحسُت ُب اؼبمارسات التعليمية ُب اؼبدرسة فكاف ىذا بالنسبة ٕب 

صد فعالية آّتمع اؼبهٍت سيكوف نقطة قوة ادخل منها من اجل ربسن كتغَت تعلم الطلبة ُب مدرسيت، كبالنسبة لر 
عن طريق الصور كالتوثيق من خبلؿ برنامج اؼبوُب ميكر كسيتم التسويق اإلعبلمي للمدرسة عن طريق حساب 

 اؼبدرسة ُب تويًت.
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 تطبيق اإلداة الثانية جولة التعلم 

 

 

 خطة جولة التعلم

 

W ؼباذا 

 مدل استخداـ اؼبعلمات ألساليب تنمية العقلية النامية لدل الطبلب

 مدل تطبيق اؼبعلمات السًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية

كستفيد ىذه اعبولة للتأكد من مدل فبارسة ىذه االسًتاتيجيات ُب اغبصة الدراسية فبا ق 
 ينعكس اهبابيا على نتيجة الطبلب

W  ماذا 

 مدل تقدٙب ؿبتول اؼبادة كفق أحد أساليب اسًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية 

مدل احتواء دفًت التحضَت للمعلمة ُب كل من (االىداؼ كاالساليب كالتقوٙب) على أساليب 
 اسًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية

 مدل مبلئمة البيئة الصفية لتنفيذ عملية التعلم النشط

 نشط ُب دفًت الطبلبمدل توافر انشطة تعلم 

 مدل تنوع التعزيز كمناسبتو لتنمية العقلية النامية 

 مدل تنوع عبارات الثناء ُب دفًت كانشطة التقوٙب لعبارات تنمي العقلية النامية

كبالتإب فأف االشياء اليت سيتم مبلحظتها ُب اغبصص الدراسية كدفاتر الطلبة كدفًت ربضَت 
االسًتاتيجية اؼبقدمة كمدل ترتيب جلوس الطبلب  اؼبعلمة كمدل تفاعل الطبلب مع

 كتنظيمهم للنشاط اؼبقدـ

 هذه الجولة خاصة بالمهمة الثانٌة للمجتمعات التعلم المهنً
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W :من: أعضاء فريق اعبولة ىم 

اؼبديرة، اؼبساعدة، اؼبعلمات االكائل، كمعلمة كاحدة من كل ؾباؿ كذلك حىت يتم تقييم 
 فبارسات تطبيق اسًتاتيجيات التعلم النشط من صبيع اعبوانب 

عدة دبتابعة مدل تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم من قبل اؼبعلمة ُب اغبصو حيث تقـو اؼبديرة كاؼبسا
 اؼبستهدفة من جولة التعلم 

 كما تقوماف دبتابعة التعزيز كالثناء كدكره ُب تنمية العقلية النامية

بينما ستقـو اؼبعلمة االكٔب للتخصص دبتابعة دفًت ربضَت اؼبعلمة كباألخص خانة األىداؼ 
كالتقوٙب كمدل تضمُت التحضَت اسًتاتيجيات التعلم النشط الف اؼبعلمة االكٔب كاالساليب 

 فنيا قادرة على متابعة دفًت ربضَت اؼبعلمة

معلمة اؼبادة ُب نفس التخصص تتابع دفاتر الطلبة كمتابعة مدل احتوائها على انشطة تدعم 
 التعلم النشط كالعبارات التشجيعية اليت تدعم العقلية النامية 

ينما اؼبعلمات من التخصصات االخرل ستقـو دبتابعة البيئة الصفية كمدل هتيئة كتنظيم ب
 الطاكالت كالكراسي بشكل يناسب انشطة اسًتاتيجية التعلم النشيط  

اما الذم سيقـو اعطاء التغذية الراجعة للمعلمات اؼبزارات اؼبعلمة االكٔب كل حسب 
 زبصصو. 

W  مىت 

كسيتم اببلغ  2018/3/18بلث اياـ من يـو االحد بتاريخ ستكوف اعبولة على مدل ث
اؼبعلمُت عن طريق اؼبعلمة االكٔب بوجود زيارة كستكوف جولة التعلم ُب بداية اليـو الدراسي 

 اغبصو الثالثة الساعة الواحدة مساء (اؼبدرسة مسائية)

الراجعة عما ًب صبعو  كسيتم اببلغ العاملُت ُب الفريق باجتماع سابق للجولة اما تقدٙب التغذية
 من بيانات سيكوف ُب اجتماع الحق للجولة 

W  أين 

ستكوف الزيارة ُب الغرفة الصفية ألنو اؽبدؼ من اعبولة قياس مدل تطبيق اسًتاتيجيات التعلم 
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النشط   داخل اغبصة الدراسية كاغبصة الدراسية تنفذ ُب الغرفة الصفية اك ُب قاعات 
 اغباسوب كاؼبصادر اليت سوؼ يتم متابعتها ُب االساس ىي 

دفاتر التحضَت للمعلمات قبل اعبولة كدفاتر الطلبة بعد اعبولة كالبيئية الصفية أثناء اعبولة من 
 الغرفة الصفية دبا يتناسب مع النشاط اؼبقدـ حيث تنظيمها كترتيب جلوس الطبلب ُب 

 كسيتم أيضا متابعة كيفية إعطاء التغذية الراجعة لبعض االعماؿ اؼبقدمة من قبل الطبلب

أفضل كقت للجولة التعليمية ىو اكؿ اليـو الدراسي حيث يكوف اؼبعلم كالطبلب كفريق اعبولة 
ا الوقت كسيتم اببلغ اؼبعلمُت عن ُب نشاط كحيوية  كمن اؼبفًتض اف تكوف اعبولة ُب ىذ

 طريق اؼبعلمُت االكائل للمواد 

H :كيف 

 يبكن تسجيل اؼببلحظات من خبلؿ كرقة خارجية 

كحىت ال يشعر االفراد بالتهديد اك اؼبراقبة سأمهد ؽبن اؼبوضوع من خبلؿ اجتماع سابق 
اإلدارة ىدفو اغراض  للمعلمات االكائل كابُت انو سوؼ تكوف ىناؾ زيارة من قبل فريق كونتو

البحث كالدراسة كربسُت اؼبمارسات التعليمية كليس القصد منو تصيد االخطاء اك تعبئيو 
استمارة زيارة اشرافيو كسأكد على اف كقت الزيارة ستكوف طبس دقائق فقط كليس اغبصو 

عبولة بأكملها سأقـو باعبولة التعليمية مره ُب كل فصل الفصل االكؿ استكشافية كعبلجية كا
الثانية ستكوف ُب الفصل الثا٘ب ؼبتابعة اػبطة االجرائية اؼبوضوعة  من أجل ربسُت اؼبمارسات 

 التعليمية ُب ؾباؿ تطبيق اسًتاتيجيات التعلم النشط

 

 كسيتم تقصي أثر نقاط الًتكيز على تعلم الطلبة من خبلؿ التإب:

 لم الطلبةجوالت تعليمية ؼبعرفة تأثَت نقاط الًتكيز على ربسُت تع

 الرجوع أب سجبلت التقوٙب كاخذ عينة من الفصوؿ كاؼبقارنة بُت نتيجة الفصلُت األكؿ كالثا٘ب. 
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 مناقشة النتائج:

 االستبانة اؼبستخدمة لقياس أصوؿ الًتبية كالتدريس

ليس لدم أم 
معرفة عن ىذه 

 الطريقة

لدل 
معرفة 

عن ىذه 
 الطريقة

اعرفها كطريقة 
للتدريس 

 احياناكاستخدمها 

دائما استخدمها 
 ُب فبارساٌب اليومية

أصوؿ الًتبية 
 كالتدريس

  ـ

نظريات الذكاءات     
 اؼبتعددة

1  

  2 التقوٙب التكو٘ب     

األحباث ُب     
 اؼبشاركة الطبلبية

3  

أساليب طرح     
 األسئلة 

4  

  5 ىـر بلـو     

الطالب ؿبور     
 التعلم

6  

  7 التغذية الراجعة     

تعلم القرف اغبادم     
 كالعشركف 

8  

التعلم القائم     
 اغبادم كالعشركف

9  

التعلم القائم على      10  
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 من خبلؿ ربليل االستبياف كاستخراج التكرار من اإلجابات يتبُت التإب:

) ربت بند ٓب اظبع ّٔذه 12حصوؿ كل من: حصوؿ اسًتاتيجيات القرف الواحد كالعشرين على عدد تكرار (
 االسًتاتيجية 

 ) ربت بند ٓب اظبع ّٔذه االسًتاتيجية14كفقرة التعلم القائم على مهارات الواحد كالعشرين على تكرار بلغ (

) ربت بند ٓب اظبع ّٔذه 14تكرار بلغ (كحصوؿ فقرة تصنيف آّموعات حسب تصنيف كوجاف على 
 االسًتاتيجية

 ) ربت بند ٓب اظبع ّٔذه االسًتاتيجية14كحصوؿ فقرة العقلية النامية كالعقلية الثابتة على تكرار بلغ (

 كجود منتج

تصنيف آّموعات     
 حسب كوجاف

11  

  12 مفاتيح التفكَت    

مراعاة الفركؽ     
 الفردية

13  

العقلية الثابتة     
 كالعقلية النامية

14  

  15 التعلم الذاٌب    

اسًتاتيجية     
التدريس فوؽ 

 اؼبعرفية

16  

اسًتاتيجية     
 األصابع

17  
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كحصوؿ فقرة 
اسًتاتيجية التعلم 
فوؽ اؼبعرفية على 

) 15تكرار نسبتو (
ربت بند ٓب اظبع 

 ّٔذه االسًتاتيجية

كنظرا لتعدد 
لفقرات اليت ا

حصلت على اعلى 
نسبة من الفقرات 
ربت بند ٓب اظبع 
ّٔذه االسًتاتيجية 

) فقرات اك 5(
مواضيع كنظرا لًتكيز 
اؽبدؼ كعدـ 
تشتت عملية 
آّتمعات اؼبهنية 
كلتحقيق اعلى 
نسبة من النتائج ُب 

 كاسًتاتيجية التدريس فوؽ اؼبعرفية. تعلم الطلبة فتم الًتكيز على ىدفُت فقط كنبا العقلية النامية كالعقلية الثابتة

ُب الفصل  86.4% الفصل األكؿ أب  80ارتفعت نسبة أداء الطلبة ُب التحصيل الدراسي بُت الفصلُت من 
 الدراسي الثا٘ب. كىذا يعود الر دكر آّتمعات اؼبهنية ُب ربسُت األداء.

اصوؿ  ـ
 الًتبية

دائما استخدمها 
ُب فبارساٌب 

 اليومية

ريقة اعرفها كط
للتدريس كاستخدمها 

 احيانا

لدم معرفة عن 
 ىذه الطريقة 

ليس لدل 
ام معرفة 
عن ىذه 
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 التوصيات 

  هبب اف
يكوف تعلم الطالب 
بؤرة الًتكيز لعمل 
ؾبتمعات التعلم 
للمدرسُت الذين 
ينخرطوف ُب عملية 
منهجية مستمرة ُب 
دكرات متكررة من 
البحث 
االستقصائي 
كاإلجرائي لتحديد 
توقعاهتم من تعلم 

 الطبلب.صبيع 
  تنمية

كأحد   Professional Learning Communities (PLCsؾبتمعات التعلم اؼبهنية (
 أساليب التطوير اؼبهٍت للمعلم 

 الطريقة 

1  2 10 5 7 

2  9 4 8 3 

3  2 11 8 2 

4  15 8 1  

5  4 8 8 3 

6  18 4 2  

7  21 4   

8  1 7 2 12 

9  1 7 2 14 

10  1 8 4 10 

11  2 11 5 14 

12  5 9 2 6 

13  19 5   

14  5 8 3 14 

15  14 8 1  

16  2 11 1 15 

17  4 10 4 6 
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  جعل اؼبدرسة آّتمع كالوحدة الرئيسة لصناعة التحوالت الفعالة لتحسُت أداء اؼبعلمُت كنواتج تعلم
 الطبلب.

  منهجية لتحسُت أداء التعليم كالتعلم كالثقافة اؼبدرسية.الًتكيز على ؾبتمعات التعلم اؼبهٍت كوسيلة 
  بناء ؾبتمعات تعلم مهنية قوية ُب اؼبدرسة تركز على ربسُت التعليم كاؼبناىج الدراسية كالتقييم فبا .

سيؤدم إٔب زيادة تعاكف كتشارؾ اؼبعلمُت، كزيادة استخداـ اؼبمارسات التعليمية الفعالة ُب الفصوؿ 
 يؤدم إٔب ربسُت ربصيل الطلبة.الدراسية، فبا 

 ) بناء كدعم ؾبتمعات تعلم مهنيةProfessional Learning Communities أك ؾبتمعات (
)، اليت يشارؾ فيها اؼبعلموف ُب أنشطة القيادة كصنع Communities of Practiceاؼبمارسة (

اك٘ب كيتحملوف مسئولية القرار، كيكوف لديهم شعوران مشًتكان باؽبدؼ، كما يشاركوف ُب العمل التع
 ).Daniel. M and Alm. H, 2000مشًتكة عن نتائج أعماؽبم (

  الًتكيز على آّتمعات اؼبهنية للتعلم اليت يبكن اف تصبح مدخبلن قويان إٔب التنمية اؼبهنية كاسًتاتيجية فعالة
 لتغيَت كتطوير اؼبدارس. 

إصبلحي، ىبطط لو من داخل اؼبدرسة، على ضوء رؤية كتربز ؾبتمعات التعلم كفلسفة تعليمية كمشركع تطويرم 
كرسالة اؼبدرسة ذاهتا، كطبيعة اإلمكانات اؼبادية كالبشرية اؼبتاحة، كذلك من خبلؿ العمل اعبماعي اؼبشًتؾ، 

 كالتعاكف اؼبثمر بُت الطبلب كاؼبعلمُت كإدارة اؼبدرسة كآّتمع الي.
 

 المصادر والمراجع
 أكال: اؼبراجع العربية 

 .288)، ص 2007معجم اؼبصطلحات اإلدارية، (القاىرة: اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

ـ). مقدمة ّٓتمعات تعلم ُب إطار اؽبيئة التدريسية، ُب: ملتوف، كوكس، الكرم 2007ملتوف، كوكس (
التعليم كالتعلم  رتشلن: (ؿبرر): إنشاء ؾبتمعات تعلم ُب إطار اؽبيئة التدريسية، سلسلة اذباىات جديدة ُب

 .27)، مكتبة العبيكاف، اؼبملكة العربية السعودية، ص26(

ريتشارد دكفور، ركبرت إيكر. آّتمعات اؼبهنية التعليمية أثناء العمل، ترصبة مدارس الظهراف األصلية، 
 .2008، الدماـ، اؼبملكة العربية السعودية، 2دار الكتاب الًتبوم للنشر كالتوزيع، ط 

ىػ). كاقع آّتمعات اؼبهنية ؼبعلمات العلـو كمتطلبات تطبيقها ُب اؼبرحلة 1439ىيا عمر (اؼبطَتم، 
 الثانوية دبنطقة القصيم. جامعة القصيم، رسالة ماجستَت
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 نظرات في دعوى تجديد أصول الفقو اإلسالمي بين الرفض والقبول

 )دراسة تحليلية(
INSIGHTS CONCERNING CALLS FOR RENEWING ISLAMIC 

JURISPRUDENCE FUNDAMENTALS BETWEEN REJECTION AND 

ACCEPTANCE )Analytical Study( 

جًيم يههي أحًذ حيذر انربادي 
319

، طاهر بٍ يحًذ األهذل
320

يحًذ فاضم ، 
321

 

 الملّخص

اؼبختلفة دبا يتفق مع تغَت الظركؼ كاألزمنة سبيز الفقو اإلسبلمي بالتجديد كالتكيف مع أزمات اؼبراحل كالنوازؿ 
كاألمكنة، كاالجتهاد ُب اؼبسائل اؼبستجدة، كالتوسع ُب مفهـو الفقو دبعناه الشموٕب ُب اللغة، كأف توضع العلـو العصرية 

ط كفهم النصوص كاالجتماعية اليت ٓب يكن الفقهاء يتحدثوف فيها من قبل ربت مظلة الفقو كمراعاة األسس األصولية ُب االستنبا
كعدـ اؼبساس ّٔا. حىت ظهرت صباعة تطالب بتغيَت جذرم لعلم األصوؿ، دكف مراعاة ألسس االستنباط آّمع عليها، كاليت 
سارت عليها األمة من عصر النبوة إٔب يومنا. كهتدؼ ىذه الدراسة: إٔب إهباد توازف بُت دعول ذبديد علم أصوؿ الفقو اإلسبلمي 

ضُت ؽبذه الدعول بإطبلؽ. كاؼبنهج اؼبتبع: ىو اؼبنهج الكيفي، اؼبتمثل ُب قاعدة صبع اؼبعلومات من خبلؿ بإطبلؽ كبُت الراف
اؼبطالعة ُب الكتب القديبة كاغبديثة، ٍب دراستها كربليلها للوصوؿ إٔب النتائج اؼبنشودة. كُب النهاية: توصلت الدراسة إٔب أف دعول 

خاكية ؾبردة عن اغبقيقة العلمية اؼبعتربة، كأف دعول التجديد اعبزئي الشكلي دعوة التجديد اعبذرم لعلم األصوؿ ىي دعول 
  .مقبولة كمعتربة دبعايرىا لدل األصوليُت كاؼبقاصديُت

 : (نظرات. دعول. ذبديد. أصوؿ الفقو. الرفض. القبوؿ).مفاتيح الكلمات
 
 

 

Abstract 

Islamic jurisprudence has been characterized by renewal and adaptation to crises of different 

stages and episodes in a manner adequately consistent with changing conditions, times and 

places. Also, it is known with independent reasoning to confront emerging issues, and the 

expansion of the concept of jurisprudence in its holistically linguistic sense. Modern and 

social sciences unknown to previous jurists are placed under the umbrella of jurisprudence 

taking into account the fundamental bases related to comprehending texts and deducing 

rulings without any contradictory judgments or opinions. This was the situation until a group 

emerged, calling for a thorough change of the science of fundamentals, without taking into 

account the consensually agreed-upon foundations of deduction. This study aims to: find a 

balance between the call of aggressively renewing the science of Islamic jurisprudence and 

                                                           
 j.alrubaidi@gmail.com ،جامعة السلطاف زين العابدينطالبة،  319

320
 العابدينجامعة السلطاف زين ،  األستاذ الدكتور اؼبشارؾ 
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rejections of such a call. The research methodology followed is the qualitative approach to 

collect information through reading old and modern books, then study and analyze them to 

reach the desired results. Finally, the study concluded that the call of radical renewal of the 

science of fundamentals is an empty case void of an accepted scientific truth. The formal, 

partial renewal call is acceptable and considered in conformity with standards as developed 

by fundamentalists and maqaasaddiun. 

Keywords: (Insights, call, Renewal, fundamentals, Rejection, Acceptance). 

 

 اؼبقدمة
اغبمد  رب العاؼبُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كصحبو األكرمُت كمن تبعهم 

 بإحساف إٔب يـو الدين، كبعد: 

لقد من ا سبحانو على ىذه األمة اػباسبة حبفظ دينها كذلك  بتكفلو سبحانو حبفظ الوحي الذم أكحاه إٔب 
ؼبتلو من الكتاب العظيم كالسنة الغراء كمن خبلؿ اؽبداية كاإلؽباـ لعلمائها كتوفيقهم اؼبتلو كغَت ا ملسو هيلع هللا ىلصنبيها اؼبعصـو 

للوقوؼ على اؼبنهج األرشد ك النهج األسد اؼبتبع من عصر النبوة فما بعده ُب قضية استنباط اغبكم الشرعي من 
غبصن اغبصُت كالدرع اؼبتُت ُب الدليل كاؼبتمثل ُب علم أصوؿ الفقو الذم كاف كالزاؿ كسيظل إٔب إف يشاء ا ا

إبطاؿ ربريف الغالُت ك انتحاؿ اؼبنتحلُت كتأكيل اعباىلُت عرب منهجية دقيقة متبعة ربفظ عملية االستنباط من 
ذلك كلو كذبعل ؽبا قيمة علمية كاعتبارات شرعية كقد ظلت األمة حبمد ا إٔب يومنا ؿبتفية ّٔا كؿبافظة عليها 

كر على صفو ىذا االلتزاـ التاـ ك االنضباط اؼبنهجي ُب عملية االستنباط إال دعوات شاذة كمتحاكمة إليها كٓب يع
ال تعدك قيمتها أذىاف أربأّا تنادم بضركرة التجديد اعبوىرم  ؽبذا العلم  كقد تداخلت مع دعوات مقبولة تنادم 

العلم كإعادة ترتيب بعض بضركرة السعي للتجديد الشكلي من خبلؿ السعي لتبسيط مفاىيم كمصطلحات ىذا 
اعبزئيات فيو ليتوافق مع لغة العصر كمن ىنا تأٌب ىذه الدراسة لتحرر مصطلح دعول التجديد ؽبذه العلم كتبُت 

 اؼبقبوؿ منها كاؼبردكد. 

ىذا كقد اتفقت كلمة الباحثُت على أف نشأة دعول التجديد بصورة عامة ُب العلـو اإلسبلمية اؼبختلفة بدأت ُب 
، بدافع شعور اهنزامي بسبب انبهاره دبظاىر اغبضارة الغربية؛ حيث أيكفدتو )322(لى يد رفاعة الطهطاكمعصرنا ع

                                                           

ـ من قادة التنويرين ُب مصر ُب 1801 ). كرفاعة رافع الطهطاكم429ىزاع القحطا٘ب، ؿباكالت التجديد ُب أصوؿ الفقو كدعواتو، (ص:  )322)
فكاره عهد ؿبمد علي باشا.. بدأ اكبرافو حينما ذىب موفدان من قبل ؿبمد علي باشا إٔب فرنسا للصبلة بالبعثة، كبعد عودتو إٔب مصر بدأ بنشر أ

ُب طبسة ؾبلدات ضخاـ، توُب بعد تقلب  اليت استقاىا من أساتذتو ُب السربوف،  لو ؾبموعة من اؼبؤلفات، طبعت صبيعها ضمن أعمالو الكاملة
ـ نشأ ُب عائلة ملحوظة من القضاة كرجاؿ الدين فلقي رفاعة عناية من أبيو، فحفظ القرآف الكرٙب، 1873من رضا اغبكاـ كسخطهم عاـ  

حفظ على أيديهم اؼبتوف اليت  كبعد كفاة كالده رجع إٔب موطنو طهطا، ككجد من أخوالو اىتمامان كبَتان حيث كانت زاخرة بالشيوخ كالعلماء ف
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ـ)، ليكوف مرشدان 1831ـ)  إٔب عاـ: (1826اغبكومة اؼبصرية آنذاؾ برفقة بعثة علمية إٔب باريس من عاـ: (
مصر يدعو لضركرة التجديد ُب العلـو دينيان ؽبم كإمامان يصلي ّٔم، فانبهر دبظاىر الغرب كعلومو، كعاد إٔب 

، ككاف أرضية كقاعدة لكل من جاء بعده (323)اإلسبلمية عامة، كألَّف كتابو: القوؿ السديد ُب التجديد كالتقليد
. أما التجديد لعلم األصوؿ دبعناه الشكلي، فهذا النوع قد تزامن مع بداية (324)من دعاة التطوير كالتجديد
عهد اإلماـ الشافعي إٔب يومنا ىذا؛ كما ستوضحو الدراسة. كهتدؼ ىذه الدراسة:  التأليف ُب علم األصوؿ من

إٔب إهباد توازف بُت دعول ذبديد علم أصوؿ الفقو اإلسبلمي بإطبلؽ كبُت الرافضُت ؽبذه الدعول بإطبلؽ. 
لكتب القديبة كاغبديثة، كاؼبنهج اؼبتبع: ىو اؼبنهج الكيفي، اؼبتمثل ُب قاعدة صبع اؼبعلومات من خبلؿ اؼبطالعة ُب ا

ٍب دراستها كربليلها للوصوؿ إٔب النتائج اؼبنشودة. أما الدراسات السابقة: كتاب: (ذبديد أصوؿ الفقو اإلسبلمي)، 
ككتاب: (ذبديد الفكر اإلسبلمي) كبلنبا للًتايب: حسن بن عبد ا. الذم طالب بتغيَت جذرم لعلم األصوؿ، 

مع عليها. كدراسات أخرل ستتم اإلشارة إليها ُب ىذه الدراسة كُب ىذه دكف مراعاة ألسس االستنباط آّ
الدراسة وباكؿ الباحث عرض تلك الدعول كمغزاىا كتفنيدىا من خبلؿ ؿباكر ىذه الدراسة. كاليت قسمها 

ناقشة الباحث إٔب مقدمة كطبسة ؿباكر كخاسبة، اور األكؿ: ُب مواقف الناس من ذبديد أصوؿ الفقو. كالثا٘ب: اؼب
 كالتحليل. كالثالث: مباذج كصور تطبيقية للتجديد اؼبقبوؿ. كالرابع: مباذج كصور تطبيقية للتجديد اؼبردكد. 

 كاػبامس: أبرز ظبات الداعُت للتجديد اؼبردكد. 

 

 المحور األول: مواقف الناس من تجديد أصول الفقو

تباينت منطلقات كمقاصد اؼبنادين ّٔذه الدعول، كما اختلفت اذباىاهتم كحدكد دعواىم، كنتيجة ؽبذا  
االختبلؼ فقد تنوعت مواقف العلماء كاؼبفكرين كبو ىذه الدعول إٔب أصناؼ: الصنف األكؿ: اؼبتحمسوف 

ف. الصنف الرابع: اؼبتثبتوف اؼبتزنوف. بإطبلؽ. الصنف الثا٘ب: اؼبتقبلوف بإطبلؽ. الصنف الثالث: اؼبتثبتوف اؼبتحفظو 
بتعريف كل صنف كبياف كجهة نظرىم ُب اؼبسألة، مع ذكر بعض األظباء اؼبشهورة  -إف شاء ا  -كسأقـو 
 منهم. 

 
                                                                                                                                                                                     

كمشلت  1817كانت متداكلة ُب ىذا العصر، كقرأ عليهم شيئا من الفقو كالنحو. التحق رفاعة كىو ُب السادسة عشرة من عمره باألزىر ُب عاـ 
 .1824د عاـ دراستو ُب األزىر اغبديث كالفقو كالتفسَت كالنحو كالصرؼ، كغَت ذلك. خدـ بعدىا كإماـ ُب اعبيش النظامي اعبدي

 ).4) علي صبعة، قضية ذبديد أصوؿ الفقو، (ص:323(
 ).27) نازؾ سابا يارد، الرحالوف العرب، (ص:324(
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 أواًل: المتحمسون بإطالق 

ما برحوا  كىم أصحاب األفكار الدخيلة على األمة اإلسبلمية من الليرباليُت، كالعلمانيُت، كاغبداثيُت، الذين
يدعوف إٔب التنكر لكل ما لو صلة ّٔذا الدين العظيم كالشريعة الغراء، زاعمُت أف الشريعة اإلسبلمية قد أصبحت 
من إرث اؼباضي، كأنو هبب أف يشملها التجديد أك التغيَت؛ دبا هبعلها حسب زعمهم متناسقة كمنسجمة مع 

 كف، كسأمثل بثبلثة من أشهرىم: حاجات العصر، كالدعاة ؽبذا التمرد من اؼبعاصرين كثَت 

 .)325(: الدكتور ؿبمد أركوفالمثال األول

 .(326): الدكتور نصر حامد أبو زيدالمثال الثاني

 . (327): الدكتور حسن حنفيالمثال الثالث

: من يقرأ ؽبذا الرجل هبد أنو كاحده من اؼبتبنُت للفكر التغرييب صراحةن، كأنو يبذؿ قصارل الدكتور ؿبمد أركوف. 1
 جهده لنشر ىذه الفكرة كفبا يؤكد ىذه اغبقيقة التإب: 

صحَّتو، كظباه: (القرآف  أنو تكلم عن اؼبصدر األكؿ ألصوؿ الفقو، كىو القرآف الكرٙب؛ فشٌكك ُب-أ
 .(328)الرظبي)

                                                           

مفكر جزائرم االصل فرنسي اعبنسية، يعمل أستاذان لتاريخ الفكر اإلسبلمي ُب جامعة  ـ)، ؿبمد أركوف1928 -ىػ 1347أركوف، ؿبمد ( )325(
باريس الثالثة، كلد أركوف ُب (تاكريرت ميموف) ُب منطقة القبائل الكربل ُب اعبزائر، أكمل تعليمو الثانوم ُب مدينة  -لسوربوف اعبديدة ا

ـ، كعمل أستاذان 1969(كىراف)، كابتدأ تعليمو اعبامعي ُب اعبزائر ليتمو ُب باريس، حصل على دكتوراه الدكلة من جامعة: (السوربوف)، عاـ: 
 ائران ُب العديد من اعبامعات العربية كاإلسبلمية، كغَتىا ُب أكباء العآب.ز 

أيديولوجية تراكمت عرب يطرح أركوف ُب كتبو كدراساتو الكثَتة مشركع إعادة قراءة للفلسفة كالعلـو اإلسبلمية، من منظور يزيل عنها ما يرل أنو ربيزات كشوائب 
يدعو إٔب قراءة النتاج الثقاُب ضمن مؤطراتو التارىبية كاؼبعرفية، كقد أفاد ُب ىذا من العديد من الطركحات الفكرية التاريخ، كمنهجو ُب ذلك منهج تارىبا٘ب 

ت، منها: كاؼبنهجية الغربية، مثل: طركحات الفيلسوؼ األؼبا٘ب: (مارتُت ىايدجر)، كالفيلسوؼ الفرنسي: (ميشيل فوكو). كألركوف العديد من اؼبؤلفا
ـ)، آفاؽ مشرعة 1986ـ)؛ اإلسبلـ: األخبلؽ كالسياسة (1984ـ) من أجل نقد العقل اإلسبلمي (197ية ُب القرف الرابع اؽبجرم (اإلنسية العرب

 ـ)، كما أف لو العديد من اؼبقاالت حوؿ مفاىيم كاغبداثة كالعلمانية كغَتنبا.1995ـ)، أين ىو الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر؟ (1989على اإلسبلـ (
أكاديبي مصرم، كباحث متخصص ُب الدراسات اإلسبلمية كمتخصص ُب فقو اللغة العربية كالعلـو اإلنسانية كلد عاـ  أبو زيد نصر حامد )326(

اكمة اؼبصرية بردتو، ـ كلو الكثَت من اؼبؤلفات كاؼبقاالت اليت زبدـ اعبانب اغبداثي الذم ظل يدعو إليو، كُب آخر سٍت أيامو حكمت 1943
 ـ.2010كالتفريق بينو كبُت زكجو، ففر من اعبمهورية اؼبصرية، كانتقل للعيش ُب ىولندا إٔب كفاتو عاـ 

ىو مفكر مصرم، يقيم ُب القاىرة، يعمل أستاذا جامعينا. كاحد من منظٌرم تيار اليسار اإلسبلمي، انتمى عبماعة اإلخواف اؼبسلمُت ُب  حسن حنفي )327(
النقل ثبلثة عقل إٔب شبابو، ٍب انفتح على االذباه اليسارم، كصار أحد أىم اؼبنظرين، كىو ثرم اإلنتاج كالتأثَت على الساحة الفكرية، من أىم مؤلفاتو من ال

اؿ يبارس نشاطو ؾبلدات، كمن النقل إٔب اإلبداع تسع ؾبلدات، كالًتاث كالتجديد أربعة ؾبلدات، كمن أشد كتبو إثارة كتاب من العقيدة إٔب الثورة، كال ز 
.  العلمي كالفكرم ُب اعبامعات كاؼبؤسبرات حىت اليـو

 ).34أركوف، من االجتهاد إٔب نقد العقل اإلسبلمي، (ص:  )328(
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اهتامو علماء األصوؿ بأهنم انتهازيوف، كيقوموف باخًتاع حيل للخركج من التناقض؛ كذلك كحديثو عن -ب
 مبحث الناسخ كاؼبنسوخ.  

إطبلقة التُّهم ُب مراجع األمة العلمية؛ حيث يتهم الصحابة بالتبلعب باآليات القرآنية من أجل تشكيل علم -ج 
ًدث كصفان ا لتوريث، ككاهتامو اإلماـ ؿبمد بن جرير الطربم ُب تفسَت آيات الكبللة بأهنا مقاكمة مستميتو ؼبا وبي

 جديدان يؤدم إٔب زعزعة نظاـ اإلرث العريب السابق.

إساءتو ُب حق علماء اؼبسلمُت كمذاىبهم الفقهية اؼبعتربة، كاستخدامو اؼبصطلحات النصرانية للتعبَت عنها؛  -د
 .(329)فو اؼبذاىب الفقهية باؼبذاىب األرثوذككسية، كاإلصباع األصوٕب باإلصباع األكرثوذككسي، كىكذاكوص

 -كأف اإلصباع مبدأ نظرم طيٌبق على بعض اؼبسائل الكربل مثل الصبلة، كاالحتفاؿ بعيد النيب، كأما القياس فهو 
ات أصل إؽبي وبل اؼبشكبلت اعبديدة؛ ليتم حيلة كربل أتاحت شيوع ذلك الوىم الكبَت بأف الشريعة ذ -ُب رأيو 

 .(330)تقديس كل القانوف اؼبخًتع

: كىو أيضان وبمل نفس الفكرة التغريبية، كيتكلم بكل صراحة فيها كيدعو إليها، كيدعي . الدكتور حسن حنفي2
 الذم مر عليو طبسة عشر قرنان كىو ييبٌت.أنو صاحب قضية، كصاحب فكر شيوعي، يهدؼ إٔب هتدٙب بناء الدين 

كيرل أف الدليل النقلي اػبالص ال يبكن تصٌوره؛ ألنو ال يعتمد إال على صدؽ اػبرب سندان أك متنان، ككبلنبا ال 
يثبتاف إال باغبس كالعقل طبقان لشركط التواتر، فاػبرب كحده ليس حجة كال يثبت شيئان، على عكس ما ىو سائد 

لفية اؼبعاصرة من اعتمادىا شبو اؼبطلق على: (قاؿ ا) ك(قاؿ الرسوؿ)، كاستشهادىا باغبجج ُب اغبركة الس
 .(332). انتهى بتصرؼ يسَت(331)النقلية كحدىا دكف إعماؿ اغبس كالعقل، ككأف اػبرب حجة، ككأف النقل برىاف

كأما نصػر حامد أبو زيد، فيقوؿ ُب ىذا الصدد: "آف أكاف اؼبراجعة كاالنتقاؿ إٔب مرحلة التحرر، ال من سلطة 
النصوص كحدىا، بل من كل تعوؽ مسَتة اإلنساف ُب عاؼبنا، علينا أف نقـو ّٔذا اآلف كفوران قبل أف هبرفنا 

 الطوفاف". 

افوظ ٍب نسخها كإزالتها من القرآف اؼبتلوف ينفي ىذه األبدية  كيقوؿ أيضان: "فإف نزكؿ اآليات اؼبثبتة ُب اللوح
اؼبفًتضة اؼبوىومة، كهبب أف نفهم اآليات الدالة على ذلك فهمان غَت حرُب..." إٔب أف قاؿ: "فإذا أضفنا إٔب ذلك 
                                                           

 ).69 - 52أركوف، من االجتهاد إٔب نقد العقل اإلسبلمي، (ص:  )329(
 ).297) أركوف، تارىبية الفكر العريب، (ص: 330(
 ).391، 39/ 1، الًتاث كالتجديد، (حسن حنفي )331(
 ).23، 22، 1/21(يعقوب عبد الوىاب، أصوؿ الفقو بُت الثبات كالتجديد،  )332(
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يت كاف على اؼبركيات الكثَتة عن سقوط أجزاء من القرآف كنسياهنا من ذاكرة اؼبسلمُت ازدادت حدة اؼبشكلة ال
 .(333)العلماء كمن يتابعهم من ادثُت حذك النعل بالنعل أف يواجهوىا"

كّٔذا نعلم يقينان مدل خطورة ىوالء على األمة العربية كاإلسبلمية، كأهنم يسعوف ؽبدـ اؼبرجعيات اإلسبلمية 
 اؼبعتربة، بدعاكل مزيفة ال سبتلك ذرة من حق، كال جزء من حقيقة.

كىم طائفة من اؼبفكرين اإلسبلميُت، اغًتكا ببهرجة مظاىر اغبضارة الغربية ُب  قبلون بإطالق:القسم الثاني المت
آّاالت العلمية كالثقافية، كاهنزموا نفسيان أماـ أصوات التغريب، كصادؼ ذلك عدـ سبكنهم من فهم الشريعة 

ّٔم ذاؾ االغًتار كذلك الفهم القاصر اإلسبلمية فهمان شامبلن مستوعبان ألصوؽبا الكلية كفركعها اعبزئية، فحدل 
للشريعة اإلسبلمية إٔب االستسبلـ، كالتهور بإصدار فتاكل غريبة شاذة تتضمن الدعوة إٔب إعادة النظر ُب صياغة 
األحكاـ اعبزئية كالقواعد األصولية الكلية، بدعول السعي لتوسيع اؼبفاىيم الشرعية لتليب حاجات العصر ُب 

 األصعدة اؼبختلفة.

 

 ومن أشهر ىؤالء : 

، الذم يقوؿ عن أصوؿ الفقو: "علم األصوؿ التقليدم الذم نلتمس فيو اؽبداية ٓب يعد (334)الدكتور حسن الًتايب
مناسبان للوفاء حباجتنا اؼبعاصرة حق الوفاء؛ ألنو مطبوع بأثر الظركؼ التارىبية اليت نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا 

 .(335)البحث"الفقهية اليت كاف يتوجو إليها 

يقوؿ الشريف الٌصمىدا٘ب: "هبمع ىذا التيار ُب طياتو: الفقيو الذم أثقلت كاىلو اؼبتغَتات اغبديثة، كالصحفي 
الذم يفتقر إٔب علـو الشريعة، كالعقبل٘ب اؼبغرؽ ُب عقبلنيتو، كاؼبثقف الباحث عن موقع ثقافتو اغبضارية، كالقومي 

رجات حبسب ما يغلب عليهم من مواد، كمن أبرزىم: الدكتور حسن الذم يتخبط ُب خباؿ اعباىلية... كىم د

                                                           

 ).131، مفهـو النص، (ص:نصر حامد أبو زيد )333(
ىو مفكر كزعيم سياسي كديٍت سودا٘ب. كيعترب رائد مدرسة ذبديد سياسي إسبلمي. عمل الًتايب أستاذان ُب جامعة  حسن عبد ا الًتايب )334(

لو العديد من  .عُت كزيران للخارجية السودانية 1988اػبرطـو ٍب عُت عميدان لكلية اغبقوؽ ّٔا، ٍب عُت كزيران للعدؿ ُب السوداف. كُب عاـ 
قالة كااضرات، كمن أشهر كتبو: قضايا الوحدة كاغبرية، ذبديد أصوؿ الفقو، ذبديد الفكر اإلسبلمي، األشكاؿ اإلسهامات ُب الكتابة كاؼب

 ـ2016الناظمة لدكلة إسبلمية معاصرة، ذبديد الدين، منهجية التشريع، اؼبصطلحات السياسية ُب اإلسبلـ، الدين كالفن، توُب عاـ 

 ).13الًتايب، ذبديد أصوؿ الفقو، (ص:  )335(
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الًتايب، كالدكتور يوسف اغبسن، كالدكتور عبد العزيز بن عثماف التوهبرم، كالدكتور ؿبمد عمارة، كعبده سبلَـّ 
 .(336)كغَتىم"

كآثركا السبلمة كىم قسم من العلماء غلَّبوا جانب االحتياط كالتورع،  القسم الثالث المتثبتون المتحفظون:
باالقتصار على ما تيقنوا صحتو من أصوؿ كفركع الشريعة اإلسبلمية األصيلة، كرىد أم دعول يركهنا دخيلة على 
الشريعة اإلسبلمية يكوف مفادىا التنكر للموركث الشرعي، بأم معٌت من تبديل أك ربريف أك إضافة أك تعديل، 

 كمن أشهر أصحاب ىذا التوجو: 

، حيث يقوؿ عن دعول التجديد ألصوؿ الفقو: (قوؽبم: أف أصوؿ الفقو (337)مُت الشنقيطيالشيخ ؿبمد األ
ربتاج إٔب ذبديد، أك يقولوف: أف الشريعة ربتاج إٔب ذبديد، ال فرؽ بُت القولُت، ىذا القوؿ ابن أخت خالة القوؿ 

كجديدىا قدٙب، كالشريعة صاغبة األكؿ، على العمـو ىي كلمة حق أريد ّٔا باطل؛ فإف الشريعة قديبها جديد 
لكل زماف كمكاف، كىذا أمر مسلَّم من البدىيات؛ فإف ا تعأب يقوؿ: ﴿اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىسٍبىٍمتي 

ًن اٍضطيرَّ ُب ـبىٍمىصىةو غىيػٍرى ميتىجىاًنفو إًلً  ـى ًديننا فىمى ٍسبلى ٍبٍو فىًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه﴾ عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً
، كدعا إليها منذ أربعة عشر قرنان، رضيها ا عز ملسو هيلع هللا ىلص[، رضي ّٔذه الشريعة اليت آمن ّٔا رسوؿ ا ّ]اؼبائدة: 

كرضي عنهم أصبعُت، ككذلك رضيها لؤلمة إٔب يومنا ىذا، بل إٔب قياـ ¢ كجل لنبيو، كرضيها ألصحاب نبيو 
م شخص يريد أف يغَت ُب مفاىيمها أك يقلب أصوؽبا كموازينها، كلو كانت عبارتو منمقة أك الساعة، فلو جاء أ

 مزكقة فقد حاد عن سواء السبيل، نسأؿ ا السبلمة كالعافية، فلذلك ىذه الكلمة كلمة حق أريد ّٔا باطل.

م فهم بو أصحاب رسوؿ فأصوؿ الفقو ىي أصوؿ فهم الدليل، كأصوؿ فهم الدليل باقية إٔب قياـ الساعة، كالذ
نفهم بو كبن، كإذا خالف فهمنا فهمهم دبعٌت: أنا تركنا موازينهم ُب الفهم كتركنا موازين السلف الصاّب  ملسو هيلع هللا ىلصا 

، فلذلك إذا كانت ىذه مفاىيم خَت القركف فهي صاغبة لشر القركف، فقرننا -كالعياذ با -ُب الفهم فقد ضللنا 

                                                           

 ).21الشريف ؿبمد الٌصمىدا٘ب، رؤية شرعية ُب اعبداؿ كاغبوار مع أىل الكتاب، (ص:  )336(
ىػ ُب موريتانيا،  1325، كلد دبوريتانيا عاـ ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار بن عبد القادر بن ؿبمد بن نوح بن ؿبمد بن أضبد بن اؼبختار اعبكٍت  )337(

خ، فكاف ذلك حيث نشأ يتيمان فكفلو أخوالو كأحسنوا تربيتو كمعاملتو، فدرس ُب دارىم علـو القرآف الكرٙب كالسَتة النبوية اؼبباركة كاألدب كالتاري
ت العلمية. عيرؼ عنو الذكاء كاللباقة كاالجتهاد كاؽبيبة. البيت مدرستو األكٔب. ٍب اتصل بعدد من علماء بلده فأخذ عنهم، كناؿ منهم اإلجازا

اجتهد ُب طلب العلم فأصبح من علماء موريتانيا، كتؤب القضاء ُب بلده فكاف موضع ثقة حكامها كؿبكوميها.. ككاف من أكائل اؼبدرسُت ُب 
ؾبلس التأسيس لرابطة العآب اإلسبلمي، كعضوان ُب ىيئة   ىػ، ٍب عُت عضوان ُب ؾبلس اعبامعة، كما عُت عضوان ُب1381اعبامعة اإلسبلمية سنة 

ىػ. توُب دبكة بعد أدائو لفريضة اغبج كصلي عليو باؼبسجد اغبراـ، كدفن دبقربة اؼبعبلة دبكة. كصيلي عليو صبلة الغائب  8/7/1391كبار العلماء 
منهج التشريع اإلسبلمي  -األظباء كالصفات نقبل كعقبل.  -رسلة. اؼبصاّب اؼب -باؼبسجد النبوم الشريف. كلو ؾبموعة قيمة من اؼبؤلفات منها: 

 أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف. -دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب.  -كحكمتو. 
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، فإذان (338) «ما من زماف إال كالذم بعده شر منو حىت تقـو الساعة»يقوؿ:  لنيب شر القركف اليت قبلو؛ ألف امن 
 الذم صلح ػبَت القركف من باب أكٔب أف يصلح ؼبا ىو شر منو، ىذا االصل األكؿ.

 -ساؿبهم ا كىدانا كإياىم إٔب سواء السبيل-هقُت الذم يقولوفىذا الباب الذم فتح اآلف من بعض اؼبتفي
كالعياذ -يقولوف: نعيد النظر، كنريد ذبديد الشريعة كمسايرهتا للعصر، ىذا فبا ال ينبغي، كمقالتو ىذه قد تؤدم 

يقاؿ:  إٔب ىدـ الشريعة كنقضها، لكن قد يكوف مقصود البعض مقصودان حسنان ُب جانب نستثنيو، كىو أف -با
إننا نريد من يًتجم فهم السلف للخلف بأسلوب معاصر، فهذا كبلـ طيب، ككبلـ مقبوؿ؛ دبعٌت: أف تأخذ 
الكتب اليت عن سلف األمة كتأٌب بأسلوب صحيح سوم يناسب األفهاـ، فهذا كبلـ صحيح، كىو كاجب 

 هم.الدعاة ككاجب العلماء، كاغبمد  ىم قائموف بو ُب فتاكيهم كتعليمهم كدركس

أما لو قيل: نريد أف نغَت الفتاكل لتغَت الزماف، أك نريد أف قبدد الشريعة، فا أعلم أهنا فتنة، كقانا ا كإياكم 
شرىا، فبل خَت ُب إنساف يعرض عن خيار ىذه األمة، كلذلك أقوؿ: ينبغي أف نبدأ من حيث انتهوا كال نكرر ما 

ا عز كجل أف يرزقنا بأظبائو اغبسٌت كصفاتو العلى حبهم، كأف يرزقنا فعلوا؛ ألهنم سلف األمة اؼبختار ؽبا، نسأؿ 
 .(339) سبيلهم، كأف يرزقنا اغبشر ُب زمرهتم، إنو كٕب ذلك كالقادر عليو، كا تعأب أعلم

كنة القسم الرابع المتثبتون المتزنون
ي
: كىم صباعة من العلماء الراسخُت ُب العلم، الذين صبعوا بُت قوة اؼب

العلمية، ككماؿ الدراية بصناعة الفتول لؤلحكاـ اؼبستجدة الواقعية، مع دين متُت، كإخبلص لرب العاؼبُت، كقد 
ا بإطبلقها، بل كبى ىؤالء منحى معتدؿ فلم يقبلوا دعول التجديد ألصوؿ الفقو بإطبلقها، كما أهنم ٓب يردكى

 اىتموا ابتداء بالتحقق من التإب: 

 : ربرير اؼبصطلح كبياف اؼبقبوؿ منو كاؼبردكد. أوالً 

 : الدراسة اؼبستفيضة ألجل التأكد من كجود إشكالية أصولية تستدعي القياـ حبركة ذبديدية.ثانياً 

 : ربديد نوع اإلشكاؿ؛ ىل ىو الشكل أـ ُب اؼبضموف.ثالثا

 بأف موضع اإلشكاؿ ُب بعض القضايا الشكلية.: اعبـز رابعاً 

                                                           

 .)61/  9(فتح البارم  )338)
 الفتول منقولة من موقعو على شبكة النت. )339)
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: القطع بأف ىدؼ كثَت من الدعوات اؼبعاصرة اليت تنادم دبطلق التجديد؛ أم: من غَت انضباط باألصوؿ خامساً 
الكلية، كاألحكاـ القطعية للشريعة اإلسبلمية، القطع بأف ىدؼ ىذه الدعوات ؾبرد السعي ؽبدـ الشريعة كالعبث 

 ؿ العمل على إلغاء اؼبنهج العلمي اؼبتبع الستخراج األحكاـ من النصوص. بأحكامها، من خبل

 .)340(سادسان: اقًتاح اؼبعاعبة اؼبنضبطة دبيزا٘ب الشرع كالعقل، اعبامعة بُت األصالة كاؼبعاصرة

 ومن أشهر ىؤالء المعاصرين: 

 ، حيث فرَّؽ بُت معنيُت للتجديد: )341( -رضبو ا  - الشهيد الدكتور: ؿبمد سعيد رمضاف البوطي

اؼبعٌت األكؿ اؼبقبوؿ: (ىو ذبديد االنضباط بقواعده كأحكامو، كإصبلح ما تصدع من بنيانو، كسبتُت ما كىي من 
دالئلو، كسد ما تفتح من ثغرات ُب مفاىيمو، كنفض ما غشى عليو من غبار النسياف لو كاإلعراض عنو، كعرض 

ىذا فعلم األصوؿ خاضع للتجديد منذ  مضمونو بأسلوب أكثر جدة كأيسر فهمان)، إٔب أف قاؿ: (كبناء على
نشأتو إٔب يومنا ىذا، كىل تسلسلت الكتابات عنو كالتأليف فيو إال توثيقان ألدلتو كترسيخان لقواعده، كمشاركة ُب 

 النظر للراجح من اؼبسائل االجتهادية اليت فيو.  

، كىو االستبداؿ بو كتطوير : كىذا ىو اؼبراد من كثَت من الداعُت إٔب ىذه الدوالمعنى الثاني المرفوض عول اليـو
قواعده، كذباكز أحكامو إٔب غَتىا، كمن ٍبىَّ يتم التجاكز ّٔا إٔب استنباط أحكاـ من مدلوالت جديدة تتوافق 

 .(342) كفكرة التغريب)

كمنهم الدكتور: أضبد الريسو٘ب، الذم توافق مؤدل رأيو ُب القضية مع رأم الدكتور البوطي؛ حيث يقوؿ: "ُب 
موضوعنا ذبديد علم أصوؿ الفقو هبب أف مبيز بُت: أصوؿ الفقو، كعلم أصوؿ الفقو؛ فأصوؿ الفقو يراد ّٔا: 

، أم فهو مساكو لقولنا: أصوؿ األحكاـ أك: األصوؿ كاؼبصادر كالقواعد الشرعية الكربل اليت يستمد منها الفقو
أصوؿ الشريعة، كىذه ؽبا من الرسوخ كالثبات كالعمـو كالدكاـ ما ال نزاع فيو كال غبار عليو. كأما علم أصوؿ الفقو، 
فَتاد بو زبصص علمي دراسي، يشمل ؾبمل القضايا كاؼبسائل كالتعريفات كالنظريات كاآلراء كالقواعد اؼبنهجية 

                                                           

 ).155انظر: ما كتبو الشهيد الدكتور البوطي ُب حبثو: إشكالية ذبديد أصوؿ الفقو: (ص:  )340(
،عآب سورم متخصص ُب العلـو اإلسبلمية، كمن اؼبرجعيات الدينية اؽبامة على مستول العآب اإلسبلمي، كلد عاـ ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  )341(

ـ ُب جنوب تركيا ُب جزيرة بن عمر، ٍب انتقل مع كالده حينما ضاؽ األمر على أىل العلم إٔب سوريا، اختارتو جائزة ديب الدكلية للقرآف 1929
شخصيةن صبعت ربقيقى العلماء كشهرةى األعبلـ، كصاحبى »، باعتباره «شخصية العآب اإلسبلمي»ليكوف  2004الكرٙب ُب دكرهتا الثامنة عاـ 

لو قائمة طويلة من اؼبؤفات عاِب فيها جوانب كثَتة من اؼبشاكل اؼبطركحة على الساحة توزعت على اعبوانب القدية كالفلسفية « رو موسوعيٌ فك
 .ُب أحداث سوريا األخَتة 2013كاألصولية كالفقهية كالفكرية كامتدت إٔب اعبوانب األدبية كالقصصية، توُب عاـ 

 ).156ر إشكالية ذبديد أصوؿ الفقو، (ص: البوطي مع اؼبرزكقي، حوا )342(
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لم، إال أف علم أصوؿ الفقو قد يطلق عليو اختصاران: أصوؿ الفقو، حبذؼ كلمة (علم)، كما يقع ُب أظباء ؽبذا الع
 .(343)العلـو كافة"

كقاؿ أيضا: "التجديد الذم نتحدث عنو يشمل إضافة اعبديد اؼبفيد، كيشمل صقل القدٙب كشحذه حىت يكوف  
درجات أعلى من الفائدة كالفاعلية كالتبلـؤ مع اغباجات كأنو جديد، كُب اغبالتُت فإف غرض التجديد ىو ربقيق 

 .(344)كاإلشكاليات اؼبتجددة"

، كالدكتور شعباف ؿبمد (345)كفبن يرل ىذا الرأم أيضان، مع اختبلؼ ُب صياغة الفكرة فقط: الدكتور علي صبعة
 مية .كالذم أثبت كثَتا من نصوصو كما ىي ُب ىذا اؼبقاؿ لنفاستها كقيمتها العل(  346)إظباعيل

 المحور الثاني: المناقشة والتحليل

إف اؼبتأمل ُب اؼبواقف السابقة هبد أكالن: أننا حباجة ألف كبرر اؼبصطلح كنعرؼ معناه، ككبرر ؿبل النزاع كما يقوؿ 
 األصوليوف؛ لنعلم ما ىو التجديد اؼبقبوؿ من اؼبردكد، كبالتأمل ُب تعريف التجديد يبكن تعريفو بثبلثة معاف: 

: جاء اؼبعجم الوسيط: "جدد الشيء: صَته جديدان، كيقاؿ: جدد العهد، كثوبان لبسو المعنى اللغوي أوالً  
 . (347)ذبدد الشيء: صار جديدا"، جديدان 

 .(348)كُب ـبتار الصحاح: (كجىدَّ الشيء هبد، بكسر اعبيم فيهما: صار جًديدان، كىو نقيض اػبىًلق)

و جديد، كىو خبلؼ القدٙب، كجدد فبلف األمر كأجده، كاستجده: كُب اؼبصباح اؼبنَت: "جد الشيء هبد جدة فه
 إذا أحدثو". 

كىذا اؼبعٌت اللغوم لكلمة: (التجديد) نقل من معناه اللغوم ادكد إٔب معاف أيخىر، تبعان لبلصطبلحات كاألعراؼ 
كمنها اؼبردكد؛   كاختبلؼ منطلقات الداعُت إليو، فصار منها اؼبقبوؿ؛ كالتجديد باؼبعٌت الشرعي الشكلي،

.  كالتجديد باؼبعٌت التغرييب اغبداثي، على كبو ما سىنيبػىُتّْ

                                                           

 ).13الريسو٘ب كآخركف، التجديد األصوٕب، (ص:  )343(
 ).14إعداد صباعي بإشراؼ الريسو٘ب، التجديد األصوٕب،(ص:  )344(
 ).5قضية ذبديد أصوؿ الفقو، للمؤلف: (ص: )345(
 ).47التجديد ُب أصوؿ الفقو، للمؤلف: (ص:  )346(
 ).9، 1/1مصطفى كأضبد حسن الزيات كحامد عبد القادر كؿبمد علي النجار، دار الدعوة استنبوؿ. () اؼبعجم الوسيط، إبراىيم 347(
 ).1/119) الرازم، ؿبمد بن أيب بك بن عبد القادر، ـبتار الصحاح، اعتٌت بًتتيبو ؿبمود خاطر.  (348(
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: كىو العمل اعباد، كالسعي اؼبتواصل إلعادة الشريعة اإلسبلمية إٔب ما كانت عليو ُب عصر ثانيًا المعنى الشرعي
 ية، كاألخبلقية.النبوة؛ باالنضباط بقواعد الكتاب كالسنة ُب ؾباالهتا اؼبختلفة: العقدية، كالتشريع

: "معٌت التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب كالسنة، كاألمر دبقتضانبا كإماتو ما (349)يقوؿ العلقمي
 . (350)ظهر من البدع كادثات"

قاؿ اغباكم: (ظبعتي أبا الوليد حساف بن ؿبمد الفقيو يقوؿ غَت مرة: ظبعتي شيخان من أىل العلم يقوؿ أليب 
ج: أبشر أيها القاضي؛ فإف ا مىنَّ عل اؼبسلمُت بعمر بن عبد العزيز على رأس اؼبائة فأظهر كل العباس بن سري

إف ا يبعث على رأس كل مائة سنة من هبدد ؽبا »، كىو اؼبعٌت اؼبستفاد من قولو: (351) سنة كأمات كل بدعة)
 . (352)«دينها

كىذا اؼبعٌت ال شك ُب جوازه، بل ُب ضركرتو حىت يبقى الدين قائمان ثابتان ال تغَته األحداث اؼبتعاقبة كال الظركؼ 
اؼبتغَتة، كحىت يستوعب بالبياف كاؽبداية حاجات الناس ُب كل زماف كمكاف، كعصر كمصر، كؽبذا النوع من 

 التجديد شركط كضوابط، من أنبها التإب: 

د عن األصل، كإال ؼبا كاف ذبديدان بل تبديدان، كلذلك كاف التجديد ظبة من ظبات : أال ىبر أوالً  يجىدى
ج األمر اؼب

الشريعة اإلسبلمية، باعتبارىا خاسبة الشرائع السماكية، أما ما عداىا من الشرائع فليس قاببلن للتجديد؛ لعدـ بقاء 
 أصلها.

 (353)كالتَّشىهّْي : كجود اغباجة؛ أم أال يكوف الدافع ؾبرد اؽبولثانياً 

 المحور الثالث: نماذج وصور تطبيقية للتجديد المقبول

 ذكر الدكتور شعباف ؿبمد علي عدة مباذج للتجديد اؼبقبوؿ نقتبس منها اآلٌب :

النموذج األكؿ: إحياء ما اندرس من اؼبفاىيم الشرعية اؼبستمدة من الكتاب كالسنة، كالتصدم للبدع اليت تظهر  
 ملسو هيلع هللا ىلص، أف النيب من حُت آلخر، كرد الناس إٔب جوىر اإلسبلـ الصحيح، كىو ما صح من حديث أيب ىريرة 

                                                           
ق)، مشس الدين: فقيو شافعي، عارؼ باغبديث. من بيوتات العلم ُب القاىرة كاف من تبلميذ اعببلؿ  969 - 897( )  ؿبمد بن عبد الرضبن بن علي بن أيب بكر العلقمي349(

خ)، ك(ملتقى البحرين ُب  - ك(قبس النَتين على تفسَت اعببللُتخ)،  -السيوطي، كمن اؼبدرسُت باألزىر. من أشهر كتبو (الكوكب اؼبنَت بشرح اعبامع الصغَت 
 ).195/  6اعبمع بُت كبلـ الشيخُت)، كغَتىا. األعبلـ للزركلي (

 ).11/391) العظيم أبادم، عوف اؼبعبود  (350)
 ). 11/391) العظيم أبادم، عوف اؼبعبود  (351(
 ).4291) رقم اغبديث: (109/  4) أبو داككد، السنن، باب ما يذكر ُب قرف اؼبائة (352(
 ).50إظباعيل شعباف، التجديد ألصوؿ الفقو، (صػ) 353(
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، كىذا ما يشمل كل ما يتعلق (354) «نهاإف ا يبعث ؽبذه األمة على رأس كل مائة سنة من هبدد ؽبا دي»قاؿ: 
 حبياة اؼبسلمُت من العقائد كالعبادات كسائر اؼبعامبلت.

كقد نص بعض العلماء على مباذج ؽبؤالء آّددين؛ فذكركا على رأس اؼبائة األكٔب: اػبليفة الراشد عمر بن عبد 
على أف آّدد قد يتعدد ُب كقت كاحد،  على رأس اؼبائة الثانية، كما نصوا ، كذكركا اإلماـ الشافعي العزيز 

كقد نظمهم اإلماـ السيوطي ُب قصيدة مشهورة، ظباىا: (ربفة اؼبهتدين بأخبار آّددين)، جاء فيها، بعد ضبد 
 :ملسو هيلع هللا ىلصا تعأب كالصبلة على رسولو 

 فكاف عند اؼبائة األكٔب عمر
 

 خليفة العدؿ بإصباع كقر
 كالشافعي كاف عند الثانية 

 
 من العلـو الساميةؼبا لو 

 كختم ىذه السلسلة بعصره كىو القرف التاسع، كرجى أف يكوف ىو آّدد لذلك   

يجىدد، فتضيف إليو ما  النموذج الثاني للتجديد: 
التجديد دبعٌت التنمية كالتوسع، كإضافة أمور ؽبا صلة كثيقة باؼب

بو    يكتمل
 البنياف. 

 

 

كىذا بالنسبة لعلم أصوؿ الفقو، بدأ مع بداية التأليف ُب ىذا العلم، حىت من اعبامع األكؿ لقواعد علم األصوؿ، 
؛ فقد ألف كتابو (الرسالة)، ٍب ألف بعدىا ثبلث مؤلفات لنفس الغرض الذم من أجلو كىو اإلماـ الشافعي 

 ألف الرسالة؛ فألف كتاب (صباع العلم)، ككتاب (اختبلؼ اغبديث)، ككتاب (إبطاؿ االستحساف). 

ثَت، كأيضان ما قاـ بو العلماء بعد اإلماـ الشافعي من حركة علمية نشطة، أضافت إٔب علم األصوؿ الشيء الك
كأخذت اذباىات ـبتلفة: اذباه اؼبتكلمُت كالفقهاء، كاعبمع بُت االذباىُت السابقُت، كاذباه زبريج الفركع على 
األصوؿ، ٍب اذباه بناء القواعد األصولية على مقتضى مقاصد الشريعة كمراميها، كل ذلك أضاؼ إٔب علم األصوؿ 

 ما بو اكتمل بنيانو. 

                                                           
 ) سبق زبرهبو.354(
زىر لبناف دار الكتب السيوطي، جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر ، الرد على من أخلد إٔب األرض كجهل أف االجتهاد ُب كل عصر فرضتحقيق: خليل اؼبيس مدير أ  )355(

 )130ـ. (1983ىػ/1،1403العلمية ، بَتكت ط

 كىذه تاسعة اؼبئُت قد
 

 أتت كال ىبلف ما اؽبادم كعد
 كقد رجوت أنٍت آّدد 

 
حدي   (355)فيها ففضل ا ليس هبي
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جديد، دبعٌت التمحيص كالتحرير كالًتجيح: ، كىذا أيضان كاقع ُب كتب اؼبتقدمُت كٓب الت النموذج الثالث المقبول:
ىبىٍلي منو مؤلف، كلكنو بدأ بصورة أكضح كأشهر ُب القرف الثالث عشر اؽبجرم؛ حيث ألف اإلماـ ؿبمد بن علي 

لفحوؿ إٔب ربقيق اغبق ق)، كتابو اؼبشهور اؼبسمى (إرشاد ا1250الشوكا٘ب، اؼبتوَب سنة طبسُت كمائتُت كألف (
من علم األصوؿ)، كبٌُت ُب مقدمة كتابو أنبية ىذا العلم، كأنو اؼبلجأ الذم يلجأ إليو العلماء عند االجتهاد 
كاستنباط األحكاـ من األدلة، إال أف أكثر العلماء يعتقدكف أف القواعد األصولية كلها قطعية، كأهنا من اؼبسلمات 

فبُتَّ ُب كتابو ىذا أف ىناؾ من القواعد ما ال خبلؼ فيو، كىناؾ ما فيو خبلؼ بُت  اليت ال هبوز االجتهاد فيها،
 العلماء. 

ككاف من منهجو: أنو إذا تطرؽ العلماء إٔب قضية ؽبا صلة بعلم آخر أحاؽبا إٔب ىذا العلم كٓب يبحثها ُب كتابو؛  
قاؿ: (نقل صباعة من القراء اإلصباع  كما جاء ُب مسألة: ما نقل آحادان من القراءات، كىل ىي قرآف أـ ال؟،

على أف ُب ىذه القراءات ما ىو متواتر كفيها ما ىو آحاد، كٓب يقل أحد منهم بتواتر كل كاحدة من السبع فضبلن 
 . (356) عن العشر، كإمبا ىو قوؿ قالو بعض أىل األصوؿ، كأىل الفن أخرب بفنهم)

عدـ كقوعو، حكى ما قالو األصوليوف ُب اؼبسألة من آراء، كُب مسألة اػببلؼ بُت العلماء ُب كقوع النسخ أك 
ك اػببلؼ فيو إال عن اليهود، كليس بنا إٔب نصب اػببلؼ  كنسبة اإلنكار إٔب اليهود، ٍب قاؿ: (كأما اعبواز فلم وبي

، بيننا كبينهم حاجة، كال ىذه بأكؿ مسألة خالفوا فيها أحكاـ اإلسبلـ حىت ما يذكر خبلفهم ُب ىذه اؼبسألة
، كعلى ىذا الغرار سار الشوكا٘ب ُب قضايا األصوؿ، كؿبض آراء (357)كلكن ىذا من غرائب أىل األصوؿ)

 العلماء ُب كل مسألة، مستندان إٔب األدلة اليت تدعم ما يقوؿ. 

، فإف اإلماـ الشوكا٘ب كقع ُب كثَت من زالت العلماء؛ ¢كؼبا كاف كل إنساف يؤخذ من كبلمو كيرٌد إال رسوؿ ا 
فكاف يبيل إٔب رأم من ينازع ُب حجية اإلصباع، كاضطرب كبلمو ُب حجية القياس، بينما رفض التقليد ُب 

 الشريعة حىت على عواـ اؼبسلمُت، إٔب غَت ذلك من األمور اليت أخذت عليو. 

يتحد مع النوع  التجديد، دبعٌت تنقية علم األصوؿ فبا عىًلقى بو فبا ليس منو كىذا النوع النموذج الرابع المقبول:
الذم بعده ُب عرض اؼبادة األصولية األصلية، كتنقيتها فبا علق ّٔا من اؼبباحث، كاؼبسائل اليت ال تىنم ؽبا بصلة، 

 مع اغبرص على اعبمع بُت األصالة ُب اؼبضموف، كاؼبعاصرة ُب األسلوب.

                                                           
/  1ـ ،  (1999 -ىػ 1419، 1وكا٘ب، ؿبمد بن علي ، إرشاد الفحوؿ إٕب ربقيق اغبق من علم األصوؿ، ربقيق : الشيخ أضبد عزك عناية، دار الكتاب العريب، ط) الش356(

88.( 
 ).52/  2) اؼبرجع السابق، (357(
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لًتاث بأسلوب سهل مبسط التجديد ُب الصياغة كاألسلوب، كعرض ما ُب كتب ا النموذج الخامس المقبول:
يتفق مع ركح العصر كقدرات طبلب العلم، مع اافظة على اعبوىر، كمن الكتب القيمة اليت ألفت ؽبذا الغرض 

 ُب العصر اغباضر: 

 . أصوؿ الفقو، للشيخ ؿبمد اػبضرم بك. 1

 . علم أصوؿ الفقو، للشيخ عبد الوىاب خبلؼ. 2

 حسب ا. . أصوؿ التشريع اإلسبلمي، للشيخ علي 3

 . أصوؿ الفقو، للشيخ ؿبمد أيب زىرة. 4

 . أصوؿ الفقو، للشيخ زكريا الربديسي. 5

 . مصادر التشريع اإلسبلمي كمناىج االستنباط، للدكتور ؿبمد أديب صاّب.6

 . أصوؿ الفقو، لشيخنا الشيخ ؿبمد أيب النور زىَت. 7

 . أصوؿ الفقو اإلسبلمي، للدكتور كىبة الزحيلي. 8

 أصوؿ الفقو، لشيخنا الدكتور مبلطف مالك.. 9

 .  أصوؿ الفقو، لشيخنا الدكتور حسن األىدؿ.10

 كاؼبؤلفات اؼبعاصرة اليت أيٌلفت ؽبذا الغرض تفوؽ اغبصر، كلكٍت اكتفيتي بذكر بعضها لغرض التمثيل فقط. 

 المحور الرابع : نماذج وصور تطبيقية للتجديد المردود: 

د، دبعٌت إعادة ىيكلة أصوؿ الفقو، كبنائو من جديد، بصورة تتبلءـ مع مقتضيات التجدي النموذج األول: 
 العصر، كما يقوؿ الداعوف إليها، كمن أمثلة ذلك اذباىات:

 أػ اذباه يضيق االحتجاج بالسنة النبوية ُب آّاالت التشػريعية.

  كمن أمثلة ذلك اآلٌب:  

ـ ُب باب اؼبعامبلت، مر، الذم يرل فيو باف أحاديث األحكاكتاب (السنة كالتشريع)، للشيخ عبد اؼبنعم الن
 ، كأف العربة دبا يصلح الناس ُب كل زماف كمكاف.خاصة بزمنو 
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 ب: اذباه يرفض االحتكاـ إٔب القواعد الشرعية كضوابطها، كوبكم اؼبعٌت اللغوم كما تعارؼ عليو الناس.

 كمن أمثلة ذلك: 

 اكم.أصوؿ التشريع، للمستشار سعيد عشم -1

 دليل اؼبسلم اغبزين، غبسُت أمُت.-2

 .مؤلفات الدكتور نصر حامد أبو زيد-3

 .مؤلفات الدكتور ؿبمد أركوف -4

 .مؤلفات الدكتور حسن حنفي-5

ال يبكن أف نطلق على منهجهم أنو ذبديد ؼبنهج أصوؿ الفقو باؼبعٌت اؼبقبوؿ حباؿ  –كما قلت   –كىؤالء كأمثاؽبم 
 من األحواؿ. 

 

 المحور الخامس: أبرز سمات الداعين للتجديد المردود

 اؼبتأمل ُب أصحاب دعول التجديد اؼبردكدة هبدىم متسمُت بسمات، من أبرزىا:

 : عدـ زبصصهم ُب العلـو الشرعية عامة، كُب علم األصوؿ خاصة. أوالً 

: عدـ كضوح الرؤل اليت يطرحوهنا، كإمبا ىي دعوات ؾبملة ربت شعارات براقة ليس ؽبا مضموف علمي، بل ثانياً 
على العكس يشتم منها كصف اإلسبلـ كاالحتكاـ إٔب الثوابت الشرعية باعبمود، كعدـ مسايرة ركب اغبياة، من 

 غَت طرح منطقي منضبط دبنهجية حبث مقبولة.

 : اػبلط بُت الدعوة إٔب االجتهاد كفتح بابو ؼبن يبلكوف أدكاتو، كبُت دعول التجديد ألصوؿ الفقو بإطبلؽ. ثالثاً 

 : اغبديث بلغة مشًتكة مشبوىة تصدر من نفوس اهنزامية، أك متحاملة على الشريعة اإلسبلمية.رابعاً 

فكرهتم، كاشًتاكهم ُب اؽبدؼ كىو: السعي بقصد أك بغَت قصد ؽبدـ اؼبوركث الشرعي  : اجتماع مؤدلخامساً 
من خبلؿ ىذه الدعوات الزائفة، كقد تقدمت مباذج من أظباء بعض مؤلفاهتم ُب النظرة اػبامسة اليت تثبت ىذه 

 السمات كلها.
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 الخاتمة: وفها أىم النتائج والتوصيات

 إٔب اآلٌب:  كُب هناية ىذا اؼبقاؿ توصل الباحث

 أواًل: النتائج:

عظمة القيمة العلمية لعلم أصوؿ الفقو باعتباره اؼبنهج الوحيد كاؼبعتمد الستفادة اغبكم الشرعي من  .1
 النص. 

استحالة معٌت التجديد لقواعد ىذا العلم إف عٍت بو اؼبعٌت الشامل للشكل كاؼبضموف إذ أف أصوؿ  .2
 كالفقو كالعقيدة كىي غَت قابلة ؽبذا النوع من التجديد. قواعد ىذا العلم مستفادة من قواعد اللغة 

خطورة التماىي كراء دعوة التجديد ؽبذا العلم بإطبلؽ لكونو يقود إٔب إلغاء اؼبنهجية اؼبنضبطة  .3
 كالضابطة لعملية االستنباط كيشجع على ظهور الفوضى العلمية. 

عادة الًتتيب ؼبباحث ىذا العلم يبكن قبوؿ معٌت التجديد إف عٍت بو التجديد الشكلي دبعٌت إ .4
 كالصياغة ؼبفاىيمو دبا يتناسب مع لغة العصر. 

 ثانياً: التوصيات: 

ضركرة أف يلتقي العلماء اؼبختصوف األفذاذ ؽبذا العلم الذين صبعوا بُت األصالة كاؼبعاصرة كيبحثوا ىذه  .1
 كاؼبردكد. القضية باستفاضة كسبحيص ليحرركا مصطلحها كيبينوا اؼبعٌت اؼبقبوؿ منو 

أنبية الدمج ُب اؼبناىج الشرعية بُت الكتب األصولية األصيلة العميقة كالكتب األصولية اؼبعاصرة ليتمكن  .2
الدارس بعد ذلك من اغبصوؿ على اؼبكنة العلمية ُب ىذا العلم ككذلك يكتسب ملكة التوضيح ؼبسائلو 

 بأسلوب مبسط. 
يل الذم يرسخ ُب الناشئة عظمة ىذه الشريعة الغراء كمصادرىا العمل على إحياء النظاـ التعليمي الشرعي األص

كمواردىا على العمـو كيؤسس فيهم البناء اؼبعرُب الشرعي اؼبتُت كالذم يبكن من القدرة على مواجهة ضببلت 
التغريب كمن فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا كيسهل عملية االجتهاد ُب ما استجد من مسائل معاصرة 

    0شرعية منضبطة جامعة بُت األصالة ك اؼبعاصرة  كفق منهجية
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