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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa
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قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنرش املجلة األبحاث والدراسات األكاديمية يف العلوم 
اإلنســانية واإلداريــة باللغتني العربيــة واإلنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة األعــامل، املحاســبة ، القانون، علم 
االجتامع، اخلدمة االجتامعيــة، اإلعالم، اللغة العربية، 
اللغة اإلنجليزية، الدراســات اإلســالمية، االقتصاد 

املنزيل، العلوم الرتبوية(. 
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل املجلــة 
لغويًا من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وختصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نرش البحث باملجلة باسم رئيس 
هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يسبق له النرش أو إرساله 
إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من املاجستري أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حســب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النرش أو رفضه،  وال ُترد أصول املواد 

إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى إال 

بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مستالت جمانية 

من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعــى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئييس 
للعريب باخلــط العريض، وللمتن اإلنجليزي يســتخدم 
اخلــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــيس لإلنجليزي باخلط العريــض، وكذلك اهلامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــريب 
واهلامش االنجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقدم األعــامل املطلــوب نرشها عــىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب املراجع يف هناية البحث ترتيًبا هجائيا حسب االسم   -5
األخري، وتكتب كافة املراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسم العائلة للمؤلف، االسم األول.)سنة النرش(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غري األوىل، مكان النرش،  دار 

النرش.
مثل: القايض،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االســم األول. )سنة النرش(.  عنوان   
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثــل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـــ (." التعليم األهيل   
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- يتم ترمجة/رومنــة املراجع العربية الواردة يف البحث بعد 

هناية املراجع العربية مبارشة.
8- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد التاسع والعرشون 
يف  بحوث،  عرشة  العدد  هذا  تضمن  وقد  التنوع،  عىل  فيه  حرصنا  والذي  هـ/2٠22م،   1٤٤٤ لعام  املجلة  من 

ختصصات خمتلفة و متنوعة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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الشعر الوجداين يف مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

أ.د. عبد الرمحن بن أمحد السبت
األستاذ يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بجامعة املجمعة

a.alsabet@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
يسعى هذا البحث املوسوم بـ: "الشعر الوجداين يف مملكة 
البحرين: مظاهره وخصائصه الفنية" إىل بيان أبرز مظاهر 
وتتمثل  البحرين،  مملكة  يف  املوضوعية  الوجداين  الشعر 
واإلحساس  بالطبيعة،  الشاعر  وعالقة  واحلب،  املرأة  يف: 
دراسة  إىل  باإلضافة  واألمل.  باحلزن  والشعور  بالغربة، 
الشعرية،  الصورة  يف:  املتمثلة  الفنية  اخلصائص  بعض 

واإليقاع املوسيقي، وظاهرة اهلمس.
وإن  متنوعة،  باملوضوع  املتعلقة        وقد جاءت مظاهره 
طغى جانب احلديث عن املرأة والطبيعة عىل املوضوعات 
األخرى، كام أنَّ الصورة ارتكزت عىل اجلانب االستعاري 
بني  متنوًعا  فكان  املوسيقي  اإليقاع  أما  غريه،  من  أكثر 
لغة  والداخيل وجاء منسجاًم مع بعض، وكانت  اخلارجي 
الشعر - غالًبا - هامسة هادئة يف هذا االجتاه؛ نتيجًة لطبيعة 
املوضوعات  ولطبيعة  اهلادئة،  وأخالقه  البحريني  الشاعر 

التي تطرق هلا الشعراء.
الكلامت املفتاحية: 

شعر    - خصائص   - موضوعات   - الوجداين   - الرومانيس 
البحرين.

Abstract
This study, entitled "The Sentimental Poetry in 
the Kingdom of Bahrain: Its Aspects and Artistic 
Characteristics", seeks to clarify the most prom-
inent objective aspects of sentimental poetry in 
the Kingdom of Bahrain, represented in: women 
and love, the poet's relationship with nature, the 
sense of alienation, and the feeling of sadness 
and pain. In addition, the study aims to study 
some artistic characteristics such as: the poetic 
image, the musical rhythm, and the phenomenon 
of whispering.

      Although the topics of “women” and “na-
ture” overwhelmed other topics, the study point-
ed out that the aspects related to the subject mat-
ter were varied and the image was based on the 
metaphorical aspect more than any other aspect.  
The study also showed that the musical rhythm 
was varied and in harmony, both internally and 
externally.  Finally, the language of poetry was 
mostly quiet whispering due to the quiet nature 
of the Bahraini poet and the topics approached.

Keywords:
Romantic - Sentimental - Topics - Characteris-
tics - Poetry of Bahrain.
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مقدمة
ــىل  ــالم ع ــالة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل       احلم
املبعــوث رمحــة للعاملــني، حممــد بــن عبــداهلل صــىل اهلل 
عليــه وعــىل آلــه وصحبــه وســلم تســلياًم كثــريًا إىل يــوم 

الديــن، أمــا بعــد:
      فــإنَّ الشــعر البحرينــي احلديــث ذو اجتاهــات 
دة، فــكان منــه االجتــاه االجتامعــي، والوجــداين،  متعــدِّ
والوطنــي، والدينــي؛ ولســعة املوضــوع رأيــت أن 
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ــاه  ــرتت االجت ــة، فاخ ــدا للدراس ــا واح ــار اجتاه أخت
مظاهــره  عــن  للبحــث  جمــاال  ليكــون  الوجــداين 
املوضوعيــة، وأبــرز خصائصــه الفنيــة التــي اتســم هبــا، 
وأســميت الدراســة بـــ: " الشــعر الوجــداين يف مملكــة 

ــة". ــه الفني ــره، وخصائص ــن: مظاه البحري
أهداف البحث :

هتدف الدراسة إىل حتقيق أمرين:
ــداين، •  ــعر الوج ــىل الش ــوف ع ــي، للوق موضوع

ــي اتصــف هبــا هــذا االجتــاه خــالل  واملظاهــر الت
ــف  ــرن )138٠- 1٤3٠هـــ(، والكش ــف ق نص
ــغلت  ــي ش ــة الت ــة والعاطفي ــا الذاتي ــن القضاي ع

ــا. ــري عنه ــعراءه بالتعب ش
ــعر •  ــة يف الش ــص الفني ــرز اخلصائ ــة أب ــي، ملعرف فن

ــن. ــة البحري ــداين يف مملك الوج
 علــام أننــي مل أعثــر عــىل دراســة عــن الشــعر الوجــداين 
ــىل  ــوف ع ــي للوق ــال أمام ــح املج ــا يفت ــي، مم البحرين

أهــم مظاهــره، وخصائصــه الفنيــة.
أمهية املوضوع:

الشــعر  موضــوع:  يف  البحــث  أمهيــة  جــاءت       
ــني  ــددة ب ــدة املح ــن يف امل ــة البحري ــداين يف مملك الوج
عامــي )138٠- 1٤3٠هـــ( لعــدة أمــور، أمههــا:

غــزارة النتــاج الشــعري ألدبــاء مملكــة البحريــن، . 1
وخاصــة الشــعر الوجــداين يف املــدة املحــددة 

ــة. للدراس
أنــه ســيبحث يف اجتــاه شــعري عنــد شــعراء دولــة . 2

بأكملهــا، يف حقبــة زمنيــة ليســت قصــرية، إْذ 
ــىل  ــع ع ــن أراد أن يطَّل ــا مل ــا أدبي ــيصبح مرجع س

ــقيق. ــد الش ــك البل أدب ذل
الدراسات السابقة:

     وقفــت عىل دراســات ســابقة عــن الشــعر البحريني، 
وتتمثل يف اآليت:

1 - دراسات د. علوي اهلاشمي، وهي:
أـ  كتــاب: "مــا قالتــه النخلــة للبحــر"، وهــو يف األصــل 
رســالة ماجســتري مقدمــة إىل قســم اللغــة العربيــة 
ــام  ــت ع ــرة، ونوقش ــة القاه ــة اآلداب يف جامع بكلي
1978هـــ، وتقــع يف ) 56٤ ( صفحــة، وهــي دراســة 
للشــعر البحرينــي مــا بــني عامــي )1925- 1975م( 
ــان  ــن، اإلنس ــرأة، الوط ــة، امل ــن: الطبيع ــت ع وحتدث
عنــد شــعراء تلــك احلقبــة الزمنيــة، وعددهــم ال 

ــاعرا. ــن ش ــاوز عرشي يتج
ب ـ كتــاب: "شــعراء البحريــن املعــارصون -كشــاف 
ــف  ــتنتاج للمؤل ــو اس ــور "، 1988م، وه ــيل مص حتلي
مــن رســالته املاجســتري الســابقة، إذ أخــرج منهــا 
ــن،  ــم آخري ــاف عليه ــعراء، وأض ــض الش ــم لبع تراج
ليصبــح العــدد اإلمجــايل يف كتابــه هــذا ) 25 شــاعرا ( .
ج ـ كتــاب: الســكون املتحــرك، وهــو يف األصــل 
ــة  ــة اآلداب باجلامع ــة إىل كلي ــوراه مقدم ــة دكت أطروح
ــعر  ــف الش ــا املؤل ــام 1989م، ودرس فيه ــية ع التونس
ــىل  ــد ع ــة متت ــة معين ــدود تارخيي ــن ح ــي ضم البحرين
مــدى نصــف قــرن )193٠- 198٠م( وهــي )دراســة 
ــه  ــك يف مقدمت ــر ذل ــام ذك ــلوب(، ك ــة واألس يف البني

ــزاء. ــة أج ــع يف ثالث ــاب ص 7 ، وتق للكت
ــن  ــف ع ــمي ختتل ــوي اهلاش ــور عل ــات الدكت    فدراس

ــتي يف اآليت: دراس
ــدة  ــتني: فامل ــني الدراس ــة ب ــدة الزمني ــالف امل أ ـ اخت
ــد  ــف عن ــمي، تق ــوي اهلاش ــات د/ عل ــة لدراس الزمني
ــه  ــال يف كتاب ــد قلي ــني، ومتت ــه األولي 1975م يف كتابي
األخــري إىل عــام 198٠م، عــىل الرغــم مــن أنــه مل 
يضــف شــعراء جــدد غــري الذيــن درســهم يف أطروحــة 
املاجســتري، ودراســتي آتيــة يف احلقبــة الزمنيــة التــي تــيل 

ــة. ــذه احلقب ه
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ب ـ استشــهد د. علــوي يف دراســته لكثــري مــن شــعراء 
ــه، إذ إن  ــه في ــُف مع ــا أختل ــذا مم ــر، وه ــدة النث قصي
دراســتي ســتقترص عــىل الشــعراء اخلليليــني )أصحــاب 

ــة فقــط. ــدة ذي الشــطرين(، وشــعراء التفعيل القصي
2 - دراسة د. نجاح املارديني بعنوان: 

" شــعراء البحريــن العموديــون يف الربــع الثالــث 
مــن القــرن العشـــرين )195٠- 1975م( أغراضهــم 
الشــعرية، وخصائصهــم الفنيــة"، وهــي أطروحــة 
ماجســتري مقدمــة إىل جامعــة القديــس يوســف -كليــة 
اآلداب والعلــوم اإلنســانية يف بــريوت، عــام 1998م، 

ــة. ــع يف ) 229 ( صفح وتق
وختتلف عن دراستي يف اآليت:

أن دراســتها تقــع ضمــن املــدة الزمنيــة التــي . 1
دراســتي  بينــام  اهلاشــمي،  علــوي  د.  درســها 

ســتكون امتــدادا هلــا.
ــا . 2 ــطرين، أم ــعر ذي الش ــة بالش ــتها خاص أن دراس

ــا. ــة أيض ــعر التفعيل ــمل ش ــتي فستش دراس
ــارت . 3 ــط أش ــاعرا فق ــرش ش ــد ع ــتها ألح أن دراس

ــم  ــتكون هل ــتي فس ــام دراس ــة، بين ــم يف املقدم هل
ولغريهــم مــن شــعراء البحريــن، وهــم أكثــر مــن 

ــدد. ــك الع ذل
3 - دراسة د.عبدالرمحن السبت بعنوان: 

"الشــعر االجتامعــي يف مملكــة البحريــن )1391هـــ - 
ــالة  ــي رس ــه، وه ــه وخصائص 1٤31هـــ( موضوعات
اللغــة  كليــة  األدب يف  قســم  إىل  مقدمــة  دكتــوراه 
العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 

ونوقشــت عــام 1٤33هـــ.
وهــي ختتلــف عــن هــذه الدراســة يف االجتــاه الشــعري 
اقتــرصت دراســته عــىل االجتــاه  املختــار، حيــث 
االجتامعــي، وســتكون هــذه الدراســة موجهــة إىل 

ــة. ــه الفني ــره، وخصائص ــداين بمظاه ــاه الوج االجت

4 - دراسة د. قامشة احلبيب بعنوان: 
عتبــات النــص يف الشــعر البحرينــي احلديــث، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل قســم اللغــة األدب يف كليــة اللغــة 
العربيــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 
ــة يف  ــة خمتص ــي دراس ــام 1٤37هـــ، وه ــت ع ونوقش

العتبــات الشــعرية.
منهجية البحث :

ــتي،  ــيل يف دراس ــي التحلي ــج الوصف ــأتبع املنه       س
ــاءت يف  ــي ج ــر الت ــن املظاه ــف ع ــأحاول الكش وس
ــا،  ــن ووصفه ــعراء البحري ــد ش ــداين عن ــعر الوج الش
ــاه. ــذا االجت ــة يف ه ــص الفني ــرز اخلصائ ــل أب ــع حتلي م

خطة البحث:
ــم  ــة، ث ــمة إىل: مقدم ــث مقسَّ ــة البح ــاءت خط       ج
ــن  ــث ع ــث األول: حدي ــني: فاملبح ــم مبحث ــد، ث متهي
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــر الش مظاه
واحلــب،  املــرأة  األول:  املطلــب  مطالــب:  أربعــة 
الثالــث:  واملطلــب  الطبيعــة،  الثــاين:  واملطلــب 

اإلحســاس بالغربــة، واملطلــب الرابــع: احلــزن.
ــص  ــوان: اخلصائ ــو بعن ــاين، فه ــث الث ــا املبح       أم
ــه  ــن، وفي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــة للش الفني
ــعرية،  ــورة الش ــب األول: الص ــب: املطل ــة مطال ثالث
واملطلــب  املوســيقي،  اإليقــاع  الثــاين:  واملطلــب 

ــس. ــرة اهلم ــث: ظاه الثال
ثم جاءت اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس املصادر واملراجع. 
واهلل املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل.

متهيد:
   يرتبــط الشــعر الوجــداين باالجتــاه الرومانــيس ارتباطا 
شــديدا، إْذ إن غالــب هــذا النــوع مــن الشــعر ينــدرج 
ــن معــا  د لألمري ضمــن هــذا االجتــاه، ولذلــك ســأمهِّ
باختصــار، إذ نشــأت الرومانســية يف فرنســا منــذ أوائل 
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ــدت لقيامهــا ظــروف  القــرن التاســع عــرش، وقــد مهَّ
اجتامعيــة وسياســية واقتصاديــة، وتتميــز بالثــورة عــىل 
ــوة  ــة والدع ــيكية التقليدي ــاع الكالس ــود واألوض القي
ــيلة  ــعر وس ــن الش ــذت م ــة، واخت ــودة إىل الطبيع للع

ــدور، د.ت، 59 - 89( . ــن الذات.)من ــري ع للتعب
الغــرب: االهتــامم  أهــم خصائصهــا يف       ومــن 
باخليــال،  والتعلــق  الواقــع،  ورفــض  بالعاطفــة، 
والتحــرر مــن القوالــب التقليديــة يف األدب، والتأكيــد 
الطبيعــة،  الــذايت، وحــب  والتأمــل  الــذات  عــىل 
ــد،  ــال. )حمم ــامل اخلي ــا يف ع ــل العلي ــع إىل املث والتطل

حســني عــيل، 1٤25هـــ، ص: 69(.
     أمــا بالنســبة لــألدب العــريب فقــد حلَّت الرومانســية 
عنــد الشــعراء دون أي معــارك مــع أصحــاب االجتــاه 
التقليــدي؛ بــل إنَّ الشــاعر جتــده يف بدايــة شــعره 

ــية. ل إىل الرومانس ــوَّ ــك حت ــد ذل ــم بع ــا، ث تقليدي
ــن  ــدًءا م ــن ب ــية يف البحري ــالق الرومانس ــل انط    ولع
ــت  ــذي كان ــض، وال ــم العري ــري إبراهي ــاعر الكب الش
بدايتــه مزجيــا بــني الكالســيكية والرومانســية، إال 
يف  طاغيــة  الرومانســية  أصبحــت  بعــد  فيــام  أنــه 
شــعره, فــكان مدرســة رائعــة مــن مــدارس الشــعر يف 
البحريــن؛ بــل وعــىل مســتوى الوطــن العــريب؛ نظــرًا 
ــعاره  ــة ألش ــرية، نتيج ــة كب ــن مكان ــه م ــي ب ــا حظ مل
ــة  ــول نوري ــان، 2٠٠٠م، 179(، تق ــة. )رسح اجلميل
صالــح الرومــي عندمــا حتدثــت عــن دواويــن إبراهيــم 
العريــض: " أشــعار يغلــب عليهــا النغــم الرومانــيس، 
ومتتــاز بأســلوب شــعري جيــد، وحتّقــق مســتوى 
ــة أو  ــعرية أو اللغ ــورة الش ــواء يف الص ــًا، س ــًا عالي فني
ــا  ــر م ــد أكث ــعر اجلي ــذا الش ــل ه ــاليب، ويتمثَّ األس
ــي،  ــموع" )الروم ــس، وش ــه: العرائ ــل يف ديوانيـ يتمثَّ

. ص:33٠(  م،   198٠
ــد  ــن: أمح ــية يف البحري ــعراء الرومانس ــن ش ــام أنَّ م    ك
بــن حممــد آل خليفــة ، وهــو شــاعر تقليــدي نحــى إىل 

الرومانســية، يقــول عنــه منصــور رسحــان:
مظاهــر  اخلليفــة  حممــد  أمحــد  الشــاعر  وجيّســد   "
الرومانســية يف معظــم دواوينــه، وكان لتأثره بشــخصية 
العريــض يف بدايــة مشــواره مــا يثبــت ذلــك، واملعروف 
أنَّ أمحــد حممــد اخلليفــة شــاعر مــن التيــار الكالســيكي 
ــض،  ــه العري ــذي انتهج ــار ال ــس التي ــو نف ــور وه املتن
كــام أنَّ أمحــد حممــد اخلليفــة شــاعر رومانــيس وهــو مــا 
بدأ بــه العريــض يف األربعينــات" ) رسحــان، 2٠٠٠م، 

.)181 ص: 
ــة  ــإنَّ كلم ــداين، ف ــعر الوج ــق بالش ــا يتعل ــا م       أم
ــه،  ــور يف معجم ــور عبدالن ــا جب ــار إليه ــدان( أش )وج
وذكــر أهنــا عبــارة عــن: "حــاالت نفســية مــن حيــث 
ــف  ــاالت والعواط ــذة أو األمل ... واالنفع ــا بالل تأثره
يتعلــق  مــا  األديب:  اجلانــب  يف  وهــو  واألهــواء، 
ن يف ذاتنــا عــن قيمة  باإلحســاس الداخــيل الــذي يتكــوَّ
ــري".  ــة ضم ــه بكلم ــرب عن ــق، ويع ــا يف املطل ــٍل م عم

ص289(. 198٤م،  )عبدالنــور، 
    وقــد أدرك الباحثــون والنقــاد العــرب أن الرومانســية 
ــا  ــاذ، ومتّرده ــا الش ــريب بفكره ــعر الع ــل إىل الش مل تنتق
ــا  ــا وجداني ــا ذاتي ــت اجتاه ــام كون ــن، وإن ــىل الدي ع
واملشــاعر  األحاســيس  بمناظــر  األمــور  إىل  ينظــر 
باعتــدال دون حتطيــم أو عزلــة فرديــة )العطــوي، 
1٤2٠هـــ، ص69(، ولذلــك يقــول نســيب نشــاوي: 
ــىل  ــة ع ــة بالطبيع ــور املتوج ــري بالص ــوا التعب "ففضل
اخليــال املجــدب، وقصــدوا إىل اإلحيــاء باللفــظ املؤثــر 
العضويــة  الوحــدة  الرنــني، وحاولــوا حتقيــق  ذي 
يف القصيــدة دون التطــرق إىل األغــراض التقليديــة 
املتباينــة ... وطبعــوا أشــعارهم بالطابــع الوجــداين 
بــاآلداب  ذلــك  بعــض  يف  متأثريــن   ... الــرصف 
الغربيــة وفلســفاهتا الوجدانيــة، أو بالتجربــة االنفعاليــة 
الذاتيــة". )نشــاوي، 198٤م، ص 316(، وبنــاء عــىل 
ذلــك نلحــظ التقاطــع الكبــري بــني االجتــاه الرومانــيس 
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والشــعر الوجــداين، وظهــور ســامت الشــعر الوجــداين 
عنــد أصحــاب االجتــاه الرومانــيس، وهــذا مــا يتبــني يف 
املباحــث التــي ســأحتدث عنهــا ســواء أكانــت مظاهــر 

ــة. ــص فني ــة، أو خصائ موضوعي
املبحث األول: مظاهر الشعر الوجداين

     اتســم الشــعر الوجــداين يف مملكــة البحريــن بمظاهــر 
التــي طرقوهــا  الشــعراء  عــدة، جتلــت يف معــاين 
ــهم  ــاعرهم وأحاسيس ــت مش ــا، وفاض ــوا عنه وحتدث
يف  ظهــرت  التــي  املظاهــر  هــذه  ــم  وسأقسِّ هبــا، 

أشــعارهم إىل عــدة مطالــب، وفقــا لــآيت:
املطلب األول: املرأة واحلب

      أكثــر شــعراء البحريــن الوجدانيــون - خاصــة 
ــن  ــث ع ــن احلدي ــيس - م ــاه الرومان ــاب االجت أصح
املــرأة ومــا يتعلــق يف أوصافهــا، وحماســنها، فــال تــكاد 
تقــرأ شــعرا وجدانيــا إال وفيــه ذكــٌر للمــرأة؛ ألن 
ــي  ــده الباطن ــالل معتق ــن خ ــيس وم ــاعر الرومان الش
ــاب  ــرة إعج ــا نظ ــل هب ــي ينفع ــياء الت ــر إىل األش ينظ
وتقديــر. )العطــوي، 1٤2٠هـــ، ص53(؛ بــل إن املرأة 
ــامل، وروض  ــة اجل ــي ملهم ــاة األول، فه ــرص احلي عن
ــاس  ــي يق ــة األوىل الت ــة البرشي ــي الطبيع ــاة، وه احلي
ــاض األنــس  بجامهلــا، وخياطــب بضمريهــا، وهــي ري
يف الــدار، فهــي امللهمــة األوىل للحيــاة الشــعورية عنــد 
الشــعراء، ولصورهــم اخلياليــة )العطــوي، 1٤2٠هـــ، 
ــني رجــل وامــرأة،  13٤(، " واحلــب مل يعــد عاطفــة ب
ومل يعــد أمــر شــهوة متقنعــة أو ســافرة، إنــام هــو 
ــة  ــا يف غرب ــني روح وروح التقي ــف ب ــن التآل ــة م حال
ــقطت  ــرأة س ــر، وامل ــا باآلخ ــس أحدمه ــود، وأن الوج
ــم ودم،  ــن حل ــد م ــهويتها، ومل تع ــا، وش ــا ماديته عنه
وإنــام غــدت فكــرة مثاليــة، تلتقــي عندهــا األشــواق، 
ــاوي، 1983م،  ــا احل ــة" )إيلي ــعادة النهائي ــز الس وترتك
العريــض  إبراهيــم  البحرينــي  فالشــاعر  ص85(، 
ــه، ال  ــة ل ــا غاي ، وأهن ــنِّ ــرأة يف الف ــة امل ــح مكان يوضِّ

يغفــل عــن ذكرهــا الشــعراء أبــدا، يقــول: )العريــض، 
:)15 ص  1996م، 

َيا احلَياَة باَِل إِْلٍف تلوُذ بِه حَتْ
                           إالّ ارتيادَك يف أفياَء فيحاِء

حتَّى كأنَّ ضلوعًا أنَت حامُلَها
                         تطِوي عىل َكبٍِد ليسْت بحّراِء  

َهَذا الوجوُد إطاٌر ال كفاَء لُه
                            وغايُة الفنِّ فيِه رسُم "حواِء"

       أمــا إبراهيــم شــعبان فيــكاد حيــرص شــعره باملــرأة 
ــك يف  ــت ذل ــه محل ــن دواوين ــل إن عناوي ــب؛ ب واحل
أغلبهــا، ومنهــا: "املــرأة ترفــض الصلــح" 1993م، "إنَّ 
ــذل"،  ــب الع ــبق احل ــن" 199٤م، "س ــب وط ــع احل م
"عــىل حــواء الفاحتــة" 199٤م، "ليــس للقلــب حبيــب 
قصائــده:  إحــدى  مــن  يقــول  1997م،  واحــد" 
)شــعبان، 199٤م، عىل حواء الفاحتــة، ص 33- 3٤(:

ِجئِت ِمْن أيَن أْخرِبينِي؟!
مَت الَعِليال   ي الصَّ        واْكرُسِ

َفَلَقْد َأْغُدو َحبِْيَبًا
                 َوَلَقـْد َأْغُدو َحِليـال  

َساِعِدي ِمْثيِل َلَعيلِّ
                بِاهْلَوى َأْغُدو َرُسْوال  

َيا مَجَاَل اهللِ ُقْويِل
     َكْيَف َأْسَتهِدي الُوُصوال؟!

َصاِمتًا َأْمِش َوُحبِّي
               يِفْ َدِمي َأْضَحى َقتِيال  

َوَأَنا الَعاِشُق َلِكْن
               مَلْ َيَر الَقـْلُب َخـِليـال  

     يف األبيــات توظيــٌف الندهــاش الشــاعر مــن 
مجــال حمبوبتــه عــن طريــق االســتفهام التعجبــي )مــن 
الوصــوال؟!(،  أســتهدي  كيــف  أخربينــي؟!  أيــن 
ــة  ــود واملحب ــه جتاههــا، وهــي عاطفــة ال ــان عاطفت وبي



6

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

الشعر الوجداين يف مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

واإلعجــاب، وطلــب الوصــال جتاههــا بأفعــال األمــر 
املتكــررة )أخربينــي/ اكــرسي/ ســاعدي/ قــويل( 
ــداءه  ــمع ن ــه، وتس ــف بحال ــه، وتلط ــرق ل ــا ت لعله

ــال اهلل!(. ــا مج ــة: )ي ــب والدهش ــىل التعج ــدال ع ال
     ويقــول يف قصيــدة أخــرى مغايــرة يف املعنى ملــا قبلها، 
ــاب،  ــدة حتمــل يف معانيهــا الشــكوى واألمل والعت قصي
فهــو ينــوي هجــر حمبوبتــه، وعــدم الرجــوع إليهــا مــرة 
أخــرى، فلــم تكــن الوفيــة معــه، ممــا يســتحيل الوفــاق 
بينهــام، وهــي بعنــوان : العفــو بعــد املعــذرة: ) شــعبان، 

199٤م، عــىل حــواء الفاحتــة، ص 11 - 13 (:
اْنُديِب َما ِشْئِت أينِّ

ُجوَعا                 مَلْ َأُعْد َأْنِوي الرُّ
َراِحٌل َمْهاَم َفَعْلِت

ُموَعا   ْضِت الدُّ             َمْهاَم َحرِّ
َفاْطُلبِي َما ِشْئِت ِمنِّي

ُموَعا                  َقْبَلاَم ُأْطِفْي الشُّ
ثم يقول:  

ُرويِن َكْم ُتَرى َقْد َحذَّ
              ُمنُْذ َأْصَبْحُت َرِضيَعا  

اِك تْعطي ثَِقًة إِيَّ
             بِنْـَت حــواَء ُأِشـيـَْعا  

نيا َوفِْيَها َا الدُّ إهِنَّ
            َأْصَبــَح الَغـْدُر َنِقْيَعـا  

كَّ َلِكْن َفَأَخْذُت الشَّ
                 مَلْ َأكـُْن َيـْوَمًا َقنُوَعا  

    فالقصيــدة عتــاب فيمــن أحــب حلظــة فراقهــا، 
وكأنــه يوّدعهــا وداًعــا لكنــه وداع شــفيف رفيــق ليــس 
فيــه جفــاء وال غلظــة، وخياطبهــا قبــل الــوداع قائــال: 
ــموعا(،  ــي الش ــام أطف ــي قبل ــئت من ــا ش ــي م )اطلب
ويريــد أن حيقــق هلــا بعــض أمنياهتــا التــي تريدهــا قبــل 
االفــرتاق، وهــذا فيــه إملاحــة خفيــة بحــب خفــي، وإن 

كان االتفــاق بينهــام مل يكــن عــىل مــا يــرام، إضافــة إىل 
ــب مل  ــن احل ــل ولك ــن قب ــه م ــذي كان لدي ــر ال التحذي
يســمع لــه طريقــا فكانــت املحــاوالت القلبيــة جاذبــة 
أكثــر مــن ســامع األذن ملــا قيــل مــن كالم، ومــع 
ي الشــاعر مــن هجــر حبيبتــه، فإنــه يعلــل ذلــك  تشــكِّ
بأنــه طبــع حــّواء منــذ أن كان طفــال رضيعــا يف املهــاد، 
ــذي مل  ــال ال ــاء والوص ــه بالوف ــي نفس ــه كان يمنِّ لكن
جيــد لــه طريًقــا، حتــى إنــه عاتبهــا ووصفهــا بصفــات 
الغــدر، مــع أن املــرأة ُأعطيــت ثقــة يف كل يشء، وهــي 
ليســت أهــال لتلــك الثقــة! ويف النهايــة مل يكــن هنــاك 
ســبيل مــن افــرتاق يســوده العتــاب والتحــرس عــىل مــا 

ــاء مــن طــرف دون آخــر. مــى مــن ود ووف
      وخيــرج إبراهيــم بــو هنــدي عــن صمتــه يف قصيــدة 
ــاعره  ــور مش ــل"، ليص ــوى قات ــوان "يف ه ــة بعن غزلي

ــدي، 199٤م، 13٤(: ــو هن ــال: )ب ــه قائ ــاه حمبوبت جت
َرَحْلنَا والنُُّفوُس َطرْبَن َشوقًا

                              َفنُْلِهيَها بِوْعٍد بِالتَّالِقي  
َحبيبَة َأْحُريِف َهالَّ َسَأْلِت

فاِق   ِب والرِّ                      َعِن الصبِّ امُلَعذَّ
حَبيبَة َأْحُريِف َوالَيوَم َأْنِت

ماِق   هيِف إىَِل الرِّ                     ِمَن احلَدِّ الرَّ
ى َلَديِك وُكلُّ ُقلوبِنَا َأرْسَ

                      َوَقْد ُشدَّ الوَثاُق َعىَل الِوَثاِق  
َأَتأيِت َنْسمٌة منِّي إِليِك

باِق يِح َماَتْت يِفْ السِّ                     وُكلُّ الرِّ
ــه إىل  ــد دعت ــاعر، وق ــب الش ــاكنة يف قل ــة س    فاملحبوب
املجــيء بأســلوب التكــرار )حبيبــة أحــريف(؛ للداللــة 
ــده، إْذ  ــة عن ــا العالي ــة، ومكانته ــا الرفيع ــىل منزلته ع
ملكــت قلبــه قبــل حرفــه، وســكنت يف مجيــع جوارحــه 

ــه. وأحاسيس
       وتتنــوع القصائــد الوجدانيــة عنــد إبراهيــم شــعبان 
يف حديثــه عــن املــرأة، فقصيدتــه املوســومة بـــ: ) هــذا 
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أنــا ( يصــور مــدى لوعتــه فيمــن هيــواه، فهــي دائــاًم يف 
خيالــه: )شــعبان، 199٤م، إنَّ مــع احلب وطــن، 1٠(:

تي َأْهواِك إيِنِّ ُمْتعٌب َيا الَّ
                          َكيـَف َأْلقاِك إَِذا مَلْ ُتوَجِد؟  

َأنِت َمْأَسايِت َوَمْأَسايِت َغَدْت
عِر وِشْعَر امَلولِِد                              َمولَِد الشِّ

إِْذ َأَرى َحْتِفي بَِكفٍّ َناِعٍم
                    َوَعىَل األَْجَفاِن َأْرُنو َمْسِجِدي  

       وقــد اعتمــد يف تصويــر حمبوبتــه عــىل تالعبــه 
باأللفــاظ )مولــد الشــعر/ شــعر املولــد(، وتنــوع 
األســاليب، فنــداء املحبوبــة يتصــدر األبيــات )يــا التــي 
ــاك؟  ــف ألق ــا: كي ــارض فيه ــتفهام ح ــواك(، واالس أه
ــة  ــية جرحي ــه بنفس ــالمه ملحبوبت ــن استس ــه يعل ــام أن ك
)إين متعــٌب(، )أنــت مأســايت(، )حتفــي بكــفٍّ ناعــم(، 
ــيته،  ــىل نفس ــب ع ــورة احل ــدرك خط ــك ي ــو بذل فه

ــرأة! ــن امل ــه م واهنزام
ومــن أمجــل قصائــد أمحــد بــن حممــد آل خليفــة قولــه 
مــن قصيدتــه املعنونــة بـــ: "طريــق احلــب": )الصبــاغ، 

:)37 2٠٠1م، 
ليِل َيْأَتِلُق ِذي يِفْ الَّ َهَذا الطَّريُق الَّ

                                َتَغاُر ِمنُْه إَِذا طِْفنَا بِِه الطُّرُق  
ْسنَا َمَسالَِكُه َرَعى َهَواَنا َفَقدَّ

اِق َينَْطبُق                        َواحلُبُّ ُحْكٌم َعىَل الُعشَّ
َفَكْم َلنَا ِمْن َحديٍث يِفْ َجوانِبِه

                          َرقَّ النَّسيُم َلُه َواْسَتْأَنَس األُُفُق  
        فاحلــب أنــٌس عنــد الشــاعر، عاش حلظاتــه، وحيرتم 
س مســلكه، إْذ إنَّ لــه طرقــًا خاصــة بــه،  أهلــه، ويقــدِّ
فــكأنَّ احلــب بذلــك ملــك مشــاعره وأحاسيســه، 
ــا  ــة عندم ــة، وخاص ــه اخلاص ــه يف جمالس ــح أنيس وأصب

يكــون الظــالم ســيد املوقــف!
ــا  ــىل صدوده ــه ع ــي حمبوبت ــد العتيب ــب حمم        ويعات

ــن  ــه م ــزت ب ــا متي ــب، وم ــن أح ــال م ــني مج ــه، ويب ل
ــه:  صفــات ال توجــد يف مثيالهتــا، فيقــول مــن قصيدت

ــي، 1986م، ٤9(: ــدود": )العتيب ــى الص "كف

لُّدا دوُد َفاَم ُأطيُق جَتَ َكَفى الصَّ
يِه َعْن مْضنـاِك                                 َيا ُمْهَجتِي ُكفِّ

تِي ُفتَِن الُفؤاُد بُِحبِّها َأْنِت الَّ
                              َوَلَكـْم ُشِقيُت بُِمْغرٍم هَيْواِك  

تِي آليُت َأالَّ هَتْجري َأْنِت الَّ
ِذي َأْنساِك                                َأيَن الُعهوُد َوَما الَّ

َأَنِسيِت َأينِّ ُمْذ َعَرْفُتِك مَلْ َأُخْن
                            َعْهدًا َقَطْعُت َوَموثَِقًا َأْرَضاِك  

َأَنا َيا َفَتايِت ُمْذ َعَرْفُتِك َوالٌِه
ِك                               َلـْم َأْلَتـِفـْت جِلَـِميــَلـٍة إاِلَّ

ُسْبَحاَن َمْن َأْهَداِك ُحْلَو َمَقاَلٍة
                           َوَحَبــاِك ُحْسنًَا مَلْ هَيْبُه ِسـواِك

فهــو متيــم خملــص هلــا، مل يعشــق إاّلهــا، ويتلــذذ 
ــا  ــي(، لكنه ــت الت ــا )أن ــرب عنه ــري املع ــرار الضم بتك
مل تبادلــه الشــعور، فــكان منهــا الصــدُّ واهلجــران، 
فأصبــح خياطبهــا باألفعــال والزمــن املــايض عّلهــا أن 
ــقيت،  ــن، ش ــى، ُفت ــه: )كف ــمع نداءات ــه، وتس ــرق ل ت
آليــُت، أنســاك، أنســيت، عرفتــك، قطعــت، أرضــاك، 
مل ألتفــت، حبــاك(، مشــفًعا ذلــك بالنــداء الرصيــح )يــا 
ــا إياهــا إىل نفســه، وكأهنــا  ــا فتــايت( مضيًف مهجتــي/ ي

ــواه.      ــه دون س ل
        أمــا الشــاعر عبــد اللطيــف بــن فــارس آل خليفــة 
ــول:  ــا، يق ــكوى إليه ــه، والش ــاب حمبوبت ــذذ بعت فيتل

)احلــادي، 1٤26هـــ، ص: 3٤3(:
َرَأْيُت َأَساليَب الِعَتاِب َكثريًة

َد احلُبَّ يِفْ القْلِب                        َوَأْلطُفَها َما أكَّ
إَِذا َما َخَلوَنا مَلْ َأِجْد َما َأُقوُلُه

كوى إِليَها َمَع العتِب               َيلذُّ ِسوى الشَّ
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َفإِْن ذكَر املحبوُب شيئًا منّفرا
                         ُعقوبُتُه اهلجراُن يِفْ َمذهِب احلُبِّ

ِه وَمْن َيَر ذنبًا ِمْن حبيٍب يغطِّ
َم بالذنِب                           َوَما احلبُّ إال أْن تنعَّ

    فهــو عتــاب رقيــق ملــن أحــب، ال خيلــو مــن غــض 
الطــرف عــن بعــض األخطــاء بــني املتحابــني، لتــدوم 

املحبــة، ويبقــى احلــب والوفــاء.
ــرأة يف  ــة امل ــذه منزل ــب، وه ــوع احل ــو موض ــذا ه ه
ــذذ  ــني تل ــا ب ــن، م ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج الش
بذكــر حمبوبــة، وأنــس يف ذكرياهتــا، وتــأوه وحتــرس عــىل 

ــا. ــق جتاهه ــاب رقي ــران، وعت ــران ونك هج
املطلب الثاين: الطبيعة

ــا يف  ــل هب ــا يتص ــة وم ــن الطبيع ــث ع ــر احلدي       كث
الشــعر البحرينــي احلديــث، وحــاول الشــعراء أن 
عــن  ويكشــفوا  مجاهلــا،  ويســتوقفوا  يســتنطقوها، 
أرسارهــا، ويشــخصوها باإلنســانية، ولعــل أشــهر 
قصائدهــم  يف  الطبيعــة  تــردَّدت  الذيــن  الشــعراء 
الشــاعر أمحــد بــن حممــد آل خليفــة؛ نظــرا ملــا يملكــه 
مــن قــدرة رائعــة عــىل وصــف مظاهرهــا، حتــى 
كأنــك تقــف أمــام مــا يصفــه مــن بســاتني وجــداول، 
ــه د.  ــول عن ــدران، يق ــة، وغ ــال، وأودي ــور، ورم وطي
ــة، 198٠م، ص 11٤(:  ــي: ) آل خليف ــازي القصيب غ
ــرك بوجــد شــعراء نجــد هبضاهبــا، ونســيمها، كام  "يذكِّ
ــرك بشــعراء الرومانســية ودعوهتــم إىل االنطــالق  يذكِّ
ــرأ  ــت تق ــسُّ وأن ــا، حت ــة ومؤاخاهت ــان الطبيع يف أحض
شــعره عــن الطبيعــة أنــك أمــام عاشــق وهلــان ال جمــرد 
ــان  ــق إىل أحض ــك تنطل ــود أن ــك ت ــس أن ــب حت معج

ــع". الربي
ــك  ــكاس ذل ــة وانع ــره بالطبيع ــىل تأث ــدل ع ــا ي      ومم
منهــا،  مأخــوذة  دواوينــه  غالــب  أنَّ  أشــعاره  يف 
ــر  ــدران(، ) القم ــا الغ ــري ورساب(، )بقاي ــل: )هج مث
والنخيــل(، )العناقيــد األربعــة(، )غيــوم يف الصيــف(.

ــعراء  ــف الش ــتحق أن يق ــة تس ــة البحريني        فالطبيع
عندهــا، والشــاعر البحرينــي ومــا حيملــه مــن مشــاعر 
وأحاســيس وجدانيــة تفيــض بالوصــف والتأمــل فيــام 
حوهلــا وخصوصــا الطبيعــة فإهنــا ختــرج مــا بداخلهــا 
ــد آل  ــن حمم ــد ب ــاعر أمح ــياء، فالش ــك األش ــاه تل جت
ر اخلريــف بقصيــدة تشــعُّ بوصــف  خليفــة يصــوِّ
ــي  ــور وه ــه، والطي ــع ومجال ــل، والربي ــر، والبالب الزه

تغــرد، يقــول: )آل خليفــة، 2٠٠3م، ص125(:
وُض َشاِديِه َعاَد اخلَريُف وَعاَف الرَّ

                       وَأْقفَرْت ِمْن َجنَى الَواِدي َرَوابيِه
اَق مَتْقُتُه َوْيَح اخلَريُف َأَرى العشَّ

                                 َفَليَس ُتْعِجُبُهم َيْومًا َمَراثيِه  
بيِع َفاَل ْهُر يِفْ َفْصِل الرَّ إَِذا َذَوى الزَّ

ِييِه                              َتُظنُّ أنَّ النََّدى يِفْ الَفْجِر حُيْ
حتَّى الَبالبُل َتنَْأى َعنُْه َشاِردًة

                             إنَّ اجلََفاَف يروُع الطرَي َذاويِه  
ًة ِمْن فوِق َعْوَسجٍة رأيُت قربَّ

وَض جَمْرودًا َفَتبكيِه                         َثْكىل َتَرى الرَّ
ا يِفْ َهجرِي الَقْفِر َضاِئعًة ألهنَّ

يِد ِسوى التِّسياِر يِفْ التِّيِه                           َما للرشَّ
ُد النَّوَح يِفْ الَواِدي لِوحَدهِتا ُتَردِّ

                        َوَما بَِجانبِها إِلٌف ُتنَاِجيِه  
بيَع َوَمــْن حى َتْبِكي الرَّ ا يِفْ الضُّ َكأهنَّ

                 ُيَفاِرُق اخلْصَب يلغى املْحُل ُيْقصيِه!  
اَب بِِه األمواُج الهثًة َتَرى الرسَّ

                             َفَتْحسُب اآلَل ماًء ساَل واِديِه  
َقْد َطاَل منها انتظاٌر واجلفاُف َكَسى

                           تلَك التالَل َوَما َأْقَسى َعواديِه  
ويِفْ اخلَريِف َتَرى األَْطياَر صامتًة

                                  فال هزاٌر ُتنـاجينـا أغـانيِه  
ويِفْ اخلَريِف َتَرى األَْغصاَن عاريًة

حْت حتى جمانيِه وُض قد صوَّ                     والرَّ



9

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

الشعر الوجداين يف مملكة البحرين : مظاهره ، وخصائصه الفنية

َفاَل املراِعي هِبا القطعاُن الهيًة
                              وال الـغـديـُر ُتَغنِّينـا َسواقيِه  

وقفُت يف روضٍة كنَّا ُنَسامُرها
                            وقَت الربيِع إذا فاحْت فواغيِه  

حى صفراَء كاحلًة رأيُتَها يف الضُّ
                              فمْن رآها بذاَك القفُر ُتشجيه

  جــاءت القصيــدة لوحــة متكاملــة يف وصــف الطبيعــة 
ــع  ــت الربي ــة وق ــا، وخاص ــام وتقلباهت ــول الع يف فص
ــه،  ــر وروعت ــق بالزه ــال يتعلَّ ــن مج ــه م ــط ب ــا حيي وم
وأصــوات الطيــور التــي تطــرب اآلذان عنــد ســامعها، 
والربــى وهــي تكتيس خــرة ومجــاال يف روضــة بديعة 
ر جمالســها، ويأنســون هبــا، مــع االتــكاء  يعشــق الســامَّ
عــىل املفارقــة يف األبيــات بــني هاتــه الصــورة اجلميلــة، 
والصــورة األخــرى للخريــف الــذي ذبلــت أشــجاره، 
ــن  ــة م ــان عاري ــت األغص ــه، وأصبح ــت أوراق وجف
مجــال اخلــرة التــي تــرس الرائــي وتدهشــه، متحــوال 

لوهنــا إىل الصفــرة التــي توحــي بالكآبــة واحلــزن.
ــَع  ــة الربي ر آل خليف ــوِّ ــرى يص ــدة أخ ــن قصي      وم

)آل خليفــة، 2٠٠3م، ص68(: بقولــه:  ومجالــه 
وِض َحْسبِي ِمنِك َما َسِمَعْت َيا َجارَة الرَّ

                        ُأْذيِن َوَقْد ُيلهُب اإلحساَس َأصفاُء  
هذا الربيُع بِه األزهاُر عابقٌة

                                 َأَمـا هَتـّزِك أشجـاٌر وأنداُء ؟  
ِسيِحْي َمَع الروِض واْسَتْجيل اجلَامَل بِِه

                                إنَّ الربيَع لُه يِفْ الروِح أصداُء  
عِلينِْي َحاِئرًا َقِلَقًا بِاهللِ ال جَتْ

ُء !                                   َفاَم َأَنا َصْخرٌة يِفْ الَقْفِر َصامَّ
ا الورَقاُء َعاطفٌة أليَس يِبْ أهيُّ

ِك يِفْ ذا الكوِن َأْشياُء ؟                                 َأَما َترُسُّ
َأَما َتريَن ُطيوَر الروِض َهائمًة

دو إِْغراُء ؟   ها لِلشَّ                            َتْشدو َوَقْد َهزَّ

ُكوين َكاَم البلبُل النشواُن ُمنْطلقًا
اُء                               َتنَْتابُه ِمْن َنسيِم الَفْجِر رَسَّ

َأَما َلعينيِك إِْبصاٌر َكُمْقلتِه
                 أْم أنَت عْن هبجِة األزهاِر عمياُء ؟  

ــة العاطفيــة عــربَّ فيهــا           وهــذه القصيــدة الوجداني
الشــاعر عــن مشــاعره وأحاسيســه، فهــو حديــث 
عــن حــبٍّ والتيــاع، مــزج مــن خالهلــا احلديــث عــن 
الطبيعــة ومفاتنهــا، ومــا يصاحبهــا مــن أصــوات 
ــني  ــق ب ــاك تواف ــل، وكأن هن ــدوها اجلمي ــور بش طي
مجــال الطبيعــة ومجــال املــرأة، حيكــي كل واحــد منهــام 
مفاتــن اآلخــر ومجالــه معتمــدا عــىل بعــض األســاليب 
ــا  ــن ... أم ــا تري ــس يب... أم ــتفهام: ألي ــة االس وخاص
لعينيــك ... ؟ وهــي ممــا يســتدعي اإلجابــة بـــ: )بــىل(، 
ــة  ــعور بالعاطف ــاء، والش ــامل والبه ــك اجل إلدراك ذل
الوجدانيــة التــي يمــر هبــا الشــاعر، وأحاسيســه العذبــة 

ــل. ــاه كل مجي جت
     وتربــط الشــاعر عبــد الرمحــن رفيــع بالنخلــة صداقة 
محيمــة، حيــث عاشــا عــىل أرض واحــدة، ورشبــا مــن 

نبــع واحــد، يقــول: ) رفيــع، د.ت، ص:9 (:
َصِديَقتِي.

ياْء. مُس يِفْ باِلِدَها هَنٌْر ِمَن الضِّ الشَّ
اَمْء. ملْ َتَتَمتَّْع َأْرُضَها بِنِْعمِة السَّ

بيِع َوالثََّمْر. َوِضْحَكُة الرَّ
يِح فِْيَها َيْصنَُع اجلاََمْل  َلِكنَّ َلْفَح الرِّ

ماْل. َصِديَقتِْي َنَمْت ِمَن الرِّ
ــن،  ــد شــعراء البحري ــرية عن ــة كب ــة هلــا منزل      فالنخل
عــربَّ عــن ذلــك رفيــع بأبياتــه، فهــي كريمــة بــام 
تعطيهــم مــن ثمــر، وصديقــة حتتمــل العواصــف 
ــس  ــس مؤان ــي جلي ــواء، وه ــب األج ــاح وتقل والري
ــوارف،  ــا ال ــف بظله ــات الصي ــه لفح ــه، تقي لصاحب
ــد يكــون يف  ــه مــن خرياهتــا وقــت احلاجــة. وق وتغذي
ــذي  ــرب ال ــىل الص ــدل ع ــزي، ي ــح رم ــدة ملم القصي
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ــاح  ــمس وري ــن ش ــا م ــا يصيبه ــة وم ــه النخل ــع ب تتمت
شــديدة وتغــريات جويــة لكنهــا ثابتــة صامــدة تعطــي 
الثــامر، فلعــل هنــاك معــادال موضوعيــا يتحــدث فيــه 
ــا  ــا جعله ــة عندم ــوة بالنخل ــه أس ــن نفس ــاعر ع الش
ــذه  ــه يف ه ــا أصاب ــن يشء مم ــا ع ــه، وخيربن ــة ل صديق

ــات. ــرب والثب ــه بالص ــا، فواجه الدني
ــرى  ــدة أخ ــن قصي ــة م ــد آل خليف ــد حمم ــول أمح ويق
مصــورًا اخلليــج ومــا فيــه مــن ســفن متــوج يف عبابــه: 

)الصبــاغ، 2٠٠1م، ص: 28 (:
َيا َخِليجًا مَتُوُج فِيِه األََسا

هاِرْه                             طِرُي َوخَتْتاُل يِفْ سنى ادِّ
افُق احلَنوُن َضحوٌك موُجَك الدَّ

ارْه                            َساِحٌر َباَز ِرقاَقُه واْخِرَ
فنِي تغنَّى ُربَّ َغيٍض َعىَل السَّ

كاِرْه                                 ِمْن َتَصايب ُفَؤاِدِه وادِّ
َعاملٌ بِاآلَفاِق يِفْ ُكلِّ َبْحٍر

                               وَخبرٌِي بكلِّ َما يِفْ جواِرْه  
هيَب َفيلَقى ال هَياُب الَبْحَر الرَّ

                              ُمْستِلذًا  بروِحِه  يِفْ ِغامِرْه  
ــني، إذ  ــعراء البحريني ــة الش ــج أهزوج ــل اخللي     يمثِّ
ــن  ــًا م ــروا بعض ــم، فذك ــريا يف قصائده ــه كث ــوا في تغن
حقائقــه، وشــيئًا مــن أســاطريه، كــام أهنــم قضــوا 
أيامهــم ولياليهــم فيــه، مــا بــني طلــب عيــش يف صيــد 
األســامك، واســتخراج املحــار مــن أصــداف البحــار، 
ــارة  مــع مــا يصحــب ذلــك مــن أهازيــج وســمر البحَّ
التــي يشــدون هبــا، ويقطعــون هبا وقتهــم، ويتســامرون 
هبــا فيــام بينهــم، وكذلــك اجللســات والرحــالت 
ــة واالســتمتاع  ــي حيــوط هبــا أنــس األحب ــة الت البحري

ــر. ــاحر الباه ــه الس ــادر، ومجال ــر اهل ــوج البح بم
ومــن نــامذج شــعر آل خليفــة أيضــًا يف الطبيعــة قولــه: 

ــة، 1966م، ص 131(: ) آل خليف

َدى َيا َزْهرًة َأْخنَى َعَليَها الرَّ
بيْع   وِض وُعْرِس الرَّ                      يِفْ َمْوكِب الرَّ

َكاَنْت إَِذا قبََّل َفاَها النََّدى
                       َتـرفُّ يف َثـوِب اجلـَامِل البـَديـْع  

ــامل  ــم بج ــة هيي ــد آل خليف ــي أمح ــاعر البحرين      فالش
الطبيعــة، وبــام حولــه مــن زهــر وورد، ومــا فيهــا مــن 
ــا  ــان، ويعطيه ــات اإلنس ــا صف ــع، ويعريه ــر بدي منظ
ــل  ــا تذب ــا عندم ــق ذرًع ــه، ويضي ــه وخصائص مالحم
ــة  ــاعر الطبيع ــه ش ــًا إن ــا، وحقَّ ــل مجاهل وردة، ويضمح
واجلــامل يف الشــعر البحرينــي احلديــث، فقــد تغنَّــى يف 
كثــري مــن معــامل الطبيعــة البحرينيــة، ووصــف مجاهلــا، 

ــعادة.  ــال وس ــس ومج ــات أن ــا حلظ ــاش معه وع
ــة  ــم بالطبيع ــن هيي ــامل الدي ــن ك ــد حس ــام أنَّ حمم      ك
ــن،  ــامل الدي ــده: )ك ــدى قصائ ــول يف إح ــب، فيق واحل

:)65 ص  1988م، 
أمَّ الُفَراتنِي َهْل لِلنَّْخِل ِمْن َحَدِق

َفِق   ْمِس َتيَّاٌه َعىَل الشَّ                         أْم َمْغرُب الشَّ
أْم َظْبُي بغداَد فيِه احلسُن ُمنَْزرٌع

                     َأْم ُحْلُم هاروَن َمْصقوٌل َعىَل الَورِق
َكرخيُة الَعنِي َقْد َكاَنْت مُتَاطُِلنِي

هَم َبنْيَ اجلَْفِن واحلََدِق                           وُتْرِسُل السَّ
تفرتُّ ِعنَْد اْفرِتاِر الَقْلِب اَلِهيًة

                           مَتِيـُس َحْيـُث جَيُـوُد الَقدُّ بِالنَّزِق  
َيا َجانَِب النَّْهِر هَنُْر احلُبِّ ُيْغِرُقنِي

                 َوَزورُق الِغيِد َهْل ُينِجي ِمَن الَغرِق ؟!  
      يمــزج الشــاعر يف أبياتــه بــني موضــوع احلــب 
الطبيعــة  مجــال  مجــاالن:  التقــى  فقــد  والطبيعــة، 
العراقيــة بنخيلهــا وهنرهــا، ومجــال النســاء فيهــا، وهذا 
طبــع الشــاعر الرومانــيس يف موضوعاتــه، فتجــده 
يســتعري بعــض ألفــاظ الطبيعــة ليوظِّفهــا يف موضوعــه 
ــؤه  ــد يمل ــوع واح ــام يف موض ــل بينه ــذري، ويتنق الع
احلــب والــود واملشــاعر واألحاســيس الوجدانيــة التــي 
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ــاعر.  ــها الش يعيش
املطلب الثالث: اإلحساس بالغربة

     ويقصــد بالغربــة: تلــك األزمــة النفســية التــي 
ــت  ــواء أكان ــة، س ــباب خمتلف ــعراء ألس ــا الش يواجهه
ــر  ــع الده ــبب فواج ــوف، أو بس ــق واخل ــبب القل بس
وتقلباتــه، أو نتيجــة لفقــدان الشــباب وذهــاب العمــر، 
ــر املــوت كل حــني، أو نتيجــة ملوقــف الشــعراء  أو تذكُّ
ــدام  ــاء وانع ــة الوف ــم بقل ــم ووصفه ــن حوهل ــاه م جت
ــاعر.  ــية الش ــىل نفس ــك ع ــكاس ذل ــم وانع ــة فيه الثق

ــراين، 1٤25هـــ، ص 1٤6(.    )الزه
ــاب  ــة أصح ــداين - خاص ــاعَر الوج ــاب الش      وينت
ــذه  ــب يف ه ــه غري ــعوٌر بأن ــيس - ش ــاه الرومان االجت
ــده  ــة يف نفســه، ويمــدُّ ي ــا؛ نتيجــة عوامــل داخلي الدني
إىل مــا حولــه مــن الطبيعــة والطيــور، ويناجيهــا لعلهــا 
ــها،  ــي يعيش ــة الت ــه الكئيب ــن حالت ــه ع ــليه وتلهي تس
واألمل الــذي يكتــوي بنريانــه، وتنقلــه إىل حالــة أخــرى 
مغايــرة مــن الفــرح والســعادة واألنــس، يقــول أمحــد 
بــن حممــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 2٠٠3م، ص٤5(:

َماُن َوَباَعَد اخِللَّ الَِّذي َجاَر الزَّ
                           َظنّـَيـُت َيْعِرف ُ يِفْ احلَقيقِة َما يِبْ  

اَهَل َعاِمدًا َلِكنَُّه عنَّي جَتَ
                            َوَأَطــاَل يِبْ َبْعَد الِفـَراِق َعَذايِب  

َواْلَيوَم َها َأَنا َذا َغِرْيٌب َضاِئٌع
                            َأْمِش َوُدْوَن الَفْجِر ِسرْتُ َضباِب  

رْت حتَّى ُجُفويِن ِعنْدَما َفَتحجَّ
                          َطاَل الِغياُب َوَطاَل ِعبُء ُمَصايب  
ــه الشــاعر      فموضــوع احلــزن واألمل الــذي يكتــوي ب
يعــود إىل غربــة الــروح التــي حيــسُّ هبــا يف هــذه الدنيــا 
بســبب ابتعــاد خليلــه، وطــول غيابــه، وعدم مشــاركته 
مهومــه ومصابــه، فأصبــح يصــارع اآلالم وحيــدًا ليــس 
ــدم  ــأس إىل ع ــه الي ــل ب ــى وص ــليه حت ــد يس ــه عضي ل
ــا  ــه النــور معلن انتظــار بــزوغ الفجــر الــذي ســيأيت من

ــه  ــذي يعيش ــاط ال ــن اإلحب ــذا م ــب، وه ــرج قري بف
ــن  ــه م ــس ب ــا حي ــة، وم ــاعره الداخلي ــاعر يف مش الش
ــاب  ــل للصع ــه، املذل ــس ألخي ــق املؤان ــة الصدي أمهي

ــاه. ــا يف دني ــي يواجهه الت
ــية  ــا النفس ــورة حالته ــالن مص ــة عج ــول فتحي      وتق
الكئيبــة، وغربتهــا التــي تعيــش فيهــا، الجئــة إىل طــري 
البحــر، ليخلصهــا مــن مهومهــا وأحزاهنــا: ) عجــالن، 

198٤م، ص: 22- 23 ( .
َيا َطرْيَ الَبَحْر

يِفْ احلُْلِم َأمدُّ إِليَك َيدْي
نيا  َهْل َيومًا خُتِرُجني لِلدُّ

َفَأطلُّ بَِأْنِفي 
َأْسبُح 

َأْصعـُد
َأْنــزُل

اِكِن َأْحَضاَن امَلوْت اَل يَشَء ِسَوى اخلَوِف السَّ
اُت ُعيونَك ُتِزاحُم َخلَف الَباْب ؟ َهْل َدقَّ

َهْل خَتْرُج حَتَت امَلطِر الَقاتْل ؟
      فاملوضــوع الــذي تتحــدث عنــه الشــاعرة هــو الغربة 
ر مــا هبا  الروحيــة والنفســية التــي تعيشــها، فهــي تصــوِّ
ــاعدها  ــن يس ــأيت م ــاال - أن ي ــى - خي ــن أمل، وتتمن م
ممــا هــي فيــه مــن كآبــة وحــزن، معتمــدة بذلــك عــىل 
أســلوب االســتفهام )هــل دقــات .../ هــل ختــرج ...( 
للبحــث عــن خمــرج ينجيهــا ممــا هــي فيــه مــن ضيــق 

نفــيس، وأمل روحــي.
أهيــا  يــا   ( قصيدتــه  مــن  حــداد  قاســم  ويقــول   
اإلنســان(، متخــذا املنهــج الرومانــيس الواقعــي يف 

:)٤8 ص:  197٠م،  )حــداد،  قصيدتــه: 
ِذُلنَا مَجَيُع َأْصِدَقاِئنَا ... َواَضْيَعَة اإِلْنَساْن! خَيْ

َتْسَحُقنَا َحِقْيَقٌة َمِرْيَرٌة :
مَجِْيُع َأْصِدَقاِئنِا األَْحَباْب

اْب َيْرُموَن يِفْ ُوُجوِهنَا َأْقنِعَة الرتُّ
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ــذه  ــة هب ــاعر مليئ ــرية الش ــرسة، وس ــو يف أمل وح       فه
الغربــة والتقلبــات التــي جعلتــه أســريًا للحــزن عندمــا 
ــدِّ  ــىل ح ــاء ع ــن األصدق ــه م ــن حول ــع م ــه مجي خذل
تعبــريه، فــال ســبيل إىل اخلــالص مــن شــكواه مــا دام 

ــه. الســند القريــب قــد ختــىل عن
       وتســتمر معاناتــه النفســية، وغربتــه مــع مــن 
ــة  ــة مظلم ــن رؤي ــًا م ــاء، منطلق ــن األصدق ــه م حول
هلــذه الدنيــا، تربــط ذلــك نزعتــه الرومانســية، وجتربتــه 

ــول: ــه، فيق ــن حول ــع م ــة م العاطفي
َفاحلُبُّ َوالَوَفاْء

َفاْء ْدُق َواحلَنَاُن َوالصَّ َوالصِّ
َوُكلُّ َمْن َكاُنوا َلنَا - َيا َقْلُب - َأْصِدَقاْء

ُفوا ... َواْنَفجَر الُبَكاْء َتوقَّ
َتَراَجُعوا ... َواهْنَارِت األَْشَياْء

َتَساَقُطوا ... َوَساَفَر الَوَفاْء
      ومــا دام الشــاعر قــد افتقــد هــذه اخلصــال احلميــدة 
دهــا يف أبياتــه: )احلــب/ الوفــاء/ الصــدق/  التــي عدَّ
احلنــان/ الصفــاء/ الصداقــة( فــإن الوضــع مأســاوي 
بالنســبة لــه، وحالتــه غريبــة، وشــكواه إىل َمــْن حولــه 
لــن ينفعــه، فقــد خــرس كل أحبابــه ورفاقــه، والنتيجــة 

يف ذلــك بــكاء وحــزن وأمل.
   وموضــوع اهلــروب مــن الواقــع والغربــة التــي يشــعر 
ــا  هبــا الشــاعر إىل حيــاة الطبيعــة، واالمتــزاج هبــا؛ طلًب
ــده  ــذي يعتم ــج ال ــن املنه ــزء م ــية ج ــة النفس للراح
الشــعراء الرومانســيون يف قصائدهــم، يقــول أمحــد بــن 
حممــد آل خليفــة: ) آل خليفــة، 1961م، ص: 1٠٠(:

َأَبدًا َأْرواُحنَا يِفْ ِرْحلٍة
             َحيُث َتْبني ِمْن ُرَؤى الَغيِب ِقباَبا  

َنْشوُة اإلهلاِم َما أْعَذهبا!
             فِيــها َننَْسى َعىَل األَْرِض الَعَذاَبا  

يسكُر الشاعُر ِمْن َساَعاهِتَا
نيا َوَقْد َأَلَقْت ِحَجاَبـا              َفيـََرى الـدُّ

ــاعر  ــكرة الش ــن س ــزء م ــي ج ــلوب التعجب       فاألس
ــه  ــعوره وغربت ــن ش ــري ع ــه للتعب ــد علي ــذي اعتم ال

ــا. ــه هب ــة، وهيام ــه بالطبيع ــة، وامتزاج الروحي
ــية  ــة نفس ــرُّ بتجرب ــه يم ــع فإن ــن رفي ــد الرمح ــا عب     أم
وروحيــة عانــى منهــا، فهــو يف حــرية إزاء حقائــق 
الكــون وألغــازه، فيتعجــب مــن احليــاة والوجــود 
ــرا  ــف حائ ــا، ويق ــس وأرساره ــدم والنف ــاء والع والفن
أمــام رس اخلليقــة وقصــة هابيــل وقابيــل، وقصــة 
ــي  ــة، فه ــن احلقيق ــًا ع ــث باحث ــو يله ــان وه اإلنس
قصيدة تأملية فلســفية: ) رفيــع، د.ت، ص: 16- 17(:

ياِجي اُق الدَّ َنْحُن ُعشَّ
َلْيُلنَا َنْقِضيِه ِمْثَل اآلَخِريْن.

ا ِعنَْدما َنْأِوي إىَِل َأْفَكاِرنا َنَتَلظَّى. َغرْيَ أنَّ
َنْلَمُح اإِلْنساَن َفظَّا.

ِذي اإِلْنَساُن ُيْدَعى. آِه مْن َهَذا الَّ
ِذي َما زاَل َيْرعى. آِه مْن َهَذا الَّ
ليَل َموصوُل األَننِْي  رْغَم أنَّ الَّ

ليَل َقاٍس اَل َيِلنْي. رْغَم أنَّ الَّ
َوْهَو مَلَّا َزاَل َيْرَعى.

ا َما َيُقوُل احلَُكاَمْء! َأَو حقًّ
نا َنْجِري َعىَل َدْرٍب َخواْء! ا أنَّ َأَو حقًّ

ِذي َيْسَحُقنا. َنْسحُق الُعْمَر الَّ
وَك الَّذي حَيْصُدَنا. َنْزرُع الشَّ

ُثمَّ اَل ُنْحِسُن إاِلَّ َأْن َنُقوَل:
آِه َيا َقابيُل َيا َأْصَل الَبالْء.
ا أنَّ قابيَل َستبَقى، َأَو حقًّ
يدُه تسبُح يف َبْحِر ِدماء.

 ، ا َسيَظلُّ َأَو حقًّ
قرُب هابيَل ُينَاِدي ُكلَّ َليٍل:

ِذي اإِلْنَساُن ُيْدَعى. آِه ِمْن َهَذا الَّ
ــس  ــاعر، وهواج ــة الش ــي غرب ــدة حتك ــي قصي      فه
نفســه  يف  وتأمــالت  خميالتــه،  يف  يعيشــها  داخليــة 
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ــث  ــع حدي ــد، م ــزن وكم ــن ح ــه م ــا يصيب ــه، وم وذات
ــة قابيــل التــي أصبحــت تالحــق اإلنســان  عــن خطيئ
يف حياتــه، ورمــزا شــاعريا ملــا يقرتفــه مــن آثــام تظــل 
ــة  ــاه، وكيفي ــر كل يشء يف دني ــه، يتذك ــة يف قلب حبيس
تعاملــه معهــا بحســن عمــل؛ خشــية الوقــوع يف الزلــل 
وارتــكاب املحظــور واآلثــام، معــربا عــن ذلــك بكثــرة 
ــاُن  ــِذي اإِلْنَس ــَذا الَّ ــْن َه ــات: )آِه م ــات يف األبي اآله
ــِذي َمــا زاَل َيْرعى/ آِه  ُيْدَعــى )مرتــان( / آِه مــْن َهــَذا الَّ
َيــا َقابيــُل َيــا َأْصــَل الَبــالْء(؛ للداللــة عــىل أن اإلنســان 
ــأ  ــن هتن ــك ل ــه، وبذل ــة ب ــام حميط ــإنَّ اآلث ــام كان ف مه
ــه، فالشــقاء  ــاة، ولــن تكــون الســعادة حميطــة ب لــه حي
أمامــه، وطريقــه حمفــوف باملخاطــر، ومــزروع بالشــوك 
ــري  ــب الضم ــس، وتأني ــس النف ــؤمل، وهواج ــذي ي ال

ــه. يالحق
املطلب الرابع: احلزن

ــة  ــي غلب ــداين البحرين ــعر الوج ــر الش ــن مظاه        م
احلــزن عــىل قصائدهــم، والتحــدث عــن موضوعــات 
تفيــض باألســى واألمل، فامتــألت صدورهــم باهلمــوم 
ــع  ــن رفي ــد الرمح ــاعر عب ــني، فالش ــكوى واألن والش

ــع، د.ت، ص: 6٠(: ــال: )رفي ــه قائ ــث مهوم يب
َصدِري َثِقيٌل بِاهلُُموِم َوإِنَّاَم

                        َتْأيِت اهلُُموُم لَِصاحِب الِوْجـداِن  
َأِجُد احلَياَة إَِذا اْفَتَكرُت َكِئيبًة

                          َفَكــأنَّني فِيــْها بِــداِر َهـواِن  
َيا َقْلُب ِرْفقًا يِبْ َفَصْدِري ُمْتَعٌب

                            َوَكواِهيِل َناَءْت ِمَن األَْحزاِن  
رمحاَك يْكِفي َما َلديَّ ِمَن األََسى

                             َفَلَكْم ُأَكابُد ِمْن َأَسًى َوُأَعايِن  
َحتَّاَم َيْبَقى فِيَك ُجْرِحي َناِزَفًا

ي َوْهَو َهدَّ َكيايِن                                َوإاِلَم َصرْبِ
اَم َداويُت ُجْرَحًا َناِزَفًا َأَو ُكلَّ

                            بِيِد الَعَذاِب َبلوَتنِي بِالثَّايِن ؟!

ــري  ــو: التعب ــات ه ــذه األبي ــس يف ه ــوع الرئي    فاملوض
ــاألمل الــذي  ــه ب عــن أحــزان الشــاعر وآالمــه، واكتوائ
ــرة،  ــد م ــرة بع ة م ــرَّ ــاودة الك ــوم، ومع ــده كل ي يكاب
فــكأنَّ احلــزن ألفــه، واســتقرَّ بصــدره، فأصبــح يعيــش 
ــمٌّ إال  ــه ه ــس ل ــاة، إذ لي ــذه احلي ــة يف ه ــية حزين بنفس
مــداواة جــرح يأتيــه، ليعقبــه بعــد ذلــك جــرح آخــر! 
مــع التعبــري عــن حالتــه بجملــة مــن األلفــاظ احلزينــة 
الدالــة عــىل ضيقــه وأملــه: ) صــدري ثقيــل/ اهلمــوم/ 
كئيبــة/ هــوان/ متعــب/ نــاءت/ األحزان/ األســى/ 
 / أكابــد/ أســى/ أعــاين/ جرحــي/ نازفــًا/ هــدَّ
داويــت/ جرحــًا/ نازفــًا/ العــذاب/ بلوتنــي(، وهــي 
ل حقــال دالليــًا للمعنــى الــذي يتحــدث  جتتمــع لتشــكِّ
عنــه الشــاعر، وهو حقــل: )الشــكوى واحلــزن واألمل(.
     ومــن مظاهــر احلــزن الــذي ينتــاب الشــعراء 
ــن  ــم م ــم وأقرباءه ــب أحباهب ــا يصي ــني: م الوجداني
ســنة احليــاة التــي ال مهــرب عنهــا وال منــاص، وهــو: 
املــوت، وعندئــذ يشــوهبم احلــزن واألمل لفقــد قريــب، 
ــاء  ــع يف رث ــن رفي ــول عبدالرمح ــز، يق ــق عزي أو صدي
ــع، د.ت،  ــي: ) رفي ــد القصيب ــن حمم ــم ب ــه قاس صديق

:)1٠5 ص: 
َأِزَف الِفَراُق َفَأْوِقِف األَْوَتاَرا

                       َواْسُدْل َعىَل امَلايِض اجلَميِل مِخَاَرا  
ُه فنَِي َفإنَّ مَع الدَّ َواْسَتنْطِق الدَّ

                           َسُيَغالُب األَْوَصاَب َواألَْكَداَرا  
َهْل َكاَن َذاَك الُعْمُر إاِلَّ َعابِرا

                          َكـاحلُـْلِم، مَلْ َنْبـُلْغ بِِه األَْوَطـاَرا  
حيُل َفَهاهِتَا َيا َصاِحبي ... َأِزَف الرَّ

را   امَّ ُع السُّ ِحيـِل ُنودِّ                                 َقْبـَل الرَّ
ْبُتها ِهَي َكْأُسنَا َكْأُس امَلنوِن رَشِ

                         َوهِبَا َكَشْفُت احلُْجَب واألَْسَتاَرا  
ــان يف  ــب اإلنس ــذي يصي ــزن ال ــن احل ــدث ع       يتح
هــذه احليــاة عندمــا يفتقــد عزيــزا لديــه، وهــو الــكأس 
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ــزن  ــك فاحل ــع ذل ــع، وم ــه اجلمي ــيرشب من ــذي س ال
عــىل فــراق األحبــة داء عضــال، ومصــاب كبــري، 
ــه؛  ــه فراق ــزُّ علي ــن يع ــد م ــام فق ــان كلَّ ــه اإلنس يتجرع
ــق  ــع الــذي مل تتحقَّ ــل إنَّ العمــر يمــرُّ كاحللــم الرسي ب

ــات. ــه األمني في
ويرثــي عبــد الرمحن رفيــع صبا عــادل القصيبــي فيقول 
مــن إحــدى قصائــده: ) رفيــع، د.ت، ص: 1٠٤(:

ُه َربيَعًا ِصَبا، َما َكاَن َأْقرَصُ
يَعــا                         َصَحـــْت َأْزهــاُرُه ، َوَغَفــْت رَسِ

ِصَبا، َهْل َكاَن َذاَك النَّْعُي َسْهاَمً
ُلوَعا؟                         َأَصاَب الَقْلَب، َواْخرَتَق الضُّ

ِصَبا، َوا َلوَعَة األَْحباِب َباَتْت
ــِري َنجيَعــا                       َعـَلـيـــِك ُدُموعـُــَها، جَتْ

ليايِل ُقَبيَل الِعيِد ! َذا َطبُع الَّ
                    َفـــاَل َتعـْتــَـْب .. َفـــَلْن َتْدُعو َسِميَعا  

َلَو انَّ احلَاِدَثاِت َتِعي َأَأبَقْت
                     َعُجــوزًا َهالــَكًا، وَطــَوْت َرِضيَعــا ؟  

ُتالِحُقنَا امَلنوُن باَِل ُعيوٍن
يَعــا                       َفــَذا خُتطِــي، َوَذا ُتــرِدي رَصِ

وَيْلحُق َبعُضنَا َبْعَضًا َوَنمِض
                    َســكنَّا الُكــوَخ، َأْم َقــرْصًا َمنيَعــا  
    فاآلهــات واألحــزان تتدفــق مــن قلــب الشــاعر لفقد 
ــوب  ــاء واملكت ــليم بالقض ــه إال التس ــس ل ــز، ولي عزي
ــن كأس  ــع م ــيرشب اجلمي ــاة، وس ــدن احلي ــذا دي فه
ــر  ــكن، ويظه ــارب والس ــالف املش ــىل اخت ــون ع املن
ــه  ــود صاحب ــم املفق ــداء االس ــرار ن ــن تك ــزن م احل
ة  ــدَّ ــه وش ــن حزن ــري ع ــا(؛ للتعب ــرات )صب ــالث م ث
ــدل  ــاظ ت ــن ألف ــات م ــا يف األبي ــع م ــده، م ــه لفق أمل
ــرتق/  ــهام/ اخ ــي/ س ــاة: )النع ــزن واملعان ــىل احل ع
ــون/  ــات/ املن ــا/ احلادث ــا/ نجيع ــة/ دموعه وا لوع

ــا(.  رصيع
ــن  ــد ب ــاعر حمم ــد الش ــزن عن ــوع احل ــر موض       ويكث

ــه أو  ــا ل ــي قريب ــا يرث ــة عندم ــة وخاص ــد آل خليف أمح
ــلامن  ــيخ س ــه الش ــن عم ــه واب ــي صديق ــا، فريث صديق
آل   ( بقولــه:  آل خليفــة )ت 1989م(،  بــن حممــد 

ص129(: 2٠٠3م،  خليفــة،  
هِر َما أْقَسى َمآسيِه َعِجْبُت لِلدَّ

                           ُكلُّ امَلَصاِئــِب َتــأيِت ِمــْن َعواديــِه  
قُهْم إَِذا َرَأى مَجَْع َأْحباٍب ُيفرِّ

َعُلُهــْم َغافـِـنَي يِفْ التِّيــِه                              َشــتَّى وجَيْ
الَيوَم َأْندُب َسْلامنًا َوَأْسكُب ِمْن

                           َفْرَقــاُه َدْمِعــي َوبِاألْشــَعاِر َأْرثِيــِه  
َأْبِكْي َفتًى َكانِت الَعْلياُء َتْألُفُه

                           َســْمحًا وَنْفُح اخلَُزامى ِمْن َأياديِه  
    فهــو يتعجــب مــن حــال الدنيــا التــي جتمــع 
األحبــاب ومــا تلبــث أن تفرقهــم، فيــأيت احلــزن بعــد 
الفــرح، واألســى بعــد الســعادة، ومــا أصعــب فــراق 
ــه  ــن! وهــو يف رثائ اء عــىل قلــب الشــاعر احلزي األعــزَّ
د مناقــب مرثيــه، فهــو إنســان ســمح، زكــي  يعــدِّ
النفــس، كريــم اليــد، مهتــه عاليــة، لــه مكانــة كبــرية يف 

ــاعر. ــب الش قل
ــداين يف  ــعر الوج ــزن يف الش ــر احل ــوع مظاه         ويتن
مملكــة البحريــن، فيــأيت مصاحبــا احلديــث عــن ) 
النخلــة (، وتصويــر املعانــاة واملشــقة التــي يعــاين منهــا 
ــن،   ــن: )حس ــف حس ــول يوس ــالح، يق ــا الف صاحبه

:)1٠5   -1٠٤ ص:  1988م، 
َأْيَن الَفِسيُل َوَأْيَن النَّْخُل َأْلثُمُه

                         َوَأْلثُم اخلُوَص َواألَْعذاَق والَكرَبا  
َسُلوا ُسَعيَفاتِِه اخلَْراَء َكْم َأكَلْت

                         ِمــْن َرْخــِو ِرْجــيِلَ ِمْن أْشــَواِكَها ِعنََبا  
بني اِك ُيْشِقيني ُيَعذِّ َيا َنْخُل ُمرَّ

                        ُيثِــرُي يِفْ َداِخــيِلْ األَْحــَزاَن والنُُّدَبــا  
اُه َيا َنْخلًة َطاَلْت َجَدائُلَها أوَّ

َطَبــا                          ثــمَّ انثنـَـْت تْغــدُق األَفيــاَء والرُّ
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َأَرى َأيِبْ فِيِك َيْقِض ُعْمَرُه َهَدَرا
ُر األَْرَض َيْكُسو ُعْرهَيا زغَبا                             ُيَشجِّ

ا َيْطِوي النَّهاَر َيُشقُّ األَْرَض ُمْعَترِصَ
                          ِمْن َقْلبِه امَلاَء َيْســِقي َحْرَثَها ُســُحَبا 

َيناُم َبْعَد َشَقاِء الُعْمِر اَل َسَكٌن
                          ُيْؤيــِه َأْو ُلْقمــٌة َتْسرَتشــُد الســُغَبا
  ويربــط الشــاعر البحرينــي بالنخلــة روابط حمبــة، فهي 
مــن األشــجار العريقــة يف البحريــن القديمــة واحلديثة، 
ولذلــك تــردَّدت يف أشــعارهم للعالقــة املتينــة وخاصة 
ــه،  ممَّــن ســكن القــرى، وجــاور النخلــة وألفهــا وألفت
ــا  ــادال إياه ــكان مب ــاء، ف ــرب والوف ــا الص ــرف فيه وع
الشــعور، يتلمــس كل جزئياهتــا )الفســيل/ اخلــوص/ 
ــا  ــع م ــب(، م ــعف/ الرط ــرب/ الس ــذاق/ الك األع
حييــط بــه مــن تعــب ومشــقة وحــزن وأمل وصــرب أثنــاء 
الكــدح والعمــل مــا بــني تشــجري وســقي؛ بحثــًا عــن 

لقمــة عيــش تســد حاجتــه وحاجــة أرستــه الفقــرية. 
ــذي  ــزن ال ــن احل ــالن ع ــة عج ــدث فتحي        وتتح
ــا  ــة ملؤه ــا بعاطف ــذي يعترصه ــه، واألمل ال ــوي ب تكت
الشــقاء واحلــرسة، فتقــول مــن قصيــدة "اجلــرس": 

:)17 ص:  198٤م،  )عجــالن، 
َوَتطوُل يْف َعْينِي الُقُبوُر

َتِضيُق بِامَلوَتى
َفَأْخَشى امَلوَت، َأْحلُم بِالِوَصاْل

اَل ِذْئَب َيْعوي يِفْ َطِريِقي اَل َخياَل خُيِيُفنِي
َواَل ِرماَل َتسدُّ آَذايِن َأْو َجبِينِي

َفَأُكوُن َكاألَْزَهاِر
َأْحُلُم بِالِوَصاِل وبِالنََّدى الَوْرِديِّ َمْصُحوبًا

بِراِئحِة الطُّفولِة واجِلياْع
َيَتعلَّموَن املَش فوَق اخلَوْف

قَص وقَت امَلوْت يَتعلَّموَن الرَّ
َيتعلَّموَن امَلوْت .

يُف تدخلني َفتُكون َأْنَت السَّ

ُخوْل َوَتْأُمُرين الدُّ
موْع َر بِالدُّ ُتُريُح عنِّي الكفَن املعطَّ

َما زلُت َأْخجُل َأْن َتَرى َجَسِدي احلَزيْن
َما ِزْلُت َأْخجُل َلْو ُيطِلُّ الشوُق ِمْن َصْدِري

َفَتْحرَتُق الُعُيوْن .
ــاعرة  ــب الش ــة يف قل ــزان املرتاكم ــن األح ــة م       كتل
تصورهــا عــرب زفــرات ونفثــات مكلــوم اكتــوى 
بحرقــة األمل، وقاســى احليــاة ومصاعبهــا، فــام كان هلــا 
إال التعبــري عــن مشــاعرها عــرب كلــامت حزينــة، لعــل 
ــامت:  ــوه، فكل ــه وترج ــا تأمل ــيئا مم ــق ش ــا حيق فؤاده
اجليــاع/  خييفنــي/  املــوت/  املوتــى/  )القبــور/ 
اخلــوف/ الســيف/ الكفــن/ الدمــوع/ احلزيــن/ 
حتــرتق( مــع تكــرار كلمــة املــوت يف األبيــات، ومجيــع 
ــًا  ــي انطباع ــة تعط ــامت احلزين ــن الكل ــد م ــذا احلش ه
ــق  ــد، وضي ــات وكم ــن آه ــاعرة م ــل الش ــام بداخ ع
ــامت  ــذه الكل ــث ه ــو نف ــها ه ــل أنس ــرسة، فلع وح

ــه. ــأوي إلي ــًا ت ــد متنفس ــا لتج ــارج قلبه خ
    أمــا عبدالرمحــن رفيــع فيجعــل )احلــزن( موضوعــه 
ــه، إذ ال  ــربح أحزان ــكاد ي ــو ال ي ــس، فه األول والرئي
ــع،  ــول: )رفي ــه، يق ــاره، وال تفارق ــه أو هن ــارح ليل تب

:)16 ص:  د.ت، 
َرْغَم َأْضواِء امَلَصابيِح، َوَأْضواِء َمالينِي النُّجوْم

َرْغَم َهَذا الَقَمِر امَلْدفوِن َما َبنْيَ الُغيوْم
فنْي وِق الدَّ َرْغَم َما مَلْ َينَْطِو فِْينَا ِمَن الشَّ

اِمريْن َرْغَم هَلِْو السَّ
َأْصدقاُء الليِل ُكنَّا .

ياِجي، ُحْزُننَا ُحْزٌن َعِميْق اُق الدَّ َنْحُن ُعشَّ
ِحيْق ُحْزُننَا َهَذا َورْثنَاُه ِمَن امَلايِض السَّ

     هــذا هــو طريــق الشــاعر الرومانــيس يف وجدانياتــه 
الــذي ال ينتهــي إال بذاتــه، وال يــرى أمامــه إال احلــزن 
والظــالم؛ بــل إنــه وصــف حزنــه بالعمــق، وأنــه 
ــاعره  متأصــل فيــه منــذ القــدم؛ للداللــة عــىل مش
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الســلبية التــي مل يــر أمامــه بارقــة أمــل، أو صبــح ينتظــر 
ــوره! ــة ن إطالل

     وللشــاعرة زهــراء املتغــوي قصيــدة شــعارها: 
احلــزن واألمل، وهــي بعنــوان: " قافيــة صمــت"، منهــا: 

) املتغــوي، 2٠٠8م، ص: 39 (:
: َكيَف اَل َتْشُعريْن ؟ ُد يِلْ ُتَردِّ

َوَعْن َفْورِة الِعْشِق اَل َتْكُتبنْي ؟
ي َفاَت ِمْن مَجِْرَنا  َنِسْيِت الذَّ
َفَلْسِت َتُبوحنَي َأْو َتنْطِقنْي ؟

َأَماَت الِوَداُد َوَذاَب اجلََوى ؟
َوَقِلبي َعىَل مَخِْرِه َما اْرَعوى

َ َبنْيَ األََسى َوَضوٌء َتَكرسَّ
َوَنْفٌس ُتَبْعُثريِن لِلَحننِْي .

        فاحلــزن الــذي أملَّ بالشــاعرة كان عالجــه الصمــت، 
فــال تــدري مــاذا تفعــل؟ وأيــن يكــون مصــدر فرحها؟ 
متكئــة يف تصويــر ذاهتــا عــىل عــدة اســتفهامات توحــي 
ــىل  ــيطرهتا ع ــدم س ــياءها، وع ــتت أش ــا، وتش بضياعه
مشــاعر الفــرح والســعادة، وبعــث األمــل فيهــا، 
يف  عنواهنــا  والســكوت  احلــزن شــعارها،  ليكــون 

ــك. ــن ذل ــري ع التعب
ــب  ــق يف أغل ــزن العمي ــر احل ــامذج يظه ــذه الن        وهب
ــا  ــح موضوع ــى أصب ــداين، حت ــعر الوج ــر الش مظاه
رئيســا يتحــدث عنــه الشــعراء بقصائدهــم، ويعــربون 
عــن مأســاهتم ومشــاعرهم، وكأهنــم ال يربحــون 
ــاؤل،  ــل والتف ــا األم ــروا إىل زواي ــه، ومل ينظ ــكاكا عن ف

ــا. ــا إليه ــلكوا طريق ومل يس
املبحث الثاين: اخلصائص الفنية

البحريــن  مملكــة  يف  الوجــداين  الشــعر  اتســم      
ــه،  ــر يف جودت ــا أث ــة، وكان هل ــة متنوع ــص فني بخصائ
وقــوة لغتــه، كــام جــاءت خادمــة للمعنــى الــذي 
يريــده الشــاعر، وســأقف عــىل ثــالث خصائــص 
منهــا، وهــي: الصــورة الشــعرية، واإليقــاع املوســيقي، 

وظاهــرة اهلمــس.
املطلب األول: الصورة الشعرية

   الصــورة يف الشــعر هــي "الشــكل الفنــي الــذي 
تتخــذه األلفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر 
يف ســياق بيــاين خــاص ليعــربِّ عــن جانــب مــن 
جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة يف القصيــدة، 
مســتخدمًا طاقــات اللغــة وإمكانياهتــا يف الداللــة 
ــرتادف  ــاز وال ــة واملج ــاع واحلقيق ــب واإليق والرتكي
ــائل  ــن وس ــا م ــس وغريه ــة والتجان ــاد واملقابل والتض

)القــط، 1٤٠1ه، ص: 391(. الفنــي"  التعبــري 
     وتعــني الصــور عــىل كشــف املعــاين العميقــة التــي 
ــف  ــور للكش ــاك ص ــدة، وهن ــا يف القصي ــز إليه ترم
ــاك  ــات، وهن ــني واإلثب ــرى للرباه ــاح، وأخ واإليض
ــة  ــة الشــعور، والفكــر، والصــورة احلديث صــور لتجلي
ــع  ــة م ــي مرتابط ــري، وه ــر والتأث ــل التأث ــعر تنق يف الش
بعضهــا، وتكــون صــورا كليــة كــربى تفيــض بمعــان 

ــوي، 1٤2٠هـــ، ص381(. ــص )العط ــة للن عميق
ــال يف  ــة مــع اخلي ــة متعانق ــأيت الصــورة الوجداني      وت
كثــري مــن القصائــد، بفعــل الطبيعــة التــي يلجــأ إليهــا 
الشــاعر الوجــداين - وخاصــة الرومانــيس -، ويتكــئ 
عليهــا يف كثــري مــن صــوره، يقــول أمحــد بــن حممــد آل 

ــة، 1966م، ص: 86(: ــة: )آل خليف خليف
َوايِب َتَراَءى يِلْ َخَيااًل يِفْ الرَّ

ــاِح   ــىَل البِط اِب َع ــرسَّ ــَع ال ــوُج َم                   َيُم
ُيَرافِقُه َعىَل الَواِدي َقطِيٌع

بــاِح   الصَّ َويِفْ  األَِصيــِل  يِفْ  َســِمرٌي             
    جــاء الشــاعر يف صورتــه بتشــبيه مــا يشــاهده أمامــه 
مــن رساب وكأنــه مــيلء بقطيــع يــرسح ويمــرح فــوق 
ــوادي ممــا يــرسه مــن مناظــر مبهجــة، ومجــال هــذه  ال
اللوحــة يف خياهلــا، وخاصــة أهنــا اشــتملت عــىل 
مظهــر مــن مظاهــر الطبيعــة املتمثــل يف الــوادي املبهــج 

ــي. للرائ
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ــي  ــه وه ر حمبوبت ــوَّ ــه ص ــعبان فإن ــم ش ــا إبراهي       أم
ــة  ــا لوح ــوقه إليه ــار ش ــر، وص ــوة املط ــمه برغ ترس
شــعرية بســبب حبــه الشــديد هلــا: )شــعبان، 1998م، 

:)18 ص17- 
َيا َساِحِري َيا َمْن َغَدا

َيْكُتُبنِي، َيْرُسُمنِي بَِرْغَوِة األَْمَطاْر
َمْن َغرُيِك الَيوَم ُتَرى ؟

ُكنِي َأَغاْر ُيْقنُِعنِي ُأِحبُُّه َيرْتُ
َيا َمْن َلُه األَْشَواُق َصاَرْت َنْغمًة

َقصيدًة َوَلوحًة ِمْن ِسْحِرَها
َكْم َتْشَهُق األَْنَظاْر

َيا َسيِّدي
َأْقَسمَت يِلْ تصدُقني

َعاَهدَتنِي ُتْسِعدين
َقيَّدتني بِنشوِة الّسواْر

حتَّى اهلََدايا ملْ َتزْل
َتْشتاُق َشْمَع عيِدنا

َوُغنوَة األزهاْر
َيا سيِّدي

األَمُس يِفْ َأْعنَاِقنا 
َيْذرُف َشوقًا َراِجيًا

َكْي ُنِرجَع احِلواْر
     يشــبه الشــاعر حمبوبتــه بالســاحر الــذي ســلب 
ــا  ــه: )ي ــه بقول ــع ترصفات ــه بجمي ــك كيان ــه، ومل عقل
ــربِّ  ــح يع ــذي أصب ــام ال ــاط والرسَّ ــاحري(، وباخلطَّ س
عــن مجيــع تفاصيــل حياتــه بــام أويت مــن مجــال موهبــة: 
كــام جــاء  األمطــار(،  برغــوة  يرســمني  )يكتبنــي 
باالســتعارة يف قولــه: )اهلدايــا تشــتاق شــمع عيدنــا(، 
مــع املجــيء برتاســل احلــواس لتكثيــف الصــورة 
الوجدانيــة يف قلبــه )تشــهق األنظــار/ يــذرف شــوقًا(، 
فهــي لوحــة وارفــة مــن العشــق الوجــداين الــذي مجــع 
ــعوره  ــن ش ــري ع دة للتعب ــدِّ ــورًا متع ــاعر ص ــا الش فيه

ــه. ــاه حمبوبت جت
ومــن الصــور يف شــعر عــيل مخيــس الفــردان تصويــره 
2٠٠7م،  الفــردان،   ( قولــه:  يف  والبغــض  للحــب 

ص:32(:
َيا ِريَم الربِّ َوَظْبيَتُه

طَّاْر ي َعْن ُلَعِب الشُّ ُكفِّ
الَقْلُب ُيِريُد بِِك َخرْيًا

يَت َعىَل النَّاْر اَل ُتْلِقي الزَّ
فالِعْشُق َدَهاُه َواَل َيْدِري 

احلبُّ َنباٌت خُمَْرٌّ
َينْبُت َخرْيًا بنَي النَّاْس

والُبْغُض َظالٌم َيْسَترْشي
فِْينَا ِوْسواٌس خنَّاْس

     يشــبه الشــاعر حمبوبتــه بالريــم، فكالمهــا مجيــل جييــد 
فــنَّ اللعــب واملراوغــة، معتمــدًا عــىل أســلوب النــداء 
ــه  ــن قلب ــا م ــىل قرهب ــة ع ــبيهية للدالل ــه التش يف صورت
ــه  ــعر بأحاسيس ــرق، وتش ــا ي ــلَّ قلبه ــه، فلع ووجدان

ــا. ــة جتاهه الصادق
ــه يف  ــوقًا إىل حمبوبت ــًا وش اد حنين ــدَّ ــم ح ــه قاس     ويتي
ــود":  ــارس األس ــني الف ــومة بـــ "حن ــه املوس قصيدت

:)1٠2 ص:  2٠٠1م،  )الصبــاغ، 
تقولنَي َيا قبلًة يف الُفؤاِد

ُأحبُّ الرتاَب
ُأِحبُّ الَبرَشْ

َوَكاَن حُيِبُّ اهْنِامَر امَلَطْر 
َع َكْأَس الَعَذاِب رَّ إىَِل َأْن جَتَ

بِدوِن َخرَبْ
       ففــي األبيــات صور متنوعة، فالقبلــة تأيت يف اجلبني، 
ــىل  ــة ع ــؤاد، للدالل ــني بالف ــبَّه اجلب ــاعر ش ــنَّ الش ولك
مكانــة املحبوبــة، وقــرب منزلتهــا مــن قلــب الشــاعر. 
كــام شــبَّه العــذاب بالــشء املــرشوب وحذفــه وجــاء 
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بكلمــة "الــكأس" الدالــة عليــه عــىل ســبيل االســتعارة 
املكنيــة، وأضــاف عليــه صفــة "التجــرع" التي تناســب 
ــاء،  ــه وال صف ــاء في ــذي ال هن ــشء ال ــذاب، وال الع
ــى  ــال املعن ــىل إيص ــاعر ع ــني الش ــور تع ــذه الص وه
الــذي يريــده، وترقــى باللغــة الشــعرية يف أبياتــه، وقــد 
تكــون الصــورة رمزيــة خماطبــًا بأبياتــه الوطــن، جاعــاًل 

إياهــا حمبوبــة لــه، متغــزال هبــا يف أبياتــه.
     وجيعــل الشــاعر عــيل عبــد اهلل خليفــة حمبوبتــه ســيدًة 
ــيدة  ــوان: "س ــل عن ــي حتم ــه الت ــن قصيدت ــه، فم لقلب

ــة، 1992م، ص: 6٠(: ــول: )خليف ــب" يق القل
يا سيدَة القلِب امُلْتَعْب

إينِّ ُمْتَعْب
َمْكسوٌر َهَذا الَعامَلِ ...

َمْهزوٌم َوَوحيْد
َأْعطِينْي ِمْن َنْبعِك َقْطرَة َماٍء .. ُتنْقذيِن

ْب َفَأَنا ِمْن َزَمٍن َأْبحُث َعْن َنْبٍع َصاٍف َكْي َأرْشَ
َفِلامَذا َنْبعِك َناٍء سيِّديِت
رُب إليِه ُطويٌل؟ والدَّ

وَأَحسُّ بِأنَّ العمَر قصرٌي ..
ْب . هيرُب ِمْن َبنِي َيدْينا ... َيَترسَّ

َيا سيَّدَة القلِب امُلْتَعْب
إيِنِّ يِفْ َصْمٍت َأنزُف َأْحَزايِن

َأْضحُك حتَّى اَل َيْفَضُحنِي َقْلبِي
َوُأَداِري ُغْربَة ُرْوِحي، َلِكْن

َأْيَن امَلْهَرْب؟!
ينِي  َعيناِك َتْعرُف كيَف ُتعرِّ

كيَف ُتالمُس َأْبَعَد ُجْرٍح ...
كيَف تردُّ إيلَّ الروَح، وتؤنُس ُغْرَبتَها وُتَداوينِي.

باســتعارات  األبيــات  الشــاعر يف هــذه        جــاء 
متعــددة: ) فالعــامل مكســور/ نبعــك قطــرة مــاء/ نبــع 
ــر  ــل/ العم ــه طوي ــدرب إلي ــاء/ ال ــك ن ــاف/ نبع ص
ــي  ــزاين/ يفضحن ــزف أح ــرسب/ أن ــرب يت ــري هي قص

قلبــي/ أداري غربــة روحــي/ تالمــس أبعــد جــرح/ 
ــور  ــذه الص ــا...(، فه ــس غربته ــروح/ تؤن ــرد إيلَّ ال ت
ــى  ــاعر للمعن ــف الش ــا يف توظي ــاءت كله ــة ج املتنوع
الــذي يتحــدث عنــه، وهــو التــودد إىل حمبوبتــه، 
ــام  ــا. ك ــول إليه ــة للوص ــبل متنوع ــن س ــث ع والبح
ــي مل  ــزا إىل يشء خف ــون رم ــد تك ــة ق ــذه املحبوب أن ه
ــي/  ــة روح ــه: )غرب ــي قول ــاعر، فف ــه الش ــح عن يفص
تــرد إيلَّ الــروح وتؤنــس غربتهــا( إحيــاء بــأن املحبوبــة 

ــن(. ــون )الوط ــد تك ق
وتقــول فتحيــة عجــالن يف قصيدهتــا "أرشعة العشــق": 

عجــالن، 198٤م، ص 33(:
احُك يأتيَك هَنَارًا القمُر الضَّ

حَيْمُل َأْخبارًا
َعْن َنْجٍم َراَقَص َخطواتَك َلْياًل

ْه . َأتَأوَّ
ْب حتَّى َتْثَمْل ارْشَ

َتْغرُق يف حبِّي َأْكَثُر
َترْصُخ:

هْل َمْن ُينُْقُذيِن
ِمْن َهَذا الِعْشِق الَّالهِب؟

َيْلسُع َظْهِري 
َيَتساقُط َشْعري

والنَّجُم ُيَراقُص ُخطواتَك
َتْأيِت َعرْبَ الطُّرقاِت امَلْمنوعِة وُتَراقصنِي

عُلنِي َأْحُلُم جَتْ
َأرْشعَة الِعْشِق َتطوُف الَعاملَ

ِميني وَأَنا َأْحضاُنَك حَتْ
َعتِي َصْدُرَك ُيْصبُِح َأرْشِ

وَأُطوُف َأَنا 
والَعامَلُ أنَت ُيَكلِّمني

َهْل َيَتعجْب ِمْن ِعْشِقي لألطفاِل
امَلْغروسِة أعينُهْم يِفْ َصْويِت؟!
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ــاعرة،  ــات الش ــة يف أبي ــتعارات متنوع ــاءت اس      ج
وذلــك يف قوهلــا: )القمــر الضاحــك/ نجــم راقــص/ 
ــح  ــدرك يصب ــب/ ص ــق الاله ــي/ العش ــرق يف حب تغ
ــذي  ــى ال ــة املعن ــا يف خدم ــم توظيفه ــي(، وت أرشعت
تتحــدث عنــه الشــاعرة مــن رغبــة يف إظهار أحاسيســها 
بأســلوب  مســتعينة  حتــب،  مــن  جتــاه  الوجدانيــة 
ــْن  ــع: )َم ــن موض ــر م ر يف أكث ــرَّ ــذي تك ــتفهام ال االس
ينقــذين...؟ هــل يتعجــب...؟(؛ لبيــان احلالــة النفســية 
التــي تعيشــها، كــام أنَّ تكــرار الفعــل املضــارع يف 
األبيــات يدعــم الصــور املوجــودة يف األبيات، وُيشــعر 
باســتمرار حالتهــا النفســية احلزينــة: )يأتيــك/ حيمــل/ 
تثمــل/ تغــرق/ تــرصخ/ ينقــذين/ يلســع/ يتســاقط/ 
يراقــص/ تــأيت/ تراقصنــي/ جتعلنــي/ تطــوف/ 

ــب(. ــي/ يتعج ــوف/ يكلمن ــح/ أط ــي/ يصب حتمين
املطلب الثاين: اإليقاع املوسيقي

ــو  ــة، فه ــيقا اهلادئ ــداين باملوس ــعر الوج ــز الش     يتمي
ــهلة  ــعراء س ــاظ الش ــة، وألف ــة عذب ــي بلغ ــعر غنائ "ش
ميــرسة، وعباراهتــم منســجمة يف حلــن عــذب، ومتدفقة 
يف جــرس صــويت داخــيل متناغــم مــع نبضات الشــعور 
مــع التزامهــم باملوســيقا العربيــة يف جــلِّ شــعره، فــكان 
ــق  ــًا يف تدفُّ ــًا خاص ــيقا تلوين ــذه املوس ــون ه ــك ل ذل

وتلقائيــة" )العطــوي، 1٤2٠هـــ، ص66(.
ــة،  ــوزن والقافي ــة يف: ال ــيقا خارجي ــون املوس      وتك
ــامت  ــق الكل ــة، ويف تناس ــر متنوع ــة يف مظاه أو داخلي
وترابطهــا، ومــا فيهــا مــن مظاهــر تســاعد عــىل عذوبــة 

الكلمــة ومجاهلــا.
ــا  ــع أخته ــج م ــة تتواش ــيقا اخلارجي ــام أنَّ املوس       وب
ــدة  ــكاد تنفصــل عنهــا يف مجــال القصي ــة وال ت الداخلي
وتناغمهــا فقــد رأيــت عــدم الفصــل بــني النوعــني يف 
هــذه الدراســة، وســآيت بنــامذج تؤيــد ذلــك، ويكــون 
ــا وتآزرمهــا،  اإليقــاع ناجتــا عــن تآلــف اإليقاعــني مًع
ــا كل نــوع عــىل اآلخــر جرًســا ونغــاًم يف أبيــات  مضفًي

القصيــدة، ومــن ذلــك قــول أمحــد بــن حممــد آل 
خليفــة: )آل خليفــة، 2٠٠3م، ص:61- 62(:

بيُع بِِه َوُكلُّ َرْوٍض إَِذا َحلَّ الرَّ
                    َتْشــُدو َلنـَـا فِيــِه ِعنـْـَد الَيانـِـِع اخلَِضــِل  

َواَلْيوَم َأْصبَحِت الَبْحريُن خاليًة
ميِم َخيِل   وِت الصَّ                    َفــُكلُّ َقْلــٍب ِمــَن الصَّ

يِت لَِزَماٍن َغاَب َساِمُرُه َواَحرْسَ
َلــِل                     َلْيــاًل َوَأْصَبحــُت َكالَباِكــْي َعــىَل الطَّ

َبا َذَهَبْت اِم الصِّ َفَيا َحاَلوَة أيَّ
                  ِمــْن ُدْوِن ِعْلــٍم َلنـَـا بِالَوْقــِت َواألََجــِل  

با فِإَذا عادُة إاِلَّ يِفْ الصِّ َوَما السَّ
ــِل   ــيُب بِالِعَل ــاَء الشَّ ــَباُبَك َج                  َوىلَّ َش

بٍّ َلُه يِفْ احلُبِّ َفْلَسفٌة وَكْم حُمِ
ــيِل   ــاَر َخ ــبِّ َص ــُه بِاحل ــْو ُلبُّ ــى َوَل                 حتَّ
    فتضافــر املوســيقا اخلارجيــة املتمثلــة يف بحــر البســيط 
ــررة  ــن( مك ــتفعلن/ فعل ــة )مس ــالت الثنائي ذي التفعي
مرتــني يف كل شــطر، مــع جمــيء الــالم املكســورة 
ــيقا  ــك املوس ــات، وكذل ــة لألبي ــق قافي ــة النط رسيع
ــا،  ــام بينه ــامت في ــجام الكل ــة يف انس ــة املتمثل الداخلي
ــامت: )روٍض،  ــدة كل ــرر يف ع ــن املتك ــرس التنوي وج
ــفٌة  ، فلس ــبٍّ ــٍم، حم ــاًل، عل ــاٍن، لي ــٍب، لزم ــًة، قل خالي
ــام ،  (، وكذلــك تضعيــف بعــض احلــروف ) حــّل، أّي
الّصبــا، وىّل، حمــّب، لّبــه ( كل ذلــك ســاعد عــىل مجــال 

ــابقة. ــات الس ــيقي يف األبي ــرس املوس اجل
ــردان، 2٠٠7م،  ــردان: )الف ــس الف ــيل مخي ــول ع  ويق

:) 28 - 27
ي إِْحَساِس َوُشُعوِري ُضمِّ

اِمي بُِشُهوِري  َوِصيِل َأيَّ
ُنْوَرًا ُيْمطُِر يِفْ َذاِكريِت

َبْرَدًا ِمْن َبْحٍر َمْسجوِر 
ي َسَأُكوُن بُِدونِِك َيا ُأمِّ

ُمْهاًل َوَطَعاَمًا َشْوكيَّا
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ي ِمْن َزْهِري َأمْجَلُه ُضمِّ
َرحْيَانًا بَِدِمْي َأمْحُِلُه

َزْهْرًا مَلْ َينبْت يِف َدْوِح
َبْل َقْلبِي َدْوٌح َأْنبتُه

ي َفصاَليِت َزْهٌر َيا ُأمِّ
ا َوِصياِمْي ِعْطٌر َأَبِديَّ

     فالبحــر الــذي اختــاره الشــاعر لقصيدتــه بتفعيالتــه 
ــص  ــة، ترتاق ــة رائع ــدث عذوب ــرية أح ــة القص املتقارب
األذن وتطــرب عنــد ســامعها، نتيجــة اإليقــاع الرسيــع، 
كــام ســاعد عــىل وجــود النغــم املوســيقي يف األبيــات 
الســابقة تلــك الكلــامت الســهلة املتجانســة التــي 
ــض دون  ــع بع ــا م ــت بعضه ــاعر، وتآلف ــا الش اختاره
ــق أو  ــة يف النط ــة قلق ــد أي كلم ــف، إذ ال جت أي تكل
تكــرار  إىل  باإلضافــة  احلــروف،  تآلــف  أو  املعنــى 
التنويــن واحلــروف املشــددة التــي تــآزرت مــع ســابقها 

ــدة. ــة للقصي ــيقا الداخلي ــودة املوس يف ج
ــه يف  ــع حمبوبت ــاوًرا م ــعبان متح ــم ش ــول إبراهي     ويق
ــعبان،  ــوار": )ش ــوة للح ــومة بـــ: "دع ــه املوس قصيدت

:)16  -15 ص:  1998م، 
َيا سيِِّدي ...

َأْدُعوَك لِلِحواْر
ِذي َقْد َشاَع  بِاْسِم الَّ

فِْياَم َبْينَنَا
َأْدُعوَك لِْلِحواْر
َدًا  َقْد َنْلَتِقي جُمَدَّ

تاْر َأْو َبْينَنَا َينَْسِدُل السِّ
ُكْن َغاِمضًا َوواِضَحًا 

ُكْن َهاِدئًا َوَحاِرقًا
ُقْل َما َتَشا َعْن ُحبِّنا

َوُدْوَناَم اْختَِصاْر
اَل َتنَْفِعْل ِمْن ِكْلمٍة

اَل َتنَْتِقْديِن َداِئاَمً

ْف َحبِْيبِْي هَلَْجَة احِلَصاْر َخفِّ
َأْيَن؟ َوَكْيَف َنْلَتِقْي؟

اَل َفْرَق ِعنِْدي َليٌل َأْو هَنَاْر
نِي ِذي هَيُمُّ ُكلُّ الَّ

َتْسَمُعنِي، َتْفَهُمنِي َواَل هَيُمُّ ُمْطَلقًا
َفًا َمْن َيْبَتِدْي َتَأسُّ
َأْو َيْطُلُب اْعتَِذاْر
ِذي بَِعْقِلِه َأْنَت الَّ

خُيِْيُفنِْي، ُيْدِهُشنِي
غاْر ُيْرِجُعنِي ملَِنَْطِق الصِّ

ــراس  ــدة أج ــابقة ع ــات الس ــرت يف األبي ــد تضاف    وق
ــات،  ــة األبي ــىل عذوب ــاعدت ع ــة، س ــيقية متنوع موس
بعــض  يف  ومتفرقــة  مبثوثــة  املضعفــة  فاحلــروف 
ــي،  ــف، هيّمن ــا، خّف ــّددا، حّبن ــّيدي، جم ــات: )س األبي
هيــّم (، والنغــم املوســيقي املنبثــق مــن التنويــن كذلــك 
موجــود يف عــدة كلــامت: ) جمــددًا، غامضــًا، واضحــًا، 
ــات  ــفًا (، والثنائي ــًا، تأس ــاًم، مطلق ــًا، دائ ــًا، حارق هادئ
ــًا  ــا: ) غامض ــة أيض ــة وعذب ــات مجيل ــادة يف األبي املتض
وواضحــًا، هادئــًا وحارقــًا، ليــٌل أو هنــار(، والكلــامت 
املتوازنــة املتجــاورة ذات الــوزن الواحــد أحدثــت 
موســيقا داخليــة زادت مــن حــالوة األبيــات: )هيمني، 
تســمعني، تفهمنــي(، )خُييفنــي، ُيدهشــني، ُيرجعنــي(، 
واألمجــل يف ذلــك كلــه أنَّ مجيــع مــا تقــدم أتــى عفويــًا 
غــري مفتعــل، وهــذا الــذي ســاعد عــىل مجــال املوســيقا 

ــا. وعذوبته
املطلب الثالث: ظاهرة اهلمس يف الشعر الوجداين 

ــن  ــد الرمح ــه أ.د. عب ــار إلي ــام أش ــا ك ــس هن        واهلم
ــة  ــة أدبي ــة، وقيم ــة صوتي ــرة لغوي ــه: " ظاه ــل بأن اهللي
فنيــة، يتوســلها األديــب، لتوصيــل أفــكاره إىل املتلقــي، 
كــام يتوســلها لنقــل أحاسيســه ومشــاعره إليــه، مصورة 
تصويــرًا فنيــًا، هادئــًا، بعيــدًا كل البعــد عــن كل مــا من 
ــة، أو الوعــد والوعيــد،  شــأنه الظهــور بمظهــر اخلطاب
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ــه باختصــار- حديــث القلــب  أو التعــايل والكــرْب - إن
ــل،  ــري" )اهللي ــري إىل الضم ــوح الضم ــب، وب إىل القل

1٤26هـــ، ص: 16- 17(.
     ولعــل أهــم أســباب وجــود هــذه الظاهرة يف الشــعر 
ــي  ــية والت ــوح إىل الرومانس ــث اجلن ــي احلدي البحرين
ــاه  ــذا االجت ــدى ه ــرة ل ــذه الظاه ــيوع ه ــق وش تتواف
الشــعري، كــام أنَّ طبيعــة احليــاة اهلادئــة يف تلــك 
البــالد، والســامت الشــخصية التــي يتصفــون هبــا 
مــن هــدوء ودماثــة خلــق ســاعدت عــىل شــيوع هــذه 

ــرة. الظاه
قصيدتــه  مــن  رفيــع  الرمحــن  عبــد  يقــول       
تلــك  حــال  مصــورا  عانــس"،  "خواطــر 
يســوده  مهمــوس،  خافــت  بصــوت  الفتــاة 
:)37 ص:  د.ت،  )رفيــع،  والكــدر:  اهلــم 

َيُقولوَن عنِّي وُهْم هَيْمسوْن
َمْتنِــي الُعيــوْن                     َوَلــْو َســَكُتوا َكلَّ

َيُقولوَن بِاألَمِس َمرَّ الِقطاْر
الَغافِلــوْن   َغَفــَل  َوَقــْد  َووىلَّ                      

َوَروَضُتنَا َأْصَبحْت َبْلَقَعا
ُوَرْيَقاهُتَــا َوالُغصــوْن   ــْت                     َوَجفَّ

َوَينْبوُعَها مَلْ َيُعْد َراِئقا
رْتــُه الُســنوْن   َبــْل َكدَّ                   َكــاَم َكاَن 

َوَأْرمُق َوْجِهي َلَعيلِّ َأَرى
اِعمــوْن                       بِــِه َبْعــَض َمــا َزَعــَم الزَّ

بيْع؟ َد ورُد الرَّ ًا َتَبدَّ َأحقَّ
                  َودبَّــْت َعــىَل َوْجنَتِــيَّ الُغُضــوْن؟  
ــامت  ــض الكل ــررًا يف بع ــني مك ــرف الس ــيء ح    فمج
ســكتوا،  )هيمســون،  األبيــات:  يف  وردت  التــي 
باألمــس، الســنون( ســاعد عــىل خفــوت صــوت 
الشــاعر يف لغتــه التــي يتحــدث هبــا عــىل لســان تلــك 
الفتــاة احلزينــة التــي فاهتــا قطــار الــزواج، وأصبحــت 
يف  النــاس  يتناوهلــا   - لألســف   - شــهية  وجبــة 

جمالســهم، وهيمســون يف حديثهــم عــن وضعهــا، كــام 
ة بحــرف الــواو املمــدودة املنتهيــة  أنَّ جمــيء كلــامت عــدَّ
بعالمــة الســكون يف قولــه: )يقولــون، هيمســون، 
ســكتوا، العيــون، الغافلــون، الغصــون، الســنون، 
الزاعمــون، الغضــون( متــآزرة مــع مــا قبلهــا يف جمــيء 
األبيــات هامســة هادئــة، مــع مــا يف معناهــا مــن حــزن 

ــس!  ــاة العان ــك الفت ــم لتل ألي
ر أملــه وحزنــه بصــوت            أمــا إبراهيــم شــعبان فيصــوِّ
خافــت مهمــوس، فيقــول: )شــعبان، 199٤م، إن مــع 

ــن، ص: 9- 1٠(: احلب وط
يَر" َأْشُكو حِمْنَتِي َوَقصْدُت "الدِّ

ــِدي   ْ َأْهَت ــاَس َعــيلِّ                            َوَنَشــْدُت النَّ
َغرْيَ َأنَّ الُكلَّ ِمْثيِلْ َأْطَرُقوا

ــيِِّد   ــوَل السَّ ــاُن َح هب ــى الرُّ                           َوَبَك
َفَهوْت َأْجراُس آَمايِل ُسَدًى

ــمُع َفــوَق الَعْســَجِد                            واْســَتَثاَر الشَّ
تِي َأْهواِك إيِنِّ ُمْتَعٌب َيا الَّ

                         َكيــَف َألَقــاِك إَِذا مَلْ ُتوجــِد؟  
َأْنِت َمْأسايت َوَمْأَسايِت َغَدْت

ــعِر وشــعُر امَلولِــِد                            َمولِــُد الشِّ
َوَأَرى َحْتِفي بَِكفٍّ َناعٍم

ــِجِدي   ــو َمْس ــاِن َأْرُن ــىَل األَْجَف                        َوَع
َهَكذا َأْحَيا َوَأْحَيا َهَكَذا

ــِدي  ــيِل َوَي ــرِيي، َوَعْق ــَم خَتْي                         َرْغ
ــه  ــاعر يف أبيات ــا الش ــى هب ــي أت ــة الت ــورة العام     فالص
ــه:  ــة، فقول ــة جــاءت بلغــة هامســة خافت صــورة حزين
متعــب،  الشــمع،  الرهبــان،  أطرقــوا،  )نشــدُت، 
ــة  ــىل صف ــا ع ــدل يف معناه ــامت ت ــا كل ــان( كله أجف
ــا  ــع م ــج، م ــن الضجي ــد ع ــدوء، والبع ــس، واهل اهلم
ــا  ــٍة يف مقدمته ــروٍف هامس ــراٍر حل ــن تك ــات م يف األبي
ــدوء  ــًا هب ــريًا موحي ر كث ــرَّ ــذي تك ــني ال ــرف الس ح
ــه  ــاء دخول ــة أثن ــية، أو احلركي ــاعر النفس ــة الش يف حال
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قريتــه )الديــر( إحــدى قــرى مملكــة البحريــن، وكأنــه 
ينبــئ عــن حــزن عميــق يف داخلــه يريــد أن يبــوح بــه 

ــة! ــك القري ــه يف تل ــه وأحباب ــام أهل أم
ــامهيجي  ــني الس ــد حس ــة عن ــة اهلامس ــأيت اللغ         وت
يف أثنــاء حديثــه عــن حالتــه النفســية احلزينــة، يقــول: 

)الســامهيجي، 1999م، ص: ٤3 (:
ليِل َفوَق َجنَاِحي ُكرِسْت َقنَاُة الَّ

ــَحْت ُظُلامُتــُه بِنُواِحــي                            َوَتوشَّ
َرا َمْدَفونٌة آاَلُمُه َفوَق الذُّ

                        مَتَْتــاُح ِمــْن ُحــْزِن اجلـَـَوى املِْلَحــاِح  
خفَق اجلَناُح َعىَل َجنَاَحي ُظْلمٍة

اِح   بِالــرَّ َوْحِشــيٍَّة مَمْزوجــٍة                          
ِوْرٍد َوَما إِْن َأْرَتوي ِمْن َنْبِعِه

                       َوَألــوُب دوَن مِحــاُه َكاألَْشــباِح  
    اختــار الشــاعر كلــامت هامســة للتعبــري عــن حزنــه 
ــي،  ــل، جناح ــاة، اللي ــرسْت قن ــه: )ك ــه، فقول وآالم
ــي  ــزن، جناح ــه، ح ــة، آالم ــي، مدفون ــه، نواح ظلامت
ــوف  ــعرك باخل ــامت تش ــباح( كل ــية، أش ــة، وحش ظلم

ــكون. ــس والس ــة اهلم ــتدعي لغ ــذي يس ــزن ال واحل
ــوت  ــه بص ــدي حمبوبت ــو هن ــم ب ــب إبراهي      وخياط
هامــس غــري مســموع، واألمل واحلــرسة يعرصانــه، 
ــكوهتا،  ــا وس ــن صمته ــرج ع ــا أن خت ــا لعله ــول هل فيق

)بــو هنــدي، 199٤م، ص: 85 (:
متَّى َيا َضْبَيَة الَقَمِر

َوَيا َمْشُدوَدَة األَْنَفاِس
َبنْيَ احلُبِّ واخلََطِر.

َمَتى َأْحَظى بَِلْيٍل َهاِدئ
َحِر . َيْمَتدُّ ِمْن َعْينَيِك لِلسَّ

ْبُت َعَذاَبِك َغْياَمً رَشِ
ْدُر بِامَلَطِر . َفَضاَق الصَّ
ُهنَا يِفْ َصْمتِِك الُقْدِسِّ

َسْهٌم َيْقَتِفْي َأَثِرْي .

َوَصيَّاٌد َأَناَخ ِرَكاَبُه
ْعِر َكْياَل ُأَوْشِوُش َصْمَتَك بِالشِّ

َأْو َأْدُعوَك بِالنََّظِر .
        فكلــامت: )الليــل اهلــادئ، الســحر، صمتــك، 
أنــاخ ركابــه، النظــر( تعطــي انطباعــًا عــن حالــة 
الشــاعر التــي يغلــب عليهــا اهلــدوء، واللغــة اهلامســة 
التــي جــاء هبــا أثنــاء خماطبتــه حمبوبتــه، وتصويــر حالتــه 
ــل. ــب الوص ــتعطاف وطل ــق باالس ــي تنط ــة الت احلزين

خامتة البحث:
الشــعر  احلديــث عــن  إىل  الدراســة         هدفــت 
ــه  ــره وخصائص ــن: مظاه ــة البحري ــداين يف مملك الوج

اآليت: النتائــج يف  وتتلخــص  الفنيــة، 
تنوعــت موضوعــات الشــعر الوجــداين ومظاهــره • 

يف مملكــة البحريــن، مــا بــني موضوعــات تتحــدث 
عــن املــرأة واحلــب، وأخــرى عــن الطبيعــة، 
أو اإلحســاس بالغربــة، أو احلــزن والشــكوى، 
ويلحــظ امتــزاج املوضوعــني األولــني معــا يف 

ــد. ــن القصائ ــري م كث
ــداين •  ــعر الوج ــة يف الش ــورة متنوع ــاءت الص ج

يف مملكــة البحريــن، وكان لالســتعارة احلضــور 
ــا. ــرز فيه األب

ــع •  ــجاًم م ــاًم ومنس ــيل متناغ ــاع الداخ ــاء اإليق ج
اخلارجــي، وكان ذا أثــر يف فنيــة الشــعر الوجــداين 

ــه. ــي ومجال البحرين
ــداين •  ــة يف الشــعر الوج ظهــرت لغــة اهلمــس جلي

البحرينــي؛ نتيجــة لالجتــاه الرومانــيس الــذي 
اتبعــه كثــري مــن الشــعراء، وكذلــك لطبيعــة 
املوضوعــات التــي تطرقــوا هلــا، وهــي تســتدعي 

ــة. ــة اهلادئ ــة اهلامس اللغ
وتويص الدراسة باآليت:

ــة •  ــرى يف مملك ــعرية األخ ــات الش ــة االجتاه دراس
ــي. ــاه الوطن ــة االجت ــن، وخاص البحري
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وبعــد: فــإن هــذه الدراســة حاولــت جاهــدة احلديــث 
ــان  ــن، وبي ــة البحري ــداين يف مملك ــعر الوج ــن الش ع
الفنيــة،  خصائصــه  وأهــم  املوضوعيــة،  مظاهــره 
ولعلهــا تكــون ضمــن دراســات أخــرى عــن الشــعر 
ــًا  ــًا ونقدي ــا أدبي ــون مرجع ــث؛ لتك ــي احلدي البحرين

ــقيقة.  ــة الش ــذه اململك ــني يف أدب ه للمهتم
ثبت مصادر البحث ومراجعه
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والتوثيــق.
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ــريب. ــر الع الفك
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ــة. ــات العام ــدم للعالق التق

حــواء . 18 عــىل  199٤م،  إبراهيــم،  شــعبان، 
الفاحتــة، الطبعــة األوىل، املنامــة، التقــدم للعالقات 

ــة. العام
ــات . 19 ــد، 2٠٠1م، كتاب ــني راش ــاغ، حس الصب

عتيقــة مــن البحريــن، الطبعــة األوىل، الرشكــة 
ــرش . ــية للن التونس

ــم األديب، . 2٠ ــور، 198٤م، املعج ــور، جّب عبدالن
العلــم  دار  لبنــان،  بــريوت،  الثانيــة،  الطبعــة 

للماليــني.
العتيبــي، حممــد، 1986م، قطــرات مــن بحــر . 21

ــة  ــن، املطبع ــة البحري ــة األوىل، دول ــم، الطبع النغ
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عجــالن، فتحيــة، 198٤م، أرشعــة العشــق، . 22
ــة األوىل، د.ن. الطبع

ديــوان . 23 1996م،  إبراهيــم،  العريــض، 
. د.ن  العرائــس، 

1٤2٠هـــ، . 2٤ عيــد،  بــن  مســعد  العطــوي، 
ــة الســعودية،  الشــعر الوجــداين يف اململكــة العربي

ــف. ــارش: املؤل ــة، الن ــة الثاني الطبع
قبلــة . 25 2٠٠7م،   مخيــس،  عــيل  الفــردان، 

العشــاق، الطبعــة األوىل، البحريــن، دار فراديــس.
1981م، . 26 1٤٠1هـــ،  عبدالقــادر،  القــط، 

ــعر العــريب املعــارص،  ــاه الوجــداين يف الش االجت
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للطباعــة والنــرش.
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ــس  ــن، دار فرادي ــة األوىل، البحري ــت؟، الطبع قتل

للنــرش والتوزيــع.
ــيل، 1٤25هـــ - 2٠٠٤م، . 29 ــني ع ــد، حس حمم

والتشــكيل،  الرؤيــة  احلديــث  العــريب  األدب 
الطبعــة اخلامســة، الريــاض، مكتبــة الرشــد.

ومذاهبــه، . 3٠ األدب  د.ت،  حممــد،  منــدور، 
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اجلزائــر. الرمزيــة-، 
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ــس. ــة النرج األوىل، مطبع
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   ملخص البحث  
املرحلة  معلمي  تقويم  درجة  معرفة  إىل  البحث  هيدف 
التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات  االبتدائية 
الباحث  استخدم  وقد  التعلم.  صعوبات  ذوي  املوهوبني 
من  البحث  عيِّنة  وتكونت  املسحي.  الوصفي  املنهج 
)2٤٠( معلاًم من معلِّمي املرحلة االبتدائية بمنطقة املدينة 
عشوائيًّا.  اختريوا  معلمًة،  و)6٠(  معلاًم،   )18٠( املنورة: 
ر الباحث استبانة مكونة من  ولتحقيق أهداف البحث طوَّ
نتائج  لت  وتوصَّ وثباهتا.  صدقها  من  ق  وحتقَّ فقرة،   )27(
االبتدائية  املرحلة  معلمي  تقويم  درجة  أن  إىل  البحث 
املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات 
مرتفعة،  كانت  نظرهم  وجهة  من  التعلم  صعوبات  ذوي 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  وأظهرت 
تقويم  درجة  يف  العينة  أفراد  آراء  بني   )α=0.05( الداللة 
املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات 
املعلامت،  لصالح  للجنس  ُتعزى  التعلم  صعوبات  ذوي 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  وعدم 
درجة  يف  العينة  أفراد  إجابات  بني   )α=0.05( الداللة 
تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية 
املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم ُتعزى 
عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  ووجود  املعلم،  لتخصص 
يف  العينة  أفراد  إجابات  بني   )α=0.05( الداللة  مستوى 
اإلسرتاتيجيات  االبتدائية  املرحلة  معلمي  تقويم  درجة 
صعوبات  ذوي  املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية 
التعلم ُتعزى للخربة العملية لصالح ذوي اخلربة الطويلة. 
اململكة  يف  التعليم  وزارة  اهتامم  برورة  البحث  وأوىص 
املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات  بتقويم  السعودية  العربية 

Abstract
This study aimed the degree of primary teach-
ers’ evaluation of the educational strategies used 
for gifted students with learning disabilities. To 
achieve this aim, the researcher adopted a de-
scriptive survey approach, gathering data from 
240 primary school teachers in the Madinah 
Region – i.e. 180 male teachers and 60 female 
teachers who were randomly selected. More 
specifically, the developed a detailed question-
naire consisting of (27) questions. The results of 
the analysis suggest that (1) the degree of Saudi 
Arabian male and female teachers’ evaluation of 
educational strategies used for gifted students 
with learning disabilities in the primary educa-
tion was high; (2) there was a statistically signif-
icant difference at (α = 0.05) in the views of the 
teacher participants on the degree of evaluation 
of educational strategies used for gifted students 
with learning disabilities in the primary educa-
tion with respect to both gender, i.e. for female 
teachers, and work experience, i.e. for those with 
long experience; and (3) there was no statistical-
ly significant difference at (α = 0.05) between 
the opinions of the teacher participants about the 
degree of evaluation of educational strategies 
primary for gifted students with learning dis-
abilities in the primary education and teacher’s 
specialty. The researcher recommended the need 
for the Ministry of Education in the Kingdom 
of Saudi Arabia to pay attention the degree edu-
cational strategies used for gifted students with 
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ووضع  التعلم،  صعوبات  ذوي  املوهوبني  التالميذ  مع 
اخلطط املناسبة لتعليمهم واالهتامم هبم.

الكلامت املفتاحية: 
التالميذ  االبتدائية،  املرحلة  التعليمية،  اإلسرتاتيجيات 

املوهوبون ذوو صعوبات التعلم.

learning disabilities, and to develop appropriate 
plans for their education and attention to them.

Keywords:
Educational services, Educational strategies, 
Gifted students with learning disabilities.

املقدمة:
ــة،  ــة التعليمي ــم يف املنظوم ــرص األه ــم العن ــدُّ املعل ُيع
واجلوهــرة الالمعــة فيهــا، لــذا مــن الواضــح أن 
العامــل  لكونــه  بــه  االهتــامم  رأت  التعليــم  وزارة 
املبــارش واملؤثــر يف التالميــذ، ولديــه القــدرة عــىل 
ــج  ــق النتائ ــة لتحقي ــة التعليمي ــر العملي ــهيل وتطوي تس
ــام  ــًزا، ك ــا ومتمي ــاًم ناجًح ــي تعلي ــي تعط ة الت ــوَّ املرُج
حتــرص وزارة التعليــم عــىل االهتــامم بطــرق التدريــس 
وإســرتاتيجياته التعليميــة، ألن تقويــم اإلســرتاتيجيات 
املتبعــة مــع التالميــذ باســتمرار هيــدف إىل توفــري 
ــات  املعلومــات حــول مالءمتهــا هلــم، ومعاجلــة العقب
التــي تواجههــم يف وقــت مبكــر، ويعمــل عــىل تطويــر 
يظهــر  املبــدأ  هــذا  ومــن  اإلســرتاتيجيات،  تلــك 
أن اململكــة العربيــة الســعودية حتــاول اســترشاف 

ــه. ــع أبواب ــن أوس ــتقبل م املس
ــم  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــوع املوهوب ــد موض ويع
ظاهــرًة تربويــًة تتعلــق بمفهــوٍم يعكــس تناقًضــا 
وتداخــاًل بــني حمدداتــه ومكوناتــه يف التبايــن الواضــح 
بــني القــدرة العقليــة والتحصيــل األكاديمــي، إذ َوجــد 
ــتيعاب  ــل واس ــًة يف تقب ــني صعوب ــن الرتبوي ــرٌي م كث
ــات التعلــم  ــذ املوهوبــني ذوي صعوب فكــرة أن التالمي
ــذكاء  ــارات ال ــة يف اختب ــب مرتفع ــىل نس ــون ع حيصل
ــم  ــون حتصيله ــه يك ــت نفس ــن يف الوق ــمية، ولك الرس
ــواد  ــن امل ــدد م ــا يف ع ــًطا أو منخفًض ــدراس متوس ال
املعينــة بوضــوح، إذ بــدا ذلــك لــدى بعــض املعلمــني 
يف صعوبــة تقويــم التلميــذ، بــأن يكــون موهوًبــا ولديه 

صعوبــات تعليميــة جتعلــه مــن ذوي صعوبــات التعلــم 
ــريات، 2٠13(. ــة والبع ــني والعوامل )املكان

ــة،  ــوث العلمي ــات والبح ــج الدراس ــدت نتائ ــد أك وق
الشــمري  ودراســة   ،)2٠21( الســمريي  كدراســة 
املرحلــة  معلمــي  لــدى  املهــم  مــن  أن   ،)2٠19(
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــَة اإلس ــة معرف االبتدائي
ــم يف  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي م
ــة  املــدارس، ألن هــؤالء التالميــذ حيتاجــون إىل الرعاي
ــم  ــة؛ األول: أهن ــة اخلاص ــار الرتبي ــني يف إط ــن جانب م
موهوبــون وحيتاجــون إىل تنميــة قدراهتــم العقليــة 
ذوي  مــن  أهنــم  والثــاين:  وتطويرهــا،  ومواهبهــم 
ــل  ــن أج ــه م ــون إىل توجي ــم وحيتاج ــات التعل صعوب
ــل  ــم والتقلي ــي تواجهه ــم الت ــىل صعوباهت ــب ع التغل
 .(Wellisch, 2016) ــا ــب عليه ــي ترتت ــار الت ــن اآلث م
ــرتاتيجيات  ــة بإس ــادة األكاديمي ــم امل ــإن تقدي ــذا ف ل
ــي  ــذات األكاديم ــوم ال ــة مفه ــم تنمي ــة متنحه متنوع
لتوظيــف مــا لدهيــم مــن معــارف ومهــارات وتنميتهــا 

.(Maddocks,2020)

ــي  ــن معلم ــد م ــول: إن العدي ــن الق ــبق يمك ــا س مم
معرفــة  يف  صعوبــة  يواجهــون  االبتدائيــة  املرحلــة 
ــون  ــا حيتاج ــذ وم ــن التالمي ــة م ــذه الفئ ــص ه خصائ
ــم  ــة مهاراهت ــبة لتنمي ــس مناس ــرق تدري ــن ط ــه م إلي
وقدراهتــم، ومعاجلــة القصــور يف اجلانــب األكاديمــي 
ــة إىل برامــج تربويــة  لدهيــم، لذلــك فهــم بحاجــة ماسَّ
ــبب  ــد أن الس ــاملة، ويعتق ــة وش ــة ومتنوع متخصص
ــام  ــم الع ــي التعلي ــة معلم ــام غالبي ــدم إمل ــود إىل ع يع
ــة  ــذه الرشحي ــبة هل ــة املناس ــرتاتيجيات التعليمي باإلس
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ــن  ــح م ــذا أصب ــية، ل ــة الدراس ــل القاع ــة يف داخ املهم
الــروري يف هــذا البحــث تســليط الضــوء عــىل 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي درج

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي
مشكلة البحث:

ــث  ــات الباح ــن مالحظ ــث م ــكلة البح ــت مش نبع
لِقلَّــة  الســابق-  الرتبــوي  األدب  مراجعــة  -بعــد 
ــني  ــة املوهوب ــت فئ ــي تناول ــوث الت ــات والبح الدراس
ذوي صعوبــات التعلــم، إضافــًة إىل القصــور الواضــح 
ــي  ــبة الت ــة املناس ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس يف تقدي
تلبــي احتياجاهتــم داخــل املدرســة، ومــا يرتتــب 
عــىل هــذه املشــكلة مــن آثــاٍر ســلبيٍة عــىل هــذه الفئــة. 
ــدارس  ــة للم ــارات امليداني ــر، وبالزي ــع األم ويف واق
ــي  ــن معلم ــري م ــث أن الكث ــظ الباح ــة، الح االبتدائي
اإلســرتاتيجيات  عــن  يتســاءلون  العــام  التعليــم 
ــذ  ــن التالمي ــة م ــذه الرشحي ــع ه ــة م ــة املتبع التعليمي
ــد  ــذا يؤك ــل، وه ــل الفص ــا داخ ــل تقديمه ــن أج م
ــة  ــية يف العملي ــز األساس ــم الركائ ــن أه ــم م أن املعل
التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  لتطويــر  التعليميــة 
 Cohen ــة ــدت دراس ــد أك ــتمرار. ولق ــا باس وتقويمه
)2٠16( ودراســة الشــمري )2٠19(، أن التبايــن هــو 
وجــود تالميــذ مــن فئــة املوهوبــني ولكنهــم يصنفــون 
ــون  ــم حيتاج ــذا فه ــم، ل ــات التعل ــات صعوب ــن فئ م
ــد  ــم، وق ــب قدراهت ــة تناس ــرتاتيجيات تعليمي إىل إس
ــة  ــمريي )2٠21( إىل أمهي ــة الس ــج دراس ــارت نتائ أش
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، ألن معلمي املرحلة 
االبتدائيــة يواجهــون صعوبــة يف معرفتهــم واكتشــافهم 
داخــل الصــف، وألن التأخــر يف الكشــف عنهــم 
يــؤدي يف معظــم األحيــان إىل اســتجابات ســلبية، كــام 
أن اإلســرتاتيجيات التعليميــة غــري املناســبة املتبعــة مــع 
هــذه الفئــة، تصبــح أقــل فاعليــة كلــام تقــدم التالميــذ 

يف املراحــل التعليميــة )الســمريي وآخــرون، 2٠19(.
ممــا ســبق يعتقــد أن ُيعــد هــذا البحــث أحــد املراجــع 
التــي تبحــث تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة 
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم التــي 
ــيَّام يف  ــث، وال س ــامم والبح ــن االهت ــا م ــْل حظه مل تنَ
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــة التالمي ــي فئ ــة، وه ــة العربي البيئ
ــه  ــبق فإن ــا س ــع كل م ــاًقا م ــم، واتس ــات التعل صعوب
ــس  ــاؤل الرئي ــث يف التس ــكلة البح ــد مش ــن حتدي يمك

اآليت:
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي ــع درج ــا واق م
صعوبــات  ذوي  املوهوبــن  التالميــذ  مــع  املتبعــة 

التعلــم؟
أسئلة البحث:

ينبثق عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
مــا درجــة تقويــم معلمــي املرحلــة االبتدائيــة . 1

ــذ  ــع التالمي ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم؟

هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . 2
مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــس؟ ــري اجلن ــا ملتغ ــم تبًع التعل
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . 3

مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــص؟ ــري التخص ــا ملتغ ــم تبًع التعل
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . ٤

مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــربة؟ ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــا ملتغ ــم تبًع التعل
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أهداف البحث:
هيــدف هــذا البحــث أساًســا إىل معرفــة درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، مــا يســهم يف تلبيــة احتياجاهتــم، وينبثــق مــن 

ــي: ــدة، وه ــة ع ــداف فرعي ــدف أه ــذا اهل ه
املرحلــة . 1 معلمــي  تقويــم  درجــة  إىل  التعــرف 

ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس االبتدائي
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم.

التعــرف إىل تأثــري بعــض املتغــريات الديموغرافية، . 2
ــنوات  ــدد س ــص، وع ــس، والتخص ــل: )اجلن مث
املرحلــة  معلمــي  تقويــم  درجــة  يف  اخلــربة(، 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس االبتدائي
ــن  ــم م ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي

ــم. ــر معلميه ــة نظ وجه
أمهية البحث:

تتحدد أمهية البحث فيام يأيت:
أواًل- األمهية النظرية:

ــة  ــكلة مهم ــاول مش ــه تن ــث يف أن ــة البح ــربز أمهي ت
ــة  ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــي درج ــية، وه وتأسيس
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، لكوهنــم 
ــع  ــرة يف املجتم ــة املؤث ــة اخلاص ــات الرتبي ــدى فئ إح
ــر  ــة نظ ــن وجه ــوق م ــداع والتف ــىل اإلب ــادرة ع والق
هــذا  مشــكلة  إن  إذ  االبتدائيــة،  املرحلــة  معلمــي 
ــدود  ــابقة -يف ح ــات الس ــا الدراس ــث مل تتناوهل البح
علــم الباحــث-، كــام تظهــر أمهيــة البحــث يف أنــه قــد 
يســهم علميًّــا يف تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكن 
أن تســاعد عــىل تطويــر املعلمــني اإلســرتاتيجيات 

ــتهدفة. ــة املس ــع الفئ ــة م ــة املتبع التعليمي
ثانًيا- األمهية التطبيقية:

تكمــن أمهيــة البحــث التطبيقيــة يف أنــه ســيوجه 

املعلمــني  تقويــم  واقــع  نحــو  املســؤولني  اهتــامم 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
وتزويدهــم  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني 
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــض اإلس ــن بع ــات ع بمعلوم
املناســبة مــع هــؤالء التالميــذ، كــام أنــه ســيكون رافــًدا 
ــة،  ــات املعني ــجيع اجله ــرى، وتش ــات أخ ــامًّ لدراس مه
ــدارس واجلامعــات، عــىل إتاحــة  ــات وامل ــل: املكتب مث
مصــادر حديثــة عــن اإلســرتاتيجيات التعليميــة التــي 
ــول  ــني الوص ــىل املعلم ــهل ع ــم، ليس ــتخدم معه تس
إليهــا، وتكــون حمدثــة باســتمرار إلضافــة كل جديــد، 
إذ ســيقدم البحــث بيانــات مهمــة تزودنــا باحتياجــات 

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــة االبتدائي ــي املرحل معلم
حدود البحث:

تتحدد حدود البحث يف اآليت:
ــم •  ــة تقوي ــرف إىل درج ــة: التع ــدود املوضوعي احل

اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة املتبع التعليمي

صعوبــات التعلــم.
احلدود البرشية: معلمو املرحلة االبتدائية.• 
احلــدود املكانيــة: منطقــة املدينــة املنــورة يف اململكة • 

ــعودية. العربية الس
ــام •  ــدراس األول لع ــل ال ــة: الفص ــدود الزمني احل

1٤٤3/1٤٤2 هجريــة.
مصطلحات البحث:

تتحدد مصطلحات البحث فيام يأيت:
:)Learning Disabilities( صعوبات التعلم

 )2٤ ص،   :2٠13( والســمريي  الشــدادي  يعرفهــا 
بأهنــا: الصعوبــات التــي تؤثِّــر ســلًبا يف املهــارات 
األكاديميــة والنامئيــة، وال تكــون أســباهبا بســبب 

ظــروف تعلُّــم، أو حرمــان بيئــي، أو أرسي.
ــا:  ــث بأهن ــذا البح ــا يف ه ــث إجرائيًّ ــا الباح فه وُيعرِّ
ــدى  ــودة ل ــارات املفق ــة امله ــي بمعاجل ــج املعن الربنام
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التالميــذ، التــي تتضمــن فهــم واســتخدام اللغــة 
املكتوبــة أو اللغــة املنطوقــة، التــي تبــدو يف اضطرابــات 
االســتامع والتفكــري والــكالم، والقــراءة والكتابــة، 
تباينًــا  يظهــرون  الذيــن  للتالميــذ  والرياضيــات، 
ــتواهم  ــة ومس ــة العادي ــم العقلي ــني قدراهت ــا ب ملحوًظ
مدارســهم  داخــل  وُصنِّفــوا  املتــدين،  األكاديمــي 

ــادر. ــرف املص ــوا بغ وُأحلق
التالميذ املوهوبون ذوو صعوبات التعلم 

)Students with Giftedness with Learning 
Disabilities(:

ــتوى  ــون مس ــن يمتلك ــذ الذي ــم: التالمي ــون بأهن ف ُيعرَّ
عالًيــا مــن القــدرات العقليــة، ويف الوقــت نفســه 
هــذه  قدراهتــم  بــني  واضًحــا  تناقًضــا  يظهــرون 
ــون  ــني، فيك ــي ُمع ــال أكاديم ــم يف جم ــتوى أدائه ومس
أداؤهــم األكاديمــي منخفًضــا انخفاًضــا واضًحــا 

.)2٠19 وآخــرون،  )الســمريي 
ــم:  ــث بأهن ــذا البح ــا يف ه ــث إجرائيًّ ــم الباح فه ويعرِّ
ــن ينخفــض أداؤهــم انخفاًضــا  ــذ الذي أولئــك التالمي
كالقــراءة  الدراســية؛  املــواد  إحــدى  يف  ملحوًظــا 
ــواد،  ــة امل ــم يف بقي ــع متيُّزه ــات، م ــة والرياضي والكتاب
ــم  ــاهبة ألقراهن ــة ومش ــب مرتفع ــىل نس ــون ع وحيصل
ــة  ــن جه ــة، وم ــة االبتدائي ــف يف املرحل ــل الص داخ
ــاالت  ــض املج ــا يف بع ــًزا واضًح ــرون متي ــرى يظه أخ
ــتطالع  ــب االس ــة أو ح ــة الرياضي ــرى؛ كاملوهب األخ
ــاه  ــت انتب ــًزا يلف ــالًّ ممي ــكالت ح ــل املش ــارة ح أو مه
العــام أو بعــد  معلميهــم، ســواء داخــل الصــف 

ــادر. ــة املص ــم لغرف حتويله
:)Educational Strategies( اإلسرتاتيجية التعليمية
يعرفهــا زيــدان )2٠2٠( بأهنــا: تلــك اإلســرتاتيجيات 
التــي ثبــت نجاحهــا مــن مصــادر عــدة، ســواء 
ــن  ــم م ــاه وزارة التعلي ــام تتبن ــة، أو ب ــوث العلمي بالبح
إصــدارات موجهــة للمعلمــني تتعلــق بإســرتاتيجيات 

ــني. ــن املعلم ــد م ــا العدي هب ــس وجرَّ التدري
فهــا الباحــث إجرائيًّــا يف هــذا البحــث بأهنــا:  ويعرِّ
ــذ  ــادة للتالمي ــل امل ــهم يف توصي ــي تس ــاليب الت األس
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم مــن قبــل معلميهــم 
لتحقيــق األهــداف، وذلــك يشــمل كل الوســائل 
التــي يتخذهــا املعلمــون يف املرحلــة االبتدائيــة لضبــط 
الــذي  الصــف وإدارتــه، إضافــًة إىل اجلــوِّ العــام 
ــة  ــهم يف عملي ــي تس ــات الت ــذ، والرتتيب ــه التالمي يعيش
ــي  ــي تلب ــاة الت ــم املبتغ ــكار واملفاهي ــن األف ــم م تقريبه

احتياجاهتــم.
اإلطار النظري:

يتحــدد اإلطــار النظــري يف البحــث احلــايل يف املحــاور 
اآلتيــة:

املحور األول- املوهوبون ذوو صعوبات التعلم:
ــني  ــن املاضي ــة يف العقدي ــات الرتبوي ــت الدراس ناقش
نقاًشــا  التعلــم  صعوبــات  ذوي  التالميــذ  مفهــوم 
 Gari et al., 2015; Mohammed, 2020;) واســًعا 
Wormald, 2017)، واتفقــت مراجــع الرتبيــة اخلاصــة 

عــىل مســميات عــدة لوصف هــذه الفئــة، مثــل: "ذوي 
ــة  ــة" و"ذوي اخلصوصي ــات اخلاص ــة احلاج ازدواجي
 Mohammed,) االســتثناَءين"  وذوي  املزدوجــة"، 
Lin & Foley-Nicpon, 2019 ;2020)، ومــن هنــا 

نؤكــد أن هــذه الفئــة هــم إحــدى جمموعــات التالميــذ 
املتخصصــون  يــزال  ال  ولكــن  االســتثناَءين،  ذوي 
ــم  ــىل الرغ ــة -ع ــة اخلاص ــال الرتبي ــون يف جم والباحث
ــة يف  ــة مج ــون صعوب ــات- يواجه ــرة الدراس ــن كث م
 Maddocks,) تفســري وتعريــف مصطلــح هــذه الفئــة
2020)، إذ إن مفهومهــم هــو تعريــف حممــل بالتناقــض 

الظاهــر بشــكٍل مل تعانِــه أيُّ فئتــني أخريــني مــن فئــات 
ــة  ــة وإجرائي ــكالت مفاهيمي ــن مش ــة م ــة اخلاص الرتبي

ــة. ــم واملوهب ــات التعل ــع صعوب ــل م ــو حاص ــام ه ك
ومــن ضمــن التعريفــات احلديثــة هلــذه الفئــة تعريــف 
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ــذ  ــك التالمي ــه: "أولئ ــذي نص ــمري )2٠19( ال الش
ــر  ــية أو أكث ــادة دراس ــم يف م ــض أداؤه ــن ينخف الذي
انخفاًضــا ملحوًظــا؛ كالقــراءة، والكتابــة، واحلســاب، 
ــىل  ــون ع ــواد، وحيصل ــة امل ــم يف بقي ــًة إىل متيُّزه إضاف
ــف،  ــل الص ــم داخ ــاهبة ألقراهن ــة ومش ــب مرتفع نس
كــام أهنــم يظهــرون متيُّــًزا واضًحــا يف بعــض املجــاالت 
ــب  ــة، أو ح ــة، أو الفني ــة الرياضي ــرى؛ كاملوهب األخ
ــت  ــالًّ يلف ــكالت ح ــل املش ــارة ح ــتطالع، أو مه االس
انتبــاه معلميهــم، ســواء داخــل الصــف العــام، أو بعــد 

ــادر" )ص، 1٠(. ــة املص ــم لغرف حتويله
كــام أهنــا تعــد قضيــة نظريــة وبحثيــة تكتنفهــا العديــد 
والتشــخيصية  واملنهجيــة  النظريــة  املصاعــب  مــن 
والعالجيــة، وكَشــَف العديــد مــن الباحثــني عــن 
الرتبيــة  برامــج  ومديــري  املعلمــني  وعــي  تــدينِّ 
ــم  ــاض معارفه ــني، وانخف ــج املوهوب ــة وبرام اخلاص
ــاليب  ــد أس ــافهم، أو حتدي ــرق اكتش ــم وط بخصائصه
ــارج  ــم خ ــا جيعله ــو م ــم، وه ــامم هب ــم واالهت معرفته
نطــاق اخلدمــات الرتبويــة بســبب طبيعتهــم املزدوجــة، 
إذ تبــدو املشــكلة يف إخفــاء إمكاناهتــم أو جوانــب 
قوهتــم التــي يتميــزون هبــا، ومــن ثــم ال حيســن 
ــن  ــال يمك ــم ف ــب ضعفه ــك جوان ــتثامرها، وكذل اس
ــرون، 2٠19(.  ــمريي وآخ ــا )الس ــا أو تقويته دعمه
موضــوع  ناقشــت  التــي  الدراســات  إىل  وبالنظــر 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، نجدهــم 

ــي: ــة، ه ــات فرعي ــالث فئ ــوا إىل ث ُصنِّف
الفئــة األوىل- التالميــذ املوهوبــون ذوو صعوبــات 

ــة: ــم اخلفي التعل
Chimhenga, 2016; Mad-) الباحثــون  أشــار 
ــا:  ــد هب ــة يقص ــذه املجموع docks, 2020)، إىل أن ه

التالميــذ املنجــزون املقــرصون الذيــن يقــلُّ حتصيلهــم 
ــظ  ــا تالح ــادًرا م ــتعداداهتم، ون ــم واس ــن إمكاناهت ع
صوا  ُشــخِّ َمــن  وهــم  لدهيــم،  التعلــم  صعوبــات 

اللفظيــة  وقدراهتــم  ذكائهــم  الرتفــاع  موهوبــني 
ــات يف  ــه صعوب ــت نفس ــرون يف الوق ــة، ويظه املتقدم
التعلــم تتمثــل يف انخفــاض قدرهتــم عــىل التهجئــة أو 
القــراءة أو الكتابــة، وقــد يرجــع حتصيلهــم املنخفــض 
إىل عوامــل وأســباب عديــدة تزيــد مــن مســتوى 
ــة،  ــة الدافعي ــال، وقل ــل: اإلمه ــم، مث ــة لدهي الصعوب
وضعــف الثقــة بالنفــس. ومــا يميــز تالميــذ هــذه الفئة 
ــض  ــني تتناق ــىل ح ــة، ع ــة املتقدم ــم اللفظي ــو قدراهت ه

ر. ــوُّ ــذا التص ــع ه ــة م ــة والكتاب ــم يف التهجئ قدراهت
التعلــم  صعوبــات  ذوو  التالميــذ  الثانيــة-  الفئــة 

اخلفيــة: واملواهــب  الظاهــرة 
يقصــد هبــذه املجموعــة: التالميــذ الذيــن تزيــد عندهم 
مظاهــر صعوبــات التعلــم، ومل يســبق التعــرف إىل 
قدراهتــم االســتثنائية، ومل ُيصنَّفــوا مــن فئــة املوهوبــني، 
ــك  ــاس. لذل ــذا األس ــىل ه ــم ع ــات هل ــدم اخلدم وتق
ــاء  ــه اآلب ــا يتوقع ــري مم ــرب بكث ــة أك ــذه املجموع ــدُّ ه تع
فــإن  هلــذا  وتأكيــًدا   ،(Cohen, 2016) واملعلمــون 
ــم  ــات التعل ــذ ذوي صعوب ــن التالمي ــبة )33%( م نس
لدهيــم قــدرات عقليــة عاليــة. وتــؤدي عوامــل، مثــل: 
درجــات  وانخفــاض  الرتبــوي،  التقويــم  ضعــف 
مهــامًّ يف  دوًرا  التعلــم،  بســبب صعوبــات  الــذكاء 
 Gari) التقليــل مــن القــدرات العقليــة هلــؤالء التالميــذ

.(et al., 2015; Mohammed, 2020

الفئــة الثالثــة- التالميــذ ذوو املواهــب وصعوبــات 
ــة: ــم اخلفي التعل

يقصــد هبــم: التالميــذ الذيــن ينظــر إليهــم عــىل 
ــدرات،  ــن الق ــًطا م ــتوى متوس ــون مس ــم يمتلك أهن
ــني  ــة للموهوب ــات املقدم ــن اخلدم ــون م ــه حيرم وعلي
ــات تعلــم، لذلــك تشــكل هــذه  الذيــن لدهيــم صعوب
ــة ُكــربى الفئــات املحرومــة مــن اخلدمــة، بســبب  الفئ
االعتقــاد الســائد عنهــم أن مســتوى قدراهتم متوســط، 
إضافــة إىل انتقــال هــذه الفئــة مــن صــف إىل آخــر فــال 
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ــة  ــكالت معين ــون مش ــم يواجه ــىل أهن ــم ع ــر إليه ينظ
ــون  ــم ال حيتل ــام أهن ــًة، ك ــاٍت خاص ــم حاج أو أن لدهي
ــاق  ــة واإلنف ــق بامليزاني ــام يتعل ــدارس في ــة للم أولوي
ــث  ــربة الباح ــن خ ــم (Wormald, 2017). وم والتعل
ــه  ــا تواج ــة خصوًص ــذه الفئ ــإن ه ــال، ف ــذا املج يف ه
نقًصــا واضًحــا يف إتاحــة اخلدمــات املقدمــة هلــم، لــذا 
فــإن عــدم االهتــامم هبــم جيعــل الكشــف عــن قدراهتــم 

ــا. خفيًّ
املحور الثاين- اإلسرتاتيجيات التعليمية:

ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــد تقوي ُيَع
ــوًة  ــم خط ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي
ــه، إذ  ــري في ــذي نس ــاه ال ــة االجت ــة صح ــية ملعرف أساس
ــري  ــات يف كث ــن األولوي ــح م ــا واألداء أصب إن تقويمه
ــور  ــم يط ــأن التقوي ــي ب ــذا ازداد الوع ــدول، ل ــن ال م
معايــري األداء، وحيــدد جوانــب القــوة واجلوانــب 
ــاء الربامــج  التــي حتتــاج إىل حتســني، ويســاعد عــىل بن
ثابتــة  وختطيطهــا وتطويرهــا عــىل أســس علميــة 
ــامن  ــأنه ض ــن ش ــذي م ــر ال ــي، 2٠18(، األم )القرين
ــرة  ــن ظاه ــد م ــهم يف احل ــل يس ــي فاع ــم وظيف تعل
الضعــف التحصيــيل لــدى التالميــذ، كــام تســهم تلــك 
ــدى  ــة ل ــدرات اإلبداعي ــة الق ــرتاتيجيات يف تنمي اإلس
ــا لتنميــة القــدرات  التالميــذ، إذ أصبحــت مطلًبــا ُمِلحًّ
املعرفيــة، بــل إهنــا تتكامــل معهــا لتخلــق بيئــًة تعليميــًة 
ــذ،  ــني والتالمي ــني املعلم ــايب ب ــل اإلجي ــا التفاع قوامه
ــاالت  ــع املج ــات يف مجي ــن النجاح ــد م ــق مزي لتحقي

)املــال، 2٠18(.
مــع  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  أمهيــة  وتتضــح 
التعلــم،  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
لكوهنــا تســهم يف تعليمهــم بــام يناســب كل حالــة 
ــمولية  ــن الش ــي، إذ يتضم ــاج التعليم ــب االحتي حس
تلميــذ،  لــكل  املناســبة  اإلســرتاتيجية  حتديــد  يف 
وتقديــم اإلســرتاتيجية التــي تعالــج القصــور، وتنميــة 

ــإن  ــذا ف ــا. ل ــذ فرديًّ ــكل تلمي ــدرات ل ــب والق املواه
ــان  ــة مرتبط ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس ــاح وفاعلي نج
ــاَه التالميــذ )زيــدان،  بارتباطهــا باهلــدف وإثارهتــا انتب
ــني  ــدرة املعلم ــن ق ــق م ــب التحق ــك جي 2٠2٠(. لذل
عــىل توظيــف تلــك اإلســرتاتيجيات باإلمكانــات 
اختيــار  مســؤولية  عاتقهــم  عــىل  وتقــع  املتاحــة، 
اإلســرتاتيجية املناســبة ومــا يســبقه مــن ختطيــٍط وتنفيٍذ 
ــٍم لتلــك اإلســرتاتيجيات )الشــمري، 2٠19(. وتقوي
واإلســرتاتيجيات التعليميــة التــي تقــدم للتالميــذ 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم ال بــد أن تركــز 
ــا  ــام أهن ــتثامرها، ك ــا واس ــوة وتنميته ــاط الق ــىل نق ع
ال بــد أن تركــز عــىل نقــاط الضعــف ومعاجلتهــا. 
وتلــك الربامــج واإلســرتاتيجيات ختتلــف مــن حيــث 
طريقــة وأماكــن تقديمهــا هلــؤالء التالميــذ )الشــمري، 
2٠19؛  )الشــمري،  دراســة  وتوصلــت   .)2٠19
 Alsamiri, 2018; Longmire, 2016; Wormald,

ــة  2017(، إىل أن اإلســرتاتيجيات أعطــت نتائــج إجيابي

لتلبيــة احتياجــات هــؤالء التالميــذ، والتــي تســهم يف 
ــاق  ــارج نط ــت خ ــة ظل ــذه الفئ ــرة، إذ إن ه ــد الثغ س

ــة. ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــات التعليمي اخلدم
بنــاء عــىل مــا ســبق، وعــىل الرغــم مــن أمهيــة تقويــم 
اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع هــؤالء التالميــذ 
ــؤولون  ــني مس ــإن املعلم ــا، ف ــىل تطويره ــل ع والعم
عــن اختيــار أفضــل وســائل التقويــم والفحــص 
ــم أن  ــن امله ــذا م ــذ، ل ــؤالء التالمي ــاج ه ــة احتي لتلبي
ــىل  ــَذ ع ــؤالِء التالمي ــم ه ــون يف رعايته ــز املعلم يرك
ــا  ــف، وتطويره ــاط الضع ــن نق ــَر م ــوة أكث ــاط الق نق
ــن  ــتفيدوا م ــن أن يس ــن املمك ــم، وم ــق احتياجه وف
املختلفــة،  اإلســرتاتيجيات  مــن  متنوعــة  جمموعــة 
مثــل: كيفيــة تقســيم املهــام إىل وحــدات صغــرية 
ــس  ــوح والتناف ــث الطم ــم، وب ــب قدراهت ــة تناس مهم
ــري  ــم وتوف ــة إىل تعليمه ــم، إضاف ــني منه ــني املحبط ب
األســس التعاونيــة يف أداء املهــامت التــي تعــزز الــذات 
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ــني  ــادر للمعلم ــة مص ــىل إتاح ــل ع ــر، والعم والتطوي
ــام  ــذه امله ــع ه ــذ، ومجي ــًة للتالمي ــر مالءم ــون أكث تك
ــاًم  ــة تقوي ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــهم يف تقوي تس

ــا. ــًة ووضوًح ــر دق أكث
الدراسات السابقة:

ــة  ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــرف إىل درج ــة التع ألمهي
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة 
ــًرا  ــم، ونظ ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي
ــوع -يف  ــذا املوض ــت ه ــي تناول ــات الت ــة الدراس لقل
ــات ذات  ــُتعرض الدراس ــث-، س ــم الباح ــدود عل ح
العالقــة بتسلســلها الزمنــي مــن األقــدم إىل األحــدث 

ــو اآليت: ــىل النح ع
لكــون جتــارب املعلمــني مــع التالميــذ تعطــي صــورة 
اإلســرتاتيجيات  عــن  املقرتحــات  مــن  واضحــة 
التعليميــة التــي تطــور أســاليب التعليــم املناســبة 
للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، فقــد 
ــت  ــة هدف ــد (Wormald, 2011) دراس ــرت وارمل أج
ــني  ــذ املوهوب ــني بالتالمي ــة املعلم ــرف إىل معرف إىل التع
ــات التعلــم يف أســرتاليا، ومواقفهــم جتــاه  ذوي صعوب
ــدى  ــذ، وم ــة املقدمــة هلــؤالء التالمي ــج التعليمي الربام
التعليميــة،  الربامــج  بتطويــر  املعرفــة  تلــك  تأثــر 
واملواقــف ببعــض املتغــريات، مثــل: )املؤهــل العلمي، 
ــة  ــن ثامني ــة م ــة الدراس ــت عين ــب(. وتكون والتدري
معلمني مــن املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، واعتمدت 
عــىل املنهــج النوعــي. وتوصلت نتائــج الدراســة إىل أن 
ــم  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــني باملوهوب ــة املعلم معرف
كانــت بدرجــة ضعيفــة، وأن املــدارس غــري قــادرة عىل 
ــم  ــي احتياجاهت ــذ، وال تلب ــؤالء التالمي ــرف إىل ه التع
التعليميــة، كــام أوضحــت النتائــج أن املعلمــني بحاجــة 
ب عــىل فهــم هــذه الفئــة مــن التالميــذ،  أكــرب إىل التــدرُّ
ــم  ــة هل ــج اخلاص ــم الربام ــم، وتقدي ــة تعليمه وكيفي
ــود  ــدم وج ــبب إىل ع ــع الس ــدارس، ويرج ــل امل داخ

إســرتاتيجيات وبرامــج تعليميــة تناســب تدريــس 
ــذ. ــؤالء التالمي ه

ــت  ــد هدف ــت )2٠13( فق ــر وبخي ــة باحلم ــا دراس أم
إىل التعــرف إىل درجــة معرفــة معلــامت صعوبــات 
التعلــم ومعلــامت املوهوبــات بالتلميــذات املوهوبــات 
ــة  ــر تلــك املعرف ــم، ومــدى تأث ــات التعل ذوات صعوب
باختــالف املتغــريات: )عــدد ســنوات اخلــربة، واملؤهل 
نــت  العلمــي، وعــدد الــدورات التدريبيــة(. وتكوَّ
ــة  ــدارس االبتدائي ــن امل ــة م ــن )137( معلم ــة م العين
ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــاض، واعتم ــة الري بمدين
املنهــج الوصفــي املســحي. وتوصلــت نتائجهــا إىل أن 
ــات  ــف واملصطلح ــوم والتعري ــامت باملفه ــة املعل معرف
التعلــم  صعوبــات  ذوات  املوهوبــات  وخصائــص 
كانــت بدرجــة منخفضــة، وأوضحــت وجــود فــروق 
صعوبــات  معلــامت  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات 
ــة  ــة العام ــد املعرف ــات يف ُبع ــامت املوهوب ــم ومعل التعل
باملوهوبــات ذوات صعوبــات التعلــم، ويف ُبعــد طــرق 
ــتبانة  ــة الس ــة الكلي ــف، ويف الدرج ــرف والكش التع
ــامت  ــح معل ــروق لصال ــذه الف ــت ه ــة، وكان الدراس
وجــود  عــدم  إىل  وأشــارت  التعلــم،  صعوبــات 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة االســتبانة 
ــدد  ــريات: )ع ــا للمتغ ــة تبًع ــا األربع ــة أو أبعاده الكلي
ســنوات اخلــربة، واملؤهــل العلمــي، وعــدد الــدورات 

ــة(. التدريبي
Co-)  ويف دراســة مشــاهبة رشق كنــدا، أجراهــا كوهــني
hen, 2016)، هدفــت إىل التعــرف إىل جتــارب املعلمــني 

الســائدة  الفصــول  يف  االســتثنائيني  التالميــذ  مــع 
نــت العينــة  للموهوبــني داخــل املــدارس العامــة. وتكوَّ
ــذه الدراســة عــىل  ــدت ه ــني، واعتم ــة معلم مــن ثالث
املنهــج النوعــي الــذي اعتمــد فيــه الباحــث عــىل 
إجــراء املقابــالت مــع املعلمــني بأســئلة مفتوحــة مــن 
أجــل الوصــول إىل معرفــة جتــارب املعلمــني يف تعليــم 
ــني  ــائدة للموهوب ــوف الس ــذ يف الصف ــؤالء التالمي ه
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ــص  ــأن خصائ ــم بش ــة، وآرائه ــدارس العام ــل امل داخ
واحتياجــات هــؤالء التالميــذ وتطويرهــا. وتوصلــت 
الدراســة يف نتائجهــا إىل أن لــدى املعلمــني معرفــة 
ــام  ــذ، ك ــؤالء التالمي ــم ه ــاعدة وتعلي ــتعداًدا ملس واس
ــج  ــن الربام ــد م ــة إىل املزي ــر املعلمــون أهنــم بحاج ذك
التعليميــة وأســاليب التعليــم املناســبة هلــؤالء التالميذ، 
ــا،  ب عليه ــدرُّ ــة والت ــس الفعال ــرتاتيجيات التدري وإس
وأهنــم بحاجــة ماســة إىل تطويــر اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني  التالميــذ  لرعايــة  التعليميــة  والربامــج 
ذوي صعوبــات التعلــم، وأهنــم بحاجــة إىل اســتخدام 
ــني  ــن حتس ــم م ــة متكنه ــس خاص ــرتاتيجيات تدري إس

ــة. ــتوياهتم التحصيلي مس
Jo-) ــربغ ــغ، وميهرين ــون، وولفغان ــرى جوزيفس  وأج
 (sephson, Wolfgang, & Mehrenberg, 2018

إســرتاتيجيات  إىل  التعــرف  إىل  هدفــت  دراســة 
ــم.  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــم التالمي دع
ــريوا  ــاًم اخت ــن )7٤( معل ــة م ــة الدراس ــت عين ن وتكوَّ
عشــوائيًّا، وذلــك بمراجعــة الدراســات التــي حــددت 
اإلســرتاتيجيات القائمــة عــىل األدلــة التــي يســتخدمها 
املعلمــون، وكان عددهــا مخــس إســرتاتيجيات: حتديــد 
نقــاط القــوة لــدى التالميــذ، وتلبيــة احتياجــات 
ــة  ــة العاطفي ــات االجتامعي ــم االحتياج ــذ، ودع التالمي
ــذ  ــني التالمي ــرق ب ــرف إىل الف ــذ، والتع ــدى التالمي ل
ذوي ازدواجيــة اخلصوصيــة والتالميــذ املتمرســني 
ــم  ــم الدع ــل لتقدي ــاون والتواص ــني، والتع واملوهوب
ــات التعلــم.  ــذ املوهوبــني ذوي صعوب ــل للتالمي األمث
وتوصلــت الدراســة يف نتائجهــا إىل أن تعــاون املعلمــني 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــات التالمي ــة احتياج ــهم يف تلبي يس
الفرديــة  احتياجاهتــم  وتلبيــة  التعلــم،  صعوبــات 

ــرتاتيجيات. ــك اإلس ــطة تل بواس
ــان )2٠19(  ــمري، والربيع ــن الش ــرى كلٌّ م ــام أج ك
معرفــة  مســتوى  إىل  التعــرف  إىل  هدفــت  دراســة 
العربيــة  اململكــة  يف  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 

ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  بخصائــص  الســعودية 
صعوبــات التعلــم، والتعــرف إىل اجتاهاهتــم نحــو 
ــري  ــة تأث ــًة إىل معرف ــذ، إضاف ــؤالء التالمي ــس ه تدري
املتغــريات: )التخصــص، وعــدد ســنوات اخلــربة، 
ــك  ــي(، يف تل ــل العلم ــة، واملؤه ــدورات التدريبي وال
املعرفــة واالجتاهــات، والتعــرف إىل العالقــة بــني 
معرفــة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة بخصائــص هــؤالء 
نــت  التالميــذ، وبــني اجتاهاهتــم نحــو تدريســهم. وتكوَّ
عشــوائيًّا،  اختــريوا  معلــاًم   )173( مــن  العينــة 
واعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي املســحي. 
لــت النتائــج إىل أن معرفــة معلمــي املرحلــة  وتوصَّ
االبتدائيــة بخصائــص هــذه الفئــة كانــت بدرجــة 
كبــرية، وكذلــك اجتاهــات معلمــي املرحلــة االبتدائيــة 
نحــو تدريســهم كانــت بدرجــة مرتفعــة، وأشــارت إىل 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا يف معرفــة املعلمــني 
ــس  ــو تدري ــم نح ــذ، ويف اجتاهاهت ــص التالمي بخصائ
هــؤالء التالميــذ تبًعــا للمتغــريات: )التخصــص، 
التدريبيــة،  والــدورات  اخلــربة،  ســنوات  وعــدد 
واملؤهــل العلمــي(، وتوصلــت إىل وجــود عالقــة 
ــا بــني معرفــة املعلمــني  ــة إحصائيًّ ــة ضعيفــة دال موجب
ــهم،  ــو تدريس ــم نح ــذ، واجتاهاهت ــص التالمي بخصائ
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــم باإلس ــدم معرفته ــبب ع بس

التعليميــة املناســبة لتدريســهم.
الســمريي )2٠21( دراســة هــي  وحديًثــا، طبــق 
األوىل مــن نوعهــا عــىل مســتوى الوطــن العــريب، 
ــة  ــي املرحل ــتوى إدراك معلم ــرف إىل مس ــول التع ح
ــي  ــة الت ــة احلديث ــرتاتيجيات التعليمي ــة لإلس االبتدائي
ذوي  املوهوبــني  مــن  التالميــذ  احتياجــات  تلبــي 
ــة  ــن وجه ــة م ــة االبتدائي ــم يف املرحل ــات التعل صعوب
)اجلنــس،  املتغــريات:  بعــض  ضــوء  يف  نظرهــم 
واعتمــدت  األكاديمــي(.  والتخصــص  واخلــربة، 
ــت  ــحي، وتكون ــي املس ــج الوصف ــىل املنه ــة ع الدراس
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــن معلِّم ــن )263( م ــة م العيِّن
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ــا إىل  ــة يف نتائجه ــت الدراس ــل. وتوصل ــة حائ بمنطق
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــتوى إدراك معلم ــة مس أن درج
تلبــي  التــي  احلديثــة  التعليميــة  لإلســرتاتيجيات 
ــة،  ــة مرتفع ــي درج ــذ ه ــؤالء التالمي ــات ه احتياج
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  إىل  وتوصلــت 
إحصائيــة بــني أفــراد عينــة الدراســة بنــاء عــىل متغــري 
اجلنــس، وأشــارت إىل وجــود فــرق دالٍّ إحصائيًّــا 
بــني أفــراد عينــة الدراســة بنــاًء عــىل املتغــريات: 
ــرت أن  ــام ذك ــي(، ك ــص األكاديم ــربة، والتخص )اخل
صــة  املعلمــني حيتاجــون إىل دورات تدريبيــة متخصِّ
بالربامــج التدريســية احلديثــة للتالميــذ املوهوبــني ذوي 
صعوبــات التعلــم ووضــع اخلطــط املناســبة لتعليمهم.

التعليق عىل الدراسات السابقة:
تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  باســتعراض 
للتالميــذ  املقدمــة  واخلدمــات  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم مــن وجهــات نظــٍر 
ــىل  ــات ع ــني الدراس ــاق ب ــود اتف ــني وج ــة، يتب خمتلف
ــة  ــذه الرشحي ــني هل ــر املعلم ــات نظ ــم وجه ــة تقوي أمهي
املهمــة يف مدارســنا، وأمهيــة ذلــك هــو نجــاح العمليــة 
التعليميــة املتبعــة يف تدريــس التالميــذ. وإن تصــورات 
املعلمــني عــن فئــة املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم 
ــي  ــة الت ــرتاتيجيات املتبع ــم اإلس ــىل تقوي ــاعد ع تس
تناســبهم، إذ بحثــت دراســة الشــمري، والربيعــان 
)2٠19( يف معرفــة تصــورات املعلمــني عــن التالميــذ 
تأثــر  التعلــم، ومــدى  املوهوبــني ذوي صعوبــات 
ــس،  ــل: )اجلن ــريات، مث ــض املتغ ــة ببع ــك املعرف تل
ــر  ــة باحلم ــت دراس ــربة(، وهدف ــنوات اخل ــدد س وع
وبخيــت )2٠13( إىل معرفــة معلــامت صعوبــات 
التعلــم ومعلــامت املوهوبــات بالتلميــذات املوهوبــات 
ــن  ــر تصوراهت ــدى تأث ــم، وم ــات التعل ذوات صعوب
وقــد  التدريســية(.  واخلــربة  )اجلنــس،  بمتغــريي: 
ــهم  ــريات تس ــات إىل أن املتغ ــك الدراس ــارت تل أش

ــرتاتيجيات  ــم اإلس ــة تقوي ــة أمهي ــر يف معرف ــة أكث بدق
ــات  ــك الدراس ــاهبت تل ــذ. وتش ــع التالمي ــة م املتبع
أمــا  املتغــريات.  احلاليــة يف حتديــد  الدراســة  مــع 
العينــة، فقــد اشــتملت مجيــع الدراســات الســابقة 
عــىل املعلمــني مــن كال اجلنســني، وأمــا األدوات، 
فاســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة االســتبانة، إذ 
تتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف هــذا اجلانــب، وختتلــف 
ــة  ــاد الرئيس ــتبانة، واألبع ــرات االس ــدد فق ــا يف ع معه

ــها. ــي تقيس الت
ــج  ــت نتائ ل ــات، توصَّ ــج الدراس ــد نتائ ــىل صعي وع
ــة  ــة دعــم الدراســة احلالي الدراســات الســابقة إىل أمهي
التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويــم  درجــة  ملعرفــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
 (Wormald, 2011) ــد ــة وارمل ــل: دراس ــم، مث التعل
إىل  أكثــر  بحاجــة  املعلمــني  أن  أوضحــت  التــي 
ب عــىل فهــم هــذه الفئــة مــن التالميــذ، وكيفيــة  التــدرُّ
تعليمهــم، وتقديــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة اخلاصــة 
هلــم داخــل املــدارس وتقويمهــا، وذلــك لعــدم وجــود 
إســرتاتيجيات وبرامــج تعليميــة تناســب تدريــس 
 (Cohen, 2016) ــني ــة كوه ــذ. ودراس ــؤالء التالمي ه
ودراســة الســمريي )2٠21( اللتــني أســفرت نتائجهــام 
ــر  ــم وتطوي ــة إىل تقوي ــة ماس ــني بحاج ــن أن املعلم ع
اإلســرتاتيجيات والربامــج التعليميــة لرعايــة التالميــذ 
ــة  ــم بحاج ــم، وأهن ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
ــن  ــة متك ــس خاص ــرتاتيجيات تدري ــتخدام إس إىل اس
هــؤالء التالميــذ مــن حتســني مســتوياهتم التحصيليــة. 
ومــع اتفــاق الدراســات الســابقة عــىل أمهيــة تدريــب 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــىل اإلس ــني ع املعلم
ــة  ــإن الدراس ــا، ف ــة تقويمه ــة درج ــة ومعرف ــذه الفئ ه
ــرتاتيجيات  ــم اإلس ــة تقوي ــىل درج ــز ع ــة ترك احلالي
التعليميــة، والوصــول إىل تطويرهــا علميًّــا وســد 

ــب. ــذا اجلان ــرة يف ه الثغ
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دت  وبنــاء عــىل مــا ســبق، فــإن الدراســة احلاليــة تفــرَّ
ــم  ــة تقوي ــة درج ــات بمعرف ــن الدراس ــا م ــن غريه ع
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
مــن وجهــة نظرهــم، إذ ُوِضعــت اإلســرتاتيجيات 
، وجنــس املعلــم وختصصــه  التعليميــة متغــرًيا مســتقالًّ
ــذه الدراســة  ــت ه ــد ُأجري ــا، وق ــرًيا تابًع ــه متغ وخربت
ُأجريــت  أن  يســبق  ومل  املنــورة،  املدينــة  بمنطقــة 
دراســات مــن هــذا النــوع يف هــذه املنطقــة، كــام أهنــا 
ــة  ــع ذي عالق ــىل جمتم ــات ع ــع البيان ــزت يف مج ارتك
وطيــدة بالتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 
وتقــض هــذه الفئــة معظــم وقتهــا معهــم يف املــدارس، 
وبذلــك فــإن آراءهــم بالغــة األمهيــة، بنــاء عــىل وقــت 
وســتكون  عــة،  ومتنوِّ طبيعيــة  بيئــات  يف  التفاعــل 
ــة  ــي تســتند إىل آرائهــم ذات قيمــة عالي املعلومــات الت
أنــه يمكــن  الدراســات فيــام بعــُد. كــام  لتوجيــه 
لنتائــج هــذه الدراســة أن تكشــف عــن درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع هــذه الرشحيــة املهمــة يف املــدارس، وعــن 
اإلســرتاتيجيات املناســبة التــي ُتتَّبــع لتنميــة مهاراهتــم 
األكاديميــة وتطويــر قدراهتــم العقليــة، إضافــة إىل 
اســتثامر مــا لدهيــم مــن مواهــب بواســطة تلــك 

اإلســرتاتيجيات. 
منهج البحث وإجراءاته:

منهــج البحــث: اعتمــد الباحــث يف هــذا البحــث عــىل 
املنهــج الوصفــي املســحي ملناســبته أهــداَف البحــث، 
ف إىل درجــة  ــل يف التعــرُّ ولتحقيــق أهدافــه التــي تتمثَّ
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
ــف  ــن تعري ــم. ويمك ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
املنهــج الوصفــي املســحي بأنــه: املنهــج الــذي حيتــوي 
ــث أو  ــع البح ــن جمتم ــارشة م ــات مب ــع البيان ــىل مج ع
ــة  ــب معين ــاع أو جوان ــخيص أوض ــد تش ــه، بقص عينت

دون االقتصــار عــىل حالــة واحــدة )زيــدان، 2٠2٠(.
ــن  ــث م ــع البح ــل جمتم ــه: متثَّ ــث وعينت ــع البح جمتم
مجيــع معلمــي املرحلــة االبتدائيــة بمنطقــة املدينــة 
املنــورة، البالــغ عددهــم )1٠38٠( معلــاًم حســب 
إحصائيــة إدارة التعليــم بمنطقــة املدينــة املنــورة، وقــد 
اختــريت عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية بســيطة 
االبتدائيــة  املرحلــة  معلِّمــي  مــن   )2٤٠( بلغــت 
ــاًم و)6٠(  ــم )18٠( معل ــورة، منه ــة املن ــة املدين بمنطق
معلمــة، وذلــك يف الفصــل الــدراس األول لعــام 
)1٤٤3/1٤٤2هـــ(. واجلــدول )1( يوضــح وصــف 
ــنوات  ــدد س ــس وع ــص واجلن ــا للتخص ــة وفًق العين

ــربة. اخل

النسبةالتكرارالتخصص
7531.3الرتبية اخلاصة
3٠12.5اللغة العربية
229.2الرياضيات

3112.9الرتبية الدينية
2٠8.3اجتامعيات

6225.8أخرى

النسبةالتكراراجلنس
18٠75.٠معلم
6٠25.٠معلمة

النسبةالتكرارعدد سنوات اخلربة
3213.3أقل من 5 سنوات

56527.1-أقل من1٠
1٠٤117.1-أقل من 15 سنة

151٠2٤2.5 سنة فأكثر
%2٤٠1٠٠املجموع

جدول )1( توزيع عينة البحث وفًقا للتخصص واجلنس وعدد سنوات اخلربة

يتضــح مــن اجلــدول )1( أن ختصصــات العينــة متباينــة 
ــل  ــة اخلاصــة وأخــرى، إذ متث ــرية خاصــة يف الرتبي وكب
ــابق  ــدول الس ــورة يف اجل ــدا املذك ــات ع كل التخصص
ــل  ــات فتمث ــة التخصص ــا بقي ــة، أم ــن العين 57.1% م
ــرًيا  ــف كث ــني خيتل ــدد املعلم ــني ع ــىل ح ٤2.9%، ع
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جدول )2( درجات فئات معيار نتائج البحث وحدودها وفًقا ملقياس ليكرت اخلامس

عــن عــدد املعلــامت، ويمثــل نســبة 75%، وقــد يكــون 
ــن  ــة أبنائه ــن متابع ــامت عليه ــذا أن املعل ــبب يف ه الس
مــع عملهــن الرســمي، وقــد ال ُيتــاح لدهيــن الوقــت 
ــدد  ــا ع ــتبانة، أم ــئلة االس ــن أس ــة ع ــكايف لإلجاب ال
ســنوات اخلــربة للعينــة فنحــو 86.7% منهــا يتمتعــون 
ــر،  ا، ُجلهــا مخــس ســنوات فأكث ــرية جــدًّ بخــربات كب
مــا يســهم يف مقدرهتــم عــىل اإلجابــة عــىل أداة البحــث 

بصورة متميزة. 
أداة البحث:

اطلــع الباحــث عــىل الدراســات الســابقة ذات الصلــة 
بموضــوع البحــث واإلطــار النظــري لالســتفادة منهــا 
ــات:  ــا، كدراس ــتبانة وصياغته ــرات االس ــة فق يف كتاب
ــمري )2٠19(،  ــمريي (Alsamiri, 2018)، والش الس

 Wormald,) وارملــد   ،(Cohen, 2016) وكوهــني 
ــال،  ــذا املج ــرباء يف ه ــورة اخل ــًة إىل مش 2011)، إضاف

ليكــرت  ج  تــدرُّ بطريقــة  االســتبانة  وتدرجــت 
اخلــامس، وهــي: )موافــق بشــدة =5، موافــق =٤، 
حمايــد =3، غــري موافــق =2، غــري موافــق بشــدة=1(، 
ــزء األول  ــتمل اجل ــن؛ اش ــىل جزأي ــتملت األداة ع واش
عــىل البيانــات األوليــة األساســية ألفــراد العينــة، التــي 
ات البحــث، وهــي: )التخصــص،  تتعلَّــق بمتغــريِّ
اجلــزء  أمــا  اخلــربة(،  ســنوات  وعــدد  واجلنــس، 
ــم  ــة تقوي ــو: درج ــد، ه ــٍد واح ــن ُبع ن م ــوَّ ــاين فتك الث
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  لإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم. ويوضــح اجلــدول 
)2( درجــات فئــات معيــار نتائــج البحــث وحدودهــا 

ــامس. ــرت اخل ــاس ليك ــا ملقي وفًق

فئة املتوسطمعيار احلكم عىل النتائجالدرجة
إىلمن

٤.2٠5موافق بشدة5
3.٤٠٤.19موافق٤
2.6٠3.39حمايد3
1.812.59غري موافق2
11.8٠غري موافق بشدة1

صدق األداة:
أواًل- الصدق الظاهري )صدق املحّكمن(:

ــق  ــن طري ــث، ع ــدق أداة البح ــن ص ــق م ــم التحق ت
عرضهــا عــىل عــدد مــن املحّكمــني ذوي االختصــاص 
يف اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة باململكــة العربيــة 
مــن  وجمموعــة  واألردن،  والكويــت  الســعودية 
املحّكمــني مــن اخلــرباء يف التخصصــات الرتبويــة، 
ــد مــدى مناســبة  ــق عباراهتــا، لتحدي ملراجعتهــا وتدقي
مــت االســتبانة  كل عبــارة وســالمتها اللغويــة. وقــد ُقدِّ
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــنيِّ اإلس ــامت تب ــبوقًة بتعلي مس
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، وســبب اســتخدام االســتبانة، وطبيعــة العينــة. 

لــت الفقــرات التــي حصلــت عــىل نســبة موافقــة  وُعدِّ
أقــل مــن )8٠%( كإضافــة بعــض الكلــامت، أو حــذف 
بعضهــا، بــام يناســب هــدف البحــث، وهبــذا اســتقرت 

ــرة. ــىل )27( فق ــة ع ــا النهائي ــتبانة يف صورهت االس
ثانًيا- صدق االتساق الداخيل:

تــم التحقــق مــن صــدق فقــرات االســتبانة بحســاب 
معامــل ارتبــاط بريســون بــني درجــة الفقــرة والدرجــة 
الكليــة. ويوضــح اجلــدول )3( قيــم االتســاق الداخيل 

لفقــرات االســتبانة.
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اجلدول )3( معامالت ارتباط بريسون بني فقرات يف االستبانة

اجلدول )٤( معامالت ارتباط بريسون بني املتوسط الكيل للفقرات واملتوسط الكيل لالستبانة

تقويم املعلمني اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم
قيمة معامل االرتباطرقم العبارةقيمة معامل االرتباطرقم العبارة

1٠.8٤٤15٠.8٤3
2٠.8٤716٠.838
3٠.83917٠.8٤9
٤٠.83918٠.8٤٠
5٠.8٤119٠.8٤٠
6٠.8392٠٠.8٤2
7٠.8٤٤21٠.8٤5
8٠.8٤322٠.8٤3
9٠.8٤٠23٠.8٤7

1٠٠.8٤22٤٠.8٤٠
11٠.8٤225٠.8٤٤
12٠.8٤٤26٠.8٤3
13٠.8٤127٠.8٤٤ 1٤٠.8٤6

ــاله، أن  ــدول )3( أع ــواردة يف اجل ــج ال ــح النتائ توض
مجيــع فقــرات االســتبانة قــد ارتبطــت كل منهــا بالفقرة 
التــي تنتمــي إليهــا ارتباًطــا موجًبــا وذا داللــة إحصائية 
ــىل  ــؤرش ع ــذا م ــة )٠.٠5(، وه ــتوى الدالل ــد مس عن
وجــود صــدق االتســاق الداخــيل لفقــرات االســتبانة 

مجيعهــا.

ثالًثا- الصدق البنائي:
ــبت  ــتبانة ُحِس ــي لالس ــدق البنائ ــن الص ــق م للتحق
ــايب  ــط احلس ــني املتوس ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب معام
الــكيل لــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة، واملتوســط 
ــح  ــدة، ويوض ــدًة واح ــتبانة وح ــكيل لالس ــايب ال احلس

ــل. ــذا التحلي ــج ه ــدول )٤( نتائ اجل

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبانةاالستبانة
٠.8٤6تقويم اإلسرتاتيجيات املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم.

داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0,05).

ــاله، أن  ــدول )٤( أع ــواردة يف اجل ــج ال ــح النتائ توض
مجيــع فقــرات االســتبانة قــد ارتبطــت باملتوســط الــكيل 
ــة  ــة إحصائي ــة وذات دالل ــات موجب ــتبانة ارتباط لالس
عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (0,05)، وهــذا 

ــث. ــي ألداة البح ــدق البنائ ــىل الص ــؤرش ع م

ثبات األدوات:
يشــري الثبــات إىل إمــكان احلصــول عــىل النتائج نفســها 
ــهم،  ــراد أنفس ــىل األف ــق األداة ع ــد تطبي ــو أعي ــام ل في
ــل  ــُتخِدم معام ــتبانة اس ــات لالس ــن الثب ــق م وللتحق
ــغ  ــاخ (Cronbach's Alpha)، إذ بل ــا كرونب ــات ألف ثب
لالســتبانة الكليــة )٠.8٤8(، وهــذا مــؤرش قــوي 
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اجلدول )5( حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري جلميع فقرات االستبانة

ــات األداة. ــىل ثب ع
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث والتحقــق مــن مــؤرشات 
ــات هلــا، اســتخدم الباحــث املعاجلــات  الصــدق والثب
واألســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة يف أثنــاء التحليــل 
االرتبــاط  معامــل   :(SPSS) برنامــج  باســتخدام 
الداخــيل،  االتســاق  صــدق  لقيــاس  بريســون 
ــث،  ــات أداة البح ــاس ثب ــاخ لقي ــا كرونب ــار ألف واختب
والتكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية 
واالنحرافــات املعياريــة لقيــاس اســتجابات أفــراد 
االســتبانة،  وفقــرات  حمــاور  عــىل  البحــث  عينــة 
ــني  ــروق ب ــود الف ــرف إىل وج ــن للتع ــل التباي وحتلي
حمــاور البحــث واملتغــريات الشــخصية، واختبــار "ت" 

للتعــرف إىل وجــود فــروق للجنــس. وفيــام يــأيت نتائــج 
ــري(. ــل والتفس ــة )التحلي ــة امليداني الدراس

النتائج:
ينــص  الــذي  األول  بالســؤال  املتعلقــة  النتائــج 
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــا درج ــىل: "م ع
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
وجهــة  مــن  التعلــم  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني 
نظرهــم؟". ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحِســبت أواًل 
ــراف  ــابية واالنح ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي النس
املعيــاري جلميــع فقــرات االســتبانة للتعــرف إىل درجــة 
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــني لإلس ــم املعلم تقوي
ــم مــن  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب مــع التالمي

ــاه. ــدول )5( أدن ــه اجل ــم، ويوضح ــة نظره وجه

رقم 
الفقرة

املتوسط االستجاباتالتكرار
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري غري موافق النسبة

موافق بشدةموافقحمايدغري موافقبشدة

1296٤16٤٤.62٠.6٤31ك1 %٠.٤٠.83.826.768.3
72692115٤.31٠.789-ك2 %-2.91٠.838.3٤7.9
221٤٠1٠8693.92٠.93618ك3 %٠.88.816.7٤528.8
217391٠379٤٠.92٤16ك٤ %٠.87.116.3٤2.932.9
12٤111581٤.1٤٠.7513ك5 %٠.٤٠.817.1٤7.933.8
1٤2٤12٤87٤.22٠.72211ك6 %٠.٤1.71٠51.736.3
11٠٤611271٤.٠1٠.83315ك7 %٠.٤٤.219.2٤6.729.6
1٠79151٤.59٠.5723--ك8 %--٤.232.962.9
7391٠589٤.15٠.79٤12-ك9 %-2.916.3٤3.837.1

5271٠81٠٠٤.26٠.7391٠-ك1٠ %-2.111.3٤5٤1.7
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رقم 
الفقرة

املتوسط االستجاباتالتكرار
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري غري موافق النسبة

موافق بشدةموافقحمايدغري موافقبشدة

162٠85128٤.39٠.7798ك11 %٠.٤2.58.335.٤53.3
37881٤2٤.5٤٠.619٤-ك12 %-1.32.936.759.2
1995126٤.٤5٠.6386--ك13 %--7.939.652.5
2116٤163٤.62٠.6162-ك1٤ %-٠.8٤.626.767.9
319٠5638252.731.18٤27ك15 %12.937.523.315.81٠.٤
11271112٤٤3.78٠.81822ك16 %٠.٤529.6٤6.718.3
12٠5٤1٠2633.86٠.9172٠ك17 %٠.٤8.322.5٤2.526.3
191٠٤51٤1252.791.13926ك18 %7.9٤3.321.317.11٠.٤
11٤38٤65373.311.٠772٤ك19 %٤.617.93527.115.٤
113٠8269٤83.٤71.٠8623ك2٠ %٤.612.53٤.228.82٠
318331٠٠86٤.٠3٠.95٤1٤ك21 %1.37.513.8٤1.735.8
291٠1128٤.٤8٠.6135-ك22 %-٠.83.8٤2.153.3
16٤91٠6693.95٠.87117-ك23 %-6.72٠.٤٤٤.228.8
51٤5٠116553.8٤٠.91521ك2٤ %2.15.82٠.8٤8.322.9
111111٤113٤.٤٠.6٤7ك25 %٠.٤٠.٤٤.6٤7.5٤7.1
21677٤٤63231.16625ك26 %8.827.93٠.819.213.3
2235٠9٤713.87٠.97519ك27 %٠.89.62٠.839.229.6

3.9895٠.38596
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مــن اجلــدول )5( أعــاله، وجــد أن نســبة كبــرية 
ــرات  ــىل الفق ــدة ع ــق بش ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ج
 ،٤.62  ،٤.62( بلغــت  حســابية  وبمتوســطات 
 ،٤.39  ،٤.٤٠  ،٤.٤5  ،٤.٤8  ،٤.5٤  ،٤.59
٤.31، ٤.26، ٤.22( عــىل التــوايل. عــىل حــني 
ــق  ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ــرية ج ــبة كب ــت نس كان
عــىل الفقــرات بمتوســطات حســابية بلغــت )15.٤، 
 ،3.92  ،3.95  ،٤.٠٠  ،٤.٠1  ،٤.٠3  ،٤.1٤
3.87، 3.86، 3.8٤، 3.78، 3.٤7( عــىل التوايل. 
ــدٍّ  ــق حل ــتجيبني تواف ــن املس ــرية م ــبة كب ــاك نس وهن
ــطات  ــرات وبمتوس ــىل الفق ــدة ع ــورة حماي ــا أو بص م
 )2.73  ،2.79  ،3.٠٠  ،3.31( بلغــت  حســابية 
عــىل التــوايل. ونجــد أن االنحــراف املعيــاري يــرتاوح 
ــدل عــىل جتانــس  مــا بــني )٠.572-1.18٤(، مــا ي
أفــراد العينــة. وعليــه يــرى الباحــث أن درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 

املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
مــن وجهــة نظرهــم كانــت مرتفعــة، بمتوســط حســايب 

قــدره )3.9895(.
ــىل:  ــص ع ــذي ين ــاين ال ــؤال الث ــة بالس ــج املتعلق النتائ
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05) الداللــة 
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
ــم مــن  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب مــع التالمي
وجهــة نظرهــم تبًعــا ملتغــري جنــس املعلــم؟". ولإلجابة 
Indepen-) "ت" ــار ــب اختب ــؤال ُحِس ــذا الس ــن ه  ع
وجــود  مــدى  إىل  للتعــرف   (dent Samples Test

 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــس املعل ــري جن ــا ملتغ ــني وفًق ــات املعلم يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه.  ــدول )6( أدن ــه اجل ويوضح
اجلدول )6( اختبار ت (Independent Samples Test) للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري جنس املعلم

اجلدول )7( حساب اختبار "ف ANOVA" للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري ختصص املعلم

مستوى الداللةقيمة )t(درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجلنس
٤.997.٠٠٠ -18٠3.921٠.32596238معلم 6٠٤.1951.٤73٠7معلمة

ــرق  ــد ف ــه يوج ــاله، أن ــدول )6( أع ــن اجل ــح م يتض
دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠5(، بــني آراء أفــراد 
العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 

ــامت. ــح املعل ــس ولصال ــزى للجن ــم تع التعل
النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثالــث الــذي ينــص عــىل: 
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة 

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ملتغــري ختصــص املعلــم؟". ولإلجابــة عــن هذا الســؤال 
ــود  ــرف إىل وج ــار "ف ANOVA" للتع ــب اختب ُحِس
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــا ملتغــري ختصــص املعل ــات املعلمــني وفًق يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه. ــدول )7( أدن ــه اجل ويوضح
مستوى الداللةقيمة فمربع املتوسطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

1.1925٠.238بني املجموعات
1.621٠.155

ال توجد فروق 3٤.٤1223٤٠.1٤7داخل املجموعات
35.6٠3239املجموع
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يتضــح مــن اجلــدول )7( أعــاله، أنــه ال يوجــد فــرق 
ــات  ــني إجاب ــد مســتوى (α=0.05) ب ــا عن دال إحصائيًّ
أفــراد العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
ــد  ــم، وُوِج ــص املعل ــني ختص ــم وب ــات التعل صعوب
باختــالف  ختتلــف  ال  العينــة  أفــراد  إجابــات  أن 

ختصصاهتــم.
ــع الــذي ينــص عــىل:  ــج املتعلقــة بالســؤال الراب النتائ
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة 

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ــة عــن هــذا الســؤال  ملتغــري خــربة املعلــم؟". ولإلجاب
ــود  ــرف إىل وج ــار "ف ANOVA" للتع ــب اختب ُحِس
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــربة املعل ــري خ ــا ملتغ ــني وفًق ــات املعلم يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه. ــدول )8( أدن ــه اجل ويوضح

اجلدول )8( حساب اختبار "ف  ANOVA "  للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري خربة املعلم

جدول )9( يوضح حتليل شافيه لكشف الفروق ومدى الداللة

مستوى الداللةقيمة فمربع املتوسطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
3.38٠13.38٠بني املجموعات

2٤.967.٠٠٠
توجد فروق 32.223238.135داخل املجموعات 35.6٠3239املجموع

ــرق  ــد ف ــه يوج ــاله، أن ــدول )8( أع ــن اجل ــح م يتض
 (α=0.05) ــة ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدالل
تقويمهــم  درجــة  يف  العينــة  أفــراد  إجابــات  بــني 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم ُيعــزى للخــربة 

ــف  ــة ختتل ــراد العين ــات أف ــد أن إجاب ــة، وُوِج العملي
باختــالف خرباهتــم العمليــة، وال بــد مــن معرفــة 
ــافيه  ــل ش ــتخدام حتلي ــرًيا باس ــر تأث ــربات أكث أي اخل
لكشــف الفــروق، واجلــدول )9( اآليت يوضــح ذلــك.

.J(Mean Difference (I-J)Std. ErrorSig( سنوات اخلربة)I( سنوات اخلربة

Scheffe

أقل من 5 سنوات
0.079070.*35009من 5 إىل أقل من 1٠

0.086370.*42155من 1٠ إىل أقل من 15
0.074190.*1536472 فأكثر

من 5 إىل أقل من 
1٠

0.079070*35009.-أقل من 5 سنوات

0.071460.073030.811من 1٠ إىل أقل من 15

150.014630.058110.996 فأكثر

من 1٠ إىل أقل 
من 15

0.086370*42155.-أقل من 5 سنوات
0.071460.073030.811-من 5 إىل أقل من 1٠

0.056830.067710.872-15 فأكثر

15 فأكثر
0.074190*36472.-أقل من 5 سنوات

0.014630.058110.996-من 5 إىل أقل من 1٠
0.056830.067710.872من 1٠ إىل أقل من 15
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ــات  ــربة يف إجاب ــر اخل ــدول )9(، أث ــن اجل ــح م يتض
أفــراد العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
ــربة  ــح ذوي اخل ــت لصال ــد كان ــم، فق ــات التعل صعوب

الطويلــة )15( ســنة فأكثــر.
مناقشة النتائج:

مناقشــة نتائــج الســؤال األول ونصــه: "ما درجــة تقويم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
ــة  ــة أن درج ــت اإلجاب ــم؟". وكان ــة نظره ــن وجه م
ــرتاتيجيات  ــة اإلس ــة االبتدائي ــي املرحل ــم معلم تقوي
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
صعوبــات التعلــم مــن وجهــة نظرهــم كانــت مرتفعة.
ــدة  ــق بش ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ــرية ج ــبة كب إن نس
ــق  ــر وفهــم أعم ــة أكث ــة ملعرف عــىل أن املعلمــني بحاج
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  لشــخصية 
ــع  ــل م ــرتاتيجيات التعام ــوا إس ــي يدعم ــم، ك التعل
ــني  ــي للمعلم ــة، وينبغ ــة اخلاص ــم التعليمي احتياجاهت
ــر قدرهتــم عــىل  ــذ عــىل تطوي مســاعدة هــؤالء التالمي
التعلــم الــذايت وتدريبهم عىل االســتقاللية، واســتخدام 
الرســومات واأللعــاب املنطقيــة، واملعاجلــات احلســابية 
والعمليــات الرياضيــة التــي ختدمهــم، واملعلمــون 
بحاجــة إىل معرفــة أكثــر وفهــم أعمــق لشــخصية 
هــؤالء التالميــذ، كــي يدعمــوا احتياجاهتــم اخلاصــة، 
وجيــب تدريــب هــؤالء التالميــذ عــىل اســتخدام 
عــىل  جيــب  كــام  احلديثــة،  والتقنيــات  احلاســوب 
مديــري املــدارس أن يتحققــوا مــن توفــر برامــج 
معهــم،  التعامــل  إســرتاتيجيات  لتطويــر  مناســبة 
وتفعيــل املشــاركة الوالديــة يف إعــداد وتنفيــذ الربنامــج 
ــذ  ــة هــؤالء التالمي املعــدة هلــم، وأرى أن برامــج رعاي
تفتقــر إىل برامــج التدريــس الفعالــة، وتعمــل الربامــج 
ــؤالء  ــدى ه ــذات ل ــوم ال ــني مفه ــىل حتس ــة ع اإلثرائي

ــاج  ــم وإنت ــلوك التعل ــلوب وس ر أس ــوِّ ــذ وتط التالمي
اإلبداعيــة لدهيــم، وتســهم إســرتاتيجيات التعلــم 
ــة  ــة الصعوب ــدي ملواجه ــالك روح التح ــربة يف امت باخل

ــذ. ــؤالء التالمي ــن ه ــة م ــك الفئ ــدى تل ــة ل التعليمي
ا مــن املســتجيبني  عــىل حــني كانــت نســبة كبــرية جــدًّ
التفكــري  مهــارات  تعلــم  برامــج  أن  عــىل  توافــق 
ــارات  ــن مه ــال م ــامًّ يف االنتق ــؤدي دوًرا مه ــرد ت املج
املجــرد  التفكــري  مهــارات  إىل  احلــيس  التفكــري 
للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، وتســهم 
إســرتاتيجيات التعلــم باخلــربة يف املثابــرة وحــب التعلم 
ــة اخلاصــة  ــذ، وأن معلمــي الرتبي لــدى هــؤالء التالمي
ُمَعــدون إعــداًدا أفضــل مــن معلمــي الفصــول العاديــة 
ــذ  ــؤالء التالمي ــذايت ه ــم ال ــاعد التعل ــم، ويس لتعليمه
والتعليــم  التعلــم  إســرتاتيجيات  اســتخدام  عــىل 
ــة  ــكالت الرتبوي ــن املش ــري م ــة كث ــة يف مواجه الفعال
التــي قــد تعرتضهــم، ويوظــف أســلوب الدمــج ســواء 
االجتامعــي أو األكاديمــي دوًرا فاعــاًل يف التفاعــل 
الصفــي بــني هــؤالء التالميــذ، واالحتياجــات اخلاصــة 
هلــم ُتتجاَهــل يف مدارســنا، وتدعــم إســرتاتيجيات 
ــىل  ــول ع ــذ للحص ــؤالء التالمي ــي ه ــل الصف التفاع
نتائــج مناســبة، وقلــة التمويــل احلكومــي لــه دور كبــري 
يف صعوبــة بــدء برامــج احتياجــات هــؤالء التالميــذ، 
ويفتقــر النظــام التعليمــي يف وزارة التعليــم يف اململكــة 
املنظمــة  والقواعــد  األدلــة  إىل  الســعودية  العربيــة 
التالميــذ،  هــؤالء  مــع  التعامــل  إلســرتاتيجيات 
ــات  ــري وجه ــم، وتأث ــم تطويره ــراء تدع ــج اإلث وبرام
نظــر املعلمــني منخفــض يف تطويــر الربامــج التعليميــة 
هلــم، ويتلقــى معلمــو الرتبيــة اخلاصــة التدريــب 
ــذ  ــع التالمي ــل م ــرتاتيجيات التعام ــىل إس ــم ع املالئ

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
وتوجــد نســبة كبــرية مــن املســتجيبني توافــق حلــدٍّ مــا 
ــة  ــة اخلاص ــي الرتبي ــىل أن معلم ــدة ع ــورة حماي أو بص
يتلقــون التدريــب املالئــم عــىل إســرتاتيجيات التعامــل 
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مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبات التعلــم، وتوفر 
ــادر  ــعودية مص ــة الس ــة العربي ــم يف اململك وزارة التعلي
ــم،  ــة احتياجاهت ــىل تلبي ــاعد ع ــدارس تس ــة يف امل كافي
ــم  ــة التدريــب املالئ ــة االبتدائي ويتلقــى معلمــو املرحل
عــىل إســرتاتيجيات التعامــل معهــم، ويمتلــك معلمــو 
املرحلــة االبتدائيــة التدريــب الــكايف للتعــرف إىل 

ــذ. ــؤالء التالمي ــع ه ــل م ــرتاتيجيات التعام إس
ــمري  ــة الش ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــد اختلف وق
)2٠19( التــي توصلــت يف نتائجهــا إىل أن تصــورات 
ــطة،  ــة متوس ــت بدرج ــة كان ــذه الفئ ــو ه ــني نح املعلم
ودراســة وارملــد (Wormald, 2011) التــي توصلــت 
املوهوبــني ذوي  بالتالميــذ  املعلمــني  أن معرفــة  إىل 
ــة  ــة، ودراس ــة ضعيف ــت بدرج ــم كان ــات التعل صعوب
ــدى  ــي توصلــت إىل أن ل كوهــني (Cohen, 2016) الت
املعلمــني معرفــة واســتعداًدا ملســاعدة وتعليــم هــؤالء 
التالميــذ، كــام ذكــر أن املعلمــني بحاجــة للمزيــد مــن 
الربامــج التعليميــة وأســاليب التعليــم املناســبة هلــؤالء 
ب  التالميــذ، وإســرتاتيجيات التدريــس الفعالــة والتدرُّ
عليهــا. عــىل حــني اتفقــت نتيجــة هــذا الســؤال 
مــع دراســة الشــمري، والربيعــان )2٠19( التــي 
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــة معلم ــت إىل أن معرف توصل
كبــرية،  بدرجــة  كانــت  الفئــة  هــذه  بخصائــص 
 Josephson et al.,) ــون، وآخريــن ــة جوزيفس ودراس
ــني  ــاون املعلم ــا أن تع ــت يف نتائجه ــي بين 2018) الت

ــني ذوي  ــذ املوهوب ــات التالمي ــة احتياج ــهم يف تلبي يس
صعوبــات التعلــم وتلبيــة احتياجاهتــم الفرديــة بتلــك 
ــة  ــم، ودراس ــة معه ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس
غانــم )2٠15( التــي أظهــرت أن عمــق إيــامن املعلمني 
بــأن التعامــل احلســن مــع التالميــذ ذوي االحتياجــات 
األساســية  االحتياجــات  أهــم  مــن  كان  اخلاصــة 
ــكاك  ــأنَّ احت ــك ب ــة ذل ــث نتيج ــل الباح ــم، ويعل هل
ــني  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة االبتدائي ــي املرحل معلِّم
ــل  ــا جع ــو م ــهم ه ــم يف مدارس ــات التعل ذوي صعوب

ــي  ــن معلِّم ــري م ــام أنَّ الكث ــزداد، ورب ــم ت ــم هب معرفته
ــرف  ــذ إىل ُغ ــؤالء التالمي ل ه ــوَّ ــة ح ــوف العام الصف
املصــادر، إضافــًة إىل أهنــم يف أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة 
ــة  ــة بالرتبي ــررات ذات العالق ــض املق ــوا بع ــد درس ق
ــة، مثــل مقــرر مقدمــة يف الرتبيــة اخلاصــة الــذي  اخلاصَّ
ــة،  ــات الرتبي ــم كلي ــذ معظ ــىل تالمي ــا ع ــح متطلًب أصب
ــد  ــة ق ــراد العين ــم أف ــث أن معظ ــرى الباح ــك ي كذل
ــا أدى إىل  ــال، م ــذا املج ــة يف ه ــوا دورات تدريبي تلق
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــع لإلس ــم املرتف تقويمه

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي م
ــد  ــل يوج ــه: "ه ــاين ونص ــؤال الث ــج الس ــة نتائ مناقش
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
درجــة  حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05)

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التعلــم مــن  املوهوبــني ذوي صعوبــات  التالميــذ 
وجهــة نظرهــم تبًعــا ملتغــري جنــس املعلــم؟". وكانــت 
ــتوى  ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ــد ف ــة: يوج اإلجاب
داللــة )٠.٠5(، بــني آراء أفــراد العينــة يف درجــة 
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
ــزى  ــم ُيع ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي

للجنــس ولصالــح املعلــامت.
الســمريي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  اتفقــت  إذ 
اللتــني   )2٠19 )الشــمري،  ودراســة   ،)2٠21(
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــام ع ــرت نتائجه أظه
 (Cohen, 2016) ــة ــس، ودراس ــا للجن ــة تبًع إحصائي
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــا إىل ع ــارت نتائجه ــي أش الت
داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلنــاث، ويعلــل 
الباحــث ذلــك بــأن الســبب قــد يكــون يف قــدرة 
ــن  ــر م ــذ أكث ــل التالمي ــىل حتم ــة ع ــامت الفطري املعل
يف  الســابقة  الباحــث  خــربة  وحســب  املعلمــني. 
ــىل  ــامت ع ــرص املعل ــد أن ح ــوي، وج اإلرشاف الرتب
ــذ يف  ــا ُأِخ ــية مل ــول الدراس ــم إىل الفص ــر التعل ــل أث نق
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الــدورات التدريبيــة يكــون أكــرب، إضافــة اىل حرصهــم 
ــي  ــات الت ــدوات وامللتقي ــور الن ــىل حض ــح ع الواض

تنظمهــا اجلهــات ذات العالقــة.
ــج الســؤال الثالــث ونصــه: "هــل يوجــد  مناقشــة نتائ
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
درجــة  حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05)

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ملتغــري ختصــص املعلــم؟". وكانــت اإلجابــة: ال يوجــد 
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
تقويمهــم  درجــة  يف  العينــة  أفــراد  إجابــات  بــني 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم وبــني ختصــص 

ــم. املعل
إذ اتفقــت نتيجــة هــذا الســؤال مــع دراســة الشــمري، 
ــص  ــريِّ ختص ــت ملتغ ق ــي تطرَّ ــان )2٠19( الت والربيع
ــروق  ــود ف ــدم وج ــا ع ــت يف نتائجه ــي بيَّن ــم، الت املعل
دالــة إحصائيًّــا يف معرفــة املعلمني بخصائــص املوهوبني 
ذوي صعوبــات التعلــم وفًقــا ملتغــري ختصــص املعلــم، 
ــود  ــدم وج ــبب يف ع ــأن الس ــك ب ــث ذل ــل الباح ويعل
فــرق دالٍّ إحصائيًّــا ربــام يكــون يف امتــالك أفــراد العينة 
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي ــة يف درج املعرف
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، ويستشــف مــن ذلــك أن التخصــص ال يؤثــر 
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــم اإلس ــه يف تقوي ــدُّ ب ــرًيا يعت تأث
التعليميــة لرعايــة التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 
التعلــم، ويــرى الباحــث أن معظــم أفــراد العينــة عــىل 
ــة  ــىل معرف ــربة ع ــن ذوي اخل ــم م ــالف ختصصاهت اخت
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  باإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، مــا أدى إىل تقــارب 
درجاهتــم، وعــدم وجــود فــرق بينهــم، وربــام يكمــن 
ــص  ــني ختص ــة ب ــة والطردي ــة القوي ــبب يف العالق الس

اســتخدام  التنــوع يف  مــن  متكنــه  ودرجــة  املعلــم 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم. إضافــًة إىل أهنــم يف 
أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة قــد درســوا بعــض املقــررات 
ــة  ــرر مقدم ــل: مق ــة، مث ــة اخلاصَّ ــة بالرتبي ذات العالق
ــرى الباحــث أن معظــم  ــة اخلاصــة، كذلــك ي يف الرتبي
أفــراد العينــة قــد تلقــوا دورات تدريبيــة يف هــذا 
ــا أدى إىل عــدم وجــود فــروق يف ختصــص  املجــال، م
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــه اإلس ــة تقويم ــم ودرج املعل
التعليميــة لرعايــة التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 
ــررات  ــك أن مق ــبب يف ذل ــون الس ــام يك ــم، ورب التعل
ــه  ــذي يظهــر في ــة ليســت بالعمــق ال ــة االبتدائي املرحل

ــص. ــالف التخص اخت
ــد  ــل يوج ــه: "ه ــع ونص ــؤال الراب ــج الس ــة نتائ مناقش
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
(α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة تقويمهم 

التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
ــا ملتغــري خــربة  ــم تبًع ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
املعلــم؟". وكانــت اإلجابــة: يوجــد فــرق دال إحصائيًّا 
ــراد  ــات أف ــني إجاب ــة (α=0.05) ب ــتوى دالل ــد مس عن
العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
اخلــربة  ذوي  ولصالــح  العمليــة،  للخــربة  تعــزى 

ــة. الطويل
واختلفــت نتيجــة هــذا الســؤال مــع دراســة الشــمري، 
ــه ال  ــا أن ــت يف نتائجه ــي بيَّن ــان )2٠19( الت والربيع
ــىل  ــم، ع ــربة املعل ــا خل ــا تبًع ــرق دالٌّ إحصائيًّ ــد ف يوج
حــني اتفقــت النتيجــة مــع دراســة )الشــمري، 2٠19( 
ــة  التــي أشــارت نتائجهــا إىل وجــود فــروق ذات دالل
اخلــربة، ولصالــح ذوي  تبًعــا لســنوات  إحصائيــة 
ــهم  ــربة تس ــج أن اخل ــدت النتائ ــة. وأك ــربة الطويل اخل
يف تطويــر اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع هــذه 
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ــي  ــة. ودراســة الشــمري، والربيعــان )2٠19( الت الفئ
أشــارت نتائجهــا إىل وجــود فــروق دالــة تبًعــا للخــربة 
التدريســية، ولصالــح ذوي اخلــربة الطويلــة. ودراســة 
ــر  ــي أظهــرت عــدم وجــود أث الســمريي )2٠21( الت
ذي داللــة إحصائيــة لتقديــر مســتوى اخلدمــات ُيعــزى 
ــأن  ــك ب ــث ذل ــل الباح ــربة، ويعل ــنوات اخل ــري س ملتغ
ــي  ــم الت ــالف خرباهت ــىل اخت ــة ع ــراد العين ــم أف معظ
ــال  ــة يف املج ــىل دورات تدريبي ــون ع ــا حاصل قضوه
نفســه، مــا أدى إىل تشــابه درجاهتــم وتقارهبــا، إضافــًة 
إىل أهنــم يف أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة قــد درســوا 
ــة،  بعــض املقــررات ذات العالقــة بالرتبيــة اخلاصَّ
الــذي  ــة،  اخلاصَّ الرتبيــة  يف  مقدمــة  مقــرر  مثــل: 
ــة  ــات الرتبي ــذ كلي ــم تالمي ــىل معظ ــا ع ــح متطلًب أصب
ــبب  ــع الس ــد يرج ــعودية، وق ــة الس ــة العربي يف اململك
لدهيــم  ليــس  الطويلــة  اخلــربات  أن أصحــاب  إىل 
ــع  ــاوون م ــم يتس ــا جيعله ــا، م ــة علي ــالت تربوي مؤه
مــن لدهيــم خــربات قصــرية ولكــن لدهيــم مؤهــالت 
تربويــة عليــا، كــام أن كثــرة االطــالع والتأهيــل، 
ف إليهــم  ــر يف التعــرُّ والتطــور الــذايت، يمكنهــا أن تؤثِّ
أكثــر مــن اخلــربة الطويلــة، إضافــًة إىل التنميــة املهنيــة 
للمعلمــني مــن أجــل امتــالك املعرفــة يف القــدرة عــىل 
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
ــن  ــم م ــم، ومتكينه ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة املناســبة هلــذه 
ــام  ــة، ورب ــر فاعلي ــو أكث ــىل نح ــذ ع ــن التالمي ــة م الفئ
يكمــن الســبب يف العالقــة القويــة والطرديــة بــني 
خــربة املعلــم ودرجــة متكنــه مــن التنــوع يف اســتخدام 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
بنــاء عــىل ذلــك، فــإن اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 
اإلســرتاتيجيات  تقويــم  درجــة  واقــع  مــا  اآليت: 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
صعوبــات التعلــم؟ واإلجابــة عــن األســئلة الفرعيــة، 

تكــون: درجــة تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
عاليــة، مــا يؤكــد حــرص اململكــة العربيــة الســعودية 
ــم،  ــامم هب ــذ واالهت ــن التالمي ــة م ــذه الرشحي ــىل ه ع
ــات  ــأيت التوصي ــام ي ــم. و في ــم هل ــبل التعل ــة س وإتاح
التــي قــد تســهم يف تطويــر اإلســرتاتيجيات التعليميــة 

ــنا. ــة يف مدارس ــة املهم ــذه الرشحي هل
التوصيات:

ــه  ــج التــي توصــل إليهــا البحــث، فإن ــاًء عــىل النتائ بن
ــة: ــات اآلتي ــض التوصي ــم بع ــن تقدي يمك

بتقويــم . 1 اخلاصــة  واملعايــري  املقاييــس  تطويــر 
ــذ  ــع التالمي ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم يف املرحلــة 

االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
املرحلــة . 2 يف  للمعلمــني  منتظمــة  دورات  عقــد 

االبتدائيــة، لــرشح كيفيــة تطويــر اإلســرتاتيجيات 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة املتبع التعليمي

ــم. ــات التعل صعوب
ــي . 3 ــب النامئ ــم باجلان ــرتاتيجيات هتت ــم إس تصمي

عمليــات  يف  -ألمهيتهــا  املعرفيــة  والعمليــات 
التعلــم- للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 

التعلــم.
اململكــة . ٤ يف  التعليــم  وزارة  اهتــامم  رضورة 

ــا  ــريب عموًم ــن الع ــعودية ويف الوط ــة الس العربي
بالتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 
ــامم  ــم واالهت ــبة لتعليمه ــط املناس ــع اخلط ووض

هلــم.  املقدمــة  التعليميــة  باإلســرتاتيجيات 
الرتبيــة اخلاصــة يف . 5 أن تتضمــن مجيــع أقســام 

خططهــا الدراســية مقــررات عــن اإلســرتاتيجيات 
ــات  ــة للموهوبــني ذوي صعوب والربامــج التعليمي
ــوس  ــة البكالوري ــذ مرحل ــة تالمي ــم، لتوعي التعل

ــم. ــم نحوه ــه أنظاره ــم وتوجي هب
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البحوث املقرتحة:
ــل  ــا توص ــراءات، وم ــن إج ــث م ــه الباح ــام ب ــا ق مم
إليــه البحــث احلــايل مــن نتائــج، فإنــه يمكــن اقــرتاح 

ــا: ــن أمهه ــتقبلية، وم ــات مس ــوث ودراس بح
اإلســرتاتيجيات •  الرتبويــة،  اخلدمــات  تقويــم 

ــات  ــني ذوي صعوب ــة باملوهوب والربامــج اخلاص
املرحلــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  التعلــم 

املتوســطة.
فاعليــة برنامــج إرشــادي لتطويــر مســتوى معرفــة • 

باإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
ــات  ــني ذوي صعوب ــة باملوهوب والربامــج اخلاص

ــم. التعل
مواطــن •  لتحســني  تدريبــي  برنامــج  فاعليــة 

صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  لــدى  الضعــف 
العقليــة. قدراهتــم  وتنميــة  التعلــم، 

إجــراء عــدد مــن الدراســات املشــاهبة يف دول • 
ــات  ــر الدراس ــريب، وتطوي ــن الع ــة يف الوط خمتلف
لتطويــر اإلســرتاتيجيات والربامــج التعليميــة، 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  لرعايــة 

التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة.
املراجع:

الديــن. . 1 صالــح  وبخيــت،  هتــاين،  باحلمــر، 
معلــامت صعوبــات  معرفــة  درجــة   .)2٠13(
التعلــم ومعلــامت املوهوبــني مــن ذوي صعوبــات 
ــوق ٤)7(،  ــر التف ــة لتطوي ــة العربي ــم. املجل التعل

.79 -31
زيــدان، خالــد )2٠2٠(. مــدى اســتخدام معلمي . 2

التدريــس  إلســرتاتيجيات  التعلــم  صعوبــات 
غــرف  داخــل  والكتابــة  القــراءة  يف  الــة  الفعَّ
ــة  ــة يف املرحل ــدة احلكومي ــدارس ج ــادر بم املص
املتوســطة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 

ــدة. ــة ج ــة، جامع الرتبي

إدراك . 3 مســتوى   .)2٠21( يــارس.  الســمريي، 
لإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
احتياجــات  تلبــي  التــي  احلديثــة  التعليميــة 
التالميــذ املوهوبــني مــن ذوي صعوبــات التعلــم. 
املجلــة الســعودية للرتبيــة اخلاصــة، 18)1(: 19- 

.٤ 8
الســمريي، يــارس، وعاشــور، حممــد، والشــمري، . ٤

ــني  ــذ املوهوب ــص التالمي ــامل. )2٠19(. خصائ س
ذوي صعوبــات التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة 
يف ضــوء بعــض املتغــريات مــن وجهــة نظــر 
الرتبويــة  للعلــوم  الدوليــة  املجلــة  املعلمــني. 

.2٠1٠-179  ،)٤3(1 والنفســية، 
ــلامن. )2٠19(. . 5 ــي، س ــارس؛ واجلهن ــمريي، ي الس

صعوبــات  معلمــي  تواجــه  التــي  املشــكالت 
ذوي  مــن  املوهوبــني  اكتشــاف  يف  التعلــم 
صعوبــات التعلــم بمدينــة ينبــع. املجلــة الرتبويــة 
ــوهاج، 61)1(  ــة س ــة جامع ــة. جمل ــة الرتبي لكلي

.٤12 -389
ــارس. )2٠13( . 6 ــمريي، ي ــد، والس ــدادي، حمم الش

صعوبــات التعلــم املفاهيــم والتشــخيص وطــرق 
ــدويل. ــارش ال ــاض، دار الن التدريــس. الري

معلمــي . 7 معرفــة   .)2٠19( ســامل.  الشــمري، 
املرحلــة االبتدائيــة بخصائــص التالميــذ املوهوبني 
ذوي صعوبــات التعلــم وعالقتهــا باجتاهاهتــم نحو 
تدريســهم. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 

ــم. ــة القصي ــة، جامع الرتبي
الشــمري، ســامل؛ والربيعــان، عبــد اهلل. )2٠19(. . 8

ــص  ــة بخصائ ــة االبتدائي ــي املرحل ــة معلم معرف
التعلــم  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
ــة  ــهم. املجل ــو تدريس ــم نح ــا باجتاهاهت وعالقته
العلميــة لكليــة الرتبيــة بجامعــة أســيوط، 35)5(، 
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.33٤-282
غانــم، بتــول. )2٠15(. واقــع اخلدمــات الرتبويــة . 9

املــدارس  التعلــم يف  املقدمــة لفئــة صعوبــات 
احلكوميــة يف مدينــة جنــني مــن وجهــة نظــر 
العاملــني. جملــة جامــع األقــى )سلســلة العلــوم 

.257-292  ،)1(19 اإلنســانية(، 
ورود؛ . 1٠ والعواملــة،  هشــام؛  املكانــني، 

ــة  ــات الداعم ــد. )2٠13(. البيئ ــريات، حمم والبع
ــة يف  ــات التعليمي ــني ذوي الصعوب ــة املوهوب للطلب
ــة، 5)13(،  ــة والرتبي ــة الطفول ــة. جمل ــة أردني عين

.٤72 -٤37
ــم . 11 ــم. )2٠18(. تقوي ــد اهلل إبراهي ــال، عب امل

ــن  ــف ع ــاس الكش ــيكومرتية ملقي ــص الس اخلصائ
التعلــم.  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الدراســات 

ــن. ــريب، البحري ــج الع ــة اخللي ــا، جامع العلي
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فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

د. بثينة حممد حسن عيل
أستاذ رياض األطفال املساعد بقسم رياض األطفال

 كلية الرتبية، جامعة املجمعة
Email:bm.ali@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
قائم عىل  برنامج  فاعلية  تقييم  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
تنمية  يف   )Blackboard( اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
معلامت  لدى  والعرشين  احلادي  القرن  مهارات  بعض 
العربية  باململكة  املجمعة  مدينة  يف  األطفال  رياض 
واستخدمت  معلمة،   )٤7( عددهن  بلغ  وقد  السعودية، 
عىل  فيها  واعتمدت  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة 
باستخدام  الواحدة  التجريبية  املجموعة  ذي  التصميم 
قائمة  ببناء  الباحثة  وقامت  والبعدي،  القبيل  القياسني 
ويف  الدراسة،  حمل  والعرشين  احلادي  القرن  بمهارات 
ضوء هذه القائمة قامت بتطوير الربنامج، ثم ببناء اختبار 
)جمموعة  األطفال  رياض  معلامت  اكتساب  مدى  لقياس 
البحث( إىل هذه املهارات وضبطه إحصائيًا، وقد استخدم 
البيانات إحصائيًا، وأسفرت  T-test ملعاجلة  اختبار )ت(  
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  نتائج 
القبيل  القياسني  التجريبية يف  املجموعة  متوسطي درجات 
احلادي  القرن  ملهارات  التحصييل  لالختبار  والبعدي 
أوصت  وعليه  البعدي،  التطبيق  لصالح  والعرشين 
الدراسة  يف  التدريبي  الربنامج  من  باالستفادة  الدراسة 
املهني  والتطوير  التدريبية  الربامج  مكونات  كأحد  احلالية 
استخدام  ملهارات  أدلة  وإعداد  األطفال،  رياض  ملعلامت 
معلامت  عىل  وتعميمها  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
عمل  وورش  تدريبية  دورات  وإعداد  األطفال،  رياض 
ملعلامت رياض األطفال أثناء اخلدمة تتضمن تدريبهن عىل 
استخدام مهارات القرن احلادي والعرشين، وتوفري البنية 
التعلم اإللكرتوين،  إدارة  املناسبة الستخدام نظام  التحتية 

Abstract
The current study aimed to build and measure 
the effectiveness of a program based on the 
Blackboard e-learning management system 
to develop some of the twenty-first century 
skills among kindergarten teachers in the city 
of Al-Majma’ah, Saudi Arabia. The design is 
based on one experimental group using the pre-
post test, and the researcher built a list of the 
twenty-first century skills under study. In light 
of this list she prepared the lessons of the pro-
gram, and then designed a test to measure the 
extent to which kindergarten teachers (the re-
search group) acquired these skills. The T-test 
was used to analyze the data statistically, and 
the results of the study revealed the presence of 
statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in the pre 
and post tests in favor of the post application, 
Accordingly, the study recommended taking ad-
vantage of the training program in the current 
study as one of the components of training pro-
grams and professional development for kinder-
garten teachers, preparing guides for the skills 
of using the e-learning management system and 
circulating them to kindergarten teachers, and 
preparing training courses and workshops for 
kindergarten teachers during service that include 
training them on the use of century skills Twen-
ty-first, and providing the appropriate infrastruc-
ture to use the e-learning management system, 
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مع توفري الكوادر الفنية الداعمة ملواجهة األعطال التي قد 
تطرأ عىل النظام.

الكلامت املفتاحية: 
التعلم  إدارة  نظام  والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات 

االلكرتوين )Blackboard(، معلامت رياض األطفال.

while providing supportive technical cadres to 
face malfunctions that may occur in the system.

Keywords: 
21st century skills, e-learning management sys-
tem (Blackboard), kindergarten teachers.

املقدمة:
شــهد العــرص احلــايل ثــورة معلوماتيــة يف جمــايل العلــم 
والتكنولوجيــا وتطبيقاهتــام يف احليــاة العمليــة، ولعل يف 
مقدمــة ذلــك ظهــور الكمبيوتــر وتقنياته العديــدة ذات 
اإلمكانــات اهلائلــة التــي أثــرت يف التعليــم وبخاصــة 
فيــام يتعلــق برتبيــة وتعليم األطفــال، وأصبــح التدريب 
يف ظــل هــذه الثــورة وســيلة للتســابق والتنافــس ملواكبة 
عــرص املعلوماتيــة، األمــر الــذي أدى إىل مراجعــة 
ــم املؤسســات التعليميــة ألهدافهــا وأنشــطتها  معظ
خمتلــف  عــىل  املعلــم  وتدريــب  بإعــداد  املتعلقــة 
املســتويات مــن خــالل تزويــده بربامــج تدريبيــة لرفــع 
كفاءتــه اإلنتاجيــة، وحتســني أداء العاملــني فيهــا. وهــذا 
مــا دفــع بعــض املهتمــني يف جمــال التدريــب إىل دمــج 
التكنولوجيــا يف الربامــج التدريبيــة، وظهــر مــا يعــرف 
 Computer Based بالتدريــب القائــم عــىل الكمبيوتــر

 .(Training (CBT

ــات  ــاق لتقني ــع النط ــتخدام الواس ــرض االس ــد ف وق
 Chen, Lambert, & Guidry,) ــم ــت يف التعلي اإلنرتن
ــع  ــل م ــل األمث ــني رضورة التعام ــىل املعلم 2010) ع

املتعلمــني، الذيــن يطلــق عليهــم عــادة املواطنــني 
االتصــاالت  عــىل  يعتمــدون  الذيــن  الرقميــني، 
التكنولوجيــة للحصــول عــىل املعرفــة وخلــق عالقــات 
(Easton,  & Easton. 2011).ومهنيــة اجتامعيــة 
األدوات  مــن  العديــد  للمعلمــني  تتوفــر  لذلــك، 
 Cook.,) التعليميــة للتعلــم عــىل شــبكة اإلنرتنــت
 Garside., Levinson., Dupras., & Montori.

2010 )ومــن إحــدى هــذه األدوات هــي أنظمــة إدارة 

 Blackboard" .Williams,  &" )ــم االلكــرتوين التعل
 (Walker. 2018

 ،Blackboard ولقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول
ولعــل مــن أشــهرها وأبســطها اســتخدام االنرتنــت يف 
التدريــب والتعليــم، وربــام يرجــع ذلــك إىل اختــالف 
ــني  ــني القائم ــني والتكنولوجي ــن الرتبوي ــفة كل م فلس
عــىل إدارة وتطويــر التعلــم االلكــرتوين واإلرشاف 

عليــه.
ــات أداء  ــريت آلي ــام Blackboard تغ ــر نظ ــع توف وم
ــح  ــة ؛ ليصب ــامت الروض ــص معل ــني، وباألخ املعلم
دورهــا فعــاالً يف هــذه البيئــة اإللكرتونيــة, واالســتفادة 
ــتخدمة كل  ــال، مس ــم األطف ــا يف تعلي ــن إمكانياهت م
أدوات االتصــال التــى توفرهــا شــبكة املعلومــات 
وبرجمياهتــا املصممــة هلــذه النوعيــة مــن التعليــم؛ حتــى 
ــني يف  ــا وباملتخصص ــال بزمالئه ــن االتص ــن م تتمك
ــداهلل،  ــيس، وعب ــور )اللم ــاء األم ــال, وبأولي ــذا املج ه

 .)2٠93 ص.   ،2٠19
ــبق ،  ــىل ماس ــات ع ــن الدراسـ ــد مـ ــد العديـ وتؤك
والشــهري   ،)2٠13( الشــهري  دراســة  فذهبــت 
)2٠13(، وشــعيب )2٠1٤(، والشــهري )2٠16(، 
والغامــدي )2٠17(، والعتيبــي )2٠17(، والضالعــي 
ــوي  ــز Lopes, (2014)، وه ــة لوبي )2٠18(، ودراس
والقحطــاين           زكريــا،  ودراســة   ،)2٠16(  Hui

ودراســة   ،)2٠2٠  .Zakareya, &  Al-Qahtani)

Al- امليــرس  Sultana. )2٠2٠(، ودراســة   ســلطانة
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ــامت  ــتخدام املعل ــة اسـ moeather )2٠2٠(، إىل أمهيـ

واملؤسســات التعليميــة لتقنيــات التعليــم احلديثــة 
عمومــًا، والداعمــة لعمليــات التعلــم اإللكــرتوين 

خصوصــًا.  )Blackboard(
ــث  ــري، حي ــكل كب ــرش )Blackboard( بش ــك انت لذل
ــىل  ــة ع ــة تعليمي ــن 36٠٠ مؤسس ــر م ــتخدمه أكث تس
ــة  ــة راقي ــات تعليمي ــم خدم ــامل يف تقدي ــتوى الع مس

للمعلــم والطالــب، واإلدارة )عامــر، 2٠15(.
ــص  ــم وباألخ ــات التعلي ــىل تقني ــامد ع ــع االعت ويرج
التعليميــة  املؤسســات  جانــب  مــن   Blackboard

ــر مهــارات وأداءات املعلمــني إىل ظهــور  هبــدف تطوي
مهــارات تعليميــة رضوريــة يف العــرص احلــايل تتعــدى 
املعــارف إىل القــدرة عــىل مواجهــة احلاجــات املتغــرية 
(Nessipbayeva, 2012, p. 153)، وهــذا مــا دفــع 

العديــد مــن املؤسســات حــول العــامل إىل الســعي 
لتحديــد تلــك املهــارات حتــت مســمى مهــارات 

ــن.  ــادي والعرشي ــرن احل الق
وتعــد مهمــة حتديــد املهــارات الالزمــة لتحقيــق 
Davis & Ja-) ــة ــة صعب 21 مهم ــرن ــاح يف الق  النج
ــدة  ــارات فري ــا مه ــث إهن yaratne, 2015, p. 48) حي

مــن نوعهــا، وختتلــف عــن تلــك املهــارات املطلوبــة يف 
القــرن املــايض(QCAA, 2015, p. 2) . وقــد أشــارت 
القــادر )2٠1٤(،  الدراســات مثــل: عبــد  بعــض 
والعيــد   ،)2٠17( وملحــم   ،)2٠15( والغامــدي 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــد مه ــة حتدي )2٠19( إىل أمهي
ــن  ــدد م ــرا لع ــا؛ نظ ــة هب ــق املتعلق ــن واحلقائ والعرشي
األســباب ومنهــا: قلــة االهتــامم بتنميــة هــذه املهــارات 
لــدى املعلمــني يتســبب بضعــف املخرجــات التعليمية، 
ورضورة تزويــد املعلمــني باملهــارات الالزمــة للنجــاح 
يف جمتمعاهتــم مــن خــالل برامــج قائمــة عــىل تقنيــات 
العــرص احلــايل، واحلاجــة إىل أفــراد إجيابيــني يتميــزون 
بالوعــي، وقادريــن عــىل توظيــف أنــامط التفكــري 

ــي.  اإلبداع

اململكــة 2٠3٠ إىل إعــادة هيكلــة  وتســعى رؤيــة 
القطــاع التعليمــي، ورفــع فاعليــة التطويــر والتدريــب 
بشــكل مســتمر مــن أجــل وضــع قاعــدة للتنبــؤ 
ــب  ــي جي ــن، الت ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق بمه
إكســاهبا للجيــل القــادم هبــدف حتقيــق رؤيــة اململكــة 
املناهــج  تطويــر  خــالل  مــن  وذلــك  وتطلعاهتــا، 
وأســاليب التقييــم، والتدريــب املســتمر ألعضــاء هيئــة 

التعليــم )رؤيــة اململكــة 2٠3٠(.
ــاب  ــن إكس ــه يمك ــس )2٠18( إىل أن ــارت مخي وأش
املعلمــة واتقاهنــا ملهــارات القــرن 21 مــن خــالل 
ــامت أو  ــداد املعل ــج إع ــم لربام ــات التعل ــد خمرج حتدي
عــن طريــق برامــج تدريبيــة التــي تضمــن اضطالعهــم 
بمهامهــا بكفــاءة ومهنيــة عاليــة. وتؤكــد دراســة 
مــن  االســتفادة  رضورة  عــىل   )2٠18( احلطيبــي 
التقنيــات احلديثــة يف تنميــة مهــارات املعلــامت املتنوعــة
وألمهيــة مــا ســبق جــاءت الدراســة احلاليــة للكشــف 
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــج قائ ــة برنام ــن فاعلي ع
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى بعــض معلــامت 

ــال. ــاض األطف ري
مشكلة الدراسة:

القــرن احلــادي  التــي تتطلبهــا مهــارات  لألمهيــة 
ــتفادة  ــعيا لالس ــامت، وس ــاهبا للمعل ــن واكس والعرشي
 )Blackboard( ــرتوين ــم االلك ــم إدارة التعل ــن نظ م
ــم عــىل  ــي قائ ــر برنامــج تدريب ــة تطوي حاولــت الباحث
القــرن  مهــارات  بعــض  تنميــة  يف   )Blackboard(
احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
ــه  ــىل فاعليت ــوف ع ــة الوق ــة احلالي ــعى يف الدراس وتس
مــن خــالل تقييــم مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

ــال.    ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــتطالعية  ــة اس ــراء دراس ــة إىل إج ــدت الباحث ــد عم وق
ــة  ــامت الروض ــن معل ــة م ــدد 32 معلم ــتهدفت ع اس
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ــم  ــة تقيي ــق بطاق ــم تطبي ــث ت ــة؛ حي ــة املجمع بمدين
ــن  ــف ع ــن للكش ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــود  ــني وج ــد تب ــامت وق ــدى املعل ــا ل ــدى توافره م
ــا.  ــن هب ــة معرفته ــارات وحمدودي ــك امله ــدين ىف تل ت
ــني  ــامت مل يتلق ــن املعل ــج أن 63% م ــت النتائ وأوضح
ــة  ــائل التقني ــر الوس ــم تواف ــة رغ ــات إلكرتوني تدريب
املتعــددة ومــن أمههــا نظــام) Blackboard(، وقدرهتن 
عــىل اســتخدام تطبيقــات الويــب التفاعليــة ووســائل 
التواصــل االجتامعــي، وأن 67% مــن املعلــامت يفتقدن 
القــدرة عــىل اســتخدام مصــادر وســائل التكنولوجيــا 

ــا. ــا وتقويمه ــا وإدارهت وإنتاجه
لــذا يمكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف الســؤال 
قائــم عــىل  برنامــج  فاعليــة  التــايل: مــا  الرئيــس 
القــرن  مهــارات  بعــض  تنميــة  يف   )Blackboard(
احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟. 

ــة: ــئلة التالي ــه األس ــرع عن وتتف
ــراد . 1 ــن امل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــا مه م

ــال؟ ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ــا ل تنميته
ــىل )Blackboard( يف . 2 ــم ع ــج قائ ــاد برنام ــا أبع م

تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟

مــا فاعليــة برنامــج قائــم عــىل )Blackboard( يف . 3
تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟
أهداف الدراسة:

حتديــد مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد . 1
تنميتهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال.

2 .Black- )الكشــف عــن أبعــاد برنامــج قائــم عــىل 
board( يف تنميــة بعــض التعــرف إىل مهــارات 

القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض 
ــال. األطف

3 .Black- قائــم عــىل  برنامــج  فاعليــة  )اختبــار 

board( يف تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي 

ــال. ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ــن ل والعرشي
أمهية الدراسة:

ــدويل . 1 ــامم ال ــة لالهت ــة مواكب ــة احلالي ــأيت الدراس ت
ــة 2٠3٠، يف  ــة اململك ــيل ورؤي ــي واملح واإلقليم
الســعي الكســاب معلــامت الروضــة ملهــارات 

ــرن 21. الق
ــارش . 2 ــكل مب ــر بش ــامت يؤث ــارات املعل ــة مه تنمي

وعالقتهــا  ومشــاعرها  انفعاالهتــا  إدارة  عــىل 
باآلخريــن، وعــىل حتســني أدائهــا، وتقليــل اهلــدر 

يف اجلهــد والوقــت.
ــام . 3 ــني للقي ــامم الباحث ــة اهت ــة احلالي ــت الدراس تلف

بدراســات أخــرى مماثلــة، مــع إدخــال متغــريات 
ــدة. ــية جدي ــل دراس ــدة أو مراح جدي

تتزامــن هــذه الدراســة مــع االجتــاه العاملــي نحــو . ٤
ــات  ــة والتطبيق ــم اإللكرتوني ــم التعل ــل نظ تفعي
ــة  ــم بكاف ــرسة للتعل ــة واملي ــة الداعم التكنولوجي

ــه. أنامط
ــو . 5 ــؤولني نح ــرار واملس ــاب الق ــاه أصح ــت انتب لف

االســتثامر األمثــل للتكنولوجيــا يف تقديــم وتطوير 
برامــج تدريــب املعلــامت بــام يتوافــق مع مهــارات 

القــرن احلــادي والعرشيــن.
مصطلحات الدراسة:

1- الربنامج:
ــرتاتيجية  ــه اس ــًا: بأن ــج إجرائي ــف الربنام ــن تعري يمك
لتنميــة   Blackboard إىل  تســتند  ومنظمــة  خمططــة 
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــال. ــاض األطف ــامت ري معل
 :)Blackboard( 2- نظام

تعرفــه الباحثــة إجرائيــا بأنــه نظــام تقنــي خاص بــإدارة 
املحتويــات التدريبيــة عــرب جمموعــة مــن األدوات 
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ــو  ــع الفيدي ــع مقاط ــل: رف ــة، مث ــات املختلف واخلدم
وامللفــات  التوضيحيــة  والعــروض  والواجبــات 

اإللكرتونيــة وتصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة.
3- مهارات القرن احلادي والعرشين:

ــة  ــارات الالزم ــا: امله ــا بأهن ــا إجرائي ــن تعريفه يمك
لتدعيــم عمــل املعلمــة مــن خــالل املجــاالت: العــرص 
الفعــال،  االتصــال  اإلبداعــي،  التفكــري  الرقمــي، 

ــة. ــة العالي اإلنتاجي
حمددات الدراسة: 

ــىل  ــة ع ــرصت الدراس ــة: اقت ــددات املوضوعي 1- املح
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــاء برنام بن
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
األطفــال، والتحقــق مــن فاعليتــه. يف املجــاالت: 
التفكــري  مهــارات  الرقمــي،  العــرص  مهــارات 
اإلبداعــي، مهــارات االتصــال الفعــال، مهــارات 

اإلنتاجيــة العاليــة.
2- املحــددات البرشيــة: بعــض معلــامت الروضــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة باململك ــة املجمع بمدين
ــة  ــة باململك ــة املجمع ــة:  ، مدين ــددات املكاني 3- املح
ــة. ــة الســعودية، نظــرًا ألهنــا مقــر عمــل الباحث العربي
4- املحــددات الزمانيــة: متــت الدراســة احلاليــة خــالل 
الفصــل الــدراس األول مــن العــام 2٠21/2٠2٠م، 
وتــم تطبيــق الربنامــج عــىل مــدار )7( أســابيع بمعــدل 

)يومــني( يف األســبوع ملــدة ســاعة يف اليــوم. 
فروض الدراسة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي • 
درجــات املجموعــة التجريبيــة يف القياســني القبــيل 
ــرن  ــارات الق ــيل مله ــار التحصي ــدي لالختب والبع

احلــادي والعرشيــن لصالــح التطبيــق البعــدي.
بــني •  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

يف  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات  متوســطي 
القياســني البعــدي والتتبعــي لالختبــار التحصيــيل 
ــا  ــن وجمموعه ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مله

ــكيل.  ال
اإلطار النظري والدراسات السابقة

Black-(  املحــور األول: نظــام إدارة التعلم االلكــرتوين
:)board

تعــد )Blackboard( نظــام متكامــل يقــوم بــإدارة 
بيئــة التعليــم والتعلــم بشــكل تزامنــي وغــري تزامنــي؛ 
ــات  ــات وامللف ــرش املحتوي ــدرب ن ــح للم ــث يتي حي
التدريبيــة وتقديمهــا باســتخدام وســائط متعــددة 

.(Chen, 2020, p. 2) وأســاليب اتصــال متنوعــة
1-  مفهوم نظام إدارة التعلم اإللكرتوين:

 )Blackboard(

Black-)  2٠16( نظــام )يعــّرف الشــمري والعمــري 
board) عــىل أنــه: برامــج تطبيقيــة أو تكنولوجيــة 

ــذ  ــط وتنفي ــتخدم يف ختطي ــت، تس ــىل اإلنرتن ــد ع تعتم
ــًا مــا يــزود هــذا  وتقويــم عمليــة تعلــم حمــددة، وغالب
النظــام املعلــم بطريقــة إنشــاء وتقديــم املحتــوى، 

ــم. ــم أدائه ــالب وتقوي ــاركة الط ومش
كــام يعــرف الســدحان )2٠15، ص. 23٤( نظــام 
ــإدارة  ــوم ب ــل يق ــام متكام ــه: "نظ )Blackboard( بأن
ــة  ــح بيئ ــي، ويتي ــري تزامن ــي وغ ــكل تزامن ــم بش التعل
تعلــم آمنــة وســهلة االســتخدام، حيــث يقــدم املعلــم 
ــائط  ــة الوس ــالل إضاف ــن خ ــه م ــه وحمارضات مقررات
ــوم(  ــو، رس ــوت، فيدي ــور، ص ــص، ص ــددة )ن املتع
جيتمــع فيهــا املتعلمــون لتصفــح املحتــوى كل بحســب 
أدوات  عــرب  بينهــم  فيــام  ويتواصلــون  حاجتــه، 
ــات(  ــرتوين، املنتدي ــد اإللك ــددة )الربي ــال املتع االتص
دون التقيــد بعامــيل الوقــت واملــكان، أو عــرب الفصــول 
االفرتاضيــة والتــي يمكــن تشــغيلها مــن أي نــوع مــن 

ــة". ــزة الذكي األجه
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وعليــه يتميــز هــذا النظــام بتقديــم جمموعــة مــن 
ــت دون  ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــد ع ــي تعتم ــات الت اخلدم
ــر فــرص  ــد بعامــيل الزمــان واملــكان، حيــث يوف التقي
تفاعليــة حديثــة للتعليــم والتعلــم التــي تتخطــى 
ــة  ــه يوفــر بيئ احلــدود بــني املــدرب واملتــدرب، كــام أن
ــادة مشــاركة املتدربــني مــن  ــة تســاعد يف زي تعلــم مرن
ــة التفكــري اإلبداعــي  خــالل حلقــات النقــاش، وتنمي
ومهــارات حــل املشــكالت، وتوفــر مصــادر متنوعــة 
ــة  ــات التدريبي ــي االحتياج ــال تراع ــم واالتص للتعل
بــني املســتفيدين يف امليــول واالجتاهــات؛ بــام يســهم يف 

ارتفــاع مســتوى األداء األكاديمــي.
:)Blackboard( 2. أهداف نظام

مــن  العديــد   )Blackboard(إدارة نظــام  حيقــق 
األهــداف والتــي ذكــر بعضهــا )النفيســة، 1٤28، 

التــايل: يف   )31 ص. 
هتيئة املعلمة للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة.• 
توظيف التكنولوجيا يف التدريب.• 
املالصقــني •  واملــكان  الزمــان  حــدود  ختطــي 

التقليــدي. للتدريــب 
ــا •  ــة وزمالئه ــني املعلم ــال ب ــال الفع ــني االتص متك

شــبكات  خــالل  مــن  واملرشفــني  واإلدارة 
االتصــاالت.

بمؤسســات •  اإلداريــة  األعــامل  وتنظيــم  إدارة 
التدريــب.

تفعيل التنمية املهنية الذاتية للمعلمة.• 
وعليــه تــرى الباحثــة أن ذلــك النظــام هيــدف إىل تطوير 
ــة، أو  ــص املعلم ــت خت ــواء كان ــة س األداءات املختلف
املدربــني، أو مؤسســات التدريــب بشــكل عــام، ومــن 
ــر  ــورة أكث ــا بص ــات أهدافه ــق للمؤسس ــي حتق ــم فه ث

مرونــة وختتــرص اجلهــد والوقــت واملــال.
:)Blackboard( 3. أمهية نظام

أشــارت دراســات عــدة مثــل: )أبــو خطــوة، 2٠13، 

ــوي، 2٠1٠( إىل  ــي وزراع، 2٠12، املوس ــد املعط عب
ــام يــأيت: ــة نظــام) Blackboard( تتمثــل في أن أمهي

حتســني نوعيــة املــواد التدريبيــة وإتاحتهــا بصــورة • 
إلكرتونيــة، يســهل تداوهلــا وتطويرهــا باســتمرار.

إتاحــة فــرص التعليــم والتدريــب يف أوقــات • 
متعــددة لتناســب املتدربــني، وبــدون قيــود مكانيــة 

ــة. أو زماني
توفــري بيئــة تدريبيــة أكثــر إثــارة لالهتــامم، وأكثــر • 

حتفيــزًا وفاعليــة.
وقــت •  واختصــار  التدريــب،  تكلفــة  تقليــل 

املتدربــني. كفــاءة  ورفــع  التدريــب، 
أدوات •  يف  املمثلــة  اإلنرتنــت  تقنيــات  تقديــم 

ــن  ــري املتزام ــم غ ــن وأدوات التعلي ــم املتزام التعلي
يف الربنامــج التدريبــي.

ينشــئ التدريــب اإللكــرتوين عالقــة تفاعليــة بــني • 
املتدربــني واملدربــني.

إتاحــة الفرصــة للمــرأة لتوســيع مداركهــا وتنميــة • 
مهاراهتــا تقديــرًا لظــروف مســكنها والتنقــل.

نظــام    بــأن  القــول  يمكــن  ســبق  مــا  ضــوء  ويف 
)Blackboard( حتقــق العديــد مــن الفوائــد منهــا: 
إكســاب املعلمــة املعــارف واخلــربات العلميــة والتقنيــة 
ــة،  ــة التعليمي ــن إدارة العملي ــن حس ــا م ــي متكنه الت
ــدرة  ــرار، والق ــاذ الق ــىل اخت ــدرة ع ــا الق ــد لدهي يول
عــيل التغيــري وحــل املشــكالت والتغلــب عليهــا، 
وإدارة الصــف الــدراس بشــكل جيــد، والقــدرة عــىل 
ــرة  ــل مبتك ــق عم ــدة وطرائ ــكار جدي ــتخدام  أف اس
تســاهم يف تطويــر األداء، ومــن ثــم تكــون أكثــر 
فعاليــة وإنتاجيــة للقيــام باألنشــطة واألعــامل املتنوعــة 

ــة. ــداف الروض ــق أه لتحقي
:)Blackboard( 4. أنواع التدريب عرب أنظمة

 Blackboard  ــام ــرب نظ ــب ع ــان للتدري ــد نوع يوج
ــا:  مه
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أســلوب  املتزامــن:  هــو  اإللكــرتوين  التدريــب  أ. 
تدريبــي عــرب الشــبكة يســتدعي وجــود أطــراف 
عمليــة التدريــب يف الوقــت نفســه، يف أماكــن متباعــدة 
أو متقاربــة؛ وهــذا النمــط مــن التفاعــل يســاعد 
املتــدرب عــىل حــل املشــكالت املعقــدة التــي تتطلــب 
ــه  ــت نفس ــر يف الوق ــرف اآلخ ــاهدة الط ــتامع ومش اس
وحماولــة تقليــده أو االسرتشــاد بــه كنمــوذج معيــاري 

 (Lee. 2010).  للتعلــم
وهــو التدريــب باالتصــال املبــارش Online الــذي 
ــد  ــني يف آن واح ــدرب واملتدرب ــد امل ــىل تواج ــوم ع يق
ــف  ــر او اهلات ــال كالكمبيوت ــيلة اتص ــتخدمني وس مس
النقــال إلحــداث االتصــال الصــويت املبــارش فيــام 
بينهــم عــرب الوســائط املتعــددة. ومــن مميزاتــه التواصل 
الفــوري بــني املتحدثــني، ومــن عيوبــه افتقــار البعــض 
ــق  ــت فائ ــبة وانرتن ــة مناس ــزة إلكرتوني ــالك أجه المت
الرسعــة. ومــن أهــم أدوات هــذا التدريــب: املحادثــة، 
ــوح  ــو، والل ــرات الفيدي ــة، ومؤمت ــرات الصوتي واملؤمت

األبيــض )الكســباين، 2٠1٠، ص. 163(.
وهــو  املتزامــن:   غــري  اإللكــرتوين  التدريــب  ب. 
ــاج  ــذي ال حيت ــارش ال ــري املب ــال غ ــب باالتص التدري
ــزة  ــام أجه ــه أم ــت ذات ــني يف الوق ــود املتدرب إىل وج
الكمبيوتــر؛ إلجــراء النقــاش و املحادثــة. ومــن مميزاتــه 
إمكانيــة الوصــول إىل املــادة التدريبيــة يف أي وقــت ويف 
ــة  ــات التكنولوجي ــب اإلمكان ــىل حس ــكان وع أي م
املتوفــرة لديــه، واإلطــالع عــىل املــواد والرجــوع إليهــا 
ــباين، 2٠1٠، ص. 163(. ــر. )الكس ــزم األم ــام ل كل

ــوع مــن التدريــب  ــه هــذا الن ــز ب ولعــل أهــم مــا يتمي
أنــه يعطــي الفرصــة ملــا يســمي "بالالتقيــد اجلغــرايف" 
التدريــب  يف  يشــرتك  حيــث  التدريــب،  لعمليــة 
العديــد مــن املتدربــني مــن أماكــن ومناطــق جغرافيــة 
ــدد،  ــت حم ــد بوق ــه ال يتقي ــام أن ــاق. ك ــعة النط واس
حســب  بالتدريــب  للمتدربــني  يســمح  حيــث 

ــط  ــذا النم ــدف ه ــة. وهي ــم الزمني ــم وخططه رغبته
مــن التدريــب إىل توفــري فرصــة للتعلــم الفــردي 
املــدرب  تواجــد  يتطلــب  ال  الــذي  والتشــاركي 
 (Lee, 2010). الوقــت   نفــس  يف  واملتــدرب 
وممــا ســبق يمكــن اســتنتاج أن التدريــب املتزامــن 
ــث  ــه حدي ــرب توج ــت يعت ــرب اإلنرتن ــن ع ــري املتزام وغ
نســبيا، يســتخدم لتقديــم حمتــوى التدريــب األلكرتوين 
مــن خــالل اإلنرتنــت والشــبكات واحلاســبات اآلليــة، 
عــرب أنظمــة إلدارة حمتــوى التدريــب، والتفاعــل الــذي 
يتــم بــني املــدرب واملحتــوى واملتــدرب. كــام يمكن أن 
ــري  ــا أو غ ــا متزامن ــرتوين تدريب ــب االلك ــون التدري يك

ــا، أو مزجيــا منهــام. متزامن
 :)Blackboard( 5- خدمات وخصائص نظام

ومــن أبــرز اخلدمــات التــي تقدمهــا أنظمــة إدارة 
ــو العــال،  التعلــم كــام ذكرهــا: )الضالعــي، 2٠18؛ أب
2٠17؛ عبــد املجيــد، 2٠16؛ البــاليص، 2٠16؛ عبــد 
Epi- ؛ Soni, 20162٠15؛ خملــص، 2٠15؛  العزيــز،

gnosis, 2014؛McIntosh,  2014 ( فيــام يــيل:

ــن أ.  ــا م ــل معه ــهيل التعام ــومية لتس ــة رس واجه
خــالل الصــور والقوائــم وتغــري األلــوان حســب 

ــم.  ــة املعل رغب
ــجيل يف ب.  ــني التس ــح للمعلم ــث يتي ــجيل حي التس

ــارش  ــكل مب ــا بش ــة ومتابعته ــدروات التدريبي ال
ــة.  ــة املوضوع ــب اخلط بحس

ــام ج.  ــة نظ ــداد واجه ــم يف إع ــص والتحك التخصي
ــتخدمني.  ــالت املس ــب تفضي ــام يناس ــم ب التعل

وتعديلــه، د.  ونــرشه  املحتــوى  إنشــاء  ســهولة 
ــارحة  ــة ش ــود أمثل ــع وج ــه، م ــره، وختزين وتطوي

لــكل خطــوة مــن هــذه اخلطــوات. 
بــني ه.  املســتمر  والتواصــل  التفاعــل 

إرســال  خــالل  مــن  واملتــدرب  املــدرب 
النقــاش  وحلقــات  اإللكرتونيــة،  الرســائل 
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والتصويــت)Polling(، والبــث الصــويت واملرئــي 
.  (VideoStreaming)

ــم و.  ــة لتصمي ــول االفرتاضي ــاء الفص ــة إنش إمكاني
ــم.  ــس أو التقوي ــات التدري ــراءات عملي ــذ إج وتنفي

دعــم مواقــع التواصــل االجتامعــي حيــث يمكــن ز. 
ــال  ــبكات االتص ــرب ش ــة ع ــادة التدريبي ــرش امل ن

ــة.  املختلف
التغذيــة الراجعــة الفوريــة واملؤجلــة: لــكل جــزء ح. 

مــن العمــل، واطــالع أفــراد املجموعــة عــىل 
ــتها. ــن، ومناقش ــة لآخري ــة الراجع التغذي

زيــادة الدافعيــة للتدريــب عــن بعــد بــني املعلامت، ط. 
وزيــادة املشــاركة يف التعلم. 

ويف ضــوء مــا ســبق يعــد) Blackboard( مــن   
أهــم أنظمــة إدارة التعلــم االلكــرتوين عــرب اإلنرتنــت 
والتــي توفــر اتصــال متزامــن وغــري متزامــن، وتتيــح 
ــبكة  ــالل ش ــن خ ــتفيدين م ــال باملس ــل واالتص التفاع
اإلنرتنــت، حيــث يتواصل املعلمــني املتدربني بوســائط 
خمتلفــة )نــص، صــوت، صــورة، فيديــو( باإلضافــة إىل 
التواصــل باســتخدام اإليميــل أو مــن خــالل األدوات 
املتوفــرة كلوحــة املناقشــات أو الواجبــات وغريهــا. كام 
يســتطيع املعلــم إعــداد حمتــوى مقــررات حمــددة التــي 

ــذ. ــدم للتالمي ــل أن تق ــة قب يمكــن أن تكــون مكتمل
املحور الثاين: مهارات القرن احلادي والعرشين:

تعــد مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن رضورة 
ــة،  ــة واملهني ــريات التكنولوجي ــا املتغ ــة فرضته عرصي
املدرســية  البيئــة  يف  حيتاجوهنــا  املعلمــني  وأصبــح 
ينشــطوا بشــكل فاعــل وأكثــر  والوظيفيــة حتــى 
ــد  ــر عن ــف األم ــم، وال يتوق ــا ملهامهت ــازا وإنتاج إنج
ــا  ــا وإتقان ــكارا وإبداع ــر إبت ــوا أكث ــل يكون ــك ب ذل
ومعرفــة بــأدواره حتــى يتحقــق هلــم النجــاح الــالزم، 

ــتدامة. ــة املس ــات التنمي ــع متطلب ــى م ــام يتامش وي
وتكمــن أمهيــة تنميــة مهــارات القــرن احلــايل يف نقــاط 

عديــدة ذكرهــا كل مــن: )رزق، 2٠15، ص. 83(، 
)اهلويــش، 2٠18، ص. 25٤(:

إن الفــرد أصبــح جــزء مــن النظــام العاملــي املفتوح . 1
ممــا حيتــم عليــه امتــالك املزيــد مــن مهــارات 
التفكــري واإلبــداع، وهــو مــا حتققــه مهــارات 
ــرز  ــا تف ــث إهن ــن؛ حي ــادي والعرشي ــرن احل الق
إطــار منظــم يضمــن اندمــاج التالميــذ يف التعلــم 
داخــل القاعــات الدراســية، ويســاهم يف بنــاء 
ــادة،  ــكار والقي ــذ لالبت ــئ التالمي ــام هتي ــة، ك الثق

ــاة.  ــة يف احلي ــاركة بفاعلي ــك املش وكذل
أهنــا متكــن املعلــم مــن أداء وظائفــه بشــكل متقــن، . 2

وحــل مشــكالته بأســلوب علمــي، كــام تســاعده 
ــع  ــا بالواق ــية، وربطه ــج الدراس ــم املناه ــىل فه ع
املعــارص مــن أجــل تنميــة التفكــري، وبنــاء أفــكار 

جديــدة، ومواصلــة التعلــم مــدى احليــاة.
وحــل . 3 والفهــم  املعرفــة  مــن  املعلــم  متكــن 

واملعلومــات  االتصــاالت  وثقافــة  املشــكالت 
ــة  ــق والثقاف ــل يف فري ــادة والعم ــالم والقي واإلع
ــارات  ــة وامله ــة والتكنولوجي ــة واملعرفي املعلوماتي

احلياتيــة واملهنيــة والتعلــم الــذايت. 
ويتضــح ممــا ســبق أمهيــة األخــذ يف االعتبــار تضمــني 
برامــج  يف  والعرشيــن  احلــادي  القــرن  مهــارات 
اإلعــداد الرتبــوي للمعلــم، وكذلــك التدريــب عليهــا 
أثنــاء اخلدمــة الكتســاهبا وتنميتهــا، نظــرا ألهنــا تســاهم 
ــد  ــا، وتزي ــري العلي ــارات التفك ــم مله ــالك املعل يف امت
مــن ثقافتــه املعلوماتيــة، وحتقــق لــه االتصــال الفعــال، 
ــه  ــؤولياته، وتعين ــق يف مس ــن التواف ــا م ــدث نوع وحت
ــاعده  ــة، وتس ــة واحلياتي ــكالته العملي ــل مش ــىل ح ع
عــىل إدارة فــن التعليــم بصــورة إجيابيــة لصالــح 

ــم. املتعل
ــت  ــي تناول ــات الت ــددت التصنيف ــت وتع ــد تنوع وق
ــات  ــا ملعطي ــن وفًق ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــت  ــي قام ــات الت ــوع اجله ــا لتن ــايل، ووفًق ــرص احل الع
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بتصنيفهــا، مــع مالحظــة أن مجيعهــا تشــمل مهــارات 
ــة اســتمرار الفــرد بالتعلــم مــدى  وســامت تؤكــد أمهي
ــاركة  ــاة واملش ــل واحلي ــىل العم ــاعدة ع ــاة، للمس احلي
 (Scott, 2015, p.2) املجتمعيــة. وقــد أشــار ســكوت
إىل عــدم وجــود اتفــاق حمــدد لتصنيــف املهــارات، إال 
ــن  ــره م ــم تطوي ــذي ت ــياق ال ــد للس ــا مفي أن كل منه

ــه.  أجل
ملبــورن  جامعــة  يف  األبحــاث  مركــز  أوضــح 
ــد  ــم يف كوينزالن ــج والتقيي ــة املناه ــة هيئ ــب وثيق حس
(QCAA, 2015, p. 21) أن املهــارات التــي اعتمدهتــا 

ــادي  ــرن احل ــارات الق ــل مه ــن أج ــة م ــة الرشاك مجعي
والعرشيــن تتمثــل يف )حــل املشــكالت، والتفكــري 
واالبتــكار،  واإلبــداع  القــرار،  واختــاذ  النقــدي، 
ــة،  ــة املعلوماتي ــو األمي ــاون، وحم ــاالت، والتع واالتص
ومفاهيــم  وعمليــات  اإلعالميــة،  األميــة  وحمــو 
واملبــادرة  واالتصــاالت،  املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــف،  ــىل التكي ــدرة ع ــة والق ــذايت، واملرون ــه ال والتوجي
واإلنتاجيــة  والثقافــات،  االجتامعيــة  واملهــارات 

واملســؤولية(.  والقيــادة  واملســاءلة، 
املهــارات   )32 ص.   ،2٠19( العمــري  ويلخــص 
الالزمــة هلــذا القــرن والتــي يتعــني عــىل املعلــم 

اآليت:  يف  امتالكهــا 
ــىل  ــب ع ــا التدري ــد هب ــق: ويقص ــؤولية والتواف أ( املس
العمــل  مــكان  يف  الشــخصية  واملســؤولية  املرونــة 

الشــخيص والبيئــة االجتامعيــة.
ب( مهــارات التواصــل واالتصــال: ويقصــد هبــا 
فهــم وإدارة وإجيــاد تواصــل شــفوي وكتــايب ومتعــدد 

ــة. ــياقات خمتلف ــال وبس ــائط فع الوس
ــارات  ــن مه ــري: تتضم ــول الفك ــداع والفض ج( اإلب

ــد.  ــي والناق ــري اإلبداع ــل التفك مث
ــل  ــا حتلي ــد هب ــات: ويقص ــة املعلوم ــارات ثقاف د( مه

املعلومــات مــن  وإدارة ودمــج وتقويــم وتكويــن 
مصــادر متنوعــة.

إىل  والتعاونيــة: وتشــري  االجتامعيــة  املهــارات  هـــ( 
ــدرة  ــق، والق ــن الفري ــي ضم ــل اجلامع ــار العم إظه
ــؤوليات  ــع األدوار واملس ــف م ــم والتكي ــىل التحك ع
املتعــددة، والعمــل بنجــاح مــع األخريــن، والتدريــب 
عــىل التعاطــف واحــرتام وجهــات النظــر واآلراء 

ــة. املختلف
ــد  ــن التحدي ــكلة: تتضم ــد املش ــىل حتدي ــدرة ع و( الق
الدقيــق للمشــكلة وأبعادهــا واقــرتاح اإلجــراءات 

ــل.   ــتنباط والتحلي ــكلة واالس ــل املش ــة حل الالزم
يف  للتكنولوجيــا  الدوليــة  اجلمعيــة  وحــددت 
التعليــم(ISTE, 2013)  جمموعــة مــن املهــارات املهمــة 
ــارات  ــص يف امله ــن، تتلخ ــادي والعرشي ــرن احل يف الق

:(Suto, 2013, pp. 4-7) اآلتيــة 
 مهــارات اإلبــداع واالبتــكار: وتتضمــن مهــارات 
وإنتاجهــا  املعرفــة  بنــاء  يف  اإلبداعــي  التفكــري 
ــائل  ــتخدام وس ــات باس ــات واملنتج ــر العملي وتطوي

التكنولوجيــا. 
 مهــارات االتصــال والتعــاون: وتشــري إىل توظيف • 

ــل  ــة للتواص ــالم الرقمي ــال واإلع ــائل االتص وس
والعمــل والتعلــم التعــاوين. 

 مهــارات البحــوث وتدفــق املعلومــات: وتتضمــن • 
اســتخدام األدوات التكنولوجيــة يف مجــع وتقويــم 

املعلومــات واســتخدامها. 
املشــكالت •  وحــل  الناقــد  التفكــري  مهــارات   

واختــاذ القــرارات: ويقصــد هبــا مهــارات التفكــري 
املشــاريع،  وإدارة  وإجــراء  التخطيــط  الناقــد 
ــة،  ــرارات الناجح ــاذ الق ــكالت واخت ــل املش وح
باســتخدام األدوات واملــوارد الرقميــة املناســبة. 

 مهــارات املواطنــة الرقميــة: تتضمــن فهــم القضايا • 
بالتكنولوجيــا  املتعلقــة  واملجتمعيــة  الثقافيــة 
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ــم  ــي القوي ــوين واألخالق ــلوك القان ــة الس وممارس
ــا.  ــذه القضاي ــط هب املرتب

التكنولوجيــا: •  ومفاهيــم  عمليــات  مهــارات   
ــا  ــا ونظمه ــليم للتكنولوجي ــم الس ــن الفه تتضم

وعملياهتــا.
ــاميل  ــم الش ــوي لإلقلي ــرب الرتب ــف املخت وصن  
 NCREL,) ــة ــدة األمريكي ــات املتح ــزي بالوالي املرك
ــع  ــن يف أرب ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق 2003) مه

جمــاالت رئيســة، هــي: 
 •Digital Age Lit- :مهــارات العــر الرقمــي 

eracy Skills وتعنــي القــدرة عــىل اســتخدام 

ــال  ــا وأدوات االتص ــائل التكنولوجي ــادر وس مص
ــا  ــات وإنتاجه ــول إىل املعلوم ــبكات للوص والش
ــة  ــارات الثقاف ــمل: مه ــا، وتش ــا وتقويمه وإدارهت
األساســية والعلميــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة 
واملعلوماتيــة، وفهــم الثقافــات املتعــددة والوعــي 

ــوين.  الك
 •Creative Think- ــي ــري اإلبداع ــارات التفك :مه

ing Skills  وتشــمل مهــارات التفكــري العليــا 

ــكار.  ــذايت واالبت ــه ال ــف والتوجي والتكي
 •Effective Com-: مهــارات االتصــال الفعــال 

munication Skills وتشــمل مهــارات العمــل 

ــؤولية  ــخصية واملس ــني ش ــارات الب ــق وامله يف فري
ــىل.  ــال التفاع ــخصية واالتص ــة والش االجتامعي

 •High productivi- ــة  ــة العالي ــارات اإلنتاجي :مه
ــط واإلدارة  ــارات التخطي ــمل مه ty Skills وتش

لــألدوات  الفعــال  واالســتخدام  والتنظيــم 
والتقنيــة يف العــامل الواقعــي. 

ويف ضــوء مــا ســبق يتضــح للباحثــة تعــدد تصنيفــات 
ــك  ــع ذل ــن، ويرج ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
التعــدد إىل كثــرة تلــك املهــارات واختــالف وجهــات 
نظــر الباحثــني يف حتديدهــا وفــق املتغــريات املتالحقــة. 
ــار  ــة التصنيــف الســابق ، ويرجــع اختي ــى الباحث وتتبن

ــمولية املهــارات  ــف نظــرا لش ــة هلــذا التصني الباحث
ــام وأدوار  ــع مه ــه م ــف، وتوافق ــذا التصني ــة هل املكون
بشــكل  واتصالــه  األطفــال،  ريــاض  معلــامت 
ــام أن  ــا، ك ــاقه معه ــم واتس ــف التعل ــع مواق ــارش م مب
معلــامت ريــاض األطفــال يف عــرص االنفجــار املعــريف 
ــك  ــة تل ــا لتنمي ــد احتياج ــن أش ــي أصبح والتكنولوج
ــامت  ــاف املعل ــن أن اتص ــاًل ع ــن، فض ــارات لدهي امله
ــاءة  ــن الكف ــد م ــا يزي ــاهبن هل ــارات واكتس ــك امله بتل
ــل  ــي داخ ــن املهن ــن أدائه ــن م ــن، وحيس ــة هل اإلنتاجي
ــرى، ويف  ــن األخ ــل مهاراهت ــة ويصق ــات الروض قاع
ــع األســباب واملــربرات الســابقة اعتمــدت  ضــوء مجي
ــاء قائمــة مهــارات  الباحثــة عــىل هــذا التصنيــف يف بن
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت ريــاض األطفــال.

سامت معلم القرن احلادي والعرشين:
ــام  ــامت في ــك الس ــري (Palmer, 2015) تل ــح بامل أوض

يــيل: 
أ( بنــاء صــف مرتكــز عــىل املتعلــم والتدريــس التفريد: 
ــس  ــات أو التدري ــني املعلوم ــااًل لتلق ــاك جم ــد هن مل يع
ــع، حيــث  ــم اجلمي ــوى واحــد يالئ وفــق أســلوب حمت
وحاجــات  وأهــداف  شــخصيات  للمتعلمــني  إن 

ــرد. ــس متف ــم تدري ــب تقدي ــا يتطل ــة، مم خمتلف
ب( بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة الشــخصية: مــن خــالل 
لتوظيــف  للمعلمــني  الفــرص  وإتاحــة  تشــجيع 
األدوات التكنولوجيــة املتاحــة يف إنتــاج مدونــات، 
ــة  ــة إبداعي ــص رقمي ــات، قص ــك، فيديوه إنفوجرافي

ــن.  ــع اآلخري ــاركتها م ومش
ج( التعــاون: وذلــك عــن طريــق إنتــاج املصــادر 
والعــروض واملرشوعــات الرقميــة بالتعــاون بــني 
املعلمــني اآلخريــن جلعــل بيئــة التعلــم شــبيهه بالواقع. 
ــن  ــات: يمك ــىل املرشوع ــم ع ــم القائ ــم التعل د( دع
املعلمــني الوصــول إىل العديــد مــن املصــادر عــرب 
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ــا  ــكان؛ مم ــرباء يف أي م ــع اخل ــل م ــت والتعام اإلنرتن
ــاريعهم. ــكار مش ــم ابت ــح هل يتي

ــم  ــىل املعل ــني ع ــة: يتع ــا احلديث هـــ( إدارة التكنولوجي
للوســائط  املناســب  االســتخدام  آليــات  تصميــم 
ــرشه.  ــي ون ــوى تعليم ــاج حمت ــة إنت ــة وكيفي االجتامعي
ومشــاركته مــع األخريــن؛ ممــا يســاعد عــىل بنــاء 

التالميــذ. شــخصيات 
و( االبتــكار: مــن خــالل قيــام املعلــم باســتخدام 
أســاليب تدريــس مل تطبــق مــن قبــل، مثــل التدريــس 

باســتخدام الشــبكات االجتامعيــة. 
ــل  ــات جيع ــور التقني ــرا لتط ــم: نظ ــتمرارية التعل ز( اس

ــذ. ــم املســتمر أمــر أســاس للتالمي التعل
ويتضــح ممــا ســبق أن املهــارات الســابق ذكرهــا 
إذا  متعــددة  وســامت  خصائــص  املعلمــة  تكســب 
مــا امتلكــت القــدرة واملبــادرة نحــو االســتحواذ 
ــكل  ــاعدها بش ــا يس ــو م ــارات، وه ــذه امله ــىل ه ع
ــريات  ــة التغ ــو مواكب ــا نح ــح يف انطالقه ــري وواض كب
املتالحقــة، ويســاعدها عــىل أداء أدوارهــا املســتقبلية يف 
ظــل مــا تنتهجــة اململكــة حاليــا مــن سياســة النظــر إىل 
املســتقبل ومواكبــة أحداثــه وتغرياتــه، فتتحــول بذلــك 
ــذي  ــر ال ــو األم ــرة وه ــدة إىل مبتك ــن مرش ــة م املعلم
ــتكون مطالبــة بــه يف املســتقبل القريــب، وعليــه  س
يمكــن القــول أن امتالكهــا لتلــك املهــارات ســيمكنها 
مــن أداء األدوار املســتقبلية التــي ســيتطلب منهــا 

ــا. ــا الحق ــام هب القي
املحور الثالث: الدراسات السابقة:

يتــم عــرض الدراســات الســابقة وفــق متغــريي 
ــدث  ــدم إىل األح ــن األق ــي م ــب زمن ــة وبرتتي الدراس

ــايل: كالت

إدارة  نظــام  بمتغــري  الصلــة  ذات  الدراســات  أوال: 
:)Blackboard( اإللكــرتوين  التعلــم 

إىل   )2٠17( والعامــر  الدســامين  دراســة  هدفــت 
اســتيضاح جتربــة جامعــة امللــك ســعود يف تطبيــق 
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة Blackboard م تقني
التدريــس بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض، وتكونــت 
العينــة مــن )27( عضــو، ومتثلــت األداة يف االســتبانة، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وكانــت 
ــة  ــة بدرج ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــج موافق ــرز النتائ أب
ــة  ــامط اســتخدام أعضــاء هيئ ــرية عــىل ســتة مــن أن كب
التدريــس لنظــام إدارة التعلــم )Blackboard( ومجيعها 

ــوى. ــع املحت ــارضات ورف ــم املح ــار تقدي يف إط
ــح )2٠18( إىل  ــويدان والرمي ــة س ــت دراس ــام هدف ك
التعــرف عــىل أثــر برنامــج تدريبــي مقــرتح قائــم عــىل 
ــتخدام  ــارات اس ــض مه ــة بع ــج لتنمي ــم املدم التعلي
نظــم إدارة التعلــم Blackboard ملعلــامت التعليــم 
ــىل  ــامد ع ــعودية، باالعت ــة الس ــة العربي ــام يف اململك الع
ــي.  ــبه التجريب ــج ش ــيل واملنه ــي التحلي ــج الوصف املنه
وجــاءت األدوات متمثلــة يف اختبــار حتصيــيل لقيــاس 
ــب  ــاس اجلان ــة لقي ــة مالحظ ــريف، وبطاق ــب املع اجلان
اجلانــب  لقيــاس  منتــج  تقييــم  وبطاقــة  األدائــي 
األدائــي، وتــم تطبيقهــم عــىل عينــة مكونــة مــن )36( 
ــدارس  ــة يف امل ــة الثانوي ــامت املرحل ــن معل ــة م معلم
احلكوميــة يف مدينــة الريــاض. وقــد خلصــت الدراســة 
لعــدة نتائــج ومنهــا، وجــود فــرق دال إحصائيــًا 
ــة  ــامت املجموع ــات معل ــب درج ــطي رت ــني متوس ب
التجريبيــة والضابطــة يف بطاقــة املالحظــة وبطاقــة 
ــم  ــم إدارة التعل ــتخدام نظ ــارات اس ــج مله ــم املنت تقيي

Blackboard لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

ــع  ــة واق ــهري )2٠18(معرف ــة الش ــت دراس وحاول
اســتخدام الطــالب معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة لنظــام 
كليــة  يف   )Blackboard( اإللكــرتوين  التعلــم  إدارة 
الرتبيــة بجامعــة امللــك خالــد، واســتخدمت الدراســة 
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 )51( املشــاركني  عــدد  وبلــغ  الوصفــي،  املنهــج 
طالبــا. وكانــت أداة الدراســة اســتبانة. وخلصــت 
Black-  الدراســة إىل قائمــة باملهــام يتيحهــا نظــام
board مصنفــة بحســب االســتخدام إىل ثــالث فئــات 

ــام  ــن امله ــادر(. م ــط، ون ــال، ومتوس ــتخدام ع )اس
ــىل  ــالع ع ــم: االط ــتخدام الدائ ــت باالس ــي حظي الت
ــرر.  ــات املق ــوى، ودرج ــات، وحمت ــات، وتنبيه إعالن
ــي  ــام الت ــم امله ــا أه ــات. أم ــليم الواجب ــة إىل تس إضاف
حظيــت باالســتخدام املتوســط فكانــت االطــالع 
املقــرر،  ومصطلحــات  وخمطــط،  توصيــف،  عــىل 
واالطــالع عــىل معلومــات أســتاذ املقــرر، واملشــاركة 
يف منتــدى املقــرر، وأداء االختبــارات اإللكرتونيــة، 
ــي  ــام الت ــرز امله ــا أب ــائل. أم ــتالم الرس ــال واس وإرس
حظيــت باالســتخدام النــادر فكانــت إنشــاء املدونــات 
واســتخدام  خالهلــا،  مــن  واملشــاركة  واليوميــات 

ــن. ــرت العناوي ــم ودف التقوي
ــورات  ــة Al-Nofaie )2٠2٠( تص ــتقصت دراس واس
طــالب اجلامعــات الســعودية جتــاه التعليــم االفــرتايض 
عــرب  Blackboard أثنــاء جائحــة COVID-19 ، وقــد 
اســتقصت الباحثــة آراء )25( طالبــًا مــن املتخصصــني 
ــت  ــام حلل ــف، ك ــة الطائ ــة بجامع ــة اإلنجليزي يف اللغ
ســجالهتم التعليميــة أثنــاء التعلــم املتزامــن مــن 
خــالل Blackboard خــالل جائحة كورونــا، وقارنتها 
ــت  ــة، وخلص ــل اجلائح ــة قب ــجالهتم التعليمي ــع س م
نتائــج الدراســة إىل أن نتائــج ســجالهتم الســابقة كانت 
أفضــل، كذلــك أظهــر الطــالب تفضيــاًل لبيئــة التعلــم 
ــا،  ــبب مرونته ــة بس ــة املتزامن ــىل البيئ ــة ع ــري املتزامن غ
ــس  ــرتايض لي ــم االف ــىل أن التعل ــة ع ــدت الدراس وأك

ــا للطــالب. ــاًم جذاًب دائ
باستكشــاف   )2٠21(  Khafaga دراســة  وقامــت 
مــدى مســامهة) Blackboard( مــن قبــل معلمــي 
ــاء  ــعودية أثن ــة يف الس ــة أجنبي ــة كلغ ــة اإلنجليزي اللغ
ــني  ــتخدام أدات ــم اس ــة COVID-19. ت ــة جائح أزم

ــتبيانات  ــي االس ــات: األوىل ه ــع البيان ــني جلم منهجيت
الطــالب  مواقــف  تصــور  الختبــار  اإللكرتونيــة 
واملعلمــني جتــاه اســتخدام Blackboard  يف عمليــة 
ــت  ــة أجري ــي مقابل ــة ه ــس ؛ والثاني ــم / التدري التعل
ــون إىل 5  ــس ينتم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــع 29 م م
Black- ــتخدام ــأن اس ــة بش ــعودية خمتلف ــات س  جامع
ــة  ــررات اجلامعي ــس املق ــة لتدري ــة رقمي board كمنص

املختلفــة. كشــفت النتائــج أنــه عــىل الرغــم مــن 
التحديــات التــي تواجــه كل مــن الطــالب واملعلمــني 
 Blackboard  ــرب ــم ع ــم والتعلي ــة التعل يف إدارة عملي
COVID-19 ، والتــي ُتعــزى  Collaborate وســط 

إىل بعــض األســباب التقنيــة واألكاديميــة ، فــإن هــذه 
ــج  ــة لنتائ ــدة وموصل ــا مفي ــت أهن ــة تثب ــة الرقمي املنص

تعليمية أفضل. 
ثانيــا: الدراســات ذات الصلــة بمتغــري مهــارات القــرن 

احلــادي والعرشيــن:
هدفــت دراســة احلطيبــي )2٠18( إىل تقويــم االداءات 
ــىل  ــطة ع ــة املتوس ــوم باملرحل ــي العل ــية ملعلم التدريس
ضــوء مهــارات القــرن احلــادي والعرشين، وتــم إعداد 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــة بمه ــا قائم ــث ومه أدايت البح
احلــادي  القــرن  "مهــارات  واســتبانة  والعرشيــن، 
والعرشيــن لــدى معلمــي العلــوم" التــي كونــت مــن 
)65( مفــردة قســمت إىل مخــس اســتجابات وهــى 
)مهمــة بدرجــة شــديدة جــدا - مهمــة بدرجــة شــديدة 
- متوســطة األمهيــة - منخفضــة األمهيــة - منخفضــة 
ــارات  ــاور )مه ــة حم ــت أربع ــدا(، وتضمن ــة ج األمهي
التشــاركية،  املهــارات  واســتخدامها،  الكمبيوتــر 
وبينــت  التفكــري(،  مهــارات  التواصــل،  مهــارات 
ــس  ــني أداءات تدري ــىل حتس ــج رضورة العمــل ع النتائ
معلمــي العلــوم باملرحلــة املتوســطة بــام يتناســب مــع 

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
وفرينانــدو  وبــرون  وشــو  وودز  دراســة  وقامــت 
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 )2٠19(  Woods, Cho; Bruhn, & Fernando

ــارات  ــني مله ــات املعلم ــني تصنيف ــة ب ــص العالق بفح
، والفضــول  )املثابــرة  احلــادي والعرشيــن  القــرن 
واإلدراك(   ، واالســتيعايب  اخلارجــي  والتأثــري   ،
ــم  ــاس تقيي ــرب مقي ــة ع ــى الثانوي ــة وحت ــن الروض م
 Eaves & Woods-Groves,) البــرشي:  الســلوك 
ــت  ــالب. تكون ــتبيان أداء الط ــة إىل اس 2011) باالضاف

ــال  ــاض األطف ــن ري ــم م ــن )ن = 96( معل ــة م العين
وحتــى الصــف 11 بتقييــم الطــالب. كشــفت النتائــج 
احلــادي  القــرن  ملهــارات  املعلمــني  تصنيفــات  أن 
ــيل:  ــام ي ــة ب ــت مرتبط ــالب كان ــدى الط ــن  ل والعرشي
)أ( املثابــرة مــع مشــاكل الســلوك، واألداء األكاديمــي 
، والغيــاب ؛ )ب( الفضــول مــع األعــراض العاطفيــة؛ 
ــلوك واألداء  ــاكل الس ــىل مش ــي ع ــري اخلارج )ج( التأث
األكاديمــي؛ )د( اســتيعاب التأثريات العاطفيــة واألداء 
ــي. ــع األداء األكاديم ــي ، و )هـــ( اإلدراك م األكاديم
وحددت دراســة الغامدي والناجــم )2٠2٠(  مهارات 
ــادي  ــرن احل ــرة يف الق ــة املبك ــة الطفول ــة مرحل معلم
ــي  ــارات معلم ــم مه ــن أه ــق م ــن، والتحق والعرشي
الصفــوف األوليــة، وقــد اســتخدمت الباحثتــان منهــج 
Del-)  الدراســات املســتقبلية مــن خــالل طريقــة دلفــي
ــن )17(  ــة م ــة الدراس ــت عين phi Method). وتكون

ــم  ــال تعلي ــات يف جم ــريات املتخصص ــن اخلب ــرية م خب
ــة  ــج الدراس ــاءت نتائ ــرة. وج ــة املبك ــة الطفول مرحل
ــارات  ــة امله ــص أمهي ــام خي ــالث في ــا الث ــد جوالهت بع
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــم يف الق ــة للمعل املتوقع
وجهــه نظــر اخلبــريات حســب الرتتيــب التــايل: مهــارة 
دعــم االقتصــاد املعــريف بمعــدل )٤.91(، وإدارة فــن 
ــارات  ــة امله ــا تنمي ــدل )٤.79(، تاله ــس بمع التدري
ــة بمعــدل )٤.7٠( ثــم إدارة منظومــة التقويــم  احلياتي
ــري  ــارات التفك ــة مه ــارة تنمي ــدل )٤.5٠(، ومه بمع

ــدل )3٤.٤(. ــا بمع العلي
تقويــم  إىل   )2٠21( الرويــس  دراســة  وهدفــت 

مســتوى املامرســات التدريســية يف ضــوء مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت الصفــوف األوليــة 
بمدينــة الريــاض. تــم توظيــف املنهــج الوصفــي 
ــت  ــة. وتكون ــة املالحظ ــىل بطاق ــامد ع ــحي باالعت املس
معلــامت  مــن  معلمــة   )5٠( مــن  البحــث  عينــة 
ــرت  ــة. وأظه ــة االبتدائي ــة للمرحل ــوف األولي الصف
ــامت  ــية ملعل ــات التدريس ــتوى املامرس ــج أن مس النتائ
الصفــوف األوليــة بمدينــة الريــاض يف ضــوء مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن كان متوســطا بشــكل عــام.
ــة  ــاس درج ــاة )2٠21( قي ــو عب ــة أب ــت دراس وحاول
ــرن  ــارات الق ــال مله ــاض األطف ــامت ري ــة معل ممارس
الواحــد والعرشيــن مــع طفــل الروضــة يف ضــوء رؤيــة 
اململكــة 2٠3٠ مــن وجهــة نظرهــم، وقــد اســتخدمت 
ــتبانة  ــق اس ــيل بتطبي ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه الدراس
عــىل عــدد )236( معلمــة مــن معلــامت ريــاض 
األطفــال احلكوميــة بمدينــة الريــاض. وقــد توصلــت 
الدراســة إىل أن معلــامت ريــاض األطفــال بمدينــة 
الريــاض يامرســن مهــارات القــرن الواحــد والعرشيــن 
ــة 2٠3٠  ــة اململك ــل رؤي ــة يف ظ ــل الروض ــع طف م
مــن وجهــة نظرهــم، وذلــك بمتوســط عــام )3.8(، 

ــة. ــر مرتفع ــة تقدي وبدرج
أوجــه الشــبه واالختــالف واالســتفادة مــن الدراســات 

: بقة لسا ا
يتبــني مــن اســتعراض الدراســات أهنــا اهتمــت بنظــام 
  )Blackboard (ــام ــرب نظ ــرتوين ع ــم اإللك إدارة التعل
ــات  ــدى فئ ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ومه
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــني، وأعض ــا: املعلم ــددة منه متع
وطــالب اجلامعــات، ومجيعهــا دراســات اســتخدمت 
ــي  ــة الت ــة احلالي ــالف الدراس ــي، بخ ــج الوصف املنه
اســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، كــام تنوعــت 
ــتبيانات  ــني اس ــا ب ــتخدامها م ــم اس ــي ت األدوات الت

ــات. ــع املعلوم ــس جلم ومقايي
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وختتلــف الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يف 
حدودهــا املكانيــة املتمثلــة يف مدينــة املجمعــة باململكــة 
ــي  ــا املوضوع ــك يف حده ــعودية ، وكذل ــة الس العربي
ــم  ــج قائ ــة برنام ــاس فاعلي ــاء وقي ــاول بن ــذي يتن ال
 )Blackboard( ــرتوين ــم اإللك ــام إدارة التعل ــىل نظ ع
ــن  ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــض مه ــة بع يف تنمي
ــة  ــة املجمع ــال يف مدين ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــه أي  ــا مل تتناول ــو م ــعودية، وه ــة الس ــة العربي باململك

ــابقة. ــات الس ــن الدراس م
الدراســات  مــن  احلاليــة  الدراســة  أفــادت  وقــد 
الســابقة يف حتديــد مشــكلة الدراســة، وإعــداد أدبياهتــا، 
ــري  ــك تفس ــات، وكذل ــع املعلوم ــاء أدوات مج ويف بن

ــا. ــج ومقارنته النتائ
منهج الدراسة:

التجريبــي،  شــبه  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
املجموعــة  ذي  التصميــم  عــىل  فيهــا  واعتمــدت 
القبــيل  القيــاس  باســتخدام  الواحــدة  التجريبيــة 
ــي  ــج التدريب ــة الربنام ــن فاعلي ــد م ــدي؛ للتأك والبع
Black- ــرتوين  ــم االلك ــام إدارة التعل ــم عــىل نظ )القائ
board( يف تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي 

والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، وبذلــك 
يشــتمل التصميــم التجريبــي للدراســة عــىل املتغــريات 

ــة:  التالي
أ ـ املتغــري املســتقل )الربنامــج القائــم عــىل نظــام إدارة 

.))Blackboard( ــرتوين ــم االلك التعل
احلــادي  القــرن  )مهــارات  التابــع  املتغــري  ـ  ب 

. ) يــن لعرش ا و
جمتمع وعينة الدراسة:

ــاض  ــامت ري ــع معل ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم تك
العربيــة  باململكــة  املجمعــة  بمدينــة  األطفــال 
عــىل  احلاليــة  الدراســة  واعتمــدت  الســعودية، 
ــث(  ــة البح ــال )عين ــاض األطف ــامت ري ــار معل اختي

بالطريقــة القصديــة البالــغ عددهــن )٤7( معلمــة 
ريــاض أطفــال، مــن إحــدى الروضــات )احلكوميــة، 
إلدارة  التابعــة  االجتامعيــة(  والتنميــة  واألهليــة، 
التعليــم بمدينــة املجمعــة باململكــة العربيــة الســعودية 
للعــام الــدراس 1٤٤1/1٤٤٠هـــ، والبالــغ عددهــن 
العينــة مــن خرجيــات  أفــراد  )18( روضــة، وكل 
ــن  ــال، ولدهي ــاض األطف ــامت ري ــداد معل ــام إع أقس
خــربة يف جمــال العمــل ال تقــل عــن 3 ســنوات. وتــربر 
الباحثــة اختيارهــا للعينــة القصديــة أهنــا متثــل أساســًا 
حــرًا للباحثــة الختيــار العينــة حســب طبيعــة بحثهــا، 
فضــاًل عــن كوهنــا توفــر صفــات حمــددة يف مفــردات 
ــة مــن  ــة إىل أهنــا متكــن الباحث جمتمــع الدراســة، إضاف

ــة. ــتهدفه الدراس ــا تس ــًا مل ــا طبق أخذه
أدوات الدراسة:

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة األدوات اآلتية:
أ. أدوات املعاجلة التجريبية:

قائمــة مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد • 
ــداد  ــاض األطفال.)إع ــامت ري ــدى معل ــا ل تنميته

الباحثــة(
ــام •  ــىل نظ ــم ع ــرتح القائ ــي املق ــج التدريب الربنام

ــة  ــرتوين )Blackboard( لتنمي ــم االلك إدارة التعل
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــة( ــداد الباحث ــال.    )إع ــاض األطف ــامت ري معل
ب. أدوات القياس:

اختبــار حتصيــيل لقيــاس اجلانــب املعــريف ملهــارات • 
القــرن احلــادي والعرشيــن )إعــداد الباحثــة(.

وفيام ييل عرض تفصييل هلذه األدوات:
أوالً: قائمــة مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد 

تنميتهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال:
لإلجابــة عــىل الســؤال األول مــن أســئلة البحــث تــم 
ــن  ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــة بمه ــداد قائم إع
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التــي جيــب توافرهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
والتــي متثــل األســاس العلمــي الــذي ســيتم ىف ضوئــه 
ــون  ــي تك ــة الت ــطة التعليمي ــربات واألنش ــد اخل حتدي
ــة.  ــذه الدراس ــرتح هل ــي املق ــج التدريب ــوى الربنام حمت
واشــتملت القائمــة عــىل )٤( مهــارات رئيســية تنــدرج 
ــت )7٤(  ــة بلغ ــارات الفرعي ــن امله ــة م ــا جمموع حتته
ــل  ــم التوص ــي ت ــلوكية الت ــل األداءات الس ــارة متث مه
إليهــا خــالل مراجعــة األدبيــات املرتبطــة ومتثــل أمهيــة 
ــدى  ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــة مه يف تنمي

ــال. ــاض األطف ــامت ري معل
ــة،  ــة للقائم ــورة املبدئي ــل إىل الص ــم التوص ــد أن ت بع
ــم  ــدرج وت ــرت Likert املت ــاس ليك ــا مقي ــم تضمينه ت
عرضهــا عــىل جمموعــة مــن املحكمــني مــن ذوي 
يف  الــرأي  إلبــداء  وذلــك  واخلــربة  االختصــاص 
املهــارات مــن حيــث: مناســبتها ملعلــامت ريــاض 
ومــدى  صياغتهــا،  جــودة  ومــدى  األطفــال، 
ــا،  ــدرج حتته ــي تن ــتويات الت ــارات للمس ــة امله مالئم
وشــموليتها، وإضافــة أو حــذف أو تعديــل مــا يرونــه 
ــرباء  ــادة اخل ــار الس ــد أش ــارات، وق ــن امله ــبًا م مناس
ــد  ــة، وق ــة يف القائم ــارات املدرج ــع امله ــه مجي إىل أمهي
ــة  ــارات الفرعي ــة للمه ــة األمهي ــط درج ــراوح متوس ت
بــني )٤.1 إىل ٤.7( درجــة، ومــن ثــم التوصــل 
ــارات  ــن )٤( مه ــة، م ــا النهائي ــة يف صورهت إىل القائم

ــة. ــارة فرعي ــا )7٤( مه ــدرج حتته ــية تن رئيس
ــؤال  ــىل الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
ــا  ــىل "م ــص ع ــذي ن ــة وال ــئلة الدراس ــن أس األول م
ــا  ــراد تنميته ــن امل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ــال؟". ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــام  ــىل نظ ــم ع ــرتح القائ ــي املق ــج التدريب ــًا: الربنام ثاني
لتنميــة   )Blackboard( االلكــرتوين  التعلــم  إدارة 
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــال: ــاض األطف ــامت ري معل

مــرت عمليــة بنــاء الربنامــج بمجموعــة مــن اخلطوات 
: هي
 حتديــد فلســفة ومــربرات بنــاء الربنامــج املقــرتح: • 

ــة  ــىل أن املعلم ــرتح ع ــج املق ــفة الربنام ــوم فلس تق
والطفــل مهــا جوهــر العمليــة الرتبويــة التعليميــة 
عــىل  يقــع  املعلــامت  هــؤالء  وأن  وحمورهــا، 
عاتقهــن تنشــئه الطفــل للعيــش وقيــادة التغيــري يف 
القــرن احلــادي والعرشيــن، الــذي يتســم برسعــة 
التطــور التكنولوجــي وضخامتــه، وعوملة النشــاط 
االنســاين واالنفتــاح الشــديد، وأن تنميــة مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض 
ــتقبل.  ــة املس ــر رضوري ملعلم ــرب أم ــال تعت األطف

اهلــدف العــام للربنامــج: متثــل اهلــدف العــام • 
للربنامــج التدريبــي يف تنميــة بعــض مهــارات 
معلــامت  لــدى  والعرشيــن  احلــادي  القــرن 
بمهــارات  متثلــت  والتــي  األطفــال،  ريــاض 
ــي،  ــري االبداع ــارات التفك ــي، ومه ــرص الرقم الع
ومهــارات االتصــال الفعــال، ومهــارات اإلنتاجية 

ــة. العالي
للربنامــج •  الســلوكية  اإلجرائيــة  األهــداف 

التدريبــي: مــن خــالل اهلــدف الرئيــيس هلــذه 
ــن  ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــوء م ــة، ويف ض الدراس
مهــارات، قامــت الباحثــة بصياغــة األهــداف 
اإلجرائيــة الســلوكية للربنامــج التدريبــي، حيــث 
تــم حتليلهــا وتصنيفهــا وفقــًا لتصنيــف بلــوم 
Bloom لألهــداف املعرفيــة للتأكــد مــن ســالمتها 

ــم  ــا، ت ــلوب تنظيمه ــة وأس ــة العلمي ــن الناحي م
عرضهــا عــىل جمموعــة مــن املحكمــني والتعديــل 
يف ضــوء مــا ذكــره املحكمــني مــن تعديــل أو 

ــة. إضاف
تصميــم انشــطه الربنامــج: تــم حتديــد املهــام • 

ــة يف كل جــزء  ــات اإللكرتوني ــطة والتدريب واألنش
واملطلــوب  التدريبــي،  الربنامــج  أجــزاء  مــن 
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ــب  ــة التدري ــن بيئ ــات ضم ــن املتدرب ــا م انجازه
اإللكرتونيــة القائمــة عــىل نظــام إدارة التعلــم 
ــورد(، ســواء كانــت هــذه  االلكــرتوين )البــالك ب
األنشــطة متعلقــة بالتفاعــل مــع بعضهــن البعض، 
أو مــع املدربــة، وقــد تــم تصميمهــا يف ضــوء 
األهــداف اإلجرائيــة )الســلوكية( املــراد حتقيقهــا.

 تنظيــم عنــارص املحتــوى التدريبــي: روعــي عنــد • 
تصميــم عنــارص حمتــوى الربنامــج أن يكــون 
انعكاســًا لألهــداف اإلجرائيــة )الســلوكية( املــراد 
ــي  ــج التدريب ــرض الربنام ــم ع ــد ت ــا، وق حتقيقه
ــاض  ــال ري ــني يف جم ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ع
ــج  ــس وبرام ــرق التدري ــج وط ــال واملناه األطف
ــول  ــم ح ــداء رأهي ــم اب ــب منه ــب، وطل التدري
مــدى: ارتبــاط املحتــوى باألهــداف، وكفايــة 
املحتــوى لتحقيــق تلــك األهــداف، والصحــة 
العلميــة للمحتــوى ووضوحــه، ومناســبة املحتوى 
عمــل  وبعــد  البحــث،  جمموعــه  خلصائــص 
التعديــالت الالزمــة يف ضــوء آراء املحكمــني 
املتمثلــة يف )إضافــة وتعديــل بعــض موضوعــات 

ــرتاتيجيات(،  ــض االس ــة بع ــوى، وإضاف للمحت
ــج. ــوى الربنام ــدق حمت ــق ص ــد حتق ــون ق يك

تــم االعتــامد يف تقديــم الربنامــج التدريبــي عــىل 
)Blackboard(؛  االلكــرتوين  التعلــم  إدارة  نظــام 
ــة  ــإدارة بيئ ــوم ب ــث يق ــه، حي ــه وتكامل ــرا ألمهيت نظ
التعليــم والتعلــم بشــكل تزامنــي وغــري تزامنــي؛ 
ــات  ــات وامللف ــرش املحتوي ــدرب ن ــح للم ــث يتي حي
التدريبيــة وتقديمهــا باســتخدام وســائط متعــددة 
ــج  ــتمل الربنام ــد اش ــة. وق ــال متنوع ــاليب اتص وأس
التدريبــي )1٤( جلســة تدريبيــة مــدة كل جلســة 
ــع اجللســات،  )6٠( دقيقــة، بواقــع )1٤( ســاعة جلمي
ــداف  ــن األه ــة م ــة جمموع ــت كل جلس ــدرج حت وين
بالروابــط  املدعــم  العلمــي  واملحتــوى  التدريبيــة 
واســرتاتيجيات  املتعــددة،  والوســائط  اإلثرائيــة 
ــة  ــات والوســائل التعليمي التدريــس ونامذجــه، والتقني
املســتخدمة، واألنشــطة العلميــة والعمليــة، باإلضافــة 
ــىل  ــت ع ــة. أجري ــد كل جلس ــم بع ــة التقوي إىل عملي

مــدار )7( أســابيع بواقــع جلســتني أســبوعيا. 
جدول رقم )1( يوضح جلسات الربنامج وحمتوى كل جلسة  ووصف األنشطة املصاحبة والزمن هلا

الزمنوصف األنشطة املصاحبة للجلسةحمتوى اجللسةجلسات الربنامج

التعريف بالربنامج والتطبيق اجللسة األوىل
القبيل لألدوات

الربنامج  أهداف  عىل  والتعرف  والتعارف،  الربنامج  افتتاح 
الربنامج،  تطبيق  آلية  عىل  والتأكيد  وحمتوياته،  التدريبي، 
)التطبيق  الدراسة  أدوات  وتطبيق  اجللسات،  ومواعيد 

القبيل(.
1

مفاهيم وقواعد التعليم يف اجللسة الثانية
القرن احلادي والعرشين

والعرشين،  احلادي  القرن  بمهارات  املقصود  ما  مقدمة، 
والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات  تنمية  أمهية  عىل  التعرف 
معلم  هو  من  والعرشين،  احلادي  القرن  فصل  خصائص 
احلادي  القرن  معلم  خصائص  والعرشين،  احلادي  القرن 
القرن  يف  للنجاح  املعلامت  حتتاجها  مهارات  والعرشين، 
القرن  ملهارات  ذهنية  خريطة  عمل  والعرشين،  احلادي 

احلادي والعرشين.

1

مهارات العرص الرقمياجللسة الثالثة والرابعة
التكنولوجيا  ووسائل  مصادر  استخدام  عىل   التدريب 
املعلومات  إىل  للوصول  والشبكات  االتصال  وأدوات 

وإنتاجها وإدارهتا وتقويمها.
2
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الزمنوصف األنشطة املصاحبة للجلسةحمتوى اجللسةجلسات الربنامج
اجللسة اخلامسة 

والتوجيه مهارات التفكري اإلبداعيوالسادسة والتكيف  العليا  التفكري  مهارات  عىل  التدريب 
2الذايت واالبتكار.

اجللسة السابعة 
مهارات االتصال الفعالوالثامنة

البني  واملهارات  فريق  يف  العمل  مهارات  عىل  التدريب 
واالتصال  والشخصية  االجتامعية  واملسؤولية  شخصية 

التفاعيل.
2

اجللسة التاسعة 
والتنظيم مهارات اإلنتاجية العاليةوالعارشة واإلدارة  التخطيط  مهارات  عىل   التدريب 

2واالستخدام الفعال لألدوات والتقنية يف العامل الواقعي.

اسرتاتيجيات التعليم بفصول اجللسة احلادية عرش
القرن احلادي والعرشين

بفصول  التعليم  اسرتاتيجيات  أهم  االسرتاتيجية،  مفهوم 
1القرن احلادي والعرشين.  

تقويم مهارات القرن احلادي اجللسة الثانية عرش
والعرشين

التحديات  والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات  تقويم  طرق 
التي تواجه معلمة القرن احلادي والعرشين، أدوار املعلمة يف 

مواجهه حتديات القرن احلادي والعرشين.
1

تضمني مهارات القرن احلادي اجللسة الثالثة عرش
1طرق دمج مهارات القرن احلادي والعرشين يف منهج الطفل.والعرشين يف منهج الطفل

اخلتامية والتطبيق البعدي اجللسة الرابعة عرش
لألدوات

وتوزيع  املتدربات،  وشكر  عامة،  ومناقشة  مفتوح  لقاء 
1الشهادات، والتطبيق البعدي ألدوات التقويم.

الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف الربنامــج: لقــد • 
اعتمــدت الباحثــة يف اختيارهــا للوســائل التعليمية 
ــا  ــائل وتكنولوجي ــوع يف الوس ــاك تن ــون هن أن يك
التعليــم مثــل شــبكات االنرتنــت بــام تتضمــن مــن 
ــة  ــه تعليمي ــع الكرتوني ــات ومواق ــادر وخدم مص
خمتلفــة، أقــراص مدجمــة عليهــا )الصــور املتنوعــة، 
متسلســل  بشــكل  لعرضهــا  الفيديوهــات( 
وجــذاب، تــم االســتعانة بوســائل التعلــم احلديثــة 
ــبوك،  ــرب الفيس ــامت ع ــع املعل ــل م ــي التواص وه
والواتــس آب، ملشــاهدة التطبيقــات املختلفــة. 
كــام احتــوي الربنامــج التدريبــي عــىل دليــل 
ــاب  ــف لأللع ــدرب، ومل ــل املت ــدرب، ودلي للم

ــج. ــم الربنام ــف لتقيي ــود، مل ــرس اجلم وك
األســاليب املســتخدمة يف الربنامــج: العصــف • 

ــة، املحــارضة، املناقشــة  ــط الذهني ــي، اخلرائ الذهن
توضيحيــة،  عــروض  النمذجــة،  املوجهــة، 
عــروض تقديميــة، دراســة احلالــة، متثيــل األدوار، 

ــن. متاري

أســاليب وأدوات التقويــم للربنامــج: قــد راعــت • 
ــم  ــاليب وأدوات التقوي ــار أس ــد اختي ــة عن الباحث
باملخطــط املقــرتح اعتامدها عــىل التقويــم التكويني 
الربنامــج  تدريــس  أثنــاء  للمعلــامت  املرحــيل 
املقــرتح، وتــم ذلــك مــن خــالل ســؤال املتدربات 
)عينــة البحــث( وتوجيههــن وتعديــل املســار أثناء 
ــة اســتخدام متنــوع  تدريبهــن. كــام راعــت الباحث
مــا بــني أســاليب التقويــم القبــيل والبعــدي لــكل 
جلســة مــن جلســات الربنامــج املقــرتح، كــام 
اســتخدمت الباحثــة التقويــم النهائــي فبعــد تطبيق 
الربنامــج التدريبــي عــىل عينــة البحــث تــم تطبيــق 
ــث  ــج البح ــل نتائ ــم حتلي ــًا، ث ــج بعدي أداة الربنام
وحتديــد مــدى فاعليــة الربنامــج التدريبــي يف 
تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

ــال. ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــي  ــج التدريب ــري للربنام ــدق الظاه ــد الص ــم حتدي وت
ــني  ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ــه ع ــالل عرض ــن خ م
والبالــغ  والكفــاءة  اخلــربة  ذوي  مــن  املختصــني 
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عددهــم )1٠( حمكمــني، للحكــم عــىل مــدى شــمولية 
ــة، ويف  ــداف الدراس ــق أه ــج؛ لتحقي ــات الربنام جلس
ضــوء التغذيــة الراجعــة مــن املحكمــني، تــم االعتــامد 
ــالت  ــراء التعدي ــم إج ــاق )8٠%(، وت ــبة اتف ــىل نس ع

ــة. املطلوب
ــؤال  ــن الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
الثــاين مــن أســئلة الدراســة والــذي نصــه: "مــا أبعــاد 
ــض  ــة بع ــىل )Blackboard( يف تنمي ــم ع ــج قائ برنام
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ــال؟". ــاض األطف ري
ــريف  ــب املع ــاس اجلان ــيل لقي ــار التحصي ــًا: االختب ثالث

ــن: ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مله
ــىل  ــيل ع ــار التحصي ــاء االختب ــم بن ــوة ت ــذه اخلط يف ه
ــة  ضــوء األهــداف الســلوكية املتوقعــة مــن أفــراد عين
ــج  ــي للربنام ــوى العلم ــوء املحت ــىل ض ــة، وع الدراس
ــار  ــوع االختب ــىل ن ــة ع ــدت الباحث ــي، واعتم التدريب
ــح  ــدد والص ــن متع ــار م ــوع اختي ــن ن ــي م املوضوع
ــن  ــة م ــه األولي ــار يف صورت ــون االختب ــأ، وتك واخلط
ــة  ــوات التالي ــة اخلط ــت الباحث ــد اتبع ــرة، وق )٤8( فق

ــيل: ــار التحصي ــاء االختب يف بن
حتديــد هــدف االختبــار: هيــدف االختبــار إىل • 

ــة  ــة الدراس ــدى عين ــريف ل ــل املع ــاس التحصي قي
)قبليــًا - بعديــًا(، واملرتبــط بمهــارات القــرن 

احلــادي والعرشيــن.
ــئلة •  ــة أس ــت صياغ ــار: مت ــرات االختب ــة فق صياغ

ــة  ــة العلمي ــه للدق ــون مراعي ــث تك ــار بحي االختب
مــن  وخاليــة  وواضحــة  وحمــددة  واللغويــة 
الغمــوض وممثلــة للمحتــوى واألهــداف املرجــو 

ــها. قياس
تعليــامت االختبــار: تــم وضــع جمموعــة مــن • 

االختبــار  عــن  باإلجابــة  اخلاصــة  التعليــامت 
ــدد  ــرات، وع ــن الفق ــة ع ــة اإلجاب ــح كيفي توض
املخصــص،  املــكان  يف  واإلجابــة  األســئلة، 
والتأكيــد عــىل عــدم تــرك فقــرة دون إجابــة. كــام 
شــمل االختبــار تعليــامت التصحيــح، حيــث تــم 
ــة،  ــة الصحيح ــدة لإلجاب ــة واح ــاب درج احتس
ــة  ــة خاطئ ــون اإلجاب ــا تك ــر عندم ــي صف ويعط
ــوع  ــون املجم ــك يك ــرة، وبذل ــرك الفق ــد ت أو عن
الــكيل لدرجــات االختبــار تــرتاوح بــني )٠-٤5( 

ــة. درج
بعــرض •  الباحثــة  قامــت  االختبــار:  صــدق 

االختبــار يف صورتــه األوليــة عــىل عــدد مــن 
الســادة املحكمــني املتخصصــني الســتطالع رأهيــم 
العلميــة ألســئلة االختبــار،  الدقــة  يف: مــدى 
ــة  ــتوى عين ــار ملس ــئلة االختب ــبة أس ــدى مناس وم
الدراســة، وتعديــل مــا يرونــه مناســبًا، وتــم 
االســتفادة مــن آرائهــم بحيــث كان االختبــار 
ــة  ــل صياغ ــد تعدي ــة بع ــه املطلوب ــاًم ألهداف مالئ
ــار  ــح االختب ــرات، وأصب ــض الفق ــذف بع أو ح
يف صورتــه النهائيــة )٤5( فقــرة، وبذلــك تصبــح 

الدرجــة الكميــة لالختبــار )٤5( درجــة. 
جدول رقم )2( مواصفات اختبار مهارات القرن احلادي والعرشين

عدد حماور االختبارم
النسبة أرقام املفرداتاملفردات

املئوية
28.9%1-2-3-٤-5-8-9-13-1٤-16-17-18-1321مهارات العرص الرقمي1
26.7%6-7-1٠-11-12-15-19-2٠-22-23-2٤-1225مهارات التفكري اإلبداعي2
2٤.٤%26-27-28-3٠-3٤-35-36-39-٤1-٤2-11٤5مهارات االتصال الفعال3
2٠%29-31-32-33-37-38-٤٠-٤3-9٤٤مهارات اإلنتاجية العالية٤

1٠٠%٤5٤5املجموع
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ــة •  ــىل عين ــه ع ــم جتربت ــريف: ت ــار املع ــة االختب جترب
مــن  معلمــة   )15( مــن  مكونــة  اســتطالعية 
معلــامت ريــاض األطفــال بمدينــة املجمعــة ومــن 
خــارج عينــة الدراســة، وللتحقــق مــن اخلصائــص 
الســيكومرتية لالختبــار تــم إجــراء العمليــات 

ــايل: الت
ــار: •  ــة لالختب ــهولة والصعوب ــل الس ــاب معام حس

تــم حســاب معامــالت الســهولة لــكل فقــرة مــن 
فقــرات االختبــار التحصيــيل، وتراوحــت مــا 
ــع  ــت مجي ــك وصف ــني )٠.25-٠.9٠(، وبذل ب

ــهولتها. ــث س ــن حي ــبة م ــا مناس ــئلة بأهن األس
حســاب معامــل التمييــز كل مفــردة مــن مفــردات • 

االختبــار: وقــد تراوحــت بــني )35.٠-٠.٤7( 
ــدى  ــن امل ــة وضم ــز مقبول ــالت متيي ــي معام وه

الســليم.
ــب •  ــن املناس ــد الزم ــار: اعتم ــن االختب ــد زم حتدي

ــع )5٠(  ــار بواق ــارات االختب ــن عب ــة ع لإلجاب
دقيقــة وهــو املتوســط احلســايب للوقــت املســتغرق 

ــار. ــت االختب ــة أهن ــر معلم ــدى أول وآخ ل
ثبــات •  معامــل  تقديــر  تــم  االختبــار:  ثبــات 

االختبــار املعــريف لــدى العينــة االســتطالعية 
واملكونــة مــن )3٠( معلمــة، وذلــك بتطبيــق 
 (Cronbachs Alpha) ــاخ ــا" كرونب ــة "ألف معادل
وبلغــت )٠.8٤(، والتجزئــة النصفيــة باســتخدام 

معادلــة جيتــامن وبلغــت )81.٠(.
رابعًا: التجربة االستطالعية:

ــة  ــىل جمموع ــاس ع ــج وأدوات القي ــق الربنام ــم تطبي ت
مــن املعلــامت مكونــة مــن )2٠( معلمــة ريــاض 
العــام  مــن  األول  الــدراس  الفصــل  يف  أطفــال 
هبــدف  اســتطالعية،  كتجربــة   2٠21/2٠2٠
ــبة  ــث: مناس ــن حي ــج م ــة الربنام ــن صالحي ــد م التأك
ــم  ــاليب التقوي ــطة وأس ــوى واألنش ــداف واملحت األه

والتعــرف عــىل الصعوبــات والعقبــات التــي يمكــن أن 
ــية  ــة األساس ــل التجرب ــا قب ــات وتذليله ــه الطالب تواج

للدراســة.
للربنامــج  العلميــة  املــادة  مجــع  تــم  البدايــة  ويف 
واالوقــات الزمنيــة، ثــم طلبــت الباحثــة مــن املعلــامت 
وحتديــد  التجربــة،  أثنــاء  مالحظاهتــن  تســجيل 
ــة  ــراء التجرب ــاء إج ــا أثن ــة لتالفيه ــكل دق ــات ب املعوق
ــامت  ــىل املعل ــج ع ــق الربنام ــم تطبي ــم ت ــية، ث األساس
وبعــد االنتهــاء منــه تــم تطبيــق أدوات القيــاس، 
وقــد اســتغرقت التجربــة االســتطالعية حــوايل ثالثــة 

ــابيع. أس
مــن  املعلــامت  انتهــت  أن  بعــد  الباحثــة  وقامــت 
دراســة الربنامــج يف التجريــب االســتطالعي بمناقشــة 
الربنامــج  يف  الدراســة  أســلوب  حــول  املعلــامت 
والصعوبــات والعقبــات التــي واجهتهــن يف الدراســة، 
كثــري  املحتــوى  أن  املعلــامت  بعــض  رأت  حيــث 
وبعــض العبــارات يف حاجــة للتوضيــح بكلــامت 
ــية  ــة األساس ــل التجرب ــك قب ــل ذل ــم تعدي ــة، وت معين
ــة  ــل صياغ ــامت تعدي ــض املعل ــت بع ــة، وطلب للدراس
ــل  ــا وتعدي ــة يف فهمه ــود صعوب ــئلة لوج ــض األس بع
ــة  ــن التجرب ــاء م ــد االنته ــل، وبع ــاج للتعدي ــا حيت م
االســتطالعية أصبــح الربنامــج صاحلــًا للتجريــب 

النهائــي والتجربــة األساســية.
خامسًا: التجربة األساسية للدراسة:

مــرت التجربــة األساســية للدراســة احلاليــة باملراحــل 
التاليــة:

1- اختيار عينة الدراسة:
ــة  ــية مكون ــة األساس ــة للتجرب ــة الدراس ــريت عين اخت
إحــدى  مــن  أطفــال  ريــاض  معلمــة   )٤7( مــن 
ــة  ــة املجمع ــم بمدين ــة إلدارة التعلي ــات التابع الروض
الــدراس  للعــام  الســعودية  العربيــة  باململكــة 
ــق  ــات تطبي ــن متطلب ــر لدهي 1٤٤1/1٤٤٠هـــ، تتواف
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ــب  ــاز احلاس ــن جله ــل يف امتالكه ــي تتمث ــة الت الدراس
اآليل أو األجهــزة اللوحيــة الذكيــة أو اهلواتــف الذكيــة 
ــن  ــم لدهي ــت، ك ــه االنرتن ــال بخدم ــه االتص وامكاني

ــة. ــة احلديث ــع التقني ــل م ــارة التعام مه
2- االستعداد للتجريب:

لتنفيــذ التجربــة تــم إجــراء بعــض االســتعدادات التــي 
تتلخــص فيــام يــيل:

جتهيــز مــواد املعاجلــة التجريبيــة، والتــي متثلــت يف • 
)اختبــار حتصيــيل( والــذي ســبق إعــداده وإجازتــه 
ــًزا  ــون جاه ــني، ليك ــرباء واملحكم ــل اخل ــن قب م

للتطبيــق.
عقــد اجللســة التمهيديــة مــع معلــامت العينــة • 

األساســية هبــدف تعريفهــن بامهيــة مــواد املعاجلــة 
التجريبيــة املســتخدمة وكيفيــة اســتخدامها وكيفية 
الســري داخــل الربنامــج، كــام تــم حتديــد مواعيــد 
الدراســة بنــاًء عــىل ســؤال املعلــامت عــن املواعيــد 

املناســبة هلــن.
3- تقديم مادة املعاجلة التجريبية )الربنامج(:

يف ضوء اآليت:
خــالل •  مــن  التجريبيــة  املجموعــة  درســت 

الربنامــج املقــرتح، والــذي تــم إعــداده عــرب منصة 
)Blackboard(، حيــث تــم اســتخدام نظــام إدارة 
Blackboard Collabo- االفرتاضيــة  الفصــول 
ــج  ــل الربنام ــي داخ ــل التزامن rate كأداة للتواص

املتدربــات  وبــني  واملتدربــات  املــدرب  بــني 
ــات  ــتخدام املنتدي ــم اس ــض، وت ــن البع وبعضه
ــج  ــل الربنام ــن داخ ــري متزام ــل الغ كأداة للتواص
ــج  ــد الربنام ــل أداة بري ــم تفعي ــدرب، ت ــني امل ب
للتواصــل بــني مجيــع املتدربــات، وتــم نــرش 
مقاطــع فيديــو وعــروض البوربوينــت باملحتــوى، 
ونــرش الواجبــات والتكليفــات باســتخدام أداة 

.Blackboard الواجبــات داخــل نظــام

تــم حتديــد مواعيــد الدخــول مــع املعلــامت، • 
ــل  ــن والتواص ــاص هب ــج اخل ــذ الربنام ــم تنفي وت
ــج  ــدى  الربنام ــالل منت ــن خ ــا م ــن إلكرتونًي معه
ــارات،  ــاط أو استفس ــح أي نق ــي، لتوضي التدريب
أثنــاء  تواجههــن  قــد  مشــكالت  أي  وحــل 
وتبــادل  التواصــل  عــىل  وحثهــم  التدريــب، 
األفــكار واملقرتحــات بينهــن للوصــول إىل أفضــل 

املامرســات.
4- تطبيق أدوات القياس بعدًيا:

بعــد انتهــاء املعلــامت مــن دراســة املحتــوى العلمــي، 
ُحــدد موعــد مــع املعلــامت يتــم فيــه التطبيــق البعــدي 
ألدوات القيــاس املتمثلــة يف االختبــار التحصيــيل، ثــم 
ــار  ــات االختب ــد درج ــح ورص ــم تصحي ــك ت ــد ذل بع
ــًا والوصــول إىل  ــدًا ملعاجلتهــا إحصائي ــيل، متهي التحصي

نتائــج الدراســة.
سادسا: األساليب اإلحصائية:

تــم تقييــم نتائــج املعلــامت مــن خــالل البيانــات 
ــدي ألدوات  ــيل والبع ــني القب ــن التطبيق ــتخرجة م املس
ــة املناســبة  ــم إجــراء املعاجلــات اإلحصائي الدراســة، ث
ــوم  ــة للعل ــج اإلحصائي ــة الربام ــتخدام حزم ــا باس هل

.SPSS االجتامعيــة 
واستخدمت الدراسة احلالية األساليب التالية:

1 - اختبــار (t-Test) للمجموعــات املرتبطــة؛ لقيــاس 
داللــة الفــروق اإلحصائيــة.

2-  حجــم التأثــري (η 2) الوجــه املكمــل للداللــة 
اإلحصائيــة.

نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:
ــث  ــؤال الثال ــىل الس ــة ع ــزء اإلجاب ــذا اجل ــاول ه يتن
مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص عــىل: "مــا فاعليــة 
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب الربنام
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
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فــروض  صحــة  اختبــار  يــيل  وفيــام  األطفــال؟"، 
ــتها. ــج ومناقش ــري النتائ ــة وتفس الدراس

1-اختبار صحة الفرض األول:
ينــص عــىل أنــه: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
التجريبيــة يف  املجموعــة  بــني متوســطي درجــات 
التحصيــيل  لالختبــار  والبعــدي  القبــيل  القياســني 
ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لصالــح التطبيــق 

ــدي". البع
ــابية  ــطات احلس ــاب املتوس ــج حس ــفت نتائ ــد كش وق
يف  املعلــامت  لدرجــات  املعياريــة  واالنحرافــات 
ــار مهــارات القــرن  التطبيقــني القبــيل والبعــدي الختب
احلــادي والعرشيــن، وحســاب قيمــة )ت( ملعرفــة 
داللــة الفــروق بــني املتوســطات، والتــي تــم عرضهــا 

ــم )3(. يف اجلــدول رق
جدول رقم )3( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت(، وحجم التأثري لنتائج القياسني

القبيل والبعدي الختبار مهارات القرن احلادي والعرشين

مهارات القرن م
احلادي والعرشين

جمموعة 
الدراسة 
)ن=٤7(

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
قيمة )ت(املعياري

مستوى 
الداللة

االحصائية
حجم 
التأثري

مقدار حجم 
التأثري

القياس
مهارات العرص 1

الرقمي
دالة عند 8.85٠1.٤6115.٤61القبيل

٠.٠1

كبري1.2

18.75٠2.268البعدي
مهارات التفكري 2

دالة عند 9.65٠1.56519.٠3٠القبيلاإلبداعي
٠.٠1 19.٤٠٠1.569البعدي

مهارات االتصال 3
الفعال

دالة عند 1٠.55٠2.2821٤.5٠7القبيل
٠.٠1 21.٤٠٠2.113البعدي

مهارات اإلنتاجية ٤
العالية

دالة عند 1٠.15٠3.٠٤812.٠٠1القبيل
٠.٠1 19.٤٠٠1.6٠3البعدي

دالة عند 7.٤٤٠2٠.265القبيلالقبيلالدرجة الكلية البعدي
٠.٠1 7.983البعدي

يالحــظ مــن اجلــدول الســابق أنــه توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســط درجــات املعلــامت 
-جمموعــة الدراســة يف التطبيــق القبــيل لالختبــار- 
)53.9٠٠( ومتوســط درجاهتــن يف التطبيــق البعــدي 
حيــث  البعــدي،  التطبيــق  لصالــح   )1٠5.٤5٠(
كانــت )ت( املحســوبة= )2٠.265( أكــرب مــن )ت( 
ــة ٠.٠1 أي  ــتوى دالل ــد مس ــة= )2.86( عن اجلدولي
ــن  ــن حتس ــف ع ــا يكش ــو م ــا وه ــة إحصائي ــا دال أهن
األداء البعــدي للمعلــامت جمموعــة الدراســة عــن 

األداء القبــيل.
والنتائــج عــىل النحــو الســابق تثبــت صحــة الفــرض 

األول للدراســة ممــا يعنــي قبــول الفــرض الــذي 
ــطي  ــني متوس ــا ب ــرق دال إحصائي ــود ف ــل يف وج يتمث
ــني  ــة يف التطبيق ــة الدراس ــامت جمموع ــات املعل درج
القبــيل والبعــدي يف االختبــار التحصيــيل لصالــح 

ــدي". ــق البع ــات التطبي درج
حساب حجم التأثري:

وبمقارنــة قيمــة (< h2 0.20) باجلــدول املرجعــي 
املقــرتح لتحديــد مســتوى حجــم التأثــري نجــد أن 
حجــم التأثــري كبــري يف اختبــار مهــارات القــرن احلادي 
والعرشيــن )1.2( وهــي قيمــة أكــرب مــن القيمــة 
املرجعيــة حلجــم التأثــري الكبــري وهــي )٠.2٠( وهــو 
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مــا يوضــح أن حجــم التأثــري كبــري، ومــن ثــم يمكــن 
Black-) ــرتوين ــم االلك ــام إدارة التعل ــول إن لنظ  الق
board) دوًرا فاعــاًل يف تنميــة مهــارات القــرن احلــادي 

ــة. ــة الدراس ــامت جمموع ــن للمعل والعرشي
والنتائــج عــىل النحــو الســابق تثبــت صحــة الفــرض 
ــة  ــري لدالل ــم التأث ــل يف أن حج ــة املتمث األول للدراس
الفــرق بــني متوســطي درجــات التطبيقــني القبــيل 
ــار التحصيــيل  والبعــدي ملجموعــة الدراســة يف االختب
ــق  ــىل حتقي ــاعد ع ــري (h2 0.20) ويس ــوع الكب ــن الن م

ــة. ــداف الدراس أه
والــذي  األول  الفــرض  نتائــج  تفســري  ويمكــن 
ــام  ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب ــة الربنام ــر فاعلي أظه
تنميــة  (Blackboard) يف  االلكــرتوين  التعلــم  إدارة 
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــة  ــة العالي ــج باملرون ــام الربنام ــال باتس ــاض األطف ري
ــل الربامــج  ــة لــدى جمموعــة الدراســة يف تقب واإلجيابي
ــرتوين،  ــم االلك ــال التعلي ــة يف جم ــة احلديث التكنولوجي
ــب  ــرتح إىل تقري ــج املق ــتخدام الربنام ــث أدى اس حي
احلقائــق واملفاهيــم واملعلومــات املتضمنــة يف هــذا 
الربنامــج والتــي يصعــب عــىل معلــامت ريــاض 
ــة يف  ــرق التقليدي ــتخدام الط ــتيعاهبا باس ــال اس األطف
ــج  ــل النات ــىل املل ــاء ع ــاهم يف القض ــام س ــب، ك التدري
ــل  ــب، وعم ــادة يف التدري ــة املعت ــاع الطريق ــن إتب ع
األطفــال  ريــاض  معلــامت  انتبــاه  جــذب  عــىل 
ــهلة  ــة وس ــم آمن ــة تعل ــاح بيئ ــة(، وأت ــة الدراس )عين
االســتخدام، حيــث قــدم املحتــوى مــن خــالل إضافــة 
ــو،  ــوت، فيدي ــور، ص ــص، ص ــددة )ن ــائط املتع الوس
ــوى كل  رســوم( جتتمــع فيهــا املعلــامت لتصفــح املحت
بحســب حاجتــه، ويتواصلــون فيــام بينهــن عــرب أدوات 
ــات(  ــرتوين، املنتدي ــد اإللك ــددة )الربي ــال املتع االتص
دون التقيــد بعامــيل الوقــت واملــكان، أو عــرب الفصــول 
االفرتاضيــة والتــي يمكــن تشــغيلها مــن أي نــوع 
ــم  ــة تعل ــر بيئ ــه وف ــام أن ــة"، ك ــزة الذكي ــن األجه م

مرنــة ســاعدت يف زيــادة مشــاركة املتدربــات مــن 
ــة التفكــري اإلبداعــي  خــالل حلقــات النقــاش، وتنمي
ومهــارات حــل املشــكالت، وتوفــر مصــادر متنوعــة 
ــة  ــات التدريبي ــي االحتياج ــال تراع ــم واالتص للتعل
بــني املســتفيدين يف امليــول واالجتاهــات؛ بــام يســهم يف 
ارتفــاع مســتوى األداء األكاديمــي. وقــد أبــدت مجيــع 
معلــامت ريــاض األطفــال )عينــة الدراســة( ســعادهتن 
دراســة  يف  وجديــة  ورغبــة  املقــرتح،  بالربنامــج 
حمتــواه. وقــد جتــىل ذلــك يف أن غالبيتهــن كانــت 
ــدًا مــن ممارســة أنشــطة أخــرى، ودراســة  تطلــب مزي
ــرتوين  ــم االلك ــث زاد التعل ــة. حي األنشــطة االثرائي
مــن املتعــة والشــغف للتعلــم لدهيــن، وســاعدهن عــىل 
ــل  ــة والتفاع ــة املحيط ــع البيئ ــراط م ــل واالنخ التفاع
ــليم  ــل الس ــىل التفاع ــاعدهن ع ــا س ــن، مم ــع أقراهن م
ــام بينهــن.  ــادل املعلومــات واالفــكار في والتعــاون وتب
ــم  ــام إدارة التعل ــابقة أن نظ ــج الس ــن النتائ ــح م ويتض
االلكــرتوين (Blackboard) أســهم يف تنميــة مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
ــارة  ــكل مه ــة ب ــة املرتبط ــارات الفرعي ــال، وامله األطف
ــن،  ــادي والعرشي ــرن احل ــة للق ــارات األربع ــن امله م
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج العديــد مــن 
 ،(Hui (2016 هــوي  دراســة  مثــل:  الدراســات، 
Zakareya, &  Al-Qa- ينودراســة زكريــا، والقحطــا
 ،)2٠2٠( .Sultana ودراســة سلطانة ،(htani. (2020

ــهري  ــة الش ــز Lopes, (2014)، ودراس ــة لوبي ودراس
 ،)2٠18( والرميــح  ســويدان  ودراســة   ،)2٠18(
ودراســة   ،Almoeather (2020(امليــرس ودراســة 
ــة  ــىل فاعلي ــدوا ع ــي أك ــة)Khafaga (2021 الت خفاج
ــة  ــه إســهامات جلي التعلــم اإللكــرتوين، فهــو تعلــم ل
يف العمليــة التعليميــة، حيــث يوفــر بيئــة تعليميــة غنيــة 
ــل  ــىل التعام ــادر ع ــل ق ــد جي ــادر، وُيع ــددة املص ومتع
ــة. ــارات العرصي ــدث امله ــلحني بأح ــة متس ــع التقني م
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2-اختبار صحة الفرض الثاين:
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  أنــه:  عــىل  ينــص 
املجموعــة  درجــات  متوســطي  بــني  إحصائيــة 
ــار  ــي لالختب ــدي والتتبع ــني البع ــة يف القياس التجريبي
والعرشيــن  احلــادي  القــرن  ملهــارات  التحصيــيل 

الــكيل". وجمموعهــا 
الباحثــة  قامــت  الفرضيــة  تلــك  عــىل  ولإلجابــة 

باســتخدام اختبــار "ت" t-Test، للتعــرف إىل مســتوى 
الفــرق بــني متوســطي درجــات أفــراد املجموعــة 
التجريبيــة يف القيــاس البعــدي ومتوســط درجــات 
أفــراد املجموعــة نفســها يف القيــاس التتبعــي الختبــار 
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن بعــد مــرور شــهر 
ــح  ــم )٤( يوض ــدول رق ــج، واجل ــق الربنام ــن تطبي م

ــايل:  ــار "ت" t-Test كالت ــج اختب نتائ
جدول رقم )٤( يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي للربنامج )ن =٤7(

مستوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالقياس املتغري

مهارات القرن احلادي 
والعرشين

غري دال1٠5.٤5٠7.9831.88بعدي 1٠5.1127.835تتبعي
يتضــح مــن اجلــدول الســابق صحــة الفــرض الثــاين، 
حيــث إنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بــني 
متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة ىف القياســني 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــار مه ــى الختب ــدى والتتبع البع
ــاءة  ــري إىل كف ــا يش ــكيل. مم ــا ال ــن وجمموعه والعرشي
الربنامــج وبقــاء أثــره عــىل أفــراد العّينــة بعــد انتهائــه.
ويمكــن تفســري نتائــج الفــرض الثــاين والــذي يتضــح 
ــة  ــه يف تنمي ــتمرارية فعاليت ــج واس ــاءة الربنام ــه كف من
ــاعد  ــه س ــن، كون ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــارات  ــن مه ــا ع ــاًرا معرفًي ــامت إط ــاب املعل ــىل اكس ع
ــطة  ــة إىل األنش ــن، باإلضاف ــادي والعرشي ــرن احل الق
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــة مه ــىل تنمي ــدت ع ــي اعتم الت
ــي  ــن والتفاعــل معهــا عــرب الربنامــج التدريب والعرشي
ممــا شــجع عــىل تنميــة تلــك املهــارات لــدى املعلــامت.
ــة  ــج يف تنمي ــة الربنام ــتمرارية فاعلي ــع اس ــد ترج وق
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لألســباب التالية:

ــص •  ــات وخصائ ــق احتياج ــج وف ــم الربنام تصمي
ــال.  ــاض األطف ــامت ري معل

معرفــه املتدربــات ألهــداف الربنامــج ووضوحها؛ • 
ممــا جعلهــم مهتمــني بــام هــو مطلــوب منهــم بعــد 

االنتهــاء مــن الربنامــج التدريبي.
ــال •  ــاض األطف ــامت ري ــن معل ــات م ــة املتدرب رغب

ــن  ــرن احلــادي والعرشي يف اكتســاب مهــارات الق
ــادة دافعيتهــن للتدريــب. عمــل عــىل زي

ــة •  ــمة ملجموع ــت مقس ــج كان ــات الربنام أن جلس
ــة ال  ــت الباحث ــل، وكان ــوات واملراح ــن اخلط م
ــد  ــد أن تتأك ــرى إال بع ــة إىل أخ ــن مرحل ــل م تنتق
أن أفــراد املجموعــة التجريبيــة قــد حققــن اهلــدف 
مــن هــذه املرحلــة، فمراحــل الربنامــج متسلســلة 
للمراحــل  متهيــد  بمثابــة  تعتــرب  مرحلــة  وكل 

ــرى. األخ
جــودة املحتــوى يف الربنامــج، وتنــوع يف األنشــطة • 

والوســائط الــذي تــم تقديمهــا للمتدربــات، 
ــو،  ــوت، الفيدي ــات الص ــتخدمت ملف ــث اس حي
ــك  ــومات، وكل ذل ــة والرس ــور التوضيحي والص
ــىل  ــاعد ع ــة وس ــات التدريبي ــراء اجللس ــام بإث ق

ــات. ــة للمتدرب ــل املعرف نق
ــاء •  ــة أثن ــع الباحث ــامت م ــل املعل ــاركة وتفاع مش

تنفيــذ الربنامــج بفاعليــة، ومــع بعضهــن البعــض، 
واشــرتاكهن يف جمموعــات الواتــس آب، والتويرت، 
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وتبــادل االيميــالت مــع بعضهــن البعــض.
ــية •  ــرتاتيجيات تدريس ــىل اس ــج ع ــامد الربنام اعت

تتواكــب مــع مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
واملناقشــة  واحلــوار  الذهنــي  العصــف  مثــل 
والتعلــم القائــم عــىل املشــكلة وجمموعــات العمل 
ــالل  ــن خ ــارات م ــىل امله ــب ع ــاوين والتدري التع
ــات  ــامت يف جمموع ــا املعل ــوم هب ــي تق ــام الت امله
متعاونــة عــىل أن يتــم التقويــم بشــكل فــردي 

ــبة. ــؤولية واملحاس ــره املس ــني فك لتزي
ــة •  ــروض التقديمي ــي والع ــل اجلامع ــجيع العم تش

ــات. ــدى الطالب ــتقل ل ــل املس والعم
وجــود التغذيــة الراجعــة مــع توافــر التعزيــز • 

املتواصــل والفــوري أســهم يف زيــادة فعاليــة 
ــامت  ــاط معل ــادة نش ــىل زي ــاعد ع ــام س ــم، ك التعل
ريــاض األطفــال )عينــة الدراســة( وإثــارة الرغبــة 

ــم. يف التعل
ــارات •  ــة مه ــًا إىل أن طبيع ــذا أيض ــع ه ــد يرج وق

القــرن احلــادي والعرشيــن وارتباطــه بام يامرســونه 
مــن  زادت  روضاهتــم  يف  خمتلفــة  أعــامل  مــن 
ــن  ــه ع ــن معرفت ــا يمك ــة كل م ــن يف معرف رغبته
ــرية،  ــة كب ــا بدرج ــل معه ــارات والتفاع ــذه امله ه
ــج  ــق الربنام ــة إىل حتقي ــذي أدى يف النهاي ــر ال األم
لفاعليــه داخليــة عاليــة، ووصــول غالبيــة معلــامت 
ــتوى  ــة( إىل مس ــة الدراس ــال )عين ــاض األطف ري

ــارات. ــذه امله ــن أداء ه ــن م التمك
ــا •  ــة إىل م ــذه النتيج ــة ه ــع الباحث ــك ترج وكذل

ــة يف  ــة قوي ــن رغب ــة م ــراد العين ــىل أف ــه ع الحظت
اكتســاب مهــارات جديــدة والــذي اتضــح لــدى 
الباحثــة مــن خــالل مناقشــتها وحواراهتــا معهــن، 
توجــه  كانــت  التــي  أســألتهن  خــالل  ومــن 
للباحثــة، وأيضــا مــن خــالل التزامهــن بــكل 
ــزام  ــن رضورة االلت ــن م ــة منه ــه الباحث ــا طلبت م
بمواعيــد اجللســات، والتزامهــن بــأداء الواجبــات 

ــة. املنزلي
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج العديــد مــن 
ــىل  ــس )2٠18( ع ــارت مخي ــث أش ــات، حي الدراس
أنــه يمكــن إكســاب املعلمــة واتقاهنــا ملهــارات القــرن 
احلــادي والعرشيــن مــن خــالل حتديــد خمرجــات 
أو عــن طريــق  املعلــامت  إعــداد  التعلــم لربامــج 
ــا  ــم بمهامه ــن اضطالعه ــي تضم ــة الت ــج تدريبي برام
بكفــاءة ومهنيــة عاليــة. وتؤكــد دراســة احلطيبــي 
ــو  ــة أب ــس )2٠21( ودراس ــة الروي )2٠18( ودراس
ــاة )2٠21( ودراســة الغامــدي والناجــم )2٠2٠(  عب
 Woods, Cho; Bruhn, & Fernando ودراســة 
التقنيــات  مــن  االســتفادة  رضورة  عــىل   )2٠19(
احلديثــة يف حتســني وتنميــة أداء املعلــامت بــام يتناســب 
ــت  ــن. وأوص ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــع مه م
 (Paynter et al, 2021) وآخــرون  بينــرت  دراســة 
للمعلمــة  املســتمر  والتدريــب  التطويــر  بــرورة 
بمصــادر  واالهتــامم  األداء،  بمســتوى  لالرتقــاء 
والتوجــه  والتعلــم،  التعليــم  وأســاليب  التطويــر، 
لالجتــاه التعــاوين، وتزودهــا بمهــارات القــرن احلــادي 
ــض  ــح يف أداء بع ــف الواض ــل الضع ــن يف ظ والعرشي
ــالك  ــن يف امت ــال، وقصوره ــاض األطف ــامت ري معل

مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن.
ــؤال  ــن الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
الثالــث مــن أســئلة الدراســة والــذي نصــه: "مــا 
ــام إدارة  ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب ــة الربنام فاعلي
ــض  ــة بع ــرتوين )Blackboard( يف تنمي ــم االلك التعل
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ريــاض األطفــال؟".
توصيات الدراسة: 

ــة  ــا الدراس ــفرت عنه ــي أس ــج الت ــالل النتائ ــن خ م
ــيل: ــام ي ــة ب ــويص الباحث ت

ــة . 1 ــي يف الدراس ــج التدريب ــن الربنام ــتفادة م االس
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التدريبيــة  الربامــج  مكونــات  كأحــد  احلاليــة 
والتطويــر املهنــي ملعلــامت ريــاض األطفــال.

دمــج مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن يف . 2
ــن  ــال، م ــاض األطف ــامت ري ــداد معل ــج إع برنام
خــالل مراجعــة متطلبــات التخــرج يف الربنامــج، 
ــامذج لتلــك  ــل معلــامت املســتقبل ن لضــامن أن متث
نقلهــا  عــىل  قــادرات  يكــن  وأن  املهــارات، 

وتطبيقهــا.
تطويــر برامــج التدريــب بام يتناســب مــع متغريات . 3

العــرص احلديــث، وتوظيــف الفصــول االفرتاضيــة 
ــع  ــة لرف ــدورات التطويري ــم ال ــة يف تقدي التفاعلي

كفــاءة معلــامت ريــاض األطفــال.
ــؤرشات . ٤ ــس وأدوات وم ــم مقايي ــة بتصمي العناي

خاصــة بمهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
ــارات. ــك امله ــان تل ــتويات إتق ــوع مس وتن

ــام . 5 ــتخدام نظ ــبة الس ــة املناس ــة التحتي ــري البني توف
ــوادر  ــري الك ــع توف ــرتوين، م ــم االلك إدارة التعل
الفنيــة الداعمــة ملواجهــة األعطــال التــي قــد تطــرأ 

عــىل النظــام.
إدارة . 6 نظــام  اســتخدام  ملهــارات  أدلــة  إعــداد 

التعلــم االلكــرتوين وتعميمهــا عــىل معلــامت 
األطفــال. ريــاض 

بحوث مقرتحة: 
تقــرتح الباحثــة إجــراء جمموعــة مــن الدراســات 

وهــي: املســتقبلية 
ــي . 1 ــج تدريب ــاء برنام ــاهبة لبن ــة مش ــراء دراس إج

ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت 
ريــاض األطفــال والتــي مل تدخــل بالدراســة 

احلاليــة.
ــاول . 2 ــة تتن ــذه الدراس ــة هل ــات مماثل ــراء دراس إج

فئــة مســتهدفة أخــرى كالطالبــات أو أعضــاء 
ــس. ــة التدري هيئ

إجــراء دراســات مماثلــة هلــذه الدراســة عــىل . 3
ــة أكــرب أو عــىل مراحــل أخــرى أو يف مناطــق  عين

ــرى. ــة أخ تعليمي
ــرتوين . ٤ ــم االلك ــام إدارة التعل ــة نظ ــة فعالي دراس

)Blackboard( يف تنميــة مهــارات أخــرى.
ــو . 5 ــال نح ــاض األطف ــامت ري ــاه معل ــة اجت دراس

أنظمــه إدارة التعلــم االلكــرتوين.
دراســة التحديــات التــي تواجــه معلــامت ريــاض . 6

التعلــم  إدارة  أنظمــه  اســتخدام  يف  األطفــال 
االلكــرتوين.

قائمة املراجع واملصادر:
ــة إدارة . 1 ــني )2٠17(. فعالي ــىل حس ــال، لي ــو الع أب

Black- ــة ــتخدام برجمي ــن اس ــة م ــت الناجت  الوق
ــف،  ــة الطائ ــة جامع ــدى طلب ــم ل board يف التعل

ــة وعلــم النفــس،  ــة يف الرتبي ــة دراســات عربي جمل
رابطــة الرتبويــني العــرب، 85، ص ص336-

.396
أبــو خطــوة، الســيد عبــد املــوىل )2٠13(. فاعليــة . 2

برنامــج مقــرتح قائــم عــىل التدريــب اإللكــرتوين 
عــن بعــد يف تنميــة بعــض مهــارات التعلــم 
االلكــرتوين لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس. املؤمتــر 
ــم  ــرتوين والتعلي ــم اإللك ــث للتعلي ــدويل الثال ال

ــاض. ــد. الري ــن بع ع
3 . .)2٠21( حممــد  إبراهيــم  أثــري  عبــاة،  أبــو 

درجــة ممارســة معلــامت ريــاض األطفــال ملهارات 
القــرن الواحــد والعرشيــن مــع طفــل الروضــة يف 
ضــوء اململكــة 2٠3٠ مــن وجهــة نظرهــم. جملــة 
ــر، 189)1(، 297 - 33٤. ــة األزه ــة، جامع الرتبي

 البــاليص، ربــاب عبداملقصود يوســف )2٠16(. . ٤
اجتاهــات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل 
ــورد  ــالك ب ــام إدارة التعلم-ب ــتخدام نظ ــو اس نح
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)Blackboard(، جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة 
ــرب، 69،  ــني الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف وعل

ــر، ص ص1٠3-12٠. يناي
احلطيبــي، دينــا. )2٠18(. تقويــم أداءات تدريس . 5

ــوء  ــىل ض ــطة ع ــة املتوس ــوم باملرحل ــي العل معلم
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن، املجلــة 
الدوليــة للبحــوث يف العلــوم الرتبويــة، 1)٤(، 

.291  -261 ص  ص 
ــرن الـــ . 6 ــارات الق ــاما. )2٠18(. مه ــس، س مخي

ــتقبل،  ــل املس ــن أج ــم م ــل للتعل ــار عم 21: إط
جملــة الطفولــة والتنميــة، 31)1(،  ص ص 1٤9- 

.163
عبدالرمحــن . 7 والعمــر  فهــد  ســمر  الدســامين، 

جامعــة  جتربــة  "تقويــم   )2٠17( صالــح. 
ــم  ــام إدارة التعلي ــتخدام نظ ــعود يف اس ــك س املل
اإللكــرتوين بــالك بــورد. املجلــة الرتبويــة الدوليــة 

.)3(6 املتخصصــة، 
مدخــل . 8 اســتخدام   .)2٠15( فاطمــة  رزق،   

تنميــة  يف  العلــوم  لتعليــم  التكامــيل   STEM

مهــارات القــرن 21 ومهــارات اختــاذ القــرار 
لــدى طــالب الفرقــة األوىل بكليــة الرتبيــة، جملــة 
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، رابطــة 

ص128-79. ص   ،72 العــرب،  الرتبويــني 
ــم . 9 ــعد )2٠21(. تقوي ــت س ــزة بن ــس، عزي الروي

ــرن  ــارات الق ــوء مه ــية يف ض ــات التدريس املامرس
ــة  ــوف األولي ــامت الصف ــن ملعل ــادي والعرشي احل
اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة  الريــاض.  بمدينــة 
اجلامعــة  واالجتامعيــة،  الرتبويــة  للعلــوم 
.277  -  229  ،5 املنــورة،  باملدينــة  اإلســالمية 

العزيــز . 1٠ عبــد  الرمحــن  عبــد  الســدحان، 
هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  اجتاهــات   )2٠15(

ــات  ــب واملعلوم ــوم احلاس ــة عل ــس بكلي التدري
ــالمية  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
ــرتوين  ــم االلك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــو اس نح
بــالك بــورد )Blackboard( وعالقتــه ببعــض 
املتغــريات. جملــة العلــوم الرتبويــة، جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 2، ص ص 278-

.223
ســويدان، أمــل عبدالفتــاح والرميــح، رحــاب . 11

ــي  ــج تدريب ــز )2٠18(. برنام ــداهلل عبدالعزي عب
مقــرتح قائــم عــىل التعليــم املدمــج لتنميــة بعــض 
ــامت  ــم ملعل ــم إدارة التعل ــتخدام نظ ــارات إس مه
التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ــوث،  ــات وبح ــة - دراس ــا الرتبي ــة تكنولوجي جمل
ــة، 35، ٤51  ــا الرتبي ــة لتكنولوجي ــة العربي اجلمعي

.٤99  -
شــعيب، إيــامن حممــد )2٠1٤(. أثــر برنامــج . 12

تدريبــي مقــرتح إلكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 
االختبــارات  بنــاء  مهــارات  حائــل  بجامعــة 
اإللكرتونيــة بنظــام إدارة التعلــم بــالك بــورد 
ــة  ــة يف الرتبي ــات عربي ــة دراس Blackboard. جمل

ــرب، 53،  ــني الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف وعل
.2٠1-179 ص  ص 

ــرم . 13 ــري، أك ــعود والعم ــد س ــمري، ولي الش
ــة  ــاء هيئ ــتخدام أعض ــع اس ــود )2٠16(. واق حمم
ــورد،  ــالك ب ــام الب ــل لنظ ــة حائ ــس بجامع التدري

ــد، األردن. ــوك، ارب ــة الريم جامع
عبدالرمحــن . 1٤ عاطــف  أمحــد  الشــهري، 

معلمــي  الطــالب  اســتخدام  واقــع   .)2٠18(
ــورد يف  ــالك ب ــام الب ــام نظ ــة مله ــة االنجليزي اللغ
جامعــة امللــك خالــد. جملــة جامعــة امللــك خالــد 
للعلــوم الرتبويــة، جامعــة امللــك خالــد، 29)1(، 
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.٤٠3  -  382
الشــهري، ســعيد عــيل )2٠13(. مســتوى . 15

توافر مهارات اســـتخدام تقنيـــات التعلـــيم لـدى 
ــتري  ــالة ماجس ــة. )رس ــوف األولي ــي الصف معلم
ــرى. ــة أم الق ــة، جامع ــة الرتبي ــورة(. كلي ــري منشـ غ

الشــهري، ظاهــر بــن فــراج )2٠13(. تقويــم . 16
التعلــم اإللكــرتوين يف التعليــم العــايل الســعودي. 
ــة.3)6(، ص  ــة املتخصص ــة الرتبوي ــة الدولي املجل

ص 12-1.
ــدى . 17 ــد )2٠16(. م ــد اهلل حمم ــهري، عب الش

توافــر كفايــات التعلــم اإللكــرتوين لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــاض. )رس ــالمية يف الري اإلس

ــة، جامعــة أم القــرى. ــة الرتبي منشــورة(. كلي
18 . .)2٠18( عبــداهلل  زبيــدة  الضالعــي، 

معوقــات اســتخدام التعلــم اإللكــرتوين مــن 
ــة  ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
ــم  ــودة التعلي ــامن ج ــة لض ــة العربي ــران. املجل نج

ص173-15٤. ص   ،)36(11 اجلامعــي، 
عامــر، طــارق عبدالــرؤوف )2٠15(. التعلم . 19

القاهــرة.  االفــرتايض.  والتعليــم  االلكــرتوين 
ــرش. ــب والن ــة للتدري ــة العربي املجموع

ــه . 2٠ ــادة توجي ــا )2٠1٤(. إع ــادر، مه ــد الق عب
التنميــة املهنيــة للمعلــم يف ضــوء مهــارات القــرن 
ــة، جامعــة  ــة الرتبي ــة كلي ــن، جمل احلــادي والعرشي

األزهــر، ٤)159(، ص ص 671-79٤.
ــد )2٠12(. . 21 ــد وزارع، أمح ــي، أمح ــد املعط عب

التدريــب اإللكــرتوين ودورة يف حتقيــق التنميــة 
املهنيــة ملعلــم الدراســات االجتامعيــة )دراســة 
ــة،  ــاث الرتبوي ــة لألبح ــة الدولي ــة(، املجل تقويمي
ــدة 31)2(، ص  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم جامع

.319-276 ص 
22 . .)2٠15( عبداحلميــد  غــادة  عبدالعزيــز، 

ــجلة  ــارشة واملس ــة املب ــول االفرتاضي ــامط الفص أن
ــاري  ــريف واألداء امله ــل املع ــىل التحصي ــا ع وأثره
الطالبــات  لــدى  الرقميــة  األجهــزة  لتشــغيل 
املعلــامت يف مقــرر وســائل وتكنولوجيــا التعليــم، 
جملــة تكنولوجيــا التعليــم: سلســلة دراســات 
ــا  ــة لتكنولوجي ــة املرصي وبحــوث حمكمــة، اجلمعي

ص181-125. ص   ،)٤(25 التعليــم 
ــد )2٠16(. . 23 ــس حمم ــد، أرشف عوي عبداملجي

اإللكــرتوين  التدريــب  نمــط  اختــالف  أثــر 
ــة مهــارات اســتخدام  )املســاعد، املدمــج( يف تنمي
الفصــول االفرتاضيــة لــدى طلبــة الدراســات 
ــة  ــا، جمل ــم نحوه ــة واجتاهاهت ــة الرتبي ــا بكلي العلي
وبحــوث،  دراســات  الرتبيــة-  تكنولوجيــا 
ــة، 28، ص  ــا الرتبي ــة لتكنولوجي ــة العربي اجلمعي

.٤3 -1 ص
العتيبــي، وضحــى شــبيب )2٠17(. تصميــم . 2٤

بيئــة تعلــم إلكرتونيــة قائمــة عــىل بعــض تطبيقات 
ــارات  ــة مه ــا يف تنمي ــب وأثره ــاين للوي ــل الث اجلي
تصميــم الكتــاب اإللكــرتوين يف مقــرر تكنولوجيــا 
التعليــم لــدى طالبــات جامعــة حائــل واجتاهاهتــن 
ــة  ــوراه غــري منشــورة(، كلي نحوهــا. )رســالة دكت

الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.
ــات . 25 ــة )2٠19(. دور املرشف ــري، صاحل العم

ــدى  ــرن 21 ل ــارات الق ــة مه ــات يف تنمي الرتبوي
معلــامت الصفــوف األوليــة وأثــر ذلــك يف حتقيــق 
رؤيــة 2٠3٠ بمدينــة جــدة، جملــة العلــوم الرتبويــة 

3)3(،  ص ص27-5٠. 
حمتــوى . 26 حتليــل   .)2٠19( ســمية  العيــد، 

كتــب التكنولوجيــا للمرحلــة األساســية يف ضــوء 
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والعرشيــن ومــدى  احلــادي  القــرن  مهــارات 
اكتســاب طلبــة الصــف العــارش هلــا )رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة(. كليــة الرتبيــة، اجلامعــة 

ــزة. ــالمية بغ اإلس
الغامــدي، أمــاين خلــف والناجــم، أمــاين . 27

مرحلــة  معلــامت  مهــارات   .)2٠2٠( ســعد 
ــن:  ــادي والعرشي ــرن احل ــرة يف الق ــة املبك الطفول
اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة  تنبؤيــة.  دراســة 
اجلامعــة  والنفســية،  الرتبويــة  للدراســات 

.572  -  5٤6  ،)6(28 بغــزة،  اإلســالمية 
ــوى . 28 ــل حمت ــد )2٠15(. حتلي ــدي، حمم الغام

ــة  ــا للمرحل ــوف العلي ــات للصف ــب الرياضي كت
االبتدائيــة يف ضــوء مهــارات القــرن احلــادي 
ــورة(.  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــن )رس والعرشي
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــة، جامع ــوم االجتامعي ــة العل كلي

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ب
29 . .)2٠1٠( عــيل  الســيد  حممــد  الكســباين، 

ــات  ــة كفاي ــت لتنمي ــرب اإلنرتن ــرتح ع ــج مق برنام
ــر  ــام، املؤمت ــم الع ــي التعلي ــدى موجه ــب ل التدري
 - االول  والــدويل  الثالــث  الســنوي  العلمــي 
ــوح يف  ــم املفت ــامد يف التعلي ــودة واالعت ــري اجل معاي
ــة  ــة, جامع ــة الرتبي ــريب، كلي ــن الع ــرص والوط م

.169  -  155 ص  ص   ،1 بورســعيد 
اللمــيس، عــادل حلمــي وعبــد اهلل، مصطفــى . 3٠

اإلنرتنــت  عــرب  التدريــب   .)2٠19( أمحــد 
البيانــات  إدارة  مهــارات  لتوظيــف  كمدخــل 
الضخمــة (Big Data) يف تطويــر األداء املهنــي 
ــرص،  ــال بم ــاض االطف ــامت ري ــض معل ــدى بع ل
ص   ،68 ســوهاج  جامعــة  الرتبويــة،  املجلــة 

.2153 -2٠9٠ ص
خملــص، حممــد حممــدي )2٠15(. تطويــر . 31

ــة يف  ــات املرصي ــرتوين باجلامع ــم االلك إدارة التعل
ــة،  ــة الرتبي ــة كلي ــورد، جمل ــالك ب ــام الب ــوء نظ ض
جامعــة املنوفيــة، 3٠)٤(، ص ص ٤13 - ٤٤6.

توافــر . 32 درجــة   .)2٠17( أمــاين  ملحــم، 
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن يف مقــرر 
التكنولوجيــا للمرحلــة األساســية العليــا ودرجــة 
امتــالك الطلبــة لتلــك املهارات )رســالة ماجســتري 
غــري منشــورة(. كليــة الدراســات العليــا، جامعــة 

ــطني. ــة، فلس ــاح الوطني النج
ــة . 33 ــعودية )2٠16(. رؤي ــة الس ــة العربي اململك

ــاض. ــل، الري ــم لنعم ــة 2٠3٠. نتعل اململك
املوســوي، عــيل رشف )2٠1٠(. التدريــب . 3٤

اإللكــرتوين وتطبيقاتــه يف تطويــر املــوارد البرشيــة 
ــل  ــة عم ــج. ورق ــدول اخللي ــم ب ــاع التعلي يف قط
تقنيــة  تطبيقــات  يف  األوىل  النــدوة  يف  مقدمــة 
املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم والتدريــب. 
يف الفــرتة مــن 12-2٠1٠/٤/1٤، كليــة الرتبيــة، 

ــعود. ــك س ــة املل جامع
النفيســة، خالــد عبــد الرمحــن )1٤28(. واقع . 35

اســتخدام املرشفــني الرتبويــني للتعليــم اإللكرتوين 
بمدينــة جــدة، )رســالة  املعلمــني  تدريــب  يف 
ــة، جامعــة  ــة الرتبي ماجســتري غــري منشــورة(. كلي

ــرى. أم الق
اهلويــش، يوســف إبراهيــم )2٠18(. التنميــة . 36

املهنيــة ملعلمــي اململكــة العربيــة الســعودية يف 
ضــوء مهــارات القــرن 21، جملــة العلــوم الرتبويــة 

ص282-2٤6. ص   ،)1(٤2
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د. تنوير بنت أمحد عيل هندي
أستاذ البالغة والنقد املشارك، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم 
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   ملخص البحث  
أحاديث  يف  الكالم  أفعال  دراسة  إىل  البحث  هذا  هيدف 
تداولية،  دراسة  البخاري،  صحيح  يف  الصلح"،  "كتاب 
من خالل الرتكيز عىل نظرية "أفعال الكالم" التي وضعها 
يد  عىل  ونضجت  أوستني،  جون  الربيطاين  الفيلسوف 
تلميذه األمريكي سورل، آخًذا يف اعتباره أن كل قول هو 
البحث إىل مبحثني يسبقهام  عمل أو فعل، وقد تم تقسيم 
مقدمة ومتهيد، وتعقبهام خامتة، تناولت املقدمة اإلجراءات 
املتعلقة بالبحث، وتطرق التمهيد للجانب النظري لألفعال 
الكالمية  األفعال  املبحث األول  تناول  الكالمية، يف حني 
غري  الكالمية  األفعال  فتناول  الثاين  املبحث  أما  املبارشة، 
ألهم  فتطرقت  اخلامتة  وأما  الصلح،  كتاب  يف  املبارشة 
إليها البحث. وقد توصل البحث إىل  التي توصل  النتائج 
عدد من النتائج، منها: أن اآلليات واإلجراءات التداولية 
أبرزت وسائل إنجازية للنصوص، ومنها احلديث النبوي، 
األفعال  أغراض  معظم  وأن  تأثريه.  مدى  ووضحت 
حول  تدور  الدراسة  موضوع  األحاديث  يف  الكالمية 
التوجيه واإلرشاد؛ كون النبي -صىل اهلل عليه وسلم- إنام 

بعث هاديا ومرشدا وموجها ونذيرا للناس أمجعني.
الكلامت املفتاحية: 

التأثريي،  الفعل  الطلبي،  اإلنشاء  اإلنجازي،  الفعل  اخلطاب، 
البالغة النبوية.

Abstract
This paper aims to study Speech Acts in the 
hadiths of “Reconciliation Book” in Sahih al-
Bukhari, a pragmatic approach, by focusing on 
the theory of “Speech Acts” developed by the 
British philosopher John Austen, and matured 
by his American student Sorrell. Taking into ac-
count that every saying It is an action. Accord-
ingly, the paper has been divided into two sec-
tions preceded by an introduction and a preface, 
followed by a conclusion. The introduction dealt 
with the research procedures, and the preface 
touched on the theoretical side of Speech Acts, 
while the first section dealt with direct Speech 
Acts, while the second topic dealt with indirect 
Speech Acts in the Reconciliation Book, and 
the conclusion touched on the most important 
findings of the research. The research reached 
a number of results, including: The Pragmatic 
mechanisms highlighted the achievement means 
of texts, including the Prophetic hadith, and 
clarified the extent of its impact. Therefore, that 
most of the purposes of the Speech Acts in this 
paper revolve about guidance and mentoring. 
Stressing the fact that the Prophet – (may God’s 
prayers and peace be upon him) - was sent as a 
guide, a warner for all people.

Keywords:
Discourse, Achievement act, Prophetic hetoric, 
Perlocutionary act, Demand Composition. 
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مقدمة:
تعــد نظريــة "أفعــال الــكالم" مــن املباحــث التــي اهتــم 
ــم  ــن مفاهي ــدد م ــور ع ــد تبل ــداويل، وق ــار الت ــا التي هب
ــالل  ــن خ ــانية م ــات اللس ــل الدراس ــة يف حق التداولي
نظريــة أفعــال الــكالم، فاعتنــاء التداوليــة بعالقــة 
النشــاط اللغــوي بمســتخدميه، ودراســتها لعمليــة 
االســتعامل الناجــح للعالمــات اللغويــة، ومراعــاة 
املقــام وعنــارصه والســياق جعــل نظريــة أفعــال الكالم 
حتظــى باالهتــامم والتطويــر يف حماضن العلــامء باختالف 
ــق  ــا وف ــم أهن ــة، رغ ــم العلمي ــم وتوجهاهت ختصصاهت
منظــور فلســفي نشــأت عــىل يــدي الفيلســوف جــون 
ــذه  ــا تلمي ــام بتطويره ــتني L. Austin John، وق أوس
ســورل R. Searle John،. وقــد جــاءت "لتغــري تلــك 
النظــرة التقليديــة للــكالم التــي كانــت تعتمــد أساســا 
عــىل االســتعامل املعــريف والوصفــي للــكالم، ونظــرت 
ــرة  ــع ومّؤث ــة يف الواق ــوة فاعل ــا ق ــة باعتباره إىل اللغ
ــل"  ــكالم والفع ــني ال ــة ب ــدود القائم ــت احل ــه، فألغ في

)حكيمــة، 2٠٠8م: 11(. 
وهكــذا يكــون مبــدأ الدراســات املتعلقــة بنظريــة 
الــكالم يف  قائــام عــىل بحــث معطيــات  األفعــال 
ــة التواصــل  ــم، فعملي صــورة أفعــال منجــزة، ومــن ث
ــازي  ــلوك اإلنج ــات الس ــل عملي ــي حق ــوي ه اللغ
للفعــل، ومــدار جمــال التأثــري بالكلــامت لتحويلهــا إىل 
أفعــال منجــزة، ســواء عــىل مســتوى االعتقــاد أم عــىل 

مســتوى األداء.
ــاءت  ــد ج ــنجدها ق ــة فس ــالة النبوي ــا الرس  وإذا تأملن
لُتحــِدث تغيــريا جذريــا يف معطيــات احليــاة البرشيــة، 
حيــث اســتطاع النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
بوســاطة كلامتــه، ويف مقامــات خمتلفــة، أن حيــرك 
ــد  ــايت اجلدي ــاج احلي ــو املنه ــه نح ــول ب ــع، ويتح الواق
الــذي بعثــه بــه اهلل تعــاىل، وارتضــاه للبــرش دينــا؛ ولــذا 
فــإن البحــث يســعى إىل اســتخراج األفعــال الكالميــة 

ــة  ــلم- لإلجاب ــه وس ــىل اهلل علي ــي –ص ــن كالم النب م
ــال  ــة األفع ــه نظري ــت من ــذي انبثق ــاؤل ال ــن التس ع
الكالميــة، وهــو: "كيــف نصنــع األشــياء بالكلــامت؟"، 
ــة  ــىل يف اإلجاب ــث تتج ــكالية البح ــإن إش ــم ف ــن ث وم

ــني: ــاؤلني اآلتي ــن التس ع
ــَوَر البعــد التــداويل يف احلديــث النبــوي •  كيــف َتَبْل

مــن خــالل نظريــة أفعــال الــكالم؟
ــق •  ــب ليتحق ــري يف املخاط ع التأث ــوَّ ــدى تن إىل أي م

الفعــل مــن خــالل القــول؟
ــه فقــد جــاء هــذا البحــث ليقــدم نموذجــا  ــاًء علي وبن
ــح  ــح" يف صحي ــاب الصل ــث "كت ــىل أحادي ــا ع تطبيقي
البخــاري؛ لتســتوضح أفعــال التلفــظ فيهــا، ومــا 
ــني،  ــة يف املخاطب ــة وتأثريي ــوة إنجازي ــن ق ــه م حققت
ليــس فقــط يف مقــام التكلــم، ولكــن يف كل مقــام 
ــي  ــة النب ــذ بعث ــدة من ــه عــرب العصــور املمت يقــاس علي
-صــىل اهلل عليــه وســلم- وحتــى قيــام الســاعة، 
ــن  ــار م ــا بإط ــي حماط ــذا التلق ــون ه ــة أن يك رشيط

اإليــامن والتســليم للترشيــع اإلســالمي.
ولدراســة هــذا املوضــوع، فقــد اعتمــد البحــث عــىل 
ــة أفعــال الــكالم  ــه نظري ــداويل ومــا اقرتحت املنهــج الت
مــن خطــوات وتصــورات، ومــن ثــم فقــد اســتعرض 
هــذه األحاديــث، وتتبــع أنــواع أفعــال الــكالم الــواردة 
يف كل منهــا؛ ليوضــح كيــف أهنــا جــاءت يف ســياقات 
غــرّيت  إنجازيــة  أغراضــا  متضّمنــة  ومقامــات 
ســلوكياٍت ومعتقــداٍت لــدى املتلقــي، ســواء كان 
ــة  ــخصيًة غائب ــة(، أم ش ــارًضا )الصحاب ــُب ح املخاط
مُتثـِـل املتلقــي الغائــب الــذي ســيتلقى احلديــث النبــوي 

ــظ. ــن التلف ــاء زم ــد انقض ــا، بع ــا، أو حمكيًّ مكتوًب
ــني،  ــيمه إىل مبحث ــث تقس ــة البح ــت طبيع ــد اقتض وق
ــت  ــة، تناول ــام خامت ــد، وتعقبه ــة ومتهي ــبقهام مقدم يس
وتطــرق  بالبحــث،  املتعلقــة  اإلجــراءات  املقدمــة 
التمهيــد إىل اجلانــب النظــري لألفعــال الكالميــة، 
يف حــني تنــاول املبحــث األول األفعــال الكالميــة 
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األفعــال  فتنــاول  الثــاين  املبحــث  أمــا  املبــارشة، 
الكالميــة غــري املبــارشة يف كتــاب الصلــح، وأمــا 
اخلامتــة فتطرقــت إىل أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث.
متهيد:

ــا  ــة يف ذاهت ــة باللغ ــار العناي ــانيات يف مس ــأت اللس نش
ولذاهتــا؛ فغاصــت يف دراســة العالقــة بــني العالمــات 
يف إطــار اجلملــة؛ لتعتنــي بالبنــاء اإلعــرايب تــارة، 
ولتمســك بطــرف الداللــة تــارة أخــرى، فتقتــرص عــىل 
ــت  ــياء، وظل ــات واألش ــني العالم ــة ب ــة العالق دراس

ــة. ــات اللغ ــك جزئي ــدور يف فل ت
وقــد تســاءل بالنشــيه عــن ســبب انحســار الدراســات 
الصوتيــات/  ثنائيــة  اللســانية إىل زمــن طويــل يف 
MORPHO-)  الصومتيــة، وعلــم الــرصف الرتكيبــي
ــاج  ــة إلنت ــدو مكرس ــة تب ــد أن اللغ SYNTAXE)، بي

املعنــى، حــني التواصــل هبــا )بالنشــيه، 2٠٠7م: 3٤(.
كان هــذا التســاؤل يــدور حــول الفجــوة التــي اعــرتت 
ــة لرتكــز  الدراســات اللســانية، حتــى جــاءت التداولي
عــىل مفــاد اللغــة، باعتبارهــا أداة تواصليــة؛ بحثــا عــن 
مدلوهلــا الواقعــي يف االســتعامل، فعمــدت إىل دراســتها 
ــا  ــتعمليها. إذن يمكنن ــني مس ــا" ب ــور "تداوهل ــن منظ م
القــول إن التداوليــة نشــأت "رّد فعــل للتوجيهــات 
ــغ  ــة مباَل ــورات صوري ــن تص ــه م ــام أفرزت ــة في البنيوي
ــكي  ــي تشومس ــاين األمريك ــد اللس ــة عن ــا، خاص فيه
ــف  ــد وص ــامد -عن ــو يف االعت ــك الغل ــه، وكذل وأتباع
الظواهــر اللغويــة- عــىل التقابــل املشــهور الــذي 
ــث  ــكالم، حي ــة وال ــني اللغ ــور ب ــه دي سوس وضع
أبعــد الــكالم، وهــو الــذي يمثــل االســتعامل احلقيقــي 

ــي، 2٠٠6م: 177(.  ــا" )اإلبراهيم ــة ونظامه للغ
وهــذا التوجــه يف منظــور التأســيس للتداوليــة هــو مــا 
ــالل  ــن خ ــا م ــح مفهومه ــول يوض ــورج ي ــل ج جع
اختصاصاهتــا؛ حيــث إذ يقــول: "ختتــص التداوليــة 

يوصلــه  كــام  املعنــى,  بدراســة   PRAGMATICS

ــارئ؛...  ــتمع أو الق ــرسه املس ــب, ويف ــم أو الكات املتكل
التداوليــة هــي دراســة املعنــى الــذي يقصــده املتكلــم" 

)يــول، 2٠1٠م: 19(.
ــدود  ــد ح ــف عن ــة مل تق ــح أن التداولي ــذا يتض وهك
ــك يف  ــا مل تنهم ــام أهن ــن، ك ــق التكوي ــة وطرائ البنيوي
ــل  ــص، ب ــج للن ــو منت ــام ه ــتغرقة في ــالت املس التأوي
يمكننــا القــول إن التداوليــة هــي مســار التوســط بــني 
هذيــن الطرفــني، حيــث اعتنــت باملعنــى الصــادر عــن 
ــل  ــه، دون أن تغف ــي ل ــة إدراك املتلق ــم، وكيفي املتكل
الســياق، واملقــام، والصــدق، وإخــالص املتكلــم، 
وتضمــني األثــر؛ فقــد "اســتقرت التداوليــة يف املفــرتق 
بــني داخــل النــص وخارجــه، فالدراســات التداوليــة، 
ــه مل  ــت نفس ــي يف الوق ــة، وه ــى الداخلي ــل البن مل هتم
ــاء  ــة بإنش ــروف احلاف ــة الظ ــاء بدراس ــط لالكتف تنضب

النــص" )بوضيــايف، 2٠19م: 72(.
ومــع أن التداوليــة مــرت بمراحــل عديــدة حتــى 
أصبحــت نظريــًة هلــا أســس ومعايــري واضحــة، 
ــن  ــار للمتكلمــني الذي ــة االعتب "فقــد أعــادت التداولي
ــف  ــم موق ــه عليه ــا يفرض ــالل م ــن خ ــون م يتفاعل
ــة،  ــة ولغوي ــة وثقافي ــات اجتامعي ــن معطي ــاب م اخلط
ــة  ــة اللغ ــا يف عالق ــرًصا مهمش ــم عن ــد املتكل ــم يع فل

بالــكالم". )أوشــان، 2٠٠٠م: 5(.
وقــد أفضــت جهــود بنفنســت Benveniste "إىل نتيجة 
ــرة  ــه الظاه ــم كون ــرشي، رغ ــاب الب ــا أن اخلط مفاده
األشــد تعقيــدا لــدى اإلنســان الرتباطهــا بالعقــل، إال 
ــا، اآلن،  ــة: )أن ــارص اآلتي ــا يف العن ــس مبدئي ــه يتأس أن
ــكل  ــكلت هي ــي ش ــة الت ــارص الثالث ــي العن ــا(، وه هن
ونظريــة  احلديــث،  كنظريــة  التداوليــة  النظريــات 
قوانــني اخلطــاب، وأحــكام املحادثــة، ونظريــة أفعــال 

ــان، 2٠٠٠م: 5(.  ــكالم" )أوش ال
مرتاتبــة  تفرعــات  يف  التداوليــة  انســلت  وهكــذا 
"انبثقــت عنهــا جمموعــة مــن املفاهيــم واآلليــات 
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اإلجرائيــة، أبرزهــا: أفعــال الــكالم، وهــي أهــم 
نظريــة يف الــدرس التــداويل، حيــث نظــرت للغــة 
باعتبارهــا فاعلــة يف الواقــع ومؤثــرة فيــه" )طهــراوي، 
د.ت: 116(، وهــذا الواقــع –منطقيــا- ال بــد فيــه مــن 
وجــود "متكلــم وخماطــب، وال يكــون إال لــدواع، وال 
يكــون إال ملقاصــد، وال يكــون إال يف إطــار زمــاين 
ومــكاين، ورشوط تواصليــة، هــي مــا نعــرب عنــه 
ــول، 2٠11م: 21(.  ــام" )مقب ــياق واملق ــارص الس بعن
لــه  منهجــا  باعتبارهــا  التداوليــة،  ظهــرت  وقــد 
خصوصيتــه واســتقالله، مــن خــالل معــامل واضحــة، 
عندمــا أســس أوســتني )املؤســس احلقيقــي لعلــم 
ــد  ــر إىل البع ــكالم، ونظ ــال ال ــة أفع ــة( نظري التداولي
ــه  ــي كتاب ــه. فف ــظ ب ــد التلف ــكالم عن ــازي لل اإلنج
ــرة  ــور النظ ــىل قص ــد ع ــكالم" أك ــال ال ــة أفع "نظري
القائمــة عــىل اختــزال الــكالم يف تصويــره للعــامل فقــط، 
وأوضــح أن الــكالم حُيــدث تأثــرًيا آخــر أكثــر أمهيــة، 
وهــو أثــره يف املتلقــي، أي البعــد اإلنجــازي للــكالم. 

.)123 1991م:  )أوســتني، 
عــىل  الــكالم  أفعــال  نظريــة  ارتكــزت  وهكــذا 
ــل  ــول، والفع ــل الق ــي: فع ــة، ه ــارص رئيس ــة عن ثالث
ــا  ــو م ــول. وه ــن الق ــب ع ــل املرتت ــازي، والفع اإلنج
حيققــه القــول مــن إنجــاز وتأثــري يف املتلقــي، ويتحــدد 
هــذا اإلنجــاز بنــاًء عــىل االتفــاق الواقــع بــني املخاطِب 
واملخاَطــب مــن حيــث اللغــة املوحــدة والثقافــة 
واألعــراف، فالــكالم حيمــل تأثــرًيا مقصــوًدا مــن 
أجــل حتقيــق وإنجــاز مــا يعــرب عنــه؛ ومــن ثــم يمكــن 
ــة بأهنــا: "أقــوال تــؤدَّى هبــا  تعريــف األفعــال الكالمي
أفعــال، فبهــا يمكــن للمــرء أن ينجــز أفعــااًل بواســطة 

ــل، د.ت: 1٠(.  ــة" )فض اللغ
ــامم  ــور اهت ــوي حم ــل اللغ ــح "الفع ــد أصب ــك فق ولذل
ــىل  ــد ع ــل التأكي ــة؛ إذ يمث ــانية النصي ــات اللس الدراس
ــام  ــئلة، أو القي ــارة أس ــر، أو إث ــاء أوام ــياء، أو إعط أش
ــي  ــة الت ــال التداولي ــن األفع ــك م ــري ذل ــود، أو غ بوع

تركــز عــىل تأويــل النصــوص؛ باعتبارهــا أفعــاال للغــة 
كالوعــود، والتهديــدات، واالســتفهامات، والطلبات، 

ــرة، د.ت: 189(. ــر" )بوق واألوام
ــن  ــني م ــداويل نوع ــث الت ــتني للبح ــدم أوس ــد ق وق
ــال  ــاألول: األفع ــام: ف ــة بينه ــام بالتفرق ــال، وق األفع
ــودات  ــن املوج ــا ع ــرب هب ــي نخ ــي الت ــة، وه اإلخباري
واألشــياء، وهــي حتتمــل الصــدق والكــذب، والنــوع 
ــن  ــي م ــة، الت ــة أو اإلنجازي ــال األدائي ــر: األفع اآلخ
خالهلــا يتحقــق الفعــل واإلنجــاز، كاالعتــذار والوعــد 
وغــري ذلــك مــن األفعــال )أوســتني، 2٠19م: 15٠(، 
ــني  ــا ب ــي أقامه ــة الت ــض املقابل ــة "رف ــه يف النهاي ولكن
نوعــي األقــوال، وخلــص إىل أن كل قــول عمــل، وال 
يوجــد -إن أمعنـّـا النظــر- مجــل وصفيــة، فــكل عبــارة 
تامــة كاملــة مســتعملة ال بــد أن تتضمــن إنجــاز عمــل 
لغــوي واحد عــىل األقــل" )بوضيــايف، 2٠19م: 86(؛ 
ــة عــىل النحــو  ــة مــن األعــامل اللغوي ــز بــني ثالث إذ مي

ــلر، 2٠٠3م: 32(:  ــل، وموش اآليت )روب
العمــل القــويل، وهــو الــذي يتحقــق مــا إن نتلفــظ . 1

بــشء مــا.
العمــل املتضمــن يف القــول، وهــو الــذي يتحقــق . 2

بقولنــا شــيئا مــا.
عمــل التأثــري بالقــول، وهــو الــذي يتحقــق نتيجــة . 3

قولنــا شــيئا مــا. 
ــال  ــل األفع ــد جع ــتني ق ــإن أوس ــر ف ــة األم ويف هناي
ــتني، 2٠19م:  ــي )أوس ــواع، ه ــة أن ــة يف مخس اللغوي

 .)197  -196
احلُكميــات، وتتمثــل يف احلكــم نحــو التربئــة . 1

وغريهــا. والتقويــم،  واإلدانــة، 
التنفيذيــات، وتقــض بمتابعــة أعــامل، مثــل: . 2

التســمية، وغريهــا. العــزل،  الطــرد، 
الوعديــات، وُتلــزم املتكلــم بالقيــام بتــرصف . 3

ــد،  ــة، التعاق ــد، املوافق ــل: الوع ــا، مث ــة م بطريق
وغريهــا.
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ــال . ٤ ــع أفع ــل م ــامل تتفاع ــي أع ــلوكيات، وه الس
التهنئــة،  الشــكر،  االعتــذار،  نحــو:  الغــري، 

وغريهــا.
العرضيــات، وهــي أعــامل ختتــص بالعــرض، . 5

مثــل: التأكيــد، النفــي، اإلصــالح، وغريهــا.
ــة  ــور نظري ــتني؛ فط ــار أوس ــورل مس ــل س ــد أكم وق
ــط  ــف املرتب ــكالية التصني ــج إش ــكالم، ليعال ــال ال أفع
باألفعــال التــي وقــع فيهــا، فصنــف األعــامل اللغويــة 
ــيه،  ــق )بالنش ــة وف ــات اللغوي ــن العالم ــة ع خارج

 :)63 2٠٠7م: 
الغايــة مــن الفعــل مثــل "احلصــول عــىل قيــام س . 1

ــشء ما". ب
ــامل . 2 ــة والع ــات اللغوي ــني العالم ــة ب ــاه املطابق اجت

ــي. الواقع
ــال: األول،  ــن األفع ــني م ــني نوع ــورل ب ــز س ــد مي وق
ــن  ــي م ــا املتلق ــي يدركه ــي الت ــارشة: وه ــال مب أفع
غــري  والثانيــة  املبــارشة،  اللغويــة  بنيتهــا  خــالل 
املبــارشة: وهــي التــي خيتلــف ُبعدهــا اإلنجــازي 
ــا  ــرية يوضحه ــذه األخ ــم، وه ــة املتكل ــن مقصدي ع
الســياق؛ حيــث "يتواصــل املرســل باألفعــال اللغويــة 
غــري املبــارشة مــع املرســل إليــه بأكثــر ممــا يتكلــم بــه يف 
ــة  الواقــع، مــن خــالل االتــكاء عــىل خلفيتهــم املعرفي
إىل  باإلضافــة  اللغويــة،  وغــري  اللغويــة  املشــرتكة 
توظيــف املرســل إليــه بقدراتــه العقليــة واالســتنتاجية" 

.)392 2٠٠٤م:  )الشــهري، 
ــال  ــة أفع ــة يف نظري ــا خصوصي ــكالم هل ــة ال ومقصدي
ــريف  ــى احل ــني املعن ــل ب ــد الفاص ــح احل ــكالم لتوضي ال
ــرح  ــث "تط ــه؛ حي ــم قول ــد املتكل ــا يري ــة وم للجمل
ــال  ــة أفع ــاص يف حال ــكل خ ــة، بش ــألة القصدي مس
ــتعارات  ــال، االس ــل مث ــارشة. لنتأم ــري املب ــكالم غ ال
واملجــاز والتوريــة أو الســخرية التــي هلا فائــدة كربى يف 
اخلطــاب األديب" )بــوالن، 2٠18م: 5٠(. وجــاء بعــد 
ــزا عــىل القصديــة  ذلــك )غرايــس( خلفــا لســورل مركِّ

ــواري،  ــتلزام احل ــادى باالس ــب، ون ــة التخاط يف عملي
ــارش،  ــري مب ــكل غ ــم بش ــه املتكل ــي إلي ــا يرم ــو "م وه
جاعــاًل مســتمعه يتجــاوز املعنــى الظاهــري لكالمه إىل 
ــي، 2٠٠٠م: 1٠٠(.  ــيل، والبازع ــر" )الروي ــى آخ معن
ــي،  ــه إىل املتلق ــدث إيصال ــد املتح ــا يري ــه م ــد ب ويقص
ــك يف  ــد ذل ــني بع ــاد والباحث ــود النق ــت جه ــم توال ث

ــددة. ــا املتع ــة ومباحثه ــيس للتداولي التأس
لقــد وضــع ســورل منهجيــة حمــددة لتصنيــف األفعــال 
الكالميــة بنوعيهــا: املبــارشة وغــري املبــارشة؛ لتتبلور يف 
أربعــة أقســام، هــي: )فعــل التلفــظ، القــوى املضمنة يف 
القــول، الفعــل اإلنجــازي، الفعل التأثــريي(، ورأى أن 
ِد مقصديــة  ــدُّ اهلــدف مــن فهــم األفعــال الكالميــة، وحَتَ
ــط  ــذي يرتب ــازي ال ــل اإلنج ــن يف الفع ــاب يكم اخلط
ــب  ــث يرتت ــازي، بحي ــل اإلنج ــيل بالفع ــكل تكام بش
كل منهــام عــىل اآلخــر، وينقســم الفعــل اإلنجــازي/
ــام  ــة أقس ــدوره إىل مخس ــول ب ــة يف الق ــوى املضمن الق
ــات،  ــات، التوجيهي ــات، الوعدي ــل يف: )اإلخباري تتمث
ــىل  ــا ع ــح مفاهيمه ــات(، ووض ــات، اإلعالني التعبريي

ــو اآليت:  النح
اإلخباريــات: )التقريريــات، أفعــال اإلثبــات، األفعــال 
التمثيليــة( Assertifs Les، وهــي تعبــري عــن الواقــع، 
وتقريــر لقضيــة معينــة فيــه، والغــرض مــن هــذه 
األفعــال هــو التقريــر واإلثبــات، وفيهــا يتحمــل 
املعــرب عنهــا،  القضيــة  املتكلــم مســؤولية صــدق 
والتقريــر،  والتحديــد،  التأكيــد،  أفعــال  وتشــمل: 

واالســتنتاج.
Di- )ــه ــال التوجي ــات، أو أفع ــات )الطلبي :التوجيهي
ــا  ــل م ــام بعم ــي للقي ــه املتلق ــي توج rectifs Les، وه

كالطلــب واألمــر، والغــرض مــن هــذه األفعــال محــل 
ــة عــىل أداء عمــل معــني،  املخاطــب بدرجــات متفاوت
ــر،  ــداء، واألم ــال: الن ــن األفع ــوع م ــذا الن ــمل ه ويش

ــض. ــرض، والتحضي ــتعطاف، والع ــي، واالس والنه
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Promis- ) االلتزاميــات )الوعديــات، أفعــال الوعــد:
sifs Les، وهــي وعــد املتكلــم بفعــل يشء معــني، 

ــام  ــم بالقي ــزام املتكل والغــرض مــن هــذه األفعــال الت
بعمــل مــا يف الزمــان املســتقبل؛ لذلــك ُيشــرتط فيهــا 
أن يكــون املتكلــم قــادرا عــىل أداء مــا ُيلــزم نفســه بــه.
Le ex- )التعبرييــات )البوحيــات - اإلفصاحيــات:
ــعور  ــا، أو ش ــة م ــن حال ــري ع ــي التعب pressifs، وه

معــني، وتشــمل هــذه املجموعــة األفعــال التــي يعــرب 
هبــا املتكلــم عــن حــاالت نفســية )انفعاليــة( يف مواقف 
حمــددة كالشــكر، واالعتــذار، واملواســاة، والرتحيــب، 

ــا. وغريه
 ،Les déclaratifs )الترصحيــات(  اإلعالنيــات: 
ــذه  ــن ه ــرض م ــا، والغ ــر م ــن أم ــالن ع ــي اإلع وه
األفعــال إحــداث تغيــري يف الكــون، إذا مــا حتقــق 
ــا  ــك عندم ــي، وذل ــل الكالم ــح للفع ــاز الناج اإلنج
ــي  ــول، وه ــا يق ــاز م ــىل إنج ــادرا ع ــم ق ــون املتكل يك
ــي تتحكــم فيهــا عوامــل مؤسســاتية  مــن األفعــال الت
تضمــن حتقــق األفعــال )موشــلر، وريبــول، 2٠1٠م: 

.)76 -7٤
املبحث األول: األفعال الكالمية املبارشة:

ينطــوي هــذا النــوع مــن األفعــال عــىل دالالت بســيطة 
ومبــارشة ال حتتــاج إىل إعــامل الذهــن لفهمهــا؛ كوهنــا 
ــتعمل  ــة، "ويس ــل اللغ ــه يف أص ــت ل ــام وضع ــرب ع تع
املتكلــم هــذا النــوع -عــادة- عندمــا ينصــّب تركيــزه 
عــىل إيصــال حمتــوى مــا بطريقــة مبــارشة ال حتتــاج إىل 
ــه بشــكله  ــد أن يتحــدث عن مــا خيالــف أصــل مــا يري

ــل، 2٠2٠م: 81(. ــارش" )واص املب
ــن  ــث ع ــو احلدي ــث ه ــذا البح ــوع ه ــام أن موض وب
ــيتناول  ــاري، فس ــح" للبخ ــاب الصل ــح يف "كت الصل
ــرصف  ــح، ب ــت الصل ــي تناول ــاظ الت ــث األلف البح
ــىل  ــول -ص ــواء أكان الرس ــا، س ــن مصدره ــر ع النظ
ــك.  ــري ذل ــث، أم غ ــلم- أم راوي احلدي ــه وس اهلل علي

ونظــرا للمكانــة التــي حيتلهــا احلديــث النبــوي فإنــه ال 
يــكاد يدخــل يف طــور فعــل التلفــظ حتــى يبلــغ فعلــه 
ــه، أو  ــي؛ حتث ــة للمتلق ــة ملزم ــوة إنجازي ــوي ق القض
توجــب عليــه، أو ختــربه بمطلــب، أو توجهــه ملســلك، 

ــي. ــوال التلق ــياق، وأح ــات الس ــب مقتضي بحس
ــق  ــارشة وف ــال املب ــذه األفع ــة ه ــم دراس ــوف تت وس
ــىل  ــك ع ــول، وذل ــة يف الق ــوى املضمن ــيامت الق تقس

النحــو اآليت:
أوال: اإلخباريات أو التقريريات:

ــا،  ــة م ــوع أو قضي ــن موض ــار ع ــا اإلخب ــد هب يقص
ــة  ــا دالل ــدل عليه ــي ت ــاظ الت ــارشة، باأللف ــة مب بطريق
رصحيــة يف أصــل وضعهــا اللغــوي. إهنــا ألفــاظ 
ــة إذا  ــد صادق ــي تع ــذب، فه ــدق والك ــل الص حتتم
كانــت مطابقــة للواقــع، وكاذبــة إذا مل تطابقــه )ختــام، 
أهنــا  )يــول، 2٠1٠م: 89(  ويــرى  2٠16م: 9٤(. 
أفعــال الــكالم التــي تبــنّي مــا يؤمــن بــه املتكلــم مــن 
أنــه احلالــة أو ال، ومتثــل مجــل احلقيقــة، واجلــزم، 

واألوصــاف.  واالســتنتاجات، 
ــا رواه  ــح م ــاب الصل ــات يف كت ــة اإلخباري ــن أمثل وم
ــي  ــْن َبنِ ــا ِم ــُه: َأنَّ ُأَناًس ــْعٍد َريِضَ اهللَُّ َعنْ ــن َس ــْهل ْب َس
ــُم  ــَرَج إَِلْيِه ٌء، َفَخ ــْم يَشْ ــْوٍف َكاَن َبْينَُه ــِن َع ــِرو ْب َعْم
النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُأَنــاٍس ِمــْن َأْصَحابِــِه ُيْصِلــُح َبْينَُهــْم، 
ــاَلُة، َومَلْ َيــْأِت النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجــاَء بـِـاَلٌل،  ِت الصَّ َفَحــَرَ
ــاَء إىَِل  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَج ــْأِت النَّبِ ــاَلِة، َومَلْ َي ــاَلٌل بِالصَّ َن بِ ــَأذَّ َف
ِت  ــَرَ ــْد َح ــَس َوَق ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحبِ ــاَل: إِنَّ النَّبِ ــٍر، َفَق َأيِب َبْك
ــْم،  ــاَل: َنَع ــاَس؟ َفَق ــُؤمَّ النَّ ــَك َأْن َت ــْل َل ــاَلُة، َفَه الصَّ
ــمَّ َجــاَء  ــو َبْكــٍر، ُث َم َأُب ــدَّ ــاَلَة َفَتَق ــاَم الصَّ إِْن ِشــْئَت، َفَأَق
ــفِّ  ــى َقــاَم يِف الصَّ ُفــوِف َحتَّ النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْمــِش يِف الصُّ
ــُروا، َوَكاَن  ــى َأْكَث ــِح َحتَّ ــاُس بِالتَّْصِفي ِل، َفَأَخــَذ النَّ األَوَّ
ــإَِذا  ــَت َف ــاَلِة، َفاْلَتَف ــُت يِف الصَّ ــَكاُد َيْلَتِف ــٍر اَل َي ــو َبْك َأُب
ــَرُه َأْن  ــِدِه َفَأَم ــِه بَِي ــاَر إَِلْي ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَءُه، َفَأَش ــَو بِالنَّبِ ُه
ــَد اهللََّ  ــَدُه، َفَحِم ــٍر َي ــو َبْك ــَع َأُب ــَو، َفَرَف ــاَم ُه َ َك ــيلِّ ُيَص
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َوَأْثنـَـى َعَلْيــِه، ُثــمَّ َرَجــَع الَقْهَقــَرى َوَراَءُه َحتَّــى َدَخَل يِف 
َم النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصــىلَّ بِالنَّــاِس، َفَلــامَّ َفــَرَغ  ، َوَتَقــدَّ ــفِّ الصَّ
ــاُس إَِذا َناَبُكــْم  ــا النَّ َ ــاِس، َفَقــاَل: "َيــا َأهيُّ َأْقَبــَل َعــىَل النَّ
ــُح  ــاَم التَّْصِفي ــِح، إِنَّ ــْم بِالتَّْصِفي ــْم َأَخْذُت ٌء يِف َصاَلتُِك يَشْ
ــْبَحاَن  ــْل: ُس ــِه، َفْلَيُق ٌء يِف َصاَلتِ ــُه يَشْ ــْن َناَب ــاِء، َم لِلنَِّس
ــُه اَل َيْســَمُعُه َأَحــٌد إاِلَّ الَتَفــَت، َيــا َأَبــا َبْكــٍر، َمــا  اهللَِّ، َفإِنَّ
ــاَل:  ــاِس"، َفَق ــَك مَلْ ُتَصــلِّ بِالنَّ ُت إَِلْي ــَك ِحــنَي َأرَشْ َمنََع
ــَدِي  ــنْيَ َي َ َب ــيلِّ ــَة َأْن ُيَص ــِن َأيِب ُقَحاَف ــي اِلْب ــا َكاَن َينَْبِغ َم

النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص" )البخــاري، 1٤22ه: 3/ 182(.
لقــد أورد البخــاري هــذا احلديــث حتــت كتــاب 
الصلــح، رغــم أن فعــل التلفــظ فيــه للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص حيمــل 
ــة  ــه اإلنجازي ــداء، وقوت ــدأ بالن ــا يب ــا طلبي فعــال قضوي
تتمثــل يف التوجيــه ألحــوال املصلــني، ثــم انتقــل 
ليوجــه اســتفهاما أليب بكــر الصديــق عــن املانــع مــن 
التــزام أمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم إجابــة أيب بكــر -ريض اهلل 
عنــه- التــي متثــل فعــال كالميــا غــري مبــارش، بتوجيــه 
ــه.  ــي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقيات ــع النب ــل م ــي آلداب التعام املتلق
إن هــذا النــص التلفظــي النبــوي ال يرتبــط بموضــوع 
ــن  ــون م ــذا املضم ــارة هل ــأيت اإلش ــام ت ــح، بين الصل
خــالل اإلخباريــات التــي جــاءت يف الفعــل التلفظــي 
ــُه:  ــْعٍد -َريِضَ اهللَُّ َعنْ ــِن َس ــْهِل ْب ــث َس ــراوي احلدي ل
ــْم  ــْوٍف َكاَن َبْينَُه ــِن َع ــِرو ْب ــي َعْم ــْن َبنِ ــا ِم "َأنَّ ُأَناًس
ٌء، َفَخــَرَج إَِلْيِهــُم النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُأَنــاٍس ِمــْن َأْصَحابـِـِه  يَشْ

ــْم". ــُح َبْينَُه ُيْصِل
القــول  يف  املضمنــة  القــوى  اإلنجــازي/  فالفعــل 
ــعد  ــن س ــهل ب ــى س ــات؛ إذ أعط ــن اإلخباري ــا م هن
مالبســات الســياق الــذي جــاء فيــه احلديــث النبــوي، 
ــا،  ــة بعينه ــر حادث ــة إىل تقري ــك اإلخباري ــت تل فتحول
ونقلهــا عــرب فعــل قضــوي هــو اإلخبــار، الــذي نتــج 
عنــه قــوة إنجازيــة هــي وقــوع مســؤولية الصلــح بــني 

ــام. ــىل اإلم ــة ع ــات املتخاصم الفئ
ــرج  ــارة )فخ ــايض يف عب ــل امل ــيء الفع ــل إن يف جم ب
النبــي( داللــة قويــة عــىل اعتيــاد احلضــور إىل مواضــع 

ــح  ــث يصب ــم، بحي ــح بينه ــة ليصل ــاب اخلصوم أصح
ــلمني  ــة املس ــن أئم ــام م ــكل إم ــا ل ــلوك هنج ــذا الس ه
ــه:  ــا قول ــار أيض ــذا اإلخب ــن ه ــده، وم ــن بع ــأيت م ي
يف "أنــاس مــن أصحابــه"، حيــث يتبــني الغــرض 
اإلنجــازي يف هــذا اخلــرب أّن اإلمــام لــه يف ســبيل تنفيــذ 
ــة تعينــه عــىل إنجــاز مهمــة  الصلــح أن يأخــذ معــه فئ

ــني.  ــني املتخاصم ــح ب الصل
ــا عــىل املتلقــي  ــج فعــال تأثريي ــه ينت واحلديــث يف جممل
ــع  ــام م ــح إن كان متخاص ــىل الصل ــه ع ــاص، فيحث اخل
غــريه، وحيثــه عــىل حتمــل مســؤولية اإلصــالح إن كان 
ــي  ــىل املتلق ــر ع ــام يؤث ــة، ك ــن فئ ــؤوال ع ــا أو مس إمام
العــام بإيضــاح أمهيــة الســعي يف اإلصــالح بــني 
املتخاصمــني، وأن يكــون لــه دور فاعــل ومســاند 

ــاس. ــني الن ــالح ب ــة اإلص ــام يف قضي لإلم
ــوُن  ــمَّ َتُك ــلم-: "ُث ــه وس ــىل اهلل علي ــه -ص ــا قول ومنه
)البخــاري،  األَْصَفــِر"  َبنِــي  َوَبــنْيَ  َبْينَُكــْم  ُهْدَنــٌة 

 .)185  /3 1٤22ه: 
ــار  ــو إخب ــث ه ــن يف احلدي ــي املتضمَّ ــل الكالم فالفع
النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- بــام ســيكون يف 
ــر، أي:  ــي األصف ــلمني وبن ــني املس ــان ب ــتقبل الزم مس
الــروم، ولعــل القــوة اإلنجازيــة هلــذا اخلــرب ال تتمثــل 
يف مضمونــه اللفظــي، بــل تكمــن يف داللــة علــم النبــي 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- بأمــر مل يكــن قــد وقــع بعــد، 
ــن  ــا م ــا فيه ــة، وم ــىل أمــور غيبي ــه ع ويف إْطــالع اهلل ل

ــه. دليــل عــىل صــدق نبوت
والفعــل التأثــريي كذلــك هلــذا احلديــث ســيكون 
ــة للنبــي  ــٌب هــو تصديــق الصحاب ــٌي قري ــه ُبعــٌد زمن ل
-صــىل اهلل عليــه وســلم- فيــام قالــه وإن مل يــروه، 
ــن  ــل يف ســلوك املؤمنــني الذي ــٌد يتمث ــٌي بعي وُبعــٌد زمن
ــد  ــك بع ــر، وذل ــي األصف ــع بن ــة م ــيعقدون اهلدن س
وفــاة النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، وإيامهنــم 
ــارصوه.  ــروه، ومل يع ــم مل ي ــم أهن ــه، رغ ــدق نبوت بص
ــة  ــد احلقب ــا بع ــره إىل م ــيمتد أث ــري س ــذا التأث ــام أن ه ك
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التــي عقــد فيهــا املســلمون الصلــح مــع الــروم، وهــو 
تصديــق كل املســلمني يف مجيــع العصــور الالحقــة هلــذا 
اإلخبــار الغيبــي الــذي يؤكــد عــىل صــدق نبــوة النبــي 

ــا. ويؤيده
ثانيا: التوجيهات أو األمريات:

تــأيت هــذه األفعــال يف ســياق كالم ال حيتمــل الصــدق 
وال الكــذب، وإنــام تــأيت بغــرض دفــع املخاطــب 
إىل فعــل يشء مــا )ختــام، 2٠16م: 92(، ويعرفهــا 
)يــول، 2٠1٠م: 9٠( بأهنــا أفعــال الــكالم التــي 
يســتعملها املتكلــم ليجعــل شــخصا آخــر يقــوم بــشء 
مــا، وهــي تعــرب عــام يريــده املتكلــم، وتتخــذ أشــكال 
ومقرتحــات.  ونــواٍه  وطلبــات  وتعليــامت  أوامــر 
وليســت التوجيهــات هنــا مقتــرصة عــىل إصــدار 
ــمل  ــام تش ــايب، وإن ــكلها اإلجي ــط، أي بش ــر فق األوام

ــي.  ــو النواه ــا، وه ــلبي منه ــب الس ــك اجلان كذل
ــح  ــا ُنْصِل ــوا بِنَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: "اْذَهُب ــول النب ــك ق ــن ذل وم
َبْينَُهــْم" )البخــاري، 1٤22ه: 3/ 183(. إذ إن فيــه 
فعــال إنجازيــا يدخــل -بموجــب تقســيم ســورل- يف 
األمريــات، إذ إن املقــام Situation ينقــل هــذا الفعــل 
إىل التوجيــه املبــارش نحــو اإلصــالح بشــكل عــام، مــن 
بــاب االقتــداء بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص، واملقصــود باملقــام هنــا هــو 
عنــارصه )دالش، 1992م: ٤٠( املكونــة لــه، التــي 
ــكان  ــم، وم ــغ، ومقاصده ــاركني يف التبلي ــمل املش تش
ــري  ــتمرا، وإن تغ ــا مس ــل منهج ــل الــذي يمث التفاع

ــاركون. ــان واملش ــكان والزم امل
يف  احلديــث  هــذا  يف  اإلنجــازي  الفعــل  ورد  لقــد 
ســياق األمــر )اذهبــوا بنــا(، وهــو فعــل إنشــائي 
املتلقــي، لفهمــه والكشــف عــن  مبــارش، يســتند 
ــه  ــة ل ــانية الرصف ــة اللس ــره البني ــا توف ــىل م ــه، ع داللت
ــه  ــل إىل توجي ــر حيي ــو أم ــو، 2٠16م: 856(، وه )مح
ــة( إىل الذهــاب إىل املتخاصمــني؛  املخاطبــني )الصحاب
ــح، ال  ــق الصل ــن طري ــم ع ــزاع بينه ــض الن ــرض ف بغ

عــن طريــق التقــايض؛ ألن الصلــح يكــون فيــه اقتنــاع 
ــايض.  ــالف التق ــني، بخ ــن كال الفريق م

وقــد اتضــح هــذا املقــام مــن خــالل الســياق    
ــص  ــل ن ــل أن ينق ــعد -قب ــن س ــهل ب ــذي أورده س ال
كالم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص- بقولــه: "َأنَّ َأْهــَل ُقَبــاٍء اْقَتَتُلــوا َحتَّــى 
َتَراَمــْوا بِاحِلَجــاَرِة، َفُأْخــرِبَ َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِذلِــَك، 
ــد  ــرب املؤك ــْم"". فاخل ــح َبْينَُه ــا ُنْصِل ــوا بِنَ ــاَل: "اْذَهُب َفَق
ــوة  ــدار الق ــو م ــه ه ــب علي ــا ترت ــاء وم ــل قب ــن أه ع
اإلنجازيــة للفعــل الكالمــي )اْذَهُبــوا بِنَــا ُنْصِلــح 

ــْم(. َبْينَُه
ــه  ــل يف توجي ــا تتمث ــة هن ــوة اإلنجازي إن الق   
املخاطبــني/ الصحابــة إىل تنفيــذ عمــل اقرتحــه عليهــم 
النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، واملحتــوى القضــوي 
هــو مــا تعــرب عنــه البنيــة الرتكيبيــة لألمــر ذاتــه، ومــا 
حتيــل إليــه مــن داللــة، فــإذا أنجــزوا مــا يؤمــرون بــه، 
فــإن ذلــك يعنــي ترتُّــب جــزاء معــني عــىل ذلــك األمر 
ــني  ــني طرف ــح ب ــو الصل ــل، 2٠2٠م: 85(، ه )واص
متخاصمــني، وهــو غايــة عظمــى يســعى املســلم مــن 
ــاىل. ــن اهلل تع ــواب م ــر والث ــل األج ــا إىل حتصي خالهل

ثالثا: اإليقاعيات أو اإلعالنيات:
ــال  ــواع أفع ــا: أن ــول، 2٠1٠م: 89( بأهن ــا )ي يعرفه
ــب  ــا؛ إذ يتوج ــرب لفظه ــة ع ــري احلال ــي تغ ــكالم الت ال
عــىل املتكلــم تســنم دور مؤسســايت، يف ســياق معــني، 
إلنجــاز اإلعــالن بصــورة صحيحــة، وباســتعامل 
هــذه اإلعالنــات يغــري املتكلــم العــامل عــرب الكلــامت، 
ــكالم  ــك ال ــه بذل ــد تلفظ ــم بع ــي أن املتكل ــذا يعن وه
ــكالم  ــذا ال ــيصبح ه ــل، س ــامت ومج ــن كل ــون م املك
حكــام ســاري املفعــول، يرتتــب عليــه تغيــري يف الواقــع 
املتصــل هبــذا احلكــم، وال بــد للمتكلــم مــن أن يكــون 
ــذه  ــدار ه ــه إص ــة ختول ــة أو قانوني ــلطة رشعي ــه س ل

ــات. ــكام أو اإلعالني األح
ومــن املعلــوم أن النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- جــاء 
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مرشعــا للنــاس، فســنّته هــي املصــدر الثــاين للترشيــع 
ــريا  ــإن كث ــذا ف ــم؛ ول ــرآن الكري ــد الق ــالم بع يف اإلس

منهــا يدخــل يف هــذا النــوع مــن األفعــال الكالميــة.
ــٍد  ــِن َخالِ ــِد ْب ــَرَة، َوَزْي ــث َأيِب ُهَرْي ــك حدي ــن ذل  وم
 ، اجلَُهنِــيِّ -َريِضَ اهللَُّ َعنُْهــاَم-، َقــااَل: "َجــاَء َأْعــَرايِبٌّ
ــاَم  ــاِب اهللَِّ، َفَق ــا بِِكَت ــِض َبْينَنَ ــا َرُســوَل اهللَِّ، اْق ــاَل: َي َفَق
َخْصُمــُه َفَقــاَل: َصــَدَق، اْقــِض َبْينَنـَـا بِِكَتــاِب اهللَِّ، َفَقــاَل 
: إِنَّ اْبنِــي َكاَن َعِســيًفا َعــىَل َهــَذا، َفَزَنــى  األَْعــَرايِبُّ
ْجــُم، َفَفَدْيــُت  بِاْمَرَأتِــِه، َفَقاُلــوا يِل: َعــىَل اْبنِــَك الرَّ
اْبنـِـي ِمنْــُه باِِمَئــٍة ِمــَن الَغنَــِم َوَولِيــَدٍة، ُثــمَّ َســَأْلُت َأْهــَل 
ــاَم َعــىَل اْبنـِـَك َجْلــُد ِماَئــٍة، َوَتْغِريــُب  الِعْلــِم، َفَقاُلــوا: إِنَّ
َعــاٍم، َفَقــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "أَلَْقِضــنَيَّ َبْينَُكــاَم بِِكَتــاِب اهللَِّ، 
ــُد  ــَك، َوَعــىَل اْبنِــَك َجْل ــَردٌّ َعَلْي ــُم َف ــَدُة َوالَغنَ ــا الَولِي َأمَّ
ــا ُأَنْيــُس "لَِرُجــٍل-  ــَت َي ــا َأْن ــٍة، َوَتْغِريــُب َعــاٍم، َوَأمَّ ِماَئ
َفاْغــُد َعــىَل اْمــَرَأِة َهــَذا، َفاْرمُجَْهــا"، َفَغــَدا َعَلْيَهــا ُأَنْيــٌس 

َفَرمَجََهــا" )البخــاري، 1٤22ه: 3/ 18٤(. 
ــكالم  ــال ال ــث أن أفع ــذا احلدي ــح يف ه يتض   
معظمهــا طلبيــة، فالرجــالن صــدر عنهــام أفعــال 
كالميــة يف ابتــداء الــكالم مــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، غرضهــا 
اإلنجــازي طلبــي، ويكمــن فعلهــا التأثــريي يف التــامس 
احلكــم والقضــاء مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بكتــاب اهلل؛ مــا يعطي 
بعــدا دالليــا باالمتثــال ملــا ســيقدمه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذا 
املقــام الــذي تتضــح فيــه ســامت الشــخوص املتحدثــة 
ينبــئ أن فعــل التلفــظ الــذي ســيصدر عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
Declar-  يدخــل يف قســم اإليقاعيــات أو اإلعالنيــات
ــح  ــرد الترصي ــأ بمج ــي ينش ــال الت ــي األفع ative، وه

ــول  ــم، أي إن الق ــع القائ ــري يف الوض ــداث تغي ــا إح هب
بأمــٍر مــا هــو إحــداث لذلــك األمــر )مــدور، 2٠1٤م: 

 .)3٠9
إذ إهنــم ذهبــوا إليــه مســتفتني ومســتفهمني عــن 
ــي  ــألة الت ــذه املس ــق يف ه ــب أن يطب ــذي جي ــم ال احلك
ــيتقبالنه  ــا س ــو م ــام، وه ــالف بينه ــع خ ــت موض كان
برضــا مطلــق؛ كونــه صــادر عــن نبــي مرســل، وليــس 

عــن بــرش عــادي، وســيكون مصــدرا للترشيــع لــكل 
ــلمني. ــن املس ــك م ــد ذل ــن بع ــى م ــن أت م

فالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص ســيقول حكــام يرتتــب عليــه تغيــري يف 
ــرد  ــن الرجلــني، حيــث إن املــال ســوف ي وضــع هذي
ــرب  ــد وُيغ ــوف جُيل ــزاين س ــى ال ــه، والفت إىل صاحب
ــى  ــم رمجهــا حت ــة فســوف يت عامــا، وأمــا املــرأة الزاني
ــمٍة  ــم س ــي ملسو هيلع هللا ىلص أه ــر يف كالم النب ــذا يتوف ــوت، وهب امل
ــا  ــض عرف ــه يقت ــي أن ــات، وه ــامت اإلعالني ــن س م
ــامل  ــق للع ــوي مطاب ــواه القض ــام أن حمت ــوي، ك ــري لغ غ

ــي. اخلارج
يقــول )نحلــة، 2٠٠2م: 5٠(: "والســمة املميــزة هلا أن 
ــل يف مطابقــة حمتواهــا القضــوي  أداءهــا الناجــح يتمث
للعــامل اخلارجــي، فضــال عــن أهنــا تقتــض عرفــا غــري 

لغــوي".
 ففعــل الــكالم هنــا أعطــى قــوة إنجازيــة؛ ألن إصــدار 
ــدود،  ــط احل ــي ملسو هيلع هللا ىلص ضب ــلطة النب ــع س ــن واق ــم م احلك
ــل  ــب، ب ــني فحس ــني املتحدث ــني الرجل ــط ب ــس فق لي
ــذا  ــل ه ــرض ملث ــال التع ــلمني يف ح ــع املس ــني مجي ب
احلــدث، كــام كان لــه قــوة إنجازيــة أخــرى تتمثــل يف 
ــذي  ــي ال ــل الكالم ــذا الفع ــيرتكه ه ــذي س ــر ال األث
ــر قــوي  أدى إىل جلــد الفتــى، ورجــم املــرأة، وهــو أث
جيعــل املتلقــي املســلم بوجــه عــام يمتنــع عــن الوقــوع 

ــا.  ــري فيه ــرد التفك ــة، أو جم ــذه املعصي يف ه
ــَع َوِهــَي اْبنَــُة  َبيِّ ومنهــا -أيضــا- حديــث أنــس "َأنَّ الرُّ
ْت َثنِيَّــَة َجاِرَيــٍة، َفَطَلُبــوا األَْرَش، َوَطَلُبــوا  النَّــْرِ َكــرَسَ
الَعْفــَو، َفَأَبــْوا، َفَأَتــُوا النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَرُهــْم بِالِقَصــاِص، 
َبيِّــِع َيا َرُســوَل  : َأُتْكــرَسُ َثنِيَّــُة الرُّ َفَقــاَل َأَنــُس ْبــُن النَّــْرِ
، اَل ُتْكــرَسُ َثنِيَُّتَهــا، َفَقــاَل:  ــِذي َبَعَثــَك بِاحلَــقِّ اهللَِّ، اَل َوالَّ
"َيــا َأَنــُس ِكَتــاُب اهللَِّ الِقَصــاُص"، َفــَريِضَ الَقــْوُم 
ــْو  ــْن َل ــاِد اهللَِّ َم ــْن ِعَب ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ ِم ــاَل النَّبِ ــْوا، َفَق َوَعَف
، َعــْن مُحَْيــٍد، َعــْن  ُه" َزاَد الَفــَزاِريُّ َأْقَســَم َعــىَل اهللَِّ أَلََبــرَّ
َأَنــٍس، َفــَريِضَ الَقــْوُم َوَقبُِلــوا األَْرَش" )البخــاري، 

 .)186  /3 1٤22ه: 
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ــس  ــىل أن ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــي رد النب فف
ــدود  ــن ح ا م ــدًّ ــن ح ــارشا يعل ــظ مب ــل التلف ــاء فع ج
ــب أن  ــام جي ــح ب ــو الترصي ــازي ه ــه اإلنج اهلل، وغرض
يتــم جتــاه الربيــع، وأن تكــرس ثنيتهــا، والفعــل التأثريي 
ــه أنــس مــن  جــاء واضحــا يف رد الفعــل الــذي قــام ب
االمتثــال ألمــر النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، 
ــل  ــا الفع ــن، أم ــن بالس ــاص، فالس ــو إرادة القص وه
اإلنجــازي فقــد ظهــر يف املســلك الــذي ســلكه القــوم، 
بيــع، وقبوهلــم األرش؛ وذلــك  وهــو عفوهــم عــن الرُّ
ــم  ــلم حلك ــن واستس ــد أذع ــم ق ــد أن رأوا خصمه بع
ــل يف  ــذي يتمث ــلم-، وال ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص النب
ــرتض  ــع أن املف ــا، م ــع قصاص بي ــه الرُّ ــة ابنت ــرس ثني ك
أن يكــون الفعــل اإلنجــازي هنــا هــو القصــاص، 
ــاص  ــن القص ــدل ع ــوم األرش ُع ــل الق ــا قب ــن مل ولك
ــازي.  ــل اإلنج ــو الفع ــح ه ــكان الصل ــح، ف إىل الصل
ــة  ــداث واقع ــو إح ــات ه ــذه اإلعالني ــن ه ــدف م فاهل

ــيه، 2٠٠7م: 66(. ــا )بالنش م
رابعا: االلتزاميات أو الوعديات:

تقتــض االلتزاميــات أن يقطــع املتكلــم عىل نفســه وعدا 
بتنفيــذ أمــر مــا، ولــن يكــون تنفيــذه إال يف املســتقبل، 
ــا  ــال بأهن ــذه األفع ــّرف ه ــم. وتع ــن التكل ــد زم أي بع
ــوا  ــون ليلزم ــتعملها املتكلم ــي يس ــكالم الت ــال ال أفع
أنفســهم بفعــل يشء مســتقبيل؛ ألهنــا تعــرب عــام ينــوي 
املتكلــم فعلــه، وقــد تكــون وعــودا، أو هتديــدات، أو 
ــرده، أو  ــا بمف ــم أن ينجزه ــن للمتكل ــدات، ويمك تعه
ــىل  ــم ع ــذ املتكل ــة، ويأخ ــوا يف جمموع ــاره عض باعتب
ــول، 2٠1٠:  ــام للكلــامت )ي عاتقــه جعــل العــامل مالئ
ــاب  ــات يف كت ــذه االلتزامي ــة ه ــن أمثل 9٠- 91(، وم
الصلــح احلديــث الســابق ذكــره الــذي رواه َأبــو 
ــاَم-  ــّي -َريِضَ اهللَُّ َعنُْه ــٍد اجلَُهنِ ــُن َخالِ ــُد ْب ــَرَة، َوَزْي ُهَرْي

)البخــاري، 1٤22ه، 3/ 18٤(.
يف هــذا احلديــث، يلتــزم النبــي -صــىل اهلل عليــه 

وســلم- ويتعهــد بــأن يقــض بــني اخلصمــني بكتــاب 
ــنّي"،  ــي "ألقض ــل الكالم ــالل الفع ــن خ ــاىل، م اهلل تع
وهــو فعــل كالمــي صــادر عــن املتكلــم، الــذي 
ألــزم نفســه بإنجــاز ذلــك الوعــد )واصــل، 2٠2٠م: 
ــا  ــه نبي ــني(؛ كون ــني املتنازع ــاء ب ــو )القض 87(، وه
ــة  ــني املنظم ــع القوان ــكام، ووض ــع األح ــاء بترشي ج
حليــاة النــاس؛ لفــض النزاعــات واخلصومــات بينهــم، 
وقــد أكــد ذلــك الفعــل بمؤكديــن اثنــني، مهــا: الــالم 
ــددة،  ــة/ املش ــد املثقل ــون التوكي ــم، ون ــة للقس املوطئ
الدالــني عــىل التصميــم الكبــري عــىل إنجــاز هــذا 
الوعــد مــن قبلــه -صــىل اهلل عليــه وســلم-، كــام أهنــام 
يــدالن عــىل نيــة اإلنجــاز يف املســتقبل الــذي كان قريبــا 

ــم. ــن التكل ــن زم م
ــال  ــج فع " أنت ــنيَّ ــا "ألقض ــارش هن ــكالم املب ــل ال ففع
ــه  ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ــق ب ــا نط ــو م ــا، ه تلفظي
وســلم-، وفعــال قضويــا ينــدرج يف بــاب اإلعالنيات، 
وفعــال إنجازيــا هــو األمــر، وكذلــك فعــال تأثرييــا يف 
كل مســلم ومســلمة؛ حيــث إنــه ســيمتنع عــن الوقــوع 
يف الزنــا؛ نظــرا ملــا ترتــب يف علمــه مــن عقــاب لــه يف 

ــرة. ــا واآلخ الدني
خامسا: التعبرييات أو البوحيات:

ــاالت  ــن االنفع ــال ع ــن األفع ــوع م ــذا الن ــرب ه ويع
واملشــاعر النفســية للمتحــدث، إذ إهنــا األفعــال التــي 
تبــني مــا يشــعر بــه املتكلــم، فهــي تعــرب عــن حاالتــه 
ــن  ــرب ع ــل تع ــكل مج ــذ ش ــن أن تتخ ــية، ويمك النفس
رسور، أو أمل، أو فــرح، أو حــزن، أو عــام هــو حمبــوب 
أو ممقــوت، ممــا يمكــن أن يســببه يشء يقــوم بــه املتكلم 
أو املســتمع، غــري أهنــا ختــص خــربة املتكلــم وجتربتــه، 
ــامل  ــامل، أي ع ــم الع ــامت تالئ ــل الكل ــا جع ووظيفته

ــول، 2٠1٠: 9٠(. ــيس )ي األحاس
ــب،  ــم فحس ــن املتكل ــرب ع ــريي ال يع ــل التعب والفع
ولكنــه يعــرب كذلــك عــن حالــة املخاَطــب وردة 
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فعلــه، فيســمى األول الفعــل الــذايت الــذي يعــرب 
ــل  ــاين الفع ــمى الث ــم، ويس ــيكولوجية املتكل ــن س ع
ــذي يعــرب عــن ســيكولوجية املخاَطــب  االجتامعــي ال

.)176  :2٠2٠ )الشــمري، 
ولعــل التعبرييــات يف أحاديــث "كتــاب الصلــح" 
اهلل  -صــىل  اهلل  رســول  بــه  ُيوَصــف  فيــام  تتجــىل 
ــة  ــن الصحاب ــادر ع ــظ ص ــل تلف ــلم- يف فع ــه وس علي
ــىل  ــر ع ــا يظه ــه م ــون ب ــم- يصف ــوان اهلل عليه -رض
ــاعر  ــن مش ــلم- م ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
الغضــب أو الــرسور، ثــم يرتتــب عليــه توضيــح املقــام 
لفعــل التلفــظ للنبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، وهــذا 

ــني: ــني اآلتي ــر يف احلديث ــا يظه م
 ، ــِريِّ ْه ــِن الزُّ ــَعْيٌب، َع ــا ُش َن ــاَمِن، َأْخرَبَ ــو الَي ــا َأُب َثنَ "َحدَّ
، َكاَن  َبــرْيَ ، َأنَّ الزُّ َبــرْيِ يِن ُعــْرَوُة ْبــُن الزُّ َقــاَل: َأْخــرَبَ
ــِهَد  ــْد َش ــاِر َق ــَن األَْنَص ــاًل ِم ــَم َرُج ــُه َخاَص ُث: َأنَّ ــدِّ حُيَ
ِة، َكاَنــا  اٍج ِمــَن احلَــرَّ َبــْدًرا إىَِل َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف رِشَ
 : ــرْيِ َب ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِْلزُّ ــاَل َرُس ــا، َفَق ــِه ِكاَلمُهَ ــِقَياِن بِ َيْس
ــَب  ــاِرَك"، َفَغِض ــْل إىَِل َج ــمَّ َأْرِس ، ُث ــرْيُ ــا ُزَب ــِق َي "اْس
اْبــَن  َكاَن  آْن  اهللَِّ،  َرُســوَل  َيــا  َفَقــاَل:   ، األَْنَصــاِريُّ
َن َوْجــُه َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثــمَّ َقــاَل:  تِــَك؟ َفَتَلــوَّ َعمَّ
ــَتْوَعى  ــْدَر"، َفاْس ــَغ اجلَ ــى َيْبُل ــْس َحتَّ ــمَّ اْحبِ ــِق، ُث "اْس
، َوَكاَن َرُســوُل  َبــرْيِ ــُه لِْلزُّ َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحينَِئــٍذ َحقَّ
ــُه  ــَرْأٍي َســَعٍة َل ــرْيِ بِ َب ــَك َأَشــاَر َعــىَل الزُّ ــَل َذلِ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْب
، َفَلــامَّ َأْحَفــَظ األَْنَصــاِريُّ َرُســوَل اهللَِّ  َولأِْلَْنَصــاِريِّ
ــاَل  ــِم، َق ــِح احلُْك ي ــُه يِف رَصِ ــرْيِ َحقَّ َب ــَتْوَعى لِْلزُّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْس
ــَة  ــِذِه اآلَي ــُب َه ــا َأْحِس : "َواهللَِّ َم ــرْيُ َب ــاَل الزُّ ــْرَوُة: َق ُع
ــٰى  ــوَن َحتَّ ــَك اَل ُيْؤِمنُ ــاَل َوَربِّ ــَك": َُّف ــْت إاِلَّ يِف َذلِ َنَزَل
ــُدوا يِف َأنُفِســِهْم  ــمَّ اَل جَيِ ــْم ُث ــاَم َشــَجَر َبْينَُه ُمــوَك فِي حُيَكِّ
َّــا َقَضْيــَت َوُيَســلُِّموا َتْســِلياًم َّ ]النســاء: 65[".  َحَرًجــا ممِّ

.)187  /3 1٤22ه:  )البخــاري، 
يف هــذا احلديــث نجــد قــول األنصــاري: )آْن كان 
ابــن عمتــك؟( مــن التعبرييــات، ألن األنصــاري عــرّب 
بــه عــن غضبــه مــن حكــم رســول اهلل عليــه الصــالة 

والســالم، وعــدم استســاغته لــه؛ ألنــه كان يــرى -مــن 
وجهــة نظــره القــارصة- أن النبــي صــىل اهلل عليــه 
وســلم قــد حابــى الزبــري؛ ألنــه ابــن عمتــه، وهــو مــا 
ــن  ــدول ع ــلم إىل الع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــل النب مح
ــاًء؛  ــه قض ــًا إىل حل ــام صلح ــن بينه ــزاع الكائ ــل الن ح
فــكان احلكــُم قضــاًء يف صالــح الزبــري أجــدى لــه ممــا 

ــًا. ــو كان صلح ل
وقــد نتــج عــن هــذا الفعــل التعبــريي فعــل التلفــظ من 
ــْس  النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-: "اْســِق، ُثــمَّ اْحبِ
ــه  ــا بتوجي ــال قضوي ــي فع ــْدَر"؛ ليعط ــَغ اجلَ ــى َيْبُل َحتَّ
الزبــري إىل أن حيبــس املــاء عــن الرجــل، وال يوصلــه لــه 
إال بعــد أن يســتويف حصتــه من املــاء، املحــددة بوصول 
املــاء إىل اجلــدار؛ ليعطــي قــوة إنجازيــة تقتــض حرمان 
ــل  ــول قب ــه الرس ــمح ب ــد س ــن يشء ق ــل م ــذا الرج ه
أن يغضــب، وهــذا يوضــح الفعــل التأثــريي بــرورة 
االمتثــال ألمــر النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، 

وطاعتــه، والرضــا بــكل مــا حيكــم بــه.
املبحث الثاين: األفعال الكالمية غري املبارشة:

مــن املعلــوم يف اللغــة أن الــكالم -عندمــا يكــون 
غــري رصيــح يف التعبــري عــام يريــده املتكلــم- ال تتأتــى 
ــى  ــام تتأت ــه، وإن ــة ل ــه املكون ــر ألفاظ ــن ظاه ــه م داللت
ممــا يمكــن اســتنتاجه مــن املعنــى القابــع خلــف تلــك 
ــاج إىل  ــارش حيت ــري املب ــي غ ــل الكالم ــاظ، فالفع األلف
"مــا تــدل عليــه بنيتــه الســطحية؛ مــن أجــل معرفــة مــا 
تــدل عليــه بنيتــه العميقــة؛ ألن مــا يــدل عليــه ظاهريــا 
ليــس هــو املعنــى الــكيّل، بــل هــو املعنــى احلــريف الذي 
يفــض إىل معنــى إنجــازي يتضــح مــن خــالل الســياق 
ــواري،  ــتلزام احل ــذا االس ــه، وك ــي ل ــل املتلق ورد فع
9٠(؛  2٠2٠م:  )واصــل،  املســبق"  واالفــرتاض 
ــف،  ــال "ختال ــذه األفع ــو أن ه ــك ه ــبب يف ذل والس
فالفعــل  املتكلــم،  مــراد  اإلنجازيــة  قوهتــا  فيهــا، 
اإلنجــازي يــؤدَّى عــىل نحــو غــري مبــارش مــن خــالل 
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ــة، 2٠٠2م: 81(.  ــر" )نحل ــازي آخ ــل إنج فع
ــارش  ــري املب ــكالم غ ــل ال ــه فع ــذي يؤدي ــى ال إن املعن
يمكــن أن ُيْسَتَشــّف مــن املعنــى املبــارش املوجــود فيــه، 
ــو،  ــريه )مح ــد غ ــا ويقص ــول كالم ــب يق إذ إن املخاط
ــري  ــون غ ــكالم يك ــل ال ــك أن فع 2٠16م: 857(؛ ذل
ــة  ــني البني ــارشة ب ــري مب ــة غ ــَدْت عالق ــارش إذا ُوِج مب
اللغويــة للــكالم، والوظيفــة التــي تؤدهيــا تلــك البنيــة 

)يــول، 2٠1٠: 92(.
ويمكــن أن نســتعرض هــذه األفعــال غــري املبــارشة يف 
كتــاب الصلــح مــن خــالل تصنيفهــا بحســب أصوهلــا 
ــتخراج  ــم اس ــل، ث ــا يف األص ــة هل ــة املوضوع اللغوي
الــدالالت غــري املبــارشة مــن خــالل الســياقات 

ــأيت: ــام ي ــك ك ــة، وذل ــن املختلف والقرائ
أوال: االستفهام:

ــي،  ــاء الّطلب ــواع اإِلنش ــن أن ــا م ــتفهام نوع ــد االس يع
ــِل  ــاَلِم لَتْحِصي ــاِم واإِلْع ــُب اإِلْفه ــه طَل ــل في "واألص
ــراد  ــد ُي ــَتْفِهم. وَق ــَدى امْلُس ــٍة ل ــٍة جمهول ــدٍة عملّي فائ
ــَتدلُّ  ــه، وُيْس ــيّل ل ــى األص ــذا املعن ــرْيُ ه ــتفهام غ بِاالس
عــىل املعنــى املــراد بالقرائــن القولّيــة أو احلاليــة" 
)امليــداين، 1996م: 1/ 258(. ومــن تلــك املعــاين 
ــه،  ــتفهام: التوجي ــا االس ــرج إليه ــن أن خي ــي يمك الت

ــك.  ــري ذل ــر، وغ ــب، والتقري والتعج
وقــد جــاء يف أحاديــث الصلــح مــا يمكــن تصنيفــه يف 
ــث  ــورل-، حي ــيم س ــق تقس ــات -وف ــم التوجيهي قس
يكــون الغــرض منهــا توجيــه املخاطــب إىل فعــل يشء 
ــب  ــة الطل ــتعامل صيغ ــه باس ــن التوجي ــا، وإن مل يك م
ــاِل  َج ــث َأيِب الرِّ ــك "حدي ــن ذل ــارش، وم ــي املب اللفظ
ــِد  ــَت َعْب ــَرَة بِنْ ــُه َعْم ــِن، َأنَّ ُأمَّ مْحَ ــِد الرَّ ــِن َعْب ــِد ْب حُمَمَّ
مْحَــِن، َقاَلــْت: َســِمْعُت َعاِئَشــَة َريِضَ اهللَُّ َعنَْهــا،  الرَّ
َتُقــوُل: َســِمَع َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصــْوَت ُخُصــوٍم بِاْلَبــاِب 
ــا َيْســَتْوِضُع اآلَخــَر،  َعالَِيــٍة َأْصَواهُتُــاَم، َوإَِذا َأَحُدمُهَ
ٍء، َوُهــَو َيُقــوُل: َواهللَِّ اَل َأْفَعــُل، َفَخَرَج  فُِقُه يِف يَشْ َوَيْســرَتْ

َعَلْيِهــاَم َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل: "َأْيــَن امُلَتــَأيلِّ َعــىَل اهللَِّ، اَل 
َيْفَعــُل امَلْعــُروَف؟"، َفَقــاَل: َأَنــا َيــا َرُســوَل اهللَِّ، َوَلــُه َأيُّ 

ــاري، 1٤22ه: 3/ 187(.  " )البخ ــبَّ ــَك َأَح َذلِ
فقد جــاء فعــل التلفــظ يف احلديــث بصيغة االســتفهام، 
ــري  ــا غ ــال قضوي ــي فع ــر؛ ليعط ــة األم ــن بصيغ ومل يك
مبــارش، يتمثــل يف توجيــه املخاَطــب إىل تعديل ســلوكه 
الرافــض لالســرتفاق بصاحبــه، وحضــه عــىل التحــول 
ــن أو  ــع الدي ــدم وض ــف بع ــأيل واحلل ــة الت ــن حال م
الرفــق باملِدْيــن، وتــرك يشء مــن الديــن إىل مــا أســامه 
النبــي بـــ "املعــروف"، وهــو قبــول أحدمهــا، أي: الرفق 

باملديــن، أو طــرح جــزء مــن ذلــك الديــن. 
ــن يف  ــي تكم ــل الكالم ــذا الفع ــة هل ــوة اإلنجازي والق
ــه  ــىل اهلل علي ــول -ص ــل الرس ــن قب ــن م ــه الدائ توجي
ــول  ــه، وقب ــق ب ــن، والرف ــاة املدي ــو مراع ــلم- نح وس
طلبــه، والفعــل التأثــريي هنــا يتضــح مــن رد الرجــل 
ــُه  ــه: " َوَل ــلم- بقول ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــىل النب ع
"، حيــث وافــق الرجــل عــىل مــا حيبــه،  َأيُّ َذلـِـَك َأَحــبَّ
ــه.  ــع يشء من ــه، أم وض ــن كل ــع الدي ــواء كان وْض س

ــا قوتــني إنجازيتــني: األوىل  ــج االســتفهام هن وقــد أنت
مبــارشة ناجتــة عــن املعنــى الوضعــي لالســتفهام، 
ــاد إىل  ــه واإلرش ــي التوجي ــارشة ه ــري مب ــة غ والثاني
الصلــح، ولكــن االســتفهام يف هــذا املســتوى التــداويل 
ــَع  ــي ُوِض ــة األوىل الت ــوة اإلنجازي ــد الق ــف عن ال يق
ليؤدهيــا، بــل تعداهــا إىل قــوة إنجازيــة خيلقهــا الســياق 
ــل،  ــال )واص ــن احل ــع قرائ ــه م ــه باجتامع ــيص ذات الن
ــن وإنظــاره؛  2٠2٠: 92(، وهــي طلــب الرفــق باملدي
ممــا دفــع الدائــن إىل قبــول هــذا األمــر النبــوي، 

ــر. ــب خاط ــن طي ــه، ع ــتجابته ل واس
ثانيا: األمر:

"األمــر: هــو طَلــُب حتقيــق يْشٍء مــا، مــاّديٍّ أو معنوّي، 
وتــُدلُّ عليــه ِصَيــٌغ كالمّيــة أربــع، هي:

الــذي دخلــت عليــه الم  املضــارع  األمــر،  فعــل 
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أفعال الكالم يف )أحاديث كتاب الصلح يف صحيح البخاري( مقاربة تداولية

األمــر، اســم فعــل األمــر، املصــدر النائــب عــن فعــل 
ــرج إىل  ــد خي ــداين، 1996م: 228/1(. وق األمر")املي
ــاز  ــبيل املج ــىل س ــرى ع ــة ُأخ ــة/ تداولي ــان بالغي مع
ــن  ــل م ــب الفع ــر طل ــي األم ــام، ويعن ــن املق ــم م تفه
)هــارون،  ادعــاًء  أو  حقيقــًة  األدنــى،  إىل  األعــىل 
ــر  ــل األم ــد فع ــام مل يع ــذا املق 2٠٠1م: 1٤(، ويف ه
ــىل  ــدل ع ــح ي ــل أصب ــر، ب ــه األم ــا يعني ــىل م ــز ع يرك
ــص  ــياق الن ــف مــن س ــداويل ُيْسَتش ــى إنجــازي ت معن
ــه  ــَع ل ــا ُوِض ــري م ــىل غ ــدل ع ــح ي ــه أصب ــه، أي أن ذات

)محــو، 2٠16م: 857( يف األصــل. 
ومــن خــروج األمــر يف كتــاب الصلــح إىل االلتــامس ما 
جــاء يف حديــث "َعاِئَشــَة -َريِضَ اهللَُّ َعنَْهــا-: ُّإِِن اْمــَرَأٌة 
ــاَح  ــاَل ُجنَ ــا َف ــوًزا َأْو إِْعَراًض ــا ُنُش ــن َبْعِلَه ــْت ِم َخاَف
ــرْيٌ ۗ  ــُح َخ ْل ــا ۚ َوالصُّ ــاَم ُصْلًح ــا َبْينَُه ــاَم َأن ُيْصِلَح َعَلْيِه
ِســنُوا َوَتتَُّقــوا َفــإِنَّ  ــحَّ ۚ َوإِن حُتْ ِت اأْلَنُفــُس الشُّ َوُأْحــِرَ
ــْت:  ــرًيا َّ ]النســاء: 128[، َقاَل ــوَن َخبِ ــاَم َتْعَمُل اهللََّ َكاَن بِ
ا  ــرَبً ــُه، ِك ــا اَل ُيْعِجُب ــِه َم ــَن اْمَرَأتِ ــَرى ِم ــُل َي ُج ــَو الرَّ "ُه
يــُد فَِراَقَهــا"، َفَتُقــوُل: َأْمِســْكنِي َواْقِســْم يِل  ُه، َفرُيِ َأْو َغــرْيَ
َمــا ِشــْئَت، َقاَلــْت: "َفــاَل َبــْأَس إَِذا َتَراَضَيــا" )البخاري، 

1٤22ه: 3/ 183(. 
يظهــر البعــد اإلنســاين يف العالقــة بــني الرجــل وزوجه 
كقــوة إنجازيــة للفعــل الكالمــي يف اإلخباريــات التــي 
أوردهتــا الســيدة عائشــة يف هــذا احلديــث، حيــث 
ــذي  ــام ال ــالم باملق ــي األول لإلع ــل الكالم ــاء الفع ج
ــل  ــزوف الرج ــن ع ــني م ــال الزوج ــه ح ــون علي يك
ذلــك،  إىل  أدت  التــي  واألســباب  زوجتــه،  عــن 
والتــي تتضــح مــن خــالل فعــل كالمــي طلبــي 
ــه فعــل  باســتعامل فعــل األمــر )أمِســْكني(؛ لينتــج عن
ــن  ــام م ــدور بينه ــا ي ــامس، وم ــاده االلت ــازي مف إنج
ــن  ــس م ــة تلتم ــام. فالزوج ــذا املق ــتلزمه ه ــوار يس ح
ــل  ــا مقاب ــا يف بيته ــده، ويبقيه ــكها عن ــا أن يمس زوجه
أن تتنــازل لــه عــن حقهــا يف املعــارشة، وأهنــا ســرتىض 
بــام قســمه هلــا هــو، وقــد جــاء االلتــامس بصيغــة األمــر 

ــه،  )أمســكني(، ولكــن ملــا اختــل رشط االســتعالء في
فقــد خــرج الفعــل اإلنجــازي املبــارش لفعــل األمــر إىل 
ــامس. ــو االلت ــارش ه ــري مب ــداويل غ ــازي ت ــى إنج معن
ــث  ــام احلدي ــات يف خت ــن اإلخباري ــأيت رضب م ــم ي ث
ــا  ــال إنجازي ــي فع ــة؛ لتعط ــيدة عائش ــان الس ــىل لس ع
ــح  ــن الصل ــورة م ــذه الص ــة ه ــالم بإباح ــه اإلع غرض
بــني الزوجــني يف حــال تراضيهــام عــىل االلتــامس 

ــا.  ــة لزوجه ــه الزوج ــذي قدمت ال
ــح  ــا ورد يف صل ــر م ــر إىل التقري ــروج األم ــن خ وم
احلديبيــة، ومنهــا أحاديــث، اقتــرص بعضهــا عــىل ذكــر 
ــف يف  ــض املواق ــر بع ــط، وزاد ذك ــح فق ــام الصل مق
بعضهــا اآلخــر، لكــن هــذه األحاديــث اتفقــت يف ذكر 
الواقعــة التــي دارت بــني رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- وبــني املرشكــني أثنــاء كتابــة وثيقــة الصلــح، 
ورفضهــم قبــول تلقيــب النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- بالنبــوة والرســالة، وموقــف عــيل -ريض اهلل 
عنــه- ورفضــه أن يمحــو لقــب النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم-. وقــد جــاء فعــل التلفــظ فيهــا مجيعهــا مطابقا 

ــع.  للواق
ــا  اء ْبــن َعــاِزٍب -َريِضَ اهللَُّ َعنُْهــاَم-: "مَلَّ فقــد روى الــرَبَ
َصاَلــَح َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْهــَل احلَُدْيبَِيــِة، َكَتــَب َعــيِلُّ ْبــُن 
ــوُل اهللَِّ،  ــٌد َرُس ــَب حُمَمَّ ــا، َفَكَت ــْم ِكَتاًب ــٍب َبْينَُه َأيِب َطالِ
ــْو  ــوُل اهللَِّ، َل ــٌد َرُس ــْب حُمَمَّ ــوَن: اَل َتْكُت ُك ــاَل امُلرْشِ َفَق
ــاَل  : "احْمُــُه"، َفَق ــيِلٍّ ــاَل لَِع ــَك، َفَق ــَت َرُســواًل مَلْ ُنَقاتِْل ُكنْ
ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاُه َرُس ــاُه، َفَمَح ــِذي َأحْمَ ــا بِالَّ ــا َأَن : َم ــيِلٌّ َع

بَِيــِدِه" )البخــاري، 1٤22ه: 3/ 18٤(.
ِذي  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِــيُّ  "اْعَتَمــَر  األخــرى:  الروايــة  ويف 
ــَة  ــُل َمكَّ ــوُه َيْدُخ ــَة َأْن َيَدُع ــُل َمكَّ ــى َأْه ــَدِة، َفَأَب الَقْع
ــامَّ  ــاٍم، َفَل ــَة َأيَّ ــا َثاَلَث ــَم هِبَ ــىَل َأْن ُيِقي ــْم َع ــى َقاَضاُه َحتَّ
ــٌد  ــِه حُمَمَّ ــاىَض َعَلْي ــا َق ــَذا َم ــوا َه ــاَب، َكَتُب ــوا الِكَت َكَتُب
ــَك  ــُم َأنَّ ــْو َنْعَل ــا، َفَل ــرُّ هِبَ ــوا: اَل ُنِق ــوُل اهللَِّ، َفَقاُل َرُس
ــِد  ــُن َعْب ــُد ْب ــَت حُمَمَّ ــْن َأْن ــاَك، َلِك ــا َمنَْعنَ ــوُل اهللَِّ َم َرُس
ــُد ْبــُن َعْبــِد  اهللَِّ، َقــاَل: "َأَنــا َرُســوُل اهللَِّ، َوَأَنــا حُمَمَّ
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: "اْمــُح َرُســوُل اهللَِّ"، َقــاَل: اَل  اهللَِّ"، ُثــمَّ َقــاَل لَِعــيِلٍّ
ــاَب،  ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص الِكَت ــَذ َرُس ــًدا، َفَأَخ ــوَك َأَب َواهللَِّ اَل َأحْمُ
ــُد ْبــُن َعْبــِد اهللَِّ،...".  َفَكَتــَب َهــَذا َمــا َقــاىَض َعَلْيــِه حُمَمَّ

.)18٤/3 1٤22ه:  )البخــاري، 
ففعــل التلفــظ للنبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
يف  هلــم  موافقتــه  منــه  ُيفهــم  األوىل  الروايــة  يف 
ــل  ــد اهلل، وإن كان الفع ــن عب ــد ب ــه حمم ــمية نفس تس
اإلنجــازي/ القــوى املضمنــة يف القــول طلبيــا بصيغــة 
األمــر "احمــه"، واملخاطــب بــه عــيل -ريض اهلل عنــه-، 
والقــوة اإلنجازيــة هلــذا األمــر تكمــن يف موافقــة العدو 
عــىل الصلــح، إن كان األمــر ال يرتتــب عليــه خلــل أو 
مــرة بالنفــس واملســلمني، والفعــل التأثــريي يظهر يف 
أن هــذا التــرصف مــن النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــق  ــات، وحتقي ــذه األزم ــل ه ــلمني إدارة مث ــم املس ُيعّل
ــاب  ــىل حس ــك ع ــلمني، وإن كان ذل ــب للمس املكاس
جتــاوزات غــري ضــارة مــن قبــل العــدو، وهــو الفعــل 
التأثــريي نفســه لفعــل التلفــظ يف الروايــة الثانيــة. غــري 
أن الفعــل التلفظــي فيهــا زاد عبــارة أخــرى، هــي 
ــل  ــِد اهللَِّ"، والفع ــُن َعْب ــُد ْب ــا حُمَمَّ ــوُل اهللَِّ، َوَأَن ــا َرُس "َأَن
ــات  ــم اإلخباري ــن قس ــل ضم ــا يدخ ــازي فيه اإلنج
ــح  ــالم الرصي ــه يف اإلع ــة ل ــوة اإلنجازي ــن الق وتكم
بــأن: رســول اهلل = حممــد بــن عبــد اهلل؛ ليوضح بشــكل 
ضمنــي يف ســياق هــذا اخلــرب أن احلقيقــة املســّلمة 
ــة  ــار مك ــكار كف ــه بإن ــي عن ــول اهلل ال تنتف ــه رس بكون
ــا  ــي، وإن حماه ــر اللفظ ــذا التقري ــتبقى هب ــل س ــا، ب هل
ــة  ــة ومالصق ــة وباقي ــي ثابت ــة، فه ــة املكتوب مــن الوثيق
ــا يف  ــر هن ــل األم ــري. فع ــا ال تتغ ــمه متام ــل اس ــه مث ل
ــه:  ــيل ريض اهلل عن ــالم لع ــالة والس ــه الص ــه علي قول
ــض  ــا رف ــل أن علي ــي، بدلي ــر حقيق ــو أم ــه( ه )احم
املحــو، وأن النبــي قــام باملحــو بنفســه، وعــىل هــذا ال 
يعــد فعــل األمــر هنــا فعــال كالميــا غــري مبــارش، وإنــام 
هــو فعــل كالمــي مبــارش ألنــه فعــُل أمــٍر جــاء ليــدل 

ــح. ــر الرصي ــىل األم ع

تعقيب عىل رأي سعادة الدكتور املحكم: 
ــي  ــه، ويعن ــىل أصل ــاء ع ــه( ج ــر )احم ــح أن األم صحي
ــدل  ــر ي ــل أم ــه فع ــه، لكن ــا كتب ــو م ــيلٍّ بمح ــر ع أم
ــه  ــو صفت ــن حم ــة م ــو مك ــه مرشك ــا طلب ــرار م ــىل إق ع
صــىل اهلل عليــه وســلم، وهــي كونــه رســول اهلل، ففــي 
موافقــة النبــي هلــم عــىل حموهــا مــن الصحيفــة تقريــر 
ملــا طلبــوه، ومــن هنــا أدرجتــه يف قســم األفعــال غــري 

ــارشة. املب
ثالثا: الرتجي:

ــه،  ــوٍب في ــوٍب أو َمْرُغ ــٍر حمب ــُب أْم ــو طل ــي: ه الرَتجِّ
ــُب  ــو يرتقَّ ــه، وُه ــوٌع في ــه مطم ــُه أنَّ ــَرى طالُِب ــا َي ممّ
ــه  ــرد صيغت ــد ت ــه، وق ــول علي ــه، أو احلص ــر ب الظف
ــه،  ــذوٍر من ــٍر حم ــَع أْم ــو كان توقُّ ــع، ول ــّرد التوق ملج
ــداين، 1996م: 151- ــفاًقا )املي ــٍذ إش ى حينئ ــمَّ ويس
152(، ومــن أدواتــه )لعــل(، وقــد خيــرج الرتجــي إىل 
ــة مســتلزمة، ُتفهــم مــن خــالل القرائــن  معــان تداولي

ــة.  ــياقية أو احلالي الس
وقــد خــرج الرتجــي إىل اإلخبــار عــن املســتقبل الــذي 
يؤكــد صــدق نبوتــه -صــىل اهلل عليــه وســلم- وذلــك 
يف حديــث فضــل احلســن بــن عــيل -ريض اهلل عنهــام-: 
"اْبنـِـي َهــَذا َســيٌِّد، َوَلَعــلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِلــَح بِــِه َبــنْيَ فَِئَتــنْيِ 

" )البخــاري، 1٤22ه: 3/ 186(.  َعظِيَمَتــنْيِ
وقــد جــاء هــذا احلديــث يف روايتــني، متثــل كل روايــة 
ــة  ــل الرواي ــظ؛ إذ تنق ــل التلف ــا لفع ــا خمتلف ــام مقام منه
األوىل نــص فعــل التلفــظ الــذي جــاء بــه احلديــث يف 
مقامــه، بينــام تنتقــل الروايــة الثانيــة باملســتمع إىل مقــام 
ــدق كالم  ــا لص ــظ إثبات ــل التلف ــه فع ــروى في ــر ُي آخ
ــذه  ــه، وه ــد وفات ــلم- بع ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص النب

ــة هــي:  الرواي
ــْن  ــْفَياُن، َع ــا ُس َثنَ ــٍد، َحدَّ ــُن حُمَمَّ ــُد اهللَِّ ْب ــا َعْب َثنَ "َحدَّ
ــَتْقَبَل  ــوُل: اْس ــَن، َيُق ــِمْعُت احلََس ــاَل: َس ــى، َق َأيِب ُموَس
َواهللَِّ احلََســُن ْبــُن َعــيِلٍّ ُمَعاِوَيــَة بَِكَتاِئــَب َأْمَثــاِل اجِلَبــاِل، 
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ــَويلِّ  ــَب اَل ُت ــاِص: إيِنِّ أَلََرى َكَتاِئ ــُن الَع ــُرو ْب ــاَل َعْم َفَق
َحتَّــى َتْقُتــَل َأْقَراهَنَــا، َفَقــاَل َلــُه ُمَعاِوَيــُة َوَكاَن َواهللَِّ 
ــُؤاَلِء،  ــُؤاَلِء َه ــَل َه ــُرو، إِْن َقَت : َأْي َعْم ــنْيِ ُجَل ــرْيَ الرَّ َخ
يِل  َمــْن  ـاِس؟  النَـّ بُِأُمــوِر  يِل  َمــْن  َهــُؤاَلِء  َوَهــُؤاَلِء 
ــنْيِ  ــِه َرُجَل ــَث إَِلْي ــْم؟ َفَبَع ــْن يِل بَِضْيَعتِِه ــاِئِهْم؟ َم بِنَِس
ــِن  مْحَ ــَد الرَّ ــْمٍس: َعْب ــِد َش ــي َعْب ــْن َبنِ ــٍش ِم ــْن ُقَرْي ِم
ــاَل:  ــٍز، َفَق ــِن ُكَرْي ــِر ْب ــَن َعاِم ــَد اهللَِّ ْب ــُمَرَة، َوَعْب ــَن َس ْب
ــُه:  ــواَل َل ــِه، َوُق ــا َعَلْي ــِل، َفاْعِرَض ُج ــَذا الرَّ ــا إىَِل َه اْذَهَب
ــاَم، َوَقــااَل َلــُه:  َواْطُلَبــا إَِلْيــِه، َفَأَتَيــاُه، َفَدَخــاَل َعَلْيــِه َفَتَكلَّ
ــا َبنـُـو َعْبــِد  : إِنَّ َفَطَلَبــا إَِلْيــِه، َفَقــاَل هَلـُـاَم احلََســُن ْبــُن َعــيِلٍّ
ــَة  ــا ِمــْن َهــَذا امَلــاِل، َوإِنَّ َهــِذِه األُمَّ ِلــِب، َقــْد َأَصْبنَ امُلطَّ
ــَك  ــِرُض َعَلْي ــُه َيْع ــااَل: َفإِنَّ ــا، َق ــْت يِف ِدَماِئَه ــْد َعاَث َق
ــْن  ــاَل: َفَم ــَأُلَك، َق ــَك َوَيْس ــُب إَِلْي ــَذا، َوَيْطُل ــَذا َوَك َك
ــْيًئا إاِلَّ  ــَأهَلاَُم َش ــاَم َس ــِه، َف ــَك بِ ــُن َل ــااَل: َنْح ــَذا؟ َق يِل هِبَ
ــُه، َفَقــاَل احلََســُن: َوَلَقــْد  ــِه، َفَصاحَلَ َقــااَل: َنْحــُن َلــَك بِ
َســِمْعُت َأَبــا َبْكــَرَة َيُقــوُل: َرَأْيــُت َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــىَل 
ــىَل  ــُل َع ــَو ُيْقبِ ــِه، َوُه ــيِلٍّ إىَِل َجنْبِ ــُن َع ــُن ْب ــرَبِ َواحلََس املِنْ
ــَذا  ــي َه ــوُل: "إِنَّ اْبنِ ــَرى َوَيُق ــِه ُأْخ ًة، َوَعَلْي ــرَّ ــاِس َم النَّ
ــنْيِ  ــنْيِ َعظِيَمَت ــنْيَ فَِئَت ــِه َب ــَح بِ ــلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِل ــيٌِّد َوَلَع َس
 .)186  /3 1٤22ه:  )البخــاري،  امُلْســِلِمنَي""  ِمــَن 
ــوي( يف  ــإن اتفــق فعــل التلفــظ )نــص احلديــث النب ف
ــة، والفعــل التأثــريي  ــإن القــوة اإلنجازي الروايتــني، ف
ــام األول  ــي املق ــام؛ فف ــب املق ــيختلفان بحس ــام س هل
جــاء احلديــث بقــوة إنجازيــة ختــرب الصحابــة بأمــر مــن 
الغيبيــات مل حيــدث بعــد وكان حينهــا احلســن بــن عــيل 
-ريض اهلل عنهــام- طفــال صغــريا، عــن طريــق الفعــل 
الكالمــي غــري املبــارش )لعــل( الــذي يفيــد الرتجــي يف 
أصــل وضعــه اللغــوي، ولكــن الرتجــي مل يكــن هــو 
ــه  ــن أصل ــرج ع ــد خ ــا ق ــو هن ــكالم، فه ــراد يف ال امل
ــن  ــالل القرائ ــن خ ــم م ــرى تفه ــة أخ ــوة إنجازي إىل ق
الســياقية واحلاليــة، وهــي قــوة تتمثــل يف اإلخبــار عــن 
شــأن احلســن يف املســتقبل، كــام أهنــا قــد خرجــت إىل 
معنــى )التمنّــي(، أي إن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم 

يتمنّــى للحســن ريض اهلل عنــه مســتقباًل زاهــرًا يتمثــل 
ــني املســلمني. يف الصلــح ب

وهكــذا فــإن الفعــل اإلنجــازي يعطــي داللــة   
ــلم،  ــع املس ــيل يف املجتم ــن ع ــن ب ــة احلس ــىل مكان ع
ويعطــي إشــارة أيضــا عــىل صــدق النبــوة، ولــه فعــل 
تأثــريي عــىل عاطفــة الصحابــة جتــاه احلســن بــن عــيل 

عنهــام-. اهلل  -ريض 
ــة  ــكان رواي ــاين ف ــام الث ــازي يف املق ــل اإلنج ــا الفع أم
اســرتجاعية بعدمــا حتقــق اإلخبــار الــذي تلفــظ 
ــه  ــون قوت ــلم-، فتك ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ب
اإلنجازيــة االســتدالل بالواقعــة املشــاهدة عــىل صــدق 
ــا،  ــرب طلبي ــاء اخل ــذا ج ــت؛ وهل ــد أن حتقق ــوة، بع النب
والفعــل التأثــريي يف هــذا املقــام يتمثــل يف تقريــر 
حصــول الصلــح، وأمهيــة اإلصــالح بــني النــاس، وأن 

ــاس. ــني الن ــة ب ــه اخلريي ــه ل ــم ب القائ
رابعا: النداء:

إن معنــى النــداء هــو التصويــت باملنــادى إلقبالــه 
عليــك، حقيقــة أو جمــازا، هــذا هــو األصــل يف النــداء، 
ــا  ــراد منه ــون امل ــداء إىل أن يك ــة الن ــرج صيغ ــد خت وق
ــرياد  ــوي، 1٤23ه: 161/3(، ف ــال )العل ــري اإلقب غ
ــا،  ــر، وغريمه ــص، واألم ــرى كالتخصي ــور أخ ــا أم هب
ومــن خــروج النــداء عــن أصلــه إىل أغــراض تداوليــة 
ــاب الصلــح، هــو خروجــه إىل األمــر يف  أخــرى يف كت

ــايل: ــث الت احلدي
ْيــُث، َعــْن َجْعَفــِر  ــا اللَّ َثنَ ، َحدَّ َيــى ْبــُن ُبَكــرْيٍ ــا حَيْ َثنَ "َحدَّ
َثنـِـي َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن  ْبــِن َربِيَعــَة، َعــِن األَْعــَرِج، َقــاَل: َحدَّ
ــُه َكاَن َلــُه  َكْعــِب ْبــِن َمالـِـٍك، َعــْن َكْعــِب ْبــِن َمالـِـٍك، َأنَّ
ــُه،  ــاٌل، َفَلِقَي ــَلِميِّ َم ــِن َأيِب َحــْدَرٍد األَْس ــِد اهللَِّ ْب ــىَل َعْب َع
ــاَم النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاَم، َفَمــرَّ هِبِ ــى اْرَتَفَعــْت َأْصَواهُتُ َفَلِزَمــُه َحتَّ
ــُه َيُقــوُل: النِّْصــَف،  َفَقــاَل: "َيــا َكْعــُب" َفَأَشــاَر بَِيــِدِه َكَأنَّ
َفَأَخــَذ نِْصــَف َمــا َلــُه َعَلْيــِه، َوَتــَرَك نِْصًفــا" )البخــاري، 

1٤22ه: 3/ 187(.
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ــا  ــلم- كعب ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ــد وج فق
ــف،  ــني والتلط ــة الل ــه رائح ــم من ــا ُتش ــا نبوي توجيه
مكتفيــا بفعــل التلفــظ يف النــداء فقــط، ثــم إشــارٍة بيــده 
لكعــب، فوجهــه إىل قبــول نصــف املبلــغ املســتحق لــه.
ــا  ــط )ي ــداء فق ــىل الن ــرص ع ــا اقت ــظ هن ــل التلف إن فع
كعــب(، ونــداء كعــب يف هــذا املقــام ليــس املقصــود، 
ــىل اهلل  ــي "ص ــىل النب ــه ع ــه إقبال ــرض من ــس الغ ولي
ــه  ــه وســلم- ليوجهــه بعــد ذلــك بأمــر مــا، ولكن علي
اكتفــى بالنــداء واإلشــارة فحســب، ليوجهــه إىل قبــول 
ــارش  ــى املب ــرج املعن ــن، فخ ــىل املدي ــه ع ــا ل ــف م نص
للنــداء إىل فعــل كالمــي تــداويل غــري مبــارش يتمثــل يف 
ــا  القــوة اإلنجازيــة التــي جتــاوزت ذلــك؛ لتوجــه كعًب
ــل  ــىل الفع ــن. وجت ــة للمدي ــغ؛ إعان ــة املبل إىل مناصف
التأثــريي يف التــزام كعــب بأخــذ النصــف فقــط، وتــرك 

ــه. ــر لصاحب ــف اآلخ النص
خامسا: اخلرب:

يــأيت اخلــرب يف األصــل لنقــل حمتــوى مــا، وقــد يكــون 
ــك  ــا، وذل ــون كاذب ــد يك ــا وق ــوى صادق ــذا املحت ه
بحســب مطابقتــه للواقــع أو عــدم مطابقتــه لــه )ختــام، 
2٠16: 9٤( -كــام مــر بنــا ســابقا-، إال أن هــذا اخلــرب 
ال يــأيت دائــام ألجــل هــذا الغــرض، ولكنــه قــد خيــرج 
ــي  ــرى، وه ــة أخ ــات تداولي ــة إىل غاي ــذه الغاي ــن ه ع
ــا  ــم عندم ــا املتكل ــأ إليه ــارشة، يلج ــري مب ــات غ غاي
يكــون هــذا التعبــري أبلــغ مــن التعبــري املبــارش، ومــن 
ــه إىل  ــن أصل ــرب ع ــا اخل ــرج فيه ــي خ ــث الت األحادي
ــلم  ــزام املس ــتلزمان الت ــن يس ــد اللذي ــد والوعي التهدي
بعــدم االبتــداع يف الديــن: احلديــث الــذي روتــه 
قــال  قالــت:  عنهــا-،  اهلل  -ريض  عائشــة  الســيدة 
ــَدَث  ــْن َأْح ــلم-: "َم ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
ــاري،  " )البخ ــَو َردٌّ ــِه، َفُه ــَس فِي ــا َلْي ــَذا َم ــا َه يِف َأْمِرَن
ــون  ــظ املك ــل التلف ــث إن فع 1٤22ه: 3/ 183(. حي
ــث  ــا احلدي ــف منه ــل تأل ــوات ومج ــامت وأص ــن كل م

ــيئا  ــالم ش ــر اإلس ــِدث يف أم ــن حُي ــة م ــا عاقب ــني لن يب
ــىل  ــردود ع ــذا م ــل ه ــه اهلل، وأن الفع ــا رشع ــري م غ

ــه.  ــداد ب ــدم االعت ــه وع ــه؛ لبطالن فاعل
ــول  ــة يف الق ــوى املضمن ــازي/ الق ــل اإلنج ــا الفع أم
فيتمثــل يف العاقبــة التــي ســتحل بمــن ابتــدع أو 
ــا  ــا ورشعن ــواه، يف دينن ــه وه ــاء نفس ــن تلق ــرتع، م اخ
ــه  ــا ينافي ــه، مم ــس من ــا لي ــا، م ــاه اهلل لن ــذي ارتض ال
ــرسان  ــذا باخل ــه ه ــه عمل ــرد علي ــوف ي ــه؛ فس ويناقض
ــة فتتمثــل يف وجــود  والبطــالن، وأمــا القــوة اإلنجازي
ــام  ــن ب ــع الدي ــل يف رشائ ــن يعم ــر مل ــرض التحذي غ
ــي  ــل الكالم ــو الفع ــر ه ــذا التحذي ــا، وه ــس فيه لي
ــو  ــارش وه ــل املب ــن الفع ــج ع ــذي نت ــارش ال ــري املب غ
)اإلخبــار( الــذي تضمنــه احلديــث، كــام تتمثــل يف أن 
مــرد هــذا الســلوك ســيكون حمبِطــا للعمــل كلــه. وإذا 
ــل  ــريي يتمث ــل التأث ــد أن الفع ــث نج ــا يف احلدي نظرن
ــىل  ــرشع ع ــم ال ــزام بتعالي ــىل االلت ــلم ع ــث املس يف ح
مســتوى العبــادات، واملعامــالت، والعقائــد، وحتذيــره 
مــن أن حُيِــدث فيهــا تغيــريا بزيــادة أو نقصــان؛ لكــي ال 

ــه. ــه علي ــرد عمل ــرض ل يتع
كــام أن النفــي يدخــل ضمــن اجلملــة اخلربيــة، "وهــي 
اجلملــة اّلتي اشــتملت عىل َخــرَبٍ َمــا، َفَمْضُموهُنــا إخباٌر 
عــن َأْمــٍر مــا، إجياًبــا أْو َســْلًبا" )امليــداين، 1996م: 1/ 
ــة  ــاليب اخلربي ــد األس ــو أح ــي -إذن- ه 166(. فالنف
ــا  ــب مطابقته ــذب بحس ــدق أو الك ــل الص ــي حتتم الت
للواقــع، أو عــدم مطابقتهــا لــه، لكنــه يعنــي نفي نســبة 
يشء إىل يشء آخــر، كنفــي نســبة البخــل إىل حاتــم، يف 
قولــك: ليــس حاتــم بخيــال، فهــو -إذن- خــرب، 

ولكنــه منفــي. 
هــذا هــو األصــل فيــه، ولكنــه قــد خيــرج عــام وضــع 
ــتلزامات  ــة، واس ــان بالغي ــة إىل مع ــل اللغ ــه يف أص ل
ــياقات  ــن الس ــف م ــرى، يمكــن أن تستش ــة أخ تداولي

ــا.  ــي وردت فيه الت
ومــن خــروج النفــي إىل احلــّث يف كتــاب الصلــح 
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ــنْيَ  ــُح َب ــِذي ُيْصِل اُب الَّ ــذَّ ــَس الَك قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: "َلْي
ــاري،  ا" )البخ ــرْيً ــوُل َخ ا، َأْو َيُق ــرْيً ــي َخ ــاِس، َفَينِْم النَّ

.)183  /3 1٤22ه: 
يدخــل هــذا احلديــث يف إطــار اإلخباريــات، وحيمــل 
فعــال كالميــا مبــارشا، دلــت عليــه قــوة إنجازيــة 
حرفيــة، متثلــت يف اجلملــة املنفيــة "ليس الكــذاب الذي 
يصلــح بــني النــاس"، وقــد نشــأ عنهــا فعــل إنجــازي 
غــري مبــارش، يتمثــل يف إباحــة الكــذب، عندمــا يكــون 
الغــرض منــه فعــال إنجازيــا غــري مبــارش، وهــو احلــث 
ــس  ــه، ولي ــب في ــاِس والرتغي ــنْي النَّ ــالح ب ــىل اإلص ع
ــي ذات  ــث بنف ــن احلدي ــارش م ــرب املب ــو اخل ــراد ه امل
ــي  ــذي ينف ــو ال ــوي ه ــه القض ــل إن غرض ــذب، ب الك
ــرض  ــم إن كان الغ ــىل املتكل ــذب ع ــم الك ــول إث حص
منــه إنــامء اخلــري، وفعــل اخلــري، والصلــح بــني النــاس.
وللنفــي يف هــذا الفعــل اإلخبــاري قــوة إنجازيــة 
أعــىل مــن صيغــة اإلثبــات أو التقريــر، حيــث تعطــي 
للمتحــدث األمــان يف ســلوكه بــأن يقــول اخلــري 
ــزداد  ــه، فت ــم الكــذب علي دون اخلــوف مــن وقــوع إث
ــي  ــكالم؛ فينم ــن وراء ال ــرض م ــق الغ ــه لتحقي دافعيت

ــريا.  خ
اخلامتة والنتائج:

جــاء هــذا البحــث يف إطــار تطبيــق املفاهيــم التداوليــة 
ــة يف  ــف؛ رغب ــوي الرشي ــث النب ــن احلدي ــب م يف جان
ــىل اهلل  ــي -ص ــه النب ــاء ب ــا ج ــيل مل ــر الفع ــراز األث إب
عليــه وســلم- مــن تغيــري حقيقــي وملمــوس يف حيــاة 
ــة ملموســة، أو مشــاهدة،  ــة، دون معجــزة مادي البرشي
ــا  ــىل م ــكازه ع ــة ارت ــع نقط ــداويل يض ــدرس الت وال
تنجــزه الكلــامت مــن أفعــال، والتأثــري الفعــيل للــكالم 
عــىل الواقــع، ومــن هــذا املنطلــق يمكننا أن نســتخلص 

ــة: ــج اآلتي مــن هــذا البحــث النتائ
التطبيقيــة للحديــث •  الدراســة  أظهــرت هــذه 

يف  التداوليــة،  املقاربــة  أن  الرشيــف  النبــوي 

ــز  ــل املنج ــة، والفع ــن جه ــة م ــا باملقصدي عنايته
ــكل  ــرزت بش ــرى، أب ــة األخ ــن اجله ــكالم م بال

حقيقــي القيمــة التواصليــة للغــة.
ــا- •  ــا حقيقي ــاره واقع ــوي -باعتب ــث النب أن احلدي

حيتــوي عــىل كل عنــارص املقــام، ويعتنــي بالســياق 
وأدق تفاصيلــه، ويمثــل وضعيــة خطــاب واقعيــة؛ 
مــا جيعــل هلــا أثــرا أعمــق لــدى املتلقــي أو 
ــارص. ــك العن ــني تل ــل ب ــبب التكام ــارئ؛ بس الق

أبــرزت •  التداوليــة  واإلجــراءات  اآلليــات  أن 
وســائل إنجازيــة للنصــوص، ومنهــا احلديــث 
النبــوي، ووضحــت مــدى تأثــريه عــىل الصحابــة 
الــذي تلقــوه مشــافهة مــن النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم-، أو عــىل مــن أتــى وســيأيت بعدهــم مــن 

ــاىل. ــاء اهلل تع ــا ش ــلمني إىل م املس
معظــم أغــراض األفعــال الكالميــة يف األحاديــث • 

التوجيــه،  حــول  تــدور  الدراســة  موضــوع 
واإلرشــاد، واإلصــالح بــني النــاس؛ كــون النبــي 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- إنــام بعــث هادًيــا 
ومرشــًدا وموجًهــا ومرشًعــا للنــاس أمجعــني.

تنوعــت أســاليب التوجيهــات النبويــة يف الصلــح • 
بــني الصحابــة، فقــد جــاءت مبــارشة حينــا، 
ــا  ــام أن صوره ــرى، ك ــا أخ ــارشة أحيان ــري مب وغ
تراوحــت بــني الرصامــة، والتلطــف؛ وذلــك 
بحســب املواقــف التــي قيلــت فيهــا، ورّدات 

أفعــال املتخاصمــني جتاههــا.
اهلل •  -ريض  الصحابــة  أفعــال  ردود  اتســمت 

عنهــم- جتــاه التوجيهــات النبويــة، حــال تنازعهم 
يف شــؤون حياهتــم، باالنقيــاد هلــا، والتســليم هبــا، 
ــر. ــرتاض، أو تذمُّ ــا، دون اع ــل بمقتضاه والعم

املصادر واملراجع:
ــادئ . 1 ــب، )2٠٠6م(، مب ــة طال ــي، خول اإلبراهيم

ــرش. ــة للن ــر، دار القصب ــانيات، ط1، اجلزائ يف اللس
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أفعال الكالم يف )أحاديث كتاب الصلح يف صحيح البخاري( مقاربة تداولية

ــامت، . 2 ــل بالكل ــون، )2٠19م(، الفع ــتني، ج أوس
حتقيــق: جايمــس أويب أورمســن، ومارينــا سبيســا، 
ترمجــة: طــالل وهبــة، ط1، املنامــة، هيئــة البحرين 

للثقافــة واآلثــار.
أفعــال . 3 نظريــة  )1991م(،  جــون،  أوســتني، 

الــكالم العامــة، ترمجــة: عبدالقــادر قنينــي، د.ط، 
ــرشق. ــا ال إفريقي

أوشــان، عــيل آيــت، )2٠٠٠م(، الســياق والنــص . ٤
الشــعري مــن البنيــة إىل القــراءة، ط1، الــدار 

ــدة. ــاح اجلدي ــة النج ــرب، مطبع ــاء، املغ البيض
)1٤22ه(، . 5 إســامعيل،  بــن  حممــد  البخــاري، 

صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري النــارص، 
ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

ــي(. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم حمم ــة ترقي بإضاف
مــن . 6 التداوليــة  )2٠٠7م(،  فليــب،  بالنشــيه، 

أوســتني إىل غوفــامن، ترمجــة: صابــر احلباشــة، 
للنــرش والتوزيــع. احلــوار  دار  الالذقيــة،  ط1، 

بوضيــايف، هشــام، )2٠19م(، "تداوليــة املقــام . 7
ــة  ــة يف رواي ــة واملقبولي ــى: القصدي ــة املعن وصناع
الشــامل، لواســيني األعــرج"،  رشفــات بحــر 
أعــامل نــدوة فكريــة عــن املقــام يف اخلطــاب، 
الدراســات  مجعيــة  الرابعــة،  الدوليــة  النــدوة 

األدبيــة واحلضاريــة، مرنــني، تونــس.
اللســانية . 8 املــدارس  )د.ت(،  نعــامن،  بوقــرة، 

اآلداب. مكتبــة  القاهــرة،  )د.ط(،  املعــارصة، 
بــوالن، إلفــي، )2٠18م(، املقاربــة التداوليــة . 9

لــألدب، ترمجــة: حممــد تنفــو، وليــىل محيــاين، 
ــرة،  ــار، ط1، القاه ــعيد جب ــم: س ــة وتقدي مراجع

ــع.  ــرش والتوزي ــة للن رؤي
"دراســة . 1٠ )2٠٠8م(،  بوڤرومــة،  حكيمــة، 

ــة  ــم: مقارب ــرآن الكري ــة يف الق ــال الكالمّي األفع
ــورات  ــدد3، منش ــاب، الع ــة اخلط ــة"، جمل تداولّي
ــري:  ــود معم ــة مول ــاب، جامع ــل اخلط ــرب حتلي خم

.25 -11
ــة . 11 ــاج، )2٠16م(، يف تداولي ــة احل ــو، ذهبي مح

ــي يف  ــل الكالم ــلطة الفع ــعري: س ــاب الش اخلط
ــرة"  ــامت العاب ــني الكل ــارون ب ــا امل ــدة "أهي قصي
"النــص  كتــاب  ضمــن  درويــش،  ملحمــود 
ــة،  ــوث حمكم ــة، بح ــراءات تطبيقي ــعري": ق الش

ط1، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت.
التداوليــة: . 12 )2٠16م(،  جــواد،  ختــام، 

ــة  ــوز املعرف ــامن، كن ــا، ط1، ع ــا واجتاهاهت أصوهل
والتوزيــع.  للنــرش 

إىل . 13 مدخــل  )1992م(،  اجليــالين،  دالش، 
اللســانيات التداوليــة، ترمجــة: حممــد حيياتــن، 
اجلامعيــة.  املطبوعــات  ديــوان  اجلزائــر،  د.ط، 

)2٠٠3م(، . 1٤ جــاك،  وموشــلر،  آن،  روبــل، 
التداوليــة اليــوم، ترمجــة: ســيف الديــن دغفــوس، 
وحممــد الشــيباين، مراجعــة: لطيــف زيتــوين، ط1، 

ــرش.  ــة والن ــة للطباع ــريوت، دار الطليع ب
ســعد، . 15 والبازعــي،  ميجــان،  الرويــيل، 

الــدار  ط2،  األديب،  الناقــد  دليــل  )2٠٠٠م(، 
العــريب. الثقــايف  املركــز  املغــرب،  البيضــاء، 

"األفعــال . 16 )2٠2٠م(،  عائشــة،  الشــمري، 
ــرتي  ــل تش ــة "ه ــة القصصي ــة يف املجموع الكالمي
ثيــايب؟"، جملــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة حائــل، 

ــدد٤(. )الع
الشــهري، عبــد اهلادي بــن ظافــر، )2٠٠٤م(، . 17

ــة،  ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــرتاتيجيات اخلط اس
ط1، بــريوت، دار الكتــاب اجلديــد.
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أفعال الكالم يف )أحاديث كتاب الصلح يف صحيح البخاري( مقاربة تداولية

ــال . 18 ــة أفع ــة، )د.ت(، "تداولي ــراوي، نعيم طه
الــكالم يف احلديــث النبــوي الرشيــف"، جملــة 
الصوتيــات، العــدد 18، خمــرب اللغــة العربيــة 

ــر. ــدة، اجلزائ ــة البلي ــا، جامع وآداهب
العلــوي، حييــى بــن محــزة، )1٤23ه(، الطراز . 19

ــاز، ط1،  ــق اإلعج ــوم حقائ ــة وعل ألرسار البالغ
بــريوت، املكتبــة العرصيــة.

فضــل، صــالح، )1992م(، بالغــة اخلطــاب . 2٠
وعلــم النــص، د.ط، الكويــت، املجلــس الوطنــي 

للعلــوم والثقافــة، عــامل املعرفــة.
مــدور، حممــد، )األفعــال الكالميــة يف القــرآن . 21

الكريــم: ســورة البقــرة: دراســة تداوليــة(، رســالة 
دكتــوراه، اجلزائــر، قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، 
ــر،  ــاج خل ــة احل ــات واآلداب، جامع ــة اللغ كلي

2٠1٤م.  -2٠13
األفــق . 22 )2٠11م(،  إدريــس،  مقبــول، 

التــداويل: نظريــة املعنــى والســياق يف املامرســة 
الكتــب  عــامل  األردن،  ط1،  العربيــة،  الرتاثيــة 

احلديــث.
)2٠1٠م(، . 23 آن،  ريبــول،  جــاك؛  موشــلر، 

القامــوس املوســوعي للتداوليــة، ترمجــة: جمموعــة 
اجلامعــات  مــن  والباحثــني  األســاتذة  مــن 
ــن املجــدوب، ط2،  ــإرشاف عــز الدي التونســية، ب
تونــس، دار ســيناترا، املركــز الوطنــي للرتمجــة.

ــة . 2٤ ــن، )1996م(، البالغ ــد الرمح ــداين، عب املي
العربيــة، ط1، دمشــق، دار القلــم، بــريوت، الــدار 

الشــامية.
آفــاق . 25 )2٠٠2م(،  أمحــد،  حممــود  نحلــة، 

د. ط،  املعــارص،  اللغــوي  البحــث  جديــدة يف 
اجلامعيــة. املعرفــة  دار  مــرص، 

هــارون، عبد الســالم، )2٠٠1م(، األســاليب . 26
اإلنشــائية يف النحــو العــريب، ط5، القاهــرة، مكتبــة 

اخلانجي.
"األفعــال . 27 )2٠2٠م(،  عصــام،  واصــل، 

جملــة  الــروح"،  أبجديــة  ديــوان  يف  الكالميــة 
ــد1،  ــر، جمل ــع األدب، اجلزائ ــة وبدائ ــع اللغ طالئ

)العــدد1(.
يــول، جــورج، التداوليــة، )2٠1٠م(، ترمجة: . 28

ــة،  ــة املغربي ــاط، اململك ــايت، ط1، الرب ــيص ع د. ق
دار األمــان.
املراجع األجنبية:
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تقويم مناهج الدبلوم يف جامعة املجمعة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

حممد بن سعد الرشيف
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك - كلية الرتبية - جامعة املجمعة

ms.alsharif@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
هدف البحث إىل تقويم مناهج الدبلوم يف جامعة املجمعة 
هي:  حماور  أربعة  يف  الشاملة  اجلودة  معايري  ضوء  يف 
)أهداف مناهج برنامج الدبلوم - حمتوى الربنامج - تنفيذ 
الربنامج - خمرجات الربنامج(، وتكونت عينة البحث من 
دبلوم  برناجمي  ايف  والطالبات  الطالب  جمموع  هم   )82(
األرسي،  اإلرشاد  ودبلوم  االجتامعية  املسؤولية  أخصائي 
الوصفي  املنهج  استخدام  تم  البحث  أهداف  ولتحقيق 
التحلييل وتصميم استبانة مكونة من أربعة حماور و )39( 
فقرة موزعة عىل املحاور األربعة، وقد توصل الباحث إىل 
نتائج منها: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدى 
جنس  ألثر  تعزى   (a = 0.05) الداللة  مستوى  عند 
باستثناء  الكلية  الدرجة  ويف  املجاالت  مجيع  يف  الدارسني 
تنفيذ الربنامج وجاءت الفروق لصالح الطالب، كام أثبت 
البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر نوع 
باستثناء  الكلية  الدرجة  ويف  املجاالت  مجيع  يف  الدبلوم 
حمتوى مناهج الربنامج، وتنفيذ الربنامج وجاءت الفروق 
ختم  ثم  االجتامعية.  املسؤولية  أخصائي  دبلوم  لصالح 

البحث بعدد من املقرتحات والتوصيات.
الكلامت املفتاحية: 

تقويم - املناهج - معايري اجلودة الشاملة - الدبلوم.

Abstract
The research aims to evaluate the diploma cur-
ricula at Majmaah University in light of the 
comprehensive quality standards in four axes: 
(the objectives of the diploma program curric-
ula- content of the program - implementation of 
the program - outputs of the program). 
The research sample consisted of (82) the total 
number of male and female students in the Di-
ploma Programs of Social Responsibility Spe-
cialist and Diploma in Family Counseling.
To achieve the objectives of the research, the 
analytical descriptive approach was used, and 
a questionnaire was designed consisting of four 
axes and (39) paragraphs that was distributed on 
the four axes. 
The researcher reached several results, includ-
ing: There are no statistically significant differ-
ences at the significance level (a = 0.05) due to 
the effect of student's sex in all fields except for 
the implementation of the program, in which the 
differences came in favor of the students.
The research also proved the existence of statis-
tically significant differences which are due to 
the effect of the type of diploma in all fields and 
in the total degree, except for the content of the 
program's curricula, and the implementation of 
the program. 
The differences came in favor of the diploma of 
a social responsibility specialist. Then the re-
search concluded with a number of suggestions 
and recommendations.

Keywords:
Evaluation - curriculums - Total Quality Stan-
dards – Diploma.  

تقويم مناهج الدبلوم في جامعة المجمعة في ضوء معايير الجودة الشاملة
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املقـدمــة: 
مــن  التعليــم  إىل  املتحــرة  املجتمعــات  احتيــاج 
ــب  ــق برك ــدول تلح ــل ال ــي جتع ــة الت ــور املهم األم
وتعــد  والرقــي،  والتطــور  والتقــدم  احلضــارة 
اجلامعــات يف العــامل مــن أهــم تلــك األدوات املســامهة 
ــة املتخصصــة والقــادرة عــىل  يف إعــداد القــوى البرشي
ــالل  ــن خ ــن م ــع امليادي ــا يف مجي ــوض بمجتمعاهت النه
توظيــف قدراهتــا وإمكانياهتــا بكفــاءة وفاعليــة، لســد 
املهــرة،  باملتخصصــني  العمــل  ســوق  احتياجــات 
ــدي  ــات يف التص ــاهم اجلامع ــام تس ــم. ك ــني ملهنه املتقن
للمشــكالت والقضايــا املختلفــة، حيــث هتتــم بالتعليم 
املســتمر ألفــراد املجتمــع، لتطويرهــم والرقــي بحياهتم 
املهنيــة ممــا يعود باخلــري والنــامء عــىل الوطــن واملواطن، 
ولــن تتمكــن أي جامعــة مــن إحــداث التغــري املطلوب 
ــة  ــالل التنمي ــن خ ــا إال م ــا يف جمتمعه ــق أهدافه لتحقي
البرشيــة ألفــراده وفــق اخلطــط االســرتاتيجية للــدول. 
إن مــن صفــات العــرص احلديــث التغــري باســتمرار ويف 
ــة  ــورة مذهل ــور بص ــة، ويتط ــاالت احلياتي ــع املج مجي
ــتطيع  ــن يس ــه ل ــد (kabuki,2010) أن ــة، ويؤك رسيع
املســؤولون مواكبــة هــذا التطــور إال مــن خــالل 
ــر  ــها تطوي ــىل رأس ــة وع ــوات مهم ــدة خط ــام بع القي
ــة  ــل إلزال ــم عام ــم أه ــد التعلي ــة، ويع ــة البرشي التنمي
ــر أفــراد املجتمــع  اجلهــل بــل مــن أهــم عوامــل تطوي
وحــل مشــكالهتم وحتقيــق األهــداف التنمويــة يف 
ــة  ــة، إضاف ــة والرتبوي ــة واالقتصادي ــا املجتمعي القضاي
ــن  ــع م ــه املجتم ــح ل ــا يطم ــق م ــىل حتقي ــل ع إىل العم

ــتدامة. ــة املس التنمي
ــورة،  ــة املتط ــز احلديث ــن الركائ ــي م ــم اجلامع والتعلي
باعتبــاره العامــل املهــم واألســاس للتنميــة والتطويــر، 
ــة  ــروة البرشي ــة الث ــاًل لتنمي ــتثامر، وعق ــدًرا لالس ومص
واملجتمعيــة، يف كافــة مســتوياته وبقــاء مؤسســاته 
اجلامعيــة،  ونجاحهــا يتوقــف عــىل اســتجابتها الفّعالــة 

للعديــد مــن القــوى واملتغــريات الداخليــة واخلارجيــة 
املحليــة والعامليــة، لــذا أصبــح التعليــم اجلامعــي 
ــا ليكــون مســتعدًا ملواجهــة تلــك  يشــهد اهتاممــًا عاملًي
ــة  ــىل كاف ــة ع ــري املتوقع ــد غ ــورات ذات العوائ التط
األصعــدة، وذلــك مــن خــالل وضــع االســرتاتيجيات 
والتطــورات  التغــريات  مــع  للتكيــف  املناســبة 
أدواًرا  تتبنــي  أن  للجامعــات  والبــد  والتحديــات، 
ووظائــف ترتكــز عــىل جمموعــة مــن اإلجــراءات 
واملعايــري واملامرســات التــي تضمــن جودهتــا وحُتســن 
ــدة  ــة اجلدي ــة النظــم العاملي ــل مواجه ــن أج ــا م إنتاجه
ــرص  ــذا حي ــي، ول ــة العامل ــوق املنافس ــود يف س والصم
القائمــون عــىل التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية 
ــاملة  ــة ش ــوي؛ علمي ــر الرتب ــة التطوي ــون حرك أن تك
ــب  ــي وتتواك ــدم العلم ــري والتق ــور الفك ــاير التط تس

ــة.  ــرص التطويري ــة الع ــع رسع م
وتعــد اجلامعــات مؤسســات تربويــة ومصــدر إشــعاع 
حضــاري يف كل أوطــان العــامل املتحــر، ويؤمــل 
ــات  ــون للجامع ــات أن يك ــن اجلامع ــة م ــواد الرتبي ق
الريــادة يف عمليــة تطويــر مواطنــي تلــك الــدول 
وتنميــة مهاراهتــم الشــخصية ممــا ينعكــس إجيابــًا 
ــىل  ــم ع ــة وه ــم الوظيفي ــم يف أداء أعامهل ــىل مهاراهت ع
رأس العمــل، فمــن مهــام اجلامعــة مهــام بحثيــة 
ــرتاتيجية ألي  ــام االس ــن امله ــا م ــة ومه ــام تعليمي ومه
ــي  ــة وه ــة يف األمهي ــة غاي ــا مهم ــاف إليه ــة يض جامع
ــم  ــة التعلي ــت سياس ــام أوضح ــع، وك ــة املجتم خدم
يف اململكــة أال يقتــرص دور اجلامعــات عــىل عمليــة 
التدريــس فحســب بــل يتعــدى دورهــا النافــع ليشــمل 
البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع، وإعــداد اخلرجيــني 
تأهيــاًل عاليــًا لســد احتياجــات ســوق  املؤهلــني 
ــة  ــاد منظوم ــىل إجي ــل ع ــب العم ــذا يتطل ــل، وه العم
متكاملــة السياســات الرتبويــة واخلطــط املدروســة 
ــة  ــة واملتوافق ــم يف اململك ــة التعلي ــع سياس ــة م املتوافق
ــداف  ــق أه ــن حتقي ــة م ــه اململك ــح إلي ــا تطم ــع م م
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ــتثامر  ــا االس ــم أهدافه ــن أه ــي م ــا 2٠3٠، والت رؤيته
ــارات  ــباب بامله ــد الش ــم وتزوي ــب والتعلي يف التدري

ــتقبلية. ــف املس ــة للوظائ الالزم
الوطنــي 2٠2٠  التحــول  برنامــج  احتــوى  ولقــد 
عــىل العديــد مــن األهــداف االســرتاتيجية ومنهــا 
ــم  ــة التعلي ــذي يســعى لتحســني بيئ اهلــدف الثالــث ال
املحفــزة لإلبــداع واالبتــكار وذلــك برتســيخ وتثبيــت 
ــا  ــة وتزويده ــخصية املتزن ــاء الش ــة وبن ــم اإلجيابي القي
ــام أن  ــارات، ك ــارف ومه ــوم ومع ــن عل ــه م ــام حتتاج ب
ــز  ــىل تعزي ــث ع ــادس حي ــرتاتيجي الس ــدف االس اهل
ملتطلبــات  التعليــم عــىل االســتجابة  نظــام  قــدرة 
التنميــة وذلــك بتزويــد املواطنــني باملعــارف واملهــارات 

الالزمــة.   برنامــج التحــول الوطنــي )2٠2٠م(.
وتشــري دراســة العمــودي )2٠15م( إىل أن الدبلومات 
املجتمــع،  يف  قــوة  تشــكل  اجلامعيــة  األكاديميــة 
فالعالقــة بــني اجلامعــات واملجتمعــات عالقــة قويــة، 
ومــا يميــز اجلامعــات عــن املؤسســات التعليميــة 
ــي  ــام التعليم ــرم النظ ــة ه ــرتأس قم ــا ت ــرى أهن األخ
للمجتمــع، ممــا يعكــس أمهيتهــا يف القيــام بــدور مهــم 
يف بنــاء املجتمــع واملســاعدة يف تطويــره وتنميــة أفــراده، 
ــة  ــة، واملجتمعي ــة واألكاديمي ــه املعرفي ــة احتياجات وتلبي
ــات،  ــة للجامع ــؤولية االجتامعي ــكل املس ــا يش ــو م وه
فاملســؤولية االجتامعيــة التــزام مســتمر مــن اجلامعــات 
والثقــايف  التعليمــي  املســتوى  وحتســني  تطويــر  يف 
ــر  ــالل تواف ــن خ ــراده م ــع وأف ــادي للمجتم واالقتص
ــز  ــة وتعزي ــهم يف تقوي ــي تس ــة الت ــات املتنوع اخلدم
تقتــرص  وال  املجتمــع،  يف  املؤسســة  هــذه  عالقــة 
املســؤولية االجتامعيــة للجامعــات عــىل املشــاركة 
وعمــل  العامــة  واملناســبات  اخلرييــة  األعــامل  يف 
ــني  ــزام بالقوان ــن االلت ــد م ــل الب ــة، ب ــالت تطوعي مح
املتبعــة، واملســامهة يف تنميــة املجتمــع املــدين.    رحــال 

)2٠11م(.
ــا  ــة يف عاملن ــات التعليمي ــة املؤسس ــت كاف ــد أصبح وق

اليــوم تســعى إىل االرتقــاء باإلنتاجيــة مــن خــالل نظام 
ضــامن اجلــودة، ومــن أجــل مواجهــة خمتلــف أشــكال 
ــات والتغــريات التــي حتــدث يف العــامل اليــوم،  التحدي
وهــذا األمــر يدعونــا إىل التفكــري يف حتديث األســاليب 
ــة عــىل  ــة واخلدمي ــي تعتمدهــا املؤسســات اإلنتاجي الت
حــد ســواء خلدمــة املجتمــع، ويعــد التعليــم اجلامعــي 
مــن أهــم مياديــن احليــاة التــي تتأثــر باهتــامم قطاعــات 
املجتمــع كافــة وذلــك بســبب العالقــة املبــارشة، بــني 
ــار  ــم اجلامعــي والنمــو املجتمعــي، باعتب جــودة التعلي
أن التعليــم اجلامعــي مــن أهــم مقومــات التقــدم 

والرقــي احلضــاري.
وتعــد جامعــة املجمعــة إحــدى تســع وعرشيــن جامعة 
حكوميــة تقــدم خدماهتــا للمجتمــع عــن طريــق 
الربامــج التوعويــة والتثقيفيــة واألكاديميــة مــن خــالل 
الدبلومــات املختلفــة التــي يقدمهــا معهــد الدراســات 
واخلدمــات االستشــارية وهــو معهــد أنشــأته اجلامعــة 
يف عــام 1٤3٠هـــ، حيــث يعــد املعهــد بيت خــربة رائد 
ــة،  ــة والتأهيلي ــات األكاديمي ــم اخلدم ــز يف تقدي ومتمي
ــني يف  ــأداء العامل ــاء ب ــي لالرتق ــر املهن ــم التطوي وتقدي
القطاعــات املختلفــة، لتســهم بفعاليــة يف بنــاء املجتمــع 
ــس إلدارة  ئي ــل الرَّ ــو املمث ــد ه ــام أن املعه ــه، ك وتنميت
ــات  ــوث والدراس ــة والبح ــج األكاديمي ــذ الربام وتنفي
واخلدمــات االستشــارية والعلميــة والبحثية والربامـــج 
التدريبيـــة التي تقدمهـــا اجلامعـــة للمجتمــع  ، ويعمل 
براجمــه مــن خــالل كــوادره  تنفيــذ  املعهــد عــىل 
املؤهلــة، والتنســيق والتكامــل بــني وحــدات اجلامعــة 
ــتفادة  ــه ، واالس ــام بمهام ــة للقي ــة واإلداري األكاديمي
ــة ،   ــة واملادي ــة  البرشي ــات اجلامع ــن إمكان ــة م الكامل
وقــد قــدم املعهــد العديــد مــن الدبلومــات للقطاعــات 
ــني يف  ــن املوظف ــري م ب الكث ــة ودرَّ ــة واألهلي احلكومي
ــة يف  ــارات الروري ــاهبم امله ــات إلكس ــك القطاع تل
جمــال ختصصهــم، ومــن أنــواع الدبلومــات التــي قدمها 
ــي  ــوم أخصائ ــاد األرسي ودبل ــوم اإلرش ــد دبل املعه



1٠9

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

تقويم مناهج الدبلوم يف جامعة املجمعة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

الفكــري  األمــن  ودبلــوم  االجتامعيــة  املســؤولية 
كــام  للمجتمــع،   النافعــة  الربامــج  مــن  وغريهــا 
ــاالت  ــة يف املج ــات تطويري ــدة خدم ــد ع ــدم املعه يق
ــوالت،  ــم، والربوتوك ــة، واملراس ــة، والقانوني اإلداري
والصحيــة،  والرتبويــة،  واهلندســية،  والتقنيــة، 
واللغــات، واألمــن الســيرباين، وغريهــا مــن الربامــج، 
وقــد اختــار الباحــث نوعــني مــن الدبلومــات ليكونــا 
موضوعــًا لبحثــه، ومــدة الربنامــج ســنة دراســية لــكل 
برنامــج موزعــة عــىل فصلــني دراســيني يــدرس فيهــا 
الدبلــوم  ختصــص  يف  مــواد  والطالبــات  الطــالب 

ــم. ــدم هل املق
ــج  ــن الربام ــني م ــىل برناجم ــث ع ــذا البح ــز ه ويرك
املتعــددة التــي يقدمهــا معهــد الدراســات واخلدمــات 

ــا: ــة مه ــة املجمع ــارية بجامع االستش
أوالً: برنامج دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية: 

يشــري املعهــد إىل أنــه عــىل الرغــم مــن أمهيــة املســؤولية 
ــال،  ــذا املج ــة  يف ه ــازات املحقق ــة، واالنج االجتامعي
إال أن العمــل املؤســيس املبنــي عــىل األصــول العلميــة 
ــة،  ــؤولية االجتامعي ــال املس ــتدامة  يف جم ــة املس واملهني
ــة،  ــوادر املتخصص ــل الك ــب تأهي ــًا  يف جان وخصوص
ــربز  ــك ت ــة، ولذل ــن العناي ــد م ــاج إىل مزي ــزال حيت ال ي
احلاجــة إىل وجــود برنامــج رصــني  يســهم  يف إعــداد 
املتخصصــني يف جمــال املســؤولية املجتمعيــة، لعــدة 
ــج  ــود برنام ــدم وج ــا؛ ع ــن أبرزه ــل م ــربرات لع م
ــني  يف  ــل مهني ــداد وتأهي ــص  يف إع ــي متخص تعليم
ــني  ــداد املهني ــدرة أع ــة، ون ــؤولية االجتامعي ــال املس جم
ــة إىل أن  ــة، إضاف ــؤولية االجتامعي ــني باملس املتخصص
ــة  ــة والعاملي ــات املحلي ــي التوجيه ــج يلب ــذا الربنام ه
ــام أن  ــات. ك ــة للجامع ــؤولية االجتامعي ــل املس بتفعي
ــيني  ــني دراس ــج يف فصل ــذا الربنام ــدم ه ــة تق اجلامع
درجــة  حيملــون  الذيــن  والطالبــات  للطــالب 

البكالوريــوس. 

ــة  ــؤولية االجتامعي ــج املس ــالة برنام ــن رس ــح م ويتض
ــال إدارة  ــني يف جم ــداد املتخصص ــىل إع ــل ع ــه يعم أن
جمــاالت  وتطويــر  االجتامعيــة  املســؤولية  برامــج 
العمــل املجتمعــي للقطاعــات العامــة واخلاصــة غــري 
ــه  ــة يف تطلع ــه املتمثل ــق رؤيت ــاعيًا إىل حتقي ــة، س الربحي
إىل الريــادة يف تأهيــل املختصــني يف جمــال إدارة برامــج 
املســؤولية االجتامعيــة. ومنطلقــًا لتحقيــق أهدافــه 
املحــددة ومــن أمههــا أن هــذا الربنامــج يســد احلاجــة 
الكبــرية يف جانــب إجيــاد جهــة موثوقــة لتقديــم برامــج 
ــؤولية  ــال املس ــة يف جم ــي رصين ــي وأكاديم ــل مهن تأهي
يف  الدولــة  رؤيــة  حتقيــق  يف  ويســهم  االجتامعيــة، 
التنميــة ويف تفعيــل املامرســات التنمويــة املؤسســية 
املســؤولة، إضافــة إىل التفاعــل مــع الربامــج التنمويــة 
ــل  ــة مث ــؤولية االجتامعي ــاط باملس ــة ذات االرتب الدولي

ــتدامة. ــة املس ــدة للتنمي ــم املتح ــداف األم ــة أه خط
ثانيًا: برنامج الدبلوم العايل يف اإلرشاد األرسي:

وتتحــدد قيمــة أي برنامــج تعليمــي مــن خــالل معرفــة 
أهدافــه، وقــد حــدد املعهــد أهدافــًا متميــزة يرغــب يف 
ــه  ــت يف أن ــوم متثل ــات الدبل ــالب وطالب ــا يف ط حتقيقه
يســاعد الدارســني عــىل التعــرف عــىل مبــادئ التوجيــه 
واإلرشــاد النفــيس واألرسي وجماالتــه، ويكســبهم 
بعــض املعلومــات املتعلقــة بمفاهيــم وأســس الصحــة 
ــة  ــاس اخلاص ــات األس ــم باملعلوم ــية، وتزيده النفس
ــم  ــروع عل ــه بف ــو وعالقت ــس النم ــم نف ــة عل بطبيع
ــم األســاس يف  ــه يعرفهــم عــىل املفاهي النفــس. كــام أن
علــم النفــس الرتبــوي. إضافــة إىل تدريــب الدارســني 
عــىل أدوات دراســة احلالــة مــن مقاييــس واختبــارات 
ــاس  ــس القي ــادئ وأس ــىل مب ــون ع ــام يتدرب ــة ك خمتلف
ــم وأدوات التشــخيص. كــام هيــدف الربنامــج  والتقوي
التواصــل  مهــارات  عــىل  الدارســني  تعــرف  إىل 
وأســاليبه ويطبقوهنــا. إضافــة إىل أن الربنامــج يــدرب 
ومجــع  املقابــالت  إجــراء  عــىل  عمليــًا  الطــالب 
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ــادية يف  ــاليب إرش ــارات وأس ــن مه ــات وأن يتق البيان
جمــال اإلرشــاد النفــيس واألرسي، كــام يعــد مــن أهــم 
ــات  ــالب والطالب ــب الط ــج أن يكتس ــداف الربنام أه
ــس  ــق بأس ــام يتعل ــاس في ــات األس ــارات واملعلوم امله
النفــيس واألرسي؛  التوجيــه واإلرشــاد  ونظريــات 

ــوري. ــي واحلض ــاد اهلاتف ــال اإلرش ــا يف جم لتطبيقه
وممــا يميــز تلــك الدبلومــات أهنــا جتمــع بــني اجلوانــب 
النظريــة واجلوانــب التطبيقيــة التــي يتــدرب فيهــا 
ــات عــىل ممارســة مــا تعلمــوه حتــت  الطــالب والطالب
التدريــب،  يف  ومتخصصــات  متخصصــني  إرشاف 
التعليــم يف  مــواد سياســة  بعــض  اهتمــت  ولقــد 
اململكــة العربيــة الســعودية )2٠16( بالتدريــب لكونــه 
وســيلة مهمــة للتطويــر املهنــي املســتمر، الــذي يواكب 
ــي  ــىل أن تعط ــزت ع ــتحدثات، ورك ــورات واملس التط
ــة بالــدورات  اجلهــات ذات العالقــة بالتخصــص عناي
ــاب  ــربات، واكتس ــيخ اخل ــة لرتس ــة والتوعوي التدريبي

ــة. ــارات احلديث ــات وامله املعلوم
ــه مــن الــروري توافــق  ويــرى (Hoskins,2010) أن
حمتــوى الربنامــج التدريبــي الحتيــاج املتدربــني، فعــدم 
ــات  ــوق عملي ــا يع ــور م ــؤدي إىل ظه ــد ي ــه ق توافق
ــة  ــام أن تلبي ــال، ك ــب الفع ــع التدري ــب، ويمن التدري
ــم  ــني حيفزه ــات املتدرب ــي الحتياج ــج التدريب الربنام
عــىل اإلقبــال عــىل التدريــب بدافــع قــوي، مما يكســبهم 

ــدد.  ــاالت املتع ــة يف املج ــارات الروري امله
العنــارص  مــن  والتنميــة  التدريــب  أصبــح  ولقــد 
املرتابطــة يف مجيــع جمــاالت احليــاة، ولــذا هتتــم الــدول 
املتقدمــة اهتاممــًا كبــريًا بالتنميــة املســتمرة للرقــي 
بالعنــرص البــرشي وتدريبــه وتعليمــه وتأهيلــه، ليكــون 
ــل  ــى ال حيص ــة، وحت ــور والتنمي ــاًم يف التط ــاًل مه عام
خلــل يف تعطيــل املتعلــم عــن عملــه جلــأت املنظــامت 
إىل تدريبــه وهــو عــىل رأس العمــل بحيــث جيمــع 
املتــدرب بــني التعلــم والعمــل وأشــارت دراســة أبــو 
احلجــاج )2٠1٠م( إىل أن التدريــب أثنــاء العمــل 

والتأهــب  باالســتعداد  املنظمــة  ألعضــاء  يســمح 
ــد  ــف، و يؤك ــام بالوظائ ــم للقي ــتمر ودائ ــكل مس بش
ــاء  ــب أثن ــالل )2٠13م( أن التدري ــى، وه ــد الغن عب
الوظيفــة نشــاط خمطــط لــه لتطويــر مهــارات واجتاهات 
املتدربــني، فالتدريــب أثنــاء اخلدمــة يمثــل إســرتاتيجيه 
طويلــة األمــد، فهــو يســهم يف خفــض تكاليــف 
الرتبيــة، والتعليــم، حيــث تعــاين بعــض البلــدان مــن 
عجــز يف متويــل جمــاالت الرتبيــة والتعليــم ومــا يتبعهــا 
ــب  ــع، فالتدري ــراد املجتم ــل ألف ــب وتأهي ــن تدري م
ــد  ــت ويزي ــد والوق ــال واجله ــر امل ــة يوف ــاء اخلدم أثن
ــني. وتؤكــد اخلنيفــر )2٠17م(:  ــن كفــاءة املتدرب م
أهــم  مــن  يعــد  املعــارص  عاملنــا  يف  التدريــب  أن 
ــا  ــنا توظيفه ــي إذا أحس ــائلها الت ــة ووس أدوات التنمي
ــق  ــن حتقي ــع م ــات املجتم ــت مؤسس ــتثامرها متكن واس
الكفــاءة يف اإلنتــاج، والتميــز يف األداء وهــذه العالقــة 
ــب  ــت التدري ــب جعل ــة، والتدري ــني التنمي ــة ب القوي
ــن اإلدارات يف  ــري م ــد كث ــاس عن ــا األس ــن القضاي م

ــات. ــع القطاع مجي
وللتعــرف عــىل ماهيــة التدريــب تشــري دراســة حيــدر 
ــة  ــه عملي ــوما)2٠19م(: بأن ــة س ) 2٠2٠م(، ودراس
ــربات  ــري يف وخ ــداث تغ ــا إح ــدف منه ــة اهل ديناميكي
واجتاهاهتــم،  وســلوكهم  ومعلوماهتــم  املتدربــني، 
ليتمكنــوا مــن اســتغالل مــا لدهيــم مــن طاقــات كامنــة 
ــم يف  ــن قدراهت ــع م ــىل الرف ــاعدهم ع ــات تس وإمكان
ــل.  ــة أفض ــدة وطريق ــة جي ــم بإنتاجي ــة وظائفه ممارس
وحتــى ال حيــدث خلــل يف األعــامل التــي يؤدهيــا 
املتدربــون جلــأت املنظــامت إىل املوازنــة بــني التدريــب 
دون إخــالل بالوظيفــة وهــو مــا يســمى التدريــب أثناء 
ــد )2٠21م(  ــة آل مريش ــدت دراس ــث أك ــة حي اخلدم
زيتــوين  ودراســة  )2٠18م(،  العتيبــي  ودراســة 
)2٠15م(: إىل أن التدريــب أثنــاء اخلدمــة هــو أنشــطة 
منظمــة وخمطــط هلــا ؛ هتــدف إىل تنميــة املتدربــني 
الفعليــة  حاجاهتــم  مــن  نابعــة  مســتمر،  بشــكل 
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ــددت  ــي حت ــا، والت ــون عليه ــي يتدرب ــارات الت للمه
وإمكانياتــه  األداء  واحتياجــات  متطلبــات  ظــل  يف 
األساســية؛ وتســعى هــذه األنشــطة إىل تنميــة مهــارات 
املتدربــني ومســاعدهتم عــىل النمــو املهنــي عــن طريــق 
والفرديــة  اجلامعيــة  التدريبيــة  الطــرق  اســتخدام 

ــب. ــن التدري ــدف م ــق اهل ــة ؛ لتحقي احلديث
ــات  ــن الروري ــص م ــب املتخص ــد التدري ــذا يع ول
ــاس  ــة أس ــو لبن ــان، وه ــاء اإلنس ــىل بن ــز ع ــي ترك الت
ــة  ــوى البرشي ــة الق ــا لتنمي ــتغناء عنه ــن االس ال يمك
ــاة  ــاالت احلي ــة يف كل جم ــورات املتالحق ــة التط ملواكب
وأصبــح مــن احلاجــات املهمــة وامللحــة لتطويــر 
إجيابيــة  ســلوكيات  إكســاهبم  و  املجتمــع،  أفــراد 
تســاعدهم عــىل إتقــان أعامهلــم بمهــارة وتوفــر الوقــت 
ــة  ــارات املهني ــان امله ــؤدي إىل إتق ــال، وي ــد وامل واجله
ــام  ــل، ك ــاج والعم ــىل اإلنت ــراد ع ــدرة األف ــادة ق وزي
تؤكــد دراســة )زنــايت،2٠13م(، ودراســة غــاوي 
)2٠٠8م(، ودراســة عبدالســميع، وحوالــة )2٠٠5م( 
أن للتدريــب أثنــاء اخلدمــة عــدة ضوابــط حيــث جيــب 
مراعاهتــا حتــى تتحقــق األهــداف مــن التدريــب ومــن 

ــا: أمهه
االستمرارية.. 1
الشمولية.. 2
املرونة.. 3
 الواقعية.. ٤
الفعالية.. 5
التدرج.. 6

 فــإذا اكتملــت تلــك املبــادئ والضوابــط فــإن التدريب 
أثنــاء اخلدمــة يمكنــه حتقيــق األهــداف التالية:

ــتثامرها يف . 1 ــة واس ــارات وظيفي ــىل مه ــرف ع  التع
ــي. ــع الوظيف الواق

املتدربــني . 2 وميــول  احتياجــات  عــىل  التعــرف 
النفســية. واســتعداداهتم 

ــة . 3 ــب بتغذي ــج التدري ــىل برام ــني ع ــد القائم  تزوي

ــج. ــر الربام ــىل تطوي ــاعد ع ــة تس راجع
نامء التفكري اإلبداعي لدى املتدربني.. ٤
ربط املتدرب ببيئته املحلية.. 5
حتســني أداء املتــدرب ممــا يرفــع مــن روحــه . 6

والنفســية.  املعنويــة 
ومــن خــالل اطــالع الباحــث عــىل أدبيــات األبحــاث 
والدراســات الســابقة ذات العالقــة بمفهــوم التقويــم، 
ــه عــدة تعريفــات خمتلفــة، حيــث  ــم ل وجــد أن التقوي
يــرى أبوعــالم )2٠1٤م(: أن التقويــم عمليــة تشــمل 
إصــدار حكــم كيفــي أو كمــي أو تشــمل احلكمــني مًعا 
عــىل حتقيــق األهــداف والتحقــق مــن أثرهــا، واحلكــم 
عــىل الظــروف التــي حتــول دون حتقيــق األهــداف حتى 
يتمكــن املقومــون مــن التحســني والتطويــر والتعديــل 
، وهــذا يتوافــق إىل حــد مــا مــع مــا تشــري إليــه دراســة  
كراجــه )1997م( مــن أن التقويــم عمليــة وقائيــة 
ــف  ــدف إىل الكش ــخيصية هت ــية تش ــة، و قياس عالجي
عــن أماكــن القــوة فتعززهــا وأماكــن الضعــف فتقــض 
عليهــا لتتمكــن مــن تطويــر عمليــات التعليــم والتعلــم 

بالصــورة التــي تســهم بتحقيــق األهــداف املنشــودة.
وإذا حددنــا التقويــم بشــكل خــاص يف جمــال الربامــج 
ــم  ــف لتقوي ــدة تعاري ــاك ع ــد هن ــا نج ــة، فإنن التعليمي
الربامــج منهــا مــا أورده عــالم )2٠٠3م: ص 36( 
ــج  ــتويات الربام ــول مس ــاق ح ــة االتف ــه: "عملي بأن
 - تصميمهــا  ومراحــل  حمتواهــا  أي   - التعليميــة 
ــني  ــاوت ب ــالف أو تف ــاك اخت ــا إذا كان هن ــد م وحتدي
ــم  ــي حتك ــتويات الت ــج واملس ــب الربام ــض جوان بع
هــذه اجلوانــب، واإلفــادة مــن ذلــك يف حتديــد أوجــه 
قصــور الربنامــج". كذلــك عــرف عــودة )،1999 
" عمليــة منظمــة جلمــع  ص: 25( التقويــم بأنــه: 
ــق  ــة حتقي ــد درج ــرض حتدي ــات بغ ــل املعلوم وحتلي
األهــداف، واختــاذ القــرارات بشــأهنا ملعاجلــة جوانــب 

ــف".  الضع
ــم  ــث أن معظ ــح للباح ــبق يتض ــا س ــالل م ــن خ وم
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ــىل اآليت: ــز ع ــا ترك ــم إيراده ــي ت ــف الت التعاري
ــداف •  ــق أه ــة حتق ــة درج ــؤدي إىل معرف ــم ي التقوي

ــة. ــج التعليمي الربام
التقويــم يبــني نقــاط القــوة والضعــف يف خمتلــف • 

ــج التعليمــي. ــب الربنام جوان
ــز •  ــلبيات وتعزي ــة الس ــىل معاجل ــل ع ــم يعم التقوي

ــات. اإلجيابي
التقويــم حيــدد اجلــدوى أو الفائــدة مــن الربنامــج • 

املقــوم.
ــاه •  ــب جت ــرار املناس ــاذ الق ــهم يف اخت ــم يس التقوي

ــه. ــم تقويم ــذي ت ــج ال الربنام
ــذا  ــوع ه ــب ملوض ــن املناس ــه م ــث أن ــرى الباح وي
تعريــف  هــو  الســابقة   التعريفــات  مــن  البحــث 
ــو  ــاس ه ــث األس ــدف البح ــابق،  فه ــه الس الكراج
برنامــج  وخاصــة  التعليميــة  الدبلومــات  تقويــم 
املســؤولية االجتامعيــة وبرنامــج اإلرشــاد األرسي 
واخلدمــات  الدراســات  معهــد  يقدمــه  الــذي 
ــم  ــايل فالتقوي ــة،  وبالت ــة املجمع ــارية بجامع االستش
ــات  ــع املعلوم ــث جتم ــخيصية، حي ــية تش ــة قياس عملي
يف  الضعــف  ومكامــن  و  القــوة  مكامــن  وحتديــد 
الربامــج املقومــة،  وتعنــي كلمــة وقائيــة؛ إصــدار 
ــل  ــع البدائ ــع وض ــاء م ــىل األخط ــة ع ــكام خاص أح
ــة؛  ــة عالجي ــي كلم ــام تعن ــذ، ك ــى التنفي ــبة حت املناس
وضــع احللــول واملقرتحــات املناســبة للحــد مــن 
ــا  ــوة وتعزيزه ــن الق ــراز مواط ــف وإب ــب الضع جوان
ــج  ــر الربام ــم بتطوي ــج التقوي ــن نتائ ــتفاد م ــى يس حت

املقومــة.
أمهية تقويم برامج الدبلوم:

ودراســة  )2٠2٠م(،  غــراب  دراســة  حــددت 
زاهــي)2٠13م(،  ودراســة  الكلبــاين)2٠18م(، 
ودراســة موســى، والعطيــات)2٠1٠م(، ودراســة 
أمهيــة  تبــني  جوانــب  عــدة  )2٠٠7م(  الضلعــان 

التقويــم وفوائــده املرجــوة ومنهــا مــا يــيل: 
الكشــف عــن جوانــب قــوة الربنامــج وتعزيزهــا • 

وجوانــب ضعفــه للقضــاء عليهــا.
ــوم •  ــج الدبل ــيل لربام ــع الفع ــىل الواق ــوف ع الوق

ــا. ــكالت وتداركه ــد املش ــن حتدي ــن م ــم التمك ليت
التغذيــة •  يف  التقويميــة  النتائــج  مــن  اإلفــادة 

الراجعــة للدبلــوم مــن حيــث تعديــل الدبلــوم أو 
االســتمرار فيــه أو حذفــه.

تعطــي مــؤرشات اقتصاديــة باملقارنــة بــني الكلفــة • 
واملــردود. 

ــددة •  ــداف املح ــن األه ــه م ــم حتقيق ــا ت ــة م معرف
ــوم.  ــج الدبل لربام

وجــوب تقويــم الدبلومــات التعليميــة باســتمرار • 
لضــامن ســريها فيــام خطــط هلــا. 

وممــا ســبق يــرى الباحــث أن الربامــج التعليميــة ختضع 
ــة يف  ــب يف الرغب ــباب، تنص ــن األس ــدد م ــم لع للتقوي
تطويــر الربامــج وحتســينها بقصد رفــع كفاءهتــا وبالتايل 
ــع  ــخيص واق ــق تش ــن طري ــا، ع ــاءة خمرجاهت ــع كف رف
ــه  ــب ضعف ــه وجوان ــب قوت ــرف جوان ــج لتع الربنام
بغيــة حتســينه، ســعيًا ملواكبــة التطــور العلمــي ولتحقــق 
النظــم التعليميــة أهدافهــا ورؤى جمتمعاهتــا، ومــن 
ــة )2٠٠9م(  ــو دق ــه أب ــار إلي ــا أش ــم م ــباب التقوي أس
ــع  ــو التوس ــم ه ــباب التقوي ــم أس ــر أن أه ــث ذك حي
ــايل  ــم الع ــم التعلي ــهدته نظ ــذي ش ــل ال ــوع اهلائ والتن
ــات،  ــن احلكوم ــري م ــادة إدراك كث ــاته، وزي ومؤسس
ــات  ــامت، واجله ــايل، واملنظ ــم الع ــات التعلي ومؤسس
ــر  ــة بأم ــة ذات الصل ــة، والدولي ــة، واإلقليمي الوطني
ــاليب  ــات واألس ــط، واملامرس ــايل للضواب ــم الع التعلي
واملعايــري األكاديميــة التقليديــة املســتخدمة يف التقويــم، 
ــة  ــت مظل ــة حت ــات العامل ــة املؤسس ــة إىل حاج إضاف
ــطة؛  ــا يف األنش ــرق أدائه ــم ط ــايل إىل تقوي ــم الع التعلي
لكــي تضبــط املدخــالت، فتظهــر املخرجــات بصــورة 
جليــة حتــى نصــل إىل مســتوى اجلــودة الشــاملة ، 
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ــق  ــج أن تتحق ــب الربام ــم مطال ــن أه ــا م ــث إهن حي
ــه،  ــق أهداف ــامره وحيق ــؤيت ث ــاملة لي ــودة الش ــه اجل في
ويرجــع مفهــوم اجلــودة Quslity إىل الكلمــة الالتينيــة 
ــدل عــىل طبيعــة الــشء، وهــذا مــا  ــي ت Qualits والت

أكدتــه دراســة الغيثــي )2٠٠7م( حيــث يــرى أن 
اجلــودة الشــاملة يف التعليــم عبــارة عــن جمموعــة مــن 
املعايــري واإلجــراءات التــي هيــدف تنفيذهــا إىل حتقيــق 
ــني األداء  ــة وحتس ــة للمؤسس ــة عالي ــداف بدرج األه
ــد  ــة أو جه ــل تكلف ــة بأق ــات املؤمل ــًا للمواصف وفق
وبأفضــل الطــرق، بينــام أكــد الربيعــي )2٠٠5م( بــأن 
ــات  ــع العملي ــع إىل مجي ــودة يرج ــامن اجل ــوم ض مفه
ــق  ــىل حتقي ــاعد ع ــا يس ــري كل م ــو توف ــة نح املوجه
اجلــودة واملحافظــة عليهــا، واالرتقــاء بأدائهــا، وهــذا 
الــذي يــرى  إبراهيــم ) 2٠٠2م(  إليــه  مــا يشــري 
ــدة رشوط  ــق ع ــة تطبي ــن عملي ــارة ع ــودة عب أن اجل
تعليميــة الزمــة هبــدف رفــع مســتوى جــودة خمرجــات 
ــني  ــراد العامل ــق األف ــن طري ــة ع ــات التعليمي املؤسس
أن اجلــودة  إىل  فيهــا. كــام يشــري مجيــل )2٠٠5م( 
ــري  ــراءات واملعاي ــن اإلج ــة م ــي جمموع ــاملة تعن الش
ــق  ــة للتحقي ــات التعليمي ــم املؤسس ــتخدمة يف تقيي املس
ــة  ــة والتنظيمي ــرشوط األكاديمي ــتيفاء ال ــدى اس ــن م م
واإلداريـــة التـــي تضمــن حتقيــق رؤيــة ورســالة 
وأهــداف هــذه املؤسســات التعليميــة. وذلــك مــا 
أكــده فــرج، وحافــظ )2٠٠3م( حــول مفهــوم اجلــودة 
يف التعليــم، حيــث أشــارا إىل أهنــا تعنــي مــدى قــدرة 
ــتفيد  ــات املس ــة احتياج ــىل تلبي ــة ع ــة التعليمي املؤسس
ــي. ــج التعليم ــن املنت ــام ع ــاه الت ــة، ورض ــن املؤسس م
ــامن  ــأن ض ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق ــالل م ــن خ وم
ــي  ــراءات الت ــات واإلج ــن العملي ــة م ــودة جمموع اجل
ــري  ــتيفاء معاي ــدى اس ــن م ــد م ــا التأك ــن خالهل ــم م يت
ورشوط ومــؤرشات اجلــودة مــن قبــل مؤسســات 
ــم العــايل يف كافــة عنارصهــا، وفــق مــا يضمــن  التعلي
حتقيــق التطويــر املســتمر يف أدائهــا لوظائفهــا مــن حيث 

التدريــس، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع، 
ومــن دواعــي تطبيــق معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
التعليــم ومربراهتــا التــي أشــارت إليهــا دراســة املدلــج 
)2٠22م(، ودراســة زيــادي، وعلومــي )2٠21م(، 
علــوان  ودراســة  )2٠2٠م(  البطــري  ودراســة 

ــيل:  ــام ي ــي ك )2٠٠9م(، وه
ــم املســتمر الســرتاتيجية املنظمــة . 1 تســهم يف التقوي

الشــاملة.
اجلــودة الشــاملة متثــل فلســفة تنظيميــة هتيــئ بيئــة . 2

جيــدة لتحقيــق اجلــودة املســتهدفة للعمليــات.
توفــر احتياجــات إقامــة نظــام نوعــي ملخرجــات . 3

ــية. ــامت تنافس ذات س
تدمــج كافــة املكونــات التنظيميــة يف مراحــل . ٤

التخطيــط والتنفيــذ والرقابــة يف ضــوء معايــري 
املتجــددة. األداء 

لنشــاطات . 5 النوعــي  األداء  حتســني  إىل  تــؤدي 
لزيــادة  الالزمــة  الربامــج  وحتديــد  املنظمــة 

األداء. كفــاءة  لرفــع  التنظيميــة  القــدرات 
مــن . 6 املســتفيدين  تطلعــات  حتقيــق  يف  تســهم 

املنظــامت. خدمــات 
املــوارد . 7 جــودة  مســتوى  حتديــد  يف  تســاعد 

ــق  ــتوى األداء وف ــع مس ــح توق ــا يتي ــة مم التنظيمي
ورغباهتــم. املســتفيدين  حاجــات 

ــات . 8 ــق متطلب ــه وف ــل وقيم ــادئ العم ــور مب تط
نظــرة  إطــار  يف  لتطبيقاهتــا،  الالزمــة  التغيــري 

والتحديــات. للفــرص  مســتقبلية 
مشكلة البحث: 

يعــد تقويــم املــواد املقــررة يف الربامــج الدراســية 
مــن أهــم اخلطــوات املؤديــة الكتشــاف النواحــي 
ــا  ــلبية وتعديله ــي الس ــة النواح ــا ومعرف ــة فيه اإلجيابي
ــواد  ــر لتحقــق تلــك امل ــة التطوي ــايل تكــون عملي وبالت
املقــررة أهدافهــا التــي وضعــت مــن أجلهــا، وانطالقــًا 
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ــة  ــدم جامع ــات تق ــي للجامع ــدور االجتامع ــن ال م
ــتهدف  ــة تس ــد اجلامع ــا بع ــوم م ــج دبل ــة برام املجمع
ــني  ــني وخرجي ــني وموظف ــن معلم ــيل م ــع املح املجتم
)ذكــورًا وإناثــًا(؛ للرقــي بمســتواهم املهنــي وإكســاهبم 
ــان  ــم بإتق ــام بوظائفه ــىل القي ــاعدهم ع ــارات تس مه
ومهــارة، وانطالقــًا مــن توصيــات الدراســات الســابقة 
ــد رضورة  ــي تؤك ــوم الت ــج الدبل ــة بربام ذات العالق
التحقــق مــن انطبــاق معايــري اجلــودة الشــاملة يف برامج 
الدبلومــات التــي تقدمهــا اجلامعــات ألفــراد املجتمــع 
ــح )  ــة الفري ــامل ) 2٠2٠م(، ودراس ــة الع ــا دراس ومنه
2٠15م(، إضافــة إىل توصيــات الدراســات التــي حتث 
عــىل إجــراء دراســات يف جمــال تقويــم برامــج الدبلــوم 
ــة  ــرون )2٠22م(، ودراس ــيل، وآخ ــة ع ــل: دراس مث
إبراهيــم ) 2٠2٠م(، ودراســة العابــدي )2٠15م(، 
حيــث أكــدت عــىل أمهيــة تقويــم الربامــج والســعي إىل 
تطويرهــا ووصوهلــا إىل أعــىل معايــري اجلــودة الشــاملة. 
ونظــًرا للتفــاوت احلــادث كــاًم، ونوًعــا بــني اجلامعــات 
احلكوميــة باململكــة مــن حيــث تطبيقهــا لنظــم اجلــودة 
ــة ووصــول البعــض مــن  الشــاملة يف براجمهــا التعليمي
هــذه الربامــج لالعتــامد األكاديمــي وقلــة الدراســات 
والبحــوث التــي تظهــر جتــارب هــذه الربامــج يف 
ــريات  ــل املتغ ــاملة، ويف ظ ــودة الش ــم اجل ــق نظ تطبي
ــني  ــن ح ــددة م ــورات املتج ــايرة التط ــارصة، وملس املع
آلخــر يف املجــاالت التعليميــة والتدريبيــة؛ أصبــح 
مــن الــرورة إخضــاع برامــج الدبلومــات يف جامعــة 
املجمعــة إىل عمليــة التقويــم لتحديــد جودهتــا يف ضــوء 
ــة  ــل مواكب ــن أج ــك م ــاملة، وذل ــودة الش ــري اجل معاي
التطــورات التعليميــة واالجتامعيــة، ممــا يســهم يف 
الوفــاء بحاجــات املجتمــع ومتطلبــات ســوق العمــل، 
ــن  ــات، وم ــج الدبلوم ــج برام ــر مناه ــة إىل تطوي إضاف

ــايل. ــث احل ــكلة البح ــرزت مش ــا ب هن

أسـئلة البحث: 
حاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

الســؤال األول: مــا معايــري اجلــودة الشــاملة الواجــب 
جامعــة  يف  الدبلــوم  برامــج  مناهــج  يف  توافرهــا 

املجمعــة؟
الســؤال الثــاين: مــا درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
ــن  ــة م ــة املجمع ــوم يف جامع ــج الدبل ــاملة يف مناه الش
ــوى.  ــوم. ب- املحت ــج الدبل ــداف مناه ــث: أ- أه حي

ج- التنفيــذ. د- املخرجــات.
الســؤال الثالــث: هــل يوجــد فــروق ذات داللــة 
يف   (a ≤ 0.05) الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
اســتجابات العينــة عــىل حمــاور أداة البحــث تبعــًا 
ــربة(. ــنوات اخل ــوم - س ــوع الدبل ــس - ن ــري )اجلن ملتغ

أهــداف البحث: 
هدف البحث احلايل إىل:

مناهــج •  يف  الشــاملة  اجلــودة  معايــري  حتديــد 
معهــد  يقدمهــا  التــي  التعليميــة  الدبلومــات 
بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات  الدراســات 

املجمعــة.
ــاملة يف •  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة درج معرف

مناهــج الدبلومــات التعليميــة التــي يقدمهــا معهد 
ــة يف  ــة املجمع ــارات بجامع ــات واالستش الدراس
جمــاالت )أهــداف مناهــج الدبلــوم - املحتــوى - 

ــذ - املخرجــات( التنفي
ــي •  ــوى العلم ــداد املحت ــىل إع ــني ع ــد القائم تزوي

ــج  ــث بنتائ ــذا البح ــتهدفني يف ه ــني املس للربناجم
ــام. ــا أهدافه ــا ليحقق ــد يف تطويرمه ــد تفي ق

أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف اآليت:

 حســب علــم الباحــث أنــه البحــث الوحيــد • 
الــذي يبحــث يف وجــود معايــري اجلــودة الشــاملة 
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ــي  ــوم أخصائ ــوم )دبل ــي الدبل ــج برناجم يف مناه
املســؤولية االجتامعيــة ودبلــوم اإلرشــاد األرسي(.

ــة •  ــات يف جامع ــج الدبلوم ــر برام ــهم يف تطوي يس
ــة.  ــس علمي ــىل أس ــة ع املجمع

يــزود القائمني عــىل برامــج الدبلومــات يف اجلامعة • 
بتغذيــة رجعــة متكنهــم مــن معرفــة االحتياجــات 

املهنيــة واألكاديميــة لفئــات املجتمــع املســتهدفة.
حـدود البحث:

اقترص البحث احلايل عىل احلدود التالية:
احلــدود املوضوعيــة: اقتــرص البحــث احلــايل عــىل • 

ــة يف برناجمــي  تقويــم مناهــج الدبلومــات التعليمي
))دبلــوم أخصائــي املســؤولية االجتامعيــة ودبلــوم 
اإلرشــاد األرسي( الــذي تنفــذه جامعــة املجمعــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاملة م ــودة الش ــري اجل ــق معاي وف
الطــالب والطالبــات يف املحــاور التاليــة: )أهــداف 
ــج -  ــوى الربنام ــوم - حمت ــج الدبل ــج برنام مناه
تنفيــذ الربنامــج - خمرجــات الربنامــج(. وقــد 
ــه  ــم أن ــني بحك ــن الربناجم ــث هذي ــار الباح اخت
ــني  ــرف الربناجم ــام ويع ــس فيه ــة تدري ــو هيئ عض

عن قرب وممارسة عملية. 
احلــدود املكانيــة: ُطبقــت أداة البحــث احلــايل • 

يف معهــد الدراســات واخلدمــات االستشــارية 
بجامعــة املجمعــة.

احلــدود البرشيــة: طــالب، وطالبــات برنامــج • 
دبلــوم أخصائــي املســؤولية االجتامعيــة وبرنامــج 
دبلــوم اإلرشــاد األرسي يف معهــد الدراســات 
املجمعــة  بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات 

وعددهــم ٤6 طالًبــا و36طالبــة.
ــايل يف •  ــث احل ــت أداة البح ــة: ُطبق ــدود الزمني احل

ــي  ــام اجلامع ــن الع ــاين م ــدراس الث ــل ال الفص
1٤٤3هـ.

مصطلحات البحث: 
تقويم الربامج:

بأنــه: •  ص:155(   ,2٠18( ســلوى  عرفتــه 
ــا  ــن طريقه ــم ع ــي يت ــة الت ــراءات املنهجي "اإلج
دراســة الربامــج والسياســات القائمــة للتثبــت من 
ــارص  ــداف والعن ــق األه ــا يف حتقي ــة فاعليته درج

ــددة". ــج حم ــا برام ــي تتضمنه الت
ــة •  ــه: عملي ــث بأن ــذا البح ــا يف ه ــرف إجرائًي ويع

تقويميــة تســتند عــىل معايــري علميــة حمــددة 
ــج  ــودة يف مناه ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــاس درج لقي
ــة  ــؤولية االجتامعي ــي املس ــوم أخصائ ــج دبل برنام
معهــد  يف  األرسي  اإلرشــاد  دبلــوم  وبرنامــج 
بجامعــة  االستشــارية  واخلدمــات  الدراســات 

املجمعــة.
املعايري:

يعــرف احلــاميل )1٤29هـــ، ص: 5( املعيــار بأنه: " • 
املســتوى املســتهدف للوصــول إىل األداء اجليــد".

ــا بأهنــا: مســتويات األداء •  وتعــرف املعايــري إجرائًي
ــج  ــة مناه ــا يف كاف ــب حتقيقه ــي جي ــة والت املتوقع
الدبلومــات التعليميــة يف جامعــة املجمعــة والتــي 
ــات. ــذه الدبلوم ــج يف ه ــودة املناه ــدى ج ــدد م حت

اجلودة الشاملة:
ــا •  ــرون )1٤27هـــ : 88 ( بأهن ــر وآخ ــا النم عرفه

: "خلــق ثقافــة متميــزة يف األداء حيــث يعمــل 
املديــرون واملوظفــون بشــكل مســتمر ودؤوب 
لتحقيــق توقعــات العمــالء واملســتفيدين وأداء 
العمــل بشــكل صحيــح منــذ البدايــة،  مــع حتقيــق 
اجلــودة بشــكل أفضــل وفاعليــة ويف أقــرص وقــت 

ــن". ممك
الشــاملة •  اجلــودة  معايــري  الباحــث  ويعــرف 

إجرائًيــا بأهنــا: جمموعــة مــن األنشــطة والعمليــات 
ــج  ــة مناه ــا يف كاف ــب حتقيقه ــي جي ــة الت التطويري
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الدبلــوم التعليميــة مــن أجــل التأكــد مــن جــودة 
ــق  ــا حتق ــا وأهن ــي يقدمه ــات الت ــج واخلدم الربام

ــددة. ــداف املح األه
منهجية البحث وإجراءاته:

 Content( ــيل ــي التحلي ــج الوصف ــث املنه ــع الباح اتب
ــة  ــىل دراس ــج ع ــذا املنه ــد ه ــث يعتم Analysis (حي

الظاهــرة كــام هــي يف الواقــع ووصفهــا بدقــة والتعبــري 
وكايــد  عــدس،  )عبيــدت،  وكيفيــًا.  كميــًا  عنهــا 
ــلوبًا  ــج أس ــذا املنه ــث ه ــار الباح ــد اخت )2٠٠3( وق
لبيــان حتقــق معايــري اجلــودة الشــاملة يف حمتــوى 
ــن  ــث م ــدود البح ــني يف ح ــوم املوضح ــي الدبل برناجم

ــا. عدمه

جمتمع البحث وعينته:
جمتمــع البحــث احلــايل هــو عينتــه، حيــث تكــون 
املجتمــع والعينــة مــن كافــة الطــالب والطالبــات 
املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  بربنامــج  امللتحقــني 
معهــد  يف  األرسي  اإلرشــاد  وبرنامــج  االجتامعيــة 
الدراســات واخلدمــات االستشــارية بجامعــة املجمعــة 
ــًا  ــم قصدي ــم اختياره ــدراس 1٤٤3هـــ، ت ــام ال للع
ــا  ــق أهــداف البحــث، وبلــغ عددهــم )٤6طالًب لتحقي
ــف  ــث توصي ــاول الباح ــيل يتن ــام ي ــة(، وفي و36 طالب
ــا للمتغــريات  ــة البحــث بحســب خصائصهــا وفًق عين
التاليــة: )اجلنــس - نــوع الدبلــوم - ســنوات اخلــربة(، 

ــايل:  ــدول الت ــني باجل ــو مب ــام ه ــج ك ــاءت النتائ وج
جدول )1( التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات البحث

النسبةالتكرارالفئاتاملتغريات املستقلة
٤656.1طالباملشارك

36٤3.9طالبة
5٠61.٠دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةنوع الدبلوم

3239.٠دبلوم اإلرشاد األرسي
3٤٤1.5أقل من 1٠ سنواتاخلربة

٤858.5أكثر من 1٠ سنوات
821٠٠.٠املجموع

أداة البحث:
للحصــول عــىل البيانــات األوليــة التــي حتقــق أهــداف 
البحــث عمــد الباحــث إىل مراجعــة بعــض األدبيــات 
العربيــة ذات العالقــة بموضــوع البحــث احلــايل،  
ــي  ــامد األكاديم ــودة واالعت ــامن اجل ــل ض ــا: دلي ومنه
ــل  ــعودية )NCAAA(،  ودلي ــة الس ــة العربي يف اململك
ــات  ــة يف مؤسس ــج التعليمي ــامد للربام ــم واالعت التقوي
ــرشوع  ــة )NAQAAE(،  وال ــايل املرصي ــم الع التعلي
يف تصميــم أداة للبحــث متثلــت يف اســتبانة لتقويــم 
االجتامعيــة  املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  برنامــج 
ــر  ــة تواف ــاس درج ــاد األرسي،  وقي ــج اإلرش وبرنام
املعايــري اجلــودة فيــه،  ويف اجلوانــب اخلاصــة بالطــالب 
ــزء األول  ــن،  اجل ــن جزأي ــت م ــات،  وتكون والطالب

يتعلــق بخصائــص العينــة ،  وقــد شــملت هــذه 
اخلصائــص: )اجلنــس - نــوع الدبلــوم - ســنوات 
اخلــربة(،  أمــا اجلــزء الثــاين مــن االســتبانة فقــد 
ــة  ــىل أربع ــة ع ــرة موزع ــدد )39( فق ــىل ع ــتمل ع اش
حمــاور هتــدف إىل قيــاس درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
املســؤولية  أخصائــي  دبلــوم  برنامــج  يف  الشــاملة 
االجتامعيــة وبرنامــج دبلــوم اإلرشــاد األرسي،  وهــي 
كالتــايل: ) أهــداف مناهــج الربامــج - حمتــوى مناهــج 

ــج(. ــات الربام ــج -  خمرج ــذ الربام ــج - تنفي برام
األساليب االحصائية املستخدمة:

ــح أدوات  ــامس لتصحي ــرت اخل ــلم ليك ــامد س ــم اعت ت
البحــث، بإعطــاء كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة واحــدة 
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جدول )2( معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية واملجال التي تنتمي إليه

ــرية،  ــة كب ــق بدرج ــس )مواف ــه اخلم ــني درجات ــن ب م
ــي  ــًا( وه ــق مطلق ــق، ال أواف ــد، ال أواف ــق، حماي مواف
متثــل رقميــًا )5، ٤، 3، 2، 1( عــىل الرتتيــب، وقــد تــم 

ــج: ــل النتائ ــايل ألغــراض حتلي ــاس الت ــامد املقي اعت
قليلة  من ٠٠.1- 2.33  

متوسطة  من 2.3٤- 3.67  
كبرية  من 3.68- ٠٠.5  

ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــاس م ــاب املقي ــم احتس ــد ت وق
ــة: ــة التالي املعادل

األدنــى  احلــد   -  )5( للمقيــاس  األعــىل  (احلــد 
)3( املطلوبــة  الفئــات  عــدد   )1( للمقيــاس 

 1.33=  3/)1-5 (=

ومن ثم إضافة اجلواب )1.33( إىل هناية كل فئة.
صدق أداة البحث: 

للمقيــاس،  البنــاء  صــدق  دالالت  الســتخراج 
وبــني  فقــرة  كل  ارتبــاط  معامــالت  اســتخرجت 
ــني كل فقــرة وارتباطهــا باملجــال  ــة، وب الدرجــة الكلي
التــي تنتمــي إليــه، وبــني املجــاالت ببعضهــا والدرجــة 
عينــة  خــارج  مــن  اســتطالعية  عينــة  يف  الكليــة، 
ــًا وطالبــة، وقــد تراوحــت  البحــث بلغــت )2٠( طالب
ــني  ــا ب ــع األداة ككل م ــرات م ــاط الفق ــالت ارتب معام
 )٠.97-٠.78( املجــال  ومــع   ،)٠.9٠-٤.78(

ــك. ــني ذل ــايل يب ــدول الت واجل

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
الفقرة

معامل 
االرتباط

مع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

1**. 89**. 9214**. 91**. 8527**. 89**. 89

2**. 84**. 7815**. 97**. 9328**. 89**. 90

3**. 78**. 8216**. 90**. 8429**. 89**. 88

4**. 84**. 8517**. 90**. 8530**. 91**. 88

5**. 96**. 9218**. 92**. 9031**. 88**. 87

6**. 92**. 9019**. 92**. 9232**. 93**. 93

7**. 90**. 9020**. 86**. 8433**. 92**. 90

8**. 91**. 8621**. 93**. 9434**. 93**. 91

9**. 95**. 9122**. 93**. 9135**. 90**. 85

10**. 92**. 9123**. 93**. 9136**. 97**. 92

11**. 86**. 9124**. 94**. 9137**. 94**. 89

12**. 86**. 8525**. 93**. 9238**. 94**. 90

13**. 97**. 9226**. 95**. 9439**. 89**. 85
*    دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٠5(. 
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٠1(.

وجتــدر اإلشــارة أن مجيــع معامــالت االرتبــاط كانــت 
ذات درجــات مقبولــة ودالــة إحصائيــا، ولذلــك مل يتــم 

حــذف أي مــن هــذه الفقــرات.

وتــم اســتخراج معامــل ارتبــاط املجــال بالدرجــة 
الكليــة ومعامــالت االرتبــاط بــني املجــاالت ببعضهــا 

ــك ــني ذل ــدول )3( يب واجل
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جدول )3( معامالت االرتباط بني املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية 

جدول )3( معامالت االرتباط بني املجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية 

الدرجة الكليةخمرجات الربنامجتنفيذ الربنامجحمتوى مناهج الربنامج أهداف مناهج الدبلوم
1أهداف مناهج الدبلوم

9561.**حمتوى مناهج الربنامج 

9541 .**962 .**تنفيذ الربنامج

9491 .**896 .**941 .**خمرجات الربنامج

9721 .**987 .**970 .**985 .**الدرجة الكلية

*     دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٠5(.
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٠1(.

يبــني اجلــدول )3( أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
ــا  ــا، مم ــة إحصائي ــة ودال ــات مقبول ــت ذات درج كان

ــاء. ــدق البن ــن ص ــبة م ــة مناس ــري إىل درج يش
ثبات أداة البحث:

ــق  ــم التحق ــد ت ــث، فق ــات أداة البح ــن ثب ــد م للتأك
 (test-retest) بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار 
بتطبيــق املقيــاس، وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعني عــىل 
جمموعــة مــن خــارج عينــة البحــث بلغــت )2٠( 
طالبــًا وطالبــة، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط 

ــني. ــم يف املرت ــني تقديراهت ــون ب بريس
وتــم أيضــًا حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق 
ــدول  ــا، واجل ــاخ ألف ــة كرونب ــب معادل ــيل حس الداخ
رقــم )٤( يبــني معامــل االتســاق الداخــيل وفــق 
ــاالت  ــادة للمج ــات اإلع ــا وثب ــاخ ألف ــة كرونب معادل
والدرجــة الكليــة واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة 

ــث. ــذا البح ــات ه لغاي

نتائج البحث ومناقشتها:
أســئلة  مــن  األول  الســؤال  عــن  اإلجابــة  أواًل- 
الشــاملة  مــا معايــري اجلــودة   " البحــث، ونصــه: 
يف  الدبلــوم  برامــج  مناهــج  يف  توافرهــا  الواجــب 

املجمعــة؟ جامعــة 
ــة  ــث أربع ــدد الباح ــؤال ح ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
جمــاالت هــي: أهــداف مناهــج برنامــج الدبلــوم، 
وحمتــوى مناهــج برنامــج الدبلــوم، وتنفيــذ الربنامــج، 
وخمرجــات الربنامــج وذلــك بعــد الرجــوع إىل أدبيــات 
البحــث الرتبــوي واالطــالع عــىل الدراســات الســابقة 
ذات الصلــة بموضــوع املعايــري العامليــة يف جــودة 
ــة  ــري خاص ــل بمعاي ــا يف التوص ــادة منه ــج  واإلف املناه
هبــذا البحــث تتعلــق باملجــاالت األربعــة التــي تشــكل 
حمــاور االســتبانة يف هــذا البحــث ثــم عــرض معايــري 
اجلــودة الشــاملة عــىل متخصصــني يف تصميــم املناهــج 
وفــق معايــري اجلــودة الشــاملة واألخــذ بآرائهــم 
ــث  ــتخلص الباح ــم اس ــم ث ــم ومالحظاهت وتوجيهه
ــت  ــري اجلــودة الشــاملة يف جمــاالت البحــث فكان معاي

كــام يــيل: 
معايري اجلودة الشاملة يف املجال األول: 

أهداف مناهج الدبلوم:
وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل: 

ــوم . 1 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
حمددة بدقة.    

االتساق ثبات اإلعادةاملجال
الداخيل

٠.82٠.75أهداف مناهج الدبلوم
٠.8٠٠.73حمتوى مناهج الربنامج 

٠.81٠.77تنفيذ الربنامج
٠.83٠.81خمرجات الربنامج

٠.86٠.82الدرجة الكلية
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ــج . 2 ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه ــي األه تراع
الدبلوم خصوصية املجتمع.  

ــوم . 3 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
واضحة للدارسني.    

ــوم . ٤ ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
قابلة للتطبيق.    

ــوم . 5 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه
قابلة للقياس.    

ــج . 6 ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه ــب أه تتواك
الدبلوم مع العرص احلديث.   

الدبلــوم . 7 برنامــج  يف  املناهــج  أهــداف  تركــز 
عــىل إكســاب الدارســني املهــارات املهنيــة يف 

التخصص 
ــوم . 8 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه

قابلة للتطوير.    
ــوم . 9 ــج الدبل ــية يف برنام ــج الدراس ــداف املناه أه

ــة. ــة ومتكامل مرتابط
معايري اجلودة الشاملة يف املجال الثاين: 

حمتوى مناهج الربنامج:
وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل:

تلبــي املناهــج الدراســية يف الدبلــوم حاجــات . 1
الدارسني.     

الدبلــوم . 2 الدراســية يف  املناهــج  حيقــق حمتــوى 
أهداف برنامج الدبلوم.    

ــوم . 3 ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى املناه ــن حمت يتضم
النظريات الرتبوية احلديثة.   

ــوم . ٤ ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى يف املناه ــث املحت حي
الدارسني عىل تنويع مصادر املعرفة  

يراعــي حمتــوى املناهــج الدراســية يف الدبلــوم . 5
الفروق الفردية بني الدارسني.  

حمتــوى املناهــج الدراســية يف الدبلــوم يــوازن بــني . 6
اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.  

املناهــج . 7 ملحتــوى  شــامل  توصيــف  مرفــق 
الدراسية يف الدبلوم.   

تنمــي املناهــج الدراســية يف الدبلــوم مهــارات . 8
البحث العلمي لدى الدارسني.  

يبــني . 9 الدبلــوم  يف  الدراســية  املناهــج  حمتــوى 
الســعودي. املجتمــع  خصوصيــة 

معايري اجلودة الشاملة يف املجال الثالث:
 تنفيذ الربنامج:

وتضمنت تسعة معايري وهي كام ييل:
يتيــح برنامــج الدبلــوم للدراســني فرصة املشــاركة . 1

الفاعلة يف العملية التعليمية.  
ــاء . 2 ــة ألعض ــية والعملي ــربات التدريس ــوع اخل تتن

هيئة التدريس مما حيسن من تنفيذ الربنامج. 
تراعــي طــرق التقويــم الفــروق الفرديــة بــني . 3

الدارسني.     
ــة . ٤ ــطة تعليمي ــأداء أنش ــني ب ــف الدارس ــم تكلي يت

ــات  ــق بموضوع ــة تتعل ــات إثرائي ــذ واجب وتنفي
املقررات. 

تســاعد التخصصــات العلميــة ألعضــاء هيئــة . 5
التدريس عىل سالسة تنفيذ الربنامج. 

يتــم توظيــف اســرتاتيجيات تدريســية تســاعد . 6
عىل سهولة تنفيذ الربنامج.   

تتنوع وسائل تقويم الدارسني.  . 7
تســتخدم وســائل وتقنيــات تعليميــة يف تنفيــذ . 8

الربنامج.     
ــة . 9 ــب املعرفي ــىل اجلوان ــوم ع ــج الدبل ــز برنام يرك

والتطبيقيــة.
معايري اجلودة الشاملة يف املجال الرابع: 

خمرجات الربنامج:
وتضمنت اثني عرش معيارًا وهي كام ييل:

ــات . 1 ــة االجتاه ــاهم يف تنمي ــوم يس ــج الدبل برنام
اإلجيابية لدى الدارسني نحو التخصص. 
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ينمــي برنامــج الدبلــوم يف الدارســني قــدرات . 2
الدارسني املهارية.    

ينمــي برنامــج الدبلــوم يف الدارســني قــدرات . 3
الدارسني املعرفية.    

يســاهم برنامــج الدبلــوم يف تنميــة التعلــم الــذايت . ٤
لدى الدارسني.   

ينمــي برنامــج الدبلــوم مهــارات التعلــم التعــاوين . 5
للدراسني.    

يــزود برنامــج الدبلــوم الدارســني بمهــارات . 6
االتصال مع اآلخرين.   

يــزود برنامــج الدبلــوم الدارســني بمهــارات . 7
حياتية مهمة.    

شــجع برنامــج الدبلــوم الدارســني عــىل مواصلــة . 8
دراساهتم العليا.   

حلــول . 9 تقديــم  يف  الدبلــوم  برنامــج  ســاهم 
يف  الدارســني  تواجــه  التــي  للمشــكالت 

التخصص.  

ــارات . 1٠ ــني بمه ــوم الدارس ــج الدبل زود برنام
البحث العلمي.   

تنويــع . 11 عــىل  الدارســني  الدبلــوم  شــجع 
مصادر املعلومات يف ختصصاهتم. 

ــة . 12 ــوم املهــارات امليداني ــور برنامــج الدبل ط
لدى الدارسني. 

ثانًيــا - لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة 
ــودة  ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــا درج ــه: " م ــث، ونص البح
ــن  ــة م ــة املجمع ــوم يف جامع ــج الدبل ــاملة يف مناه الش
ــوى.  ــوم. ب- املحت ــج الدبل ــداف مناه ــث: أ- أه حي
ج- التنفيــذ. د- املخرجــات.؟" تــم اتبــاع اإلجــراءات 

ــة: التالي
ــات  ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ت
ــاملة يف  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة لدرج املعياري
ــدول )5(  ــة، واجل ــة املجمع ــوم بجامع ــج الدبل برنام

ــك. ــح ذل ــاه يوض أدن

جدول )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجة توافر معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الدبلوم بجامعة املجمعة مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملجالالرقمالرتبة

مرتفعة٤.52.681خمرجات الربنامج1٤
مرتفعة٤.51.637أهداف مناهج الدبلوم21
مرتفعة٤.٤2.698تنفيذ الربنامج33
مرتفعة٤.39.719حمتوى مناهج الربنامج٤2

مرتفعة٤.٤6.665الدرجة الكلية
قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )5( اجلــدول  يبــني 
حيــث   ،)٤.52-٤.39( بــني  مــا  تراوحــت 
األوىل  املرتبــة  يف  الربنامــج  خمرجــات  جمــال  جــاء 
ــاء  ــام ج ــغ )٤.52(، بين ــايب بل ــط حس ــىل متوس بأع
ــرية  ــة األخ ــج يف املرتب ــج الربنام ــوى مناه ــال حمت جم
ــل  ــا باملجم ــغ )٤.39(، ومه ــايب بل ــط حس وبمتوس
متوســطان مرتفعــان مــع اختــالف درجــة متوســطهام 
احلســايب، ويــرى الباحــث أن الســبب يعــود إىل أن 
الفئــة املســتهدفة كانــت مؤهلــة علميــًا قبــل االلتحــاق 

يف الربنامــج وازدادت مهاراهتــا بعــد االلتحــاق يف 
ــة  ــاع درج ــباب ارتف ــن أس ــذا م ــوم وه ــج الدبل برنام
املتوســط احلســايب يف جمــاالت البحــث األربعــة. وبلــغ 
املتوســط احلســايب لدرجــة توافــر معايــري اجلــودة 
ــة ككل  ــة املجمع ــوم بجامع ــج الدبل ــاملة يف برنام الش
)٤.٤6(. وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج 
 ،)2٠19( وســوما   ،)2٠21( مريشــد  آل  دراســة 

.)2٠٠8( وغــاوي   ،)2٠17( واخلنيفــر 
كــام تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
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جدول )6( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بأهداف مناهج الدبلوم مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بمحتوى مناهج برنامج الدبلوم مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة البحــث عــىل فقــرات 
كل جمــال عــىل حــدة، حيــث كانــت عــىل النحــو التايل:

أوال: أهداف مناهج الدبلوم:
يبــني اجلــدول )6( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة٤.61.628تتواكب أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم مع العرص احلديث16
مرتفعة٤.61.666أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للتطوير.18
مرتفعة٤.56.673تراعي أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم خصوصية املجتمع32
مرتفعة٤.5٤.711أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم حمددة بدقة٤1
مرتفعة٤.51.711أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم واضحة للدارسني.53
تركز أهداف مناهج برنامج الدبلوم عىل إكساب الدارسني املهارات املهنية 67

مرتفعة٤.٤9.779يف التخصص
مرتفعة٤.٤6.7٤5أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للتطبيق.7٤
مرتفعة٤.٤1.8٠5أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم مرتابطة ومتكاملة.89
مرتفعة٤.39.8٠2أهداف املناهج الدراسية يف برنامج الدبلوم قابلة للقياس.95

مرتفعة٤.51.637أهداف مناهج الدبلوم
أهــداف  بمجــال  املتعلقــة  احلســابية  املتوســطات 
املناهــج قــد تراوحــت مــا بــني )39.٤-61.٤(، 
حيــث جــاءت الفقرتــان رقــم )6، و8( والتــي تنصــان 
عــىل "تتواكــب أهــداف املناهــج الدراســية يف برنامــج 
ــج  ــداف املناه ــث"، و"أه ــرص احلدي ــع الع ــوم م الدبل
الدراســية يف برنامــج الدبلــوم قابلــة للتطويــر" يف 
املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ )٤.61(، وهــو 
ــث؛ ألن  ــراه الباح ــا ي ــب م ــان حس ــطان مرتفع متوس
املعهــد ركــز قبــل بــدء الربنامــج عــىل حتديــد أهــداف 
ــت  ــري وحت ــن املعاي ــتوى م ــىل مس ــىل أع ــج ع كل برنام
إرشاف خــرباء يف تلــك املقــررات، بينــام جــاءت الفقرة 

رقــم )5( ونصهــا "أهــداف املناهــج الدراســية يف 
برنامــج الدبلــوم قابلــة للقيــاس" باملرتبتــني اآلخرتــني 
ومــع ذلــك فهــام حصلتــا عــىل درجــة مرتفعــة لكنهــا 
ــط  ــغ  املتوس ــث بل ــابقتني حي ــني الس ــن الفقرت ــل م أق
احلســايب هلــام )٤.39(، وهــذا يتوافــق مــع ما أشــارت 
إليــه نتائــج دراســة زيــن العابديــن )2٠21(، ودراســة 
حيــدر )2٠2٠(، ودراســة الفريــح )2٠15(، ودراســة 
ــال  ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس ــام بل ــايت )2٠13(. ك زن

ــوم ككل )51.٤(. ــج الدبل ــداف مناه أه
ثانيًا: املحتوى:

يبــني اجلــدول )7( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة٤.٤٤.7٠9حيقق حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم أهداف برنامج الدبلوم.111
مرتفعة٤.٤٤.8٠8يتضمن حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم النظريات الرتبوية احلديثة.112
مرتفعة٤.٤٤.867تنمي املناهج الدراسية يف الدبلوم مهارات البحث العلمي لدى الدارسني.117
مرتفعة٤.٤٤.7٤3حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم يبني خصوصية املجتمع السعودي118
مرتفعة٤.٤1.836تلبي املناهج الدراسية يف الدبلوم حاجات الدارسني املعرفية.51٠
حيث املحتوى يف املناهج الدراسية يف الدبلوم الدارسني عىل تنويع مصادر 513

مرتفعة٤.٤1.836املعرفة
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املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة٤.32.789يراعي حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم الفروق الفردية بني الدارسني.71٤
حمتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم يوازن بني اجلانب النظري واجلانب 715

مرتفعة٤.32.93٤التطبيقي.
مرتفعة٤.27.9٤9مرفق توصيف شامل ملحتوى املناهج الدراسية يف الدبلوم916

مرتفعة٤.39.719حمتوى مناهج الربنامج 
املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )27.٤-
ــم )11، و12،  ــرات رق ــاءت الفق ــث ج ٤.٤٤(، حي
حمتــوى  "حيقــق  عــىل  تنــص  والتــي  و18(  و17، 
املناهــج الدراســية يف الدبلــوم أهــداف مناهــج برنامــج 
ــية يف  ــج الدراس ــوى املناه ــن حمت ــوم"، و"يتضم الدبل
الدبلــوم النظريــات الرتبويــة احلديثة"، و"تنمــي املناهج 
الدراســية يف الدبلــوم مهــارات البحــث العلمــي لــدى 
ــوم  ــية يف الدبل ــج الدراس ــوى املناه الدارســني"، و"حمت
يبــني خصوصيــة املجتمــع الســعودي" يف املرتبــة األوىل 
ــع  ــول أرف ــغ )٤.٤٤(، وحص ــايب بل ــط حس وبمتوس
فقــرات عــىل متوســط حســايب عــايل وبدرجــة مرتفعــة 
ــزت  ــث رك ــوى حي ــداف باملحت ــاط األه ــد ارتب يؤك
ــاءت آراء  ــذا ج ــوى ول ــودة املحت ــىل ج ــداف ع األه

عينــة البحــث متوافقــة مــع ارتفــاع املتوســط احلســايب 
ــا  ــم )16( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــام ج ــداف بين لأله
ــية  ــج الدراس ــوى املناه ــامل ملحت ــف ش ــق توصي "مرف
يف الدبلــوم" باملرتبــة األخــرية وبمتوســط حســايب بلــغ 
ــة  ــة مرتفع ــىل درج ــًا ع ــا أيض ــد حصلت )٤.27(، وق
ــج  ــوى مناه ــال حمت ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس ــد بل وق
عينــة  رضــا  يؤكــد  ممــا   ،)٤.39( ككل  الربنامــج 
البحــث عــن حمتــوى الربنامــج وحتقيقــه ملعايــري اجلودة 
ــق مــع  ــذا يتواف الشــاملة حســب وجهــة نظرهــم. وه
ــراب )2٠2٠(،  ــة غ ــج دراس ــه نتائ ــارت إلي ــا أش م
الكلبــاين  ودراســة   ،)2٠2٠( البطــري  ودراســة 

)2٠18(، ودراســة موســى والعطيــات )2٠1٠(.
ثالثًا: تنفيذ الربنامج:

جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بتنفيذ الربنامج مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

يتم تكليف الدارسني بأداء أنشطة تعليمية وتنفيذ واجبات إثرائية 122
مرتفعة٤.51.779تتعلق بموضوعات املقررات

تتنوع اخلربات التدريسية والعملية ألعضاء هيئة التدريس مما حيسن من 22٠
مرتفعة٤.٤6.711تنفيذ الربنامج

تساعد التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس عىل سالسة تنفيذ 223
مرتفعة٤.٤6.711الربنامج

مرتفعة٤.٤6.897يركز برنامج الدبلوم عىل اجلوانب املعرفية والتطبيقية.227
يتيح برنامج الدبلوم للدراسني فرصة املشاركة الفاعلة يف العملية 519

مرتفعة٤.٤1.7٤1التعليمية
مرتفعة٤.٤1.7٤1يتم توظيف اسرتاتيجيات تدريسية تساعد عىل سهولة تنفيذ الربنامج.52٤
مرتفعة٤.٤1.836تستخدم وسائل وتقنيات تعليمية يف تنفيذ الربنامج.526
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية املتعلقة بمخرجات الربنامج مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة٤.39.8٠2تتنوع وسائل تقويم الدارسني.825
مرتفعة٤.2٤.83٠تراعي طرق التقويم الفروق الفردية بني الدارسني.921

مرتفعة٤.٤2.698تنفيذ الربنامج

يبــني اجلــدول )8( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )2٤.٤-
ــي  ــم )22( والت ــرة رق ــاءت الفق ــث ج ٤.51(، حي
ــطة  ــأداء أنش ــني ب ــف الدارس ــم تكلي ــىل "يت ــص ع تن
تعليميــة وتنفيــذ واجبــات إثرائيــة تتعلــق بموضوعات 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل وبمتوس ــررات" يف املرتب املق
)٤.51(، ويفــرس الباحــث هــذه النتيجــة املرتفعــة بأن 
ــني  ــع ب ــة جتم ــية تفصيلي ــًا دراس ــار خطط ــد اخت املعه
العلــم النظــري والتطبيقــي امليــداين، إضافــة إىل وجــود 
أســاتذة متخصصــني متمكنــني مــن مهــارات التدريس 
ــق  ــج وف ــذ الربنام ــودة تنفي ــىل ج ــر ع ــه األث ــا كان ل مم

مــا خطــط لــه مــن أهــداف، كــام أن الفقــرة رقــم )21( 
ونصهــا "تراعــي طــرق التقويــم الفــروق الفرديــة بــني 
الدارســني" حصلــت عــىل املرتبــة األخــرية وبمتوســط 
حســايب بلــغ )٤.2٤(، و أيضــًا متوســط حســايب 
ــام  ــابقًا ك ــر س ــا ذك ــد م ــا يؤك ــع مم ــة مرتف ــال درج ن
ــج ككل  ــذ الربنام ــال تنفي ــايب ملج ــط احلس ــغ املتوس بل
)٤.٤2(، وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــارت إليــه نتائــج 
دراســة املدلــج )2٠22(، ودراســة إبراهيــم  )2٠2٠(، 
ودراســة ســلوى )2٠18(، ودراســة علوان )2٠٠9(، 

ــي )2٠٠7(. ــة الغيث ودراس
رابعًا: خمرجات الربنامج:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

انحراف 
الدرجةمعياري

برنامج الدبلوم يساهم يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الدارسني نحو 128
مرتفعة٤.59.7٠6التخصص.

مرتفعة٤.59.7٠6يساهم برنامج الدبلوم يف تنمية التعلم الذايت لدى الدارسني.131
مرتفعة٤.56.7٠9بنمي برنامج الدبلوم يف الدارسني قدرات الدارسني املعرفية.33٠
مرتفعة٤.56.7٠9يزود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات االتصال مع اآلخرين.333
مرتفعة٤.56.7٠9يزود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات حياتية مهمة.33٤
مرتفعة٤.5٤.8٠9شجع برنامج الدبلوم الدارسني عىل مواصلة دراساهتم العليا.635
ساهم برنامج الدبلوم يف تقديم حلول للمشكالت التي تواجه الدارسني 736

مرتفعة٤.51.7٤6يف التخصص.
مرتفعة٤.51.7٤6زود برنامج الدبلوم الدارسني بمهارات البحث العلمي.737
مرتفعة٤.51.711شجع الدبلوم الدارسني عىل تنويع مصادر املعلومات يف ختصصاهتم.738

مرتفعة٤.٤9.81٠بنمي برنامج الدبلوم يف الدارسني قدرات الدارسني املهارية.1٠29
مرتفعة٤.٤9.7٤6ينمي برنامج الدبلوم مهارات التعلم التعاوين للدراسني1132
مرتفعة٤.3٤.99٠طور برنامج الدبلوم املهارات امليدانية لدى الدارسني.1239

مرتفعة٤.52.681خمرجات الربنامج
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يبــني اجلــدول )9( أن معايــري اجلــودة الشــاملة يف 
املتوســطات احلســابية قــد تراوحــت مــا بــني )3٤.٤-
ــم )28، و31(  ــان رق ــاءت الفقرت ــث ج ٤.59(، حي
والتــي تنصــان عــىل "برنامــج الدبلــوم يســاهم يف 
ــو  ــني نح ــدى الدارس ــة ل ــات اإلجيابي ــة االجتاه تنمي
ــة  ــوم يف تنمي ــج الدبل ــاهم برنام ــص"، و"يس التخص
التعلــم الــذايت لــدى الدارســني" يف املرتبــة األوىل 
ــري  ــب تفس ــغ )٤.59(، وحس ــايب بل ــط حس وبمتوس
ــع  ــط املرتف ــذا املتوس ــىل ه ــام ع ــإن حصوهل ــث ف الباح
ينــم عــن انطبــاع بالرضــاء بعــد إحســاس عــني البحث 
ــوم وأن  ــة الدبل ــد هناي ــاري ازداد بع ــتواهم امله أن مس
هلــم القــدرة عــىل ممارســة التخصــص بطريقــة أســهل 
ــهم يف  ــوم أس ــابق وأن الدبل ــه يف الس ــت علي ــا كان مم
إجيــاد اجتاهــات إجيابيــة نحــو التخصــص، كــام أن بينــام 
ــوم  ــج الدبل ــور برنام ــا "ط ــم )39( ونصه ــرة رق الفق
ــة لــدى الدارســني" جــاءت متأخــرة  املهــارات امليداني
يف الرتتيــب وبمتوســط حســايب بلــغ )٤.3٤(، وهــذا 
ــا  ــب م ــة حس ــة مرتفع ــىل درج ــا ع ــي حصوهل ال يلغ
ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــام وبل ــث، ك ــة البح ــراه عين ت

ملجــال خمرجــات الربنامــج ككل )٤.52(، وهــذا 
ــه نتائــج دراســة إبراهيــم  يتوافــق مــع مــا أشــارت إلي
ودراســة   ،)2٠2٠( غــراب  ودراســة   ،)2٠2٠(

الفريــح )2٠15(.
ــئلة  ــن أس ــث م ــؤال الثال ــن الس ــة ع ــا- لإلجاب ثالًث
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ــه: "ه ــث، ونص البح
إحصائيــة (a = 0.05) يف درجــة توافــر معايــري اجلــودة 
املجمعــة  بجامعــة  الدبلــوم  برنامــج  يف  الشــاملة 
ــربة  ــوم، واخل ــوع الدبل ــارك، ون ــريات املش ــزى ملتغ تع

ــة: ــراءات التالي ــاع اإلج ــم اتب ــة؟" ت العملي
ــات  ــابية واالنحراف ــطات احلس ــتخراج املتوس ــم اس ت
ــاملة يف  ــودة الش ــري اجل ــر معاي ــة تواف ــة لدرج املعياري
برنامــج الدبلــوم بجامعــة املجمعــة حســب متغــريات 
ــان  ــة، ولبي ــربة العملي ــوم، واخل ــوع الدبل ــارك، ون املش
ــم  ــابية ت ــطات احلس ــني املتوس ــة ب ــروق اإلحصائي الف
اســتخدام اختبــار "ت"، واجلــداول أدنــاه توضــح 

ــك. ذل
أوالً: اجلنس: 

جدول )1٠( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر املشارك عىل درجة توافر معايري اجلودة يف دبلوم جامعة املجمعة

املتوسط العدداملشارك
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
”ت“

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

٤8٤.6٤.٤٤31.53639.133طالبأهداف مناهج الدبلوم
3٤٤.3٤.8٠٤طالبة

٤8٤.55.5131.62639.112طالبحمتوى مناهج الربنامج 
3٤٤.19.89٤طالبة

٤8٤.62.٤572.1٤739.٠38طالبتنفيذ الربنامج
3٤٤.17.869طالبة

٤8٤.7٠.3921.92739.٠61طالبخمرجات الربنامج
3٤٤.3٠.892طالبة

٤8٤.63.٤281.87239.٠69طالبالدرجة الكلية
3٤٤.25.8٤8طالبة

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )1٠( ع ــن اجل ــني م يتب
 (a = 0.05) ــة ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي دالل
ــع املجــاالت ويف الدرجــة  ــر اجلنــس يف مجي تعــزى ألث

ــروق  ــاءت الف ــج وج ــذ الربنام ــتثناء تنفي ــة باس الكلي
ــب. ــح الطال لصال
ثانيًا: نوع الدبلوم:
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جدول )11( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واختبار "ت" ألثر نوع الدبلوم عىل درجة توافر معايري اجلودة  يف دبلوم جامعة املجمعة

جدول )12( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر اخلربة عىل درجة توافر معايري اجلودة يف دبلوم جامعة املجمعة

املتوسط العددنوع الدبلوم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

أهداف مناهج 
الدبلوم

25٤.68.٤٤٠2.2٤739.٠3٠دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
16٤.2٤.8٠6دبلوم اإلرشاد األرسي

حمتوى مناهج 
الربنامج 

25٤.53.56٤1.65739.1٠5دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
16٤.16.883دبلوم اإلرشاد األرسي

25٤.55.5511.52739.135دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةتنفيذ الربنامج
16٤.22.86٠دبلوم اإلرشاد األرسي

خمرجات 
الربنامج

25٤.72.٤222.5٤639.٠15دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعية
16٤.2٠.88٠دبلوم اإلرشاد األرسي

25٤.63.٤622.٠7٤39.٠٤5دبلوم أخصائي املسؤولية االجتامعيةالدرجة الكلية
16٤.21.8٤9دبلوم اإلرشاد األرسي

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدول )11( وج ــن اجل ــني م يتب
ــوم يف  ــوع الدبل ــر ن ــزى ألث ــة (a = 0.05) تع إحصائي
مجيــع املجــاالت ويف الدرجــة الكليــة باســتثناء حمتــوى 

مناهــج الربنامــج، وتنفيــذ الربنامــج وجــاءت الفــروق 
ــة. ــي املســؤولية االجتامعي ــح دبلــوم أخصائ لصال

ثالثًا: اخلربة:

املتوسط العدداخلربة
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
"ت"

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

1.16339.252  -.3٤٤.37796أقل من 1٠ سنواتأهداف مناهج الدبلوم
.٤8٤.61٤91أكثر من 1٠ سنوات

9٤339.351.-.3٤٤.26866أقل من 1٠ سنواتحمتوى مناهج الربنامج
.٤8٤.٤8598أكثر من 1٠ سنوات

66539.51٠.-.3٤٤.338٠1أقل من 1٠ سنواتتنفيذ الربنامج
.٤8٤.٤8626أكثر من 1٠ سنوات

31339.756.-.3٤٤.٤8811أقل من 1٠ سنواتخمرجات الربنامج
.٤8٤.55588أكثر من 1٠ سنوات

7٤939.٤58.-.3٤٤.378٠٤أقل من 1٠ سنواتالدرجة الكلية
.٤8٤.53556أكثر من 1٠ سنوات

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )12( ع ــن اجل ــني م يتب
ــربة يف  ــر اخل ــزى ألث ــة (a = 0.05) تع ــة إحصائي دالل

ــة. ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج مجي
كام يتبني من اجلدول السابق ما ييل: 

ــد . 1 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع
مســتوى الداللــة (a = 0.05) تعــزى ألثــر جنــس 
الدرجــة  ويف  املجــاالت  مجيــع  يف  الدارســني 
وجــاءت  الربنامــج  تنفيــذ  باســتثناء  الكليــة 

الفــروق لصالــح الطــالب، ويعــزو الباحــث 
ــم  ــات بحك ــىل الطالب ــور ع ــالب الذك ــوق الط تف
أن املجــاالت التنفيذيــة املتاحــة للطــالب أكثــر ممــا 
ــذ  ــات حيــث يســتطيع الطــالب تنفي ــاح للطالب يت
مــا درســوه يف الدبلومــات يف املالعــب الرياضيــة، 
واملهرجانــات، واملناســبات، واألنديــة، بينــام يقــل 
ــود  ــام يع ــن ورب ــك امليادي ــات يف تل ــاط الطالب نش
ــه  ــت علي ــذي جبل ــري ال ــاء الفط ــبب للحي الس
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ــى.  األنث
عنــد . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 

ــوع  ــر ن ــزى ألث ــة (a = 0.05) تع ــتوى الدالل مس
ــة  ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج ــوم يف مجي الدبل
وتنفيــذ  الربنامــج،  مناهــج  حمتــوى  باســتثناء 
دبلــوم  لصالــح  الفــروق  وجــاءت  الربنامــج 
ــث  ــزو الباح ــؤولية االجتامعية.ويع ــي املس أخصائ
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــبب وج س
ــوم  ــج دبل ــح برنام ــج لصال ــوى املناه ــال حمت جم
هــذا  أن  إىل  االجتامعيــة  املســؤولية  أخصائــي 
الربنامــج هــو األول مــن نوعــه الــذي يقــدم عــىل 
ــد  ــى املعه ــعودية واعتن ــات الس ــتوى اجلامع مس
يف انتقــاء حمتــوى مناهجــه بعنايــة مــن خــالل 
تكليــف خــرباء يف املســؤولية االجتامعيــة باختيــار 
ــة  ــادة العلمي ــاء امل ــج وانتق ــج الربنام ــوى مناه حمت
ــة  ــم ومواكب ــذا العل ــة ه ــني أصال ــع ب ــي جتم الت
ــة إىل  ــه إضاف ــة حول ــة والدولي ــتجدات املحلي املس
اجلمــع بــني املحتــوى النظــري وتنفيــذ مــا تعلمــه 
ــل  ــا جع ــذا م ــًا وه ــات ميداني ــالب والطالب الط

ــريه.   ــن غ ــز ع ــوى يتمي املحت
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة (a = 0.05) تعــزى ألثــر اخلــربة 
ــزو  ــة، ويع ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج يف مجي
ــدراس  ــل ال ــة إىل أن املؤه ــذه النتيج ــث ه الباح
ــوس  ــو البكالوري ــًا ه ــات مجيع ــالب والطالب للط
ــم  ــدراس وخرباهت ــل ال ــاوون يف املؤه ــم متس فه
ــة  ــها ذات العالق ــامل نفس ــون األع ــة ويامس متقارب
ــالف  ــىل اخت ــونه ع ــذي يدرس ــوم ال ــوع الدبل بن
ــروق ذات  ــاك ف ــن هن ــذا مل يك ــة ل ــنوات اخلدم س
ــت  ــد توافق ــربة. وق ــزى للخ ــة تع ــة إحصائي دالل
ــراب  ــة غ ــج دراس ــع نتائ ــؤال م ــذه الس ــج ه نتائ
ودراســة   ،)2٠2٠( العــامل  ودراســة   ،)2٠2٠(

الفريــح )2٠15(، ودراســة أبودقــة )2٠٠9(. 

التوصيات:
برامــج •  يف  للمتميزيــن  مكافــآت  نظــام  تبنــي 

اإلبــداع. عــىل  لتحفيزهــم  الدبلــوم 
رضورة توفــر إرشــاد أكاديمــي لتوجيــه امللتحقــني • 

يف برامــج الدبلــوم للمســاعدة عــىل تفوقهــم.
التوســع يف برامــج الدبلومــات املتخصصــة وفــق • 

ــع. ــات املجتم احتياج
املقرتحات:

إعــداد بحــوث مماثلــة للتعــرف عــىل تقويــم • 
برامــج  املقــررة يف  الدبلــوم  مــواد  املناهــج يف 

الدبلــوم مــا بعــد اجلامعــي.
وضــع ســاعة مكتبيــة عــن بعــد أســبوعيًا لعضــو • 

استفســارات  عــن  لإلجابــة  التدريــس  هيئــة 
الطــالب والطالبــات يف املــادة العلميــة للمقــرر.

املراجع:
إبراهيــم، أمحــد. )2٠٠2(. اجلــودة الشــاملة يف . 1

دار  اإلســكندرية،  املدرســية.  التعليميــة  اإلدارة 
ــاء. الوف

التميــز . 2  .)2٠2٠( قــدري.  خالــد  إبراهيــم، 
املؤســيس وتقويــم أداء املعلمــني يف ضــوء أفضــل 
املامرســات العامليــة ومــدى إمكانيــة اإلفــادة منهــا 
ــة، 27)127(،  ــة العربي ــتقبل الرتبي ــرص. مس يف م

 .1٤٠  -  11
فنــون . 3  .)2٠1٠( يوســف.  احلجــاج،  أبــو 

البرشيــة.  املــوارد  وتنميــة  إدارة  ومهــارات 
الوليــد.  دار  النــارش  القاهــرة، 

جــودة . ٤ تقويــم   .)2٠٠9( ســناء.  دقــة،  أبــو 
ــزة  ــالمية بغ ــة اإلس ــة باجلامع ــج األكاديمي الربام
مــن وجهــة نظــر اخلرجيــني، جملــة العلــوم الرتبويــة 

والنفســية،1٠)2(،115-87.
تقويــم . 5  .)2٠1٤( حممــود.  رجــاء  أبوعــالم، 
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للنــرش  امليــرسة  دار  عــامن،  األردن،  التعلــم. 
والتوزيــع.

 آل مريشــد، ســامل بــن ســعد. )2٠21(. دور . 6
التدريــب  دافعيــة  رفــع  يف  الرتبــوي  املــرشف 
الــذايت أثنــاء اخلدمــة لــدى املعلمــني[ رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة ]. كليــة الرتبيــة، جامعــة 

امللــك ســعود، الســعودية
البطــري، حممــد صالــح. )2٠2٠(. معوقــات . 7

تطبيــق معايــري اجلــودة الشــاملة بجامعــة صعــدة، 
ــة  ــوث الرتبوي ــرب للبح ــرة الع ــز جزي ــة مرك جمل

واإلنســانية، 1)٤(، 1 " 25.
البكــر، حممــد بــن عبــد اهلل. )2٠٠1(. أســس . 8

ــات  ــاملة يف املؤسس ــودة الش ــام اجل ــري نظ ومعاي
الرتبويــة والتعليميــة. املجلــة الرتبويــة، 15)6٠(، 

.123  -83
حافــظ، فــرج؛ حافــظ، حممــد صــربي. )2٠٠3(. . 9

إدارة املؤسســات الرتبويــة، القاهــرة. عــامل الكتــب 
للنــرش.

احلريب، عبــد الكريم ضيــف اهلل. )1٤2٤هـ(. . 1٠
ــر  ــاملة لتطوي ــودة الش ــق إدارة اجل ــة تطبي إمكاني
ــري  ــوراه غ ــالة دكت ــة[ رس ــد األمني األداء يف املعاه
ــورة ]. قســم اإلدارة الرتبويــة والتخطيــط،  منش

ــعودية. ــرى، الس ــة أم الق ــة، جامع ــة الرتبي كلي
ــم . 11 ــد. )2٠٠9ـ(. التقوي ــد حمم ــاميل، راش احل

جامعــات  يف  اجلــودة  لضــامن  أداة  واالعتــامد 
ــامل  ــات الع ــاد جامع ــة احت ــالمي. جمل ــامل اإلس الع

.75  -61  ،)7( اإلســالمي، 
يوليــو . 12 احلــويل، عليــان عبــد اهلل )2٠٠٤، 

ــم  ــودة التعلي ــني ج ــرتح لتحس ــور مق 3- 5(. تص
ــة ].  ــة علمي ــرض ورق ــطيني[ ع ــي الفلس اجلامع
ــة يف التعليــم اجلامعــي الفلســطيني،  مؤمتــر النوعي

ــة  ــة، جامع ــط النوعي ــرة ضب ــة ودائ ــج الرتبي برنام
ــطني. ــة، رام اهلل، فلس ــدس املفتوح الق

التدريــب . 13  .)2٠2٠( عصــام.  حيــدر، 
الســورية.   االفرتاضيــة  اجلامعــة  والتطويــر. 

اخلنيفــر، ابتســام. )2٠17(. معوقــات برامــج . 1٤
تدريــب املعلــامت يف ضــوء التعليــم املســتمر[ 
ــة،  ــة الرتبي رســالة ماجســتري غــري منشــورة ]. كلي

ــعودية.  ــعود، الس ــك س ــة املل جامع
رحــال، عمــر. )2٠11، ســبتمرب 26- 29(. . 15

ــة  ــني الربحي ــات ب ــة للجامع ــؤولية املجتمعي املس
مؤمتــر   .[ علميــة  ورقــة  عــرض  والطوعيــة[ 
املســؤولية املجتمعيــة للجامعــات الفلســطينية، 
ــطني. ــس، فلس ــة، نابل ــدس املفتوح ــة الق جامع

تكويــن . 16 أثــر   .)2٠13( صليحــة.  زنــايت، 
ــري  ــة التفك ــىل تنمي ــوي ع ــم الثان ــاتذة التعلي أس
ــالة  ــة[ رس ــة الثانوي ــذ املرحل ــدى تالمي ــد ل الناق
ماجســتري غــري منشــورة ]. كليــة العلــوم االنســانية 

ــر. ــر، اجلزائ ــة اجلزائ ــة، جامع واالجتامعي
ــد. )2٠21(. . 17 ــوي، هن ــة؛ عل ــادي، كريم زي

اجلامعيــة  باملكتبــات  الشــاملة  اجلــودة  إدارة 
االقتصاديــة  العلــوم  كليــة  مكتبــة  اجلزائريــة: 
 1 باتنــة  جلامعــة  التســيري  وعلــوم  والتجاريــة 
 ،)2(21 االنســانية،  العلــوم  جملــة  أنموذجــًا. 

.119  -1٠٠
ــاء . 18 ــن أثن ــة. )2٠15(. التكوي ــوين، نعيم زيت

اخلدمــة ودوره يف تنميــة الكفايــات التدريســية 
لــدى معلمــي املرحلــة االبتدائية[رســالة ماجســتري 
غــري منشــورة]. كليــة العلــوم االجتامعيــة، جامعــة 

ــر. ــي، اجلزائ أم البواق
19 . .)2٠21( عبداحلفيــظ.  العابديــن،  زيــن 

معوقــات  اخلدمــة:  أثنــاء  املعلمــني  تدريــب 
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وحلــول. جملــة العلــوم اإلنســانية، 8)2(، 6٤8- 
.6 6 7

ــج . 2٠ ــم الربام ــزوز. )2٠18(. تقوي ــلوى، ع س
ــخيصية يف  ــراءة تش ــامذج: ق ــري والن ــوء املعاي يف ض
ــات  ــة للدراس ــة الدولي ــة. املجل ــات النظري األدبي

ــية، )1(، 168-153. ــة والنفس الرتبوي
ــرتاتيجية . 21 ــيل. )2٠19(. اس ــد ع ــوما، حمم س

التدريــب ودورهــا يف تنميــة املــوارد البرشيــة 
دراســة حالــة حمليــة اخلرطــوم يف الفــرتة مــن 
غــري  ماجســتري  ]رســالة   2٠19  -2٠17
الســودان. العامليــة،  إفريقيــا  جامعــة  منشــورة[. 

الصانــع، حممد عبــد اهلل وآخــرون. )1981(. . 22
تقويــم الربامــج الرتبويــة يف الوطــن العــريب. 
الرتبويــة  للبحــوث  العــريب  املركــز  الكويــت، 

ــج. ــدول اخللي ل
الضلعــان، بــدر حممــد. )2٠٠7(، تقويــم . 23

برنامــج املاجســتري يف طــرق تدريــس الرياضيــات 
بجامعــة امللــك ســعود مــن وجهــة نظر الدارســني 
ــورة ].  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــني[ رس واخلرجي
ــعودية. ــعود، الس ــك س ــة املل ــة، جامع ــة الرتبي كلي

العابــدي، حممــد. )2٠15(. دراســة تقويميــة . 2٤
لربنامــج إعــداد املعلمــني بكليــة الرتبيــة يف غــزة. 

ــة اجلامعــة اإلســالمية، )1(، 2٠5-22٠. جمل
العــامل، رنــدة أمحــد فتحــي حممــد. )2٠2٠(. . 25

تقييــم برنامــج دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف ضــوء 
ــطني  ــة فلس ــة يف جامع ــة الوطني ــري األكاديمي املعاي
التقنيــة خضــوري مــن وجهــة نظــر الطلبــة. 
ــات، 21)1(، 171 -  ــوث والدراس ــرش للبح ج

.2٠٠
عبــد الســميع، مصطفــى؛ حوالــة، ســهري . 26

حممــد. )2٠٠5(. إعــداد املعلــم تنميتــه وتدريبــه، 

ــر. ــرة، دار الفك ط3، القاه
عبــد الغني، حممــد؛ هالل، حســن. )2٠13(. . 27

دراســة االجتاهــات والتخيــط للتدريــب. القاهــرة، 
مركــز تطويــر األداء والتنمية. 

ــب . 28 ــع تدري ــعود. )2٠18(. واق ــي، س العتيب
وإمكانيــة  بريطانيــا  يف  اخلدمــة  أثنــاء  املعلــم 
ــعودية[  ــة الس ــة العربي ــه يف اململك ــتفادة من االس
رســالة ماجســتري غــري منشــورة ]. جامعــة جــدة، 

الســعودية.
عــالم، صــالح الديــن حممــود. )2٠٠3(. . 29

ــه  ــه ومنهجيات ــيس أسس ــوي املؤس ــم الرتب التقوي
دار  القاهــرة،  املــدارس.  تقويــم  يف  وتطبيقاتــه 

ــريب. ــر الع الفك
إدارة . 3٠  .)2٠٠9( نايــف.  قاســم  علــوان، 

اجلــودة الشــاملة ومتطلبــات األيــزو. ط2، عــامن، 
دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع.

عــيل، حمســن رمضــان؛ البلتاجــي، حممــد . 31
ــد.  ــن حمم ــد يس ــق؛ وايف، حمم ــد اخلال ــد عب حام
أثنــاء  التدريــب  برامــج  معوقــات   .)2٠22(
املســلحة.  بالقــوات  اجلنــود  ملعلمــي  اخلدمــة 
املجلــة العلميــة للرتبيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة، 

 .13  -  1،  )9٤)٤
32 . .)2٠15( عــيل.  بــن  أمحــد  العمــودي، 

تتعــدى  للجامعــات  املجتمعيــة  املســؤولية 
ــة يف االســتثامر  أســوارها دور اجلامعــات املجتمعي
التنمــوي. الريــاض، جملــة الفكــر )9(، مركــز 

والنــرش.  لألبحــاث  العبيــكان 
ــم . 33 ــاس والتقوي ــد. )1999(. القي ــوده، أمح ع

ــل. ــد، دار األم ــية. أرب ــة التدريس يف العملي
ــني . 3٤ ــن املعلم ــال. )2٠٠8(. تكوي ــاوي، مج غ
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ــن  ــن ع ــة التكوي ــق صيغ ــن طري ــة ع ــاء اخلدم أثن
بعــد[ رســالة دكتــوراه غــري منشــورة ]. كليــة 
العلــوم االنســانية واالجتامعيــة، جامعــة اجلزائــر، 

ــر. اجلزائ
35 . .)2٠2٠( حممــود.  أمحــد  هشــام  غــراب، 

الكليــة  يف  املدمــج  التعليــم  برنامــج  تقويــم 
اجلامعيــة للعلــوم التطبيقيــة مــن وجهــة نظــر 
ــوم  ــة للعل ــة العربي ــة. األكاديمي ــني والطلب املدرس
ــوث  ــة للبح ــة الدولي ــة. املجل ــانية والتطبيقي اإلنس
٤8-11  ،)25( بمــرص،  املتخصصــة  النوعيــة 

مبــارك. )2٠٠7(. . 36 هــاين ســعيد  الغيثــي، 
ــاملة يف  ــودة الش ــري إدارة اجل ــق معاي ــدى تطبي م
ــة يف  ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــة م ــات اخلاص اجلامع
ســلطنة عــامن[ رســالة ماجســتري غــري منشــورة ]. 
ــت، االردن. ــة آل البي ــة، جامع ــوم الرتبوي ــة العل كلي

الفريــح، وفــاء بنــت إبراهيــم. )2٠15(. . 37
الدبلــوم  طالبــات  تواجــه  التــي  املشــكالت 
الرتبــوي بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
ــة، )2(، ٤17 "  ــوم الرتبوي ــة العل ــالمية. جمل اإلس

.٤ 5 8
كراجــه، عبــد القــادر. )1997(. القيــاس . 38

والتقويــم يف علــم النفــس. القاهــرة، دار اليازوري 
ــة. العلمي

الكلبــاين، حممــد بــن محيــد. )2٠18(. تقويــم . 39
الربنامــج الوطنــي للرعايــة املنزليــة للمســنني: 
دراســة ميدانيــة مطبقــة يف ســلطنة عــامن.[ رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة ]، كليــة اآلداب والعلــوم 
ــلطنة  ــوس، س ــلطان قاب ــة الس ــة، جامع االجتامعي

عــامن. 
املدلــج، مصلــط عبــدااهلل. )2٠22(. اجلــودة . ٤٠

ــة  ــالمي. جمل ــور إس ــن منظ ــم م ــاملة يف التعلي الش

 )11( الرتبويــة،  العلــوم  يف  الباحثــني  شــباب 
.9٤7  -  913،

موســى، مظهــر حممــد؛ العطيــات، خالــد . ٤1
حممــود. )2٠1٠(. تقييــم برنامــج الدبلــوم العــام 
ــن  ــالل م ــن ط ــني ب ــة احلس ــة يف جامع يف الرتبي
ــوم  ــة يف العل ــة األردني ــة. املجل ــر الطلب ــة نظ وجه

.235-215  ،)3(6 الرتبويــة، 
وآخــرون. . ٤2 حممــد  بــن  ســعودي  النمــر، 

األســس   - العامــة  اإلدارة  )1٤27هـــ(. 
والوظائــف. ط٤، الريــاض، مطابــع الفــرزدق 

التجاريــة.
التعليــم . ٤3 جــودة  لضــامن  القوميــة  اهليئــة 

دليــل   ،)2٠٠8(  .)NAQAAE( واالعتــامد 
يف  التعليمــي  للربنامــج  واالعتــامد  التقويــم 
مــرص  مجهوريــة  العــايل،  التعليــم  مؤسســات 

العربيــة.
اهليئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــامد األكاديمــي . ٤٤

اجلــودة  ضــامن  دليــل   ،)2٠11(  .)ACAAA(
العربيــة  اململكــة  يف  األكاديمــي  واالعتــامد 

الســعودية، الريــاض، وزارة التعليــم العــايل.
الرتبيــة والتعليــم. )1٤16(. وثيقــة . ٤5 وزارة 

سياســة التعليــم يف اململكــة. مركــز دراســات 
اململكــة العربيــة الســعودية.
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

أ.د. ظافر بن أمحد مصلح القرين
     أستاذ املناهج وتقنيات التعليم-  جامعة املجمعة

د. أمحد بن عبداهلل قران
أستاذ املناهج وتقنيات التعليم املساعد-  جامعة امللك عبد العزيز 

   ملخص البحث  
هيدف البحث احلايل إىل بناء تصور لتوظيف املنهج اخلفي 
لرؤية  وفقًا  للمتعلمني  الرقمية  القيم  منظومة  تنمية  يف 
مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون  وقد   ،2٠3٠ اململكة 
العام واجلامعي، وأولياء األمور  التعليم  طالب وطالبات 
الدراسة  عينة  وتكونت  املكرمة،  مكة  بمنطقة  واملعلمني 
من  )111٤( طالبًا بمنطقة مكة املكرمة، و)298( معلاًم 
و)152( ويل أمر، وتم تطبيق أداة الدراسة االستبانة عليهم 
ممارستهم  وواقع  الرقمية  بالقيم  الطالب  وعي  لقياس 
وخمتصًا  خبريًا   )  3٠  ( آراء  بمسح  الباحثان  قام  كام  هلا، 
استقراء  وتم  هلا،  الرتبوية  املامرسات  أفضل  عىل  للتعرف 
الرقمية،  القيم  مع  التعامل  يف  عاملية  دول  ست  جتارب 
يرى  أمهها:  النتائج  من  العديد  إىل  النتائج  وتوصلت 
الطالب والطالبات أهنم يتقنون مهارات التعامل مع القيم 
واملعلمون  األمور  أولياء  يرى  بينام  عالية،  بدرجة  الرقمية 
أهنا ممارسة بدرجة متوسطة عدا مهارات املواطنة الرقمية 
بدرجة عالية، كام تم بناء تصور لتوظيف املنهج اخلفي يف 
تنمية منظومة القيم الرقمية وفق املدخل املنظومي املعتمد 
منظومات  بني  التكامل  دور  وإبراز  املدخالت  كمية  عىل 
املجتمع املختلفة كاملنزل، واألرسة، واملسجد، والقطاعات 
األمنية واإلعالمية يف العمليات التي تم رصدها يف البحث 
الصالح  املواطن  يف  املتمثل  النهائي  املخرج  إىل  للوصول 
البحث  الرقمي يف شكل عمل جمتمعي متكامل. وأوىص 
القيم  بناء  العمل اجلامعي يف  املرفق لتحقيق  التصور  بتبني 
التصور،  داخل  املعنية  القطاعات  من  املجتمع  أفراد  لدى 

Abstract
The current study aims to build a perception of 
employing the hidden curriculum in developing 
the system of digital values for learners in accor-
dance with the Kingdom's vision 2030, and in 
order to achieve the goal of the study, the two re-
searchers counted the optimal digital skills need-
ed to master in the digital age, and they identified 
the reality of the awareness and practice of pub-
lic and university education students of digital 
skills from the point of view of (1114) students, 
(298) teachers and (152) parents, In addition, 
they surveyed the opinions of (30) experts and 
the experiences of six global countries in deal-
ing with digital values were extrapolated. The 
results of this study reached to the need to pay 
attention to the development of digital values for 
students in all fields of study, a perception was 
also built to employ the hidden approach in de-
veloping the system of digital values, including 
according to the systemic approach based on the 
amount of inputs and processes that were moni-
tored in the study to create a good digital citizen 
in the form of an integrated community work. 
The study recommended the adoption of the at-
tached perception to achieve collective action 
in building values among community members 
from the concerned sectors within the percep-
tion, and the study also recommended adopting 
a behavioral and ethics approach based on direct 
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كام أوىص البحث بتبني منهج للسلوك واألخالق قائم عىل 
ممارسات غري تعليمية مبارشة، وتفعيل األنشطة واملعارض 

املدرسية لتعزيز القيم الرقمية لدى الطالب.
الكلامت املفتاحية: 

املنهج غري  الرقمية -  املواطنة  الرقمية -  القيم  املنهج اخلفي - 
الرسمي - رؤية اململكة 2٠3٠.

non-educational practices, and activating school 
activities and exhibitions to enhance students' 
digital values.

Keywords:
The Hidden Curriculum - Digital Values - Digi-
tal Citizenship - The Informal Curriculum - The 
Kingdom's Vision 2030.

 مقدمة البحث
مــع ظهــور الثــورة الثالثــة وامتــدادًا ملــا وصلــت إليــه 
ــاالت  ــت االتص ــة، الزال ــة الرابع ــورة التكنولوجي الث
األبــرز يف  املــكان  املعلومــات حتتــل  وتكنولوجيــا 
ــا  ــت التكنولوجي ــث أصبح ــارص، حي ــوم املع ــامل الي ع
ــاة  ــدث يف حي ــي حت ــريات الت ــكل التغ ــد األول ل القائ
األفــراد واملجتمعــات، وأصبــح تأثريهــا بالــغ األمهيــة 
الثقافــات،  وامتــزاج  الشــعوب،  حيــاة  طريقــة  يف 
ــي  ــىل النواح ــا ع ــا تأثريه ــات، وهل ــاج املجتمع واندم

ــة. ــة والرتفيهي ــة والفكري ــة واألخالقي الديني
ــن  ــخاص م ــة األش ــا الرقمي ــت التكنولوجي ــد مكن لق
ــن،  ــني اآلخري ــال ب ــل الفع ــق التواص ــال وحتقي االتص
وبقــدر إيــامن األشــخاص بالتقنيــة وقدرهتــا عــىل 
ــف  ــني خل ــاس واقف ــى الن ــول يبق ــاف املجه استكش
ــة  ــم الرغب ــال ، تدفعه ــائل االتص ــك األدوات ووس تل
ملعرفــة املزيــد، وحتفزهــم األهــداف غــري املعلنــة 
ــن  ــل الكثريي ــا جع ــي، مم ــام ه ــا ك ــول إليه يف الوص
ــني  ــي ب ــزاج التقن ــك االمت ــري ذل ــن تأث ــاءلون ع يتس
ــا كل  ــن هب ــي يوم ــم الت ــة القي ــىل منظوم ــعوب ع الش
طــرف، ومــدى قدرهتــم عــىل التعايــش بقيــم أصيلة يف 
عــامل رقمــي معــارص يســتخدم فيــه الصغــري والكبــري، 
والضعيــف والقــوي تلــك األدوات التكنولوجيــة، 
ويؤثــر بعضهــم يف بعــض، فينتــج ســلوك ســوي 
مقبــول أو ســلوك غــري ســوي مرفــوض، ويؤكــد 
ثــورة  بــأن  ذلــك   (Thompson, 2013) ثامبســون 

االتصــاالت الرقميــة احلديثــة وفــرت مزيــدًا مــن 
التســهيالت واملزايــا ، ورسعــة يف احلصــول عــىل 
مصـــادر املعلومـــات جلميـــع رشائــح املجتمــع وبأقــل 
التكاليــف إذا مــا أحســن اســتثامرها بطريقــة رشـــيدة، 
كــام إن هلــا كثري مـــن املخاطر والعواقـــب إذا مل تســتثمر 
اجلرائــم  ممارســات  كظهــور  الرشــيدة  بالطريقــة 
اإللكرتونيــة ، وقضايــا االبتــزاز الرقمــي، واإلرهـــاب 

ــات. ــن ممارس ــك م ــري ذل ــرتوين، وغ اإللك
ــا  ــا ولغاهت ــالف أفراده ــىل اخت ــات ع ــاء املجتمع إن بن
اإلنســانية  واملبــادئ  القيــم  مــن  أساســه  يســتمد 
القيــم األساســية  بــأن  العميــق  الســوية، إليامهنــا 
ــون  ــي أن يك ــذي ينبغ ــان ال ــخصية اإلنس ــّون ش تك
عليــه املجتمــع وأفــراده، وعــىل الرغــم مــن اختــالف 
ــه  ــم إال أن ــت القي ــي تناول ــات الت ــم والتعريف املفاهي
ــوب  ــلوك املرغ ــف للس ــا وص ــىل أهن ــق ع ــكاد تتف ت
فيــه لــدى الفــرد، وهــي أســاس ربــاين لبنــاء اإلنســان 
بنــاء ســلياًم وتربيتــه عــىل فعــل الفضيلــة والبعــد عــن 
مســببات الرذيلــة، ، حيــث إن القيــم تعمــل عــىل 
تكويــن شــخصية الفــرد وحتديــد أهدافهــا ضمــن 
وخلقيــًا،  نفســيًا  وإصالحهــا  الصحيــح  املعيــار 
ــة إىل  ــرتاب، باإلضاف ــض واالغ ــن التناق ــا م وصيانته
قدرهتــا عــىل مواجهــة التغــريات املختلفــة التــي تواجــه 
ــني  ــتقراره. ويب ــه واس ــظ كيان ــايل حتف ــع، وبالت املجتم
أمــني احلــق )2٠12، ص. 336( أمهيــة القيــم يف أّن هلا 
دور أســاس يف حيــاة األفــراد واجلامعــات واملجتمعات 
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إىل الدرجــة أصبحــت فيهــا القيــم قضيــة الرتبيــة، 
ــم  ــة، فالقي ــة قّيم ــا عملي ــد ذاهت ــة يف ح ــك أن الرتبي ذل
ــات  ــداف والعملي ــفات واأله ــدد الفلس ــي حت ــي الت ه
ــا،  ــة ومناهجه ــات الرتبي ــم مؤسس ــة، وحتك التعليمي
فهــي موجــودة يف كل خطــوة وكل مرحلــة وكل عمليــة 

ــوىض. ــة إىل ف ــول الرتبي ــا تتح ــة وبدوهن تربوي
ــد  ــه التحدي ــىل وج ــة ع ــام والرقمي ــكل ع ــم بش وللقي
مكونــات متعــددة حيــث يذكــر فهمــي )1999، ص. 
ــريف أو  ــات: مع ــة مكون ــن ثالث ــون م ــا تتك 51( أهن
إدراكــي حيــث يقــوم العقــل بــإدراك القيمــة وحتديــد 
إذا ماهــي جديــرة بالرغبــة والتقديــر، ومكــون وجداين 
ــون  ــة، ومك ــاعر الداخلي ــيس واملش ــمل األحاس ويش
ســلوك  إىل  القيــم  برتمجــة  يتعلــق  وهــو  ســلوكي 
ظاهــري، ويمكــن مالحظتــه يف ســلوك اإلنســان. 
وهــذا فــإن أي نــوع مــن أنــواع دراســة الســلوك 
ــني  ــن اثن ــك ع ــي أال ينف ــراد ينبغ ــم األف ــرشي وقي الب
ــىل  ــا ع ــات لقدرهت ــك املكون ــن تل ــارص م ــة عن أو ثالث
توضيــح الســلوك ومــدى وجــود القيــم املحركــة لــه.
ــراد  ــالمة األف ــق س ــف يف حتقي ــة وظائ ــم الرقمي وللقي
نموهــا  يف  املجتمعــات  إن  حيــث  واملجتمعــات، 
ــا  ــظ هل ــا وحتف ــزز نموه ــم تع ــاج إىل قي ــرد حتت املضط
ــره  ــا ذك ــم م ــف القي ــم وظائ ــن أه ــتقرارها، وم اس
النــوري )1981(، العفيصــان )2٠٠6( ، وســفيان 
ــل  ــع، وتعم ــة املجتم ــىل هوي ــظ ع ــا حتاف )2٠12( أهن
عــىل متاســكه ووحدتــه عــرب التاريــخ، وتوجــه يف إتبــاع 
اآلخريــن و التأثــري عليهــم لتبنــي مواقــف ومعتقــدات 
ــاع  ــامم و الدف ــرة باالهت ــا جدي ــد أهن ــات نعتق أو اجتاه
ــريات  ــة التغ ــىل مواجه ــع ع ــاعد املجتم ــا، وتس عنه
ــارات  ــد االختي ــالل حتدي ــن خ ــه م ــدث في ــي حت الت
مســتقرا  املجتمــع  هــذا  جتعــل  التــي  الصحيحــة 
ومتامســكا يف إطــار موحــد، وتــؤدي القيــم إىل حتقيــق 
التوافــق النفــيس واالجتامعــي، ألن لــكل مرحلــة 
ــا  ــم يميزه ــن القي ــق م ــان نس ــا اإلنس ــر هب ــة يم عمري

عــن املراحــل األخــرى، وهــذا النســق القيمــي يعمــل 
ــة  ــري االجتامعي ــع املعاي ــرد م ــق الف ــق تواف ــىل حتقي ع

ــه. ــائدة يف جمتمع الس
إن القيــم واألخــالق األصيلــة تطلبهــا كل املجتمعــات 
ــة  ــة مقاوم ــة وواجه ــوام الفضيل ــتثناء، فهــي ق ــال اس ب
الرذيلــة، هبــا ينمــو املجتمــع وأفــراده يف ســلم وســالم 
يف  يعيشــون  وأفرادهــا  األخــرى  املجتمعــات  مــع 
احلــق  أمــني  يقــول  وتســامح،  وتالحــم  تعايــش 
)2٠12، ص.  3٤٤( " إن القيــم واألخــالق أصــل كل 
يشء، فــإذا فســدت القيــم واألخــالق فســد اإلنســان".
إن املجتمعــات التــي تعيــش يف عــرص اجتامعــي رقمي، 
أصبحــت قــادرة عــىل حفــظ تواصــل النــاس بعضهــم 
مــع بعــض عــىل الرغــم مــن اختــالف ثقافاهتــم 
ومبادئهــم وطباعهــم ولغتهــم، متجاوزيــن فيــه حــدود 
املــكان والزمــان يف التواصــل واالتصــال، وهــذا يؤكــد 
احلاجــة إىل منهــج تعليمــي خمتلــف وإىل نظــام تعليمــي 
رصــني، تكــون فيــه الرتبيــة عــىل القيــم واملبــادئ هــي 
األســاس، وإىل نظــام يمّكــن القيــم كســلوك يف الفــرد 
ــم  ــا ت ــإذا م ــظ، ف ــم باحلف ــية هتت ــامدة دراس ــس ك ولي
الربــط بــني البيئــة الرقميــة املنتــرشة وبــني األشــخاص 
اآلخريــن، تعلــم حجــم اخلطــورة التــي تواجههــا 
ــد  ــتقبيل، وق ــا املس ــم أبنائه ــلوك وقي ــات يف س املجتمع
ــعت، 2٠17، ص. 177(  ــرصي وش ــك )امل ــني ذل ب
بــأن هنــاك حاجــة ماســة لنظــام نظــام قيمــي أخالقــي 
ــة  ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــىل اس ــودًا ع ــرض قي يف
لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن إمكاناهتــا، ويف 
ــف  ــا وختفي ــىل درء خماطره ــاعد ع ــه يس ــت ذات الوق
آثارهــا الســلبية وأرضارهــا النفســية واالجتامعيــة، 
حيــث إن طبيعــة التكنولوجيــا الرقميــة املتســارعة 
ــي  ــة وزاد أخالق ــم حاكم ــود قي ــرض رضورة وج تف

ــة. ــه الرقمي ــرد يف تعامالت للف
إن القيــم الرقميــة التــي هتتــم هبــا األمــم واملجتمعــات 
صغريهــا وكبريهــا، هــي القاعــدة املتينــة لتنشــئة 



137

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

ــة ووســائل  ــورة التكنولوجي ــل فاعــل يف عــرص الث جي
االتصــال، ذلــك العــرص الرقمــي الــذي رضبــت 
ــًا  ــكان لزام ــا، ف ــة األرسة ومبادئه ــق ثقاف ــاده عم أوت
ــتها  ــة، ودراس ــم الرقمي ــك القي ــداد لتل ــم اإلع أن يت
مــن واقــع مؤسســات التعليــم ومراكــز البحــوث 
ــىل  ــة ع ــات واملحافظ ــالح املجتمع ــة، ألن ص املجتمعي
ــر  ــع اآلخ ــا م ــش هب ــي تتعاي ــا الت ــكها ومبادئه متاس
ــرد األرسة ومــدى حمافظــة عــىل  يقــوم عــىل صــالح ف
ــرى  ــث ي ــة. حي ــلوكًا وممارس ــة س ــم الرقمي ــك القي تل
إيريديــس(Eurydice.2013) إىل أن القيــم الرقميــة هلــا 
ــاعدة  ــة ملس ــا أداة فاعل ــم، كوهن ــدة بالتعلي ــة وطي عالق
ــن  ــي م ــا ينبغ ــم م ــر لفهـ ــم وويل األم ــب واملعل الطال
أجــل االســتخدام األمثــل للتكنولوجيــا، وإعــداد 
وطنـــه  خدمــة  يف  باملشــاركة  لالنخــراط  الطالــب 

ــا. ــل هل ــف األمث بالتوظي
مــن جانــب آخــر فــإن معظــم املــدارس التــي حاولــت 
سياســات  بوضــع  املشــكالت  لتلــك  التصــدي 
ــا يف  تضمــن قواعــد االســتخدام اإلجيــايب للتكنولوجي
املجتمعــات الغربيــة حققــت تقدمــًا حمــدودًا يف حتســني 
الســلوك، حيــث إن األســلوب املناســب للتغلــب عــىل 
تلــك املشــكالت يعتمــد بالدرجــة األوىل عــىل تزويــد 
ــع  ــيل، ووض ــري التأم ــة التفك ــة وتنمي ــني باملعرف املتعلم
ــة  ــم الكيفي ــىل فه ــذ ع ــاعد التالمي ــي تس ــط الت الضواب
Ribble& Bai-)  املناســبة الســتخدام التكنولوجيــا

.(ley.2006

ــم  ــة القي ــرز جمــاالت تربي يعــّد املنهــج اخلفــي أحــد أب
ــه عــىل توفــري  ــه مــن قدرت ــز ب واالهتــامم هبــا، ملــا يتمي
وســائل وأدوات غــري مبــارشة وســهلة التعامــل، فهــو 
منهــج خفــي عــن األنظــار وال حيتــاج إىل مناهــج 
ــارات،  ــن وعب ــب وال مت ــردات وتراكي ــة ومف رصحي
وإنــام يقــوم عــىل ممارســات تعليميــة أصيلــة، ومناهــج 
ــر  ــارش ويذك ــري املب ــم غ ــدوة والتعلي ــاب الق يف اكتس
Jackson Phil-)  أبــو املنهــج اخلفــي جاكســون فيليــب

lip.2004) أن املنهــج اخلفــي وتوظيفــه بشــكل إجيــايب 

مــن شــأنه أن يعــدل ســلوك املتعلمــني، وقيمهــم، 
واجتاهاهتــم بــام حيفــظ هويــة األمــة وحيصــن املتعلمــني 
ضــد هجــامت العوملــة الفكريــة املتمثلــة بوســائل 

ــال.  ــالم واالتص اإلع
مشكلة البحث:

حتتــل القيــم الرقميــة أمهيــة كــربى بــني منظومــة 
العــرص  يف  الســيام  التعامــل،  وأخالقيــات  القيــم 
ــني  ــل مع ــط تعام ــرض نم ــذي ف ــايل ال ــي احل الرقم
ــة  ــا بعام ــال والتكنولوجي ــراد وأدوات االتص ــني األف ب
أكــدت  البعــض، وقــد  بــني األفــراد بعضهــم  أو 
ــىل  ــعودية 2٠3٠ ع ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــع  ــىل املجتم ــا ع ــة يف تركيزه ــخة األصيل ــم الراس القي
ــادة،  ــؤولية والقي ــة املس ــث وردت قيم ــوي، حي احلي
واالنضبــاط،  واالتقــان،  والتســامح،  والوســطية، 
قضايــا  عــىل  أكــدت  كــام  والشــفافية،  والعدالــة، 
ــد  ــري الناق ــة التفك ــىل أمهي ــدت ع ــام أك ــة، ك املواطن
ــاء  ــة حــل املشــكالت وإرشاك أولي واإلبداعــي، وأمهي
األمــور يف العمليــة التعليميــة، وتبنــت الرؤيــة برناجمــًا 
خاصــًا يعنــى بالقيــم وتعزيــز الشــخصية الوطنيــة 
)وثيقــة رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية2٠3٠(. 
مــع  املجتمــع  أطيــاف  تعامــل  لواقــع  املتأمــل  إن 
الوســائل الرقميــة احلديثــة يف االتصــال والتواصــل جيد 
ــدول  ــر ال ــني أكث ــن ب ــعودي م ــع الس ــراد املجتم أّن أف
ــباب،  ــة الش ــيام يف مرحل ــتخدامها الس ــامل يف اس يف الع
حيــث أشــار تقريــر الشــباب الســعودي باألرقــام 
الصــادر من اهليئــة العامــة لإلحصــاء ؛ أن )٤3.%98( 
مــن الشــباب الســعودي يســتخدمون مواقــع التواصــل 
االجتامعــي، وأن )٤3.9% ( يســتخدمون االتصــال 
ــون  ــت، وأن )39.23% ( يقوم ــىل اإلنرتن ــي ع اهلاتف
ــور، وأن  ــيقى أو ص ــو أو موس ــع فيدي ــل مقاط بتحمي
)33%( يقومــون بتحميــل برامــج وتطبيقــات، ويشــري 
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ــارش يف  ــكل مب ــر بش ــت أّث ــر أّن اإلنرتن ــس التقري نف
ــر أّن  ــر التقري ــث يذك ــلبًا ، حي ــخصية س ــم الش حياهت
ــاهم يف  ــت س ــي واإلنرتن ــل االجتامع ــائل التواص وس
زيــادة انغــالق البعــض مــن األشــخاص نتيجــة التنمــر 
أصدقاءهــم  فقــدوا   )%1٠( وأن  عليهــم،  الرقمــي 
عــىل اإلنرتنــت ، وأن )15%( قــرّصوا يف مهامهــم 
االجتامعيــة واألرسيــة، وأّن )5%( قــرّصوا يف مهامهــم 
ــي  ــل اإلحصائ ــز التحلي ــية. )مرك ــة والدراس الوظيفي

ــرار ،2٠2٠(. ــم الق ودع
ــت  ــع اإلنرتن ــم للتعامــل م ــة القي ممــا يؤكــد أّن منظوم
ــتفيضة،  ــة مس ــة إىل دراس ــل بحاج ــائل التواص ووس
ودراســة الوعــي لــدى فئــة الشــباب بأمهيــة تلــك القيم 
يف حياهتــم، ومــدى ممارســتها يف العــامل الرقمــي، وهــذا 
ــول  ــزار )2٠1٤( ح ــة اجل ــات دراس ــه توصي ــا أكدت م
أمهيــة تفعيــل دور املؤسســات الرتبويــة يف غــرس 
القيــم الرقميــة، كــام أكــدت دراســة الســليحات 
ــة  ــم الرقمي ــي بالقي ــن الوع ــتها ع )2٠18( يف دراس
ــب  ــخصية الطال ــاء ش ــا يف بن ــالب، أمهيته ــدى الط ل
Berar-)  وســلوكه، كــام أكــدت دراســة بــرياردي
القيــم  تعليــم  يف  املعلمــني  دور  أمهيــة   (di, 2016

ــم  ــداد املعل ــرورة إع ــا ب ــث أوىص فيه ــة، حي الرقمي
ــذا  ــي، ويف ه ــامل الرقم ــة يف الع ــتعدا للرتبي ــون مس ليك
ــم  الســياق وعــن اجلهــود التــي ســبق أن درســت القي
ــم  ــال  القي ــيام جم ــم الس ــوع مه ــه كموض ــت في وبحث
ــي  ــد)2٠2٠( الت ــة الراش ــه، دراس ــة وتصنيفات الرقمي
أكــدت رضورة امتــالك الطــالب القيــم الرقميــة، كــام 
ــم  ــالؤه)2٠2٠( بالقي ــه وزم ــة عبدرّب ــت دراس اهتم
الرقميــة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم القيــم اإلنســانية 
تصــورًا لتعزيــز القيــم الرقميــة واهلويــة الوطنيــة لــدى 
ــب  ــة اخلطي ــت دراس ــك اهتم ــة، كذل ــال الروض أطف
ــامء وترســيخها لــدى  ــة واالنت ــم الوطني )2٠2٠( بالقي
التحــوالت  بعــض  ضــوء  يف  اجلامعــات  طــالب 
الثقافيــة املعــارصة، وبــني األشــقر )2٠17( يف دراســته 

التحليليــة عــددًا من القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتاب 
ــم  ــا القي ــني أبرزه ــث ب ــطيني حي ــات الفلس الرياضي
األخالقيــة والقيــم الرتوحييــة، والقيــم االجتامعيــة 
والقيــم العمليــة، وتتفــق مــع دراســة ســفيان )2٠12( 
ــاًل للقيــم  عــن القيــم االجتامعيــة، حيــث قدمــت حتلي
املعــارصة،   التغــريات  بعــض  ظــل  يف  الشــخصية 
وقدمــت دراســة األغــا وإســليم )2٠18( دراســة عــن 
ــل  ــائل التواص ــري وس ــدى تأث ــة وم ــم االجتامعي القي
الرشعيــة  دراســة  وأكدهتــا  عليهــا،  االجتامعــي 
التواصــل  ووســائل  التقنيــة  تأثــري  عــن   )2٠17(
االجتامعــي عــىل القيــم الدينيــة واألخالقيــة، ويف جمــال 
ــة  ــد صربين ــي، أك ــامل الرقم ــة يف الع ــم االقتصادي القي
وأســامء )2٠18( أن تأثــري االقتصــاد الرقمــي عــىل قيم 
الشــباب وميلــه للغــرب أكــرب وبحثــا آليــات االقتصــاد 
الرقمــي يف العــرص احلديــث وقدرتــه عــىل نــرش القيــم 
ــة  ــة الرقمي االســتهالكية، كــام حظــي موضــوع املواطن
ــة  ــت دراس ــث وضح ــات، حي ــن الدراس ــد م بالعدي
ــف  ــات اهلات ــة تطبيق ــيل )2٠2٠( أمهي ــن وع عبدالرمح
ــة، كذلــك  ــة الرقمي ــم املواطن ــة قي املحمــول عــىل تنمي
أكــدت دراســة هيــث (Heath.2018) عــىل أمهيــة 
ــل  ــن أج ــة م ــة الرقمي ــم املواطن ــالب لقي إدراك الط
بنــاء جمتمــع أكثــر انســجامًا وشــمولية، وبينــت دراســة 
القحطــاين )2٠18( رضورة تضمــني قيــم املواطنــة 
ــم وتبصــري الطــالب  ــات التعلي ــة يف مقــرر تقني الرقمي

ــا. بمبادئه
ــال  ــني يف جم ــربة الباحث ــالل خ ــن خ ــن وم ــه م ــام أن  ك
ــتهام  ــي، ومعايش ــام واجلامع ــم الع ــس يف التعلي التدري
للمجتمــع املحــيل واخلــاص جيــدان أّن اهتــامم الشــباب 
بتقنيــات التعليــم وأدواهتــا والوســائل التقنيــة املتعــددة 
ــة  ــة والبحثي ــتفادة العلمي ــل إن االس ــدًا، ب ــدود ج حم
ــم  ــدد احتياجاهت ــة، فتتح ــون معدوم ــكاد تك ــا ت منه
ــة  ــة للتواصــل واالســتفادة يف موضوعــات ثانوي التقني
ــتاقات  ــاركة اهلاش ــة ومش ــه والرياض ــاة كالرتفي يف احلي
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والبحــث عــن األخبــار مــن أي مصــدر، بــدون إدراك 
واعــي للقيــم املحركــة لذلــك التعامــل وممارســة 
ــى  ــا خيش ــو م ــدت، وه ــم إن وج ــك القي ــدة لتل جي
ــة،  ــم الوطني ــالب وانتامءاهت ــدة الط ــىل عقي ــر ع أن يؤث
وســلوكهم املجتمعــي والفكــري حيــث تكــون البيئــة 
اخلصبــة لنشــوء اجلريمــة اإللكرتونيــة واإلرهــاب 
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــزاز مم ــاد واالبت ــداوة والفس ــذ والع والنب

ــدر اهلل.  ــراف ال ق إىل االنح
ــج اخلفــي يف  ــة املنه ــذه الدراســة لتؤكــد أمهي ــأيت ه وت
ــت  ــد حتدث ــي ق ــج اخلف ــيام وأن املنه ــم الس ــة القي تربي
عنــه دراســات كثــرية حــول فاعليتــه وأثــره يف الســلوك 
وتربيــة القيــم، فعــىل مســتوى مناهــج الرياضيــات قّدم 
ــج  ــف املنه ــًا لتوظي ــًا مقرتح ــرين )2٠2٠( نموذج الق
اخلفــي يف املنظومــة القيميــة لدى طــالب التعليــم العايل 
ــدي)2٠15(  ــّدم األمح ــام ق ــات، ك ــج الرياضي يف مناه
دراســة عــىل أثــر املنهــج اخلفــي عــىل املامرســات 
التدريســية، وقــّدم القصــري)2٠12( دراســة عــن أثــر 
ــة  ــة واجلاملي ــم األخالقي ــة القي ــي يف تنمي ــج اخلف املنه
التــي   )1٤39( محــد  ودراســة  الطالــب،  لــدى 
ــز  ــلوك وتعزي ــة الس ــي يف تربي ــج اخلف ــت دور املنه بين
Fitri- ) ــا ــًا درس فرتي ــة، وعاملي ــؤولية األخالقي يناملس
ani ,2017) املنهــج اخلفــي وتأثــريه عــىل تربيــة القيــم 

 (Prewitt.2008) ويــت  بــري  درس  كــام  الدينيــة، 
املنهــج اخلفــي يف الصفــوف العليــا وتأثــريه عــىل 
التمييــز يف املناهــج الدراســية لــدى الطــالب األفارقــة 
 (Wren,1999) ــن ــة، ودرس ري ــدارس األمريكي يف امل
ــة،  ــل املدرس ــي داخ ــج اخلف ــة للمنه ــب املختلف اجلوان
ــة،  ــية املختلف ــم املدرس ــي للقي ــج اخلف ــز املنه وتعزي
 (Medha&Ahmat,2009)وأخــريًا قّدم مدهــا وأمهــت
دراســة عــن املنهــج اخلفــي وقدرتــه عــىل حتقيــق قيمــة 
االحــرتام وكرامــة اإلنســان داخــل املــدارس الرتكيــة.
ويف ضــوء مــا ســبق عرضــه، يــرى الباحثــان أن 
ــة ال  ــم الرقمي موضــوع املنهــج اخلفــي وارتباطــه بالقي

يوجــد لــه دراســات تناولــت دراســة ذلــك االرتبــاط 
االجتامعــي، ولكونــه موضــوع  العمــل  يف ســياق 
مرتبــط بقيــم املجتمــع ومتاســكه ومتطلبــات املجتمــع 
الرقمــي احلــايل، فــريى الباحثــان أن الدراســة احلاليــة 
ســتتميز مــن خــالل أهدافهــا وأمهيتهــا، وعليــه يمكــن 
ــايل: ــس الت ــؤال الرئي ــث يف الس ــكلة البح ــد مش حتدي

مــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف تنميــة 
منظومــة القيــم الرقميــة للمتعلمــني وفقــًا لرؤيــة 

اململكــة 2٠3٠؟
ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية: 

مــا درجــة وعــي وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل . 1
الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن 

وجهــة نظرهــم؟
مــا واقــع تطبيــق املتعلمــني للقيــم املثــىل الالزمــة . 2

ــة  ــن وجه ــي م ــامل الرقم ــايب يف الع ــل اإلجي للتعام
ــور؟ ــاء األم ــني وأولي ــر املعلم نظ

ــا املداخــل املناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف . 3 م
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي 

مــن وجهــة نظــر خــرباء الرتبيــة والتعليــم؟
مــا التجــارب العامليــة الناجحــة يف توظيــف املنهج . ٤

اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل 
لرقمي؟  ا

ــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف . 5  م
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل للتعامــل اإلجيــايب 
يف العــامل الرقمــي وفقــًا لرؤيــة اململكــة الطموحــة 

2٠3٠؟
مصطلحات البحث:

املنهج اخلفي:
ــه  ــي بأن ــج اخلف ــزاوي )2٠٠6: 3٤( املنه ــّرف الع ع
ــا  ــي يتعلمه ــة الت ــكار واألنظم ــم واألف ــارف والقي املع
الطالــب داخــل املدرســة بــدون ختطيــط مــن املرشفــني 
ــران  ــكاك باألق ــة االحت ــني نتيج ــن أو املدرس أو املديري
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ــتخدمة أو  ــس املس ــرق التدري ــة أو لط ــام املدرس أو نظ
ــة )1998،  ــا فالت فه ــام عرِّ ــة. ك ــذايت للمعرف ــم ال للفه
ص. 1٠( بأهنــا: اخلــربات املصاحبــة للعمليــة الرتبويــة 
ــة  ــا هام ــودة ولكنه ــري مقص ــون غ ــا تك ــًا م ــي غالب الت
جــدًا مــن الناحيــة الرتبويــة، ومــن أمثلــة ذلــك، 
اكتســاب القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتاهــات 
الفكريــة والســلوكية املرغــوب فيهــا، وكافــة املعــارف 
ــو  ــني عض ــة ب ــن العالق ــم ع ــي تنج ــات الت واملامرس
هيئــة التدريــس وطالبــه، وبــني الطــالب فيــام بينهــم. 
ــة  ــة الرتبوي ــارص العملي ــإن عن ــك ف ــىل ذل ــالوة ع وع
ووســائل  التدريــس  وطــرق  الــدراس  كاملنهــج 
ــن  ــه م ــا ترتك ــة مل ــج خفي ــرز مناه ــا تف ــم كله التقوي
آثــار إجيابيــة أو ســلبية لــدى املتعلــم فتشــجعه أو حتــده 
ــًا  ــًا وفكري ــامل خلقي ــو الش ــن النم ــم أو م ــن التعل م
واجتامعيــًا، ويعــّرف الباحثــان املنهــج اخلفــي إجرائيــًا 
ــات  ــج واملامرس ــطة والربام ــن األنش ــة م ــا جمموع بأهن
ــط  ــا التخطي ــي يقوده ــارشة، والت ــري املب ــة غ املجتمعي
ــة  ــة واالجتامعي ــات التعليمي ــل املؤسس ــن قب ــم م املنظ
املختلفــة واألرس واملســاجد،  والقطاعــات األمنيــة 
لتحقيــق التأثــري غــري املبــارش يف قيــم األبنــاء والبنــات 

ــة. ــات الرقمي ــع التقني ــم م ــاء تعامله أثن
القيم:

فهــا اجلــالد )2٠٠7، ص.12( بأهنــا "جمموعــة  ُيَعرِّ
والوجدانيــة  فيــة  املَعرَّ والتصــّورات  املعتقــدات 
ــة  ــا اإلنســان بحري ــي خيتاره ــخة الت والســلوكية الراس
جازمــًا  اعتقــادًا  ويعتقدهــا  وتأمــل،  تفكــر  بعــد 
ــىل  ــا ع ــم هب ــري حيك ــن املعاي ــة م ــه منظوم ــكل لدي تش
ــض،  ــول أو الرف ــح، وبالقب ــن أو القب ــياء باحلس األش
ويصــدر عنــه ســلوك منتظــم يتميــز بالثبــات والتكــرار 
ــىل  ــم ع ــا وتنظ ــام بينه ــة في ــي مرتابط ــزاز وه واالعت
ــل  ــم إىل األق ــن األه ــدرج م ــي مت ــاء هرم ــكل بن ش

ــة".  أمهي

ويتبنى الباحثان ذلك التعريف إجرائيًا.
القيم الرقمية:

تعرفهــا (Ribble.2017) بأهنــا معايــري االســتخدام 
ــد  ــة تع ــي طريق ــؤولة، وه ــا املس ــم للتكنولوجي املالئ

ــا. ــل للتكنولوجي ــتخدام أمث ــالب الس الط
ويعــّرف الباحثــان القيــم الرقميــة إجرائيــًا: بأهنــا 
التــي  واملعتقــدات واالجتاهــات  املبــادئ  جمموعــة 
ــم  ــي حتك ــط الت ــلوك والضواب ــم والس ــد القي تتجس
التعامــل األمثــل للمتعلــم مــع املعطيــات التكنولوجيــة 
بالعلــم  وتســلحه  الرقميــة  واملنصــات  واملواقــع 
واملعرفــة واألخــالق عنــد التعامــل مــع األفــراد 
واملؤسســات مــن خالهلــا وتوجــه ســلوكه نحــو 
ــل ممــا يوفــر لــه وللطــرف اآلخــر  التــرصف األمث
احلاميــة الدينيــة واالجتامعيــة والفكريــة واجلســدية 

واالقتصاديــة. واملاليــة 
رؤية اململكة العربية السعودية 2030:

ــة،  ــة طموح ــق ألم ــة للتحق ــة قابل ــة جريئ ــي خط ه
ــرب  ــا تع ــد" أهن ــمو ويل العه ــا س ــرب عنه ــام ع ــي ك وه
ــتند  ــد، وتس ــدى البعي ــىل امل ــا ع ــا وآمالن ــن أهدافن ع
إىل مكامــن القــوة والقــدرات الفريــدة لوطننــا. وهــي 
ترســم تطلعاتنــا نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا 
إنشــاء جمتمــع نابــض باحليــاة يســتطيع فيــه مجيــع 
املواطنــني حتقيــق أحالمهــم وآماهلــم وطموحاهتــم 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــر". )رؤي ــي مزده ــاد وطن يف اقتص

الســعودية 2٠3٠( 
ــق  ــايل إىل حتقي ــث احل ــدف البح ــث: ه ــداف البح أه

ــة: ــداف التالي األه
ــم . 1 ــني بالقي ــي املتعلم ــة وع ــىل درج ــوف ع الوق

املثــىل الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي 
الطــالب  نظــر  وجهــة  مــن  هلــا  وممارســتهم 

أنفســهم.
ــم . 2 ــني بالقي ــة املتعلم ــة ممارس ــىل درج ــوف ع الوق
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املثــىل الالزمــة للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي 
مــن وجهــة نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور.

التعــرف عــىل املداخــل الرتبويــة لتوظيــف املنهــج . 3
اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف 
ــة  ــرباء الرتبي ــر خ ــة نظ ــن وجه ــي م ــامل الرقم الع

ــم. والتعلي
التعــرف عــىل التجــارب العامليــة الناجحــة يف . ٤

توظيــف املنهــج اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني 
القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي.

ــي يف . 5 ــج اخلف ــف املنه ــرتح لتوظي ــور مق ــاء تص بن
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل للتعامــل اإلجيــايب 

ــة 2٠3٠. ــة اململك ــًا لرؤي ــي وفق ــامل الرقم يف الع
أمهية البحث: 

تكمن األمهية النظرية للبحث فيام ييل: 
تقديــم معايــري عمليــة للحكــم عــىل واقــع القيــم • 

ــة. الرقمي
ــع •  ــاء املجتم ــي أبن ــدى وع ــة م ــهام يف دراس االس

ــة. ــم الرقمي ــاته للقي ــي وممارس املك
توجيــه صنــاع القــرار حــول احلاجــة إلدراج • 

الرقميــة واألخالقيــة.  بالرتبيــة  مناهــج خاصــة 
منطقــة •  يف  الدولــة  قطاعــات  جهــود  تدعيــم 

ــة  ــم الرقمي ــة القي ــدًا يف دراس ــة حتدي ــة املكرم مك
وضبطهــا لبنــاء مســتقبل رؤيــة اململكــة 2٠3٠.

ــؤولني يف وزارة •  ــورة للمس ــم ص ــاهم يف تقدي يس
التعليــم حــول مســتوى وعــي اجليــل القــادم فيهــا 

ــة وممارســتهم هلــا. ــم الرقمي بالقي
كام تكمن األمهية التطبيقية للبحث فيام ييل:

تدعــو إىل بنــاء املجتمــع املكــي وأبنائــه قيميــًا • 
للعيــش يف العــامل الرقمــي اجلديــد.

ــدف •  ــي هت ــة الت ــهامات العلمي ــد اإلس ــرب أح تعت
ــه  ــم دين ــك بتعالي ــارص املتمس ــان املع ــاء اإلنس لبن
وتــراث وثقافــة وطنــه واملتســلح بالعلــم واملعرفــة 

ــة  ــه رؤي ــو إلي ــا تصب ــًا مل ــي وفق ــذكاء الرقم وال
اململكــة الطموحــة 2٠3٠.  

املســامهة يف االرتقــاء بالقيــم الرقميــة يف بنــاء • 
ســلوك أبنــاء منطقــة مكــة املكرمــة.

حدود البحث:
احلــدود املوضوعيــة: تتحــدد يف دراســة القيــم الرقميــة 
ــة-  ــة- الفكري ــة - الوطني ــة: الديني ــاالت التالي يف املج
العامليــة- االجتامعيــة - االقتصاديــة- الرتفيهيــة أو 

ــة. الرتوحيي
ــع  ــىل جمتم ــث ع ــق البح ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل
ــدة "  ــة- ج ــمل: مك ــط وتش ــة فق ــة املكرم ــة مك منطق

ــذة. ــث- القنف ــف - اللي الطائ
ــام  ــم الع ــات التعلي ــالب وطالب ــة: ط ــدود البرشي احل
واجلامعــي لتحديــد مــدى وعيهــم وممارســتهم للقيــم 
ــد مــدى  ــاء األمــور لتحدي ــة، واملعلمــون وأولي الرقمي
ممارســة الطــالب والطالبــات للقيــم الرقميــة، واخلرباء 
ــني  ــس واملرشف ــة التدري ــن أعضــاء هيئ واملختصــون م
ــج  ــل املنه ــر مداخ ــد أكث ــدارس لتحدي ــري امل ومدي

ــات. ــالب والطالب ــلوك الط ــرًا يف س ــًا وأث ــي نفع اخلف
احلــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق البحــث يف الفصــل 

2٠2٠م. 1٤٤2هـــ،  الثــاين  الــدراس 
منهج البحث وإجراءاته:

ــة  ــبته لطبيع ــي ملناس ــج الوصف ــث املنه ــتخدم البح اس
ــني: ــىل مرحلت ــه؛ ع ــث ومتغريات البح

املرحلــة األوىل: اســتخدم املنهــج الوصفــي التحليــيل، 
ــا  ــا وعرضه ــرة وحتليله ــف الظاه ــىل وص ــه ع لقدرت
ــث،  ــاء أدوات البح ــن بن ــن م ــة متك ــة تفصيلي بطريق
وهــو األقــرب يف قدرتــه عــىل وصــف الظاهــرة احلاليــة 
املتمثلــة يف القيــم الرقميــة ومــدى توافرهــا، حيــث تــم 
مراجعــة األدبيــات العلميــة والدراســات الســابقة 
ذات العالقــة واالطــالع عليهــا هبــدف التعــرف عــىل 
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أبعــاد البحــث املختلفــة والعوامــل التــي تؤثــر وتتأثــر 
ــاء أدوات البحــث وهــي  بمتغرياهتــا، ومــن ثــم تــم بن

ــة: ــالث األدوات التالي ــن الث ــارة ع عب
اســتبانة مــن جانبــني لقيــاس درجتــي وعــي . 1

وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي 
ــط -  ــم )املتوس ــل التعلي ــالب مراح ــة لط موجه
ــني  ــات يف القطاع ــني وبن ــي( بن ــوي - اجلامع الثان

ــيل. ــي واأله احلكوم
املتعلمــني . 2 ممارســة  واقــع  لتشــخيص  اســتبانة 

ــاء  ــة ألولي ــي موجه ــامل الرقم ــىل يف الع ــم املث للقي
األمــور واملعلمــني بمراحــل التعليــم )املتوســط - 
ــني  ــات يف القطاع ــني وبن ــي( بن ــوي - اجلامع الثان

ــيل. ــي واأله احلكوم
واملختصــني . 3 اخلــرباء  أراء  الســتقراء  اســتبانة 

مديــري   - تربويــني  مرشفــني   - )أكاديميــني 
املناســبة  املداخــل  مــدارس - معلمــني( عــن 
ــني  ــاب املتعلم ــي يف إكس ــج اخلف ــف املنه لتوظي

القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي.
املرحلــة الثانيــة : اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي 
االســتقرائي املبنــي عــىل نتائــج حتليــل أدوات البحــث 
ــم  ــرص القي ــم ح ــث يت ــة األوىل بحي ــة يف املرحل املطبق
ــم  ــا والقي ــة لتعزيزه ــورة إجيابي ــة بص ــة املطبق الرقمي
أو  ضعيفــة  بمســتويات  املطبقــة  أو  املطبقــة  غــري 
ــي  ــور العلم ــع التص ــة لوض ــري صحيح ــاليب غ بأس
ــي  ــتقراء العلم ــة واالس ــىل النظري ــي ع ــرتح -املبن املق

آلراء خــرباء املجــال الرتبــوي ونتائــج الدراســات 
الســابقة والنظريــات ذات العالقــة والتجــارب العامليــة 
ــتخدام  ــًا باس ــه إجرائي ــم تطبيق ــذي يت ــارصة- وال املع
اخلفــي  املنهــج  واســرتاتيجيات  وأنــامط  مداخــل 
)املســترت( Hidden Curriculum  بــام ينســجم مــع 
ــداد  ــة إىل إع ــة 2٠3٠ الرامي ــة الطموح ــة اململك رؤي
ــة  ــة واملهاري ــدرات املعرفي ــلح بالق ــم متس ــل متعل جي
ــع  ــايب م ــل اإلجي ــه للتعام ــي تؤهل ــا الت ــة العلي والقيمي
ــه مــن التوظيــف  العــامل الرقمــي ومســتحدثاته، ومتكن

ــاة. ــي احلي ــع نواح ــا يف مجي ــل هل األمث
عينة البحث: 

استهدفت أدوات البحث اكل من:
العــام واجلامعــي •  التعليــم  طــالب وطالبــات 

األوىل. األداة  أســئلة  عــن  لإلجابــة 
ــئلة •  ــن أس ــة ع ــور لإلجاب ــاء األم ــني وأولي املعلم

األداة الثانيــة.
اخلــرباء واملختصــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس • 

ومديــري  الرتبويــني  واملرشفــني  باجلامعــات 
املــدارس؛ لإلجابــة عــن أســئلة األداة الثانيــة.

  ســعيًا لتحقيــق الشــمولية يف إصــدار األحــكام حــول 
ــول  ــة، وح ــم الرقمي ــني للقي ــة املتعلم ــي وممارس وع
املداخــل املناســبة للمنهــج اخلفــي يف تنميــة القيــم 
ــي  ــة الت ــداول التالي ــام يف اجل ــني، ك ــة للمتعلم الرقمي
ــكل  ــتجيبني ل ــع املس ــداد وتوزي ــات وأع ــح صف توض

ــدة. ــىل ح أداة ع
جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد عينة الطلبة حسب املرحلة الدراسية والنوع

أنثىذكرجامعيثانويمتوسطالنسبةعدد املستجيبنياملدينة
52.٠625٤٤٠115٤781٠2%58٠جدة
8.622٠15612967%96مكة

6.9115323٠5126%77الطائف
2٤.787132565271%276الليث
7.636156٤٤3٤2%85القنفذة

1٠٠735155266٠65٠8%111٤العدد الكيل
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جدول رقم )2( يوضح توزيع أفراد عينة املعلمني وأولياء األمور

جدول رقم )3( يوضح توزيع أفراد عينة اخلرباء حسب الوظيفة أوالرتبة والنوع

جدول رقم )٤( يوضح املحاور الرئيسة الستبانة الطالب والقيم يف كل حماور

ويل أمرمعلم/ةالنسبةعدد املستجيبنياملدينة
328٤6٠%1٤٤جدة
2٠6228%9٠مكة

186712%79الطائف
1٠378%٤5الليث
2٠٤8٤٤%92القنفذة

1٠٠298152%٤5٠العدد الكيل

أنثىذكرالنسبةعدد األفرادالرتبة
63127%19أستاذ جامعي
2٠6٠%6مرشف تربوي

7٠2%2قائد مدرسة
72٠%2معلم خبري

3٠1%1أخرى
1٠٠2٠1٠%3٠العدد الكيل

أدوات البحث: 
ــحية  ــة مس ــذ دراس ــد تنفي ــث بع ــاء أدوات البح ــم بن ت
ــرة يف  ــابقة املتواف ــات الس ــات والدراس ــة لألدبي حتليلي
جمــايل املنهــج اخلفــي والقيــم الرقميــة، ثــم تــم تقنــني 

ــة:  ــراءات التالي ــق اإلج األدوات وف
أوالً: استبانة الطالب: 

ــة  ــي وممارس ــي وع ــاس درجت ــتبانة لقي ــت االس هدف
الطلبــة للقيــم الرقميــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة 
ــئلة  ــورة أس ــتبانة يف ص ــاءت االس ــد ج ــهم. وق أنفس
مغلقــة جييــب عليهــا املســتهدف وفــق املقيــاس الثالثي 
)أدرك بدرجــة عاليــة - أدرك بدرجــة متوســطة - أدرك 
بدرجــة منخفضــة( للتعبــري عــن درجــة وعيــه بالقيــم 
ــي  ــاس الثالث ــق املقي ــي، ووف ــال الوع ــة يف جم الرقمي
ــة - أمــارس بدرجــة متوســطة  )أمــارس بدرجــة عالي
ــة  ــن درج ــري ع ــة( للتعب ــة منخفض ــارس بدرج - أم
ــال  ــي يف جم ــاء الرقم ــة يف الفض ــم الرقمي ــته للقي ممارس
املامرســة، وقــد تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة 

مــن )56( قيمــة موزعــة عــىل )7( حمــاور رئيســة؛ كــام 
ــايل:  ــم )٤( الت ــدول رق ــح يف اجل يتض

عدد القيمعنوان املحوراملحور
5القيم الرقمية الّدينّية1
1٠القيم الرقمية الوطنية2
1٠القيم الرقمية الفكرية3
9القيم الرقمية العاملية٤
8القيم الرقمية االجتامعية5
6القيم الرقمية االقتصادية6
8القيم الرقمية الرتفيهية والرتوحيية7

56املجموع
الصدق الظاهري لالستبانة:

تــم عــرض االســتبانة يف صورهتــا األوليــة عــىل عــدد 
ــول  ــم وأص ــات التعلي ــني يف تقني ــن املختص )1٠( م
ــىل  ــم ع ــس للحك ــرق التدري ــج وط ــة، واملناه الرتبي
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

درجــة الصــدق الظاهــري ملحــاور االســتبانة الرئيســة 
والقيــم املضمنــة يف كل حمــور، مــن حيــث جــودة 
الصياغــة ودقتهــا ومناســبتها للفئــة املســتهدفة واالنتامء 
ــىل  ــا ع ــل حتكيمه ــتملت األداة قب ــد اش ــال، وق للمج
مخســة حمــاور، وســبعة وثالثــني فقــرة فقــط، وقــد تــم 
تعديلهــا بإضافــة جمموعــة مــن املحــاور بعــد التحكيــم 
ــون  ــرة لتك ــني فق ــتة ومخس ــاور بس ــبعة حم ــون س لتك
ــي األداة  ــات حمكم ــىل مرئي ــتنادًا ع ــمولية، اس ــر ش أكث
ــبة  ــا مناس ــي جتعله ــة الت ــورة النهائي ــا بالص وإخراجه
ــا. ــن أجله ــت م ــي بني ــداف الت ــق األه ــاس وحتقي لقي

الصــدق البنائــي )االتســاق الداخــيل( لالســتبانة: 

تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس
ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور البالــغ عددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا، وبالدرج )7( ببعضه
عاليــة عنــد مســتوى داللــة (0,01) ممــا يعطــي مــؤرشًا 
ــة  ــن الثق ــة م ــة عالي ــتبانة بدرج ــع االس ــل م إىل التعام
ويوضــح اجلــدول رقــم )5( قيــم معامــالت االرتبــاط 
بــني حمــاور القيــم باســتبانة الطــالب فيــام بينهــا ومــع 

ــة. ــي واملامرس ــي الوع ــن جانب األداة ككل يف كل م

جدول رقم )5( مصفوفة معامالت االرتباط بني حماور استبانة الطالب ببعضها وبالدرجة الكلية

جانب املامرسةحماور القيم الرقمية
االرتباط كالرتوحييةاالقتصاديةاالجتامعيةالعامليةالفكريةالوطنيةالّدينّية

عي
 الو

نب
جا

٠.782**٠.67٤**٠.612**٠.696**٠.7٠6**٠.7٠6**٠.778**1الّدينّية

٠.898**٠.7٤2**٠.719**٠.795**٠.8٠7**٠.77٤**٠.6991**الوطنية

٠.917**٠.778**٠.75٤**٠.7٠8**٠.79٠**٠.7261**٠.682**الفكرية

٠.91٠**٠.758**٠.761**٠.8٠1**٠.7361**٠.722**٠.655**العاملية

٠.9٠8**٠.763٠.7٤7**٠.7621*٠.761**٠.716**٠.617**االجتامعية

٠.87٤**٠.783**٠.7٠61**٠.683**٠.72٠**٠.62٠**٠.572**االقتصادية

٠.99٠**٠.7361**٠.766**٠.711**٠.75٠**٠.675**٠.6٠8**الرتوحيية

٠.8781**٠.8٤7**٠.887**٠.871**٠.896**٠.8٤7**٠.792**االرتباط ك

** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة (0.01)

ثبات االستبانة: 
تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام معادلــة 
"ألفــا كرونبــاخ" ملحــاور االســتبانة البالــغ عددهــا )7( 
ــالت  ــم معام ــاءت قي ــتبانة ككل، وج ــاور، ولالس حم

ــات مرتفعــة ممــا يشــري إىل التعامــل معهــا بدرجــة  الثب
مرتفعــة مــن الثقــة، ويوضــح اجلــدول رقــم )6( قيــم 

ــاخ". ــا كرونب ــات" ألف ــل ثب معام
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

جدول )6( قيم معامل ثبات" ألفا كرونباخ" الستبانة الطلبة
ثبات ” املامرسة“ثبات ”الوعي“عدد العنارصاملحور الرئيسم
5٠.753٠.8٤2القيم الرقمية الّدينّية1
1٠٠.873٠.911القيم الرقمية الوطنية2
1٠٠.888٠.918القيم الرقمية الفكرية3
9٠.889٠.917القيم الرقمية العاملية٤
8٠.859٠.895القيم الرقمية االجتامعية5
6٠.886٠.916القيم الرقمية االقتصادية6
8٠.887٠.9٠7القيم الرقمية الرتوحيية7

56٠.972٠.98٠املحور ككل
٠.987االستبانة ككل

ثانيًا: استبانة املعلمن وأولياء األمور
هدفــت االســتبانة لقيــاس درجــة ممارســة الطلبــة 
ــاء  ــم وأولي ــر معلميه ــة نظ ــن وجه ــة م ــم الرقمي للقي
ــئلة  ــورة أس ــتبانة يف ص ــاءت االس ــد ج ــم،  وق أموره
مغلقــة جييــب عنهــا أوليــاء األمــور واملعلمني وأســاتذة 
اجلامعــة وفــق املقيــاس الثالثــي )يــامرس بدرجــة 
ــامرس بدرجــة متوســطة - يــامرس بدرجــة  ــة - ي عالي
ــم أو  ــة طالهب ــة ممارس ــن درج ــري ع ــة( للتعب منخفض
ــد  ــي، وق ــاء الرقم ــة يف الفض ــم الرقمي ــم للقي ابنائه
النهائيــة مــن )7(  تكونــت االســتبانة يف صورهتــا 
ــال  ــا بمج ــري عنه ــم التعب ــة ت ــة جممل ــاالت رئيس جم
ــة  ــا التفصيلي ــه رشح ملكوناهت ــن حتت ــام ضم ــة الع القيم
حتــى يتضــح مفهــوم القيمــة للمجيــب وتتــم اإلجابــة 
كتقييــم إمجــايل باختيــار واحــد ؛ وهــي نفــس املجاالت 

ــة. ــة للطلب ــتبانة املوجه ــبعة يف االس ــة الس الرئيس
ــتبانة  ــرض االس ــم ع ــتبانة: ت ــري لالس ــدق الظاه الص
ــني  ــن املختص ــدد )1٠( م ــىل ع ــة ع ــا األولي يف صورهت
يف تقنيــات التعليــم وأصــول الرتبيــة، واملناهــج وطــرق 
ــري  ــدق الظاه ــة الص ــىل درج ــم ع ــس للحك التدري
ــة يف كل  ــم املضمن ــاور االســتبانة الرئيســة والقي ملح
حمــور، مــن حيــث جــودة الصياغــة ودقتهــا ومناســبتها 

ــتملت  ــد اش ــال، وق ــامء للمج ــتهدفة واالنت ــة املس للفئ
الدراســة قبــل حتكيمهــا عــىل مخســة حمــاور، وقــد تــم 
تعديلهــا بإضافــة بعــض املحــاور لتكــون بعــد التحكيم 
عــىل  اســتنادًا  الصياغــة  وتعديــل  حمــاور،  ســبعة 
مرئيــات حمكمــي األداة وإخراجهــا بالصــورة النهائيــة 
التــي جتعلهــا مناســبة لقيــاس وحتقيــق األهــداف التــي 

بنيــت مــن أجلهــا.
الداخــيل( لالســتبانة:  البنائــي )االتســاق  الصــدق 
تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس
ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور وعددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا وبالدرج )7( ببعضه
عاليــة عنــد مســتوى داللــة (0,01) ممــا يعطــي مــؤرشًا 
ــة  ــن الثق ــة م ــة عالي ــتبانة بدرج ــع االس ــل م إىل التعام
ويوضــح اجلــدول رقــم )7( قيــم معامــالت االرتبــاط 
ــع  ــا وم ــام بينه ــة في ــتبانة الطلب ــم باس ــاور القي ــني حم ب
ــالت  ــة معام ــم )7( مصفوف ــدول رق األداة ككل. ج
االرتبــاط بــني حمــاور اســتبانة املعلمــني وأوليــاء 

ــة ــة الكلي ــا وبالدرج ــور ببعضه األم
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تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

حماور القيم 
االرتباط الرتوحييةاالقتصاديةاالجتامعيةالعامليةالفكريةالوطنيةالّدينّيةالرقمية

الكيل
1الّدينّية
٠.٤771**الوطنية
٠.5171**٠.618**الفكرية
٠.57٤1*٠.٤37*٠.55٤**العاملية

٠.5351*٠.571**٠.٤93**٠.٤86**االجتامعية
٠.5571**٠.٤61**٠.557**٠.397**٠.365**االقتصادية
٠.58٤1**٠.5٠9**٠.528**٠.533**٠.٤15**٠.٤69**الرتوحيية
االرتباط 

٠.7671**٠.752**٠.779**٠.762**٠.82٤**٠.692**٠.739**الكيل
** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة (0.01)

ثبات االستبانة: 
تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام معادلــة 
"ألفــا كرونبــاخ" حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 
ــري إىل  ــا يش ــع مم ــات مرتف ــل ثب ــو معام )٠.877( وه

التعامــل معهــا بدرجــة عاليــة مــن الثقــة
ثالثًا: استبانة اخلرباء: 

حــول  اخلــرباء  آراء  الســتقراء  االســتبانة  هدفــت 
ــج  ــف املنه ــا توظي ــن خالهل ــن م ــي يمك ــل الت املداخ
اخلفــي يف تنميــة القيــم الرقميــة للمتعلمني وصــوالً إىل 
طــالب راشــدين - وعيًا وممارســة - يف العــامل الرقمي. 
وقــد جــاءت االســتبانة يف صــورة أســئلة مغلقــة جييــب 
عنهــا اخلبــري وفــق املقيــاس الثالثــي )مناســب بدرجــة 
عاليــة - مناســب بدرجــة متوســطة - مناســب بدرجــة 
منخفضــة( للتعبــري عــن درجــة مناســبة ذلــك املدخــل 
ــة للمتعلمــني، وقــد  ــة القيــم الرقمي للتوظيــف يف تنمي
تكونــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة مــن )57( 
ــة؛  ــاور رئيس ــل أو حم ــىل )5( مداخ ــة ع ــرصًا موزع عن

ــايل: كــام يتضــح يف اجلــدول رقــم )8( الت

جدول رقم )8( يوضح املداخل الرئيسة الستبانة اخلرباء والعنارص 
يف كل حمور

عدد العنارصاملدخل الرئيسم
17القدوة يف العامل الرقمي1
5االتصال يف العامل الرقمي2
11التعلم يف العامل الرقمي3
15املواطنة يف العامل الرقمي٤
9اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي5

57املجموع
ــتبانة  ــرض االس ــم ع ــتبانة: ت ــري لالس ــدق الظاه الص
ــني  ــن املختص ــدد )15( م ــىل ع ــة ع ــا األولي يف صورهت
يف تقنيــات التعليــم وأصــول الرتبيــة، واملناهــج وطــرق 
ــري  ــدق الظاه ــة الص ــىل درج ــم ع ــس للحك التدري
الفرعيــة  والعنــارص  الرئيســة  االســتبانة  ملحــاور 
املدرجــة حتــت كل حمــور، مــن حيــث جــودة الصياغــة 
واالنتــامء  املســتهدفة  للفئــات  ومناســبتها  ودقتهــا 
ــىل  ــا ع ــل حتكيمه ــتملت األداة قب ــد اش ــل، وق للمدخ
ــدرج حتتهــا مخــس ومخســون  مخســة حمــاور رئيســة، ين
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جدول رقم )9( مصفوفة معامالت االرتباط بني حماور استبانة اخلرباء وبالدرجة الكلية

                                    جدول )1٠( قيم معامل ثبات" ألفا كرونباخ" الستبانة اخلرباء

فقــرة ، وقــد تــم اقــرتاح تعديــل صياغــة بعــض 
ــم  ــد التحكي ــون بع ــرى ؛ لتك ــة أخ ــرات وإضاف الفق
ســبع ومخســون فقــرة موزعــة عــىل مخســة حمــاور 
ــدف  ــي األداة هب ــات حمكم ــىل مرئي ــتنادًا ع ــة، اس رئيس
ــبة  ــا مناس ــي جتعله ــة الت ــورة النهائي ــا بالص إخراجه
ــا. ــن أجله ــت م ــي بني ــداف الت ــق األه ــاس وحتقي لقي
الداخــيل( لالســتبانة:  البنائــي )االتســاق  الصــدق 
تــم حســاب درجــات االتســاق الداخــيل ملحــاور 
ــاق  ــاب االتس ــا، وحس ــام بينه ــة في ــتبانة الرئيس االس

ــاط  ــل ارتب ــطة معام ــًا بواس ــتبانة عموم ــكيل لالس ال
بريســون، وقــد ارتبطــت مجيــع املحــاور البالــغ عددهــا 
ــاق  ــالت اتس ــة بمعام ــة الكلي ــا، وبالدرج )5( ببعضه
مناســبة عنــد مســتوى داللــة (0,01)، ومســتوى داللــة 
(0,05)، ممــا يعطــي مــؤرشًا إىل التعامــل مــع االســتبانة 

بدرجــة جيــدة مــن الثقــة ويوضــح اجلــدول رقــم )9( 
قيــم معامــالت االرتبــاط بــني حمــاور القيــم باســتبانة 

ــع األداة ككل.  ــا وم ــام بينه ــة في الطلب

االرتباط الكيلاإلبداعاملواطنةالتعليماالتصالالقدوةاملداخل
1القدوة

٠.6951**االتصال
٠.6111**٠.7٤2**التعليم
٠.5٠31*٠.536*٠.666**املواطنة
٠.5811*٠.631**٠52٤*٠.673**اإلبداع

٠.2٠8٠.115٠.٠٠٤٠.٠2٠1االرتباط الكيل   ٠.٠36
** تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة )٠.٠1( - * تعني أن األرقام دالة عند مستوى داللة )٠.٠5

ــتبانة  ــات االس ــن ثب ــق م ــم التحق ــتبانة: ت ــات االس ثب
باســتخدام معادلــة "ألفــا كرونبــاخ" ملحــاور االســتبانة 
البالــغ عددهــا )5( حمــاور، ولالســتبانة ككل، وجاءت 

قيــم معامــالت الثبــات مرتفعــة ممــا يشــري إىل التعامــل 
معهــا بدرجــة مرتفعــة مــن الثقــة، ويوضــح اجلــدول 

رقــم )1٠( قيــم معامــل ثبــات" ألفــا كرونبــاخ".

قيمة معامل الثباتعدد العنارصاملدخل الرئيسم
17٠.92٠القدوة يف العامل الرقمي1
5٠.681االتصال يف العامل الرقمي2
11٠.962التعليم يف العامل الرقمي3
15٠.92٤املواطنة يف العامل الرقمي٤
9٠.92٤اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي5

57٠.979االستبانة ككل
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نتائج البحث ومناقشتها: 
تفســري نتائــج البحــث: حــدد الباحثــان معيــارًا لتفســري 
ــات  ــاة لفئ ــات املعط ــًا للدرج ــج وفق ــة النتائ ومناقش
ــدى  ــو اآليت: امل ــىل النح ــة ع ــة رياضي ــة وبطريق اإلجاب
= أكــرب قيمــة لفئــات اإلجابــة – أصغــر قيمــة لفئــات 
اإلجابــة = 3-1 = 2، وطــول الفئــة = )املــدى÷ عــدد 
الفئــات( = 2÷3= ٠.67، وبذلــك يكــون معيــار 
احلكــم عــىل املتوســط احلســايب كــام يف اجلــدول التــايل:

جدول)11( معيار االستجابات واملتوسط احلسايب لدرجات السلم الثالثي

جدول )12( متوسطات استجابات الطالب مرتبة تنازليًا بحسب املتوسط العام لدرجة املامرسة يف كل حمور

املتوسط احلسايبمعيار االستجابة
من 2.3٤ إىل 3درجة عالية

من 1.67 إىل أقل من 2.3٤درجة متوسطة
من 1 إىل أقل من 1.67درجة منخفضة

اإلجابة عن أسئلة البحث:
إجابة السؤال األول: 

لإلجابــة عــن الســؤال البحثــي األول والــذي نصــه )ما 
درجــة وعــي وممارســة املتعلمــني للقيــم املثــىل الالزمــة 
للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن وجهــة 
احلســابية  املتوســطات  اســتخراج  تــم  نظرهــم؟(؛ 
ــات الطــالب حــول درجــة وعيهــم وإدراكهــم  إلجاب
ــدول  ــح ج ــا، ويوض ــتهم هل ــة، وممارس ــم الرقمي للقي
)12( ذلــك بالتفصيــل، وقــد تــم ترتيــب النتائــج 
ــاور  ــن حم ــور م ــتوى كل حم ــىل مس ــًا ع ــًا تنازلي ترتيب
ــة املامرســة. ــم الرقمي ــوع القي ــراز ن املامرســة هبــدف إب

متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

1

ينّية
 الّد

مية
الرق

قيم 
ال

عالية2.89عالية2.87األمانة والصدق يف التعامالت التقنية
عالية2.85عالية2.8٠استشعار مراقبة اهلل عند تصفح اإلنرتنت2
عالية2.85عالية2.72مراعاة الواجبات الدينية خالل تصفح مواقع اإلنرتنت3
عالية2.85عالية2.76احرتام املعتقدات الدينية لكل شعب٤
عالية2.8٤عالية2.76إثراء املعلومات الدينية باحلصول عليها من املواقع املوثوقة5
6

طنية
 الو

مية
الرق

قيم 
ال

عالية2.89عالية2.91الدفاع عن الوطن.
عالية2.86عالية2.91االعتزاز باملقدسات الدينية.7
عالية2.8٤عالية2.79الوعي بدعوات األفكار التخريبية واإلرهابية التقنية8
عالية2.8٤عالية2.83تقدير الرموز الوطنية9

عالية2.8٤عالية2.85االعتزاز بالكتابة والتحدث باهلوية الوطنية اللغوية1٠
عالية2.83عالية2.82محاية املعلومات الشخصية من الرسقة عرب اإلنرتنت11
عالية2.82عالية2.81احلصول عىل األخبار من مصادرها الرسمية12
عالية2.82عالية2.78تعزيز النزاهة وكشف الفساد13
عالية2.76عالية2.67توفري برامج احلامية عىل األجهزة الشخصية.1٤
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متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

15

طنية
 الو

مية
الرق

قيم 
ال

عالية2.73عالية2.61إبالغ اجلهات املختصة عن أي إساءة.
معرفة الواجبات واحلقوق جتاه ”النفس - الدين-املال- العرض 16

عالية2.8٤عالية2.86-الوطن“
عالية2.83عالية2.8٠الوعي بعدم املشاركة يف األفكار املنحرفة17
عالية2.78عالية2.72تنمية املعارف واملهارات املختلفة18
عالية2.77عالية2.68استثامر حماسن التقنية ”الرسعة-الدقة“19
عالية2.76عالية2.67تعزيز القراءة احلرة عرب اإلنرتنت2٠
21

كرية
ة الف

رقمي
م ال

القي

عالية2.72عالية2.68الوعي باجلرائم املعلوماتية وقوانني الرقمنة
عالية2.72عالية2.62اإلدارة اجليدة للوقت عىل التقنية22
عالية2.66عالية2.5٤استخدام اإلنرتنت لتعلم اللغات23
عالية2.66عالية2.52التفكري النقدي الفاحص2٤
عالية2.65عالية2.51البحث العلمي املفيد يف الفضاء الرقمي25
اإلحسان يف التعامالت مع الفقراء واملعدمني بغض النظر عن 26

عالية2.89عالية2.88اجلنس أو العرق أو الدين.
27

املية
 الع

مية
الرق

قيم 
ال

عالية2.85عالية2.8٠التسامح مع اآلخر
عالية2.8٤عالية2.86الوعي بحقوق اإلنسان للعيش بسالم28
عالية2.83عالية2.85العدل واملساواة بغض النظر عن اجلنس والعرق29
عالية2.81عالية2.76تقبل اختالف الرأي ووجهات النظر3٠
عالية2.8٠عالية2.7٠االعتامد عىل األشخاص الثقات فقط31
عالية2.79عالية2.7٤التعاون مع الغري من جنسيات متعددة32
عالية2.72عالية2.78بناء عالقات إجيابية مع الغري33
عالية2.72عالية2.68التعايش مع اآلخر فكريًا3٤
عالية2.82عالية2.8٠إدراك إجيابيات حتقيق األمن االجتامعي35
عالية2.81عالية2.7٤التواصل مع األشخاص املوثوقني فقط36
عالية2.8٠عالية2.76دعم املسؤولية االجتامعية جتاه البعض37
عالية2.79عالية2.78التعاون والتعاضد إلنجاز مهام حمددة38
عالية2.77عالية2.73إدراك أمهية التكافل االجتامعي39
عالية2.76عالية2.71تقنني التواصل االجتامعي٤٠
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متوسط القيمة الرقميةاملحورم
الوعي

درجة
الوعي

متوسط 
املامرسة

درجة 
املامرسة

٤1

املية
 الع

مية
الرق

قيم 
عالية2.76عالية2.72اختيار األوقات املناسبة للتواصل.ال

عالية2.59عالية2.٤3تكوين صداقات متنوعة عرب اإلنرتنت٤2

٤3

ادية
قتص

ة اال
رقمي

م ال
القي

عالية2.83عالية2.83املحافظة عىل رسية احلسابات اإللكرتونية
عالية2.81عالية2.8٠مراعاة الصدق يف التعامالت املالية عرب اإلنرتنت٤٤
عالية2.79عالية2.77اإلخالص والنزاهة يف التعامالت املالية اإللكرتونية٤5
عالية2.75عالية2.72الوعي بطرق جتنب االحتياالت عرب اإلنرتنت٤6
عالية2.7٤عالية2.67املعرفة بقوانني الرشاء والبيع عرب اإلنرتنت٤7
عالية2.73عالية2.63الوعي بالتجارة اإللكرتونية٤8
٤9

يهية
لرتف

مية ا
الرق

قيم 
ال

عالية2.81عالية2.78االستمتاع باخلربات اجلديدة
عالية2.8٠عالية2.77التشجيع الريايض والبعد عن التعصب5٠
عالية2.79عالية2.79الروح الرياضية تقبل الفوز واهلزيمة51
إدراك خطر مشاركة األلعاب مع األشخاص غري املنتمني للمرحلة 52

عالية2.76عالية2.72العمرية املناسبة.
عالية2.75عالية2.68الوعي بطرق ممارسة اهلوايات واملغامرات عرب اإلنرتنت.53
عالية2.75عالية2.73الوعي بخطورة بعض األلعاب البطولية5٤
عالية2.73عالية2.71الوعي بقوانني املشاركة بألعاب اإلنرتنت55
عالية2.67عالية2.62الوعي بالرحالت االفرتاضية عرب اإلنرتنت56

عالية2.78عالية2.7٤اجلانب ككل
عالية2.76املنظومة القيمية ككل

الطــالب  لــدى  أن  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
درجــات ممارســة عاليــة للقيــم يف العــامل الرقمــي 
ــني  ــك بمضام ــة كذل ــي عالي ــات وع ــىل درج ــاء ع بن
ــع املحــاور الرئيســية  ــم؛ حيــث حققــت مجي هــذه القي
الســبعة متوســطات بدرجــات ) عاليــة(، كــام حققــت 
مجيــع القيــم املتفرعــة منهــا درجــات )عاليــة( يف 
جانبــي الوعــي واملامرســة معــًا، وهــذا يعطــي مــؤرشًا 

ــاهبة  ــات املش ــة والدراس ــذه الدراس ــة ه ــدًا ألمهي جي
نفســية  أخــرى  جوانــب  مــن  املوضــوع  لتنــاول 
ــة  ــة، ومــن خــالل عينــات جمتمعي ــة وأخالقي واجتامعي
ــول  ــة ح ــة ودقيق ــكام موضوعي ــدار أح ــرى إلص أخ
واقــع ممارســة الطلبــة للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي، 
واألســباب املعينــة عــىل ممارســتها بالصــورة املأمولــة؛ 
ــزار  ــة اجل ــه دراس ــت ل ــا توصل ــع م ــق م ــا يتف ــو م وه
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)2٠1٤( والتــي بينــت أمهيــة املؤسســات الرتبويــة 
ــرياردي  ــة ب ــع ودراس ــة، وم ــم الرقمي ــرس القي يف غ
ــد  ــدور اجلي ــىل ال ــدت ع ــي أك (Berardi, 2016) الت

ــدت رضورة  ــون وأك ــه املعلم ــذي يامرس ــل ال والفاع
زيــادة إعــداد املعلــم ليكــون مســتعدا للرتبيــة يف العــامل 
الرقمــي، كــام تتفــق مــع دراســة ســفيان )2٠12( 
ارتفــاع  بينــت  التــي   )2٠2٠( الراشــد  ودراســة 
امتــالك الطــالب اجلامعيــني للقيــم الرقميــة، ودراســة 
ــي  ــة )2٠17(  الت األغــا وإســليم )2٠18(، و الرشعي
ــة ووســائل التواصــل االجتامعــي  ــري التقني ــدت تأث أك
عــىل القيــم الدينيــة واألخالقيــة واالجتامعيــة. ويفــرس 
ــون  ــد يك ــه ق ــالب أن ــات الط ــق إجاب ــان وف الباحث
ــم  ــات التعلي ــالب وطالب ــدى ط ــايب ل ــاه إجي ــاك اجت هن
العــام واجلامعــي يف إدراك التأثــري الســلبي للتقنيــة عــىل 

ــوف  ــك اخل ــراد، وذل ــارش لألف ــلوك املب ــم والس القي
يدفهــم لتعلــم املزيــد بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة 
لتجنــب مضــار وســلبيات التواصــل التقنــي مــع 

ــر. اآلخ
إجابة السؤال الثاين:

ــه  ــذي نص ــاين وال ــي الث ــؤال البحث ــن الس ــة ع لإلجاب
ــة  ــىل الالزم ــم املث ــني للقي ــق املتعلم ــع تطبي ــا واق )م
للتعامــل اإلجيــايب يف العــامل الرقمــي مــن وجهــة 
نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور؟(؛ تــم اســتخراج 
ــاء  املتوســطات احلســابية إلجابــات املعلمــني وأولي
األمــور حــول درجــة تطبيــق الطــالب للقيــم الرقميــة، 
ــم  ــد ت ــل، وق ــك بالتفصي ــدول )13( ذل ــح ج ويوض
ترتيــب املجــاالت ترتيبــًا تنازليــًا مــن األعــىل لألدنــى.

جدول )13( متوسطات استجابات املعلمني وأولياء األمور حول واقع تطبيق املتعلمني للقيم الرقمية

درجة التطبيقمتوسط التطبيقجمال القيمت
عالية2.٤٤القيم الرقمية الوطنية1
متوسطة2.16القيم الرقمية الرتفيهية2
متوسطة2.13القيم الرقمية العاملية3
متوسطة2.1٠القيم الرقمية االقتصادية٤
متوسطة2.٠9القيم الرقمية االجتامعية5
متوسطة1.99القيم الرقمية الفكرية6
متوسطة1.98القيم الرقمية الّدينّية7

متوسطة2.13املجاالت ككل
أراء  إىل متوســطات  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
واقــع  حــول  ومعلميهــم  الطــالب  أمــور  أوليــاء 
تطبيــق الطــالب للقيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي حيــث 
حصلــت القيــم الرقميــة الوطنيــة عــىل أعــىل مســتوى 
ــة وبمتوســط )٤٤.2(  ــم الرقمي ــني القي ــق مــن ب تطبي
ذلــك  الباحثــان  ويفــرس  عاليــة  تطبيــق  وبدرجــة 
بوعــي الشــباب الســعودي بقيمــة الوطــن ومكتســباته 

ــة، ويشــري إىل قــوة  ــة املحافظــة عليهــا مــن ناحي وأمهي
الرتابــط بــني املواطــن وحكومتــه وتقديــر الشــباب ملــا 
تبذلــه الدولــة مــن جهــود ملموســة يف ســبيل رفاهيــة 
ــق  ــاة، وتتف ــاالت احلي ــة جم ــه يف كاف ــعب وتقدم الش
هــذه النتيجــة مــع نتائــج ودراســة عبدالرمحــن، وعــيل 
ــة  ــة الرقمي ــم املواطن ــاع قي ــت ارتف ــي أثبت )2٠2٠( الت
ــاالت  ــع جم ــا مجي ــات بعده ــم ج ــالب، ث ــدى الط ل
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ــطة  ــق متوس ــات تطبي ــرى بدرج ــة األخ ــم الرقمي القي
ــي حصلــت عــىل  ــة الت ــة الرتفيهي ــم الرقمي ــة بالقي بداي
متوســط )2.16(، فالقيــم الرقميــة العامليــة بمتوســط 
ــط  ــة بمتوس ــة االقتصادي ــم الرقمي ــم القي )2.13(، ث
ــط  ــة بمتوس ــة االجتامعي ــم الرقمي ــم القي )2.1٠(، ث
الفكريــة بمتوســط  الرقميــة  القيــم  ثــم   ،)2.٠9(
بمتوســط  الدينيــة  الرقميــة  القيــم  ثــم   ،)1.99(
ــن  ــج كل م ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه )1.98(، وتتف
ــم  ــي أشــارت إىل أن القي دراســة األشــقر )2٠17( الت
والقيــم  الرتفيهية)الرتوحييــة(  والقيــم  األخالقيــة 
ــع  ــى ترتف ــم حت ــاج إىل تدعي ــا حتت ــة مجيعه االجتامعي
ــليم  ــا، وإس ــة األغ ــدت دراس ــام أك ــىل، ك ــتوى أع ملس
ــري  ــدى تأث ــي )2٠17( م ــة الرشع )2٠18(، ودراس
ــم  ــىل القي ــي ع ــل االجتامع ــائل التواص ــة ووس التقني
وأســامء  صربينــة  ودراســة  واألخالقيــة،  الدينيــة 
ــىل  ــي ع ــاد الرقم ــري االقتص ــت تأث ــي بين )2٠18( الت
والتبعيــة  االســتهالكية  إىل  وميلهــا  الشــباب  قيــم 

ــة.  ــات الغربي للموض
مــن جانــب آخــر فــإن نتائــج القيــم التــي حصلــت عىل 
مســتوى تطبيــق أقــل مــن املرتفــع تؤكــد أمهيــة العنايــة 
بتنميــة قيــم الطــالب الرقميــة ورضورة تعاهدهــا مــن 
ــج  ــي الربام ــج، وتبن ــة املناه ــا يف بني ــالل تضمينه خ
واخلطــط املناســبة لدعمهــا وتعزيزهــا بصفــة مســتمرة؛ 
ــت  ــي بين ــليحات)2٠18( الت ــة الس ــري دراس ــام تش ك
ــة  ــم الرقمي ــالب بالقي ــدى الط ــي ل ــتوى الوع أن مس
ــي  ــتدعي تبن ــا يس ــطة مم ــة متوس ــأيت بدرج ــًا ي عموم
لرفــع مســتويات وعــي  برامــج وأنشــطة هتــدف 
الطــالب بالقيــم يف العــامل الرقمــي. ودراســة اخلطيــب 
ــا  ــة أمهيته ــم الوطني ــة القي ــت أمهي ــي بين )2٠2٠( الت
ورضورة ترســيخها لــدى طــالب اجلامعــات يف ضــوء 
بعــض التحــوالت الثقافيــة املعــارصة، ودراســة هيــث 
ــالب  ــة إدراك الط ــري إىل أمهي ــي تش (Heath.2018) الت

ــر  ــع أكث ــاء جمتم ــل بن ــن أج ــة م ــة الرقمي ــم املواطن لقي

انســجامًا وشــمولية، ودراســة القحطــاين )2٠17( 
التــي أوصــت بــرورة تضمــني قيــم املواطنــة الرقمية 
يف مقــرر تقنيــات التعليــم وتبصــري الطــالب بمبادئهــا.
جديــر بالذكــر إن النتائــج جمــاالت القيــم الســتة التــي 
ــا يف  ــن نتائجه ــف ع ــطة ختتل ــة متوس ــاءت بدرج ج
ــهم  ــالب بأنفس ــا الط ــاب عليه ــي أج ــتبانة الت االس
ــة  ــي واملامرس ــج إىل أن الوع ــري النتائ ــت تش ــث كان حي
كانــا بدرجتــني عاليتــني مــن قبــل الطــالب، وهــو مــا 
ــي  ــالف عينت ــي الخت ــر طبيع ــه أم ــه بان ــر إلي ــد ينظ ق
ــد  ــالف ق ــذا االخت ــن ه ــني لك ــني األدات ــة ب الدراس
ُيعــد منطلقــًا خصبــًا ملزيــد مــن البحــث يف هــذا املجــال 
ــه  ــيل ألمهيت ــع الفع ــتقراء الواق ــاد الس ــعي اجل والس
ــم احلقيقــي  ــا التقيي ــى عليه ــي يبن ــر الت ــد األط يف حتدي
العــامل  يف  للطــالب  الفعليــة  القيميــة  للمامرســات 
ــات  ــني للمامرس ــن حتس ــك م ــع ذل ــا تب ــي، وم الرقم
ــلبية  ــة أو الس ــات املنخفض ــة للمامرس ــدة ومعاجل اجلي
ــاء  ــاهم يف بن ــايل ومس ــل مث ــع وجي ــاء جمتم ــعيًا لبن س

ــإذن اهلل. ــن ب ــد للوط ــتقبل الواع املس
إجابة السؤال الثالث: 

لإلجابــة عــن الســؤال البحثــي الثالــث والــذي نصــه 
)مــا املداخــل املناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف 
إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل الرقمــي مــن 
وجهــة نظــر خــرباء الرتبيــة والتعليــم؟(؛ تم اســتخراج 
حــول  اخلــرباء  إلجابــات  احلســابية  املتوســطات 
ــي يف  ــج اخلف ــف املنه ــل لتوظي ــبة املداخ ــة مناس درج
ــدول )1٤( ذلــك  ــح ج ــة، ويوض ــم الرقمي ــة القي تنمي
ــًا  ــًا تنازلي ــج ترتيب ــب النتائ ــم ترتي ــد ت ــل، وق بالتفصي

ــور. ــتوى كل حم ــىل مس ع
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جدول )1٤(: متوسطات استجابات اخلرباء مرتبة تنازليا يف كل مدخل رئيس بحسب املتوسط العام للفقرة 

حور
متوسطالفقرةامل

الفقرة
درجة

املناسبة

مي
الرق

عامل 
يف ال

دوة 
الق

عالية2.9٠   إعالن خطة املقرر الدراس منذ اللقاء األول )التوصيف - توزيع الدرجات - األنشطة - التقويم.... (
عالية2.87افتتاح احلصص واملحارضات واختتامها بالتحية ولطيف احلديث.

عالية2.87إدارة الزمن التدرييس باحرتافية من قبل املعلمني واألكاديميني.
عالية2.87اتباع املنهج النبوي يف حسن الظن والعفو واإلحسان لآخرين

عالية2.87ضبط جمريات التقويم بام يضمن العدالة بني املتعلمني
عالية2.83بناء التقويم الدراس بإحكام
عالية2.83إعالن التقويم الدراس مبكرًا

عالية2.83معاجلة أخطأ الطالب )سلوكية - علمية( بحكمة وموضوعية
عالية2.8٠تنفيذ التقويم الدراس بدقة

عالية2.8٠منح املتعلم الفرصة الكافية للحديث والتعبري عن )وجهة نظره - طموحاته - مقرتحاته...(
عالية2.8٠بناء االختبارات وفق مواصفات القياس والتقويم )املوضوعية -الصدق - الثبات - الصعوبة..(

مسامهة مؤسسات املجتمع يف التوعية بأشكال السلوك غري املقبول يف املجتمعات الرقمية كانتحال الشخصيات 
عالية2.8٠ونرش الشائعات وتبادل الصور والرسائل غري الالئقة.

عالية2.77إعطاء التغذية الراجعة املناسبة ملا يرد من املتعلمني من مقرتحات أو طلبات أو اعرتاض عىل النتائج.
عالية2.73التعامل اإلجيايب واإلنساين مع تأخر وغياب الطالب

عالية2.73توفري قنوات إلكرتونية للتواصل بني املتعلمني واألساتذة والقيادات )بريد إلكرتوين - واتس أب.......(
عناية األرسة بمقتضيات التوظيف األمثل للتكنولوجيا يف املنزل من حيث )جدولة أوقات استخدام األجهزة 
الرقمية - محاية احلسابات الشخصية لألطفال - املتابعة الواعية ملواقع تصفح األبناء - تربية األبناء عىل الرقابة 

الذاتية وحتمل املسؤولية(
عالية2.73

عالية2.٤7البدء برصد الغياب من األسبوع األول
عالية2.79مدخل القدوة بشكل عام

مي
الرق

عامل 
يف ال

صال 
عالية2.97إبراز الصورة املرشقة لتعاليم وسامحة الدين اإلسالمياالت

عالية2.93توظيف مهارات االتصال الفعال يف احلوار اهلادف املبني عىل االحرتام املتبادل
عالية2.9٠احرتام خصوصية اآلخرين يف الفضاء الرقمي

عالية2.77التحدث والكتابة بطريقة صحيحة لغويًا وإمالئيًا
عالية2.67جتنب الدخول يف قضايا جدلية أو رصاعات مذهبية

عالية2.85مدخل االتصال بشكل عام

مي
الرق

عامل 
يف ال

ليم 
التع

عالية2.93تشجيع احلوار والنقاش العلمي بني املتعلمني
عالية2.87انتقاء اسرتاتيجيات وممارسات تدريسية تنمي مهارات التفكري )النقدي - املنظومي...( للمتعلمني.

عالية2.87العناية بالتغذية الراجعة بعد كل عملية تقييم
عالية2.87التدرج يف مستويات أسئلة التقويم بام بعطي الفرصة جلميع الطلبة باملشاركة )متميز - متوسط - متأخر(

عالية2.87التنويع يف أساليب التقويم لضامن قياس املخرجات املختلفة )معرفية - مهارية - وجدانية(
عالية2.83تقسيم أجزاء الدرس خلدمة أهدافه )هتيئة - تدريس - تطبيق - تقويم(

عالية2.83ربط التقويم باألهداف للتأكد من حتققها



15٤

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

تصور مقرتح لتوظيف املنهج اخلفي يف تنمية منظومة القيم الرقمية للمتعلمني وفقًا لرؤية اململكة 2٠3٠ )املجتمع املكي أنموذجًا(.

حور
متوسطالفقرةامل

الفقرة
درجة

املناسبة

مي
الرق

عامل 
يف ال

ليم 
عالية2.77تطبيق اسرتاتيجية التعلم الذايت كأهم أدوات املعرفة للمتعلمنيالتع

عالية2.77تنمية الوعي بأمهية تعلم مهارات استخدام التكنولوجيا الرقمية.
عالية2.73توظيف اسرتاتيجية التعلم التشاركي والعناية بتفاصيلها

عالية2.67توظيف اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب اإلنرتنت واإلرشاف عليها
عالية2.82مدخل التعليم بشكل عام

مي
الرق

عامل 
يف ال

طنة 
املوا

عالية2.97عدم اإلدالء بأي معلومات أو نرش وسائط تر باألمن الوطني
عالية2.93الدفاع عن مكتسبات الوطن

عالية2.93قراءة رشوط وحيثيات أي حساب إلكرتوين قبل املوافقة عليها
عالية2.93حتمل املسؤولية الشخصية حيال أي سلوك أو تعامل يف الفضاء الرقمي

عالية2.93الوعي بأساليب التصدي ألي سلوك غري أخالقي قد يتعرض له من اآلخرين عرب الفضاء الرقمي.
عالية2.9٠عدم نرش األخبار إال بعد التأكد من صحتها

عالية2.9٠إظهار الوالء والطاعة لوالة األمر
عالية2.87استقاء األخبار واملعلومات من املواقع الرسمية املوثوقة

عالية2.87املشاركة الفاعلة يف املناسبات الدينية والوطنية
عالية2.87املسامهة يف نرش وحتقيق األمن الفكري.

عالية2.87اإلبالغ عن احلسابات املشبوهة
عالية2.83التزام الصدق يف املعلومات املرتبطة بحساباهتم الشخصية يف حسابات التواصل االجتامعي

عالية2.83حسن الترصف )احلصافة( عند إمتام عمليات البيع والرشاء الرقمية.
عالية2.8٠العناية بكلامت املرور وبيانات دخول احلسابات اإللكرتونية )الدقة - احلفظ - القوة(

عالية2.8٠عدم متابعة احلسابات اإللكرتونية املجهولة
عالية2.88مدخل املواطنة بشكل عام

مي
الرق

عامل 
يف ال

داع 
اإلب

دة و
لريا

ا

عالية2.83األمانة العلمية واإلشارة إىل مصادر املعلومات املقتبسة.
عالية2.8٠تعلم املهارات احلياتية اجلديدة وتوظيفها بإبداع

عالية2.77التدريب عىل مهارات البحث العلمي يف الفضاء الرقمي
عالية2.73البحث عن احللول امللهمة واخلروج من النمطية يف حل املشكالت

عالية2.73إبراز األصالة واالبتكار يف األعامل الرقمية
عالية2.7٠املسامهة يف نرش العلم واملعرفة

عالية2.63املشاركة يف املسابقات املحلية والعاملية
عالية2.53الربط بني األفكار وتكوين منتجات جديدة

متوسطة2.27تعلم اللغات املختلفة
عالية2.67مدخل اإلبداع والريادة بشكل عام

عالية2.8٠االستبانة ككل
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املداخــل  مجيــع  أن  أعــاله  اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــة املندرجــة حتتهــا  الرئيســة اخلمســة واملداخــل الفرعي
تعــد مناســبة لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف إكســاب 
ــة  ــن وجه ــي م ــامل الرقم ــىل يف الع ــم املث ــني القي املتعلم
ــم حيــث جــاءت مجيعهــا  ــة والتعلي نظــر خــرباء الرتبي
بدرجــة عاليــة عــدا مدخــل )تعلــم اللغــات املختلفــة( 
فقــد جــاءت مناســبته بدرجــة متوســطة وهــذا يؤكــد 
ــة  ــزاز باللغ ــأن االعت ــرى ب ــي ت ــر الت ــات النظ وجه
العربيــة وتعلمهــا واســتخدامها يف التواصــل والكتابــة 
ــات  ــىل اللغ ــا ع ــي وتقديمه ــامل الرقم ــم يف الع والتعلي
األخــرى يعــد أمــرًا مهــام للمحافظــة عــىل القيــم 
اإلســالمية العربيــة ومصــدر قــوة وليــس مصــدر 
ضعــف وال غرابــة يف ذلــك فاللغــة العربيــة هــي لغــة 
ــور  ــدى العص ــىل م ــت ع ــت ومازال ــي كان ــرآن الت الق

ــا. ــا وبالغته ــا ومعانيه ــة بمفرداهت ــة وقوي ــة مجيل لغ
ــل  ــد إن مدخ ــة نج ــل الرئيس ــة للمداخ ــرة عام وبنظ
ــة يف العــامل الرقمــي حصــل عــىل أعــىل درجــة  املواطن
ــامن  ــة اإلي ــس أمهي ــا يعك ــل )2.88( مم ــني املداخ ب
ــات  ــدارك وممارس ــوخها يف م ــوة رس ــة وق ــأن املواطن ب
الطــالب ركــن ركــني مــن املداخــل الرتبويــة يف تنميــة 
ــل  ــني يف املراح ــدى املتعلم ــة ل ــم الرقمي ــز القي وتعزي
الدراســية املختلفــة وفــق مــا أكــده القحطــاين )2٠17( 
التــي بينــت رضورة تضمــني قيــم املواطنــة الرقميــة يف 
ــا،  ــالب بمبادئه ــري الط ــم وتبص ــات التعلي ــرر تقني مق
ــت رضورة  ــي بين ــث (Heath.2018) الت ــة هي ودراس
تضمــني قيــم املواطنــة الرقميــة يف مقــرر تقنيــات 
التعليــم وتبصــري الطــالب بمبادئهــا، يف حــني جــاءت 
أدوار مؤسســات  لتؤكــد  اجلــزار )2٠1٤(  دراســة 
وقطاعــات املجتمــع يف تعزيــز تلــك املداخــل املختلفــة 
ــز  ــة يف تعزي ــات الرتبوي ــة املؤسس ــت أمهي ــث بين حي
ــة  ــد أمهي ــة لتؤك ــذه الدراس ــأيت ه ــة، وت ــم الرقمي القي
املنهــج اخلفــي يف تربيــة القيــم الســيام وأن املنهــج 
اخلفــي قــد حتدثــت عنــه دراســات كثــرية حــول 

فاعليتــه وأثــره يف الســلوك وتربيــة القيــم، وتتفــق 
النتائــج الســابقة فيــام يتعلــق بأولويــات املنهــج اخلفــي 
يف تربيــة القيــم الرقميــة مــع مــا قدمــه القــرين )2٠2٠( 
مــن تصــورات حــول االهتــامم باملنهــج اخلفــي يف 
املناهــج الدراســية، ودراســة األمحــدي )2٠15( التــي 
تؤكــد أثــر املنهــج اخلفــي عــىل املامرســات التدريســية 
ــري)2٠12(،  ــة القص ــع دراس ــا، وم ورضورة مراعاهت
 Fitriani)ــاين ــة فرتي ــد )1٤39(، ودراس ــة مح ودراس
 ،(Prewitt.2008)بريويــت ودراســة   ،  (,2017

مدهــا  ودراســة   ،(Wren,1999) ريــن  ودراســة 
وأمهــت(Medha&Ahmat,2009)، والتــي أكــدت 
مجيعهــا أمهيــة املنهــج اخلفــي وتأثــريه املبــارش يف تربيــة 
القيــم الرقميــة وتنميــة الســلوك الرقمــي عــىل الطالب 

ــددة.   ــم متع ــاالت قي يف جم
إجابة السؤال الرابع: 

والــذي  الرابــع  البحثــي  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
ــف  ــة يف توظي ــة الناجح ــارب العاملي ــا التج ــه )م نص
ــىل يف  ــم املث ــني القي ــاب املتعلم ــي يف إكس ــج اخلف املنه
ــن  ــد م ــث العدي ــد البح ــد رص ــي؟(؛ فق ــامل الرقم الع
ــتوى  ــىل مس ــم ع ــامم بالقي ــة يف االهت ــارب العاملي التج
الباحثــان  أبــرز  وقــد  واجلامعــي،  العــام  التعليــم 
بعــض اجلهــود املتوافــرة حــول بعــض اجلهــود العربيــة 

ــيل: ــا ي ــًا مل ــا وفق ــأيت ذكره ــك، وي كذل
أوالً: جتربة الواليات املتحدة االمريكية:

الرقميــة  القيــم  نــرش  هبــدف  وثيقــة  إقــرار  تــم 
مــوكل  فيهــا  األســاس  الــدور  وكان  أمريــكا،  يف 
ــتجابة  ــور، واس ــاء األم ــة وأولي ــات الرتبوي للمؤسس
ــم  ــذه القي ــز ه ــات لتعزي ــم إدراج موضوع ــك ت لذل
 Literacy with) .مــن خــالل منهــج الرتبيــة الوطنيــة
ــن  ــدد م ــاذ ع ــم اخت ــار ت ــس اإلط ICT.2009)، ويف نف

اإلجــراءات اهلادفــة لنــرش املواطنــة الرقميــة؛ مــن 
ــيل:  ــا ي ــا م أمهه
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ــمل . 1 ــة ككل لتش ــة التعليمي ــم العملي ــادة تصمي إع
ــة يف  ــة الرقمي ــرش املواطن ــة ون ــة الرقمي ــو االمي حم

ــكا. ــدارس أمري كل م
تصميــم منهــاج للســلوكيات األخالقيــة للتعامــل . 2

ــالب  ــا للط ــة والتكنولوجي ــات الرقمي ــع التقني م
ــني. ــور واملعلم ــاء األم وأولي

واملبــادئ . 3 التكنولوجيــا  حــول  اآلبــاء  تثقيــف 
ــىل  ــوي ع ــي تنط ــة الت ــلوكية اهلام ــة الس التوجيهي
اســتخدام وســائل اإلعــالم الرقميــة كالفيســبوك.

خلــق املعلــم الرقمــي مــن خــالل التدريــب . ٤
ــي  ــي التكنولوج ــادة الوع ــي وزي ــه املهن والتوجي
ــد  ــة عن ــة الرقمي ــو األمي ــىل حم ــادرًا ع ــون ق ليك

الطــالب ونــرش املواطنــة الرقميــة.
ــع املراحــل . 5 ــة جلمي ــة الرقمي وضــع مســاق املواطن

كل  يف  املوضوعــات  اختــالف  مــع  التعليميــة 
)آل  املرحلــة.  هــذه  مــع  يتــالءم  بــام  مرحلــة 

ص.2٠(  ،1٤٤1 حزيمــي، 
ثانيًا: التجربة الكندية: 

ســعت كنــدا إىل إعــداد الشــباب الكنــدي ليكون قــادرًا 
عــىل حتقيــق متطلبــات النجــاح يف املســتقبل متاشــيًا مــع 
التغــريات العامليــة الرسيعــة ولتحقيــق ذلــك فقــد 
ــادي  ــرن احل ــدي للق ــم الكن ــات التعلي ــددت كفاي ح
واإلبــداع،  االبتــكار،  شــملت:  التــي  والعرشيــن 
والتعــاون،  الناقــد،  والتفكــري  األعــامل،  وريــادة 
الشــخصية،  والكفايــات  والتواصــل،  واالتصــال 
والتقنيــة الرقميــة، باإلضافــة إىل قيــم املواطنــة الثقافيــة 

ــدف إىل: ــي هت ــة الت واألخالقي
تعزيــز القــدرة عــىل فهــم واســتيعاب أنظمــة كنــدا • 

السياســية واالجتامعيــة، واالقتصاديــة واملاليــة 
ــرتام  ــىل اح ــدرة ع ــي، والق ــياق العامل ــن الس ضم
ــدرة  ــع، والق ــات يف املجتم ــدد الثقاف ــر تع وتقدي

ــكار ــتيعاب األف ــم واس ــىل فه ع

والنظريــات األساســية املتعلقــة بالديمقراطيــة • 
والعدالــة االجتامعيــة وحقــوق اإلنســان، كــام 
الروريــة  والترصفــات  املهــارات  تشــمل 
ــم  ــا ت ــق م ــة، وتطبي ــة الفعال ــاركة الوطني للمش
فهمــه وإدراكــه عــىل الواقــع مــن أجــل التخطيــط 
.(Canada C21  ,2012) أفضــل.  لصنــع مســتقبل 

ثالثًا: مرشوع )ESDinds ,2010( يف أوروبا:
وهــو مــرشوع بحثــي اســتمر ملــدة عامــني بــني 2٠٠9 
ــم  ــؤرشات وأدوات تقيي ــر م ــدف تطوي و2٠11 م هب
ــم  ــز التعلي ــدين، وتعزي ــع امل ــامت املجتم ــاريع منظ مش
القائــم عــىل القيــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة؛ 
حيــث صنــف القيــم إىل جمموعــة املحــاور واملــؤرشات 

ــة: التالي
ــن •  ــة م ــا جمموع ــدرج حتته ــة وين ــم األخالقي القي

ــا: ــؤرشات منه امل
ــاء •  ــفية - الوف ــات التعس ــز واملامرس ــر التميي  حظ

بااللتزامــات األخالقيــة - تقــيص احلقائــق - بنــاء 
ــالغ  ــالق - اإلب ــق األخ ــه بتطبي ــة - التوجي الثق
عــن االنتهــاكات األخالقيــة - مكافحــة كل أنــواع 
الفســاد كالرشــوة والتزويــر - التأديــب واملحاســبة 
اآلخريــن  احــرتام  والشــفافية-  الصــدق   -

ــرارات. ــاذ الق ــاركية يف اخت ــاواة - التش واملس
ــه جمموعــة مــن •  ــدرج حتت الســلوك األخالقــي وين

ــا: ــؤرشات منه امل
واالحــرتام- •  اللطــف   - والشــفافية  الصــدق 

املحســوبية  مكافحــة   - العــدل   - احلياديــة 
-مكافحــة الغــش - اجلــودة يف املنتــج - املســؤولية 
ــاح  ــع -اإلفص ــة املجتم ــة - رعاي ــة واملحلي العاملي
عــن تضــارب املصالــح - الســالم- الديمقراطيــة.

حتتهــا •  وينــدرج  الشــخصية  التنظيميــة  القيــم 
منهــا: املــؤرشات  مــن  جمموعــة 

الصــدق مــع الــذات - االلتــزام بالثوابــت األخالقيــة 
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" تقديــم املصلحــة العامــة عــىل اخلاصــة - تطويــر 
الــذات - تنظيــم احليــاة وإدارهتــا وفــق املنظومــة 

)3٤. ص  )الغامــدي،1٤37،  القيميــة. 
رابعًا: التجربة األسرتالية:

حتــت  مرشوعــًا  األســرتالية  التعليــم  وزارة  تبنــت 
ــدارس  ــة يف م ــم الرتبوي ــي للقي ــار الوطن ــمى اإلط مس
National Framework for Values Ed-)  اســرتاليا
مولتــه  )حيــث   ucation in Australian Schools

احلكومــة األســرتالية بمبلــغ ثالثــني مليــار دوالر عــىل 
ــم  ــاب القي ــاعدة يف اكتس ــنوات، للمس ــع س ــدى أرب م
ــذا  ــدف ه ــرتايل، وهي ــم األس ــزًا للتعلي ــا مرتك وجعله
ــز  ــة، وتعزي ــم الرتبوي ــم القي ــم تعلي ــرشوع إىل دع امل
ــة  ــات مكافح ــاء منتدي ــالب، وإنش ــدى الط ــة ل النزاه
املخــدرات يف كل مدرســة، وتعزيــز قيــم املواطنــة، 
ومــن أبــرز القيــم التــي تبناهــا املــرشوع قيــم: العنايــة 
ــرتام  ــذات - اح ــر ال ــي - تطوي ــف االجتامع والتعاط
اآلخريــن - التميــز - احلريــة - تقديــم املصلحــة 
العامــة -الصــدق - النزاهــة - بنــاء الثقــة - األخــالق 
ص  )الغامــدي،1٤37،  التســامح.   - املســؤولية   -

)36.
ــم  ــة األســرتالية للمناهــج والتقيي ــت اهليئ ــد قام وق
مــواد  مــن  جمموعــة  بإعــداد  التقاريــر  وإصــدار 
الكفايــات العامــة التــي أعــدت يف األســاس لتوضــح 
ــف  ــى الص ــية حت ــة التأسيس ــن املرحل ــج م ــة املنه كتاب
العــارش ثــم تــم تطويرهــا لتســاعد املعلمــني واملــدارس 
ــارش  ــج املب ــة يف املنه ــات العام ــذه الكفاي ــم ه ــىل فه ع
ــات  ــني ذوي االحتياج ــم املتعلم ــارش ولدع ــري املب وغ

ــة: املتنوع
الكفاية األوىل: تعلم اللغة أو القراءة والكتابة

Literacy

Numeracy الكفاية الثانية: احلساب
الكفاية الثالثة: التفكري الناقد واإلبداعي

Creative Thinking and Critical 

الكفاية الرابعة: الكفاية الشخصية واالجتامعية 
personal and social capability

الكفاية اخلامسة: الفهم الثقايف
Understanding Intercultural 

الكفاية السادسة: تقنية املعلومات واالتصال:
ICT) Information and Communication Tech-

ــة: ــارص التالي ــة العن ــذه الكفاي ــن ه nology)، وتتضم

ــد . 1 ــة عن ــة واالجتامعي ــات األخالقي ــق املامرس تطبي
ــال. ــات واالتص ــة املعلوم ــتخدام تقني اس

إدارة وعمل تقنية املعلومات واالتصال.. 2
الكفاية السابعة: الفهم األخالقي

Understanding  Ethical 
وتتضمن هذه الكفاية العنارص التالية:

فهم املفاهيم والقضايا األخالقية.. 1
التفكري املنطقي يف اختاذ القرارات والترصفات.. 2
اكتشاف القيم، واحلقوق واملسئوليات.. 3

.(ACARA,2013)

خامسًا: التجربة السنغافورية:
ــرشوع  ــنغافورة م ــة س ــة يف مجهوري ــت وزارة الرتبي تبن
CIVICS AND MORAL EDUCATION SYL-)

القيميــة  التنميــة  هبــدف   (LABUS SECONDA

ــة  ــز املنظوم ــول تعزي ــور ح ــث متح ــة؛ حي واألخالقي
القيميــة وإدراجهــا يف مناهــج التعليــم حتــت جمموعتــني 
رئيســتني كل جمموعــة تكونــت مــن )موضــوع تعلــم " 

ــم(: ــم - قي ــداف -   مفاهي أه
ــي  ــم: الوع ــم قي ــا وتض ــم العلي ــة القي األوىل / جمموع
)االهتــامم  املواطنــة   - القــرار  اختــاذ   - بالــذات 
املحبــة-  االجتامعــي-  الوعــي   - بســنغافورة( 
ــدارة ــتقامة- اجل ــؤولية - االس ــل املس ــرتام- حتم االح
الثانيــة / جمموعــة القيــم الدنيــا وتضــم قيــم: العدالة - 
األمانــة- الشــجاعة األدبيــة - املســؤولية االجتامعيــة - 
الثقــة - أمانــة الكلمــة. )الغامــدي،1٤37، ص .35(
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ــىل أن  ــد ع ــنغافورة يعتم ــم يف س ــام التعلي ــام إن نظ ك
املعــارف واملهــارات جيــب أن ترتكــز عــىل القيــم 
ــة  ــات االجتامعي ــق الكفاي ــم تنطل ــن القي values وم

Competencies Emotional and So- ةوالعاطفيــ
ــرن 21  ــات الق ــمى بكفاي ــا يس ــا م ــى عليه cial ويبن

-والتــي  فالقيــم   )21(  Century Competencies

تشــمل االحــرتام، واملســؤولية، والنزاهــة، واالهتــامم، 
لبنــاء  األســاس  تشــكل  واالنســجام-  واملرونــة 
الكفايــات االجتامعيــة والعاطفيــة -وهــي الوعــي 
الــذايت، واإلدارة الذاتيــة، والوعــي االجتامعــي، وإدارة 
ــا  ــذه بدوره ــب. وه ــرار الصائ ــاذ الق ــات واخت العالق
تقــود إىل بنــاء كفايــات القــرن 21لــدى الطالــب 
وهــي: مهــارات الثقافــة املدنيــة والوعــي العاملــي 
ــكاري،  ــدي واالبت ــري النق ــات، والتفك ــدد الثقاف وتع
ومهــارات االتصــال والتعــاون واملعلومــات. وهيــدف 
ــع  ــات األرب ــق املخرج ــات إىل حتقي ــذه الكفاي ــاء ه بن

للتعليــم الســنغافوري: 
 • person confident شخص واثق
 •self-directed learner  متعلم ذايت
 • contributor active مشارك نشط
 •    citizen concerned .مواطن مهتم

ــة  ــة املرحل ــالب بنهاي ــىل الط ــم ع ــه يتحت ــه فإن وعلي
ــة: ــات التالي ــم الصف ــق فيه ــة أن تتحق الثانوي

بلوغ الشجاعة األخالقية للدفاع عن احلق• 
القدرة عىل حتمل الشدائد• 
ــارات •  ــف احلض ــع خمتل ــل م ــىل التعام ــدرة ع الق

ــة ــؤولية االجتامعي ــس املس ــوغ ح وبل
االبتكار واملبادرة• 
القــدرة عــىل ممارســة التفكــري التحليــيل واالتصــال • 

ل لفعا ا
مكانــة •  وإدراك  ســنغافوريني  بكوهنــم  الفخــر 

العــامل  يف  ســنغافورة 
ــات •  ــر اجلاملي ــة وتقدي ــاة صحي ــو حي ــعي نح الس

ــم ــن حوهل ــن م والف
تكويــن أهــداف شــخصية تســعى للتميــز. )مركــز • 

التميــز يف التعليــم والتعلــم، 2٠18، ص.18(
سادسًا: جتربة مجهورية مر العربية:

ــة بدورهــا لنــرش ســبل  ــة مــرص العربي ســعت مجهوري
ــا بــني املواطنــني، وظهــر ذلــك  اســتخدام التكنولوجي
ــة  ــة الرقمي ــة املواطن ــا بقضي ــالل اهتاممه ــن خ ــا م جلي
ــة  واعتبارهــا املحــور الرئيــس يف االســرتاتيجية القومي
 -2٠12 واالتصــاالت  املعلومــات  لتكنولوجيــا 
2٠17 )نحــو جمتمــع رقمــي واقتصــاد قائــم عــىل 
ــت  ــام اجته ــزار، 2٠1٤م، ص٤٤(، ك ــة(. )اجل املعرف
ــامم بإعــداد "املواطــن الرقمــي"؛ مــن خــالل  إىل االهت
تعزيــز املواطنــة الرقميــة، والرتكيــز عــىل املوضوعــات 
ــا،  ــول إليه ــات، والوص ــداول املعلوم ــة بت ذات العالق
كذلــك اســتهدفت احلكومــة املرصيــة يف برناجمهــا 
"مــرص تنطلــق 2٠19م -2٠22م" تعميــق التنميــة 
التكنولوجيــة، وتطويــر اخلدمــات، والتحــول الرقمي. 

)ناجــي، 2٠19م(
ــة  ــهادة قومي ــالق أول ش ــم إط ــار ت ــس اإلط ويف نف
اآليل  للحاســب  األساســية  املهــارات  إلكســاب 
ــي  ــرصي والت ــع امل ــات باملجتم ــا املعلوم وتكنولوجي
Digital Cit-) ــي ــن الرقم ــهادة املواط ــم ش ــل اس  حتم
izen Certificate) حتــت إرشاف "مركــز اخلدمــات 

اإللكرتونيــة واملعرفيــة" التابــع للمجلــس األعــىل 
 "MKCL" للجامعــات املــرصي بالتعــاون مــع رشكــة
الرائــدة عامليــًا يف جمــال حمــو األميــة الرقمية )الدهشــان، 

ص.77(. 2٠16م، 
سابعًا: التجارب املحلية:

ــه  ــعودية يف ) 2٠12( بأن ــم الس ــارت وزارة التعلي أش
عــىل كل تربــوي ســواء كان يف مؤسســات التعليــم 
اســرتاتيجية  بتأســيس  معنــي  العــايل،  أو  العــام 
ــة  ــة الرقمي ــري املواطن ــاد ومعاي ــا أبع ــق فيه ــة حيق تربوي
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ــيام  ــة والس ــية املختلف ــررات الدراس ــالل املق ــن خ م
ــة  ــطة الالمنهجي ــالل األنش ــن خ ــب اآليل، وم احلاس
واإلذاعــة املدرســية؛ لتشــجيع الطــالب عــىل توســيع 
شــبكات تواصلهــم دوليــًا وعامليــًا، يف ظــل اهتاممــات 
ــرتام  ــا اح ــها ومنبعه ــون أساس ــرتكة يك ــة مش منهجي
ــس  ــد بأس ــرى، والتقي ــات األخ ــات واملجتمع الثقاف
ــات  ــج وتطبيق ــف برام ــي يف توظي ــل األخالق التعام
ــن  ــة، م ــم والثقاف ــة العل ــي خلدم ــل االجتامع التواص
ــس  ــم تؤس ــم وتعل ــرتاتيجيات تعلي ــع اس ــالل وض خ
املهــارات احلياتيــة. )حمــروس، 2٠18، ص.52(.وقــد 
اعتــربت اململكــة العربيــة الســعودية املواطنــة الرقميــة 
ــا  ــف تكنولوجي ــادرة توظي ــارات مب ــن مس ــارًا م مس
ــن  ــدد م ــة يف ع ــات ICT املطبق ــاالت واملعلوم االتص
املــدارس املنظمــة للربنامــج الوطنــي لتطويــر املدارس، 
ــامت  ــب املعل ــرتاتيجياهتا تدري ــن اس ــن ضم ــي م والت
ــائط  ــة ووس ــاالت إعالمي ــاج مق ــىل إنت ــات ع والطالب
ــة، كــام  ــة الرقمي ــق املواطن ــة يف جمــال نــرش وتطبي رقمي
ــة للمعلمــني  ــج ودورات تدريبي ــداد برام ــدأت يف إع ب
وجمــاالت  بجوانــب  لتوعيتهــم  األمــور  وأوليــاء 
ــة  ــئة وتربي ــىل تنش ــاعدهتم ع ــة ومس ــة الرقمي املواطن
ــريب  ــة الع ــب الرتبي ــود مكت ــة إىل جه ــم، إضاف أبنائه
الكتــب  بعــض  ترمجــة  جمــال  يف  اخلليــج،  لــدول 
والدراســات الرائــدة يف هــذا املجــال. )الدهشــان، 
2٠16، ص.78(، )آل حزيمــي،1٤٤1، ص.  22(.

إجابة السؤال اخلامس: 
مــا التصــور املقــرتح لتوظيــف املنهــج اخلفــي يف 
ــايب  ــل اإلجي ــىل للتعام ــم املث ــني القي ــاب املتعلم إكس
يف العــامل الرقمــي وفقــًا لرؤيــة اململكــة الطموحــة 

2؟  ٠ 3 ٠
فلسفة التصور: 

ُيعــد املنهــج اخلفــي أحــد أســاليب التوجيــه غــري 
املبــارش للرتبيــة عــىل القيــم واملبــادئ ليــس عــىل 

مســتوى املدرســة فحســب بــل يف كل نواحــي احليــاة، 
ونظــرًا لفاعليتــه الكبــرية يف تعديــل الســلوك والتوجيــه 
ــة  ــاء صبغ ــني يف إضف ــن الرتبوي ــري م ــتخدمه كث فيس
غــري مبــارشة للقيــم املجتمعيــة وبنــاء أدوات االتصــال 
ــرى  ــات األخ ــه واملجتمع ــرد وجمتمع ــني الف ــال ب الفع
ــن.  ــري معل ــي غ ــج خف ــمي وبمنه ــري رس ــلوب غ بأس
ويتجســد ذلــك يف العــرص احلــارض مــن خــالل قدرتــه 
ــري  ــة كث ــة، ملواجه ــدى الطلب ــة ل ــم رقمي ــاء قي ــىل بن ع
مــن التحديــات التــي تواجههــم يف إدراكهــم ووعيهــم 
وممارســتهم  التكنولوجــي،  الرقمــي  العــامل  بقيــم 
لتلــك القيــم الرقميــة ليحافــظ املجتمــع عــىل متاســكه 
ــه  ــىل قيم ــه ع ــرد في ــظ الف ــني، وليحاف ــه الرص وبنائ
ومعتقداتــه اإلســالمية التــي تضمــن لــه العيــش 
بســالم وأمــان يف عــامل متغــري، وحيــاول التصــور 
مؤسســات  أدوار  بــني  التكامــل  حيقــق  أن  احلــايل 
الرتبيــة والتعليــم كاجلامعــات واملــدارس ومؤسســات 
املجتمــع األخــرى كالقطاعــات األمنيــة ودور الرعايــة 
ــا  ــة ...وغريه ــر الدعوي ــاجد واملناب ــة، واملس االجتامعي
ممــن يعملــون معــًا لبنــاء إنســان العــرص احلــارض 
وحيرســون املجتمعــات وحيموهنــا مــن تأثــري متغــريات 

ــرص.  الع
أهداف التصور 

ــم  ــام حيك ــار ع ــع إط ــايل إىل وض ــور احل ــدف التص هي
كثــريًا مــن املامرســات الرتبويــة والتعليميــة يف إكســاب 
القيــم الرقميــة وفــق متطلبــات املنهــج اخلفــي، وذلــك 

مــن خــالل حتقيــق مــا يــيل: -
حتديــد أدوار مؤسســات التعليــم واملجتمــع املــدين . 1

ــاملة  ــة الش ــة التكاملي ــق التنمي ــرى يف حتقي األخ
ــع. للمجتم

متكــني طــالب وطالبــات التعليــم العــام واجلامعي . 2
مــن اكتســاب القيــم الرقميــة بشــكل غــري مبارش.

وضــع برامــج وأنشــطة للمنهــج اخلفــي يف التعليم . 3
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غــري املبــارش لشــباب الوطن.
تنميــة القيــم الرقميــة لــدى الطــالب والطالبــات . ٤

وفــق منهــج غــري رســمي.
التعليميــة . 5 املؤسســات  ممارســات  بــني  الربــط 

وبــني  املختلفــة  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
.2٠3٠ رؤيــة  حتقيــق  متطلبــات 

منطلقات التصور: 
   ينطلق التصور ممن املرتكزات واألسس التالية:

ــعودية 2٠3٠ . 1 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــوي  ــع حي ــاء جمتم ــه إىل بن ــت التوج ــي تضمن الت
الــذي  الراســخة  القيــم  حمــور  خــالل  مــن 
يســتهدف تعزيــز القيــم اإلســالمية بواســطة:

تعزيز قيم الوسطية والتسامح• 
تعزيز قيم االتقان واالنضباط• 
تعزيز قيم العدالة والشفافية• 
تعزيز قيم العزيمة واملثابرة.• 

ــعودية 2٠3٠ . 2 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
ــوي  ــع حي ــاء جمتم ــه إىل بن ــت التوج ــي تضمن الت
الــذي  الراســخة  القيــم  حمــور  خــالل  مــن 

يســتهدف تعزيــز اهلويــة الوطنيــة بواســطة:
ــامء •  ــز االنت ــة وتعزي ــم الوطني ــادئ والقي غــرس املب

ــي. الوطن
املحافظــة عــىل تــراث اململكــة اإلســالمي والعريب • 

ــف به. ــي والتعري والوطن
العناية باللغة العربية.• 

ــعودية 2٠3٠ . 3 ــة الس ــة العربي ــة اململك ــة رؤي وثيق
التــي تضمنــت التوجــه إىل بنــاء وطــن طمــوح من 
خــالل حمــور املواطنــة املســؤولة الــذي يســتهدف 
رفــع مســتوى حتمــل املواطــن للمســؤولية بحيــث:

نتحمل املسؤولية يف حياتنا.• 
نتحمل املسؤولية يف أعاملنا.• 
نتحمل املسؤولية يف جمتمعنا.• 

العربيــة . ٤ باململكــة  الرقمــي  التحــول  برنامــج 
أنظمــة  تبنــي  يســتهدف  الــذي  الســعودية 
وتفعيــل  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
معلومــايت  جمتمــع  إىل  للوصــول  اســتخدامها 
ــاء  ــامم ببن ــتدعي االهت ــا يس ــي؛ مم ــاد رقم واقتص
منظومــة قيــم رقميــة فاعلــة للشــباب الســعودي. 

يمثــل املنهــج اخلفــي أســلوبًا تعليميــًا غــري مبــارش . 5
ــري  ــة غ ــه بطريق ــم من ــن التعل ــراد م ــن األف يمّك

ــارشة. مب
ُيعــد االنفتــاح الثقــايف واالجتامعــي الــذي تعيشــه . 6

املجتمعــات بفعــل املســتحدثات التكنولوجيــة 
ــا. ــم وتعهده ــة القي ــاًم لدراس ــؤرشًا مه م

أصبحــت األجهــزة واألدوات الرقميــة شــائعة . 7
ــعودي. ــع الس ــراد املجتم ــدى أف ــتخدام ل االس

مربرات التصور:
    يمكــن حتديــد املــربرات التــي متثــل نــواة التصــّور يف 

النقــاط التاليــة:
أصبحــت التقنيــات الرقميــة يف هــذا العــرص • 

مكونــًا أساســيًا مــن مكونــات احليــاة ومل تعــد مــن 
ــا. ــتغناء عنه ــن االس ــال يمك ــايل ف ــا، وبالت كاملياهت

ســتتأثر •  ـ  شــك  أدنــى  دون  ـ  الناشــئة  قيــم 
والرقميــة  واحلضاريــة  الثقافيــة  باملســتجدات 

خاصــة. بصفــة 
ــذي •  ــن ال ــًا، لك ــره إجيابي ــُد يف ظاه ــر ُيَع ــذا التأث ه

خيشــى منــه أن يغلــب التأثــري الســلبي عــىل األثــر 
اإلجيــايب؛ فالطلبــة - خاصــة املراهقــني - يف كثــري 
مــن األحيــان يســتخدمون التقنيــة يف جمــاالت 
الرتفيــه ومتابعــة املشــاهري وآخــر الصيحــات 
جوانــب  مــن  وغريهــا   ... األوقــات  وهــدر 

االســتخدام الســلبي. 
حتــى يف حــال االفــرتاض بــأن تأثــري التقنيــة • 

ــايل  ــة خــري مــن العــالج وبالت ــإن الوقاي إجيــايب؛ ف
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فمــرشوع التصــور ســيكون فاعــاًل يف تكويــن 
ــي  ــالب والت ــدى الط ــدة ل ــة اجلي ــة القيمي املناع
حتميهــم ـ بــإذن اهلل ـــمن االنحــراف خلــف مزالق 

ــا.  ــلبي هل ــف الس ــة والتوظي التقني
التقنيــات احلديثــة تســاعد كثــريًا يف اختصــار • 

ــا  ــال توظيفه ــال يف ح ــر امل ــد وتوف ــت واجله الوق
ــث  ــم والبح ــم والتعل ــات التعلي ــًا يف عملي إجيابي

ــي.  العلم
ــتجاب •  ــذي اس ــداين ال ــث املي ــج البح ــري نتائ تش

لــه )111٤( طالبــًا وطالبــة مــن مراحــل التعليــم 
املتوســطة والثانويــة واجلامعيــة؛ إىل عــدد مــن 
النتائــج التــي تكســب بنــاء التصــور أمهيــة خاصــة 

مــن أمههــا:
انخفــاض درجــات وعــي الطــالب يف أغلــب  —

القيــم الرقميــة مقارنــة بدرجــات املامرســة - رغــم 
ــتدعي  ــة تس ــس - إذا أن املامرس ــع العك إن املتوق
ــىل أن  ــري ع ــا يش ــة - مم ــم املامرس ــي أوالً ث الوع
ــري  ــار نظ ــىل إط ــتند ع ــالب ال تس ــة الط ممارس
قــوي أو منهجيــة علميــة وقــد ٌيعــزى ذلــك 
لضعــف الربامــج التوعويــة واألنشــطة التعليميــة 

ــي.  ــي التقن ــة للوع املخصص
حصلــت قيمــة )تكويــن صداقــات متنوعــة عــرب  —

ــة  ــي يف منظوم ــة وع ــل درج ــىل أق ــت( ع اإلنرتن
يدعــو  ممــا   ،)2.59( بمتوســط  ككل؛  القيــم 
إىل أمهيــة إجيــاد الربامــج واملامرســات املناســبة 
للعنايــة هبــذه القيمــة لتصبــح مهــارة ملــا هلــا مــن 
ــع  ــة للمجتم ــورة املضيئ ــم الص ــل يف رس دور فاع
الســعودي والقيــم األخالقيــة والدينيــة التــي 
ــات  ــن صداق ــتدعي تكوي ــي تس ــا والت ــىل هب يتح
ــامل.  ــف دول الع ــن خمتل ــران م ــع األق ــة م ناضج

حصلــت قيمتــي )البحــث العلمــي املفيــد يف  —
الفضــاء الرقمــي(، و)التفكــري النقــدي الفاحــص( 
عــىل درجــات منخفضــة عــن باقــي عنــارص 

)2.65(؛  بمتوســط  ككل؛  القيــم  منظومــة 
ــل  ــاد جي ــوم يف إجي ــس الي ــم تتناف ــث إن األم حي
حيســن البحــث العلمــي ويســتطيع التعلــم بذاتــه، 
املعــريف  نمــوه  ســبيل  يف  ذلــك  كل  ويوظــف 

واملهــاري واألخالقــي، وهنضــة جمتمعــه.
كــام إن تســلح املتعلمــني بمهــارات التفكــري الناقــد  —

رضورة ملحــة لتعاملهــم مــع العــامل الرقمــي 
ــىل  ــرف ع ــىل التع ــدرة ع ــرية، والق ــاءة وبص بكف
ــم  ــن الك ــئ م ــب واخلاط ــار والصائ ــع والض الناف
ــة  ــوات اإللكرتوني ــرب القن ــق ع ــايت املتدف املعلوم
ــة  ــو إىل أمهي ــا يدع ــة؛ مم ــة ورسيع ــورة مذهل بص
للعنايــة  املناســبة  واملامرســات  الربامــج  إجيــاد 

ــام. ــني وصقله ــني القيمت هبات
تشــري نتائــج البحــث امليــداين الــذي اســتجاب لــه • 

)٤5٠( معلــم/ة وويل أمــر مــن مــدن وحمافظــات 
خمتلفــة؛ إىل عــدد مــن النتائــج التــي تكســب بنــاء 

التصــور أمهيــة خاصــة مــن أمههــا:
وجــود اختــالف بــني إجابــات الطــالب أنفســهم  —

وإجابــات واملعلمــني وأوليــاء األمــور حــول 
الرقميــة  للقيــم  الطلبــة  ممارســات  درجــات 
ــبة  ــات بنس ــدين املامرس ــج إىل ت ــري النتائ ــث تش حي
ــاء األمــور ممــا  ــة مــن وجهــة املعلمــني وأولي ملفت
ــد  ــا ق ــًا مل ــور تالفي ــع التص ــة وض ــري إىل أمهي يش
ــة يف وضــع الدرجــة  يكــون مــن عــدم دقــة الطلب
الصحيحــة للمامرســات القيميــة وألن وجهــة 
نظــر املعلمــني وأوليــاء األمــور ممــا يعتــد بــه 
ــر  ــون أكث ــد يك ــا ق ــاالت ومم ــذه احل ــل ه يف مث

مصداقيــة وموضوعيــة. 
هنــاك تــدين يف درجــات ممارســات الطــالب  —

للقيــم الرقميــة )الّدينّيــة( و)الفكريــة( عــن باقــي 
جمــاالت القيــم الرقميــة، وحيــث إن القيــم الدينيــة 
حتتــل أمهيــة بالغــة يف حيــاة املجتمعــات فــإن تــدين 
هــذه القيــم يعــد مــؤرشًا خطــريًا جديــر بالدراســة 
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ــم  ــدين القي ــإن ت ــر ف ــب آخ ــن جان ــامم. م واالهت
ــابقه  ــن س ــورة ع ــة وخط ــل أمهي ــة ال يق الفكري
املنحرفــة  لألفــكار  يؤســس  ذلــك  إن  حيــث 
الســيئة  والســلوكيات  اإلرهابيــة  وكذلــك 

واملامرســات الســلبية. 
تشــري نتائــج البحــث االســتقرائي الذي اســتجاب • 

لــه 3٠ خبــريًا مــن رتــب علميــة متعــددة؛ إىل عــدد 
ــة  ــور أمهي ــاء التص ــب بن ــي تكس ــج الت ــن النتائ م

خاصــة مــن أمههــا:
ــز  — ــة وفاعليــة توظيــف املنهــج اخلفــي يف تعزي أمهي

وبنــاء منظومــة القيــم الرقميــة. 
ــف  — ــل لتوظي ــاك )5( مداخ ــج أن هن ــت النتائ بين

ــا  ــة، مجيعه ــم الرقمي ــز القي ــي يف تعزي ــج اخلف املنه
حتقــق ذلــك بدرجــة عاليــة، وتــأيت عــىل الرتتيــب 

ــايل: ــازيل الت التن
 مدخل املواطنة يف العامل الرقمي.. 1
مدخل االتصال يف العامل الرقمي.. 2
مدخل التعليم يف العامل الرقمي.. 3
مدخل القدوة يف العامل الرقمي.. ٤
مدخل اإلبداع والريادة يف العامل الرقمي. . 5

ــؤرشات - •  ــن امل ــددًا م ــاك ع ــج أن هن ــت النتائ بين
املندرجــة حتــت تلــك املداخــل - يمكــن أن يــؤدي 
توظيفهــا إىل تعزيــز القيــم الرقميــة بدرجــات 

ــايل: ــازيل الت ــب التن ــىل الرتتي ــأيت ع ــة، وت مرتفع
 إبــراز الصــورة املرشقــة لتعاليــم وســامحة الديــن . 1

اإلســالمي.
التوعيــة بخطــورة اإلدالء بــأي معلومــات أو نــرش . 2

وســائط تــر باألمــن الوطنــي.
تشجيع احلوار والنقاش العلمي بني املتعلمني.. 3
ــوار . ٤ ــال يف احل ــال الفع ــارات االتص ــف مه توظي

ــادل. ــرتام املتب ــىل االح ــي ع ــادف املبن اهل
الوعــي بأســاليب التصــدي ألي ســلوك غــري . 5

ــرب  ــن ع ــن اآلخري ــه م ــرض ل ــد يتع ــي ق أخالق

الفضــاء الرقمــي.
الدفاع عن مكتسبات الوطن.. 6
ــرتوين . 7 ــاب إلك ــات أي حس ــراءة رشوط وحيثي ق

ــا. ــة عليه ــل املوافق قب
حتمــل املســؤولية الشــخصية حيــال أي ســلوك أو . 8

تعامــل يف الفضــاء الرقمــي.
ــات •  ــج وتوصي ــة لنتائ ــور كرتمج ــذا التص ــأيت ه ي

كدراســة  الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد 
ومحــد  واألمحــدي)2٠15(،  القصــري)2٠12(، 
ــارت إىل  ــي أش ــرين )2٠2٠(؛ الت )1٤39(، والق
ــني  ــي يف حتس ــج اخلف ــاًل للمنه ــاك دورًا فاع أن هن
ــلوك  ــكيل الس ــاء وتش ــة، ويف بن ــة التعليمي العملي
واملهــارات والقيــم واالجتاهــات اإلنســانية بشــكل 

ــام. ع
ــة  ــج الدراس ــىل نتائ ــاء ع ــبق وبن ــا س ــىل م ــًا ع  تأسيس
ــرات  ــرى واملؤمت ــات األخ ــة، والدراس ــة احلالي امليداني
ذات العالقــة فــإن الــرشوع يف صياغــة مثــل هــذا 
التصــور يعــد مــن األمهيــة بمــكان ملــا تكتســبه القيــم 
مــن مكانــة عظمــى يف بنــاء املجتمعــات املتقدمــة 

ــي. ــيل والعامل ــتويني املح ــىل املس ــدة ع والرائ
متطلبات التصور: 

ــان  ــن الباحث ــه، يستحس ــور أهداف ــق التص ــى حيق    حت
مــا يــيل:

ــة . 1 ــن اخلط ــور ضم ــج التص ــادرات وبرام ــي مب تبن
ــك. ــق ذل ــن أن حتق ــي يمك ــات الت ــة للقطاع العام

بنــاء وثيقــة رشاكــة جمتمعيــة بــني مؤسســات . 2
املجتمــع املــدين.

للربامــج . 3 زمنيــة  خطــة  وضــع  عــىل  العمــل 
للتنفيــذ. واألنشــطة 

بنــاء قياســات أداء ملتابعــة التنفيــذ ومــؤرشات . ٤
ــا. ــاس أثره ــج وقي ــة الربام ــن فاعلي ــق م للتحق

اجلهات ذات العالقة بتنفيذ التصور
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إمارة املنطقة.. 1
القطاعات األمنية.. 2
املــدارس واجلامعــات . 3 التعليــم ممثلــة يف  وزارة 

التدريبيــة. واملعاهــد 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف ممثلــة يف . ٤

ــاجد. املس
وزارة اإلعالم ممثلة يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون.. 5
األندية املحلية وجلان التنمية االجتامعية.. 6

املبادرات والربامج التي يقرتحها التصور
ــات  ــا مؤسس ــوم هب ــي تق ــة الت ــادرات التنفيذي أوالً: املب

ــم: التعلي
ــة . 1 اســتحداث أنشــطة مدرســية عــن القيــم الرقمي

ــة. ــة االبتدائي ــاض األطفــال واملرحل ــة ري يف مرحل
ختصيــص اإلذاعــة املدرســية للحديــث عــن القيــم . 2

. قمية لر ا
مفاهيــم . 3 تعــزز  طالبيــة  مســابقات  تصميــم 

الطــالب وممارســاهتم حــول القيــم الرقميــة، 
واالقتصاديــة. والعامليــة  واالجتامعيــة  الدينيــة 

التوعية بأرضار األلعاب اإللكرتونية.. ٤
لطــالب . 5 تعليميــة  تروحييــة  برامــج  تصميــم 

املبكــرة. الصفــوف 
ــرات . 6 ــاالت ومذك ــة مق ــالب بكتاب ــف الط تكلي

مــع  اإلنســاين  والتواصــل  احلــوار  آداب  عــن 
اآلخــر يف العــامل الرقمــي.

إعداد اجلدول املدرس الرقمي.. 7
ــوق . 8 ــن حق ــوث ع ــداد بح ــالب بإع ــف الط يكل

ــي. ــامل الرقم ــة يف الع املواطن
املعارض املدرسية الرقمية.. 9

ــاجد  ــا املس ــوم هب ــي تق ــة الت ــادرات التنفيذي ــًا: املب ثاني
واملنابــر الدعويــة واألرسة:

ختصيــص خطبــة اجلمعــة للحديــث عــن بنــاء قيــم . 1
ــي  ــامل الرقم ــهم يف الع الشــباب ورضورة تأسيس

عــىل القيــم الصحيحــة.
ــرق . 2 ــجد يف ط ــع املس ــراد جمتم ــم دورات ألف تقدي

ــارص. ــي املع ــامل الرقم ــات الع ــة حتدي مواجه
ــي . 3 ــامل الرقم ــة يف الع ــم الوطني ــر القي ــراز مظاه إب

ــاجد. ــامت املس ــدوات وكل ــرب الن ع
ختصيــص بعــض برامــج اإلذاعــة العامــة للمنطقــة . ٤

للتحــدث عــن العــامل الرقمــي ومتطلبــات احليــاة 
فيــه بســالم وأمــان.

وفــق . 5 االجتامعــي  الدينــي  اخلطــاب  إقامــة 
الرقمــي. العــرص  يف  التعايــش  متطلبــات 

التوعيــة غــري املبــارشة بالقيــم اإلســالمية يف العــامل . 6
. قمي لر ا

ــامل . 7 ــع الع ــة م ــالمية املتعايش ــامذج اإلس ــراز الن إب
ــي. الرقم

إبراز أمهية اهلوية الثقافية لألمة.. 8
متثــل القــدوة احلقيقيــة يف التعامــل الرقمــي داخــل . 9

األرسة.
صياغــة ضوابــط وقوانــني أرسية لالســتخدام . 1٠

الفاعــل للتقنيــة املنزليــة وااللتــزام هبــا.
توفــري برامــج األمــان واحلاميــة األرسيــة . 11

للطفــل.
ــة يف . 12 ــة املثالي ــامذج الرتبوي ــة بالن رضب األمثل

ــي.  ــل الرقم التعام
ــالم  ــا اإلع ــوم هب ــي يق ــة الت ــادرات التنفيذي ــًا: املب ثالث

ــمي: ــري الرس ــمي وغ ــموع الرس ــي واملس املرئ
الرقمــي . 1 العــامل  عــن  تلفزيونيــة  برامــج  بــث 

العــرص. هــذا  يف  اآلمنــة  احليــاة  ومتطلبــات 
املختصــني . 2 مــع  واللقــاءات  النــدوات  إقامــة 

واملفكريــن والتقنيــني للحديــث عــن العــرص 
الرقمــي.

تســجيل لقــاءات تلفزيونيــة مــع طــالب وطالبات . 3
معرضــني للخطــر، ممــن كانــت هلــم ســابق جتارب 
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غــري جيــدة يف العــامل الرقمي.
إبــراز النــامذج الرتبويــة القــادرة عــىل التكيــف مــع . ٤

متغــريات العــامل الرقمــي.
ــىل . 5 ــز ع ــال للرتكي ــج األطف ــن برام ــتفادة م االس

ــة  ــة يف العــامل الرقمــي كاللغــة العربي ــم احليوي القي
ــامح  ــن والتس ــع اآلخري ــش م ــة، والتعاي والوطني
مــع النفــس والغــري، واأللعــاب اإللكرتونيــة 

ومســاوئها.
تبنــي برامــج أطفــال كرتونيــة لتعزيــز القيــم . 6

والفكريــة  واالجتامعيــة  الدينيــة  الرقميــة 
. حييــة و لرت ا و

تلفزيونيــة . 7 واســتطالعات  مقابــالت  إقامــة 
املختلفــة. الرقميــة  القيــم  لتعزيــز  لألطفــال 

وضــع ضوابــط لالســتخدام اإلجيــايب للتقنيــة . 8
ــتقرام(  ــوك- انس ــس ب ــات- تويرت-في ــاب ش )الن

ــن. ــخاص املؤثري ــل األش ــن قب م
رابعــًا: املبــادرات التنفيذيــة التــي يقــوم هبــا القطاعــات 

األمنيــة:
توعيــة اجليــل باملامرســات اخلاطئــة عنــد اســتخدام . 1

اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعي.
ــا . 2 ــن ضحاي ــارض ع ــورة ومع ــر مص ــداد تقاري إع

ــي. ــزاز الرقم االبت
األمنيــة . 3 للقطاعــات  الصــارم  الــدور  إبــراز 

للتعامــل مــع اخلارجــني عــن القانــون عــن طريــق 
الوســائل املختلفــة.

توعيــة األجيــال بأدوارهــم جتــاه الوطــن ومقدراته . ٤
والــذود عنــه عــرب الواقــع الرقمي.

االســتفادة مــن الشاشــات اإلعالنيــة يف الشــوارع . 5
إلبــراز أمهيــة التمســك بالقيــم الرقميــة والتحذيــر 
مــن مضــار عــدم االلتــزام هبــا عــىل الوطــن 

ــرد. ــع والف واملجتم
يف . 6 إرشــادية  حمــارضات  إقامــة  يف  املشــاركة 

واجلامعــات. املــدارس 
ختصيــص برامــج توعويــة لالنعكاســات الســلبية . 7

للتعامــل غــري الراشــد يف العــامل الرقمــي كالتفاعل 
وجرائــم  الرقميــة-  املخــدرات  قضايــا:  مــع 

ــي. ــان الرقم ــت- واإلدم اإلنرتن
نتائج البحث 

تتلخص نتائج البحث فيام ييل:
ــدى . 1 ــه ل ــالب فإن ــتجابات الط ــج اس ــًا لنتائ وفق

"عــايل"  وممارســة  وعــي  درجــات  الطــالب 
ــاور  ــع املح ــت مجي ــث حقق ــة؛ حي ــم الرقمي للقي
ــة(،  ــطات بدرجات)عالي ــبعة متوس ــية الس الرئيس
كــام حققــت مجيــع القيــم املتفرعــة منهــا درجــات 

ــًا. ــة مع ــي واملامرس ــي الوع ــة( يف جانب )عالي
وأوليــاء . 2 املعلمــني  اســتجابات  لنتائــج  وفقــًا 

األمــور فــإن القيــم الرقميــة الوطنيــة كانــت لــدى 
بمتوســط )٤٤,2(،  "عاليــة"  بدرجــة  الطــالب 
ــم  ــة، والقي ــة الرتفيهي ــم الرقمي ــت القي ــام كان في
ــة،  ــة االقتصادي ــم الرقمي ــة، والقي ــة العاملي الرقمي
والقيــم الرقميــة االجتامعيــة، والقيــم الرقميــة 
ــدى  ــرة ل ــة متوف ــة الديني ــم الرقمي ــة، والقي الفكري
الطــالب بدرجــة متوســطة، بمتوســطات )2,16(، 
و)2,13(، و)2,1٠(، و)2,٠9(، و)1,99(، و)1,98( 

ــوايل. ــىل الت ع
أن املداخــل الرئيســية اخلمســة واملداخــل الفرعيــة . 3

ــج  ــف املنه ــبة لتوظي ــد مناس ــا تع ــة حتته املندرج
اخلفــي يف إكســاب املتعلمــني القيــم املثــىل يف العــامل 
الرقمــي مــن وجهــة نظــر خــرباء الرتبيــة والتعليــم 
حيــث جــاءت مجيعهــا بدرجــة عاليــة عــدا مدخــل 
ــبته  ــد جــاءت مناس ــة( فق ــات املختلف ــم اللغ )تعل

بدرجــة متوســطة. 
أن . ٤ يمكــن  متعــددة  عامليــة  جتــارب  هنــاك  أن 

يســتفاد منهــا يف بنــاء منظومــة القيــم الرقميــة وتــم 
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صدرر  للقيم
  م

سلوكك  ووتقو$مهھ  
  ددعائم  توجيهھ  اال

  ااملدااررسس  وواا89امعاتت

  ااألمنية  

  ااإلعالمية

  أأبحاثث  -ددووررااتت    –ااألIشطة  ااملدررسية  ااملتنوعة"  مسابقاتت  

OPة  نحو  االعالم  االرقTااملعاررضض  ااملدررسية  ااملوج  

  ميةلقيم  االرقااملماررساتت  ااملدررسية  االضمنية  غYZ  ااملباشرةة  للتوعية  با

̂ي  ررقOP  غYZ  مباشر  للتعليم   تبOa  من`_  سلو

  مقاطع  bعليمية  ووفيديوcاتت  bعليمية  غYZ  مباشرةة

  االلواائح  ووااألنظمة  االصاررمة

  االتوعية  ااملنظمة  بمشارركة  ااإلعالمم  ووااملدررااسس  وواا89امعاتت

  ااملعاررضض  ااألمنية  لpqايا  ااالستخداامم  االسلOm  للتقنية

  ااp9وااررااتت  ووااللقاءءااتت  .

  ااإلعالمية  االوررقية  وواالرقميةااااp9مالتت  

  إإبراازز  االنماذذجج  وواالقدووااتت  االTاددفة

  OPموااطن  ررق  

تت  مجتمعية  ل|Yبية  االقيم  ووفق  ااملن`_  ااz9في
  عمليا

تت
  اا~zرجا

  االنتائج

Ä9صا    OPتنفيذ  موااطن  ررق  ÉÑ  ٢٠٣٠ررؤؤ$ة  ااململكة    فاعل      موااطن  ررقOP    يحتاجج  ووÉã    ووتوجيهھ  ووتقو$م

ااملنطلقاتت  
̂ائز   وواالر

لديèيةاالثواابت  اا   االعاددااتت  وواالتقاليد  ااإلسالمية  

OPمتطلباتت  االعصر  االرق  

٢٠٣٠ووثيقة  ررؤؤ$ة  ااململكة     

  آآررااءء  ااYëz9ااءء   االثوررةة  االتكنولوجية  االرااìعة

  مصاددرر  االقيم  ااملث,+  

االقانونن  االوطOa  وواالقانونن  االدووÉï  –االلواائح  ووااألنظمة    –ااألبحاثث  االعلمية    –االسنة  االنبو$ة    –االقرآآنن  االكر$م     

ووااملنابراالدعو$ةااملساجد     
  خطب  اا89معة  غYZ  ااملباشرةة.

  إإبراازز  االقدووااتت  من  االصاZp9نن.

  االYëاامج  ااإلذذااعية  االتوعو$ة

  االندووااتت  وواالدووررااتت  ل|Yبية  ااالتجاcاتت  

  تدفق  االقيم  االرقمية

  مدخالتت  تنمية  االقيم  االرقمية

  االتجارربب  االعاملية

لخخفي في العالم الرقممي وف< الممدخخل الممننظوممي"ننمموذج قّران والقرنني " الننمموذج الممججتتممعي لتتطبب+قات الممننهج ا  

ووااالبتöاررمتطلباتت  ااإلبدااعع     
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االســتفادة منهــا يف بنــاء التصــور احلــايل للدراســة، 
ــرتالية،  ــة، واألس ــة، والكندي ــة: األمريكي كالتجرب
وبعــض  املرصيــة،  والتجربــة  والســنغافورية، 

ــة. ــارب املحلي التج
تــم التوصــل إىل بنــاء تصــور للقيــم الرقميــة . 5

يف العــامل الرقمــي مــن خــالل املنهــج اخلفــي 
املنظومــي. املدخــل  وفــق  املتعــددة  وممارســاهتا 

توصيات البحث:
يويص البحث بام ييل:

أن يتــم العمــل عــىل تعزيــز إدراك الطــالب وتنمية . 1
ــة  ــات الرقمي ــع التقني ــل م ــرق التعام ــم بط وعيه

بآليــات متنوعــة.
ودعــم . 2 بمتابعــة  يقومــوا  أن  الوالديــن  عــىل 

ممارســات أبنائهــم يف التعامــل مــع القيــم الرقميــة 
كطريقــة للتعايــش الســليم وحتقيــق الســالمة 

والفاعليــة هلــا.
أن تتبنــى وزارة التعليــم وثيقــة القيــم الرقميــة . 3

ــامل  ــة يف الع ــم الرقمي ــع القي ــل م ــلوب للتعام كأس
ــي.  الرقم

ــة يف . ٤ ــم الرقمي ــني القي ــم بتضم ــوم وزارة التعلي تق
أنشــطة املــدارس واملامرســات التعليميــة غــري 

ــة. املنهجي
ــة يف . 5 ــات املختلف ــة والقطاع ــات األمني ــوم اجله تق

ــم  ــف بالقي ــة والتثقي ــا يف التوعي ــع بدوره املجتم
ــة. ــة املتنوع الرقمي

ــلوك . 6 ــج للس ــاء منه ــم إنش ــى وزارة التعلي أن تتبن
ــي  ــامل الرقم ــالق يف الع ــم واألخ ــالق للقي واألخ
ويتضمــن جمــاالت القيــم الرقميــة التــي تــم 
حتديدهــا )القيــم الرقميــة الدينيــة- القيــم الرقميــة 
الفكريــة- القيــم الرقميــة العامليــة- القيــم الرقميــة 
ــا(. ــة الرتفيهية...وغريه ــم الرقمي ــة- القي االجتامعي

أن تتبنــى إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة إنشــاء . 7

وحــدة خمتصــة بتقويــم القيــم الرقميــة للمجتمــع 
ــدة  ــوىل الوح ــايل وتت ــور احل ــى التص ــي، وتتبن املك
ــم  ــز القي ــة لتعزي ــات املعني ــع القطاع ــيق م التنس

ــي. ــع املك ــاء املجتم ــدى أبن ــة ل الرقمي
مقرتحات البحث:  

يقرتح البحث ما ييل:
ــتوى . 1 ــىل مس ــة ع ــة احلالي ــة للدراس ــة مماثل دراس

املناطــق التعليميــة املختلفــة.
ــة يف . 2 ــم الرقمي ــة القي ــن فاعلي ــة ع ــة متقدم دراس

ــة. ــني املتكامل ــخصية املتعلم ــو ش نم
ــة . 3 ــم الرقمي ــر اتقــان الطــالب للقي دراســة عــن أث

ــدراس. ــم ال ــتوى حتصيله ــن مس يف حتس
املــدارس . ٤ قــادة  ممارســة  واقــع  عــن  دراســة 

واملعلمــني وأئمــة املســاجد وقــادة القطاعــات 
األمنيــة واملؤثريــن يف املجتمــع للمنهــج اخلفــي يف 
جمتمعــات العمــل وانعكاســات ذلــك عىل ســلوك 

ــعودي.  ــباب الس الش
دراســة عــن القــدوات البــارزة يف املجتمــع ومــدى . 5

تأثريهــا يف نمــو الســلوك الرقمــي ألبنــاء املجتمــع.
املراجع بالعربية:

القيــم . 1 العينــني، عــيل خليــل. )1988(.  أبــو 
مكتبــة  املنــورة:  املدينــة  والرتبيــة.  اإلســالمية 

حلبــي. إبراهيــم 
برنامــج . 2 فاعليــة   .)2٠15( مريــم.  األمحــدي، 

ــه  ــي وحتليل ــج اخلف ــوم املنه ــة مفه ــرتح يف تنمي مق
وتوظيفــه لــدى معلــامت املرحلــة املتوســطة. جملــة 

ــة، 1٠)3(. ــوم الرتبوي ــة للعل ــة طيب جامع
األشــقر، أيمــن حممــود. )2٠17(. القيــم الرتبويــة . 3

الفلســطينية  الرياضيــات  كتــب  يف  املتضمنــة 
للصفــوف )1-٤(. مؤمتــر كليــة الرتبيــة األول 
بجامعــة فلســطني املوســوم بـــ: القيــم يف املجتمــع 
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ــى. ــة األق ــات، جامع ــع وحتدي ــطيني - واق الفلس
ــة. . ٤ ــة الرقمي آل حزيمــي، آمــال. )1٤٤1(. املواطن

 https://cutt.us/2pj9K

دور . 5  .)2٠18( نــور.  إســليم،  األغــا،  أمــرية، 
مواقــع التواصــل االجتامعــي يف تعزيــز القيــم 
ــطينية  ــات الفلس ــة اجلامع ــدى طلب ــة ل االجتامعي

وســبل تطويــره، جامعــة القــدس.
ــم اإلســالمية . 6 أمــني احلــق، حممــد. )2٠12(. القي

ــة  ــة دراس ــع. جمل ــىل املجتم ــا ع ــم وآثاره يف التعلي
ــد  ــيتاغونغ. املجل ــة ش ــالمية العاملي ــة اإلس اجلامع

التاســع ديســمرب 2٠12م )ص 335-3٤٤ ).
اجلــزاز، هالــة حســن بــن ســعد. )2٠1٤م(، . 7

ــة  ــم املواطن ــرس قي ــة يف غ ــة الرتبوي دور املؤسس
ــة  ــات عربي ــة دراس ــرتح، جمل ــور مق ــة: تص الرقمي
الرتبويــني  رابطــة  النفــس،  وعلــم  الرتبيــة  يف 

.)56( العــرب، 
اجلــالد، ماجــد. )2٠٠7(. تعلــم القيــم وتعليمها. . 8

تصــور نظــري وتطبيقــي لطرائــق واســرتاتيجيات 
تدريــس القيــم. دار املســرية للنــرش والتوزيــع 

ــة )ط.2(. والطباع
اخلفــي . 9 املنهــج  دور   .)1٤39( حامــد.  محــد، 

يف تعزيــز املســؤولية األخالقيــة. جملــة جامعــة 
القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم. الســنة الثالثــة. 

.19٠-153  ،)5(
اجلامعــة . 1٠ دور   .)2٠2٠( حممــد.  اخلطيــب، 

ــة لــدى  ــز قيــم االنتــامء واملواطن يف ترســيخ وتعزي
طلبتهــا يف ضــوء التغــريات الثقافيــة ومســتجدات 
ــي، )2٠(. ــرش العلم ــة للن ــة العربي ــرص. املجل الع

ــة . 11 ــيل. )2٠16(. املواطن ــال ع ــان، مج الدهش
العــرص  يف  العربيــة  للرتبيــة  مدخــاًل  الرقميــة 
ــاين. ــل الث ــر، )5(، الفص ــد وتنوي ــة نق ــي، جمل الرقم

تاريــخ . 12 2٠3٠)بــدون  اململكــة  رؤيــة 

متــت   .2٠3٠ رؤيــة  ماهــي  النــرش(. 
 1٤٤2/1٠6 بتاريــخ  املوقــع  زيــارة 
/h t t p s : / / w w w. v i s i o n 2 0 3 0 . g o v. s a

الراشــد، خولــة رســمي. )2٠2٠(. مــدى . 13
امتــالك طلبــة اجلامعــات األردنيــة احلكوميــة 
العربيــة  املجلــة  الرقميــة.  املواطنــة  مهــارات 
للعلــوم والنــرش لألبحــاث- العلــوم الرتبويــة 

.)1٤)٠ والنفســية، 
القيــم . 1٤  .)2٠12( بوعطيعــط.  ســفيان، 

ــا  ــي وعالقته ــري االجتامع ــل التغ ــخصية يف ظ الش
غــري  دكتــوراة  ]رســالة  املهنــي.  بالتوافــق 
منشــورة[. كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة. 

اجلزائــر. منتــوري.  جامعــة 
روان، . 15 الفلــوح،  روان،  الســليحات، 

والرسحــان، خالــد. )2٠18(. درجــة الوعــي 
مرحلــة  لــدى  الرقميــة  املواطنــة  بمفهــوم 
البكالوريــوس يف كليــة العلــوم الرتبويــة باجلامعــة 
األردنيــة. مؤمتــر كليــة العلــوم الرتبيــة "التعليــم يف 
الوطــن العــريب نحــو نظــام تعليمــي متميــز. جملــة 

.)3(٤5 الرتبويــة،  العلــوم 
أثــر . 16  .)2٠17( منيــزل.  ممــدوح  الرشعــة، 

اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل 
ــة  ــدى عين ــة ل ــة واألخالقي ــم الديني ــة القي منظوم
مــن طلبــة اجلامعــة اهلاشــمية يف األردن. جملــة 
ــق 8،  ــة، ٤٤)٤(، ملح ــوم الرتبوي ــات العل دراس

ــة ــة األردني اجلامع
صربينــة، حديــدان، أســامء، خالــد. )2٠18(. . 17

االقتصــاد الرقمــي واســتهالك القيــم الغربيــة 
ــول  ــث ح ــي الثال ــى الوطن ــباب. امللتق ــدى الش ل
املســتهلك واالقتصــاد الرقمــي. املركــز اجلامعــي 

ــة. ــوف- ميل ــظ بوالص عبداحلفي
عبدالرمحــن ، نجــالء، عــيل، هيــام. )2٠2٠(. . 18
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ــم  ــز قي ــول يف تعزي ــف املحم ــات اهلات دور تطبيق
ــة لــدى طالــب وطالبــات بعــض  ــة الرقمي املواطن
ــة  ــة". املجل ــة ميداني ــة "دراس ــات املرصي اجلامع
جامعــة  األطفــال.  ريــاض  لكليــة  العلميــة 

.1٤92-1٤79،  )17( بورســعيد، 
عبدربــه، عبــري. الســفياين، صاحلــه. الرفاعي، . 19

ــا  ــود، رش ــد املقص ــاب. وعب ــد، رح ــاء. حمم دع
املحمــول  اهلاتــف  تطبيقــات  دور   .)2٠2٠(
ــب  ــدى طال ــة ل ــة الرقمي ــم املواطن ــز قي يف تعزي
ــة  ــة "دراس ــات املرصي ــض اجلامع ــات بع وطالب
ميدانيــة". جملــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، جامعــة 

 .)6٠( املنصــورة، 
عبدربــه، عبــري، الســفياين، صاحلــة، الرفاعي، . 2٠

تصــور   .)2٠2٠( رحــاب.  وحممــد،  دعــاء، 
ــة  ــة واهلوي ــة الرقمي ــم املواطن ــز قي ــرتح لتعزي مق
ــاد  ــة االبع ــا ثالثي ــتخدام تكنولوجي ــة باس الوطني
ــامت.  ــر املعل ــه نظ ــن وجه ــة م ــال الروض ألطف
جملــة بحــوث الرتبيــة النوعيــة، جامعــة املنصــورة، 

.)6٠(
ــي . 21 ــج اخلف ــزة.)2٠٠6(. املنه ــزاوي. فائ الع

البحــوث  الرتبويــة. جملــة  فلســفته وتطبيقاتــه 
الرتبويــة والنفســية. جامعــة بغــداد. العــددان 

ص٤8-69  والعــارش.  التاســع 
العفيصــان، عبــد الرمحــن. )2٠٠6(. أثــر . 22

التحــول يف القيــم الشــخصية واألرسيــة عــىل 
ــم العنــف  الســلوك العنيــف لــدى مرتكبــي جرائ
ــري  ــرة غ ــاض. مذك ــة الري ــباب يف مدين ــن الش م

منشــورة. الريــاض، 37.
ــج . 23 ــاء برنام ــد. )1٤37ه(. بن ــدي، ماج الغام

ــة  ــة الثانوي ــب املرحل ــة لطال ــم الزاه ــة قي يف تنمي
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــث باململك ــرر احلدي يف مق
]رســالة دكتــوراة غــري منشــورة[، جامعــة اإلمــام 

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
ــج . 2٤ ــود. )1998م(. املنه ــم حمم ــه، إبراهي فالت

املســترت ودوره يف العمليــة الرتبويــة يف املدرســة 
ــادر. ــع هب ــة. مطاب االبتدائي

ــة . 25 ــم الديني ــان. )1999(. القي ــي، نوره فهم
االجتامعيــة.  اخلدمــة  منظــور  مــن  للشــباب 

.1٠1 احلديــث،  اجلامعــي  املكتــب 
أمــل ســفر. )2٠18(. مــدى . 26 القحطــاين، 

ــات  ــرر تقني ــة يف مق ــة الرقمي ــم املواطن ــن قي تضم
التعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. 
ــة  ــات الرتبوي ــالمية للدراس ــة اإلس ــة اجلامع جمل

والنفســية. 1)26(.
ــف . 27 ــيل. )2٠2٠(. توظي ــن اهلل ع ــرين، يع الق

ــدى  ــة ل ــة القيمي ــز املنظوم ــي يف تعزي ــج اخلف املنه
"نمــوذج  العــايل  التعليــم  وطالبــات  طــالب 
ــات".  ــج الرياضي ــه يف مناه ــة تطبيق ــرتح كيفي مق
جملــة جامعــة امللــك عبــد العزيــز: اآلداب والعلوم 

.293-261 االنســانية،28)2(، 
ــي . 28 ــج اخلف ــيم. )2٠12(. املنه ــري، وس القص

لــدى  واجلامليــة  األخالقيــة  بالقيــم  وعالقتــه 
ــة  ــاس يف اجلمهوري ــع األس ــف الراب ــذ الص تالمي
ــة  ــة الرتبي ــح بكلي ــة الفت ــورية. جمل ــة الس العربي

.356-3٤٠  ،)5٠( الســورية،  باجلامعــة 
ــتوى . 29 ــامل. )2٠18م(، مس ــادة ك ــروس، غ حم

باململكــة  األطفــال  ريــاض  معلمــي  معرفــة 
العربيــة الســعودية بأبعــاد املواطنــة الرقميــة. جملــة 
البحــث العلمــي يف الرتبيــة، جامعــة عــني شــمس، 
كليــة البنــات لــآداب والعلــوم والرتبيــة، )19(، 

ــس. ــزء اخلام اجل
ــرار. . 3٠ ــم الق ــي ودع ــل اإلحصائ ــز التحلي مرك

للشــباب  العاملــي  اليــوم  تقريــر   .)2٠2٠(
لإلحصــاء. العامــة  اهليئــة   .2٠2٠ الســعودي 
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مركــز التميــز يف التعليم والتعلــم. )2٠18م(. . 31
جتــارب دوليــة يف التعليــم القائــم عــىل الكفايــات، 
tqryr_lkfyt_-_9_bryl. .ــعود ــك س ــة املل جامع

(pdf (ksu.edu.sa

ــعث )2٠17(. . 32 ــرم، ش ــروان، أك ــرصي، م امل
مســتوى املواطنــة الرقميــة لــدى عينــة مــن طلبــة 
جامعــة فلســطني مــن وجهــة نظرهــم. جملــة 

.2٠٠-167،)11(3 فلســطني،  جامعــة 
)2٠19م(، . 33 حممــد،  حممــود  مهــا  ناجــي، 

املواطنــة الرقميــة ومــدى الوعــي هبــا لــدى طلبــة 
ــة  ــات بجامع ــق واملعلوم ــات والوثائ ــم املكتب قس
ــة  ــة العلمي ــافية، املجل ــة استكش ــيوط: دراس أس
جامعــة  واملعلومــات،  والوثائــق  للمكتبــات 

اآلداب،1)2(. كليــة  القاهــرة، 
احلضــارة . 3٤  .)1981( قيــس  النــوري. 

والبحــث  العــايل  التعليــم  وزارة  والشــخصية. 
.69  )2( العــراق1  العلمــي. 

وثيقــة رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية . 35
2٠3٠)بــدون تاريــخ(. متــت الزيــارة بتاريــخ 
https://www.vision2030.)  .1٤٤2/٠6/15

.(gov.sa/ar/node/381
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د.ميساء هاشم زامل الرشيف 
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك بقسم العلوم الرتبوية يف كلية 

الرتبية بالزلفي يف جامعة املجمعة 
1442هـ/ 2021م

   ملخص البحث  
مطالب  توافر  درجة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
الطبيعية،  العلوم  من:)منهج  كل  يف  الالزمة  املعزز  الواقع 
معلمي  نظر  وجهة  من  التعليمية(  البيئة  املتعلم،  املعلم، 
الزلفي،  بمحافظة  الثانوية  املرحلة  يف  العلوم  ومعلامت 
استجابات  بني  اإلحصائّية  الداللة  ذات  الفروق  وكذلك 
باختالف  املعزز  الواقع  توافر مطالب  الدراسة حول  عينة 

املتغريات التالية )العمر، اخلربة، الدورات التدريبية(.
       ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام املنهج الوصفي، 
وإعداد استبانة طبقت عىل عينة قوامها )51( معلاًم ومعلمة 
من معلمي ومعلامت العلوم وذلك خالل الفصل الدراس 

الثاين من العام )1٤٤2-1٤٤1هـ(. 
النتائج ما ييل: أن درجة توافر مطالب         كان من أبرز 
املعلم،  )املنهج،  من:  كل  يف  توافرها  الالزم  املعزز  الواقع 
بني  متفاوتة  بدرجات  جاءت  التعليمية(  البيئة  املتعلم، 
جدًا،  وضعيفة  وضعيفة،  ومتوسطة،  وعالية،  جدًا،  عالية 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  كام 
استجابات عينة الدراسة حول املطالب الالزم توافرها يف 
التعليمية( لصالح  البيئة  املتعلم،  كل من: )املنهج، املعلم، 
ذوي  ولصالح   ،)3٠  -25( سنًا  األقل  العمرية  الفئة 
اخلربة األكثر من )1٠( سنوات، ولصالح ذوي الدورات 

التدريبية األكثر من )1٠( دورات.
       ويف ضوء النتائج السابقة تم وضع بعض التوصيات 
الّدراسة  حّددهتا  اّلتي  املطالب  بتوظيف  االهتامم  منها: 
بتخصصاهتا  الّطبيعّية،  العلوم  مناهج  وتطوير  بناء،  يف 

Abstract
The study aimed at identifying the degree of 
availability of the required Augmented Reality 
demands in each of: (the natural science curric-
ulum, the teacher, the learner, the educational 
environment) from the perspective of science 
teachers at the secondary level in Zulfi Gover-
norate, as well as the statistically significant dif-
ferences between the responses of the study sam-
ple about the availability of Augmented Reality 
demands according to the following variables 
(age, experience, training courses). To achieve 
these goals, the descriptive approach was used, 
and a questionnaire was prepared and applied 
to a sample of (51) male and female teachers 
during the second semester of the year (1442-
1441 AH). The most prominent results were as 
follows: The degree of availability of the Aug-
mented Reality demands that are required to be 
available in each of: (curriculum, teacher, learn-
er, educational environment) came in varying 
degrees as “very high, high, medium, weak, and 
very weak), and there are statistical significant 
differences between the average responses of 
the study sample about the demands that must be 
met in each of: (curriculum, teacher, learner, ed-
ucational environment) in favor of the younger 
age group (25-30), and for those with more than 
(10) years of experience, and to those with more 
training courses out of (10) courses. In light of 
the previous results, some recommendations 

مطالب استخدام الواقع المعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر 
معلمي ومعلمات العلوم بالمرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

https://doi.org/10.56760/RLKM4413

Dr Maysaa Hashem Zamil Al-Shareef
Associate Professor of Curricula and Teaching Sciences 

Department of Educational Sciences, College of Education 
in Zulfi, Majmaah University

Email: m.alshareef@mu.edu.sa

Demands of Using Augmented Reality to Teach Science from the Perspective of 
Science Teachers at the Secondary Stage in Zulfi Governorate



17٤

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

واملتعلمني  املعلمني  مهارات  تنمية  عىل  العمل  املختلفة، 
يف استخدام الواقع املعزز، وتأهيلهم لذلك بورش العمل 
التي  الّتعليمّية  البيئة  بتهيئة  واالهتامم  التدريبية،  والربامج 
املستلزمات  كافة  وتوفري  املعزز،  الواقع  تنفيذ  عىل  تعني 

واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك.
أثر  إجراء دراسة جتريبية حول  الدراسة:         واقرتحت 
عىل  الطبيعية  العلوم  تدريس  يف  املعزز  الواقع  استخدام 
التقنية،  هذه  نحو  اجّتاهاهتم  وعىل  املتعّلمني،  حتصيل 
يف  املعزز  الواقع  تقنية  استخدام  معوقات  حول  وأخرى 

تدريس العلوم الّطبيعّية يف املراحل املختلفة.
الكلامت املفتاحية: 

الواقع املعزز، تدريس العلوم، املرحلة الثانوية.

were made, including: interest in employing 
the demands identified by the study in building 
and developing natural science curricula, with 
its various disciplines, working on developing 
the skills of teachers and learners in the use of 
Augmented Reality, and qualifying them for 
this in workshops and training programs, and 
drawing attention to creating the educational 
environment to implement Augmented Reality, 
and provide all the necessary requirements and 
capabilities. The study suggested conducting an 
empirical study on the effect of using Augment-
ed Reality in teaching natural sciences on learn-
ers’ achievement and their attitudes towards this 
technology, and another one on the obstacles 
ahead of using Augmented Reality technology 
in teaching natural sciences at different stages.

Keywords:
Augmented Reality, Traching Science, High 
School 

مقدمة:
        يشــهد العــرص احلــايل انفجــارًا معلوماتيــًا متزايــدًا 
وثــورة تكنولوجيــة رقميــة هائلــة؛ ونتيجــة لذلــك كان 
لزامــًا عــىل النظــام التعليمــي مواكبــة هــذه التطــورات 
ــىل  ــادرة ع ــزة ق ــة متمي ــات تعليمي ــول إىل خمرج للوص

مواجهــة التغــريات املتالحقــة والتكيــف معهــا. 
ــة يف  ــرة اهلائل ــريات الطف ــذه التغ ــرز ه ــل أب         ولع
والوســائط  الصناعيــة،  األقــامر  تكنولوجيــا  جمــال 
املتعــددة، والتعلــم اإللكــرتوين، والتــي نشــأت يف 
ظالهلــا تقنيــة الواقــع املعــزز والــذي يعتــرب مــن أهــم 
ــة  ــتخدم يف كاف ــي تس ــة الت ــتحدثات التكنولوجي املس

ــم. ــم والتعل ــال التعلي ــيام جم ــاالت الس املج
       وتعتــرب تقنيــة الواقــع املعــزز مــن أهــم االجتاهــات 
ــج  ــىل دم ــل ع ــث تعم ــا حي ــتقبلية يف التكنولوجي املس
الواقــع احلقيقــي بالواقــع االفــرتايض عــن طريــق 

ــرصي  ــات إىل اإلدراك الب ــن املعلوم ــة م ــة طبق إضاف
لإلنســان متكنــه مــن رؤيــة الواقــع احلقيقــي مدموجــًا 
ــي  ــزة الت ــتخدام األجه ــززه باس ــات تع ــه معلوم مع

ــيني، 2٠1٤(. ــذه التقنية)احلس ــدم ه خت
ــة  ــة والبيئ         فهــي جتمــع بــني املعلومــات االفرتاضي
ــالل  ــن خ ــم م ــدى املتعل ــزز اإلدراك ل ــة، ويع احلقيقي
ــس  ــمع واللم ــل الس ــة مث ــن حاس ــر م ــتخدام أكث اس

.(Liang,2015,p 219 والرؤيــة( 
       وظهــرت تكنولوجيــا الواقــع املعزز بعــد تكنولوجيا 
ــىل  ــا ع ــذه التكنولوجي ــوم ه ــرتايض، وتق ــع االف الواق
تعديــل الواقــع احلقيقــي بإضافــة عنــارص رقميــة 
هبــدف حتســني إدراك املتعلــم، وعــىل هــذا فإهنــا 
ــريا  ــي: كام ــة وه ــارص رئيس ــع عن ــىل أرب ــتمل ع تش
املســتهدفة، عالمــات وهــي  املعلومــات  اللتقــاط 
املعلومــات املســتهدفة، أجهــزة اهلاتــف وتســتخدم 
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لتخزيــن ومعاجلــة املعلومــات، وأخــريًا املحتــوى 
Abd Majid, Mohammed &Sulaim-)  الرقمــي

(an,2015,p112

        ومتتــاز تقنيــة الواقــع املعــزز بعــدد مــن املميــزات 
منهــا: قدرهتــا عــىل تشــجيع التعلــم احلركــي، وتدعيــم 
التعلــم بمجموعــة كبــرية مــن عنــارص التعلــم الرقميــة 
التــي تســاعد عــىل دمــج املتعلمــني يف عمليــة التعلــم، 
Diaza, Hin-) ــم ــو التعل ــم نح ــن دافعيته ــد م  وتزي

(capieb &Morenoc,2015,p206

        كــام تســمح تقنيــة الواقــع املعــزز بتطويــر الكتــب 
الدراســية التقليديــة مــن خــالل إضافــة عنــارص 
رســومية متنوعــة مثــل الفيديوهــات التعليميــة أو 
الصــور أو األصــوات أو حتــى العنارص ثالثيــة األبعاد، 
ــة التعلــم  ممــا يســاعد املتعلــم عــىل االنغــامس يف عملي
ــة  ــادة دافعي ــة، وزي ــة التعليمي ــداف العملي ــق أه وحتقي
.(Coimbra, Cardoso& Maceus, 2015)  التعلــم
 Serio, Ibanez,&)ويوضــح ســريو وايبانز وكلــوز        
بيئــة  هــو  املعــزز  الواقــع  )أن   Kloos,2013,p587

خصبــة جــدًا وغنيــة للتعلــم التفاعــيل املتكامــل، 
ــا  ــم كل م ــر للمتعل ــرتايض يوف ــع االف ــث أن الواق حي
حيتاجــه ليتعلــم شــيئًا جديــدًا أو يصنــع فكــرة جديــدة، 
كــام يتيــح للمتعلــم فرصــة التخيــل وبنــاء التصــورات 
دون عوائــق لوجســتية، ثــم تطبيــق هــذه األفــكار 
والتصــورات عندمــا تصبــح جاهــزة للتنفيــذ احلقيقــي 

ــي. ــت حقيق يف وق
        ويعــد التعليــم بتقنيــة الواقــع املعــزز أحــد احللــول 
احلديثــة لعــالج امللــل والرتابــة يف التعليــم التقليــدي، 
حيــث تزيــد مــن التفاعــل واحلــوار، وتنمــي مســتوى 
ــة  ــالل تقني ــن خ ــة م ــاهد الطلب ــث يش اإلدراك؛ حي
ــور ذات  ــات وص ــات ورشوح ــزز فيديوه ــع املع الواق
ــدًا  ــي مزي ــف التعليم ــي املوق ــا يعط ــة مم ــاد ثالثي أبع
ــاوين،  ــم التع ــزز التعل ــاط ويع ــة والنش ــن الديناميكي م
االنتبــاه  وجــذب  الدافعيــة  زيــادة  عــىل  ويعمــل 

)قشــطة، 2٠18، ص 3(.
الدراســات كدراســة          وخلصــت كثــري مــن 
ــكان )2٠16(،  ــثري والعبي ــيني )2٠1٤(، والش احلس
ــرية  ــدرة الكب ــعد )2٠17( إىل الق ــف وآل مس والرشي
ــة  ــه يف العملي ــر ب ــة أن تؤث ــذه التقني ــن هل ــي يمك الت
التعليميــة منهــا: إرشاك الطلبــة يف العمليــة التعليميــة، 
ومســاعدة املعلمــني عــىل العــرض والــرشح، وســهولة 
اســتيعاب املعلومــات، وردود الفعــل اإلجيابيــة للطلبــة 

ــم. ــي لدهي ــل العلم ــادة التحصي وزي
        ودلــت نتائــج العديــد من الدراســات التــي تناولت 
ــس  ــزز يف التدري ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــة اس فاعلي
عــىل أن توظيفهــا يســاعد املتعلمــني عــىل اإلبــداع 
والتفكــري وزيــادة التحصيــل، كــام أوصــت العديــد من 
ــرت  ــد أن ظه ــم بع ــتخدامها يف التعلي ــات باس الدراس
نتائجهــا اإلجيابيــة كدراســة مشــتهي )2٠16(، وأمحــد 
)2٠17(، وجرجــس )2٠17(، والدهــاس)2٠17(، 
وجــودة)21٠8( والتــي أثبتــت فاعليــة الواقــع املعــزز 

عــىل تنميــة التفكــري واالجتاهــات. 
مشكلة الدراسة:

        نظــرًا ألمهيــة التقنيــة وتطبيقاهتــا، ودورهــا الفاعــل 
ــث؛  ــه احلدي ــج بمفهوم ــارص املنه ــة عن ــر كاف يف تطوي
فقــد تعاقبــت العديد مــن التطــورات واملســتحدثات يف 
ــي،  ــوب التعليم ــدءًا باحلاس ــم، ب ــات التعلي ــال تقني جم
والفيديــو التفاعــيل، والتلفزيــون التعليمي، والوســائط 
ــبكة  ــرت ش ــة، إىل أن ظه ــامر الصناعي ــددة، واألق املتع
االنرتنــت؛ والتــي  تعــد مــن أهــم التطــورات العلميــة 
التــي ســـــــامهت يف ظهــور العديــد مــن االجتاهــات 
احلديثــة يف جمــال تقنيــات التعليــم مثــل: التعليــم 
ــال،  ــم النق ــد، والتعلي ــن بع ــم ع ــرتوين، والتعلي االلك
واجلامعــة االفرتاضيــة، والواقــع االفــرتايض) أبــو 

حكمــة، 2٠18: ص 6(.
ــا يف  ــالل خربهت ــن خ ــة م ــت الباحث ــد الحظ        وق
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جمــال التدريــس عــدم وجود قــدرة عاليــة يف اســتخدام 
وســائل وطــرق التدريــس التكنولوجيــة؛ األمــر الــذي 
انعكــس عــىل التحصيــل الــدراس والتفكــري اإلبداعي 
لــدى الطلبــة، إذ كان االعتــامد بشــكل كبــري عــىل طرق 
ــًا ال  ــي غالب ــة والت ــس التقليدي ــرتاتيجيات التدري واس
ــوم،  ــس العل ــق يف تدري ــة والتطبي ــني النظري ــط ب ترب
ــة، وهــذا  وتبعــث امللــل والروتــني، وتضعــف الدافعي
الواقــع امللمــوس أثبتتــه دراســة الدليمــي )2٠2٠، ص 

ــرت: ــث أظه ص 22-23( حي
ــل •  ــتوى التحصي ــدين يف مس ــود ت ــىل وج 83% ع

ــية.  ــررات الدراس ــض املق ــس بع ــدراس يف تدري ال
يســتخدمون •  واملعلــامت  املعلمــني  مــن   %91

التدريــس.  عمليــة  يف  التقليديــة  الطــرق 
83% مــن املعلمــني واملعلــامت ال يســتخدمون • 

األجهــزة الذكيــة والتطبيقــات التكنولوجيــة.
ــم •  ــت لدهي ــامت ليس ــني واملعل ــن املعلم 1٠٠% م

أســاليب  ألن  املعــزز  الواقــع  بتقنيــة  معرفــة 
ــة دون  ــاليب التقليدي ــي األس ــة ه ــس املتبع التدري
ربــط النظريــة بالتطبيــق، األمــر الــذي مل يعــد 
كافيــًا لتلبيــة متطلبــات العمليــة التعليميــة الســيام 
مــع التطــور العلمــي والتكنولوجــي الذي يشــهده 

ــات. ــال واملعلوم ــال االتص ــامل يف جم الع
        كــام دعــت دراســة أمحــد )2٠17( إىل رضورة 
يف  املعــزز  الواقــع  تكنولوجيــا  توظيــف  تعميــم 
ورضورة  التعليميــة،  املراحــل  ملختلــف  التدريــس 
ــزز. ــع املع ــات الواق ــج تطبيق ــر برام ــامم بتطوي االهت
كيــب  مــن  كل  دراســة  وتوصلــت          
Ren- )ورنــري (& Rampolla,2012 Kipp) الورامبــو
ner,2014) إىل إمكانيــة اســتخدام الواقــع املعــزز يف 

التدريــس، ويتضمــن املــواد التعليميــة التفاعليــة، 
والصــوت   والفيديوهــات  املتحركــة،  والرســوم 

املحمولــة.   األجهــزة  باســتخدام  والصــورة 
        بينــام أشــارت دراســة كل مــن الغامــدي )1٤29( 

وبــن ســحيم )1٤33(، إىل قلــة يف أعــامل الطلبــة التــي 
يمكــن أن توصــف بأهنــا أعــامل إبداعيــة، إذ يعد ضعف 
ــم  ــد أه ــي أح ــري اإلبداع ــارات التفك ــم مله امتالكه
األســباب وراء هــذه املشــكلة وغالبــًا مــا تكــون طــرق 
التدريــس التقليديــة ســببًا يف تــدين امللــكات اإلبداعيــة، 
وضعــف االســتعانة باملســتحدثات التكنولوجيــة التــي 
ــن  ــد م ــم وتزي ــد انتباهه ــادة وتش ــة يف امل ــب الطلب حتب

عمــق تفكريهــم.
ــع  ــة م ــات متوافق ــذه الدراس ــاءت ه ــه ج         وعلي
ــة  ــة لذلــك كان مــن الــروري معرف توقعــات الباحث
متطلبــات اســتخدام الواقــع املعــزز يف عمليــة التدريس 
حيــث متحــورت مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس 

التــايل:
مــا مطالــب اســتخدام الواقــع املعــزز لتدريــس العلــوم 
ــة  ــوم املرحل ــامت العل ــي ومعل ــر معلم ــة نظ ــن وجه م

ــة بمحافظــة الزلفــي؟ الثانوي
وتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق تســاؤالت 

الدراســة التاليــة:
س1/ مــا درجــة توافــر مطالب الواقــع املعــزز الالزمة 
يف كل من:)منهــج العلــوم الطبيعيــة، املعلــم، املتعلــم، 
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

العلــوم يف املرحلــة الثانويــة بمحافظــة الزلفــي؟
ــني  ــة ب ــة إحصائّي ــروق ذات دالل ــد ف س2/ هــل توج
ــر  ــول تواف ــوم ح ــامت العل ــي ومعل ــتجابات معلم اس
ــة  ــريات التالي ــالف املتغ ــزز باخت ــع املع ــب الواق مطال

ــة(؟ ــدورات التدريبي ــربة، ال ــر، اخل )العم
أهداف الدراسة:

التعــرف عــىل درجــة توافــر مطالــب الواقــع . 1
العلــوم  من:)منهــج  كل  يف  الالزمــة  املعــزز 
الطبيعيــة، املعلــم، املتعلــم، البيئــة التعليميــة( مــن 
وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت العلــوم يف املرحلــة 

ــي. ــة الزلف ــة بمحافظ الثانوي
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ــة . 2 ــة اإلحصائّي ــروق ذات الدالل ــن الف ــف ع الكش
بــني اســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم حــول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز باختــالف املتغريات 

التاليــة )العمــر، اخلــربة، الــدورات التدريبيــة(.
أمهية الدراسة:

األمهية النظرية: وتكمن يف اآليت:أ. 
مواكبــة االجتاهــات العامليــة احلديثــة التــي شــكلت • 

ــا يف  ــم ودجمه ــة التعلي ــال تقني ــاًم يف جم ــدًى مه ص
ــرز  ــا ألب ــالل توظيفه ــن خ ــة م ــة التعليمي العملي
ــزز. ــع املع ــة الواق ــة كتقني ــتحدثات التكولوجي املس

انســجامها مــع مــرشوع تطويــر املناهــج الدراســية • 
بــام فيهــا مناهــج العلــوم، والــذي نــادت بــه 
وزارة التعليــم مؤّخــًرا لتطويــر الّتعليــم، ومســايرة 
مطالــب الّتنميــة االقتصادّيــة، واالجتامعّيــة يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
الربــط بــني اجلانــب النظــري واجلانــب التطبيقــي • 

يف عمليــة تدريــس العلــوم باســتخدام التكنولوجيا 
والتقنيــات احلديثــة.

األمهيــة التطبيقيــة: وتكمــن يف نتائجهــا وتوصياهتا ب. 
والتــي تســهم يف إفــادة كل من: 

ــالل •  ــن خ ــس: م ــة التدري ــاء هيئ ــني وأعض املعلم
الوســائل  باســتخدام  التعليــم  وتطويــر  دعــم 

املتقدمــة. التكنولوجيــة 
الباحثــني يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس: مــن • 

ــات  ــات واملقرتح ــض التوصي ــم بع ــالل تقدي خ
ودراســات  لبحــوث  جمــاالً  تفتــح  قــد  التــي 
مســتقبلية لتطويــر املامرســات التدريســية مــن 

ــة. ــات احلديث ــالل التقني خ
ــم •  ــم وتعل ــة تعلي ــري بيئ ــالل توف ــن خ ــة: م الطلب

فاعلــة ومالئمــة لقدراهتــم وإمكانياهتــم، وتطويــر 
ــذايت.  ــم ال ــم يف التعل مهاراهت

حدود الدراسة: 

ــىل •  ــرف ع ــددت يف التع ــة: حت ــدود املوضوعي احل
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــر مطال ــدى تواف م
ــة  ــج، والبيئ ــم، واملنه ــم، واملتعل ــن: املعل يف كل م

ــة. التعليمي
احلــدود البرشيــة: تــم تطبيــق الدراســة عــىل عينــة • 

ــوم يف  ــامت العل ــي ومعل ــن معلم ــا)51( م قوامه
ــة بمحافظــة الزلفــي. ــة الثانوي املرحل

ــة •  ــق أدوات الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود الزماني احل
ــام )1٤٤2- ــن الع ــاين م ــدراس الث ــل ال يف الفص

1٤٤1هـ(. 
احلــدود املكانيــة: مــدارس التعليــم العــام الثانويــة • 

بمحافظــة الزلفــي. 
مصطلحات الدراسة:

:Augmented Reality الواقع املعزز
        يعرفــه جــون (Joan,2015,p8) بأنــه:" طريقــة 
ــة يف العــامل  ــة فعلي ــارشة لبيئ ــارشة وغــري مب عــرض مب
ــالل  ــن خ ــا م ــادة عنارصه ــم زي ــث يت ــي، حي الواقع
ــر  ــطة الكمبيوت ــاؤها بواس ــم إنش ــية يت ــالت حس مدخ
أو اهلاتــف املحمــول مثــل الصــوت أو الفيديــو أو 

ــي". ــامل احلقيق ــي الع ــومات حتاك الرس
        ويعــرف إجرائيــًا بأنــه: اســتخدام طــرق ووســائل 
قائمــة عــىل األجهــزة الذكيــة تعمــل عــىل دمــج العــامل 
احلقيقــي مــع الوســائط الرقميــة والتقنيــات املختلفــة.
Augmented Reality De- ــزز ــع املع ــب الواق  مطال

:mands

       تعــّرف إجرائًيــا بأهنــا: املقومــات األساســية الالزمة 
ــا يف  ــب توفره ــي جي ــزز، والت ــع املع ــتخدام الواق الس
منظومــة التدريــس )منهــج العلــوم الطبيعيــة، واملعلــم، 
واملتعلــم، والبيئــة التعليميــة( لتجعــل املتعلمــني أكثــر 
تفاعــاًل مــع العــامل احلقيقــي وحتســن مــن عمليــة 

ــم. ــيس لدهي اإلدراك احل
اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
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مفهوم الواقع املعزز:
       اكتســبت تقنيــة الواقــع املعــزز يف اآلونــة األخــرية 
أمهيــة كبــرية مــن الباحثــني، وبمراجعــة األدبيــات نجد 
الكثــري مــن املصطلحــات املرادفــة هلــذا املفهــوم منهــا: 
ــاف،  ــع املض ــة، الواق ــة املدجم ــج، احلقيق ــع املدم الواق
الواقــع املزيــد، ويعــود اختــالف األلفــاظ إىل اختــالف 
طبيعــة الرتمجــة، ويعــد مفهــوم الواقــع املعــزز أكثرهــا 

اســتخدامًا لــدى الباحثــني واألكاديميــني. 
       ويعــرف مخيــس )2٠15، ص2( تقنيــة الواقــع 
املعــزز بأهنــا: تكنولوجيــا ثالثيــة األبعــاد بــني الواقــع 
ــا  ــل معه ــم التفاع ــرتايض، ويت ــع االف ــي والواق احلقيق
باملهمــة  الفــرد  قيــام  أثنــاء  احلقيقــي  الوقــت  يف 
ــني  ــج ب ــب يدم ــرض مرك ــو ع ــم فه ــن ث ــة وم احلقيقي
املشــهد احلقيقــي الــذي يــراه املســتخدم واملشــهد 
الظاهــري املولــد بالكمبيوتــر الــذي يضاعــف املشــهد 
ــل  ــه يتفاع ــتخدم أن ــعر املس ــة، فيش ــات إضافي بمعلوم
مــع العــامل احلقيقــي وليــس الظاهــري، هبــدف حتســني 

اإلدراك احلــيس للمســتخدم.
       كــام يعرفهــا قشــطة )2٠18، ص1٠( بأهنــا: تقنيــة 
تفاعليــة تشــاركية تزامنيــة بدمــج العــامل احلقيقــي 
بالعــامل االفــرتايض مــن خــالل إســقاط األجســام 
ــة  ــتخدم احلقيقي ــة املس ــة يف بيئ ــات االفرتاضي واملعلوم
ــي  ــع احلقيق ــزز الواق ــة فتع ــات إضافي ــر معلوم لتوف
ــاد  ــة األبع ــة ثالثي ــوم تفاعلي ــور ورس ــوت والص بالص
وفيديوهــات هبــدف تعزيــز اإلدراك احلــيس مما يســاعد 

ــي.   ــوى الرقم ــع املحت ــل م ــىل التفاع ــة ع الطلب
ــم  ــد أه ــزز أح ــع املع ــة الواق ــد تقني ــك تع        ولذل
ــواة  ــورة كن ــوت والص ــمل الص ــي تش ــات الت التطبيق
أساســية يف أســلوب املحــاكاة الــذي يشــكل األســاس 

ــة. ــة الواقعي ــة االفرتاضي ــن البيئ يف تكوي

خصائص تقنية الواقع املعزز:
 (Slijepcevic, 2013, p11 ) ــيفك ــص سليجيبس يلخ

واألمــري )2٠19، ص 155( جمموعــة مــن اخلصائــص 
التــي تتمتــع هبــا تقنيــة الواقــع املعــزز كالتــايل:

ــة •  ــع جمموع ــزز م ــع املع ــتخدام الواق ــجام اس انس
ــة  ــكاين، الرؤي ــل: اإلدراك امل ــات مث ــن النظري م

ــم. ــات التعل ــة، ونظري احلركي
تنــوع اســتخدامات الواقــع املعــزز يف العمليــة • 

التعليميــة.
تعــدد طــرق عــرض الوســائط الرقميــة يف الواقــع • 

املعــزز.
ــز •  ــم وتعزي ــم للتعل ــة وحتفيزه ــاه الطلب ــارة انتب إث

ــم. ــة التعل جترب
ــمع، •  ــة، والس ــة كالرؤي ــن حاس ــر م ــتخدام أكث اس

ــس. واللم
ــالل •  ــن خ ــة م ــة املادي ــع البيئ ــة م ــل الطلب تفاع

املتعــددة. الوســائط  كائنــات 
سد الفجوة بني التعلم العميل والنظري.• 
إجيابية التأثري عىل التحصيل واالختبارات. • 

ويضيــف جــون(joan,2015) جمموعــة مــن اخلصائص 
لتايل: كا

ــياء •  ــىل األش ــة ع ــاطة والفعالي ــة البس ــاء صف إضف
ــة. ــال واحلقيق ــني اخلي ــج ب والدم

ــة •  ــة اإللكرتوني ــادي والبيئ ــع امل ــني الواق ــط ب الرب
ــة. ــه بدق ــه ومتابعت ــن مراقبت ــن يمك ــكل آم بش

برجمــة املحتــوى الثقــايف وفــق معايــري اجلــودة • 
واللوائــح املنصــوص عليهــا. 

ــدات •  ــكان، والتعقي ــان، وامل ــدود الزم ــي ح ختط
ــة. ــة، واإلداري املالي

تقليل التكاليف املالية.• 
مراعاة الفروق الفردية.• 

بينــام يــرى أبــو حكمــة )2٠18، ص 3٠( بعــض 
اخلصائــص املهمــة كالتــايل:

الفرديــة: بمعنــى إتاحــة الفرصــة للطالــب أن • 
ــم بمفــرده؛ ولكــن ضمــن املوقــف اجلمعــي  يتعل
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للتعلــم، وذلــك مــن أجــل مراعــاة الفــروق 
ــة. ــني الطلب ــة ب الفردي

التنــوع: فتقنيــة الواقــع املعــزز حتتــوي عــىل العديد • 
ــارات  ــادر، واخلي ــددة، واملص ــائط املتع ــن الوس م

التعليميــة.
 الكونيــة: بمعنــى إلغــاء القيــود اخلاصــة بالزمــان • 

واملــكان؛ فالطالــب يســتطيع اســتخدام تقنيــة 
الواقــع املعــزز متــى شــاء ويف أي مــكان مــع توفــر 

ــت.   ــة اإلنرتن خدم
اإلتاحــة: فتقنيــة الواقــع املعــزز تتيــح للطلبــة • 

فرصــة احلصــول عــىل البدائــل التعليميــة املقدمــة 
ــبه. ــذي يناس ــت ال ــة يف الوق ــذه التقني ــرب ه ع

مطالب استخدام الواقع املعزز:
أشــار العمــري )1٤3٤، ص ص 3٤-36( إىل جمموعة 

مــن املطالــب كالتايل: 
1- ما يتعلق باملناهج التعليمية:

من حيث بناء وتصميم املناهج بطريقة:
تســمح بتنفيــذ التطبيقــات التقنيــة داخــل الصــف؛ • 

بحيــث تدعــم التعلــم الــذايت، والتعلــم التعــاوين.
ــا •  ــًة بعضه ــة مكّمل ــواّد املختلف ــج امل ــل مناه جتع

البعــض، ومرتابطــًة مــع مناهــج املســتويات اّلتــي 
ــا. تليه

تكــون إلكرتونّيــة وتوفريهــا عــىل مواقــع مصــادر • 
املعلومــات املتاحــة للمتعّلمــني.

متّكــن مــن حتديثهــا بصفــة مســتمرة؛ ليكــون • 
يف  والّتغــريات  األحــداث،  ومتابًعــا  مســايًرا، 

املجتمــع، والّثقافــة، ومــا يؤّثــر فيهــام.
ــم، •  ــرة للمتعل ــة، واملثم ــاركة اإلجيابي ــمح باملش تس

مــع مراعــاة ســامته، وخصائــص نمــّوه، وحاجاته، 
وميولــه.

تســمح باســتخدام أســاليب تقويــم اعتياديــة، • 
وإلكرتونيــة.

2- ما يتعلق باملعلم:
الّتعليــم •  نظــم  تطويــر  بأمهيــة  املعلــم  وعــي 

االعتيــادي.
ــتوى •  ــول للمس ــري، والوص ــة التغي ــة بأمهي القناع

ــادة  ــذايت، واإلف ــر ال ــالل التطوي ــن خ ــل م األفض
ــة. ــات املتاح ــادر املعلوم ــن مص م

قدرتــه عــىل التفاعــل مــع أســاليب، وأنظمــة • 
الواقــع املعــزز.

ــس •  ــاليب الّتدري ــوع يف أس ــارات التن ــه مه امتالك
ــال. الفّع

ــي •  ــرتوين، واّلت ــس اإللك ــارات الّتدري امتالكــه مه
تشــمل اســتخدام األجهــزة التعليميــة، وعــىل 
ــن  ــك م ــه ذل ــام يتضمن ــب اآليل، ب ــها احلاس رأس
شــبكة  مــع  والتعامــل  الربجمّيــات،  تشــغيل 
اإللكرتونّيــة،  املعامــل  وإدارة  اإلنرتنــت، 

االفرتاضّيــة. والفصــول 
بمهــارة، •  اإللكــرتوين  التواصــل  عــىل  قدرتــه 

الالزمــة  اإللكرتونيــة  األدوات  واســتخدامه 
لذلــك.

امتالكــه ملهــارات إدارة الصــف، وتوزيــع املهــام، • 
ــة. وتفعيــل املجموعــات التعليمّي

قدرتــه عــىل اســتخدام وإدارة مصــادر املعلومــات • 
اإللكرتونّيــة.

3- ما يتعلق باملتعلم:
امتالك املتعلم لكل من: 

مهــارات اســتخدام احلاســب اآليل، والتعامــل • 
ــه. مع

تطبيقــات •  وتوظيــف  اســتخدام  مهــارات 
اإللكــرتويّن،  االتصــال  وأدوات  اإلنرتنــت، 

االفرتاضيــة. والفصــول 
الدراســية، •  املقــّررات  يف  البحــث  مهــارات 

واالعتياديــة. اإللكرتونيــة،  بتصميامهتــا 
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املعرفيــة •  املصــادر  يف  البحــث  مهــارات 
واالعتياديــة. اإللكرتونيــة، 

مهارات املشاركة النشطة والتفاعل اإلجيايب.• 
مهارات الّتفكري العليا.• 

4- ما يتعلق بالبيئة التعليمية:
ــزة •  ــة بأجه ــية االعتيادي ــول الّدراس ــز الفص جتهي

تعليميــة متنوعــة -أمّههــا أجهــزة احلاســب اآليّل- 
وربطهــا بنظــام مركــزي عــىل مســتوى املدرســة، 

ــة. ــرة التعليمي والدائ
توفري شبكة إنرتنت ذات رسعة اّتصال عالية.• 
ــبكة •  ــىل ش ــة ع ــرتوينٍّ للمدرس ــع إلك ــاء موق إنش

اإلنرتنــت، وربطــه باملــدارس األخــرى، وبموقــع 
وزارة التعليــم، وباملواقــع الرّتبوّيــة، وبمراكــز، 

ــة. ــات ذات الّصل ــد املعلوم وقواع
إنشــاء مكتبــٍة رقمّيــٍة، وإتاحتهــا للمتعّلمــني، • 

وحتفيزهــم عــىل اســتخدام أوعيتهــا املعرفّيــة.
توفــري مركــز ملصــادر التعلــم، وجتهيزه بالوســائط، • 

ــزة الاّلزمة. واألجه
وإلدارة •  الّتعّلــم،  إلدارة  متطــّورٍة  نظــم  توفــري 

اإللكــرتوين. وللتقييــم  املحتــوى، 
ــري •  ــة، وتوف ــة للمدرس ــول افرتاضي ــم فص تصمي

ــذه  ــني ه ــول املتعلم ــني دخ ــة؛ لتمك ــام رسي أرق
ــتوياهتم. ــية، ومس ــم الدراس ــق مواده ــول، وف الفص

الفرق بن الواقع املعزز والواقع االفرتايض:
       ويفــرق مخيــس )2٠15، ص2( بــني الواقــع املعــزز 
ــع  ــو واق ــرتايض ه ــون االف ــرتايض بك ــع االف والواق
اصطناعــي ثالثــي األبعــاد، مولــد بالكمبيوتــر، يشــري 
إىل اإلحســاس أو األثــر وليــس احلقيقــة، فنشــعر به عن 
طريــق املثــريات احلســية، وال نتفاعــل معــه يف الوقــت 
احلقيقــي، أمــا الواقــع املعــزز فيجمــع بــني االفــرتايض 

واحلقيقــي، ونتفاعــل معــه يف الوقــت احلقيقــي.
 Kulkarni & )ويوضــح كولــكارين ووتاكــول       
Takawale, 2016) أن النقطــة اجلوهريــة يف الفــرق بني 

ــية؛  ــو االنغامس ــرتايض ه ــع االف ــزز والواق ــع املع الواق
فالواقــع االفــرتايض يســتخدم أقنعــة ونظــارات خاصة 
تغمــس املتعلمــني يف التعلــم وحتــاول إقناعهــم بأهنــم 
داخــل واقــع حقيقــي، أمــا الواقــع املعــزز عــىل النقيض 
ــي  ــامل احلقيق ــن الع ــتغني ع ــث ال تس ــك، حي ــن ذل م
ــر لتحســينه بطــرق  ولكــن تســتخدم أجهــزة الكمبيوت

خمتلفــة.
       ويشــري احلســيني )2٠1٤( إىل أن الفــوارق بــني 
الواقــع املعــزز والواقــع االفــرتايض يمكــن توضيحهــا 

ــايل:  ــدول الت يف اجل

الواقع املعززالواقع االفرتايضوجه املقارنة
حيتاج آللية جتمع بني احلقيقي االفرتايض.حماكاة ملشاهد من واقع حقيقي أو ومهيالوصف

يشــعر بعاملــه احلقيقــي مــع بعــض املعلومــات يستخدم العامل االفرتايض وكأنه فعاًل فيهشعور املستخدم
اإلضافيــة املتناســبة مــع واقعــه.

احلقيقة؛ افرتاضية، مصطنعة، ظاهريةمصطلحات إضافية
الواقع؛ خيايل، تصوري.

ــد، الواقــع  احلقيقــة؛ مدجمــة، معــززة، الواقــع املزي
ــاف. املض

أشــكال ثالثيــة األبعــاد، أصــوات، فيديــو، مواقــع بيئة ثالثية األبعاد حتاكي واقعًا ماديًا.املحتوى
تواصــل اجتامعــي ... غريهــا.

حيافظ عىل الشعور بالعامل احلقيقي.احلواس البرصية حتت سيطرة النظام.السيطرة
ــس، العتاد ــازات اللم ــأرة، قف ــال، الف ــزة اإلدخ أجه

هواتف ذكية أو جهاز لوحي أو جهاز حممول.وأجهــزة اإلخــراج، شاشــات، خــوذة الــرأس.
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الواقع املعززالواقع االفرتايضوجه املقارنة
أبرز استخداماته يف 

التعليم
يف  اكتســاهبا  يصعــب  خــربات  الكتســاب 
ــل  ــل مفاع ــول داخ ــي، كالتج ــع احلقيق الواق
ــا. ــرات وغريه ــني املج ــل ب ــووي، أو التنق ن

ــري  ــياء غ ــق واألش ــات واحلقائ ــر للنظري ــم أكث فه
املشــكالت،  وحــل  والعالقــات،  املحسوســة 

وتفســري البيانــات، وفهــم املســائل املعقــدة.
قائد وموجهدور املعلم
مشارك ومتفاعلدور املتعلم

معوقات استخدام تقنية الواقع املعزز يف التدريس:
ــة  ــتخدام تقني ــدة الس ــا العدي ــن املزاي ــم م         بالرغ
ــات  ــن التحدي ــد م ــاك العدي ــزز إال أن هن ــع املع الواق
ــن  ــق كل م ــث اتف ــع حي ــذا الواق ــق ه ــه تطبي تواج
أزمــا)Azuma,2001،ورادي()Radu,2010،ويل(
 Kerawalla et. )وكــرياواال وآخــرون ،(Lee,2012)

ــة:  ــات التالي ــىل الصعوب Al,2006 ) ع

ــع •  ــات الواق ــرباء بتطبيق ــني واخل ــدرة املتخصص ن
ــزز. املع

وجــود مشــاكل تقنيــة متعلقــة بعــدم ظهــور • 
الكائــن الرقمــي بشــكل صحيــح أو حــدوث 

تشــوه بــرصي.
التشــكيك حــول فعاليــة تطبيقــات الواقــع املعــزز • 

مقارنــة بالطــرق التقليديــة.
عدم القناعة الكافية هبذا النوع من التعليم.• 
عجز اإلمكانات املادية.• 
ازدحــام املحتــوى التعليمــي بكــم كبــري مــن • 

املعلومــات.
بعــض •  لــدى  احلاســوبية  املهــارات  ضعــف 

. ملعلمــني ا
 •Alkhamis- ) ــو ــيس ومن ــن اخلمي ــاول كل م روتن

i&Monowar, 2013,p8)، واحلســيني)2٠1٤(، 

ــات منهــا:  أمحــد)2٠17( بعــض الصعوب
املاليــة •  التكلفــة  يف  تتمثــل  ماديــة  صعوبــات 

املرتفعــة، وعــدم توفــر عــدد كبــري مــن األجهــزة 
ــزز. ــع املع ــات الواق ــم تطبيق ــي تدع الت

صعوبــات برشيــة تتمثــل يف نــدرة اخلــرباء وعــدم • 

الواقــع  بتفاصيــل تكنولوجيــا  الــكايف  اإلملــام 
ــم  ــم واملعل ــن املتعل ــل كل م ــدم تفاع ــزز، وع املع

ــات. ــذه التطبيق ــة ه ــام بأمهي وقناعته
صعوبــات فنيــة وتتمثــل يف وجــود أخطــاء يف • 

ــا. ــاءة عمله ــة وكف ــة برسع ــاء متعلق ــة وأخط الربجم
ــة •  ــيني )2٠1٤(، واخلليف ــن احلس ــت كل م وقدم

املقرتحــات  مــن  جمموعــة   )2٠15( والعتيبــي 
ــم  ــزز يف التعلي ــع املع ــة الواق ــن تقني ــتفادة م لالس

ــا: منه
ــد إىل •  ــاب جام ــن كت ــدراس م ــاب ال ــل الكت حتوي

كتــاب تفاعــيل مفعــم باحليويــة مــن خــالل دعمــه 
بمقاطــع فيديوهــات وصــوت وصــور ثالثيــة 

ــاد. األبع
تقديــم حمتــوى تعليمــي تقنــي يتناســب مــع كافــة • 

املســتويات واألعــامر.
يف •  والطلبــة  للمعلمــني  مكثفــة  دورات  عقــد 

ــني  ــن حتس ــد م ــا يزي ــزز مم ــع املع ــات الواق تطبيق
األداء. مســتوى 

الدراسات السابقة:
دراسة الغامدي وقطب)2020(:

ــزز  ــع املع ــة الواق ــن  فاعلي ــف ع ــت إىل الكش        هدف
ــدى  ــد ل ــري الناق ــدراس والتفك ــل ال ــة التحصي يف تنمي
طالبــات املرحلــة الثانويــة يف حمافظــة الدمــام يف اململكة 
ــة الســعودية، واســتخدمت املنهجــني الوصفــي  العربي
وشــبه التجريبــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)٤٤( طالبــة مــن طالبــات الصــف األول الثانــوي تــم 
تقســيمهن إىل جمموعــة ضابطــة)22( طالبــة وجمموعــة 
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يف  الدراســة  أدوات  متثلــت  طالبــة،   جتريبيــة)22( 
اختبــار حتصيــيل، ومقيــاس التفكــري الناقــد، ومقيــاس 
االجتاهاتـــ وتوصلــت الدراســة إىل  وجــود فــروق دالة 
إحصائيــًا بــني متوســطات درجــات طالبــات املجموعة 
التجريبيــة التــي تســتخدم )الواقــع املعــزز( وطالبــات 
)التعليــم  تســتخدم  التــي  الضابطــة  املجموعــة 
ــيل  ــار التحصي ــدي لالختب ــق البع ــدي( يف التطبي التقلي
االجتاهــات  ومقيــاس  الناقــد،  التفكــري  ومقيــاس 
ــة  ــت الدراس ــة، وأوص ــة التجريبي ــح املجموع لصال
ــس  ــزز يف تدري ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــرورة اس ب
ــكل خــاص ومهــارات  مــادة املكتبــة والبحــث بش
التفكــري العليــا املتضمنــة يف املــواد الدراســية املختلفــة 

ــام. ــكل ع بش
دراسة األمري)201٩(:

       هدفــت لتحديــد أثــر اختــالف نمــط عــرض 
مصــورات الواقــع املعــزز يف تنميــة التحصيــل املعــريف 
ــادة  ــازان يف م ــة ج ــة بمنطق ــة الثانوي ــالب املرحل لط
احلاســب اآليل، واســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، 
ومتثلــت األداة يف اختبــار التحصيــل املعــريف، وتكونــت 
ــًا، )3٠( يف املجموعــة  ــة الدراســة مــن )6٠( طالب عين
التجريبيــة، و)3٠( يف املجموعــة الضابطــة، وتوصلــت 
ــة يف  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــج إىل  وج النتائ
ــني  ــريف ب ــل املع ــار التحصي ــدي الختب ــق البع التطبي
متوســطي درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
األوىل التــي درســت باســتخدام نمــط مصــورات 
الواقــع املعــزز ثنائــي األبعــاد،  واملجموعــة التــي 
ــزز  ــع املع ــورات الواق ــط مص ــتخدام نم ــت اس درس
ثالثــي األبعــاد، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــط  ــتخدام نم ــت اس ــي درس ــة الت ــح املجموع لصال
ــت  ــاد، وأوص ــي األبع ــزز ثالث ــع املع ــورات الواق مص
ــة التحصيــل املعــريف لطــالب  الدراســة بــرورة تنمي

ــواد.  ــف امل ــب اآليل وخمتل ــادة احلاس ــة يف م الثانوي

دراسة الطرباق وعسريي)201٩(:
       هدفــــت إلــــى معرفــــة أثــر التدريــــس بتقنيــة 
الواقــــع املعــزز علــــى تنميــة التفكيــــر اإلبداعــي 
ملقــــرر الرتبيــــة الفنيــــة لــــدى طالبــــات الصــف 
ــدت  ــاض، واعتم ــة الريــ ــط بمدينــ األول املتوســ
الدراســة عىل اســــتخدام املنهــــج شــــبه التجريبــــي 
املجموعتيــــن   ذي  التصميــــم  علــــى  املعتمــــد 
الضابطة والتجريبيــــة والتطبيــق القبلــي والبعــدي؛ 
ــي  ــن )58( فــ ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ إذ تكونــ
املجموعــة الضابطــة )29( طالبــة وفــي املجموعــة 
التجريبية)29( طالبة، كمــــا اســــتخدمت الدراســــة 
اختبــــار تورانــــس لقيــــاس التفكيــــر اإلبداعــــي 
الشــــكيل، وبطاقــة تقييم، وقــــد أظهــــرت النتائــــج 
وجــود فــروق يف أداء الطالبــات علــــى مقيــــاس 
التفكيــــر اإلبداعــــي بشــــكل عــــام، وعلــــى 
مهــــارات األصالــــة، والقــــدرة علــــى التفصيــل، 
وعلــــى بطاقــة التقييــم، بينمــا لــــم تتأثــر مهــارة 
ــة بالواقــــع املعــــزز كثيــــرًا،  الطالقــــة واملرونــ
ــام  ــه اهتمــ ــرورة توجيــ ــة بضــ ــت الدراس وأوص
القائميــــن علــى تدريــــس الرتبيــــة الفنيــة بأمهيــة 
االســــتعانة بالواقــــع املعــــزز فــــي تنميــــة تفكيــر 

الطالبــــات اإلبداعــــي.
دراسة قشطة )2018(:

ــر اســتخدام نمطــني للواقــع         هدفــت إىل تقــيص أث
ــي  ــس العلم ــة واحل ــم العلمي ــة املفاهي ــزز يف تنمي املع
ــابع  ــف الس ــات الص ــدى طالب ــوم ل ــث العل يف مبح
ــج  ــىل املنه ــة ع ــدت الدارس ــزة، واعتم ــاس بغ األس
الوصفــي التحليــيل واملنهــج التجريبي، ومتثلــت أدوات 
الدارســة بإعــداد اختبــار للمفاهيــم العلميــة واختبــار 
ــم  ــم قائ ــل معل ــب Layer Augmented ودلي للجوان
ــز  ــق جاه ــزز Element 4D  وتطبي ــع املع ــىل الواق ع
هــو Reality  وتكونــت عينــة الدارســة مــن )58( 
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ــم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية، وبلــغ عــدد  ــة ت طالب
ــة  ــة واملجموع ــة)29( طالب ــة التجريبي ــراد املجموع أف
الضابطــة)29( طالبــة، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات 
ــن  ــات قريناهت ــة ودرج ــة التجريبي ــات املجموع طالب
ــار  ــدي الختب ــق البع ــة يف التطبي ــة الضابط يف املجموع
املعرفيــة  اجلوانــب  والختبــار  العلميــة،  املفاهيــم 
التجريبيــة،  املجموعــة  لصالــح  العلمــي  للحــس 
ــة  ــررات الدراس ــز املق ــرة تعزي ــي فك ــت بتبن وأوص
ــس  ــاليب التدري ــد أس ــزز، كأح ــع املع ــامط للواق بأن
احلديثــة، وإىل رضورة عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــني 
ــة  ــتحدثات التكنولوجي ــتخدام املس ــىل اس لتدريبهــم ع
املفاهيــم  تنميــة  لــدوره يف  املعــزز  الواقــع  ومنهــا 

ــي. ــس العلم ــة واحل العلمي
:)Arbain & Shukor, 2015 (دراسة أرابن وشوكور
       هدفــت إىل توضيــح أثــر برنامج اجليوجــربا يف تنمية 
التحصيــل الــدراس يف مــادة الرياضيــات لطــالب 
املرحلــة الثانويــة، واســتخدمت الدارســة املنهــج شــبه 
التجريبــي، وكانــت أداة الدراســة اختبــارًا حتصيليــًا تــم 
ــًا تــم تقســيمهم إىل  تطبيقــه عــىل عينــة مــن)6٠( طالب
ــج  ــتخدمون برنام ــًا يس ــة)3٠( طالب ــني جتريبي جمموعت
جيوجــربا، وضابطــة)3٠( طالبــًا يســتخدمون التعليــم 
الرياضيــات،  نحــو  االجتــاه  ومقيــاس  التقليــدي، 
وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني متوســط درجــات الضابطــة والتجريبيــة 
يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــيل لصالــح 
املجموعــة التجريبيــة، ووجــود اجتاهــات إجيابيــة نحــو 

ــات. ــس الرياضي ــربا لتدري ــتخدام اجليوج اس
:)Yildiz & Aktas,2015(دراسة يلديز وأكتس

ــم بمســاعدة  ــر التعلي        هدفــت إىل الكشــف عــن أث
نحــو  واالجتــاه  التحصيــل  تنميــة  يف  الكمبيوتــر 
ــة،  ــة االبتدائي ــة املرحل ــدى طلب ــات ل ــادة الرياضي م

واســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، وتكونــت عينــة 
الدارســة مــن)٤6( طالبــَا تــم تقســيمهم إىل جمموعتــني 
التعليــم  يســتخدمون  طالــب  جتريبيــة)23(  األوىل 
ــب  ــة)23( طال ــة ضابط ــر، والثاني ــاعدة الكمبيوت بمس
يســتخدمون التعليــم التقليــدي، واســتخدمت االختبار 
التحصيــيل ومقيــاس االجتــاه نحــو الرياضيــات كأداتني 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــت إىل وج ــة، وتوصل للدراس
يف  املجموعتــني  طــالب  درجــات  بــني  إحصائيــة 

ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــدي لصال ــق البع التطبي
 Cascales&(دراســة كاســكاليس مارتنيس وكونتــريو

 :)Martinez& Contero, 2017

ــد اجلــدوى مــن اســتخدام نظــام         هدفــت إىل حتدي
طاولــة متعــدد اللمــس قائــم عــل  تقنيــة الواقــع املعــزز 
لتعلــم الرياضيــات التطبيقيــة يف التعليــم االبتدائــي مع 
ــتخدمت  ــة، واس ــات اخلاص ــالب ذوي االحتياج الط
ــن  ــارة ع ــت األداة عب ــي، وكان ــبه التجريب ــج ش املنه
أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  مالحظــة،  بطاقــة 
اســتخدام نظــام الطاولــة متعــدد اللمــس  القائــم عــىل  
ــادة  ــري يف زي ــكل كب ــاهم بش ــزز يس ــع املع ــة الواق تقني
ــة إىل  ــالب، باإلضاف ــل الط ــن قب ــبة م ــة املكتس املعرف
ــالت  ــل  العم ــرف ع ــالب يف التع ــة الط ــن معرف حتس
املعدنيــة والفواتــري، كــام وجــد الطــالب أن نظــام 
ــع  ــة الواق ــىل  تقني ــم ع ــس القائ ــدد اللم ــة متع الطاول
ــن  ــوا قادري ــث كان ــزًا  حي ــًا  وحمف ــرب جذاب ــزز يعت املع
ــام.  ــذا النظ ــتخدام ه ــًا باس ــكالت مع ــل املش ــىل ح ع

:)Liou& Tarng, 2017(دراسة ليو وترانق 
       هدفــت للمقارنــة بــني أثــر الواقعــني املعــزز 
ــاد  ــة األبع ــور ثنائي ــىل الص ــني ع ــرتايض القائم واالف
ــتخدام  ــك باس ــم الفل ــالب يف دورة عل ــم الط يف تعل
االستفســارات،  عــىل  القائمــة  التدريــس  طريقــة 
ــة  ــي، وأداة الدراس ــبه التجريب ــج ش ــتخدمت املنه واس
ــة أن  ــذه الدراس ــج ه ــفت نتائ ــة وكش ــة مالحظ بطاق
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ــم  ــن ت ــة األوىل والذي ــة التجريبي ــالب يف املجموع الط
تعليمهــم باســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز كان أداؤهــم 
ــة  ــة التجريبي ــالب يف املجموع ــن الط ــري م ــل بكث أفض
الثانيــة الذيــن تــم تعليمهــم باســتخدام الواقــع ا 

الفــرتايض.
:)Donato,2018(دراسة دوناتو

ــني  ــراءات التحس ــىل دور إج ــرف ع ــت إىل التع هدف
ــع  ــات الواق ــض تقني ــورة لبع ــذ املتط ــات التنفي وآلي
ــن  ــددا م ــة ع ــتخدمت الدارس ــكاين، واس ــزز امل املع
األدوات واألســاليب كاخلرائــط االفرتاضيــة، والصــور 
ــًا باســتخدام املســح الضوئــي ثنائــي  املمســوحة ضوئي
ــن  ــدد م ــة إىل ع ــت الدراس ــاد، وتوصل ــي األبع وثالث
النتائــج أبرزهــا: رضورة العمــل عــىل توجيــه األنظــار 
ــع  ــال الواق ــة يف جم ــات احلديث ــني التقني ــع ب ــاه اجلم جت
املعــزز املــكاين، والتــي يمكــن اســتخدامها عــىل نطــاق 
واســع يف جمــال املقتنيــات الثقافيــة والرتاثيــة واملواقــع 

ــة. ــرض املتحفي ــع الع ــة وقط التارخيي
التعليق عىل الدراسات السابقة: 

واألبحــاث  الدراســات  اســتعراض  خــالل  مــن 
ــن  ــؤرشات يمك ــن امل ــدد م ــروج بع ــم اخل ــابقة ت الس

كاآليت: إمجاهلــا 
معظــم الدراســات التــي تــم اســتعراضها تســعى • 

ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــر اس ــىل أث ــرف ع إىل التع
املـــــــعزز عــىل عــدد مــن نواتــج التعلــم إمجــاالً 
والدافعيــة،  والتفكــري،  املهــارات،  كتنميــة 
واالجتــاه، وتفصيــاًل إىل تصـــــميم وتقييــم أنظمــة 
ــا  ــاس أثره ــل قي ــزز مث ــع  املع ــىل الواق ــد ع تعتم
عــىل نواتــج التعلــم مثــل: التحصيــل، واكتســاب 
املعرفــة، وتعلــم املفاهيــم كدراســة كل مــن: أرابني 
ــز  ــوكور( Arbain & Shukor, 2015) ويلدي وش
وأكتــس(Yildiz & Aktas,2015)، وكاســكاليس 
 Cascales, Martínez, &) مارتنيــس وكونتــريو

 Liou& Tarng,) ــق ــو وتران Contero, 2017)ولي

واألمــري)2٠19(،   ،)2٠18( وقشــطة   ،(2017

والغامــدي  وعســريي)2٠19(،   والطربــاق 
وقطــب)2٠2٠(.

مجيــع الدراســات الســابقة اعتمــدت عــىل املنهــج • 
شــبه التجريبــي لتحقيــق أهدافهــا.

ــارة •  ــا عب ــت عينته ــابقة كان ــات الس ــع الدراس مجي
ــام. ــم الع ــة التعلي ــن طلب ع

اســـتخدمت الدراســات الســابقة عــددًا مــن • 
األدوات ؛ ولكــن األكثــر اســتخدام  االختبــارات 
مقاييــس  اســتخدم  والبعــض   ، التحصـــــيلية 

التحصيل واالجتاه. 
ــا •  ــالف أهدافه ــع اخت ــات م ــع الدراســـــــ مجي

ــىل  ــت ع ــها أمجع ــي تقيســـــــ ــريات الت واملتغ
ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــح الس ــر واض ــود أث وج

ــة. ــم املختلف ــج التعل ــىل نوات ــزز ع املع
ــود •  ــابقة إىل وج ــات الس ــج الدراس ــارت نتائ أش

اجتاهــات إجيابيــة نحــو اســتخدام هــذه التقنيــة يف 
التعليم.أمــا الدراســة احلاليــة فهدفــت إىل دراســة 
ــع  ــة الواق ــتخدام تقني ــب اس ــر مطال ــدى تواف م
ــن  ــف ع ــك ختتل ــوم وبذل ــس العل ــزز لتدري املع
ــتقل،  ــع واملس ــري التاب ــابقة يف املتغ ــات الس الدراس
كــام متــت اإلفــادة مــن هــذه الدراســات يف حتديــد 
ــاليب  ــار األس ــري، ويف اختي ــار النظ ــاور اإلط حم

ــروض. ــار الف ــبة الختب ــة املناس اإلحصائي
منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 

منهج الدراسة.
الــذي  الوصفي)املســحي(  املنهــج  اســتخدام  تــم 
ــتهدفني يف  ــخاص املس ــع األش ــاركة مجي ــب مش يتطل
ــرف  ــرة، للتع ــة الظاه ــف طبيع ــدف وص ــة، هب الدراس
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــر مطال ــدى تواف ــىل م ع
والبيئــة  واملتعلــم،  واملعلــم،  املنهــج،  مــن:  كل  يف 
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التعليميــة.
جمتمع وعينة الدراسة: 

ــم  ــن )51( معل ــة م ــيل للدراس ــع األص ــون املجتم  تك
ــة  ــوم باملرحل ــامت العل ــي ومعل ــن معلم ــة م ومعلم
ــي،  ــة الزلف ــام بمحافظ ــم الع ــإدارة التعلي ــة ب الثانوي
ونظــرًا لصغــر حجــم املجتمــع فقــد تــم اختيــار كامــل 
ــة  ــم بمحافظ ــة )إدارة التعلي ــة للدراس ــع كعين املجتم

الزلفــي، 1٤٤3(.
أدوات الدراسة: 

تتحــدد األدوات بحســب طبيعــة الدراســة، وأهدافهــا، 
وعينتهــا، وبــام أن الدراســة احلاليــة هتــدف إىل التعــرف 
عــىل مــدى توافــر مطالــب اســتخدام الواقــع املعــزز يف 
كل مــن: املنهــج، املعلــم، واملتعلــم، والبيئــة التعليميــة، 
ــع  ــن أرب ــة م ــتبانة مكون ــاء اس ــك بن ــب ذل ــد تطل فق

أبعــاد كالتــايل:
البعــد األّول: مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم • 

توافرهــا يف املنهــج وحيتــوي عــىل )15( فقــرة.
البعــد الثــاين: مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم • 

توافرهــا يف املعلــم وحيتــوي عــىل )11( فقــرة.

ــاّلزم •  ــزز ال ــع املع ــب الواق ــث: مطال ــد الثال البع
ــرة.  ــىل )12( فق ــوي ع ــم وحيت ــا يف املتعل توافره

ــاّلزم •  ــزز ال ــع املع ــب الواق ــع: مطال ــد الراب البع
ــىل )11(  ــوي ع ــة وحيت ــة التعليمي ــا يف البيئ توافره

ــرة. فق
مطالــب  الســتبانة  العلميــة  املعامــالت  حســاب 
ــة  ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق اس

الثانويــة:
أوالً: حساب معامل الصدق 

1- صدق املحكمن: 
       قامــت الباحثــة بعــرض اســتبانة مطالــب اســتخدام 
ــة  ــة الثانوي ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع الواق
ــة  ــىل جمموع ــة ع ــا األولي ــي بصورهت ــة الزلف بمحافظ
ــرف  ــك للتع ــري وذل ــم )2٠( خب ــرباء وعدده ــن اخل م
عــىل آرائهــم حــول الفقــرات اخلاصــة باالســتبانة 
ــت  ــذي وضع ــدف ال ــق اهل ــىل حتقي ــا ع ــدى قدرهت وم

ــداول )1 - ٤(. ــح يف اجل ــا يتض ــو م ــه، ه ــن أجل م

جدول )1( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور األول )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج(
ن = 2٠

عددالفقرةم
النسبة املئوية %املوافقني

1٠٠%2٠بناء املنهج بطريقة متكاملة ومرتابطة مع مناهج املستويات األخرى1
1٠٠%2٠إصدار نسخ إلكرتونّية مرافقة للنّسخ الورقّية من املناهج2
1٠٠%2٠تصميم املناهج بطريقة تناسب اسرتاتيجّيات الّتدريس املستخدمة يف تقنية الواقع املعزز3
9٠%18تصميم املناهج بطريقة تسمح بسهولة حتديثها بشكل دوري٤
95%19بناء املادة الّتعليمية وفق أسس ومعايري الّتصميم املناسب لتقنية الواقع املعزز5
9٠%18احتواء املناهج عىل وسائل تعليمية تقليدية وإلكرتونية مناسبة6
1٠٠%2٠تنوع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج بام يناسب تقنية الواقع املعزز7
1٠٠%2٠تصميم دليل إجرائي لكيفية تنفيذ املنهج بام يتناسب مع تقنية الواقع املعزز8
95%19تضمني املنهج أنشطة وخربات عملية متنّوعة9

1٠٠%2٠تنمية املحتوى ملهارات البحث لدى املتعّلمني1٠
1٠٠%2٠تنمية املحتوى ملهارات التعلم الّذايت للمتعلمني11
95%19توظيف وسائل تعليمية متعددة مساندة لتقنية الواقع املعزز12



186

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

عددالفقرةم
النسبة املئوية %املوافقني

1٠٠%2٠ربط املحتوى بني الّتقنية، وأهداف العلوم الطبيعية وخصائصها13
9٠%18دعم الّتعلم من خالل الفصول االعتيادية، واالفرتاضية1٤
95%19التقويم املستمر للمنهج15

ونســبة  اخلــرباء  آراء  أن   )1( جــدول  مــن  يتضــح 
موافقتهــم عــىل الفقــرات اخلاصــة باملحــور األول 
ــج(  ــا يف املنه ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )15( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%1٠٠-  9٠(

جدول )2( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الثاين  )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم( ن = 2٠

جدول )3( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الثالث )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم( ن = 2٠

النسبة املئوية %عدد املوافقنيالفقرةم
95%19امتالك اجتاهات إجيابية نحو التعلم اإللكرتوين16
95%19القدرة عىل استخدم طرق التدريس، واألساليب التعليمية احلديثة17
1٠٠%2٠املهارة يف استخدام احلاسب اآليل، واألجهزة الّتعليمية18
9٠%18التمكن من مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت ومراكز مصادر التعلم19
95%19القدرة عىل االتصال اإللكرتوين يف ضوء متطلبات الواقع املعزز2٠
9٠%18القدرة عىل استخدام التطبيقات والربجميات الّتعليمية21
95%19التمكن من اجلمع بني أساليب الّتقويم التقليدية واإللكرتونّية22
1٠٠%2٠القدرة عىل تركيز التعليم حول املتعّلمني والعمل عىل حتفيزهم23
95%19امتالك مهارة اإلدارة الصفية اإللكرتونية2٤
1٠٠%2٠القدرة عىل تطوير خربات ومهارات املتعلمني يف ضوء متطلبات الواقع املعزز25
1٠٠%2٠التقويم املستمر للمعلم يف ضوء متطلبات الواقع املعزز26

ــبة  ــرباء ونس ــدول )2( أن آراء اخل ــن ج ــح م       يتض
موافقتهــم عــىل الفقــرات اخلاصــة باملحــور الثــاين 
ــم(  ــا يف املعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )11( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%1٠٠  -  9٠(

النسبة املئوية %عدد املوافقنيالفقرةم
95%19امتالك اجتاهات إجيابية لالنتقال للتعلم اإللكرتوين27
1٠٠%2٠القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل28
1٠٠%2٠امتالك مهارات العمل التعاوين29
9٠%18امتالك مهارات التعلم الذايت3٠
95%19القدرة عىل االتصال اإللكرتوين مع بقية املتعلمني31
9٠%18امتالك مهارة استخدام شبكة اإلنرتنت ومراكز مصادر التعلم32
1٠٠%2٠القدرة عىل استخدام الفصول االفرتاضية33
1٠٠%2٠القدرة عىل استخدام املختربات، واملعامل واإللكرتونّية3٤
95%19القدرة عىل الّتعامل مع املقّررات اإللكرتونية35
1٠٠%2٠القدرة عىل املشاركة اإللكرتونية الفاعلة36
امتالك مهارة احلفظ واألرشفة اإللكرتونية، واملوّاد الدراسية، والوسائل الّتعليمية، 37

95%19وتنظيمها
1٠٠%2٠التقويم املستمر للمتعلم يف ضوء متطلبات الواقع املعزز38
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جدول )٤( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول الفقرات اخلاصة باملحور الرابع  )مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية( ن = 2٠

جدول )5( حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة ودرجة املحور الذي تنتمي إليه الفقرة ملحاور  
استبانة مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 1٠

ونســبة  اخلــرباء  آراء  أن   )3( جــدول  مــن  يتضــح 
ــث  ــور الثال ــة باملح ــرات اخلاص ــىل الفق ــم ع موافقته
ــم(  ــا يف املتعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال

والتــي تشــتمل عــىل عــدد )12( فقــرة تــرتاوح مــا بــني 
.)%1٠٠  -  9٠(

عددالفقرةم
املوافقني

النسبة املئوية 
%

1٠٠%2٠تصميم موقع إلكرتوين للمدرسة عىل شبكة اإلنرتنت، وربطه باجلهات التعليمية ذات العالقة39
95%19املزج بني البيئة احلقيقية واملحاكاة اإللكرتونية٤٠
1٠٠%2٠الّتدريب املناسب للمعلمني، واملتعلمني عىل استخدام األجهزة، والوسائل اإللكرتونية٤1
95%19جتهيز الفصول بأجهزة حاسب آيل وشبكة إنرتنت، وأجهزة تعليمية٤2
95%19توفري شبكات اتصال رسيعة ودائمة٤3
95%19توفري مراكز مصادر تعلم حتتوي عىل الوسائط واألجهزة اإللكرتونية الاّلزمة٤٤
1٠٠%2٠تسهيل عملية وصول املتعّلمني إىل مصادر التعلم املختلفة٤5
1٠٠%2٠توفري برامج الّتقييم اإللكرتوين٤6
95%19توفري نظام إرشاف تربوي يتناسب مع تقنية الواقع املعزز٤7
1٠٠%2٠توفري آلية لنظام متابعة إلكرتوين٤8
1٠٠%2٠التقويم املستمر للبيئة التعليمية٤9

ــبة  ــرباء ونس ــدول )٤( أن آراء اخل ــن ج ــح م       يتض
ــع  ــور الراب ــة باملح ــرات اخلاص ــىل الفق ــم ع موافقته
ــة  ــا يف البيئ ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع ــب الواق )مطال
التعليميــة( التــي تشــتمل عــىل عــدد )11( فقــرة 

تــرتاوح مــا بــني )95 - %1٠٠(.
       ممــا ســبق وىف ضــوء نتائــج اجلــداول )1 - ٤( 
يتضــح أن آراء اخلــرباء ونســبة موافقتهــم عــىل الفقرات 
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــتبانة مطال ــة الس املكون
ــتمل  ــي تش ــة، والت ــة الثانوي ــوم باملرحل ــس العل لتدري
ــت  ــرة تراوح ــايل )٤9( فق ــاد بإمج ــدد )٤( أبع ــىل ع ع
مــا بــني )85 - 1٠٠%(، وقــد ارتضــت الباحثــة نســبة 

ــن )%85 (. ــل ع ــام ال يق ــرات ب ــىل الفق ــة ع املوافق

2- حساب االتساق الداخيل:
            تــم حســاب االتســاق الداخــيل الســتبانة مطالب 
ــة  ــوم باملرحل ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق اس
الثانويــة بمحافظــة الزلفــي بعــد أن تــم احلصــول 
ــغ  ــتطالعية البال ــة االس ــراد العين ــتجابات أف ــىل اس ع
عددهــا )1٠( مــن معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة، مــن جمتمــع الدراســة وبخــالف العينــة 
األساســية، حيــث تــم إجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــني 
ــذي  ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــرة والدرج ــة كل فق درج
تنتمــي إليــه الفقــرة، ثــم تــم إجيــاد العالقــة االرتباطيــة 
ــتبانة،  ــة لالس ــة الكلي ــور والدرج ــة كل حم ــني درج ب

ــني )5(، )6(. ــح يف اجلدول ــام يتض وك

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف البيئة التعليمية

معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرة
معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرةاالرتباط

االرتباط
1*٠.77516*٠.76227*٠.7٤939*٠.698
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مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف البيئة التعليمية

معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرة
معامل الفقرةمعامل االرتباطالفقرةاالرتباط

االرتباط
2*٠.67217*٠.7٤728*٠.7٠5٠*٤٠.775
3*٠.77518*٠.66٤29*٠.792٤1*٠.793
٠*٤.68519*٠.7263٠*٠.79٤٤2*٠.795
5*٠.7282٠*٠.76631*٠.8٠1٤3*٠.758
6*٠.67221*٠.8٤732*٠.88٠*٠٤٤.698
7*٠.63822*٠.6٤133*٠.7٤9٤5*٠.713
8*٠.75923*٠.7193٠*٤.818٤6*٠.812
9*٠.7122٠*٤.8٤735*٠.689٤7*٠.827

1٠*٠.67225*٠.89٠36*٠.7٤9٤8*٠.86٤
11*٠.65126*٠.7٠٤37*٠.783٤9*٠.793
12*٠.67238*٠.82٤
13*٠.795
1٠*٤.728
15*٠.672

* دال عند مستوى معنوية )5٠.٠(                        

ــة  ــه توجــد عالقــة ارتباطي يتضــح مــن جــدول )5( أن
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )٠.٠5( بــني درجــة كل 
ــه  ــى إلي ــذى تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــرة والدرج فق
ــزز  ــع املع ــتخدام الواق ــب اس ــتبانة مطال ــرة الس الفق
لتدريــس العلــوم باملرحلــة الثانويــة، حيــث تراوحــت 

قيمــة معامــل االرتبــاط مــا بــني )651.٠ ، 89٠.٠( 
ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــدول )6( حس ــح ج ، ويوض
بــني درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة الســتبانة 
ــوم  ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق ــب اس مطال

ــة. ــة الثانوي باملرحل
جدول )6( حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة مطالب استخدام

الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 1٠
مستوى الداللةمعامل االرتباطاملحورم
٠.859٠.٠5*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج1
٠.91٤٠.٠5*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم2
٠.899٠.٠5*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم3
٠.876٠.٠5*مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية٤

* دال عند مستوى معنوية )٠.٠5(

ــة  ــه توجــد عالقــة ارتباطي يتضــح مــن جــدول )6( أن
دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى )٠.٠5( بــني درجــة كل 
حمــور مــن املحــاور األربعــة والدرجــة الكلية الســتبانة 
ــوم  ــس العل ــزز لتدري ــع املع ــتخدام الواق ــب اس مطال
ــل  ــة معام ــت قيم ــث تراوح ــة، حي ــة الثانوي باملرحل

االرتبــاط مــا بــني )٠.859، ٠.91٤(، ممــا يــدل عــىل 
أن هنــاك اتســاق مــا بــني الفقــرات واملحــاور اخلاصــة 

باالســتبانة.
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جدول )7( حساب معامل الثبات الستبانة مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية ن = 1٠

جدول )8( جدول توزيع عينة الدراسة من املعلمني واملعلامت حسب متغريات  )النوع، العمر، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية(

ثانيًا :حساب معامل الثبات لالستبانة:
        بعــد التأكــد مــن صــدق االســتبانة قامــت الباحثــة 
ــن  ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــات الت ــتخدام البيان باس
ــا )1٠(  ــغ عدده ــتطالعية والبال ــة االس ــة الدراس عين
ــة،  ــة الثانوي ــوم باملرحل ــامت العل ــي ومعل ــن معلم م

ــية،  ــة األساس ــالف العين ــة وبخ ــع الدراس ــن جمتم م
وذلــك حلســاب معامــالت الثبــات لالســتبانة وذلــك 
كرونبــاخ(،  ألفــا   ( معامــل  خمتلفتــني،  بطريقتــني 
)التجزئــة النصفيــة( بطريقتــي ســبريمان - بــراون 

ــدول )7(. ــح يف ج ــام يتض ــامن ، وك وجت

التجزئة النصفيةألفا كرونباخاملحور    م
جتامنسبريمان - براون

٠.873٠.916٠.9٠6مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج1
٠.9٤3٠.877٠.821مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم2
٠.88٠٠.951٠.668مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم3
٠.836٠.827٠.7٤9مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية٤

* قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 916.٠
ــات  ــالت الثب ــدول )7( أن معام ــن ج ــح م       يتضـ
ملحــاور االســتبانة اخلاصــة بمطالــب اســتخدام الواقــع 
املعــزز لتدريــس العلــوم باملرحلــة الثانويــة قــد حققــت 
قيــم مقبولــة يف مجيــع حمــاور االســتبانة حيــث تراوحت 
بطريقــة ألفــا كرونبــاخ  مــا بــني )836.٠ - 9٤3.٠( 
، كــام لوحــظ تقــارب متجــه معامــالت الثبــات اخلاصة 
بمحــاور االســتبانة يف كل مــن طريقتــي " ســبريمان - 

بــراون ، جتــامن " حيــث تــرتاوح يف ســبريمان - بــراون 
مــا بــني )٠.827 ، ٠.951( ويف جتــامن مــا بــني 
)٠.668 ، ٠.9٠6( ومجيعهــا قيــم مقبولــة، وبمقارنة 
قيــم ألفــا كرونبــاخ املحســوبة بالقيمــة الكليــة نجــد أن 
مجيــع القيــم املحســوبة كانــت أقــل مــن القيمــة الكليــة  
ممــا يــدل عــىل متتــع هــذه االســتبانة بدرجــة عاليــة مــن 

الثبــات.

الرتتيب%العدداملتغريات
٤1.22%21ذكرالنوع

58.81%3٠أنثى
-1٠٠%51اإلمجايل

العمر
15.73%8من 25 إىل 3٠ سنة
٤7.11%2٤من 36 إىل ٤٠ سنة

37.22%19أكثر من ٤٠ سنة
-1٠٠%51اإلمجايل

سنوات اخلربة
21.63%11أقل من 5 سنوات     

52.91%27من 5 إىل 1٠ سنوات
25.52%13أكثر من 1٠ سنوات

-1٠٠%51اإلمجايل
عدد الدورات 

التدريبية
33.32%17أقل من 5 دورات     

27.53%1٤من 5 إىل 1٠ دورات
39.21%2٠أكثر من 1٠ دورات

-1٠٠%51اإلمجايل
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ــني  ــع املعلم ــاص بتوزي ــدول )8( واخل ــن ج ــح م يتض
عينــة الدراســة مــن حيــث النــوع جــاءت املعلــامت يف 
ــم  ــغ )58.8%(، يليه ــة تبل ــبة مئوي ــة األوىل بنس املرتب

ــغ )٤1.2%(. ــة تبل ــبة مئوي ــور بنس الذك
ــة •  ــة العمري ــاءت الفئ ــر ج ــري العم ــبة ملتغ وبالنس

)مــن 36 إىل ٤٠ ســنة( يف املرتبــة األوىل بنســبة 
مئويــة تبلــغ )٤7.1%( يليهــا الفئــة العمريــة 
ــبة  ــة بنس ــة الثاني ــنة( يف املرتب ــن ٤٠ س ــر م )أكث
مئويــة تبلــغ )37.2%(، بينــام جــاء يف املرتبــة 
الثالثــة واألخــرية الفئــة العمريــة )مــن 25 إىل 3٠ 

ــغ )%15.7(. ــة تبل ــبة مئوي ــنة( بنس س
ــاء يف •  ــربة ج ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــبة ملتغ وبالنس

املرتبــة األوىل ذوي ســنوات اخلــربة )مــن 5 إىل 
 )%52.9( تبلــغ  مئويــة  بنســبة  ســنوات(   1٠

)أكثــر مــن 1٠  يليهــم ذوي ســنوات اخلــربة 
ــام  ــغ )25.5%(، بين ــة تبل ــبة مئوي ــنوات( بنس س
ــنوات  ــرية ذوي س ــة واألخ ــة الثالث ــاء يف املرتب ج
اخلــربة )أقــل مــن 5 ســنوات( بنســبة مئويــة تبلــغ 

.)%21.6(
ــة •  ــدورات التدريبي ــدد ال ــري ع ــبة ملتغ ــا بالنس أم

جــاء يف املرتبــة األوىل احلاصلــني عــىل دورات 
ــة  ــبة مئوي ــن 1٠ دورات( بنس ــر م ــة )أكث تدريبي
ــىل دورات  ــني ع ــم احلاصل ــغ )39.2%( يليه تبل
تدريبيــة )أقــل مــن 5 دورات( بنســبة مئويــة 
ــة  ــة الثالث ــاء يف املرتب ــام ج ــغ )33.3%( ، بين تبل
ــن  ــة )م ــىل دورات تدريبي ــني ع ــرية احلاصل واألخ
5 إىل 1٠ دورات( بنســبة مئويــة تبلــغ )%27.5( ، 

ــكل )1( . ــه ش ــا يوضح ــو م وه

شكل )1( توزيع عينة الدراسة حسب متغريات )النوع، العمر، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية(

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
التكرارات )ك(، النسبة املئوية )%(.. 1
املتوسط احلسايب.. 2
االنحراف املعياري.. 3
حساب معامل االرتباط البسيط " بريسون".. ٤
حســاب قيمــة "ت" للمقارنــة بــني جمموعتــني . 5

مســتقلتني.
ــني . 6 ــة ب ــاه للمقارن ــادي االجت ــن أح ــل التباي حتلي

ــني. ــن جمموعت ــر م أكث
7 ..(L.S.D) حساب أقل فرق معنوي
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مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

جدول )9( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد األول 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املنهج ن = 51

رقم
الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
احلسايب

االنحراف 
املعياري

كا2الرتتيب %ك%ك%ك%ك%ك
38.8٠٤**٠3.8٠٤٠.6931%صفر812%23.52%3.9.16%11.831%6٠
15.6٤7**56.81.5٤9٠.7٠211%31.٤29%11.816%٠6%صفر٠%صفر2
28.353**6٤.71.392٠.5681٤%31.٤33%3.916%٠2%صفر٠%صفر3
٤3%5.97%13.729%56.911%21.51% 23.٠٠٠٠.825٤**٤9.٠98
19.176**6٠.81.51٠٠.7٠312%27.٤31%11.81٤%٠6%صفر٠%صفر5
23.6٤7**11.82.529٠.7٠35%23.56%6٤.712%٠33%صفر٠%صفر6
29.٠59**1٤ م66.61.392٠.6٠3%27.53٤%5.91٤%٠3%صفر٠%صفر7
19.176**12 م5٤.91.51٠٠.612%39.228%5.92٠%٠3%صفر٠%صفر8
19.٠96**٠3.6٤7٠.89٠2%صفر97%13.726%5111%21.67%13.7

21.٠78**21.62.353٠.8686%25.511%٤913%3.925%٠2%صفر1٠
2٠.235**29.٤1.8٠٤٠.6٠18%6٠.815%9.831%٠5%صفر٠%صفر11
22.6٤7**٤91.78٤٠.8799%25.525%23.513%212%٠1%صفر12
22.333**29.٤1.961٠.7997%٤915%17.725%3.99%٠2%صفر13
11.٤12**5٤.91.628٠.77٤1٠%27.528%17.61٤%٠9%صفر٠%صفر1٤
18.725**٠3.333٠.8٤13%صفر٤1٠%19.6.152%3.923%٤5.116%31

** دال عند مستوى )٠.٠1(    

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 
التساؤل األول:

ــة يف  ــزز الالزم ــع املع ــب الواق ــر مطال ــة تواف ــا درج م

ــم،  ــم، املتعل ــة، املعل ــوم الطبيعي ــج العل كل من:)منه
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

ــي؟ ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الثانوي ــوم يف املرحل العل

ــوبة  ــة كا2 املحس ــدول )9( أن قيم ــن ج ــح م       يتض
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد األول )مطالــب الواقــع 
ــا  ــت مجيعه ــج(، كان ــا يف املنه ــاّلزم توافره ــزز ال املع
 ،)٠.٠1( معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
ــرات )1(، )9(،  ــتجاباهتم يف الفق ــة اس ــت درج وكان
 ،)6(  ،)٤( الفقــرات  ويف  )عاليــة(،  اجتــاه  يف   )15(
 ،)11( الفقــرات  ويف  )متوســطة(،  اجتــاه  يف   )1٠(
)13( يف اجتــاه )ضعيفــة(، ويف باقــي الفقــرات يف اجتــاه 

ــدًا(. ــة ج )ضعيف
         وقــد حققــت الفقــرات )1 ، 9 ، 15( )بنــاء املنهــج 
ــتويات  ــج املس ــع مناه ــة م ــة ومرتابط ــة متكامل بطريق
األخــرى(، )تضمــني املنهــج أنشــطة وخــربات عمليــة 
متنّوعــة(، )التقويــم املســتمر للمنهــج( أعــىل معــدالت 
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 

بينــام حققــت   ،)3.333( ،)3.6٤7( ،  )3.8٠٤(
الفقــرات )5 ، 8 ، 3 ، 7( )بنــاء املــادة الّتعليميــة وفــق 
ــع  ــة الواق ــب لتقني ــم املناس ــري الّتصمي ــس ومعاي أس
املعــزز(، )تصميــم دليــل إجرائــي لكيفيــة تنفيــذ املنهج 
ــم  ــزز(، )تصمي ــع املع ــة الواق ــع تقني ــب م ــام يتناس ب
املناهــج بطريقــة تناســب اســرتاتيجّيات الّتدريــس 
املســتخدمة يف تقنيــة الواقــع املعــزز(، )تنــوع اخلــربات 
ــع  ــة الواق ــب تقني ــام يناس ــج ب ــاء املنه ــتخدمة يف بن املس
بمتوســطات  االســتجابة  معــدالت  أقــل  املعــزز( 
ــوايل )1.51٠(، )1.51٠(،  حســابية كانــت عــىل الت

 .)1.392(  ،)1.392(
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مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

جدول )1٠( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الثاين 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املعلم ن = 51

جدول )11( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الثالث 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف املتعلم ن = 51

رقم
الفقرة

ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
املتوسط احلسايب

االنحراف 
املعياري

كا2الرتتيب %ك%ك%ك%ك%ك
2٠.137**٤51.8٠٤٠.8٤96%31.٤23%21.616%211%٠1%صفر16
2٤.82٤**٠3.569٠.6٠82%صفر5.9%31.٤3%62.716%٠32%صفر17
16.353**٠3.٤51٠.73٠3%صفر13.7%27.57%58.81٤%٠3٠%صفر18
16.216**7.83.٠781.٠17٤%23.5٤%21.612%٤7.111%٠2٤%صفر19
1٤.588**56.91.569٠.7281٠%29.٤29%13.715%٠7%صفر٠%صفر2٠
23.٤31**31.٤1.922٠.7965%٤916%15.725%3.98%٠2%صفر21
8.588**٤91.667٠.7397%35.325%15.718%٠8%صفر٠%صفر22
12.٤51**٠3.961٠.9791%صفر٤3%5.9.232٠%39.212%23.516%31
1٠.7٠6**511.628٠.72٠9%35.326%13.718%٠7%صفر٠%صفر2٤
9.882**٤91.6٤7٠.7168%37.325%13.719%٠7%صفر٠%صفر25
15.6٤7**1٠ م58.81.569٠.755%25.53٠%15.713%٠8%صفر٠%صفر26

** دال عند مستوى )٠.٠1(   
يتضــح مــن جــدول )1٠( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد الثــاين )مطالــب الواقــع 
ــا  ــت مجيعه ــم(، كان ــا يف املعل ــاّلزم توافره ــزز ال املع
 ،)٠.٠1( معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
ــاه  ــرة )23( يف اجت ــتجاباهتم يف الفق ــة اس ــت درج وكان
ــرات )17(، )18(، )19( يف  ــدًا(، وىف الفق ــة ج )عالي
اجتــاه )عاليــة(، ويف الفقــرة )21( يف اجتــاه )ضعيفــة(، 

ــدًا(. ــة ج ــاه )ضعيف ــرات يف اجت ــي الفق ويف باق
         وقــد حققــت الفقــرات )23 ، 17 ، 18( )القــدرة 
ــىل  ــل ع ــني والعم ــول املتعّلم ــم ح ــز التعلي ــىل تركي ع
حتفيزهــم(، )القــدرة عــىل اســتخدم طــرق التدريــس، 

واألســاليب التعليميــة احلديثــة( ، )املهارة يف اســتخدام 
احلاســب اآليل، واألجهــزة الّتعليميــة( أعــىل معــدالت 
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)3.٤51(  ،)3.569(  ،)3.961(
الفقــرات )2٤ ، 2٠ ، 26( )امتــالك مهــارة اإلدارة 
االتصــال  عــىل  )القــدرة  اإللكرتونيــة(،  الصفيــة 
املعــزز(،  الواقــع  اإللكــرتوين يف ضــوء متطلبــات 
)التقويــم املســتمر للمعلــم يف ضــوء متطلبــات الواقــع 
بمتوســطات  االســتجابة  معــدالت  أقــل  املعــزز( 
ــوايل )1.628(، )1.569(،  حســابية كانــت عــىل الت

 .)1.569(

رقم
الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
احلسايب

االنحراف 
املعياري

كا2الرتتيب %ك%ك%ك%ك%ك
5.٠59*٤5.11.7٤5٠.7719%35.323%19.618%٠1٠%صفر٠%صفر27
7.588*٠3.588٠.9831%صفر289%17.621%٤1.212%23.59%17.7
19.٠39**25.52.٠59٠.81٠٤%٤7.113%23.52٤%3.912%٠2%صفر29
15.9٠2**25.52.٠98٠.8313%٤3.113%27.522%3.91٤%٠2%صفر3٠
16.353**58.81.5٤9٠.73٠12%27.53٠%13.71٤%٠7%صفر٠%صفر31
16.373**٠3.51٠٠.8572%صفر٤7%13.7.325%9.823%٤5.116%31
9.882**29.51.882٠.6836%52.915%17.627%٠9%صفر٠%صفر33
5.588*29.٤1.9٤1٠.7325%٤7.115%23.52٤%٠12%صفر٠%صفر3٤
18.٤71*35.31.726٠.6٠31٠%56.918%7.829%٠٤%صفر٠%صفر35
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مطالب استخدام الواقع املعزز لتدريس العلوم من وجهة نظر معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية بمحافظة الزلفي

جدول )12( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات اخلاصة بعبارات البعد الرابع 
مطالب الواقع املعزز الاّلزم توافرها يف البيئة التعليمية  ن = 51

رقم
الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
احلسايب

االنحراف 
املعياري

كا2الرتتيب %ك%ك%ك%ك%ك
15.6٤7**31.31.8٠٤٠.6338%56.916%11.829%٠6%صفر٠%صفر36
12.118**29.٤1.863٠.66٤7%5٤.915%15.728%٠8%صفر٠%صفر37
12.118**5٤.91.6٠8٠.75٠11%29.٤28%15.715%٠8%صفر٠%صفر38

* دال عند مستوى )٠.٠5(                                                                                                                                                                         ** دال عند مستوى )٠.٠1(
يتضــح مــن جــدول )11( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثالــث )مطالــب  البعــد  الثانويــة حــول فقــرات 
ــت  ــم(، كان ــا يف املتعل ــاّلزم توافره ــزز ال ــع املع الواق
مجيعهــا دالــة إحصائيــًا، وكانــت درجــة اســتجاباهتم يف 
الفقرتــني )28(، )32( يف اجتــاه )عاليــة(، ويف الفقرات 
)29، 3٠، 33، 3٤، 35، 36، 37( يف اجتــاه )ضعيفة(، 

ــدًا(. ــة ج ــاه )ضعيف ــرات يف اجت ــي الفق ويف باق
         وقــد حققــت الفقــرات )28 ، 32 ، 3٠( )القــدرة 
عــىل اســتخدام احلاســب اآليل(، )امتــالك مهــارة 

اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت ومراكــز مصــادر التعلــم(، 
ــدالت  ــىل مع ــذايت( أع ــم ال ــارات التعل ــالك مه )امت
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)2.٠98(  ،)3.51٠(  ،)3.588(
الفقــرات )35 ، 38 ، 31( )القــدرة عــىل الّتعامــل مــع 
ــم  ــتمر للمتعل ــم املس ــة(، )التقوي ــّررات اإللكرتوني املق
ــىل  ــدرة ع ــزز( ، )الق ــع املع ــات الواق ــوء متطلب يف ض
االتصــال اإللكــرتوين مــع بقيــة املتعلمــني( أقــل 
ــت  ــابية كان ــطات حس ــتجابة بمتوس ــدالت االس مع

عــىل التــوايل )1.726(، )1.6٠8(، )1.5٤9(. 

رقم
الفقرة

املتوسط ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطة عالية عالية جدًا
احلسايب

االنحراف 
املعياري

كا2الرتتيب %ك%ك%ك%ك%ك
22.6٤7**٠3.7٠6٠.7821%صفر٤3%5.9.397%13.725%٤916%31
22.235**62.71.٤71٠.67٤11%27.532%9.81٤%٠5%صفر٠%صفر٤٠
٤12%3.98%15.722%٤3.213%25.56%11.72.7٤5٠.9973**23.216
13.٠59**5٤.91.588٠.7261٠%31.٤28%13.716%٠7%صفر٠%صفر٤2
11.765**33.٤1.8٠٤٠.66٤5%52.917%13.727%٠7%صفر٠%صفر٤3
1٠.882**1 م٠3.7٠6٠.923%صفر٤٤1٠%19.622%٤3.113%25.56%11.8
13.٠59**35.31.765٠.6517%52.918%11.827%٠6%صفر٠%صفر٤5
5.353*٤71.78٤٠.8326%27.52٤%25.51٤%٠13%صفر٠%صفر٤6
5.٠59*٤71.7٤5٠.7968%31.٤2٤%21.616%٠11%صفر٠%صفر٤7
9.29٤**٤7.11.667٠.7129%39.22٤%13.72٠%٠7%صفر٠%صفر٤8
12.6٠8**15.72.569٠.922٤%25.58%٤5.113%13.723%٠7%صفر٤9

* دال عند مستوى )٠.٠5(                                                                                                                                                                          ** دال عند مستوى )٠.٠1(  

يتضــح مــن جــدول )12( أن قيمــة كا2 املحســوبة 
الســتجابات معلمــي ومعلــامت العلــوم باملرحلــة 
الثانويــة حــول فقــرات البعــد الرابــع )مطالــب الواقــع 
ــت  ــة(، كان ــة التعليمي ــا يف البيئ ــاّلزم توافره ــزز ال املع

مجيعهــا دالــة إحصائيــًا، وكانــت درجــة اســتجاباهتم يف 
الفقرتــني )39(، )٤٤( يف اجتــاه )عاليــة(، وىف الفقرتــني 
)٤1(، )٤9( يف اجتــاه )متوســطة(، ويف الفقرتــني )٤3، 
٤5( يف اجتــاه )ضعيفــة(، ويف باقــي الفقــرات يف اجتــاه 
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)ضعيفــة جــدًا(.
 )٤1  ،  ٤٤  ،  39( الفقــرات  حققــت  وقــد           
)تصميــم موقــع إلكــرتوين للمدرســة عــىل شــبكة 
اإلنرتنــت، وربطــه باجلهــات التعليميــة ذات العالقــة(، 
ــوي عــىل الوســائط  )توفــري مراكــز مصــادر تعلــم حتت
)الّتدريــب  الاّلزمــة(،  اإللكرتونيــة  واألجهــزة 
اســتخدام  عــىل  واملتعلمــني  للمعلمــني،  املناســب 
ــدالت  ــىل مع ــة( أع ــائل اإللكرتوني ــزة، والوس األجه
لالســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 
حققــت  بينــام   ،)2.7٤5(  ،)3.7٠6(  ،)3.7٠6(
الفقــرات )٤8 ، ٤2 ، ٤٠( )توفــري آليــة لنظــام متابعــة 
ــب آيل  ــزة حاس ــول بأجه ــز الفص ــرتوين(، )جتهي إلك
ــني  ــزج ب ــة(، )امل ــزة تعليمي ــت، وأجه ــبكة إنرتن وش
البيئــة احلقيقيــة واملحــاكاة اإللكرتونيــة( أقــل معدالت 
االســتجابة بمتوســطات حســابية كانــت عــىل التــوايل 

 .)1.٤71(  ،)1.588(  ،)1.667(
ممــا ســبق ويف ضــوء نتائــج اجلــداول )9-12( يتضــح 

مــا يــيل:
أوالً: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف املنهج 

: هي
بنــاء املنهــج بطريقــة متكاملــة ومرتابطــة مــع . 1

األخــرى. املســتويات  مناهــج 
تضمني املنهج أنشطة وخربات عملية متنّوعة.. 2
التقويم املستمر للمنهج.. 3

ثانيــًا: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف 
ــي: ــم ه املعل

القــدرة عــىل تركيــز التعليــم حــول املتعّلمــني . 1
والعمــل عــىل حتفيزهــم.

التدريــس، . 2 طــرق  اســتخدم  عــىل  القــدرة 
احلديثــة. التعليميــة  واألســاليب 

ــزة . 3 ــب اآليل، واألجه ــتخدام احلاس ــارة يف اس امله
ــة الّتعليمي

ثالثــًا: أن أهــم مطالــب الواقــع املعــزز املتوفــرة يف 
ــي: ــم ه املتعل

القدرة عىل استخدام احلاسب اآليل.. 1
اإلنرتنــت . 2 شــبكة  اســتخدام  مهــارة  امتــالك 

التعلــم. مصــادر  ومراكــز 
امتالك مهارات التعلم الذايت.. 3

ــرة يف  ــزز املتوف ــع املع ــب الواق ــم مطال ــًا: أن أه رابع
ــي: ــة ه ــة التعليمي البيئ

ــع إلكــرتوين للمدرســة عــىل شــبكة . 1 ــم موق تصمي
ذات  التعليميــة  باجلهــات  وربطــه  اإلنرتنــت، 

ــة.  العالق
توفــري مراكــز مصــادر تعلــم حتتــوي عىل الوســائط . 2

واألجهــزة اإللكرتونيــة الاّلزمة.
ــىل . 3 ــني ع ــني، واملتعلم ــب للمعلم ــب املناس الّتدري

ــة. ــائل اإللكرتوني ــزة، والوس ــتخدام األجه اس
وتفــرس الباحثــة التفــاوت يف اســتجابات عينة الدراســة 
ــدًا،  ــة ج ــب بني)عالي ــذه املطال ــر ه ــدى تواف ــول م ح
عاليــة، متوســطة، ضعيفــة، ضعيفــة جــدًا( الختــالف 

طبيعــة اخلصائــص الديمغرافيــة لعينــة الدراســة. 
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: أرابــني وشــوكور 
وقشــطة)2٠18(،   ،(Arbain & Shukor, 2015  )

ــري)2٠19(. واألم
ــة  ــذه الدراس ــاؤل األول هل ــىل التس ــب ع ــا جيي ــو م وه

ــص: ــذي ين وال
ــة يف  ــزز الالزم ــع املع ــب الواق ــر مطال ــة تواف ــا درج م
ــم،  ــم، املتعل ــة، املعل ــوم الطبيعي ــج العل كل من:)منه
البيئــة التعليميــة( مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلــامت 

ــي؟ ــة الزلف ــة بمحافظ ــة الثانوي ــوم يف املرحل العل
التساؤل الثاين:

بــني  إحصائّيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 
ــر  ــول تواف ــوم ح ــامت العل ــي ومعل ــتجابات معلم اس
ــة  ــريات التالي ــالف املتغ ــزز باخت ــع املع ــب الواق مطال

)العمــر، اخلــربة، الــدورات التدريبيــة(؟
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      يتضــح مــن جــدول )13( أنــه توجــد فــروق 
ــني  ــتوى )٠.٠1( ب ــة عنــد مس ذات داللــة إحصائي
متوســطات درجــات اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــري  ــًا ملتغ ــزز وفق ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ح

جدول )13( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر

جدول )1٤( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر 

جمموع مصدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “
املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املنهج

3٤.٤٠7٠.٠1**٤٤3.٠222221.511بني املجموعات
3٠9.٠18٤86.٤38داخل املجموعات

-752.٠395٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز الاّلزم 

توافرها يف املعلم
36.٠٤7٠.٠1**6٠.٠9٤23٠.٠٤7بني املجموعات

39.9٤5٤8٠.832داخل املجموعات
-1٠٠.٠395٠اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز الاّلزم 
توافرها يف املتعلم

٤3.5٤2٠.٠1**٤٠8.66722٠٤.33٤بني املجموعات
225.25٤٤8٤.693داخل املجموعات

-633.9225٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز الاّلزم 

توافرها يف البيئة التعليمية
67.816٠.٠1**258.9762129.٤88بني املجموعات

91.651٤81.9٠9داخل املجموعات
-35٠.6275٠اإلمجايل

العمــر، ونظــرًا لوجــود فــروق جوهريــة قامــت 
الباحثــة بحســاب أقــل فــرق معنــوي (L.S.D) وذلــك 
ــدول  ــح يف ج ــام يتض ــطات، وك ــني املتوس ــة ب للمقارن

.)1٤(

من 25 إىل 3٠ العدداملتوسطاتالعمراملتغريات
سنة

من 36 إىل ٤٠ 
سنة

أكثر من 
٤٠ سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

٤٠.٠٠٠8من 25 إىل 3٠ سنة
8.333*31.6672٤من 36 إىل ٤٠ سنة

7.737٠.596*32.26319أكثر من ٤٠ سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املعلم

28.3758من 25 إىل 3٠ سنة
3.٠٤2*25.3332٤من 36 إىل ٤٠ سنة

2.9٠1٠.1٤٠*25.٤7٤19أكثر من ٤٠ سنة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

31.8758من 25 إىل 3٠ سنة
8.٠83*23.7922٤من 36 إىل ٤٠ سنة

7.2٤3٠.8٤٠*2٤.63219أكثر من ٤٠ سنة
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف البيئة 
التعليمية

29.75٠8من 25 إىل 3٠ سنة
6.375*23.3752٤من 36 إىل ٤٠ سنة

5.9٠8٠.٤67*23.8٤219أكثر من ٤٠ سنة
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يتضح من جدول )1٤( ما ييل:
أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املنهــج:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )٠.٠5( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 3٠ س
ــن  ــر م ــنة(، )أكث ــة )36 - ٤٠ س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح ٤٠ س
لصالــح  وذلــك  املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25 - 3٠ س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - ٤٠ ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن ٤٠ ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــج. املنه
ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )٠.٠5( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 3٠ س
ــن  ــر م ــنة(، )أكث ــة )36 - ٤٠ س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح ٤٠ س
لصالــح  وذلــك  املعلــم،  يف  توافرهــا  الــاّلزم 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25 - 3٠ س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - ٤٠ ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ

وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن ٤٠ ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــم. املعل
ثالثــًأ: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املتعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )٠.٠5( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 3٠ س
ــن  ــر م ــنة( ، )أكث ــة )36 -٤٠ س ــات العمري الفئ
٤٠ ســنة( ، حــول توافــر مطالــب الواقــع املعــزز 
الــاّلزم توافرهــا يف املتعلــم ، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــنة(. ــة )25- 3٠ س ــة العمري الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - ٤٠ ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن ٤٠ ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــم. املتعل
رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف البيئــة التعليميــة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

ــتجابات  ــات اس ــطات درج ــني متوس )٠.٠5( ب
املعلمــني واملعلــامت ذوي الفئــة العمريــة )25 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــن املعلم ــنة( وكل م - 3٠ س
ــن  ــر م ــنة( ، )أكث ــة )36 -٤٠ س ــات العمري الفئ
ــزز  ــع املع ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــنة(، ح ٤٠ س
الــاّلزم توافرهــا يف البيئــة التعليميــة ، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 

ــنة( . ــة )25 - 3٠ س ــة العمري ذوي الفئ
بــني . 2 إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
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املعلمــني  اســتجابات  درجــات  متوســطات 
ــة )36 - ٤٠ ســنة(  ــة العمري واملعلــامت ذوي الفئ
وذوي الفئــة العمريــة )أكثــر مــن ٤٠ ســنة(، حول 
توافــر مطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف 

ــة. ــة التعليمي البيئ

ــامت  ــني واملعل ــون املعلم ــك: بك ــة ذل ــرس الباحث وتف
األقــل ســنَا هــم أكثــر تعــودًا عــىل اســتخدام التقنيــات 
ــىل  ــم ع ــم قدرهت ــا، بحك ــتيعابًا للتكنولوجي ــر اس وأكث
التعامــل مــع التقنيــات املختلفــة بشــكل أكثــر دافعيــة، 
وملــا توفــره هلــم هــذا التطبيقــات مــن أســاليب حديثــة 
وطــرق جذابة ومشــوقة تتــالءم مع معطيــات عرصهم.

شكل )2( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري العمر
جدول )15( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر  مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “
املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

33.118٠.٠1**٤36.٠٤٤2218.٠22بني املجموعات
315.995٤86.583داخل املجموعات

-752.٠395٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف املعلم
37.3٠1٠.٠1**6٠.87323٠.٤36بني املجموعات

39.167٤8٠.816داخل املجموعات
-1٠٠.٠395٠اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

19.79٠٠.٠1**286.٤8621٤3.2٤3بني املجموعات
3٤7.٤36٤87.238داخل املجموعات

-633.9225٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف البيئة 
التعليمية

28.836٠.٠1**191.359295.68٠بني املجموعات
159.268٤83.318داخل املجموعات

-35٠.6275٠اإلمجايل
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يتضــح مــن جــدول )15( أنه توجــد فــروق ذات داللة 
ــطات  ــني متوس ــتوى )٠.٠1( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات اســتجابات املعلمــني واملعلــامت حــول توافــر 
ــنوات  ــدد س ــري ع ــًا ملتغ ــزز وفق ــع املع ــب الواق مطال

اخلــربة، ونظــرًا لوجود فــروق جوهريــة قامــت الباحثة 
بحســاب أقــل فــرق معنــوي (L.S.D) وذلــك للمقارنة 
بــني املتوســطات، وكــام يتضــح يف جــدول )16(.

جدول )16( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

أقل من العدداملتوسطاتعدد سنوات اخلربةاملتغريات
5 سنوات     

من 5 إىل 1٠ 
سنوات

أكثر من 1٠ 
سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

3٠.81811أقل من 5 سنوات     
31.77827٠.96٠من 5 إىل 1٠ سنوات
6.376*7.336*38.15٤13أكثر من 1٠ سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املعلم

25.63611أقل من 5 سنوات     
25.٠7٤27٠.562من 5 إىل 1٠ سنوات
2.618*2.٠56*27.69213أكثر من 1٠ سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

23.٠٠٠11أقل من 5 سنوات     
2٤.٤٤٤271.٤٤٤من 5 إىل 1٠ سنوات
٤.863*6.3٠8*29.3٠813أكثر من 1٠ سنوات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف البيئة 

التعليمية

23.٠9111أقل من 5 سنوات     
23.55627٠.٤65من 5 إىل 1٠ سنوات
٤.291*٤.755*27.8٤613أكثر من 1٠ سنوات

يتضح من جدول )16( ما ييل:
أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املنهــج:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 
ســنوات اخلــربة )أكثــر مــن 1٠ ســنوات(، بينــام ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــتجابات املعلم ــات اس درج
ــنوات( وذوي  ــن 5 س ــل م ــربة )أق ــنوات اخل س

ــنوات(. ــن 5 إىل 1٠ س ــربة )م ــنوات اخل س
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 1٠ ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــر مــن 1٠ ســنوات(. ســنوات اخلــربة )أكث
ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
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ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املعلــم، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 
ســنوات اخلــربة )أكثــر مــن 1٠ ســنوات(، بينــام ال 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي 
ــامت ذوي  ــني واملعل ــتجابات املعلم ــات اس درج
ــنوات( وذوي  ــن 5 س ــل م ــربة )أق ــنوات اخل س

ــنوات(. ــن 5 إىل 1٠ س ــربة )م ــنوات اخل س
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 1٠ ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املعلــم، وذلــك لصالــح 
متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت ذوي 

ــر مــن 1٠ ســنوات(. ــنوات اخلــربة )أكث س
ثالثــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املتعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
وذلــك  املتعلــم،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــنوات(،  ــن 1٠ س ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ذوي س
فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بينــام ال توجــد 
بــني متوســطي درجــات اســتجابات املعلمــني 
واملعلــامت ذوي ســنوات اخلــربة )أقــل مــن 5 
ــن 5 إىل 1٠  ــربة )م ــنوات اخل ــنوات( وذوي س س

ــنوات(. س

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2
)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
اخلــربة  ســنوات  وذوي  ســنوات(   1٠ إىل   5
ــب  ــر مطال ــول تواف ــنوات(، ح ــن 1٠ س ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املتعلــم، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــنوات(. ــن 1٠ س ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ذوي س
رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف البيئــة التعليميــة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــر  ــربة )أكث ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
التعليميــة،  البيئــة  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن 1٠  ــر م ــربة )أكث ــنوات اخل ــامت ذوي س واملعل
ســنوات(، بينــام ال توجــد فــروق ذات داللــة 
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
ــل  ــربة )أق ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
ــن 5  ــربة )م ــنوات اخل ــنوات( وذوي س ــن 5 س م

إىل 1٠ ســنوات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
ــن  ــربة )م ــنوات اخل ــامت ذوي س ــني واملعل املعلم
5 إىل 1٠ ســنوات( وذوي ســنوات اخلــربة )أكثــر 
مــن 1٠ ســنوات(، حــول توافــر مطالــب الواقــع 
املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف البيئــة التعليميــة، وذلك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 

ــر مــن 1٠ ســنوات(. ــنوات اخلــربة )أكث ذوي س
وتفــرس الباحثــة ذلــك: بأنــه كلــام زادت خــربة املعلــم 
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أو املعلمــة العلميــة تكونــت لدهيــم قاعــدة كبــرية مــن 
املعرفــة املهنيــة واملهــارات املكتســبة مــع مــرور الوقــت 
أثنــاء مزاولــة عملهــم، فتجعلهــم أكثــر إحساســًا 
وتقديــرًا ألعامهلــم وترفــع مــن مســتوى الثقــة لدهيــم، 

وحتســن مــن مســتوى إنتاجيتهــم وكفاءهتــم.
وهومــا يتفــق مــع دراســة كل مــن: كاســكاليس 
Cascales& Martinez& Con-) ومارتنيــس وكونتــري
.(Liou& Tarng, 2017)وليــو وترانــق ، (tero, 2017

شكل )3( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري سنوات اخلربة
جدول )17( حساب داللة الفروق بني استجابات املعلمني واملعلامت حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

جمموع مصدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ ف “
املحسوبة

مستوى 
الداللة

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املنهج

15.517٠.٠1**295.3٠٤21٤7.652بني املجموعات
٤56.735٤89.515داخل املجموعات

-752.٠395٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف املعلم
8.928٠.٠1**27.125213.563بني املجموعات

72.91٤٤81.519داخل املجموعات
-1٠٠.٠395٠اإلمجايل

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف املتعلم

٤.532٠.٠5*1٠٠.69325٠.3٤6بني املجموعات
533.229٤811.1٠9داخل املجموعات

-633.9225٠اإلمجايل
مطالب الواقع املعزز 

الاّلزم توافرها يف البيئة 
التعليمية

5.911٠.٠1**69.29623٤.6٤8بني املجموعات
281.332٤85.681داخل املجموعات

-35٠.6275٠اإلمجايل
ــروق ذات  ــد ف ــه توج ــدول )17( أن ــن ج ــح م يتض
داللــة إحصائيــة بــني متوســطات درجــات اســتجابات 
ــع  ــب الواق ــر مطال ــول تواف ــامت ح ــني واملعل املعلم

املعــزز وفقــًا ملتغــري عــدد الــدورات التدريبيــة، ونظــرًا 
ــاب  ــة بحس ــت الباحث ــة قام ــروق جوهري ــود ف لوج
ــني  ــة ب ــك للمقارن ــوي (L.S.D) وذل ــرق معن ــل ف أق
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جدول )18( حساب أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية
ــدول )18(. ــح يف ج ــام يتض ــطات، وك املتوس

أقل من 5 العدداملتوسطاتالدورات التدريبيةاملتغريات
دورات     

من 5 إىل 1٠ 
دورات

أكثر من 1٠ 
دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املنهج

3٠.82٤17أقل من 5 دورات     
31.8571٤1.٠3٤من 5 إىل 1٠ دورات
٤.293*5.326*36.15٠2٠أكثر من 1٠ دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املعلم

25.٤7117أقل من 5 دورات     
25.٠711٤٠.399من 5 إىل 1٠ دورات
1.679*1.279*26.75٠2٠أكثر من 1٠ دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف 

املتعلم

2٤.٠٠٠17أقل من 5 دورات     
2٤.5711٤٠.571من 5 إىل 1٠ دورات
2.529*3.1٠٠*27.1٠٠2٠أكثر من 1٠ دورات

مطالب الواقع املعزز 
الاّلزم توافرها يف البيئة 

التعليمية

23.58817أقل من 5 دورات     
23.6٤31٤٠.٠55من 5 إىل 1٠ دورات
2.357*2.٤12*26.٠٠٠2٠أكثر من 1٠ دورات

يتضح من جدول )18( ما ييل:
أوالً: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املنهــج:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 1٠ دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 1٠ دورات(.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2
)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 1٠ دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 1٠ دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال
ثانيــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
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املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 1٠ دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 1٠ دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 1٠ دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 1٠ دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال
ثالثــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف املتعلــم:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 1٠ دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 1٠ دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 1٠ دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 1٠ دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال
رابعــًا: بالنســبة ملطالــب الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا 

يف البيئــة التعليميــة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 1

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
املنهــج،  يف  توافرهــا  الــاّلزم  املعــزز  الواقــع 
ــني  ــتجابات املعلم ــط اس ــح متوس ــك لصال وذل
ــن  ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ــامت ذوي ال واملعل
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــام ال توج 1٠ دورات(، بين
ــتجابات  ــات اس ــطي درج ــني متوس ــة ب إحصائي
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)أقــل مــن 5 دورات( وذوي الــدورات التدريبيــة 

)مــن 5 إىل 1٠ دورات(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى . 2

)٠.٠5( بــني متوســطي درجــات اســتجابات 
املعلمــني واملعلــامت ذوي الــدورات التدريبيــة 
)مــن 5 إىل 1٠ دورات( وذوي الــدورات التدريبية 
ــب  ــر مطال ــول تواف ــن 1٠ دورات(، ح ــر م )أكث
الواقــع املعــزز الــاّلزم توافرهــا يف املنهــج، وذلــك 
لصالــح متوســط اســتجابات املعلمــني واملعلــامت 
ــن 1٠ دورات(. ــر م ــة )أكث ــدورات التدريبي ذوي ال
ــدورات  ــج وال ــدور الربام ــك: ب ــة ذل ــرس الباحث وتف
التدريبيــة يف تنميــة املهــارات وتطويــر الــذات وحتســني 
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ــم  ــم وانض ــا املعل ــتزاد منه ــام اس ــتوى األداء، فكل مس
ــب  ــة، واكتس ــدة املعرف ــه قاع ــعت لدي ــام توس ــا كل هل
مهــارات جديــدة، ممــا جيعلــه أكثــر قــدرة عــىل مواكبــة 
التــي  واملســؤوليات  األعبــاء  وحتمــل  التطــورات 

ــرص. ــذا الع ــا ه فرضه
الطربــاق  يتفــق مــع دراســة كل مــن:  وهــو مــا 
وقطــب)2٠2٠(. والغامــدي  وعســريي)2٠19(، 

شكل )٤( الفروق بني بني املتوسطات حول توافر مطالب الواقع املعزز وفقًا ملتغري عدد الدورات التدريبية

ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:
أوالً: نتائـج الدراسة

ــزز . 1 ــع املع ــة الواق ــب تقني ــر مطال ــة تواف أن درج
ــن: )املنهــج، املعلــم،  ــالزم توافرهــا يف كل م ال
املتعلــم، البيئــة التعليميــة( جــاءت بدرجــات 
ــطة،  ــة، ومتوس ــدًا، وعالي ــة ج ــني عالي ــة ب متفاوت

ــدًا. ــة ج ــة، وضعيف وضعيف
أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني . 2

متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة حــول 
ــج،  ــن: )املنه ــا يف كل م ــالزم توافره ــب ال املطال
املعلــم، املتعلــم، البيئــة التعليميــة( لصالــح الفئــة 
ــة األقــل ســنًا )25- 3٠(، ولصالــح ذوي  العمري
ــح ذوي  ــنوات، ولصال ــن 1٠ س ــر م ــربة األكث اخل

ــن 1٠ دورات. ــر م ــة األكث ــدورات التدريبي ال

ثانيًا: التوصيات
حّددهتــا . 1 اّلتــي  املطالــب  بتوظيــف  االهتــامم 

العلــوم  مناهــج  وتطويــر  بنــاء،  يف  الّدراســة 
املختلفــة. بتخصصاهتــا  الّطبيعّيــة، 

ــتخدام . 2 ــني يف اس ــارات املعلم ــة مه ــامم بتنمي االهت
ــورش  ــك ب ــم لذل ــزز، وتأهيله ــع املع ــة الواق تقني

ــة. ــج التدريبي ــل والربام العم
3-العمــل عــىل تنميــة مهــارات املتعلمــني يف . 3

وتزويدهــم  املعــزز  الواقــع  تقنيــة  اســتخدام 
لذلــك.  الالزمــة  باخلــربات 

االهتــامم بتهيئــة البيئــة الّتعليمّيــة التــي تعــني . ٤
ــة  ــري كاف ــزز، وتوف ــع املع ــة الواق ــذ تقني ــىل تنفي ع
لتحقيــق  الالزمــة  واإلمكانيــات  املســتلزمات 

ــك. ذل
ثالثًا: املقرتحات.

إجــراء دراســة جتريبيــة حــول أثــر اســتخدام تقنيــة . 1
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ــة عــىل  الواقــع املعــزز يف تدريــس العلــوم الطبيعي
ــذه  ــو ه ــم نح ــىل اجّتاهاهت ــني، وع ــل املتعّلم حتصي

التقنيــة.
إجــراء دراســة حــول فاعليــة اســتخدام تطبيقــات . 2

تقنيــة الواقــع املعــزز يف تنميــة التفكــري اإلبداعــي، 
والتحصيــيل العلمــي للمتعلمــني.

ــة . 3 ــتخدام تقني ــات اس ــول معوق ــة ح ــراء دراس إج
ــة يف  ــوم الّطبيعّي ــس العل ــزز يف تدري ــع املع الواق

ــة. ــل املختلف املراح
املراجع العربية:

أبــو حكمــة، حييــى حممــد عــيل .)2٠18(. فاعليــة . 1
اســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات 
ــاء لطــالب  ــة لإلنجــاز يف الفيزي التفكــري والدافعي
املســتوى الســادس الثانــوي ذوي أنــامط الســيطرة 
[رســالة  جــدة  بمحافظــة  املختلفــة  الدماغيــة 
دكتــوراة غــري منشــورة]. جامعــة أم القــرى، مكــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة، اململك املكرم
ــم . 2 ــج قائ ــة برنام ــالم .)2٠17(. فاعلي ــد، إس أمح

عــىل تكنولوجيــا الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات 
لــدى  العلــوم  مبحــث  يف  البــرصي  التفكــري 
طــالب الصــف التاســع بغــزة [رســالة ماجســتري 

ــطني.  ــر، فلس ــة األزه ــورة]. جامع ــري منش غ
الزلفــي.)1٤٤3(. . 3 بمحافظــة  التعليــم  إدارة 

إحصائيــة بأعــداد معلمــي ومعلــامت العلــوم 
الســعودية. العربيــة  اململكــة  الثانويــة،  باملرحلــة 

ــالف . ٤ ــر اخت ــيد .)2٠19(. أث ــى رش ــري، حيي األم
نمــط عــرض مصــورات الواقــع املعــزز يف تنميــة 
التحصيــل املعــريف لطــالب الثانويــة بمنطقــة 
جــازان يف مــادة احلاســب اآليل. جملــة العلــوم 

.17٠  -15٠  ،)31(3 والنفســية،  الرتبويــة 
تدريــس . 5 أثــر   .)1٤33(. نــورة  ســحيم،  بــن 

املتعــددة  الوســائط  باســتخدام  الفنيــة  الرتبيــة 

يف تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لــدى طالبــات 
ماجســتري  [رســالة  متوســط  الثالــث  الصــف 
ــاض،  ــعود، الري ــك س ــورة]،جامعة املل ــري منش غ

اململكــة العربيــة الســعودية. 
ــرض . 6 ــط ع ــر نم ــان .)2٠17(. أث ــس، ماري جرج

املحتــوى الــكيل واجلزئــي القائــم عــىل تقنيــة 
الواقــع املعــزز عــىل تنميــة التنظيــم الــذايت وكفــاءة 
التعلــم لــدى طــالب الصــف اإلعــدادي [رســالة 
أســيوط،  جامعــة  منشــورة]،  غــري  ماجســتري 

ــة.  ــرص العربي ــة م مجهوري
اســتخدام . 7 حســني.)2٠18(.  ســامية  جــودة، 

الواقــع املعــزز يف تنميــة مهــارات حــل املشــكالت 
احلســابية والــذكاء االنفعــايل لــدى تالميــذ املرحلة 
ــات يف  ــم الرياضي ــات تعل ــة ذوي صعوب االبتدائي
اململكــة العربيــة الســعودية [رســالة ماجســتري 
ــة  ــوك، اململك ــوك، تب ــة تب ــورة]، جامع ــري منش غ

ــعودية.  ــة الس العربي
أثــر . 8  .)2٠1٤(. املنعــم  عبــد  مهــا  احلســيني، 

ــن  ــدة م ــزز يف وح ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني اس
ــات  ــل واجتــاه طالب مقــرر احلاســب اآليل يف حتصي
غــري  ماجســتري  [رســالة  الثانويــة  املرحلــة 
منشــورة]، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، 

الســعودية. العربيــة  اململكــة 
محــد اهلل ، حيــدر مســري؛ الدليمــي، مصطفــى . 9

عــيل.)2٠2٠(. أثــر التدريــس وفقــًا لتقنيــة الواقع 
اخلامــس  الصــف  طــالب  حتصيــل  يف  املعــزز 
العلمــي ملــادة علــم االحيــاء، جملــة دراســات 

.٤2  -21 تربويــة،13)51(، 
اخلليفــة، هنــد ســليامن ؛ العتيبــي، هنــد مطلــق . 1٠

تقنيــات  توجهــات  مــارس(.   5  -2  ،2٠15(.
ــة إىل  ــن التقليدي ــرتوين م ــم اإللك ــرة يف التعل مبتك
ــة[ عــرض ورقــة علمية].املؤمتــر الــدويل  اإلبداعي
الرابــع يف التعلــم اإللكــرتوين والتعلــم عــن بعــد 
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"تعلــم مبتكــر.. ملســتقبل واعــد"، وزارة التعليــم، 
ــاض.  الري

مخيــس، حممــد عطيــة .)2٠15(. تكنولوجيــا . 11
ــزز  ــع املع ــا الواق ــرتايض وتكنولوجي ــع االف الواق
وتكنولوجيــا الواقــع املخلــوط. اجلمعيــة املرصيــة 

ــم، 25)2(، 3-1. ــا التعلي لتكنولوجي
الدهــاس، اجلوهــرة .)2٠17(. اســتخدام . 12

ــري  ــارات التفك ــة مه ــزز يف تنمي ــع املع ــة الواق تقني
الريــايض [رســالة ماجســتري غــري منشــورة]. 
مــرص  مجهوريــة  القاهــرة،  القاهــرة،  جامعــة 

العربيــة.
ــم .)2٠16(. . 13 ــكان، ري ــثري، وداد؛ العبي الش

ــزز  ــع املع ــة الواق ــتخدام تقني ــس باس ــر التدري أث
املرحلــة  لطالبــات  الــدراس  التحصيــل  عــىل 
ــات.  ــة املعلوم ــب وتقني ــرر احلاس ــة يف مق الثانوي
جملــة العلــوم الرتبويــة، 2٤)٤(، 137- 173.

الرشيــف، بندر؛ ال مســعد، أمحــد .)2٠17(. . 1٤
أثــر اســتخدام تقنيــة الواقــع املعــزز يف مــادة 
ــف  ــالب الص ــل لط ــىل التحصي ــب اآليل ع احلاس
املجلــة  جــازان.  منطقــة  يف  الثانــوي  الثالــث 
 -22٠  ،)2(6 املتخصصــة،  الرتبويــة  الدوليــة 

 .233
الطربــاق، منــرية عبــد العزيــز؛ عســريي، . 15

حممــد جــرب .)2٠2٠(. أثــر التدريــس باســتخدام 
ــات  ــري الطالب ــة تفك ــزز يف تنمي ــع املع ــام الواق نظ
للعلــم  الشــارقة  جامعــة  جملــة  اإلبداعــي. 
  .291  -26٠  ،)1(  17 واالجتامعيــة،  اإلنســانية 

اهلــادي . 16 عبــد  املجيــد  عبــد  العمــري، 
.)1٤3٤(. مطالــب اســتخدام الّتعّلــم املدمــج 
)اخلليــط( يف تدريــس العلــوم الّطبيعّيــة مــن وجهة 
ــالة  ــة [رس ــة الّثانوّي ــوم باملرحل ــي العل ــر معّلم نظ
ماجســتري غــري منشــورة].جامعة أم القــرى، مكــة 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة، اململك املكرم

الغامــدي، إيــامن أمبــارك ؛ قطــب، إيــامن . 17
يف  املعــزز  الواقــع  فاعليــة   .)2٠2٠(. حممــد 
الناقــد  والتفكــري  الــدراس  التحصيــل  تنميــة 
لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الدمــام 
الرتبويــة  العلــوم  جملــة  نحــوه.  واجتاهاهتــن 

.92  -6٠  ،)25(٤ والنفســية، 
18 . .)1٤29(. اخلالــق  عبــد  الغامــدي، 

الصعوبــات التــي تواجــه الرتبيــة الفنيــة باملرحلــة 
ــة  ــن وجه ــة م ــة التعليمي ــة الباح ــطة بمنطق املتوس
نظــر املرشفــني الرتبويــني واملعلمــني [رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة]. جامعــة أم القــرى، 
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ــالب  ــدى ط ــوم ل ــو العل ــاه نح ــي واالجت اإلبداع
الصــف التاســع األســاس [رســالة ماجســتري 
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دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

د. فيصل بن مفرح العنزي 
األستاذ املساعد يف مناهج وطرق التدريس الرتبية اإلسالمية- كلية الرتبية 

واآلداب- جامعة احلدود الشاملية.

د. سليامن بن حاوي العنزي
 األستاذ مساعد يف املناهج واإلرشاف الرتبوي- كلية الرتبية واآلداب-

جامعة احلدود الشاملية.

   ملخص البحث  
املدرسة  مدير  دور  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  هدفت 
اإلسالمية  الدراسات  معلمي  ممارسة  يف  مقيم  كمرشف 
ملهارات التدريس يف التعلم النشط, ويتكون جمتمع الدراسة 
املرحلتني  يف  اإلسالمية  الدراسات  معلمي  مجيع  من 
املتوسطة والثانوية للعام الدراس 1٤٤3هـ وكان عددهم 
باملرحلة  عددهم  كان  فيام  معلاًم,   )62( املتوسطة  باملرحلة 
الثانوية )٤٠( معلاًم, كام تم تطبيق االستبانة كأداة للدراسة 
دور  أن  النتائج  وأظهرت  وثباهتا,  صدقها  من  التأكد  بعد 
مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات 
جاءت  النشط  التعلم  يف  التدريس  ملهارات  اإلسالمية 
فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  وأوضحت  متوسطة,  بدرجة 
 (a ≤ 0.05  ) الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 
اإلسالمية  الدراسات  معلمي  استجابات  متوسطات  بني 
يف دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارستهم ملهارات 
التدريس بالتعلم النشط تعزى الختالف املرحلة الدراسية.

الكلامت املفتاحية: 
املتوسطة  املرحلة  النشط-  التعلم  التدريس-  مهارات 

والثانوية- معلم الدراسات اإلسالمية.

Abstract
This study aimed to identify the role of the 
school principal as a resident supervisor in the 
Islamic studies teachers' practice of teaching 
through active learning (strategies). The study 
population consisted of all intermediate and sec-
ondary schoolteachers in 1443 AH, distributed 
as follows: (62) intermediate schoolteachers and 
(40) secondary schoolteachers. The question-
naire was applied as a research tool and its valid-
ity and reliability were confirmed. The findings 
showed that the role of the school principal as a 
resident supervisor in Islamic studies teachers' 
practice of teaching through active learning was 
of medium value. The study also showed that 
there were no statistically significant differences 
at the level of (a ≤ 0.05) in the average respons-
es of Islamic studies teachers to the role of the 
school principal as a resident supervisor in their 
teaching skills of active learning due to differ-
ence in the school stage.

Keywords: 
Teaching skills, active learning, intermediate 
and secondary stages, teacher of Islamic studies. 

دور مدير المدرسة كمشرف مقيم في ممارسة معلمي الدراسات ا(سالمية مهارات 
التدريس للتعلم النشط في المرحلتين المتوسطة والثانوية
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مقدمة:
ــطة  ــة األنش ــىل جمموع ــة ع ــة التعليمي ــد العملي      تعتم
والعمليــات التــي تتــم داخــل املدرســة، حيــث ترتكــز 
ــر  ــام ذك ــية ك ــة أركان أساس ــىل أربع ــة ع ــذه العملي ه
ــب،  ــم، والطال ــي: املعل ــن )2٠19، 5( وه عبدالرمح
لعمليــة  وجــود  وال  التعليميــة  والبيئــة  واملنهــج، 

ــك األركان. ــدون تل ــة ب التعليمي
ــية  ــة األساس ــد األركان التعليمي ــم أح ــرب املعل     ويعت
ــث  ــة التدريــس، حي ــه نجــاح عملي ــذي يعتمــد علي ال
ذكــر ســالمة )2٠٠2(: أن املعلــم يلعــب دورًا رئيســًا 
ــث  ــًا بالبح ــح مطالب ــذا أصب ــة ل ــة التعليمي يف العلمي
ــا،  ــا وتطبيقه ــية وإجادهت ــرق التدريس ــل الط ــن أفض ع
وإجيــاد األنســب مــن األســاليب والتقنيــات التعليميــة 
التــي يمكــن عــن طريقهــا حتقيــق األهــداف التعليميــة 

ــة. والرتبوي
ــىل رضورة  ــم ع ــة والتعلي ــامء الرتبي ــد عل ــام يؤك     ك
اتبــاع املعلــم لعمليــة التدريــس الفعــال، الــذي جيعــل 
الطالــب مشــاركًا يف العمليــة التعليميــة ممــا يســاعد يف 
حتقيــق األهــداف التعليميــة املنشــودة لدهيــم، ويــؤدي 

ــم.  ــة للتعل ــة والرغب ــادة الدافعي إىل زي
ــم  ــن أه ــالمية م ــات اإلس ــم الدراس ــرب معل        ويعت
املعلمــني الــذي هلــم دور كبــري يف تربيــة الطــالب 
دينيــًا واجتامعيــًا ونفســيًا، حيــث يعــزز الــوازع الدينــي 
ــؤولية،  ــل املس ــىل حتم ــم ع ــن قدرهت ــع م ــم، ويرف لدهي

ــة. ــاة االجتامعي ــي احلي ــاركة يف مناح واملش
ــم  ــة التعلي ــة يف عملي ــات احلديث ــرز االجتاه ــن أب  وم
التــي ترفــع مــن مســتوى االداء التدريــيس للمعلمــني 
ــز  ــط. وترتك ــم النش ــتخدام التعل ــس باس ــي التدري ه
ــي  ــة الت ــة البنائي ــىل النظري ــط ع ــم النش ــفة التعل فلس
تعتــرب املتعلــم هــو حمــور العمليــة التعليميــة، كــام تقــوم 
ــالب،  ــة للط ــاة الواقعي ــة يف احلي ــف املعرف ــىل توظي ع
ــني  ــث يب ــم. حي ــا لدهي ــري العلي ــدرات التفك ــة ق وتنمي
بياجيــه: أن التعلــم عمليــة نشــطة تتميــز بإتاحــة 

ــث  ــاط بحي ــه بنش ــي معرفت ــي يبن ــذ ك ــة للتلمي الفرص
ــة  ــد طريق ــىل حتدي ــورة ع ــم مقص ــة املعل ــون مهم تك

تفكــري التلميــذ. )زيتــون، 2٠٠٠، 273(.
ــات  ــم الدراس ــىل معل ــي ع ــك فينبغ ــىل ذل ــاء ع      وبن
اإلســالمية اســتخدام مبــادئ التدريــس الفعــال يف 
تعليــم الدراســات اإلســالمية مــن خــالل تطبيــق 
مهــارات التدريــس للتعلــم النشــط لرفــع كفــاءة 
ــة  ــداف الرتبوي ــق األه ــه، وحتقي ــيس لدي األداء التدري
ــا  ــالمية؛ مم ــات اإلس ــوة يف الدراس ــة املرج والتعليمي
ــي  ــا ينم ــم، مم ــم وأرسه ــني بمجتمعه ــم مرتبط جيعله

ــالح. ــوى والص ــم التق لدهي
مشكلة الدراسة:

ــتخدام  ــىل اس ــم ع ــاح التعلي ــم يف نج ــد املعل     يعتم
مهــارات تدريســية فعالــة جتعــل الطالــب فاعــاًل 
ومتفاعــاًل يف عمليــة التدريــس، فمــن الــروري 
ــة  ــات حديث ــة باجتاه ــية مرتبط ــارات تدريس ــاع مه اتب
يف التعليــم ومــن أبرزهــا التدريــس مــن خــالل التعلــم 

ــط. النش
    ومــن خــالل النظــر إىل واقــع تطبيــق املعلمــني 
ملهــارات التعلــم النشــط نكتشــف أنــه يعرتهيــا بعــض 
ــامرة )2٠18( أن  ــة س ــت دراس ــث بين ــور، حي القص
درجــة تطبيــق املعلمــني الســرتاتيجيات التعلم النشــط 
ــرسا  ــة ي ــرت دراس ــطة، وأظه ــة متوس ــاءت بدرج ج
الثبيتــي )2٠19( أن درجــة اســتخدام معلــامت اللغــة 
العربيــة الســرتاتيجيات التعلــم النشــط كانــت بدرجــة 
متدنيــة، وأشــارت دراســة جودت ســعادة والرشــيدي 
)2٠18( أن درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة 

ــم النشــط كانــت بدرجــة متوســطة. للتعل
     حيــث أن القصــور يف تطبيــق التدريــس الفعــال 
ــف  ــؤدي إىل ضع ــني ي ــن املعلم ــط م ــم النش يف التعل
ــم  ــل قدراهت ــدراس، وتقلي ــل ال ــالب يف التحصي الط
يف مهــارات التفكــري، وهــذا بســبب إرصار بعــض 
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ــاء  ــة كاإللق ــرق التقليدي ــتخدام الط ــىل اس ــني ع املعلم
والعوايــدة  ســعادة  نتائــج  أشــارت  كــام  وغريهــا 

.)2٠17 (
وهلــذا ينبغــي عــىل مديــري املــدارس مســاعدة املعلمني 
يف تطويــر مهاراهتــم التدريــس ليكونــوا فاعلــني يف 
تدريــس الطــالب مــن خــالل مهــارات التعلــم النشــط 
ــيدي  ــعادة والرش ــة س ــك دراس ــت بذل ــث أوص حي
)2٠18(: بــرورة وجــود دور فاعــل مــن املرشفــني 
الرتبويــني ومديــري املــدارس يف  توجيــه املعلمــني 

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــتخدام اس الس
      كــام الحــظ البحــث أن هنــاك نــدرة يف الدراســات 
التــي بحثــت عــن واقــع تطبيــق مهــارات التدريــس يف 
التعلــم النشــط عنــد معلمــي الدراســات اإلســالمية، 
وهلــذا ســتبحث هــذه الدراســة عــن دور مديــري 
املــدارس يف توجيــه معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف 
النشــط،  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات  اســتخدام 

ــايل:  ــؤال الت ــة يف الس ــكلة الدراس ــل مش وتتمث
ــة  ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التدريــس يف 

ــط؟ ــم النش التعل
     ويتفرع منه األسئلة التالية:

يف . 1 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

التخطيــط يف التعلــم النشــط؟
يف . 2 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
التعلــم  التدريــس يف  اســتخدام اســرتاتيجيات 

النشــط؟
يف . 3 مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  مــا 

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
ــد الطــالب يف التعلــم  ــة قــدرات التفكــري عن تنمي

ــط؟ النش

مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . ٤
ــم  ــارات تنظي ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم

األنشــطة الصفيــة يف التعلــم النشــط؟
مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . 5

معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التفاعــل 
الصفــي يف التعلــم النشــط؟

6-مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف . 6
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

ــط؟ ــم النش ــم يف التعل ــات التعلي ــتخدام تقني اس
مــا دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة . 7

معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التقويــم 
يف التعلــم النشــط؟

ــد . 8 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية يف 
دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية؟
أهداف الدراسة:

املدرســة كمــرشف . 1 مديــر  دور  التعــرف عــىل 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي

مهــارات التخطيــط يف التعلــم النشــط.
ــم يف . 2 ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــىل مدي ــرف ع التع

ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 
التعلــم  التدريــس يف  اســتخدام اســرتاتيجيات 

ــط. النش
املدرســة كمــرشف . 3 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــري عنــد الطــالب يف 

ــط. ــم النش التعل
املدرســة كمــرشف . ٤ مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
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مهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة يف التعلــم 
ــط. النش

املدرســة كمــرشف . 5 مديــر  دور  التعــرف عــىل 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــط. ــم النش ــي يف التعل ــل الصف ــارات التفاع مه

املدرســة كمــرشف . 6 مديــر  دور  التعــرف عــىل 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــم  ــم يف التعل ــات التعلي ــتخدام تقني ــارات اس مه

ــط. النش
املدرســة كمــرشف . 7 مديــر  دور  التعــرف عــىل 

ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــم يف ممارس مقي
ــط. ــم النش ــم يف التعل ــارات التقوي مه

ــية . 8 ــة الدراس ــالف املرحل ــر اخت ــىل أث ــرف ع التع
يف  مقيــم  كمــرشف  املدرســة  مديــر  دور  يف 
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

التدريــس بالتعلــم النشــط.
أمهية الدراسة: 

املدرســة يف . 1 مديــر  دور  واقــع  الدراســة  تــربز 
ممارســة معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات 

ــط.   ــم النش ــس بالتعل التدري
تــودي الدراســة إىل مزيــد مــن الدراســات يف . 2

تفعيــل دور مديــر املدرســة كمــرشف تربــوي 
مقيــم يف تنميــة أداء معلمي الدراســات اإلســالمية 

ــط. ــم النش ــس بالتعل ــارات التدري يف مه
وزارة . 3 يف  القــرارات  متخــذي  الدراســة  تــزود 

ــاءة  ــع كف ــاعدهم يف رف ــات تس ــم بمعلوم التعلي
ــدارس. ــري امل ــد مدي ــوي عن ــة اإلرشاف الرتب عملي

تلقــي الدراســة الضــوء عــىل تطويــر عمليــة . ٤
اإلرشاف الرتبــوي، ومهنــة التدريــس يف ضــوء 

التعلــم النشــط.
املهنيــة . 5 العالقــة  حتســني  يف  الدراســة  تســهم 

الدراســات  املــدارس ومعلمــي  بــني مديــري 

اإلســالمية.
حدود الدراسة:

احلــدود املوضوعيــة: اقتــرصت الدراســة عــىل . 1
ــط  ــم النش ــة  التعل ــة يف ممارس ــر املدرس دور مدي
وهــي  التدريــس  مهــارات  مــن  جمموعــة  يف 
ــس،  ــرتاتيجيات التدري ــتخدام اس ــط، اس )التخطي
تنميــة قــدرات التفكــري، تنظيــم األنشــطة الصفية، 
ــم،  ــات التعلي ــتخدام تقني ــي، اس ــل الصف التفاع

ــم(. التقوي
احلــدود البرشيــة: اقتــرصت الدراســة عــىل مديري . 2

اإلســالمية  الدراســات  ومعلمــي  املــدارس 
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف إدارة التعليــم 

ــر. بعرع
ــة . 3 ــة يف مدين ــق الدراس ــم تطبي ــة: ت ــدود املكاني احل

ــر. عرع
يف . ٤ الدراســة  تطبيــق  تــم  الزمانيــة:  احلــدود 

ــدراس  ــام ال ــن الع ــاين م ــدراس الث ــل ال الفص
1٤٤3هـــ. /1٤٤2

مصطلحات الدراسة:
دور: يعــرف الزهــراين )1٤3٤هـــ، 7( بأنــه: جمموعــة 
مــن األنشــطة املرتبطــة أو األطــر الســلوكية التــي 

ــة". ــف معين ــن مواق ــق م ــو متحق ــا ه ــق م حتق
املــرشف املقيــم: يعرفــه عطــوي )2٠1٠م، 25٤( بأنه: 
املــرشف الرتبــوي الــذي يعيــش يف املدرســة، ويعــرف 
ــكالت  ــدرات ومش ــرف ق ــا، ويع ــكالهتا وحاجاهت مش
وحاجــات املعلمــني، ويعــرف أيضــًا حاجــات الطلبــة 
والبيئــة املحليــة، لــذا يتطلــب مهــارات وكفايــات 

خاصــة".
ويعــرف املــرشف املقيــم إجرائيــًا بأنــه: مديــر املدرســة 
الــذي يقيــم يف املدرســة ويســاعد املعلمــني يف أداء 
مهامهــم التدريســية ويوفــر بيئــة تربويــة مناســبة 

للطــالب.
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ويعــرف دور مديــر املدرســة كمــرشف املقيــم إجرائيــًا 
بأنــه: جمموعــة مــن اإلجــراءات واملهــارات التــي 
يتخذهــا مديــر املدرســة مــن أجــل تنميــة أداء املعلمــني 

ــس. ــاء التدري ــط أثن ــم النش ــارات التعل ــًا يف مه مهني
التعلــم النشــط: يعرفــه karmusta )2٠٠9، 27( بأنــه: 
ــريات  ــة باملث ــة غني ــة تربوي ــري بيئ ــدف إىل توف ــم هي تعل
التــي تتيــح للمتعلــم مســؤولية تعلــم نفســه مســتخدمًا 
ــت  ــة حت ــول إىل املعرف ــا للوص ــة العلي ــه العقلي قدرات

ــم. إرشاف املعل
مهــارات التدريــس: يعرفهــا أبــو جحجــوح )2٠٠8، 
ــام  ــا، والقي ــل م ــىل أداء عم ــدرة ع ــا الق 128(: بأهن
بدقــة ورسعــة وبأقــل وقــت وجهــد، ومــن التدريــس 
يقودهــا  التــي  املنتظمــة  العمليــة  إىل  يشــري  التــي 
املعلــم خــالل موقــف صفــي، لتحقيــق جمموعــة مــن 
ــا  ــددة، وجوهره ــة واملح ــة املرغوب ــداف الرتبوي األه

ــل". التفاع
وتعــرف مهــارات التعلــم النشــط إجرائيــًا بأهنــا: 
املامرســات الســلوكية التــي يؤدهيــا معلمــي الدراســات 
مهــارات  يف  الطــالب  مــع  باملشــاركة  اإلســالمية 
)التخطيــط، اســرتاتيجيات التدريــس، تنميــة قــدرات 
التفكــري، تنظيــم األنشــطة الصفيــة، التفاعــل الصفــي، 
ــة  ــة فعال ــة تربوي ــم( يف بيئ ــم، التقوي ــا التعلي تكنولوجي

ــة. ــداف املرغوب ــق األه ــؤدي إىل حتقي ت
اخللفية النظرية:

 Malik and Jonjua ــه ــط: يعرف ــم النش ــف التعل تعري
)2٠11، 963(: "أن التعلــم النشــط عــىل أنــه "إرشاك 
الطــالب يف بعــض األنشــطة التــي حتفزهــم عــىل 

ــة".  ــات املقدم ــع املعلوم ــل م ــري والتفاع التفك
     ويعرفــه( price 2004، 223)  بأنــه: " التعلــم الــذي 
ــة ذات  ــطة تعليمي ــام بأنش ــالب القي ــن الط ــب م يتطل

مغــزى والتفكــري فيــام يفعلونــه".
ــط  ــم النش ــرف karmusta )2٠٠9، 27( التعل      ويع

عــىل أنــه: "تعلــم هيــدف إىل توفــري بيئــة تربويــة غنيــة 
باملثــريات التــي تتيــح للمتعلــم مســؤولية تعلــم نفســه 
مســتخدمًا قدراتــه العقليــة العليــا للوصــول إىل املعرفــة 

حتــت إرشاف املعلــم".
ــم  ــرون )2٠٠6، 87( التعل ــعادة وآخ ــرف س      ويع
النشــط بأنــه: "طريقــة للتعلــم والتعليــم يف آن واحــد، 
تســمح  متنوعــة  بأنشــطة  الطلبــة  فيهــا  ويشــرتك 
باإلصغــاء اإلجيــايب والتفكــري الواعــي والتحليــل 
الســليم ملــادة الدراســة، إذ يشــارك املتعلمــون بوجــود 
املعلــم امليــرس لعمليــة التعلــم ممــا يدفهــم نحــو حتقيــق 

ــم". ــداف  التعل أه
فوائد التعلم النشط:  

     ينطلــق التعلــم النشــط مــن خــالل تطويــر دور كل 
ــث  ــية، حي ــة التدريس ــم يف العملي ــم واملتعل ــن املعل م
ــة  ــور العملي ــو حم ــم فه ــرب للمتعل ــاء دور أك ــم إعط يت
ــاًط  ــاركة نش ــر مش ــه أكث ــالل جعل ــن خ ــة م التعليمي
باألنشــطة  القيــام  خــالل  مــن  وذلــك  وحيويــة 
ــف،  ــة الص ــة يف غرف ــروض العملي ــات والع واملناقش
وهــذا يوضــح أن للتعلــم النشــط أمهيــة كبــرية وفوائــد 
ــل )2٠12، 1٠3،  ــيد واجلم ــني س ــث ب ــددة، حي متع
ــيل: ــا ي ــق م ــط يســاعد يف حتقي ــم النش 1٠٤(: أن التعل

 هييئ للمتعلمني مواقف تعليمية ذات فعالية.. 1
ــل . 2 ــل وجيع ــالب يف العم ــاج الط ــن اندم ــد م يزي

ــة. ــة ومتع ــر هبج ــم أكث التعل
وانفعاليــة . 3 الطــالب جوانــب مهنيــة  إكســاب 

املســؤولية. التعــاون وحتمــل  مثــل  واجتامعيــة 
يســاعد عــىل الكشــف عــن ميــول الطــالب . ٤

ورغباهتــم.
ينمي الرغبة يف التفكري والتعلم لإلتقان.. 5
يكتسب املتعلم طرق احلصول عىل املعرفة.. 6
إىل حلــول . 7 الوصــول  املتعلمــني عــىل  يســاعد 

للمشــكالت التــي لدهيــم ألنــه يربــط املعلومــات 
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ــه. ــة لدي ــراءات مألوف ــدة بإج اجلدي
احلاجــة للوصــول إىل ناتــج او التعبــري عــن فكــرة . 8

جتــرب املتعلــم عــىل اســرتجاع معلومــات ســابقة.
ــرتك . 9 ــه أو اش ــم بنفس ــا املتعل ــي أنجزه ــة الت املهم

هبــا تكــون قيمتهــا أكــرب مــن التــي أنجزهــا 
شــخص آخــر.

يســاعد يف تغيــري صــورة املعلــم بأنــه املصــدر . 1٠
الوحيــد للمعرفــة.

يتعلــم املتعلمــون أكثــر مــن املحتــوى املعريف، . 11
فيتعلمــون مهــارات التفكــري العليا.

مفهــوم مهــارات التدريــس: يعرفهــا زيتــون )2٠٠6م، 
عالقــة  ذي  معــني  عمــل  أداء  عــىل  القــدرة   :)12
ــل  ــذا العم ــه، وه ــذه وتقويم ــدرس وتنفي ــط ال بتخطي
قابــل التحليــل إىل جمموعــة مــن الســلوكيات املعرفيــة 
ــه يف  ــن تقييم ــم يمك ــن ث ــة، وم ــة واالقتصادي واحلركي

ضــوء معايــري الدقــة يف القيــام بــه". 
أهــم مهــارات التدريــس: بينــت البحــوث الرتبويــة أن 
ــي ينبغــي  ــاك جمموعــة مــن مهــارات التدريــس الت هن
ــون  ــار زيت ــام أش ــدرس، ك ــاء ال ــم أثن ــا املعل أن يتقنه
ــني )2٠19، 662(،   ــة وحس )2٠٠6، 3٠(، والكعابن
وباجبــري   ،)198  ،2٠2٠( وآخــرون  والــدورسي 
وآخــرون )2٠2٠، 1٤7، 1٤8( وهــي: )مهــارات 
املناقشــة،  التنفيــذ، مهــارات  التخطيــط. مهــارات 
مهــارات التفاعــل الصفــي، مهــارات ضبــط الفصــل، 
التدريــس.  اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات 
ــارات  ــم. مه ــا التعلي ــتخدام تكنولوجي ــارات اس مه
تنظيــم األنشــطة الصفيــة. مهــارات العمــل اجلامعــي. 
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــري، مهــارات التقويــم(.
    وســيقترص البحــث عــىل املهــارات: )مهــارات 
اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات  التخطيــط، 
التفكــري،  قــدرات  تنميــة  ومهــارات  التدريــس، 
تنظيــم  ومهــارات  الصفــي،  التفاعــل  ومهــارات 
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــارات اس ــة، ومه ــطة الصفي األنش

التقويــم(. ومهــارات  التعليــم، 
الدور اإلرشايف ملدير املدرسة:

     هنــاك جمموعــة مــن األدوار التــي ينبغــي عــىل مديــر 
املدرســة القيــام هبــا، ويوضــح ذلــك عطــوي )2٠1٠، 

25٤،255( ومنهــا:
لعملــه . 1 خطــة  يعــد  بــأن  الفعــال:  التخطيــط 

بالتعــاون مــع املعلمــني واألطــراف األخــرى، 
وحتديــد حاجــات املعلمــني يف املدرســة، كــام 

إعــداد خططهــم. املعلمــني يف  يســاعد 
إغنــاء وتقويــم املناهــج: مــن خــالل تصميــم . 2

ــيطه.  ــاج وتبس ــز املنه ــبة يف تعزي ــاطات مناس نش
واقــرتاح اســرتاتيجيات تدريســية مناســبة.

التنميــة املهنيــة للمعلمــني: يقــوم بتوفــري مصــادر . 3
الرتبويــة  املوضوعــات  حــول  للمعلومــات 
واملدرســية، وتوفــري املعلومــات احلديثــة للمعلمني 

باســتخدام أســاليب اإلرشاف املختلفــة.
ــني يف . ٤ ــاعد املعلم ــارات: يس ــات واالختب االمتحان

وضــع اختبــارات تشــخيصية وحتصيليــة، وتفســري 
ــج يف  ــف هــذه النتائ ــم، وتوظي نتائــج اختباراهت

ــم. ــني أدائه حتس
إدارة الصفــوف: يســاعد املعلمــني عــىل التخطيــط . 5

مشــكالت  وحــل  صفوفهــم،  إلدارة  الفعــال 
داخــل  تواجههــم  التــي  والنظــام  االنضبــاط 

الصــف، 
العالقــة مــع الزمــالء واملجتمــع املحــيل: أن يقيــم . 6

عالقــات إنســانية مــع املعلمــني وأن يعمــل معهــم 
بــروح الفريــق، كــام يشــارك يف توثيــق الصلــة بــني 
املدرســة واملجتمــع مــن خــالل نشــاطات جمالــس 

اآلبــاء.
تقويــم العمليــة الرتبويــة يف مدرســته: مــن خــالل . 7

تقويــم أداء املعلمــني وفــق معايــري حمــددة، وإجراء 
البحــوث اإلجرائيــة حلــل مشــكالت معينــة.
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الدراسات السابقة:
أوأل: الدراسات العربية:

دراســة بيومــي )2005م(: هدفــت هــذه الدراســة إىل 
ــدور اإلرشايف  ــيق ال ــة تنس ــاد عملي ــىل أبع ــوف ع الوق
بــني كل مــن املــرشف الرتبــوي ومديــر املدرســة 
ــن  ــن م ــة البحري ــم يف مملك ــرشف مقي ــة كم االبتدائي
ــة  ــداف الدراس ــق أه ــام، ولتحقي ــر كل منه ــة نظ وجه
ــتخدام  ــم اس ــام ت ــي، ك ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ت
االســتبانة لقيــاس التنســيق يف العمليــة اإلرشافيــة، 
ــني  ــيقي ب ــة أن األداء التنس ــج الدراس ــرت نتائ وأظه
ــة  ــدث بدرج ــة حي ــر املدرس ــوي ومدي ــرشف الرتب امل

ــة. ــة اإلرشافي ــاد العملي ــة أبع ــة يف كاف قليل
دراســة الرجــوب وآخــرون )2015م(: هــدف البحث 
إىل اســتقصاء فاعليــة برنامــج تدريبــي ملعلمــي العلــوم 
ــف  ــة الص ــاب طلب ــط يف اكتس ــم النش ــى التعل بمنح
ــد،  ــم الناق ــة تفكريه ــة، وتنمي ــم العلمي ــن املفاهي الثام
ــة  ــت عين ــط، وتكون ــم النش ــو التعل ــم نح واجتاهاهت
ــًا ووزعــت  الدراســة مــن )8( معلمــني و)2٠٠( طالب
ــًا  ــا )1٠٠( طالب ــة وعدده ــني األوىل جتريبي إىل جمموعت
واألخــرى ضابطــة وعددهــا )1٠٠( طالبــًا، وتــم 
اســتخدام اختبــار حتصيــيل ومقيــاس للتفكــري الناقــد، 
ــرت  ــط، وأظه ــم النش ــو التعل ــات نح ــاس اجتاه ومقي
ــة  ــم العلمي ــة يف املفاهي النتائــج وجــود فــروق احصائي
ومهــارات التفكــري الناقــد واالجتــاه نحــو التعلــم 
النشــط تعــزى الســرتاتيجيات التدريــس لصالــح 

ــط. ــم النش التعل
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــي )2016م(: هدف ــة النفيع دراس
ــات  ــي الرياضي ــق معلم ــة تطبي ــىل درج ــرف ع إىل التع
للتعلــم النشــط يف مراحــل التعليــم العــام )االبتدائــي، 
ــذ-  ــط- التنفي ــارات )التخطي ــوي( مله ــط، الثان املتوس
التقويــم(، ولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام بطاقــة 

املالحظــة كأداة للدراســة، وتــم اختيــار عينــة عشــوائية 
ــام  ــم الع ــل التعلي ــات يف مراح ــي الرياضي ــن معلم م
ــج الدراســة أن درجــة  ــرز نتائ بالدوادمــي، وكانــت أب
يف  النشــط  للتعلــم  الرياضيــات  معلمــي  تطبيــق 
)التخطيــط، والتنفيــذ، والتقويــم( كانــت بدرجــة 

ــطة. متوس
دراســة البــادري )2017(: هدفــت الدراســة للتعــرف 
عــىل درجــة اســتخدام معلامت العلــوم الســرتاتيجيات 
التعلــم النشــط يف تدريــس أنشــطة مــادة العلــوم 
التعليــم  بمرحلــة  نحوهــا  باجتاهاهتــم  وعالقتهــا 
ــتخدام  ــم اس ــك ت ــق ذل ــدرس، ولتحقي ــل امل ــا قب م
االســتبانة ومقيــاس االجتاهــات، وأشــارت النتائــج إىل 
ــة الدراســة مــن معلــامت العلــوم  أن متوســط أداء عين
الســرتاتيجيات التعلــم النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــط اجتاهاهتــم نحــو الس وأن متوس
النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، وأن هنــاك ارتبــاط دال 
إحصائيــا بــني درجــة االســتخدام الســرتاتيجيات 
التعلــم النشــط واالجتــاه نحوهــا عنــد مســتوى داللــة 

.)٠.٠5(
ــة إىل  ــذه الدراس ــت ه ــامرة )2018م(: هدف ــة س دراس
معرفــة درجــة اســتخدام اســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
لــدى معلمــي العلــوم للمرحلــة الثانويــة يف املــدارس 
ــن  ــد م ــي حت ــات الت ــن املعوق ــف ع ــة والكش األردني
ــت  ــتبانة تكون ــتخدام اس ــم اس ــا، وت ــتخدامهم هل اس
مــن جزأيــن: األول: يقيــس درجــة اســتخدام املعلمــني 
لعــدد اســرتاتيجيات التعلــم النشــط، والثــاين: يقيــس 
املعوقــات التــي حتــد مــن اســتخدامهم هلــا، وتوصلــت 
واملعلــامت  املعلمــني  تقديــرات  أن  إىل  الدراســة 
كانــت  النشــط  التعلــم  اســرتاتيجيات  الســتخدام 
بدرجــة متوســطة، وبلغــت تقديراهتــم للمعوقــات 
يف مجيــع املجــاالت بدرجــة كبــرية باســتثناء جمــال 
ــة  ــاءت بدرج ــث ج ــم( حي ــة باملعل ــات املتعلق املعوق
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ــطة. متوس
دراســة الســامل )2018م(: هدفــت الدراســة إىل معرفــة 
دور قائــدة املدرســة كمــرشف تربــوي مقيــم يف التنميــة 
املهنيــة للمعلــامت يف مدينــة الريــاض مــن وجهــة 
نظرهــن، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
ــدة  ــة: أن دور قائ ــج الدراس ــرت نتائ ــيل، وأظه التحلي
املدرســة كمــرشف مقيــم يف التنميــة املهنــة للمعلــامت 
ــة،  ــط، املتابع ــتويات )التخطي ــاض ملس ــة الري يف مدين
ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ــي( ج ــو املهن ــب والنم التدري

دراســة الكعابنــة وحســني )2٠19(: هدفــت الدراســة 
ــة  ــات الرتبي ــة كلي ــذ طلب ــدى تنفي ــىل م ــرف ع إىل التع
ــر  ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش ــارات التعل ــة مله الرياضي
أعضــاء اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات األردنيــة، 
وبينــت الدراســة إن مــدى تنفيــد طلبــة كليــات الرتبيــة 
ــة  ــاءت بدرج ــط ج ــم النش ــارات التعل ــة مله الرياضي

ــطة. متوس
ــة  ــت الدراس ــح )201٩م(: هدف ــم وفلي ــة كاظ دراس
للتعــرف إىل درجــة ممارســة هيئــة تدريســيي كليــة 
ــادئ  ــالء ملب ــة كرب ــانية يف جامع ــوم اإلنس ــة للعل الرتبي
ــًا  ــة، وحتقيق ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــط م ــم النش التعل
التــي  اســتبانة  اســتخدام  تــم  الدراســة  ألهــداف 
أعدهــا أبــو ســنينة وآخــرون )2٠19(، وطبقــت بعــد 
ــة  ــت الدراس ــا، وتوصل ــا وثباهت ــن صدقه ــق م التحق
ــوم  ــة للعل ــة الرتبي ــيس كلي ــة تدري ــة ممارس إىل أن درج
ــط  ــم النش ــادئ التعل ــالء ملب ــة كرب ــانية يف جامع اإلنس

ــطة. ــة متوس ــت بدرج كان
إىل  الدراســة  دراســة عيــارصة )201٩م(: هدفــت 
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة اس ــة ممارس ــة درج معرف
)التعلــم التعــاوين، خرائــط املفاهيــم، حل املشــكالت، 
األدوار،  لعــب  واالســتقصاء،  الذهنــي،  العصــف 
ــب  ــرتة التدري ــوار( يف ف ــة واحل ــات، املناقش املرشوع
الطالبــات اخلرجيــات،  امليــداين مــن وجهــة نظــر 

ــتبانة  ــتخدام اس ــم اس ــة ت ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
تكونــت مــن )33( فقــرة، وأظهــرت النتائــج: أن 
املتوســط احلســايب للطالبــات اخلرجيــات ملحــور اإلملــام 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــة الس ــس النظري ــادئ واألس باملب
ــات  ــت الطالب ــة، وحصل ــة عالي ــت بدرج ــط كان النش
اخلرجيــات عــىل متوســط حســايب مرتفــع يف حمــور 

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة اس ممارس
دراســة الثبيتــي )2020(: هدفــت الدراســة إىل التعرف 
عــىل واقــع اســتخدام معلــامت اللغــة العربيــة يف مرحلة 
ــم  ــرتاتيجيات التعل ــف الس ــوي بالطائ ــم الثان التعلي
املالحظــة واالســتبانة  أدايت  تطبيــق  النشــط، وتــم 
يف الدراســة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة 
ــم  ــة التعلي ــة يف مرحل اســتخدام معلــامت اللغــة العربي
ــة، وأن  ــم النشــط متدني ــوي الســرتاتيجيات التعل الثان
دور املرشفــة الرتبويــة يف تعزيــز معلــامت اللغــة العربيــة 
يف مرحلــة التعليــم الثانــوي الســتخدام اســرتاتيجيات 

ــط. ــة متوس ــاءت بدرج ــط ج ــم النش التعل
إىل  الدراســة  هتــدف  )2020م(:  الزهــراين  دراســة 
ــم  ــرتح قائ ــي مق ــج تدريب ــة برنام ــن فاعلي ــف ع الكش
عــىل اســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف تنميــة مهــارات 
التدريــس اإلبداعــي لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــاك وج ــج أن هن ــت النتائ وبين
إحصائيــة بــني متوســط درجــات املعلــامت عــىل بطاقــة 
مهــارات التدريــس اإلبداعــي يف التطبيــق البعــدي 

ــي. ــج التدريب ــزى للربنام تع
دراســة ياســن )2020(: هدفــت الدراســة إىل التعرف 
امتــالك معلمــي الرتبيــة اإلســالمية  عــىل درجــة 
ــدارس  ــط يف امل ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــادئ واس ملب
ــج  ــتخدام املنه ــم اس ــاء، وت ــة الزرق ــة ملنطق احلكومي
ــج  الوصفــي واالســتبانة كأداة دراســة، وأظهــرت نتائ
الدراســة أن درجــة امتــالك معلمــي ومعلــامت الرتبيــة 
اإلســالمية ملبــادئ واســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
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ــة. ــة مرتفع ــاءت بدرج ج
الدراسات األجنبية:

Diković، Marina and Gergorić، Tat-  دراســة
jana  )2020(: هدفــت ورقــة البحــث إىل حتديــد 

ــام املعلمــني بتنفيــذ اســرتاتيجيات التدريــس  مــدى قي
املختلفــة يف التعلــم النشــط لتدريــس الطبيعــة واملجتمع 
ــط  ــاب النش ــىل االكتس ــز ع ــة حتف ــت البيئ ــا إذا كان وم
للمعرفــة واملهــارات واملواقــف، وتــم إجــراء البحــث 
عــىل عينــة مــن املعلمــني وعددهــم )18٤( معلــاًم مــن 
ثــالث مقاطعــات يف مجهوريــة كرواتيــا، وتظهــر نتائــج 
ــم النشــط واســرتاتيجيات التدريــس  البحــث أن التعل
ــزة  ــة حمف ــري يف بيئ ــد كب ــا إىل ح ــم إجراؤه ــة يت املختلف
ــت  ــس الوق ــا يف نف ــة، ولكنه ــم االبتدائي ــة التعل ملرحل
ملامرســة  املعلمــني  تشــجيع  إىل  احلاجــة  إىل  تشــري 
ــل  ــط يف مراح ــم النش ــس بالتعل ــرتاتيجيات التدري اس

ــا. ــم العلي التعلي
 and othres Cabrera-Solano، Paola دراســة 
ــل  ــل العوام ــة إىل حتلي ــذه الدراس ــدف ه )2020(: هت
ــط  ــم النش ــالب يف التعل ــاهم يف إرشاك الط ــي تس الت
باســتخدام أداة الويــب "التكوينيــة" عــىل األجهــزة 
املحمولــة. كــام أنــه يركــز عــىل تصــور الطــالب للغــة 
ــذه  ــتخدام ه ــة )EFL( الس ــة أجنبي ــة كلغ اإلنجليزي
ــاركون )82(  ــط. كان املش ــم النش ــز التعل األداة لتعزي
متعلــاًم بالًغــا يف املوقــع مســجلني يف مخــس دورات 
خمتلفــة لربنامــج اللغــة اإلنجليزيــة عــىل املســتوى 
االنخــراط  أن  النتائــج  أظهــرت  وقــد  اجلامعــي، 
والتحفيــز واملشــاركة وتقليــل قلــق الطــالب هــو 
ــامهت يف إرشاك  ــي س ــة الت ــل ذات الصل ــر العوام أكث
ــة"  ــالل "التكويني ــن خ ــط م ــم النش ــالب يف التعل الط

عــىل األجهــزة املحمولــة.

 Vilanculo، Jossias Arnaldo and others دراسة
ــر تثمــني  ــم أث ــث إىل تقيي ــذا البح ــدف ه )2021(: هي
املفاهيــم البديلــة هلــذه املفاهيــم يف الفصــل الــدراس، 
التدريــس:  يف  نشــط  تعليمــي  أســلوب  واتبــاع 
ــة  ــئلة حواري ــرح أس ــة ط ــر عملي ــالل تطوي ــن خ م
وتطويريــة، وتعزيــز التواصــل الوظيفــي املعــريف. وتــم 
التطبيــق الدراســة عــىل فصلــني يف الصــف التاســع مــن 
املدرســة الثانويــة يف موزمبيــق، ويف املجوعــة التجريبــي 
تــم تدريــس ثــالث حمــارضات حــول احلــرارة ودرجــة 
ــتخدام  ــي باس ــرارة التلقائ ــال احل ــاه انتق ــرارة واجت احل
ــة،  ــة الضابط ــا املجموع ــط،  أم ــي النش ــج التعليم املنه
تــم إجــراء نفــس املواضيــع باســتخدام طريقــة العرض 
التقليديــة، أظهــرت النتائــج يف التطبيــق البعــد ارتفــاع 
ــي  ــف التجريب ــة يف الص ــات الصحيح ــتوى اإلجاب مس
يف   %91.٤ إىل  القبــيل  االختبــار  يف   %٤2.6 مــن 
ــة  ــاع يف املجموع ــام كان االرتف ــدي، بين ــار البع االختب
الضابطــة مــن ٤6.7%. يف االختبــار التمهيــدي إىل 

ــًا. ــم دال إحصائي ــري يف القي 57.7، وكان التغي
إجراءات الدراسة:

املنهــج  عــىل  البحــث  اعتمــد  الدراســة:  منهــج 
الوصفــي الــذي يســتخدم لدراســة األوضــاع احلاليــة 
للحالــة مــن حيــث خصائصهــا، وأشــكاهلا، ومزاياهــا، 
 ،2٠13( وغنيــم  عليــان  يذكــر  حيــث  وعيوهبــا، 
ص72(: "أن املنهــج الوصفــي يقــوم عــىل رصــد 
ومتابعــة دقيقــة لظاهــرة أو حــدث معــني بطريقــة كمية 
ــة أو عــدة فــرتات، مــن  ــة معين ــة يف فــرتة زمني أو نوعي
ــث  ــن حي ــدث م ــرة أو احل ــىل الظاه ــرف ع ــل التع أج
املحتــوى واملضمــون، والوصــول إىل نتائــج وتعميــامت 

ــره". ــع وتطوي ــم الواق ــىل فه ــاعد ع تس
ــع  جمتمــع الدراســة: يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجي
ــني  ــني( باملرحلت ــالمية )بن ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــر  ــة عرع ــم بمدين ــة يف إدارة التعلي ــطة والثانوي املتوس
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يف  املعلمــني  عــدد  بلــغ  حيــث  1٤٤3هـــ  للعــام 
 )62( املتوســطة  باملرحلــة  اإلســالمية  الدراســات 
الدراســات  يف  املعلمــني  عــدد  بلــغ  فيــام  معلــام، 

اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة )٤٠( معلــاًم. 
العينــة  أفــراد  اســتبعاد  بعــد  الدراســة:  عينــة 
ــات  ــني للدراس ــم: )15( معلم ــتطالعية وعدده االس
اإلســالمية باملرحلتــني املتوســطة والثانويــة يف عرعــر، 
ــوائية  ــة عش ــىل عين ــة ع ــتبانات الدراس ــع اس ــم توزي ت
مــن معلمــي املرحلــة املتوســطة وعددهــم )27( معلــاًم 
للدراســات اإلســالمية، و)25( معلــاًم للدراســات 
اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة. ولقــد بلــغ إمجــايل 
عينــة الدراســة )52( معلــاًم للدراســات اإلســالمية يف 

املرحلتــني املتوســطة والثانويــة.
أداة الدراســة: لقــد اعتمــدت الدراســة عــىل االســتبانة 
ــد  ــا، وق ــق أهدافه ــة وحتقي ــذ الدراس ــل تنفي ــن أج م
تــم االعتــامد عليهــا دون األدوات األخــرى نظــرًا 

البيانــات  عــىل  احلصــول  يف  ورسعتهــا  لســهولتها 
ــة. ــوع الدراس ــة بموض املتعلق

بنــاء االســتبانة: لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تصميم 
اســتبانة لتحديــد دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم 
ــارات  ــالمية مله ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم يف ممارس
النشــط يف املرحلــة املتوســطة.  بالتعلــم  التدريــس 

ــمني: ــن قس ــتبانة م ــت االس وتكون
القســم األول: يتضمــن املعلومــات الشــخصية للمعلم 

واســم املدرســة، واملرحلة الدراســية.
ــارة،  ــن )٤٤( عب ــتبانة م ــون االس ــاين: تتك ــم الث القس
ــىل  ــالع ع ــد االط ــتبانة بع ــارات االس ــاء عب ــم بن وت
ــم  ــث ت ــابقة، حي ــات الس ــري والدراس ــار النظ اإلط
حتديــد جمموعــة مــن األدوار ملديــر املدرســة يف ممارســة 
النشــط،  للتعلــم  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 
ــح يف  ــو موض ــام ه ــاور، ك ــبعة حم ــن س ــت م وتكون

ــم )1(: ــدول رق اجل
جدول رقم )1(: حماور دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات التدريس بالتعلم النشط:

جدول رقم )2(: تقدير استجابات العينة لفقرات االستبانة:

عدد األدواراملحور
6أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط

6ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس
٤ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكري

8رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية
6خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي

6سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم:
8سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم:

٤٤املجموع

تقديــر اســتجابات االســتبانة: تــم تقديــر االســتجابات 
بشــكل  االســتبانة  فقــرات  عــىل  الدراســة  لعينــة 
ــح يف  ــو موض ــام ه ــج spss، ك ــىل برنام ــي ع إحصائ

اجلــدول رقــم )2(:

مدى االستجابةالقيمة )الوزن(تقدير االستجابة
إىلمن

111.666منخفضة
21.672.33متوسطة

32.3٤3عالية
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األساليب اإلحصائية:
ــدق •  ــن ص ــق م ــون للتحق ــاط بريس ــل ارتب معام

االتســاق الداخــيل لالســتبانة.
معامــل ألفــا كرونبــاخ للتحقــق مــن الثبــات • 

لالســتبانة. الداخــيل 
ــات •  ــن ثب ــق م ــبريمان للتحق ــاط س ــل ارتب معام

التجزئــة النصفيــة لالســتبانة.
ــراف •  ــابية واالنح ــطات احلس ــرارات واملتوس التك

ــة يف  ــة الدراس ــتجابات عين ــد اس ــاري لتحدي املعي
ــا  ــي تعطيه ــة الت ــة القيم ــتبانة، ومقارن ــود االس بن

ــده. ــىل ح ــارة ع ــكل عب ــة ل ــة الدراس عين
اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني للتحقــق مــن • 

مســتوى  لتحديــد  وذلــك  الفــروض،  صحــة 
الداللــة للفــروق اإلحصائيــة يف متوســطات عينــة 

ــة. الدراس
صدق االستبانة:

ــدق  ــن الص ــق م ــم التحق ــري: ت ــدق الظاه أوالً: الص
الظاهــري ألداة الدراســة بعرضهــا عــىل جمموعــة 

ــن أســاتذة املناهــج وطــرق التدريــس واإلرشاف  م
الرتبــوي، وبلــغ عددهــم: )7( أعضــاء هيئــة تدريــس، 
وذلــك هبــدف التأكــد مــن مناســبة املقيــاس ألهــداف 
ــت  ــد بلغ ــرات، وق ــة الفق ــالمة صياغ ــة، وس الدراس
ــرات  ــع فق ــىل مجي ــني ع ــني املحكم ــاق ب ــبة االتف نس
ــدق  ــىل ص ــدل ع ــذا ي ــن 8٠%، وه ــر م ــتبانة أكث االس
ــادة  ــردات وإع ــل املف ــث بتعدي ــام البح ــاس، وق املقي

ــة. ــا النهائي ــتبانة يف صورهت ــرج االس ــة لتخ الصياغ
ــن  ــد م ــد التأك ــيل:  بع ــاق الداخ ــدق االتس ــًا: ص ثاني
تطبيــق  تــم  الدراســة،  ألداة  الظاهــري  الصــدق 
ــاًم  ــة اســتطالعية بلغــت )15( معل االســتبانة عــىل عين
مــن معلمــي الدراســات اإلســالمية باملرحلة املتوســطة 
يف مدينــة عرعــر، وذلــك للتحقــق مــن صدق االتســاق 
ــالت  ــاب معام ــالل حس ــن خ ــتبانة م ــيل لالس الداخ
ــرات  ــن فق ــرة م ــة كل فق ــني درج ــون ب ــاط بريس ارتب
أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة، كــام هــو 

ــدول )3(. ــك اجل ــح ذل موض

جدول رقم )3( معامل ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال:

املجال الثاين: استخدام اسرتاتيجيات املجال األول: التخطيط
التدريس

املجال الثالث: تنمية قدرات 
التفكري

املجال الرابع: تنظيم األنشطة 
الصفية

معامل الفقرة
االرتباط

مستوى 
معامل الفقرةالداللة

معامل الفقرةمستوى الداللةاالرتباط
االرتباط

مستوى 
معامل الفقرةالداللة

االرتباط
مستوى 
الداللة

173٤.٠.٠17763.٠.٠11363٠.٠.٠11779٠.٠٠3.
273٤.٠.٠18799.٠.٠٤1٤63٠.٠.٠118815.٠٠5.
36٠3.٠.٠19766.٠.٠115798.٠.٠31969٤.٠٠٠.
٤758.٠.٠11٠766.٠.٠116758.٠.٠12٠763.٠٠1.
5631.٠.٠1117٤٤.٠.٠1---21815.٠٠5.
673٤.٠.٠1127٤٤.٠.٠1---22763.٠٠1.

ارتباط أبعاد الدراسة بالدرجة املجال الثالث: التقويماملجال اخلامس: استخدام تقنيات التعليماملجال اخلامس: التفاعل الصفي
الكلية لالستبانة

معامل الفقرة
االرتباط

مستوى 
معامل الفقرةالداللة

معامل الفقرةمستوى الداللةاالرتباط
االرتباط

مستوى 
معامل البعدالداللة

االرتباط
مستوى 
الداللة

732.٠.٠1األول.729٠.٠13779٠.٠٠3.٠٠1.31٠.23766
92٤.٠.٠1الثاين.٠٠5.823٠.٠138817.2٤73٤.٠٠1.32٠
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جدول رقم )٤(: معامل ارتباط سبريمان بني متوسطات العبارات الفردية والزوجية:

ارتباط أبعاد الدراسة بالدرجة املجال الثالث: التقويماملجال اخلامس: استخدام تقنيات التعليماملجال اخلامس: التفاعل الصفي
الكلية لالستبانة

826.٠.٠1الثالث.٠٠1.8٠٤٠.٠139763.33٠.٠٠٠.256٠3
9٠2.٠.٠1الرابع.٠٠٠.828٠.٠1٤٠561.2679٠.٠٠3.3٤٠
886.٠.٠1اخلامس.٠٠٠.896٠.٠1٤1699.٠٠1.35٠.27763
887.٠.٠1السادس.٠٠٠.81٠٠.٠1٤26٠3.36٠.2869٤.٠٠٠
958.٠.٠1السابع.٤379٠.٠٠3---.297٤٤.٠٠1
3٠63٤٤---.٠.٠٠٠763.٠٠1.

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ٠.٠5
ارتبــاط  معامــالت  أن   )3( اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــع  ــتبانة م ــرات االس ــن فق ــرة م ــني كل فق ــون ب بريس
أبعــاد االســتبانة )التخطيــط، اســتخدام اســرتاتيجيات 
ــطة  ــم األنش ــري، تنظي ــدرات التفك ــة ق ــس، تنمي التدري
التقنيــات  اســتخدام  الصفــي،  التفاعــل  الصفيــة، 
ــون  ــاط بريس ــالت ارتب ــم(، ومعام ــة، التقوي التعليمي
ــة  ــع الدرج ــتبانة م ــاد االس ــة ألبع ــات الكلي للدرج
الكليــة لالســتبانة كانــت دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
ــاط  ــالت ارتب ــم معام ــع قي ــة )٠.٠5(، وأن مجي دالل
بريســون كانــت إجيابيــة، ممــا يشــري إىل صــدق االتســاق 
الداخــيل بــني فقــرات االســتبانة مــع الدرجــة الكليــة 

ــتبانة. لالس
ــة  ــىل عين ــة ع ــق الدراس ــم تطبي ــتبانة: ت ــات االس ثب
ــالمية  ــات اإلس ــاًم للدراس ــن )15( معل ــتطالعية م اس
ــة،  ــع الدراس ــن جمتم ــتبعادهم م ــم اس ــر، وت يف عرع
ــيل: ــا ي ــالل م ــن خ ــتبانة م ــات االس ــاب ثب ــم حس وت
أوالً: طريقــة التجزئــة النصفيــة: تــم اســتخراج معامــل 
ــة  ارتبــاط ســبريمان بــراون بــني قيــم الفقــرات الفردي
والزوجيــة ملجــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة، 
ــراون  ــبريمان ب ــاط س ــالت ارتب ــم معام ــت قي وتراوح
ــاط  ــالت ارتب ــي معام ــني )٠.83- ٠.98( وه ــا ب م

ــم )٤(. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــام ه ــة، ك مرتفع

معامل ارتباط سبريماناملحور
٠.9٤أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط.

ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات 
٠.98التدريس.

٠89ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكري.
٠.83رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية.

٠.83خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التفاعل الصفي.
٠.88سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تقنيات التعليم.

٠.93سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم.
٠.98الثبات الكيل لالستبانة

ثانيــًا: طريقــة ألفــا كرونبــاخ: مــن أجــل فحــص ثبــات 
ــاخ  ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــم اس ــة، ت أداة الدراس
لقيــاس قــوة االرتبــاط بــني فقــرات األداة، وتراوحــت 

ــالت  ــي معام ــني )٠.72-٠.92(، وه ــا ب ــم م القي
ثبــات مرتفعــة، ممــا يشــري إىل صالحيــة االســتبانة 
للتطبيــق امليــداين، كام هــو موضح يف اجلــدول رقم )5(:
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جدول رقم )5(: معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 

معامل ألفا املحور
كرونباخ

٠.92أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط
٠.75ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس

٠.8٤ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكري.
٠.76رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة الصفية.

٠.7٤خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي.
٠.75سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام تقنيات التعليم.

٠.72سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم.
٠.92الثبات الكيل

تطبيــق االســتبانة: بعــد التأكــد مــن صــدق املحكمــني 
لالســتبانة، تــم تطبيــق الدراســة عــىل عينــة اســتطالعية 
مــن )15( معلــاًم للدراســات اإلســالمية، وذلــك 
لالســتبانة،  الداخــيل  االتســاق  صــدق  حلســاب 
لالســتبانة،  النصفيــة  التجزئــة  ثبــات  وحســاب 
ــتبانة،  ــرات االس ــاخ لفق ــا كرونب ــات ألف ــاب ثب وحس
ثــم أخــذت االســتبانة شــكلها النهائــي، وبعــد ذلــك 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــىل أف ــة ع ــق أداة الدراس ــم تطبي ت
مــن معلمــي الدراســات اإلســالمية يف املرحلتــني 
ــدراس األول  ــل ال ــالل الفص ــة خ ــطة والثانوي املتوس
للدراســات  معلــاًم   )52( وعددهــم  1٤٤3هـــ، 
اإلســالمية، وأخــريًا قــام الباحــث بجمــع االســتبانات 
إلجــراء عمليــة التحليــل لنتائــج االســتبانات، وبعدها 

ــة. ــذه الدراس ــج ه ــل إىل نتائ ــم التوص ت
نتائج الدراسة ومناقشتها:

ــدور  ــة ب ــج املتعلق ــرض النتائ ــث لع ــرق البح     يتط
ــي  ــة معلم ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس مدي
الدراســات اإلســالمية باملرحلتــني املتوســطة والثانويــة 
ــط  ــم النش ــس بالتعل ــارات التدري ــر مله ــة عرع يف مدين

ــالمية. ــات اإلس ــي الدراس ــر معلم ــة نظ ــن وجه م

ــدارس  ــري امل ــىل دور مدي ــة ع ــتملت الدراس     واش
كمرشفــني مقيمــني يف ممارســة معلمــي الدراســات 
ملجموعــة مــن املهــارات التدريســية املرتبطــة بالتعلــم 
النشــط، وهــي: )التخطيط، واســتخدام اســرتاتيجيات 
التدريــس، وتنميــة قــدرات التفكــري، وتنظيم األنشــطة 
ــائل  ــتخدام الوس ــي، واس ــل الصف ــة، والتفاع الصفي

ــم(.  ــة، والتقوي التعليمي
النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول: مــا دور مدير املدرســة 
الدراســات  معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرشف 

ــط: ــم النش ــط بالتعل ــارات التخطي ــالمية مه اإلس
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــتجابات معلم ــان اس     لبي
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت
ــم  ــط بالتعل ــارات التخطي ــالمية مه ــات اإلس الدراس
ــا  ــة وعدده ــطة والثانوي ــني املتوس النشــط يف املرحلت
)6( مهــارات تدريســية، تــم حســاب التكــرارات، 
والنســب املئويــة، واملتوســطات احلســابية، واالنحراف 
املتوســطات  وفــق  املهــارات  وترتيــب  املعياريــة، 
احلســابية ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم 

ــج:  ــك النتائ )6( تل
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جدول رقم )6(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التخطيط 
بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يوجه مدير املدرسة املعلمني إىل 
إرشاك الطالب يف بناء أهداف 

الدرس.

٤3٤1٤52ك
متوسطة5613.1.81٠ %7.765.٤26.91٠٠

2
يقيم مدير املدرسة ورش عمل 

مع املعلمني للتدريب عىل صياغة 
األهداف بشكل سليم يتناسب مع 

التعلم النشط.

3351٤52ك
متوسطة536٤.1.79٠ %5.867.326.91٠٠

يطالب مدير املدرسة املعلمني 3
بالتنويع يف مستويات وجماالت 

األهداف.

2321852ك
متوسطة5726.1.71٠ %3.861.53٤.61٠٠

٤
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات 

عن أساليب تنظيم املحتوى التي 
يناسب التعلم النشط.

منخفضة33118521.58٠.5725ك %5.859.63٤.61٠٠

ينبه مدير املدرسة املعلمني ملراعاة 5
تقدير الوقت يف خطوات الدرس.

متوسطة٤٤17521.9٤٠.٤62ك %7.778.813.51٠٠

6
يشجع مدير املدرسة املعلمني يف 

إعداد وسائل تعليمية مناسبة للتعلم 
النشط.

2718752ك
عالية7181.2.38٠ %51.93٤.613.51٠٠

متوسطة1.87٠.٤15املتوسط احلسايب العام
التكــرارات  إىل   )6( رقــم  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
ــتوى  ــابية ومس ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي والنس
ــي تنتمــي إىل املجــال األول وهــو  ــارات الت األداء للعب
ــات  ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس دور مدي
اإلســالمية مهــارات التخطيــط، حيــث بلــغ املتوســط 
العــام هلــذا املجــال )1.87( والــذي يشــري إىل أن 
بدرجــة  كان  املجــال  هلــذا  العــام  األداء  مســتوى 
متوســطة. وهــذه النتائــج تتوافــق مــع دراســة النفيعــي 
)2٠16( التــي بينــت أن مســتوى مهــارات التخطيــط 
ــد املعلمــني جــاءت بدرجــة متوســطة.  كــام بينــت  عن
ــم )1، 2،  ــارات رق ــتجابة للعب ــة االس ــج درج النتائ
3، 5( جــاءت بدرجــة متوســطة، ألن  املتوســطات 
بــني  مــا  جــاءت  االســتجابة  لدرجــة  احلســابية 
)1.67-2.33(، وكان املتوســط احلســايب للعبــارة 

رقــم )٤(: )1.58(، وهــذا يــدل عــىل أن درجــة 
ــط  ــة، ألن املتوس ــة منخفض ــاءت بدرج ــتجابة ج االس
جــاءت  وأخــريًا   ،)1.66-1( بــني  مــا  احلســابية 
درجــة االســتجابة يف العبــارة رقــم )6( بدرجــة عاليــة، 
ــن  ــىل م ــارة كان أع ــذه العب ــايب هل ــط احلس ألن املتوس
ــارة  ــايب يف العب ــط احلس ــاء املتوس ــث ج )2.33(، حي

  .)2.38(  :)6( رقــم 
الثــاين: مــا دور مديــر  بالســؤال  املتعلقــة  النتائــج 
املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة معلمي الدراســات 
اإلســالمية مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات التدريس 

ــط: ــم النش بالتعل
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت



22٤

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

اســتخدام  مهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
يف  النشــط  بالتعلــم  التدريــس  اســرتاتيجيات 
املرحلتــني املتوســطة والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات 
تدريســية، تــم حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، 

املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
وترتيــب املهــارات، ومســتوى األداء، ويســتعرض 

اجلــدول رقــم )7( تلــك النتائــج: 

جدول رقم )7(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام 
اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يعقد مدير املدرسة ورش تعليمية لتدريب 

املعلمني عىل اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم 
النشط.

7331252ك
متوسطة6٠22.1.9٠٠ %13.563.523.11٠٠

2
ينظم مدير املدرسة زيارات صفية للمعلمني 
عند ممارستهم السرتاتيجيات التدريس يف 

التعلم النشط.

1٠3٠1252ك
متوسطة6561.1.96٠ %19.257.723.11٠٠

يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 3
أساليب مراعاة أنامط التعلم لدى الطالب 

أثناء التدريس بالتعلم النشط.

٤311752ك
متوسطة5993.1.75٠ %7.759.632.71٠٠

يشجع مدير املدرسة املعلمني عند التدريس ٤
عىل توظيف املعرفة يف واقع حياة الطالب. 

متوسطة52819521.73٠.63٠٤ك %53.836.51٠٠

5
خيطط مدير املدرسة لوضع آلية تنفيذ 

الدروس التطبيقية  بام يوازي اجلوانب 
النظرية عند التدريس بالتعلم النشط.

٤192952ك
منخفضة6٤16.1.5٤٠ %7.736.555.81٠٠

6

يساند مدير املدرسة املعلمني يف وضع 
برامج تعليمية إلكساب الطالب عنارص 

التعلم النشط )القراءة والكتابة واإلصغاء 
والتأمل(.

٤212752ك

منخفضة6395.1.56٠ %7.7٤٠.٤51.91٠٠

متوسطة1.7٤٠.378املتوسط احلسايب العام
     تشــري نتائــج اجلــدول رقــم )7( إىل التكــرارات 
ــتوى  ــابية ومس ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي والنس
مديــر  )دور  الثــاين:  املجــال  يف  للعبــارات  األداء 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس املدرس
مهــارات اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس(، حيــث 
ــذي  ــال )1.7٤( وال ــذا املج ــام هل ــط الع ــغ املتوس بل
ــذا  ــطة، وه ــة متوس ــام كان بدرج ــري أن األداء الع يش
ــت  ــي بين ــادري )2٠17م( الت ــة الب ــع دراس ــف م خيتل
الســرتاتيجيات  الرياضيــات  معلمــي  ممارســة  أن 
التدريــس بالتعلــم النشــط كانــت بدرجــة عاليــة، 
ــتخدام  ــت أن اس ــي بين ــي )2٠2٠( الت ــة الثبيت ودراس

معلــامت اللغــة العربيــة الســرتاتيجيات التدريــس 
ــامرة  ــة س ــع دراس ــق م ــة، وتتواف ــة متدني ــت بدرج كان
)2٠18م( التــي أوضحــت أن ممارســة معلمــي العلــوم 
ــطة. ــة متوس ــت بدرج ــس كان ــرتاتيجيات التدري الس
ــارات  ــتجابة يف العب ــة االس ــج درج ــت النتائ ــام بين  ك
رقــم )1، 2، 3، ٤( جــاءت بدرجــة متوســطة، وذلــك 
مــا  انحــرصت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــد  ــو )1.5٤، 1.56(، وق ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
انحــرصت مــا بــني )1-1.66(، وهــذا يــدل عــىل أن 
ــاءت  ــم )5، 6( ج ــني رق ــتجابة يف العبارت ــة االس درج



225

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م
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جدول رقم )8(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات تنمية قدرات 
التفكري بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 

أساليب مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 
يف القدرات العقلية.

1312٠52ك
متوسطة5253.1.63٠ %1.959.638.51٠٠

2
يعقد مدير املدرسة املعلمني دورات تدريبية 

عن أساليب تنمية مهارات التفكري لدى 
الطالب.

٠3٠2252ك
منخفضة1.58٠.٤99٤ %٠57.7٤2.31٠٠

يرشد مدير املدرسة املعلمني إىل تصميم 3
املواقف الصفية املثرية لعمليات التفكري عند 

الطالب.

9222152ك
متوسطة732.1.77٠ %17.٤٤2.3٤٠.٤1٠٠

٤
ينظم مدير املدرسة دورات تدريبية 

للمعلمني  لتعلمي الطالب مهارات حل 
املشكالت.

6291752ك
متوسطة6371.1.79٠ %11.555.832.71٠٠

متوسطة1.69٠.٤66املتوسط احلسايب العام

ــة.  ــة منخفض بدرج
النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثالــث: مــا دور مديــر 
املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســة معلمي الدراســات 
ــدى  ــري ل ــدرات التفك ــة ق ــارات تنمي ــالمية مله اإلس

ــط: ــم النش ــالب بالتعل الط
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت

قــدرات  تنميــة  مهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
التفكــري لــدى الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )٤( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات 
والرتتيــب، ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول 

ــج:  ــك النتائ ــم )8( تل رق

     تشــري نتائــج اجلــدول رقــم )8( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية وترتيــب 
املجــال  يف  للعبــارات  األداء  ومســتوى  العبــارات، 
ــر املدرســة يف ممارســة معلمــي  ــو دور مدي ــث وه الثال
قــدرات  تنميــة  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات 
 )1.69( العــام:  املتوســط  بلــغ  حيــث  التفكــري، 
ــة  ــام كان بدرج ــتوى األداء الع ــري أن مس ــذي يش وال
متوســطة، وهــذه النتائــج تتوافــق مــع دراســة الكعابنــة 
وحســني )2٠19( التــي بينــت أن مدى تنفيــذ املعلمني 
ــطة،  ــة متوس ــاءت بدرج ــري ج ــارات التفك ــة مه لتنمي
ــارات  ــتجابة يف العب ــة االس ــج درج ــت النتائ ــام بين ك
رقــم )1، 2، 3، ٤( جــاءت بدرجــة متوســطة، وذلــك 

مــا  انحــرصت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــوايل: )1.5٤،  ــىل الت ــي ع ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
1.56(، وقــد انحــرصت مــا بــني )1-1.66(، وهــذا 
يــدل عــىل أن درجــة اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة يف 
ــة،  ــة منخفض ــاءت بدرج ــم )5، 6( ج ــني رق العبارت

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 
ــة  ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
تنظيــم  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 

األنشــطة الصفيــة بالتعلــم النشــط:
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
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دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

ــات  ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــدور مدي ل
ــدى  ــة ل ــطة الصفي ــم األنش ــارات تنظي ــالمية مه اإلس
الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني املتوســطة 
والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات تدريســية، حيــث تــم 

حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات 
احلســابية، واالنحــراف املعياريــة، وترتيــب املهــارات، 
ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم )9( تلــك 

النتائــج: 
جدول رقم )9(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات تنظيم األنشطة 

الصفية بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يعقد مدير املدرسة اجتامعات مع املعلمني 
ملناقشة كيفية إثراء املنهج املدرس بأنشطة 

فردية ومجاعية مناسبة للتعلم النشط.

متوسطة18286522.23٠.6٤55ك %3٤.653.811.51٠٠

2
يتابع مدير املدرسة مدى إرشاك املعلمني 
الطالب يف األنشطة غري صفية من خالل 

سجالت املتابعة.

عالية23236522.33٠.6781ك
%٤٤.2٤٤.223.11٠٠

يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل تنظيم 3
زيارات ميدانية ذات عالقة باملنهج 

املدرس.

٤381٠52ك
متوسطة5216.1.88٠

%7.773.119.21٠٠

٤
يزود مدير املدرسة  املعلمني بنرشات عن 
كيفية مراعاة حاجات الطالب عن طريق 

األنشطة الصفية والغري صفية.

73٤1152ك
متوسطة5892.1.92٠ %13.565.٤21.21٠٠

5
ينظم مدير املدرسة برامج تدريبية للمعلمني 
عن كيفية اكتشاف امليول واالجتاهات عند 

الطالب.

٤192952ك
منخفضة6933.1.52٠

%7.736.555.81٠٠

6
يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل تنظيم 

برامج إثرائية من أجل  تنمية امليول 
واالجتاهات عند الطالب.

منخفضة51928521.55٠.6٠3٤ك
%9.636.553.81٠٠

متوسطة1.91٠.325املتوسط احلسايب العام
التكــرارات  إىل   )9( رقــم  اجلــدول  نتائــج  تشــري 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
ــة  ــة يف ممارس ــر املدرس ــو دور مدي ــع وه ــال الراب املج
تنظيــم  ملهــارات  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي 
ــذا  ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل ــة، حي ــطة الصفي األنش
املجــال )1.91(  والــذي يشــري إىل أن مســتوى األداء 
ــق  ــج تتواف ــذه النتائ ــطة، وه ــة متوس ــام كان بدرج الع
ــت  ــي بين ــني )2٠19( الت ــة وحس ــة الكعابن ــع دراس م
ــة  ــطة الصفي ــم األنش ــني لتنظي ــذ املعلم ــدى تنفي أن م

ــطة. ــة متوس ــاءت بدرج ج
     كــام بينــت النتائــج أن درجــة اســتجابة أفــراد عينــة 

الدراســة يف العبــارات رقــم )1، 3، ٤( جــاءت بدرجــة 
متوســطة، وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: 
مــا  انحــرصت  ألهنــا   ،)1.92  ،1.88  ،  ،2.23(
ــايب  ــط احلس ــام كان املتوس ــني )1.67-2.33(، في ب
ــد  ــو )1.52، 1.55(، وق ــم )5، 6( ه ــني رق للعبارت
ــني )1.66-1(،  ــابية ب ــطات احلس ــرصت املتوس انح
ــة  ــراد عين ــتجابة أف ــة اس ــىل أن درج ــدل ع ــذا ي وه
الدراســة للعبارتــني رقــم )5، 6( جــاءت بدرجــة 
منخفضــة. وأخــريا جــاءت اســتجابة أفــراد عينــة 
ألن  عاليــة،  بدرجــة   )2( رقــم  للعبــارة  الدراســة 
ــن  ــىل م ــم )2( كان أع ــارة رق ــايب للعب ــط احلس املتوس
)2.33(، حيــث كان املتوســط احلســايب: )2.33(.  
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جدول رقم )1٠(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية ملهارات التفاعل 
الصفي بالتعلم النشط:

ــر  ــا دور مدي ــس: م ــؤال اخلام ــة بالس ــج املتعلق النتائ
معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرشف  املدرســة 
الدراســات اإلســالمية ملهــارات التفاعــل الصفــي 

النشــط:            بالتعلــم 
       لبيــان اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية 
املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات االســتبانة 
ــي  ــة معلم ــة يف ممارس ــر املدرس ــف دور مدي ــي تص الت

الدراســات اإلســالمية مهــارات تنظيــم األنشــطة 
الصفيــة لــدى الطــالب بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )8( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
وترتيــب املهــارات، ومســتوى األداء، ويســتعرض 

ــج:  ــك النتائ ــم )1٠( تل ــدول رق اجل

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية
حيدد مدير املدرسة مسؤوليات املعلم يف 1

تنظيم بيئة صفية تفاعلية للطالب.
2915852ك

2.٤٠٠.7٤7 2
عالية

%55.828.815.٤1٠٠
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل تبادل 2

طرح األسئلة الصفية مع الطالب.
272٠552ك

2.٤2٠.667
عالية1

%51.938.59.61٠٠

3
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات 

عن زيادة دافعية الطالب للتعلم 
واالبتعاد عن مثبطات التعلم عند 

الطالب.

1٠311152ك

متوسطة6٤15.1.98٠ %19.259.621.21٠٠

٤
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل 

حتفيز الطالب إلبداء الرأي بالقضايا 
املطروحة.

1٠3٠1252ك

1.96٠.656
متوسطة6

%19.257.723.11٠٠

5
يقيم مدير املدرسة املعلمني ورش عمل 

عن  توعية الطالب برورة احرتام 
آراء اآلخرين وتقبل االختالف.

1٤32652ك

2.15٠.6٠63
متوسطة

%26.961.511.51٠٠

6
يساعد مدير املدرسة املعلمني عىل عقد 
ندوات عملية  لتدريب الطالب ملامرسة 

احلوار واإلصغاء فيام بينهم.

1133852ك

2.٠6٠.6٠8
٤

متوسطة
%21.263.515.٤1٠٠

7
يشجع مدير املدرسة املعلمني يف وضع 
برامج تعليمية لتنمية  قدرة الطالب يف 
حتمل املسؤولية عند التحدث واإللقاء 

أمام اآلخرين.

122٠2٠52ك

1.85٠.776
متوسطة8 %38.538.538.51٠٠

8
يعقد مدير املدرسة املعلمني دورات 

تدريبية عن كيفية تنمية مهارات التعاون 
بني الطالب عند التعلم واألعامل 

اجلامعية.

9281552ك
1.88

٠.676
متوسطة7 %17.353.828.81٠٠

متوسطة2.٠9٠.28املتوسط احلسايب العام
ــطات  ــم )1٠( إىل املتوس ــدول رق ــج اجل ــري نتائ     تش
والتكــرارات  املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية 
والنســب املئويــة والرتتيــب ومســتوى األداء للعبــارات 

التــي تنتمــي إىل املجــال الرابــع وهــو )دور مديــر 
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــة يف ممارس املدرس
ملهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة(، حيــث بلــغ 
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ــري  ــذي يش ــال )2.٠9( وال ــذا املج ــام هل ــط الع املتوس
إىل أن مســتوى األداء العــام كان بدرجــة متوســطة، 
ــني  ــة وحس ــة الكعابن ــع دراس ــق م ــج تتف ــذه النتائ وه
املعلمــني  تنفيــذ  مــدى  أن  بينــت  التــي   )2٠19(
ملهــارات التفاعــل الصفــي جــاءت بدرجــة متوســطة. 
 كــام أوضحــت النتائــج أن اســتجابة أفــراد عينــة 
ــة  ــاءت بدرج ــم )1، 2( ج ــني رق ــة يف العبارت الدراس
عاليــة،  ألن املتوســط احلســايب كان أعىل مــن )2.33(، 
وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: )٤٠.2، 
ــتجابة يف  ــة االس ــج أن درج ــت النتائ ــام بين 2.٤2(، في
ــة  ــاءت بدرج ــم )3، ٤، 5، 6، 7، 8( ج ــارات رق العب
متوســطة، وكانــت املتوســطات احلســابية عــىل التــوايل: 
 ،)1.88 ،1.85 ،2.٠6 ،2.15 ،1.96 ، ،1.98(
ــرصت  ــارات انح ــايب للعب ــط احلس ــك ألن املتوس وذل

ــني )2.33-1.67(.  ــا ب م

النتائج املتعلقة بالسؤال السادس: 
ــة  ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم

ــط: ــم النش ــة بالتعل ــات التعليمي التقني
ــات  ــي الدراس ــتجابات معلم ــتعراض اس ــم اس        ت
اإلســالمية املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات 
االســتبانة التــي تصــف دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مله ــات اإلس ــي الدراس معلم
املرحلتــني  يف  النشــط  بالتعلــم  التعليــم  تقنيــات 
املتوســطة والثانويــة وعددهــا )6( مهــارات تدريســية، 
ــة،  ــب املئوي ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــث ت حي
املعياريــة،  واالنحــراف  احلســابية،  واملتوســطات 
احلســابية  املتوســطات  وفــق  املهــارات  وترتيــب 
ومســتوى األداء، ويســتعرض اجلــدول رقــم )11( 

ــج: ــك النتائ تل
جدول رقم )11(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات استخدام 

تقنيات التعليم بالتعلم النشط:

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية

1
يستثمر مدير املدرسة املعلمني املتميزين 
يف تدريب زمالئهم عىل  كيفية استخدام 
مصادر وتقنيات التعلم أثناء التدريس.

72٠2552ك
منخفضة7126.1.65٠ %13.538.5٤8.11٠٠

2
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل تنويع 

استخدام الوسائل التعليمية املناسبة للتعلم 
النشط

عالية28168522.38٠.7٤52ك
%53.83٠.815.٤1٠٠

3
يطالب مدير املدرسة املعلمني بتقديم 

دروس إثرائية من خالل الفصول 
االفرتاضية باملنصات التعليمية يف 

اإلنرتنت.

7281752ك
متوسطة658٤.1.81٠

%13.553.832.71٠٠

٤
يطالب مدير املدرسة املعلمني بوضع 

دورس حموسبة عىل املنصات التعليمية يف 
اإلنرتنت.

متوسطة٤282٠521.69٠6125ك
%7.753.838.51٠٠

5
يوجه مدير املدرسة املعلمني إىل مساعدة 
الطالب عىل استخدام املنصات التعليم 

للقيام بالواجبات والتكليفات.

2523٤52ك
عالية63٤1.٤٠٠.2 %٤8.1٤٤.27.71٠٠

6
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل استخدام 

الربيد اإللكرتوين يف املنصات التعليمية 
للتواصل مع طالهبم.

1135652ك
متوسطة5693.٠9٠.2 %21.267.311.51٠٠

متوسطة2.٠1٠.3٤1املتوسط احلسايب العام
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جدول رقم )12(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التقويم 
بالتعلم النشط:

تشــري نتائــج اجلــدول رقــم )11( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
املجــال الســادس وهــو )دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
ــتخدام  ــارات اس ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــذا  ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل ــم(، حي ــات التعلي تقني
ــتوى األداء  ــري إىل أن مس ــذي يش ــال )2.٠1( وال املج
العــام هلــذا املجــال كان بدرجــة متوســطة، وهــذه 
النتائــج تتفــق مــع دراســة الكعابنــة وحســني )2٠19( 
ملهــارات  املعلمــني  تنفيــذ  مــدى  أن  بينــت  التــي 
بدرجــة  جــاءت  التعليــم  تكنولوجيــا  اســتخدام 

ــطة.  متوس
     كــام بينــت النتائــج أن درجــة اســتجابة أفــراد 
ــاءت  ــم )3، ٤، 6( ج ــارات رق ــة يف العب ــة الدراس عين
بدرجــة متوســطة، وذلــك ألن املتوســط احلســايب 
للعبــارات انحــرصت مــا بــني )1.67-2.33(، فيــام 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابة أف ــة اس ــاءت درج كان ج
يف العبــارة رقــم )1( بدرجــة منخفضــة، حيــث أن 
ــايب  ــط احلس ــايب: )1.65( ألن املتوس ــط احلس املتوس
ــج  ــت النتائ ــني )1-1.66(. وأوضح ــا ب ــرص  م انح

ــم  ــني رق ــة يف العبارت ــة الدراس ــراد عين ــتجابة أف أن اس
)2، 5( جــاءت بدرجــة عاليــة، ألن املتوســط احلســايب 
ــاء  ــث ج ــن )2.33(، حي ــىل م ــارة كان أع ــذه العب هل
املتوســط احلســايب يف العبارتــني رقــم )2، 5( عــىل 

 .)  ،)2.٤٠  ،2.38( التــوايل: 
النتائج املتعلقة بالسؤال السابع: 

ــة  ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس ــا دور مدي م
معلمــي الدراســات اإلســالمية مهــارات التقويــم 

بالتعلــم النشــط:           
ــات  ــي الدراس ــتجابات معلم ــتعراض اس ــم اس        ت
اإلســالمية املشــاركني يف هــذه الدراســة نحــو عبــارات 
االســتبانة التــي تصــف دور مديــر املدرســة يف ممارســة 
معلمــي الدراســات اإلســالمية ملهــارات التقويــم 
بالتعلــم النشــط يف املرحلتــني املتوســطة والثانويــة 
وعددهــا )8( مهــارات تدريســية، حيــث تــم حســاب 
التكــرارات، والنســب املئوية، واملتوســطات احلســابية، 
وفــق  املهــارات  وترتيــب  املعياريــة،  واالنحــراف 
ــتعرض  ــتوى األداء، ويس ــابية ومس ــطات احلس املتوس

ــج: ــك النتائ ــم )12( تل ــدول رق اجل

العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل 1

استخدام التقويم الذايت ألدائهم املهني.
متوسطة7311٤521.87٠.6275ك %13.559.626.91٠٠

2
يشجع مدير املدرسة املعلمني عىل إرشاك 
الطالب يف عملية تقويم أعامل وأنشطة 

زمالئهم.

2718752ك
عالية7182.2.38٠ %51.93٤.613.51٠٠

3
يؤكد مدير املدرسة للمعلمني عىل رضورة 

أن تكون التغذية الراجعة فورية أثناء 
الدرس.

252٤352ك
عالية6٠51.٤2٠.2 %٤8.1٤6.25.81٠٠

٤
يزود مدير املدرسة املعلمني بنرشات عن 

أدوات التقويم املناسبة عند التدريس 
بالتعلم النشط.

1351652ك
متوسطة1.71٠.٤987 %1.967.33٠.81٠٠

يطلع مدير املدرسة عىل سجالت املتابعة 5
للواجبات وأنشطة الطالب بصفة دورية.

2521652ك
عالية6873.2.36٠ %٤8.1٤٠.٤11.51٠٠
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العباراتم
عالية

املتوسطات التكرارات
احلسابية

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

األداء مجمنخفضةمتوسطةعالية
يتابع مدير املدرسة التزام املعلمني باخلطط 6

العالجية واإلثرائية.
2321852ك

متوسطة5٤٤8.1.69٠ %3.861.53٤.61٠٠

7
يبحث مدير املدرسة مع املعلمني أسباب 

انخفاض التحصيل الدراس للطالب 
بصفة دورية.

83٠1٤52ك
متوسطة6٤6٤.1.88٠ %15.٤57.726.91٠٠

8
حيث مدير املدرسة املعلمني عىل استخدام 

التقويم البديل يف تقويم الطالب مثل 
سالمل التقدير, والتقويم املعتمد عىل األداء.

8331152ك
متوسطة3786.1.7٤٠ %15.٤63.521.21٠٠

متوسطة2.٠3٠.295املتوسط احلسايب العام
    أشــارت نتائــج اجلــدول رقــم )12( إىل التكــرارات 
والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالنحرافات 
ــي إىل  ــي تنتم ــارات الت ــتوى األداء للعب ــة ومس املعياري
ــة  ــة يف ممارس ــر املدرس ــو )دور مدي ــع وه ــال الراب املج
ــم(،  ــارات التقوي ــالمية مه ــات اإلس ــي الدراس معلم
ــال )٠3.2(  ــذا املج ــام هل ــط الع ــغ املتوس ــث بل حي
والــذي يشــري إىل أن مســتوى األداء العــام هلــذا املجــال 
كان بدرجــة متوســطة. وهــذه النتائــج تتفــق مــع 
دراســة النفيعــي )2٠16م( التــي أوضحــت أن درجــة 
ــط  ــم النش ــم بالتعل ــارات التقوي ــني مله ــق املعلم تطبي

ــطة. ــة متوس ــاءت بدرج ج
     كــام أوضحــت النتائــج أن درجــة االســتجابة يف 
العبــارات رقــم )2، 3، 5( جــاءت بدرجــة عاليــة، ألن 
املتوســط احلســايب أعــىل مــن )2.33(، حيــث جــاءت 
ــوايل: )2.38، ٤2.2، 2.36(،  املتوســطات عــىل الت

ــارات  ــتجابة للعب ــة االس ــج أن درج ــت النتائ وأوضح
رقــم )1، ٤، 6، 7، 8( جــاءت بدرجــة متوســطة، 
مــا  انحــرصت  للعبــارات  احلســايب  املتوســط  ألن 
بــني )1.67-2.33(. وكانــت املتوســطات عــىل 
 ،)1.7٤  ،1.88  ،1.69  ،1.71 التــوايل:)1.87، 
املدرســة  ملديــر  الــكيل  بالــدور  املرتبطــة  النتائــج 
الدراســات  معلمــي  ممارســة  يف  مقيــم  كمــرشف 
اإلســالمية ألبعــاد املهــارات التدريســية الكليــة بالتعلم 

النشــط:
     لبيــان دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف 
األبعــاد  اإلســالمية  الدراســات  معلمــي  تدريــس 
النشــط،  بالتعلــم  التدريســية  للمهــارات  الكليــة 
تــم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
املعياريــة، وترتيــب األبعــاد، ومســتوى األداء كــام هــو 

موضــح يف اجلــدول رقــم )13(:
جدول رقم )13(: نتائج املتوسطات احلسابية ومستوى األداء لدور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية يف األبعاد الكلية 

بالتعلم النشط:

املتوسط العددالبعد
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتبةاملعياري

األداء
أوالً: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة521.87٠.٤155التخطيط.
ثانيًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة521.7٤٠3786استخدام اسرتاتيجيات التدريس.
ثالثًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات تنمية قدرات التفكري 

متوسطة521.69٠.٤667عند الطالب.
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جدول رقم )1٤(: قيم اختبار)ت(  لتحديد مستوى الداللة ملتغري اختالف املرحلة الدراسية يف دور مدير املدرسة عىل أداء معلمي الدراسات اإلسالمية 
للمهارات التدريسية بالتعلم النشط:

املتوسط العددالبعد
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتبةاملعياري

األداء
رابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 

متوسطة521.91٠32٤٤تنظيم األنشطة الصفية.
متوسطة522.٠9٠.28٠1خامسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة املعلمني مهارات التفاعل الصفي.

سادسًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 
متوسطة522.٠1٠3٤13استخدام تقنيات التعليم.

سابعًا: دور مدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات 
متوسطة522.٠3٠2952التقويم.

الدور الكيل ملدير املدرسة يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية يف 
متوسطة521.93٠.217املهارات التدريسية الكلية للتعلم النشط.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثامن: 
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
اســتجابات  متوســطات  بــن   )a ≤ 0.05( الداللــة 
ــة  ــر املدرس ــدور مدي ــالمية ل ــات اإلس ــي الدراس معلم
كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم مهــارات التدريــس 
بالتعلــم النشــط تعــزى الختــالف املرحلــة الدراســية: 
ــر  ــد أث ــق بتحدي ــن املتعل ــؤال الثام ــىل الس ــة ع لإلجاب

ــة  ــر املدرس ــية ملدي ــة الدراس ــالف املرحل ــري اخت متغ
ــالمية  ــات اإلس ــي الدراس ــة معلم ــىل دوره يف ممارس ع
ملهــارات التدريــس بالتعلــم النشــط: تــم مجــع بيانــات 
يف  اإلســالمية  الدراســات  ملعلمــي  األداء  مســتوى 
املرحلتــني املتوســطة والثانويــة وذلــك الختبــار صحــة 
ــني  ــار )ت( للعينت ــم عمــل اختب الفــرض الصفــري، ت
ــم )1٤(: ــدول رق ــك اجل ــح ذل ــام يوض ــتقلتني ك املس

املرحلة أبعاد املهارات التدريسية يف دور مدير املدرسة:م
الدراسية

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
مستوى قيمة )ت(املعياري

a الداللةالداللة

غري دالة396..857-1.821٠.٤18٤٠املتوسطةمهارات التخطيط.1 1.92٠٠.٤1٤22الثانوية
غري دالة666..1.7593.362٠1٤3٤املتوسطةمهارات استخدام اسرتاتيجيات التدريس.2 1.7133.٤٠116الثانوية
غري دالة٤83..7٠7-1.6٤81.٤8168املتوسطةمهارات تنمية قدرات التفكري.3 1.7٤٠٠.٤53٤6الثانوية
غري دالة895..133-1.9٠12.36٤7٤املتوسطةمهارات تنظيم األنشطة الصفية.٤ 1.9133.281٠٤الثانوية
غري دالة2.1296.2٠٠6٠1.٠89.281املتوسطةمهارات التفاعل الصفي.5 2.٠٤5٠.3٤588الثانوية
غري دالة89٠..139-2.٠٠٠٠.38397املتوسطةمهارات استخدام تقنيات التعليم.6 2.٠133.29627الثانوية
غري دالة8٤1..2.٠٤17.279512٠2املتوسطةمهارات التقويم7 2.٠25٠.3166٤الثانوية

املهارات التدريسية ككل
الثانوية

غري دالة229.-1.217-1.9285.2٠٠69املتوسطة 2.٠171.3159٤الثانوية
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    يتضح من اجلدول رقم )1٤( النتائج التالية:
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التخطيــط  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية.
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
التدريــس  اســرتاتيجيات  اســتخدام  مهــارات 
املرحلــة  الختــالف  تعــزى  النشــط  بالتعلــم 

الدراســية.
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات تنميــة قــدرات التفكــري بالتعلــم النشــط 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات تنظيــم األنشــطة الصفيــة بالتعلم النشــط 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
مهــارات التفاعــل الصفــي بالتعلــم النشــط تعــزى 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل الخت
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
ــم  ــة بالتعل ــات التعليمي ــتخدام التقني ــارات اس مه

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت ــط تع النش
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية لــدور 
مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
تعــزى  النشــط  بالتعلــم  التقويــم  مهــارات 

الختــالف املرحلــة الدراســية.
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الداللــة ( a ≤ 0.05) بــني متوســطات 
اســتجابات معلمــي الدراســات اإلســالمية يف 
دور مديــر املدرســة كمــرشف مقيــم يف ممارســتهم 
النشــط  بالتعلــم  ككل  التدريســية  للمهــارات 

ــية. ــة الدراس ــالف املرحل ــزى الخت تع
التوصيات: 

يف ضــوء نتائــج الدراســة التــي أوضحــت أن مســتوى 
املهــارات التدريســية بالتعلــم النشــط جــاءت بدرجــة 
ــاءة  ــع كف ــة رف ــر املدرس ــىل مدي ــي ع ــطة ينبغ متوس
معلمــي الدراســات اإلســالمية يف مهــارات التدريــس 

خــالل مــا يــيل:
ــات . 1 ــي الدراس ــع معلم ــة م ــج تدريبي ــد برام  عق

اإلســالمية مــن أجــل تنميــة مهاراهتــم التدريســية 
يف التعلــم النشــط يف مهــارات ختطيــط وتنفيــذ 
ورفــع  اإلســالمية،  الرتبيــة  دروس  وتقويــم 
كفاءهتــم يف مهــارات تنميــة قــدرات التفكــري 
اســرتاتيجيات  مهــارات  واكتســاب  للطــالب 
أثبتــت  حيــث  النشــط،   التعلــم  يف  تدريســية 
ــة  ــرون )2٠15م(  ودراس ــوب وآخ ــة الرج دراس
الربامــج  أن  )2٠2٠م(  وآخــرون  الــدورسي 
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التدريبيــة فعالــة يف رفــع املهــارات التدريســية 
للمعلمــني يف التعلــم النشــط. 

ــم . 2 ــني املعل ــي ب ــل الصف ــج أن التفاع ــت النتائ أثبت
والطــالب يف درجــة متوســطة وهــذا يؤكــد عــىل 
رضورة اطــالع املعلــم عــىل دروس نموذجيــة 

ــد. ــي اجلي ــل الصف ــة التفاع ــع كيفي توض
املدرســية . 3 األنشــطة  تنظيــم  أن  النتائــج  بينــت 

ــىل  ــي ع ــك يبنغ ــطة ولذل ــة متوس ــاءت بدرج ج
مــع  دوريــة  لقــاءات  تنظيــم  املدرســة  مديــر 
معلمــي الدراســات اإلســالمية أثنــاء الفصــل 
الــدراس ملتابعــة تنظيــم األنشــطة الصفية املناســبة 
للتعلــم النشــط. حيــث أكــد نتائــج دراســة بيومــي 
)2٠٠5( عــىل رضورة عقــد اجتامعــات بــني مديــر 
املدرســة واملعلمــني ملعاجلــة مشــكالت التدريــس 

ــية. ــطة املدرس ــري األنش ــة س ومتابع
يف . ٤ املعلمــني  أداء  مســتوى  أن  النتائــج  بينــت 

اســتخدام تقنيــات التعليــم كان بدرجــة متوســطة 
ولــذا نؤكــد عــىل رضورة عقــد ورش تدريبيــة 
لتدريــب معلمــي الدراســات اإلســالمية عــىل 
كيفيــة اســتخدام التقنيــات التعليميــة املناســبة 

للتعلــم النشــط.
الدراسات املقرتحة: 

تويص الدراسة بعمل دراسات عن:
فاعليــة برنامــج تدريبيــي ملعلمــي الدراســات . 1

اإلســالمية يف تطويــر مهــارات التدريــس بالتعلــم 
ــط. النش

ــة . 2 ــم يف ممارس ــرشف مقي ــة كم ــر املدرس دور مدي
ملهــارات  األخــرى  الدراســية  املــواد  معلمــي 

التدريــس بالتعلــم النشــط.
ــو . 3 ــالمية نح ــات اإلس ــي الدراس ــات معلم اجتاه

باتبــاع  اإلســالمية  الرتبيــة  دروس  تدريــس 
النشــط.  بالتعلــم  التدريــس  مهــارات 

املراجع:
أوالً: املراجع العربية:

البــادري، أمحــد محيــد )2٠17(: درجــة اســتخدام . 1
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــوم اس ــامت العل معل
وعالقتهــا  العلــوم  مــادة  أنشــطة  تدريــس  يف 
ــل  ــا قب ــم م ــة التعلي ــا بمرحل ــن نحوه باجتاهاهت
املــدرس، جملــة البحــوث يف جمــاالت الرتبيــة 

ص126-1٠5.  ،)6( العــدد  النوعيــة، 
باجبــري، عبدالقــادر عــوض وآخــرون )2٠2٠م(: . 2

اجلامعــي  التدريــس  مهــارات  امتــالك  مــدى 
الفعــال، لــدى أســاتذة جامعــة ســيئون مــن وجهة 
نظرهــم وطلبتهــم )كليــة الرتبيــة أنموذجــًا(، 
ــة،  ــة األندلــس، العلــوم اإلنســانية واالجتامعي جمل

املجلــد7، العــدد36، ص1٤2-19٤.
أبــو جحجــوح، حييــى حممــد )2٠٠8م(: مســتوى . 3

ممارســة معلمــي العلــوم املهــارات التدريســية 
ــى،  ــة األق ــة، جامع ــة الرتبي ــزة، جمل ــاع غ يف قط

ــطني. ــزة- فلس غ
التنســيق . ٤ )2٠٠5م(:  غــازي  حممــد  بيومــي، 

بــني أدوار املــرشف الرتبــوي ومديــر املدرســة 
ــن:  ــة البحري ــم يف مملك ــرشف مقي ــة كم االبتدائي
احلديثــة،  الرتبيــة  رابطــة  تقويميــة،  دراســة 
ــة،  ــة احلديث ــة الرتبي ــدد 69، رابط ــد22، الع املجل

.231 ص161- 
الثبيتــي، يــرسا رجــاء )2٠2٠م(: واقــع اســتخدام . 5

التعليــم  مرحلــة  يف  العربيــة  اللغــة  معلــامت 
الثانــوي بمدينــة الطائــف الســرتاتيجيات التعلــم 
النشــط، جملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية، 
جامعــة الســلطان قابــوس، املجلــد1٤، العــدد2، 

ص288-27٠.
الــدورسي، عبدالعزيــز ســامل وآخــرون )2٠2٠(: . 6
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املهــارات  تنميــة  يف  التدريبيــة  الربامــج  دور 
التدريســية ملعلمــي املرحلــة االبتدائيــة بمدينــة 
واجلزيــرة  اخلليــج  دراســات  جملــة  الريــاض، 

.22٤ ص189-  العــدد179،  العربيــة، 
الرجــوب، ميســاء فائــق وآخــرون )2٠15م(: . 7

فاعليــة برنامــج تدريبــي ملعلمــي العلــوم بمنحــى 
التعلــم النشــط يف اكتســاب طلبــة الصــف الثامــن 
الناقــد  تفكريهــم  وتنميــة  العلميــة  املفاهيــم 
ــة  ــة جامع ــط، جمل ــم النش ــو التعل ــم نح واجتاهاهت
القــدس املفتوحــة لألبحــاث والدراســات، العــدد 

ص57-9٠.  ،36
الزهراين، حســن عوضه )1٤3٤هـــ(: دور اإلدارة . 8

املدرســية يف جتويــد برامــج التنميــة املهنيــة ملعلمــي 
املــدارس املتوســطة بمحافظــة جــدة، رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة أم القــرى، مكــة 

املكرمــة.
مهــارات . 9 )2٠٠6م(:  حســني  حســن  زيتــون، 

ــرة،  ــس، القاه ــذ التدري ــة يف تنفي ــس، رؤي التدري
ــب. ــامل الكت ع

زيتــون، كــامل عبداحلميــد )2٠٠٠(: تدريــس . 1٠
االســكندرية،  البنائيــة،  منظــور  مــن  العلــوم 
ــع. ــرش والتوزي ــر والن ــي للكمبيوت ــب العلم املكت

ــدة . 11 ــد )2٠18م(: دور قائ ــل حمم ــامل، هدي الس
املدرســة كمــرشف تربــوي مقيــم يف التنميــة املهنية 
للمعلــامت يف مدينــة الريــاض، جملــة البحــث 
ــة  ــة، جامعــة عــني شــمس- كلي العلمــي يف الرتبي
البنــات لــآداب والعلــوم والرتبيــة، املجلــد )٤(، 

العــدد )19(، ص153-117.
ســعادة، جــودت أمحــد، والرشــيدي، فاطمــة . 12

املعلمــني  ممارســة  درجــة  )2٠17م(:  مجــال 
والطلبــة يف املرحلــة الثانويــة ألدوارهــم مــن 

ــة-  ــوم الرتبوي ــات- العل ــم، دراس ــة نظره وجه
.112-95  ،)٤٤( األردن 

ســعادة، جــودت أمحــد وآخــرون )2٠٠6م(: . 13
ــامن-  ــق، ع ــة والتطبي ــني النظري ــط ب ــم النش التعل

ــرشوق. األردن، دار ال
ــس . 1٤ ــق تدري ــادل )2٠2٠(: طرائ ــالمة، ع س

العلــوم ودورهــا يف تنميــة التفكــري دار الفكــر 
ــع. ــرش والتوزي ــة والن للطباع

واقــع . 15 )2٠18م(:  أمحــد  نــواف  ســامرة، 
التعلــم  اســرتاتيجيات  اســتخدام  ومعوقــات 
ــة  النشــط لــدى معلمــي العلــوم للمرحلــة الثانوي
يف األردن، جملــة دراســات، العلــوم الرتبويــة، 

ص٤79-٤97.  ،٤ العــدد   ،٤5 املجلــد 
عبــاس . 16 واجلمــل،  حممــد،  أســامة  ســيد، 

حلمــي )2٠12م(: أســاليب التعليــم والتعلــم 
واإليــامن  العلــم  دار  دســوق-مرص،  النشــط، 

والتوزيــع. للنــرش 
التعلــم . 17 )2٠19م(:  أســامة  عبدالرمحــن، 

زاد. أســك  منصــة  الكــفء. 
)2٠1٠م(: . 18 عــزت  جــودت  عطــوي، 

الرتبــوي أصوهلــا  التعليميــة واإلرشاف  اإلدارة 
وتطبيقاهتــا، عــامن-األردن، دار الثقافــة للنــرش 

والتوزيــع.
ــة . 19 ــود )2٠19م(: درج ــاء حمم ــارصة، وف عي

ممارســة اســرتاتيجيات التعلــم النشــط خــالل 
ــات  ــر الطالب ــة نظ ــن وجه ــداين م ــب املي التدري
ــل،  ــة حائ ــة بجامع ــة الرتبي ــن كلي ــات م اخلرجي
ــة  ــاث- جمل ــرش األبح ــوم ون ــة للعل ــة العربي املجل
ــدد  ــد )3(، الع ــية، املجل ــة والنفس ــوم الرتبوي العل

ص88-7٠.  ،)27(
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ضحــى . 2٠ وفليــح،  حممــد،  أزهــار  كاظــم، 
حســني )2٠19م(: درجــة ممارســة تدريســيي 
جامعــة  يف  اإلنســانية  للعلــوم  الرتبيــة  كليــة 
ــط مــن وجهــة نظــر  ــم النش ــادئ التعل ــالء ملب كرب
الطلبــة، جملــة العميــد، املجلــد )8(، العــدد )3٠(، 

.338 -3٠٠ ص
وحســني، . 21 ســالمة،  نضــال  الكعابنــة، 

عبدالســالم جابــر )2٠19م(: مــدى تنفيــذ طلبــة 
كليــات الرتبيــة الرياضيــة ملهــارات التعلــم النشــط 
ــية يف  ــة التدريس ــاء اهليئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
اجلامعــات األردنيــة، جملــة دراســات، العلــوم 
ص673-655. العــدد1،  املجلــد٤6،  الرتبويــة، 

النفيعــي، ضــواي شــبيب )2٠16م(: درجــة . 22
تطبيــق معلمــي الرياضيــات للتعلــم النشــط، 
ــة  ــة املرصي ــات، اجلمعي ــات الرياضي ــة تربوي جمل
العــدد6،  جملــد19،  الرياضيــات،  لرتبويــات 

ص٤1-8٠. الثالــث،  اجلــزء 
ياســني، عمــر عبدالعزيــز )2٠2٠م(: مبــادئ . 23

لــدى معلمــي  النشــط  التعلــم  اســرتاتيجيات 
جملــة  الزرقــاء،  منطقــة  يف  اإلســالمية  الرتبيــة 
ــدد  ــد )٤(، الع ــية، املجل ــة والنفس ــوم الرتبوي العل

ص32-17.  ،)22(
ثانيًا: املراجع األجنبية:

1. Diković, Marina and Gergorić, Tat-
jana (2020): Teachersʼ assessment of ac-
tive learning in teaching Nature and So-
ciety, Economic Research-Ekonomska 
Istrazivanja, Vol33, Issue1,  p1265-1279.

2. Kara musta Active (2009): faoglu، o 
learning strategiesInphysics, t eaching ، 
on line, submisson،Energy Education, 50-
27.P، Issue1.science and tech،V.I،N. 2009.

3. Malik, S. and Janjua, F. (2011), “Ac-
tive lecturing: an effective pedagogic ap-
proach”, International Journal of Academ-
ic Research , Vol. 3 No. 2, pp. 963-967.

4. Prince, M. (2004), “Does active learn-
ing work? A review of the research”, Jour-
nal of Engineering Education , Vol. 93 No. 
3, pp. 223-231.

5. Paola, Cabrera-Solano and others) 
2020(: Enhancing EFL Students' Active 
Learning by Using 'Formative' on Mobile 
Devices, International Journal of Emerg-
ing Technologies in Learning,  Issue 13,  
p252-263.

6. Vilanculo, Jossias Arnaldo (2021): 
Use of Active Teaching-Learning Meth-
odologies in Approaching the Basic Con-
cepts of Engineering Education: Influence 
of the Experimental Approach to Students' 
Alternative Conceptions in Learning the 
Concepts of Heat and Temperature, 2021 
4th International Conference of the Portu-
guese Society for Engineering Education, 
Portuguese Society for Engineering Edu-
cation (CISPEE).

the reviewer:

1. Al-Badri, Ahmed Hamid (2017): The 
degree to which science teachers use ac-
tive learning strategies in teaching science 
activities and its relationship to their atti-
tudes towards it in pre-school education, 
Journal of Research in Specific Education, 
Issue (6), pp. 105-126.

2.  Bagbir, Abdul Qadir Awad and oth-
ers (2020): The extent to which effective 
university teaching skills are possessed by 
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Bad University professors from their point 
of view and their students (College of Ed-
ucation as a model), Andalus Journal, Hu-
manities and Social Sciences, Volume 7, 
Number 36, pp. 142-194.

3. Abu Jajouh, Yahya Muhammad 
(2008): The level of science teachers’ prac-
tice of teaching skills in the Gaza Strip, 
Education Journal, Al-Aqsa University, 
Gaza - Palestine.

4.  Bayoumi, Muhammad Ghazi (2005): 
Coordination between the roles of the edu-
cational supervisor and the primary school 
principal as a resident supervisor in the 
Kingdom of Bahrain: an evaluation study, 
Association of Modern Education, Volume 
22, Issue 69, Association of Modern Edu-
cation, pp. 161-231.

5. Al-Thubaiti, Yousra Raja (2020): The 
reality of the use of active learning strat-
egies by Arabic language teachers in sec-
ondary education in the city of Taif, Journal 
of Educational and Psychological Studies, 
Sultan Qaboos University, Vol. 14, No. 2, 
pp. 270-288.

6. Al-Dosari, Abdulaziz Salem and oth-
ers (2020): The role of training programs 
in developing the teaching skills of prima-
ry school teachers in Riyadh, Journal of 
Gulf and Arabian Peninsula Studies, No. 
179, pp. 189-224.

7. Rajoub, Maysa Faeq (2015): The ef-
fectiveness of a training program for sci-
ence teachers with an active learning ap-
proach in acquiring eighth grade students 
scientific concepts and developing their 
critical thinking and attitudes towards ac-

tive learning, Al-Quds Open University 
Journal for Research and Studies, No. 36, 
pp. 57-90.

8. Al-Zahrani, Hassan Awadah (1434 
AH): The role of school administration in 
improving professional development pro-
grams for middle school teachers in Jed-
dah Governorate, unpublished master's 
thesis, Umm Al-Qura University, Makkah 
Al-Mukarramah.

9. Zaytoun, Hassan Hussein (2006): 
Teaching skills, a vision in the implemen-
tation of teaching, Cairo, Alam Al-Kutub.

10. Zeitoun, Kamal Abdel Hamid (2000): 
Teaching Science from a Constructivist 
Perspective, Alexandria, Scientific Office 
for Computer, Publishing and Distribution.

11. Al-Salem, Hadeel Muhammad (2018): 
The role of the school leader as a resident 
educational supervisor in the professional 
development of female teachers in the city 
of Riyadh, Journal of Scientific Research in 
Education, Ain Shams University - Girls’ 
College of Arts, Sciences and Education, 
Volume (4), Number (19), pp. 117-153.

12. Sa'adeh, Jawdat Ahmed, and Al 
Rashidi, Fatima Jamal (2017 AD): The de-
gree to which teachers and students in the 
secondary stage practice their roles from 
their point of view, Studies - Educational 
Sciences - Jordan (44), 95-112.

13. Sa'adeh, Jawdat Ahmed and others 
(2006): Active learning between theory and 
practice, Amman - Jordan, Dar Al-Shorouk.

14. Salama, Adel (2020): Methods of 
teaching science and its role in developing 



237

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

thinking, Dar Al-Fikr for printing, publish-
ing and distribution.

15. Samarh, Nawaf Ahmed (2018): Reali-
ty and Obstacles of Using Active Learning 
Strategies for Science Teachers at the Sec-
ondary Stage in Jordan, Dirasat Journal of 
Educational Sciences, Vol. 45, No. 4, pp. 
479-497.

16. Sayed, Osama Muhammad, and 
Al-Jamal, Abbas Helmy (2012): Methods 
of active teaching and learning, Desouk - 
Egypt, Dar Al-Ilm and Al-Iman for Pub-
lishing and Distribution.

17. Abdul Rahman, Osama (2019 AD): 
The Competent Teacher. AskZad.

18. Atwi, Jawdat Ezzat (2010): Educa-
tional Administration and Educational 
Supervision: Its Origins and Applications, 
Amman - Jordan, House of Culture for 
Publishing and Distribution.

19. Ayasra, Wafaa Mahmoud (2019): The 
degree of practicing active learning strate-
gies during field training from the point of 
view of female graduate students from the 
College of Education at the University of 
Hail, The Arab Journal of Science and Re-
search Dissemination - Journal of Educa-
tional and Psychological Sciences, Volume 
(3), Issue (27), pp. 70-88.

20.  Kazem, Azhar Muhammad and Falih, 
Duha Hussein (2019): The degree of prac-
tice of the principles of active learning by 
the teachers of the College of Education 
for Human Sciences at the University of 
Karbala from the students’ point of view, 
Al-Ameed Journal, Volume (8), Issue (30), 

pp. 300-338.

21. Al-Kaabneh, Nidal Salameh and Hus-
sein, Abdel Salam Jaber (2019): The extent 
to which students of physical education 
faculties implement active learning skills 
from the viewpoint of faculty members in 
Jordanian universities, Dirasat, Education-
al Sciences, Volume 46, Issue 1, p. 655-673.

22. Al-Nafi’i, Dwai Shabib (2016): The 
degree of mathematics teachers’ applica-
tion of active learning, Journal of Math-
ematics Education, Egyptian Society for 
Mathematics Education, Volume 19, Num-
ber 6, Part Three, pp. 41-80.

23. Yassin, Omar Abdulaziz (2020): 
Principles of Active Learning Strategies 
for Islamic Education Teachers in Zarqa 
District, Journal of Educational and Psy-
chological Sciences, Volume (4), Number 
(22), pp. 17-32. 

24. Diković, Marina and Gergorić, Tat-
jana (2020): Teachersʼ assessment of ac-
tive learning in teaching Nature and So-
ciety, Economic Research-Ekonomska 
Istrazivanja, Vol33, Issue1,  p1265-1279.

25. Kara musta Active (2009): faoglu، o 
learning strategiesInphysics, t eaching ، 
on line, submisson،Energy Education, 50-
27.P، Issue1.science and tech،V.I،N. 2009.

26. Malik, S. and Janjua, F. (2011), “Ac-
tive lecturing: an effective pedagogic ap-
proach”, International Journal of Academ-
ic Research , Vol. 3 No. 2, pp. 963-967.

27. Prince, M. (2004), “Does active learn-
ing work? A review of the research”, Jour-
nal of Engineering Education , Vol. 93 No. 



238

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

دور مدير املدرسة كمرشف مقيم يف ممارسة معلمي الدراسات اإلسالمية مهارات التدريس للتعلم النشط يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

3, pp. 223-231.

28. Paola, Cabrera-Solano and others) 
2020(: Enhancing EFL Students' Active 
Learning by Using 'Formative' on Mobile 
Devices, International Journal of Emerg-
ing Technologies in Learning,  Issue 13,  
p252-263.

29. Vilanculo, Jossias Arnaldo (2021): 
Use of Active Teaching-Learning Meth-
odologies in Approaching the Basic Con-
cepts of Engineering Education: Influence 
of the Experimental Approach to Students' 
Alternative Conceptions in Learning the 
Concepts of Heat and Temperature, 2021 
4th International Conference of the Portu-
guese Society for Engineering Education, 
Portuguese Society for Engineering Edu-
cation (CISPEE).



239

مجلة العلوم ا>نسانية و ا>دارية  ،العدد (٢٩)  جمادى ا0ول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

التحيز إىل "روايات املرأة السعودية" وضدها دراسة يف كتاب )خطاب الرسد: الرواية النسائية السعودية(

د. أمحد موسى نارص املسعودي
      أستاذ األدب احلديث املساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، 

جامعة امللك خالد بأهبا
aal-msaode@kku.edu.sa

   ملخص البحث  
موضوع هذا البحث املوسوم بـ " التحيز إىل روايات املرأة 
السعودية وضدها: دراسة يف كتاب )خطاب الرسد: الرواية 
النسائية السعودية(" عن القراءات املتحيزة إىل رواية املرأة 
تساؤالته  يف  البحث  مشكلة  وتتحدد  وضدها.  السعودية 
القراءات املوجهة إىل  التحيز يف  اآلتية: هل تتبدى مالمح 
روايات  إىل  التحيز  كان  وهل  السعودية؟  املرأة  روايات 
املرأة أم ضدها؟ وما أنواع التحيز يف مدونة البحث؟ وما 
اإلجابة عن  البحث يف  أهداف  وتتلخص  أبرز مؤرشاته؟ 
التي  التلقي  نظرية  معطيات  عىل  معتمًدا  األسئلة،  هذه 
تتطلبها طبيعُة املوضوع. ويسعى هذا االشتغال إىل التحقق 
روايات  ضد  حتيز  وجود  يف  املتمثلة  فرضيته؛  صحة  من 
عينة  ولضبط  إليها.  التحيز  عىل  غلب  السعودية،  املرأة 
خطاب  حوار:  مجاعة  ملتقى  إصدار  يف  ُحرصت  البحث 
الرسد: الرواية النسائية السعودية. عسى أن تقدم نتائج، أو 
تضيف أحكاًما يف مقاربتها إىل ما يربو عىل  )٤٠٠( قراءة، 
اُهتم فيها  -عىل مدى موسم ثقايف كامل- بروايات نسائية 
العقد األول من  بدايات  إىل  الستينيات  بداية  سعودية من 

القرن احلادي والعرشين. 
الكلامت املفتاحية: 

التحيز، أدب، الرواية النسائية، الرواية السعودية

Abstract
The topic of this study is " Bias towards and 
against Saudi women's novels: a study in  The 
book of (narrative discourse, the Saudi women's 
novel)”. This study focuses on biased readings 
towards and against the Saudi women's novels. 
The research problem is defined in the following 
questions: Was bias found in the directed read-
ings at Saudi women’s novels? Was the bias to-
wards or against Saudi women's novels? What 
are the types of bias in The study sample? And 
what are its main indicators?. The objectives of  
the research  are to  answer these questions, The 
study adopted the reception theory that required 
by the nature of the subject. This study seeks to 
verify the validity of its hypothesis; Represented 
by the presence of bias in the Saudi women’s 
novels, more than the bias against them. The 
sample of the study was controlled, and iden-
tified in the book, The Forum of The Hawar 
Group: Narrative Discourse: The Saudi Wom-
en's Novel. This book includes more than (400) 
readings, in which readers were interested - over 
an entire cultural season - with Saudi women's 
novels from the beginning of the sixties to the 
beginning of the first decade of the twenty-first 
century.
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Bias, literature, women's novel, Saudi novel.
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مقدمة
اســتدعاء  مقــروء  أديب  نتــاج  أي  طبيعــة  تقتــض 
ــة  ــم الفكري ــن منطلقاهت ــه، وتتباي ــدد أصحاب ــٍق يتع تل
وتتــدرج مســتوياهتم العلميــة والثقافيــة، وختتلــف 
ــراء  ــؤالء الق ــية. وه ــم النفس ــا طبائعه ــم وأيًض أذواقه
ــداع فحســب، ومنهــم  منهــم مــن يكتفــي بقــراءة اإلب
مــن يبــدي آراءه ويفصــح عــن أفــكاره حيــال مــا قرأه. 
وهــذه القــراءات بعضهــا موضوعــي أو تغلــب عليهــا 
املوضوعيــة حيــاول أصحاهبــا النظــر إىل النــص املقــروء 
ــه.  ــه أو بقائل ــه أو بمضمون ــر بجنس ــو دون تأث ــام ه ك
وبعضهــا قــراءات ذاتيــة، أو تســتبد بمجملهــا الذاتيــة. 
ــز- بــال شــك- إمــا إىل  وهــذا الصنــف مــؤذن بالتحي

املقــروء وإمــا بالتحيــز ضــده. 
تبايــن  تســتلزم  األديب  التلقــي  طبيعــة  كانــت  وإذا 
ــا يســتفز  ــاج األديب م ــواع النت ــإن مــن أن مســتوياهتا، ف
هــذا االختــالف، ويســتجلب كوامــن املنطلقــات 
الثقافيــة لــدى القــراء. ولعــل اإلبــداع األديب النســائي 
القرائــي  النشــاط  ذات  الفاعلــة  املامرســات  مــن 
اجلــاذب، أو املحمــل بإشــعاع معــريف خــاص لتحيزات 
املتلقــني، ملــا خامــر - ابتــداًء- كتابــة املــرأة يف الثقافــة 
ــادر  ــات املص ــا أمه ــه لن ــس حفظت ــن توج ــة  م العربي
القلقشــندي،  2٠٠2م:125/2؛  الرتاثية)اجلاحــظ، 
"جمــرد  الغربيــة كان  الثقافــة  2٠12م: 96/1(. ويف 
ــن  ــري ع ــوب، أو التعب ــل مكت ــرش عم ــرأة بن ــام امل قي
ــلطة  ــا للس ــل حتديًّ ــة يمث ــل العام ــكالياهتا يف املحاف إش

2٠٠2م:25(. األبوية"")جامبــل، 
ــريب  ــاد الغ ــن امله ــا م ــارض، وانطالًق ــا احل ويف عرصن
للســلطة  املناهضــة  النســوية  احلــركات  تنامــت 
ــداء  ــايف، ابت ــا الثق ــا يف مظهره ــة، وخصوًص الذكوري
ــام  ــرش حين ــن ع ــرن الثام ــن الق ــري م ــد األخ ــن العق م
صــدر كتــاب مــاري واســتونكروفت "دفــاع عــن 
حقــوق املرأة")جامبــل، 2٠٠2م:39(. وبغــض النظــر 

عــن هــذا احلــراك النســوي، ثمــة جــدل واســع ثقــايف 
ــيل،  ــهدنا املح ــرأة يف مش ــا امل ــول قضاي ــي ح واجتامع
ــا  ــر بمحيطه ــر واملتأث ــا  املؤث ــا؛ أدهب ــل هب ــا يتص ومم

االجتامعــي والثقــايف. 
ومــن هنــا؛ فــإن هــذا البحــث يــروم اســتجالء 
الســعودية،  املبدعــة  لروايــات  القــارئ  اســتجابة 
ــد  ــز ض ــود حتي ــىل وج ــة ع ــة مبني ــن فرضي ــا م انطالًق
ــت  ــد صيغ ــا. وق ــز إليه ــىل التحي ــب ع ــا غل رواياهت
املعرفيــة،  أبنيتهــا  مــن  انطالًقــا  البحــث،  أســئلة 
ــا  ــن خالهل ــىل م ــو تتج ــىل نح ــي ع ــلكها املنهج ومس
ــل  ــي:   ه ــة، وه ــق الدراس ــا أف ــم هب ــكلة، وترتس املش
ُوجــد التحيــز يف القــراءات املوجهــة إىل روايــات املــرأة 
ــرأة أم  ــات امل ــز إىل رواي ــل كان التحي ــعودية؟ وه الس
ضدهــا؟ ومــا أنــواع التحيــز يف مدونــة البحــث؟ ومــا 

ــه؟  ــرز مؤرشات أب
ــارة إىل  ــياق اإلش ــذا الس ــره يف ه ــب ذك ــن املناس وم
ــا  ــة يف معناه ــا بالثقاف ــا وثيًق ــط ارتباًط ــز يرتب أن التحي
ــة؛  ــن الطفول ــذ س ــأ من ــة تنش ــز ثقاف ــمويل، فالتحي الش
ــربات اخلاصــة هبــم،  ــات واخل ــة الختــالف اهلوي نتيج
فقــد أكــدت –عــىل ســبيل املثــال- إحــدى الدراســات 
الرتبويــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وجــود حتيــز 
لــدى الطــالب البيــض يف ســن صغــرية إىل أصحــاب 

 .(Katie, 2020, 297)ــاء ــرشة البيض الب
تنــص  الناقــد األديب" إشــارة مهمــة  "دليــل     ويف 
عــىل أن "االعتقــاد بوجــود التحيــز الثقــايف ليــس 
جديــًدا، بحــد ذاتــه]..[ ولكــن حتولــه إىل مفهــوم وأداة 
ــبيًّا")الروييل  ــا نس ــوًرا حديًث ــي، كان تط ــث منهج بح
التحيــز  أن  عــىل   .)1٠2 2٠٠7م:  والبازعــي، 
يف  انفعــايل  اجتــاه  بأنــه"  موصــوف  عموًمــا-   -
ــد  ــاء(، وق ــرف الت ــكايف، 2٠٠7م:ح ــد ال الغالب")عب
يكــون التحيــز ناجًتــا عــن قــراءة" واقعــة حتــت ضغــط 
أيديولوجيــا خفّيــة ُتوّجــه هــذه القــراءة وفــق مــا 
يتــالءم وتلــك اخللفية")اليوســفي،2٠16م: 2٠7(.    
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ــا  ــز" يف ثقافتن ــوم "التحي ــامم بمفه ــر االهت ــن مظاه وم
الــذي ُعقــد  العــرص احلديــث املؤمتــر  العربيــة يف 
1992م.  فربايــر   19 يف  أيــام  ثالثــة  مــدى  عــىل 
ــل  ــن مح ــن جزأي ــم م ــاب ضخ ــامره، كت ــن ث وكان م
عنــوان "إشــكالية التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة 
لالجتهاد")املســريي، 1996م(، وقــد أســهم يف أبحاثــه 
ــتى )األدب  ــات ش ــن ختصص ــني م ــن الباحث ــع م مج
ــوم  ــة، العل ــوم الطبيعي ــامرة، العل ــن والع ــد، الف والنق
واالتصــال  والتعليــم  النفــس  علــم  االجتامعيــة، 
اجلامهــريي(. ويالحــظ القــارئ هلــذا الســفر أن الثيمــة 
الغالبــة فيــه هــي الربــط بــني التحيــز والذاتيــة يف 

مقابــل ارتبــاط احليــاد باملوضوعيــة.     
ــز  ــدو أن التحي ــي  يب ــتوى اإلجرائ ــىل املس ــن ع   ولك
ــام  ــة، ف ــة بالغ ــه صعوب ــر تكتنف ــريف أم ــايف أو املع الثق
ــًزا  ــا أو حتي ــوع م ــًزا إىل موض ــث حتي ــراه الباح ــد ي ق
ــراه باحــث آخــر كذلــك،  فـــ" العقــل  ــد ال ي ضــده ق
قــارص ولكنــه فّعــال، فهــو ال ينظــر إىل الواقع فيســجله 
بموضوعيــة متلقيــة بلهــاء، وإنــام يواجــه الواقــع املتنوع 
ــح  ــككك ويصح ــرد ويف ــد وجي ــي ويتبع ــب فيبق املرك
وهيمــش، ويصــوغ نــامذج معرفيــة، يــدرك العــامل مــن 
ــوم  ــيام يف العل ــريي، 1996م:71(. والس خالهلا")املس
اإلنســانية ومنهــا األدب بجميــع أجناســه وفنونه. ومن 
هنــا ســوف يتلمــس هــذا البحــث مظاهــر التحيــز مــن 
ــي تقــف عــىل طــريف نقيــض  ــة اآلراء الت خــالل مقابل
ــىل  ــز ع ــع الرتكي ــد. م ــي الواح ــل الروائ ــول العم ح
ــارات  ــد بالعب ــة. وأقص ــم بالذاتي ــي تتس ــارات الت العب
ــام  ــف املوضــوع ك ــن وص ــرج ع ــول خ ــة: كل ق الذاتي
هــو يف طبيعتــه أو كــام يبــدو عــىل األقــل إىل االرتبــاط 

ــه.  ــه وذاتيت ــاعر قائل بمش
عــىل ســبيل املثــال، قــد حيكــم متلــق عــىل نــصٍّ مــا بأنه 
ــاء، يف  ــادة واالحتف ــه اإلش ــز حق ــي متمي ــل روائ عم
حــني جتــرده قــراءة أخــرى مــن مســمى روايــة، فضــاًل 
عــن احلكــم عليــه بالضعــف الفنــي. وال غرابــة يف هــذا 

ــز  ــاين متحي ــل اإلنس ــراء؛ ألن" العق ــني الق ــن ب التباي
ــة إال  ــدرة وكفاي ــون ذا مق ــه. وال يك ــي بطبيعت وجزئ
بتخــريه مــا ينتبــه إليــه، وبرتكــه كل مــا عــداه بتضييقــه 
وجهــة نظره")جيمــس، 19٤6م:٤٠(. ومــن هنــا  فــإن 
ــني  ــاء املتلق ــىل بن ــوف ع ــتهتم بالوق ــراءة س ــذه الق ه
ــتدعائهم  ــر واس ــتعامل الضامئ ــة واس ــم  الوصفي للغته
ــات،  ــم املوازن ــة إىل عقده ــوالت، إضاف ــال واملق األمث
ــي  ــة الت ــرة والضمني ــات الظاه ــن العالم ــا م وغريه
ــاء  ــة يف بن ــري منهجي ــة غ ــف انطباعي ــن مواق ــم ع تن

ــا.  أحكامه
ويســتضء هــذا البحــث يف اإلجابــة عــن أســئلته 
ــي،  ــد األيديولوج ــات النق ــع معطي ــي م ــج التلق بمنه
ملتقــى  إصــدار  يف  الدراســة  عينــة  متثلــت  وقــد 
مجاعــة حــوار: خطــاب الــرسد: الروايــة النســائية 
هــذا  تضمــن  وقــد  2٠٠7م(.  الســعودية)النعمي، 
ــن  ــادرة ع ــراءة ص ــة ق ــىل أربعامئ ــد ع ــا يزي ــاب م الكت
ــا.  ــا ومعرفيًّ قارئــات وقــراء مــن مشــارب شــتى ثقافيًّ
وقــد اُهتــم فيهــا  –عــىل مــدى موســم ثقــايف كامــل- 
ــتينيات إىل  ــة الس ــن بداي ــعودية م ــائية س ــات نس برواي
بدايــات العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعرشيــن. 
وال توجــد دراســة ســابقة- عــىل حــد علــم الباحــث- 
درســت هــذا املوضــوع "التحيــز" عــىل وجــه التحديــد. 
ــا،  ــعودية" عموًم ــائية الس ــة النس ــي الرواي ــا "تلق وأم
فتوجــد دراســة ســابقة)الطويلعي، 2٠16م(. وهــي- 
برغــم أمهيتهــا- خمتلفــة عن هــذا البحــث يف موضوعها 
وطريقــة معاجلتهــا ومدونتهــا وطبيعــة مؤلفيهــا. فقــد 
تشــكلت مدونتهــا مــن دراســات نقديــة ملؤلفــني 
ــارئ أن  ــظ الق ــة، ويالح ــات الرسدي ــني بالدراس مهتم
اشــتغال الباحثــة كان أقــرب إىل حقــل "نقــد النقــد" منه 
إىل التلقــي بدليــل تصنيــف مدوناهتــا يف ضــوء املناهــج 
ــا:"  ــة بقوهل ــه الباحث ــت علي ــا نص ــو م ــة، وه النقدي
وقســمت الفصــول واملباحــث بحســب املناهــج التــي 
اتبعهــا الدارســون يف دراســاهتم التــي شــكلت مدونــة 
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ــد  ــني رص ــي، 2٠16م:127(، يف ح البحث")الطويلع
هــذا البحــث ظاهــرة "تلــٍق قرائيــة" حمــددة يف "التحيــز" 
لــدى القــراء والقارئــات ممــن ينتمــي منهــم ومنهــن إىل 
ــامع أو  ــم االجت ــة أو عل ــداع أو الصحاف ــد أو اإلب النق
الطــب أو أي جمــال آخــر معــريف أو ثقــايف ممــن شــارك 
ــايف  ــم ثق ــدى موس ــىل م ــوار" ع ــة ح ــى "مجاع يف ملتق

ــعودية.     ــائية الس ــة النس ــص للرواي خمص
ــا:  ــاور أوهل ــة حم ــىل أربع ــث ع ــذا البح ــي ه ــد ُبن   وق
ــى،  نفــي مســمى الروايــة عــن النــص األديب املتلقَّ
وثانيهــا: التحيــز يف مســتوى اللغــة الواصفــة، وثالثهــا: 
القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات، وآخرهــا: اســتدعاء 
ــا"، ثــم ختــم  إبــداع الرجــل بوصفــه "أنموذًجــا متفوًق

ــج.   بالنتائ
نفي مسمى "الرواية" عن النص األديب املتلقَّى

تــكاد جتمــع املصــادر الرسديــة التــي اهتمــت بالروايــة 
يف املســتويني النظــري والتطبيقــي عــىل اســتحالة وضع 
تعريــف جامــع مانــع هلــا، فالروايــة جنــس أديب عــيص 
عــىل التقييــد وفــق معايــري قــارة. وذلــك بســبب 
األجناســية،  خصائصهــا  وتبــدل  أشــكاهلا،  تعــدد 
ومرونتهــا النصيــة والبنائيــة التــي متنحهــا ســمة التغــري 
عبــد  2٠1٠م:2٠2؛  والتطور)القــايض،  والتحــول 

1998م:11(.  مرتــاض،  النــور،198٤م:129؛ 
الروائيــة  النصــوص  اســتقبال  عمليــة  أن  بيــد     
ــا  ــة مل ــا خاضع ــراء جيعله ــات والق ــل القارئ ــن قب م
ــار  ــق االنتظ ــاوس بـــ "أف ــرت ي ــس روب ــامه هان أس
األجناس")شــايفر، 2٠17م:188(. وهــذا التجنيــس 
مــن قبــل املتلقــني قــد يرصفــه إىل التحيــز   وُيوســم بــه 
ــوار"  ــة ح ــي "مجاع ــراءة تلق ــفت ق ــد كش ــا. فق أحياًن
ــّي  ــس قرائ ــن جتني ــعودية ع ــائية الس ــات النس للرواي
ــتوى  ــا يف مس ــه ضده ــز في ي ــني حُتّ ــض املتلق ــدى بع ل
مســامها الــذي ُوضــع هلــا مــن قبــل الكاتبــات. وهــذا 
ــا،  ــة يف تفصيالهت ــور خمتلف ــاء يف ص ــا ج ــز ضده التحي

ولكنهــا متفقــة -إمجــااًل- يف خمالفــة التجنيــس التأليفــي 
ــات.         للكاتب

ــد  ــث ق ــة البح ــراء يف مدون ــض الق ــظ أن بع وُيالح
ــادوا  ــامها وأع ــن مس ــة م ــوص الروائي ــّردوا النص ج

جتنيســها، فنســبوها تــارة إىل "احلكايــة":
ــر •  ــدا تفتق ــة عم ــميها الرواي ــن أس ــة ول "احلكاي

إىل أبجديــات فــن الروايــة فاحلبكــة مهلهلــة، 
والقضيــة  مضطربــة  كانــت  الزمــن  وعنــارص 
واملنظــور  متضاربــة  البيئــة  ومعــامل  متكــررة 
2٠٠7م:65(.  متشــعب")النعمي،  احلكائــي 
"غــًدا  روايــة  عــن  باعشــن  للميــاء  والقــول 

اخلميــس". ســيكون 
"جــاءت الروايــة جمانبــة لــكل مــا يســمى إبداعــا. • 

ــة  ــرا ]..[ هــذه الرواي فهــي أشــبه مــا تكــون تقري
شــبيهة بحكايــة تروهيــا جــدة مــن اجلــدات 
ــة]..[  ــب املعرف ــظ يف كس ــن احل ــوايت مل حيالفه الل
هــذه حكايــة وال أقــول روايــة، فهــي أقــرب 
ــر")ص:525(.  ــس أكث ــذج لي ــات الس إىل حكاي
ــىل  ــرأة ع ــة "ام ــن رواي ــون ع ــة ملف ــول لنائل والق

ــركان". ــة ب فوه
     إن النموذجــني الســابقني يكشــفان بجــالء عــن لغــة 
ــد جنــس النــص املقــروء. وقــد جــاء  صارمــة يف حتدي
ــة"؛  ــن "الرواي ــداًل م ــة" ب ــمى "احلكاي ــدول إىل مس الع
لتجريــده مــن "األدبيَّــة" التــي ُبنــي هبــا. ولكــن القارئ 
ــا  ــا واضًح ــًزا معياريًّ ــني مرتك ــن احلكم ــد هلذي ال جي
ــن  ــا م ــة يف داللته ــة، وعام ــاف مقتضب ــوى أوص س
قبيــل "مهلهلــة" و"مضطربــة" و"متكــررة" و"متضاربة" 
ــات  ــبه بحكاي ــداع" و"أش ــة لإلب ــعب" و"جمانب و"متش
اجلــدات". ومــا مــن شــك يف أن هــذه األلفــاظ حتتــاج 
إىل مزيــد تفصيــل وشــواهد مقنعــة حتــى ترتبــط 
بموضوعهــا املوصــوف هبــا وإال أضحــت مفرغــة مــن 

ــياقها.     ــة س ــا وخصوصي حجته
ــض  ــر بع ــة يف نظ ــوص الروائي ــرتاءى النص ــا ت وأحياًن
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املتلقــني" مذكرات أرملة وليســت روايــة")ص:139(، 
أو" ســيناريو لفيلــم ســينامئي كانــت تعتقــد ]الكاتبــة[ 
أن يقــوم أحــد املنتجــني األثريــاء أن يتبنى]هكــذا[ 
"كتــاب  أو  الســينامئي")ص:181(،  الفيلــم  هــذا 
مطالعــة")ص:2٤3(، ومنهــم مــن يراهــا "قصــة" 
ــة، مثــل قــول  ــارة غــري موارب ــة إمــا بعب وليســت رواي
حليمــة مظفــر عــن روايــة "بســمة مــن بحــريات 
الدمــوع": "هي قصــة وليســت روايــة. وإن كانت قصة 
ــق")ص:2٠٠(.  ــى التعلي ــتحق حت ــا ال تس ــأرى أهن ف
وإمــا بتجنــب اســتعامل لفــظ "الروايــة"، واالســتعاضة 
عنــه بـــمصطلح "القصــة"، كــام هــو لــدى ســلوى أبــو 
مديــن وحممــد مجــال يف قراءتيهــام لروايــة "وهــج بــني 

ــنني")ص:21٠، 238(.  ــاد الس رم
ــاًم  ــدا حاس ــد ب ــابقة ق ــامذج الس ــي يف الن وإذا كان املتلق
ــردد  ــن ت ــم م ــإن منه ــروءة، ف ــامل املق ــيه األع يف جتنس
يف انتــامء النــص األديب الــذي قــرأه، عــىل ســبيل 
ــة":  ــة "اللعن ــن رواي ــراين ع ــد الزه ــول حمم ــال يق املث
"هــي عبــارة عــن قصــة قصــرية ]..[حكايــة مــن 
ــة  ــن رواي ــح ع ــل صال ــات")ص:3٠3(. وكام احلكاي
ــة أم  ــذه رواي ــل ه ــنني": "ه ــاد الس ــني رم ــج ب "وه
ــة  ــا مل أرهــا رواي ــات أم مذكــرات أو خواطــر؟ أن يومي
لألســف")ص:23٤، 235(، وأيًضــا غيــاث عبــد 
الباقــي عــن روايــة "امــرأة عــىل فوهــة بــركان". 
ــي  ــل ه ــتاذ كام ــول األس ــه: "يق ــص حديث ــذا ن وه
فبعــد  لــه،  خمالفــا  رأيــا  أطــرح  ولكنــي  روايــة، 
ــات  ــن احلكاي ــام م ــوع رب ــا ن ــدت أهن ــا وج ــراءيت هل ق
ــرات  ــن املذك ــوع م ــة، أو ن ــرية الذاتي ــعبية أو الس الش
ــه  ــرين يف قراءت ــض الق ــا عاي ــة")ص:52٤(. أم اليومي
لروايــة "الــرباءة املفقــودة"، فقــد رأى أن "أنســب 
شــكل يمكننــا أن ننســب هــذا النــص إليــه هــو الفيلــم 

الدرامــي")ص:162(. املسلســل  أو  الســينامئي، 
ــة  ــى مجاع ــاركني يف "ملتق ــض املش ــى بع ــني  نف يف ح
حــوار" مســمى "روايــة" عــن النــص املقــروء، وهــذا 

التجريــد - يف هــذه الصــورة- ال يصحبــه جتنيــس 
ــا لســعاد  ــال، رأًي مقــرَتح آخــر.  نقــرأ عــىل ســبيل املث
ــركان "، تقــول  ــة " امــرأة عــىل فوهــة ب ــامن يف رواي عث
فيــه بلغــة حاســمة: " أرى أنــه ال يمكــن وصفهــا 
بالروايــة")ص:52٤(. وتتســاءل فاطمــة إليــاس-
الســامء-  عــىل  ""عيــون  روايــة  عــن  حديثهــا  يف 
ــي أن  ــل يكف ــكار:" ه ــى اإلن ــن معن ــاؤاًل، يتضم تس
ــة ليســّمى  ــة وأســامء حملي ــا حملي ــة[ أحداث تقحم]الكاتب

هــذا العمــل روايــة؟")ص:٤2٠(. 
وحينــام يقــف القــارئ عــىل نفــي مســمى النــص 
ــل  ــن قب ــه م ــا ل ــاًل دقيًق ــد تعلي ــه ال جي ــروء، فإن املق
ــو  ــه، "خل ــر علي ــن أن ُيعث ــا يمك ــة م ــارئ. ومجل الق
ــاحات  ــن املس ــركان[ م ــة ب ــىل فوه ــرأة ع ــة ام ]رواي
اللغويــة الفنيــة، ومــن العبــارات ذات املعــاين الدقيقــة 
التــي تالمــس احلــس أو العواطــف")ص:52٤(. وأمــا 
ــون عــىل الســامء"، فقــد افتقــدت بحســب  ــة "عي رواي
ــال  ــم باخلي ــي املطع ــرسد التارخي ــاس إىل ال ــة إلي فاطم
اإلبداعــي)ص:٤2٠(.  واخللــق  الفنيــة  والرؤيــة 
ــان يف  ــه القارئت ــدت علي ــا اعتم ــك أن م ــن ش ــا م وم
ــس  ــري أو أس ــه معاي ــىل في ــني ال تتج ــهام للروايت جتنيس

ــة.  ــس الرواي ــن جن ــام م ــل إخراجه ــة تعل معرفي
إن ممــا دعــا إىل عــّد مــا ســبق مــن شــواهد بلــغ 
ــب  ــا صاح ــز م ــاب التحي ــا يف ب ــا )1٤( نموذًج عدده
ذاتيــة  املقــروءة مــن  للنصــوص  املتلقــني  جتنيــس 
ــي  ــة الت ــاخرة واملتهكم ــة الس ــا يف اللغ ــدت مظاهره ب
ــة إىل االنتقــاص مــن العمــل  جافــت اللغــة املوضوعي
ــل   ــن قبي ــس م ــي لي ــذا التلق ــه. وه ــن أبدع األديب وم
ــه  ــط في ــذي يرب ــي ال ــي" املوضوع ــس القرائ "التجني
ــا  ــابقة، موازًن ــوص الس ــايل بالنص ــص احل ــارئ الن الق
ــد  ــة مت ــربات قرائي ــن خ ــه م ــر ل ــا تواف ــق م ــا وف بينه
صاحبهــا باخلصائــص املميــزة لــكل جنــس أديب، 

ــا.  ــرتكة أيًض ــامت املش والس
ــس  ــز يف جتني ــر التحي ــن مظاه ــا م ــا طرًف ــد رأين      لق
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حــوار"،  مجاعــة  "ملتقــى  يف  املقــروءة  الروايــات 
ــوص ذات  ــت النص ــي وصف ــراءات الت ــن الق ــامذا ع ف
االهتــامم مــن مجاعــة حــوار، هــل تضمنــت حتيــًزا إليهــا 
أم ضدهــا؟ ذلــك هــو مــدار البحــث يف املحــور الثــاين 

ــه.   من
التحيز يف مستوى اللغة الواصفة

الوصــف مظهــر لغــوي أصيــل يف مجيــع أصنــاف 
ويف  الــكالم  أنــواع  "أرقــى  يف  نجــده  اخلطــاب 
ــا إىل  ــك أساًس ــرد ذل ــة وي ــات اليومي ــط املحادث أبس
ــن  ــامل م ــة الع ــيلة مقارب ــا ووس ــادة كالمن ــة م أن اللغ
حولنــا واصفــة بطبيعتهــا") العاممــي، 2٠1٠م:5(. 
غــري أن هــذا الوصــف تتاميــز صــوره مــن حيــث 
ــذي  ــاب ال ــوع اخلط ــب ن ــه بحس ــه وموضوعيت ذاتيت
ــت  ــراءة ليس ــإن" الق ــام، ف ــه ع ــه. وبوج ــدرج في ين
ــصٌّ  ــا ن ــي ينقله ــاين الت ــع، واملع ــتهالك طي ــة اس عملي
ــليامن،  ــة القارئ")س ــح فعالي ــوص ال تكب ــن النص م
2٠٠7م:2٤5(. وتظهــر هــذه الفعاليــة يف جوانــب 
خمتلفــة مــن أظهرهــا الوصــف املقــرتن بثقافــة املتكلــم 
ــة  ــل جمموع ــا "حيم ــرد من ــكل ف ــه، ف ــه وخربات ومعارف
مــن القيــم الكامنــة يف لغتــه املســتخدمة التــي توجهــه 
ولذلــك  يشــعر") حــريف، 2٠٠9م:3٠6(.  أن  دون 
يصعــب عــىل املــرء- مهــام حــاول تبنــي "املوضوعية"- 
ــو  ــام ه ــى في ــز حت ــف املتحي ــوع يف الوص ــب الوق جتن
مظنــة الوصــف املحايــد، مثــل املوضوعــات الطبيعيــة 
غــري اإلنســانية. فــام كان موصوًفــا مــن شــخص بجامل 
ــة  ــون بالدرج ــد ال يك ــا ق ــة أو غريه ــوة أو رسع أو ق

ــاس.  ــن الن ــريه م ــدى غ ــها ل نفس
ــف  ــامًّ لكش ــاًل مه ــف مدخ ــا  كان الوص ــن هن     وم
ــات.  ــراء والقارئ ــدى الق ــز ل ــاب التحي ــح خط مالم
وهــو مــا جتــىل يف بعــض  اخلطابــات الواصفــة يف 
"ملتقــى مجاعــة حــوار". فمنهــا مــا حتيــز إىل الروايــات 
ــى  ــاش امللتق ــت بنق ــي حظي ــعودية الت ــائية الس النس

عــىل مــدى عــام كامــل، ومنهــا مــا حتيــز ضدهــا وفًقــا 
الســتجابات القــراء املختلفــة باختــالف تكوينهــم 
املعــريف والثقــايف ومواقفهــم مــن الروايــات ســواء   يف 
مســتوى خطاهبــا، أم  فيــام حتملــه مــن مضامــني فكريــة 
ــم  ــيل التقدي ــا جي ــة م ــامذج اآلتي ــل يف الن ــة. ولع وثقافي

ــره.  ــالف ذك ــري الس النظ
 نامذج دالة عىل الوصف املتحيز إىل الرواية النسائية

ــن •  ــرية م ــة كب ــة نوعي ــة نقل ــذه الرواي "أرى يف ه
ــيكون  ــدا س ــهام )غ ــم نقاش ــني ت ــني اللت الروايت
اخلميــس والــرباءة املفقــودة(. أعتقــد أهنــا تعكــس 
تطــوًرا يف مســرية الراويــة النســائية]..[ ممتعــة 
بالقــراءة  الــذي يمكــن وصفــه  الطــراز  مــن 
الباعثــة عــىل االســرتخاء. فليــس هبــا حبكــة 
معقدة")النعمــي،2٠٠7م:135(. والــرأي لرابعــة 

ــيدي". ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ــب ع اخلطي
ــا عــىل حــدود •  ــا ســيدي تقــف بن ــة آدم ي "إن رواي

الصمــت بأســلوب ســلس أكــدت فيــه مصداقيــة 
املوقــف برباعــة الكاتبــة ]..[ دون أن حيــدث خلــل 
أو اضطــراب")ص:1٤6(. وهــذا القــول لســلوى 

أبــو مديــن عــن روايــة "آدم يــا ســيدي".
"تشــعرك كذلــك بتداخــل األزمنــة]..[ بأســلوب • 

السالســة  يف  غايــة  وبلغــة  مجيــل  تشــويقي 
املالكــي  واجلــامل")ص:153(. والــرأي لعــيل 

ــيدي". ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ع
ا")ص:3٠6(. •  ــدًّ ــان ج ــراءة مثريت ــة والق "الرواي

ــة". ــة "اللعن ــن رواي ــارف ع ــف الع ــارة ليوس والعب
ا وأعتقــد أنــه العمــل األول •  "قدمــت عمــاًل جيــدًّ

اجليــد الــذي يقــرأ يف هــذه اجلامعــة")ص:31٠(. 
والــرأي ألمحــد الشــدوي عــن روايــة "اللعنــة".

"هــذه الروايــة -كــام أرى- هلــا طعــم آخــر، • 
وبالتــايل هــي أفضــل مــن الروايــات الســابقة التــي 
ــدى األديب")ص:362(.  ــذا املنت ــا يف ه ــم قراءهت ت
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ــة  ــن رواي ــي ع ــد الباق ــاث عب ــول لغي ــذا الق وه
ــب". ــا رقي ــرسى ي "م

ــي كتبتهــا •  ــات الت ــة مــن أهــم الرواي "هــذه الرواي
املــرأة الســعودية مــن وجهــة نظــري")ص:389(. 
ــة  ــة "وجه ــن رواي ــري ع ــحمي اهلاج ــرأي لس وال

ــة". البوصل
مجيــل •  بشــكل  الرمزيــة  "اســتخدمت 

جــًدا"")ص:39٤(. والعبــارة حلليمــة مظفــر عــن 
البوصلــة".  "وجهــة  روايــة 

"روايــة ناجحــة فنيــا")ص:٤٠1(. والــرأي لنــورة • 
املــري عــن روايــة "وجهــة البوصلــة".

"مل أقــرأ روايــة مجيلــة وجذابــة مثــل هــذه الروايــة • 
الروايــة  وممتعــة]..[  ومفهومــة  ســهلة   ]..  [
ســينامئي  فيلــم  يف  كأنــك  بالصــور  مزدمحــة 
عبــد  لغيــاث  والقــول  مدهــش")ص:٤8٠(. 

الباقــي عــن روايــة "الفــردوس اليبــاب".
ــك •  ــة كتل ــا رديئ ــون كتابته ــى أن تك ــت أمتن " كن

الروايــات التــي قرأناهــا، فــإذا يب أقــف أمــام 
ــلك  ــى أن تس ــت أمتن ــل، وكن ــاهق ومجي ــل ش عم
مســلك زميالهتــا لكــي ال يقــال إننــا نمــدح 
ــده خــال عــن  ــرأي لعب األمــراء")ص:6٤5(. وال

ــليى". ــة وس ــة "توب رواي
وثمــة نــامذج أخــرى ُنســجت عــىل املنــوال نفســه)ص: 
 ،637 ،63٠ ،585 ،58٤ ،558،58٠ ،5٠2 ،٤9٠
 ،65٠ ،6٤9 ،6٤7 ،6٤6 ،6٤5 ،6٤3 ،6٤1 ،6٤٠
655(،أحلنــا عليهــا خشــية اإلطالــة مــن ذكرهــا 
هنــا. وهــي حتمــل يف مضامينهــا أوصاًفــا متحيــزة 
ــة  ــل: " نقل ــن قبي ــا- م ــام رأين ــروءة- ك ــون املق إىل املت
و"  االســرتخاء"  عــىل  و"باعثــة   " كبــرية  نوعيــة 
ا"  ــدًّ ــرية ج ــامل" و"مث ــة واجل ــة يف السالس ــة غاي ولغ
و"العمــل األول اجليــد" و" أفضــل مــن الروايــات 
الســابقة" و" مــن أهــم الروايــات". وقــد وردت هــذه 
ــة  ــة دال ــن أمثل ــفيع م ــباهها دون ش ــاف وأش األوص

قدمهــا أصحاهبــا ســوى انطباعيــة ذاتيــة غــري مســتندة 
إىل تعليــل منطقــي. ولــو نظرنا-عــىل ســبيل املثــال- إىل 
النمــوذج األول الــذي فضلــت فيــه نائلــة ملفــون روايــة 
ــة إىل  ــوق الرواي ــزو تف ــا تع ــيدي"  وجدناه ــا س "آدم ي
ــة  ــن نافل ــرتخاء. وم ــىل االس ــة ع ــة وباعث ــا ممتع كوهن
القــول إن مــا يبعــث عــىل املتعــة واالســرتخاء يف نــص 
ــون  ــرورة أن يك ــس بال ــا لي ــارئ م ــدى ق ــي ل روائ
بالدرجــة نفســها عنــد متلــق آخــر. فللقــراء توجهاهتــم 
املختلفــة التــي قــد ال يكــون مــن بينهــا مــدى "أدبّيــة" 
النــص. وهــو مــا يفــرس ذيــوع بعــض الروايــات وكثرة 
طبعاهتــا دون أن حتقــق املعايــري الفنيــة املوضوعيــة 
بحســب منظــور النقــاد. وهــي معايــري متصلــة بالبنــاء 
ــا بـــ  ــاًل منه ــا كان متص ــواء م ــة س ــرسدي للرواي ال
ــابق  ــوذج الس ــبيه بالنم ــة".  وش ــاب" أم "احلكاي "اخلط
الــذي تتجــىل فيــه ذاتيــة املتلقــى وصــف غيــاث عبــد 
ــة"  ــا "مجيل ــاب" بأهن ــردوس اليب ــة "الف ــي لرواي الباق
ــذه  ــة". فه ــة" و"ممتع ــهلة" و"مفهوم ــة" و"س و"جذاب
األوصــاف نســبية يف ثبوهتــا للنــص، وذلــك باختــالف 
ــدو  ــد يب ــام ق ــارئ، ف ــة للق ــة والثقافي ــة القرائي املرجعي
ــري  ــاًل وغ ــدو مم ــد يب ــا ق ــخص م ــاًل لش ــا ومجي جذاًب

ــر.            ــخص آخ ــل لش مجي
ــامل  ــذه األع ــه ه ــت ب ــا وُصف ــي أن م ــا يعن ــو م     وه
الروائيــة ال يعنــي ارتبــاط هــذه األوصــاف باملتــون كــام 
ــدو بوصفهــا  هــي يف حقيقتهــا، أو عــىل األقــل كــام تب
موضوًعــا للنظــر. وإنــام يعنــي صلتهــا الوثيقــة بذاتيــة 
ــاب  ــة إىل غي ــك – إضاف ــىل ذل ــدل ع ــا ي ــي. ومم املتلق
الربهنــة والتعليــل- مــا قوبلــت بــه األعــامل نفســها من 
نقــود وصلــت حــد التحيــز ضدهــا  مــن متلقــني أخــر، 

كــام ســيأيت معنــا.           
نــامذج دالــة عــىل الوصــف املتحيــز ضــد الروايــة 

النســائية 
" خدعــت بتعليــق الدكتــور حممــد عبــده يــامين يف • 

ــإدراج  ــا ب ــد بدأن ــم لق ــت نع ــة. قل ــة الرواي مقدم
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ــي  ــاب ظن ــن خ ــا، ولك ــة يف حوارن ــوص قوي نص
فجــاء النــص باهًتــا]..[ تقنيــة رسديــة بــاردة 
ــول  ــربي رس ــرأي لص ــة")ص:1٤5(. وال وباهت

ــيدي".   ــا س ــة "آدم ي ــن رواي ع
"الروايــة فقــرية وباهتــة بخطاهبــا، كــام هــي • 

الروايــة  قامــوس  بفنيتهــا]..[  فقــرية وهزيلــة 
اللغــوي فقــري جــدا]..[ خاليــة مــن حقــول 
أيًضــا  والــرأي   .)3٠8 املتعــة")ص:3٠7، 

"اللعنــة".   روايــة  عــن  رســول  لصــربي 
" مــا اســتطعت الوصــول إليــه حقيقــة إهنا هلوســة • 

العجــوز]..[  للجــدة  النــص  خطــاب  تتخــذ 
لتوظيــف اجلــن"")ص:359(. والعبــارة لعبــد 
ــب".   ــا رقي ــرسى ي ــة "م ــن رواي ــون ع ــن ع الرمح

"اســتخدمت الصدفــة بشــكل مزعــج حتــى أهنــا • 
اهلنديــة")ص:316(.  ببعــض األفــالم  شــبيهة 
ــة".   ــة "اللعن ــن رواي ــدي ع ــامل الغام ــرأي جل وال

ــارا •  ــدا جب ــت جه ــرية: بذل ــورة أم ــول للدكت "أق
ــندر  ــال ألكس ــام ق ــة، ك ــذ للرواي ــري منق ــه غ لكن
كــوب "األزيــاء امللكيــة ال تصنــع ملــوكا ]..[
ــا شــخصيا ال أجــد شــذرة تســتحق أن تذكــر  وأن
ــا  ــمجة وحكايته ــة الس ــة الضعيف ــذه القص يف ه
ــرة  ــة غاب ــجة يف رأس األدب وندب ــة ]..[ش الباهت
ــن  ــاء باعش ــول للمي ــه")ص:5٠٠(. والق يف وجه

ــاب".   ــردوس اليب ــة "الف ــن رواي ع
"الروايــة أشــبه بمجموعــة حكايــات، وهــي • 

حكايــة موصلــة حلكايــة بأســلوب ذكرين بأنشــودة 
كانــت ُتغنــى لنــا، وهــي )واملفتــاح عنــد النجــار، 
والنجــار يبغــى الفلــوس، وهكــذا(. كذلــك تشــبه 
إىل حــد كبــري حكايــات األطفــال")ص:639، 
ــة  ــن رواي ــي ع ــامن الصبيح ــرأي إلي 6٤٠(. وال

ــليى".    "توبة وس
ــة •  ــك، آيل ــل متهال ــك، ب ــة ركي ــاء يف القص " البن

األحــداث  حــدث]..[  كل  عــىل  للســقوط 

ومبالــغ  مفاجئــة  متالحقــة  مبتــورة  وجدهتــا 
فيهــا")ص:2٠8(. والقــول خللــود احلارثــي عــن 

روايــة "بســمة مــن بحــريات الدمــوع".  
ــرة •  ــن الثرث ــري م ــا الكث ــد هب ــوار يوج ــة احل "لغ

والوعــظ التــي تذكرنــا بأفــالم عبــد احلليــم 
بالســينام  متأثــرة  وكأهنــا  أباضــة،  ورشــدي 
ــح عــن  ــرأي لكامــل صال ــة")ص:7٤(. ال املرصي

روايــة "غــدا ســيكون اخلميــس".  
ــم •  ــا الفيل ــبه يف نمطه ــي تش ــة وه ــة خمجل "القص

ــة  ــن رواي ــامل ع ــدي"")ص:17٤(. أرشف س اهلن
ــودة". ــرباءة املفق "ال

تأخــذ اســاًم يف كل مدينــة]..[ فهــي •  "البطلــة 
كالقطــة بتســعة أرواح]..[ أصابتنــي ]أي الروايــة[ 
ــت  ــي أضع ــاس أنن ــزن األس ــاط وحزن)احل بإحب
ــرد  ــد جم ــاعات ]..[ ومل أج ــالث س ــي ث ــن وقت م
أعــامل مكــررة ومملــة")ص:183(. كامــل صالــح 

ــودة".   ــرباءة املفق ــة "ال ــن رواي ع
"هــذه الروايــة أخــذت مــن وقتــي الكثــري ومل • 

تعطنــي شــيئا ولــو املتعــة البســيطة]..[ هــي روايــة 
أســميها روايــة الرسد املطــول املمــل")ص:2٤1(. 
ــاد  ــني رم ــج ب ــة "وه ــن رواي ــي ع ــامن الصبيح إي

ــنني". الس
"أهنــئ األســتاذ خالــد عــىل اســتنباطه الرائــع مــن • 

ــذي  ــل ال ــذا التحلي ــك ]..[ ه ــل املتهال ــذا العم ه
صنــع مــن رميــم العظــام")ص:25٤، 255(. 
عبــد املؤمــن القــني عــن روايــة "وهــج بــني رمــاد 

ــنني". الس
عمــل •  دفــع  مســؤولية  أهبــا  جائــزة  "نحمــل 

محايــة  توجــد  فكــام  األول  للمركــز  متواضــع 
ــع  ــب أن توض ــاة جي ــؤون احلي ــتهلك يف ش للمس
محايــة للفــن")ص:٤12(. عبــده خــال  عــن 

روايــة "عيــون عــىل الســامء".
أن •  بــد  ال  نســائي  بقلــم  عمــل  ألنــه  "هــل 
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]..[ رداءة  ينطــق  كان  وإن  حتــى  لــه  يصفــق 
ــل  ــه، ب ــىل جودت ــزة ع ــح جائ ــل مل يمن ــذا العم فه
ــة  ــن رواي ــون ع ــة ملف ــه")ص:٤12(. نائل لرداءت

"عيــون عــىل الســامء".
"بنيــة الــرسد الروائــي هشــة ضعيفــة مملــة، فضــاًل • 

ــف  ــة الكش ــة إىل جماني ــع الرواي ــك أخض ــن ذل ع
والعــري املجــاين"")ص:51٠(. كامــل صالــح 

ــركان". ــة ب ــىل فوه ــرأة ع ــة "ام ــن رواي ع
أو •  مثــاًل  ســندريال  حكايــة  أقــرأ  "كأننــي 

العاشــقني  دمــوع  أيًضــا  ســنوايت.  حكايــة 
كانــت وأنــا أقرأهــا أحياًنــا -عفــًوا - تثــري يّف 
الضحــك")ص:617(. نــورة القحطــاين عــن 

الصمــت".   ينطــق  "عندمــا  روايــة 
ــاب  ــر يف  كت ــا ُذك ــل م ــن قبي ــرى م ــامذج أخ ــة ن وثم
"خطــاب الــرسد" مدونــة هــذا البحــث، وحتديــًدا 
الصفحــات)65، 72، 73، 7٤، 78، 82، 1٠5،  يف 
2٠٠،2٠٤،2٠9،223،2  ،3٤9  ،177،181  ،157
56،26٠،265،295،52٠،٤21،٤2٤،٤32،519
 ،61٤  ،6٠3،612  ،573  ،،523،528،561،56٤

 .)638  ،615
ــا  ــز أصحاهب ــن حتي ــابقة ع ــامذج الس ــا الن ــف لن تكش
ــدى  ــدى ل ــد تب ــا. وق ــي تلقوه ــوص الت ــد النص ض
ــة  ــر لغ ــا أظه ــم"، م ــق توقعه ــا "أف ــم يف كرسه بعضه
ــت  ــا وصل ــم هل ــاخرة يف تلقيه ــا س ــية، وأوصاف قاس
ــاء  ــة" و" األزي ــا هلوس ــل: "إهن ــم، مث ــد التهك إىل ح
امللكيــة ال تصنــع ملــكا" و" قصــة ضعيفــة ســمجة" و" 
ــزن  ــة" و" احل ــة خمجل ــجة يف رأس األدب" و" القص ش
ــري  ــي" و" تث ــن وقت ــاعات م ــالث س ــت ث ــي أضع أنن
ــات  ــم إىل املوازن ــة منه ــأت طائف ــك".  وجل يّف الضح
التــي هدفــت إىل الغــض مــن الروايــات )حمــل حــوار 
ــن  ــه م ــن ملل ــرب ع ــر يع ــق آخ ــأ فري ــى(. ومل يفت امللتق
قــراءة بعضهــا. بــل جتــاوز لــوم بعضهــم الروايــات إىل 
ــن  ــى ع ــة" يف امللتق ــوا "األوراق العلمي ــن قدم ــوم م ل

ــة.   ــوص الروائي النص
وهــذه القــراءات وإن تشــاهبت يف موقفهــا املتحيــز 
ــو  ــف. وه ــق الوص ــا يف طرائ ــرت تباينً ــا أظه إال أهن
ــا. ويف  ــا وفكريًّ ــا وثقافيًّ ــراء معرفيًّ ــز الق ــش بتامي ــا ي م
ــاره إىل  ــم افتق ــف لدهي ــع يف الوص ــه اجتم ــت ذات الوق
البســط والتمثيــل والتعليــل والســببية واإلقنــاع شــأنه 
يف ذلــك شــأن الطائفــة األوىل مــن النــامذج املتحيــزة إىل 
الروايــات النســائية الســعودية. ومــن الناحيــة الكميــة 
يبــدو جليًّــا أن الوصــف املتحيــز ضــد الروايــات التــي 
تلقتهــا مجاعــة حــوار قــد غلــب عــىل الوصــف املتحيــز 
إليهــا، فقــد بلــغ جممــوع التحيــز األول)5٠( حتيــًزا يف 
حــني اقتــرص التحيــز الثــاين عــىل)28( نموذًجــا. ولئن 
ــوص  ــا إىل النص ــور موّجًه ــذا املح ــي يف ه كان التلق
نفســها دون تطــرق رصيــح ملــن أبدعهــا، فإنــه يف 
مواضــع أخــرى مــن املدونــة قــد اختــص باملبدعــات. 
ــه أم  ــز يف أحكام ــل حتي ــي؟ وه ــذا التلق ــة ه ــام طبيع ف

ال؟.   
القراءات املوجهة إىل الكاتبات

يتوجــه هــذا النــوع مــن التلقــي إىل مــن كتــب العمــل 
ــز يف هــذا التلقــي  ــأيت التحي وليــس العمــل نفســه. وي
حــني  ُتنمــط صــورة ذهنيــة للمبدعــة بنــاء عــىل 
ــاج واحــد فحســب دون نظــر إىل النصــوص  قــراءة نت
ــة أن  ــواهد التالي ــا يف الش ــيظهر معن ــا. وس ــرى هل األخ
القــراء، منهــم مــن انحــاز إىل الروائيــات، ومنهــم 

ــن.  ــاز ضده ــه االنحي ــب علي غل
  ولعــل مــن املناســب اإلشــارة إليــه أن مــن املشــاركني 
واملشــاركات يف امللتقــى مــن تنبــه إىل التلقــي املنــرصف 
ــال  ــبيل املث ــىل س ــه. ع ــن كتب ــاج األديب إىل م ــن النت ع
نــادت حليمــة مظفــر إىل تركيــز القــراءات- طلًبــا 
للموضوعيــة - عــىل املتــون الروائيــة عوًضــا عــن 
ــا أن  ــت:" علين ــا، فقال ــن كتبه ــخصية م ــغال بش االنش
ــن  ــا ونح ــًدا عن ــب بعي ــخصية الكات ــي بش ]..[ نرم
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ننظــر إىل هــذه الروايــة، لنكــون حياديــن جتاههــا" 
)ص:39٤(.  

ــوادر  ــر بب ــع آخ ــري يف موض ــحمي اهلاج ــيد س ويش
ختــيل أعضــاء امللتقــى عــن النقــود املوجهــة للمبدعــات 
دون نصوصهــن: "يبــدو يل أن أول مكاســب احلوار هو 
ــن  ــداًل م ــر. فب ــع إىل آخ ــن موق ــال م ــا االنتق ــا بدأن أنن
أن تكــون الصدمــة عــىل املســتوى الشــخيص كــام كان 
ــتوى  ــة إىل مس ــت الصدم ــابقة،  انتقل ــل الس يف املراح

ــخص")ص:17٠(.  ــه الش ــذي قدم ــل ال العم
ويبــدو أن ثمــة مــا يشــري إىل وعــي بعــض املتلقــني يف 
ــزة  ــتجابات متحي ــود اس ــوار، بوج ــة ح ــى مجاع ملتق
إىل الروائيــات. ومــن ذلــك قــول غيــاث عبــد الباقــي 
ــتاذ  ــول لألس ــدوي:" أق ــيل الش ــراءة لع ــىل ق ــا ع معلًق
ــرون  ــل اآلخ ــام فع ــل ك ــاذا مل تفع ــدوي: مل ــيل الش ع
ــام  ــا مه ــق هل ــى وتصف ــة كل أنث ــا بكتاب ــص فرح فرتق

ــة" )ص:362(.  ــت الكتاب كان
ــة  ــة األنثــى واالســتجابة القرائي وهــذا االحتفــاء بكتاب
ــا يف  ــًرا عامًّ ــون مظه ــكاد يك ــا ي ــتبرشة بنصوصه املس
الثقافــات املختلفــة إىل حــد دفــع بعــض املؤلفــني 
ــامم  ــر باهت ــائية للظف ــامء نس ــال أس ــال( إىل انتح )الرج
 Faktorovich,)النارشيــن، وإصــدار رواياهتــم بنجــاح

.(2015, 11

ــي  ــة تلق ــدى موضوعي ــن م ــامل ع ــاءل أرشف س ويتس
عبــده خــال )الروائــي( لنصــوص روائيــات يشــرتكن 
ــل  ــول: " ه ــرسدي، فيق ــداع ال ــامء إىل اإلب ــه االنت مع
ســتدفعه رشاكــة املعانــاة إىل أن يكــون رحيــاًم هبــا 
ــتؤدي  ــه؟ أم س ــاًل ل ــل جمام ــىل األق ــه أو ع ــفيًقا علي ش
ــص  ــن التمحي ــد م ــة ]..[ إىل املزي ــة املهني ــه املنافس ب
ــة  ــوة")ص: ٤22(. ويف املدون ــام القس ــك ورب والتفكي
ــن حتمــل املضمــون نفســه  ــامذج أخــرى لقــراء آخري ن

بصيــغ متشــاهبة )ص: 3٠8، 517، 656(. 
ــود  ــول حمم ــات ق ــز إىل الروائي ــواهد التحي ــن ش وم
ــًزا  ــون متحي ــن أك ــدي:" ل ــورة الغام ــن ن ــد اهلل ع عبي

ــذا[  ــديد أننا]ك ــار ش ــول باختص ــرأة ]..[ أق ألدب امل
أمــام فنانــة اســتثنائية اســتطاعت أن تبلــغ جبــال الرسد 
طــوال وأن ختــرق أرض املســتور املســكوت عليــه]..[ 
ــم  ــل يف فضائك ــدي يتغلغ ــورة الغام ــة ن ــوت ورؤي ص
ــوي")ص: 395(.  ــن ق ــح رزي ــوت واض ــه ص ]..[ إن
ــام  ــز، وب ــي التحي ــام ينف ــف ب ــم افتتــاح املقتط وبرغ
يــش باملوضوعيــة إال أن اللغــة االحتفائيــة بعــد ذلــك 
أتــت مناقضــة ملــا بــدئ بــه النــص. وقــد ســارت مليــاء 
ــز  ــن التحي ــه)االحرتاز م ــوال نفس ــىل املن ــن ع باعش
ثــم الوقــوع فيــه(، حينــام قالــت عــن الروائيــة نفســها 
ــوم أســتطيع أن أقــول جازمــة  ــورة الغامــدي(:" الي )ن
ــجيع  ــا تش ــه يمكنن ــى، وأن ــد انته ــة ق ــن الطبطب إن زم
نــورة الغامــدي بتصفيــق حــاد، فهــي ال حتبــو وال 
تزحــف، بــل متــش واثقــة كروائيــة مــن الطــراز 

  .)373 األول")ص: 
اســتعامل  التحيــز  النــوع مــن  ومــن صــور هــذا 
ــد  ــة ق ــن أن الكاتب ــو ""وأظ ــن نح ــل م ــغ التفضي صي
ــار هــذه اللغــة لذلــك  نجحــت أشــد النجــاح يف اختي
موهبــة  الكاتبــات  أكثــر  و"   .)655 النــص")ص: 
ــف  لدينــا يف الســاحة")ص: ٤٠2(. إضافــة إىل وص
ــذكاء  ــة" )ص:61( و"ال ــة العالي ــات بـــ "احلرفي الكاتب
ــة" )ص: 389،58٤(  ــديد" )ص:1٤٠( و"املوهب الش
"الشــجاعة" )ص:182(  و  "املهــارة" )ص:135(  و 
كبــرية"  و"روائيــة   )568 )ص:3٠8،  و"اإلجــادة" 
ــا" )ص: ٤78(. )ص:٤96( و"كاتبــة متمرســة حقًّ
ــة  ــارات مقتضب ــن عب ــدد م ــرء أن حي ــن للم وال يمك
نــوازع امليــل إىل املبدعــات، فاألحــكام املعياريــة التــي 
ــامذج  ــة، وليــس ثمــة ن ــة وغــري معلل ــا، جممل مــرت بن
ــد  ــا يؤك ــراء. ومم ــل الق ــن قب ــا م ــهد هب ــة مستش وافي
ــة  ــي إىل املبدع ــه يف التلق ــن توج ــى م ــا م ــة م ذاتي
دون نصهــا مــا ســنراه يف النــامذج التاليــة مــن متلقــني 
ــم  ــم آراؤه ــى- هل ــاركني يف امللتق ــن املش ــن- م آخري
املتحيــزة ضــد املــرأة املبدعــة نفســها التــي حُتيــز إليهــا 
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ــابقة.  ــة الس يف األمثل
إن قــراءة املدونــة تكشــف لنــا عــن "أفــق توقــع" لــدى 
بعــض القــراء، ذي معايــري فنيــة مل تبلغهــا الروائيــات. 
ــل  ــارشة حتم ــات مب ــة للكاتب ــم موجه ــت آراؤه وكان
مالمــح انطباعيــة يبــدو أهنــا مبنيــة عــىل ذوق ذايت 
ــكك  ــا يش ــا تلقيًّ ــذا رأين ــابقة. ول ــة س ــربة قرائي وخ
بعبــارات غــري مواربــة يف موهبــة الروائيــات وقدرهتــن 

ــك: ــن ذل ــداع. وم ــىل اإلب ع
ــا  ــورة عمله ــىل بل ــدرة ع ــا الق ــن هل ــة مل تك      "الكاتب
األديب عــن عاملهــا اخلــاص ]..[ خييــب ظنــي بمجــرد 
الكاتبــة"  قوقعــة  الشــخصية يف  تدخــل هــذه  مــا 

.)138 )ص:
الســينام •  ثقافــة  ]..[يعكــس  الضعــف  "هــذا 

جتربتهــا  وفقــر  الكاتبــة  لــدى  والتلفزيــون 
 .)175 احليايتــة")ص: 

النــوع •  تفتقــر إىل عــادات  "كانــت ]الروائيــة[ 
)ص:621(. األديب" 

اجلانــب •  يف  مهــول  عجــز  لدهيــا  "الروائيــة 
.)72 الوصفــي")ص: 

ــث •  ــارئ إىل حي ــذ الق ــة[ أن تأخ "حاولت]الكاتب
ــك")ص:238(.    ــا ذل ــى هل ــذي أرادت وأن ــج ال الوه

"هــي بالطبــع ]فكــرة[ مطروقــة يف الروايــة العامليــة • 
ــا..  ــارئ يقرأه ــا والق ــشء م ــة ل ــب قص أن تكت
هــي لعبــة فنيــة، لكــن لألســف الشــديد مل تســتطع 
ــة  ــا لقل ــام أيًض ــا رب ــل معه ــة[ أن تتعام ]الروائي

خربهتــا يف الروايــة" )ص:261، 262(.
ــي" •  ــن الروائ ــاء إىل الف ــة االرتق ــتطع الكاتب "مل تس

)ص:2٠9(. 
"وألريض ذايت ال يمكــن أن أصبــغ عــىل ليــىل • 

ــا ال  ــة، وأن ــة الثاني ــة( إال بعــد الرواي كلمــة )روائي
أشــكك طبعــا " )ص:٤78(.

   ويف نــامذج أخــرى ُيالحــظ اســتعامل األوصــاف 
التــي حتمــل مالمــح تصنيفيــة للكاتبــات تــأيت يف 

ــل:  ــن قبي ــة م ــن األدبي ــن قدراهت ــاص م ــياق االنتق س
و"  )ص:2٤5(،  ا"  جــدًّ العاديــة  الكاتبــة  هــذه   "
ــدل  ــات الع ــة" )ص:115(، و"كاتب ــة اجتامعي مصلح
ــا يغلــب األســلوب  االجتامعــي" )ص:176(. وأحياًن
ــذا  ــك ه ــن ذل ــي، وم ــص الروائ ــة الن ــي بكاتب التهكم
ــد  ــل تعتق ــى" ه ــاركني يف امللتق ــد املش ــاؤل ألح التس
للعامليــة  الوصــول  أن  دمنهــوري[  الكاتبة]ســلوى 
وأحــداث  الروايــة  حوهلــم  تــدور  مــن  بتســمية 
و"أنجــال"  مــارا"  "مــريا  القــارات  عــرب  الروايــة 
هــل تعتقــد أن هــذا ســيوصلها لكاتبــة وروائيــة 
عامليــة؟!" )ص:3٠1(. ويف موضــع آخــر يتســاءل 
حســني املكتبــي: "مــاذا تريــد منــا ســمرية خاشــقجي 
أن نفعــل؟! ]..[ أعتقــد أن الروائيــة لدهيــا شــهوة 

الكتابــة")ص:115(.    
وقــد تزيــد حــدة التلقــي الســاخر يف قــراءات أخــرى، 
ومنهــا مثــاًل هــذا املقتطــف لنائلة ملفــون: " هــي ]رواية 
ــا الســذج  ــركان[ أقــرب إىل حكاي امــرأة عــىل فوهــة ب
ليــس أكثــر، إذ ال حيمــد مــن هــذا العمــل األديب غــري 
جــرأة الكاتبــة القتحــام عــامل الكاتبــة والتأليــف" 
)ص:525(. وأيًضــا هــذا النــص للميــاء باعشــن  
"أقــول لدينــا مثــل يقــول: "أعطنــي حظــا وارمنــي يف 
البحــر". وليــىل اجلهنــي لدهيــا قنطــار حــظ وال درهــم 

شــطارة"" )ص:5٠٠(. 
ويالحــظ أن النــامذج التــي حتيــز أصحاهبــا ضــد إبــداع 
ــت  ــني قلَّ ــًزا يف ح ــا )15(حتي ــغ جمموعه ــد بل ــرأة ق امل
ــت )13( ــا، فكان ــزت إليه ــي حتي ــواهد الت ــا الش عنه
ــر  ــة الذك ــواهد اآلنف ــز يف الش ــن كان التحي ــًزا. ولئ حتي
ــة  ــإن ثم ــض، ف ــريف نقي ــىل ط ــراء ع ــه الق ــف في يق
ــه  ــراءت في ــى ت ــراءات امللتق ــر يف ق ــر توات ــا آخ ملمًح
ــًدا  ــائية، وحتدي ــات النس ــد الرواي ــزة  ض ــح متحي مالم
مــن املبدعــات دون وجــود متلقــني أخــر حتيــزوا 
إليهــن. وجــاء هــذا امليــل عنهــن بصــورة غــري مبــارشة 
عــىل عكــس مــا جــاء يف هــذا املحــور الــذي كان 
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ــًرا.      ــا ظاه ــه رصحًي ــز في التحي
استدعاء إبداع الرجل بوصفه "أنموذًجا متفوًقا"  

شــغلت قضيــة كتابــة املــرأة نقاشــات عديــدة يف 
الفكــر  تشــكل  مــع  وخاصــة  احلديــث،  العــرص 
النســوي، ومــا ســبقه ومــا صاحبــه مــن تغــريات 
ــة  ــرأة. وبطبيع ــاة امل ــربى يف حي ــة ك ــة وثقافي اجتامعي
ــل  ــني الرج ــداع ب ــة واإلب ــوع الكتاب ــال كان موض احل
والثقافيــة  النقديــة  األدبيــات  يف  حــارًضا  واملــرأة 
القحطــاين،  2٠٠8م:17؛  املحلية)املهــوس، 
املبــدل،  73؛  الضامــن،2٠1٠م:  2٠٠9م:2٤؛ 

2٠17م:5(.  الغامــدي،  2٠15م:31؛ 
 وقــد رســخت الثقافــة الذكوريــة تفــوق أنمــوذج 
الرجــل املبــدع يف مقابــل املــرأة املبدعة)الغذامــي، 
2٠٠6م:26، 27(. وقــد جتــاوز األمر اإلبــداع األديب، 
إىل النقــد حيــث اســتمر تكريــس تلــك الثقافــة املتحيزة 
للرجــل بوصفــه األنمــوذج املثــايل واملعياري يف دراســة 

    .(James,1997,11)ــا ــة ونقده ــوص األدبي النص
وإذا مــا نظــر القــارئ إىل تلقــي مجاعة حــوار املخصص 
ــذه  ــتجالء ه ــتصحب اس ــرة تس ــائية نظ ــة النس للرواي
النظــرة املتحيــزة إىل الرجــل املبــدع، فإنــه ســيعثر عــىل 
ــه  ــل بوصف ــا الرج ــُتحر يف مجيعه ــة اس ــواهد دال ش
ــذا  ــرأة. وه ــداع امل ــه إب ــاس علي ــذي ُيق ــوذج ال األنم
االســتدعاء مــن املتلقــني جــيء بــه عــىل صــور خمتلفــة 
ــوق  ــة بتف ــة موازن ــف املبدع ــىل ضع ــا ع ــق هب للتعلي

ــة:  ــذه األمثل ــام يف ه ــل، ك الرج
" وجــدت نفــيس أعــزل أمــام هــذه الروايــة • 

متغطرســة]..[  فلغتهــا  رقيــب[،  يــا  ]مــرسى 
بــركات  ســليم  بلغــة  اللغــة  هــذه  وذكرتنــي 
يف )ســرية الصبــا( وبعــض أعاملــه األخــرى، 
لكــن شــتان بــني لغــة الــرسد وهــذه اللغــة 
.)3٤9 2٠٠7م:  االســتعراضية")النعمي، 

اهلل. عبيــد  ملحمــود  والــرأي 

فأظنهــا •  الروايــة،  يف  الشــعر  اســتخدام  أمــا   "
أرادت]الروائيــة مهــا الفيصــل[ أن تعيدنــا إىل 
تقنيــة الــرسد يف عــرص االنحطــاط، لكنهــا مل 
ــاع  ــه ب ــاين كان ل ــال الغيط ــك]..[ مج ــح يف ذل تفل
يف نوعيــة هــذه الروايــة واســتخدامها لتقنيــة ألــف 
ــه  ــات، لكن ــد احلكاي ــرسد وتوال ــة يف ال ــة وليل ليل
وهــذا  وأضــاف")ص:65٤(.  ذلــك  يف  أبــدع 
القــول لذكــرى احلــاج حســني عــن روايــة "توبــة 

ــليى".  وس
إال •  الروايــة(  " ومل أجــد يف احلــدث )أحــداث 

جمــرد أعــامل مكــررة ومملــة]..[ لكــن عندمــا 
نقــرأ أعــاماًل لكتــاب آخريــن كنجيــب حمفــوظ أو 
توفيــق يوســف عــواد إىل آخــره نجــد متعــة فنيــة 
ــرباءة  ــة باغفار]ال ــا يف رواي ــام نجده ــة قل وفكري
املفقــودة[")ص:183(. والعبــارة لكامــل صالــح.

ــدّي •  ــني ي ــت أن ب ــداء ختيل ــرأت اإله ــا ق " عندم
ــل  ــون اجلمي ــذا الل ــرب، ه ــن أدب احل ــة م رواي
اخلطــري مــن األدب الــذي حيمــل مضامــني عميقــة 
ــار  ــاء كب ــا أدب ــدع فيه ــدة أب ــة معق ــور درامي وص
مثــل تولســتوي وديكنــز وفتحــي إهلامــي وغريهم 
ليــربزوا لنــا كيــف تعصــف هــذه الكارثــة بحيــاة 
والــرأي   .)٤22 )ص:  ومصائرهــم"  البــرش 
ــامء". ــىل الس ــون ع ــة "عي ــن رواي ــامل ع ألرشف س

"احلــرب هــي مــادة خصبــة لكتابــة الروايــة، • 
ــه يســتطيع  لكــن إذا وجــد الروائــي املوهــوب فإن
مــادة روائيــة جيــدة.  أن خيلــق مــن احلــرب 
ــب  ــك صاح ــم أرب ــي العظي ــر أن الروائ ــا أذك أن
)ليلــة لشــبونة( اســتخدم احلــرب كــامدة أساســية 
وقــدم عمــاًل مــن أروع مــا قــرأت يف حيــايت هــو 
ــت  ــمها )األزرق..األزرق( كان ــرى اس ــة أخ رواي
مدهتا]هكــذا[ احلــرب. فاحلــرب يمكــن أن تنتــج 
ــة  ــاماًل هش ــج أع ــن أن تنت ــة ويمك ــاماًل عظيم أع
وضعيفــة")ص: ٤٤5(. والقــول لعبــده خــال 
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ــون عــىل الســامء"..   ــة "عي عــن رواي
ــل •  ــس طوي ــة ذات نف ــىل رواي ــنحصل ع ــى س "مت

ــد  ــد عب ــا ملحم ــات قراءاتن ــرأ يف بداي ــا نق ــام كن ك
احلليــم عبــد اهلل أو إحســان عبــد القــدوس أو أمني 
ــني")ص  ــن الروائي ــم م ــراب وغريه ــف غ يوس
ــا  ــة "آدم ي ــن رواي ــامل ع ــص ألرشف س 1٤٠(. الن

ــيدي".  س
" ثمــة مقارنــات إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الســن، • 

فنــداء مــع حممــد حســن علــوان يف روايــة )ســقف 
الكفايــة( يتقاربــان ســنيًا لكــن لــو أردنــا املقارنــة 
ــالث  ــت ث ــداء كتب ــة، ن ــا رواي ــابني كتب ــني ش ب
روايــات بينــام حممــد كتــب روايــة واحــدة اســتطاع 
مــن خــالل هــذه الروايــة يف ســن صغــري أن يقــدم 
ــال  ــده خ ــرأي لعب ــة")ص:582(. ال ــة مذهل رواي

ــة "مزامــري مــن ورق". عــن رواي
" هنــاك خطــاب ملتبــس يف الرواية]توبــة وســليى[ • 

غــري واضــح إذا صــح التعبــري إذا قارنــا بينهــا وبني 
روايــة "ليــون األفريقــي" ألمــني معلــوف نالحــظ 
أن اخلطــاب واضــح")ص:639(. كامــل صالــح.

ــًا. •  ــرص رص ــة ت ــرة هائل ــرد ذاك ــامل جم ــاء ع " رج
فليــس املهــم احلصــول عــىل املعرفــة، فقــد تكــون 
رجــاء عــامل قــرأت كتبــا مل يقرأهــا أحد، وإنــام املهم 
كيــف نــرسد املعرفــة وهــذا هــو الــشء األســاس 
يف الروايــة، مثال)مــدام بيفــاري( اســتخدم مؤلفهــا 
ــه  ــاب، لكن ــذا الكت ــف ه ــي يؤل ــاب لك 15٠٠كت
عــرف كيــف حيــول هــذه املعرفــة اهلائلــة من قــراءة 
ألــف ومخســامئة كتــاب إىل رسد")ص:363(. عــيل 

الشــدوي. 
 وعــىل ســبيل اإلمجــال دارت األمثلــة الســابقة حــول: 
"اللغــة الروائيــة لــدى املــرأة الكاتبــة"، و"التعليــق عــىل 
ــرسد"،  ــات ال ــف تقني ــة يف توظي ــق الروائي ــدى توف م
و" مــدى توافــر املتعــة الفنيــة والفكريــة" وعمــق 
ــاف  ــة"، و" االتص ــادة الروائي ــودة امل ــني"، و"ج املضام

بالنفــس الطويــل"، و" التقــارب الســني مــع التفــاوت 
ــوح  ــة"، و" وض ــريف املوازن ــني ط ــداع ب ــودة اإلب يف ج

ــة.  ــد املعرف ــىل ترسي ــدرة ع ــاب"، و"الق اخلط
ولئــن تباينــت املحــاور اآلنفــة الذكــر فقــد اتفقــت عىل 
ــذى  ــوذج املحت ــّده األنم ــل، وع ــة الرج ــل كتاب تفضي
ــت  ــن الالف ــة. وم ــرأة الكاتب ــل امل ــن قب ــداع م يف اإلب
للنظــر أن النــامذج التســعة كلهــا ملتلقــني )رجــال( مــا 

ــة.   عــدا واحــًدا منهــا لقارئ
اخلامتة

حــاول البحــث حتليــل اجتاهــات التحيــز لــدى املتلقــي 
- بوجــه عــام- بغــض النظــر عــن كونــه ناقــًدا خمتًصــا 
ــل تلقــي مجاعــة حــوار  ــداع األديب أم ال. وقــد مّث باإلب
للروايــات النســائية الســعودية- مــن وجهــة نظــر 
الباحــث-  أنموذًجــا مالئــاًم ملوضــوع البحــث ملــا 
ــة  ــة ومعرفي ــارب ثقافي ــون مش ــراء، يمثل ــن ق ــم م يض
ــارزة  ــز الب متعــددة. وقــد رصــد البحــث صــور التحي
ــة عــن  ــي جتلــت يف نفــي مســمى الرواي ــة الت يف املدون
ــى، والتحيــز يف مســتوى اللغــة  النــص األديب املتلقَّ
الواصفــة، ثــم القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات، 
ــداع الرجــل بوصفــه "أنموذًجــا  وانتهــاء باســتدعاء إب
متفوًقــا". وقــد توصــل البحــث إىل مجلــة مــن النتائــج 

ــيل: ــا ي أبرزهــا م
ــل يف  •  ــائية متث ــات النس ــد الرواي ــز ض ــود حتي وج

ــى،  نفــي مســمى الروايــة عــن النــص األديب املتلقَّ
ــا  ــه أنموذًج ــل بوصف ــداع الرج ــتدعاء إب ويف اس

ــة. ــرأة املبدع ــا إزاء امل متفوًق
غلــب التحيــز ضــد الروايــات النســائية عــىل • 

ــة، ويف  ــة الواصف ــتوى اللغ ــا يف مس ــز إليه التحي
القــراءات املوجهــة إىل الكاتبــات.  

اســتبد التحيــز ضــد الروايــات النســائية عــىل • 
التحيــز إليهــا يف املدونــة املدروســة.

ــا •  ــف عنه ــي كش ــز الت ــؤرشات التحي ــرز م ــن أب م
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البحــث: "اســتعامل اللغــة الســاخرة"، و"التهكــم 
املوازنــات  و"  ومبدعيهــا"،  األدبيــة  باألعــامل 
الغاضــة مــن قيمــة النصــوص الروائيــة"، و" 
األدبيــة"،  املبدعــات  قــدرات  يف  التشــكيك 
واألوصــاف الذاتيــة املبالــغ فيهــا )مدًحــا وقدًحــا( 
ــهاد  ــي أو استش ــل منطق ــا تعلي ــي ال يصحبه الت
التفضيــل  صيــغ  و"اســتخدام  دالــة،  بنــامذج 
واأللفــاظ الدالــة عــىل الرتتيــب واألولويــة يف 

التحيــز إىل الروائيــات أو مبدعاهتــا".
ــاركني •  ــض املش ــي بع ــن وع ــة ع ــفت الدراس كش

إىل  حتيــز  بوجــود  امللتقــى،  يف  واملشــاركات 
ــة  ــراءات مجاع ــن، يف ق ــز ضده ــات وحتي الروائي
أن  إال  منهــم،  الوعــي  هــذا  وبرغــم  حــوار، 

بعضهــم وقــع يف التحيــز أيًضــا.
ــى  ــي ُتعن ــة الت ــات األدبي ــة الدراس ــإن قل ــا، ف وختاًم
ــب  ــاج األديب، تتطل ــز يف النت ــوع التحي ــل موض بتحلي
ــد مــن الدراســات يف هــذا املســار املعــريف  إجــراء مزي
ــة  ــة واملعرفي ــة التوجهــات الثقافي الــذي يســهم يف جتلي

ــة.           ــة زمني ــائدة يف كل مرحل الس
املصادر واملراجع:

أواًل: املصادر واملراجع باللغة العربية
الرويــيل، ميجــان. والبازعــي، ســعد)2٠٠7(. . 1

البيضــاء،  الــدار  ط5(.  األديب.)  الناقــد  دليــل 
وبــريوت: املركــز الثقــايف العــريب. 

ــان . 2 ــالء )2٠٠2(، البي ــن الع ــرو ب ــظ، عم اجلاح
ملحــم.)ط1(.  بــو  عــيل  حتقيــق:  والتبيــني. 

اهلــالل. ودار  مكتبــة  بــريوت: 
جامبــل، ســارة)2٠٠2(. النســوية ومــا بعــد . 3

النســوية: دراســات ومعجــم نقــدي. ترمجــة: 
أمحــد الشــامي. )ط1(. القاهــرة: املجلــس األعــىل 

ــة.  للثقاف

االعتقــاد. . ٤ إرادة  لويــس)2٠٠7(.  جيمــس، 
ــرة: دار  ــب اهلل. )ط1(. القاه ــود ح ــة: حمم ترمج

إحيــاء الكتــب العربيــة. 
حــريف، ســوزان)2٠٠9(. حــوارات املســريي: . 5

ــر.  ــامل الفك ــق: ع ــج. )ط1(. دمش ــة واملنه الثقاف
ــامن)2٠٠7(. . 6 ــي، كروس ــوزان. وإنج ــليامن، س س

اجلمهــور  يف  مقــاالت  النــص:  يف  القــارئ 
والتأويــل. ترمجــة: حســن ناظــم، وعــيل صالــح.
)ط1(. بــريوت: دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة. 

األجنــاس . 7 نظريــة  جــان)2٠17(.  شــايفر، 
ــاط:  ــاوي.)ط1(. الرب ــز ملت ــة: عزي ــة. ترمج األدبي

األمــان. دار  منشــورات 
ــات: . 8 ــال أمه ــاء ب ــامهر)2٠1٠(. نس ــن، س الضام

الــذوات األنثويــة يف الروايــة النســائية الســعودية.
)ط1(. حائــل: النــادي األديب بحائــل، وبــريوت: 

مؤسســة االنتشــار العــريب.
الروايــة . 9 تلقــي  هنــد)2٠16(.  الطويلعــي، 

الســعودية)1٤26-1٤3٤ه(.)ط1(.  النســائية 
جامعــة  الســعودي،  األدب  كــرس  الريــاض: 

ــعود.   ــك س املل
عبــد الــكايف، إســامعيل)2٠٠7(. معجــم . 1٠

القاهــرة:  العوملــة.)ط1(.  مصطلحــات عــرص 
ــرش.  ــة للن ــدار الثقافي ال

عبــد النــور، جبــور)198٤(. املعجــم األديب. . 11
)ط2(. بــريوت: دار العلــم للماليــني.

ــف . 12 ــب)2٠1٠(. الوص ــد نجي ــي، حمم العامم
النظريــة واإلجــراء. الــرسدي بــني  النــص  يف 

)ط1(. صفاقــس: دار حممــد عــيل للنــرش. 
الغامــدي، صالــح ) 2٠17(. مقاربــات يف . 13

الكتابــة الرسديــة النســائية يف اململكــة العربيــة 
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األدب  كــرس  الريــاض:  الســعودية.)ط1(. 
الســعودي.

الغذامــي، عبــد اهلل )2٠٠6(. املــرأة واللغــة. . 1٤
)ط3(. الــدار البيضــاء، وبــريوت: املركــز الثقــايف 

العــريب. 
القايض،حممــد)2٠1٠(. معجــم الرسديــات.. 15

للنارشيــن  الدولّيــة  الرابطــة  بــريوت:  )ط1(. 
ــتقّلني.  املس

يف . 16 الرجــل  نــورة)2٠٠9(.  القحطــاين، 
ــة. ــة النســائية الســعودية: الصــورة والدالل الرواي

القلــم.  دار  دمشــق:  )ط1(. 
القلقشــندي، أمحــد بــن عــيل )2٠12(. صبــح . 17

األعشــى يف صناعــة اإلنشــاء. حتقيــق: حممــد 
دار  بــريوت:  الديــن.)ط2(.  شــمس  حســني 

ــة. ــب العلمي الكت
الــرسد: . 18 أنثــى   .)2٠15( منــرية  املبــدل، 

ــرسد  ــة يف ال ــة األنثوي ــة اهلوي ــول أزم ــة ح دراس
ــة  ــادي مك ــة: ن ــعودي.)ط1(. مك ــائي الس النس
االنتشــار  مؤسســة  وبــريوت:  األديب،  الثقــايف 

العــريب.
مرتــاض، عبــد امللــك)1998(. يف نظريــة . 19

الــرسد.)ط1(.  تقنيــات  يف  بحــث  الروايــة: 
الكويــت: عــامل املعرفــة.

ــكالية . 2٠ ــاب)1996(. إش ــد الوه ــريي، عب املس
التحيــز: رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد. )ط2(. 
ــد  ــة: املعه ــدة األمريكي ــات املتح ــدن، الوالي هرين

العاملــي للفكــر اإلســالمي. 
ــل . 21 ــورة الرج ــور)2٠٠8(. ص ــوس، منص امله

ــاض:  ــعودية.)ط1(. الري ــوية الس ــة النس يف الرواي
كتــاب الريــاض. 

ــرسد: . 22 ــاب ال ــن)2٠٠7(. خط ــي، احلس النعم
جــدة:  الســعودية.)ط1(.  النســائية  الروايــة 

النــادي الثقــايف األديب. 
األدب . 23 الذهبــي)2٠16(.  اليوســفي، 

واأليديولوجيــا يف النقــد العــريب احلديــث.)ط1(. 
أريانــة، تونــس: الــدار املتوســطية للنــرش.
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sity. The mobile learning also wiped out 
class time and place difficulties in learn-
ing, and utilized various instructional strat-
egies, including accessing lessons, deliv-
ering assignment via mobile anytime and 
anywhere. The results revealed that there 
were statistically significant differences at 
a level of α≤0.05 between the mean scores 
of students from the first and second ex-
perimental groups in the post achievement 
test and learning engagement, with the re-
sults in favor of the second experimental 
group that used WhatsApp. This indicated 
that WhatsApp application is a more ef-
fective tool in the learning and teaching of 
e-learning concepts than multimedia ser-
vice.  
Students learn best when using visual 
and audible words. Using photos, text 
and graphics together through WhatsApp 
which confirmed multimedia effect. The 
existence of interconnectedness and com-
plementarity between the texts and the 
drawings presented to the learner through 
WhatsApp, and this confirms the basis of 
coherence effect. Providing necessary pic-
tures, graphics and texts that benefit the 
student, and this is in accordance with the 
split attention effect. Dividing the content 
provided through mobile learning and pre-
senting it in the simplest form, and this 
corresponds to the rule of cognitive load 
theory, which means that the memory has 
limited capabilities in the amount of infor-
mation. Consistency with constructivist 
theory, which indicates that learning occurs 
as a result of the learner's activity and in-
teraction with content, teacher, and peers. 

Creating a new environment for students 
to enhance the learning process through 
mobile learning in an attractive and in-
teresting way that suits the interest and 
needs. Finally, mobile learning overcame 
many obstacles to traditional education, as 
it exceeded the limits of time and place in 
viewing content, which helped learners to 
learn according to self-speed.

Recommendations For Study     
1. It is important to design class's content 

and activities based on mobile learning.
2. The use of the mobile learning for teach-

ing has a positive impact on students' 
level of engagement and achievement 
due to its spread among new genera-
tion of students and provide learning 
outside the classroom.

3. Mobile learning should be provided 
due to its great spread among students, 
especially the new generation of them.

Suggestions For Future Study    
1. Conducting a study on the impact of 

mobile learning in achievement and 
self-learning

2. Conducting a study on the impact of 
mobile learning in developing critical 
skills.

3. Conducting a descriptive study to iden-
tify students' attitudes towards using 
mobile learning.

4. More studies are needed to investigate 
the effectiveness of mobile learning on 
learning in other subjects.       

5. A similar study to the current study 
should be conducted across different 
subjects.
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Table 8 Measures of Association

study indicated that students were more 
involved and more engaged in the group 
that was taught using the WhatsApp than 
those who were taught by MMS, which is 
consistent with the findings of other stud-
ies (Jamaludin & Osman,2014); (Fulton, 
2012); (Kahu, 2013); and (Dixon, 2010). 
This was also evident when the lecturer 
directed students to the activities in class, 
as they listened more carefully, paid atten-
tion, tried to do well and participated in the 
class activities. The researcher calculated 
the measures of association of this study. 
Table 9 shows the values of these transac-
tions. 

Program Efficiency

Test Eta Eta Square
Post-test group .970  .94

Table 8shows the Eta squared for the to-
tal grades of the posttest for the subject of 
e-learning application for the study sam-
ple (.94), which is equal to 94% from the 
grade changes of the posttests for both 
study groups, in favor of the second ex-
perimental group that was taught using a 
WhatsApp application.
 The value of the eta squared also indi-
cates that WhatsApp  explains a rate of 
94% for the scores variance of the e-learn-
ing concepts of the students in the second 
experimental group, which is a very large 
variance explained by the fact they used 
WhatsApp. From the previous results, it is 
clear it rejects the null hypothesis, as the 
results of this hypothesis did not indicate a 
statistically significant difference at a lev-
el of significance (0.05) between the mean 

scores of the first and second experimen-
tal groups in the post-test, in favor of the 
average scores of the second experimen-
tal group in the two cases. In addition, the 
WhatsApp had a very large impact on the 
development of the e-learning concepts 
of the students in the second experimen-
tal group, compared to those in first group. 
The researchers attribute this to the use of 
WhatsApp for teaching the course e-learn-
ing concepts improved the knowledge of 
lessons and learning engagement, as it pro-
vided a flexible learning environment, en-
abling them to learn effectively, building 
students 'knowledge, and provided learn-
ing resources, strategies, activities and var-
ious learning tasks appropriate to students' 
needs and previous experiences. In light of 
the constructivist theory that mobile learn-
ing leads the learner to knowledge in order 
to create new knowledge and thus improve 
thinking and the ability to solve problems 
through representation and alignment due 
to external stimuli reach the learner's de-
sires and goals. The results of the study 
also agree with the theory of cognitive 
load by presenting the content through mo-
bile learning, which provides the student 
with knowledge and the speed of preserv-
ing and remembering information, which 
leads to the development of the students' 
achievement and learning engagement. 

Conclusion
The purpose of the study was to examine the 
effectiveness of mobile learning approach 
on the development of students' engage-
ment and achievement among students at 
the College of Education, Al Baha Univer-
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study indicated that students were equal 
involved and engaged in the group that 
was taught using the MMS than those who 
were taught by WhatsApp, which is con-
sistent with the findings of other studies. 
This finding is in line with those report-
ed in prior literature, including (Zhang, 
Song,&Burston,2011);(Yamamoto ,2008); 
and (Traxler ,2010).
4. There are no significant differences at 

the level of α≤0.05 between the mean 

scores of the experimental group taught 
using a MMS approach and the second 
group taught using WhatsApp during 
the learning engagement post-test as a 
result of implementing the program.

The t-test for the two independent samples 
was conducted on a scale to measure the 
engagement in learning of the two groups 
in the post-test. Table 7 shows the results 
of the post-measurement:

Table 7 The post-measurement of learning engagement 

Group N Mean Std.Deviation T value Df Sig.(2-tailed)
Experimental(1) 25  42.00 9.51

22.50 48 .000
Experimental(2) 25  90.50 2.14

The results of the study analysis in Table 7 
show the results N= 50, p< 0.05 for the first 
experimental group of 25 students and sec-
ond group of 25 students. In terms of the 
students' engagement measurement, the 
experimental group (taught using a MMS 
strategy) reported a means of   = 42.00 in 
the posttest, with a standard deviation of 
σ =9.51, while the second group (taught 
using a WhatsApp application) reported 
a mean score of   =90.50posttest, with a 
standard deviation of σ = 2.14. After run-
ning a t-test of experimental groups, high-
lighting that there was an improvement 
in students' engagement in learning in fa-
vor of second experimental group based 
on the results. P-value= .000, which here 
is a statistical significance at df (48) and 
as α≤0.05, the results indicated that there 
were statistically significant differences in 
their engagement in learning mean groups. 
Thus, the null hypothesis was accepted. In 
short, there were significant differences 

in the level of α≤0.05 between the mean 
scores in the e-learning application sub-
ject (the e-learning concepts unit) of the 
second experimental group, which used 
a WhatsApp, and the first group, which 
used a MMS, on the post-tests in favor of 
the second experimental group. The find-
ings showed that the second experimental 
group did significantly better than the first 
group in terms of their engagement while 
learning. The results indicate that the use 
of mobile learning can influence students' 
learning engagement measurement. The 
researcher attributed this to the impact that 
mobile learning has on sparking classroom 
discussion, which in turn lead to learners 
increasing their engagement. The results 
of the study analysis show that there is a 
strong, positive correlation between the 
use of flipped learning and students’ en-
gagement.     
Regarding the field of student engagement, 
the results and findings of this research 
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Table 6 The equalization between the two groups (pre-measurement of engagement).

a student-centered interactive classroom 
environment, taking into account individ-
ual differences, giving the teacher more 
time to help students, building stronger 
student-teacher relationships, allowing 
students to repeat the lesson more than 
once based on their individual differenc-
es, create an environment for cooperative 
learning in class and apply active learn-
ing easily. However, the traditional meth-
od did not increase students' achievement 
because they worked traditionally, which 
led to them lose focus, and therefore stop 
paying attention when learning about com-
puter applications. In terms of academic 
achievement, the flipped learning and tra-
ditional learning approaches have been in-
vestigated in a number of studies. 
Regarding the post-test results, while some 
research suggests there is a significant dif-
ference in favor of WhatsApp application, 
studies by Jabbour (2013); Bidaki, et al. 
(2013);Wang, et al. (2009); Udanor and 
Oparaku ( 2016); Kert(2011); Lu (2008); 
and Murray(2011) confirmed  the effect 
of mobile learning(WhatsApp) in improv-
ing  students' achievement and emotional-
ly involved in their learning tasks. Also, 
Mobile devices allow students to use and 

save images and information of their own 
choosing and possibly create and distrib-
ute new photos and information separate 
from the lecturers and university.
However, findings of the present study 
do not go along with or support the find-
ings of some studies, i.e. Kuznekoff and 
Titsworth (2013); Salem (2006) and Chu 
(2014). Which found that Mobile Learn-
ing was not an effective learning style and 
consequently could not affect learners'' ac-
ademic achievement. Nevertheless, such a 
disagreement does not negate or empha-
size the effectiveness of Mobile Learning 
in improving learners' achievement.  
3. There are no significant differences at 

the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
taught using a MMS approach and the 
second group taught using WhatsApp 
during the learning engagement pre-
tests as a result of implementing the 
program.

The t-test for the two independent samples 
was conducted to assure the equalization 
of the two groups in the pre-test regarding 
engagement. Table 6 shows the results of 
the pre-test:

Group N Mean Std.Deviation T value Df Sig.(2-tailed)
Experimental(1) 25  27.20 4.40

   1.60 48 .445
Experimental(2) 25  28.50 4.80

Table 6 shows that there are no statically 
significant differences between the mean 
scores of the first experimental group 
(taught using a MMS strategy) and the sec-
ond group (taught using a WhatsApp) on 

the pre-measurement in terms of engage-
ment. As p ≤ 0.05, it means it is accepted 
as a null hypothesis.
Regarding the field of student engagement, 
the results and findings of this research 
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icant difference between the mean scores 
of the two experimental groups in the 
pre-achievement test related to e-learning 
concepts.
2. There are no significant differences at 

the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
taught a MMS approach and the second 
group taught using WhatsApp during 

the achievement post-tests as a result 
of implementing the program. 

The t-test for the two independent sam-
ples was conducted to measure the study 
achievement of the two groups in terms 
of the e-learning concepts unit during the 
post-test. The results are shown in Table5 
below:

Table 5 The post-test from the two groups

Group N Mean Std.Deviation T value Df Sig.(2-tailed)
Experimental(1) 25  18.42 1.80  

11.01 48 .001Experimental(2) 25 24.10 1.52

The results of the study analysis in Table5 
show the results N= 50, p< 0.05 from the 
first experimental group of 25 students and 
a second group of 25 students. In terms of 
the students' achievements, the experimen-
tal group (taught using a MMS) reported a 
means of   = 18.42 in the posttest, with a 
standard deviation of σ = 1.80, while the 
second group (taught using a WhatsApp) 
reported a mean score of   =24.10 posttest, 
with a standard deviation of σ = 1.52. 
After running a t-test on both the exper-
imental groups, it showed that the differ-
ence between the posttest highlighting 
that there was an improvement in students' 
achievement based on their results in fa-
vor of second experimental group. The 
fact the P-value = .001 shows that there 
is a statistical significance at 48 Df, and 
as α≤0.05, the results indicated that there 
were statistically significant differences 
in the achievement mean groups. Thus, 
the null hypothesis was accepted. In short, 
there were significant differences in the 
level of α≤0.05 between the mean scores 

in the e-learning application subject (the 
e-learning concepts unit) of the second ex-
perimental group, which used a WhatsApp 
application, and the first group, which 
used a MMS, on the post-tests in favor of 
the second experimental group.  The find-
ings showed that the second experimen-
tal group did significantly better than the 
first group in terms of their achievements. 
The results also indicate that the use of 
mobile learning can improve students' 
achievements in the unit titled e-learning 
concepts. The researcher attributed this to 
the use of a WhatsApp approach which led 
to classroom discussion, and thus learners 
increased their understanding and reached 
a higher level of study achievement. Also, 
the combination of pedagogy (learning 
theories) and instructional technology in-
creased the opportunity for students to 
learn more deeply.
Using the mobile learning approach pro-
vides many benefits for the educational 
process, including more time spent by the 
teacher face-to-face with students, building 
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that participated in the study, all with the 
ability to deal with visual and auditory data. 
The subject being studied by them was the 
use of phones in education, and the specif-
ic focus of the lesson featuring the phone 
use was the “the effectiveness of teach-
ing by mobile learning". The first exper-
imental group students used (MMS), and 
the second group (WhatsApp) with taking 
into account the speed and the time dura-
tion. This was consistent with the learn-
ing conditions and their characteristics.

The fifth stage is evaluation
To determine if the goals had been met, the 
pre and post-test were made to measure the 
learners’ knowledge, taking into account 
the feedback from the learners. Then the 
data was recorded and monitored, and then 
the data was processed statistically, ana-
lyzed and the results were discussed.  The 
researcher then made recommendations 
and suggestions in light of the results. The 
achievement test and learning engagement 
scale were conducted to measure the study 
achievement and engagement for both of 
the groups.  Data management and sta-
tistical analysis were conducted using a 
statistical package for the Social Sciences 
(SPSS) including the t-test, Arithmetic Av-

erages, standard deviation and Eta squared.

Study Variables

First: the independent variables: the mo-
bile learning (MMS and WhatsApp).

Second: The dependent variable: Students' 
engagement and achievement.  

Results And Discussion 
After the completion of the study applica-
tion and conducting the pre and post meas-
urement of the two tools of the study, the 
data collected from the students of both the 
experimental and control groups for ana-
lyzing, and the results were found to be as 
follows.
1. There are no significant differences at 

the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
taught a MMS approach and the second 
group taught using WhatsApp during 
the achievement pre-tests as a result of 
implementing the program. 

The t-test for the two independent samples 
was conducted to assure the equalization 
of two groups in the achievement pre-test 
by having the same experience in terms of 
the e-learning concept unit. The results are 
shown below in Table 4:

Table 4 The equalization between the two groups (pre-test)

Group N Mean Std.Deviation T value Df Sig.(2-tailed)
Experimental(1) 25  15.14 1.31

1.030 48 .07Experimental(2) 25  14.35 1.40

Table 4shows that there are no statically 
significant differences between the mean 
scores of the first experimental group (us-
ing a MMS) and the second group (using 
a WhatsApp) on the pre-test achievement 

test. As p ≤ 0.05, it means it is accepted 
as a null hypothesis. The findings are con-
sistent with those of previous studies by 
Kuznekoff and Titsworth (2013); and Chu 
(2014) that there was no statistically signif-



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (29)  Jumada Al-Awwal 1444 H - December 2022

The Effect of Some Different Mobile Learning Applications for Developing Students' Engagement 
and Achievement in the E-learning Concepts Unit  

15

use of two materials ( MMS which includ-
ed voice, photo, video, text and diagram 
and whatsApp which allows to interact by 
text, voice, photo and discussion ). The 25 
e-learning concepts from the e-learning ap-
plication that were studied by mobile learn-
ing in the experimental groups. This was 
done using mobile codes with clear data, 
color and consistency of mobile learning. 
The scenario for the mobile learning strat-
egy was drawn up. The achievement test 
was based on recall and cognitive goals, 
and featured 25 multiple choice questions 
to measure students’ recall, comprehension 
and learning engagement  using a scale of 
19 items and 5 choices. Then, a specifica-
tion table was made based on the number 
of questions.   

The third stage is development
The researcher used a mobile learn-
ing approach consisting of (SMS, MMS 
and whatsApp) designed the lesson con-
tent based on the unit, which was enti-
tled "e-learning concepts" and contained 
25 e-learning concepts taught during the 
class.  The researcher designed the mo-
bile learning, which was titled “e-learning 
concepts", to teach 25 knowledge. The re-
searcher started the production and testing 
of the methodology used in the project, 
then showed it to a number of reviewers 
in the technology department to check the 
clarity on screen, its availability, and the 
process of building the software program.  
The researcher conducted a pilot study 
among 20 learners, who were not included 
in the sample for the main study, to check 
the availability, to identify any obstacles to 

completing it and the time needed to con-
duct the main study by equation (time spent 
answering for the first student + time spent 
answering for the last student/2). The re-
sults of pilot study indicated there was no 
obstacle hindering the application of the 
program and that the time needed for each 
lecture was 1 hour. Then, the measurement 
tool was applied in the form of a post test, 
which recorded the data. The researcher 
then processed the data statistically, ana-
lyzed it and discussed the results, before 
making recommendations and suggestions 
in light of the results.  The pilot study con-
sisted of 20 learners. The first 10 students 
finished the test within 25 minutes, while 
the other 10 finished the test within 30 
minutes, so the average was 30 minutes. 
Cronbach's alpha value was 0.74, which 
indicates the test was of high validity. In 
order to determine the difficulties facing 
the researcher when applying the study, it 
is clear from the coefficients of ease that 
the coefficients ranged from 0.73 to 0.50 
and that the difficulty coefficients for the 
paragraphs ranged from 0.26 to 0.45. That 
is to say, the coefficient of ease or difficul-
ty was55%.  

The fourth stage is implementation
The researcher tested the mobile learning 
then revised it in terms of the availability 
of the software, the frequency of mistakes 
before applying it to the students. The re-
searcher provided his email and cellphone 
contact details in case the students had any 
queries related to how to use the software. 
The age of the learners was between 20 and 
24 years old. There were 50 male learners 
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interviewed college instructors, and 
then showed the arbitrator the content. 

• Designing the achievement measure-
ment tools.

• Designing a mobile learning to develop 
achievement and learning engagement 
based on ADDIE model.  

• Conducting a pilot study for 20 stu-
dents, to measure the validity of the 
program for application, make the nec-
essary adjustments to the program and 
identify the difficulties and obstacles 
that the researcher may encounter dur-
ing the pilot study.

• The random sample was determined, 
consisting of 50 students from among 
the fourth-year students.

• Conducting a pre-test on students to 
determine their level of knowledge and 
learning engagement in the content of 
the program before studying it.

• Applying the mobile learning to two 
research groups.

• Applying the post-test to know the im-
pact of the program on the achievement 
and learning engagement of the pro-
gram content.

• Monitoring the results, then processing 
them statistically, then analyzing and 
interpreting them.

• Writing recommendations and propos-
als.

The first stage is Analysis
The literature on the subject of previous 
studies related to the use of mobile learn-
ing and their impact was revised to prepare 
the theoretical framework of the study. 
Undergraduate students were selected as 

the target audience of the study and they 
watched and listened to lesson. The study 
was conducted in and out the computer 
lab, where there students had access to mo-
bile phones. The effectiveness of teaching 
the e-learning concepts unit was chosen as 
the focus of the study, because it contained 
a great deal of e-learning concepts that 
could be taught effectively using mobile 
learning. The experimental group stud-
ied the unit with the aid of MMS for first 
group and the second experimental group 
with the aid of WhatsApp. The educational 
goals represent the outcomes of the educa-
tional system, that is to say, what students 
are able to do at the end of the teaching 
process.  Therefore, setting the goals is one 
of the most important procedural steps in 
designing and preparing educational pro-
grams in terms of the appropriate content 
elements, as well as choosing the appro-
priate media and methods to achieve the 
objectives of the program. A number of 
factors were taken into consideration, in-
cluding: academic factors, including fac-
tors affecting the ability of learner to learn 
information; the physical environment of 
the class in terms of sound, light and tem-
perature; the social environment such as 
the learner's preference to work alone or 
with a group; the emotional environment 
such as the learner's motivation, persever-
ance to work and possibly responsibility; 
the learning unit of the program, which in 
this case was devoted to learning e-learn-
ing concepts through mobile learning. 

The second stage is design  
The mobile learning strategy included the 
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Table 3 indicates that the correlation coef-
ficients between the score of each level and 
the total score of the test ranged between 
0.524 and 0.620, all of which are statisti-
cally significant at a level of significance 
of less than 0.05. This finding indicates 
that the items of each test level are valid. 

The Procedure Of The Study
A pilot study was conducted prior to the 
main study, to ensure the reliability of the 
study instruments. The mobile learning 
platform included the SMS (short message 
service), MMS (multimedia messaging 
service), and WhatsApp. In addition the 
engagement and achievement tests were 
used in the pilot study among a group of 
20 participants outside the sample of the 
original study, in order to verify the suita-
bility of the educational program and test 
the time (25minutes) allotted for the study 
sample, as well as to identify any obsta-
cles that could interfere with the process 
of applying the program. The pilot experi-
ment showed that there were no significant 
obstacles and that the time required for 
implementing the program in each lecture 
would be one hour. Following this, two 
groups were randomly chosen to partic-
ipate in the study. The first experimental 
group consisted of 25 students taught us-
ing MMS, and the second group was made 
up of 25 students, who were taught using 
WhatsApp. All of the participants were 
from the Faculty of Education and were 
exposed to 4 weeks of studying either in a 
mobile learning or using a traditional ap-
proach. They were also all given a pre-test 
prior to the study and a post-test after com-

pleting the fourteen weeks of the study. 
Students in the mobile learning were intro-
duced to the procedures and given student 
roles in every single session in order to 
save session time.
The study was conducted on male stu-
dents. However, pre-experimental meas-
ures of study achievement and learning 
engagement were incorporated to ensure 
the equivalence of research groups for 
the study. The course topics were sent 
on MMS and WhatsApp prior to classes. 
The subject of e-learning applications was 
taught to students. In the first class after 
the pre-test, students were taught from a 
unit about e-learning concepts in educa-
tion, and during the classes students dis-
cussed and evaluated the lesson content, 
correcting each other when necessary. 
Students were given the chance to demon-
strate/lead in the practical activity to prove 
they had mastered the knowledge and were 
engaged. At the end of the fourteen weeks, 
the test was administered to the participants 
in both experimental groups as a post-test 
to determine their engagement and level of 
achievement.
• The topics covered as part of the 

e-learning concepts in education unit 
included: patterns of e-learning use, 
methods of e-learning use, the advan-
tages and disadvantages of e-learn-
ing use, designing lessons featuring 
e-learning use, educational software, 
and presentations. 

• The researcher reviewed the literature 
related to the variables of the study, 
analyzed the content of the study unit, 
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engagement.

Achievement Test

Cognitive achievement test: The objective 
of the test was to measure the cognitive 
achievement of student sample after stud-
ying e-learning concepts by using mobile 
learning according to Bloom's cognitive 
levels and learning engagement using a 
scale of 19 items and 5 choices.
Test description: The test consisted of sub-
jective questions (multiple choice) and 
each item had four choices, one of which 
represented the correct answer in light of 
the content of the e-learning concepts, 
with the total score of the test being 30 and 
using a scale of 19 items and 5 choices to 
measure learning engagement. 
Validity of the test: The test was reviewed 
by )7) faculty members specializing in cur-
ricula, teaching methods and education-
al techniques to ascertain their views on 
the components of the test in terms of the 
following: the scientific validity of its vo-
cabulary; its relevance to the student; the 
relevance of the vocabulary to the subject 
of the course, and the accuracy of its lin-
guistic formulation; the suitability of the 
score for each test question. Consequent-
ly, adjustments were made to some of the 
vocabulary used according to their views 
by reformulating some questions to make 
them clearer.
Reliability of the test: The test was applied 
to a group of students at the College of 
Education, Al-Baha University, excluding 
sample of main study consisting (20) stu-
dents. The reliability was calculated using 

the Spearman & Brown correlation equa-
tion to find the correlation coefficient be-
tween the two parts, and then find the reli-
ability coefficient (Alsaid, 1979).The test 
reliability coefficient was 91.0, which is an 
acceptable value that confirms the reliabil-
ity of the test.
To calculate the coefficients of difficulty 
and ease of the test vocabulary:
The ease factor was calculated for each of 
the test items through the following equa-
tion:
The ease factor = r / y + x
Y = number of correct answers
X = the number of wrong answers
The ease coefficients ranged between (0, 
62 - 32, 0).
The difficulty factor was also calculated 
through the following equation:
Difficulty factor = 1 - ease factor
Difficulty coefficients ranged (0.64-32.00).
Test time: The answer time for the test was 
calculated, as the average time on the test 
was (60) minutes, according to the follow-
ing equation: the fastest student time + the 
slowest student time /2.
Internal consistency validity
The Spearman correlation coefficient was 
calculated on the scores of the pilot sam-
ple members between the total score of the 
level (comprehension, and recall ) and the 
total score of the achievement test, and the 
results came as in Table (3) following:
Table 3: Correlation coefficients between the degree of 
each level and the total score of the achievement test

Significance 
level

Correlation 
coefficientLevelN

0.050.524*Recall1
0.050.620*Comprehension2
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Materials And Methods

Research Design
The study adopted the experimental design, 
as it was carried out on two experimental 
groups, in order to check whether the use 
of mobile phones (MMS and WhatsApp) 
has an impact on students' achievement 
and learning engagement in e-learning 
concepts. The strategy related to mobile 
learning use, including the achievement 
test, was devised by the researcher of this 
study and the measure tool was made by 
Dixson (2015).
An experimental design explained easily 

the independent, dependent, and inconven-
ience variables. It also guides researchers 
how to implement the study sample ran-
domization. In addition, it shows how to 
carry out the statistical aspects. Further-
more, it enables researchers to construct 
a relation between dependent and inde-
pendent variables and excludes nuisance 
variables, (Kirk, 1995). Thus, an aca-
demic achievement pre and posttests of 
equivalent groups were employed for both 
groups. Besides, pre and post- participants' 
learning engagement ratings were imple-
mented, too, as illustrated in table (2). 

Table 2. Pretest and posttest experiment design  

Group Pretest Treatment Posttest

Experimental(1)
(25 learners) Achievement 

pretest and learning 
engagement (O1) 

Teaching using multimedia 
service strategy (X1)

Achievement 
posttest and learning 

engagement (O2)
Experimental(2)

(25 learners)
Teaching using 
whatsApp?(X2)

The Study Population
The entire population of the College of 
Education at Albaha University is 1,080 
learners. The two groups consisted of stu-
dents that had not experienced the e-learn-
ing concepts through mobile phone strat-
egy before and not having taken courses 
related to the mobile learning through an 
achievement test. 

Participants 
  A sample of present study (50) students 
who were enrolled in two equal groups of 
"E-learning Application" course in the first 
semester of the academic year 2020/2021.
One of these groups was assigned as a 
first experimental group (25) learners, was 
taught by multimedia service while the 

other one represented the second experi-
mental group (25) learners, and studied the 
course content via WhatsApp. Both groups 
were subjected to the experiment for four-
teen weeks. A quantitative data collection 
process was selected to provide a general 
picture of the research problem, and the 
t-test method was used in this study to ana-
lyze the data. The goal of the descriptive 
design was focused on two aspects, specif-
ically mobile learning usage, and learning 
engagement and achievements. 

Study Instruments
 Two main instruments were developed 
for answering the questions of the present 
study, namely an academic achievement 
test and a scale for rating students' learning 
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learners and lecturers used MMS and SMS 
integration in educational system to learn 
foreign language because of visual learn-
ing of lessons.  The study recommended 
creating MMS content and a SMS quiz 
system for educational purposes.  
The study sample consisted of 44 male and 
female students who were chosen purpose-
ly from the study population. A quasi-ex-
perimental pre-post-test design was used 
in this study. The sample were divided into 
two groups: the experimental group was 
comprised of 22 male students taught us-
ing the flipped learning method, and a con-
trol group consisting of 22 female students 
taught using a traditional approach. The 
study tools consisted of an achievement 
test. The results of the study demonstrated 
that there was a significant difference be-
tween the two groups in terms of achieve-
ments in favor of the experimental group, 
which was attributed to the teaching strat-
egy and not attributed to gender. The re-
sults recommended encouraging science 
teachers to teach students using the flipped 
classroom strategy.
In this study, the research questions require 

the determination of whether significant 
differences exist in terms of engagement 
and achievement between the experimen-
tal and the control groups, due to the effect 
of flipped classroom strategy. 
In a multimedia message service envi-
ronment, students become active learn-
ers. MMS represents texts, voice, photos, 
graphs, and music, it allows the teacher to 
send content up to 100 kilobytes in a mes-
sage, personal messages can be delivered 
automatically and immediately. Multime-
dia messages become more personal and 
expressive than before (Victor, 2007), (Tri-
fonova, 2003). 
For example, in a study by Bouhnik and 
Deshen (2014) WhatsApp is one of the di-
alogue programs that allow the discussions 
between individuals simultaneously and 
directly. So WhatsApp eliminates the psy-
chological problems of students such as 
shyness and introversion so that encourag-
es them to talk to their teachers and peers 
boldly, as well as the speed of dialogue and 
communication that facilitates its use in 
achieving educational goals. 

Table 1: Comparison of common social media and instant messaging tools in education

MMS WhatsApp
Cost Payment Free

accessibility ability to change text size ability to change text size
information about user availability no information Full information

opening a group Possible Easy
adding and removing members to a group Possible Easy

having a fluent conversation as a group Impossible Easy
privacy relatively high relatively high

Faculty members usage in private life relatively high relatively high
Undergraduate student usage in private life relatively high relatively high

collaborative learning not natural enables
sharing content Ungainly relatively high
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which was made up of 25   students taught 
using a traditional approach. The study 
tools consisted of an academic achieve-
ment test and conversational skills rating 
scale. The results of the study demonstrat-
ed that there was significant difference be-
tween the two groups in terms of achieve-
ment and conversational skills. The results 
recommended for faculty members more 
adapting to use mobile learning strategy in 
classes.
     However, previous studies that made 
comparisons of students’ achievement 
between traditional and mobile learning 
courses have reported mixed findings.  
To begin with, Bensalem (2018) found 
that students’ attitudes toward the use of 
whatsApp was positive. While Bouh-
nik and Deshen(2014) concluded that 
WhatsApp allows learners to course ma-
terials anytime and anywhere, and work 
as a team which is not fully developed in 
the traditional class. WhatsApp applica-
tion classified into no cost, availability all 
the time, easy use, learning outside of the 
classroom, easy access to educational ma-
terials, access to the teacher anytime and 
anywhere.   
A study carried out by Sayan (2016) con-
ducted a study aimed at exploring the im-
pact of a WhatsApp İnstant messaging 
on students’ achievements. A quasi-ex-
perimental pre-post-test design was used 
in this study. The undergraduate students 
were divided into two groups: an experi-
mental group of 60 students comprised the 
WhatsApp group, who were taught using 
WhatsApp techniques, and a control group, 

which was made up of 32 students taught 
using a traditional approach. The study 
tools consisted of achievement test. The 
results of the study demonstrated that there 
was significant difference between the two 
groups in terms of achievement in favor of 
experimental group who used whatsApp. 
The results recommended more studies be-
ing conducted to examine the impact of the 
WhatsApp application on achievement.
A study by Prensky (2005) aimed to ex-
plore the use of the cell phone, MMS and 
SMS within educational environment. The 
study sample was 164 students from col-
lege of society in U.S.A. A quantitative 
method design was used in this study and 
the measuring tool was a survey. In conclu-
sion, undergraduate learners have a pos-
itive attitude related to cell phone, MMS 
and SMS integration in educational sys-
tem. The study recommended conducting 
an examination of how intentionally mo-
bile learning affects   students’ attitudes. 
A study by Saran and Seferoglu (2010) 
aimed to explore the impact of mobile 
learning in foreign language learning. The 
multimedia messages provides to learn-
ers the definitions of words, example sen-
tences, related visual representations, and 
pronunciations. After students finished 
reading multimedia messages, interactive 
short message service (SMS) quizzes for 
testing their learning were sent. The study 
sample was 311 students from Turkish col-
lege and 8 lecturers.  A quantitative and 
qualitative methods was used in this study 
and the measuring tool was a survey and 
interview. In conclusion, undergraduate 
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visualizations and graphic representations 
improve user cognition (Hullman, 2011). 
The mobile learning is a platform where 
millions of people engage in the creation 
and exchange of information, and has had 
a significant effect on a student’s academ-
ic achievement and learning engagement. 
Smart phones is defined as a small mobile 
devices connecting together millions of in-
structors and students in educational insti-
tutions and other organizations at numer-
ous applications in nearly every nation. 
For smartphones users, the smartphones 
may be regarded as a worldwide commu-
nity – one with a very active life. In today’s 
world, the mobile phones plays a vital role 
in teaching, as well as the research and 
learning process in academic institutions.  
As the use of mobile devices increases in 
society, this study focused on the use of 
mobile learning in education environment.
Mobile phones have spread among large 
numbers of students, and their use in the 
educational process has become impor-
tant. So students must benefit from mobile 
phone services in learning. Also, mobile 
phones are available in the educational 
field, which necessitates the provision of a 
special environment to make use of phones 
to develop students' abilities to use them in 
learning. Students have the opportunity to 
see everything new and useful to reach a 
level of excellence and innovation.
According to Lan and Huang (2012) ser-
vices provided by mobile and smart de-
vices included the SMS (short message 
service) which allows mobile phone users 
to exchange text messages with each oth-

er. MMS (multimedia messaging service) 
can mobile phone users send and receive 
multimedia messages as text messages, 
video clips, animations and color images. 
WhatsApp has the ability to communicate 
via chat and voice, exchange pictures, vid-
eos, and navigation links.
The mobile learning strategy is a way 
to improve academic achievement and 
learning engagement through the use of 
whatsApp in mobile learning.  A mobile 
learning platform was used as an e-learn-
ing system to deliver the lesson and content 
by wireless connection to students, and to 
allow them access anytime and anywhere, 
and in order to improve students learning 
outcomes. Furthermore, mobile learning 
was described as a useful tool(WhatsApp) 
for sending course materials such as vide-
os, teaching resources, photos, tasks, and 
quizzes about the lessons by SMS (short 
message service), and MMS (multimedia 
messaging service). Therefore, mobile 
learning was used in this study as a means 
of students in a mobile learning classroom 
compared to students in taught using tradi-
tional methods.  
A study by Elfeky and Masadeh (2016) 
conducted a study aimed at exploring the 
impact of mobile learning on undergradu-
ate students’ achievements and conversa-
tional skills at Najran University. A qua-
si-experimental pre-post-test design was 
used in this study. The students were divid-
ed into two groups: an experimental group 
of 25 students comprised the mobile learn-
ing group, who were taught using mobile 
learning techniques, and a control group, 
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priate mobile learning application for 
their area.   

2. Be a starting point for further research 
that can be applied to different areas 
across a range of higher education in-
stitutes. 

3. Excitement in e-learning application 
subject and inspires cooperation be-
tween students, responsibility and 
self-reliance.

4. Students acquire the skills of using the 
mobile phone with a variety of knowl-
edge.

5. The modern approach of social learn-
ing environments to create a learning 
environment.

Limitations Of The Study 
The study was conducted at the Faculty of 
Education at Al-Baha University in Sau-
di Arabia, and included 50 students who 
registered for the course titled "E-learn-
ing Application" during the first semester 
of 2020-2021. The researcher selected the 
"E-learning Concepts" unit to track learn-
ers' achievements and engagement, as this 
particular unit involves reading a great 
deal of text. The study focused on students 
being taught using a mobile learning ap-
proach, which involved pre-class assign-
ments and out-of-class work, in addition 
to well-planned and designed activities to 
attract learners during their classes. 

The Definition Of Terms
• The term impact is defined as the effect 

of the investigation as an independent 
element on the dependent factors, or an 
individual's need to obtain goals, feed-
back, and experience achievements 

(Jain& Singh, 2017). Operationally, in 
this study, effectiveness refers to the 
statistical effect on the dependent varia-
ble, that is to say, the students’ progress 
in learning the information featured in 
the unit titled E-learning Concepts after 
using the independent variable (mobile 
learning) as a teaching method.

• A study by Ally, Lin, McGreal and Woo 
(2009) defined mobile learning is as 
learning that delivers course materials 
with the assistance of mobile devices 
to allow course materials anytime and 
anywhere.

• Operationally, in this study, mobile 
learning use refers to mobile phone 
by three programs of SMS, MMS, and 
WhatsApp that can be used to develop 
students' achievement and learning en-
gagement.

• Engagement represents the range of ac-
tion students take to advance from not 
knowing, not understanding, not hav-
ing skill, and not achieving to know-
ing, understanding, having skill, and 
achieving (Reeve, 2013).  

• According to Reiser and Dempsey 
(2007), the ADDIE model, which 
stands for analysis, design, develop-
ment, implement, and evaluation, is 
a general process, and can be used to 
design a lesson. Operationally, it is an 
instructional design model to develop 
subjects and programs in several ways 
based on the five listed previously.   

Literature Review
Given our brain’s ability to identify cor-
relations, and patterns, studies show that 
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a great extent in the field of e-learning ap-
plication, because of the ineffectiveness of 
traditional teaching methods. Therefore, 
the use of the mobile learning merits to ad-
dress this deficiency is required. 
WhatsApp, as a relatively new tool in ed-
ucation, has positive merits as previous 
technological tools that are applied, but 
WhatsApp seems to have some features 
up to date features that inspire teacher and 
students to implement it in order to en-
hance understanding (Bouhnik& Deshen, 
2014).  It also aimed to explore which of 
these two learning ways is more effective 
and to what extent. 

Research Questions 
1. What is the impact of the mobile learn-

ing strategy on academic achievement 
in e-learning concepts for students at 
the Faculty of Education at Al-Baha 
University? 

2. What is the impact of the mobile learn-
ing strategy on learning engagement in 
e-learning concepts for students at the 
Faculty of Education at Al-Baha Uni-
versity?  

3. Is there a significant relationship at the 
level α≤0.05 between students’ engage-
ment and achievement in the subject of 
e-learning concepts?

Hypothesis
1. There are no statically significant dif-

ferences at the level of α≤0.05 between 
the mean scores of the first experimen-
tal group) those using a multimedia 
service) and the second experimental 
group (those using WhatsApp applica-
tion) during the achievement pre-test as 

a result of implementing the program. 
2. There are no significant differences at 

the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
(those using a multimedia service) and 
the second experimental group (those 
using WhatsApp application) during 
the achievement post-test as a result of 
implementing the program. 

3. There are no significant differences at 
the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
(those using a multimedia service) and 
the second experimental group (those 
using WhatsApp application) during 
the learning engagement pre -test as a 
result of implementing the program.

4. There are no significant differences at 
the level of α≤0.05 between the mean 
scores of the first experimental group 
(those using a multimedia service) and 
the second experimental group (those 
using WhatsApp application) during 
the learning engagement post-test as a 
result of implementing the program.

The Study Objectives
1. To measure the effect of mobile learn-

ing based on mobile phone on students' 
achievements and engagement.

2. To design a mobile learning strategy 
for the e-learning concepts unit.  

3. To explore the educational design for 
mobile learning based on mobile phone 
in developing achievement and learn-
ing engagement among undergraduate 
students.

The Signifigance Of The Study
1. Help educators select the most appro-
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ditional teacher-centered curricula such as 
lectures (Zappe, Leicht, Messner, & Lee, 
2012).  
Therefore, the study aimed to overcome 
the fact that students have not developed 
their knowledge of e-learning concepts 
in the classes on the subject of e-learning 
application through traditional teaching 
methods. This is due to the ineffectiveness 
of using traditional methods, and so it is 
proposed that the use of modern technolo-
gy, specifically the mobile learning strate-
gy, will address this deficiency, as reflected 
by the findings of the studies featured in 
the literature review.
The results of the study revealed that 85% 
of students do not have knowledge and 
engagement of e-learning concepts in 
education because the traditional meth-
od does not take into account individual 
differences between students. Therefore, 
the researcher felt that by changing the 
teaching approach to a more modern one, 
it could help students achieve more. In 
this case, the researcher sought to estab-
lish the impact of mobile learning on the 
achievement and learning engagement of 
students studying the e-learning concepts 
unit of the selected subject at the Facul-
ty of Education at Al-Baha University. It 
was expected that the use of mobile learn-
ing would increase students’ engagement 
during the course and also result in them 
acquiring greater knowledge of computer 
applications. Therefore, the problem of 
the study centered on the lack of students' 
understanding of e-learning concepts and 
the low level of engagement in the classes 

on this subject when taught by traditional 
methods. Thus, it was proposed that a mo-
bile learning was needed to implement the 
course material.  
  The researcher has worked as a 
faculty member at the Faculty of Educa-
tion at Albaha University teaching males 
and females since 2013. Based on the re-
searcher’s experience, students’ engage-
ment and achievement have not reached 
their full potential due to the inability of 
traditional methods to attract and maintain 
students' attention. They also fail to meet 
their needs and provide practical training. 
Consequently, students frequently com-
plain about the textbooks, which provide 
no opportunities for the practical applica-
tion of what they learn, and thus result in a 
low level of engagement and achievement 
among students. Therefore, a more mod-
ern, effective approach must be used to de-
velop students' academic engagement and 
achievement in a way that is attractive and 
meets their needs. The researcher’s solu-
tion is through the frequent use of mobile 
learning. Studies by Hassan (2014) and 
Muhammad (2015) indicated the ineffec-
tiveness of traditional methods used to de-
velop knowledge, and thus recommended 
the use of technological innovations to de-
velop students' information. 
In the meantime of Ministry of Education 
concerning on mobile learning as a new 
platform of teaching and suitable way 
to educate students. Hence, the research 
problem was found in the following state-
ment: students lack knowledge related to 
e-learning concepts and do not engage to 
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mobile learning.      

Problem Of The Study 
Several studies by Zorofi, Gargari, Gesh-
lagi and Tahvildar (2011); Ozben(2013); 
Geduld (2016); Turki, Jdaitawi and She-
ta (2018) have highlighted the challenges 
faced by university students in higher ed-
ucation institutions. These include limited 
self-regulated learning approaches, low 
levels of connectedness, a lack of mo-
tivation, a lack of leisure time, a lack of 
learning engagement and poor academic 
achievement. Therefore, to discover the 
impact of mobile phone learning on their 
engagement and academic achievement, 
the mobile learning strategy was used in 
the study, with the expectation it would 
improve learning outcomes. The process 
of transferring from a traditional class-
room to a mobile learning can be difficult, 
due to a lack of facilities, effective model 
and poor Internet access. 
However, lecturers can enrich presenta-
tions by integrating multimedia content 
as an innovative approach to teaching, 
for example by using PowerPoint (Leicht, 
Zappe, Messner, & Litzinger, 2012). How-
ever, students still have to memorize the 
material included in the notes and Pow-
erPoint slides, which in itself does not in-
crease classroom engagement (Ahlfeldt, 
Mehta, & Sellnow, 2005).
It is important to understand what causes 
engagement, as it may not be due to envi-
ronmental reasons, lack of understanding 
or satisfaction, access of local education 
services (Kettlewell, Southcott, Stevens, 
& McCrone, 2012).  The implementation 

of the mobile learning will improve stu-
dents' engagement, leading to positive ed-
ucational outcomes and improving their 
achievement.  
According to Sankoff (2014), traditional 
lectures often lead to a waste of precious 
resources and fail to take advantage of 
teachers’ experience, knowledge, and abil-
ities by making them deliver the same in-
formation to different groups. 
However, the mobile learning strategy has 
many merits for students and teachers such 
as learners’ study at their own speed and 
smartness, making effective use of class 
time, teachers are encouraged to develop 
professionally, and it provides an opportu-
nity for group discussion and peer instruc-
tion.
The researcher first conducted a pilot 
study with a group of 20 learners outside 
the sample of the main study to determine 
any problems with the study. The study be-
gan with an achievement and engagement 
learning pretest to measure the starting 
point for the sample. The researcher de-
tected a low achievement and engagement 
level of around 35-45% among students' 
knowledge of e-learning concepts in edu-
cation. This was seen due to the ineffec-
tiveness of traditional teaching methods, 
which prompted the researcher to use the 
mobile learning method, with the aim of 
increasing their engagement and achieve-
ment. 
Indeed, according to previous research, 
active learning approaches often lead to 
higher engagement and learning achieve-
ments of students when compared to tra-
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Besides, students' interest in using all 
accessible resources of mobile learning 
through their mobile phones and person-
al digital assistants (PDAs) to see infor-
mation at anytime and anywhere has also 
played a significant part in the success of  
the spread of mobile learning, (López, et 
al., 2009).
As stated by Demouy, Kukulska, and 
Hulme(2010) mobile technology is a way 
to deliver the content related to time, place 
and person so the student can select the 
content based on personalized preferenc-
es. While study of Jonas-Dwyer, Clark, 
Celenza and Siddiqui(2012); Teng and 
Helps(2010) indicated to the use of mobile 
devices for educational goals by teachers 
and students approximately 53 million of 
subscribers up as one of the most common 
technologies between individuals speedy 
and greatly.   
In addition, a study by Huang, Liaw and 
Rauch (2010) showed that structural theo-
ry supports the concept of active learning 
experiences, which directly links the learn-
er to knowledge in order to create new 
knowledge, and thus improve their think-
ing and problem-solving abilities
According to West (2013) mobile learning 
is a way to address a pile of educational is-
sues. Devices as tablets and smart phones 
allow innovation and assess learners, edu-
cators, and parents obtain a way to digital 
content and personalized assessment vital 
for a post-industrial world. 
Mobile learning facilitates access to educa-
tional resources on the Internet and helps to 
increase and produce fun educational con-

tent that can be employed inside or outside 
the classroom (UNISCO, 2013). Mobile 
phones are not addition any longer; they 
are included as our clothes, (Dos, 2014). It 
is better for mobile learning to provide the 
right knowledge to the right individual at 
the right period than other learning / teach-
ing techniques that have been devised to 
date, (Little, 2012).
A study by Elfeky and Masadeh (2016); 
and Klimova(2019), revealed that the mo-
bile learning method has a positive impact 
on academic achievement and conversa-
tional skills in comparison with tradition-
al learning approaches. Furthermore, they 
recommended to use mobile learning in 
class.
Almost 90% of adults between the ages 18 
to 29 in the United States are owned smart-
phone (Anderson, 2015). Started in 2009, 
WhatsApp now leads the global market 
by having more than 2 billion customers 
in more than 180 countries (WhatsApp, 
2016) As a consequence, mobile learning 
has become a crucial platform in the ed-
ucational environment between students 
which saves time and effort to develop 
achievement and learning engagement. 
Therefore, the current study seeks to ex-
plore the interaction between preparation 
and treatment to reach the appropriate ed-
ucational design through two elements of 
mobile learning the multimedia message 
service, and WhatsApp. Furthermore, the 
current study explores the impact of mo-
bile learning strategy on students studying 
the subject of e-learning concepts on learn-
ers’ engagement and achievement during 
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Introduction

The rapid growth of technology has rev-
olutionized the world of education, play-
ing an important role in both learning and 
teaching today. However, the use of tech-
nology without applying appropriate peda-
gogy will not have much impact. The mo-
bile learning is a form of teaching that has 
emerged from the spread of technology. It 
consists of mixed-learning models that fo-
cus on student-centered learning activities, 
thus providing students with a self-paced 
learning environment. Consequently, stu-
dents can learn according to their learning 
abilities using technology as an intermedi-
ary. In addition, when using this method, 
classroom instruction also emphasizes ac-
tive learning activities, resulting in greater 
opportunities for interaction and collabora-
tion. The mobile learning has been demon-
strated through the experimental use of 
technology to improve students’ achieve-
ment and learning engagement. However, 
the use of technology does not replace the 
role of the teachers. This paper will discuss 
the use of technology in the mobile learn-
ing based on previous studies and present 
the challenges involved in the implementa-
tion of mobile learning methods. This pa-
per will also make a comparative study of 
the use of technology in the mobile learn-
ing to reveal the technology applications 
have the most potential to benefit students’ 
engagement and achievement when imple-
mented. Mobile learning is an electronic 
learning system based on a wireless con-
nection to access information at any time 
or place. The first university to use mobile 

devices in the field of education was Duke 
University to present lessons to students. 
Babo and Azevedo (2013) indicated in 
their study the need to move from the tra-
ditional method to the e-learning method 
and its applications. Amasha and Al-Shaya 
(2009) indicated as well to the necessity of 
using e-learning and its applications and 
employing Internet innovations to develop 
students' knowledge and provide effective 
learning that saves effort and time of the 
educational system.
According to Walsh, White and 
Young(2007) this rise in popularity of wire-
less invention occurred in the world at the 
end of the twentieth century and the begin-
ning of the twenty-first century, as mobile 
phones and wireless devices spread rapid-
ly and in large numbers in the world. This 
led to a new method of learning, which is 
learning through mobile phones, which de-
pends on the use of wireless technologies, 
including the mobile phone, the personal 
digital assistant and the mini-computer. 
Therefore, the shift from a wired learning 
environment to a wireless learning envi-
ronment in teaching and learning. 
According to Sahin and Turan (2009), 
whose study aimed to establish the im-
pact of using technology on learning and 
teaching in a classroom environment, only 
pedagogically sound teaching and appro-
priate technologies lead to improvements 
in learning. In addition, their study found 
that, from the point of view of the students 
who participated, the integration of tech-
nology in learning requires some critical 
skills.
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Abstract
The study aimed to focus on the use of the mobile 
learning strategy to increase learning engage-
ment and achievement in e-learning concepts for 
students. The study used a descriptive and qua-
si-experimental approaches to prepare the litera-
ture framework and two measurement tools and 
apply experiment, including an achievement test 
and engagement scale . The study sample con-
sisted of 50 learners. The researcher used a t-test 
to measure the differences between the first ex-
perimental group taught by a MMS (multimedia 
messaging service), and second experimental 
group taught using the WhatsApp. The content of 
subject consisted of videos, photos, PowerPoint 
presentations and the use of appropriate URLs, 
which was provided through mobile learning 
platforms. The results showed that there were 
statistically significant differences in α≤0.05 be-
tween the mean students' scores of the first and 
second experimental groups in the post-tests in 
achievement and learning engagement. This was 
in favor of the second experimental group, which 
used WhatsApp on achievement and learning 
engagement, unlike the first experimental group 
that used multimedia service.    

Keywords: 
Mobile learning; Smart phones; E-learning con-
cepts; Academic achievement; Learning engage-
ment.

ملخص البحث  
اسرتاتيجية  استخدام  عىل  الرتكيز  إىل  الدراسة  هدفت 
التعلم والتحصيل يف  تنمية االنخراط يف  املتنقل يف  التعلم 
استخدامت  الطالب.   لدى  اإللكرتوين   التعلم  مفاهيم 
الدراسة املنهجني الوصفي و شبه التجريبي إلعداد االطار 
اختبار  املتمثلة يف  التجربة  وتطبيق  القياس  وأدايت  النظري 
عينة  وتكونت  التعلم.  يف  االنخراط  ومقياس  حتصييل 
الدراسة من 5٠ طالبًا. استخدم الباحث اختبار ت لقياس 
تم  التي  األوىل  التجريبية  املجموعة  بني  الفروق  لقياس 
 MMS  تدريسها بواسطة خدمة رسائل الوسائط املتعددة
واملجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام الوتس 
أب WhatsApp. يتكون حمتوى املادة من مقاطع فيديو 
التي  املناسبة  املواقع  وروابط  تقديمية  وعروض  وصور 
وأظهرت  املتنقل.  التعلم  تطبيقات  خالل  من  توفريها  تم 
املستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج 
املجموعة  يف  الطالب  درجات  متوسط  بني   (α≤0.05)
التجريبية األوىل والثانية يف االختبار البعدي يف التحصيل 
املجموعة  لصالح  ذلك  وكان  التعلم.  يف  واالنخراط 
التجريبية الثانية التي استخدمت الوتس أب يف التحصيل 
املجموعة  عكس  عىل  التعلم  يف  واالنخراط  الدراس 
التجريبية األوىل التي استخدمت خدمة الوسائط املتعددة.

كلامت مفتاحية: 
التعلم  مفاهيم  ؛  الذكية  األجهزة  املتنقل؛  التعلم 

اإللكرتوين؛التحصيل الدراس ؛االنخراط يف التعلم. 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.29 in 1444 H/2022. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Tareq Suliman Al-Bhlal 
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Publishing Guidelines

I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the 

era of humanities and administrative in Arabic 
and English languages. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 40 pages; size 2128/ cm. In 
Arabic text, please use Traditional Arabic, with 
font size 16 for the main text and bold for the 
title. In English texts, please use Times New 
Roman, with font size 12 for the main text and 
bold type 13 for the title. Also, use Traditional 
Arabic, size 12 for Arabic footnotes and Times 
New Roman size 10 for English footnotes. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 

complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed by 
the year (Smith, 2015). Page No. to be added 
in case of quotation (Smith, 2015: 66). (Smith 
et al., 2015), to be used when there are two or 
more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), "Title of 
article", Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005)."Loyalty trends for the twenty-first 
century", Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.
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