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أواًل/ تعريف بالمجلة:

جملــة العلــوم اإلنســانية، جملــة دوريــة علميــة حمّكمــة، تصــدر عــن وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي جبامعــة حائــل   
للنشــر. اجملــازة  البحــوث  اكتمــال  وحبســب  ســنة،  يف كل  أعــداد  أربعــة  تصــدر  حيــث  دوريــة،  بصفــة  أشــهر  ثالثــة  كل 

ثانيًا/ رؤية المجلة:

التميز يف النشر العلمي يف العلوم اإلنسانية وفقاً ملعايري مهنية عاملية.
ثالثًا/ رسالة المجلة:

نشر البحوث العلمية يف التخصصات اإلنسانية؛ خلدمة البحث العلمي واجملتمع احمللي والدويل.
رابعًا/ أهداف المجلة:

هتــدف اجمللــة إىل إجيــاد منافــذ رصينــة؛ لنشــر املعرفــة العلميــة املتخصصــة يف اجملــال اإلنســاين، ومتكــن الباحثــن- مــن خمتلــف بلــدان   
العــامل- مــن نشــر أحباثهــم ودراســاهتم وإنتاجهــم الفكــري ملعاجلــة واقــع املشــكالت احلياتيــة، وأتســيس األطــر النظريــة والتطبيقيــة للمعــارف 
اإلنســانية يف اجملــاالت املتنوعــة، وفــق ضوابــط وشــروط ومواصفــات علميــة دقيقــة، حتقيقــا للجــودة والــرايدة يف نشــر البحــث العلمــي.

خامسًا/ لغة النشر:

1. تقبل اجمللة البحوث املكتوبة ابللغتن العربية واإلجنليزية.
2. ُيكتب عنوان البحث وملخصه ابللغة العربية للبحوث املكتوبة ابللغة اإلجنليزية.

3. ُيكتــب عنــوان البحــث وملخصــه ومراجعــه ابللغــة اإلجنليزيــة للبحــوث املكتوبــة ابللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترمجــة امللخــص إىل اللغــة 
اإلجنليزيــة صحيحــة ومتخصصــة.

سادسًا/ مجاالت النشر في المجلة:

هتتــم جملــة العلــوم اإلنســانية جبامعــة حائــل بنشــر إســهامات الباحثــن يف خمتلــف القضــااي اإلنســانية االجتماعيــة واألدبيــة، إضافــة   
إىل نشــر الدراســات واملقــاالت الــي تتوفــر فيهــا األصــول واملعايــري العلميــة املتعــارف عليهــا دوليــاً، وتقبــل األحبــاث املكتوبــة ابللغــة العربيــة 

اآلتيــة: ابلتخصصــات  اجمللــة  تعــى  حيــث  اختصاصهــا،  جمــال  يف  واإلجنليزيــة 
- علم النفس وعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية والفلسفة الفكرية العلمية الدقيقة.

- املناهج وطرق التدريس والعلوم الرتبوية املختلفة.
- الدراسات اإلسالمية والشريعة والقانون.

- اآلداب: التاريخ واجلغرافيا والفنون واللغة العربية واإلجنليزية والسياحة واآلاثر.
- اإلعالم واالتصال وعلوم الرايضة واحلركة.

سابعًا/ أوعية نشر المجلة:

تصــدر اجمللــة ورقيــاً حســب القواعــد واألنظمــة املعمــول هبــا يف اجملــالت العلميــة احملّكمــة، كمــا تُنشــر البحــوث املقبولــة بعــد   
وخارجهــا. الســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل  العلميــة  املؤسســات  مجيــع  يف  أوســع  بشــكل  العلميــة  املعرفــة  لتعــم  إلكرتونيــاً  حتكيمهــا 

ثامنًا/ الشروط العامة للنشر العلمي:

1. عدم خمالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية.
2. أن يُراعى يف البحث األصالة واالبتكار واجلدية العلمية.

3. مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
4. السالمة اللغوية ووضوح الصور والرسوم واجلداول إن وجدت، وللمجلة حقها يف مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.

5. أال يرد اسم الباحث )الباحثن( يف أي موضع من البحث إال يف صفحة العنوان فقط.
6. يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــداً )حســب أمنــوذج أ( يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره )ورقيًّــا أو إلكرتونيًّــا(، وأنــه غــري مقــدم للنشــر، ولــن 
يقــدم للنشــر يف وجهــة أخــرى حــى تنتهــي إجــراءات حتكيمــه، ونشــره يف اجمللــة، أو االعتــذار للباحــث عــن عــدم قبــول البحــث؛ وذلــك 
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وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
7. يقــدم الباحــث الرئيــس )حســب أمنــوذج ب( تقريــرًا عــن تعديــل البحــث وفقــاً للمالحظــات الــواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو 

التفصيليــة يف مــن البحــث.
8. تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث، وتقريــر أهليتــه للتحكيــم، أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أوليــاً، أو بنــاء علــى تقاريــر 

احملكمــن دون إبــداء األســباب.
تاسعًا/ الشروط الفنية للنشر العلمي:

1.أال تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ثالثــن صفحــة حســب املواصفــات الفنيــة اآلتيــة: تكــون أبعــاد مجيــع هوامــش الصفحــة: مــن اجلهــات 
األربــع )3( ســم، واملســافة بــن األســطر مفــردة، ويكــون نــوع اخلــط يف املــن ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )12(، 
وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم )10(، وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ )Bold(. ويكــون 
نــوع اخلــط يف اجلــدول ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )10(، وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم 

.)Bold(وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ ،)9(
2.حيتــوي البحــث علــى ملخصــن: أحدمهــا ابللغــة العربيــة، ال يزيــد عــدد كلماتــه عــن )200( كلمــة، واآلخــر ابللغــة اإلجنليزيــة ال يزيــد عــدد 
كلماتــه عــن )250( كلمــة، ويكــون يف أســفل الصفحــة للملخصــن: العــريب، واإلجنليــزي، كلمــات مفتاحيــة )Key Words( ال 

تزيــد علــى مخــس كلمــات.
Romanization / Translitera-( 3.ترمجــة املراجــع العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة بعــد التحكيــم والقبــول األّويل للنشــر، حيــث يتــم رومنــة

tion( اســم، أو أمســاء املؤلفــن، متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن )يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــري الالتينيــة إىل حــروف 
التينيــة، متكِّــن قــراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا، أي: حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة(، مث يتبــع بعنــوان 
املقالــة إذا كان متوافــراً ابللغــة اإلجنليزيــة فـــي أصــل املقالــة، وإذا مل يكــن متوافــراً فتتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث يتبــع ابســم الدوريــة الــي 
 in( نشــرت هبــا املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا، وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث تضــاف كلمــة

Arabic( بــن قوســن بعــد عنــوان الدوريــة.
4.يلــي قائمــة املراجــع العربيــة، قائمــة ابملراجــع اإلجنليزيــة، متضمنــة املراجــع العربيــة الــي مت ترمجتهــا، أو رومنتهــا، وفــق ترتيبهــا اهلجائــي )ابللغــة 

اإلجنليزيــة( حســب االســم األخــري للمؤلــف األول، وفقــاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد فـــي اجمللــة.
اجلــداول  وترقــم  املراجــع،  أو  واألشــكال،  اجلــداول  أو  البحــث،  مــن  ســواء يف   )Arabic…. 1,2,3( العربيــة  األرقــام  5.تســتخدم 
واألشــكال يف املــن ترقيمــاً متسلســاًل مســتقاًل لــكل منهمــا، ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعــاله، ومصــدره – إن وجــد – أســفله.

6. يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة، ابتــداًء مــن صفحــة ملخــص البحــث )العــريب، واإلجنليــزي(، وحــى آخــر 
صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.

7.أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة: هو نظام مجعية علم النفس األمريكية، اإلصدار السادس 
  Ed American Psychological Association- 6th )APA(.

8.يرســل البحــث حســب املواصفــات الفنيــة بصيغــي )Word( و )Pdf( مــع الســرية الذاتيــة للباحــث أو الباحثــة أو الباحثــن بعــد تعبئــة 
أمنــوذج)أ( وأمنــوذج)ب(- وميكــن احلصــول عليهمــا مــن املوقــع اإللكــرتوين جمللــة العلــوم اإلنســانية: https://uohjh.com - إىل 

.J.Humanities@uoh.edu.sa :الربيــد اإللكــرتوين للمجلــة
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المشرف العام 

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د. ماجد بن محّيا الحيسوني

هـــيئــة التحــريــر

رئيس هيئة التحرير

أ.د. بنّيان بن باني الرشيدي

أمين هيئة التحرير

د. بشير بن علي اللويش

أعضاء هيئة التحرير

أ.د. عبدالرحمن بن فريح التميمي
أ.د. مبروك بن حمود الشايع
د. سالم بن عبيد المطيري

د. منى بنت سليمان الذبياني
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الهيئة االستشارية

أ.د. فهد بن سليمان الشايع
جامعة الملك سعود – مناهج وطرق تدريس

Dr. Nasser Mansour
University of Exeter. UK –  Education

أ.د. محمد بن مترك القحطاني
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – علم النفس

أ.د. علي مهدي كاظم
جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان - قياس وتقويم

أ.د. ناصر بن علي العجمي
جامعة الملك سعود – التقييم والتشخيص السلوكي

أ.د. حمود بن فهد القشعان
جامعة الكويت –  الخدمة االجتماعية

Prof. Medhat H. Rahim
Lakehead University – CANADA

Faculty of Education

أ.د. رقية طه جابر العلواني
جامعة البحرين – الدراسات اإلسالمية

أ.د. سعيد يقطين
جامعة محمد الخامس- سرديات اللغة العربية

Prof. François Villeneuve
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Professor of archeology

أ. د. سعد بن عبد الرحمن البازعي
جامعة الملك سعود-األدب اإلنجليزي

أ.د.محمد شحات الخطيب
جامعة طيبة -فلسفة التربية
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 رقماسم البحثم
الصفحة

1

ــن  ــطام ب ــر س ــة األمي ــة بجامع ــة التربي ــاب كلي ــن ط ــتوى تمّك مس
عبدالعزيــز مــن مهــارات االســتماع الناقــد. 

.................................................................... د. عبداهلل بن محمد السبيعي       
11-29

2

رؤيــة مقترحــة لتطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة بالمــدارس الثانويــة 
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مستوى تمّكن طاب كلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من 
مهارات االستماع الناقد

املستخلص:
هــدف البحــث احلــايل للتعــّرف علــى مســتوى طــالب وطالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز يف مهــارات   
االســتماع الناقــد؛ ولتحقيــق هــدف البحــث، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وأداة االختبــار القبلــي والبعــدي بعــد حتكيمــه والتأكــد مــن 
صدقــه وثباتــه، وقــد اختــريت عينــة البحــث مــن جمتمــع البحــث البالــغ )244( طالبًــا و)439( طالبــًة، وجمموعهــم )683( طالبــاً وطالبــًة 
وتكونــت العينــة مــن: )47( طالبــاً و)49( طالبــة مــن كليــة الرتبيــة املســتوى الســادس، ومبعاجلــة البيــاانت وتفســريها؛ توصــل الباحــث إىل نتائــج 

مــن أمههــا:
متّكن طالب وطالبات كلية الرتبية من مهارات االســتماع الناقد بدرجة متوســطة بلغ متوســطهما احلســايب )1.02( يف جمموع   
درجــات مهــارات االســتماع الناقــد، ووجــود ضعــف لطــالب كليــة الرتبيــة يف مهــاريت: التحليــل الســمعي، والتقييــم الســمعي مــن مهــارات 
االســتماع الناقــد، ووجــود ضعــف لطالبــات كليــة الرتبيــة يف مهــارة التقييــم الســمعي فقــط مــن مهــارات االســتماع الناقــد، ويف ضــوء النتائــج 

الســابقة قــّدم الباحــث عــدًدا مــن التوصيــات واملقرتحــات البحثيــة.

الكلمات املفتاحية: مهارات االستماع الناقد. 
Abstract
	 The	current	study	aims	at	identifying	the	level	of	critical	listening	skills	of	male	and	female	
students	of	faculty	of	education	at	Prince	Sattam	Bin	Abdul-Aziz	University.	In	accordance	with	the	
objectives	of	the	study,	the	descriptive	approach	was	adopted.	Tools	of	the	study	included		a	pre-post	
test.	The	researcher	established	the	validity	and	the	reliability	of	the	suggested	tool.	Forty-seven	male	
students	and	forty-nine	female	students,	from	level	six,	participated	in	the	study.	The	sample	of	the	
study	was	chosen	from	the	research	population	that	 includes	(244)	male	students	and	(439)	female	
students.	Analyzing	and	 interpreting	 the	 results	 revealed	 the	 following	 important	 conclusions:
	 Male	and	female	students	of	faculty	of	Education	displayed	a	moderate	level	in	critical	liste-
ning	 skills	 with	 an	 average	 score	 of	 (1.02)	 in	 the	 total	 score	 of	 the	 critical	 listening	 skills	 test.
	 The	weakness	of	 the	male	students	of	 faculty	of	education	 in	 two	critical	 listening	 skills:	
analyzing	 and	 assessing	 listening.		
	 The	weakness	of	female	students	of	the	Faculty	of	Education	in	the	skill	of	assessing	liste-
ning. 
								In	light	of	the	previous	results,	the	researcher	offered	a	number	of	recommendations	and	sugges-
tions	 for	 further	 studies.

Key Words:	Critical	Listening	skills.
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متهيد:
مــن  الطالــب  متكــن  إىل  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يهــدف 
والقــراءة،  والتحــدث،  االســتماع،  األساســية:  اللغــة  مهــارات 
والكتابــة، ومســاعدته علــى ممارســاهتا يف حياتــه اليوميــة، والتــدرج يف 
تنميــة هــذه املهــارات يف املراحــل التعليميــة املختلفــة يتيــح للطالــب 
فرصــة تعّلمهــا، والتــدّرب عليهــا وممارســتها، واالســتماع أول مهــارة 
لغويــة يكتســبها اإلنســان، ويعتمــد عليهــا يف اكتســاب بقيــة املهــارات 
مســتمًعا  وفتــه  معظــم  يقضــي  اإلنســان  إّن  بــل  األخــرى،  اللغويــة 
فهــو يســمع أكثــر ممــا يقــرأ، أو يتكلــم، أو يكتــب. وترتبــط حاســة 
الســمع لــدى اإلنســان بتعلــم الــكالم، وهــي احلاســة املهمــة لتطــور 
املــدركات العقليــة والفكريــة ومنوهــا، وإذا فقــد الطفــل حاســة الســمع 
بعــد الــوالدة؛ فقــد معهــا القــدرة علــى نطــق الــكالم )عبداهلــادي وأبــو 

.)156 :2003 والســندي،  حشــيش 
واالســتماع شــرط أساســي للنمــو اللغــوي لــدى الطفــل 
الصــوت  بــن  الربــط  طريــق  عــن  اللغويــة  ثروتــه  يكتســب  حيــث 
تتوقــف علــى  الــكالم  فالقــدرة علــى  والصــورة، والصــوت واحلركــة، 
القــدرة علــى االســتماع مــع الفهــم، وكذلــك األمــر يف القــدرة علــى 
القــراءة والكتابــة، ولكــي يكــون الطالــب قــادراً علــى إدراك الكلمــات 
واجلمــل والعبــارات املطبوعــة بطريقــة أفضــل، ينبغــي أن يكــون قــد 
اســتمع إليهــا منطوقــة بطريقــة صحيحــة مــن قبــل، فالفهــم يف القــراءة 
يعتمــد علــى فهــم القــارئ للغــة الــكالم، وفهــم الطالــب للعالقــات بــن 
الكلمــات يف اللغــة جيعلــه أكثــر حساســية هلــذه األشــياء نفســها يف 
اللغــة املكتوبــة )مدكــور، 2008: 128(؛ ويف املراحــل التعليميــة 
الالحقــة أيخــذ االســتماع حنــو نصــف الوقــت املخصــص للدراســة 
– تقريبــًا- يف املــدارس الثانويــة ومــا دوهنــا، فاملوقــف التعليمــي يف 
االســتماع  علــى  كبــرياً  اعتمــاداً  يعتمــد  واملناقشــة وغريهــا  احملاضــرة 
الواعــي الناقــد، ومهمــا عــال شــأن الوســائل التعليميــة، ومهمــا كثــرت 
الوســائل التكنولوجيــة يف العمليــة التعليميــة مرئيــة كانــت أو تطبيقيــة؛ 
فــإن االســتماع يلعــب أهــم األدوار يف عمليــة التعّلــم يف أكثــر البــالد 

تقدمــاً وتقنيــة )عاشــور واحلوامــدة، 2007: 96-97(. 
ويواجــه كثــري مــن النــاس صعــوابت كبــرية يف العالقــات 
الشــخصية بينهــم، والــي تتكــرر مــراراً وتكــراراً؛ بســبب االفتقــار إىل 
أّن  نشــعر  حينمــا  املشــكالت  فتنشــأ  لآلخريــن،  اجليــد  االســتماع 
اجليــد  اســتماعك  أن  كمــا  ابهتمــام،  لنــا  يســتمعون  ال  اآلخريــن 
لآلخريــن يؤكــد مــدى اهتمامــك وتقديــرك هلــم حيــث ســيقدرونك 
قويــة  عالقــات  أنشــاء  يف  اجليــد  االســتماع  ويســاعد  وحيرتمونــك، 

ومتوازنــة مــع األشــخاص كافــة الذيــن نقابلهــم يف حياتنــا.
ويعــدُّ االســتماع الناقــد مســتوًى متقدًمــا مــن مســتوايت 
اســتيعاب املســموع الــي تتخــذ شــكاًل هرميًــا، إذ يعتمــد االســتيعاب 
يف املســتوايت العليــا علــى جنــاح املســتمع يف اســتيعاب ملســتوايت 
الدنيــا، ويتضمــن ممارســة العمليــات العقليــة العليــا كالفهــم، والتفســري، 
بشــأن  أحــكام  وإصــدار  والتقــومي،  واملقارنــة،  والربــط،  والتحليــل، 

املســموع، وقبوهلــا أو رفضهــا )أبــو ســرحان، 2014: 446(.
الناقــد حتديــًدا يف  واالســتماع  االســتماع  أمهيــة  وتــزداد 
الوقــت احلاضــر نتيجــة كثــرة وســائل اإلعــالم االتصــال احلديثــة ومــا 
لــدى  واالجتاهــات  األفــكار  تغيــري  وحماولــة  تزييــف  مــن  يكتنفهــا 
مجهورهــا، وهــذا يتطلــب مــن اإلنســان أن يكــون واعيًــا ومســتمًعا 
جيًدا ملا ينشر خالهلا لغربلتها وفرزها وتنقيتها من األفكار املضللة، 
فإنســان هــذا العصــر يعيــش يف عــامل مشــبع ابملــواد اإلعالميــة، تتميــز 
املختلفــة.   اإلعــالم  وســائل  يف  الكبــري،  والتنــوع  اهلائــل،  ابلتعــدد 
واتســعت دائــرة اإلعــالم يف هــذا العصــر، وأصبحــت تشــمل أنواعــاً 
عديــدة وخمتلفــة مــن وســائل اإلعــالم، املرئيــة واملســموعة واملقــروءة، 
وهــذه الوســائل تؤثــر فينــا أتثــريات ســلبية أو إجيابيــة، ســواًء شــعران 
بذلــك أم مل نشــعر، فــال أحــد حمّصــن مــن أتثــري وســائل اإلعــالم، 
حــى الشــخص الــذي ال يتعــرض لوســائل اإلعــالم فإنــه يتأثــر بدرجــة 
مــا، مــن خــالل زمالئــه وأقرانــه والوســط االجتماعــي الــذي يعيــش فيــه 
وأصبــح احلمــل كبــريًا علــى املســتمع لتمييــز مــا يســتمع إليــه وحيكــم 

عليــه وال يكــون اتبًعــا لــكل مــا يســتمع إليــه دون متحيــص.
ويُعتــرب اإلعــالم املوّجــه الرئيــس لعقــول النــاس وتوجهاهتــم 
يف وقتنــا احلــايل، فهــم حماطــون بوســائله مــن كل اجلهــات ويف كل 
األمكنــة، وذلــك ابتــداًء مــن الوســائل املكتوبــة واملســموعة كاإلذاعــة 
ُمتاحــة  أصبحــت  الــي  املختلفــة  اإللكرتونيّــة  واملواقــع  والتلفزيــون، 
بفضــل انتشــار اإلنرتنــت والتقــدم التكنولوجــي اهلائــل، ونظــراً لتأثــريه 
الفكريّــة، والسياســّية،  النــاس  اجتاهــات  تغيــري وصنــع  علــى  الكبــري 
ــا علــى  ــة الــي تشــكل الــرأي العــام يف احملصلــة كان واجًب واالجتماعّي
القــدرة  وإكســاهبم  األفــكار  هــذه  مــن  أبنائــه  حتصــن  جمتمــع  كل 
علــى مهــارات االســتماع الناقــد الــذي ميكنهــم مــن احلكــم علــى مــا 
يســتمعون إليــه وفــق مهــارات علميــة جتعلهــم أكثــر قــدرة علــى التمييــز 
والفحص واحلكم واالســتقالل الذايت، ويســتطيع املســتمع عن طريق 
االســتماع الناقــد أن يــدرك ويفســر الــكالم الــذي اســتمع إليــه ومييــز 
بــن أفــكاره الصحيحــة واخلاطئــة ويقيــم وحيلــل مــا اســتمع إليــه مــن 

موضوعــات خمتلفــة.
والطالــب يف املرحلــة اجلامعيــة أحــوج مــا يكــون للتّمكــن 
الناقــد  االســتماع  ومهــارات  عــام  بشــكل  االســتماع  مهــارات  مــن 
قــد حتّصــل علــى مهــارات مناســبة يف  بشــكل أخــص؛ نظــرًا ألنّــه 
االســتماع ســواء مــا يتعلــق مبهــارات الفهــم واالســتنتاج أو التفســري 
النقــد والتقييــم، وألنّــه يعتمــد كثــريًا يف دراســته علــى  والتحليــل أو 
االســتماع إىل احملاضــرات والنــدوات واملؤمتــرات العلميــة، فــكان أحــوج 
مــا يكــون إىل التمّكــن مــن االســتماع الناقــد وممارســة مهاراتــه بشــكل 
يومــي. فهــل فعــاًل الطالــب يف املرحلــة اجلامعيــة متمكــن مــن مهــارات 
اكتشــافه،  إىل  احلــايل  البحــث  يســعى  مــا  هــذا  الناقــد؟  االســتماع 
حيــث تظهــر مشــكلة ضعــف طــالب املرحلــة اجلامعيــة يف مهــارات 
االســتماع الناقــد كمــا أشــارت لذلــك عديــد مــن الدراســات الــي 
اكــدت أّن االســتماع الناقــد مل يلــق أيًضــا االهتمــام الــالزم والتخطيــط 
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الفعــال وُأمهــل تدريســه للمراحــل التعليميــة العليــا رغــم أمهيتــه مثــل: 
دراسة سيد )Sayed, 2005(، دراسة مسرتحيي )2006( ودراسة 
عبدالرحيــم والكنــدري )2011( وأشــارت بعــض الدراســات أيًضــا 
إىل ضعــف اهتمــام املعلمــن بتدريــس مهــارة االســتماع مثــل: دراســة 
حســن وحســن )2001(. لــذا فــإّن البحــث احلــايل حيــاول التعــرف 
علــى مســتوى متّكــن طــالب املرحلــة اجلامعيــة مــن مهــارات االســتماع 

الناقــد ويهــدف لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــايل:
 مــا مــدى متّكــن طــاب املرحلــة اجلامعيــة مــن مهارات 

االســتماع الناقد؟ ويتفرع عنه األســئلة التالية: 
1-ما مهارات االستماع الناقد املناسبة لطالب املرحلة اجلامعية؟

2-مــا مــدى متكــن طــالب كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــري ســطام مــن 
مهــارات االســتماع الناقــد؟

3-مــا مــدى متكــن طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــري ســطام مــن 
مهــارات االســتماع الناقــد؟

مــن مهــارات  الطــالب اجلامعيــن  4-هــل خيتلــف مســتوى متّكــن 
جنســهم؟ ابختــالف  الناقــد  االســتماع 

أهداف الدراسة: يهدف البحث إىل:
الرتبيــة  لطــالب كليــة  املناســبة  الناقــد  االســتماع  مهــارات  -حتديــد 

ســطام. األمــري  جبامعــة 
-التعــرف علــى مــدى متّكــن طــالب وطالبــات كليــة الرتبيــة ملهــارات 

االســتماع الناقــد.
-التعــرف علــى الفــروق يف مســتوى متّكــن طــالب وطالبــات كليــة 
الرتبيــة جبامعــة األمــري ســطام مــن مهــارات االســتماع الناقــد بنــاًء 

علــى اختــالف جنســهم.  
أمهية الدراسة: تتبن أمهية البحث فيما يلي:

لطــالب  املناســبة  الناقــد  قائمــة أبهــم مهــارات االســتماع  -حتديــد 
املقــررات  أتليــف  عنــد  منهــا  اإلفــادة  ميكــن  اجلامعيــة  املرحلــة 

وتطويرهــا. وتقوميهــا  للمرحلــة  الدراســية 
-التعــّرف علــى مســتوى متّكــن الطــالب والطالبــات اجلامعيــن مــن 

مهــارات االســتماع الناقــد. 
-حتديــد مهــارات االســتماع الناقــد الــي يظهــر فيهــا ضعــف الطــالب 
والطالبــات متهيــًد إلجــراء حبــوث تتنــاول املعاجلــة وتقــدمي احللــول.

مهــارات  تنميــة  جوانــب  تتنــاول  وحبــوث  لدراســات  -التمهيــد 
اجلامعيــة.  املرحلــة  طــالب  لــدى  الناقــد  االســتماع 

حدود الدراسة:
البحــث علــى مهــارات االســتماع  -احلــدود املوضوعيــة: يقتصــر 

الناقــد احملــددة يف القائمــة النهائيــة. 
-احلــدود الزمنيــة: طبــق البحــث خــالل الفصــل الدراســي األول مــن 

العام الدراســي 1440. 

-احلــدود املكانيــة: يقتصــر البحــث علــى طــالب وطالبــات كليــة 
الرتبيــة جبامعــة ســطام بــن عبدالعزيــز.

مصطلحات الدراسة:
يــرى روبــن )152	2006:	Rubbin, ( »أّن  االســتماع الناقــد: 
االســتماع الناقــد عبــارة عــن احلصــول علــى املعــى، وإعمــال التفكــري 
فيمــا وراء املســموع؛ إلدراك املعــاين اخلفيــة عنــد املتحــدث وكشــفها 

وتفســريها، حــى وإن كان املتحــدث نفســه ال يعلــم هبــا«.
ويعّرفــه طعيمــة )2006: 68( أبنّــه: »عمليــة يعطــي 
فيــه املســتمع انتباًهــا وتركيــزًا وإصغــاء للمــادة املســموعة هبــدف فهمهــا 
وتفســريها وحتليلهــا ونقدهــا وتقوميهــا يف ضــوء خرباتــه وفًقــا ملعايــري 

موضوعيــة«.
أبنّــه  إجرائيًــا:  الناقــد  االســتماع  الباحــث  ويعــرف   
عمليــة تتطلــب التمييــز والتحليــل واالســتنتاج والربــط والنقــد والتقــومي 
للمســموع يف ضــوء معايــري حمــددة، ويقــاس ابلدرجــات الــي حيصــل 
عليهــا الطالــب يف اختبــار مهــارات االســتماع الناقــد املســتخدم يف 

البحــث.
اخلطوات اإلجرائية للدراسة:

أواًل: بنــاء قائمــة مبهــارات االســتماع الناقــد املناســبة لطــالب املرحلــة 
واألدب  الســابقة،  للدراســات  الرجــوع  خــالل  مــن  اجلامعيــة 
إىل  ابإلضافــة  ومهاراتــه،  الناقــد  ابالســتماع  املتعلــق  النظــري 
اإلطــار النظــري للبحــث احلــايل، مثّ التحقــق مــن صــدق هــذه 
اللغــة  يف  املتخصصــن  مــن  جمموعــة  علــى  بعرضهــا  القائمــة؛ 
العربيــة للتأكــد مــن مناســبتها لطــالب املرحلــة اجلامعيــة وجــودة 

وداللتهــا. صياغتهــا، 
اثنيًــا: إعــداد اختبــار االســتماع الناقــد، مثّ إعــداده، وتطبيقــه وفــق 

التاليــة: اخلطــوات 
طريــق  عــن  وذلــك  الناقــد؛  االســتماع  اختبــار  نــص  1-إعــداد 
اختيــار أحــد موضوعــات املقــرر بكليــة الرتبيــة، والتحقــق مــن 
صــدق حمتــواه العلمــي ودقتــه اللغويــة بعرضــه علــى جمموعــة مــن 

احملكمــن.
2-تطبيق اختبار االستماع الناقد على عينة البحث.

3-تصحيــح االختبــار وفــق مقيــاس التصحيــح، وتفريــغ الدرجــات 
ورصدهــا؛ متهيــًدا ملعاجلتهــا إحصائيًــا.

اثلثًا: إجراء العمليات اإلحصائية الالزمة للبياانت.
رابًعا: عرض النتائج، ومناقشتها، وتفسريها.

اإلطار النظري:
االستماع الناقد -أمهيته، ومهاراته:

يتنــاول الباحــث يف اإلطــار النظــري للبحــث االســتماع 
الناقــد والتفكــري الناقــد، ومفهــوم االســتماع الناقــد، وأمهيتــه للطالــب 
اجلامعــي حتديــًدا، ومهاراتــه؛ وذلــك هبــدف الرتكيــز علــى اجلوانــب 
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مهــارات  حتديــد  يف  عليهــا  لالعتمــاد  الناقــد؛  لالســتماع  النظريــة 
االســتماع الناقــد املناســبة لطــالب كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــري ســطام 
بــن عبدالعزيــز، والتعــرف علــى مســتوى طــالب وكليــة الرتبيــة وطالباهتــا 
يف مهــارات االســتماع الناقــد، وبنــاء اختبــارًا مناســًبا للكشــف عــن 

مســتوى الطــالب يف أداء هــذه املهــارات.
الناقــد  االســتماع  يعــُد  الناقــد:  والتفكــر  الناقــد  1-االســتماع 
تفكــريًا انقــًدا فيمــا ُيســتَمع إليــه، فاملســتمع عندمــا يفكــر تفكــريًا 
انقــًدا ميــارس مهــارات التفكــري الناقــد ذاهتــا، ويعتقــد جــون ديــوي 
الناقــد تكفــري أتملــي )ديــوي، 1964(، ويعّرفــه  التفكــري  أّن 
انيــس أبنّــه تفكــري عقــالين أتملــي يركــز علــى اختــاذ القــرار فيمــا 
ينبغــي عملــه )1990	Ennis,( وميثــل  مــا  اعتقــاده أو  جيــب 
التفكــري الناقــد أحــد مهــارات التفكــري العليــا الــي تعــى بتقــومي 
مبهــارات  للقيــام  الــذايت  التنظيــم  علــى  الفــرد  وقــدرة  احلجــج، 

التقــومي، والتحليــل، واالســتنتاج.
 Facione,( فاشــيون  يــرى  حتليلــي  منظــار  ومــن 
2006): »أّن التفكــري الناقــد يتكــون مــن مهــارات معرفيــة ونزعــات 
ملمارســته، وبذلــك فهــو يهتــم إبصــدار أحــكام إذ يعــرف أبنـّـه تفكــري 
قصــدي يهــدف إىل الربهنــة علــى نقطــة معينــة أو الوصــول إىل حــل 
مشــكلة مــا، أو إىل أتويــل املعــى لشــيء مــا«. وهــذا كلــه ينطبــق علــى 
االســتماع الناقــد فاالســتماع الناقــد تفكــري انقــد يف املســموع يتضمــن 
مهــارات التفكــري الناقــد ويهــدف إىل مــا يهــدف إليــه التفكــري مــن 

الناقــد.
مــن  ســنتن  مــدار  علــى  اخلــرباء  هيئــة  توصلــت  وقــد   
البحــث إىل تعريــف شــامل ملفهــوم التفكــري الناقــد علــى النحــو اآليت 

:(Facione,	 2006(

حنــن نفهــم التفكــري الناقــد علــى أنــه حكــم منظــم ذاتيــاً 
يهــدف إىل التفســري، والتحليــل والتقييــم، واالســتنتاج، وإىل جانــب 
والرباهــن،  ابألدلــة  املتعلقــة  االعتبــارات  بشــرح  يهتــم  فإنــه  ذلــك 
واملفاهيــم، والطــرق واملقاييــس والــي يســتند إليهــا احلكــم الــذي مت 
لالســتقصاء،  أساســية  أداة  الناقــد  التفكــري  ويعــد  إليــه.  التوصــل 
وضمــن هــذا املفهــوم فــإن التفكــري الناقــد يعــد قــوة حتريريــة يف جمــال 

الرتبيــة، ومصــدراً غنيــاً يف حيــاة املــرء الشــخصية. 
يكــون املفكــر الناقــد يف الغالــب شــخصاً حمبــاً للمعرفــة، 
ويتمتــع بســعة االطــالع، ويســتند ويثــق ابملنطــق، ويتصــف ابملرونــة، 
وســعة األفــق، ولديــه الرغبــة يف إعــادة النظــر، واضــح الرؤيــة للقضــااي 
املطروحــة عليــه، يلتــزم ابلنظــام يف معاجلــة املســائل والقضــااي املتعــددة، 
الصلــة ابملوضــوع  املعلومــات ذات  البحــث عــن  ويبــذل جهــداً يف 
املطــروح للبحــث، ويتبــع املنطــق يف اختيــار املعايــري، ويبــدي تركيــزاً 
عاليــاً يف عمليــة االســتقصاء، إذ يكــون مثابــراً يف عمليــة البحــث عــن 

نتائــج دقيقــة مبــا تســمح بــه ظــروف البحــث. 
2- االســتماع الناقــد: مفهومــه، وأمهيتــه :يعــّد االســتماع الناقــد 
أهــم أنــواع االســتماع؛ ملــا يظهــر فيــه مــن وعــي املســتمع، وقدرتــه 
علــى فهــم املســموع؛ فاملســتمع ال يســتطيع إصــدار األحــكام، 

ونقــد املســموع إال إذا امتلــك مهــارات عاليــة مــن االســتماع 
)طاهــر، 2010(، ويعّرفــه ربــون )2006	Rubbin,(: «أنّــه 
املســموع؛  يف  التفكــري  وإعمــال  املعــى،  حصــول  عــن  عبــارة 
وتفســريها«  وكشــفها  املتحــدث،  عــن  اخلفيــة  املعــاين  إلدراك 
بينمــا يعرفــه أبــو ســرحان )2014( أنّــه: »مســتوى متقــدم مــن 
إذ  تتخــذ شــكاًل هرميًــا؛  الــي  املســموع  اســتيعاب  مســتوايت 
يعتمــد االســتيعاب يف املســتوايت العليــا علــى جنــاح املســتمع 
يف اســتيعاب املســتوايت الدنيــا«، ومجلــة القــول أّن االســتماع 
الناقــد يتطلــب اإلنصــات والرتكيــز، وممارســة عمليــات عقليــة 
عليــا، كالفهــم والتفســري، والربــط، والتحليــل، واملقارنــة، وإصــدار 
أحكام بشــأن املســموع أتييًدا أو رفًضا، وتتجلى قدرة املســتمع 
الناقــد يف تفنيــد اآلراء وإصــدار األحــكام علــى مــا يســمع، مــربرًا 
التأييــد أو املعارضــة ذاكــرًا االجيابيــات والســلبيات علــى أســاس 
علمــي موضوعــي وهــذا النــوع مــن االســتماع حيتــاج إىل قــدر 
كبــري مــن الفهــم، والتحليــل، والتفســري، واملوازنــة، والربــط بــن 
املســموع وخرباتــه الشــخصية مــع اســتخدام االســتدالل املنطقــي 

يف فهــم املســموع .
ولالســتماع الناقــد أمهيــة كــربى يف احليــاة والتعليــم بشــكل 
للمســموع؛ هبــدف  انتباًهــا وتركيــزًا  املســتمع  يعطــي  خــاص حيــث 
فهمــه، وتفســري، وحتليلــه، ونقــده وتقوميــه يف ضــوء خرباتــه، وتــرى 
حواس )2010: 96(، وأبو ســرحان )2014: 445(، واحلريب 

)216: 287( أّن لالســتماع الناقــد أمهيــة تتمثــل يف اآليت:
طريــق  عــن  بفاعليــة  املعلومــات  اســتخدام  علــى  املتعلــم  -يســاعد 
ربطهــا خبرباتــه ومعارفــه الســابقة، ونقــده، وتفســريه، واحلصــول 
علــى معــارف جديــدة يتــّم توظيفهــا يف الوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام منطقيــة.
-زايدة التحصيــل الدراســي مــن خــالل التعمــق يف الرتكيــز واالنتبــاه 

وفهــم الــدروس بدرجــة عاليــة.
-تنميــة املهــارات اللغويــة األخــرى كالتحــدث، والقــراءة، والكتابــة؛ 

ألهّنــا مرتبطــة ابالســتماع.
-االســتماع الناقــد ميكــن الفــرد مــن فهــم اآلخريــن واحــرتام رأيهــم، 
البنــاء  النقــاش  القــدرة علــى  الثقــة ابلنفــس، ومينــح  ويزيــد مــن 

اهلــادف.
-لــه دور كبــري يف توليــد املعــاين وإعــادة صياغتهــا وإبــداء الــرأي فيمــا 

يســاعد علــى جتــدد املعرفــة.
-حيفز عمليات التفكري وينميها بطرق علمية.

توســيع  خــالل  مــن  االجتماعــي  التكيــف  حتقيــق  علــى  -يســاعد 
الــي  والعوائــق  وقضــاايه  وجمتمعــه،  ذاتــه  لفهــم  الفــرد؛  مــدارك 

منهــا. التخلــص  وكيفيــة  تواجهــه 
وتعظــم أمهيــة االســتماع الناقــد يف هــذا العصــر عصــر 
والتقنيــات  التواصــل  االنرتنــت ووســائل  املعــريف، وعصــر  االنفجــار 
احلديثــة الــي تســتهدف الفــرد واجملتمعــات ابلدعايــة والتأثــري واخلرافــة 
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والتدليــس واإلشــاعة فتحتــاج إىل مســتمع انقــد ومفكــر واٍع يســتطيع 
أن يتعامــل مــع ســيل املعلومــات واألخبــار وميحصهــا، كمــا يظهــر 
االســتماع  مهــارات  يف  املتعلمــن  بضعــف  التعليــم  يف  القصــور 
واالســتماع الناقــد علــى وجــه اخلصــوص ممــا جيعــل تعلّــم االســتماع 
التعليــم  الناقــد يف  الناقــد ضــرورة ملحــة، وتزيــد احلاجــة لالســتماع 
اجلامعــي حيــث يقضــي الطالــب اجلامعــي وقًتــا طويــاًل يف االســتماع 
إىل احملاضــرات، ومتكنــه مــن مهــارات االســتماع الناقــد جتعلــه أكثــر 
األفــكار  بــن  والتمييــز  واحلقائــق،  اآلراء  بــن  التفريــق  علــى  قــدرة 
الرئيســة والثانويــة، والقــدرة علــى املناقشــة، وتلخيــص احملاضــرة، ويف 
العمــوم فــإّن ضعــف الطالــب اجلامعــي يف مهــارات االســتماع الناقــد 

ســبب مــن أســباب ضعــف التحصيــل لديــه. 
الدراســات  مــن  عديــد  تناولــت  الناقــد:  االســتماع  3-مهــارات 
العمريــة  املرحلــة  علــى  بنــاًء  بطــرق خمتلفــة  االســتماع  مهــارات 
علــى  الدراســات  هــذه  واتفقــت  ومســتواه  االســتماع  نــوع  أو 
أّن االســتماع الناقــد يشــمل عــدًدا مــن املهــارات، وابلنظــر يف 
مــن أشــهرها تصنيــف  الناقــد جنــد  التفكــري  تصنيــف مهــارات 

التاليــة:  املهــارات  إىل  نصفاهــا  اللذيــن  وجليســر  واطســون 
- التعــّرف علــى االفرتاضــات: ويشــري إىل قــدرة املســتمع إىل التمييــز 
بــن درجــة الصــدق، والتمييــز بــن احلقيقــة والــرأي، والغــرض مــن 

املعلومــات املعطــاة.
القــدرة علــى حتديــد املشــكلة، والتعــرف علــى  التفســري: ويعــي   -
التفســريات املنطقيــة، وتقريــر مــا إذا كانــت التعميمــات والنتائــج 

املبنيــة علــى معلومــات معينــة مقبولــة أم ال.
-االســتنباط: ويشــري إىل قــدرة املســتمع علــى حتديــد النتائــج املرتتبــة 

علــى مقدمــات أو معلومــات ســابقة.
-االســتنتاج: ويشــري إىل قــدرة املســتمع علــى اســتخالص نتيجــة مــن 
حقائــق معينــة مالحظــًة أو مفرتضــًة، ويكــون لديــه القــدرة علــى 

إدراك صحــة النتيجــة أو خطئهــا يف ضــوء احلقائــق املعطــاة.
-تقــومي احلجــج: ويعــي قــدرة املســتمع علــى تقــومي الفكــرة وقبوهلــا أو 
رفضهــا، والتمييــز بــن املصــادر األساســية والثانويــة، واحلجــج 
القويــة والضعيفــة، وإصــدار احلكــم علــى مــدى كفايــة املعلومــات 
)مرعي ونوفل، 2007(. أّما )قطامي، 2007( فقد تضمن 

التفكــري الناقــد لديــه 12 مهــارة هــي:
1.القدرة على حتديد املشكالت واملسائل املركزية. 

2.متييز أوجه الشبه وأوجه االختالف. 
3.حتديد املعلومات املتعلقة ابملوضوع.

4.صياغة األسئلة الي تسهم يف فهم أعمق للمشكلة.
املالحظــات  نوعيــة  علــى  للحكــم  معيــار  تقــدمي  علــى  5.القــدرة 

واالســتنتاجات.
6.القــدرة علــى حتديــد مــا إذا كانــت العبــارات مرتبطــة مًعــا ومــع 

العــام. الســياق 
الــي مل تظهــر  البديهيــة واألفــكار  القضــااي  7.القــدرة علــى حتديــد 

والدليــل. الربهــان  يف  بصراحــة 
8.متييز الصيغ املتكررة.

9.القدرة على حتديد مصداقية املصادر.
10.متييز االجتاهات والتصورات املختلفة لوضع معن.

11.حتديد قدرة البياانت وكفايتها ونوعيتها يف معاجلة املوضوع.
جمموعــة  أو  موقــف  مــن  احملتملــة  أو  املمكنــة  ابلنتائــج  12.التنبــؤ 

مواقــف.
Udall & Dan-(  ويصنــف الباحثــان أودل ودانيالــز

iels( كمــا أشــار )جــروان، 1999: 16( مهــارات التفكــري الناقــد 
ويــرى  والتقــومي،  واالســتنباط،  االســتقراء،  هــي:  فئــات  ثــالث  يف 
فاشــيون )2006( أّن التفكــري الناقــد يتكــون مــن مهــارات معرفيــة، 

هــي:
- التفســري: ويشــمل مهــارات فرعيــة مثــل: التصنيــف، واســتخراج 

وتوضيحــه. املعــى، 
 -التحليــل: ويشــمل مهــارات فرعيــة مثــل: فحــص األفــكار، وحتديــد 

احلجــج، وحتليلها.
وتقييــم  االدعــاءات،  تقديــر  مثــل:  مهــارات  ويشــمل  -التقــومي: 

احلجــج.
البدائــل،  عــن  البحــث  مثــل:  مهــارات  ويشــمل  االســتنتاج:   -

االســتنتاجات. إىل  والوصــول 
- الشــرح: ويشــمل مهــارات مثــل: إقــرار النتائــج، وتربيــر االجــراءات، 

وتقــدمي احلجج.
- التنظيم الذايت: ويقصد به قدرة املســتمع على التســاؤل، والتأكد 
مــن املصداقيــة وتنظيــم األفــكار والنتائــج، ومــن مهاراتــه الفرعيــة: 

فحــص الــذات، وتصحيــح الــذات.
قــام  الناقــد  للتفكــري  دلفــي  خــرباء  تعريــف  علــى  وبنــاًء   
فاشــيون وفاشــيون )1998	Fasion,	&	Fasion( بتحديــد مخــس 

اآليت: النحــو  علــى  الناقــد  للتفكــري  مهــارات 
	:Analysis	Skill 1. مهارة التحليل

الــدالالت املقصــودة  بــه حتديــد العالقــات ذات  ويقصــد   
والصيــغ  والصفــات  واملفاهيــم  واألســئلة  العبــارات  بــن  والفعليــة 
األخرى للتعبري عن اعتقاد أو حكم أو جتربة أو معلومات أو آراء، 
وتتضمــن مهــارة التحليــل مهــارات فرعيــة إذ يعــد اخلــرباء أن فحــص 
اآلراء واكتشــاف احلجــج وحتليلهــا ضمــن مهــارات التحليــل الفرعيــة 

املهــارة.  هــذه  وتضمنــت 
:Induction	Skill 2. مهارة االستقراء

النتائــج مرتبطــة بصــدق  ويقصــد هبــذه املهــارة أن صحــة   
العلميــة  اإلثبــااتت  املهــارة  هــذه  علــى  األمثلــة  ومــن  املقدمــات، 
والتجــارب، وتعــد اإلحصــاءات االســتقرائية اســتقراًء حــى لــو كان 
هــذا االســتقراء مبــي علــى تنبــؤ أو احتمــال، كمــا يتضمــن االســتقراء 
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إىل  الرجــوع  بعــد  الشــخص  يصدرهــا  الــي  واألحــكام  الــدالالت 
املهــارة.  هــذه  وتضمنــت  أحــداث،  أو  موقــف 

	:Inference	Skill 3. مهارة االستدالل
تشــري هــذه املهــارة إىل ممارســة جمموعــة مــن العمليــات الــي   
تعتمــد علــى توليــد احلجــج واالفرتاضــات والبحــث عــن أدلــة والتوصــل 
إىل نتائــج، والتعــرف إىل االرتباطــات والعالقــات الســببية، وتضمنــت 

هــذه املهــارة. 
	:Deductive	Skill 4. مهارة االستنتاج

الالزمــة  العناصــر  وتوفــري  حتديــد  إىل  املهــارة  هــذه  تشــري   
الســتخالص النتائــج املنطقيــة للعالقــات االســتداللية املقصــودة أو 
الفعليــة مــن بــن العبــارات أو الصفــات أو األســئلة، أو أي شــكل 
آخــر للتعبــري. كمــا يقصــد ابالســتنتاج القــدرة علــى خلــق أو تكويــن 
جــدل أو نقــاش مــن خــالل خطــوات منطقيــة، ومهــارات االســتنتاج 
الفرعيــة هــي: مهــارة فحــص الدليــل، ومهــارة ختمــن البدائــل، مهــارة 

املهــارة.  هــذه  وتضمنــت  اســتنتاجات،  إىل  التوصــل 
:Evaluation	Skill 5. مهارة التقييم

أخــرى،  تعبــريات  أيــة  أو  العبــارات  قيــاس مصداقيــة  إّن    
ســتصف فهــم وإدراك الشــخص، حيــث ســتصف جتربتــه، وحكمــه، 
واعتقاده، ورأيه، وابلتايل قياس القوة املنطقية للعالقات االستداللية 
املقصــودة أو الفعليــة مــن بــن العبــارات أو الصفــات أو األســئلة، أو 
أي شــكل آخــر للتعبــري. وتشــمل مهــارة التقييــم مهارتــن فرعيتــن 

تقييــم االدعــاءات، وتقييــم احلجــج.  مهــا، 
مــن خــالل العــرض الســابق، ورجــوع الباحــث لعــدد مــن   
الدراســات الســابقة واإلطــار النظــري للبحــث احلــايل حــدّد الباحــث 
يف  اجلامعيــة  املرحلــة  لطــالب  املناســبة  الناقــد  االســتماع  مهــارات 
املهــارات التاليــة: مهــارة التمييــز الســمعي، مهــارة التحليــل الســمعي، 
مهــارة الربــط الســمعي، مهــارة االســتنتاج الســمعي، مهــارة التقييــم 
الســمعي وإصــدار احلكــم، مفصلــًة مبــا تتضمنــه مــن مهــارات فرعيــة 

كمــا يلــي:
 Auditory Discriminatio :1-مهارة التمييز السمعي

تعي حتديد املعلومات ذات العالقة ابملوضوع، ويتطلب   
ذلــك البحــث بــن الســطور، والرجــوع إىل اإلطــار املعــريف الشــخصي 
فيمــا يتعلــق مبعــاين املفــردات، وتفســري العبــارات واألســباب، واألدلــة 
املؤيــدة منهــا واملخالفــة، واخلصائــص والعالقــات. أي يتطلــب األمــر 
يف هــذه املهــارة حتديــد مــا إذا كانــت املعلومــات أو املعــارف الــي يتــم 
احلصــول عليهــا ذات عالقــة ابملوضــوع املناقــش، ســواء كان هــذا 
الرابــط واضحــاً أو خمفيــاً، واملعلومــات الــي ترتبــط بظاهــرة مــا إمــا أن 
تكــون مــن مســبباهتا أو هــي مقدمــات هلــا، أو نتائــج ترتتــب علــى 
الظاهــرة قيــد النقــاش، أو أن املعلومــات تتصــل ابلظاهــرة ليــس علــى 
أســاس الســبب أو النتيجــة بــل علــى أســاس التزامــن والرتافــق كمــا هــو 
احلــال يف العالقــات االرتباطيــة، وهتــدف املهــارة اىل حتليــل طبيعــة 

العالقــات بــن األشــياء، مــن خــالل فحــص الصــالت والتأكــد مــن 
وجودهــا ومنطقيتهــا، ومــن منطلــق الكشــف عــن املعلومــات ذات 
الصلــة مبوضــوع النقــاش ومتييزهــا عــن املعلومــات ليســت ذات صلــة، 
وقــد تضمنــت مهــارة التمييــز الســمعي املهــارات الفرعيــة التاليــة : 
التمييــز بــن األفــكار الرئيســة والفرعيــة يف الّنــص املســموع، والتمييــز 
بــن احلقائــق واآلراء الــواردة يف الّنــص املســموع، وحتديــد مــا يتصــل 
ابلنّــص املســموع ومــا ال يتصــل بــه مــن أفــكار واســتنتاجات، والتمييــز 
الكلمــات  دالالت  بــن  والتمييــز  )اجملــاز(،  واخليــال  الواقــع  بــن 

املســموعة.
  Analysis	Skill :2-مهارة التحليل السمعي

الـــدالالت  ذات  العالقـــــات  ابلتحليـــــل حتديــد  يقـــــصد   
املقـــــصودة والفعليـــــة بـــــن العبـــــارات واألســــئلة واملفــــاهيم والــــصفات 
أو   جتربــــة  أو  حكــــم  أو  اعتقــــاد  عــــن  للتعبيــــر  األخــــرى  والــــصيغ 
إذ  فرعيـة  مهارات  التحليل  مهارة  وتتضمن  آراء،  أو  معلومات 
ضمن  وحتليلها  احلجج  واكتشاف  اآلراء،  فحــص  أن  اخلبـراء  يعد 
القــدرة  تتطلــب  عقليــة  مهــارة  فهــي  الفرعية.  التحليــل  مهارات 
املعرفــة واألشــياء والعالقــات واملواقــف إىل عناصرهــا،  علــى حتليــل 
ويوصف)املســتمع( الــذي ميتلــك القــدرة علــى التحليــل أبنــه يســتطيع 
التعــرف علــى تفاصيــل أجــزاء الشــيء، وحتليــل الــكل إىل عناصــره 

األساســية.
ويــرى زيتــون أّن التحليــل هــو قــدرة املتعلــم علــى تفكيــك 
املــادة العلميــة إىل أجزائهــا )عناصرهــا( املختلفــة، وإدراك مــا بينهــا 
إىل  املركبــات  حتليــل  يلــي:  مــا  التحليــل  ويتضمــن  عالقــات،  مــن 
مــا،  ملــادة  التنظيمــي  البنــاء  العالقــات، وحتليــل  عناصرهــا، وحتليــل 
وحتديــد أوجــه الشــبه واالختــالف، والتمييــز بــن املكــوانت املختلفــة 
ملــادة مــا )زيتــون، 2001(، ويقصــد ابلتحليــل حتديــد العالقــات 
ذات الــدالالت املقصــودة والفعليــة بــن العبــارات واألســئلة واملفاهيــم 
والصفــات والصيــغ األخــرى للتعبــري عــن اعتقــاد أو حكــم أو جتربــة 
مهــارات   )5( التحليــل  مهــارة  وتتضمــن  آراء،  أو  معلومــات  أو 
فرعيــة، هــي : التعــرف علــى العبــارات املعــربة عــن التحيــز يف النــص 
املســموع، والتعــرف علــى املغالطــات املنطقيــة يف النّــص املســموع، 
واملوازنــة بــن فكرتــن مــن حيــث األســلوب واملعــى، وحتديــد أوجــه 
الشــبه واالختــالف بــن األفــكار واآلراء يف النّــص املســموع، وتفســري 

املواقــف املســموعة يف ضــوء معلوماتــه الســابقة.    
 :Connectivity	skill 3- مهارة الربط السمعي

تعــي مهــارة الربــط بــن األفــكار مــن املهــارات الــي تؤلــف   
بــن اجلمــل يف نظــام حمكــم لفقــرات املوضــوع وجتعــل عناصرهــا أكثــر 
متاســكا وتربــط بينهــا بشــكل منطقــي يســاعد علــى إبــراز تسلســل 
املتحكــم يف  املنطــق  املوضــوع وانســجام أجزائــه، وميكــن مالحظــة 
عمليــة االنتقــال مــن فقــرة إىل أخــرى والتوقــف عنــد بعــض الوســائل 
الــي وردت يف أشــكال خمتلفــة مــن عمليــات الربــط، فالربــط املنطقــي 
يراعــي تولــد أفــكار النّــص مــن خــالل مبــادئ مثــل مبــدأ التضمــن 
)ربــط اجلــزء ابلــكل مثــال فكــرة عامــة تتحــول إىل أفــكار جزئيــة( ومبدأ 
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الســببية )أي فكــرة عبــارة عــن ســبب تــؤدي إىل فكــرة نتيجــة(، ومبــدأ 
التشــابه )التماثــل املوجــود بــن عنصريــن أو وضعيتــن(، وتضمنــت 
هــذه املهــارة )5( مهــارات فرعيــة، هــي: ربــط املقدمــات ابلنهــاايت 
يف النــص املســموع، وربــط األســباب ابلنتائــج يف النــص املســموع، 
وربــط بــن املوضــوع الرئيــس للنــص املســموع واألفــكار املتضمنــة، 
لألحــداث  تسلســل  وتكويــن  املســموع،  النــص  أجــزاء  بــن  وربــط 

وألجــزاء النــص املســموع.
 :Deductive	Skill 4-مهارة االستنتاج السمعي

تشــري هــذه املهــارة إىل حتديــد وتوفــري العناصــر الالزمــة   
الســتخالص النتائــج املنطقيــة للعالقــات االســتداللية املقصــودة أو 
الفعليــة مــن بــن العبــارات أو الصفــات أو األســئلة، أو أي شــكل 
آخــر للتعبــري. كمــا يقصــد ابالســتنتاج القــدرة علــى خلــق أو تكويــن 
جــدل أو نقــاش مــن خــالل خطــوات منطقيــة، ومهــارات االســتنتاج 
الفرعيــة هــي: مهــارة فحــص الدليــل، ومهــارة ختمــن البدائــل، مهــارة 
التوصــل إىل اســتنتاجات، ويعرفــه )اللقــاين واجلمــل، 2003( أبنــه 
عمليــة عقليــة يقــوم هبــا الفــرد حيــث ينتقــل مــن العــام إىل اخلــاص 
العموميــات إىل اخلصوصيــات  الــكل إىل اجلــزء ومــن  وينطلــق مــن 
هبدف الوصول إىل نتيجة قياًســا على القاعدة العامة أو املبدأ العام 
أي اســتخالص أحــكام خاصــة مــن األحــكام العامــة، مبعــى قــدرة 
املســتمع علــى اســتخالص النتائــج مــن معلومــات معطــاة، وتضمنــت 
هــذه املهــارة )5( مهــارات فرعيــة، هــي: اكتشــاف هــدف املتحــدث 
مــن  الرئيســة  األفــكار  واســتخالص  ودوافعــه،  املســموع  النّــص  يف 
املســموع،  النــص  املتعلقــة أبحــداث  النتائــج  النّــص، واســتنتاج إىل 
والتنبــؤ ابألحــداث املســتقبلية يف ضــوء املســموع، واســتنتاج املعــاين 

)واألفــكار( الضمنيــة يف النّــص املســموع.
:Evaluation	Skill  5-مهارة التقييم السمعي

دقيــٍق  بفحــٍص  القيــاَم  ــن  تتضمَّ تفكــرٍي  عمليــُة  النقــد   
ملوضــوٍع مــا هبــدف حتديــد َمواطــِن القــوَّة والضعــف فيــه، مــن خــالل 
حتليــل املوضــوع وتقييمــه اســتناًدا إىل معايــري تـُتَّخــذ أساًســا للنقــد أو 
الــي تشــكِّل عــادًة أســاَس  إصــدار األحــكام، وقــد تكــون املعايــرُي 
احلكــم حمــدَّدًة بوضــوٍح قبــل ممارســة النقــد، وقــد ال تكــون، ويف هــذه 
احلالــة تفهــم املعايــري ضمنًــا مــن واقــع العبــارات املســتخدمة يف نقــد 
املوضــوع. فهــو عمليــة تفكرييــة مركبــة عقالنيــة أو منطقيــة، يتــم فيهــا 
إخضــاع )فكــرة( أو أكثــر للتحقــق والتقصــي، ومجــع وإقامــة األدلــة 
والشــواهد مبوضوعيــة وجتــرد علــى مــدى صحتهــا، ومــن مثّ إصــدار 
معينــة،  قيــم  أو  معايــري  علــى  اعتمــاداً  عدمــه،  مــن  بقبوهلــا  حكــم 
املهــارة )5( مهــارات فرعيــة، هــي: تقييــم األدلــة  وتضمنــت هــذه 
الــواردة يف النّــص املســموع مــن حيــث القــوة والضعــف، وتبــي موقًفــا 
)مؤيــًدا أو معارًضــا( عمــا مســع مــع تقــدمي أســبااًب معقولــة، واحلكــم 
علــى شــخصيات النّــص وفــق معايــري مناســبة، واحلكــم علــى كفايــة 
األدلــة وصحتهــا يف إثبــات فكــرة أو رأي يف املســموع، واحلكــم علــى 

الكــذب. الصــدق أو  مدلــوالت احلديــث )املســموع( مــن 
الدراسات السابقة:

الســابقة ذات  الدراســات  مــن  الباحــث عــدًدا  يعــرض 
العالقــة مبوضــوع البحــث احلــايل )االســتماع الناقــد(؛ هبــدف التعــّرف 
أدوات  بنــاء  يف  منهــا  واالســتفادة  الدراســات  تلــك  نتائــج  علــى 
البحــث، واإلطــار النظــري للبحــث، واجلوانــب الــي تناولتهــا تلــك 

الدراســات هــي: الدراســات، وهــذه 
علــى  للتعــرف  الدراســة  هدفــت   :)2019( فخــر  1-دراســة 
فاعليــة برانمــج مقــرتح يف األنشــطة اللغويــة والتعليــم املدمــج لتحســن 
االســتماع الناقــد واخلطــاب اإلقناعــي لــدى طــالب جامعــة البحريــن. 
أهــداف  التجريــي لتحقيــق  املنهــج شــبه  الباحثــة  وقــد اســتخدمت 
الدراســة وأعــّدت الباحثــة اختباريــن حتصيلــن ومقياســن للمهــارات 
االســتماعية الناقــدة ومهــارات اخلطــاب اإلقناعــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن 30 طالبًــا وطالبــًة مــن طــالب الســنة التمهيديــة والســنة 
األوىل بكليــة املعلمــن جبامعــة البحريــن، وقــد توصلــت الدراســة إىل 
بــن درجــات  فــرق ذو داللــة إحصائيــة  أمههــا: وجــود  مــن  نتائــج 
الطــالب قبــل تطبيــق الربانمــج املقــرتح وبعــده يف االســتماع الناقــد 
ككل لصاحل التطبيق البعدي ويف كل مهارة من مهارات االستماع 

الناقــد كذلــك.
إىل  الدراســة  هــذه  هدفــت   :)2017( العظامــات  2-دراســة 
تقصــي أثــر أســلوب الســرد القصصــي يف حتســن مهــارة االســتماع 
الناقــد لــدى طــالب الصــف العاشــر، وطبقــت الدراســة علــى عينــة 
تكونــت مــن )40( طالًبــا مــن الصــف العاشــر األساســي يف الباديــة 
الشــمالية الشــرقية مبحافظــة املفــرق ابألردن اختــريوا بطريقــة قصديــة، 
أهــداف  ولتحقيــق  وضابطــة،  جتريبيــة   : جمموعتــن  إىل  وقســموا 
الدراســة قــام الباحــث ببنــاء األداة وهــي: اختبــار مهــارات االســتماع 
وأظهــرت  والتقييــم(،  واالســتدالل  واالســتنتاج  )التحليــل  الناقــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف كل مهــارة  الدراســة وجــود  نتائــج 
مــن مهــارات االســتماع الناقــد، وللمهــارات جمتمعــًة تعــزى لطريقــة 

التجريبيــة. اجملموعــة  التدريــس ولصــاحل 
فاعليــة  علــى  للتعــّرف  وهدفــت   :)2016( احلــريب  3-دراســة 
مقــرر  يف  الناقــد  االســتماع  مهــارات  تنميــة  يف  الرقميــة  القصــص 
اللغــة اإلجنليزيــة؛ ولتحقيــق أهــداف الدراســة أعــدت الباحثــة قائمــة 
مبهارات االســتماع الناقد، واختبارًا لتلك املهارات، وقصًصا رقمية، 
واختــارت عينــة مــن طالبــات الصــف الثــاين الثانــوي يف الــرايض بلــغ 
جتريبيــة، وضابطــة،  علــى جمموعتــن  موزعــة  طالبــًة   )44( عددهــا 
وتوصلــت الدراســة لنتائــج مــن أمههــا وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا 
يف  التجريبيــة  اجملموعــة  لصــاحل  الطالبــات  درجــات  متوســطات  يف 

البعــدي. االختبــار 
4- أمــا دراســة أرونــو )Arono, 2014( فقــد هدفــت إىل 
حتســن مهــارة االســتماع النقــدي لــدى املتعلمــن يف إندونيســيا مــن 
الباحــث  اتبــع  وقــد  التفاعليــة،  املتعــددة  الوســائط  توظيــف  خــالل 
املنهج شــبه التجريي، ومتثلت عينة الدراســة يف )89( طالًبا جامعًيا 
درســوا يف اجملموعــة التجريبيــة ابســتخدام الوســائط املتعــددة التفاعليــة 
و)126( طالبًــا درســوا يف اجملموعــة الضابطــة ابســتخدام الوســائط 
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الســمعية، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث االختبــار 
الوســائط  أّن  إىل  الدراســة  نتائــج  وأشــارت  واملقابلــة،  واملالحظــة 
مهــارات  حتســن  يف  فعالــة  تعليميــة  أداة  تعــد  التفاعليــة  املتعــددة 

االســتماع الناقــد.
للتعــرف  الدراســة  وهدفــت   :)2011( عبدالرحيــم  5-دراســة 
علــى االســرتاتيجية املقرتحــة لتنميــة مهــارات االســتماع الناقــد لــدى 
املنهــج  الباحثــون  الرتبيــة، واســتخدم  بكليــة  العربيــة  اللغــة  طالبــات 
شــبه التجريــي لتحقيــق أهــداف الدراســة، وصممــوا اختبــارًا لقيــاس 
مســتوى أفــراد العينــة يف مهــارات االســتماع الناقــد قبــل وبعــد تطبيــق 
النتائــج  مــن  لعــدد  الدراســة  املقرتحــة، وقــد توصلــت  االســرتاتيجية 
أمهها :وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار ويف كل مهارة 
البعــدي لالختبــار  التطبيــق  الناقــد لصــاحل  مــن مهــارات االســتماع 

وهــذا يؤكــد فعاليــة التدريــس ابســتخدام االســرتاتيجية املقرتحــة.
أثــر  علــى  التعــرف  إىل  هدفــت   :)2011( علــي  6-دراســة 
االســتماع الناقــد عنــد تدريــس القــراءة يف تنميــة التفكــري الناقــد لطلبــة 
قســم اللغــة الكرديــة، واســتخدمت الباحثــة املنهــج التجريــي بتصميــم 
جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 60 
طالبًــا وطالبــة، وأعــدت الباحثــة اختبــارًا يف التفكــري الناقــد مكــواًن 
مــن مخســة اختبــارات، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن 
أمههــا وجــود فــرق ذو داللــة إحصائيــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة الــي 

درســت وفــق أســلوب االســتماع الناقــد.
إىل حتديــد  الدراســة  هدفــت   :)2008( عبدالرمحــن  7-دراســة 
بشــعبة  للطالبــات  املناســبة  واإلبداعــي  الناقــد  االســتماع  مهــارات 
مهــارات  لتنميــة  مقــرتح  برانمــج  أثــر  وتعــرف  األطفــال،  رايض 
االســتماع الناقــد واإلبداعــي لــدى الطالبــات املعلمــات بشــعبة رايض 
األطفــال، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املنهــج 
شــبه التجريــي، وبلغــت عينــة الدراســة 40 طالبــة مــن طالبــات شــعبة 
رايض األطفــال اختــريت بطريقــة عشــوائية، وحــددت قائمــة بــــــــ 15 
الناقــد واإلبداعــي مناســبة للطالبــات املعلمــات،  مهــارة لالســتماع 
الناقــد  االســتماع  مهــارات  لتنميــة  مقرتحــاً  برانجمــاً  وصممــت 
واإلبداعــي وحكمتــه لــدى عــدد مــن املتخصصــن، كمــا صممــت 
الباحثــة اختبــارًا لقيــاس مهــارات االســتماع الناقــد واإلبداعــي، وقــد 
توصلــت الدراســة إىل نتائــج مــن أمههــا وجــود أثــر للربانمــج املقــرتح يف 

تنميــة مهــارات االســتماع الناقــد لــدى الطالبــات املعلمــات.
8-دراســة جــاد )2005(: والــي هدفــت للتعــرف علــى فعاليــة 
برانمــج مقــرتح يف تنميــة مهــارات االســتماع الناقــد لطلبــة كليــات 
الرتبيــة بســلطنة عمــان ،واســتخدم الباحــث املنهــج شــبه التجريــي 
لتحقيــق أهــداف الدراســة، وصمــم برانجمًــا مقرتحــاً لتنميــة مهــارات 
االســتماع الناقــد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 45 طالبًــا وطالبــة 
مــن طــالب شــعبة اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة، واســتخدم الباحــث 
أداة اختبــار االســتماع الناقــد، وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد قائمــة 
مهارات االستماع الناقد املناسبة لطالب املرحلة اجلامعية، وأكدت 
نتائــج الدراســة ضعــف طــالب املرحلــة اجلامعيــة )عينــة الدراســة( يف 

مهــارات االســتماع الناقــد، كمــا توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف االختبــار بشــكل عــام ويف كل مهــارة مــن 
مهــارات االســتماع الناقــد بــن التطبيــق القبلــي والبعــدي لالختبــار 

لصــاحل التطبيــق البعــدي، وهــذا يؤكــد فعاليــة الربانمــج املقــرتح. 
 التعليق على الدراسات السابقة:

مــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة ميكــن مالحظــة 
مــا يلــي:

1-هنــاك أتكيــد علمــي علــى أمهيــة مهــارات االســتماع الناقــد لــكل 
فــرد وللطالــب اجلامعــي علــى وجــه اخلصــوص، وضــرورة تعليمــه، 
وإكســاب الطــالب مهاراتــه، وإجــراء دراســات علميــة تتنــاول 
مــن  الناقــد، ويظهــر ذلــك  تتعلــق ابالســتماع  جوانــب خمتلفــة 
ومقرتحاهتــا  وتوصياهتــا،  الســابقة،  الدراســات  نتائــج  خــالل 
البحثيــة، كمــا أّن الدراســات الــي تتنــاول الواقــع كشــفت عــن 
الناقــد  االســتماع  مهــارات  عــام يف  بشــكل  الطــالب  ضعــف 
وكانــت هــذه الدراســات قليلــة فيمــا يتعلــق ابلطالــب اجلامعــي.

2-اهتمــت أكثــر الدراســات الســابقة ابلتعــّرف علــى أثــر أو فاعليــة 
برانمــج أو اســرتاتيجية يف تنميــة االســتماع الناقــد، وقليــل منهــا 
اهتــم ابلتعــرف علــى مســتوى متكــن الطــالب مــن هــذه املهــارات 
وأقــل منهــا مــا يتعلــق بتمكــن الطالــب اجلامعــي مــن مهــارات 

االســتماع الناقــد.
3-طبقــت أكثــر الدراســات الســابقة يف مراحــل التعليــم املختلفــة 
وأكثرهــا يف مراحــل التعليــم العــام، ممــا يؤكــد أمهيــة هــذه املهــارة 

وإمكانيــة تعّلمهــا يف كل املراحــل التعليميــة.
الســابقة جمموعــة مــن مهــارات االســتماع  الدراســات  4-حــددت 
والعمريــة  الدراســية  املرحلــة  ابختــالف  ختتلــف  املهمــة  الناقــد 
للطالــب، واســتفاد البحــث احلــايل مــن الدراســات الســابقة يف 

للطالــب اجلامعــي. املناســبة  املهــارات  حتديــد 
ومــع أّن البحــث احلــايل خيتلــف عــن الدراســات الســابقة   
يف هدفها وإجراءاهتا، إالّ أّن البحث أفاد منها يف جوانب متعددة، 

منهــا:
الــي  الدراســات  تعــدُّ  البحــث حيــث  الشــعور مبشــكلة  1-أتكيــد 
تناولــت حتديــد مســتوى متكــن الطــالب مــن مهــارات االســتماع 
الناقــد قليلــة، والــي تناولتهــا ابلنســبة للطالــب اجلامعــي اندرة، 

وخباصــة الدراســات العربيــة.
2-بنــاء اإلطــار النظــري للبحــث احلــايل، مــن خــالل اإلفــادة مــن 
الــي  والنتائــج  الســابقة،  الدراســات  تناولتهــا  الــي  األفــكار 

إليهــا. توصلــت 
3-بنــاء أداة البحــث احلــايل املتمثلــة يف قائمــة مهــارات االســتماع 
الدراســات  تناولــت  الناقــد حيــث  الناقــد، واختبــار االســتماع 
الســابقة تلــك املهــارات حســب املرحلــة الدراســية مــع اختــالف 

بينهــا مــن حيــث التفصيــل واإلجيــاز.
خــالل  مــن  ومناقشــتها،  احلــايل  البحــث  نتائــج  تفســري  4-دعــم 
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التأكيــد علــى نتيجــة أو مقارنتهــا بنتائــج الدراســات الســابقة 
النتائــج. هلــذه  تفســري  عــن  البحــث  وحماولــة 

منهج الدراسة واجراءاهتا:
املنهــج  الباحــث  اســتخدم  البحــث  أهــداف  لتحقيــق 
الوصفــي؛ لتفســري املعلومــات الكميــة املتوفــرة عــن مســتوى طــالب 

الناقــد. االســتماع  مهــارات  اجلامعيــة يف  املرحلــة  وطالبــات 
اخلاصــة  الرتبيــة  قســم  وطالبــات  طــالب  ميثــل  الدراســة:  جمتمــع 
للعــام  عبدالعزيــز  بــن  ســطام  األمــري  جبامعــة  الرتبيــة  بكليــة 
 244 عددهــم:  ويبلــغ  البحــث  جمتمــع  اجلامعــي1438/1439 

وطالبــًة.  طالبًــا   683 وجمموعهــم:  طالبــًة،  و439  طالبًــا 
ــا وطالبــًة منهــم 47  عينــة الدراســة: بلغــت عينــة البحــث 96 طالًب

ــًة اختــريت ابلطريقــة العشــوائية. ــا و49 طالب طالًب
أدوات الدراسة: قام الباحث ببناء أداتن للبحث، مها:

مهــارات  حتديــد  هبــدف  الناقــد؛  االســتماع  مبهــارات  1-قائمــة 
االســتماع الناقــد الالزمــة لطــالب املرحلــة اجلامعيــة أُعــدت القائمــة 
الناقــد  لالســتماع  النظــري  واألدب  الســابقة،  الدراســات  يف ضــوء 
القائمــة  وتكونــت  احلاليــة،  للدراســة  النظــري  واإلطــار  ومهاراتــه، 
لــكل مهــارة 7 مهــارات فرعيــة؛  املبدئيــة مــن 5 مهــارات رئيســية 
وللتأكــد مــن صــدق القائمــة ومناســبتها، ودقــة عباراهتــا، وســالمتها 
اللغويــة، ومــدى انتمــاء املهــارات الفرعيــة للمهــارة الرئيســة، ُعرضــت 
العربيــة، واملناهــج وطــرق  اللغــة  6 حمكمــن متخصصــن يف  علــى 
حــذف  مشلــت  الــي  ملحوظاهتــم  ضــوء  ويف  لتحكيمهــا  التدريــس 
بعــض املهــارات الفرعيــة، وتعديــل صياغــة بعضهــا خرجــت القائمــة 
تتضمــن كل  رئيســة  مهــارات   5 مــن  مكونــة  النهائيــة  يف صورهتــا 
اســتخدم  ثبــات عباراهتــا  مــن  فرعيــة، وللتأكــد  مهــارات   5 مهــارة 
الباحــث معامل)ألفــا كرونبــاخ( حيــث بلغــت درجــة ثبــات القائمــة 
وفــق معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ )0.62( وهــي درجــة تؤكــد أّن 

ثبــات أداة البحــث مقبولــة صاحلــة للتطبيــق.
2-اختبــار مهــارات االســتماع الناقــد: ويهــدف لقيــاس مســتوى 
متكــن طــالب وطالبــات كليــة الرتبيــة مــن مهــارات االســتماع الناقــد، 
وقــد قــام الباحــث إبعــداد االختبــار وتطبيقــه وفــق اخلطــوات التاليــة:

اســرتاتيجيات  مقــرر  موضوعــات  مــن  االســتماع  نــص  أ-اختيــار 
التدريــس العامــة بعنــوان: التعلــم النشــط، ومراجعتــه وضبطــه ليناســب 
الوقــت، واألفــكار، وتضمنــه مهــارات االســتماع الناقــد، وقــد متيــز 

النّــص ابخلصائــص التاليــة:
عــدد كلماتــه: 849 كلمــة، اشــتمل علــى أربــع أفــكار رئيســة، هــي: 
التعلــم النشــط: مفهومــه، خصائصــه، ودور املتعلــم واملعلــم يف التعلــم 
النشــط، وعوائــق تنفيــذ التعلــم النشــط، وتضمــن 15 فكــرة فرعيــة 

مهمــة.
ــا )اختيــار مــن  ب-إعــداد اختبــار: أعــّد الباحــث اختبــارًا موضوعًي
متعــدد( ملهــارات االســتماع الناقــد مكــون مــن 25 ســؤااًل موضوعيًــا 
يغطي مجيع مهارات االســتماع الناقد احملددة يف البحث، وعددها: 

25 مهــارًة حســب اخلطــوات التاليــة:
الناقــد،  التفكــري  اختبــار  إىل  ابلرجــوع  االختبــار  الباحــث  -أعــد 
والدراســات الســابقة، واإلطــار النظــري للبحــث، وُعــرض االختبــار 
علــى 6 متخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس، والقيــاس والتقــومي 
الرتبــوي للتأكــد مــن مناســبة االختبــار لقيــاس مهــارات االســتماع 
الناقــد لــدى طــالب املرحلــة اجلامعيــة، وســالمته اللغويــة، وقــد أخــذ 
فقــرات  بعــض  يف  وعــّدل  احملكمــن  مالحظــات  ببعــض  الباحــث 
االختبــار بنــاًء علــى مالحظاهتــم، وخــرج االختبــار يف صورتــه النهائية؛ 

ليكــون جاهــزًا للتطبيــق.
-جــّرب الباحــث االختبــار علــى جمموعــة جتريبيــة مــن طــالب املرحلــة 
اجلامعيــة خــارج عينــة البحــث عددهــم )15( طالبًــا مــن كليــة الرتبيــة 
يدرســون يف املســتوى الدراســي نفســه ألفــراد العينــة؛ وذلــك للتأكــد 
مــن صــدق االختبــار ومناســبته للوقــت املتــاح ولطــالب املرحلــة، مثّ 
أعــاد الباحــث تطبيــق االختبــار علــى اجملموعــة التجريبيــة )15( طالبًــا 
مــرة أخــرى بعــد أســبوعن للتأكــد مــن ثبــات االختبــار، وقــد بلــغ 
معامــل الثبــات 0.95 وهــو معامــل ثبــات عــاٍل يؤكــد ثبــات االختبــار 

ومناســبته للتطبيــق.
ج-خصــص الباحــث درجــة واحــدة للفقــرة الــي إجابتهــا صحيحــة، 
وصفــرًا للفقــرة الــي إجابتهــا غــري صحيحــة، والفقــرة املرتوكــة بــدون 
إجابــة أو حتمــل أكثــر مــن إجابــة غــري صحيحــة وبلغــت الدرجــة 

الكليــة لالختبــار 25 درجــة.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسرها: 

البحــث،  أســئلة  مــن  األول  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
ونصــه: مــا مهــارات االســتماع الناقــد الازمــة لطــاب املرحلــة 
اجلامعيــة؟ قــام الباحــث ببنــاء قائمــة أبهــم مهــارات االســتماع املناســبة 
وخــرج  البحــث،  أدوات  احملــددة ضمــن  اجلامعيــة  املرحلــة  لطــالب 
الباحــث بقائمــة مبدئيــة مكونــة مــن 5 مهــارات رئيســة، 30 مهــارة 
فرعيــة، وبعــد عرضهــا علــى احملكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق 
التدريــس، واللغــة العربيــة أخــذ الباحــث أبهــم املالحظــات وبنــاًء علــى 
تلــك املالحظــات مت حــذف بعــض املهــارات وتعديــل صياغــة بعضهــا 
وخــرج الباحــث بقائمــة هنائيــة حمكمــة مكونــة مــن 5 مهــارات رئيســة 
و25 مهــارة فرعيــة مت التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا كمــا ســبق، وهــذه 

املهــارات، هــي:
1-مهارة التمييز السمعي: وتضمنت املهارات الفرعية التالية:

-التمييز بن األفكار الرئيسة والفرعية يف الّنص املسموع. 
-التمييز بن احلقائق واآلراء الواردة يف الّنص املسموع. 

- حتديــد مــا يتصــل ابلّنــص املســموع ومــا ال يتصــل بــه مــن أفــكار 
واســتنتاجات.

-التمييز بن الواقع واخليال )اجملاز(.
-التمييز بن دالالت الكلمات املسموعة.

2-مهارة التحليل السمعي: وتضمنت املهارات الفرعية التالية:
- التعرف على العبارات املعربة عن التحيز يف النص املسموع.
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- التعرف على املغالطات املنطقية يف الّنص املسموع.
- املوازنة بن فكرتن من حيث األسلوب واملعى.

-حتديــد أوجــه الشــبه واالختــالف بــن األفــكار واآلراء يف النّــص 
املســموع.

- تفسري املواقف املسموعة يف ضوء معلوماته السابقة.
3- مهارة الربط السمعي: وتضمنت املهارات الفرعية التالية:

- ربط املقدمات ابلنهاايت يف النص املسموع.
- ربط األسباب ابلنتائج يف النص املسموع.

- ربط بن املوضوع الرئيس للنص املسموع واألفكار املتضمنة.  
- ربط بن أجزاء النص املسموع.

- تكوين تسلسل لألحداث وألجزاء النص املسموع.
الفرعيــة  املهــارات  وتضمنــت  الســمعي:  االســتنتاج  مهــارة   -4

التاليــة:
- اكتشاف هدف املتحدث يف الّنص املسموع ودوافعه.

- استخالص األفكار الرئيسة من الّنص.
- استنتاج إىل النتائج املتعلقة أبحداث النص املسموع.

- التنبؤ ابألحداث املستقبلية يف ضوء املسموع.
- استنتاج املعاين )واألفكار( الضمنية يف الّنص املسموع.

5-مهارة التقييم السمعي: وتضمنت املهارات الفرعية التالية:

- تقييم األدلة الواردة يف الّنص املسموع من حيث القوة والضعف.
أســبااًب  تقــدمي  مــع  أو معارًضــا( عمــا مســع  )مؤيــًدا  تبــي موقًفــا   -

معقولــة.
- احلكم على شخصيات الّنص وفق معايري مناسبة.

- احلكــم علــى كفايــة األدلــة وصحتهــا يف إثبــات فكــرة أو رأي يف 
املســموع.

أو  الصــدق  مــن  )املســموع(  احلديــث  مدلــوالت  علــى  احلكــم   -
الكــذب.

ولإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، ونصــه: مــا مســتوى   
متّكــن طــاب كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز 
التكــرارات،  الباحــث  اســتخدم  الناقــد؟  االســتماع  مهــارات  مــن 
املعياريــة،  واالحنرافــات  احلســابية،  واملتوســطات  املئويــة،  والنســب 
ولتســهيل تفســري النتائــج أعطيــت مســتوايت متّكــن الطــالب مــن 
املــدى  متســاوية  ومســتوايت  درجــات،  الناقــد  االســتماع  مهــارات 

التاليــة:  املعادلــة  حســب 
طــول الفئــة = )أكــرب قيمــة – أقــل قيمــة( ÷ عــدد بدائــل 

األداة=)2-0( ÷3=0.67
ويف ضــوء املعادلــة الســابقة أصبــح تصنيــف مســتوايت 

التمّكــن مــن مهــارات االســتماع الناقــد وفــق اجلــدول التــايل: 

عــن  الطــالب  إجــاابت  تكــرارت  الباحــث  وأوجــد 
مهــارات االســتماع الناقــد لــكل جمــال مــن جمــاالت االســتماع الناقــد 
اخلمســة )مهــارة التمييــز الســمعي، مهــارة التحليــل الســمعي، مهــارة 
الربــط الســمعي، مهــارة االســتنتاج الســمعي، مهــارة التقييــم الســمعي 
وإصــدار األحــكام( حيــث مّت إجيــاد عــدد الذيــن أجابــوا »نعــم« وعدد 
الذيــن أجابــوا »ال« مث درجــات الطــالب لــكل بنــد مــن خــالل ضــرب 
عــدد الذيــن أجابــوا نعــم يف 2 حيــث قــدر ملــن اختــار البديــل »نعــم« 

درجتــان وملــن اختــار البديــل« ال« درجــة واحــدة مث اجيــاد املتوســط 
احلســايب للمهــارة الفرعيــة مــن خــالل قســمة درجــات الطــالب يف 
املهــارة الفرعيــة علــى العــدد الكلــى للطــالب وحتديــد درجــة التمكــن 
من خالل قيمة متوســط املهارة ويبني اجلدول رقم ) 2-1( اآليت 
ــة، واملتوســطات احلســابية، ملســتوى  التكــرارات، والنســب املئوي
متكــن طــاب كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز مــن 

مهــارات االســتماع الناقــد:

جدول رقم )1-1(
درجات مستوى متّكن الطاب من مهارات االستماع الناقد وفئاهتا

املدىضعيفاملدىمتوسطاملدىمتمكناملستوى
0.00-0.67صفر0.68-1.3411.33-22الدرجة

جدول )1-2( 
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، ملستوى طاب كلية الرتبية من مهارات االستماع الناقد

املهارة الفرعيةماملهارة الرئيسة

النعم
املتوسط 
احلسايب

درجة 
بالتمكن

رتتي
ال

دد
ع

رجة
دد%الد
ع

رجة
%الد

مهارة التميز 
السمعي

2متمكن40808577151.70مييز بن األفكار الرئيسة والفرعية1

4متمكن357074.51225.5701.48مييز بن احلقائق واآلراء الواردة2
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جدول )1-2( 
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، ملستوى طاب كلية الرتبية من مهارات االستماع الناقد

املهارة 
املهارة الفرعيةمالرئيسة

النعم
املتوسط 
احلسايب

درجة 
بالتمكن

رتتي
ال

دد
ع

رجة
دد%الد
ع

رجة
%الد

حيدد ما يتصل ابلّنص املسموع وما ال 3
يتصل به

6متمكن336670.2141429.81.40

3متمكن377478.7101021.31.57مييز بن الواقع واخليال4

12متوسط2448512323491.02مييز بن دالالت الكلمات5

مهارة 
التحليل 
السمعي

13متوسط214244.7262655.30.89يتعرف على العبارات املعربة عن التحيز1

18ضعيف153031.9323268.10.63يتعرف على املغالطات املنطقية2

يوازن بن فكرتن من حيث األسلوب 3
واملعى

20ضعيف132627.7343472.30.55

حيدد أوجه الشبه واالختالف بن األفكار 4
واآلراء

11متوسط255053.2222246.81.06

يفسر املواقف املسموعة يف ضوء معلوماته 5
السابقة

14متوسط193840.4282859.60.80

مهارة الربط 
السمعي

10متوسط265255.3212144.71.10يربط املقدمات ابلنهاايت1

11متوسط255053.2222246.81.06يربط األسباب ابلنتائج2

يربط بن املوضوع الرئيس للنص واألفكار 3
املتضمنة

12متوسط2448512323491.02

9متوسط285659.6191940.41.19يربط بن أجزاء النص املسموع4

يتمكن من تكوين تسلسل لألحداث 5
وألجزاء النص

8متوسط306063.8171736.21.27

مهارة 
االستنتاج 
السمعي

14متوسط193840.4282859.60.80يكتشف هدف املتحدث ودوافعه1

1متمكن438691.5448.51.82يستخلص األفكار الرئيسة2

5متمكن346872.3131327.71.44يستنتج النتائج املتعلقة أبحداث3

9متوسط285659.6191940.41.19يتنبأ ابألحداث املستقبلية4

7متوسط3162661616341.31يستنتج املعاين الضمنية5

يقّوم األدلة الواردة من حيث القوة 1
والضعف

15متوسط183638.3292961.70.76

يتبى موقًفا )مؤيًدا أو معارًضا( مع تقدمي 2
أسبااًب معقولة

16متوسط1734363030640.72

حيكم على شخصيات الّنص وفق معايري 3
مناسبة

19ضعيف142829.8333370.20.59
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يتضح من اجلدول )2-1( ما يلي: 
متّكــن  اجلــدول  يظهــر  الســمعي:  التمييــز  ملهــارة  ابلنســبة   -1
الطــالب بدرجــة كبــرية يف أربــع مهــارات مــن أصــل مخــس مهــارات 
هــي: )التمييــز  بــن األفــكار الرئيســة والفرعيــة يف الّنــص املســموع ( 
مبتوســط حســايب )1.70(، و ) مييــز بــن احلقائــق واآلراء الــواردة يف 
الّنــص املســموع( مبتوســط حســايب: ) 1.48( و )حيــدد مــا يتصــل 
ابلّنص املســموع وما ال يتصل به من أفكار واســتنتاجات( مبتوســط 
حســايب: )1.40(، و) مييــز بــن الواقــع واخليــال( مبتوســط حســايب 
الرتبيــة يف متكنهــم  يوضــح مســتوى طــالب كليــة  )1.57( وهــذا 
التمييــز  الناقــد بدرجــة عاليــة يف مهــارات  مــن مهــارات االســتماع 
دون  املهــارات  هــذه  أبّن  النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن  الســمعي، 
مســتوى طــالب املرحلــة اجلامعيــة حيــث تطــورت لديهــم مهــارات 
التمييــز بشــكل عــام خــالل دراســتهم الســابقة .بينمــا جــاءت مهــارة 
واحــدة فقــط مــن مهــارات التمييــز الســمعي بدرجــة متكــن متوســطة 
وهــي مهــارة: )مييــز بــن دالالت الكلمــات املســموعة( وميكــن إرجــاع 
ســبب ذلــك أّن هــذه املهــارة حتتــاج إىل قــدرة عاليــة لقــراءة دالالت 

الكلمــات املباشــرة وغــري املباشــرة.
2-فيما يتعلق مبهارة التحليل السمعي:

بدرجــة  الطــالب  متكــن  الســابق  اجلــدول  يوضــح    
متوســطة مــن ثــالث مهــارات، هــي: )حيــدد أوجــه الشــبه واالختــالف 
بــن األفــكار واآلراء يف النّــص املســموع (، و)يتعــرف علــى العبــارات 
املعــربة عــن التحيــز يف الّنــص املســموع(، )يفســر املواقــف املســموعة 
التــوايل:  علــى  حســابية  مبتوســطات  الســابقة(  معلوماتــه  ضــوء  يف 
النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن   ،)0.80(  ،)0.89(  ،)1.06(
التحليــل،  مهــارات  مــن  األدىن  احلــد  يف  أتيت  املهــارات  هــذه  أبّن 
ويفــرتض أّن هــذه املهــارات قــد تعــرض هلــا الطالــب اجلامعــي بشــكل 
مكــرر خــالل دراســته يف املســتوايت األوىل. بينمــا مل يتمكــن طــالب 
املرحلــة اجلامعيــة مــن مهــاريت: )يتعــرف علــى املغالطــات املنطقيــة يف 
النّــص املســموع( )يــوازن بــن فكرتــن مــن حيــث األســلوب واملعــى( 
مبتوسطات حسابية على التوايل: )0.63(، )0.55(، وقد يكون 
علــى  التعــّرف  مهــارة  يف  اجلامعيــة  املرحلــة  طــالب  ضعــف  ســبب 
املغالطــات املنطقيــة يف املســموع أّن هــذه املهــارة حتتــاج إىل قــدرات 

عاليــة وتفكــري منطقــي يفــرتض أن يــدرب عليــه الطالــب يف مراحــل 
التعليــم العــام. بينمــا قــد يرجــع ســبب ضعفهــم يف مهــارة املوازنــة بــن 
املهــارة حتتــاج إىل  أّن هــذه  مــن حيــث األســلوب واملعــى  فكرتــن 
قــدرات عاليــة يف اللغــة والتعــرف علــى األســاليب اللغويــة وأثرهــا يف 
املعــى وهــذا ميثــل جــزء مــن ضعــف عــام لــدى الطــالب يف مهــارات 

اللغــة العربيــة.
3- أّما مهارة الربط السمعي:

املرحلــة  طــالب  متّكــن  الســابق  اجلــدول  أظهــر  فقــد    
اجلامعيــة مــن مجيــع املهــارات الفرعيــة بدرجــة متوســطة، ومبتوســط 
حســايب جلميــع املهــارات الفرعيــة بلــغ )1.131(، وهــي: )يربــط 
األســباب  و)يربــط   ،) املســموع  النــص  يف  ابلنهــاايت  املقدمــات 
ابلنتائــج يف النــص املســموع(، و)يربــط بــن املوضــوع الرئيــس للنــص 
املســموع واألفــكار املتضمنــة(، و)يربــط بــن أجــزاء النــص املســموع 
النــص  وألجــزاء  لألحــداث  تسلســل  تكويــن  مــن  و)يتمكــن   ،)
املســموع(، وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أّن مهــارة الربــط الســمعي 
تعــى ابلربــط بــن األفــكار مــن املهــارات الــي تؤلــف بــن اجلمــل يف 
املوضــوع وجتعــل عناصرهــا أكثــر متاســكاً لذلــك فالطالــب اجلامعــي 
بلــغ مســتوى تعليمــي مناســب ملثــل هــذه املهــارات ميكــن أن يكــون 

أيًضــا. مســتواه فيهــا أعلــى مــن هــذه الدرجــة 
4-ابلنسبة ملهارة االستنتاج السمعي:

  متكــن الطــالب بدرجــة كبــرية مــن مهــاريت: )اســتخالص 
األفــكار الرئيســة مــن النّــص(، و)اســتنتاج النتائــج املتعلقــة ابلنّــص 
املســموع( مبتوســطات حســابية على التوايل: )1.82(، و)1.44( 
ومتثّــل هــااتن املهــاراتن مهــارات أساســية ســبق للطــالب يف مراحــل 
متكنــوا  بينمــا  كبــري.  بشــكل  وممارســتها  تعلمهــا  العــام  التعليــم 
املســتقبلية يف  )التنبــؤ ابألحــداث  مهــارات:  مــن  متوســطة  بدرجــة 
ضــوء املســموع(، و)اســتنتاج املعــاين واألفــكار الضمنيــة يف النــص 
املســموع  النّــص  يف  املتحــدث  هــدف  )يكتشــف  و  املســموع(، 
ودوافعــه( ورمبــا يعــود الســبب يف هــذه النتيجــة إىل أّن هــذه املهــارات 
غــري مباشــرة وحتتــاج إىل قــدرة علــى االســتماع إىل مــا بــن الســطور 

الضمــي. احلديــث  مغــزى  ومعرفــة 

املهارة الفرعيةماملهارة الرئيسة

النعم
املتوسط 
احلسايب

درجة 
بالتمكن

رتتي
ال

دد
ع

رجة
دد%الد
ع

رجة
%الد

مهارة التقييم 
السمعي 

واصدار احلكم

يقّوم األدلة الواردة من حيث القوة 4
والضعف

15متوسط183638.3292961.70.76

حيكم على كفاية األدلة وصحتها يف 5
إثبات فكرة أو رأي

21ضعيف122425.5353574.50.51

حيكم على مدلوالت)املسموع( من 6
الصدق أو الكذب

17ضعيف153031.9323268.10.63
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5-أّما مهارة التقييم السمعي وإصدار األحكام: 
مهــاريت:  مــن  متوســطة  بدرجــة  الطــالب  متّكــن  فقــد   
)تقومي األدلة الواردة يف الّنص املسموع من حيث القوة والضعف(، 
و)يتبــى موقًفــا »مؤيــًدا أو معارًضــا« عمــا مســع مــع تقــدمي أســبااًب 
و)0.72(   ،)0.76( التــوايل:  علــى  ومتوســط حســايب  معقولــة( 
بدرجــة  الثــالث  الســمعي  التقييــم  مهــارات  ابقــي  جــاءت  بينمــا 
متّكــن ضعيفــة، وهــي: )حيكــم علــى شــخصيات الّنــص وفــق معايــري 
مناســبة(، و)حيكــم علــى كفايــة األدلــة وصحتهــا يف إثبــات فكــرة 
أو رأي يف املســموع(، و)حيكــم علــى مدلــوالت احلديــث املســموع 
يلــي:)0.59(،  ومبتوســطات كمــا  الكــذب(،  أو  الصــدق  مــن 
و)0.51(، و)0.63( وقــد جــاءت درجــة متّكــن طــالب املرحلــة 

اجلامعيــة مــن هــذه املهــارات الثــالث بدرجــة متدنيــة وقــد يرجــع ســبب 
هــذه النتيجــة أّن مهــارات التقييــم بشــكل عــام مــن مهــارات التفكــري 
العليــا الــي حتتــاج إىل قــدرات عاليــة وممارســة جيــدة للتمّكــن منهــا 
وهــذا مــا مل يكــن لــدى الطــالب، وضعــف الطــالب يف مهــارات 
التقييــم بشــكل عــام أكدتــه عديــد مــن الدراســات الســابقة يف خمتلــف 

الدراســية. املراحــل 
وفيمــا يتعلــق ابألوزان النســبية لألبعــاد الفرعيــة ملهــارات   
االســتماع الناقــد الرئيســة أوجــد الباحــث الــوزن النســي لــكل بعــد 
مــن األبعــاد الرئيســة أو املهــارات اخلمــس ككل علــى حــدة وحتديــد 

 :)1-3( اجلــدول  مــن  يتضــح  التمكــن كمــا  مســتوى 

جدول رقم )1-3(:
املتوسط احلسايب للمهارات الكلية ومستوى متّكن الطاب

مستوى التمكناملتوسط احلسايباملهارة

متوسط1.44مهارة التمييز السمعي
ضعيف0.79مهارة التحليل السمعي
متوسط1.13مهارة الربط السمعي

متوسط1.13مهارة االستنتاج السمعي
ضعيف0.64مهارة التقييم السمعي وإصدار األحكام

الطــالب مل  أّن  الســابق )1-3(  اجلــدول  مــن  يتضــح 
يتمكنــوا مــن مهــاريت: التحليــل الســمعي، والتقييــم الســمعي وإصــدار 
األحــكام وهــذا يشــري إىل أّن هاتــن املهارتــن مــن مهــارات التفكــري 
قــدرات عاليــة وممارســة وتدريبــات يف خمتلــف  العليــا حتتاجــان إىل 
املراحــل الدراســية وخاصــة مهــارة التقييــم الســمعي وإصــدار األحــكام 
فقــد جــاء متوســط متكــن الطــالب مــن هــذه املهــارة متدنيًــا أكثــر مــن 
بلــغ متوســطها ) 0.64( وهــذا يشــري إىل ضــرورة  املهــارات فقــد 
االهتمــام هبــا والرتكيــز علــى تدريبهــم عليهــا، بينمــا متكنــوا بدرجــة 

التمييــز، والربــط واالســتنتاج الســمعي ألّن  متوســطة مــن مهــارات 
هــذه املهــارات قــد تعــرض هلــا الطــالب بشــكل أكــرب خــالل دراســتهم 
جيــد  بشــكل  يركــزون  العــام  التعليــم  يف  القــراءة  فمعلمــو  الســابقة 
علــى هــذه املهــارات، ومــع ذلــك فقــد جــاءت هــذه النتيجــة دون 
التدريــب  مــن  الطــالب حباجــة إىل مزيــد  يــزال  املطلــوب وال  احلــّد 
واملمارســة، وقــد حصلــت مهــارة التمييــز الســمعي علــى أعلــى درجــة 
بــن املهــارات مبتوســط )1.44( وهــذا يوضــح أّن طــالب املرحلــة 

اجلامعيــة لديهــم قــدرة علــى ممارســة املهــارة.

شكل )1-1( الوزن النسيب ملهارات االستماع الناقد لدى الطاب
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جدول )1-4( 
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، ملستوى متكن الطالبات من مهارات االستماع الناقد

املهارة 
املهارة الفرعيةمالرئيسة

املتوسط النعم
احلسايب

درجة 
بالتمكن

رتتي
ال

%الدرجةتكرار%الدرجةتكرار  

مهارة 
التميز 
السمعي

مييز بن األفكار الرئيسة 1
والفرعية

2متمكن418283.78816.31.74

5متمكن336667.3161632.71.40مييز بن احلقائق واآلراء2

حيدد ما يتصل ابلّنص 3
املسموع وما ال يتصل به

3متمكن357071.4141428.61.48

8متوسط295859.2202040.81.23مييز بن الواقع واخليال4

9متوسط275455.1222244.91.14مييز بن دالالت الكلمات5

مهارة 
التحليل 
السمعي

يتعرف على العبارات املعربة 1
12متوسط224444.9272755.10.93عن التحيز

يتعرف على املغالطات 2
16ضعيف153030.6343469.40.63املنطقية

يوازن بن فكرتن من حيث 3
15متوسط163232.7323265.30.68األسلوب واملعى

حيدد أوجه الشبه واالختالف 4
10متوسط265253.1232346.91.10بن األفكار واآلراء

يفسر املواقف املسموعة يف 5
13متوسط204040.8292959.20.85ضوء معلوماته السابقة

مهارة 
الربط 
السمعي

9متوسط275455.1222244.91.14يربط املقدمات ابلنهاايت1

10متوسط265253.1232346.11.10يربط األسباب ابلنتائج2

يربط بن املوضوع الرئيس 3
11متوسط24484925511.02للنص واألفكار املتضمنة

يربط بن أجزاء النص 4
7متوسط306061.2191938.81.27املسموع

يتمكن من تكوين تسلسل 5
6متمكن326465.3171734.71.36لألحداث وألجزاء

مهارة 
االستنتاج 
السمعي

يكتشف هدف املتحدث يف 1
15ضعيف153030.6343469.40.63الّنص ودوافعه

1متمكن438687.86612.21.82يستخلص األفكار الرئيسة2

ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث، ونصــه: مــا مســتوى 
متكــن طالبــات كليــة الرتبيــة جبامعــة األمــر ســطام مــن مهــارات 
عــن  الطالبــات  إجــاابت  تكــرارت  إجيــاد  مّت  الناقــد؟  االســتماع 
مهــارات االســتماع الناقــد لــكل فــرع مــن املهــارات: )مهــارة التمييــز 
الســمعي، مهــارة التحليــل الســمعي، مهــارة الربــط الســمعي، مهــارة 
الســمعي وإصــدار األحــكام(  التقييــم  الســمعي، مهــارة  االســتنتاج 
بــــــ«ال« مثّ  حيــث احتســب الذيــن أجابــوا بـــ«نعــم« الذيــن أجابــوا 

إجيــاد درجــات الطالبــات لــكل مهــارة فرعيــة مــن كل مهــارة رئيســية 
مــن خــالل ضــرب عــدد الذيــن أجابــوا بـــــ نعــم يف 2 حيــث قــدر 
مث  واحــدة  درجــة  اختــار »ال«  وملــن  درجتــان  »نعــم«  اختــار  ملــن 
إجيــاد املتوســط احلســايب للمهــارة الفرعيــة مــن خــالل قســمة درجــات 
ومّت حتديــد  للطالبــات  الكلــي  العــدد  علــى  مهــارة  لــكل  الطالبــات 
درجــة التمّكــن مــن خــالل قيمــة متوســط املهــارة كمــا يتضــح مــن 

.)1-4( جــدول 
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اتبع - جدول )1-4( 
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املهارة 
املهارة الفرعيةمالرئيسة

املتوسط النعم
احلسايب

درجة 
بالتمكن

رتتي
ال

%الدرجةتكرار%الدرجةتكرار  

يستنتج النتائج املتعلقة 3
4متمكن346869.4151530.61.44أبحداث

7متوسط306061.2191938.81.27يتنبأ ابألحداث املستقبلية4

5متمكن336667.3161632.71.40يستنتج املعاين الضمنية5

مهارة 
التقييم 

السمعي 
واصدار 
احلكم

يقّوم األدلة الواردة يف الّنص 1
14ضعيف183636.7313163.30.76من حيث القوة والضعف

2
يتبى موقًفا )مؤيًدا أو 

معارًضا( مع تقدمي أسبااًب 
معقولة

17ضعيف141818.4353571.40.59

حيكم على شخصيات الّنص 3
19ضعيف102020.4393979.60.42وفق معايري مناسبة

4
حيكم على كفاية األدلة 
وصحتها يف إثبات فكرة 

أو رأي
18ضعيف112222.4383877.60.46

حيكم على مدلوالت احلديث 5
17ضعيف142828.6353571.40.59من الصدق أو الكذب

يتضح من اجلدول السابق رقم )4-1( ما يلي:
1-ابلنسبة ملهارة التميز السمعي: 

مــن  بدرجــة كبــرية  الطالبــات  متكــن  اجلــدول  يظهــر   
املهــارات التاليــة :)التمييــز بــن األفــكار الرئيســة والفرعيــة يف النّــص 
املســموع(، و)مييــز بــن احلقائــق واآلراء الــواردة يف النّــص املســموع(، 
و)حتديــد مــا يتصــل ابلنّــص املســموع ومــا ال يتصــل بــه مــن أفــكار 
واســتنتاجات( بينمــا متكنــت الطالبــات بدرجــة متوســطة مــن ابقــي 
واخليــال  الواقــع  بــن  )التمييــز  وهــي:  الســمعي،  التمييــز  مهــارات 
)اجملــاز( والتمييــز بــن احلقائــق واآلراء الــواردة يف النّــص املســموع(، 

املســموعة(. الكلمــات  دالالت  بــن  و)التمييــز 
2-ابلنسبة ملهارة التحليل السمعي: 

مهــارات:  مــن  متوســطة  بدرجــة  الطالبــات  متكنــت   
النّــص  األفــكار واآلراء يف  بــن  الشــبه واالختــالف  أوجــه  )حتديــد 
يف  التحيــز  عــن  املعــربة  العبــارات  علــى  و)التعــرف  املســموع(، 
النــص املســموع(، و)تفســري املواقــف املســموعة يف ضــوء معلوماتــه 
الســابقة(، و)املوازنــة بــن فكرتــن مــن حيــث األســلوب واملعــى(، 
بينمــا مل يتمكــن مــن مهــارة )التعــّرف علــى املغالطــات املنطقيــة يف 
النّــص املســموع( حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للمهــارة )0.63( 
)املوازنــة  مهــارة:  املتوســط جــاءت  فئــة  ســلم  أدىن  منهــا يف  وقريبًــا 
بــن فكرتــن مــن حيــث األســلوب واملعــى( مبتوســط حســايب بلــغ 

)0.68( وميكــن تفســري هــذه النتيجــة أّن هــذه املهــارات حتتــاج إىل 
. مســتمرة  وممارســة  التحليــل  يف  عاليــة  قــدرات 

3- ابلنسبة ملهارة الربط السمعي: 
واحــدة  مهــارة  مــن  متمكــن  بدرجــة  الطالبــات  متكــن   
فقــط هــي: )التمكــن مــن تكويــن تسلســل لألحــداث وألجــزاء النــص 
املســموع(، وبلــغ املتوســط احلســايب للمهــارة )1.36( يف أدىن فئــة 
ــا مــن فئــة املتوســط، بينمــا متكــن الطالبــات مــن ابقــي  املتمكــن وقريًب
حســابية  مبتوســطات  متوســطة  بدرجــة  الســمعي  الربــط  مهــارات 
النّــص  يف  ابلنهــاايت  املقدمــات  )ربــط  هــي:  واملهــارات  متفاوتــة 
املســموع(، و)ربــط األســباب ابلنتائــج يف الّنــص املســموع(، )الربــط 
بــن املوضــوع الرئيــس للنّــص املســموع واألفــكار املتضمنــة(، و)الربــط 

املســموع(. النّــص  أجــزاء  بــن 
4-أّما مهارة االستنتاج السمعي:

متكــّن الطالبــات بدرجــة كبــرية مــن ثــالث مهــارات فرعيــة   
هــي: )اســتخالص االفــكار الرئيســة مــن النّــص ( مبتوســط )1.82( 
كأعلــى متوســط بــن هــذه املهــارات، و)اســتنتاج النتائــج املتعلقــة 
أبحــداث النــص املســموع( مبتوســط ) 1.44(، و)اســتنتاج املعــاين 
واألفــكار الضمنيــة يف النــص املســموع( مبتوســط )1.40(، بينمــا 
ميّكــّن بدرجــة متوســطة مــن مهــارة )التنبــؤ ابألحــداث املســتقبلية يف 
)اكتشــاف  مهــارة  وجــاءت   ،)1.27( مبتوســط  املســموع(  ضــوء 
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جدول رقم )1-5(
 املتوسط احلسايب للمهارات الكلية ومستوى متّكن الطالبات

مستوى التمكناملتوسط احلسايباملهارة الرئيسة
متمكن1.40مهارة التمييز السمعي
متوسط0.84مهارة التحليل السمعي
متوسط1.18مهارة الربط السمعي

متوسط1.13مهارة االستنتاج السمعي
ضعيف0.57مهارة التقييم السمعي وإصدار األحكام

يتضــح مــن اجلــدول )5-1( أّن الطالبــات مل يتمكــن   
مــن مهــارة التقييــم الســمعي، وإصــدار األحــكام بينمــا متكــن بدرجــة 
متوســطة مــن مهــارات التمييــز الســمعي، والتحليــل الســمعي، والربــط 

مســتوى  التــايل  الرســم  ويوضــح  الســمعي،  واالســتنتاج  الســمعي، 
الرئيســة: الناقــد  االســتماع  مهــارات  مــن  الطالبــات  متكــن 

شكل رقم )2-1( مستوى متّكن الطالبات من مهارات االستماع الناقد الرئيسة

ولإلجابــة عــن الســؤال الرابــع مــن أســئلة البحــث، 
ونصــه: هــل خيتلــف مســتوى متّكــن الطــالب اجلامعيــن مــن مهــارات 
االســتماع الناقــد ابختــالف جنســهم؟ بعــد تطبيــق اختبــار االســتماع 
احلســايب  املتوســط  ُحســب  والطالبــات  الطــالب  علــى  الناقــد 

واالحنــراف املعيــاري وقيمــة ت للذكــور واإلانث يف املهــارات الرئيســة 
للتعــّرف علــى الفــروق اإلحصائيــة الــي ميكــن أن تعــزى ملتغــري اجلنــس 

مــن خــالل اجلــدول رقــم )6-1( التــايل:

هدف املتحدث يف الّنص املســموع ودوافعه( أبقل متوســط حســايب 
بــن مهــارات االســتنتاج الســمعي حيــث بلــغ متوســطها )0.63( 
وهــذا يشــري إىل عــدم متّكــن الطالبــات مــن هــذه املهــارة، وتفســر 
هــذه النتيجــة أبّن هــذه املهــارة معقــدة حتتــاج إىل قــدرات عاليــة يف 
إىل  املســموع ويشــري  إحيــاءات  وقــراءة  الســطور  بــن  ملــا  االســتماع 
ضعــف الطالبــات يف التدريــب علــى هــذه املهــارة يف مراحــل التعليــم 

الســابقة. 
5-ابلنسبة ملهارة التقييم السمعي وإصدار األحكام: 

الســمعي  التقييــم  مهــارات  مــن  الطالبــات  تتمكــن  مل   
مجيعهــا، وهــي: )تقــومي األدلــة الــواردة يف النّــص املســموع مــن حيــث 
أو  »مؤيــًدا  موقًفــا  و)تبــي   ،)0.76( مبتوســط  والضعــف(  القــوة 
معارًضــا« عمــا مســع مــع تقــدمي أســبااًب معقولــة( مبتوســط )0.59(، 

النّــص وفــق معايــري مناســبة( مبتوســط  و)احلكــم علــى شــخصيات 
أو  الصــدق  مــن  املســموع  مدلــوالت  علــى  و)احلكــم   ،)0.42(
الكــذب( مبتوســط )0.59(، و)حيكــم علــى كفايــة األدلــة وصحتهــا 
إثبــات فكــرة أو رأي يف املســموع( مبتوســط )0.46(. وهــذا  يف 
يؤكــد ضعــف الطالبــات يف مهــارات التقييــم الســمعي وإصــدار احلكــم 
حيــث أتيت هــذه املهــارات يف أعلــى مهــارات التفكــري، وحتتــاج إىل 

العــام. التعليــم  تعليــم وممارســة يف مراحــل 
مــن جممــوع  الطالبــات  وللتعــّرف علــى مســتوى متكــن   
املهــارات الرئيســية لالســتماع الناقــد مّت إجيــاد املتوســط احلســايب لــكل 
مهارة من املهارات اخلمس الرئيســة ككل، وحتديد مســتوى متكنهن 

)1-5( اجلــدول  يف  املهــارات كمــا  هــذه  مــن 
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جدول رقم )1-6( 
للفروق اإلحصائية اليت تعزى ملتغر اجلنس

الداللةقيمة تاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنوعاملهارة الرئيسة

مهارة التميز السمعي
1.4412.11الذكور

غري دال0.219
1.4010.95االانث

مهارة التحليل السمعي
0.799.54الذكور

غري دال0.409
0.848.98االانث

مهارة الربط السمعي
1.134.810.671الذكور

غري دال
1.186.38اإلانث

مهارة االستنتاج السمعي
1.1317.49الذكور

غري دال0.000
1.1320.34اإلانث

مهارة التقييم السمعي واصدار احلكم
0.644.77الذكور

غري دال1.022
0.576.26اإلانث

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )6-1( الســابق مــا يلــي: عــدم 
يف  والطالبــات  الطــالب  مســتوى  يف  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود 
مهــارات االســتماع الناقــد يعــزى ملتغــري اجلنــس حيــث ويعــي هــذا أّن 
مســتوى متّكــن الطــالب والطالبــات مــن مهــارات االســتماع الناقــد ال 
اختــالف بينهــا وإن اختلــف اجلنــس، وأنــه ال أثــر ملتغــري اجلنــس يف 

إتقــان مهــارات االســتماع الناقــد.

التوصيات واملقرتحات البحثية: 
يوصــي  البحــث  إليهــا  توصــل  الــي  النتائــج  ضــوء  يف   

أييت: مبــا  الباحــث 
1-اإلفــادة مــن قائمــة مهــارات االســتماع الناقــد الــي توصــل إليهــا 
البحــث يف تقــومي وتطويــر املقــررات اجلامعيــة املعنيــة ابملهــارات 
اللغويــة، ويف إعــداد الربامــج التدريبيــة املتعلقــة ابالســتماع الناقــد.

الباحــث  الــذي صممــه  الناقــد  االســتماع  اختبــار  مــن  2-اإلفــادة 
وحّكمــه يف تطبيقــه علــى كليــات أخــرى.

مهــارات  مــن  اجلامعيــة  املرحلــة  طــالب  متكــن  بتعزيــز  3-العنايــة 

االســتماع الناقــد مــن خــالل تكثيــف التدريــب عليهــا؛ ملــا حيققــه 
وممارســة  العلميــة  احملاضــرات  مبتابعــة  تتعلــق  إجيابيــة  آاثر  مــن 

التعلــم. أثنــاء  الفعــال  االســتماع 
4-االهتمــام مبقــررات املهــارات اللغويــة الــي تقــدم لطــالب املرحلــة 
االســتماع،  مهــارات  بتطويــر  يتعلــق  مــا  اجلامعيــة، وخصوًصــا 
واالســتماع الناقــد وإعطائهــا مزيــد مــن االهتمــام علــى مســتوى 

تصميــم املقــررات وتنفيذهــا.
واســتكمااًل للجهــود البحثيــة يف جمــال االســتماع الناقــد،   

التاليــة: البحــوث  إجــراء  يقــرتح  الباحــث  فــإّن 
متغــريات  ودراســة  أخــرى،  طــالب كليــات  علــى  مماثلــة  حبــوث   -

واجلامعــة. الكليــة،  أخــرى كمتغــري 
- حبــوث تقومييــة ملقــررات تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة اجلامعيــة يف 

ضــوء مهــارات االســتماع الناقــد.
- حبوث تتضمن بناء تصورات مقرتحة لتضمن مهارات االستماع 

الناقد يف مقررات التعليم اجلامعي.
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رؤية مقترحة لتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية بالمدارس الثانوية بالمملكة 
العربية السعودية في ضوء تجربة الواليات المتحدة األمريكية

املستخلص:
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل تقــدمي رؤيــة مقرتحــة لتطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة، وحتديــد أبــرز أهدافهــا وأسســها ومساهتــا، وكذلــك 
حتليــل معــامل جتربــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف مدارســها، ووضــع معــامل الرؤيــة املقرتحــة لتطبيــق اإلدارة الذاتيــة 
يف املــدارس الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء هــذه التجربــة،  وذلــك هبــدف جتويــد التعليــم ونوعيتــه؛ لتحقيــق االســتثمار املالئــم، 
ولغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة؛ اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي الواثئقــي، الــذي يهتــم بوصــف الواقــع عــن طريــق مجــع احلقائــق 

والبيــاانت الكافيــة عنــه، وحتليــل بعــض جوانبــه.
وقد توصلت الدراســة إىل حتديد الرؤية املقرتحة والي تضمنت: تبي مفهوم ثقافة اإلدارة الذاتية من قبل إدارة املدرســة ونشــرها، 
والمركزيــة الســلطة مــن خــالل تفويــض الصالحيــات كمدخــل لــإلدارة الذاتيــة، وإعــادة هيكلــة املــدارس، وتوفــري بيئــة جاذبــة، والبحــث عــن 
مــوارد ماليــة مــن جهــات متعــددة، وتطبيــق احملاســبية التعليميــة، وتطبيــق التقييــم الــذايت بــكل موضوعيــة، ابالســتفادة مــن جتربــة الــوالايت املتحــدة 

األمريكيــة يف تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة يف مدارســها.

الكلمات املفتاحية: رؤية، اإلدارة الذاتية.

Key Words: Vision,	self-leadership.
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Abstract

 This	study	aimed	to	investigate	the	concept	of	self-management	in	order	to	shed	light	on	specii-
fic	characteristics,	objectives,	and	properties	in	addition	to	analyze	the	experiment	of	self-management	
its	application	at	schools	in	the	United	States.	It	also	introduced	the	main	features	of	the	suggested	
approach	with	the	aim	of	applying	its	basic	insights	to	the	secondary	schools	in	the	kingdom	of	Saudi	
Arabia,	based	on	the	American	experiment.	This	new	approach	could	enhance	the	quality	of	education	
which	might	 lead	 to	controlled	exploitation.	This	study	 relied	on	 the	analytic	descriptive	approach	
which describes the current reality through collecting facts and data and analyzing them. The results 
of	the	study	pointed	out	a	number	of	the	requirements	of	the	suggested	approach:
The	result	of	this	study	defined	the	proposed	vision	as	first,	adopting	the	concept	of	a	culture	of	self-
management	 by	 the	 school	 administration.	 The	 second	 is	 a	 decentralized	 authority	 by	 distributing	
responsibilities	as	an	approach	towards	self-management.	The	third	is	restructured	human	resources	at	
the	schools	and	providing	an	attractive	environment.	The	fourth	is	searching	for	financial	revenues	from	
different	resources.	Finally,	apply	an	educational	assessment	for	each	objective	by	taking	advantage	
of	the	experience	of	the	United	States	of	America	in	the	applying	self-management	of	the	American	
school	experiment.
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املقدمة 
يشــهد التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية عــدة تغــريات 
وأحــداث متســارعة حنــو تطويــر مدخالهتــا التعليميــة هبــدف خمرجــات 
نوعيــة ذات جــودة عاليــة، ونقلــة نوعيــة تواكــب مــا توصلــت إليــه 
الــدول املتقدمــة، أييت يف مقدمتهــا التحــول الرقمــي وجوائــز التميــز 
والتغــري يف مســمى مديــر املدرســة؛ مــن أجــل القــدرة علــى مالحقــة 
التطــورات العامليــة يف إطــار احلاضــر برؤيــة )2030(. وتعــد اإلدارة 
الناجحــة الركيــزة األساســية يف العمليــة التعليميــة، فهــي الــي حتــدد 
املعــامل وترســم الطريــق؛ هبــدف حتســن العمليــة التعليميــة، واالرتقــاء 
املدرســة  يف  العاملــن  وتبصــري  أوعيــة،  طريــق  عــن  األداء  مبســتوى 
مبســؤولياهتم، وضــرورة عنايتهــا ابجملتمــع ودراســته، واملســامهة يف حــل 

.)Gorton, R & Snowden, 2000( مشــكالته 
ومتثــل املدرســة أمهيــة كــربى يف اجملتمــع، بــل تعــد أهــم 
مؤسســة يف ذلــك اجملتمــع، وهــي لبنــة أساســية حتتــل مكانــة الصــدارة 
يف مجيــع الــدول، وأوكل إليهــا مهــام عظــام أييت يف مقدمتهــا إعــداد 
إخل؛   .... وثقافيــاً  واجتماعيــاً،  تربــوايً  إعــداداً  الصــاحل  املواطــن 
ليصبحــوا أفــراداً صاحلــن يعملــون علــى تعزيــز قيــم اجملتمــع ومبادئــه. 
تطبيــق  علــى  قــادرة  فاعلــة  مدرســية  إدارة  وجــود  األمــر  ويتطلــب 
وحتســن  أدائهــا،  لتطويــر  احلديثــة  واالجتاهــات  اإلداريــة  املداخــل 
إىل   )2014( والعــروي  السيســي  أشــار  حيــث  جــودة خمرجاهتــا. 
أن مفاهيــم اإلدارة احلديثــة ركــزت علــى تدعيــم املشــاركة اجملتمعيــة، 
والتحــول حنــو الالمركزيــة، وتطويــر التعليــم يف إطــار مــن الالمركزيــة؛ 
الــذي يعــد أحــد أهــم الضمــاانت الســتدامة هــذا التطويــر، والنهــوض 
ابلعمليــة التعليميــة، واكــد ذلــك التقريــر الصــادر عــن البنــك الــدويل 

.)The World Bank, 2007(
ويعــد مدخــل اإلدارة الذاتيــة للمدرســة مــن أهــم تلــك 
املداخل املستخدمة يف االرتقاء ابألداء املدرسي، من خالل الرتكيز 
علــى العمليــات، والتخلــص مــن منطيــة اإلدارة املدرســية، وإحــداث 
التكامــل والرتابــط بــن خمتلــف عناصــر املنظومــة املدرســية )ســالمة، 
أن  إىل   )2008( ســيد  وأشــار   .)2006 حســن،  ؛   2000
اإلدارة الذاتيــة تســاعد يف دعــم التوجــه حنــو الالمركزيــة كاســرتاتيجية 
القــرارات حبريــة واســتقالل ومشــاركة مجيــع األفــراد  أساســية لصنــع 
العاملــن، وقــد أثــر هــذا االجتــاه علــى نظــم التعليــم، كمــا أهنــا حظيــت 
العــامل علــى  ابهتمــام القائمــن علــى تطويــر التعليــم يف مجيــع دول 
اختــالف مســتوايهتا ملــا هلــا مــن دور فاعــل مــن أجــل حتقيــق المركزيــة 
إدارة املدرســة، حيــث تتيــح مزيــداً مــن الذاتيــة، وإمكانيــة انفتاحهــا 
علــى اجملتمــع، كمــا ينصــب اهتمامهــا علــى املدرســة كوحــدة إداريــة 
وتســيري  املختلفــة،  شــؤوهنا  إدارة  االســتقاللية يف  مــن  مبزيــد  تتمتــع 

اعماهلــا يف خمتلــف العمليــات والوظائــف اإلداريــة. 
إن اإلدارة الذاتيــة للمدرســة أصبــح ينظــر إليهــا ابعتبارهــا 
عمليــة تشــاركية تعاونيــة بــن كافــة العاملــن ابملدرســة وأعضــاء اجملتمــع 
احمللــي؛ حيــث يعــد مدخــل اإلدارة احلديثــة مــن أهــم املداخــل احلديثــة 
املســتخدمة لتحقيــق التوجــه حنــو الالمركزيــة وينصــب اهتمامهــا علــى 

املدرســة مــن حيــث كوهنــا وحــدًة إداريــًة يتعــن أن تتمتــع ابالســتقاللية 
الذاتيــة يف إدارة شــؤوهنا املاليــة واإلداريــة والتعليميــة، وتــؤدي عملهــا 
مــن  والتقييــم  لإلشــراف  خضوعهــا  مــع  الالمركزيــة  مــن  إطــار  يف 

الســلطات املركزيــة )الفيــاض، 2011(.
وأتسيســا علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن تطبيــق اإلدارة 
الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية أصبــح ضــرورة 
واالســتقاللية  التميــز  متطلبــات  تفرضهــا  املرحلــة  هــذه  يف  ملحــة 
وســيمنح هــذا التطبيــق إدارة املدرســة مســاحة أكــرب يف ختليصهــا مــن 
قيــود الروتــن والبريوقراطيــة ومتكينهــا مــن توفــري احتياجــات الطلبــة 
بشــكل أفضــل مــن الســابق، حيــث ســيكون لديهــا ســلطة يف اختــاذ 
وهنــاك اهتمــام واضــح ابململكة  القرار الذي سيصب يف صاحلها. 
العربيــة الســعودية حنــو تطويــر إدارة املــدارس خاصــة الثانويــة منهــا؛ 
وذلــك ملعاجلــة مــا تتعــرض لــه مــن ُمْشــكالت قــد حتــد ـ كثــرياً ـ مــن 
كفاءهتــا وفعاليتهــا يف حتقيــق أهدافهــا مــن جانــب، وحماولــة توطيــد 
عالقتها مبؤسســات اجملتمع ابعتبارها مؤسســة تعليمية ابألســاس من 

جانــب أخــر.
مشكلة الدراسة: 

الســعودية  العربيــة  ابململكــة  الثانويــة  املــدارس  تواجــه 
حتــدايت، متنعهــا مــن اختــاذ خطــوات مينحهــا التحــرك حنــو حتقيــق 
والتغــريات  التقنيــة  عصــر  مفاهيــم  مــع  لتتوافــق  التغيــري  متطلبــات 
املتســارعة. فعلــى الرغــم مــن منــح وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة 
أهنــا التــزال  التعليــم إال  الســعودية عــددا مــن صالحياهتــا إلدارات 
أقــرب إىل املركزيــة منهــا إىل الالمركزيــة، وال ميكــن للمدرســة املضــي 
حنــو التقــدم والتميــز دون االســتفادة مــن املداخــل اإلداريــة احلديثــة، 
والتطبيــق الفعلــي واألمثــل لــإلدارة الذاتيــة )الغامــدي وعبــد اجلــواد، 

.)2002
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  التعليمــي  النظــام  ويعــد 
نظامــاً مركــزايً، مينــع مشــاركة إدارة املــدارس يف صناعــة القــرار واختــاذه، 
ويتصــف هــذا النظــام ابلبريوقراطيــة الــي جنــم عنهــا الروتــن الواضــح يف 
عمــل إدارة املــدارس، وتــدار فيــه املــدارس ضمــن نظــام املركزيــة اإلداريــة 
 :2011 والشــمري،  )جــربان   )2008 والتعليــم،  الرتبيــة  )وزارة 
1324(. وأكــد التقريــر الوطــي الصــادر مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم أن 
النظــام التعليمــي ابململكــة العربيــة الســعودية مل يعــد خيــاراً لالســتمرار 
يف النهــج التقليــدي للتعليــم؛ ألن اســتمرارية النظــم التقليديــة ســتؤدي 
إىل تكريــس معــارف مل تعــد صاحلــة ملســايرة متطلبــات اقتصــاد املعرفــة 

)وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2004: 15(.
وأكدت دراســة الشــنقيطي والعجمي )2013( املشــار 
إليهــا يف العمــري )2015( علــى أن تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة 
يعــود بكثــري مــن الفوائــد علــى الطالــب ومؤسســات اجملتمــع احمللــي؛ 
حيــث حُتســن مــن مســتوى الطالــب والعاملــن ابملدرســة؛ وحيســن مــن 
كفــاءة األداء الوظيفــي، وأشــارت دراســة الدوســري )2006( إىل 
جمموعــة مــن النتائــج  مــن أمههــا حاجــة مديــرات املــدارس إىل إصــدار 
إلدارة  للرجــوع  احلاجــة  دون  املدرســة  بشــؤون  املتعلقــة  القــرارات 
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التعليــم يف مجيــع األمــور، كمــا اكــدت دراســة كامينتيلــو وســبيزايل 
)2012( إىل أن تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية، واحملاسبية  له أتثري 
إجيــايب علــى التحصيــل الدراســي، وبتعاظــم هــذا األثــر يف حــال تبــي 

املدخلــن معــاً. 
منهــا  املتقدمــة  الــدول خاصــة  مــن  ولقــد ســعت كثــري 
كالوالايت املتحدة األمريكية لتطبيق هذا املدخل من خالل التوجه 
حنــو الالمركزيــة يف إدارة مؤسســاهتا الرتبويــة، وجعــل املدرســة وحــدة 
تربويــة مســتقلة بذاهتــا، تشــارك يف اختــاذ قراراهتــا حبريــة واســتقاللية، 
وتشــرك أعضــاء اجملتمــع احمللــي وأوليــاء األمــور يف إدارة شــئوهنا املاليــة 
واإلداريــة والتعليميــة )عبدالعــال وأمحــد، 2011: 112(. وعليــه 
يتضــح أن املــدارس الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية تعــاين مــن 
املركزيــة ممــا يؤثــر علــى أدائهــا كمؤسســة تعليميــة اجتماعيــة؛ وابلتــايل 
هــذا األمــر يقيدهــا كثــرياً دون أن يكــون هلــا القــدرة علــى املبــادرة 
يف معاجلــة القضــااي الــي ختصهــا دون الرجــوع للســلطات العليــا يف 

إدارات التعليــم.
وبنــاًء علــى مــا ســبق مــن أمهيــة التحــول حنــو الالمركزيــة 
رؤيــة  لتقــدمي  الدراســة،  هــذه  أجريــت  الذاتيــة؛  اإلدارة  طريــق  عــن 
مقرتحــة لتطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة ابملــدارس الثانويــة ابململكــة 
العربيــة الســعودية يف ضــوء جتربــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة؛ لــذا 
تتحــدد مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيــس التــايل: كيــف ميكــن 
ابململكــة  الثانويــة  املــدارس  يف  الذاتيــة  اإلدارة  مدخــل  تطبيــق 
العربيــة الســعودية يف ضــوء جتربــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة؟

علــى  فرعيــة  أســئلة  الرئيــس  الســؤال  هــذا  مــن  ويتفــرع 
اآليت:  النحــو 

وأسســها؟ . 1 أهدافهــا؟  أبــرز  ومــا  الذاتيــة؟  اإلدارة  مفهــوم  مــا 
ومساهتــا؟

مــا أبــرز معــامل جتربــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف تطبيــق . 2
الذاتيــة يف مدارســها؟ اإلدارة 

مــا الرؤيــة املقرتحــة لتطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة . 3
ابململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء جتربــة الــوالايت املتحــدة 

األمريكيــة؟ 
أهداف الدراسة:

توضيــح مفهــوم اإلدارة الذاتيــة، وحتديــد أبــرز أهدافهــا وأسســها . 1
ومساهتا.

تطبيــق . 2 يف  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  جتربــة  معــامل  حتليــل 
مدارســها. يف  الذاتيــة  اإلدارة 

وضــع معــامل الرؤيــة املقرتحــة لتطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس . 3
الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء جتربــة الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة. 
أمهية الدراسة: 

التعليــم . 1 وزارة  توجــه  مــع  بتزامنهــا  أمهيتهــا  الدراســة  تكتســب 
يف اململكــة العربيــة علــى منــح عــدد مــن صالحياهتــا إلدارات 

التعليــم.

إن تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف املدرســة سيســاعد علــى االنتمــاء . 2
والشعور ابملشاركة يف اختاذ القرارات املدرسية؛ نتيجة تفويض 

الصالحيــات مــن املســتوى املركــزي إىل املســتوى املدرســي.
يعــد موضــوع اإلدارة الذاتيــة مــن املوضوعــات احلديثــة نســبياً يف . 3

اجملــال الرتبــوي، والــي ميكــن تطبيقهــا يف إدارة املــدارس الثانويــة 
ابململكــة العربيــة الســعودية.

ميكــن أن تســهم الدراســة يف االســتفادة مــن الرؤيــة املقرتحــة . 4
يف  الســعودية  اجلامعــي  قبــل  التعليــم  املؤسســات  رغبــة  عنــد 

الذاتيــة.  اإلدارة  مدخــل  تطبيــق 
مصطلحات الدراسة:

تعــرف اإلدارة الذاتيــة علــى أهنــا« مدخــل إداري تعليمــي   
املنــاخ  الــذايت ألعضــاء اجملتمــع املدرســي، ويوفــر هلــم  يقــرر احلكــم 
االبتــكاري الــالزم مــن أجــل املشــاركة والتطويــر والتحديــث والتنميــة 
املهنيــة الدائمــة، وذلــك مــن خــالل الالمركزيــة الــي يعتمــد عليهــا هــذا 
املدخــل، ابنتقــال املدرســة مــن رقابــة الســلطة التعليميــة املركزيــة إىل 

.)10  :2007 )الدوســري،  واختــاذه«  القــرار  صنــع 
أبهنــا:  إجرائيــاً  الذاتيــة  اإلدارة  الباحــث  ويعــرف   
اســرتاتيجية تســتند علــى مبــادئ الالمركزيــة، وتشــاركية تعاونيــة يتــم 
اجملتمــع  املدرســية ومجيــع منســوبيها وأعضــاء  اإلدارة  منــح  مبوجبهــا 
احمللــي ســلطة اختــاذ القــرارات املدرســية واســتقالليتها هبــدف جتويــد 

إنتاجيتــه. وزايدة  املدرســي،  األداء  وتطويــر  العمــل، 
حدود الدراسة: 

احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت علــى تقــدمي رؤيــة مقرتحــة لتطبيــق 
مدخــل اإلدارة الذاتيــة ابملــدارس الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية 

يف ضــوء جتربــة الــوالايت املتحــدة.
احلدود املكانية: املدارس الثانوية ابململكة العربية السعودية. 

اجلامعــي  العــام  مــن  األول  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  احلــدود 
.1441

منهج الدراسة: 
الــذي  الواثئقــي  الوصفــي  املنهــج  علــى  اعتمــدت   
الكافيــة  الواقــع عــن طريــق مجــع احلقائــق والبيــاانت  يهتــم بوصــف 
العمــل علــى تطويــره؛  عنــه، وحتليــل بعــض جوانبــه، مبــا يســهم يف 
وذلــك ملالءمتــه لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة )عــدس وعبيــدات 

.)2003 حلــق، وعبدا
اإلطار النظري :

 اواًل: اإلدارة الذاتية )املفهوم، األهداف، اخلصائص، األسس( 
اإلدارة  يف  جديــًدا  إداراًي  مدخــاًل  الذاتيــة  اإلدارة  تعــد   
وإمكانيــة  للمدرســة،  الــذايت  احلكــم  مــن  مزيــًدا  يتيــح  املدرســية، 
انفتاحهــا علــى اجملتمــع، بــل قــد يتعــدى لعالقاهتــا مــع املؤسســات 
احلكوميــة األخــرى وغــري احلكوميــة، ويرتكــز هــذا التوجــه يف جعــل 
مــن  مبزيــد  تتمتــع  إداريــة،  عليهــا كوحــدة  ينصــب  املدرســة  اهتمــام 
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العمــل  أن  كمــا  املختلفــة.  شــؤوهنا  إدارة  يف  الذاتيــة  االســتقاللية 
هبــا يســري علــى أســاس الالمركزيــة يف خمتلــف العمليــات والوظائــف 

.)1324  :2011 وآخــر،  )جــربان  اإلداريــة 
مفهوم اإلدارة الذاتية 

تتعــدد التعريفــات الــي ذكرهــا الباحثــون لتوضيــح مفهــوم   
يلــي:  مــا  التعريفــات،  تلــك  أبــرز  ومــن  الذاتيــة،  اإلدارة 

• وزايدة 	 الرتبــوي،  والتغيــري  التنميــة  حتقيــق  يف  مفيــدة  »آليــة 
فاعليــة العمــل علــى مســتوى املدرســة مبــا يوفــره مــن ســلطات 
وصالحيــات واســعة إلدارة املدرســة، حتــد مــن املركزيــة القائمــة، 
وتضمن تنفيذ حلقات اجلودة وجناحها يف املدرســة« )ســالمة، 

.)2000
• مهــام 	 وضــع  علــى  يقــوم  الــذي  اإلداري  املدخــل  ذلــك 

ذاهتــا ومساهتــا  املدرســة  ظــروف  أســاس  علــى  املدرســية  اإلدارة 
أكثــر  املدرســية  اإلدارة  أعضــاء  يصبــح  وبذلــك  واحتياجاهتــا؛ 
حلــل  املــوارد  اســتخدام  يف  واســتجابة  ومســؤولية  اســتقاللية 
املشــكالت، وتنفيذ األنشــطة الرتبوية الفعالة يف تطوير املدرســة 

.)2010 )حممديــن،  والبعيــد  القريــب  املــدى  علــى 
• عمليــة تشــاركية يتــم مبوجبهــا منــح مديــرات املــدارس، واملعلمــات 	

والطالبــات، وأوليــاء األمــور وأعضــاء اجملتمــع احمللــي ســلطة اختــاذ 
القــرارات فيمــا يتعلــق ابجلوانــب اإلداريــة واملاليــة، هبــدف حتســن 
أداء املدرســة واالرتقــاء مبســتوى العمليــة التعليميــة، مــع وجــود 
املتابعــة والتقــومي مــن اجلهــات العليــا )الفيــاض، 2011: 7(.  

• اســرتاتيجية هتــدف إلصــالح املدرســة مــن خــالل نقــل ســلطة 	
اختــاذ القــرار مــن الوحــدات املركزيــة إىل موقــع املدرســة وهــي الــي 
يتــم مبوجبهــا منــح املــدراء واملعلمــن والطــالب وأوليــاء األمــور 
ســيطرة كبــرية علــى العمليــات الرتبويــة وســلطة اختــاذ القــرارات 
اخلاصــة ابمليزانيــة وشــؤون املوظفــن واملناهــج )حمفــوظ، 2003: 

 .)18
     مــن العــرض الســابق يتضــح أن اإلدارة الذاتيــة مدخــل إداري 
حديــث يهــدف إىل حتويــل املدرســة إىل وحــدة إداريــة مســتقلة بذاهتــا 
األمــور يف  وأوليــاء  احمللــي  اجملتمــع  أفــراد  اشــراك  مــع  وإدارايً،  ماليــاً 
إدارهتــا مــن خــالل تشــكيل مــا يســمى ابجملالــس املدرســية، ويصبــح 
بــه املدرســة  تقــوم  مــا  الســلطات املركزيــة هــو االشــراف علــى  دور 
مــن مهــام وأنشــطة دون تدخــل مباشــر يف أمورهــا كمــا كان حيــدث 

ســابقاً. 
أهداف اإلدارة الذاتية:

   تســعى اإلدارة الذاتية إىل حتقيق جمموعة من األهداف الي ترمي 
بــدو رهــا إىل تطويــر العمليــة التعليميــة وجتويدهــا والــي تتمثَـّـل يف: 

)السيســي وآخــر، 2014(.
زايدة مشاركة اآلابء واجملتمع احمللي يف عمليات إدارة املدرسة. . 	
التفويــض يف املســؤوليات للمديريــن، واملعلمــن، والعاملــن يف . 	

املدرســة. 
حتســن الشــفافية خاصــة يف عمليــات تفويــض املســؤوليات. . 	

مــع إجيــاد آليــات حملاســبة ممثلــي اإلدارة الذاتيــة. 
حتســن خمرجــات التعليــم خاصــة فيمــا يتعلــق ابلطــالب، وذلــك . 	

مــن خــالل إشــراكهم يف اجملالــس املدرســية، ويف اختــاذ القــرارات 
احليوية.

االستثمار األمثل للموارد املالية على مستوى املدرسة. . 	
تشجيع أسلوب التقومي الذايت داخل املدرسة.. 	

 L. Beck,( الذاتيــة منهــا لــإلدارة  وهنالــك أهدافــاً   
: )1 9 9 6

- منح املدارس االستقاللية يف عملها.
- متكن املشاركة الفعالة للمجتمع احمللي.

- تعزيز معنوايت أعضاء اجملتمع املدرسي وحتسينه.
- إعطاء املدرسة دافعية كبرية للمشاركة يف التميز.

- الرتكيز على جتويد نواتج التعلم.
- توفري بيئة جاذبة.

ويــرى ابرســون )Barcon,2000(، أن اإلدارة الذاتيــة   
إىل: هتــدف 

يف  حديثــة  كمداخــل  واســتخدامها  للتطويــر  املــدارس  -هتيئــة 
عــن  األساســية  البيــاانت  وتوفــري كافــة  والتنفيــذ،  التخطيــط 
احتياجــات الطــالب، ومتطلبــات األداء والظــروف االجتماعيــة 

املؤثــرة. واالقتصاديــة 
- حتقيق مكاسب حملية للمدارس.
- الرتكيز على املخرجات التعليمية.

- نشر ثقافة جديدة تعتمد على املعرفية.
املــوارد  زايدة كفــاءة  إىل  الذاتيــة  اإلدارة  هتــدف  كمــا 
والتعليــم  التدريــس  عمليــي  جــودة  وتطويــر  وفعاليتهــا  التعليميــة 
ســهى  وأشــارت   ،)2007 )عــواد،  احمللــي  ابجملتمــع  واالهتمــام 
املؤسســات  داخــل  الذاتيــة  اإلدارة  أهــداف  أن  إىل   )2008(
التعليميــة انقســمت إىل: أهــداف تنمويــة واقتصاديــه وتعــي بــزايدة 
للمدرســة،  املاديــة  املــوارد  اســتخدام  وترشــيد  اإلنتاجيــة،  الكفــاءة 
وإعــادة توزيــع مســؤوليات التمويــل ومعرفــة احتياجــات ســوق العمــل. 
أمــا القســم األخــر مــن تلــك األهــداف فهــي أهــداف ثقافيــة تطويريــة 
وإبداعيــة مــن خــالل التشــريعات واألنظمــة والتفاعــل البنــاء، وأييت 
القســم األخــري مــن تلــك األهــداف، وهــي أهــداف تفعيــل املشــاركة 
تفعيــل  مــن خــالل  املدرســية  اإلدارة  الالمركزيــة يف  بتطبيــق  وذلــك 
آليــات املشــاركة بــن كافــة العاملــن ابملدرســة وأوليــاء األمــور واجملتمــع 
احمللــي، واالتفــاق علــى مواصفــات األداء الفعــال وذلــك ســعياً حنــو 
حتقيــق الرقابــة الذاتيــة لــدى العاملــن ابملدرســة وربــط احلوافــز أبدائهــم. 
وعليــه فــإن أمهيــة اإلدارة الذاتيــة بنــاًء علــى تلــك األهــداف تتضــح 
يف أن تطبيقهــا سيســاعد علــى جتويــد العمــل واالســتقاللية واملرونــة، 
 Y( كمــا أشــارت إليهــا العديــد مــن الدراســات ومــن بينهــا دراســة

يلــي: كمــا   )Cheng,	 1996
- استقاللية املدرسة جيود العمل.

- وجــود قنــوات اتصــال فعــال بــن العاملــن ابملدرســة واجملتمــع احمللــي 
ينتــج عنــه تفاعــل وتبــادل اآلراء البنــاءة.
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- حتقــق الرضــا الوظيفــي والــذي بــدوره يزيــد مــن النمــو املهــي بســبب 
حصوهلــم علــى املكافــآت.

- وجــود مرونــة متكــن العاملــن مــن اختــاذ القــرار املناســب يف الوقــت 
املناسب.

- تــؤدي إىل منافســة شــريفة بــن املــدارس للحصــول علــى جوائــز 
التميــز.

- تقلل من هدر الوقت.
أسس ومبادئ اإلدارة الذاتية للمدرسة ومتطلباهتا:

لقــد أصبــح النظــر لــإلدارة الذاتيــة للمدرســة، ابعتبارهــا   
عمليــة تشــاركيه تعاونيــة بــن العاملــن ابملدرســة املديــر، واملعلمــن، 
واملعاونــن، وتالميذهــا، وأعضــاء اجملتمــع احمللــي احمليــط ابملدرســة، 
ومؤسســات  ابلتعليــم،  املهتمــن  اجملتمــع  وأفــراد  األمــور،  وأوليــاء 
اجملتمــع، لصناعــة قــرارات المركزيــة علــى مســتوى املدرســة-وخباصة 
ظــروف  حتســن  للمدرسة-تســتهدف  الوظيفيــة  ابألدوار  املرتبطــة 
التعليــم للتالميــذ، والكبــار، وذلــك مــن خــالل املســئولية املناســبة، 
واملســاءلة املناســبة، حيــال مــا خــول إلدارة املدرســة مــن مهــام وأدوار 
مــن قبــل اإلدارة التعليميــة. وابلتــايل يتضــح أن مثــة أسًســا مخســة جيــب 
أن تقــوم عليهــا اإلدارة الذاتيــة للمدرســة؛ ضمــااًن لتحقيــق ماهلــا مــن 
أهــداف أال وهــي )جــربان وآخــر، 2011: 1325-1326(.

الفئــات املختلفــة . 	 القــرار، أي: مشــاركة  املشــاركة يف صناعــة 
يف  اإلداريــن(  الطــالب،  املعلمــن،  املصلحــة،  )أصحــاب 

املدرســية.  القــرارات  واختــاذ  صناعــة 
المركزيــة الســلطة، فلــم تعــد الســلطة ترتكــز يف شــخصية مديــر . 	

املدرســة، بــل هنــاك تفويــض واضــح للســلطات مــن قبــل مديــر 
املدرســة إىل املرؤوســن. 

املســاءلة عــن النتائــج، فأهــم مــا مييــز اإلدارة الذاتيــة وضــع نظــام . 	
للمســاءلة عــن جــودة النتائــج واملخرجــات، ويتســم ابلشــفافية 

والنزاهــة واحلياديــة.  
حتســن ظــروف تعليــم التالميــذ، ويتضمــن ذلــك حتســن منــاخ . 	

العمــل، وحتســن العالقــات بــن املعلمــن والطــالب وغريهــم 
مــن فئــات املدرســة كاإلدارة املدرســية، واإلداريــن. 

أعضــاء . 	 ومجيــع  العاملــن  لكافــة  املتواصلــة  املهنيــة  التنميــة 
املدرســية.  اجملالــس 

بينمــا ذكــر ضحــاوي واملليجــي )2010( أن األســس   
يلــي: فيمــا  ترتكــز  الذاتيــة  اإلدارة  عليهــا  تقــوم  الــي  واملبــادئ 

املشــاركة الفاعلــة يف صناعــة القــرار: تتولــد امللكيــة مــن املشــاركة 	 
يف صنــع القــرار، وهــذا يــؤدي بــدوره إىل زايدة اإلنتاجيــة ومينــح 
العاملــن فرصــة املشــاركة يف إدارة املدرســة ممــا حيقــق االنتمــاء 

هلــا.
مســتوايت 	  مــن  الصالحيــات  نقــل  وهــي  اإلدارة:  المركزيــة 

اختــاذ القــرار املركــزي إىل مســتوايت تقــدمي اخلدمــة )وزارة الرتبيــة 
                                            .)2007 والتعليــم، 

تفويــض الســلطة: يولــد التفويــض كــوادر قياديــة صــف اثين 	 
ميكنهــا مــن حتســن وتطــور مســتوى أداء العاملــن )حســن، 

                                               .)2006

التنميــة املهنيــة: إن التدريــب أثنــاء اخلدمــة هــو أفضــل ممارســة 	 
ابلنســبة للقياديــن، ومعرفــة املســتجدات يف العمليــة التعليميــة، 

وهــي ضمــن اســس اإلدارة الذاتيــة.
التعليميــة 	  العمليــة  نتائــج  قيــاس  النتائــج: وهــو  عــن  املســاءلة 

بطريقــة مباشــرة وذلــك ابســتخدام معايــري موضوعيــة، يف إطــار 
نظــام تعليمــي يعتمــد علــى حتقيــق األهــداف أكثــر مــن اهتمامــه 
ابلعمليــة التعليميــة واملمارســات الرتبويــة الضمنيــة هلــا )قــدري، 

                                                 .)1998
النظــم 	  بتوفــري  املدرســة  إدارة  تعــي  التعليــم:  ظــروف  حتســن 

والظــروف الــي تســاعد علــى تطبيــق االســرتاتيجيات التعليميــة 
حبيــث تتحقــق املرونــة يف عمليــي التدريــس والتعليــم.

تدريب كافة العاملن يف املدرسة.	 
أبرز مسات اإلدارة الذاتية وخصائصها:

يعد االجتاه حنو اإلدارة الذاتية للمدرسة من االجتاهات   
احلديثــة لــإلدارة الذاتيــة وأداة مــن أدوات اإلصــالح الرتبــوي، ومــن 
أبــرز مــا تتســم بــه تلــك اإلدارة، مــا يلــي: )عبابنــة، 2013: 77(.

االدارة . 	 جمــال  يف  اإلداري  اإلصــالح  مــن  نوعــا  اإلدارة  تعــد 
والالمركزيــة. واحلريــة  املشــاركة  مبــدأ  علــى  يقــوم  املدرســية، 

تعــد مبنزلــة االســرتاتيجية الــي تقــوم برســم السياســات ووضــع . 	
األهــداف وتصميــم خطــط وبرامــج العمــل املدرســي، واالبــداع 
فيــه تلبيــة احتياجــات الطــالب، وتنفيذهــا مــن قبــل اجملالــس 

املدرســية. 
تســتطيع مبــا تتمتــع بــه مــن حريــة واســتقاللية أن تكــون وحــدة . 	

القــرار  وإدارايً ووحــدة صنــع  تنظيميــة مســتقلة بذاهتــا متويليــاً 
الرتبــوي واختــاذه.

تقــوم إبجــراء حتليــالت شــاملة ومرتابطــة، تتضمــن عمليــات . 	
األداء  حتســن  هبــدف  واجملموعــة ككل  للفــرد  األداء  تقــومي 

عــام. بشــكل  وجتويــده  املدرســي 
الــي . 	 قراراهتــا،  صنــع  يف  إجرائيــاً  منطــاً  الالمركزيــة  مــن  تتخــذ 

الســلطة للمعلمــن  تقــوم علــى أســاس مبــدأ املشــاركة ومنــح 
وأوليــاء األمــور وأفــراد اجملتمــع احمللــي يف صنــع القــرارات الرتبويــة 

ابملدرســة. 
مبــدأ . 	 وتطبيــق  القــرارات،  اختــاذ  الشــرعية يف  املديــر  تكســب 

املســاءلة، وتســمح حبســن إدارة الوقت واســتثماره، وتؤدي إىل 
خلــق منــاخ تعليمــي صحــي ملــيء ابلدقــة واالحــرتام املتبــادل 

بــن العاملــن يف املدرســة.
فيهــا . 	 التعليميــة  والربامــج  السياســات  لتطبيــق  الفرصــة  ااتحــة 

بســهولة؛ لوجــود املرونــة االداريــة، وتقليــل الســلطات الفرديــة، 
وتنميــة روح التعــاون بــن العاملــن يف اجملتمــع املدرســي. 

فيما أشار عثمان )2002( إىل أن أبرز مسات اإلدارة   
يلــي: فيمــا  تتضــح  وخصائصهــا  الذاتيــة  املدرســية 

األهــداف  مســات  مــن  املدرســة  يف  العاملــن  مســات  تســتمد   -
حتقيقهــا. املطلــوب 
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- متابعة ويل األمر البنه يف املدرسة متابعة فاعلة وإجيابية.
السياســات  إطــار  وفــق  النســي  اســتقالهلا  وفــق  املدرســة  تســري   -

الدولــة. مــن  املرســومة 
- كفاءة العاملن ابملدرسة وتدريبهم املستمر.

ومساهتــا  الذاتيــة  اإلدارة  خصائــص  أن  يــرى  وبعضهــم   
يف  والتحــول  اإلداري  القــرار  مطبــخ  هــي  املدرســة  أن  يف  تكمــن 
املدرســة  داخــل  الفعالــة  املشــاركة  الالمركزيــة، وحتقــق  حنــو  الســلطة 
K. Cot-(  وخارجهــا، وفيهــا شــعور ابملســؤولية، وتصنــع القيــادات

.)ton,	 1992
         ولإلجابة على السؤال األول ما مفهوم اإلدارة الذاتية؟ 

ومــا أبــرز أهدافهــا؟ وأسســها؟ ومساهتا؟
فــإن الباحــث يــرى ممــا تقــدم أن مفهــوم اإلدارة الذاتيــة   
يعــد مدخــاًل إدارايً حديثــاً يف اإلدارة املدرســية، ويعطــي قائــد املدرســة 
مزيــداً مــن احلريــة املنضبطــة يف االســتقاللية الذاتيــة املاليــة واإلداريــة، 
إىل  املركزيــة  مــن  واالنتقــال  القــرار،  يف  اجملتمــع  أفــراد  إشــراك  مــع 
الالمركزيــة، ممــا يســاهم يف فعاليــة إدارهتــا والتحســن املســتمر هلــا.

وأن مــن أبــرز أهدافهــا: نشــر ثقافــة جديــدة يف أواســط   
امليــدان التعليمــي بتفويــض الســلطة، واســتثمار أمثــل للمــوارد، وجتويــد 
العمل، واملنافسة بن اإلدارات املدرسية، وزايدة الكفاءة اإلنتاجية، 
واالســتقاللية املثلــى، وحتقيــق الرضــا الوظيفــي، واالبتعــاد عــن الروتــن، 

واملرونــة يف العمــل.
مقدمتهــا  يف  أييت  عــدة  أســس  الذاتيــة  ولــإلدارة   
عــدٍد  بتفويــض  العمــل  يف  والالمركزيــة  القــرار،  صنــع  يف  املشــاركة 
مــن الصالحيــات، والنمــو املهــي للعاملــن مــع التدريــب املســتمر، 
والرقابــة الذاتيــة واملســاءلة. بينمــا يعــد مــن أبــرز مســات اإلدارة الذاتيــة 
وخصائصهــا أن هلــا اســرتاتيجية خاصــة، تنتهــج الالمركزيــة يف اختــاذ 
القــرار، وتشــارك العاملــن، وللمدرســة اســتقاللية منضبطــة، وحتقــق 

املســتمر. ابلتدريــب  العاملــن  كفــاءة 
معــامل  أبــرز  »مــا  الثــاين:  الســؤال  علــى  ولإلجابــة   
جتربــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف 
مدارســها«؟ فــإن الباحــث سيســتعرضها يف احملــور الثــاين مــن جتربــة 

يلــي: األمريكيــة كمــا  املتحــدة  الــوالايت 
املتحــدة  الــوالايت  مبــدارس  الذاتيــة  اإلدارة  مدخــل  نشــأة 

: األمريكيــة
القــرن  مــن  الســتينيات  منــذ  األمريكــي  اجملتمــع  شــهد   
العشــرين حماوالت عدة لدعم مبادئ الدميقراطية يف توســيع مســاحة 
املشــاركة يف صنــع القــرارات التعليميــة علــى املســتوى احمللــي، ومبوجبهــا 
مــن الصالحيــات  كبــرياً  قــدراً  التعليميــة احملليــة  منحــت الســلطات 

  .)2011 وآخــر،  )عبدالعــال  التعليــم  إدارة  يف  واملســؤوليات 
وحتــول نظــام التعليــم يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف   
الســنوات املاضيــة مــن املركزيــة   إىل الالمركزيــة، وهــذا نتــاج تطــورات 
األداء  مبســتوى  يرتقــي  بشــكل  وتنظيمــه  التعليــم،  لتطويــر  متتاليــة 
املدرســي، ويســتفيد الطالــب منــه؛ وابلتــايل أصبحــت الرقابــة عنــد 
املدرســة، فجميــع العاملــن ابملدرســة لديهــم رقابــة ذاتيــة، بــداًل مــن 

.)225  :2012 ورجــب،  )علــي  التعليــم  مكتــب  رقابــة 
املتحــدة  الــوالايت  يف  المركــزي  تربــوي  نظــام  أول  اتريــخ  ويعــود 
األمريكيــة وفقــاً لــراي ميشــيل كارترتــز إىل عــام 1837 حــن أتســس 
مــان  هــوراس  برائســة  للتعليــم يف واليــة ماساشوســتس  أول جملــس 

.)49  :1991 )بشــائرة، 
تعــد اجتاهــا عامليــا معاصــراً ظهــرت  الذاتيــة  إن اإلدارة   
تطبيقاتــه يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ويعــود اتريــخ أول نظــام 
تربــوي المركــزي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة إىل عــام 1837 
حــن أتســس أول جملــس للتعليــم يف واليــة ماساشوســتس برائســة 
بقيــة  هــوراس مــان )horass man(، مث ظهــرت الالمركزيــة يف 
.)75  :2008 ســهى،  ؛   2000 )ســالمة،  تباعــاً  الــوالايت 

ومــع بدايــة عــام 1994 انتشــرت يف الــوالايت املتحــدة   
األمريكيــة فكــرة مــدارس املســتقبل؛ ملســاعدة مجيــع املــدارس لالنتقــال 
إىل تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة للمدرســة، وعــززت أدوار مديــري 
.)New Jersey, 2000( املــدارس ومت توســيع صالحياهتــم

ومــع  اليــاابين  املــد  ظهــور  ومــع  احلديــث  العصــر  ويف   
علــى  الســيطرة  اســتطاع  اليــاابين  الــن  أبن  األمريكيــن  إحســاس 
الســوق العامليــة شــعرت أمريــكا ابخلطــر، وأصــدرت تقريرهــا املشــهور 
»أمــة يف خطــر« عــام 1968 وأعيــد بنــاء التعليــم بصفــة عامــة، 
واألساســي بصفــة خاصــة مــع االهتمــام مبــاديت العلــوم والرايضيــات، 
كان ذلــك يف عهــد الرئيــس رجيــان، مث أتبعــه الرئيــس بــوش فــزاد مــن 
االهتمــام ابلتعليــم وكان برانجمــه »أمــة مــن الطــالب« يوضــح أمهيــة 
التعليــم لبنــاء أمريــكا، كذلــك عندمــا جــاء كلينتــون اهتــم ابلتعليــم، 
وأكد أنه يشــكل بعداً أساســياً ألمن أمريكا )عبدالعال، 2002(.

تعــد اإلدارة التعليميــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة   
مثــااًل واضحــاً لــإلدارة الالمركزيــة يف التعليــم، حيــث بــدأت عمليــة 
تفويــض الســلطة واإلدارة الذاتيــة للمــدارس أبمريــكا يف عــام 1990 
بــوالايت كثــرية ومتعــددة، وذلــك بتفويــض بعــض املهــام للمدرســة، 
خاضعــة  تكــون  أن  مــن  املدرســة  مينــع  مل  هــذا  ولكــن  واملديريــن، 

.)46-47  :2011 )الرحــي،  للســلطة 
ابلــوالايت   1986 عــام  نــدوة كارنيجــي  وعقــدت   
املتحــدة األمريكيــة؛ لتقييــم تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة للمدرســة، 
وتوصلــت النتائــج إىل التوصيــات التاليــة: جيــب أن تنتهــي الســيطرة 
لتحــل  املــدارس  علــى  التعليميــة  واملناطــق  الــوالايت  متارســها  الــي 
حملهــا اإلدارة الذاتيــة للمدرســة، وتعطــى كل املــدارس احلريــة واملرونــة 
الــي متكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا، واالســتجابة الفعالــة الحتياجــات 
الطالب، ولتحقيق ذلك ينبغي أن توجه برامج اإلصالح واالهتمام 
إىل مواطــن الضعــف عنــد كل مــن املــدراء واملعلمــن، وأن تركــز تركيــزاً 
 Hanson,( كبــرياً علــى طبيعــة املدرســة  ابعتبارهــا منظمــة للعمــل

 .)1990:	 524
وكنتيجــة لالهتمــام الواضــح مــن قبــل القــادة األمريكيــن   
بتطوير وحتسن جودة التعليم األمريكي، فلقد أدى ذلك إىل حماولة 
الســلطات الرتبويــة تطبيــق أبــرز املفاهيــم احلديثــة يف جمــال التعليــم. أال 
أواًل  البــدء  مــن خــالل  ذلــك  الذاتيــة، وكان  اإلدارة  وهــي مفاهيــم 
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بنشــر ثقافــة اإلدارة الذاتيــة يف املؤسســات الرتبويــة األمريكيــة مــن 
خــالل عمــل برامــج تدريبيــة للقيــادات واملعلمــن والعاملــن حياضــر 
فيهــا أبــرز علمــاء وخــرباء اجلــودة، وتتضمــن تلــك الربامــج مفهــوم هــذه 
الثقافــة وأبــرز آلياهتــا وعناصرهــا وأمهيتهــا يف الوقــت الراهــن، مث بــدأ 
بعــد ذلــك التطبيــق الفعلــي ملدخــل إدارة اجلــودة يف مجيــع الــوالايت 
األمريكيــة وإن اختلفــت اســرتاتيجيات ومنــاذج التنفيــذ علــى النحــو 

2011: 1325ـ-1326(. وآخــر،  )جــربان  التــايل: 
هــذا  تطبيــق  Memphis مت  ففــي مقاطعــة ممفيــس   
املدخــل كمبــادرة إلصــالح وجتويــد العمليــة التعليميــة مبــدارس معينــة 
داخــل املــدن، بينمــا يف دينفــرDenver مت تفعيــل هــذا املدخــل 
علــى صعيــد املــدارس كجــزء مــن اتفــاق وســط انتــج عــن املفاوضــات 
بــن اإلدارة التعليميــة ومجعيــة املعلمــن؛ حيــث نــص االتفــاق علــى 
وجــود ممثــل لرجــال األعمــال يف كل جملــس مدرســي، أمــا يف بوســطن 
للمدرســة ضمــاان  الذاتيــة  اإلدارة  مدخــل  تطبيــق  مت    )Boston(
للمشــاركة يف صناعــة القــرارات، وذلــك كــرد فعــل منطقــي لالتفــاق 
الــذي مت بــن احتــاد املعلمــن واملــدارس العامــة، وأخــرياً يف شــيكاغو 
)Chicago( فقدمت تشــكيل جملس إلدارة املدارس ذاتيا، ويتمتع 
هــذا اجمللــس  ابملرونــة والتحــرر التــام مــن الرقابــة العامــة والتمتــع بقــدر 
كبــري مــن الســلطة يتناســب مــع مــا مت تفويضــه لــه مــن مســئوليات 
أمههــا: مســؤولية اجمللــس عــن تعيــن مديــر املدرســة ،ورســم خطــط 
التحســن  اخلطــط  وفــق  ميزانيتهــا  يف  ،والتحكــم  املدرســة  حتســن 
ورؤيــة املدرســة. وكنتيجــة الختــالف اســرتاتيجيات التنفيــذ اختلفــت 

جوانــب االهتمــام أيضــاً فعلــى ســبيل املثــال:
-1111:Luciana والية لويزايان

اهتمــت بتطبيــق اإلدارة الذاتيــة هبــدف حتســن جــودة   
وهــي:  أال  خطــوات  أبربــع  فقامــت  املدرســة، 

 Southwest	Educational	Development	Laboratory,
)1994:	p.3

)أ( ازدايد التعــاون واملشــاركة بــن إدارة التعليــم يف املقاطعــة واجمللــس 
التشــريعي الرمســي.

)ب( ســاعدت حكومــة اإلقليــم املــدارس يف التخطيــط والتنظيــم حنــو 
التغيــري والتحســن.

)جـــ( البــدء يف تطويــر أداء املــدارس الفعالــة وحتســينها عــن طريــق 
الذاتيــة. ثقافــة اإلدارة  بنشــر  البــدء 

)د( جتريب تطبيق اإلدارة الذاتية بعد نشر ثقافتها.
)هـ( مت التطبيق الفعلي ملدخل اإلدارة الذاتية.

 :Michigan والية ميتشجان
كمــا اهتمــت واليــة ميتشــجان بتطبيــق مدخــل اإلدارة   
الذاتيــة. فنجــد علــى ســبيل املثــال مدينــة ديرتويــت اهتمــت بتطبيــق 
اإلداريــة،  والكــوادر  القيــادات  تدريــب  برامــج  علــى  املدخــل  هــذا 
حيــث اعتمــدت هــذه الربامــج علــى نتائــج البحــث العلمــي يف ميــدان 
الربامــج  هــذه  ومــرت  األداء،  يف  التفــوق  وحتقيــق  الذاتيــة،  اإلدارة 

وهــي: مراحــل  بثــالث 
املرحلــة األوىل: جــرى فيهــا تدريــب مديــري املــدارس علــى إدراك 

مفهــوم أدوارهــم اجلديــدة يف ظــل أســاليب اإلدارة الذاتيــة. وقــد جــرى 
الرتكيــز يف هــذه املرحلــة علــى دور املديــر يف فريــق العمــل كفــرد لــه 

ســلطات تتســاوى مــع ســلطة أي فــرد مــن أفــراد الفريــق.
املرحلــة الثانيــة: جــرى فيهــا تدريــب مديــري املــدارس ومعاونيهــم 
علــى كيفيــة تنميــة وتوظيــف مهــارات القيــادة التشــاركية الــي تتطلــب 

منهــم التخلــي عــن الكثــري مــن نفوذهــم التقليــدي.
املرحلــة الثالثــة: جــرى فيهــا تدريــب مكثــف لفريــق مــن العاملــن يف 
كل مدرســة، مهمتــه األساســية اإلشــراف علــى عمليــة التحــول يف 

مدارســهم مــن النمــط التقليــدي إىل أســلوب اإلدارة الذاتيــة.
إعادة هيكلة التعليم الثانوي يف الوالايت املتحدة األمريكية:

يف الفــرتة املمتــدة مــا بــن 1986 حــى 1990 جنــد أن   
ثلــث املناطــق التعليميــة قــد اجتهــت إىل هــذا االجتــاه، وخــالل تلــك 
الفــرتة فــإن أكثــر مــن عشــرين واليــة قــد أقــرت تشــريعاً يف األخــذ هبــذا 
التوجــه وذلــك إبعــادة هيكلــة التعليــم الثانــوي مــن حيــث )منصــور، 

 :)109  :2000
 املبــادئ واألهــداف: مت وضــع املبــادئ الــي تقــوم عليهــا اإلدارة 

الذاتيــة للمدرســة كخطــوة أوىل علــى طريــق تنفــي اإلجــراءات
نطــاق اإلشــراف: أن تتــوىل املدرســة مبوجــب اإلدارة الذاتيــة 	 

هلــا ســلطة اإلشــراف مــن حيــث اجملــاالت التاليــة )الغــاايت-
التنظيميــة(. والتعليم-البــى  العاملن-املناهــج  امليزانية-هيئــة 

الذاتيــة 	  اإلدارة  تنفيــذ  إجــراءات  تتمثــل  التنفيــذ:  إجــراءات 
املدرســة-توفري  داخــل  الســلطة  )توزيــع  يلــي  فيمــا  للمدرســة 

املعلومــات(.  واملهارات-نشــر  املعرفــة 
معامل تطبيق اإلدارة الذاتية يف املدارس األمريكية: 

مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة يف الوالايت املتحدة األمريكية:
الــي  »املــدارس  للمدرســة أبهنــا  الذاتيــة  اإلدارة  ُعرفــت   
تديــر نفســها بنفســها يف ضــوء الالمركزيــة علــى املســتوى املدرســي 
املتصلــة  القــرارات  اختــاذ  وســلطة  واســعة،  ابختصاصــات  وتتمتــع 
بتخصيــص املــوارد الــي منهــا: املعرفــة والتكنولوجيــا والســلطة واملــوارد 

.)Ibtisam,1999( والتمويــل«  واجملتمــع 
وُعرفــت اإلدارة الذاتيــة للمدرســة يف الــوالايت املتحــدة   
األمريكيــة أبهنــا »شــكل مــن أشــكال الالمركزيــة الــي حتــدد املدرســة 
للتطويــر، وقــد  الوحــدات األساســية  مــن  املســتقلة وجتعلهــا وحــدة 
تعتمــد علــى إعــادة توزيــع ســلطة صنــع القــرار والــي تعــد ضــرورة مــن 

.)Malen, 1990( والتحســن«  التطويــر  ضــرورات 
أهــداف اإلدارة الذاتيــة ابملــدارس األمريكيــة )ســهى، 2008: 

77 ؛ داوود، 2008: 469( 
زايدة كفــاءة اإلدارة مــن خــالل إعــداد هيــكل تنظيمــي ذايت . 	

مــزود أبحــدث األســاليب واملمارســات.
مــن خــالل احلصــول علــى معــدالت . 	 التالميــذ  رفــع حتصيــل 

األداء. اختبــارات  يف  كبــرية 
تعزيز دعم الرأي العام والثقة ابملدارس.. 	
مشاركة فئات اجملتمع يف اختاذ القرارات املدرسية.. 	
مشــاركة العاملــن ابملدرســة )املعلمــن، واإلداريــن( والطــالب . 	
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يف اختــاذ القــرارات املدرســية. 
أمــام . 	 التعليميــة  املؤسســات  ومســاءلة  حماســبة  مبــدأ  تفعيــل 

اجملتمــع. 
تنمية القيم اخللقية لدى الطالب.. 	
إعادة تصميم بيئات التعلم.. 	
ربط األهداف ابلنتائج والتوقعات. . 	

تنمية العمل اجلماعي من خالل العمل أبسلوب الفريق. . 		
           وجــاءت أهــداف اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس األمريكيــة 

علــى النحــو التــايل: )عبدالعــال وآخــر،2011( 
نقل املسؤولية والسلطة ملديري املدارس واملعلمن.	 
االرتقــاء جبــودة العمليــة التعليميــة يف املــدارس، ومســتوى أداء 	 

املعلمــن، والطــالب.
التعليميــة، 	  واملخرجــات  املدرســية،  اإلدارة  مــن  حتســن كل 

األكادميــي. واألداء  القــرارات،  وفعاليــة 
العمل على استخدام املوارد بصورة أكثر كفاءة.	 
تعزيز سلطة اآلابء، واجملتمع احمللي.	 
زايدة استقاللية املدارس وإدارهتا ذاتياً. 	 

األمريكيــة  ابملــدارس  الذاتيــة  اإلدارة  خصائــص           
)78 :2008 ســهى، (

تكيف براجمها وفقاً الحتياجات طالهبا.. 	
تؤكد على جودة املنتج التعليمي.. 	
تضع معايري واضحة؛ كي يعمل الطالب على حتقيقها.. 	
ختضع للمحاسبة املباشرة من ِقبل اجملتمع احمليط.. 	
تتمتع مبستوى عاٍل من االستقاللية اإلدارية واملالية. . 	
يتغــري أدوار مديــر املدرســة واملعلمــن، والطــالب، واإلداريــن . 	

هبــا. 
اجملالس املدرسية ومسؤولياهتا:

والطــالب،  املعلمــن،  مــن  املدرســي  اجمللــس  يتشــكل   
واإلداريــن، وأوليــاء األمــور، وقيــادات جمتمعيــة، يتــم انتخاهبــا خلرباهتــا 
القــرارات  اختــاذ  إىل  اجمللــس  ويهــدف  العمــل،  جمــال  يف  وكفاءهتــا 
املتعلقــة ابلربامــج واملــوارد واملصــادر املتاحــة، وتنبثــق مــن تلــك اجملالــس 
جلــان فرعيــة مــن املعلمــن واإلداريــن وبعــض الطــالب؛ لتنفيــذ بعــض 
املهــام املســندة إليهــم مــن اجمللــس املدرســي، وهتــدف هــذه اللجــان إىل 

املدرســة.  تقاريــر ورفعهــا إىل جملــس  إعــداد 
          تتلخــص مســؤوليات اجملالــس املدرســية يف املــدارس املــدارة 

ذاتيــاً علــى النحــو التــايل: )ســهى، 2008: 75(
صنــع السياســات: أصبــح مــن مســؤوليات اجملالــس املدرســية . 	

وضــع سياســات املدرســة واإلشــراف علــى تنفيذهــا، وحماولــة 
تذليــل الصعــاب الــي قــد تواجههــا، كمــا أن مــن أبــرز تلــك 

أيضــاً: املســؤوليات 
• حتديد ووضع األهداف طويلة املدى للمدرسة. 	
• حتديد مؤشرات العمل املدرسي.	
• حتديد نظم تقييم أداء الطالب.	

• الرئيســة 	 األهــداف  لتحقيــق  االســرتاتيجية  اخلطــط  وضــع 
للمدرســة.

نظــام . 	 ووضــع  ابملدرســة،  العمــل  نظــام  إدارة  أي  اإلدارة: 
للمســاءلة واحملاســبية، وتوفــري الرقابــة، وتقييــم التقــدم احملــرز حنــو 

للمدرســة. الرئيســة  األهــداف  حتقيــق 
األمــور . 	 وأوليــاء  اجملتمــع  لفئــات  الفاعلــة  املشــاركة  ضمــان 

ابجملالــس املدرســية، يف كافــة األمــور املهمــة واحليويــة ابملدرســة، 
مــن مشــكالت وحتــدايت. املدرســة  يعــرتض  مــا  وخاصــة 

مديــر . 	 علــى  يعتمــد  املتخــذ  القــرار  يعــد  مل  القــرارات:  اختــاذ 
أن  مبعــى  تشــاركياً  املتخــذ  القــرار  صــار  بــل  فقــط  املدرســة 
مجيــع أعضــاء اجملالــس املدرســية )قيــادات املدرســة، املعلمــن، 
األمــور(  أوليــاء  احمللــي،  اجملتمــع  أفــراد  اإلداريــن،  الطــالب، 
تبعاتــه.  وحتمــل  القــرار،  اختــاذ  عمليــة  ابلــرأي يف  يشــاركون 

متويل املدارس ذاتيًا
ال تعتمــد املــدارس األمريكيــة املــدارة ذاتيــاً علــى مصــدٍر   
واحــٍد لإلنفــاق علــى املدرســة وتصريــف شــؤوهنا، بــل تتعــدد اجلهــات 

التــايل: النحــو  علــى 
التمويل احلكومي من الوزارة املركزية وحكومة الوالايت.	 
• األعمــال 	 رجــال  )تربعــات  خــالل  مــن  اخلارجــي  التمويــل 

اخلــريي(.  -الوقــف  الضرائــب  -أمــوال  األمــور  أوليــاء  -تربعــات 
مــا مييــز املــدارس املــدارة ذاتيــاً خاصــة يف النواحــي املاليــة، هــو 	 

عــدم مواجهــة أيــة أزمــات ماليــة تعــرتض عملهــا، حيــث إن 
اجملالــس املدرســية مبــا تضمــه مــن فئــات متنوعــة ترتبــط بعالقــات 
واقنــاع  للمدرســة،  الدعايــة  يف  دوراً  تلعــب  ابجملتمــع  شــى 
أصحــاب املصلحــة املختلفــن جبــدوى التــربع، وتقــدمي املنــح 
الالحمــدود  الدعــم  إىل  إضافــة  »هــذا  املــدارس،  لتلــك  املاليــة 
مــن حكومــة الواليــة والســلطة التعليميــة ابملنطقــة الــي ختصــص 
ميزانيــة للمــدارس، وتعطــي للمــدارس احلــق يف التصــرف فيهــا 
تبعــاً الحتياجاهتــا، ويصبــح الفائــض مــن ميزانيــة العــام احلــايل 
يســمح للمدرســة إبضافتــه إىل ميزانيــة العــام التــايل« )داوود، 

 .)494  :2008
نظام املساءلة واحملاسبة التعليمية: 

التعليميــة  العمليــة  نتائــج  »قيــاس  ابحملاســبية  يقصــد   
إطــار  معايــري موضوعيــة يف  اســتخدام  عــن طريــق  مباشــرة  بطريقــة 
اهتمامــه  مــن  أكثــر  األهــداف  علــى حتقيــق  يعتمــد  تعليمــي  نظــام 
ويهتــم  هلــا،  الضمنيــة  الرتبويــة  واملمارســات  التعليميــة  ابلعمليــة 
ابلفاعليــة أكثــر مــن اهتمامــه ابلكفايــة يف التعليــم، ويتجــه حنــو نتائــج 
العمليــة التعليميــة أكثــر مــن توجهــه حنــو عناصــر العمليــة ومدخالهتــا« 

.)16  :1999 )قــدري، 
علــى الرغــم مــن النظــام الالمركــزي املطبــق يف الــوالايت   
املتحــدة األمريكيــة يف جمــال التعليــم واحلريــة املعطــاة يف جمــال اختــاذ 
القــرارات وغريهــا، إال أن هنــاك نظامــاً للمحاســبة يتــم تطبيقــه عنــد 
احنــراف إحــدى املــدارس أو املؤسســات عــن حتقيــق أهدافهــا، حيــث 
بــدأ تطبيــق هــذا النظــام يف واليــة لويــزايان وذلــك عقــب مالحظــة 
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يف  الطــالب  بباقــي  مقارنــة  هبــا  الطــالب  مســتوى  يف  االحنــدار 
األداء  مقاييــس  ابســتخدام  وذلــك  األمريكيــة،  املتحــدة  الــوالايت 
األمريكيــة، بــدءاً مــن نتائــج االختبــارات ونســبة الرســوب ومعــدالت 
لويــزايان  بواليــة  التشــريعية  اهليئــة  قامــت  وقــد  والتوظيــف،  العــالج 
عــام 1997 بوضــع نظــام تفويــض احملاســبة للمدرســة أو املنطقــة 
االبتدائيــة  املدرســة  إدارة  جمللــس  تفويضهــا  وأجــازت  التعليميــة، 
والثانويــة، ومت تطبيقــه علــى نطــاق واســع علــى مســتوى الــوالايت 

.)98  :2002 )الزهــريي، 
ومــن مث فقــد طبقــت املــدارس املــدارة ذاتيــاً يف الــوالايت   
املتحــدة األمريكيــة نظــام ملســاءلة وحماســبة العاملــن هبــا، وقــد تضمــن 
النظــام.  النظــام، وخطــة  النظــام شــقن هامــن مهــا: أهــداف  هــذا 
أمــا عــن أهــداف النظــام فهــي كالتــايل: )عبدالعــال وآخــر، 2011: 

)181
حتاشي الوقوع يف اخلطأ قدر اإلمكان.. 	
حتديد مسؤوليات العاملن ابملدرسة حتديًد واضحاً.. 	
زايدة الشــفافية والنزاهــة يف كل مــا تقــوم بــه املدرســة مــن مهــام . 	

ومــا تقدمــه مــن خدمــات.  
يف . 	 تقــع  قــد  الــي  واملشــكالت  األخطــاء  أســباب  حتديــد 

املقصريــن.  وحماســبة  املدرســة، 
حتسن أداء الطالب، وحتديد مدى تقدمهم الدراسي. . 	

            أمــا عــن خطــة النظــام فتتكــون مــن أربعــة جوانــب رئيســة 
كالتــايل: )عبدالعــال وآخــر، 2011: 182( 

التصويــت: حبيــث يكــون للمجالــس املدرســية دور مهــم يف . 	
املســاءلة. سياســات  صناعــة 

امليثــاق: ويتضــح يف هــذا اجلانــب كيفيــة التواصــل مــع سياســة . 	
التعليــم العــام.

الســلطة: ويتضمــن هــذا اجلانــب منــح اجملالــس املدرســية ســلطة . 	
مســاءلة وحماســبة مــن خيطــئ مــن العاملــن ابملدرســة.

داخــل . 	 وفعــال  أفضــل  إنتــاج  تقــدمي  ويوضــح كيفيــة  اإلدارة: 
املدرســة. 

الدراسات السابقة:
أواًل: الدراسات ابللغة العربية

يف . 	 الذاتيــة  »اإلدارة  بعنــوان   )2006( الدوســري  دراســة 
هدفــت  مقــرتح«  الرايض-تصــور  مبدينــة  البنــات  مــدارس 
يف  الذاتيــة  املدرســية  اإلدارة  واقــع  علــى  للتعــرف  الدراســة 
مــدارس البنــات يف اململكــة العربيــة الســعودية، كمــا هدفــت 
الذاتيــة يف مــدارس  إىل تقــدمي تصــور مقــرتح لتطبيــق اإلدارة 
البنــات، ولغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة مت اســتخدام املنهــج 
والعينــة  اســتبانة،  الدراســة  اداة  وكانــت  املســحي،  الوصفــي 
متوســطة  مديــرة  و)291(  إداريــة  مشــرفة   )102( بلغــت 
واثنويــة وطبقــت الدراســة علــى مجيــع افــراد جمتمــع الدراســة. 
وتوصَّلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا: حاجــة 
مديرات املدارس إىل إصدار القرارات املتعلقة بشؤون املدرسة 
دون احلاجــة للرجــوع إلدارة التعليــم يف مجيــع األمــور، وتوفــري 

املدرســي  الســريع ومرنــة، واالهتمــام ابملبــى  للصــرف  ميزانيــة 
وجتهيزاتــه. ومرافقــه 

لتطويــر . 	 دراســة حممديــن )2010( بعنــوان »رؤيــة مقرتحــة 
هدفــت  الذاتيــة«  اإلدارة  مدخــل  ضــوء  املدرســية يف  اإلدارة 
املدرســية،  اإلدارة  لتطويــر  مقرتحــة  رؤيــة  تقــدمي  إىل  الدراســة 
والتوصــل ملتطلبــات تطويــر اإلدارة املدرســية يف مجهوريــة مصــر 
العربية يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية. ولغرض حتقيق أهداف 
الدراســة مت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، وكانــت أداة 
املــدارس  ومديــرات  مديــري  مــن  والعينــة  اســتبانة،  الدراســة 
الثانويــة، بلغــت 32 مديــراً ومديــرة، وتوصَّلــت الدراســة إىل 
جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن لــدى مديــري ومديــرات 
املــدارس الثانويــة اجتاهــات إجيابيــة بدرجــة مرتفعــة حنــو تطبيــق 
اإلدارة الذاتيــة يف مجيــع اجملــاالت )الشــؤون اإلداريــة، شــؤون 
الشــؤون  املدرســية،  املرافــق  الطالبيــة،  الشــؤون  املوظفــن، 
املاليــة(. ابســتثناء جمــال املناهــج وطــرق التدريــس حيــث كانــت 

الدرجــة متوســطة.
دراســة جــران والشــمري )2011( بعنــوان »درجــة إمكانيــة . 	

مــن  احلكوميــة  املــدارس  يف  الذاتيــة  املدرســية  اإلدارة  تطبيــق 
وجهــة نظــر القــادة الرتبويــن مبنطقــة الــرايض يف اململكــة العربيــة 
الســعودية«. هدفــت هــذه الدراســة إىل تعــّرف درجــة إمكانيــة 
مــن  املــدارس احلكوميــة،  الذاتيــة يف  تطبيــق اإلدارة املدرســية 
وجهــة نظــر القــادة الرتبويــن مبنطقــة الــرايض يف اململكــة العربيــة 
اســتخدام  مت  الدراســة  أهــداف  حتقيــق  ولغــرض  الســعودية. 
اســتبانة،  الدراســة  اداة  وكانــت  املســحي،  الوصفــي  املنهــج 
والعينــة بلغــت7  وكالء وزارة الرتبيــة والتعليــم، و169 مديــراً 
و138 مديــرة للمــدارس احلكوميــة،  وتوصَّلــت الدراســة إىل 
جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا:  أن درجــة إمكانيــة تطبيــق 
اإلدارة املدرســية الذاتيــة يف املــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر 
القــادة الرتبويــن )مديــري املــدارس ومديراهتــا( مبنطقــة الــرايض 
يف اململكــة العربيــة الســعودية كان بدرجــة )كبــرية(، ومبتوســط 
حســايب بلــغ )4.01( علــى األداة ككل، وبدرجــة كبــرية جــداً 
الطلبــة، واألهــداف الرتبويــة،  التاليــة: شــؤون  علــى اجملــاالت 
يف  بدرجــة كبــرية  مث  املاليــة،  والشــؤون  الرتبــوي،  واإلشــراف 
اجملالــن التاليــن: شــؤون املعلمــن والعاملــن، واملبــى املدرســي، 
حــل  الــذي  املدرســية  املناهــج  جمــال  متوســطة يف  بدرجــة  مث 
أخــرياً. كمــا اســتأنس الباحثــان مبقابلــة وكالء الــوزارة وعددهــم 
بنســبة  الذاتيــة  اإلدارة  تطبيــق  إمكانيــة  درجــة  ملعرفــة   )7(

)%68( مقابــل نســبة )%32( للمعارضــن عليهــا.
دراســة السيســي والعروي )2014( بعنوان »إمكان تطبيق . 	

اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس االبتدائيــة للبنــات ابملدينــة املنــورة«. 
هدفــت الدراســة إىل معرفــة مــدى إمــكان تطبيــق اإلدارة الذاتيــة 
يف مــدارس البنــات االبتدائيــة ابملدينــة املنــورة واســتعدادها هلــا، 
بغــرض  تطبيقهــا؛  ســبل  تعــرتض  الــي  املعوقــات  تبيــان  مــع 
التوصــل إىل مقرتحــات لتطويــر اإلدارة املدرســية، مــن خــالل 
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تطبيق مبادئ اإلدارة الذاتية. ولغرض حتقيق أهداف الدراسة 
مت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، وكانــت أداة الدراســة 
اســتبانة، والعينــة مــن مديــرات املــدارس االبتدائيــة احلكوميــة، 
إىل  الدراســة  وتوصَّلــت   ،40% بنســبة  مديــرة   50 بلغــت 
اإلدارة  تطبيــق  إمــكان  أمههــا:  مــن  النتائــج،  مــن  جمموعــة 
الذاتيــة يف املــدارس االبتدائيــة للبنــات يف املدينــة املنــورة بدرجــة 
إمــكان  كان  اجملــاالت،  مســتوى  وعلــى  عموًمــا.  متوســطة 
تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف جمــال حتســن أداء الطالبــات بدرجــة 
كبــرية، أمــا بقيــة اجملــاالت، فجــاءت بدرجــة متوســطة، ومرتبــة 
تنازليًّــا، كاآليت: جمــال المركزيــة اإلدارة، وجمــال املســاءلة عــن 
النتائــج، وجمــال التنميــة املهنيــة املســتدامة. ووجــود معوقــات 
يف  الذاتيــة  اإلدارة  تطبيــق  تواجــه  وبشــرية  وماليــة،  إداريــة، 
مــدارس البنــات االبتدائيــة يف املدينــة املنــورة بدرجــة متوســطة 
اإلداريــة  املعوقــات  هــي  املعوقــات،  هــذه  أكــرب  عموًمــا. وأن 
واملاليــة، حيــث جــاءت بدرجــة كبــرية، بينمــا جــاءت املعوقــات 

البشــرية بدرجــة متوســطة.
دراسة العمري )2015( بعنوان »واقع تطبيق اإلدارة الذاتية . 	

يف مــدارس التعليــم األهلــي مبدينــة تبــوك » هدفــت الدراســة إىل 
التعــرف علــى واقــع تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف التعليــم األهلــي 
مبــدارس تبــوك، والكشــف عــن معوقــات تطبيــق اإلدارة الذاتيــة 
يف التعليــم األهلــي مبــدارس تبــوك، والتعــرف علــى الصالحيــات 
يف  الذاتيــة  اإلدارة  لتطبيــق  املــدارس  يف  للعاملــن  املمنوحــة 
املقرتحــات  إىل  والتوصــل  تبــوك.  مبــدارس  األهلــي  التعليــم 
واحللــول الــي تســهم بشــكل جيــد يف تطبيــق اإلدارة الذاتيــة 
أهــداف  تبــوك. ولغــرض حتقيــق  مبــدارس  التعليــم األهلــي  يف 
الدراســة مت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، وكانــت اداة 
الدراســة اســتبانة، والعينــة مــن مجيــع مديــري مــدارس التعليــم 
األهلــي مبدينــة تبــوك، بلغــت 71 مديــراً ومديــرة، وتوصَّلــت 

الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا:
أن تتوىل إدارة املدرسة مسؤولية اختيار معلمي املدرسة.	 
أن تتــوىل إدارة املدرســة مســؤولية بنــاء اهليــكل التنظيمــي الــذي 	 

حيقــق رؤيــة ورســالة وأهــداف املدرســة.
أن تتــوىل إدارة املدرســة مســؤولية التعاقــد مــع معلمــن جــدد 	 

لتغطيــة النقــص عنــد احلاجــة.
مديــري . 	 »اجتاهــات  بعنــوان   )2017( الشــرحية  دراســة 

الذاتيــة«. اإلدارة  تطبيــق  حنــو  ابلكويــت  الثانويــة  املــدارس 
هدفــت الدراســة إىل معرفــة اجتاهــات مديــري املــدارس   
وفيمــا  الذاتيــة،  اإلدارة  تطبيــق  حنــو  ابلكويــت  احلكوميــة  الثانويــة 
ملتغــريي: اجلنــس وعــدد  إذا كانــت هــذه االجتاهــات ختتلــف وفقــاً 
اســتخدام  مت  الدراســة  أهــداف  حتقيــق  ولغــرض  اخلدمــة.  ســنوات 
الدراســة اســتبانة، والعينــة  املنهــج الوصفــي املســحي، وكانــت اداة 
مــن مديــري ومديــرات املــدارس الثانويــة، بلغــت 32 مديــراً ومديــرة، 
وتوصَّلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن لــدى 
مديــري ومديــرات املــدارس الثانويــة اجتاهــات إجيابيــة بدرجــة مرتفعــة 

الذاتيــة يف مجيــع اجملــاالت )الشــؤون اإلداريــة،  حنــو تطبيــق اإلدارة 
الشــؤون  املدرســية،  املرافــق  الطالبيــة،  الشــؤون  املوظفــن،  شــؤون 
حيــث كانــت  التدريــس  وطــرق  املناهــج  جمــال  ابســتثناء  املاليــة(. 

متوســطة. الدرجــة 
متطلبــات . 	 توافــر  »مــدى  بعنــوان   )2017( مــؤذن  دراســة 

حتقيــق اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة مبحافظــة الطائــف«. 
هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مــدى توافــر متطلبــات حتقيــق 
اإلدارة ا الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة مبحافظــة الطائــف، مــن 
وجهــة نظــر قادهتــا، ووكالئهــا، والكشــف عــن الفــروق ذات 
الداللــة اإلحصائيــة يف تقديــر قــادة ووكالء املــدارس الثانويــة 
تعــزى  والــي  الذاتيــة  اإلدارة  حتقيــق  متطلبــات  توافــر  ملــدى 
الختــالف متغــريات طبيعــة العمــل وعــدد ســنوات اخلدمــة يف 
القيــادة املدرســية. ولغــرض حتقيــق أهــداف الدراســة؛ اســتخدم 
الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي، ومت اختيــار أفــراد الدراســة 
قائــداً   )57( عددهــم  والبالــغ  الشــامل،  احلصــر  أبســلوب 
وتوصَّلــت  اســتبانة،  الدراســة  اداة  وكانــت  وكيــاًل،  و)86( 
الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن درجــة توافــر 
متطلبــات حتقيــق اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة مبحافظــة 
قادهتــا،  نظــر  مــن وجهــة  الطائــف جــاءت بدرجــة متوســطة 
املــدارس  يف  الذاتيــة  اإلدارة  حتقيــق  أبعــاد  وان  ووكالئهــا. 
الثانويــة مبحافظــة الطائــف جــاءت يف الرتتيــب التنــازيل التــايل« 
املتطلبــات  املادية-وأخــرياً  البشــرية-فاملتطلبات  املتطلبــات 

التنظيميــة« ومجيعهــا بدرجــة توافــر متوســطة.
تطبيــق . 	 »إمكانيــة  بعنــوان   )2019( مرتضــي  بــي  دراســة 

اإلدارة املدرســية الذاتيــة ومعيقاهتــا كمــا يراهــا مديــري ومديــرات 
هــذه  هدفــت  التعليميــة«.  الدمــام  مبنطقــة  الثانويــة  املــدارس 
الذاتيــة يف  التعــّرف إىل إمكانيــة تطبيــق اإلدارة  الدراســة إىل 
املــدارس الثانويــة مبنطقــة الدمــام التعليميــة، مــن وجهــة نظــر 
مت  الدراســة؛  أهــداف  حتقيــق  ولغــرض  واملديــرات.  املديريــن 
اختيــار عينــة الدراســة ابلطريقــة العنقوديــة العشــوائية، وكانــت 
اداة الدراســة اســتبانة، والعينــة بلغــت )65( مديــراً ومديــرة، 
منهــم 30 مديــراً و35 مديــرة، وتوصَّلــت الدراســة إىل جمموعــة 
مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن اســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة 
الدراســة ككل  جملــاالت  الذاتيــة  االدارة  تطبيــق  إلمكانيــة 
جــاءت بدرجــة متوســطة، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة يف إمكانيــة تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف 
املــدارس الثانويــة مبنطقــة الدمــام التعليميــة عنــد متغــري اجلنــس 
اإلداريــة  املعوقــات  أتثــري  أن  النتائــج  أظهــرت  كمــا  واخلــربة. 
الذاتيــة  املدرســية  اإلدارة  تطبيــق  اإلمكانيــة  تطبيــق  إلمكانيــة 
جــاءت بدرجــة متوســطة يف الدرجــة الكليــة للفقــرات ككل.

دراســة الغامــدي واأللفــي )2019( بعنــوان »اإلدارة الذاتيــة . 	
املعلمــن  مبشــاركة  وعالقتهــا  الباحــة  منطقــة  مــدارس  لقــادة 
يف صنــع القــرار مــن وجهــة نظرهــم«. هدفــت هــذه الدراســة 
إىل التعــرف علــى درجــة ممارســة قــادة مــدارس منطقــة الباحــة 
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لــإلدارة الذاتيــة  وعالقتهــا مبشــاركة املعلمــن يف صنــع القــرار 
الدراســة؛  أهــداف  حتقيــق  ولغــرض  نظرهــم،    وجهــة  مــن 
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن)342( معلمــاً، وكانــت اداة الدراســة اســتبانة،  
وتوصَّلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن 
درجــة  ممارســة  قــادة مــدارس منطقــة الباحــة لــإلدارة الذاتيــة 
مــن وجهــة نظــر املعلمــن جــاءت بدرجــة كبــرية، كمــا أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن درجــة مشــاركة املعلمــن يف صنــع القــرارات 
مــن وجهــة نظرهــم جــاءت بدرجــة كبــرية. وكذلــك أظهــرت 
عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  النتائــج 
مســتوى الداللــة بــن درجــة ممارســة قــادة مــدارس منطقــة الباحــة 
لــإلدارة الذاتيــة ودرجــة مشــاركة املعلمــن يف صنــع القــرارات.

اثنياً: الدراسات األجنبية
العنــوان: . 	  )Grauwe, 2004( جــراوي  دي  دراســة 

رفــع  يف  تســهم  هــل   )SBM( للمــدارس  الذاتيــة  اإلدارة 
مســتوى جــودة املدرســة؟ اهلــدف: حتــاول هــذه الدراســة تتبــع 
)معرفــة( املناقشــات املختلفــة املطروحــة هبــذا الصــدد وخاصــة 
معرفة كيف وحتت أي ظروف ميكن أن تســهم اإلدارة الذاتية 
للمدارس يف رفع مســتوى جودة املدرســة.  وأجريت يف كانربا 
أبســرتاليا. واســتخدمت الباحثة املنهج شــبه التجريي، وأجرت 
مســحاً اجتماعيــاً ميدانيــاً ل عينــة عــدد أفرادهــا )134( مــن 
مديري املدارس. وقد أوضحت نتائج هذه الدراســة أن تنفيذ 
اإلدارة الذاتيــة ســوف حيتــاج إىل وضــع بعــض االســرتاتيجيات 
قــدرات املدرســة ذاهتــا وقــدرات املديريــن واجملتمعــات  لتعزيــز 
أيضــاً والــي تتطلــب تركيــزاً واضحــاً علــى حتســن جــودة املــدارس 
الــي  النتائــج  العدالــة االجتماعيــة. ومــن  بتحقيــق  واالهتمــام 
توصلــت هلــا الدراســة احلاجــة امللحــة إىل أن اإلدارة الــي تتعهــد 
ابلرتكيــز علــى تقــدمي الدعــم للمــدارس أكثــر مــن احلاجــة إىل 

اإلدارة الذاتيــة للمــدارس.
	 . Mehralizadeh,( وآخــرون  ميهراليــزاده  دراســة 

دراســة  اإلدارة:  يف  والالمركزيــة  العوملــة  العنــوان:   )2006
جــدوى لتطبيــق اإلدارة الذاتيــة للمــدارس يف املراحــل الثانويــة 
إبيران.   هدفت الدراسة إىل معرفة أكثر العوائق أمام اإلدارة 
الذاتيــة للمــدارس يف إيــران بوجــه عــام ويف املــدارس الثانويــة 
العامــة أبهفــاز )Ahvaz( بوجــه خــاص. كمــا هدفــت إىل 
املراحــل  للمــدارس يف  الذاتيــة  تقديــر جــدوى تطبيــق اإلدارة 
التحليلــي  املنهــج  الباحثــة  واســتخدمت  إيــران،  يف  الثانويــة 
الوصفــي عــن طريــق املســح االجتماعــي، واعتمــدت االســتبانة 
واملقابــالت الشــخصية، وبلغــت العينــة )200( فــرد مــن أفــراد 
أنــه مل  الدراســة  نتائــج هــذه  أهفــاز. ولقــد أوضحــت  مدينــة 
يتــم تطويــر مشــروع )نظــام( اإلدارة الذاتيــة للمــدارس بشــكل 
مــن  للمــدارس  الذاتيــة  اإلدارة  تفعيــل  يتطلــب  جيــد.  كمــا 
األفــراد التمتــع ابمتــالك ســلطة فعليــة، ومــن شــأهنا التحكــم يف 
إدارة املوازنــة والعاملــن واملنهــج الدراســي، وقــدمت تقــدمي بعــض 

املقرتحــات مــن أجــل تســهيل تنفيــذ اإلدارة الذاتيــة للمــدارس 
أبهفــاز منهــا اعــادة هيكلــة املــدارس وتضمــن اجمللــس املدرســي 

يف هيــكل املدرســة.  
»اإلدارة . 	 )Charles, 2006(بعنــوان  تشــارلز  دراســة 

الطــالب« وهدفــت  إجنــاز  علــى  الذاتيــة: وأتثريهــا  املدرســية 
هــذه الدراســة إىل تعــرف اإلدارة الذاتيــة كإحــدى املبــادرات يف 
إصــالح املــدارس األكثــر انتشــاراً، وذلــك ابقرتاهنــا ابلالمركزيــة 
يف اخلدمــات اإلداريــة، واختــاذ القــرارات يف املناطــق التعليميــة 
العامــة، والتوصــل إىل اســرتاتيجية حتديــد موقــع صنــع القــرار 
وحتديــد  الطــالب  دعــم  وجهــود  واألفــراد  للمناهــج  الرئيســي 
واألداء،  للطــالب  العلمــي  التحصيــل  علــى  املباشــر  أتثريهــا 
وكانــت اداة الدراســة االســتبانة جلمــع البيــاانت، ومت تطبيقهــا 
وذلــك  األمــور،  وأوليــاء  والطــالب  ابملــدارس  العاملــن  علــى 
األداء  علــى  الذاتيــة  املدرســية  اإلدارة  أتثــري  درجــة  لقيــاس 
أهــم  مــن  وكانــت  وإجنازهــم.  الطــالب  وحتصيــل  التعليمــي 
النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة إىل أن اإلدارة القائمــة 
يؤثــر  واســرتاتيجية  إداري  وأســلوب  املدرســة كقيــادة  علــى 
بشــكل إجيــايب يف حتصيــل الطلبــة يف بعــض املــدارس ولكــن 

فشــلت يف حتقيــق النتائــج املرجــوة يف بلــدان أخــرى.
الدراســة . 	 هدفــت   )Vucina, 2017( فوكينــا  دراســة 

إىل تقييــم أتثــريات اإلدارة الذاتيــة للمــدارس علــى التحصيــل 
اســتخدام  خــالل  مــن  ابلفلبــن  الطلبــة  لــدى  الدراســي 
معلومــات خاصــة ابإلدارة يف مجيــع املــدارس العامــة يف )23( 
مــن القطاعــات املدرســية ابملرحلــة الثالثــة،  واســتخدم املنهــج 
التحليلــي يف الــدراس مــن خــالل املســح االجتماعــي، أمــا أداة 
علــى  املركــب  لالختبــار  العامــة   ابلنتائــج  فتتمثــل  الدراســة  
خمتلفــة  فــروع  ثالثــة  يف  االختبــار  ونتائــج  املدرســة،  مســتوى 
عينــة  أمــا  والعلــوم،  والرايضيــات،  اإلجنليزيــة،  اللغــة  وهــي: 
الدراســة فهــي طلبــة املرحلــة الثالثــة مــن )23( مــن القطاعــات 
املدرســية، وأظهــرت نتائــج الدراســة إىل أتكيــد التأثــري اإلجيــايب 
نتائــج  متوســط  علــى  وانعكاســه  للمــدارس،  الذاتيــة  لــإلدارة 
اختبــار التحصيــل الدراســي يف القطاعــات املدرســية ابلفلبــن، 
كمــا قدمــت الدراســة ملمحــاً أوليــاً عــن إمكانيــة حتقيــق اإلدارة 
املعلومــات  إىل  اســتناداً  آســيا  شــرق   يف  للمــدارس  الذاتيــة 

اخلاصــة ابإلدارة املطروحــة  هبــذا الصــدد.
دراســة جامــج )Gammage, 2008(  بعنــوان ثالثــة . 	

عقــود مــن تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف مــدارس إقليــم العاصمــة 
آثــر  لتتبــع  الدراســة  هدفــت  وقــد  وفيكتــوراي.   األســرتالية 
تطبيــق اإلدارة الذاتيــة علــى املــدى الطويــل يف بعــض املــدارس 
خمتلفــن  نظامــن  تتبعــان  أســرتاليتن،  مبقاطعتــن  احلكوميــة 
لتنفيــذ هــذا املدخــل خــالل الفــرتة مــن 1976-2006. وقــد 
أظهــرت النتائــج درجــة عاليــة مــن االلتــزام يف كال النظامــن 

الذاتيــة.  لتنفيــذ اإلدارة 
دراســة كاتــري، وآخــرون )Khattri, 2010( العنــوان: . 	
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أتثــريات اإلدارة الذاتيــة للمــدارس يف الفلبــن: هدفــت الدراســة 
إىل تقييــم أتثــريات اإلدارة الذاتيــة للمــدارس علــى التحصيــل 
الدراســي لدى الطالب ابلفلبن، واســتخدمت الباحثة املنهج 
التحليلــي عــن طريــق املســح االجتماعــي، ومقارنــة نتائــج الطلبة 
يف االختبــارات بــن املــدارس ذاتيــة اإلدارة واملــدارس العاديــة، 
وقــد توصلــت الدراســة إىل أن اإلدارة الذاتيــة هلــا أتثــرياً إجيابيــاً 
يف جمملــه علــى متوســط نتائــج اختبــار التحصيــل الدراســي يف 

23 مــن القطاعــات.
دراســة بــواث )Botha, 2011( العنــوان: العوامــل البيئيــة . 	

فاعليــة  للمــدارس علــى  الذاتيــة  بتقييــم أتثــري اإلدارة  اخلاصــة 
)جودة( املدارس. هدفت الدراســة إىل مناقشــة بعض العوامل 
علــى  للمــدارس  الذاتيــة  اإلدارة  أتثــري  بتقييــم  اخلاصــة  البيئيــة 
فاعليــة )جــودة( املــدارس. وقــد توصلــت الدراســة إىل أن مــن 
الذاتيــة ابملدرســة  علــى اإلدارة  البيئيــة األكثــر أتثــرياً  العوامــل 
)التكيــف مــع احمليــط الداخلــي واخلارجــي للمدرســة عــن طريــق 
املــدارس.  املعايــري اخلاصــة جبــودة  مــن  احلــد األقصــى  حتقيــق 
وأصحــاب  ابملدرســة  العاملــن  بــن  االنســانية  العالقــات 

املصلحــة. 
دراســة أجاســزيت )Agasisti, 2013( هــل ميكــن أن . 	

تكــون املــدارس مســتقلة ذاتيــاً يف ظــل نظــام تربــوي مركــزي؟ 
وهدفت الدراسة إىل اختبار الفروقات بن االستقاللية الذاتية 
الواقعيــة  الذاتيــة  واالســتقاللية  رمســي،  منظــور  مــن  للمدرســة 
التعليمــي اإليطــايل، يف ظــل اخنفــاض مســتوايت  النظــام  يف 
اســتقاللية إدارة املدرســة ذاتيــاً يف التعليميــة االيطاليــة، ومعرفــة 
هل ميكن أن تدار املدرســة ذاتياً يف ســياق نظام مركزي؟ وقد 
توصلــت الدراســة إىل أن النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة 

بعــد التطبيــق علــى الثــالث مــدارس احملــددة بينــت: 
ابلنســبة لتنظيــم املشــاريع: أن اتبــاع االســرتاتيجيات واألدوات 	 

املســتخدمة أوســع مــن تلــك الــي ينــص عليهــا القانــون.
الفوضــى والتشــويش: خمتلــف اجلهــات الفاعلــة تعــرب عــن آرائهــا 	 

ولكــن ليــس هنالــك قــرار مشــرتك علــى مســتوى املدرســة.
البريوقراطيــة: مديــر املدرســة يعتقــد أن الشــي ميكــن أن يتــم 	 

بــدون وصفــة طبيــة قانونيــة.
تعليق على الدراسات السابقة:

أوجــه االتفــاق: تتفــق الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة . 	
قبــل  التعليــم  مؤسســات  الذاتيــة يف  اإلدارة  تطبيــق  أمهيــة  يف 
اجلامعــي وتوفــري متطلبــات التطبيــق مــن مــوارد ماليــة وبشــرية، 

والتخطيــط الســليم لنجــاح التجربــة.
أوجــه االختــاف: ختتلــف الدراســة احلاليــة مــع الدراســات . 	

الســابقة يف أهنــا هتــدف إىل االســتفادة مــن التجربــة األمريكيــة 
يف تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة، كمــا أن الدراســة احلاليــة 
مــن  ســواها  دون  الثانويــة  املرحلــة  يف  التطبيــق  علــى  ركــزت 
أغلــب  عليــه  تركــز  مل  مــا  وهــو  األخــرى،  التعليميــة  املراحــل 

الســابقة. الدراســات 

أوجــه االســتفادة: اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الســابقة يف . 	
حتديــد أبــرز املشــكالت الــي واجهــت تطبيــق املدخــل يف بعــض 
املــدارس واحللــول الــي اتبعــت للتعامــل مــع هــذه املشــكالت، 
ومعرفــة أدوار العاملــن ابملدرســة يف تطبيــق املدخــل، وحتديــد 
أدوارهــم اجلديــدة، وتوضيــح العالقــات بــن الســلطات املركزيــة 

واملــدارس بعــد تطبيــق املدخــل. 
            رؤية مقرتحة لتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية يف املدارس 

الثانوية ابململكة العربية السعودية:
يســتعرض  الباحــث  فــإن  الســؤال  هــذا  علــى  لإلجابــة   
أهــداف الرؤيــة املقرتحــة، وأسســها، ومتطلباهتــا، وخطــوات تطبيقهــا 

يلــي: كمــا  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  جتربــة  ضــوء  يف 
تطبيــق  علــى  املختلفــة  واحلكومــات  الــدول  تعمــل   
إىل  ســعياً  الرتبويــة،  مؤسســاهتا  إدارة  يف  احلديثــة  االجتاهــات  أبــرز 
التطويــر مــن جانــب، وحــل مــا قــد يوجههــا مــن مشــكالت تعجــز 
األســاليب واالجتاهــات اإلداريــة التقليديــة عــن حلهــا مــن جانــب 
آخــر، وتعــد اإلدارة الذاتيــة أحــد أبــرز االجتاهــات احلديثــة يف جمــال 
إدارة املؤسســات الرتبويــة الــي يتطلــب تطبيقهــا وجــود رؤيــة متكاملــة 

الرتبــوي. اإلداري  العمــل  منظومــة  عناصــر  مجيــع  تشــمل 
وملــا كانــت اململكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الــي       
ـ إىل تطويــر نظامهــا الرتبــوي املدرســي مــن خــالل  تســعى ـ دائمــاً 
تطبيــق أبــرز املداخــل واالجتاهــات احلديثــة، فــإن الباحــث ســينطلق 
يف الرؤيــة املقرتحــة لتطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس الثانويــة 
املهمــة  املنطلقــات  بعــض  خــالل  مــن  الســعودية  العربيــة  ابململكــة 
التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث  منهــا وثيقــة سياســة 
جــاء يف الوثيقــة أن مــن ضمــن األســس الــي يقــوم عليهــا التعليــم 
التفاعــل الواعــي مــع التطــورات احلضاريــة العامليــة يف مياديــن العلــوم 
يعــود  مبــا  وتوجيههــا  فيهــا،  واملشــاركة  بتتبعهــا  واآلداب،  والثقافــة 
علــى اجملتمــع واإلنســانية ابخلــري والتقــدم، واألهــداف االســرتاتيجية 
للتعليــم يف برانمــج التحــول الوطــي 2020 حيــث جــاء مــن ضمــن 
األهــداف ضمــان التعليــم اجليــد واملنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز 
فــرص التعلــم مــدى احليــاة للجميــع، وكذلــك هــدف حتســن البيئــة 
التعليميــة احملفــزة لإلبــداع واالبتــكار، وهــدف حتســن الكفــاءة املاليــة 
لقطــاع التعليــم، بينمــا جــاء مــن حمــاور رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 
2030 جمتمــع حيــوي ويقصــد ان تكــون بيئتــه عامــرة يف حتســن 
إىل  تســعى  للدراســة  املقرتحــة  الرؤيــة  فــأن  وعليــه  التعليميــة؛  البيئــة 
حتقيــق ذلــك الغــرض مــن خــالل اإلجابــة علــى الســؤال الثالــث كمــا 

يلــي:
أهداف الرؤية املقرتحة: 

هتــدف الرؤيــة املقرتحــة إىل حتديــد أفضــل الســبل لتطبيــق   
الســعودية، وهتيئــة  العربيــة  الذاتيــة مبــدارس اململكــة  مدخــل اإلدارة 
البيئــة املدرســية أن تكــون بيئــة جاذبــة قائمــة علــى املشــاركة حتقــق 
األهــداف العامــة للتعليــم 2020 يف حتســن البيئــة التعليميــة احملفــزة 
لإلبــداع واالبتــكار، كمــا أكــدت رؤيــة اململكــة 2030 يف أحــد 
حماورهــا جمتمــع حيــوي، ويقصــد هبــا بيئتــه عامــرة يف حتســن البيئــة 



رؤية مقترحة لتطبيق مدخل اإلدارة الذاتية بالمدارس الثانوية بالمملكة 

العربية السعودية في ضوء تجربة الواليات المتحدة األمريكية
د. األدهم بن خليفه اللويش الشمري 
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التعليميــة، كمــا أن مــن أهــداف الرؤيــة املقرتحــة يف هــذه الدراســة 
الشــعور ابمللكيــة وااللتــزام، واختــاذ القــرارات بنفســها، وتغيــري ثقافــة 

الذاتيــة. الرقابــة  وتفعيــل  إجيــايب،  بشــكل  املدرســة 
أسس الرؤية املقرتحة ومبادئها:

من أبرز أسس الرؤية املقرتحة ما يلي:
اإلطــار التشــريعي الــذي حيــدد مســؤوليات الســلطة املدرســية . 	

ومهامهــم مــن خــالل رؤيــة املدرســة ورســالتها، ودورهــا جتــاه 
اجملتمــع احمللــي.

الذاتيــة. . 	 اإلدارة  تطبيــق مدخــل  أمهيــة  تــدرك  قيــادة مدرســية 
الصالحيــات. بتفويــض  وقناعتهــا 

اجلميع يشارك يف صنع القرار، لتحقيق املشاركة اجملتمعية.. 	
كوادر بشرية هلا القدرة على تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية.. 	
موارد مالية وماديةُ تتحقق من تطبيق مدخل اإلدارة الذاتية.. 	
حتسن عمليي التعليم والتعلم.. 	
اإلميان ابحملاسبية.. 	
النمو املهي للعاملن.. 	

متطلبات الرؤية املقرتحة:
من أبرز متطلبات الرؤية املقرتحة ما يلي:  

 تبــي مفهــوم ثقافــة اإلدارة الذاتيــة – مــن قبــل إدارة املدرســة-	. 
ونشرها. 

التــزام القيــادة املدرســية بتطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة، ونقــل . 	
هــذا االلتــزام للعاملــن مــن خــالل مشــاركة تلــك القيــادات يف 

تطبيــق املدخــل. 
المركزيــة الســلطة مــن خــالل تفويــض الصالحيــات كمدخــل . 	

لــإلدارة الذاتيــة.
وصنــع . 	 اإلدارة،  وظائــف  تتضمــن  والــي  اإلداريــة  املتطلبــات 

التنظيميــة. الالئحــة  وتعديــل  القــرار. 
التنميــة املهنيــة والتدريــب: وذلــك أن تشــجع املدرســة علــى . 	

تدريبيــة؛  برامــج  وتنظيــم  إبعــداد  املســتدامة  املهنيــة  التنميــة 
الذاتيــة.  اإلدارة  تطبيــق  علــى كيفيــة  العاملــن  لتدريــب 

إعــادة هيكلــة املــدارس وتضمــن اجمللــس املدرســي يف هيكلهــا . 	
التنظيمــي. 

  البحث عن مورد مايل إضايف من شراكات جمتمعية. 	. 
أن تلتــزم املدرســة بتوفــري منــاخ شــورى بــن العاملــن، وحثهــم . 	

مجيــع األطــراف املعنيــة يف املشــاركة بصنــع القــرار.
التعليميــة علــى . 	 أن تطبــق املدرســة نظــام املســاءلة واحملاســبية 

واإلجنــازات. النتائــج 
املتاحــة خلدمــة اجملتمــع . 		 أن توظــف املدرســة مجيــع إمكاانهتــا 

احمللــي؛ مــن أجــل تفعيــل املشــاركة اجملتمعيــة.
أن تطبق املدرسة التقييم الذايت بكل موضوعية.. 		

خطوات تطبيق اإلدارة الذاتية:
خــالل  مــن  وذلــك  التطبيــق:  مــررات  حتديــد  األوىل:  اخلطــوة 
الثانويــة  معرفــة أســباب تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة يف املــدارس 

ابلســعودية.
ــادة املدرســية بتطبيــق مدخــل اإلدارة  ــة: التــزام القي اخلطــوة الثاني

الذاتيــة، ويتضــح هــذا االلتــزام مــن خــال:
• حــث القيــادة املدرســية للعاملــن ابملدرســة علــى بــذل اجلهــد 	

يف تطبيــق املدخــل.
• توفــري متطلبــات تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة. واملبنيــة علــى 	

اســس الرؤيــة.
• حل املشكالت الي قد تظهر عند تطبيق املدخل.   	
اخلطــوة الثالثــة: نشــر ثقافــة مدخــل اإلدارة الذاتيــة: وذلــك 	 

مــن خــالل تقــدمي: 
• برامج تدريبية.	
• حماضرات نظرية.	
• للعاملــن ابملــدارس علــى كيفيــة تطبيــق اإلدارة 	 وورش عمــل 

الذاتيــة.
اخلطــوة الرابعــة: حتديــد آليــة تطبيــق اإلدارة الذاتيــة؛ وذلــك مــن 

خــال:
أن تتــم التجربــة علــى عينــة مــن املــدارس الثانويــة يف اململكــة . 	

العربيــة الســعودية حســب جاهزيتهــا.
أن يشــرتك مجيــع العاملــن يف املدرســة عنــد التطبيــق مــع أخــذ . 	

آرائهــم.
وضع خطة دقيقة للتحول حنو اإلدارة الذاتية.. 	
ضمــن . 	 املدرســي  اجمللــس  وتضمــن  املدرســة،  هيكلــة  إعــادة 

التنظيمــي. اهليــكل 
حتديد آلية أو طريقة صنع القرارات املدرسية واختاذها.. 	
الســابق . 	 دورهــا  عــن  لتتخلــى  املدرســية  اإلدارة  أدوار  تغيــري 

يف اختــاذ القــرار؛ لتنصهــر ضمــن اجمللــس املدرســي، وتصبــح 
القــرار.  اختــاذ  يف  مشــاركة 

اإلداريــن(؛ . 	 )املعلمــن،  ابملدرســة  العاملــن  أدوار  تغيــري 
وتنفيــذ  القــرارات  واختــاذ  صنــع  يف  فعاليــة  أكثــر  ليصبحــوا 

املدرســية. األنشــطة 
تغيــري دور الطــالب مــن جمــرد متلقــن للمعلومــات ملشــاركن . 	

بفاعليــة يف األنشــطة الطالبيــة )ختطيطــاً وتنفيــذاً( ابعتبارهــم 
أعضــاء يف اجمللــس املدرســي. 

تغيــري أدوار فئــات اجملتمــع )أصحــاب املصلحــة(؛ ليصبحــوا . 	
أعضــاء فاعلــن يف اختــاذ القــرارات املدرســية؛ لكوهنــم أعضــاء 

يف اجمللــس املدرســي. 
إىل  املرحلــة  هــذه  وتنقســم  الفعلــي:  التطبيــق  اخلامســة:  اخلطــوة 

التاليــة:  املراحــل 
	 )املدرســة )قيــادة  الداخليــة  البيئــة  البيئــي:  التحليــل  مرحلــة 

)إدارة  اخلارجيــة  والبيئــة  والضعــف،  القــوة  نقــاط  متضمنــة 
والتهديــدات. الفــرص  نقــاط  متضمنــة  التعليــم( 

	 مرحلــة التخطيــط االســرتاتيجي والبنــاء: حيــث يعتمــد يف هــذه
املرحلــة علــى املعلومــات الــي مت معرفتهــا يف مرحلــة التحليــل   

البيئــي 
أواًل: املراجع العربية
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	 مرحلــة التعيــن واالختيــار والتوجيــه: وهــي اختيــار الشــخص
املناســب يف املــكان املناســب؛ والعمــل علــى التنميــة املهنيــة 

هلــم.
	 مرحلــة احملــاكاة واالســتفادة مــن اخلــربات الســابقة: ويف هــذه

املرحلــة تقــوم املدرســة بعمليــة حمــاكاة أو متثيــل قبــل التطبيــق 
الــي  املــدارس  لبعــض  التجــارب  ببعــض  واالســتعانة  الفعلــي 
جنحــت يف تطبيــق اإلدارة الذاتيــة لالســتفادة منهــا يف حتديــد 
عناصــر جناحهــا مــن جانــب وحتاشــي القصــور الــذي قــد يظهــر 

أثنــاء التطبيــق الفعلــي مــن جانــب أخــر.
	 تطبيــق يف  املدرســة  تبــدأ  املرحلــة  هــذه  ويف  التنفيــذ:  مرحلــة 

الواقــع.  أرض  علــى  الذاتيــة  اإلدارة  آليــات 
اخلطــوة السادســة الرقابــة والتقييــم والتقــومي: حيــث يتــم تقييــم جتربــة 
تطبيــق اإلدارة الذاتيــة وبيــان أوجــه الضعــف والقــوة، ووضــع خطــة 

ملعاجلــة نقــاط الضعــف، وحبيــث تتضمــن هــذه اخلطــة، مــا يلــي:
أسباب وجود نقاط الضعف.. 	
وضع آلية لعالج كل نقطة ضعف تظهرها عملية التطبيق.. 	
تطبيق اآللية. . 	
بيان نتائج تطبيق اآللية. . 	
التأكد من عالج كافة نقاط الضعف. . 	

التوصيات واملقرتحات:
ضــرورة االســتفادة مــن خــربة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف . 	

تطبيــق مدخــل اإلدارة الذاتيــة يف مدارســها.
يف . 	 الذاتيــة  اإلدارة  مدخــل  لتطبيــق  الســبل  أفضــل  اختيــار 

الســعودية. العربيــة  ابململكــة  الثانويــة  مــدارس 
هتيئة البيئة املدرسية؛ لتصبح بيئة جاذبة قائمة على املشاركة.. 	
ضــرورة االســتفادة مــن الرؤيــة املقرتحــة والعمــل علــى تطبيقهــا . 	

يف مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية حبيــث تكــون تلــك الرؤيــة 
مبثابــة دليــل اسرتشــادي للمــدارس تســاعدها يف تطبيــق مدخــل 

اإلدارة الذاتية.  
ضــرورة إعــادة هيكلــة املــدارس الســعودية حبيــث يتــم تضمــن . 	

دقيــق:  مــع حتديــد  التنظيمــي  هيكلهــا  املدرســية يف  اجملالــس 
وطريقــة  أعضائهــا،  اختيــار  ومعايــري  اجملالــس،  تلــك  ألدوار 

عملهــا. 
اجلديــدة، . 	 أدوارهــا  لطبيعــة  املدرســية  اإلدارة  تفهــم  ضــرورة 

القــرارات.  اختــاذ  بعمليــة  يتعلــق  مــا  وخباصــة 
عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل ملديــري املــدارس واملعلمــن . 	

واإلداريــن والطــالب علــى كيفيــة تطبيــق اإلدارة الذاتيــة. 
الســعودية . 	 العربيــة  ابململكــة  املــدارس  بــن  العالقــات  تطويــر 

املختلفــة. اجملتمــع  ومؤسســات 
البحــث عــن مــوارد ماليــة مــن جهــات متعــددة وعــدم االعتمــاد . 	

علــى امليزانيــات املقــررة مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم. والــي تتمثــل 
يف: التربعــات، اهلبــات، الوقــف اخلــريي ...إخل.

ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية واحملاسبية.. 		
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للعلــوم  الســعودية  للجمعيــة  عشــر  اخلامــس  الســنوي 

الرتبويــة والنفســية. جامعــة امللــك ســعود. الــرايض
مــدارس  يف  الذاتيــة  اإلدارة   .)2006( محــد.  خلــود  الدوســري، 
البنــات يف مدينــة الــرايض. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة. 

جامعــة امللــك ســعود. كليــة الرتبيــة. الــرايض.
الرحــي، ســيف. )2011(. منــاذج تطبيــق اإلدارة الذاتيــة للمدرســة 
يف بعــض الــدول األجنبيــة. جملــة التطويــر الرتبــوي. العــدد 

.46-47 .)2(
الزهــريي، إبراهيــم. )2002(. أبعــاد اإلشــراف الرتبــوي لــدى مديــر 
املدرســة يف ضــوء االجتاهــات العامليــة احلديثــة. جملــة كليــة 

تربيــة دميــاط، العــدد )39(. 
لــإلدارة  مقارنــة  دراســة   .)2000( الفتــاح.  عبــد  عــادل  ســالمة، 
الذاتيــة والفعاليــة املدرســية يف كل مــن اجنلــرتا واســرتاليا 
وهونــج كونــج وإمكانيــة اإلفــادة منهــا يف مصــر. جملــة 
الرتبيــة والتنميــة. الســنة )8(، العــدد )20(. القاهــرة. 

مايــو.
املــدارس  يف  املدرســية  اإلدارة  تطويــر   .)2008( ســامل.  ســهى،   
الثانويــة مبحافظــات غــزة يف ضــوء مفهــوم اإلدارة الذاتيــة 
للمدرســة. رســالة ماجســتري غري منشــورة. كلية الرتبيةــ. 

جلامعــة اإلســالمية بغــزة. فلســطن.
املركزيــة  بــن  التعليميــة  اإلدارة   .)2008( حممــد.  أســامة  ســيد، 
والتوزيــع. للنشــر  واالميــان  العلــم  القاهــرة:  والالمركزيــة. 

السيســي، أريــج محــزة والعــروي، رمسيــة عيــاد. )2014(. إمــكان 
للبنــات  االبتدائيــة  املــدارس  يف  الذاتيــة  اإلدارة  تطبيــق 
جامعــة  والتكنولوجيــا،  العلــوم  جملــة  املنــورة.  ابملدينــة 

 .)1(  15 والتكنولوجيــا.  للعلــوم  الســودان 
املــدارس  مديــري  اجتاهــات   .)2017( مطــري.  حممــد  الشــرحية، 
الثانويــة ابلكويــت حنــو تطبيــق اإلدارة الذاتيــة. جامعــة 
الكويــت، جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة. اجلــزء 

.17-50  .)165( العــدد   .)43(
 .)2010( إبراهيــم.  رضــا  واملليجــي،  حممــد  بيومــي  ضحــاوي، 
املعرفــة.  جمتمــع  يف  الفعالــة  الرتبويــة  اإلدارة  توجهــات 

العــريب. الفكــر  دار  القاهــرة: 
عبابنــة، رامــي حممــود. )2013(. مســتوى تطبيــق مبــادئ اإلدارة 
مــن  اربــد  تربيــة حمافظــة  مديــرايت  مــدارس  الذاتيــة يف 
وجهــة نظــر مديــري املــدارس. اجمللــة العربيــة للدراســات 
الرتبويــة واالجتماعيــة املركــز العــريب للدراســات والبحــوث 
ابلتعاون مع معهد امللك سلمان للدراسات واخلدمات 
االستشــارية. جامعــة اجملمعــة. الســعودية. العــدد )3(. 
حلقــان.  العاطــي  عبــد  وأمحــد،  النــي  عبــد  أمحــد  العــال،  عبــد 
)2011(. دراســة مقارنــة لــإلدارة الذاتيــة للمدرســة يف 
كل مــن كنــدا والــوالايت املتحــدة األمريكيــة وإمكانيــة 
 14 مصــر.  الرتبيــة.  جملــة  مصــر.  يف  منهــا  اإلفــادة 

.107-218  .)33(
أمريــكا والعالقــة  التعليــم يف  أزمــة  عنــرت. )2002(.  العــال،  عبــد 
الســعودية.  املعلــم.  واالقتصــاد. جملــة  التعليــم  بــن  اجلدليــة 
الذاتيــة  اإلدارة   .)2012( مصطفــى.  ورجــب،  أســامة  علــي، 
العلــم  الشــيخ.  كفــر  الثانيــة(.  )الطبعــة  للمدرســة. 

والتوزيــع. للنشــر  واإلميــان 
العمــري، ابســم صــاحل ظافــر. )2015(. واقــع تطبيــق اإلدارة الذاتيــة 
يف مــدارس التعليــم األهلــي مبدينــة تبــوك. جامعــة عــن 

مشــس. اجلــزء )4(. العــدد )16(. 191-220.
ذاتيــاً  املــدارة  املــدارس  فعاليــة  تقييــم   .)2007( ســهى.  عــواد، 
املــدارس  مديــري  نظــر  وجهــة  مــن  الغربيــة  الضفــة  يف 
جامعــة  منشــورة.  غــري  ماجســتري  رســالة  ومديراهتــا. 

لقــدس. ا
الغامــدي، محــدان أمحــد وعبــد اجلــواد، نــور الديــن حممــد. )2002(. 
أمنــوذج تطويــر املــدارس. الــرايض: مكتبــة امللــك فهــد 

الوطنيــة.
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عبــده.  أشــرف  واأللفــي،  الغبيشــي  هللا  عبــد  رمــزي  الغامــدي، 
)2019(. اإلدارة الذاتيــة لقــادة مــدارس منطقــة الباحــة 
مــن  القــرارات  صنــع  يف  املعلمــن  مبشــاركة  وعالقتهــا 
وجهــة نظرهــم. اجمللــة الدوليــة للعلــوم الرتبويــة والنفســية. 

.51-83  .)20( العــدد 
الغديــر، رمي إبراهيــم. )2015(. درجــة تطبيــق إدارة اجلــودة وإدارة 
الوقــت يف مــدارس اإلدارة الذاتيــة مبدينــة الــرايض، جملــة 
الســعودية.  النفــس.  وعلــم  الرتبيــة  عربيــة يف  دراســات 

.299-338 .)57( العــدد 
الفيــاض، هتــاين. )2011(. واقــع تطبيــق اإلدارة الذاتيــة يف مــدارس 
التعليــم العــام مبدينــة الــرايض مــن وجهــة نظــر املديــرات، 
واملعلمات. رســالة املاجســتري غري منشــورة. كلية العلوم 
االجتماعيــة. جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 
قــدري، إبراهيــم خالــد. )1998(. اإلدارة الذاتيــة واحملاســبية مدخــل 
لرفــع إنتاجيــة املدرســة الثانويــة. دراســة مســتقبلية. املركــز 

القومــي للبحــوث الرتبويــة والتنميــة. القاهــرة.
حمفــوظ، ابتســام. )2003(. امكانيــة تطويــر إدارة املــدارس الثانويــة 
بســلطنة عمــان يف ضــوء مبــادئ مدخــل اإلدارة الذاتيــة. 
الســلطان  جامعــة  منشــورة.  غــري  ماجســتري  رســالة 

قابــوس.
حممديــن، حشــمت عبــد احلكــم. )2010(. رؤيــة مقرتحــة لتطويــر 
اإلدارة املدرسية يف ضوء مدخل اإلدارة الذاتية. جامعة 

األزهــر. كليــة الرتبيــة. 7 )144(. 467-512. 
مــؤذن، أســامة شــرف هاشــم. )2017(. مــدى توافــر متطلبــات 
مبحافظــة  الثانويــة  املــدارس  يف  الذاتيــة  اإلدارة  حتقيــق 
الطائــف. جامعــة عــن مشــس. كليــة الرتبيــة. اجلمعيــة 
.88-122  .)184( العــدد  واملعرفــة.  للقــراءة  املصريــة 

وزارة الرتبية والتعليم السعودية. )2008(. دليل املدارس. 
وزارة الرتبيــة والتعليــم. )2004(. التقريــر الوطــي عــن تطــور التعليــم 
الــرايض: مركــز التطويــر  يف اململكــة العربيــة الســعودة. 

الرتبــوي.
وزارة الرتبيــة والتعليــم. )2007(. كلمــة االفتتــاح. مؤمتــر القاهــرة 
الــدويل حــول المركزيــة التعليــم. وزارة الرتبيــة والتعليــم. 
برانمــج تطويــر التعليــم UsAid,ERPk  . الفــرتة 
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عالقة التعثر الدراسي بالدافعية للتعلم وإدارة الوقت والكفاءة الذاتية لدى 
عينة من الطالب المتعثرين دراسيا بجامعة نجران – دراسة تنبؤية *

املستخلص:
هدفــت الدراســة احلاليــة لدراســة العالقــة بــن التعثــر الدراســي والدافعيــة للتعلــم وإدارة الوقــت والكفــاءة الذاتيــة لــدى عينــة مــن 
الطــالب املتعثريــن دراســيا جبامعــة جنــران حيــث بلــغ عددهــم )70( طالــب، كمــا هدفــت الدراســة إىل معرفــة منبئــات التعثــر الدراســي مــن 
خــالل الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة ومقيــاس إدارة الوقــت مــن إعــداده، 
بينمــا اســتخدم مقيــاس الدافعيــة للتعلــم لـــ )جابــر وال مرعــي، 2014(، كمــا اعتمــد الباحــث يف حســاب التعثــر الدراســي مــن خــالل املعــدل 
الدراســي للطالب، وقد أظهرت نتائج الدراســة وجود عالقة ذات داللة إحصائية ســالبة بن التعثر الدراســي والدافعية للتعلم )-0.366(، 
ووجــدت عالقــة ذات داللــة إحصائيــة ســالبة بــن التعثــر الدراســي والكفــاءة الذاتيــة )-0.314 (، كمــا وجــدت عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
ســالبة بــن التعثــر الدراســي وإدارة الوقــت )-0.278(، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة مــن خــالل معامــل االحنــدار بطريقــة Stepwise أن 
الدافعيــة للتعلــم تنبــأ ابلتعثــر الدراســي، وخرجــت الدراســة بعــدة توصيــات منهــا: االهتمــام بتنفيــذ خطــط لالنشــطة الطالبيــة علــى ان حتتــوي 
علــى برامــج تدريبيــة وحماضــرات تثقيفيــة عــن فوائــد ادارة الوقــت ابلنســبة لــالداء االكادميــي، تنظيــم واقامــة الــدورات التدريبيــة وورش العمــل 
ألكســاب الطلبــة ملهــارات الكفــاءة الذاتيــة، االهتمــام ابعــداد وتقــدمي الربامــج االرشــادية والتوجيهيــة اخلاصــة بتحســن مســتوى الدافعيــة للتعلــم 

للطلبــة منخفضــي التحصيــل الدراســي، تدريــب اعضــاء هيبئــة التدريــس ومعأونيهــم علــى مهــارات تنيمــة الدافعيــة لــدى املتعلمــن.

الكلمات املفتاحية:  التعثر الدراسي، الدافعية للتعلم، الكفاءة الذاتية، إدارة الوقت. 
Abstract

This	study	aimed	to	examine	the	relationship	between	low	academic	achievement,	motivation	
to	learn,	self-efficacy,	and	time	management for	sample	of	low	academic	achievers	(70).	The	study	also	
aimed	to	know	the	predictors	of	low	academic	achievement	through	motivation	to	learn,	self-efficacy	
and	time	management.(self-efficacy	scale,	time	management	scale,	prepared	by	the	researcher).	The	
motivation	to	learn	scale	for	(Jaber,	Almarai	,2014)	was	used	in	this	study.	Moreover,	the	researcher,	
adopted	 the	 calculation	of	 low	 academic	 achievement	 by	 the	student’s	 academic	 average.	Pearson	
correlation	 coefficient	 showed	 that	 there	 was	 a	 statistically	 significant	 relationship	 between	 low	
academic	achievement	and	motivation	to	learn	(-0.336).	In	addition,	the	results	showed	that	there	was	
a	statistically	significant	relationship	between	low	academic	achievement	and	self-efficacy	(-0.314).	
Furthermore	 to	 the	 result	 showed	 that	 there	 are	 statistically	 significant	 relationship	 between	 low	
academic	achievement	and	time	management	(-0.278).	Regression	and	prediction	coefficient	(stepwise)	
was	also	used	and	showed	that	the	motivation	to	learn	predicts	low	academic	achievement.	The	study	
came	 out	 with	 several	 recommendations,	 including:	Attention	 to	 implementing	 plans	 for	 student	
activities	that	include	training	programs	and	educational	lectures	on	the	benefits	of	time	management	
in	relation	to	academic	performance,	Organizing	training	courses	and	workshops	to	providing	students	
with	self-	efficacy	skills,	The	necessity	of	paying	attention	to	preparing	and	providing	instructional	
programs	to	develop	the	level	of	motivation	for	learning	for	students	with	low	academic	achievement,	
Training	the	members	of	the	teaching	staff	and	their	assistants	on	the	of	motivation	development	skills	
for the learners.
Key Words: :Low	 Academic	 Achievement-Motivation	 to	 Learn-	 Self-Efficacy-Time	

Management.
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املقدمة:
إىل وجــود خلــل يف العمليــة  يشــري التعثــر األكادميــي   
التعليمية ويعزى هذه اخللل لعدة عوامل تتعلق ابلطالب ومواصفاته 
البيئــة احمليطــة ابلطالــب، املؤسســة التعليميــة، الربامــج الدراســية 
وتصميــم املناهــج واملقــررات الدراســية وغريهــا مــن العوامــل، ويســبب 
التعثــر الدراســي فقــداان للطاقــات البشــرية ممــا يعطــل مســار التنميــة 
وتطويــر اجملتمــع، كمــا أن الــدول تنفــق كثــريا علــى التعليــم اجلامعــي، 
لــذا فــأن املتعثريــن دراســيا يقللــون مــن إنتاجيــة التعليــم وابلتــايل يســبب 
يف خســارة الدولــة للكثــري مــن اجلهــود االقتصاديــة املنتجــة .هــذا 
ابإلضافــة إىل ان التعثــر األكادميــي يؤثــر نفســيا علــى املتعلمــن ويقلــل 
 :2016 مــن قدراهتــم العقليــة نتيجــة الشــعور ابلدونيــة )عثمــان، 

.)15
ولعــل جوهــر التنافــس بــن اجملتمعــات اآلن لغــرض إحــراز   
التقــدم ال يتوقــف علــى مــا متتلكــه الدولــة مــن ثــروات وإمــكاانت 
ماديــة فحســب بــل ينصــب مباشــرة علــى مــدى قدرهتــا علــى بنــاء 
علــى ذلــك  اإلنســان القــادر علــى التفكــري والتجديــد. ضــاف 
منــو الوعــي لــدى اإلنســان املعاصــر قــد أدى إىل تزايــد الطلــب 
 .)3 :2005 والزبيــدي،  )العكايشــي  االجتماعــي علــى التعليــم 
وهنــاك العديــد مــن املشــكالت الــي تــؤدي إىل تعثــر مســرية الطلبــة 
دراســيا، وتـَُعــّد مــن أهــم القضــااي الــي تناولتهــا األدبيــات يف العلــوم 
صــورًا متعــددة  اإلنســانية واالجتماعيــة، وتتخــذ هــذه املشــكالت 
ومتباينــة، وهلــا العديــد مــن األســباب، فمنهــا مــا يتعلــق بشــخصية 
الطالــب، ومنهــا مــا يتعلــق أبســرته، ومنهــا مــا يتعلــق بواقعــه التعليمــي 

.)128  :2013 والعمــري،  )صواحلــة  األكادميــي 
وتعــد أوىل طــرق عــالج مشــكلة التعثــر الدراســي هــو   
معرفــة أســباب املشــكلة؛ وذلــك ألن التعثــر الدراســي ميثــل أحــد أهــم 
العوامــل يف اهلــدر األكادميــي، وعــدم االســتخدام األمثــل للمــوارد، 
كمــا أن معرفــة أســباب مشــكلة التعثــر الدراســي يســهم يف تطويــر 
السياســات واالســرتاتيجيات الالزمــة خلفــض عــدد املتعثريــن دراســيا 
وأكادمييــا )الســلطان وآخــرون، 2008(. ويــرى الباحــث إىل أن 
أمهيــة دراســة التعثــر الدراســي ومعرفــة العوامــل املرتبطــة بــه أمــر ابلــغ 
األمهيــة للحــد مــن نســب التعثــر الدراســي يف املؤسســات التعليميــة 
حــى يتــم التحكــم فيــه مــن خــالل معرفــة العوامــل املؤثــرة فيــه حــي 
يتمكــن املتخصصــن يف وضــع الربامــج اإلرشــادية والعالجيــة املختلفــة 
حــى ال خيســر  التعثــر  مشــكالت  علــى  تقضــي  شــاهنا  مــن  والــي 

اجملتمــع الكثــري مــن الشــباب.
مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

تعد مشــكلة التعثر الدراســي ابرز املشــكالت الي تؤرق   
القائمــن علــى العمليــة التعليميــة يف املؤسســات التعليميــة واجلامعيــة 
األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل ضعــف يف قــدرات ومهــارات ومعــارف 
خرجيــي املؤسســات التعليميــة وجيعلهــم غــري قادريــن علــى املنافســة 
احلقيقيــة يف ســوق العمــل، األمــر الــذي قــد يســبب هــدر يف املــوارد 
وتعطيــل الكفــاءات املتمثلــة يف الطلبــة واخلرجيــن، ويعــد االهتمــام 

بتنميــة املــوارد البشــرية مــن االهتمامــات الــي توليهــا أي دولــة ألبنائــه، 
علــى قطــاع الرتبيــة والتعليــم، ومــع إن  وذلــك مــن خــالل الرتكيــز 
الرتبيــة والتعليــم حــق للجميــع إال أن هنالــك بعــض الفئــات القليلــة 
مــن بــن أفــراد اجملتمــع حتتــاج إىل قــدر مــن االهتمــام والرعايــة وهــم 
فئــة املتعثريــن دراســياً، وذلــك للتعــرف علــى مــا لديهــم مــن قــدرات 
ورعايتهــا، حيــث ميكــن العنايــة هبــم ورعايتهــم دراســياً مبــا يــؤدي إىل 
وقايتهــم مــن التســرب الدراســي )العكايشــي وآخــر، 2005: 8(.

وقــد يرجــع ســبب التعثــر الدراســي إىل بعــض األســباب   
الشــخصية الــي تنســب للطالــب املتعلــم والــي منهــا غمــوض اهلــدف 
لــدى الطالــب، واختيــار التخصــص املناســب لقدراتــه وإمكانياتــه، 
انتشــار  مــع  الوقــت، خاصــة  إدارة  الطالــب يف  قصــور  إىل  إضافــة 
وضعــف  وغريهــا،  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أمثــال  املشــتتات 
املهــارات الدراســية والكفــاءة الذاتيــة لــدى املتعلمــن،  وعــدم التوافــق 
 :2017 وعثمــان،  )عبــاس  للمتعلــم  التعليميــة  البيئــة  يف  النفســي 
 et	al, 	، 	(Husain,	2014:11) مــن  أشــار كل  435(، كمــا 
	,Yusuf)  وجــود  2011:2628) 	،)Motlagh  2011:766)
عالقــة بــن الكفــاءة الذاتيــة واألداء األكادميــي والتخصيــل الدراســي.

ورغباهتــم  النــاس  تصرفــات  وراء  الســبب  هــو  الدافــع  ان  كمــا 
واحتياجاهتــم، كمــا انــه حيــدد اجتــاه الشــخص حنــو الســلوك، وهــذا 
الــذي قــد يفســر اختــالف ردود افعــال النــاس جتــاه مواقــف معينــة 
وذلــك يرجــع اىل دافــع كل شــخص جتــاه املواقــف الــي ميــر هبــا يف 
حياتــه اليوميــة والعمليــة، لذلــك فــأن قــد يكــون ســبب الفــروق بــن 
الطــالب املتفوقــون يف درســاهتم واالشــخاص املتعثــرون دراســيا هــو 
 &Sharma,	2018:3( للتعلــم  الدافــع  مســتوى  يف  االختــالف 
قــد  الوقــت  إدارة  أن  كمــا   .)Özen,	 2017:43(  )Sharma
الدراســي  التحصيــل  مســتوى  يف  تســهم  الــي  العوامــل  مــن  تعــد 
لــدى املتعلمــن، وذلــك ألن الطــالب الذيــن يتميــزون ابلقــدرة علــى 
إدارة أوقاهتــم لديهــم القــدرة علــى االســتثمار األمثــل للوقــت مقارنــة 
بزمالئهــم الــذي يفتقــدون تلــك القــدرة، كمــا أن اخنفــاض القــدرة 
لــدى الطــالب علــى إدارة الوقــت يؤثــر ســلباً علــى حياهتــم الدراســية 
واألكادمييــة .(2015:86	Khan,	&	Nasrullah(كمــا وجــد أن 
النجــاح يف ادارة الوقــت لــدى الطــالب ينبــأ ابإلجنــازات الدراســية 

.)Cemaloglu	&	 Filiz,	 2010:14( لديهــم  واألكادمييــة 
أســبابه  تتعــدد  الدراســي  التعثــر  ان  الباحــث  ويــرى   
فيوجــد عوامــل خارجيــة  فيــه  الــي تســهم  أو  بــه  املرتبطــه  والعوامــل 
ليســت ذات عالقــة ابلطالــب مثــل منــط التعلــم الســائد يف املؤسســة 
هيئــة  اأعضــاء  وقــدرات  االكادميــي،  اإلرشــاد  ونظــام  التعلمييــة 
الســمات  منهــا:  ابلطالــب  عالقــة  هلــا  عوامــل  وتوجــد  التدريبــس، 
علــى  وقدرتــه  الدافعيــة،  ،ومســتوى  للطالــب  والشــخصية  النفســية 
حتقيــق ذاتــه املتمثــل يف إدارتــه لوقتــه، ومســتوى كفاءتــه الذاتيــة يف 
تعاملــه مــع املهــام، والتكاليــف الدراســية، وابلتــايل يــرى الباحــث أن 
الدراســة احلاليــة تقــوم بدراســة التعثــر الدراســي وعالقتــه العوامــل ذات 
إدارة  الذاتيــة،  الكفــاءة  للتعلــم،  الدافعيــة  العالقــة ابلطالــب وهــي: 

الوقــت.
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وميكن تلخيص مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
1( هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن  التعثــر الدراســي 

والدافعيــة للتعلــم؟
2( هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التعثــر الدراســي  

الذاتيــة؟ والكفــاءة 
3( هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التعثــر الدراســي  

الوقــت؟ وإدارة 
4( هــل ميكــن التنبــؤ ابلتعثــر الدراســي مــن خــالل الدافعيــة للتعلــم 

والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت؟
أهداف الدراسة:

هتــدف الدراســة ملعرفــة العالقــة بــن التعثــر الدراســي وكل   
مــن الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت لــدى عينــة مــن 
الطلبــة املتعثريــن دراســيا،كما يهــدف البحــث إىل معرفــة هــل ميكــن 
التنبــؤء ابلتعثــر الدراســي مــن خــالل الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة 

الوقــت؟  وإدارة 
أمهية الدراسة:

أواًل: األمهية النظرية
التعثــر  بــن  العالقــة  درســة  يف  الدراســة  أأمهيــة  ترجــع   
الدراســي وكل مــن الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت، 
كمــا ترجــع أمهيــة الدراســة إىل معرفــة منــط العالقــة التنبؤيــة بــن التعثــر 
الدراســي وكل مــن الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت.

اثنيًا: االمهية التطبيقية
ترجــع األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة يف نتائــج العالقــة   
والكفــاءة  للتعلــم  الدافعيــة  مــن  الدراســي وكل  التعثــر  بــن  التنبؤيــة 
التعثــر  منبئــات  معرفــة  خــالل  مــن  وذلــك  الوقــت،  وإدارة  الذاتيــة 
الدراســي مــن خــالل الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وإدارة الوقــت 
والــي قــد ميكــن أن تفيــد يف تصميــم الربامــج االرشــادية للمتعثريــن 
دراســيا مــن خــالل الرتكيــز علــى املتغــريات املنبئــة للتعثــر الدراســي وفــق 

الدراســة. نتائــج 
حدود الدراسة:

تتمثــل حــدود هــذه الدراســة احلاليــة يف دراســة العالقــة   
وادارة  الذاتيــة  والكفــاءة  للتعلــم  والدافعيــة  الدراســي  التعثــر  بــن 
ابململكــة  جنــران  جبامعــة  دراســية  املتعثريــن  مــن  عينــة  لــدى  الوقــت 
العربيــة الســعودية خــالل الفصــل الدراســي األول مــن العــام اجلامعــي 

.2019/2020 املوافــق   1440/1441
مصطلحات الدراسة: 

1- التعثــر الدراســي: هــو التحصيــل يف مســتوى أقــل ممــا تســمح 
لــه اســتعدادات الطالــب الدراســية )القحطــاين، 2019(. ويعرفــه 
الباحــث اجرائيــا أبنــه: الطالــب الــذي يكــون معدلــه الدراســية أقــل 
مــن أو يســاوي )2/5(  حســب تعريــف الطالــب املتعثــر دراســيا مــن 

خــالل لوائــح القبــول والتســجيل جبامعــة جنــران.
الكفــاءة الذاتيــة: وهــي »معتقــدات األفــراد خبصــوص   -2

قدراهتــم علــى الســيطرة علــى مســتوى أدائهــم وعلــى األحــداث الــي 
 ،)2017 املنعــم،  وعبــد  وعبيــد  )صبحــي  حياهتــم«  علــى  تؤثــر 
عليهــا  حيصــل  الــي  الدرجــة  أبهنــا:  إجرائيــا  الباحــث  ويعرفهــا 
الدراســة. يف  املســتخدم  الذاتيــة  الكفــاءة  مقيــاس  يف  املفحــوص 

3- الدافعيــة للتعلــم: هــي »الرغبــة يف القيــام بعمــل جيــد والنجــاح 
يف ذلــك العمــل، تتميــز ابلطمــوح واالســتمتاع يف املوقــف الدراســي، 
)شــيبه،  واملهــارات«  املعــارف  الكتســاب  اجلهــد؛  قصــارى  وبــذل 
الــي حيصــل  الدرجــة  ابهنــا  اجرائيــا  الباحــث  ويعرفهــا   .)2015
عليهــا املفحــوص يف مقيــاس الدافعيــة للتعلــم املســتخدم يف الدراســة

املتــاح  الوقــت  مــن  االســتفادة  »عمليــة  هــو  الوقــت:  إدارة   -4
بتحقيــق األهــداف املهمــة الــي نســعى إليهــا يف حياتنــا« )القعيــد، 
الــي حيصــل  الدرجــة  أبهنــا  إجرائيــا  الباحــث  ويعرفهــا   .)2001
عليهــا املفحــوص يف مقيــاس إدارة الوقــت املســتخدم يف الدراســة.

اإلطار النظري:
low Achievement أوال: التعثر الدراسي

النفســية  األدبيــات  يف  الدراســي  التعثــر  مفهــوم  يــرد   
بلــوغ  عــن  املتعلــم  قصــور  تعــي  وهــي كلهــا  معــاين  بعــدة  الرتبويــة 
األهداف املســطرة مجيعها أو احلد األدىن منها، ومن هذه املفاهيم، 
الدراســي وإن كان  الدراســي والفشــل  الدراســي والتخلــف  التأخــر 
هــذا املفهــوم األخــري يعــد مبثابــة إصــدار حكــم علــى املســار الدراســي 
للمتعلــم ، إال أنــه ابرتباطــه مبفهــوم التعثــر فهــو إمنــا يعــي عــدم مســايرة 
التلميــذ للمقــررات الدراســية مقارنــة مــع اســتعداداته وقدراتــه العقليــة 

.)2008 )نــوري، 
والتعثر الدراســي يف اجلامعة يعرف على انه ســوء االداء   
الدراســي املتســم ابلبــطء وغــري الفعــال يف املرحلــة اجلامعيــة والــذي 
ينجــم عنــه الرســوب املتكــرر يف مقــرر أو أكثــر ويرتتــب علــى ذلــك 
عــدة نتائــج مثــل: التخلــف عــن التخــرج يف املوعــد احملــدد، أو الفصــل 
من اجلامعة، مما يسهم يف زايدة التسرب الدراسي، وينتج عن ذلك 
تفاقــم ظاهــرة اهلــدر يف التعليــم اجلامعــي )الشامســي، 2002(.   

يـَُعــّد التعثــر األكادميــي مــن الظواهــر األكثــر شــيوعاً   
علــى اختالفهــا، وقــد أصبــح  وإنتشــارا يف املؤسســات التعليميــة 
اليــوم حمــور اهتمــام العديــد مــن الرتبويــن والباحثــن واإلداريــن 
واالقتصاديــن، فوقــف كل مــن موقعــه حملــاًل وابحثــًا عــن أســبابه 
والعوامــل املؤثــرة فيــه، ليضــع احللــول واالســرتاتيجيات املناســبة، وقــد 
اختلــف الباحثــون حــول طبيعــة األســباب املتعلقــة هبــذه الظاهــرة، 
ولكنهــم اتفقــوا علــى اعتبارهــا مؤشــراً علــى وجــود خلــل مــا قــد يكــون 
متعلقاً ابلطالب ومساته الشــخصية أو البيئة األســرية واالجتماعية أو 
البيئــة التعليميــة، ومــا تتضمنــه مــن برامــج ومناهــج تعليميــة ومصــادر 

.)131  :2013 وآخــر،  )صواحلــة  تعلــم 
مــكااًن  حيتــل  للطالــب   األكادميــي  األداء  وذلــك ألن   
مهًمــا جــًدا يف التعليــم وكذلــك يف عمليــة التعلــم حيــث يعتــرب األداء 
الفــرد  إمــكاانت  إمجــايل  علــى  للحكــم  أساســًيا  معيــارًا  األكادميــي 
وقدراتــه )Michael& Wumi, 2016:66(، نظــرًا حلقيقــة أن أي 
طالــب ميكــن أن يكــون أداءه األكادميــي ضعيًفــا، فــإن املشــكلة تبــدو 
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حرجــة عندمــا يصبــح هــذا اجتاًهــا، وهنــاك عــدة أســباب لضعــف 
األداء األكادميــي للطــالب بنــاًء علــى املنطقــة اجلغرافيــة الــي يعيشــون 
فيهــا، واخللفيــة الثقافيــة والتارخييــة للطــالب، واألســاليب التعليميــة 
واملعرفــة املشــرتكة للطــالب أو يرجــع ذلــك إىل أســباب قــد ترجــع 

.)Alami, 2016:5( انفســهم  للمتعلمــن 
ترتبــط  الــي  املشــكالت  مــن  التعثــر  مشــكلة  وتعــد   
الطالــب  تعــرض  للمتعلمــن، ذلــك أن  النفســية  ابلظــروف واحلالــة 
ألي توتــر، أو قلــق، أو اضطــراب نفســي، أو نقــص دافعيــة أو قلــة 
الكفــاءة أو نقــص القــدرة علــى إدارة الوقــت، ســيؤدي ال حمالــة إىل 
أتثــري ظاهــر علــى القــدرات العقليــة والفكريــة وعــدم توظيفهــا توظيفــا 
والرتكيــب،  والتحليــل،  واإلدراك،  االســتيعاب،  حيــث  مــن  ســليما 
واملقارنــة، ومــن مث حــدوث تعثــر دراســي )عبــاس وآخــر، 2017: 

.)428
تواجــه  الــي  املشــكالت  مــن  الدراســي  التعثــر  يُعــد   
التعليــم  ألن  ؛  أيضــا  واألســرة  بــل  والتعليميــة  الرتبويــة  املؤسســات 
والتعلــم أمــران مهمــان للغايــة، ويعتــربان ضــرورة للحيــاة يف الوقــت 
مشــكلة كبــرية  هــي  الدراســي  التعثــر  مشــكلة  إن  حيــث  احلاضــر 
تســبب الكثــري مــن اآلاثر الســلبية واخلطــرية علــى األســرة واجملتمــع 
املشــكالت  أكــرب  مــن  الدراســي  التعثــر  مشــكلة  تعــد  كمــا  معــا، 
عــن  أعاقتهــا  والــي  احلديثــة،  التعليميــة  املؤسســات  تواجــه  الــي 
تــؤدي  تنفيــذ مهمتهــا التعليميــة بشــكل مناســب، ومــع ذلــك قــد 
هــذه املشــكلة إىل وجــود جمموعــة مــن الطــالب غــري القادريــن علــى 
متابعــة دوراهتــم مــع زمالئهــم بســبب إمكاانهتــم الضعيفــة، وهــذا بــدوره 
 Al-( يــؤدي إىل تعطيــل العمليــة التعليميــة يف الفصــول الدراســية

Younes &Zoubi, 2015:2263(.كمــا أن التعثــر الدراســي ال 
يقتصــر آاثره فقــط علــى فــرتة الدراســة بــل قــد يــؤدي إىل الكثــري مــن 
املشــكالت االجتماعيــة فيمكــن أن يزعــزع اســتقرار مســار احليــاة 
الفرديــة، فــإن التغيــريات يف معــدالت الفشــل األكادميــي ميكــن أن 
يكــون هلــا تداعيــات خطــرية علــى اســتقرار اجملتمــع، وابلتــايل  يعــد 
الفشــل األكادميــي جانبًــا مــن جوانــب احليــاة الفرديــة الــي هلــا آاثر 
علــى املشــكالت االجتماعيــة األكــرب، وابلتــايل فهــي تســتحق مزيــًدا 
 Needham	&	Crosnoe, الباحثــن  قبــل  مــن  االهتمــام  مــن 

.)2004:562)
وتتعــدد آاثر ونتائــج التعثــر الدراســي منهــا اختــالل تــوازن   
اجملتمــع وعــدم انســجام أفــراده واختــالل البنيــة االجتماعيــة، فنجــد 
أفــراد هــذا اجملتمــع مــن  الــي يقــوم هبــا  التكافــؤ يف األعمــال  عــدم 
انحيــة وتبايــن طبقاتــه مــن انحيــة أخــرى، كمــا ان التعثــر الدراســي قــد 
يؤدي إىل التســرب أو الفشــل الدراســي االمر الذي ينتج عنه بعض 
الســلوكيات الــي متثــل متــردا علــى اجملتمــع مــن خــالل ألــوان االحنــراف 
معظــم  إن  حيــث  العلميــة  الدراســات  تؤكــده  مــا  وهــذا  املختلفــة، 
الذيــن يســلكون ســبيل االحنــراف هــم يف واقــع األمــر أفــراد فِشــلوا 
دراســيا مث اعرتاهــم هــذا اإلحســاس ابلنقــص ففجــروا حقدهــم علــى 
جمتمعهــم أبفعاهلــم غــري الســوية )الســعدين، 2019(. كمــا توضــح 
املؤشــرات الكميــة يف خمتلــف اجلامعــات أن هنــاك تعثــرا اكادمييــا لــدى 

بعــض الطــالب يؤثــر علــى مســريهتم الدراســية وحيــول دون صعودهــم 
ســلم التخــرج، وقــد يــؤدي اىل انســحاهبم مــن اجلامعــة االمــر الــذي 
يفــرز بعــض االاثر الســلبية املاديــة واملعنويــة علــى الطــالب واجلامعــة 
واجملتمــع منهــا اعاقــة تنميــة املــوارد البشــرية والقــوى العاملــة املدربــة 
حتقيــق  إعاقــة  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  التنميــة  متطلبــات  لتلبيــة 
اهــداف النظــام التعليمــي اجلامعــي، وتفشــي ظاهــرة البطالــة حينمــا 
يــرتك الطالــب اجلامعــة دون اكتمــال أتهلــه فقــد ال جيــد عمــال مناســبا 
وهــذا يــؤدي اىل خلــل يف النظــام االجتماعــي )الشامســي، 2002: 

.)197
لــذا يعتــرب معرفــة وحتديــد األســباب والعوامــل املســئولة   
أو املرتبطــة بظاهــرة التعثــر الدراســي اهــم خطــوة علــى طريــق دراســة 
املشــكلة، حيــث  تلــك  معاجلــة  يســهم يف  بشــكل  التعثــر  مشــكلة 
تعــددت والعوامــل واألســباب ذات العالقــة بظاهــرة التعثــر الدراســي 
فمنهــا املنهــج وطــرق عرضــه وطــرق تدريســة، ونقــص االمكانيــات 
واحملاضريــن  املعلمــن  طبيعــة  التعليميــة،  املؤسســات  يف  التعليميــة 
املطلــوب  النحــو  علــى  ختصصاهتــم  مــن  ومتكنهــم  أتثريهــم  ومــدى 
ابإلضافــة اىل طبيعــة الطالــب املتعلــم وميولــه واســتعداداته ودافعيتــه 
الدعــم املســتمد مــن االســرة  الشــخصية ومســتوى  للتعلــم ومهارتــه 

.)2004 والصــأوي،  )محــاده 
التقليديــة  األســاليب  اىل  الدراســي  التعثــر  يرجــع  وقــد   
بــداًل مــن اســتخدام أســاليب التدريــس احلديثــة يف التدريــس، وكذلــك 
العالقــات الضعيفــة بــن املعلمــن والطــالب الــي ختلــق بيئــة تعليميــة 
تفتقــر إىل االحــرتام ممــا يــؤدي إىل عــدم قبــول الطــالب لعمليــة التعلــم 
ككل، وعــدم متابعــة أوليــاء األمــور للمســتوايت الدراســية ألبنائهــم 
ونقــص  خبطــوة،  خطــوة  األكادميــي  حتصيلهــم  ومتابعــة  املتعلمــن 
 Al-( للطالــب  والصحيــة  والعقليــة  البدنيــة  ابلصحــة  االهتمــام 

التعثــر  عوامــل  تعــد  Younes(.كمــا   &Zoubi,	 2015:2262
الدراســي املرتبطــة ابملتعلــم مــن اهــم العوامــل الــي البــد مــن دراســتها 
وحتليلهــا حتليــال علميــا لفهمهــا وحمأولــة ضبطهــا والتنبــؤ هبــا للحــد مــن 
ظاهــرة التعثــر الدراســي، ومــن بــن تلــك العوامــل تــدين نســبة الطمــوح 
واخنفــاض مســتوى الدافعيــة وقلــة الرغبــة يف التخصــص االكادميــي، 
أوقــات  اســتغالل  للدراســة يف اجلامعــة، وعــدم  والتصــور اخلاطــىء 
الفــراغ ، كثــرة املشــكالت االســرية، وعــدم دعــم االســرة البنائهــا 

.)2015 )الفريــح،  املتعلمــن 
وتتعدد العوامل املســئولة عن التعثر الدراســي والي منها   
األســباب النفســية والشــخصية واملتمثلــة يف ضعــف دافعيــة بعــض 
الطلبــة حنــو الدراســة، واخنفــاض مســتوى طمــوح الطلبــة للدراســة، 
ضعــف الثقــة ابلنفــس، اخنفــاض مســتوى القــدرات العقليــة، الرغبــة 
يف العمــل أكثــر مــن الدراســة )العكايشــي وآخــر، 2005: 8(، 
مبــا  اجلســمية،  الصحــة  ضعــف  أو  الــذكاء  ضعــف  اىل  ابإلضافــة 
يف ذلــك قصــر يف احلــواس أو التعــرض لبعــض األمــراض املؤقتــة أو 
املزمنــة إضافــة إىل عالقــة التعثــر الدراســي ابلصحــة النفســية للتلميــذ 
منهــا مشــكلة اســتيعاب وتوظيــف املعــارف، اخنفــاض نســبة الفهــم 
للمقــررات الدراســية، أســاليب وطــرق اســتذكار غــري مفيــدة، احلالــة 
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لــدى املتعلــم،  النفســية للمتعلــم، اخنفــاض نســبة املهــارات املعرفيــة 
الفــراغ،  لوقــت  االمثــل  االســتثمار  عــدم  للتعلــم،  الدافعيــة  نقــص 
االحــداث االســرية غــري املشــجعة علــى التعلــم )أجبــاره، 2014(. 
يف حــن يشــري )جوزيــت، 2002( اىل ان للتعثــر الدراســي العديــد 
التوتــر وعــدم  املتمثلــة يف  العائليــة  االســباب  فمنهــا  االســباب  مــن 
االســتقرار االســري مثــل الطــالق واالنفصــال ممــا يــؤدي اىل فقــدان 
النفســية والــي  الــذي يســبب الضغــوط  االحســاس ابالمــان االمــر 
تعيــق االداء الدراســي لالبنــاء، كمــا ان مســات الشــخصية مــن اهــم 
االســباب الــي قــد تكــون هلــا عالقــة ابلتعثــر الدراســي فالشــخصيات 
االنبســاطية والــي تتميــز بعالقــات اجتماعيــة كبــرية مــع االخريــن تفقــد 
التكاليــف  اداء  علــى  ســلبيا  ذلــك  يؤثــر  ممــا  وقتهــا  علــى  الســيطرة 
والواجبــات الدراســية يف األوقــات احملــددة، ابالضافــة اىل اخنافــض 
تكــون  وقــد  الــذات،  تقديــر  مســتوى  واخنفــاض  للتعلــم  الدافعيــة 
االســباب االجتماعيــة ايضــا احــد اهــم العوامــل املســئولة عــن التعثــر 
الدراســي املتمثــل يف أتثــري اصدقــاء الســوء والبيئــة االجتماعيــة غــري 

املشــجعة علــى التعلــم.
self-efficacy  اثنياً: الكفاءة الذاتية

واألفــكار  املعتقــدات  إىل  الذاتيــة  الكفــاءة  تشــري   
واالدراكات للقــدرة علــى إتقــان مهــارات ومهــام جديــدة، وابلتــايل 
فــإن الكفــاءة الذاتيــة هــي جمموعــة األفــكار واإلدراكات واملعتقــدات 
الــي حيملهــا األفــراد حــول قدراهتــم ونتائــج جهودهــم بشــكل كبــري 
توقعــات  وتعتــرب   .)Zereya	 k&	 Colak  &	Mera,	 2012(
اُســتمدت مــن نظريــة  الــي  النظريــة  البنــاءات  الذاتيــة مــن  الكفــاءة 
التعلــم االجتماعــي لـــ )ابنــدورا( Bandura، والــي اشــار فيهــا اىل ان 
الكفــاءة الذاتيــة حتتــوي علــى توقعــات ذاتيــة حــول قــدرة الشــخص 
يف التغلــب علــى مواقــف ومهــام خمتلفــة بصــورة انجحــة )رضــوان، 
هــي  الذاتيــة  الكفــاءة  ان  اىل   ) )ابنــدورا  اشــار  كمــا   ،)1997
معتقــدات األفــراد عــن إمكاانهتــم وقدراهتــم لغــرض حتديــد وحتقيــق 
مســتوايت مــن اإلجنــاز يف أعماهلــم املهمــة يف حياهتــم وكيــف يفكــرون 
وكيــف ينجــزون تلــك األعمــال وكيــف يدفعــون أنفســهم ألعماهلــم 
ووظائفهــم وكيــف يســلكون، كمــا أهنــا ليســت مســة اثبتــة أو مســتقرة 
مــا  الشــخصي بــل إهنــا جمموعــة مــن األحــكام حــول  يف الســلوك 
يســتطيع أن ينجــزه الفــرد وفــق قدراتــه وإمكانياتــه الشــخصية )عبــاس، 

.)3  :2016
الفــرد  معتقــدات  ان  إىل  الذاتيــة  الكفــاءة  تشــري  كمــا   
للقــدرات  املعــريف  اإلدراك  خــالل  مــن  تظهــر  الذاتيــة  فاعليتــه  عــن 
الشــخصية واخلــربات املتعــددة ســواء املباشــرة وغــري املباشــرة، كمــا ان 
الكفــاءة الذاتيــة تعــد مؤشــرا ملــدى قــدرة الفــرد علــى التحكــم يف افعالــه 
الشــخصية واعمالــه وطــرق اجنــاز مهامــه، فالفــرد الــذي لديــه شــعورا 
عاليــا مــن الكفــاءة الذاتيــة ميكــن أن يســلك بطريقــة أكثــر فاعليــة، 
ويكــون أكثــر قــدرة علــى مواجهــة حتــدايت بيئتــه واختــاذ القــررارات، 
ووضــع اهــداف مســتقبلية ذات مســتوى عــال، كمــا أن االفــراد ذوي 
الكفــاءة الذاتيــة املنخفضــة فهــم غــري قادريــن علــى التعامــل اجليــد مــع 
املواقــف واكثــر احتمــاال للفشــل يف التوافــق ،واخنفــاض القــدرة علــى 

االجنــاز، وابلتــايل فــان الشــعور ابلكفائــة الذاتيــة يعتــرب عامــال حامســا 
يف النجــاح أو الفشــل يف احليــاة، ولذلــك تعتــرب الكفــاءة الذاتيــة مــن 

اهــم ميكانزميــات القــوى الشــخصية )صبحــي، 2017(. 
وتقــوم الكفــاءة الذاتيــة علــى فرضيــات الفــرد حــول إمكانيــات حتقيــق 
خيــارات ســلوكية معينــة، وابلتــايل فهــي تتمثــل يف إدراك وتقديــر الفــرد 
بــن حجــم القــدرات الذاتيــة مــن أجــل التمكــن مــن تنفيــذ ســلوك 
معــن بصــورة انجحــة، وتؤثــر هــذه الكفــاءة الــي يقِدرهــا الفــرد نفســه 
علــى نــوع التصــرف املنجــز وعلــى االســتهالك والتحمــل عنــد تنفيــذ 

هــذا الســلوك )الدليمــي، 2012(. 
إن كفــاءة الفــرد الذاتيــة يف التعامــل مــع البيئــة تعتمــد   
علــى عوامــل  تتكامــل مــن خالهلــا املكــوانت املعرفيــة واالجتماعيــة 
والســلوكية لتــؤدي إىل سلســة مــن اإلجــراءات لتحقيــق أهــداف 
معينــة، وأّن هــذه الكفــاءة تتطلــب التنســيق بــن مهــارات فرعيــة عــدة 
إلدارة وتنظيــم ظــروف دائمــة التغــري مــن اجــل الوصــول إىل حتقيــق 
األهــداف املنشــودة، كمــا حيــدد احلكــم الــذي يصــدره الفــرد حــول 
كفاءته الذاتية مقدار اجلهد الذي سيبذله إلجناز مهمة ما وحمأولته 
لتخطــي الصعــوابت الجنــاز تلــك املهمــة )الزعــي، 2016(. كمــا 
أن معتقدات الكفاءة الذاتية هي إدراك حيدد ما إذا كان سيتم بدء 
تغيــري الســلوك الســوي، ومقــدار اجلهــد الــذي ســيتم إنفاقــه، والوقــت 
كمــا  والفشــل،  العقبــات  مواجهــة  علــى  والقــدرة  يســتغرقه  الــذي 
أن  الكفــاءة الذاتيــة تؤثــر علــى جهــد املطــروح لتغيــري الســلوك اخلطــر 
واملثابــرة علــى مواصلــة الســعي علــى الرغــم مــن احلواجــز والنكســات 
الــي قــد تقــوض الدافــع ، كمــا أن الكفــاءة الذاتيــة مرتبطــة مباشــرة 
حتديــد  مــدى  وكذلــك  األشــخاص،  يواجههــا  الــي  ابلتحــدايت 

.)Schwarzer	&	Hallum,	 2008( أهدافهــم 
ويشــري ابنــدورا إىل ان الكفــاءة الذاتيــة للفــرد تتكــون مــن   
خــالل بعــض العوامــل أوهلمــا اتقــان اخلــربات املتمثــل يف التعامــل مــع 
احليــاة جبهــود مكرســة، واثنيهمــا: النمذجــة االجتماعيــة ويشــار هلــا 
أن النــاس خيتــارون القــدوة الــي تثبــت فعاليتهمــا الذاتيــة، واثلثهمــا: 
اإلقنــاع االجتماعــي ويقصــد هبــا إميــان النــاس بقدراهتــم اخلاصــة، فإهنــم 
مييلــون إىل مواجهــة املزيــد مــن النجــاح، ورابعهمــا: احلالــة االنفعاليــة 
واملزاجيــة ويقصــد هبــا أبن العواطــف اإلجيابيــة والســلبية تؤثــر علــى 

.)Tugsbaatar, 2019( الذاتيــة الفــرد ابلفعاليــة  إحســاس 
الذاتيــة كتوقعــات  الكفــاءة  أن  إىل  الباحــث  ويشــري   
معرفيــة قــد ترتبــط بدوافــع الفــرد حنــو القــدرة علــى امتــام املهــام بطريقــة 
صحيحــه وحتقيــق االهــداف املنشــودة الــي خطــط هلــا الفــرد  وذلــك 
مــن خــالل أنشــطة ســلوكية تتالئــم مــع توقعــات الكفــاءة الذاتيــة كــي 

الــذات. وتقديــر  بتحقيــق  الفــرد  يشــعر 
ان  اىل   )2014 )املســاعيد،  اشــار  الصــدد  هــذا  ويف   
توقــع الفــرد أبنــه قــادر علــى أداء الســلوك  هــي  الذاتيــة  الكفــاءة 
الــذي حيقــق نتائــج مرغــوب فيهــا يف أي موقــف معــن، وابلتــايل 
فإنــه عندمــا يواجــه الفــرد مشــكلة أو موقفــا معينــا يتطلــب حــال  فــإن 
الفــرد حيــأول أن يعــزو لنفســه القــدرة علــى القيــام هبــذا الســلوك أو 
حــل للمشــكلة قبــل أن يبــدأ ابلســلوك  أي يتوقــع أن ابســتطاعته  
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مواجهــة هــذا املوقــف، وهــذه االســتطاعة أو القــدرة جيــب أن تكــون 
موجــودة عنــد الفــرد علــى أســاس مــن املعرفــة احلقيقيــة وليــس بشــكل 
خيــايل أو دون قناعــة واقعيــة، وتتأثــر الكفــاءة الذاتيــة مبجموعــة مــن 
الطفولــة  مرحلــة  الذاتيــة يف  الكفــاءة  تكويــن  يبــدأ  حيــث  العوامــل 
املتوســطة واملتأخــرة مث يــزداد منوهــا يف مرحلــة املراهقــة، وتتأثــر منــو 
الكفــاءة الذاتيــة مبجموعــة مــن العوامــل والــي منهــا االســرة حيــث 
هلــم  ويوفــرون  اجيابيــة  ابنائهــم خــربات  اىل  االابء  يقــدم  انــه عندمــا 
يــؤدي إىل  التشــويقية ممــا  تثــري فضوهلــم مــن خــالل االنشــطة  بيئــة 
تنميــة الكفــاءة الذاتيــة بشــكل فعــال، كمــا ان عوامــل النمذجــة الــي 
يصادفهــا النــشء يف البيئــة تســاعدهم علــى االقتــداء بتلــك النمــاذج 
وفــق اطــار نظــرايت التعلــم ابالجتماعــي والتعلــم ابملالحظــة، كمــا ان 
املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة املتمثلــة يف املــدارس واجلامعــات تســهم 
بشــكل كبــري يف تنميــة الكفــاءة الذاتيــة لــدى املتعلمــن والدراســن 
وذلــك اذا كانــت املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة تتخــذ اســاليبا للتعلــم 
قائمــة علــى التحــدي والتشــويق وااثرة دافــع الفضــول واالستكشــاف 
لــدى املتعلمــن، كمــا أن وســائل اإلعــالم هلــا دور كبــري يف تشــكيل 
املــواد االعالميــة املنشــورة ورقيــا ومسعيــا  ســلوك األفــراد مــن خــالل 

ومرئيــا أو حــى الكرتونيــا )صبحــي وآخــرون، 2017(.
كمــا تعــد الكفــاءة الذاتيــة مــن أهــم العوامــل الــي تســاهم   
يف حتقيــق التفــوق الدراســي علــى أكمــل وجــه، إذ تســهم يف زايدة 
اجلهــد واملثابــرة عنــد جماهبــة الصعــاب واملشــكالت يف موقــف التعلــم،  
فاملتعلــم مثــال يقــوم أبداء املهــام املوكلــة إليــه اســتنادا إىل املعتقــدات 
الــي ميتلكهــا حــول قدراتــه ممــا يدفعــه إىل بــذل جمهــود كبــري ألداء 
تلــك املهــام والوصــول إىل املســتوى املطلــوب، وهبــذا تعتــرب احلاجــة 
إىل إثبــات الكفــاءة الذاتيــة مــن خــالل التحصيــل الدراســي مــن أهــم 
احلاجــات الــي يطمــح إليهــا املتعلــم  )شــتون وبوقصــاره، 2018(. 
ويف هــذا الصــدد يشــري ابنــدورا إىل أن اإلحســاس القــوي ابلكفــاءة 
الذاتيــة يعــزز اإلجنــاز اإلنســاين والتوافــق الشــخصي والثقــة العاليــة 
ابلنفــس ألن األشــخاص الواثقــون يف قدراهتــم وإمكانياهتــم  مييلــون 
إىل اختيــار املهــام الصعبــة ويعدوهنــا حتــدايت ميكــن الســيطرة عليهــا، 
وهــؤالء يرمســون ألنفســهم أهدافــاً تشــكل حتــدايت ويظهــرون رغبــة 
قويــة يف االســتمرار جبهودهــم ومثابرهتــم ملواجهــة الفشــل والعقبــات 
املؤملة ويتمكنون من الســيطرة عليها، هذه النظرة املتفائلة تؤدي إىل 
حتقيــق اإلجنــازات الشــخصية وجتعــل الفــرد حٌيســن اســتخدام مهامــه 

لتحقيــق أهدافــه بعزميــة )عبــاس، 2016: 3(.
ابإلضافــة إىل أن األدب النفســي والرتبــوي قــد أظهــر   
األداء  يف  املتمثــل  الدراســي  واألداء  الذاتيــة  الكفــاءة  بــن  عالقــة 
هلــا  الذاتيــة  الكفــاءة  الن  وذلــك  الدراســي  والتحصيــل  األكادميــي 
قــدر مــن التحكــم يف أفــكار الفــرد ومشــاعره وأفعالــه، وبعبــارة أخــرى 
تؤثــر املعتقــدات الــي حيملهــا األفــراد حــول قدراهتــم ونتائــج جهودهــم 
بشــكل كبــري يف طــرق وأســاليب حتقيــق أهدافهــم؛ ولذلــك فليــس 
مــن املســتغرب أن تظهــر العديــد مــن األحبــاث أن الكفــاءة الذاتيــة 
 Meral,( تؤثــر علــى التحفيــز األكادميــي والتعلــم واإلجنــاز األكادميــي
Colak & Zereyak, 2012(. ووفــق املنحــى املعــريف يف علــم 

النفــس فــإن شــعور األشــخاص ابلفعاليــة الشــخصية ملمارســة بعــض 
اجلانــب  هــي  حياهتــم  تعتــرب  حياهتــم  األحــداث يف  علــى  الســيطرة 
األكثــر نفــوذا يف معرفــة الــذات، وعنصــر رئيــس يف ممارســة التحكــم 
والســيطرة علــى جمــرى األحــداث احمليطــة هبــم وابلتــايل فــإن الكفــاءة 
الذاتيــة هــي أحــكام النــاس علــى قدراهتــم يف تنظيــم وتنفيــذ املهــام 
املوكلــة إليهــم لتحقيــق األداء املتوقــع، كمــا أن الكفــاءة الذاتيــة تســهم 
قــد  التفــوق والتحصيــل األكادميــي وذلــك  فاعــل يف حتقيــق  بــدور 
يكــون اإلســهام ليــس مباشــرة وإمنــا عــن طريــق أتثــري الكفــاءة الذاتيــة 
علــى التنظيــم الــذايت للمتعلمــن وابلتــايل ميكــن تعريــف العالقــة بــن 
الــذايت علــى أن الكفــاءة الذاتيــة للتعلــم  الكفــاءة الذاتيــة والتنظيــم 
املنظــم هــي معتقــدات الفــرد عنــد تطبيــق عمليــات التنظيــم الــذايت 
مثــل حتديــد األهــداف، والرصــد الــذايت، واالســرتاتيجية املســتخدمة 
األداء  وحتقيــق  للتحســن  األفعــال  وردود  الذاتيــة  التقييــم  وطــرق 
 Motlagh,Amrai,Yazdani,altaib Abderahim املتوقــع 

.)& Souri, 2011(
ويبــدأ إدراك الفــرد لفاعليتــه الذاتيــة مــن مراحــل مبكــرة   
مــن حياتــه تبــدأ يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ومتتــد عــرب ســنوات حياتــه 
كلهــا، فكلمــا أدرك الفــرد أبنــه ينــال استحســان اآلخريــن الســيما 
واملعلمــن واألقــران لســلوكه االجتماعــي الناجــح معهــم  الوالديــن 
كلمــا شــعر ابلقيمــة والكفايــة واالقتــدار، يف حــن أن افتقــار الفــرد 
ملهــارات التفاعــل االجتماعــي الناجــح مــع اآلخريــن يدفعــه يف كثــري 
مــن احلــاالت لالنســحاب والشــعور ابلوحــدة والعزلــة وعــدم التقبــل 
والعجــز، وابلتــايل تضعــف مقأومــة الفــرد فينهــار حتــت وطــأة أي 
ضغــوط نفســية، األمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى مســتوى االجنــاز 
والنجــاح لديــه )عرنكــي والشــمايله واجلعافــرة والســبيله، 2016(.

Motivation to learn   اثلثا: الدافعية للتعلم
يقول املثل »ميكنك أن تقود احلصان إىل املاء، لكن ال   
ميكنــك إجبــاره علــى الشــرب« وغالبًــا مــا يتــم االستشــهاد بــه لتوضيــح 
الطــالب  رغبــة  لرفــع  الســبيل  هــو  هــذا  للتعلــم،  الدافــع  دور  أمهيــة 
يف إشــراك تعلــم املوضــوع والدفــع االنتبــاه إىل املعلــم، واملشــاركة يف 
أنشــطة التعلــم، ومــا يتعلــق بــه بعــد انتهــاء الــدرس، قــد يكــون املعلــم 
قــادر علــى الســماح للطــالب ابجللــوس يف الفصــل وإجبارهــم علــى 
االســتماع ، لكنه ال يســتطيع إجبارهم على تعلم ما يعلمهم بســبب 
عــدم وجــود رغبــة مســتمرة للتعلــم، مبعــى أنــه ال يوجــد دافــع للتعلــم 
)Abdelrazek, 2016(، وابلتــايل فــان الدافــع هــو الســبب وراء 
تصرفــات النــاس ورغباهتــم واحتياجاهتــم وهــو أيًضــا اجتــاه الشــخص 
حنو الســلوك، أو ما الذي جيعل الشــخص يرغب يف تكرار الســلوك 
أو مــا يدفــع الشــخص إىل التصــرف بطريقــة معينــة، أو علــى األقــل 
 .)Sharma& Sharma, 2018( تطويــر ميــل لســلوك معــن

فــإن  مثاليــاً،  الــدرس  قاعــة  يف  الوضــع  يكــون  عندمــا   
الطــالب يقبلــون علــى األنشــطة املتنوعــة برغبــة وحــب، ويبــادرون 
إىل طــرح أســئلة ذكيــة تســهم يف تنميــة معارفهــم ومهاراهتــم وتزيــد مــن 
مســتوى حصيلتهــم وإدراكهــم، كمــا يقومــون أبداء و متابعــة مجيــع 
املهــام املطلوبــة منهــم، وهــم بذلــك كلــه يظهــرون رغبــة شــديدة يف 
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التعلــم، كمــا إن تــدين دافعيــة التعلــم لــدى الطــالب تقلــق املعلمــن 
واآلابء ألهنــا قــد تــؤدي هبــم يف هنايــة املطــاف إىل  التعثــر الدراســي 
الدراســة )جابــر وآخــر،  يدفــع هبــم اىل مغــادرة مقاعــد  قــد  الــذي 
2014(. وتعــد الدافعيــة للتعلــم أحــد العوامــل املهمــة الــي تــؤدي 
دورا يف عمليــة التعلــم، حيــث إن هلــا أمهيــة يف زايدة انتبــاه الطالــب 
واندماجــه يف األنشــطة التعليميــة ويرجــع جناحــه وفشــله إىل عوامــل 
داخليــة وســيطرته علــى العوامــل املؤثــرة يف اجنــاز مهمــة التعلــم ،كمــا 
أن للدافعيــة دورا فاعــال يف رفــع مســتوى اداء املتعلــم  وإنتاجيتــه، يف 
خمتلــف اجملــاالت واألنشــطة الدراســية واألكادمييــة، كمــا أنــه وســيلة 

.)2015 )ســرحان،  للطالــب  األكادميــي  ابلســلوك  للتنبــؤ 
وذلــك الن الدافــع هــو أحــد الشــروط األساســية الــي   
يعتمــد عليهــا حتقيــق هــدف عمليــة التعلــم، ســواء كان ذلــك طــرق 
التعلــم، أو أســاليب التفكــري، أو تشــكيل أو تعديــل املواقــف والقيــم، 
واحلصــول علــى املعلومــات واملعرفــة أو مهــارة حــل املشــكالت أو 
ان  واملمارســة كمــا  للتدريــب  الــي ختضــع  األخــرى  الســلوك  طــرق 
أهــم وظائــف الدافــع  مــن منظــور تعليمــي هــي أنــه يولّــد اهتمامــات 
معينــة لــدى الطــالب، حبيــث يقبلــون ممارســة أنشــطة معرفيــة متعــددة، 
ابإلضافــة إىل ذلــك فــإن الدافــع ميّكــن الطــالب مــن حتقيــق بعــض 
أهــداف التعلــم بشــكل فعــال ألنــه مرتبــط مبيــول ورغبــات الطــالب 
وتتضــح أمهيــة الدافعيــة يف العمليــة   .)Abdelrazek, 2016(
العقليــة ســواء ظهــر ذلــك يف االنتبــاه أم اإلدراك  أم يف التفكــري 
والتخيــل والذاكــرة، حيــث إن الدافعيــة تزيــد مــن اســتخدام املعلومــات 
يف حــل املشــكالت واإلبــداع لــدى األشــخاص، كمــا تظهــر أمهيتهــا 
يف احليــاة التعليميــة كوهنــا وســيلة ميكــن أن نســتخدمها يف إجنــاز 
مــن  أن  كمــا  أهــداف تعليميــة معينــة علــى حنــو أفضــل وفعــال، 
الوجهــة الرتبويــة فــإن هــدف الدافعيــة يكمــن يف أهنــا هــدف تربــوي يف 
حــد ذاتــه، فاســتثارة الدافعيــة عنــد املتعلمــن وتوجيههــا يولــد لديهــم 
ذات  معرفيــة  اهتمامــات جتعلهــم يقبلــون علــى ممارســة نشــاطات 

.)2017 )أوزقــزو ومحــودي،  األكادمييــة  عالقــة ابألنشــطة 
أشــار  الــي  املتغــريات  مــن  للتعلــم  الدافعيــة  وتعتــرب   
الباحثــون يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس لطــرق اســتثارهتا وتنميتهــا 
لــدى املتعلمــن ومــن تلــك الطــرق الــي تعمــل علــى اســتثارة الدافعيــة 
لــدى املتعلمــن العمــل علــى تنميــة العواطــف االجيابيــة عنــد املتعلمــن 
مثــل الثقــة يف قدرهتــم علــى الجنــاز وأن يكــون التلميــذ قــادرا علــى 
التلميــذ  الــدرس، وأن جنعــل  توجيــه تســاؤالت كثــرية عــن موضــوع 
أكثــر تركيــزا واهتمامــا ابملوضــوع املــدروس وجتنــب اســتثارة العواطــف 
لســلبية عندهــم، ابالضافــة إىل أن يكــون التلميــذ أو املتعلــم هــو حمــور 
التلميــذ  مــن خــالل وضــع  املعلــم وذلــك  التعليميــة وليــس  العمليــة 
بــدال  األســئلة  أســلوب  واســتخدام  واالطــالع  البحــث  موقــف  يف 
مــن تقــدمي ملعلومــات جاهــزة، وإعطــاء احلوافــز املاديــة مثــل النقــاط 

 .)2008 يوســف،  )بــن  املعنويــة  احلوافــز  أو  اإلضافيــة 
ويــرى الباحــث أن الدافعيــة للتعلــم تعــد مــن اهــم الدوافــع   
الــي توجــه ســلوك املتعلمــن علــى وجــه اخلصــوص يف كل ســلوك لــه 
عالقــة ابلتعلــم ســواء كانــت هــذا العالقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة، 

لــذى مــن اهــم اخلطــوات الــي ميكــن ان تنمــى الدافعيــة للتعلــم هــو 
ربــط التعزيــز حباجــات ودوافــع املتعلمــن وذلــك انطالقــا مــن نظريــة 
املوجــه  هــو  الفــرد  دافــع  ان  رأى  الــذي  التعلــم  يف  هــل(  )كالرك 
االساســي والرئيــس للســلوك يف التعلــم أو يف احليــاة عمومــا، كمــا 
للتعلــم  الدافعيــة  تــدين  الــي ميكــن تســهم يف  العوامــل  ان مــن اهــم 
مــن وجهــة نظــر الباحــث هــي اخنفــاض مســتوى االســتعداد للتعلــم، 
املمارســات  واالجتماعيــة،  النفســية  املســاندة  مســتوى  اخنفــاض 
الســلبية للمعلمــن، االعتمــاد علــى طــرق تدريــس احلفــظ والتلقــن، 
اخنفــاض مســتوى اســتخدام االســاليب التعليميــة، اخنفــاض مســتوى 

واملتعلمــن. املعلمــن  لــدى  الطمــوح 
وقــد تعــددت الــرؤى والنظــرايت املفســرة للدافعيــة فنجــد   
مثــال مــن وجهــة نظــر التحليــل النفســي ميكــن القــول أنــه يف احلالــة 
املرضيــة ســوف يظهــر الفــرد ميكانيزمــات دفاعيــة الالشــعورية، قــد 
يكــون فيهــا ميكانيــزم التســامي خلفــض القلــق والتكيــف مــع احليــاة 
ويف املقابــل تعــرب  االجتماعــي،  وبذلــك يكــون مؤشــر للتكيــف 
ميكانيزمــات األان الســوية عــن دوافــع ســوية يف شــكل دوافــع للعمــل 
االجتماعــي اهلــادف بصــورة شــعورية، ويف هــذه احلالــة تكــون الدوافــع 
منطلقــة مــن إدراك معــى احليــاة كدوافــع اخلــري والعمــل ودوا فــع الــزواج 
مجيعهــا تلــك الدوافــع تعمــل بشــكل ســوى شــعوري، عندئــذ تعمــل 
يف حالــة انســجام بــن دوافــع األان ودوافــع األان األعلــى، ويف جمــال 
التعلــم جنــد أن الفــرد مدفــوع يف ســلوكه ويف حتقيــق اللــذة والســعادة، 
لذلــك فــان مواقــف التعلــم تثــري دافعيــة املتعلــم إذا مــا حققــت لديهــم 
الســرور، مما يدفعه لالســتمرار يف تلك املواقف والســعي وراء النجاح 

و االجناز)جابــر وآخــر، 2014(. 
الدافعيــة أبهنــا احلالــة  الســلوكية  املدرســة  تعــرف  بينمــا   
الداخليــة أو احلاجــة لــدى املتعلــم الــي حتــرك ســلوكه وأداءه وتعمــل 
وقــد  اســتمراره وتوجيهــه حنــو حتقيــق هــدف أو غايــة معينــة  علــى 
اعتمــد »ثورنديــك« علــى مبــدأ مفــاده أن اإلشــباع الــذي يكــّون 
االســتجابة يؤدي إىل تعلم هذه االســتجابة وتقويتها يف حن يؤدي 
عــدم اإلشــباع إىل االنزعاج،كمــا ان قانــون األثــر الــذي اندى بــه 
»ثورنديــك« يف إطــار نظريــة احملأولــة واخلطــأ يف تفســري التعلــم مــن 
أقــدم القوانــن الــي أســهمت يف تفســري الدافعيــة علــى أســاس الربــط 
بــن الســلوك واألثــر الــذي يرتتــب علــى أدائــه، فــإذا ارتبــط ســلوك 
تكــراره وتعلمــه، أمــا  املــرء آباثر إجيابيــة وخــربة ســارة زاد احتمــال 
إذا ارتبــط خبــربة مؤملــة فــإن احتمــال تكــرار الســلوك يضعــف ورمبــا 
خيتفــي، فاإلنســان يقــوم عــادة ابلســلوك الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي 
إىل إشــباع احلاجــة الــي تقــف وراءه. لذلــك يتــم اســتثارة الدافعيــة 
للتعلــم عنــد الطالــب يف برامــج تعديــل الســلوك مــن خــالل تشــريط 
احلصــول علــى التعزيــز مــع تعلــم أنــواع الســلوك املرغــوب أو التوقــف 
عــن القيــام أبنــواع الســلوك غــري املرغــوب فيــه )متــويل وابــو دنيــا وعبــد 
الغفــار، 2016(. امــا ســكنر فــريى أن نشــاط املتعلــم مرتبــط حبريــة 
حرمانــه، حيــث يــؤدي التعزيــز إىل تقويــة االســتجابة الــي ختفــض 
كميــة احلرمــان ومعــى ذلــك أن التعزيــز الــذي يعقــب االســتجاابت 
يؤدي إىل تعلمها، مما يشــري أن االســتخدام املناســب الســرتاتيجيات 
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التعزيــز املتنوعــة كفيــل إبنتــاج الســلوك املرغــوب فيــه )أوزقــزو وآخــر، 
.)2017

يف  اإلنســانية  إن الدافعيــة مــن وجهــة نظــر املدرســة   
علــم النفــس تقــوم علــى أتكيــد مبــدأ حريــة االختيــار واختــاذ القــرار، 
أجــل  وأن الدافعيــة متثــل حالــة اســتثارة داخليــة حتــرك املتعلــم مــن 
اســتغالل أقصــى مــا لديــه مــن طاقــة وإمكانيــات يف أي موقــف 
تعليمــي وهــي تقــوم ابلرتكيــز علــى مســاعدة املتعلــم علــى اســتغالل 
واســتثمار إمكانياتــه وقدراتــه لتحقيــق التعلــم املطلــوب )بــن يوســف، 
2008(. كمــا حــأول »ماســلو« أحــد علمــاء املدرســة اإلنســانية 
يف صياغــة نظريــة يف الدافعيــة أمساهــا“ نظريــة احلاجــات األساســية”، 
وهــذه احلاجــات تتوافــق مــع احلقائــق املعروفــة الســريرية واملالحظــات 
التجريبية، ويرى »ماسلو« ان نظريته مستوحاة من الرتاث الوظيفي 
واهــم احلاجــات اإلنســانية الــي  ديــوي(  جــون  جيمــس،  )وليــم  لـــ 
يتطلــع إىل حتقيقهــا الفــرد هــي: احلاجــات الفســيولوجية، حاجــات 
األمــن والســالمة، احلاجــة لالنتمــاء واحلــب، احلاجــة إىل التقديــر، 
احلاجــة لتحقيــق الــذات، احلاجــات اجلماليــة، واحلاجــة إىل املعرفــة 

.)2012 الوهــاب،  )عبــد  والفهــم 
أمــا املنحــى املعــريف يف علــم النفــس يف تفســريه للدافعيــة   
فــريى ابفــرتاض ان الكائــن البشــرى خملــوق عــاق، لــه إرادتــه احلــرة الــي 
متكنــه مــن اختــاذ قــرارات واعيــة يكــون راغبــاً فيهــا، وهــذه التفســريات 
تؤكــد علــى مفاهيــم القصــد والنيّــة، ألّن النشــاط العقلــي للفــرد يــزوده 
بدافعيــة ذاتيــه، لذلــك فإنّــه ميكــن اســتغالل الدافــع وأثــره يف التعلــم 
واالبتــكار والصحــة النفســية وخباصــة عنــد األطفــال ألهنــم يســتجيبون 
لألشــياء اجلديــدة والغريبــة والغامضــة وتتوافــر لديهــم الرغبــة يف معرفــة 
املزيــد عــن أنفســهم وبيئتهــم، واملقــدرة علــى البحــث واالستكشــاف، 
)احملاســنه،  التحصيــل  علــى  القــدرة  لتحســن  أمــور ضروريــة  وهــذه 

.)2018
Time Management  رابعا: إدارة الوقت

ينظــر إىل الوقــت أنــه مــورد حمــدد ميلكــه النــاس مجيعهــم   
ابلتســأوي ولكنهــم خيتلفــون يف احلــرص علــى اإلفــادة منــه واحملافظــة 
عليــه وعــدم هــدره وتضيعــه، إن إدارة الوقــت تعــي إدارة الــذات لــذا 
فــإن إدارة الوقــت ترتبــط ابســتغالل الفــرد ملهاراتــه وإمكانياتــه وأفــكاره 
بشــكل فعــال لتحقيــق أهدافــه، لــذا فهــي  ومشــاعره، وتوظيفهــا 
)الرحيمــي  تتطلــب مهــارات التخطيــط والتنظيــم واملتابعــة والرقابــة 
واملارديــي، 2014(.كمــا تعــد مهــارة ادارة الوقــت كعامــل فعــال 
رئيســي يف النجــاح يف العمــل واحليــاة الشــخصية ابالضافــة اىل ان 
لــه  والتخطيــط  الوقــت  ادارة  مهــارات  ميتلكــون  الذيــن  االشــخاص 
حيــرزون تقدمــا تعليميــا ملحوظــا االمــر الــذي جيعــل معظــم اجلامعــات 
ادارة  مــن خــالل تشــجيع طالهبــا علــى  الوقــت  ادارة  بفكــرة  هتتــم 
الوقــت والتخطيــط لــه النــه يعــد احــد العوامــل الرئيســية يف حتقيــق 
 )Abbasian, Salimi, واالكادميــي  الدراســي  والتفــوق  التميــز 

Shiravand, & Shamsi, 2015(
لــذا يعتــرب تنظيــم الوقــت والتخطيــط لــه ابلنســبة للطالــب   
اجلامعــي امــرا يف غايــة االمهيــة حيــث ينبغــي عليــه أن يربــط اهلــدف 

الــذي يضعــه بوقــت زمــي حمــدد لتحقيــق التفــوق والنجــاح، اذن مــن 
االمهيــة ان تؤثــر هــذه املرحلــة عليــه ابالجيــاب وتســهم يف اعــداده 
ورفــع درجــة احرتامــه للوقــت علــى اعتبارهــا مســئولية فرديــة واجتماعيــة 
لديــه والــذي ســيتيح لــه حتقيــق االهــداف وبلــوغ الغــاايت الــي يطمــح 
اليهــا ابقصــر الطــرق وأبقــل جهــد وبفقــدان تلــك املهــارة واالستســالم 
)الرويــس،  ذلــك  حتقيــق  ابســتطاعته  يكــون  لــن  الوقــت  ملضيعــات 

 .)2014
إذ يعتــرب الوقــت احــد أهــم فنــون احليــاة، إذا ن إدارتــه   
وتنظيمــه وحســن اســتثماره أهــم فــن جيــب ان يتعلمــه مجيــع األفــراد 
ألنــه احــد مفاتيــح النجــاح يف احليــاة بشــكل عــام واحليــاة الدراســية 
بشــكل خاص والســيما احلياة اجلامعية وذلك الن الطالب اجلامعي 
الــذي يهــدف إىل التفــوق والنجــاح فمــن الضــروي ان ميتلــك الكثــري 
اســتثماره  وحســن  وختطيطــه  وتنظيمــه  الوقــت  إدارة  مهــارات  مــن 
تــزود  املهــارات  تلــك  خــالل  مــن  الن  وذلــك  األمثــل  االســتثمار 
الطالــب ابملهــارات الالزمــة الدارة حياتــه اجلامعيــة بشــكل يسســهم 
يف حتقيــق األهــداف الدراســية املتمثلــة يف النجــاح والتفــوق الدراســي 
)صابــر، 2015(.كمــا يســهم إدارة الوقــت بــدورا حيــواًي يف حتســن 
يكــون  أن  جيــب  وابلتــايل  للطالــب  األكادمييــة  واإلجنــازات  األداء 
لــدى كل طالــب القــدرة علــى إدارة الوقــت والــي تتضمــن حتديــد 
اكتســاب  خــالل  مــن  الوقــت  ابســتخدام  واألولــوايت،  األهــداف 
 Nasrullah&( تنظيمــه  وطــرق  ادارتــه  آليــة  ومعرفــة  املهــارات 

.)Khan, 2015
يف حــن يشريســرييل )Cyril, 2015( اىل أن مهــارات   
ادارة الوقــت وتنظيمــة تعــد مــن اهــم املهــارات الــي البــد ان تــويل 
الطلبــة  تدريــب  خــالل  مــن  وذلــك  اهتمامــا كبــريا  اجلامعــات  هلــا 
الكثــري  لديهــم  يكــون  الطلبــة  الن  وذلــك  مســتمر  بشــكل  عليــه 
مــن االهــداف واألولــوايت الــي حتتــاج اىل تنظيــم الوقــت وابلتــايل 
فيكــون الطــالب حباجــة إىل تعلــم كيفيــة ادارة الوقــت حبيــث جيــب 
أن أتخــذ مــا يلــزم النهــج وتطبيــق تلــك االســرتاتيجيات مــن أجــل أن 
تكــون فعالــة وأكثــر إنتاجية.كمــا وجــد ان الطــالب الذيــن لديهــم 
واضحــة يف  اهــداف  ميلكــون  وتنظيمــه  الوقــت  ادارة  علــى  القــدرة 
دراســتهم اجلامعيــة ولديهــم القــدرة علــى عــل التخطيــط وفــق أولوايهتــم 
ومنخفضي استخدام التسويف يف اجناز اعبائهم االكادميية وميلكون 
القــدرة علــى ادارة الضغــوط الدراســية وأقــل عرضــة للتعثــر واخنفــاض 
 Miqdadi, ALMomani, Masharqa الدراســي  التحصيــل 
)Elmousel, 2014 &(. وأن متغــري إدارة الوقــت يعــد مــن اهــم 
املتغريات الي ترتبط ابلتحصيل الدراسي واألداء األكادميي للطالب 
اجلامعــي؛  وذلــك بســبب كثــرة املشــتتات الــي تســهم يف قلــة الرتكيــز 
وتســاعد علــى التشــتت الذهــي وتعمــل علــى انشــغال الطالــب عــن 
أهدافــه األساســية حيــث تتمثــل تلــك املشــتتات يف مواقــع التواصــل 
االجتماعــي وكثــرة األنشــطة االجتماعيــة أو الرتفيهيــة الــي يقــوم هبــا 
الطالب دون ختطيط مســبق، وابلتايل فإن إدارة الوقت هي جمموعة 
مًعــا  تعمــل  الــي  واألنظمــة  واألدوات  واملهــارات  املمارســات  مــن 
.)Kaushar, 2013( للمســاعدة يف حتســن نوعيــة احليــاة اجلامعيــة
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ومــن املشــاكل الــي يواجهــا أغلــب الطــالب والــي تــؤدي    
اســتثماره هــي عــدم وجــود أهــداف أو  إىل ضيــاع وقتهــم وعــدم 
خطــط زمنيــة أو التكاســل والتأجيــل وهــذا يعتــرب مــن أشــد معوقــات 
تنظيــم الوقــت الــي تــؤدي اىل عــدم االهتمــام ابلتكليفــات األكادمييــة 
ومتابعــة املوضوعــات يف املقــررات الدراســية بشــكل جيــد ممــا يــؤدي 
الدراســي، كمــا ُوجــد أن  أو اخنفــاض حتصيلهــم  الطلبــة  تعثــر  اىل 
الوقــت أن لديهــم  إدارة وختطيــط وتنظيــم  الذيــن مارســوا  الطــالب 
الكثــري مــن الوقــت إلكمــال مهامهــم ألهنــم يتحكمــون يف الوقــت 
أبلغــوا عــن  الذيــن  الطــالب  أن  أيًضــا  الــذي يقضونــه. وقــد وجــد 
اســتخدام إدارة الوقــت املوجهــة حنــو األهــداف لديهــم معــدل عــام 
أعلى )Alsalem et al, 2017(. وابلتايل فإن املشــكلة الي تواجه 
الطلبــة ليســت عــدم توافــر الوقــت بــل إن املشــكلة األكــرب تكمــن يف 
عــدم القــدرة أو نقــص امتــالك ملهــارة ادارة الوقــت وتنظيمــة التنظيــم 
متقــن  بعمــل  يقــوم  ان  طالــب  ميكــن الي  فانــه  وابلتــايل  األمثــل، 
ابلتنظيــم الفعــال لوقتــه وابمكانــه املشــاركة يف النشــاطات االجتماعيــة 
والرتوحييــة، تنظيــم الوقــت لــدى الطالــب اجلامعــي يؤثــر اتثــريا اجيابيــا 
يف التحصيــل الدراســي مــن حيــث قــدرة الطالــب علــى اختيــار الوقــت 
املناســب واملفيــد مــن خــالل حتديــد الســاعات الــي يكــون فيهــا اكثــر 
فاعليــة وخيصصهــا لالســتذكار ومتابعــة موضوعــات الدراســية وفــق 

خطــة زمنيــة منظمــة مســبقا )حيــدر والشــمري، 2011(.
ويــرى الباحــث ان مهــارات إدارة الوقــت يعــد مــن اهــم          
املهــارات الــي جيــب أن يكتســبها الطالــب اجلامعــي يف وقتنــا احلاضــر 
يف ظــل التطــور التنكولوجــي وكثــرة املشــتتات املتمثلــة يف الكثــري مــن 
وســائل التواصــل االجتماعــي الــي تســهم يف اضاعــة الوقــت، لــذا 
أن  العليــا  واملعاهــد  التعلمييــة كاجلامعــات  املؤسســات  علــى  جيــب 
تضــع ضمــن خططهــا التنفيذيــة الالصفيــة اكســاب طالهبــا ملهــارات 
إدراة وتنظيــم الوقــت حــى ميّكــن الطــالب مــن حســن ادارة وقتهــم 

ابلقــدر الــذي يســهم يف تفوقهــم الدراســي.
الدراسات السابقة: 

 )Meral, Colak & Zereyak, 2012( جند دراسة  
والــي هدفــت لدراســة العالقــة بــن الكفــاءة الذاتيــة واألداء االكادميــي 
لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة، اســتخدم الباحثــن مقيــاس الكفــاءة 
الذاتيــة ومقيــاس الدافعيــة التحفيزيــة ونتائــج األداء األكدميــي لــدى 
الطلبــة لــدى 82 مــن طــالب جامعــة مرمــرة برتكيــا، وقــد اظهــرت 
بــن  إحصائيــة  دالليــة  ذات  موجبــة  عالقــة  وجــود  الدراســة  نتائــج 

األكادميــي.  واألداء  الذاتيــة  الكفــاء 
جنــد أن دراســة )العلــي وعبــد املطلــب، 2016( والــي   
الدراســي  والتحصيــل  ابلقيــم  الذاتيــة  الكفــاءة  عالقــة  عــن  كانــت 
علــى عينــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة بدولــة الكويت،كمــا هدفــت 
الدراســة علــى معرفــة هــل ميكــن التنبــؤ ابلكفــاءة الذاتيــة مــن خــالل 
التحصيــل الدراســي وقــد اســتخدم الباحثــان مقيــاس العــدل للكفــاءة 
اظهــرت  وقــد  التصحيليــة،  االختبــارات  ونتائــج   ،2001 الذاتيــة 
بــن  احصائيــة  داللــة  ذات  الدراســة وجــود عالقــة جوهريــة  نتائــج 
الكفــاءة الذاتيــة والتحصيــل الدراســي، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة 

الذاتيــة. الكفــاءة  مبســتوى  ينبــأ  الدراســي  التحصيــل 
كما جند دراسة )Stofile, 2017( والي كانت حتديد   
العالقــة بــن الدافعيــة للتعلــم والتحصيــل الدراســي لــدى )55( مــن 
طلبــة الدراســن لربانمــج الفيــزايء جبامعــة فــري ســتيت جبنــوب افريقيــا،  
وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس الدافعيــة للتعلــم ونتائــج االختبــارات 
تنبــأ  للتعلــم  الدفعيــة  الدراســة ان  نتائــج  التحصيليــة، وقــد اظهــرت 

الدراســي. التحصيــل  مبســتوى 
والــي   )Sharma & Sharma, 2018( دراســة  امــا   
كانــت عــن عالقــة الدافعيــة للتعلــم ومفهــوم الــذات ابالداء االكادميــي 
للتعلــم ومقيــاس مفهــوم  الدافعيــة  مقيــاس  الباحثــان  اســتخدم  وقــد 
وقــد   ، للطلبــة  الدراســي  التحصيــل  نتائــج  اىل  ابالضافــة  الــذات 
اظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة اجيابيــة  ذات داللــة احصائيــة 

للتعلــم. والدافعيــة  الــذات  واملفهــوم  االكادميــي  االداء  بــن 
أمــا دراســة )دائــل، 2014( الــي تنأولــت العالقــة بــن   
كل مــن الكفــاءة الذاتيــة، والدافعيــة، واإلجنــاز األكادميــي لطلبــة كليــة 
الرتبيــة جبامعــة تعــز يف اليمــن. مت تطبيــق اســتبيان يتألــف مــن 18 
فقــرة علــى عينــة مشلــت )407( طالــب وطالبــة. أظهــرت النتائــج 
ارتباطــات ذات داللــة إحصائيــة بــن الكفــاءة الذاتيــة وكل مــن الدافــع 
اجلوهــري، والدافــع اخلارجــي، والتحصيــل، وبــن التحصيــل وكل مــن 
الدافــع اجلوهــري، والدافــع اخلارجــي. كمــا بينــت الدراســة أن الطلبــة 
الذاتيــة أجنــزوا  الدافعيــة والكفــاءة  مــن  الذيــن متيــزوا مبســتوى عــايل 
والكفــاءة  الدافعيــة  األقــل يف  الطلبــة  مــن  أفضــل  بشــكل  أكادمييــا 

الذاتيــة.
امــا دراســة )Brown, 2010( والــي كانــت عــن اتثــري   
وقــد  األكادميــي،  األداء  علــى  للتعلــم  والدافعيــة  الذاتيــة  الكفــاءة 
اســتخدم الباحــث مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة ومقيــاس الدافعيــة للتعلــم 
الذيــن طبقــوا علــى عينــة قوامهــا )79( مــن طلبــة اجلامعــة ، وقــد 
بــن  الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة  نتائــج  أظهــرت 
الكفــاءة الذاتيــة والتحصيــل الدراســي، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود 
والدافعيــة  الدراســي  التحصيــل  بــن  احصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة 

للتعلــم.
دراســة )Cemaloolu & Filiz, 2010( الــي  امــا 
واإلجنــازات  الوقــت  إدارة  مهــارة  بــن  العالقــة  حتديــد  اىل  هدفــت 
األكادمييــة لطــالب كليــات الرتبيــة، مت إجــراء البحــث علــى )84( 
طالــب ابلدراســات العليــا بكليــة الرتبيــة جبامعــة غــازي. مت اســتخدام 
»اســتبيان إدارة الوقــت« كمــا اظهــرت نتائــج الدراســة عالقــة ذات 
األكادميــي  واإلجنــاز  الزمنيــة  الوقــت  ختطيــط  بــن  وإجيابيــة  مغــزى 

للطــالب.
 Miqdadi, ALMomani يف حــن جنــد ان دراســة  
دراســة  عــن  الــي كانــت   )Masharqa & Elmousel, 2014(
العالقــة بــن إدارة الوقــت واألداء األكادميــي لــدى عينــة مــن طــالب 
معهــد البــرتول أببــو ظــي ابالمــارت العربيــة املتحــدة مت إجــراء الدراســة 
عــن طريــق املســح الطــالب اجلــدد الذكــور وطــالب الســنة الثانيــة فيمــا 

مشــاكل   يتعلــق 
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- من حيث السن:
تــراوح اعمــار عينــة الدراســة مــن ســن )18 عــام( حــى   

 )20.07( قــدره  مبتوســط  )23عــام(  ســن 
ج- ادوات الدراسة: استخدم الباحث االدوات التالية

1( املعدل الدراسي للطالب.
2( مقياس الدافعية للتعلم من اعداد )جابر وآخر، 2014(.

3( مقياس الكفاءة الذاتية من اعداد الباحث.
4( مقياس ادارة الوقت من اعداد الباحث.

وفيما يلي عرض تفصيلي لادوات اليت استخدمها   
الباحث يف الدراسة وذلك على النحو التالية:

1- املعدل الدراسي للطالب 
اعتمــد الباحــث علــى املعــدل الدراســي للطالــب كمؤشــر   

للتعثــر الدراســي وفــق لوائــج القبــول والتســجيل جبامعــة جنــران الــي 
تنــص علــى »ان الطالــب الــذي يقــل معدلــه أو يســأوي ≤ 2/5 
يعــد مــن الطــالب املتعثريــن دراســيا وقــد مت حســاب املعــدل الدراســي 
وحتويلــه اىل درجــة مئويــة مــن خــالل قســمة املعــدل الدراســي للطالــب 

علــى الــوزن النســي للمعــدل الكلــي وهــو )5(.
فمثــال طالــب معدلــه الدراســي هــو )1.8/5( تكــون   
النســي  الــوزن  علــى  1.8مقســوما  هــي  للمعــدل  املئويــة  النســبة 
 x 100= 5 ÷  1.8 للمعــدل وهــو  5 مث مضــرواب يف مائــة  اذن
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2- مقياس الدافعية للتعلم:

اســتخدم الباحــث مقيــاس الدافعيــة للتعلــم مــن اعــداد   
)جابــر وآخــر، 2014(، حيــث مت االســتعانة ببعديــن فقــط مــن 

املقياس وذلك لرؤية الباحث يف مناسبة البعدين خلصائص ب - 

النسبة املئويةالعددالكلية

4057.14كلية الرتبية
3042.86كلية العلوم واالداب

%70100اجملموع

النسبة املئويةالعدداملستوى 
2738.57املستوى الثاين
1622.85املستوى الثالث
1521.42املستوى الرابع 
1217.16املستوى اخلامس

%70100اجملموع

عصــى.  ضغــط  العمــل  وعــبء  االنقطــاع  الفوضــى،  التســويف، 
يرتبــط  الوقــت  إدارة  أن  عليهــا  احلصــول  مت  الــي  النتائــج  أظهــرت 

األكادميــي. ابألداء  احصائيــة  داللــة  ذات  وثيقــا  ارتباطــا 
املنهج واجراءات الدراسة:

أ- املنهج:
يهــدف  الــذي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم   
للتعلــم  الدافعيــة  مــن  وكل  الدراســي  التعثــر  بــن  العالقــة  لدراســة 
والكفــاءة الذاتيــة وادارة الوقــت، ابالضافــة اىل معرفــة منبئــات التعثــر 
الدراســي مــن خــالل الدافعيــة للتعلــم والكفــاءة الذاتيــة وادارة الوقــت.

ب- جمتمع الدراسة وعينة الدراسة:
1- جمتمع الدراسة:

ويقصــد مبجتمــع الدراســة يف الدراســة احلاليــة الطــالب   
القبــول  لوائــج  عليهــم  تنطبــق  والــذي  جنــران  جامعــة  يف  املتعثــرون 

الطــالب  ابهنــم  دراســية  املتعريــن  الطــالب  خبصــوص  والتســجيل 
احلاصلــن علــى معــدل تراكمــي 2≤)يســأوي أو يقــل عــن 2/5(.

2- عينة الدراسة:
الطــالب  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  عينــة  اشــتملت   
املتعثرين دراســيا والي انطبقت عليهم شــروط عينة الدراســة وقد بلغ 
عددهــم )70 طالــب( مــن كليــي الرتبيــة، والعلــوم واالداب جبامعــة 

. جنــران 
طرق اختيار عينة الدراسة:  -3

اختــار الباحــث عينــة الدراســة ابلطريقــة القصديــة مــن   
كليــة الرتبيــة وكليــة العلــوم واالداب مــن خــالل توافــر شــرط الطالــب 
القبــول والتســجيل جبامعــة جنــران وهــو  لوائــح  املتعثــر دراســيا وفــق 

.2/5  ≥ الرتاكمــي  معدلــه  يكــون  الــذي  الطالــب 
4- وصف عينة الدراسة: 

 - من حيث العدد والكليات: 

جدول )1( 
يوضح وصف عينة الدراسة من حيث العدد ونسبته املئوية

- من حيث املستوى الدراسي
جدول )2(

 يوضح املستوايت الدراسية لعينة الدراسة وعددهم ونسبته املئوية



عاقة التعثر الدراسي بالدافعية للتعلم وإدارة الوقت والكفاءة الذاتية 

لدى عينة من الطاب المتعثرين دراسيا بجامعة نجران – دراسة تنبؤية
د. أسامه حسن جابر عبد الرازق

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  5859 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

املقيــاس  ثبــات  )ب( 
النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة  املقيــاس  ثبــات  حســاب  مت   
وذلــك مــن خــالل تطبيــق املقيــاس علــى نفــس العينــة الــي اشــرتكت 
الباحــث حبســاب  قــام  مث  الداخلــي  االتســاق  يف حســاب صــدق 
معامــل ارتبــاط بــن الدرجــة الكليــة للبنــود وتصحيــح معامــل االرتبــاط 
مبعادلــة ســيربمان بــرأون، وقــد حصــل الباحــث علــى معامــل ارتبــاط 
قــدره 56.0.0  ومعامــل ثبــات بعــد التصحيــح قــدره 87.0، ممــا 

املقيــاس. ثبــات  يدعــم 
3- مقياس الكفاءة الذاتية: 

اطلــع الباحــث علــى عينــة مــن مقاييــس الكفــاءة الذاتيــة   
مثــل )مقيــاس عبــود، 3102( ومقيــاس توقعــات الكفــاءة الذاتيــة 

قــام  مث    ،)7991 )رضــوان،  ترمجــة   rezrawhcS  flaR لـــ
الباحــث بتحليــل نتائــج الدراســات النفســية الــي تنأولــت الكفــاءة 
الذاتيــة لــدى الطلبــة  مث قــام الباحــث بصياغــة جمموعــة مــن املواقــف 
قــام  مث  العينــة  أفــراد  وخصائــص  أهــداف  تناســب  الــي  والعبــارات 
مــن  الذاتيــة  الكفــاء  مقيــاس  يتكــون  للتطبيــق،  الباحــث إبعدادهــا 
بعــد واحــد يتكــون مــن )81( ويشــمل حتــدي الصعــاب والضغــوط 
يف حتقيــق االهــداف، والســعي الــدوءوب حنــو حتقيــق مــا خطــط لــه 
والقــدرة علــى اجنــاز االغبــاء والتكليبفــات يف األوقــات احملــددة هلــا، 
القــدرة علــى تنميــة وتطويــر نقــاط الضعــف، والقــدرة علــى العمــل يف 

التنافســية. اجلوانــب 

مستوى الداللةمعامل االرتباطمسلسل االبعاد

0.6490.01البعد األول )قيمة التعلم(

0.7120.01البعد الثاين )مثريات بيئة التعلم(

البعــد األول هــو »قيمــة  خلصائــص وظــروف عينــة الدراســة ومهــا: 
التعلــم« ويقصــد بــه طمــوح الفــرد يف التعلــم وإدراكــه لقيمــة التعلــم 
املهــارات واخلــربات، والشــعور ابلفخــر ،واغتنــام  تنميــة  املتمثــل يف 
الفرصــة للنفــوق تنفيــذ الطمــوح والتخطيــط الدراســي ومُيَثــل هــذا البعــد 

يف املقيــاس ابلعبــارات أرقــام )1-10(. 
أمــا البعــد الثــاين فهــو »مثــريات بيئــة التعلــم« ويقصــد بــه   
التفاعــل داخــل قاعــة التعلــم املتمثــل يف املشــاركات مــع الزمــالء واملعلــم 
حب التنافس الدراســي مع األقران احلرص على التفوق األكادميي، 
التواصــل مــع املعلمــن يف املوضوعــات الدراســية ومُيَثــل هــذا البعــد يف 
املقيــاس ابلعبــارات أرقــام )20-11(، وقــد قــام الباحثــان )معــدي 
املقيــاس( حبســاب الصــدق للمقيــاس عــن طريــق صــدق احملكمــن مث 
قامــوا حبســاب ثبــات املقيــاس يطريقــة التجزئــة النصفيــة والــي اظهــرت 
مــا يفيــد بثبــات املقيــاس وقــد حصــل الباحثــان علــى معامــل ارتبــاط 

قــدره 0.69 ومعامــل ثبــات بعــد التصحيــح قــدره 0.82، ممــا يدعــم 
ثبــات املقيــاس. ولكــي يطمئــن الباحــث علــى صــدق وثبــات مقيــاس 
الدافعيــة للتعلــم فقــد قــام حبســاب صــدق وثبــات املقيــاس مــن خــالل 

اإلجــراءات التاليــة:
)أ( صدق االتساق الداخلي 

قام الباحث إبجراء جتربة صدق االتســاق الداخلي من   
خــالل تطبيــق املقيــاس علــى عينــة ممثلــة خلصائــص عينــة الدراســة مــن 
املتعثرين دراســيا وممن تنطبق عليهم شــروط الدراســة وقد بلغ قوامهم 
)30 طالــب(، وقــد أشــارت نتائــج التطبيــق إىل وجــود معامــالت 
ارتبــاط ذات داللــة احصائيــة بــن عبــارات املقيــاس والدجلــة الكليــة 
لألبعــاد ابإلضافــة اىل وجــود معامــالت ارتبــاط ذات داللــة احصائيــة 
بــن درجــة اإلبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاس وذلــك علــى النحــو 

التــايل:

جدول )3( 
يوضح درجة االرتباط والداللة بني درجة العبارات والدرجة الكلية البعاد مقياس الدافعية للتعلم 

مستوى الداللةمعامل االرتباطماالبعادمستوى الداللةمعامل االرتباطماالبعاد

ول
 األ

بعد
ال

10.5100.01

اين
 الث

بعد
ال

10.6780.01

20.3670.0520.5980.01

30.4150.0130.2980.05

40.5240.0140.2940.05

50.6000.0150.2780.05

60.4310.0160.5260.01

70.4690.0170.4190.01

80.3010.0580.3670.05

90.3680.0590.5000.01

100.5200.01100.6990.01

جدول رقم )4(
 يوضح درجة االرتباط والداللة بني درجة البعد والدرجة الكلية ملقياس الدافعية للتعلم



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  6061 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

مستوى الداللةمعامل االرتباطممستوى الداللةمعامل االرتباطم
10.2900.05100.2700.05
20.6300.01110.3480.01
30.3250.05120.2870.05
40.4780.01130.6540.01
50.5010.01140.6660.01
60.3320.05150.4580.01
70.4210.01160.4550.01
80.5230.01170.5140.01
90.6250.01180.2990.05

أ - صــدق مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة: اســتخدم الباحــث طريقتــن 
حلســاب صــدق مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة مهــا:

أوال: صدق احملكمني
املبدئيــة  املقيــاس  صــورة  إبعــداد  الباحــث  قــام  الطريقــة  هــذه  ويف   
واملكونــة مــن )22 عبــارة(  وعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن بلــغ 
عددهــم )5( حمكمــن مــن املتخصصــن يف علــم النفــس االجتماعــي 
وعلــم النفــس الرتبــوي والصحــة النفســية، حيــث طلــب الباحــث مــن 
احملكمــن توضيــح مــا إذا كانــت العبــارة صاحلــة وتناســب اهلــدف 
الــذي وضعــت مــن أجلــه وإمــا إذا كانــت العبــارة غــري صاحلــة وأيضــاً 
ابلنســبة لأللفــاظ والصياغــة العامــة وأيضــاً التعديــل املقــرتح الــذي يــراه 
الســادة احملكمــن وقــد وضــع الباحــث معيــاراً لإلبقــاء علــى العبــارة 
وكذلــك التعديــل يف األلفــاظ والصياغــة العامــة وهــي حصوهلــا علــي 

اتفــاق عــدد )5-4(، وقــد اســتبعد الباحــث بعــض العبــارات الــي 
بلــغ عددهــم )4 عبــارات( وفــق توصيــات احملكمــن كمــا حصــل 
الباحــث علــى نســبة موافقــة علــى العبــارات االخــرى للمقيــاس قــد 

ترواحــت مــا بــن )80-100%(.
اثنيا: صدق االتساق الداخلي

عليهــا  اجريــت  الــي  العينــة  الباحــث  اســتخدم  وفيهــا   
حســاب صــدق االتســاق الداخلــي ملقيــاس الدافعيــة للتعلــم، وقــد 
داللــة  ذات  ارتبــاط  معامــالت  وجــود  اىل  التطبيــق  نتائــج  اشــارت 
احصائيــة بــن العبــارات والدرجــة الكليــة للمقيــاس وذلــك كمــا يف 

)5( جــدول 

جدول )5(
 يوضح درجة االرتباط والداللة بني درجة العبارات والدرجة الكلية ملقياس الكفاءة الذاتية

ب - ثبات مقياس الكفاءة الذاتية:
وذلــك  النصفيــة  التجزئــة  بطريقــة  الثبــات  حســاب  مت   
مــن تطبيــق املقيــاس علــى العينــة الــي اشــرتكت يف حســاب التجزئــة 
النصفيــة ملقيــاس الدافعيــة للتعلــم، مــن خــالل طريقــة القســمة النصفيــة 
بــن  ارتبــاط  الزوجيــة، مث حســاب معامــل  البنــود   / الفرديــة  البنــود 
الدرجــة الكليــة للبنــود وتصحيــح معامــل االرتبــاط مبعادلــة ســيربمان 
بــرأون، وقــد حصــل الباحــث علــى معامــل ارتبــاط قــدره 0.0.68  
ثبــات  يدعــم  ممــا   ،0.80 قــدره  التصحيــح  بعــد  ثبــات  ومعامــل 

املقيــاس.
4- مقياس إدارة الوقت: 

اطلــع الباحــث علــى عينــة مــن مقاييــس ادارة الوقــت مثــل   
مثيــاس كفــاءة إدارة الوقــت لـــ )اابظــه، 2008(، مث قــام الباحــث 
بتحليــل نتائــج الدراســات الــي تنأولــت ادارة الوقــت مث قــام الباحــث 
أهــداف  تناســب  الــي  والعبــارات  املواقــف  مــن  جمموعــة  بصياغــة 
وخصائــص أفــراد العينــة مث قــام الباحــث أبعدادهــا للتطبيــق، ويتكــون 
مقيــاس ادارة الوقــت مــن بٌعديــن مهــا البعــد األول وهــو: »التخطيــط 
اخلطــط  يف  املتمثــل  للوقــت  التخطيــط  مهــارة  ويشــمل  للوقــت« 

الزمنيــة، وترتيــب األعبــاء وفقــا جلــدول زمــي معــد مســبقا، حتقيــق 
التوازن يف الوقت بن األعباء والرتفيه، ويشــمل يف املقياس العبارات 
ارقــام )9-1(. امــا البعــد الثــاين وهــو: »اســتثمار الوقــت« ويشــمل 
اســتغالل الوقــت، والبعــد عــن أتجيــل وتســويف تنفيــذ التكليفــات 
األنشــطة  عــن  والبعــد  املواعيــد،  احــرتام  علــى  واحلــرص  واألعبــاء، 
املضيغــة للوقــت ويشــمل يف املقيــاس ابلعبــارات أرقــام )10-18(.  
طريقتــن  الباحــث  اســتخدم  الوقــت:  إدارة  مقيــاس  صــدق  أ - 

مهــا:  الوقــت  ادارة  مقيــاس  صــدق  حلســاب 
أوال: صدق احملكمني

ويف هــذه الطريقــة قــام الباحــث إبعــداد صــورة املقيــاس   
مــن  جمموعــة  علــى  وعرضهــا  عبــارة(   26( مــن  واملكونــة  املبدئيــة 
احملكمــن بلــغ عددهــم )5( حمكمــن مــن املتخصصــن يف اإلدارة 
طلــب  حيــث  النفســية،  والصحــة  الرتبــوي  النفــس  وعلــم  الرتبويــة 
الباحــث مــن احملكمــن توضيــح مــا إذا كانــت العبــارة صاحلــة وتناســب 
اهلــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه وإمــا إذا كانــت العبــارة غــري صاحلــة 
التعديــل املقــرتح  وأيضــاً ابلنســبة لأللفــاظ والصياغــة العامــة وأيضــاً 
لإلبقــاء  الباحــث معيــاراً  الســادة احملكمــن وقــد وضــع  يــراه  الــذي 



عاقة التعثر الدراسي بالدافعية للتعلم وإدارة الوقت والكفاءة الذاتية 

لدى عينة من الطاب المتعثرين دراسيا بجامعة نجران – دراسة تنبؤية
د. أسامه حسن جابر عبد الرازق

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  6061 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

مستوى الداللةمعامل االرتباطمسلسل االبعاد

0.7750.01البعد األول )التخطيط للوقت(

0.7190.01البعد الثاين )استثمار الوقت(

مستوى الداللةمعامل االرتباطممستوى الداللةمعامل االرتباطم

10.6470.01100.2600.05

20.4530.01110.3210.05

30.6240.05120.2950.05

40.6540.01130.4520.01

50.5980.01140.5760.01

60.4000.01150.5470.01

70.4780.01160.6980.01

80.5870.01170.3210.05

90.6770.01180.2780.05

العامــة،  والصياغــة  األلفــاظ  يف  التعديــل  وكذلــك   ، العبــارة  علــى 
وهــي حصوهلــا علــي اتفــاق عــدد )3(، وقــد اســتبعد الباحــث بعــض 
العبــارات الــي بلــغ عددهــم )8 عبــارات( وفــق توصيــات احملكمــن، 
كمــا حصــل الباحــث علــى نســبة موافقــة علــى العبــارات االخــرى 

بــن )60-100%(.  مــا  ترواحــت  قــد  للمقيــاس 
اثنيا: صدق االتساق الداخلي

عليهــا  اجريــت  الــي  العينــة  الباحــث  اســتخدم  وفيهــا   
حســاب صدق االتســاق الداخلي للمقاييس الســابقة، وقد اشــارت 
نتائــج التطبيــق اىل وجــود معامــالت ارتبــاط ذات داللــة احصائيــة 
بــن عبــارات املقيــاس والدجلــة الكليــة لالبعــاد ابالضافــة اىل وجــود 
معامــالت ارتبــاط ذات داللــة احصائيــة بــن درجــة االبعــاد والدرجــة 

التــايل: النحــو  علــى  وذلــك  للمقيــاس  الكليــة 
جدول )6( 

يوضح درجة االرتباط والداللة بني درجة العبارات والدرجة الكلية البعاد مقياس ادارة الوقت

جدول رقم )7( 
يوضح درجة االرتباط والداللة بني درجة البعد والدرجة الكلية ملقياس ادارة الوقت

ب - ثبات مقياس ادارة الوقت:
مت حســاب الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة وذلــك مــن   
خــالل تطبيــق املقيــاس علــى العينــة الــي اشــرتكت يف حســاب التجزئــة 
النصفيــة للمقاييــس الســابقة، مــن خــالل طريقــة القســمة النصفيــة 
بــن  ارتبــاط  الزوجيــة، مث حســاب معامــل  البنــود   / الفرديــة  البنــود 
الدرجــة الكليــة للبنــود وتصحيــح معامــل االرتبــاط مبعادلــة ســيربمان 

بــراون، وقــد حصــل الباحــث علــى معامــل ارتبــاط قــدره 0.0.69 
ثبــات  يدعــم  ممــا   ،0.83 قــدره  التصحيــح  بعــد  ثبــات  ومعامــل 

املقيــاس.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

توجــد  »هــل  علــى  وينــص  األول:  التســاؤل  نتيجــة   
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التعثــر الدراســي والدافعيــة للتعلــم؟«

املتغرات
الدافعية للتعلم 

مستوى الداللة معامل االرتباط 

0.01-0.366التعثر الدراسي

جدول )8( 
يوضح معامل االرتباط والداللة بني التعثر الدراسي والدافعية للتعلم



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  6263 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( وجــود عالقــة ســالبة ذات   
داللــة إحصائيــة) -0.336( بــن التعثــر الدراســي والدافعيــة للتعلــم 
عنــد مســتوى داللــة )0.01(، ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة انــه 
الدراســي،  التعثــر  يــزداد مســتوى  للتعلــم  الدافعيــة  عندمــا تنخفــض 
كمــا ان ان ارتفــع مســتوى الدافعيــة للتعلــم لــدى الطالــب يســهم يف 
اخنفــاض معــدل التعثــر الدراســي وذلــك الن مســتوى الدافعيــة للتعلــم 
متكــن الطالــب مــن معرفــة امهيــة قيمــة التعلــم مــن خــالل الطموحــات 
يف  النجــاح  وحتقيــق  الدراســية  االهــداف  لتحقيــق  ســعيا  الدراســية 
املقــررات الدراســية مــن خــالل اجنــاز التكليفــات االكداميــة واحلــرص 
علــى حضــور احملاضــرات وحتديــد طــرق اجيابيــة لالســتذكار اجليــد 
وذلــك حتقيقــا للنجــاح ومــن مث ينخفــض معــدل التعثــر الدراســي، 
ابجلهــود  القيــام  مــن  املتعلمــن  متكــن  للتعلــم  الدافعيــة  الن  وذلــك 
االجيابية يف حتقيق النجاح من خالل االنشــطة الدراســية واالكادميية 
 Ghoreishinia,( والــي تســهم جتنــب الفشــل الــو التعثــر الدراســي

	 .(Arbabisarjou,	 Shahrakipour	 ,Zare,  &2016
كمــا أن الدافعيــة للتعلــم  تشــكل اتصــااًل بــن املواقــف   
والســلوك وان الدافــع للتعلــم ليــس مهًمــا فقــط يف تشــجيع الطــالب 
التحصيــل  يف  املســاعدةالطالب  يف  أيًضــا  ولكــن  التعلــم،  علــى 
الدراســي املمثــل يف حتقيــق النجــاح والتفــوق الدراســي ممــا يــؤدي إىل 
جتنــب الفشــل أو التعثــر الدراســي وذلــك ألن الدافــع للتعلــم ميثــل 
حافــزا قــواي يــؤدي إىل تقويــة الفعاليــة الذاتيــة يف التعلــم الــي يســهم يف 

حتقيــق االجنــاز الدراســي مــن خــالل راءة الكتــب واملراجــع الدراســية، 
وزايرة املكتبــات، واالســتعداد إلجــراء االمتحــاانت والتفاعــل داخــل 
قاعــة الــدرس واالســتذكار القائــم علــى حتقيــق هــدف حمــدد مســبقا  

.(Tokan	 &	 Imakulata,	 2019)
التعثــر  جتنــب  يف  للتعلــم  الدافعيــة  امهيــة  تعتمــد  كمــا   
الدراســي مــن خــالل عالقــة الدافعيــة للتعلــم بتوقــع األداء األكادميــي 
مــن حــالل حتســن العديــد مــن الســلوكيات األكادمييــة كمــا وجــد أن 
هــذا التأثــري مرتبــط ابلعالقــة املوجــودة بــن الدافــع العــايل والتنظيــم 
الــذايت، حيــث أظهــر الطــالب ذوو الدوافــع العاليــة أهنــم أكثــر قــدرة 
علــى ختطيــط وإتقــان عمليــات التعلــم اخلاصــة هبــم بشــكل مســتقل 
مــن  عاليــة  يتمتعــون مبســتوايت  الذيــن  الطــالب  أن  اىل  ابإلضافــة 
الدافعيــة للتعلــم لديهــم نتائــج، ومعــدالت حتصيليــة وتعليميــة ممتــازة 
للتعلــم   الدفعيــة  مــن  املنخفضــة  املســتوايت  بزمالئهــم ذوي  مقارنــة 

.)Almalki, 2019(
وقــد اتفقــت نتائــج هــذا الفــرض اخلــاص بوجــود عالقــة   
ذات داللــة احصائيــة بــن الدافعيــة للتعلــم والتعثــر الدراســي مــع نتائــج 
 (Arbabisarjou,	Zare,	Shahrakipour&( دراســة كل مــن
ودراســة   )Stofile,	 2017( ودراســة    Ghoreishinia, 2016

.)Sikhwari,2014(
نتيجــة التســاؤل الثــاين: وينــص علــى »هــل توجــد عالقــة ذات داللــة 

إحصائية بن التعثر الدراســي والكفاءة الذاتية ؟«    

جدول )9( 
يوضح معامل االرتباط والداللة بني التعثر الدراسي والكفاءة الذاتية

املتغرات
إدارة الوقت

مستوى الداللة معامل االرتباط 
0.3140.05-التعثر الدراسي

ســالبة  عالقــة  وجــود   )9( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح   
ذات داللــة إحصائيــة )0.314-( بــن التعثــر الدراســي والكفــاءة 
أبن كلمــا  يفســر  وهــذا   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  الذاتيــة 
اخنفــض مســتوى الكفــاءة الذاتيــة لــدى الطــالب زاد مســتوى التعثــر 
الدراســي، ابإلضافــة اىل انــه كلمــا زاد مســتوى الكفــاءة الذاتيــة لــدى 
تلــك  الباحــث  ويفســر  الدراســي،  التعثــر  مســتوى  اخنفــض  الطلبــة 
النتيجــة مــن خــالل ان الكفــاءة الذاتيــة لــدى الطــالب متكنهــم مــن 
وحمأولــة  الدراســية  الضغــوط  وإدارة  الدراســية  الصعــوابت  مواجهــة 
الســعي الــدوؤوب يف حــل املشــكالت مــن أجــل حتقيــق االهــداف 
الــي مت التخطيــط هلــا، ابالضافــة إىل أن الطــالب الذيــن يتمتعــون 
بقــدر عــايل مــن الكفــاءة الذاتيــة فهــم أشــخاص قــادرون علــى بــذل 
اجلهــد يف حتــدي الصعــوابت والقــدرة علــى املثابــرة واملرونــة واإلجنــاز 
حتقيــق  علــى  القــدرة  يف  املمثلــة  معتقداهتــم  خــالل  مــن  االكادميــي 

.)Meral,	Colak	&	Zereyak,	 2012( الدائــم   النجــاح 
وترجــع أمهيــة الكفــاءة الذاتيــة يف التعلــم اىل أن الكفــاءة   

ــا ابرزًا يف التخطيــط الــذايت للفــرد الــذي يســهم يف  الذاتيــة تعــد جانًب
حتقيــق مــا هــو متوقــع ومــا هــو خمطــط حتقيقــا للرضــا النفســي وتقديــر 
الــذات ممــا يؤثــر إجيــااب يف حتقيــق النجــاح والتفــوق الدراســي وابلتــايل 
Betoret,	Roselló&	Ar-(  جتنــب الفشــل أو التعثــر الدراســي

الطالــب  قــدرة  للطلبــة  الذاتيــة  الكفــاءة  وتعكــس   .)tiga,	2017
املتصــورة فيمــا يتعلــق ابملهــام الــي مــن املتوقــع أن يقــوم هبــا يف اجملــال 
األكادميــي ابالضافــة اىل التنظيــم الــذايت الــي يقــوم هبــا الطالــب مــن 
خــالل عمليــة لتنشــيط األفــكار والســلوكيات والعواطــف واحلفــاظ 
عليهــا مــن أجــل الوصــول إىل األهــداف الــي ترتبــط بســلوك التعلــم، 
كمــا تظهــر عالقــة الكفــاءة الذاتيــة بســلوك املتعلمــن مــن خــالل 
الكيفيــة الــي تســهم هبــا معقتــدات الكفــاءة الذاتيــة يف حتقيــق النجــاح 
والتفــوق الدراســي واالكادميــي وذلــك الن هــذه يفســر ملــاذا يتحمــس 
بعــض الطــالب للعمــل جبديــة أكــرب، وملــاذا يستســلم اآلخــرون ألمنــاط 
 Köseoglu, ( مــن العجــز جتــاه االنشــطة الدرالســية واألكادمييــة

2015)؟.
وقــد اتفقــت نتيجــة تلــك الفــرض اخلــاص بوجــود عالقــة   



عاقة التعثر الدراسي بالدافعية للتعلم وإدارة الوقت والكفاءة الذاتية 

لدى عينة من الطاب المتعثرين دراسيا بجامعة نجران – دراسة تنبؤية
د. أسامه حسن جابر عبد الرازق
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املتغرات
إدارة الوقت

مستوى الداللة معامل االرتباط 
0.05-0.278التعثر الدراسي

جدول )10( 
يوضح معامل االرتباط والداللة بني التعثر الدراسي وإدارة الوقت

مــع  الذاتيــة  والكفــاءة  الدراســي  التعثــر  بــن  ذات داللــة احصائيــة 
 Patricia( ودراســة )Goulão,	2014 ( نتائــج دراســة كل مــن
 Nasir &( ودراســة )Tenaw,	2013( ودراســة )et	al,	2019

.)Iqbal,	 2019
توجــد  "هــل  علــى  وينــص  الثالــث:  التســاؤل  نتيجــة   
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التعثــر الدراســي وادارة الوقــت؟"

ســالبة  )10( وجــود عالقــة  رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح   
وإدارة  الدراســي  التعثــر  بــن   )-0.278( إحصائيــة  داللــة  ذات 
الوقــت عنــد مســتوى داللــة )0.05(، وهــذا يفســر أبن اخنفضــت 
مهــارات إدارة الوقــت زاد مســتوى التعثــر الدراســي، كمــا أن ارتفــاع 
مهــارات ادارة الوقــت املتمثلــة يف التخطيــط للوقــت واســتثماره يرتبــط 
بتحقيــق النجــاح وجتنــب التعثــر الدراســي، ويــرى الباحــث أن الطلبــة 
الذيــن ميتكلــون ملهــارات التخطيــط للوقــت وطــرق االســتفادة منــه 
هــم اشــخاص لديهــم القــدرة علــى حتقيــق النجــاح الدراســي متجنبــن 
وفــق  العمــل  علــى  القــدرة  ميتلكــون  وذلــك ألهنــم  الدراســي  التعثــر 
جــداول زمنيــة مــن خــالل تنفيــذ أنشــطتهم الدراســة أو األكادمييــة 
مــن خــالل خطــة تتســم ابلدقــة مــن خــالل ترتيــب األولــوايت وفــق 
اهدالفهــم كمــا اهنــم اشــخاص حيأولــون االبتعــاد عــن االنشــطة الــي 

تســهم يف تضييــع الوقــت.
كمــا أن قيمــة مفهــوم إدارة الوقــت يف التعليــم اجلامعــي،   
أمــر ال جــدال فيــه مــن خــالل االســتخدام الفعــال للوعــي الوقــت 
الفــرتة  أهدافهــم، يف  أجــل حتقيــق  مــن  للطــالب  للغايــة  مهــم  أمــر 
أن  املهنيــة كمــا  للحيــاة  التحضــري  عمليــة  أبهنــا  وصفهــا  اجلامعيــة 
الظــروف  هتيئــة  يف  اجلامعــة  مهــام  إحــدى  متثــل  الوقــت  إدراة  قيــم 
املناســبة للطــالب إلكتســاب هــذا الوعــي ودعمهــم يف االحســاس 
بقيمــة وامهيــة الوقــت وإســتثماره، كمــا ان مهــارة إدارة الوقــت متكــن 
الطلبــة يف املرحلــة اجلامعيــة مــن القيــام ابالنشــطة االكدامييــة بفعاليــة 
اإلجنــاز  حتقيــق  يف  يســهم  ممــا  بدقــة  هلــا  خمطــط  زمنيــة  خــط  وفــق 
.)Gayef, Tapan & Haydar, 2017(االكادميــي

  ويــرى الباحــث أن مهــارات ادارة الوقــت ال يعكــس 

هــو ان خيصــص الطالــب كل وقتــه النشــطة التعلــم بــل يعكــس إدارة 
الوقــت قــدرة الطالــب اجلامعــي علــى إدارة وقتــه مــن خــالل حتقيــق 
التــوازن بــن األنشــطة التعلمييــة واألنشــطة الرتيفيهــة وفــق خطــة زمنيــة 
األنشــطة  يتجنــب  حــى  واضحــة  وأهــداف  ابعــاد  ذات  أبهــداف 
والفعاليــات الــي تســهم يف اضاعــة الوقــت ممــا يســهم يف حتقيــق التعثــر 

واخنفاض التحصيل الدراسي. 
           كما وجد أن مهارات إدارة الوقت لدى الطلبة اجلامعين 
تســهم يف حتقيــق النجــاح وارتفــاع مســتوى التحصيــل الدراســي مــن 
جيــد  بشــكل  الوقــت  مــن  االســتفادة  مــن  الطــالب  متكــن  خــالل 
ملتابعةبراجمــه الدراســية، واالســتعداد لالمتحــاانت بطريقــة منهجيــة، 
األنشــطة  مــن  وغريهــا  التعليميــة،  الــدورات  خمتلــف  واملشــاركة 
االجتماعيــة حيــث تســهم مجيــع تلــك االنشــطة يف ارتفــاع مســتوى 
 .)Britton&	Tesser,	1991(  التحصيــل الدراســي لــدى الطلبــة
وقــد اتفقــت نتيجــة هــذا الفــرض مــع نتائــج دراســة كل   
Razali. Ru-( ودراسة .)Cemaloğlu	&	Filiz,	2010(  من
)Cyril,	2015 (  ودراســة ،(siman,	Gan&	Arbin,	2018

.)Al-Zoubi,	 2016( ودراســة 
ابلتعثــر  التنبــؤ  ميكــن  "هــل  علــى  وينــص  الرابــع  التســاؤل  نتيجــة 
وإدارة  الذاتيــة  والكفــاءة  للتعلــم  الدافعيــة  خــالل  مــن  الدراســي 

الوقــت؟"
الباحــث  اســتخدم  فقــد  التســاؤل  هــذا  مــن  وللتحقــق   
معامــل االحنــدار و التنبــؤ املتــدرج بطريقــة stepwise وقــد أظهــرت 

التــايل: النمــوذج  النتائــج 

الداللةتبيتااخلطأ املعياريقيمة معامل االحندارالنموذج األول

17.6780.01-41.4702.346الثابت

0.01-2.778-0.1540.366-0.427الدافعية  للتعلم

جدول )11(   
يوضح منوذج معامل االحندار والتنبؤ املتدرج للتعثر الدراسي من خال الدافعية للتعلم  

معادلة االحندار املتعدد للنموذج:
املتغري التابع )التعثر الدراسي( = الثابت + قيمة   

معامل االحندار للمتغري املستقل )الدافعية للتعلم( × قيمة املتغري 
املستقل )الدافعية للتعلم(
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دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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مثال )1( فلو فرض أن أحد الطالب حصل على   
الدرجة 9 على مقياس الدافعية للتعلم فإن معدله الدراسي:

 )9  ×-0.427 (41.470+  =
)-3.843( + 41.470=

37.627=
ابملعــدل  اخلــاص  النســي  للــوزن  الرقــم  هــذا  وبتحويــل   
  37.627( هــو  للطالــب  الدراســي  املعــدل  فيكــون  الدراســي 
املتنبــأ  الدراســي  املعــدل  يصبــح  وابلتــايل   x5 ÷100=1.88
هــو  للتعلــم  الدافعيــة  الطالــب علــى مقيــاس  مــن خــالل درجــة  بــه 

.)1.88/5 (=
يشــري اجلــدول رقــم )11( إىل أن مــن خــالل اســتخدام   
أن  تبــن   stepwise بطريقــة  املتــدرج  والتنبــؤ  االحنــدار  معامــل 
الدفعيــة للتعلــم تنبــأ ابلتعثــر الدراســي ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة 
إىل أن الدفعيــة للتعلــم متثــل عامــاًل فاعــاًل يف حتقيــق ارتفــاع مســتوى 
التحصيــل الدراســي لــدى الطلبــة مــن خــالل القــدرة التحفيزيــة الــي 
الســلوكيات وردرود  تنميــة  مــن خــالل  للتعلــم  الدافعيــة  هبــا  تســهم 
بتحقيــق  التنبــؤ  يف  يســهم  بشــكل  التعليميــة  املواقــف  يف  االفعــال 
ارتفــاع مســتوى التحصيــل الدراســي واخنفــاض فــرص التعثــر الدراســي 
لــدى الطلبة.كمــا وجــد أن الطلبــة الذيــن ميتكلــون مســتوى معينــا 
مــن الدافعيــة للتعلــم يكونــوا أكثــر الطــالب حرصــاً مــن غريهــم يف 
العمليــة التعلميــة مــن خــالل القــدرة علــى متابعــة براجمهــم الدراســية 
حبمــاس كمــا اهنــم اقــل مــن غريهــم يف الغيــاب والتســرب الدراســي 
ويســعون دومــاً وراء هــدف وفــق اجــراءات وانشــطة تعلميــة تســهم يف 
Stover	,Hoff-(  التنبــؤ ابملســتوى املرتفــع مــن التحصيــل الدراســي

الدافعيــة  أن  كمــا   ،)mann,	 Iglesia	&	Liporace,	 2014
للتعلــم تقــف وراء وراء اإلجنــاز مــن خــالل تنشــيط وتوجيــه الســلوك 
حنــو اإلجنــاز األكادميــي، وابلتــايل متثــل الدافعيــة للتعلــم كعامــال مهمــا 

 Steinmayr,	Weidinger,	Schwinger (للنجــاح األكادميــي
.)&	 Spinath,	 2019

ووفًقــا للمنظــور املعــريف االجتماعــي، فــإن الدافــع للتعلــم   
لــدى الطــالب هــو وضــع معــن أو ســياق معــن نســبياً للحصــول 
علــى صــورة شــاملة للعالقــة بــن دوافــع الطــالب وحتقيقهــم  للتفــوق 
يف  لألمــل  منبئــة  التعلــم  دوافــع  نعتــرب  فإننــا  وابلتــايل،  األكادميــي، 
 Wigfield &(النجــاح واخلــوف مــن الفشــل والتعثــر الدراســي
املنبئــات  احــد  للتعلــم  الدافعيــة  وتعــد   .)Cambria, 2010
للعالقــة علــى انشــطة الطلبــة ومــا يصبحــون عليهــم يف املســتقبل ممــا 
جيعلهــم أكثــر مــن غريهــم يف أداء األنشــطة األكادمييــة والتكليفــات 
الدراســية الهنــم يدركــون أن متيزهــم احلــايل سيســهم يف حتقيــق تفوقهــم 
النــاس حرصــا علــى حتقيــق  املهــي يف املســتقبل وابلتــايل هــم اكثــر 
 Elias, Mustaf, Roslan & Noah,النجاح األكادميي

.)2011
توصيــات الدراســة:  يف ضــوء اجــرءات الدراســة ومــا توصلــت اليــه 

مــن نتائــج، فأهنــا توصــي ابأليت 
• االهتمــام بتنفيــذ خطــط لالنشــطة الطالبيــة علــى ان حتتــوي علــى 
الوقــت  ادارة  فوائــد  عــن  تثقيفيــة  وحماضــرات  تدريبيــة  برامــج 

االكادميــي. لــالداء  ابلنســبة 
• تنظيــم وإقامــة الــدورات التدريبيــة وورش العمــل إلكســاب الطلبــة 

ملهــارات الكفــاءة الذاتيــة. 
• االهتمــام إبعــداد وتقــدمي الربامــج االرشــادية والتوجيهيــة اخلاصــة 
بتحســن مســتوى الدافعيــة للتعلــم للطلبــة منخفضــي التحصيــل 

الدراســي. 
• تدريــب أعضــاء هيبئــة التدريــس ومعأونيهــم علــى مهــارات تنيمــة 

الدافعيــة لــدى املتعلمــن.
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املراجع:
أواًل: املراجع العربية

اجبــاره، أمحــد عبــد هللا. )2014(. اســرتاتيجيات املعاجلــة التعليميــة 
واملعاجلــة األوليــة والتعثــر الدراســي. جملــة عــامل الرتبيــة. 

العــدد )9(. 341-364.
األنشــطة  فعاليــة   .)2017( احــالم.  ومحــودي،  هاجــر  أوزقــزو، 
التعلــم  دافعيــة  اســتثارة  يف  الرتبويــة  البدنيــة  الرايضيــة 
لــدى تالميــذ الطــور االبتدائــي. رســالة ماجســتري غــري 
منشــورة. كليــة العلــوم النفســية واالجتماعيــة. جامعــة 

اجلزائــر. اجليــاليل.  بونعامــه 
بــن يوســف، أمــال. )2008(. العالقــة بــن اســرتاتيجيات التعلــم 
الدراســي.  التحصيــل  علــى  وأثرمهــا  للتعلــم  والدافعيــة 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة العلــوم اإلنســانية 

اجلزائــر. اجلزائــر.  جامعــة  واالجتماعيــة. 
جابــر، أســامه وال مرعــي، حممــد. )2014(. عالقــة الدافعيــة للتعلــم 
مبصدر الضبط لدى عينة من طالب وطالبات جامعة 
اإلنســانية.  للعلــوم  حضرمــوت  جامعــة  جملــة  جنــران. 

العــدد )9(. )1(. 65-101.
جوزيــت، عبــد هللا. )2002(. أســباب تعثــر الطالــب يف دراســته 
واألقســام  املختلفــة،  اإلدارات  ومســامهة  األكادمييــة 
العلميــة يف طــرق عالجهــا. املنظمــة العربيــة للمســئولن 
عــن القبــول والتســجيل يف اجلامعــات ابلــدول العربيــة. 

علــى الطريــق. العــدد )20(.
محــاده، عبــد احملســن والصــأوي، حممــد. )2004(. العوامــل الكامنــة 
دراســة  الكويــت.  جبامعــة  املنذريــن  الطلبــة  تعثــر  وراء 
ميدانيــة. جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة. العــدد 

.171-246  .)112(  .)30(
حيــدر، علــي حيــدر والشــمري، بشــرى كاظــم. )2011(. قيــاس 
مهــارة تنظيــم الوقــت وعالقتــه ابإلجنــاز الدراســي لــدى 
طلبــة اجلامعــة املســتنصرية. جملــة كليــة الرتبيــة األساســية. 

العــدد )71(. 1-56.
الكفــاءة  مــن  بــن كل  العالقــة   .)2014( الســالم.  عبــد  دائــل، 
كليــة  لطلبــة  األكادميــي  واالجنــاز  والدافعيــة  الذاتيــة 
الرتبيــة جبامعــة تعــز يف اليمــن. جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة 

.1-23  .)1(  .)30( العــدد  أســيوط. 
الذاتـيّـــة  الكـــفاءة  توقعــات  قيــاس   .)2012( انهــده.  الدليمــي، 
العامــة للشــباب املنتمــن إىل منتــدايت الشــباب. جملــة 
العــدد )5(. )4(. 1-15. الرايضيــة.  الرتبيــة  علــــوم 

الوقــت  إدارة  أثــر   .)2014( توفيــق.  واملارديــي،  ســامل  الرحيمــي، 
يف التحصيــل األكادميــي للطلبــة جبامعــة إربــد األهليــة. 
دراســة ميدانيــة علــى طلبــة جامعــة إربــد األهليــة. جملــة 
العــدد  والقانونيــة.  االقتصاديــة  للعلــوم  جامعــة دمشــق 

.  1-23 .)21(  .)30(
البنــاء  الذاتيــة:  الكفــاءة  توقعــات   .)1997( ســامر.  رضــوان، 
جملــة  االجتماعيــة،  الشــئون  جملــة  والقيــاس.  النظــري 
 .)14( العــدد  الشــارقة.  يف  االجتماعيــن  مجعيــة 

.25-51  .)51(
الرويــس، فيصــل. )2014(. مســتوى وعــي الطلبــة أبمهيــة الوقــت 
مــن  عينــة  علــى  دراســة  والبيئيــة.  الذاتيــة  ومضيعاتــه 
طلبــة الرتبيــة امليدانيــة بكليــة الرتبيــة مبحافظــة عفيــف. 
https://www.univ-chlef.dz/مــن اســرتجعت 
eds/wp-content/uploads/2016/06/arti-

cle-7-N4.pdf
الزعــي، رفعــه. )2016(. األهــداف التحصيليــة وعالقتهــا ابلكفــاءة 
الذاتيــة املدركــة والتحصيــل األكادميــي. جملــة دراســات 
1009-  .)25(  .)5( العــدد  الرتبويــة.  العلــوم 

.1030
االنفعــايل  والــذكاء  للتعلــم  الدافعيــة   .)2015( ســهري.  ســرحان، 
املرحلــة  طلبــة  لــدى  الدراســي  ابلتحصيــل  وعالقتهمــا 
اإلعداديــة بغــزة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة 

فلســطن.  بغــزة.  الرتبيــة. جامعــة األزهــر 
التحصيــل  ضعــف  مشــاكل   .)2019( مصطفــى  الســعدين، 
http://www.mag- مــن  اســرتجعت   الدراســي. 
     anin.com/content.asp?contentid=2423
وســليمان،  واحملتســب، حســي  صــاحل  ودفوعــة،  خالــد  الســلطان، 
والعطــاس،  امحــد  والضــراب،  ممــدوح  وجنــار،  حممــد 
حســن. )2008(. إســرتاتيجية خلفــض تعثــر الطــالب 
الثــاين  املؤمتــر  العوامــل األكادمييــة.  مبنيــة علــى دراســة 
لتخطيــط وتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي يف الــدول 
العربيــة. جامعــة امللــك فهــد للبــرتول واملعــادن. اململكــة 

.377-401 الســعودية.  العربيــة 
لــدى  األكادميــي  التعثــر  أســباب  )2002م(.  ميثــاء.  الشامســي، 
العربيــة املتحــدة. جملــة علــى  الطلبــة جبامعــة األمــارات 
القبــول  عــن  للمســئولن  العربيــة  املنظمــة  الطريــق. 
اإلمــارات  العربيــة.  ابلــدول  اجلامعــات  يف  والتســجيل 

.193-276 املتحــدة.  العربيــة 
شــتون، حــاج وبوقصــاره، منصــور. )2018(. عالقــة معتقــدات 
تالميــذ  لــدى  الدراســي  ابلتحصيــل  الذاتيــة  الكفــاءة 
الثانويــة. جملــة دراســات نفســية. العــدد )11(. )2(. 

.106-11
بتقديــر  وعالقتهــا  للتعلــم  الدافعيــة   .)2015( خلضــر.  شــيبه،   
الثانــوي.  تالميــذ  لــدى  الدراســي  والتوافــق  الــذات 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة. كليــة العلــوم اإلنســانية 

اجلزائــر. معمــري.  مولــود  جبامعــة  واالجتماعيــة 
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صابــر، انمــق. )2015(. إدارة الوقــت لــدى طلبــة اجلامعــة وعالقتــه 
العربيــة  األمريكيــة  األكادمييــة  جملــة  املتغــريات.  ببعــض 
للعلــوم والتكنولوجيــا. العــدد )6(. )17( 33-50.

 .)2017( أمــل.  املنعــم،  وعبــد  معتــز  وعبيــد،  ســيد  صبحــي، 
اخلصائــص الســيكوميرتية ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة لــدى 
مــن طــالب املرحلــة الثانويــة. جملــة اإلرشــاد النفســي. 
.309-330 .)52( العــدد  مشــس.  عــن  جامعــة 

ملقيــاس  الســيكوميرتية  اخلصائــص   .)2017( ســيد.  صبحــي، 
جملــة  الثانويــة.  املرحلــة  طــالب  لــدى  الذاتيــة  الكفــاءة 

.309-330  .)52( العــدد  النفســي.  اإلرشــاد 
التعثــر  أســباب   .)2013( أمســاء.  والعمــري،  عونيــة  صواحلــة، 
الدراســي يف جامعــة عمــان األهليــة كمــا يراهــا الطلبــة 
املتعثــرون. جملــة جامعــة البلقــاء للدراســات والبحــوث. 

 .128-166  .)1(  .)16( العــدد 
عبــاس، ســارة وعثمــان، امينــة. )2017(. فاعليــة برانمــج إرشــادي 
املتعثــرات  الطالبــات  لــدى  االجنــاز  دافعيــة  لتحســن 
دراســيا بكليــة الرتبيــة ابلزلفــي. جملــة دراســات عربيــة يف 
415-  .)1(  .)37( العــدد  النفــس.  وعلــم  الرتبيــة 

.452
عبــاس، فــردوس. )2016(. توقعــات الكفــاءة الذاتيــة للمرشــدين 
واملرشــدات يف حمافظة الديوانية. جملة العلوم اإلنســانية. 

العــدد )23(. )3(. 1-21.
األســرية  العوامــل  بعــض  أثــر   .)2012( جنــاد.  الوهــاب،  عبــد 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة كمحــددات للدافعيــة للتعلــم 
لــدى تالميــذ مرحلــة التعليــم املتوســط. جملــة دراســات 

.149-174 .)9( العــدد  وتربويــة.  نفســية 
توقعــات  مقيــاس  وتقنــن  بنــاء   .)2013( جبــار.  عــالء  عبــود، 
جملــة  الرايضيــة.  الرتبيــة  لطلبــة كليــة  الذاتيــة  الكفــاءة 
القادســية لعلــوم الرتبيــة الرايضيــة. العــدد )13(. )3(. 

.45-64
التعثــر  ألســباب  العاملــي  التحليــل   .)2016( عليــه.  عثمــان، 
األكادميــي لطالبــات جامعــة الدمــام. جملــة الدراســات 
العــدد )5(. )14(. -241 النيلــن.  العليــا جبامعــة 
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عرنكــي، رغــدة والشــمايله، نســرين واجلعافــره، امســى والســبيله، أمــل. 
معلمــي  لــدى  املدركــة  الذاتيــة  الكفــاءة   .)2016(
الطلبــة املوهوبــن يف مدرســة اليوبيــل يف األردن يف ضــوء 
األزهــر.  جامعــة  الرتبيــة  جملــة كليــة  املتغــريات.  بعــض 

.541-566  .)170(  .)3( العــدد 
العكايشــي، بشــرى والزبيدي، كامل. )2006(. أســباب اخنفاض 
العــراق.  يف  اجلامعــة  طلبــة  لــدى  الدراســي  التحصيــل 
املنظمــة  اجلامعــي.  للطالــب  األكادميــي  التعثــر  مؤمتــر 

العربيــة للقبــول والتســجيل ابجلامعــات العربيــة. جامعــة 
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 أسلوب الضمان في الحديث النبوي ودالالته التربوية

املستخلص:
هــدف البحــث إىل التعــرف علــى مفهــوم أســلوب الضمــان يف الرتبيــة اإلســالمية، وعــرض األحاديــث النبويــة املقبولــة والكشــف عــن الــدالالت   
الرتبويــة ألســلوب الضمــان علــى الفــرد واجملتمــع، واتبــع البحــث املنهــج االســتنباطي، وتوصــل البحــث للنتائــج اآلتيــة: أن أســلوب الضمــان يف الرتبيــة هــو 
مصطلــح مســتنبط مــن احلديــث النبــوي يف هــذه الدراســة، وصنــف ضمــن أســاليب الرتبيــة اإلســالمية املرغبــة ابلســلوك احلســن، والضمــان مبعــى الكفالــة 
وااللتــزام، والتعهــد املوجــب لالســتحقاق، وعلــى املربــن االقتــداء مبنهــج الرســول صلــى هللا عليــه وســلم يف الرتبيــة، فرتبيتــه متكاملــة شــاملة متوازنــة ومتنوعــة 
األســاليب تناســب اختــالف طبائــع البشــر واملوقــف الرتبــوي، ومــن التوصيــات: إدراج أســلوب الضمــان الرتبــوي يف معجــم املصطلحــات الرتبويــة، وتطبيــق 

الــدالالت الرتبويــة املســتنبطة منــه يف مؤسســات الرتبيــة اإلســالمية: كاألســرة، واملدرســة، واملســجد، واإلعــالم.

الكلمات املفتاحية: الضمان، الضمان الرتبوي، تربية نبوية، منهج نبوي، أسلوب ترغيب.

Abstract

 This study aims to identify the concept of the guarantee method in Islamic education. 
Presenting the accepted Hadiths and revealing the educational connotations of the method 
of guarantee to the individual and society. The study followed the deductive method. The study 
concluded the following results: - The method of guarantee in education is a term derived from 
the hadith of the Prophet in this study and classified within the methods of Islamic education 
encouraging good behavior. The guarantee in the sense of assurance and commitment, and the 
positive obligation of entitlement, Educators should follow the approach of the Prophet peace and 
blessing be upon him in education; his education is integrated, comprehensive, and balanced with 
diverse methods to suit the different natures of humans and the educational situation. Among the 
recommendations: The inclusion of the educational guarantee method in the glossary of educational 
terms. Moreover, the application of educational connotations derived from it in the institutions of 
Islamic education: family, school, mosque, and media.

Key Words:	 Educational	Guarantee,	 Prophetic	 Education,	 Prophetic	 Method,	Encourar-
ging Method.
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املقدمة:
امتــازت الرتبيــة اإلســالمية عــن غريهــا أبهنــا رابنيــة املصدر   
واملنهــج واهلــدف، فهــي تســتقي نظرايهتــا ومنهجهــا وتطبيقاهتــا مــن 
الوحــي قــرآاًن وســنًة صحيحــًة، كمصدريــن أساســين، فالقــرآن كتــاب 
هدايــة وتربيــة، ودســتور للحيــاة يضــم األســس واألصــول، وجــاءت 
الكــرمي،  القــرآن  ملــا يف  ومؤكــدة  وشــارحة  موضحــة  املطهــرة  الســنة 
العمــل  قبــول  يُقبــل ممــن أيخــذ أبحدمهــا دون اآلخــر، فشــرط  وال 
اإلخــالص هلل ســبحانه وتعــاىل و اتبــاع رســول هللا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص وطاعتــه 
مبوجــب األمــر اإلهلــي، قــال هللا تعاىل:}مَّــْن يُِطــِع الرَُّســوَل فـََقــْد َأطَــاَع 
الّلَ َوَمــن تــَـَوىلَّ َفَمــا أَْرَســْلَناَك َعَلْيِهــْم َحِفيظًــا{ )النســاء: 80(، وقــال 
ســبحانه: }قُــْل ِإن ُكنتُــْم حتُِبُّــوَن الّلَ فَاتَِّبُعــوين حُيِْبْبُكــُم الّلُ َويـَْغِفــْر َلُكــْم 

ُذنُوَبُكــْم َوالّلُ َغُفــوٌر رَِّحيــم{ )آل عمــران: 31(.
ويف هــذه اآلايت حكــم عظيمــة، منهــا أن البشــر حباجــة   
ملــن يقتــدون بــه مــن جنســهم وطبيعتهــم، وفيــه مزيــد بيــان وإيضــاح 
وتســهيل التطبيــق واالقتــداء، وقــد امتــدح هللا نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص حبرصــه علــى 
كل خــري ألمتــه، وشــفقته علــى املؤمنــن وذلــك يف مواضــع عديــدة 
ــْن أَنُفِســُكْم  يف القــرآن الكــرمي، قــال تعــاىل: }َلَقــْد َجاءُكــْم َرُســوٌل مِّ
رَِّحيــم{  َرُؤوٌف  اِبْلُمْؤِمنِــَن  َعَلْيُكــم  َحرِيــٌص  َعِنتُّــْم  َمــا  َعَلْيــِه  َعزِيــٌز 
)التوبــة: 128(، فقــد كان رفيًقــا رحيًمــا حريًصــا يف دعوتــه ألمتــه، 
فهــو األســوة احلســنة لــكل مســلم، وهــو القــدوة األمثــل لــكل مــريب 
الصحابــة- أبحســن  اإلســالم -جيــل  األول يف  للجيــل  تربيتــه  يف 
خــري  فأصبحــوا  وتعليمهــم،  لتزكيتهــم  وأجداهــا  الرتبويــة  األســاليب 
ــٍة ُأْخرَِجــْت  ْــَر أُمَّ القــرون، وخــري أمــة للنــاس، قــال تعــاىل: }ُكنُتــْم َخيـ
اِبللِّ  َوتـُْؤِمنُــوَن  اْلُمنَكــِر  َعــِن  َوتـَنـَْهــْوَن  اِبْلَمْعــُروِف  أَتُْمــُروَن  لِلنَّــاِس 
نـُْهــُم اْلُمْؤِمنُــوَن َوَأْكثـَُرُهــُم  ُــم مِّ َولَــْو آَمــَن َأْهــُل اْلِكتَــاِب لَــَكاَن َخيـْــرًا هلَّ
اْلَفاِســُقون{ )آل عمــران: 110(، فلــم يــرتك خــريًا إال دهلــم عليــه، 
وال شــرًا إال هناهــم عنــه، وهديــه هــدي رابين، قــال هللا تعــاىل: }َوَمــا 
يَنِطــُق َعــِن اهْلَــَوى{3}ِإْن ُهــَو ِإالَّ َوْحــٌي يُوَحى{4}َعلََّمــُه َشــِديُد 

.)3-5 )النجــم:  اْلُقــَوى{ 
كان منهــج الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يف الرتبيــة منهًجــا عمليًــا واقعيًــا   
أخــرج خــري أمــة للنــاس بــدًءا مــن اجليــل األول -جيــل الصحابــة، 
ويف منهجــه الشــمول والســداد والكفايــة عــن غــريه بــل االســتغناء 
واالرتقــاء عمــا ســواه، قــال هللا تعــاىل: }َلَقــْد َكاَن َلُكــْم يف َرُســوِل اللَِّ 
ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِّمــن َكاَن يـَْرُجــو اللََّ َواْليـَــْوَم اآلِخــَر َوذََكــَر اللََّ َكثِــريًا{ 

.)21 )األحــزاب: 
وقــد تنوعــت يف منهجــه ملسو هيلع هللا ىلص الطرائــق واألســاليب وإن   
األســاليب  تنــوع  وملــا يف  البشــر،  طبائــع  املبــدأ؛ الختــالف  توحــد 
مــن فوائــد وآاثر تربويــة علــى شــخصية متلقــي الرتبيــة، فتــارة يظهــر 
العقــول،  وحيــاور  األمثــال،  يضــرب  أخــرى  القــدوة، واترة  أســلوب 
ويطــرح الســؤال، ويرغــب وحيــث علــى اخلــري، وحيــذر ويرهــب مــن 
مغــاب الشــر، ويكافــئ احملســن ابلثــواب، ويشــري علــوان )1985( 
الصغــار  توجيــه  النــي ملسو هيلع هللا ىلص يف  يتبعهــا  الــي  الرتبويــة  األســاليب  إىل 

والكبــار فيقــول: »كان عليــه الصــالة والســالم ال خيتــص أبســلوب 
واحــد يف إرشــاد النــاس وهدايتهــم واصالحهــم وتوجيههــم، إمنــا كان 
ينتقــل مــن القصــة إىل احلــوار واالســتجواب، ومــن التأثــري اخلاشــع 
أو  ابلرســم  التوضيــح  إىل  املثــل  ضــرب  ومــن  اللطيفــة  املداعبــة  إىل 
التمثيــل ابليــد.. ومــن املوعظــة ابلكلمــة إىل االقتــداء ابلفعــل، ومــن 
التذكــري ابلقــرآن الكــرمي إىل اســتجالء العــربة ابنتهــاز املناســبة..، ومــن 
النهــي  النهــي ابلقــول إىل  الســؤال املهــم إىل الســؤال األهــم، ومــن 
ابملشــاهدة، ويقــول: ال خيفــى مــا يف هــذا التنــوع مــن أثــر كبــري يف 
ترســيخ املعلومــات وإاثرة الفهــم وحتريــك الــذكاء، وقبــول املوعظــة، 

.)87( والولــد..«  املخاطــب  لــدى  واالنتبــاه  الفطنــة  وقــدح 
يف  ابلــغ  أتثــري  لــه  أســلوب  النبويــة  األســاليب  ومــن   
إحــداث األثــر، ودافًعــا قــواًي للســلوك احلســن، وحمفــزًا لــه، ومرغبًــا 
مقابــل  مرغــوب  حتقيــق  الرتبيــة  متلقــي  فيــه  يضمــن  حيــث  إليــه، 
ضمــان إتيانــه ابملطلــوب، وقــد ورد صراحــة بلفــظ الضمــان يف بعــض 
األحاديــث، وممــا ال شــك فيــه أن داللــة اللفــظ يف حديــث النــي ملسو هيلع هللا ىلص 
داللــة هادفــة رشــيدة، ومــن األمهيــة أن ختضــع للدراســة والتحليــل، 
وأن تكــون حمــل اهتمــام املربــن، ومــن األمثلــة هلــذا األســلوب مــا 
جــاء يف احلديــث عــن عبــادة بــن الصامــت رضــي هللا عنــه عــن النــي 
ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »اضمنــوا يل ســًتا مــن أنفســكم أضمــن لكــم اجلنــة: 
اصدقــوا إذا حدثتــم، وأوفــوا إذا وعــدمت، وأدوا إذا ائتمنتــم، واحفظــوا 
فروجكــم، وغضــوا أبصاركــم، وكفــوا أيديكم«.)أخرجــه ابــن حبــان، 
كتــاب الــرب واإلحســان، ابب الصــدق واألمــر ابملعــروف والنهــي عــن 
هبــا  ســتيدخل  احلــدود،  كتــاب  واحلاكــم،   ،)271( برقــم:  املنكــر 
الرجــل اجلنــة برقــم: )8159( وقــال حديــث صحيــح اإلســناد، ومل 

خيرجــاه، وعلــق الذهــي بقولــه فيــه إرســال(.
موضوع البحث:

تعــددت وتنوعــت املواقــف النبويــة الــي تــربز أثــر الضمــان   
يف تعديــل الســلوك، ومــن ذلــك موقــف الصحــايب ثــوابن رضــي هللا 
عنــه، فقــد كان ال يســأل أحــًدا شــيًئا رغبــًة يف ضمــان النــي ملسو هيلع هللا ىلص ملــن 
فعل ذلك، فقد مسع من رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضمااًن ابجلنة ملن ال يســأل 
النــاس شــيًئا، فَعــْن ثــَـْواَبَن رضــي هللا عنــه قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َمــْن َيْضَمــُن يل َواِحــَدًة َولَــُه اجْلَنَّــُة؟ قَــاَل حَيْــَى: َهاُهنَــا َكِلَمــٌة َمْعَناَهــا: 
َأْن اَل َيْســَأَل النَّــاَس َشــيـًْئا« حديــث صحيــح )النســائي، 1428: 
1/519؛ 2589( )أخــرج أبــو داود كتــاب الــزكاة، ابب كراهيــة 

املســألة برقــم 1643(.
ويلقــى  النــاس،  يتداولــه  ومفهومــه  الضمــان  ولفــظ   
بيعهــم  يف  معامالهتــم  يف  ذلــك  ويغلــب  وتفاعــاًل كبــريًا،  اهتماًمــا 
وشــرائهم وعمــوم جتارهتــم، فليســت الســلع املضمونــة والبضائــع الــي 
عليهــا ضمــاانت يف املكانــة لــدى النــاس كالســلع الــي ليــس عليهــا 
ضمــان، وهــذا يؤكــد شــدة اهتمــام النــاس ابلشــيء املضمــون أكثــر مــن 
غــريه ممــا ليــس كذلــك، ويشــتد اهتمــام النــاس هبــذا األمــر أكثــر إذا 
كان صاحــب الضمــان معروفًــا ابلصــدق والوفــاء واألمانــة، وكانــت 
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عنتًــا. تكلفهــم  يســرية، وال  أمــورًا  الضمــان  هبــا  ينــال  الــي  األمــور 
فريــد  تربــوي  أســلوب  الضمــان  أن  يظهــر  ســبق  وممــا   
لتحفيــز املــرتيب وحتســن أدائــه، ومــا يزيــد قيمتــه أنــه مــن األســاليب 
النبويــة ومــن هــدي خــري العبــاد، إال أن هــذا األســلوب مل يُبحــث 
مــن زاويــة تربويــة، فلــم تقــف الباحثــة علــى دراســة تناولتــه، ممــا يؤكــد 
علــى أمهيــة إفــراده ابلدراســة والبحــث والتحليــل مــن حيــث مفهومــه 
مصــدرًا  الســنة  ابعتبــار  الرتبويــة  وداللتــه  فيــه  الــواردة  واألحاديــث 
أساســًيا للرتبية اإلســالمية للفرد واجملتمع، وهنا تربز مشــكلة البحث 

اآليت: الرئيــس  الســؤال  يف 
مــا أســلوب الضمــان يف احلديــث النبــوي ومــا دالالتــه الرتبويــة 

علــى الفــرد واجملتمــع؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:  

ما مفهوم أسلوب الضمان يف الرتبية؟- 
مــا األحاديــث النبويــة الــي ورد فيهــا لفــظ الضمــان ذو الداللــة - 

الرتبوية؟
مــا الــدالالت الرتبويــة ألســلوب الضمــان علــى الفــرد واجملتمــع - 

املســتنبطة مــن هــذه األحاديــث النبويــة؟ 
أهداف البحث: 

هدف البحث إىل:  
التعرف على مفهوم أسلوب الضمان يف الرتبية.- 
عــرض األحاديــث النبويــة املقبولــة الــي ورد فيهــا لفــظ الضمــان - 

ذو الداللــة الرتبويــة.
الكشــف عــن الــدالالت الرتبويــة ألســلوب الضمــان علــى الفــرد - 

واجملتمع.
أمهية البحث:

تــربز أمهيــة هــذا البحــث يف أصالــة دراســة أســلوب الضمــان يف - 
جمــال الرتبيــة اإلســالمية، حيــث تضيــف مصطلًحــا ومفهوًمــا 
تربــواًي ملعجــم املصطلحــات الرتبويــة، وستســاهم يف اإلضافــة 

العلميــة النظريــة ضمــن أســاليب الرتبيــة اإلســالمية.
النبويــة، فهــي -  البحــث مــن دراســته للســنة   أتيت أمهيــة هــذا 

املصدر األساسي الرابين الثاين من مصادر الرتبية اإلسالمية، 
فقــد بعــث هللا نبيــه حممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص معلًمــا ومزكيًــا، ومبشــرًا ونذيــرًا، 
كمــا قــال هللا تعــاىل: ﴿هــو الــذي بعــث يف األميــن رســوال 
منهــم يتلــو عليهــم آايتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة 
وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضــالل مبــن﴾ )اجلمعــة: 2(، ومــن 
برابنيــة  يتميــز  احلديــث  الــوارد يف  الضمــان  أســلوب  فــإن  مث 
مصــدره، وهــو احلديــث النبــوي الصحيــح، وهــذا يؤكــد أمهيتــه 
مــن  بــه  ختــرج  ومــا  العلمــي  البنــاء  تســاهم يف  النظريــة كوهنــا 

للمربــن.  دالالت 
 أوصــت الدراســات الســابقة كلهــا بضــرورة االهتمــام بدراســة - 

تربيتــه ألصحابــه، وتوظيــف األســاليب  النــي ملسو هيلع هللا ىلص يف  منهــج 
واســتنباط  بفئاهتــم،  النــاس  مــع  هبــا  تعامــل  الــي  الرتبويــة 

الــدالالت الرتبويــة مــن احلديــث النبــوي مثــل دراســة أبــو دف 
.)2010( ودخــان   ،)2007( وفــارس   ،)2006(

الرتبويــة -  الــدالالت  اســتنباط  يف  أيًضــا  البحــث  أمهيــة  تــربز 
واســتخراجها مــن معــاين األحاديــث وشــروحاهتا، ومــن املعــاين 

اللغويــة للضمــان وذلــك أحــد روافــد الرتبيــة اإلســالمية.
حدود البحث:

ابعتبــار أن هــذا البحــث يصنــف مــن األحبــاث النظريــة   
فيكتفــى ببيــان احلــدود املوضوعيــة، فقــد اقتصــر هــذا البحــث علــى 
دراســة األحاديــث املقبولــة الــي ورد فيهــا لفــظ الضمــان يف الكتــب 
الســتة، واالشــتقاقات الدالــة متاًمــا عليــه ابملعــى، مثــل: لفــظ الزعيــم. 

مصطلحات البحث:
اشــتمل عنــوان البحــث علــى مصطلــح أساســي يتطلــب   

اآليت: وهــو  بيانــه، 
الضمــان: ويقصــد بــه يف هــذا البحــث أســلوب تربــوي يطبقــه 	 

املــريب مــع متلقــي الرتبيــة -مبثابــة ميثــاق بينهمــا – أبن يكفــل 
لــه حصولــه علــى أمــر مرغــوب معلــوم يف حــال إتيانــه ابملطلــوب 
منــه، ويشــرتط فيــه أن يكــون املــريب يف حــال تطبيــق أســلوب 

الضمــان مالــًكا أو خمــواًل ومفوًضــا ابلعطــاء الــذي يضمنــه.
َداللَــًة وِداللَــًة 	  الطريــق  َدلَـّـُه علــى  اللغــة مصــدر  الداللــة: يف 

 .)1698  /4  :1990 )اجلوهــري،  أرشــده  معــى  يف  وُدلولَــًة، 
وقــد عــرف عمــر )د.ت( الداللــة كعلــم أبنــه: »العلــم الــذي 	 

يف  الداللــة  أمــا   .)11( املعــى«  دراســة  أو  املعــى،  يــدرس 
داللــة  بقولــه:  )د.ت(  األصفهــاين  عرفهــا  فقــد  االصطــالح 
ــع أو خُتُيِّــل  اللفــظ عبــارة عــن كــون الشــيء حبالــة حبيــث إذا مسُِ

.)171( معنــاه  النفــس  الحظــت 
ويقصــد ابلداللــة الرتبويــة يف هــذا البحــث: تلــك اإلرشــادات 	 

والتوجيهــات الرتبويــة املســتنبطة مــن لفــظ الضمــان الــواردة يف 
األحاديــث النبويــة املقبولــة.

مــا 	  أبنــه   )1406( الصــالح  ابــن  عرفــه  النبــوي:  احلديــث 
 .)45( خاصــة  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  أضيــف 

وهــو الســنة القوليــة، والســنة النبويــة هــي مــا أثــر عــن الرســول 	 
ملسو هيلع هللا ىلص مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، فمثــال القــول الــذي حنــن 
بصــدده هــو مــا حتــدث بــه النــي ملسو هيلع هللا ىلص يف خمتلــف املناســبات 
ممــا يتعلــق بتشــريع أحــكام، أو معامــالت وأخــالق )احلامــد 

.)1428 وآخــرون، 
منهــج البحــث: طبــق هــذا البحــث عــدة مناهــج تســتلزمها خطــوات 

البحــث وهــي:
الــي احتــوت 	  املنهــج االســتقرائي جلــرد ومجــع األحاديــث   -

الضمــان ومرادفاتــه. لفــظ  علــى 
الدراســة، 	  موضــوع  األحاديــث  لفــرز  النقــدي:  املنهــج   -

عليهــا.  وللحكــم 
- املنهــج االســتنباطي، وهــو املنهــج املناســب لدراســة نصــوص 	 
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القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة يف الرتبيــة اإلســالمية؛ ابعتبارهــا 
عــرف  وقــد  وفــروع.  جزئيــات  منهــا  يســتنبط  قواعــد كليــة 
اجلرجــاين )2004( االســتنباط أبنــه: اســتخراج املعــاين مــن 
نــوع  وهــو   .)22( القرحيــة«  وقــوة  الذهــن  بفــرط  النصــوص 
مــن حتليــل احملتــوى كيفيًــا مــن النصــوص الكرميــة وفــق قواعــد 

منهجيــة. وإجــراءات 
وقد مت اتباع اإلجراءات اآلتية:	 
جــرد األحاديــث الــي احتــوت علــى لفــظ الضمــان ومرادفاتــه، - 

والعلــم  احلديــث  أهــل  عنــد  معتمــدة  بربامــج  ابالســتعانة 
خلدمــة  الشــريفن  احلرمــن  خــادم  برانمــج  أمههــا  الشــرعي، 
الســنة املطهــرة، وبرانمــج الباحــث احلديثــي، وقــد بلغــت )30( 
حديثًــا -تقريبًــا- يف اجلمــع األويل بعــد مراجعــة األحاديــث مــن 

حيــث داللــة الســياق.
إفراد األحاديث املقبولة منها فبلغت قرابة )18( حديثًا.- 
إفــراد لفــظ الضمــان يف األحاديــث املقبولــة فقــط فبلغــت عــدد - 

األحاديــث )7( أحاديــث حبــذف املكــرر متنًــا ومعــى.
الشــرفن -  احلرمــن  برانمــج خــادم  بواســطة  األحاديــث  ختريــج 

خلدمــة الســنة املطهــرة، واحلكــم علــى األحاديــث ابالســتعانة 
متــت  أنــه  إىل  اإلشــارة  وجتــدر  احلديثــي.  الباحــث  بربانمــج 
التخريــج، وابلباحــث  احلرمــن يف  خــادم  بربانمــج  االســتعانة 
احلديثــي للوقــوف علــى أقــوال العلمــاء، مث تتبــع ذلــك ومراجعتــه 
وتدويــن مظهــر وترجــح لــدي يف ذلــك، ملتزمــة مبنهــج البحــث 

احملــدد.
حصــر شــروح األحاديــث مــن شــروح الكتــب الــي خرجــت - 

بــدًءا ابلصحيحــن، مث الكتــب الســتة، مث الكتــب  احلديــث 
التســعة.

بيــان املعــى والداللــة اللغويــة للفــظ الضمــان الــوارد يف احلديــث؛ - 
النظــر يف شــروح  إمعــان  بعــد  الرتبويــة  الــدالالت  الســتخراج 

احلديــث. 
عــرض شــروح احلديــث ومــا حيتاجــه البحــث مــن إيــراد أدلــة - 

مــن القــرآن الكــرمي.
استنباط واستخراج الدالالت الرتبوية من النصوص الشرعية.- 

لبيــان  والنحويــة  اللغويــة  املعاجــم  إىل  الرجــوع  مت  وقــد   
املقصــود مبصطلحــات البحــث، وبعــض املصطلحــات الــي وردت يف 

يــث. د األحا
اإلطار املفهومي واخللفية العلمية للدراسة:  

مفهوم الضمان كأسلوب من أساليب الرتبية اإلسامية:
أواًل: معىن الضمان لغًة:

مصــدر َضِمــَن، يْضَمــُن، َضَمــااًن، وأصــل هــذه الكلمــة   
هــو جعــل الشــيء يف شــيء حيويــه )ابــن فــارس، 1399: 603(. 

معــان: عــدة  علــى  اللغــة  يف  ويطلــق 
كفَّلَــه  إايه:  نــه  وَضمَّ َكَفلَــه،  الشــيء:  فَضِمــَن  الكفالــة.  األول: 

 :1414 منظــور،  )ابــن   ،)6/2155  :1424 )الفــارايب، 
 .)13/257

الثــاين: التـَْغــِرمي. فَضّمنـْتُــه الشــيء: غرَّْمتُــه )ابــن منظــور، 1414: 
.)13/1564  :1398 )الفــريوزآابدي،   ،)13/257

ابلتَّْضعيــف،  ويتعــدى  اْلتـََزْمتُــه،  املــال  فَضِمْنــُت  االلتــزام.  الثالــث: 
 :1404 )املباركفــوري،  ه.  إايَّ أَْلَزْمتُــه  أي:  املــال،  ضّمنـْتُــه  فيقــال: 

.)13/258
الرابــع: احلفــظ والرعايــة )ابــن منظــور، 1414: 13/258(، عــن 
َضاِمــٌن«  َمــاُم  قــال: »اإْلِ النــي ملسو هيلع هللا ىلص  أيب هريــرة رضــي هللا عنــه عــن 
حديــث صحيــح )أخرجــه أبــو داود كتــاب الصــالة، ابب مــا جيــب 

علــى املــؤذن مــن تعاهــد الوقــت )517(.
ومن “ الزعيم “ الذي مبعى الكفيل، قول الشاعر: 

فـََلْســـُت بِــآِمٍر ِفيَهــا ِبَســْلٍم   َوَلِكــيِّ َعــَلى نـَْفِســي َزِعيــُم 
وأصــل »الزعيــم«، يف كالم العــرب: القائــم أبمــر القــوم،   
القــوم  رئيــس  قيــل:  ولذلــك  »احلميــل«.  و  »الكفيــل«  وكذلــك 
زعيمهــم ومدبِّرهــم. يقــال منــه: »قــد َزُعــم فــالن زعامــة وَزعاًمــا«، 

األخيليــة:  ليلــى  قــول  ومنــه 
ــِميِس َزِعيَمــا )ابــن  ــَواِء َعـــَلى اخلَـ ــُه حَتْـــَت اللِّـ ــَواُء رَأَيـْتَـ ــَرَز اللِّــ َحــــىَّ إَذا بَــ

.)1/248  :1414 منظــور، 
األول  املعــى  يشــمل  البحــث  هــذا  يف  املــراد  واملعــى   
والثالــث والرابــع، أمــا املعــى الثــاين فهــو ليــس املعــى املقصــود يف هــذا 
البيــوع. وعلــم  الفقــه  أبــواب  يف  الضمــان  بــه  يــراد  وإمنــا  البحــث، 

اثنًيا: معىن الضمان يف القرآن الكرمي:
الكــرمي، وإمنــا وردت  القــرآن  الضمــان يف  لفــظ  يــرد  مل   
مرادفــات الضمــان ومعانيــه مثــل: كلمــة زعيــم، أي: ضامــن وكفيــل، 
وذلــك يف قولــه تعــاىل: }َوِلَمــن َجــاَء بِــِه مِحْــُل بَعِــرٍي َوَأاَن بِــِه َزِعيــٌم{ 
)يوســف: 72(. وجــاء يف تفســري الطــربي )1420: 16/179( 
هلــذه اآليــة: )وأان بــه زعيــم(، يقــول: وأان أبن أوفيّــه محــَل بعــري مــن 

امللــك كفيــٌل. بصــواع  جــاءين  إذا  الطعــام 
وممــا ســبق نتوصــل إىل أن الضمــان الرتبــوي يتفــق مــع   
معــى الكفالــة وااللتــزام، واحلفــظ، والرعايــة، والتعهــد. وميكــن القــول 
أبن الضمــان هــو مــا يكفــل حــق الطــرف الثــاين، ويتزعــم الطــرف 
األول اإلتيــان بــه يف حــال حتقــق الشــرط مــن قبــل الطــرف الثــاين. 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن مصطلــح الضمــان الرتبــوي غــري شــائع علــى 
املســتوى األكادميــي، واســتعمل علــى نطــاق ضيــق يف األردن ولبنــان 
الــذي  يف أحــد معانيــه اللغويــة، هــو مشــروع »الضمــان الرتبــوي« 
يؤّمــن التعليــم اجملــاين يف اخلــاص مبوجــب »بطاقــة تربويــة«. فهــو أييت 
مبعــى الرعايــة، وأييت مبعــى حتمــل الغرامــة )الرســوم الدراســية(، وهــو 

يف جمــال التعليــم والرتبيــة.
هــي  احلــايل  البحــث  قدمهــا  الــي  اجلديــدة  واإلضافــة   
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الرتبويــة وطرحــه يف  الرتبــوي ودالالتــه  الضمــان  توظيــف مصطلــح 
ميــدان الرتبيــة وممــا ســبق مــن بيــان املعــاين اللغويــة والقــرآن الكــرمي 
ميكــن تعريفــه يف هــذا البحــث أبنــه أســلوب تربــوي يطبقــه املــريب مــع 
متلقــي الرتبيــة أبن يكفــل لــه حصولــه علــى أمــر مرغــوب معلــوم يف 
حــال إتيانــه ابملطلــوب منــه، ويشــرتط فيــه أن يكــون املــريب مالــًكا ملــا 

ابلعطــاء.  ومفوًضــا  خمــواًل  أو  يضمــن 
الدراسات السابقة:

بذلــت الباحثــة جهــًدا كبــريًا يف البحــث عــن دراســات   
ســابقة ملوضــوع الضمــان يف الســنة النبويــة ودالالتــه الرتبويــة، فلــم 
جتــد دراســة تتقاطــع مباشــرة مــع متغــريات العنــوان وهــي الضمــان، 
والــدالالت مــن األحاديــث، وقــد كانــت الرســائل واألحبــاث الــي ورد 
فيهــا مصطلــح الضمــان حتمــل معــى ومفهوًمــا خيتلــف عــن املــراد يف 
هــذا البحــث، حيــث تناولــت تلــك الدراســات الضمــان يف أبــواب 
الفقــه والبيــوع والقانــون، ألجــل ذلــك توســعت دائــرة البحــث يف حمــور 
األســاليب الرتبويــة النبويــة متقاطًعــا مــع حمــور الــدالالت ابعتبــار أن 
الضمــان صنفتــه هــذه الدراســة أبنــه ضمــن األســاليب الرتبويــة، ويعــد 
حتــت أبــواب التحفيــز والرتغيــب الرتبــوي، وقــد توصلــت الدراســة إىل 
عــدد مــن األحبــاث الــي تصنــف أهنــا يف جمــال اســتنباط األســاليب 
الرتبويــة مــن احلديــث النبــوي وداللتهــا الرتبويــة مــا أمكــن ذلــك، ويف 

اآليت عــرض للدراســات الســابقة مــع التعليــق عليهــا:
دراســة أبــو دف )2006( بعنــوان: »بعــض املمارســات الرتبويــة 

املســتنبطة مــن خــال الســنة النبويــة«.
ملسو هيلع هللا ىلص  الرســول  شــخصية  إبــراز  إىل  الدراســة  هدفــت   
املتكاملــة، والتأكيــد علــى أمهيــة االقتــداء هبــا، والكشــف عــن بعــض 
املمارســات الرتبويــة الــي تضمنتهــا الســنة النبويــة املطهــرة، وتقــدمي 
الوظيفــي  االرتقــاء  يف  تســهم  أن  ميكــن  الــي  التوصيــات  بعــض 
واملهــي للمعلــم، وقــد اكتســبت الدراســة أمهيتهــا مــن خــالل بيــان 
موقــع الســنة النبويــة وأمهيتهــا كمصــدر أســاس مــن مصــادر الرتبيــة 
اإلســالمية، كمــا كانــت الدراســة حماولــة مــن الباحــث يف أن تصــب 
يف جمــال أتصيــل الفكــر الرتبــوي اإلســالمي. وقــد اســتخدم الباحــث 
اســتخراج  الدراســة:  نتائــج  أهــم  ومــن  التحليلــي.  الوصفــي  املنهــج 
املمارســات الرتبويــة كشــواهد مــن خــالل الســنة النبويــة، وبيــان تنــوع 
وتعــدد املمارســات الرتبويــة الــي كان يقــوم هبــا النــي ملسو هيلع هللا ىلص واســتيعاهبا 
مكــوانت الطبيعــة اإلنســانية ومشوهلــا مجيــع جوانــب حيــاة اإلنســان، 
ســواء كانــت ممارســات تتعلــق أبداء أو وظائــف املــريب، أو ممارســات 

املعلــم ابملتعلــم. تربويــة خاصــة بعالقــة 
دراســة الزبــون )2007( بعنــوان: »احلــوار الرتبــوي يف الســنة 

الرتبويــة«. النبويــة ودالالتــه 
الرتبويــة  الدالئــل  أهــم  اســتنتاج  إىل  الدراســة  هدفــت   
أهــم  وتتبــع  النبويــة،  الســنة  يف  وأنواعــه  وأهدافــه  الرتبــوي  للحــوار 
علــى  والوقــوف  النبــوي،  احلــوار  إليهــا  اســتند  الــي  الرتبويــة  القيــم 

أهــم التطبيقــات الرتبويــة. وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
الرتبــوي  احلــوار  أنــواع  أهــم  الدراســة عــن  التحليلــي. وقــد كشــفت 
يف الســنة النبويــة؛ كاحلــوار اخلطــايب التذكــريي، واحلــوار الوصفــي، 
واحلــوار القصصــي، واحلــوار اجلــديل إلثبــات احلجــة علــى املشــركن 
وأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى، كمــا بينــت وجــود عــدد مــن 
القيــم الــي ارتكــز عليهــا احلــوار الرتبــوي النبــوي مثــل: الرفــق، والصــرب، 

والتيســري. االســتماع،  وحســن 
دراسة فارس )2007( بعنوان: »تربية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للناس«.

هدفت الدراسة إىل رسم بعض معامل عظمة الرسول يف   
الرتبيــة، وبينــت عــدًدا مــن األســاليب الــي قــد تســاعد النــاس يف تربيــة 
أبنائهــم، مثــل الرتبيــة ابلعــادة، والرتبيــة ابلقــدوة، والرتبيــة ابملوعظــة، 
والرتبيــة ابملالحظــة، والرتبيــة ابلعقوبــة. وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج 
الوصفــي التحليلــي. وخلصــت الدراســة إىل أن منهــج اإلســالم يف 
الرتبيــة منهــج متكامــل علــى املربــن األخــذ بــه مــن أجــل تربيــة أبنائهــم 

تربيــة ســليمة.
دراســة دخــان )2010( بعنــوان: »الــدالالت الرتبويــة ألســلوب 

الســؤال واجلــواب يف الســنة النبويــة«.
هدفــت الدراســة إىل إظهــار الــدالالت الرتبويــة ألســلوب   
الســؤال واجلــواب يف الســنة النبويــة، مــن خــالل بيــان تقنيــات الســؤال 
واجلــواب، وبيــان أهــم اجلوانــب الــي ركــز أســلوب النــي ملسو هيلع هللا ىلص عليهــا يف 
ذلــك، ومقاصــد الســؤال واجلــواب يف الســنة النبويــة، والتقــدم بصيغــة 
مقرتحــة تبــن كيفيــة االســتفادة مــن منهــج الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يف أســلوب 
الســؤال واجلواب يف تطوير أداء املعلمن. واســتخدم الباحث املنهج 
الوصفــي التحليلــي. وقــد توصلــت الدراســة إىل أن املقاصــد الرتبويــة 
للســؤال واجلــواب يف الســنة النبويــة تتحــدد أبربعــة جمــاالت: اإلميانيــة، 
ابالهتمــام  الدراســة  وأوصــت  األخــالق.  املعامــالت،  العبــادات، 
أبســاليب النــي ملسو هيلع هللا ىلص الرتبويــة وتســخريها خلدمــة العمليــة التعليميــة.

الرتبويــة  »الــدالالت  بعنــوان:   )1430( احلدايــدي  دراســة 
املســتنبطة مــن أحاديــث ســنن الفطــرة يف اإلســام وتطبيقاهتــا يف 

واملدرســة«. األســرة 
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى الــدالالت الرتبويــة   
واالجتماعــي  التعبــدي  اجلانــب  يف  الفطــرة  ســنن  مــن  املســتنبطة 
والصحــي، وآاثرهــا وتطبيقاهتــا الرتبويــة. واســتخدم الباحــث املنهــج 
الوصفــي التحليلــي. وتوصلــت الدراســة إىل إن قيــام املســلم بســنن 
الفطــرة تطهــري جلســمه وصحــة عبادتــه، وأن هنــاك ارتبــاط بــن طهــارة 
الظاهر وزكاة الباطن. وأوصت الدراســة أبمهية االهتمام ابلشــخصية 

اجلهــات. مجيــع  مــن  اإلســالمية 
التعليق على الدراسات السابقة:

اتفقــت كل مــن دراســة أبــو دف )2006(، والزبــون   
واحلدايــدي   ،)2010( ودخــان   ،)2007( وفــارس   ،)2007(
)1430( علــى أمهيــة دراســة الرتبيــة النبويــة، واإلفــادة مــن اجلوانــب 
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الرتبويــة يف الســنة النبويــة يف تعليــم النــاس بــكل فئاهتــم، ابعتبــار أن 
الســنة هــي املصــدر األساســي الثــاين مــن مصــادر الرتبيــة اإلســالمية، 
كمــا اتفقــت علــى كمــال األســاليب النبويــة ومناســبتها لــكل زمــان 
ومــكان، وواقعيتهــا ومالءمتهــا للفطــرة البشــرية، واســتيعاهبا مكــوانت 
الطبيعــة اإلنســانية، ومشوهلــا مجيــع جوانــب حيــاة اإلنســان، ســواء 
كانــت ممارســات تتعلــق أبداء أو وظائــف املــريب، أو ممارســات تربويــة 
خاصــة بعالقــة املعلــم ابملتعلــم؛ وعلــى أن هــذه األســاليب منبعهــا 
مــا  واســتنباط  الســنة،  لدراســة  املاســة  احلاجــة  يؤيــد  وهــذا  الرمحــة، 
فيهــا مــن توجيهــات تفيــد املربــن ومتلقــي الرتبيــة، وتســخريها خلدمــة 
العمليــة التعليميــة، وأتيت الدراســة احلاليــة ملبيــة هلــذه احلاجــة، ومتفقــة 

يف أمهيــة دراســة الســنة النبويــة مــن زاويــة تربويــة.
األســاليب  دراســة  االتفــاق  جوانــب  مــن  أنــه  كمــا   
بعــض   )2006( دف  أبــو  دراســة  تناولــت  حيــث  الرتبويــة، 
املمارســات الرتبويــة املســتنبطة مــن خــالل الســنة النبويــة، وتناولــت 
دراســة الزبــون )2007( احلــوار الرتبــوي يف الســنة النبويــة ودالالتــه 
الــدالالت،  اســتنباط  يف  احلاليــة  الدراســة  مــع  واتفقــت  الرتبويــة، 
لرتبيــة  تناوهلــا  أعــم يف  أبهنــا   )2007( فــارس  دراســة  واختلفــت  
الرســول ملسو هيلع هللا ىلص للنــاس، أمــا دراســة دخــان )2010( فقــد ركــزت علــى 
الــدالالت الرتبويــة ألســلوب الســؤال واجلــواب يف الســنة النبويــة، وأمــا 
دراســة احلدايــدي )1430( فليســت يف األســاليب الرتبويــة، وإمنــا 
اتفقــت مــن جهــة منهجهــا الــذي يرمــي الســتنباط الــدالالت الرتبويــة 

الفطــرة.  ســنن  أحاديــث  مــن 
واتفقــت الدراســات الســابقة مــع هــذه الدراســة أبمهيــة   
االســتنباط الرتبــوي مــن احلديــث النبــوي، وقــد اتفقــت الدراســات 
أن  إال  الرتبيــة.  النبويــة يف  األســاليب  عــن  موضوعهــا  الســابقة يف 
الدراســة احلاليــة اختلفــت عــن الدراســات الســابقة يف املنهــج، إذ 
اتفقــت الدراســات الســابقة يف منهــج الدراســة وهــو املنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وأمــا الدراســة احلاليــة فانتهجــت املنهــج االســتنباطي الــذي 
جيعــل التحليــل العقلــي للواثئــق أحــد خطواتــه الســتنباط الــدالالت 

النــص.  مــن 
كمــا اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة   
يف األســلوب الرتبــوي الــذي تناولتــه ابلدراســة، فقــد تفــردت بتأصيــل 
أســلوب جديــد أمستــه أســلوب الضمــان الرتبــوي، وهــو أســلوب نبــوي 
مل يســبق أن حُبــث يف دراســة تربويــة ســابقة –حســب علــم الباحثــة-.

تعريــف  يف  الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة  واختلفــت 
الــدالالت تربويــة، حيــث عرَّفــت دراســة دخــان )2010( الــدالالت 
وقصــدت  واجلــواب،  للســؤال  واملقاصــد  واجلوانــب  التقنيــات  أبهنــا 
دراســة الزبــون )2007( هبــا األهــداف واألنــواع والقيــم مــن احلــوار 
الرتبــوي، بينمــا عرفــت الدراســة احلاليــة الــدالالت يف ضــوء املعــى 
اللغــوي واالصطالحــي أبهنــا اإلرشــادات الرتبويــة املســتنبطة مــن لفــظ 

الضمــان يف احلديــث النبــوي.

عــن  احلاليــة  الدراســة  اختــالف  يالحــظ  ســبق  وممــا   
الدراســة، وهــو  الرتبــوي موضــع  الســابقة يف األســلوب  الدراســات 
أســلوب تفــردت بتأصيلــه الدراســة احلاليــة، واختالفهــا يف أهــداف 
ملصطلــح  تعريفهــا  ويف  اإلجرائيــة،  ومنهجهــا، وخطواهتــا  الدراســة، 
الداللــة، وقــد انعكــس ذلــك االختــالف، فتباينــت أســئلة الدراســة 

. ومباحثهــا
األحاديث النبوية اليت ورد فيها لفظ الضمان ومرادفاته 

والدالالت الرتبوية ألسلوب الضمان على الفرد واجملتمع 
املستنبطة منها:

هــذا الفصــل جييــب عــن الســؤالن الثــاين والثالــث مــن   
أســئلة البحــث، حبيــث يــورد احلديــث، مث خترجيــه، مث شــرحه لغــواًي 
وعلميًــا ابلرجــوع لشــراح احلديــث الثقــات املتقدمــن، مث يتبــع الشــرح 
ابســتنباط الــدالالت الرتبويــة مــن احلديــث موضــع الشــرح، وهكــذا 

األحاديــث. ابقــي  علــى 
احلديث األول:

َعــْن َأِب ُهَريــْـَرَة رضــي هللا عنــه قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص:   
ــْن َخــرََج يف َســِبيِلِه، ال خُيْرُِجــُه إال ِجَهــاًدا يف َســِبيِلي، 

َ
ــَن هللاُ مل »َتَضمَّ

َوِإميَــااًن يب، َوَتْصِديًقــا ِبُرُســِلي، فـَُهــَو َعلــيَّ َضاِمــٌن َأْن أُْدِخلــُه اجلَنَّــَة، 
ــْن َأْجــٍر أَْو  ــا اَنَل ِم ــُه، اَنئِــاًل َم ــُه ِإىَل َمْســَكِنُه الــِذي َخــرََج ِمْن أَْو أَْرِجَع
ــٍد بِيَــِدِه، َمــا ِمــْن َكلَــٍم ُيْكلــُم يف َســِبيِل  َغِنيَمــٍة، َوالــِذي نـَْفــُس حُمَمَّ
ـَـْوَم الِقَياَمــِة َكَهيـَْئِتــِه ِحــَن ُكِلــَم، لْونُــُه لــْوُن َدٍم، َورحُِيــُه  هللِا، ِإال َجــاَء يـ
ْســِلِمَن، َمــا 

ُ
ــٍد بِيَــِدِه، لــْوال َأْن َيشُّــقَّ َعلــَي امل ِمْســٌك، َوالــِذى نـَْفــُس حُمَمَّ

قـََعــْدُت ِخــالَف َســرِيٍَّة تـَْغــُزو يف َســِبيِل هللِا أَبَــًدا، َولَكــْن ال َأِجــُد َســَعًة 
، َوالــِذي  ــُدوَن َســَعًة، َوَيشُّــقُّ َعلْيِهــْم َأْن يـََتَخلفُّــوا َعــيِّ لُهــْم، َوال جيَِ فََأمحِْ
ــٍد بَِيــِدِه، لــَوِدْدُت َأيّنِ َأْغــُزو يف َســِبيِل هللِا فَأُقـَْتــُل، مُثَّ َأْغــُزو  نـَْفــُس حُمَمَّ
فَأُقـَْتُل، مُثَّ َأْغُزو فَأُقـَْتُل« )أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، ابب فضل 

اجلهــاد واخلــروج يف ســبيل هللا برقــم: 1876(.
شرح احلديث األول:

يكتمــل معــى أســلوب الضمــان تربــواًي يف هــذا احلديــث   
لشــروح  ابلرجــوع  واجملتمــع  الفــرد  علــى  الرتبويــة  دالالتــه  وتســتنبط 
احلديــث املعتمــدة. قــال اليحصــي )1419( يف شــرحه: »ال خيرجــه 
إال اجلهــاد يف ســبيله، وتصديــق كلماتــه الشــهادتن: يريــد خلــوص 
نيتــه لذلــك، ويريــد لتصديــق كلماتــه الشــهادتن وعــداوة مــن أابمهــا، 
وقيــل: حيتمــل أن يريــد األمــر ابجلهــاد وتصديــق مــا جــاء يف ثوابــه. 
وقولــه يف: »فهــو علــي ضامــن أن أدخلــه اجلنــة«، قــال اإلمــام املــازري 
يف املعلــم يف فوائــد مســلم: جيــيء فاعــل مبعــى مفعــول، كقولــه }مَّــاٍء 
َدافِــٍق{ )الطــارق: 6( مبعــى مدفــوق و}ِعيَشــٍة رَّاِضيَــٍة{ )القارعــة: 
7( مبعــى مرضيــة، فعلــى هــذا يكــون ضامــن مبعــى مضمــون. وقيــل: 
ذو ضمــان علــى هللا لقولــه تعــاىل: }َوَمــن خَيْــرُْج ِمــْن بـَْيتِــِه ُمَهاِجــرًا 
“كقولــه:  »تكفــل  وقولــه:   .)100 )النســاء:  َوَرُســولِِه{  هللِا  ِإىَل 
لــه  تعــاىل أوجبــه  أنــه  الروايــة األخــرى، ومعنــاه هنــا:  »ضمــن« يف 
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بفضلــه. قيــل: وهــذا الضمــان والكفالــة مبــا ســبق يف أزل علمــه، ومــا 
صــرح بــه يف كتابــه بقولــه: }ِإنَّ اللََّ اْشــتـََرى ِمــَن اْلُمْؤِمِنــَن{ )التوبــة: 

 .)3/58 111؛ 
لــه وجهــان: أحدمهــا: أن  وقولــه: »أن أدخلــه اجلنــة«   
يدخلــه إايهــا عنــد موتــه، كمــا جــاء يف الشــهداء يف كتــاب هللا: 
ِــْم يـُْرَزقُــوَن{ )آل عمــران: 169(، وحيتمــل أن يريــد  }َأْحيَــاٌء ِعنــَد َرهبِّ
دخولــه اجلنــة عنــد دخــول الســابقن واملقربــن هلــا دون حســاب وال 
عقــاب وال مؤاخــذة بذنــب. وقولــه: »أو يرجعــه إىل مســكنه مــع مــا 
انل مــن أجــر أو غنيمــة« فيــه وجهــان: أحدمهــا: مــع مــا انل مــن أجــر 
جمــرد إن مل تكــن غنيمــة، أو أجــر وغنيمــة إذا كانــت، فاكتفــى بذكــر 
األجــر أواًل عــن تكــراره، وقيــل: »أو« هنــا مبعــى الــواو )اليحصــي، 

 .)6/294  :1419
وذكــر النــووي )1392(، -رمحــه هللا-شــرًحا للحديــث   
فقال: قوله ملسو هيلع هللا ىلص )تضمن هللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهاًدا 
إىل قولــه أن أدخلــه اجلنــة(، ويف الروايــة األخــرى تكفــل هللا، ومعنامهــا 
أوجــب هللا تعــاىل لــه اجلنــة بفضلــه وكرمــه ســبحانه وتعــاىل، وهــذا 
الضمان والكفالة موافق لقوله تعاىل: »ِإنَّ اللََّ اْشــتـََرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَن 
أَنُفَســُهْم َوأَْمَواهَلُــم أبَِنَّ هَلُــُم اجْلَنَّــة« )التوبــة: 111(. وقولــه تعــاىل: 
)فهــو علــي ضامــن( ذكــروا يف ضامــن هنــا وجهــن: أحدمهــا: أنــه 
مبعــى مضمــون كمــاء دافــق ومدفــوق، والثــاين: أنــه مبعــى ذو ضمــان. 
وقولــه تعــاىل )أن أدخلــه اجلنــة( قــال القاضــي: حيتمــل أن يدخــل عنــد 
ِــْم يـُْرَزقُــوَن{ )آل  موتــه كمــا قــال تعــاىل يف الشــهداء: }َأْحيَــاٌء ِعنــَد َرهبِّ

.)13/19-20(  )169 عمــران: 
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديث األول:

شــرحه  اســتعراض  بعــد  األول  احلديــث  مــن  يســتنبط   
اآلتيــة: الرتبويــة  الــدالالت  اللغويــة  ألفاظــه  ومعــاين 

أن مفهوم الضمان هو التكفل وااللتزام املوجب لالستحقاق، - 
وهذا يتفق مع املعى اللغوي.

أن الضمــان مــن األســاليب الرتبويــة احملفــزة واملرغبــة للســلوك - 
احلســن واخلــري. 

جــاء -  فقــد  الرتبيــة؛  يف  الضمــان  أســلوب  تطبيــق  مشــروعية 
مضموهنــا يف نصــوص القــرآن الكــرمي، مثــل قولــه تعــاىل علــى 
لســان يوســف عليــه الســالم: }َوِلَمــن َجــاَء بِــِه مِحْــُل بَِعــرٍي َوَأاَن 
بِــِه َزِعيــٌم{ )يوســف: 72(، وجــاءت يف الســنة املطهــرة كمــا 

يف األحاديــث الــي حنــن بصــدد دراســتها.
وحيققهــا -  الضامــن،  يفرضهــا  بشــروط  يتحقــق  الضمــان  أن 

املســتفيد. اآلخــر  الطــرف 
مــن الشــروط أن يكــون الضامــن مالــًكا للمضمــون، وقــادرًا - 

الوفــاء ابلضمــان.  علــى 
علــى الضامــن أن يكــون قــادرًا علــى التحقــق مــن أداء الطــرف - 

املضمــون لــه.

احلديث الثاين والثالث:
َعــْن َأيب أَُماَمــَة، َأنَّ َرُســوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص قَــاَل: »َثاَلثَــٌة ُكلُُّهــْم   
َضاِمــٌن َعلَــى هللِا: َرُجــٌل َخــرََج َغــازاًِي يف َســِبيِل هللِا، فـَُهــَو َضاِمــٌن َعلَــى 
ـَـُردَُّه مبَــا اَنَل ِمــْن َأْجــٍر َوَغِنيَمــٍة،  هللِا َحــىَّ يـَتـََوفَّــاُه فـَُيْدِخَلــُه اجْلَنَّــَة، أَْو يـ
َوَرُجــٌل رَاَح ِإىَل اْلَمْســِجِد فـَُهــَو َضاِمــٌن َعلَــى هللِا َحــىَّ يـَتـََوفَّــاُه فـَُيْدِخلَــُه 
اجْلَنَّــَة، أَْو يــَـُردَُّه مبـَـا اَنَل ِمــْن َأْجــٍر َوَغِنيَمــٍة، َوَرُجــٌل َدَخــَل بـَيـْتَــُه اِبلسَّــاَلِم 
أبــو داود كتــاب اجلهــاد، ابب  َعلَــى هللِا«. )أخرجــه  فـَُهــَو َضاِمــٌن 
فضــل الغــزو يف البحــر برقــم: 2494( ســكت عنــه وقــال يف رســالته 
ألهــل مكــة مــا ســكت عنــه فهــو صــاحل، وأخرجــه ابــن حبــان يف 
صحيحــة، وقــال ابــن حجــر يف الفتــح )6/ 10( أخرجــه أبــو داود 
إبســناد صحيــح عــن أيب أمامــة بلفــظ: »مبــا انل مــن أجــر وغنيمــة«، 
 ،)94 /2( داود  أيب  ســنن  وضعيــف  األلبــاين يف صحيــح  وقــال 
صحيــح »ومبثلــه روى ابــن حبــان احلديــث الثالــث )أخرجــه ابــن حبــان 
كتــاب الــرب واإلحســان، ذكــر تضمــن هللا جــل وعــال دخــول اجلنــة 
للمســلم علــى أهلــه عنــد دخولــه عليهــم إن مــات وكفايتــه ورزقــه إن 

عــاش برقــم: 499(.
شرح احلديثني الثاين والثالث:

ذكــر اخلطــايب )1351ه( يف شــرحه للحديــث: قولــه:   
مفعــول كقولــه  مبعــى  فاعــل  مضمــون  معنــاه:  هللا(  علــى  )ضامــن 
ســبحانه: }يف ِعيَشــٍة رَّاِضَيــٍة{ )احلاقــة: 21(، أي: مرضيــة، وقولــه 
عــز وجــل: }مَّــاٍء َدافِــٍق{ )الطــارق: 6(، أي: مدفــوق، ومثلــه يف 
الــكالم كثــري. وقولــه: )ثالثــة كلهــم ضامــن( يريــد بــه: كل واحــد 

منهــم. 
وجهــن:  حيتمــل  بســالم(  بيتــه  دخــل  )ورجــل  وقولــه:   
ــْم  ــِإَذا َدَخْلُت أحدمهــا: أن يســلم إذا دخــل منزلــه كمــا قــال تعــاىل: }َف
بـُُيواًت َفَســلُِّموا َعَلى أَنـُْفِســُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّ ُمَبارََكًة طَيَِّبًة{ )النور: 
61(، والوجــه اآلخــر: أن يكــون أراد بدخــول بيتــه بســالم أي لــزم 
البيــت طلــب الســالمة مــن الفــن يرغــب بذلــك يف العزلــة وأيمــره 

.)2/238-239( اخللطــة  مــن  ابإلقــالل 
التوربشــي: )كلهــم( أي: كل واحــد، )ضامــن  وقــال   
أي:  مفعــول،  مبعــى  فاعــل  وقيــل:  ضمــان،  ذو  أي:  هللا(  علــى 
مضمــون. ومعنــاه: أن هللا تعــاىل تكفــل لــه مبــا ذكــر مــن اجلنــة أو 
األجــر والغنيمــة؛ فيوفيــه إحــدى احلســنين. فذكــر ملسو هيلع هللا ىلص: أن هللا تعــاىل 
تكفــل لــه إبحــدى احلســنين؛ فكذلــك الــذي يــروح إىل املســجد، 
فإنــه يبتغــي فضــل هللا ورضوانــه ومغفرتــه فهــو ذو ضمــان علــى هللا 
أال يضــل ســعيه، وال يضيــع أجــره؛ بــل يؤتيــه مــن فضلــه ورمحتــه علــى 
حســب مــا يليــق بــه ســبحانه إذا تكفــل بشــيء. وقــد ذهــب بعــض 
أصحــاب املعــاين إىل أنــه هــو الــذي يلــزم بيتــه؛ طلبًــا للســالمة، وهــراًب 
الفــن؛ كقولــه  مــن  ا 

ً
بيتــه ســامل املعــى: دخــل  الفــن، ويكــون  مــن 

تعــاىل: }اْدُخُلوَهــا ِبَســاَلٍم آِمنِــَن{ )احلجــر: 46(، أي: ســاملن مــن 
واآلفــات.  والعــوارض  العــذاب 
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لــه، ورعايتــه،  بــه: ضمــان هللا  فاملضمــون  هــذا  وعلــى   
وجــواره عــن الفــن. وعلــى الوجــه األول: فاملضمــون بــه: أن يبــارك 
عليــه وعلــى أهــل بيتــه؛ للحديــث الــذي رواه أنــس رضــي هللا عنــه، 
أهلــك  علــى  دخلــت  إذا  بــي،  »اي  لــه:  قــال  أنــه  النــي ملسو هيلع هللا ىلص  عــن 
فســلم يكــون بركــة عليــك وعلــى أهــل بيتــك« )التوربشــي، 1429: 
يف  ذكــر  مــا  ابب  الســفر،  أبــواب  الرتمــذي  )أخرجــه   )1/213

غريــب(. حســن  وقــال   )589( برقــم:  الصــالة  يف  االلتفــات 
وقــال الســندي )1406(: )كلهــم ضامــن( أي: ذو   
ضمــان وقيــل: أي مضمــون علــى أنَـّـه فاعــل مبعــى مفعــول وإفــراده 
ملراعــاة لفــظ كل، وقيــل: لتأويلــه مبعــى كل واحــد منهــم، واملعــى: أن 
مــا هلــم مــن األجــر يف ضمــان هللا كالواجــب علــى الضامــن فــال يفوتــه 
أصــاًل اَنَل ِمــْن َأْجــٍر َوَغِنيَمــٍة، َوَرُجــٌل َدَخــَل بـَيـْتَــُه ِبَســاَلٍم فـَُهــَو َضاِمــٌن 

.)3/17-18( َوَجــلَّ  َعــزَّ  اللَِّ  َعلَــى 
امللــك  وابــن   )1433( املظهــري  شــرح  ويتشــابه   
اخلطــايب  شــرح  مــع  احلديــث  هلــذا   )1422( واملنــاوي   )1433(

.)1429( والتوربشــي   )1351(
)ثالثــة(  هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  رســول  قــال  قــال:  أمامــة  أيب  عــن   
أي: أشــخاص، )كلهــم( أي: كل واحــد منهــم، )ضامــن( أي: ذو 
ضمــان، أي: حفــظ ورعايــة، )علــى هللا(: أو مضمــون كمــا يقــال: 
هــو عامــر أي معمــور كمــاء دافــق أي مدفــوق، يعــي: وعــد هللا وعــًدا 
ال خلــف فيــه أن يعطيهــم مرادهــم، وقــال الطيــي: الضامــن مبعــى ذي 
الضمــان، فيعــود إىل معــى الواجــب ) الطيــي، 1417: 3/948 
ج3(، أي: واجــب علــى هللا تعــاىل يعــي مبقتضــى وعــده أن يــكأل 
مــن مضــاد الديــن والدنيــا، )رجــل خــرج غــازاًي( أي: حــال كونــه مريــًدا 
للغــزو، )يف ســبيل هللا، فهــو ضامــن علــى هللا( أي: واجــب احلفــظ 
والرعايــة عليــه تعــاىل كالشــيء املضمــون، )حــى يتوفــاه( أي: يقبــض 
روحــه إمــا ابملــوت أو ابلقتــل يف ســبيل هللا، )فيدخلــه هللا( أي: مــع 
الناجــن، )أو يــرده( عطــف علــى يتوفــاه، )مبــا انل( أي: مــع مــا 
وجــده، )مــن أجــر( يعــي: ثــوااًب فقــط، )أو غنيمــة( أي: مــع األجــر 

للتنويــع )اهلــروي، 1422: 2/611(. فــأو 
قــال املظهــري )1433(: )فهــو ضامــن علــى هللا( أي:   
الســالم-قال  أنــه -عليــه  ملــا روي  الكثــري،  والثــواب  الربكــة  يعطيــه 
ألنــس: »إذا دخلــت علــى أهلــك فســلم يكــون بركــة عليــك وعلــى 
أهــل بيتــك« )2/81( )أخرجــه الرتمــذي أبــواب الســفر، ابب مــا 
ذكــر يف االلتفــات يف الصــالة برقــم: )589( وقــال حســن غريــب(.

إذ  أحــد،  بيتــه  يكــن يف  مل  إذا  نفســه  علــى  يســلم  أو   
الســنة ملــن دخــل بيتًــا خاليًــا أن يقــول: الســالم علينــا وعلــى عبــاد هللا 
الصاحلــن، ولعــل الســر أنــه ال خيلــو مــن املالئكــة وبعــض اجلــن مــن 
املســلمن، وإمنــا مل يذكــر املضمــون بــه يف األخرييــن اكتفــاء. وقــال 
الطيــي: قيــل املــراد الــذي يســلم علــى أهلــه إذا دخــل بيتــه، واملضمــون 
بــه أن يبــارك عليــه وعلــى أهلــه. وقيــل: هــو الــذي يلــزم بيتــه طالبًــا 

للســالمة وهــراًب مــن الفــن، وهــذا أوجــه؛ ألن اجملاهــدة يف ســبيل هللا 
ســفرًا، والــرواح إىل املســجد حضــرًا، ولــزوم البيــت اتقــاء مــن الفــن 
أخــذ بعضهــا حبجــزة بعــض، فعلــى هــذا فاملضمــون بــه هــو رعايــة هللا 

 .)2/612 :1404 )املباركفــوري،  الفــن  عــن  وجــواره  تعــاىل 
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديثني الثاين والثالث:

الداللــة علــى عظــم منزلــة األعمــال الــواردة يف احلديــث مــن - 
عظــم أجرهــا وهــي: اجلهــاد يف ســبيل هللا، والــرواح إىل املســجد 
إلقامــة الفريضــة، ولــزوم البيــت اتقــاء الفــن، والســالم علــى 
األهــل، فاملضمــون بــه: ضمــان هللا لــه ورعايتــه، وعصمتــه مــن 
الفــن يف حياتــه، وضمــان اجلنــة بعــد موتــه، وهــذا وعــد عظيــم 

يــربز عظــم هــذه األعمــال عنــد هللا جــل وعــال. 
الرتبية على الصرب، والرتغيب يف اجلهاد يف سبيل هللا )ابلنفس - 

واملال والعلم(؛ ملا تضمن هللا من أجور للمجاهدين يف الدنيا 
واآلخرة، وملا يف اجلهاد من صالح وأمان األمة واجملتمع.

أمهيــة الرتبيــة علــى الــرواح للمســجد ألداء الصــالة الفريضــة، - 
دينــه  واســتقامة  املــرء،  صــالح  منهــا:  عديــدة،  فوائــد  وفيهــا 
املســجد،  مجاعــة  وترابــط  هللا،  شــعائر  وإظهــار  ودنيــاه، 
واجتماعهــم علــى العبــادة، ومــا يتحصــل هلــم مــن بركــة ورمحــة 

وآتلــف. وغفــران 
التوجيــه للرتبيــة األســرية واالجتماعيــة، فاألثــر الطيــب للســالم - 

علــى األهــل عنــد دخــول املنــزل فيــه إشــاعة املــودة واحملبــة بــن 
األهــل وحلــول الربكــة عنــد الدعــاء هلــم ابلســالم، وفيــه إشــارة 
وداللــة لــدور الراعــي يف رعايــة أهــل بيتــه وخمالطتــه هلــم، ويف 
ذلك صالح لشــأن األســرة واجملتمع وحفظه، فإذا ســلَّم عليهم 
فهــو ضامــن علــى هللا تعــاىل أن يعطيــه الربكــَة والثــواَب الكثــري.

ضــرورة اتقــاء الفــن والســالمة منهــا ابإلقــالل مــن غشــياهنا، - 
واعتزاهلــا، ولــزوم املنــزل فيــه حفــظ مــن شــرها واشــتغال مبــا ينفــع 
مــن رعايــة األهــل والولــد، كمــا جــاء يف احلديــث يف التحذيــر 
من الفن يف حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: »قل
ُت: اي رسوَل اللَِّ ما النَّجاُة؟ قال: أمِسْك علْيَك لســاَنَكويل

ســْعَك بيتُــَك، وابْــِك علــى خطيئتِــَك« أخرجــه الرتمــذي أبــواب 
الزهــد عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ابب مــا جــاء يف 

حفــظ اللســان برقــم: )2406( وقــال حديــث حســن.
مــن  هللا  ســبيل  يف  ابجملاهــدة  مقــرون  الضمــان  اســتحقاق  أن   -
اجلماعــة  صــالة  شــهود  جماهــدة  أو  الســفر،  مشــقة  جماهــدة 
حضــرًا، وجماهــدة الفــن بلــزوم البيــت واعتزاهلــا. ولــزوم البيــت 
حــدد فيــه أن يســلم، ممــا يبــن أن البيــت قــد ال خيلــو مــن فــن 
ــا للســالمة مــن ربــه أن يعافيــه، وجيعــل بيتــه  أخــرى، فيســلم طلًب
ــا مــن كل شــر، حتــل فيــه الربكــة إبلقائــه  ســكن وطمأنينــة، خالًي
مجلــة: الســالم عليكــم ورمحــة هللا وبركاتــه، فيكــون لزومــه إايه 
أمــن وراحــة، فيتحقــق مطلبــه، وخلوتــه بربــه، وقضــاء حاجاتــه.

احلديث الرابع:



د. فوزية بنت عبد المحسن العبد الكريم. أسلوب الضمان في الحديث النبوي ودالالته التربوية

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  8081 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

قَــاَل:  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  َرُســوِل  َعــْن  َعْمــرٍو،  بْــِن  هللِا  َعْبــِد  َعــْن   
»ِســتُّ جَمَالِــَس اْلُمْؤِمــُن َضاِمــٌن َعلَــى هللِا َمــا َكاَن يف َشــْيٍء ِمنـَْهــا: 
يف ســبيل هللا، ويف َمْســِجِد مَجَاَعــٍة، َوِعْنــَد َمرِيــٍض، أَْو يف ِجَناَزتِــِه 
ــّزِرُُه َويـَُوقِّــرُُه« )أخرجــه الطــرباين  ــاٍم ُمْقِســٍط يـَُع ــَد ِإَم ــِه، أَْو ِعْن أَْو يف بـَْيِت
يف الكبــري ابب العــن، أبوعبــد الرمحــن احللــي، برقــم: )14655(، 
وقــال األلبــاين يف صحيــح الرتغيــب والرتهيــب )1/ 252( حســن 

لغــريه(.
شرح احلديث الرابع:

جــاء يف شــرح هــذا احلديــث يف فيــض القديــر: )ســتة   
جمالــس املؤمــن ضامــن علــى هللا مــا كان يف شــيء منهــا( لفــظ روايــة 
البــزار فيمــا وقفــت عليــه مــن األصــول ســت جمالــس مــا كان املــرء يف 
جملــس منهــا إال كان ضامنًــا علــى هللا )يف ســبيل هللا، أو مســجد 
مجاعــة، أو عنــد مريــض، أو يف جنــازة، أو يف بيتــه، أو عنــد إمــام 
مقســط يعــزره ويوقــره( قــال احلافــظ الزيــن العراقــي: فيــه فضيلــة املبــادرة 
إىل اخلصــال املذكــورة وأنــه إذا مــات اإلنســان علــى خصلــة منهــا 
كان يف ضمــان هللا مبعــى أنــه ينجيــه مــن أهــوال القيامــة ويدخلــه دار 
الســالم )املنــاوي، 1422: 4/95( – مل تقــف الباحثــة علــى كالم 

احلافــظ يف مصنفاتــه املطبوعــة ونقلــه املنــاوي فعــزت لكتابــه-.
وذكــر الصنعــاين )1432( يف شــرحه توصيــف صفــات   
اســتحقاق الضمــان أنــه يف ســبيل هللا، فقــال: »ســتة جمالــس املؤمــن 
ضامــن علــى هللا تعــاىل مــا كان يف شــيء منهــا: يف ســبيل هللا، أو 
مســجد مجاعــة، أو عنــد مريــض، أو يف جنــازة، أو يف بيتــه، أو عنــد 
إمام مقســط يعزره ويوقره«، و)ضامن على هللا( أي: مضمون عليه 
تعــاىل ال يضيــع فيهــا عملــه، )يف ســبيل هللا( أي: جهــاد عــدوه، )أو 
مســجد مجاعــة( منتظــرًا هلــا أو فيهــا أو بعدهــا، )أو عنــد مريــض( 
عائــًدا أو ممرًضــا، )أو يف جنــازة( غاســاًل أو مشــيًعا أو حنــوه، )أو 
يف بيتــه( كافًــا لشــره عــن النــاس ولنفســه عــن شــرهم، )أو عنــد إمــام 
مقســط( عــادل، )يعــزره( يعظمــه. وقــد أيــد ذلــك مبــا قــال احلافــظ 
العراقــي: فيــه فضيلــة املبــادرة إىل اخلصــال املذكــورة، وأنــه إذا مــات 
اإلنســان علــى خصلــة منهــا كان يف ضمــان هللا، مبعــى أن ينجيــه مــن 

هــول القيامــة، ويدخلــه دار الســالمة )6/381-382(.
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديث الرابع:

ممــا ســبق مــن شــرح ميكــن اســتنباط الــدالالت والفوائــد   
اآلتيــة: الرتبويــة 

مــن لــوازم اســتحقاق الضمــان مــن هللا أن يكــون يف ســبيل هللا، - 
أبن يكــون العمــل خالًصــا هلل ال يشــوبه شــرك مــن حظــوظ 

للنفــس، وال رايء وال مسعــة، وال مصــاحل دنيويــة.
الرتغيب ابجلهاد يف ســبيل هللا؛ ملا يف ذلك من إقامة دين هللا - 

يف األرض ورفــع رايــة التوحيــد، وهــذا داللــة علــى عظــم شــأن 
اجلهــاد يف ســبيل هللا، وداللــة علــى عظــم جنــاب التوحيــد.

حــث متلقــي الرتبيــة علــى شــهود صــالة اجلماعــة يف املســجد، - 

ويف ذلــك داللــة علــى وجــوب إظهــار شــعائر هللا، فهــو تربيــة 
حضاريــة عمرانيــة، وداللــة علــى فضــل مقصــد تقويــة روابــط 

اجملتمــع، وقــوة العالقــات بــن أفــراد اجلماعــة.
أمهيــة الرتبيــة االجتماعيــة بــزايرة املريــض؛ ملــا يف ذلــك مــن فوائــد - 

مــن املــردود النفســي اإلجيــايب علــى املريــض تفــاؤاًل ومتاثــاًل لــه 
ابلشــفاء، ويف ذلــك أيًضــا داللــة علــى فضــل مــا يتحقــق بــه 
تقويــة ألواصــر احملبــة، ومزيــد ترابــط وحتســن للجوانــب النفســية 
ألفــراد اجملتمــع الســيما مــن كان يف حــال ضعــف ومظنــة ابتعــاد 

النــاس عــن املرضــى خشــية مــن العــدوى أو اهلــم.
احلــث علــى اتبــاع اجلنــازة، ولذلــك دالالت كثــرية منهــا: عظــم - 

مكانــة املســلم حيًــا وميتًــا، وتســلية ألهــل املصــاب، وداللــة 
يف  البالــغ  األثــر  وهلــذا  واآلخــرة،  املــوت  تذكــر  أمهيــة  علــى 
حســن العمــل واالســتعداد ليــوم املعــاد، تربيــة إميانيــة واجتماعيــة 

ونفســية.
الفــرد -  حاجــات  وإشــباع  الشــخصية  جوانــب  بــن  التــوازن 

واجملتمــع.
مراعاة حق األهل، وفضل أن خيلو املسلم بعض أوقاته يف - 

بيته ومع أهله أو يف معتكفه.
الرتبيــة السياســية وفضــل معاونــة اإلمــام املقســط وتوقــريه، ويف - 

ذلــك حــث علــى التعــاون علــى الــرب والتقــوى، حتقيًقــا للعــدل 
وإقامــة ألمــر هللا، وفضــل لــزوم مجاعــة املســلمن حتــت إمامهــم 

العــادل.
احلديث اخلامس:

ْعــُت َرُســوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص  َعــْن َفَضالَــَة بْــَن ُعبـَْيــٍد يـَُقــوُل : مسَِ  
َوَهاَجــَر  َوَأْســَلَم  آَمــَن يب  ِلَمــْن  احلَِْميــُل  َوالزَِّعيــُم  َزِعيــٌم  »َأاَن  يـَُقــوُل: 
بِبـَْيــٍت يف َربَــِض اجْلَنَّــِة َوبِبـَْيــٍت يف َوَســِط اجْلَنَّــِة، َوَأاَن َزِعيــٌم ِلَمــْن آَمــَن 
ــٍت يف  ــٍت يف َربَــِض اجْلَنَّــِة ، َوبِبـَْي يب َوَأْســَلَم َوَجاَهــَد يف َســِبيِل هللِا بِبـَْي
َوَســِط اجْلَنَّــِة َوبِبـَْيــٍت يف َأْعلَــى ُغــَرِف اجْلَنَّــِة، َمــْن فـََعــَل َذلِــَك فـَلَــْم يَــدَْع 
ــرِّ َمْهــَراًب مَيُــوُت َحْيــُث َشــاَء َأْن مَيُــوَت«  لِْلَخــرْيِ َمْطَلبًــا َواَل ِمــَن الشَّ
)أخرجه النســائي كتاب اجلهاد، ابب ما ملن أســلم وهاجر وجاهد، 
برقــم: )3133/1(، أخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــة، واحلاكــم يف 
املســتدرك )2/69( وقــال: »حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ومل 

الذهــي. خيرجــا« ووافقــه 
شرح احلديث اخلامس:

ذكــر اإلثيــويب )1424( بيــان ملفــردات احلديــث فيقــول   
شــارًحا احلديــث: مسعــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: )أان زعيــم( بفتــح 
الــزاي وكســر املهملــة، )والزعيــم احلميــل( بفتــح احلــاء املهملــة وكســر 
امليــم، أي: الكفيــل. قــال ابــن حبــان )البســي، 1408: 5/67(: 
الزعيــم لغــة أهــل املدينــة، واحلميــل لغــة أهــل مصــر، والكفيــل لغــة 
أهــل العــراق، قــال: ويشــبه أن تكــون هــذه اللفظــة )الزعيــم احلميــل( 
مــن قــول ابــن وهــب، أدرج يف اخلــرب. )ملــن آمــن يب( أي: بقلبــه، 
واجلــار واجملــرور متعلــق بـ)زعيــم(، )وأســلم( أي: بظاهــره، )وهاجــر( 
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أيًضــا )26/185(. بـ)زعيــم(  متعلــق  )ببيــت(  املدينــة،  إىل 
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديث اخلامس:

ممــا ســبق مــن شــرح ميكــن اســتنباط الــدالالت والفوائــد   
اآلتيــة: الرتبويــة 

التوجيــه ابلرتبيــة علــى اإلميــان ابهلل ورســوله واهلجــرة واجلهــاد يف - 
ســبيل هللا، واحلــث عليهــا وأهنــا جامعــة للخــري كلــه. قــال هللا 
تعــاىل يف كتابــه العزيــز عــن فضــل هــذه األعمــال وعظــم أجرهــا: 
أِبَْمَواهِلِــْم  اللِّ  َســِبيِل  يف  َوَجاَهــُدواْ  َوَهاَجــُرواْ  آَمنُــواْ  }الَِّذيــَن 
اْلَفائِــُزون{  ُهــُم  َوأُْولَئِــَك  اللِّ  ِعنــَد  َدَرَجــًة  َأْعظَــُم  َوأَنُفِســِهْم 
هــذه  تفســري  يف   )1420( الســعدي  قــال   ،)20 )التوبــة: 
َوَهاَجــُرواْ  آَمنُــواْ  }الَِّذيــَن  فقــال :   ابلفضــل  صــرح  »مث  اآليــة: 
َوَجاَهــُدواْ يف َســِبيِل اللِّ أِبَْمَواهِلِــْم{  ابلنفقــة يف اجلهــاد وجتهيــز 
الغــزاة }َوأَنُفِســِهْم{ابخلروج ابلنفــس }َأْعظَــُم َدَرَجــًة ِعنــَد اللِّ 
ينجــو  وال  ابملطلــوب  يفــوز  ال  أي   اْلَفائِــُزون{  ُهــُم  َوأُْولَئِــَك 
مــن املرهــوب، إال مــن اتصــف بصفاهتــم، وختلــق أبخالقهــم « 

.)3/642(
حــرص الرســول ملسو هيلع هللا ىلص علــى مــا ينفــع أمتــه ويصلــح بــه أمــر دينهــم - 

يف  بــه  ابالقتــداء  للمربــن  إرشــاد  داللــة  هــذا  ويف  ودنياهــم، 
احلــرص علــى مــن يعولــون

التشــجيع والتحفيــز ملتلقــي الرتبيــة ووصــف اجلائــزة مبــا يشــوقه - 
الــي  األســاليب  مــن  وهــذا  حبــق ومصداقيــة وضمــان؛  إليهــا 

تســهل التغيــري لســلوك املــريب، وحتســن عملــه.
أن يستشــعر متلقــي الرتبيــة عظــم األمــر مبــا يــدل عليــه عظــم - 

عطــي وهــو هللا جــل وعــال، وعظــم 
ُ
العطــاء وهــو اجلنــة، وعظــم امل

الضامن وصدقه وهو الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا يعطي متلقي الرتبية 
شــعورًا ابجلديــة واملســئولية.

التوجيــه لربــط متلقــي الرتبيــة بعطــاء اآلخــرة، وهــذا فيــه مــن مســو - 
النفــوس وزايدة إمياهنــا ابلغيــب، والرتفــع هبــا عــن التعلــق الدائــم 

ابملــادايت احملسوســة والعطــاء القريــب.
احلديث السادس: 

َعــْن َأيب أَُماَمــَة قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَن َزِعيــٌم   
بِبـَْيــٍت يف َربَــِض اجْلَنَّــِة ِلَمــْن تـَــَرَك اْلِمــرَاَء َوِإْن َكاَن حمُِقًّــا، َوبِبـَْيــٍت يف 
ـَـَرَك اْلَكــِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحــا، َوبِبـَْيــٍت يف َأْعَلــى  َوَســِط اجْلَنَّــِة ِلَمــْن تـ
اجْلَنَّــِة ِلَمــْن َحُســَن ُخُلُقــُه« )أخرجــه أبــو داود، كتــاب األدب، ابب 
يف حســن اخللــق برقــم: )4800( وســكت عنــه وقــال يف رســالته 
ألهــل مكــة مــا ســكُت عنــه فهــو صــاحل، وقــال النــووي يف رايض 
إِبســناد  داود  أَبُــو  رواه  صحيــح،  حديــث   )1/216( الصاحلــن 

صحيــح(.
شرح احلديث السادس:

الضامــن  هــو  الزعيــم  أن   )1351( اخلطــايب  ذكــر   
بِــِه  }َوَأاَن  ســبحانه:  هللا  قــول  ومنــه  الكفالــة،  والزعامــة  والكفيــل، 

َزِعيــٌم{ )يوســف: 72(. والبيــت هاهنــا القصــر )4/111(. وجــاء 
أي:  )زعيــم(  املوضوعــي:  التفســري  يف كتــاب  احلديــث  شــرح  يف 
كفيــل، )ربــض اجلنــة( ربــض املــكان نواحيــه ومــا حولــه مــن خارجــه، 
كحــرمي املســجد وكاألبنيــة الــي تكــون حــول املــدن، وهــي األمكنــة 
الــي تربــض فيهــا األنعــام، فمــن تــرك املــراء أي اجلــدال يف أمــور الدنيــا 
وحِلـَـظِّ النفــس؛ بــى هللا لــه بيتًــا يف ربــض اجلنــة؛ أي: اســتحق دخــول 
اجلنــة هبــذا العمــل الــذي خيالــف فيــه هــوى نفســه. ومــن تــرك الكــذب 
يف كل األحــوال، -ومنهــا حــاالت املــزاح-؛ بــى هللا لــه بيتًــا يف وســط 
اجلنــة؛ ألن مــن حيفــظ لســانه مــن الكــذب ابتغــاء مرضــاة هللا فهــو يف 
مرتبــة عاليــة مــن تقــوى هللا واألخــالق احلميــدة؛ إذ تــْرك الكــذب، 
والتــزام الصــدق جممــع جلملــة كبــرية مــن الفضائــل اخللقيــة، واملصــاحل 
االجتماعيــة العلميــة والعمليــة، أمــا مجــاع الفضائــل كلهــا فهــو حســن 

اخللــق بوجــٍه عــامٍّ )جامعــة املدينــة العامليــة، د.ت: 260(.
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديث السادس:

ممــا ســبق مــن شــرح ميكــن اســتنباط الــدالالت والفوائــد   
اآلتيــة: الرتبويــة 

الزعيم مبعى الكفيل والضامن.- 
الرتغيــب ابلرتبيــة علــى خلــق الصــدق وتــرك الكــذب ولــوكان - 

مازًحــا، وذلــك ابتغــاء وجــه هللا، ويــربز ذلــك مــن عظــم اجلــزاء، 
فقــد تكفــل هللا ملــن يفعــل ذلــك بقصــر يف وســط اجلنــة. ويف 
ذلــك توجيــه عظيــم للمــريب واملــرتيب بــرتك الكــذب ولــو فيمــا 

يعــرف )ابلنــكات(.
أمهيــة الرتبيــة االجتماعيــة، وقــد دل عليهــا ذم اجلــدال فيمــا - 

ال ينفــع مــن أمــور الدنيــا، ومــن أجــل حظــوظ النفــس، وإن 
كان اجملــادل علــى حــق؛ ملــا فيــه مــن نــزاع وخصومــة وفرقــة 
بــن اجملادلــن تضــر ابلعالقــات االجتماعيــة، وتضعــف أواصــر 
احملبــة، قــال هللا تعــاىل: }َوال تـََناَزُعــوا فـَتـَْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب رحُِيُكــْم 
وأمــا   .)46 )األنفــال:  اللََّ َمَع الصَّاِبرِيــَن{  ِإنَّ  َواْصــربُوا 
اجلــدال ألجــل إظهــار احلــق فمحمــود مطلــوب لقولــه تعــاىل: 
}َوَجاِدهْلـُـم اِبلَّــِي ِهــَي َأْحَســُن{ )النحــل: 125(، مــع ضبطــه 

فيــه. ابإلحســان 
عظــم مبــدأ األخــوة اإلســالمية وتوطيــد العالقــات االجتماعيــة، - 

ويــربز ذلــك مــن خــالل احلــث الــوارد يف احلديــث علــى تــرك 
مــا يــؤدي للخصــام )ملــن تــرك املــراء وإن كان حمقــا(، وهــذا 
املبــدأ ظاهــر يف الكثــري مــن نصــوص القــرآن والســنة مثــل قولــه 
َــا اْلُمْؤِمنُــوَن ِإْخــَوٌة فََأْصِلُحــوا بـَــْنَ َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقــوا  تعــاىل: }ِإمنَّ

اللََّ َلَعلَُّكــْم تـُْرمَحُــوَن{ )احلجــرات: 10(.
احلــث علــى الرتبيــة األخالقيــة منــذ الصغــر، ويف احلديــث توجيــه - 

للمــريب أبن يكــون قــدوة ملتلقــي الرتبيــة حبســن خلقــه، ويظهــر 
ذلــك مــن عظــم منزلــة وجــزاء مــن حســن خلقــه، وهــو قصــر 

يف أعلــى اجلنــة.
احلديث السابع:

عــن ثــوابن مــوىل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: قــال رســول هللا   
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ملسو هيلع هللا ىلص: “َمن َيضَمُن يل واحدًة وأضَمــَن لــه اجلنَّــَة؟ قــال: قُلــُت: أان اي 
ــاَس شــيًئا. قــال: فــكان َســوُط ثَــوابَن  رســوَل هللِا، قــال: ال َتســَأِل الّن
يقــوُل ألَحــٍد:  أَيُخــَذه، ومــا  فيُنيــُخ حــى  بَعــريِه  َيســُقُط وهــو علــى 
املســألة  ابب كراهيــة  الــزكاة،  داود كتــاب  وأبــو  انِوْلنيه”)أخرجــه 
برقــم: )1643(، وســكت عنــه وقــال يف رســالته ألهــل مكــة مــا 
ســكُت عنــه فهــو صــاحل، وقــال ابــن عبــد الــرب يف التمهيــد )4/93( 

صحيــح(.
شرح احلديث السابع:

ذكــر الســندي شــرًحا للحديــث فقــال: )مــن يضمــن يل   
واحــدة( أي: خصلــة واحــدة، يريــد: مــن يــدمي علــى هــذه اخلصلــة 
فلــه اجلنــة، يف مقابلهــا أال يســأل النــاس شــيًئا، أي: مــن ماهلــم، وإال 
فطلــب مالــه عليهــم ال يضــر، وهللا تعــاىل أعلــم )الســندي، 1406: 

 .)5/96
وأمــا املباركفــوري )1404( قــال: )مــن يكفــل( بفتــح   
مــن  املاضــي  النســخ بصيغــة  بعــض  الفــاء، مرفوًعــا يف  اليــاء وضــم 
)مــن  النســائي:  ولفــظ  داود  أيب  ســنن  يف  وقــع  وكــذا  التكفــل. 
ويتقبــل،  ويلتــزم  يضمــن  أيكــم  أي:  اســتفهامية  و)مــن(  يضمــن(، 
مالــه  فطلــب  ماهلــم وإال  مــن  النــاس شــيًئا( أي  يســأل  أن ال  )يل 
عليهــم ال يضــر، واملــراد مــن يــدمي علــى ذلــك، )فأتكفــل( ابلنصــب 
والرفــع، أي: أتضمــن وأتقبــل، )لــه ابجلنــة( أي: أواًل مــن غــري ســابقة 
عقوبة، وفيه إشــارة إىل بشــارة حســن اخلامتة، )فقال ثوابن أان( أي: 
تضمنــت أو أتضمــن، )فــكان( أي: ثــوابن بعــد ذلــك، )ال يســأل 
أحــًدا شــيًئا(. ويف روايــة عنــد أمحــد وابــن ماجــه: )فــكان ثــوابن يقــع 
ســوطه وهــو راكــب( أي: علــى بعــريه، )فــال يقــول ألحــد انولنيــه حــى 

.)6/280( فيأخــذه(  ينــزل 
وقــد ذكــر اإلثيــويب )1424( فوائــد مــن هــذا احلديــث،   
منهــا: بيــان فضــل ثــوابن رضــي هللا تعــاىل عنــه، حيــث وعــده رســول 
عليــه  مــا كان  ومنهــا  التزمــه.  مبــا  هــو  ويف  وقــد  ابجلنــة،  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الصحابــة رضــي هللا تعــاىل عنهــم مــن االلتــزام بوفــاء مــا عاهــدوا عليــه 

 .)23/185( ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رســول 
الدالالت الرتبوية املستنبطة من احلديث السابع:

           ممــا ســبق مــن شــرح ميكــن اســتنباط الــدالالت والفوائــد 
الرتبويــة اآلتيــة:

تربيــة املســلم علــى التعفــف عــن ســؤال النــاس، وعــدم االلتفــات - 
ملــا يف أيديهــم، وســؤال هللا جــل وعــال واالســتغناء بــه ســبحانه، 
ففــي ذلــك عــزة للمؤمــن ورفعــة لــه عنــد ربــه وعنــد النــاس، وهــذا 
مصــداق لنصــوص كثــرية، منهــا حديــث حكيــم بــن حــزام أن 
ــْفَلى، وابــدْأ  النــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »اليــُد العليــا خــٌر مــَن اليــِد السُّ
مبــْن تعــوُل، وخــُر الصدقــِة مــا كان َعــْن ظْهــِر ِغــىًن، وَمــْن 
يســتْغِن يـُْغنِــِه هللاُ، وَمــْن يســتْعِفْف يُِعفَّــُه هللُا«.)متفــق عليــه  
أخرجــه البخــاري كتــاب الــزكاة، ابب ال صدقــة إال عــن ظهــر 

غــى برقــم: )1429(، ومســلم كتــاب الــزكاة، ابب بيــان أن 
اليــد العليــا خــري مــن اليــد الســفلى برقــم: )1033(.

ســرعة اســتجابة الصحابــة، كمــا فعــل ثــوابن رضــي هللا عنــه، - 
ويســتنبط مــن ذلــك داللــة علــى االقتــداء بفعــل ثــوابن رضــي 

هللا عنــه.
أن النفــس البشــرية مســتعدة للرتبيــة، قابلــة للتعويــد، فــإن تركــت - 

علــى طبعهــا البشــري فهــي تطمــع ومتــد عينهــا ملــا عنــد النــاس، 
ومــن زكاهــا مســت وهنضــت حنــو مــكارم األخــالق، قــال هللا 
ــاَها{  تعــاىل: }قَــْد أَفـْلَــَح َمــْن زَكَّاَها{٩}َوقَــْد َخــاَب َمــْن َدسَّ

)الشــمس: 9-10(.
 اخلامتة: خاصة النتائج والتوصيات واملقرتحات

حبمــد هللا متــت اإلجابــة عــن تســاؤالت البحــث، ويف   
هــذا املبحــث جنمــل مــا مت التوصــل لــه مــن نتائــج مرتبطــة ابألســئلة، 

البحــث. مقرتحــات  مث  ابلنتائــج،  املتعلقــة  التوصيــات  مث 
خاصــة النتائــج: بعــد عــرض األحاديــث املتضمنــة لفــظ الضمــان 
وشــروحها ظهــرت معــامل دالالتــه، ميكــن تصنيفهــا إىل دالالت لفظيــة 
بــرزت يف معــاين ومفهــوم الضمــان، ويف اجلانــب االعتقــادي اإلميــاين 
تظهــر عظــم مقــام التوحيــد واإلميــان ابهلل أبركانــه ومقتضــاه مــن القــول 
اجلنــة، كمــا  اســتحقاق ضمــان  والعمــل واالعتقــاد وبينــت جــزاءه 
ظهــرت دالالت مــن اجلانــب التعبــدي يف الشــعائر الظاهــرة  ترغيبــاً 
يف لزومهــا، وبيــاانً لفضــل أداء الصلــوات يف مجاعــه ولذلــك دالالتــه 
االجتماعيــة يف توطيــد العالقــات عــالوة علــى الــدالالت اإلميانيــة، 
واملعامــالت  األخالقــي  اجلانــب  يف  دالالت  عــن  أســفرت  كمــا 
واجلانــب الرتبــوي األســري مــن خــالل الرتغيــب يف العنايــة واالهتمــام 
وطمأنينــة  ســكن  ليكــون  األهــل  علــى  الســالم  وإفشــاء  ابلبيــت 
ألفــراده، ويوثــق العالقــات بينهــم، كمــا ظهــرت دالالت تبــن عنايــة 
حاجــات  بــن  تــوازن  فهــي  نفســه  ومســو  ابلفــرد  اإلســالمية  الرتبيــة 
الفــرد واجملتمــع ومتطلبــات الدنيــا واآلخــرة. ويف اآليت إيــراد مفصــل 

للــدالالت الرتبويــة املســتفادة مــن أحاديــث الضمــان.
النتائج املتعلقة مبفهوم الضمان املستنبط من التعريف اللغوي 

واالصطاحي ومن األحاديث الشريفة: 
والتعهــد -  وااللتــزام،  الكفالــة،  مبعــى  أييت  الضمــان  مفهــوم 

املوجــب لالســتحقاق، وهــو يتفــق مــع املعــى اللغــوي، وميكــن 
القــول أبن الضمــان هــو مــا يكفــل حــق الطــرف الثــاين، ويتزعــم 
قبــل  بــه يف حــال حتقــق الشــرط مــن  الطــرف األول اإلتيــان 

الثــاين. الطــرف 
 الزعيم مرادف للضامن، وهو مبعى الكفيل.- 
أســلوب الضمــان الرتبــوي هــو أســلوب يطبقــه املــريب مــع متلقــي - 

الرتبيــة، أبن يكفــل لــه حصولــه علــى أمــر مرغــوب معلــوم يف 
املــريب  يكــون  فيــه أن  منــه، ويشــرتط  إتيانــه ابملطلــوب  حــال 

مالــًكا أو خمــواًل ومفوًضــا ابلعطــاء. 
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أن الضمان يتحقق بشروط يفرضها الضامن، وحيقق الطرف - 
اآلخر املستفيد األداء الرتبوي الذي اشرتطه الضامن.

أن يكون الضامن قادرًا على أن يتحقق من أداء الطرف - 
املضمون له.

مشروعية تطبيق أسلوب الضمان يف الرتبية.- 
استحداث مصطلح الضمان الرتبوي، ويصنف ضمن - 

أساليب الرتبية اإلسالمية املرغبة ابخلري، احملفزة للسلوك 
احلسن.

النتائج املتعلقة ابلدالالت الرتبوية املستنبطة من األحاديث 
النبوية الوارد فيها لفظ الضمان: 

رمحــة هللا جــل وعــال ورســوله ابملؤمنــن، بتيســري الطريــق للجنــة - 
املــرتيب، ويف هــذا  واإلرشــاد هلــا، والرتغيــب أبعمــال يطيقهــا 

توجيــه للمــريب ابالتصــاف ابلرمحــة والتيســري. 
حــرص الرســول ملسو هيلع هللا ىلص علــى مــا ينفــع أمتــه ويصلــح بــه أمــر دينهــم - 

ودنياهم.
الرتبية النبوية تراعي طبيعة النفس البشرية، وتتوافق يف - 

توجيهاهتا مع الفطرة السوية الي حتب اللذة وتنفر من األمل.
التشــجيع والتحفيــز ملتلقــي الرتبيــة بضمــان ووصــف اجلائــزة، مبــا - 

يشــوقه إليهــا حبــق ومصداقيــة، هــو مــن أقــوى وســائل وأســاليب 
التغيــري لســلوك املــريب وحتســن عملــه. 

أن يستشــعر متلقــي الرتبيــة عظــم األمــر مبــا يــدل عليــه مــن عظــم - 
العطــاء وعظــم املعطــي، وعظــم شــأن الضامــن وصدقــه، فــإذا 
كان العطــاء بيــت يف اجلنــة مــن وســطها وربضهــا وأعالهــا، 
واملعطــي هــو هللا جــل وعــال، والضامــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهــذا 
الرتبيــة  القيمــة ويعطــي متلقــي  مــن  بعــًدا كبــريًا  يعطــي األمــر 

شــعورًا ابجلديــة واملســؤولية.
اإلرشــاد لربــط متلقــي الرتبيــة بعطــاء اآلخــرة، وهــذا فيــه مــن - 

مســو النفــوس وزايدة إمياهنــا ابلغيــب، والرتفــع هبــا عــن التعلــق 
القريــب، وهــي مرحلــة  والعطــاء  الدائــم ابملــادايت احملسوســة 

عليــا ومقــام ســام. 
الوعد العظيم لألعمال الواردة يف األحاديث يربز ِعظم هذه - 

األعمال عند هللا جل وعال، وما فيها من صالح الفرد 
واجملتمع وأمر الدنيا والدين.

احلث على الرتبية اإلميانية، ذلك أن اإلخالص هلل تعاىل - 
أساس وأصل األعمال. 

علــى -  الســالم  إىل  ابلتوجيــه  للمســلم  األســرية  الرتبيــة  أمهيــة 
حقوقهــم. ومراعــاة  هلــم،  والرمحــة  الــود  وبــث  األهــل، 

 أمهية الرتبية االجتماعية ابحلث على زايرة املريض، واتباع - 
اجلنائز، وشهود صالة اجلماعة.

أمهية الرتبية السياسية وأداء حق اإلمام املقسط ابملعاونة - 
والتوقري، ويف ذلك داللة على فضل التعاون على الرب 

والتقوى حتقيًقا للعدل، وإقامًة ألمر هللا ومصاحل الناس، وفيه 

فضل لزوم مجاعة املسلمن حتت إمامهم العادل.
مازًحــا -  ولــوكان  الكــذب  وتــرك  الصــدق،  ُخلُــق  علــى  الرتبيــة 

ابتغــاء وجــه هللا، ويف ذلــك توجيــه عظيــم ابلبعــد عمــا يعــرف يف 
الوقــت املعاصــر )ابلنــكات(. 

الرتبيــة علــى حســن اخلُلُــق، وفيــه إرشــاد للمــريب أبن يكــون - 
ينــال ضمــان اجلنــة  الرتبيــة حبســن خلقــه حــى  قــدوة ملتلقــي 

املوعــودة.  العاليــة  واملنزلــة 
الرتبيــة منــذ الصغــر علــى التعفــف عــن ســؤال النــاس، وعــدم - 

االلتفــات ملــا يف أيديهــم، واالســتغناء بــه ســبحانه، ففــي ذلــك 
رفعــة لــه عنــد ربــه، وعــزة لــه عنــد النــاس، ومســو نفســه عــن 

الذلــة، وهــو مــن متــام اإلميــان. 
االســتجابة -  ســرعة  يف  ابلصحابــة  االقتــداء  علــى  الرتبيــة 

وأحســنها، وفيــه فضــل ثــوابن رضــي هللا عنــه يف هــذا احلديــث 
خاصــة.

العنايــة ابلتــوازن يف جوانــب الشــخصية يف الرتبيــة اإلســالمية، - 
وإشــباع حاجــات الفــرد واجملتمــع، دل عليــه األمــر أبن خيلــو 
املســلم بعــض أوقاتــه يف بيتــه ومــع أهلــه، أو يف معتكفــه يف غــري 

وقــت صــالة اجلماعــة.
التوجيــه بــرتك مــا يفضــي للنــزاع والفرقــة ممــا يؤثــر علــى العالقــات - 

االجتماعيــة، ودل علــى ذلــك ذم املــراء وهــو اجلــدال يف أمــور 
الدنيــا، ومــن أجــل حظــوظ النفــس، وإن كان اجملــادل علــى 
حــق، وهــذا يــدل علــى عظــم مبــدأ األخــوة اإلســالمية، وأمــا 
اجلــدال ألجــل إظهــار احلــق فمحمــود مطلــوب لقولــه تعــاىل: 
}َوَجاِدهْلـُـم اِبلَّــِي ِهــَي َأْحَســُن{ )النحــل: 521(، مــع ضبطــه 

ابإلحســان فيــه. ممــا يشــري ألمهيــة وفضــل اخللــق احلســن.
النفــس البشــرية مســتعدة للرتبيــة، قابلــة للتعويــد والتكيــف، فــإن - 

تركــت علــى طبعهــا البشــري فهــي تطمــع ومتــد عينهــا ملــا عنــد 
النــاس، ومــن زكاهــا مســت وهنضــت حنــو مــكارم األخــالق.

التوصيات: 
إضافة أسلوب الضمان الرتبوي ملعجم املصطلحات الرتبوية.- 
تطبيــق الــدالالت والتوجيهــات الرتبويــة املســتنبطة مــن أســلوب - 

الضمــان يف مؤسســات الرتبيــة اإلســالمية.
توظيــف أســلوب الضمــان الرتبــوي مــن قبــل املربــن؛ هبــدف - 

حتســن أداء الناشــئة، وتعديــل ســلوكهم.
الفئــات -  ملختلــف  الرتبــوي  الضمــان  أســلوب  مــن  اإلفــادة 

لعمريــة.  ا
املقرتحات:

إجــراء دراســة عــن التطبيقــات الرتبويــة ألســلوب الضمــان يف - 
الرتبيــة. 

إجــراء دراســة حتليــل حمتــوى كمــي عــن املصطلحــات األكثــر - 
تكــرارًا يف احلديــث النبــوي ودالالهتــا الرتبويــة.

التوجيهــات -  ضــوء  يف  املســلم  للمــريب  متكاملــة  نظريــة  بنــاء 
النبويــة.
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فاعلية برنامج إلكتروني قائم على نموذج كيلر )ARCS( في تنمية الدافعية 
نحو مادة لغتي الجميلة  لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

املستخلص:
هــدف البحــث إىل الكشــف عــن فاعليــة الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف تنميــة الدافعيــة حنــو مــادة   
لغــي اجلميلــة لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، ولتحقيــق اهلــدف مت اســتخدام املنهــج التجريي-التصميــم شــبه التجريــي- املعتمــد 
علــى تصميــم اجملموعتــن )التجريبيــة والضابطــة(؛ بعــد تصميــم األدوات واملــواد البحثيــة التاليــة: )1( مقيــاس الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة لغــي 
اجلميلة. )2( الربانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS(. )3( دليل املســتخدم للربانمج اإللكرتوين، وبعد التحقق من صدق 
أدوات البحــث وثباهتــا مت تطبيقهــا علــى عينــة البحــث الــي تكونــت مــن )58( تلميــًذا مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، بواقــع )28( 
تلميــَذا ميثلــون اجملموعــة التجريبيــة، و)30( تلميــًذا ميثلــون اجملموعــة الضابطــة، مت اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية ذات املراحــل املتعــددة. 
وقــد اســتخدم البحــث األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: املتوســط احلســايب، االحنــراف املعيــاري، معامــل ألفــا كرونبــاخ، اختبــار«ت« جملموعتــن 
مســتقلتن. ليتوصــل إىل نتائــج عديــدة منهــا: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α0.05( بــن متوســطي درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــاور 
املقيــاس ككل لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وقــد أوصــى البحــث بدعــم التعلَّــم اإللكــرتوين 
املعتمــد علــى تعلَّــم التلميــذ ذاتيًــا مــن خــالل اإلفــادة مــن الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف هــذا البحــث، والتوســع 

يف اســتخدامه ســواء يف مهــارات اللغــة العربيــة املختلفــة، أو يف املراحــل التعليميــة املختلفــة.
الكلمات املفتاحية: منوذج كيلر )ARCS(، لغي اجلميلة، برانمج إلكرتوين، الدافعية.

Abstract

The	aim	of	 this	study	was	 to	examine	 the	effectiveness	of	a	Keller’s	ARCS	Model-based	
Electronic	Program	in	developing	motivation	towards	My	Beautiful	Language	subject	for	the	sixth	
elementary	graders.	For	 the	 research	purpose,	an	experimental	method-quasi-experimental	design-	
based	on	two	group	design	(experimental	and	control)	was	used	here,	after	developing	these	tools:	
(1)	Motivation	Towards	Learning	My	Beautiful	Language	Subject	Scale,	(2)	Keller’s	ARCS	Model	
Based	Electronic	Program,	and	(3)	Electronic	Program	User’s	Manual.	After	verifying	the	validity	
and	reliability	of	this	research	instruments,	these	tools	were	used	and	applied	to	the	sample	including	
58	sixth	elementary	graders	divided	into	two	groups:	experimental	(No=28)	and	control	(No=30)	ran-
domly	selected	from	multi	stages.	The	following	statistics	was	used	here:	means,	standard	deviations,	
Alpha	Cronbach	Coefficient,	 t-tests	 for	 two	 independent	groups.	Results	 indicated	 that	 there	were	
statistically	significant	differences	at	the	α	0.05	level	between	the	mean	scores	for	both	groups	in	stu-
dents’	motivation	towards	learning	through	Keller’s	Model-based	Electronic	Program	(ARCS)	on	the	
scale	dimensions	for	the	participants	in	favour	of	the	experimental	group.	Recommendations	includ-
ed	supporting	electronic	learning	based	on	student’s	self-learning	through	benefiting	from	Keller’s	
ARCS	Model	-based	Electronic	Program	(ARCS)	in	this	study	and	expanding	its	use	in	Arabic	differ-
ent	skills	and	different	educational	stages.

Key Words: Keller’s	 ARCS	 Model,	 my	 beautiful	 language,	 an	 electronic	 program,	
motivation.  
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املقدمة:
علــى الرغــم مــن اهتمــام اململكــة العربيــة الســعودية ابللغــة   
العربيــة وبتعليمهــا، إال أنَّ الرتبويــن والباحثــن واملهتمــن بتعليــم اللغــة 
العربيــة وتعلمهــا يلحظــون ضعًفــا عنــد التالميــذ يف اللغــة العربيــة يف 
مــدارس التعليــم العــام ويف اجلامعــات، فالدراســات ال تــزال تشــري إىل 
أنَّ هنــاك ضعًفــا يف حتقــق أهــداف تعليــم اللغــة العربيــة، فقــد أشــارت 
دراســة اجلنــويب )1435( إىل ضعــف حتقــق أهــداف تعليــم اللغــة 
العربيــة مــن خــالل مقــرر لغــي اجلميلــة يف املرحلــة االبتدائيــة، والــذي 
أنعكــس أثــره ســلبياً يف ضعــف التالميــذ يف مهــارات اللغــة، كمــا أكَّــد 
ذلــك الضعــف يف مهــارات اللغــة أيًضــا نتائــج تالميــذ مــدارس التعليــم 
العــام احلكوميــة وفــق أدائهــم يف اختبــار حسَّــن املطــوَّر )اإلدارة العامــة 
لإلشــراف الرتبــوي، 1439( الــي أظهــرت ضعًفــا كبــريًا يف مهــارات 
اللغــة لــدى التالميــذ، ويــرى الباحــث أنَّ ســبب هــذا الضعــف قــد 
يرجــع إىل انعــدام الدافعيــة لــدى التالميــذ يف تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة 
لــدى التالميــذ ممــا ولَّــد لديهــم الضعــف يف اكتســاب مهــارات اللغــة 
العربيــة، وهــذا مــا أكدتــه حلقــة النقــاش الــي أقامهــا قســم املناهــج 
وطــرق التدريــس جبامعــة أم القــرى )1437( وكانــت بعنــوان »اللغــة 

العربيــة يف التعليــم العام...الواقــع واملأمــول«.
وتتفــق الكثــري مــن األدبيــات الرتبويــة علــى أن الدافعيــة   
عامــل مهــم يف حــدوث عمليــة التعلــم، إذ إنَــه البــد مــن شــرط توفــر 
احلــد األدىن منهــا لــدى املتعلــم حــى حتــدث عمليــة التعلــم لديــه، فقــد 
ــد Shin )2008( علــى أَن الكثــري مــن الدراســات الــي اهتمــت  أكَّ
ابستقصاء العوامل املؤثرة يف التعلم لدى املتعلمن تتفق على نتيجة 

مفادهــا أن الدافعيــة شــرط حلــدوث التعلــم.
عــن  نقــاًل   )2018( نوفــل  أشــار  ذاتــه  الســياق  ويف   
عالونة )2006( إىل أنه من خالل مراجعاته للبحوث والدراسات 
الطلبــة ذوي  بــن  فروقًــا  هنــاك  ان  للتعلــم  ابلدافعيــة  العالقــة  ذات 
بينــت  املنخفضــة؛ حيــث  الدافعيــة  املرتفعــة والطلبــة ذوي  الدافعيــة 
نتائــج البحــوث والدراســات أن الطلبــة ذوي الدافعيــة املرتفعــة هــم 
الرتقيــات  التقــدم يف  ويواصلــون  املدرســية،  احليــاة  جناًحــا يف  أكثــر 
الدافعيــة  ذوي  مــن  أكثــر  أعماهلــم  وإدارة  املختلفــة،  وظائفهــم  يف 
املنخفضــة، إضافــة إىل أن الطلبــة ذوي الدافعيــة املرتفعــة مييلــون إىل 
اختيــار مهمــات متوســطة الصعوبــة تتضمــن حتــداًي، فيمــا مييــل الطلبــة 
ذوي الدافعيــة املنخفضــة  اىل اختيــار مهمــات ســهلة جــًدا نتيجــة 
تــدين دافعيتهــم حنــو التعلــم، ويتجنبــون اإلقبــال علــى املهمــات الصعبــة 

للفشــل. جتنبًــا 
الــذي  املتعلــم  أنَّ  علــى   )2004( Hancook ويؤكــد   
وتطبيــق  فهــم  علــى  قدرتــه  وتزيــد  أداؤه  يتحسَّــن  الدافعيــة  ميتلــك 
 )Keller( الرتبــوي كيلــر  قــام  ولذلــك  يكتســبها.  الــي  املعــارف 
بتصميــم منوذجــه التحفيــزي )ARCS( مركــزًا علــى تعزيــز الدافعيــة 
لــدى املتعلمــن، فقــد أشــار )محيــض، 2018: 102( إىل أن كيلــر 
بــدأ بتطويــر افــكاره حــول النمــوذج التحفيــزي قبــل حــوايل 30 عاًمــا 

حيــث بــدأ بنمــوذج أويل ســنة )1979( مث طــوَّره ســنة )1983(، 
ويقــوم اإلطــار الفلســفي لنمــوذج كيلــر علــى الفلســفة البنائيــة الــي 
بنفســه  معرفتــه  ويبــي  املعــى،  عــن  يبحــث  املتعلــم  أن  علــى  تؤكــد 
ويرتــب األحــداث حــى مــع غيــاب املعلومــات الكاملــة، ويعتمــد علــى 
معرفتــه الســابقة ليتعلــم، كمــا أنَّــه يقــوم بتلبيــة احتياجــات املتعلمــن، 
ويراعــي الفــروق الفرديــة بينهــم، ويرتكــز علــى توفــري ســياق اجتماعــي 
تعليمــي آمــن، يشــجع علــى التواصــل والتفاعــل بينهــم، فالتدريــس 
الطلبــة  بــن املعلــم والطلبــة، وبــن  تبــادل اخلــربات  عمليــة تتضمــن 
أنفســهم، أمــا التقــومي فيتــم يف ســياق عمليــة التعلــم علــى اعتبــار أنَّــه 
نشــاط منعزل، حيث يشــارك الطلبة يف تقومي أداءاهتم وأداء بعضهم 

البعــض.
أربعــة  مــن  التحفيــزي  للتصميــم  منــوذج كيلــر  ويتكــون   
أبعــاد متثــل جمموعــة املعايــري الالزمــة لتحفيــز الشــخص بشــكل كامــل، 
فاالنتبــاه )Attention( يقــوم علــى جــذب املعلــم أو املصمــم النتبــاه 
الطالــب للمــادة الدراســية املتعلمــة، واالســتمرارية يف ذلــك، والصلــة 
)Relevance( الــي تتكــون مــن خــالل تشــكيل قناعــات لــدى 
الطالــب بقيمــة املــادة الدراســية املتعلمــة، والفائــدة الــي جينيهــا مــن 
الطالــب  توقــع  مبــدى  وترتبــط   )Confidence( والثقــة  ورائهــا، 
متنــاول  يف  جناحــه  أبن  وإميانــه  يدرســها،  الــي  املــادة  يف  لنجاحــه 
االســتمرار  يف  ابلرغبــة   )Satisfaction( الرضــا  ويتعلــق  يديــه، 
 Akcaoglu,( ابلتعلــم، ومبــدى رضــا الطالــب عــن نتيجــة تعلمــه

.)2014
التحفيــزي  للتصميــم  منــوذج كيلــر  يتبــن أبن  ممــا ســبق   
أببعــاده األربعــة يعــد منوذًجــا مقرتًحــا يف التدريــس يف بيئــات التعلــم 
اإللكرتونيــة، ولذلــك توجهــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى فاعليــة 
تنميــة  )ARCS( يف  منــوذج كيلــر  علــى  قائــم  إلكــرتوين  برانمــج 
الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة لــدى تالميــذ الصــف الســادس 

االبتدائــي.
 مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس   
يل: لتــا ا

مــا فاعليــة برانمــج إلكــرتوين قائــم علــى منــوذج كيلــر   
)ARCS( يف تنميــة الدافعيــة حنــو مــادة لغــيت اجلميلــة لــدى 

االبتدائــي؟   الســادس  الصــف  تاميــذ 
فروض الدراسة:

عنــد مســتوى داللــة . 1 فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 
التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )α0.05(
والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج 
حمــور  )ARCS(يف  منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين 

الســادس االبتدائــي. الصــف  لــدى تالميــذ  االنتبــاه 
عنــد مســتوى داللــة . 2 فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 

التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )α0.05(
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والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج 
اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور 

الصلــة لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي.
عنــد مســتوى داللــة . 3 فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 

التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )α0.05(
والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج 
اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور الثقــة 

لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي.
عنــد مســتوى داللــة . 4 فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 

التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )α0.05(
والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج 
اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور 

الرضــا لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي.
عنــد مســتوى داللــة . 5 فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 

التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن   )α0.05(
والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج 
حمــاور  يف   )ARCS( منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين 

االبتدائــي. الســادس  الصــف  لــدى تالميــذ  املقيــاس ككل 
هدف الدراسة:

هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق اآليت:  
التعــرَّف علــى فاعليــة برانمــج إلكــرتوين قائــم علــى منــوذج   
كيلــر )ARCS( يف تنميــة الدافعيــة حنــو مــادة لغــي اجلميلــة لــدى 

االبتدائــي.   الســادس  الصــف  تالميــذ 
أمهية الدراسة:

     حتــددت أمهيــة الدراســة يف ضــوء مــا أســفرت عنــه مــن نتائــج يف 
النقــاط التاليــة:

مواكبــة االجتاهــات احلديثــة يف التعليــم، والــي تنــادي بضــرورة . 1
لربانمــج  حتقيًقــا  التعليــم  يف  احلديثــة  التقنيــات  مــن  اإلفــادة 
التحــول الرقمــي الــي تشــهده اململكــة العربيــة الســعودية وفــق 

.2030 رؤيــة 
تســعى هذه الدراســة إىل تقدمي برانمج إلكرتوين حمفز ومشــوق . 2

لدعــم تعليــم مــادة لغــي اجلميلــة لطــالب املرحلــة االبتدائية.
قــد تلفــت هــذه الدراســة أنظــار القائمــن علــى ختطيــط املناهــج . 3

إىل أمهيــة االســتفادة مــن منــوذج كيلــر )ARCS( يف بنــاء 
املــواد التعليميــة املختلفــة، ومــادة لغــي بشــكل خــاص.

حدود الدراسة:
التزمت الدارسة احلدود التالية:  

طبقت يف الفصل الدراسي األول من العام 1440.. 1
طبقــت علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي . 2

يف مدينــة حائــل التابعــة إلدارة التعليــم مبنطقــة حائــل؛ وقــد مت 
اختيــار الصــف الســادس االبتدائــي نظــرًا ألنــه ميثــل هنايــة مرحلــة 
أتسيســية يفــرتض أن يكــون الطالــب فيهــا قــد أتقــن مهــارات 

اللغــة العربيــة قبــل االنتقــال إىل املرحلــة املتوســطة.
مصطلحات الدراسة:

الفاعليــة: يعــرَّف شــحاته والنجــار )2003( الفاعليــة أبهنــا . 1
التجريبيــة  املعاجلــة  حتدثــه  أن  ميكــن  الــذي  األثــر  »مــدى 
بوصفهــا متغــريًا مســتقل يف أحــد املتغــريات التابعــة، وتظهــر يف 
مقــدار ونــوع التعلــم الــذي حتقــق مــن خــالل املواقــف التعليميــة 

داخــل الصــف وخارجــه« )23(.
ويعرفهــا الباحــث إجرائيًــا يف هــذا البحــث أبهنــا: الدرجــة   
املكتســبة لــدى عينــة الدراســة نتيجــة اســتخدام الربانمــج اإللكــرتوين 
لــدى  الدافعيــة  تنميــة  )ARCS(يف  منــوذج كيلــر  علــى  القائــم 

االبتدائــي. الســادس  الصــف  تالميــذ 
الذاتيــة، . 2 والكفــاءة  الثقــة  مــن  داخليــة  حالــة  هــي  الدافعيــة: 

تدفــع املتعلــم لقبــول التحــدي واملنافســة، مــن أجــل الوصــول 
إىل اهلــدف وهــو مســتمتًعا بذلــك، وميكــن قياســها ابلدرجــة 
الــي حيققهــا التلميــذ علــى مقيــاس الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة 
لغــي بعــد اســتخدام الربانمــج اإللكــرتوين القائــم منــوذج كيلــر 

.)ARCS(
 الدراسات السابقة:

بعــد الرجــوع إىل عــدة مصــادر هبــدف احلصــول علــى   
الباحــث  الحــظ  احلــايل  البحــث  مبوضــوع  صلــة  ذات  دراســات 
تطبيــق  فاعليــة  تناولــت  الــي  العربيــة  البحــوث  يف  نــدرة  هنــاك  أنَّ 
منــوذج كيلــر يف حتقيــق الدافعيــة لــدى التالميــذ، وفيمــا يلــي عــرض 
للدراســات الــي مت التوصــل هلــا مرتبــة مــن األقــدم حــى األحــدث:  
أجــرى Gabriielle )2003( دراســة هدفــت إىل   
حماولــة التأثــري بشــكل إجيــايب يف التحفيــز واألداء والتعلــم املوجــه ذاتيًــا 
لطلبــة املرحلــة اجلامعيــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، كمــا هدفت 
االســرتاتيجيات  هــذه  لتقــدمي  احلديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  إىل 
التعليميــة كمحتــوى تكميلــي للمــادة التعليميــة، وقــد تكونــت عينــة 
جمموعــات  عــدة  إىل  تقســميهم  مت  طالبًــا،   )784( مــن  الدراســة 
ضابطــة وجتريبيــة، اســتخدم الباحــث منــوذج كيلــر يف تطويــر املــادة 
التعليميــة الــي مت تلقيهــا عــرب عــدَّة وســائل تكنولوجيــة مــن خــالل 
النتائــج  أظهــرت  وحتليلهــا  البيــاانت  مجــع  وبعــد  اإلنرتنــت،  شــبكة 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصــاحل اجملموعــات التجريبيــة الــي 
اســتخدمت املــادة املطــورة وفــق منــوذج كيلــر يف كل مــن الدافعيــة، 

الــذايت. التعلــم  إىل  والنزعــة  األكادميــي،  واألداء 
 )2010( Colakoglu	&	Akdemir كمــا أجــرى  
دراســة ملقارنــة أثــر منــوذج كيلــر يف األبعــاد األربعــة اخلاصــة ابلنمــوذج، 
وطبقــت  والرضــا(  والثقــة،  والصلــة،  )االنتبــاه،  ابلدافعيــة  واملرتبطــة 
الدراسة على طلبة يدرسون عرب مسار تكنولوجي  أبسلوب التعليم 
املتمــازج، حيــث مت اختيــار مخســن طالبًــا مت تقســيمهم ابلتســاوي 
إىل جمموعتــن جتريبيــة يدرســون مســاقًا مصمًمــا وفــق منــوذج كيلــر، 
وضابطــة يدرســون مســاقًا مصمًمــا وفــق التصميــم االعتيــادي، وبعــد 
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مجــع البيــاانت وحتليليهــا أظهــرت النتائــج أن تصميــم الــدروس وفــق 
النمــوذج  أببعــاد  املرتبطــة  الدافعيــة  زايدة  علــى  عمــل  منــوذج كيلــر 

األربــع، ممــا ســاهم يف تعلــم الطلبــة بشــكل أفضــل.
التعــرف  إىل  كمــا هدفــت دراســة ســكران )2010(   
علــى مســتوى تقييــم طــالب اجلامعــة لتأثــري مكــوانت منــوذج كيلــر 
علــى اهتمامهــم وجهدهــم، وحتديــد أكثــر هــذه املكــوانت ارتباطًــا 
ابجلهــد أو االهتمــام لــدى طلبــة وطالبــات اجلامعــة، وقــد مت تطبيــق 
الدراســة علــى عينــة مــن طلبــة وطالبــات جامعــة امللــك خالــد عددهــا 
للبحــث  أداتــن  الباحــث  اســتخدم  وقــد  وطالبــة،  طالبًــا   )277(
مهــا: مقيــاس تقييــم الطــالب لالســرتاتيجيات الدافعيــة يف التصميــم 
)الداخليــة/ الدافعيــة  ومقيــاس  منــوذج كيلــر،  ضــوء  يف  التعليمــي 

اخلارجيــة( وقــد أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن تقييــم كال مــن الطــالب والطالبــات لتأثــري مكــوانت منــوذج كيلــر 

الطالبــات. لصــاحل  الفــروق  للتعلــم وكانــت  دافعيتهــم  علــى 
 Thaer & Thaer دراســة  ســعت  األردن  ويف   
)2016( إىل التعــرف علــى أثــر منــوذج كيلــر يف دافعيــة اإلجنــاز، 
الصــف  طلبــة  مــن  عينــة  علــى  طبقــت  وقــد  األكادميــي،  واإلجنــاز 
إىل  توزيعهــم  مت  طالبًــا   )113( مــن  تكونــت  األردن  يف  العاشــر 
ابســتخدام  درســوا  طالبًــا   )50( مــن  تكونــت  جتريبيــة  جمموعتــن 
منــوذج كيلــر، وضابطــة تكونــت مــن )63( طالبًــا درســوا ابلطريقــة 
النتائــج وجــود  البيــاانت وحتليلهــا أظهــرت  االعتياديــة، وبعــد مجــع 
منــوذج كيلــر.  الــي درســت ابســتخدام  اجملموعــة  لصــاحل  فــروق يف 
وقد أجرى كل من kecik	&	Kurt )2017( دراســة   
هدفــت إىل التعــرف علــى أثــر منــوذج كيلــر يف حتفيــز الدافعيــة لتعلــم 
اإلســرتاتيجيات  مــن  توظيــف جمموعــة  مت  حيــث  اإلجنليزيــة،  اللغــة 
التعلميــة املســتندة إىل منــوذج كيلــر يف اخلطــط الدراســية  التعليميــة 
الــي اســتمر تطبيقهــا ملــدة عشــر ســنوات، وقــد أتلفــت عينــة الدراســة 
مــن )30( طالبًــا مت تقســيمهم إىل جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة، وقــد 
أظهــرت النتائــج أن منــوذج كيلــر كان لــه أتثــري إجيــايب علــى حتفيــز تعلــم 

اللغــة اإلجنليزيــة مــن خــالل مكوانتــه األربعــة. 
ويف الســعودية أجــرى نوفــل )2018( دراســة هدفــت   
إىل التعــرف علــى فاعليــة برانمــج إرشــادي مســتند إىل منــوذج كيلــر 
يف تنميــة الدافعيــة لــدى عينــة مــن طلبــة الصــف الثالــث املتوســط 
قوامهــا )63( طالبًــا، مت تقســيمهم إىل جمموعتــن جمموعــة جتريبيــة 
وعددهــم )28( خضعــوا للربانمــج اإلرشــادي املســتند علــى منــوذج 
كيلــر، وجمموعــة ضابطــة وعددهــم )35( طالبًــا مل تتلــق أي تدريــب، 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة  الدراســة وجــود  نتائــج  أظهــرت  وقــد 

التجريبيــة. اجملموعــة  لصــاحل  اإلرشــادي  الربانمــج  لتطبيــق  تعــزى 
إجراءات الدراسة:

أواًل: منهــج الدراســة: لتحقيــق هــدف الدراســة املتمثــل يف التعــرف 
 )ARCS( علــى فاعليــة برانمــج إلكــرتوين قائــم علــى منــوذج كيلــر
الصــف  لــدى تالميــذ  لغــي اجلميلــة  مــادة  الدافعيــة حنــو  تنميــة  يف 

الســادس االبتدائــي اســتخدم الباحــث املنهــج التجريــي -التصميــم 
شــبه التجريــي –مــن خــالل تطبيــق الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى 
منــوذج كيلــر )ARCS( الختبــار فــروض البحــث، ومــا يتطلــب ذلــك 

مــن ضبــط تكافــؤ العينــة والقياســات القبليــة والبعديــة.
ــا: جمتمــع الدراســة وعينتهــا: يتمثــل جمتمــع الدراســة احلاليــة يف  اثنًي
مجيــع تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي الــذي يدرســون مبــدارس 
التعليم العام مبدنية حائل للفصل الدراسي األول من العام 1440ـ

وقــد اقتصــرت عينــة الدراســة علــى )58( تلميــًذا؛ حيــث   
مت اختيــار فصــل الصــف الســادس االبتدائــي يف مدرســة اإلمــام أمحــد 
بــن حنبــل ليمثَّــل اجملموعــة التجريبيــة وعــدد تالميــذه )28( تلميــًذا، 
أيب  بــن  علــي  مبدرســة  االبتدائــي  الســادس  فصــل  اختيــار  مت  فيمــا 
تالميــذه  وعــدد  الضابطــة  اجملموعــة  ليمثَـّـل  عــن  رضــي هللا  طالــب 

تلميــًذا.  )30(
اثلثًــا: أدوات ومــواد الدراســة: لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة 
عــن أســئلتها اعــدَّ الباحــث الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج 
كيلــر للتصميــم التحفيــزي )ARCS(، كمــا أعــدَّ مقياًســا لقيــاس 
الدافعيــة لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي حنــو تعلــم مــادة 

لغــي اجلميلــة:
.)ARCS( أ. الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر

القائــم علــى منــوذج كيلــر  بنــاء الربانمــج اإللكــرتوين  مت   
كالتــايل: هــي  مراحــل  ثــالث  عــرب  وذلــك   )ARCS(

أواًل: مرحلــة التحليــل: اشــتملت هــذه املرحلــة علــى عــدة خطــوات 
هــي:

حتديــد اهلــدف العــام للربانمــج: حــدد الباحــث اهلــدف العــام . 1
الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  الدافعيــة  بتنميــة  للربانمــج 

لغــي اجلميلــة. مــادة  تعلــم  االبتدائــي حنــو 
حتديــد األهــداف التعليميــة اخلاصــة ابلربانمــج: قــام الباحــث . 2

اخلاصــة  األهــداف  يف  وتتمثــل  الربانمــج،  أهــداف  بتحديــد 
للصــف  اجلميلــة  لغــي  مــادة  مــن  والثانيــة  األوىل  ابلوحدتــن 

االبتدائــي. الســادس 
بتحديــد . 3 الباحــث  قــام  للربانمــج:  التعليمــي  احملتــوى  حتديــد 

حمتــوى الربانمــج، ويتمثــل ابحملتــوى اخلــاص ابلوحدتــن األوىل 
والثانيــة مــن مــادة لغــي اجلميلــة للصــف الســادس االبتدائــي.

ــم التعليمــي: مت اختيــار منــوذج كيلــر  ــار التصمي ــا: مرحلــة اختي اثنًي
)ARCS( ويعــود اختيــار الباحــث هلــذا النمــوذج؛ ألنَّــه هــو النمــوذج 
املســتهدف قيــاس فاعليتــه يف هــذا البحــث يف تنميــة الدافعيــة لــدى 

تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة.
 اثلثــاً: مرحلــة إعــداد الرانمــج وتقوميــه: بعــد انتهــاء الباحــث مــن 
 )ARCS( تصميــم الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر

يلــي: مبــا  قــام 
1. إضافــة احملتــوى التعليمــي داخــل الربانمــج: حيــث قــام الباحــث 
إبدخــال احملتــوى التعليمــي للوحدتــن األوىل والثانيــة مــن كتــاب لغــي 



فاعلية برنامج إلكتروني قائم على نموذج كيلر )ARCS( في تنمية 
د. علي بن عيسى الشمري  الدافعية نحو مادة لغتي الجميلة  لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي
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قيمة معامل ألفاكرونباخ  عدد الفقرات   احملاور

0.6780 12 حمور االنتباه

0.6840 9 حمور الصلة

2. إعــداد دليــل املســتخدم )املعلَّــم/ التلميــذ( للربانمــج: قــام الباحــث 
التلميــذ(  )املعلــم/  الربانمــج  إرشــادي ملســتخدم  دليــل  إبعــداد 
يعينــه يف اســتخدام الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر 

.)ARCS(
3.تقومي الربانمج: تضمنَّت مرحلة تقومي الربانمج إجراءات الصدق 
والثبــات للربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر للتصميــم 
الربانمــج  عــرض  خــالل  مــن  وذلــك   )ARCS( التحفيــزي 
الربانمــج  حــول  رأيهــم  وأخــذ  احملكمــن  مــن  جمموعــة  علــى 
اإللكــرتوين للوصــول إىل صــدق الربانمــج اإللكــرتوين، ابإلضافــة 
قبــل إجــراءاه  إىل إجــراء جتريــب اســتطالعي مصغَّــر للربانمــج 
املســتهدفة  للعينــة  مماثلــة  عينــه  علــى  األساســي  التجريــب  يف 
اإللكــرتوين  الربانمــج  ثبــات  مــن  التحقــق  بغــرض  ابلربانمــج؛ 
والتأكــد مــن صالحيتــه للتطبيــق، كمــا تضمنــت مرحلــة تقــومي 
الربانمــج تضمــن عمليــات التقــومي )القبلــي والتكويــي واخلتامــي( 

يف كل درس مــن دروس الربانمــج اإللكــرتوين.
ب. مقياس الدافعية: مرَّ إعداد هذا املقياس ابخلطوات التالية:

  أواًل: حتديد اهلدف من املقياس: هدف املقياس إىل قياس دافعية 
التالميــذ حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة كناتــج تعلــم بعــد اســتخدام 

.)ARCS( الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر
املبدئيــة  الصــورة  املقيــاس يف صورتــه األوليــة: إلعــداد     اثنيًــا: 

التاليــة: ابإلجــراءات  الباحــث  قــام  للمقيــاس 
أ- حتديــد أبعــاد املقيــاس: بعــد مراجعــة األدب الرتبــوي ذي العالقــة 
يف هــذه الدراســة، مت حتديــد أبعــاد املقيــاس أبربعــة ابعــاد رئيســة، 

متثلــت ابلتــايل:
- االنتبــاه: يقيــس هــذا البعــد تفضيــل املتعلــم للمــادة الدراســية الــي 
البعــد  هــذا  ويتضمــن  ذلــك،  واالســتمرارية يف  انتبــاه،  جتــذب 

فقــرة.  )12(
- الصلــة: يقيــس هــذا البعــد تفضيــل املتعلــم للمــادة الدراســية الــي 
تشــكل لديــه قناعــات بقيمــة املــادة الدراســية املتعلمــة، والفائــدة 

الــي جينيهــا مــن ورائهــا، ويتضمــن هــذا البعــد )9( فقــره.
- الثقــة: يقيــس هــذا البعــد تفضيــل املتعلــم للمــادة الدراســية الــي 
جتعلــه يؤمــن أبن جناحــه يف متنــاول يديــه، ومــدى توقعــه لذلــك، 

ويتضمــن هــذا البعــد )9( فقــره.
- الرضــا: يقيــس هــذا البعــد تفضيــل املتعلــم للمــادة الدراســية الــي 
حتقــق الرغبــة ابالســتمرار ابلتعلــم، وحتقــق لــه الرضــا عــن نتيجــة 

تعلمــه، ويتضمــن هــذا البعــد )6( فقــره.
ب. كيفية احلصول على بنود املقياس:

    بعــد مراجعــة الباحــث العديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة 

الــي اهتمــت ببنــاء مقاييــس الدافعيــة بشــكل عــام، والدافعيــة حنــو 
تعلــم اللغــة العربيــة بشــكل خــاص ومنهــا علــى ســبيل املثــال )غــواص، 
2009؛ عبــود، 2016؛ ذاكــر، 2016؛ الغامــدي، 2017(.

ج. صياغة تعليمات املقياس:
    مت صياغــة تعليمــات املقيــاس مبــا يتناســب مــع تالميــذ الصــف 
الســادس االبتدائــي، ومبــا حيقــق الدقــة والوضــوح يف صياغتهــا، وقــد 

تضمنــت التــايل:
  * كتابة البينات اخلاصة بكل تلميذ.

  * توضيح اهلدف من املقياس.
  * وصف موجز للمقياس وعدد عباراته.

  * طريقــة اإلجابــة بوضــع عالمــة )√( أمــام كل عبــارة يف إحــدى 
اخلــاانت اخلمــس.

  * التنبيه ابإلجابة عن مجيع العبارات دون ترك أية عبارة.
د. تقدير درجات املقياس:

مت اتباع تقدير درجات املقياس تبًعا لنموذج» ليكرت«   
اخلماســي )تنطبــق علــي متاًمــا- تنطبــق علــي بدرجــة كبــرية- تنطبــق 
تنطبــق  قليلــة – ال  تنطبــق علــي بدرجــة  علــي بدرجــة متوســطة– 
علــي( حبيــث تكــون أوزان الدرجــات )1-2-3-4-5(، وتكــون 
الدرجــة الكليــة للتلميــذ هــي جممــوع الدرجــة املعطــاة علــى كل بنــد 

بنــود املقيــاس. مــن 
هـ. صدق املقياس:

مــن  تكــون  األوليــة  صورتــه  يف  املقيــاس  صياغــة  بعــد   
)36( عبــارة، مت عرضــه علــى جمموعــه مــن أســاتذة علــم النفــس، 
وأســاتذة مناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة هبــدف تعــرف آرائهــم 

حــول:
الصــف  لتالميــذ  ومالئمتهــا  املقيــاس،  تعليمــات  وضــوح  مــدى   *

االبتدائــي. الســادس 
* مــدى مناســبة عبــارات املقيــاس ملســتوى تالميــذ الصــف الســادس 

االبتدائــي.
* دقة الصياغة العلمية واللغوية للعبارة.

* مدى مالئمة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه.
إجــراء  مت  فقــد  احملكمــن  الســادة  آراء  علــى  وبنــاء   
للتطبيــق. صاحلُــا  املقيــاس  أصبــح  حــى  التعديــالت 

و. ثبــات املقيــاس: مت التحقــق مــن مقــدار الثبــات ألبعــاد املقيــاس، 
عــرب  )ألفاكرونبــاخ(  االرتبــاط  معامــل  ابســتخدام  واملقيــاس كامــال 
املقيــاس،  ثبــات  مــن  للتأكــد  Spss؛  لربانمــج  اإلحصائيــة  احلزمــة 

واجلــدول التــايل يوضــح ذلــك:  

جدول رقم )1(
 يبني قيمة معامل )ألفاكروابخ



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  9293 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

قيمة معامل ألفاكرونباخ  عدد الفقرات   احملاور

0.647 9 حمور الثقة

0.7000 6 حمور الرضا

0.706 36 احملاور ككل

اتبع - جدول رقم )1(
 يبني قيمة معامل )ألفاكروابخ

العددأرقام العباراتاألبعاد

212 – 8 – 11 – 12- 15 – 17 – 20 – 22 – 24 – 28 – 29 – 31 االنتباه

69  – 9 -  10  – 16 – 18 – 23 – 26 -30 - 33الصلة

19 – 3 – 4 – 7 – 13 – 19 – 25 – 34 – 35 الثقة 

56 - 14 – 21 – 27 – 31 - 32الرضا

36اجملموع

العدداملدرسةاجملموعة
28اإلمام أمحد بن حنبل االبتدائيةاجملموعة التجريبية

30علي بن ايب طالب االبتدائيةاجملموعة الضابطة
58اجملموع

ويتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أن قيمــة معامــل الثبــات   
لفقرات املقياس يف حمور االنتباه بلغت )0.687( ويف حمور الصلة 
بلغــت )0.684( ويف حمــور الثقــة بلغــت )0.647(، ويف حمــور 
الرضا بلغت )0.700( ويف احملاور ككل بلغت )0.708(، وهو 

مســتوى جيــد مــن الثبــات. 

ز. املقياس يف صورته النهائية:
عبــارة   )36( مــن  النهائيــة  املقيــاس يف صورتــه  تكــون   
موزعــة علــى أربعــة أبعــاد تقيــس الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة 
لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، واجلــدول التــايل يوضــح 

املقيــاس: عبــارات  توزيــع 
جدول رقم )2(

يوضح توزيع عبارات املقياس على أبعاده األربعة

اثلثاً: إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية
بعــد أن أهنــى الباحــث الدراســة النظريــة للبحــث، وبعــد   
البحــث  بتطبيــق  قــام  وحتكيمهــا،  ومــواده  البحــث،  أدوات  إهنائــه 

اآليت: وفــق  امليــداين  التطبيــق  ســار  وقــد  ميدانيًــا، 
العنقوديــة،  العشــوائية  ابلطريقــة  الدراســة  عينــة  أفــراد  اختيــار   .1
حيــث  عشــوائًيا؛  والضابطــة  التجريبيــة  اجملموعــة  واختيــار 
املوافــق  يــوم األثنــن  التعليــم مبنطقــة حائــل  الباحــث إدارة  زار 
تســلَّم إحصائيــة  )21/1/1440(، ومــن قســم االختبــارات 
وعــدد  فصوهلــا،  وعــدد  حائــل،  مبدينــة  االبتدائيــة  للمــدارس 
التالميــذ يف كل فصــل منهــا، ويف ضوئهــا اختــار الباحــث العينــة 
عشــوائًيا بواســطة القرعــة، وُعينــت اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة 
يف ضوء القرعة، ووحدهتا الفصل، لتتكون تبًعا لذلك اجملموعة 
الضابطــة بتالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي اببتدائيــة علــي بــن 
أيب طالــب رضــي هللا عنــه، واجملموعــة التجريبيــة مــن بتالميــذ 

الصــف الســادس االبتدائــي اببتدائيــة اإلمــام أمحــد بــن حنبــل .
2. زايرة الباحــث للمــدارس الــي اختــريت لتطبــق فيهــا التجربــة-

مدرســة اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة - يف يــوم الثــالاثء املوافــق 
ومعلمــي  املــدارس  مديــري  مــع  للتنســيق  )22/1/1440(؛ 
يريــد  الــي  واآلليــات  البحــث  أهــداف  حــول  العربيــة  اللغــة 
الباحــث تنفيذهــا، وإعــداد اجلــدول املدرســي، وتنفيــذ التجربــة، 

البحــث. أدوات  وتطبيــق 
عينــة البحــث: تكونــت عينــة البحــث مــن )58( تلميــًذا مــن   .3
تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي التابعــن للمــدارس االبتدائيــة 
األوىل  جمموعتــن:  يف  توزعــوا  حائــل-  -مبنطقــة  احلكوميــة 
اجملموعة التجريبية )28( تلميًذا ويدرســون ابســتخدام الربانمج 
والثانيــة   ،)ARCS( منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين 
اجملموعــة الضابطــة )30( تلميــًذا ويدرســون ابســتخدام الطريقــة 

املعتــادة، واجلــدول )3( يوضــح عينــة البحــث ومدارســهم:

جدول رقم )3(
توزيع عينة البحث من تاميذ الصف السادس االبتدائي



فاعلية برنامج إلكتروني قائم على نموذج كيلر )ARCS( في تنمية 
د. علي بن عيسى الشمري  الدافعية نحو مادة لغتي الجميلة  لدى تاميذ الصف السادس االبتدائي
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مستوى الداللة لقيمة)ت(درجة احلريةقيمة  )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعة

2843.1077.0571التجريبية
0.22356*0.825

3042.7006.873الضابطة

4.التدريــس جملموعــي البحــث )التجريبيــة والضابطــة(: مت تدريــس 
القائــم  اإللكــرتوين  الربانمــج  ابســتخدام  التجريبيــة  اجملموعــة 
علــى منــوذج كيلــر )ARCS(، حيــث عقــد الباحــث عــدة 
لقــاءات مــع معلــم اللغــة العربيــة قبــل تدريــس تالميــذ اجملموعــة 
الفــرتة                  يف  وذلــك  اإللكــرتوين،  الربانمــج  ابســتخدام  التجريبيــة 
27-1440/1/28؛ وحبكــم قلــة خــربة معلــم اللغــة العربيــة يف 
مهــارات احلاســب االيل، وعــدم االجــادة الكافيــة يف اســتخدامه 
والــذي يُعتمــد عليــه كليًــا يف تنفيــذ الربانمــج اإللكــرتوين، وألن 
تدريــب املعلــم علــى اســتخدام احلاســب االيل ووصلــوه اىل حــد 
مقبــول مــن اإلتقــان اجليــد لتنفيــذ الربانمــج اإللكــرتوين ابلشــكل 
األمثــل يســتغرق وقًتــا طويــاًل  ممــا يؤخــر الوقــت اجملــدول لتطبيــق 
الباحــث  يتــوىل  أن  علــى  االتفــاق  مت  اإللكــرتوين؛  الربانمــج  
بنفســه اإلشــراف علــى تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة الــي ســتدرس 
كيلــر  منــوذج  علــى  القائــم  اإللكــرتوين  الربانمــج  ابســتخدام 
)ARCS)، بينمــا يتــم تدريــس اجملموعــة الضابطــة  ابلطريقــة 
املعتــادة مــن قبــل معلــم اللغــة العربيــة دون تدَّخــل أي معاجلــة 

جتريبيــة.
5. اخلطــة الزمنيــة لتطبيــق التجربــة: مت إجــراء جتربــة البحــث احلــايل 
قــام  21/3/1440؛ حيــث  إىل   23/1/1440 الفــرتة  يف 
الباحــث ابلتدريــس ملــدة ثالثــة أايم ابألســبوع، وقــد اســتغرقت 

املــدة الزمنيــة للتطبيــق )8( أســابيع تقريبــا.
والضابطــة،  التجريبيــة  اجملموعتــن  تدريــس  مــن  االنتهــاء  بعــد   .6
اجلميلــة  لغــي  مــادة  تعلــم  حنــو  الدافعيــة  مقيــاس  تطبيــق  مت 
يــوم األحــد 24/3/1440 هبــدف  البحــث  علــى جمموعــي 
التعــرَّف علــى فاعليــة الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج 
الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة لغــي  كيلــر )ARCS( يف تنميــة 
وبعــد  االبتدائــي،  الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  اجلميلــة 
البيــاانت  برصــد  الباحــث  قــام  املقيــاس  تطبيــق  مــن  االنتهــاء 
ومعاجلتهــا إحصائيًــا ابســتخدام برانمــج احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم 
االجتماعيــة )Spss( الســتخالص نتائــج البحــث للتحقــق مــن 

فروضــه. صحــة 

رابعًا: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف هذه الدراسة
للتعــرَّف  وذلــك   Alpha	Cronbach ألفــا كرونبــاخ  معامــل   .1
علــى قيمــة ثبــات مقيــاس الدافعيــة حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة.

2. املتوســط احلســايب)م( Arithmetic mean وذلــك للمقارنــة 
بــن درجــات جمموعــي البحــث يف مقيــاس الدافعيــة حنــو تعلــم 

مــادة لغــي اجلميلــة بعــد تطبيــق التجربــة.
وذلــك   Standard Deviation املعيــاري  االحنــراف   .3
درجــات  بــن  املوجــود  التشــتت  أو  التبايــن  مــدى  للتعــرف 
جمموعــي البحــث، وتعتمــد عليــه كثــري مــن اإلحصــاءات مثــل 

األخــرى. االختبــارات  مــن  وغــريه  اختبــار)ت( 
 Independent	Samples 4. اختبــار )ت( للعينتــن املســتقلتن
T-test وذلــك لتحديــد داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف مقيــاس الدافعيــة حنــو تعلــم 

مــادة لغــي اجلميلــة بعــد تطبيــق التجربــة.
نتائج الدراسة عرضها وتفسراهتا ومناقشتها: 

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل فاعلية برانمج إلكرتوين   
قائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف تنميــة الدافعيــة حنــو مــادة 
الســادس االبتدائــي، وســوف  الصــف  لــدى تالميــذ  لغــي اجلميلــة 
الدراســة  إليهــا  توصلــت  الــي  النتائــج  يلــي  فيمــا  الباحــث  يوضــح 

فرضياهتــا: تسلســل  حبســب  مفصَّــل  بشــكل 
نتائج اختبار الفرض األول:

نــص الفــرض األول علــى: »ال توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α0.05( بــن متوســطي درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
 )ARCS( خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر

االبتدائــي«. الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  االنتبــاه  حمــور  يف 
والختبــار هــذا الفــرض مت حســاب قيمــة )ت( للعينتــن   
جملموعــي   )Independent	 Sample	 T-	 test( املســتقلتن 
البحــث، إذ كانــت قيمــة اختبــار)ت( دالــة، كمــا يوضحهــا اجلــدول 

التــايل:

اجلدول )4(
قيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف دافعية التاميذ حنو التعلم من 

خال الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS( يف حمور االنتباه

يف  بلغــت  )ت(  قيمــة  أنَّ   )4( اجلــدول  مــن  يتضــح   
دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم 

 ،)528.0( االنتبــاه  حمــور  يف   )SCRA( منــوذج كيلــر  علــى 
وهــي قيمــة غــري دالــة إحصائيًــا؛ إذ هــي أكــرب مــن مســتوى الداللــة 
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)50.0α( ممــا يعــي أنَـّـه ال توجــد فــروق بــن متوســطي جمموعــي 
البحــث: التجريبيــة، والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو تعلــم مــادة 
لغــي اجلميلــة يف حمــور االنتبــاه، وابلتــايل قبــول الفــرض الصفــري األول 
الــذي نــصَّ علــى مــا يلــي: “ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى داللــة )50.0α( بــن متوســطي درجــات اجملموعتــن 
خــالل  مــن  التعلــم  حنــو  التالميــذ  دافعيــة  يف  والضابطــة  التجريبيــة 
الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )SCRA( يف حمــور 

االبتدائــي”. الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  االنتبــاه 

- نتائج اختبار الفرض الثاين:

نــص الفــرض الثــاين علــى: “ال توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )50.0α( بــن متوســطي درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
 )SCRA( خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر

االبتدائــي”. الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  الصلــة  حمــور  يف 
والختبــار هــذا الفــرض مت حســاب قيمــة )ت( للعينتــن   
 )tset  -T  elpmaS  tnednepednI( املســتقلتن 
جملموعــي البحــث، إذ كانــت قيمــة اختبــار)ت( دالــة، كمــا يوضحهــا 

التــايل: اجلــدول 

اجلدول )5(
قيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف دافعية التاميذ حنو التعلم من 

خال الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS( يف حمور الصلة

مستوى الداللة لقيمة )ت(درجة احلريةقيمة  )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعة

2875037.5.096التجريبية
7.21756*0.000 3027.1006.059الضابطة

يتضح من اجلدول )5( أنَّ قيمة )ت( بلغت يف دافعية   
التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى 
منــوذج كيلــر )ARCS)	في حمــور الصلــة )7.217(، وهــي قيمــة 
 ،)α0.05( غري دالة إحصائًيا؛ إذ هي أصغر من مســتوى الداللة
مما يعي أنَّه توجد فروق بن متوســطي جمموعي البحث: التجريبية، 
الربانمــج  خــالل  مــن  التعلــم  حنــو  التالميــذ  دافعيــة  يف  والضابطــة 
الصلــة  حمــور  )ARCS( يف  منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين 
لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وابلتــايل رفــض الفــرض الصفــري 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  يلــي: »ال  مــا  علــى  نــصَّ  الــذي  الثــاين 
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α0.05( بــن متوســطي درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف 

االبتدائــي«. الســادس  الصــف  لــدى تالميــذ  الصلــة  حمــور 
- نتائج اختبار الفرض الثالث:

نص الفرض الثالث على: »ال توجد فروق ذات داللة   
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α0.05( بــن متوســطي درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
 )ARCS( خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر

االبتدائــي«. الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  الثقــة  يف حمــور 
والختبــار هــذا الفــرض مت حســاب قيمــة )ت( للعينتــن   
جملموعــي   )Independent	 Sample	 T-	 test( املســتقلتن 
البحــث، إذ كانــت قيمــة اختبــار)ت( دالــة، كمــا يوضحهــا اجلــدول 

التــايل:

اجلدول )6(
قيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف دافعية التاميذ حنو التعلم من 

خال الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS(يف حمور الثقة

قيمةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعة

 )ت(

مستوى الداللةدرجة احلرية

لقيمة)ت(
2832.8924.976التجريبية

-0.29456*0.770
3033.2002.746الضابطة

يف  بلغــت  )ت(  قيمــة  أنَّ   )6( اجلــدول  مــن  يتضــح   

دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم 
علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور الثقــة )0.294-(، وهــي 
الداللــة  مســتوى  مــن  أكــرب  هــي  إذ  إحصائيًــا؛  دالــة  غــري  قيمــة 

)α0.05(، ممــا يعــي أنَّــه ال توجــد فــروق بــن متوســطي جمموعــي 
البحــث: التجريبيــة، والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف 
حمــور الثقــة، وابلتــايل قبــول الفــرض الصفــري الثالــث الــذي نــصَّ علــى 
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مــا يلــي: "ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
)α0.05( بــن متوســطي درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم 
علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور الثقــة لــدى تالميــذ الصــف 

االبتدائــي". الســادس 
- نتائج اختبار الفرض الرابع:

نــص الفــرض الرابــع علــى: "ال توجــد فــروق ذات داللــة   
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α0.05( بــن متوســطي درجــات 

اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف 

االبتدائــي". الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  الرضــا  حمــور 
والختبــار هــذا الفــرض مت حســاب قيمــة )ت( للعينتــن   
جملموعــي   )Independent	 Sample	 T-	 test( املســتقلتن 
البحــث، إذ كانــت قيمــة اختبــار)ت( دالــة، كــا يوضحهــا الجدول 

التــايل:

اجلدول )7(
قيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف دافعية التاميذ حنو التعلم من 

خال الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS( يف حمور الرضا

مستوى الداللة لقيمة )ت(درجة احلريةقيمة  )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعة

2826.3573.508التجريبية
7.4856*0.00

3015.0337.246الضابطة

يف  بلغــت  )ت(  قيمــة  أنَّ   )7( اجلــدول  مــن  يتضــح   
دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم 
علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف حمــور الرضــا )7.48(، وهــي قيمــة 
دالــة إحصائيًــا؛ إذ هــي أصغــر مــن مســتوى الداللــة )α0.05(، ممــا 
يعــي أنَّــه توجــد فــروق بــن متوســطي جمموعــي البحــث: التجريبيــة، 
الربانمــج  خــالل  مــن  التعلــم  حنــو  التالميــذ  دافعيــة  يف  والضابطــة 
الثقــة  حمــور  يف   )ARCS( منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين 
لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وابلتــايل رفــض الفــرض الصفــري 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  يلــي: »ال  مــا  علــى  نــصَّ  الــذي  الرابــع 
متوســطي درجــات  بــن   )α0.05( عنــد مســتوى داللــة  إحصائيــة 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف 

االبتدائــي«. الســادس  الصــف  تالميــذ  لــدى  الرضــا  حمــور 

v نتائج اختبار الفرض اخلامس:
فــروق ذات  الفــرض اخلامــس علــى: »ال توجــد  نــص   
متوســطي  بــن   )α0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة 
التالميــذ حنــو  التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة  درجــات اجملموعتــن 
منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين  الربانمــج  خــالل  مــن  التعلــم 
)ARCS( يف مجيــع حمــاور املقيــاس لــدى تالميــذ الصــف الســادس 

االبتدائــي«.

والختبــار هــذا الفــرض مت حســاب قيمــة )ت( للعينتــن 
جملموعــي   )Independent	 Sample	 T-	 test( املســتقلتن 
البحــث، إذ كانــت قيمــة اختبــار)ت( دالــة، كمــا يوضحهــا اجلــدول 

التــايل:

اجلدول )8(
قيمة اختبار )ت( للعينات املستقلة لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني التجريبية والضابطة يف دافعية التاميذ حنو التعلم من 

خال الرانمج اإللكرتوين القائم على منوذج كيلر )ARCS( يف مجيع حماور املقياس

مستوى الداللة لقيمة )ت(درجة احلريةقيمة  )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعة

28140.10715.739التجريبية
5.4456*0.00 303118.0315.160الضابطة

يف  بلغــت  )ت(  قيمــة  أنَّ   )8( اجلــدول  مــن  يتضــح   
دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم 
علــى منــوذج كيلــر )ARCS( يف مجيــع حمــاور املقيــاس )5.44(، 
الداللــة  مســتوى  مــن  أصغــر  هــي  إذ  إحصائيًــا؛  دالــة  قيمــة  وهــي 

)0.05	α(، ممــا يعــي أنَـّـه توجــد فــروق بــن متوســطي جمموعــي 
البحــث: التجريبيــة، والضابطــة يف دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم مــن 
 )ARCS( خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر
يف مجيــع حمــاور املقيــاس لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وابلتــايل 
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يلــي: "ال  مــا  نــصَّ علــى  الــذي  الصفــري اخلامــس  الفــرض  رفــض 
 )α0.05( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
بــن متوســطي درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف دافعيــة 
التالميــذ حنــو التعلــم مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى 
لــدى تالميــذ  املقيــاس  منــوذج كيلــر )ARCS( يف مجيــع حمــاور 

االبتدائــي". الســادس  الصــف 

تفسر النتائج ومناقشتها: 
يف ضــوء نتائــج البحــث الــي مت عرضهــا يــرى الباحــث أن 
مــن أهــم أســباب تفــوق أفــراد اجملموعــة التجريبيــة علــى أفــراد اجملموعــة 
الضابطــة يف دافعيتهــم حنــو تعلــم مــادة لغــي اجلميلــة يعــود إىل أنَّ 
الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( والــذي 
يتضمــن أربعــة أبعــاد رئيســة )الصلــة- االنتبــاه- الثقــة- الرضــا( قــد 
راعــت يف جمموعهــا حاجــات أساســية لــدى تالميــذ الصــف الســادس 
العلميــة  املــادة  التالميــذ مــع  االبتدائــي، كان هلــا األثــر يف تفاعــل 
املقدمــة مــن خــالل الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر 
)ARCS)، والــذي أنعكــس يف زايدة دافعيتهــم حنــو تعلــم مــادة لغــي 
اجلميلــة، كمــا يعــزوا الباحــث ايًضــا ذلــك إىل أنَّ الربانمــج اإللكــرتوين 
القائــم علــى منــوذج كيلــر )ARCS( قــد راعــى الفــروق الفرديــة بــن 
التالميــذ، وطبيعــة التعلــم لديهــم وفًقــا للقــدرة والســرعة الذاتيــة لــكل 
متعلم، كما أنَّ الربانمج خاطب يف املتعلم مجيع حواســه مما اســتثار 
دافعيتــه حنــو التعلــم، وأثــره بذاتــه ودوره يف العمليــة التعليميــة، وتتفــق 
الســابقة كدراســة  الدراســات  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه 
kecik	&	Kurt )2017( الــي أظهــرت أبنَّ لنمــوذج كيلــر أتثــري 

إجيــايب يف دافعيــة التالميــذ حنــو تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة، ودراســة نوفــل 
)2018( الــي أظهــرت أيًضــا أنَّ للربانمــج اإلرشــادي املصمــم وفــق 
منــوذج كيلــر دور يف تنميــة الدافعيــة لــدى طــالب الصــف الثالــث 
املتوســط، وكذلــك دراســة كل مــن )Gabriielle )2003،	ودراســة 

.Thaer & Thaer )2016( ودراســة ،)ســكران )2010م
التوصيات: 

يف ضوء نتائج هذا البحث يوصي الباحث مبا يلي:  
منــوذج كيلــر  علــى  القائــم  اإللكــرتوين  الربانمــج  مــن  اإلفــادة   .1

البحــث.  هــذا  يف   )ARCS(

دعــم التعلَّــم اإللكــرتوين املعتمــد علــى تعلَّــم التلميــذ ذاتيًــا مــن   .2
خــالل اســتخدام الربانمــج اإللكــرتوين القائــم علــى منــوذج كيلــر 

املختلفــة.  العربيــة  اللغــة  مهــارات  تعليــم  )ARCS( يف 

ضــرورة اســتثمار أحــدث نواتــج التقنيــة احلديثــة يف تعليــم اللغــة   .3
العربيــة جلميــع املراحــل التعليميــة. ضــرورة تدريــب املعلمــن علــى 
كيفيــة تفعيــل منــوذج كيلــر )ARCS( يف تعليــم اللغــة العربيــة 

إلكرتونيًــا أو مــن خــالل الصفــوف االعتياديــة.
املقرتحات: 

نســتخلص مــن نتائــج البحــث احلــايل بعــض الدراســات   
. منهــا ، ملقرتحة ا

1. إجــراء دراســة عــن فاعليــة منــوذج كيلــر يف تنميــة مهــارات اللغــة 
العربيــة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة.

2.  فاعليــة توظيــف منــوذج كيلــر يف حتســن حتصيــل التالميــذ ذوي 
صعــوابت التعلــم يف اللغــة العربيــة.
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بيان أثر الرؤى والمنامات على الجرح والتعديل

املستخلص:
يُعــى هــذا البحــث بدفــع شــبهة اعتمــاد احملدثــن، علــى الــرؤى واملنامــات يف اجلــرح والتعديــل. وقــد قــام الباحــث بتعريــف كل مــن   
اجلــرح والتعديــل، والــرؤى املناميــة. واملــراد ابلــرؤى واملنامــات يف اجلــرح والتعديــل، وفنَّــد أقــوال العلمــاء يف حجيــة الــرؤى واملنامــات. أيًضــا، أشــار 
إىل إنصــاف احملدثــن يف اجلــرح والتعديــل. كمــا قــام بدراســة لنمــاذج مــن الــرواة، الذيــن ذُكــرت هلــم رؤى يف كتــب اجلــرح والتعديــل، متعلقــة 
جبرحهــم أو تعديلهــم. كمــا بــنَّ أســباب إيــراد الــرؤى يف احلكــم عليهــم. وقــد توصــل إىل نتائــج يف ســبب إيــراد الــرؤى هلــم. هــذه األســباب منهــا: 
أهنــا مــن ابب االســتئناس وليــس االعتمــاد، أو للــرد عليهــا والتعقيــب علــى مــا فيهــا، أو جــاء ورودهــا؛ ممــا جــرت بــه العــادة يف كتــب التواريــخ، 

أو ذُكــرت مــن ابب االســتطراد، أو مــن ابب املتابعــة لكتــاب آخــر، أو مــن ابب الرتويــح ودفــع الســآمة عــن القــارئ.

الكلمات املفتاحية: الرؤى، اجلرح، التعديل، رواة، حكم.

Abstract

		This	study	aims	to	dispel	suspicion	that	narrators	adoption	of	dreams	in	the	Sciences	of	Invalidation	
and	Rectification.	 I	have	provided	a	definition	of	 invalidation	and	 rectification,	as	well	as	dreams.	
Also	I	have	showed	the	purpose	of	using	the	dreams	in	the	invalidation	and	rectification.	Further,	I	put	
forward	the	opinions	of	Hadeath	scholars	on	the	judgement	of	dreams.	Furthermore,	I	highlighted	the	
fairness	of	the	narrators	in	the	invalidation	and	rectification.	I	also	present	models	of	narrators	whom	
their	dreams	were	mentioned	in	the	literature	of	invalidation	and	rectification.	Moreover,	I	explain	the	
reasons	for	using	their	dreams	in	assessing	their	opinions.	Finally,	I	came	to	a	result	about	the	reasons	
that		why	the	dreams	of	these	narrators	were	given	in	the	literature	of	the	Sciences	of	Invalidation	and	
Rectification.			These	reasons	include:	the	dreams	were	used	for	benefits		and	not	for	judgment,	or	to	
respond	to	these	dreams	and	comment	on	what	they	are		including,	or	because	of	their	use	in	the	lit-
erature	of	historical	studies,	or	for	the	digression,	or	for	following	-up	another	books,	or	for	attracting	
more readers.

Key Words: dreams,	invalidation,	rectification,	narrators,	judgement.	
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املقدمة:
إن احلمــد هلل، حنمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــه   
مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا. مــن يهــده هللا فــال مضــل 
لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه. وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال 
لــه، وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله،  تســليًما كثــريًا.  شــريك 

أما بعد:
ــنَّة النبويــة يف الديــن مكانــة عاليــة، ومنزلــة ســامية،  للسُّ  
روايتهــا عبــادة، واالســتدالل هبــا هدايــة، وحــٌي مــن هللا أوحــى بــه ومــا 
ينطــق عــن اهلــوى، إن هــو إال وحــي يوحــى )النجــم: 4-3( )وفضــل 
ُ َعلَــٰى َرُســولِِه ِمــْن  مــن هللا تفضَّــل بــه، وأَمــَر ابلتمســك بــه، َمــا أَفَــاَء اللَّ
َأْهــِل اْلُقــَرٰى فَِللَّــِه َولِلرَُّســوِل َولِــِذي اْلُقــْرَبٰ َواْليـََتاَمــٰى َواْلَمَســاِكِن َوابْــِن 
ــِبيِل َكــْي اَل َيُكــوَن ُدولَــًة بــَـْنَ اأْلَْغِنيَــاِء ِمْنُكــْمۚ  َوَمــا آاَتُكــُم الرَُّســوُل  السَّ
َفُخــُذوُه َوَمــا نـََهاُكــْم َعْنــُه فَانـْتـَُهــواۚ  َواتَـُّقــوا اللََّۖ  ِإنَّ اللََّ َشــِديُد اْلِعَقــاِب( 
)احلشــر: 7( مــن أخــذ هبــا انل خــريًا عظيًمــا، وفضــاًل عميًمــا، وأجــرًا 
حــى  فحفظــه  منــا حديثًــا  مســع  امــرأ  )نضَّــر هللا   : قــال  كبــريًا، 
يبلِّغــه، فــرب حامــل فقــه إىل مــن هــو أفقــه منــه، ورب حامــل فقــه 
ليــس بفقيــه( )أمحــد، 1421: 21590؛ وأبــو داود، 1420: 
3660؛ وغريمهــا، مــن حديــث زيــد بــن اثبــت، بســند صحيــح(.

نــذروا  ولقــد حفظهــا هللا تعــاىل عــرب العصــور، برجــال   
أنفســهم للعنايــة هبــا، قــراءة، وحفظًــا، ومساًعــا، وضبطًــا، وشــرًحا، 
مــن  لصحيحهــا  وبيــااًن  وتدوينًــا،  وهتذيبًــا،  ودراســة،  وتعليًقــا، 
ــنَّة، وأقــام هبــم امللَّــة؛  ضعيفهــا، ودفاًعــا عنهــا؛ فحفــظ هللا هبــم السُّ
ــنَّة بفضــل هللا نقيــة، وللمؤمنــن هِديَـّـة، وعلــى أعــداء  فأضحــت السُّ

عِصيَّــة. هللا 
يف  والتعديــل  اجلــرح  أئمــة  جهــود  مــن  شــيء  ولبيــان   
ــنَّة، والــرد علــى الشــبه الــواردة عليهــا؛ أحببــت التطــرق يف  حفــظ السُّ
هــذا البحــث املختصــر، إىل بيــان أثــر الــرؤى واملنامــات علــى اجلــرح 

لتعديــل. وا
مشكلة البحث:

اجلــرح  علمــاء  يف  الطعــن  واملغرضــون،  ــال  اجلهَّ حــاول        
اجلــرح  يقبلــون  أهنــم  فزعمــوا  وأهلــه؛  احلديــث،  صيارفــة  والتعديــل، 
والتعديــل مــن خــالل الــرؤى واملنامــات يف كتبهــم. وســيتناول هــذا 
والكذبــة  البــواح،  الفريــة  هــذه  بطــالن  تعــاىل،  هللا  إبذن  البحــث 

الصــراح. 
حدود البحث: 

      الــرواة الذيــن ذكــر يف ترامجهــم بعــض الــرؤى واملنامــات 
التعديــل. أو  اجلــرح  يف  مكانتهــم  مــن  شــيء  إىل  تشــري  الــي 

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
1-تتعلــق هــذه املســألة بدفــع شــبهة اعتمــاد احملدثــن علــى الــرؤى يف 

اجلــرح والتعديــل.
2-بيــان مكانــة علمــاء اجلــرح والتعديــل، والدفــاع عــن منهجهــم املبــي 

علــى القواعــد العلميــة املعتربة. 

3-قلة البحوث املتخصصة يف هذا املوضوع، أو رمبا انعدامها.
الدراسات السابقة:

      من خالل البحث، مل أجد من خصص هذا البحث 
بدراسة، وقد كانت هناك دراسات متعلقة ابلبحث منها:

1-كتاب الرؤاي، للشيخ محود بن عبد هللا التوجيري.
2-األنوار الكاشفة، مبا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل 

والتضليل واجملازفة، للشيخ املعلمي.
3-دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقن والكتاب املعاصرين، 

للدكتور حممد أبو شهبة. 
4-الرؤى عند أهل السنة واجلماعة واملخالفن، وهي رسالة علمية 

للباحث سهل بن رفاع العتيي.
أهداف البحث: 

1 -املسامهة يف الدفاع عن السُّنَّة النبوية وعن علمائها.
2 -رد شبهة قبول الرؤى واملنامات يف اجلرح والتعديل. 
3 -بيان أسباب ذكر العلماء للرؤى يف اجلرح والتعديل.

أسئلة البحث:
ــنَّة النبويــة، وعــن  1 – مــا أمهيــة هــذه املســألة يف الدفــاع عــن السُّ

علمائهــا؟ 
2 -ما الرد على شبهة قبول الرؤى واملنامات يف اجلرح والتعديل؟ 

3 -ما أسباب ذكر العلماء للرؤى الي فيها جرح أو تعديل؟
منهج البحث:

         دراســة جمموعــة مــن الــرواة جــاء يف حقهــم جــرح أو تعديــل؛ 
مــن خــالل الــرؤى واملنامــات، للــرد علــى شــبهة قبــول أئمــة اجلــرح 
والتعديــل للــرؤى واملنامــات، يف جــرح الــراوي وتعديلــه. واتبــع املنهــج 

االســتقرائي االســتنباطي.
التمهيد:

      إن ألهــل احلديــث شــرفًا عظيًمــا، ومقاًمــا رفيًعــا. كيــف 
ال يكــون هلــم ذلــك، وهــم أمنــاء الســنة النبويــة املطهــرة، والقائمــن 
حبفظهــا، شــرَّفهم هللا حبفــظ الســنة؛ فقامــوا هبــا خــري قيــام. وزكاهــم 
النــي  بقولــه: ))ال تــزال طائفــة مــن أمــي ظاهريــن حــى أيتيهــم 
1419: 3640؛ مســلم،  )البخــاري،  أمــر هللا وهــم ظاهــرون(( 
1419: 4951، مــن حديــث املغــرية بــن شــعبة (. قــال اإلمــام 
أمحــد، ويزيــد بــن هــارون: »إن مل يكونــوا أصحــاب احلديــث؛ فــال 
أدري مــن هــم« )البغــدادي، 1422: 24(. وقــال ابــن املبــارك: 
 .)26 :1422 )البغــدادي،  احلديــث«  أصحــاب  عنــدي  »هــم 
)البغــدادي،  احلديــث«  أصحــاب  املديــي: »هــم  ابــن  علــيٌّ  وقــال 

.)27  :1422
ولقــد تنوعــت أعماهلــم املباركــة، وتعــددت مصنفاهتــم يف   
ــنَّة النبويــة املطهــرة؛ فحفظــوا متوهنــا، وميــزوا صحيحهــا مــن  خدمــة السُّ
ســقيمها، وفتشــوا عــن رواهتــا، وردوا الشــبهات الــواردة عليهــا. وال 
جيهــل فضلهــم ويبخــس حقهــم؛ إال جاهــل جهــول، ولنفســه ظــامل 

ظلــوم.
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ــنَّة النبويــة      ومــن أعماهلــم العظيمــة، الــكالم يف رواة السُّ
جرًحــا وتعديــاًل؛ فســربوا مروايهتــم، وعرفــوا أحواهلــم، وميَّــزوا الصحيــح 

الباطــل. مــن  واحلــق  الســقيم،  مــن 
رؤى  عــن  نقــواًل  وجــد يف كتبهــم -رمحهــم هللا-  وقــد        
مناميــة، فيهــا جــرح أو تعديــل للــراوي؛ فظنــوا أهنــم يعتمــدون علــى 
الــرؤى واملنامــات يف احلكــم علــى الــراوي، وهــذا مــن الغلــط الكبــري، 
عــن  النــاس  أبعــد  مــن  والتعديــل،  اجلــرح  فعلمــاء  الســقيم؛  والفهــم 
أن  فأحببــت  الــراوي؛  علــى  احلكــم  واملنامــات، يف  ابلــرؤى  التعلــق 
أجلــي هــذه املســألة مــع جالئهــا، مســامهة يف اخلــري، ودفاًعــا عــن 

ورجاالهتــا. النبويــة  الســنة 
املبحــث األول: أثــر الــرؤى واملنامــات يف اجلــرح والتعديــل، وفيــه 

مخســة مطالــب
املطلب األول: تعريف اجلرح والتعديل، وبدايته

أْجَرحــه،  وأان  َجْرًحــا،  َجَرْحتُــه  مــن  اللغــة:  يف  اجلــرح        
واجلـُـرْح: االســم، واجِلراحــة: الواحــدة مــن َطْعَنــة أو َضْربــة )األزهــري، 
د.ت: 4/86(. وذهــب بعــض أهــل اللغــة إىل أن اجلُــرْح، ابلضــم: 
يكــون يف األبــدان ابحلديــد وحنــوه؛ واجلـَـرُْح، ابلفتــح: يكــون ابلّلســان 

.)6/337 د.ت:  )احلســيي،  وحنِوهــا  واأَلعــراِض  عــاين 
َ
امل يف 

قــام يف  مــا  وهــو:  العــدل،  مــن  اللغــة:  يف  والتعديــل   
 :1414 منظــور،  )ابــن  اجلــور  ضــد  وهــو  مْســتقيم  أنــه  النفــوس 
11/430(. والعدالــة: ملكــة حتمــل صاحبهــا علــى مالزمــة التقــوى 
واملــروءة، كمــا أشــار إىل ذلــك ابــن حجــر )1427: 1(، واجلــرح 
ســقط  الشــاهد؛  أو  ابلــراوي  التحقــا  مــى  وصفــان،  التعديــل:  أو 
االعتبــار بقولــه، أو اعتُــربَ، كمــا أشــار إىل ذلــك ابــن األثــري )د.ت: 

.)1/126
ومــن أقــدم التعاريــف للجــرح والتعديــل، تعريــف الــرازي؛        
فذكــر أنــه إظهــار ألحــوال أهــل العلــم؛ الثقــة منهــم مــن غــري ثقــة. 
فقــد ســأل يوســف بــن احلســن الــرازي، ابــن أيب حــامت عــن كتابــه 
اجلــرح والتعديــل، فقــال لــه: »اي أاب حممــد، مــا هــذا الــذي تقــرؤه علــى 
النــاس؟ قــال: كتــاب صنفتــه يف اجلــرح والتعديــل، قــال: ومــا اجلــرح 
والتعديــل؟ قــال: أظهــر أحــوال أهــل العلــم مــن كان منهــم ثقــة أو غــري 

ثقــة« )اخلطيــب، د.ت: 38(.
وميكــن القــول: أبن علــم اجلــرح والتعديــل: علــم يبحــث        
عــن جــرح الــرواة وتعديلهــم أبلفــاظ خمصوصــة، ويبحــث عــن مراتــب 
تلــك األلفــاظ، كمــا أشــار إىل ذلــك صديــق خــان، فقــال: »هــو علــم 
يبحــث فيــه عــن جــرح الــرواة وتعديلهــم، أبلفــاظ خمصوصــة، وعــن 

تلــك األلفــاظ« )القنوجــي، 1423: 35(. مراتــب 
أيــوب  مث  ســريين،  ابــن  الرجــال؛  انتقــد  مــن  وأول        
الســختياين، وابــن عــون، مث شــعبة، مث حيــى بــن ســعيد، وعبــد الرمحــن 
بــن مهــدي، ذكــر ذلــك ابــن رجــب، عــن يعقــوب بــن شــيبة، قــال: 
ينتقــي  التابعــن كان  مــن  أحــًدا  تعــرف  بــن معــن:  ليحــى  »قلــت 
الرجــال كمــا كان ابــن ســريين ينتقيهــم؟ فقــال برأســه، أي: ال« )ابــن 

قــال:  أيًضــا،  يعقــوب  عــن  ونقــل   .)1/355  :1407 رجــب، 
احلديــث  ينظــر يف  ممــن  يقــول: كان  املديــي  ابــن  علــيَّ  »ومسعــت 
ويفتــش عــن اإلســناد، ال نعلــم أحــًدا أول منــه، حممــد بــن ســريين، 
مث كان أيــوب، وابــن عــون، مث كان شــعبة، مث كان حيــى بــن ســعيد 
وعبــد الرمحــن. قلــت لعلــي: فمالــك بــن أنــس؟ فقــال: أخــربين ســفيان 
بــن عيينــة، قــال: مــا كان أشــد انتقــاء مالــك الرجــال«. قــال ابــن 
وميَّــز  الرجــال،  انتقــد  مــن  أول  هــو   : ســريين  »وابــن  رجــب: 

.)1/355 :1407 رجــب،  )ابــن  غريهــم«  مــن  الثقــات 
      وقد ذكر ابن سريين: »مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، 
فلمــا وقعــت الفتنــة؟ قالــوا: مســوا لنــا رجالكــم، فينظــر إىل أهــل الســنة 
فيؤخــذ حديثهــم، وينظــر إىل أهــل البــدع فــال يؤخــذ حديثهــم«. وهــذه 
الفتنــة قيــل: هــي فتنــة مقتــل عثمــان ، وهــذا فيــه بعــد، لكثــرة 
الصحابــة يف هــذا اجليــل وانتشــارهم. وقيــل: فتنــة املختــار بــن عبيــد 
الثقفــي، وهــو األقــرب، ولذلــك قــال إبراهيــم النخعــي قــال: إمنــا ســئل 

عــن اإلســناد أايم املختــار« )ابــن رجــب، 1407: 355(.
بــن  شــعبة  والتعديــل؛  اجلــرح  يف  توســع  مــن  وأول        
وســع  مــن  أول  »وهــو  فقــال:  رجــب،  ابــن  ذلــك  ذكــر  احلجــاج، 
الــكالم يف اجلــرح والتعديــل، واتصــال األســانيد وانقطاعهــا، ونقَّــب 
عــن دقائــق علــم العلــل. وأئمــة هــذا الشــأن بعــده تبــع لــه يف هــذا 
يف  ذلــك  مجــع  مــن  وأول   .)30 :1407 رجــب،  )ابــن  العلــم« 
مصنــف؛ حيــى بــن ســعيد القطــان، ذكــر ذلــك الذهــي، حيــث قــال: 
»وقــد ألــف احلفَّــاظ مصنفــات مجَـّـة يف اجلــرح والتعديــل، مــا بــن 
اختصــار وتطويــل؛ فــأول مــن مجــع كالمــه يف ذلــك؛ اإلمــام، الــذي 
قــال فيــه أمحــد بــن حنبــل: مــا رأيــت بعيــي مثــل حيــى بــن ســعيد 
القطــان، وتكلــم يف ذلــك بعــده تالمذتــه: حيــى بــن معــن، وعلــٌي ابــن 
املديــي، وأمحــد ابــن حنبــل، وعمــرو بــن أيب الفــالس، وأبــو خيثمــة، 
وأيب  ومســلم،  والبخــاري،  حــامت،  وأيب  زرعــة،  كأيب  وتالمذهتــم، 
إســحاق اجلوزجــاين الســعدي، وخلــق مــن بعدهــم، مثــل النســائي، 
وابــن خزميــة، والرتمــذي، والــدواليب، والعقيلــي، ولــه مصنــف مفيــد يف 

.)1/2  :1382 )الذهــي،  الضعفــاء«  معرفــة 
واجلــرح يف الــرواة ليــس مــن الغيبــة احملرمــة، بــل هــو جائــز        
إبمجــاع العلمــاء، نقــل اإلمجــاع النــووي )النــووي، 1419: 432(. 
وتعلُّمــه مــن فــروض الكفايــة، كمــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر، حيــث 
قــال: »الرابــع حتذيــر املســلمن مــن الشــر ونصيحتهــم، وذلــك مــن 
الــرواة والشــهود، وذلــك جائــز  مــن  منهــا جــرح اجملروحــن  وجــوه، 
إبمجاع املسلمن بل واجب للحاجة« )ابن حجر، د.ت: 174(.

وقــد ذكــر العلمــاء أن اجلــرح يكــون بقــدره، وال جيــاوز        
حــدَّه إىل التَّشــفي، كمــا ذكــر ذلــك الســخاوي، حيــث قــال: »ال 
جيــوز التجريــح بشــيئن إذا حصــل بواحــد؛ فقــد قــال العــز بــن عبــد 
الســالم يف قواعــده: إنــه ال جيــوز للشــاهد أن جيــرح بذنبــن، مهمــا 
أمكــن االكتفــاء أبحدمهــا، فــإن القــدح إمنــا جيــوز للضــرورة، فليقــدر 
بقدرهــا. ووافقــه عليــه القــرايف وهــو ظاهــر« )الســخاوي، 1424: 

.)4/359
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املطلب الثاين: تعريف الرؤى املنامية
الــرُّْؤاي: مــا رأيتــه يف منامــك، ورأى يف منامــه رؤاي، علــى فعلــى، بــال 
، وأَْرَأى الرجــُل ِإذا كثــرت  ، ورايَّ تنويــن. وُحِكــي أهنــا ختفــف علــى ُرايَّ
ُرَؤاُه، بــوزن ُرعــاُه، وهــي َأْحالمــه، ومجــع الــرؤاي: رؤًى ابلتنويــن، مثــل 
 :1999 )اجلوهــري،  رعــى، ورأيــت عنــك رؤى حســنة: حلمتهــا 

7/199؛ ابــن منظــور، 1414: 14/291(.
قــد كثــر،  الــرؤاي  حقيقــة  يف  النــاس  أن كالم  وذكــر        
وجــاءت عنهــم أقاويــل كثــرية منكــرة؛ وذلــك أهنــم حاولــوا الوقــوف 
علــى حقائــق ال تعلــم ابلعقــل، وال يقــوم عليهــا برهــان؛ إال ابلســمع 
وهــم ال يصدقــون بذلــك؛ فاضطربــت لذلــك مقاالهتــم. فأهــل الطــب 
ــباحة  ينســبون الــرؤى إىل األخــالط، فمــن غلــب عليــه البلغــم رأى السِّ
يف املــاء، ومــن غلــب عليــه الّصفــراء رأى النــريان والصعــود يف اجلــو، 
وهكــذا يصنعــون يف بقيّــة األخــالط. وذكــر املــازري أن هــذا وإن كان 
جيــوز عقــاًل، أن جيــري هللا ســبحانه مثــل هــذا؛ إالَّ أن ال دليــل علــى 
ذلــك وال اطَّــردت بــه عــادة. وبعــض أئمــة الفالســفة يــرى أنــه ختليــط 
طويــل، وكأنّــه يــرى أّن صــور مــا جيــري يف األرض يف العــامل العلــوّي 
كاملنقــوش، وكأنـّـه يــدور بــدوران اآلخــر، فمــا حــاذى بعــض الّنفــوس 
منــه انتقــش فيهــا. وذكــر أن هــذا وإن مل يقــم عليــه برهــان، أوضــح 
فســاًدا مــن األول، مث ذكــر أن الصــواب، أن هلل تعــاىل ملــًكا يعــرض 
املرئيَّــات علــى احملــل املــدرك مــن النائــم، فيمثــل لــه صــورًا حمسوســة؛ 
فتــارة تكــون تلــك الصــور أمثلــة موافقــة ملــا يقــع يف الوجــود، واترة 
تكــون أمثلــة ملعــاين معقولــة غــري حمسوســة. وتكــون مبشــرة ومنــذرة 
)املــازري، 1988: 3/199(. وردَّ عليــه القرطــي: أبن هــذا حيتــاج 
إىل توقيــف مــن الشــرع )القرطــي، 1417: 6/7(. وذكــر القــول: 
أن الــرؤاي إدراك أمثلــة منضبطــة يف التخيــل، جعلهــا هللا إعالًمــا علــى 
مــا كان، أو يكــون؛ وذكــر أن هــذا القــول هــو أشــبهها. مث أجــاب: 
فإنــه  النــوم ضــد اإلدراك؛  الــرؤاي إدراك، مــع أن  يقــال: إن  كيــف 
مــن األضــداد العامــة، كاملــوت، فــال جيتمــع معــه إدراك؛ وأجــاب: 
إن اجلــزء املــدرك مــن النائــم مل حيلَّــه النــوم، فلــم جيتمــع معــه؛ فقــد 
 : تكــون العــن انئمــة، والقلــب يقظــان، مث استشــهد بقــول النــي
)إن عيــي تنامــان، وال ينــام قلــي( )البخــاري، 1419: 1147؛ 
ألنَّ  التخيــل؛  منضبطــة  قــال:  وإمنــا   .)1723 :1419 مســلم، 
ه، غري  الرائي ال يرى يف منامه، إال من نوع ما أدركه يف اليقظة حبسِّ
ــُب املتخيَّــالت يف النــوم، تركيبًــا حيصــل مــن جمموعهــا صورة  أنــه قــد تـُرَكَّ
مل يوجــد هلــا مثــال يف اخلــارج، تكــون علًمــا علــى أمــر اندر؛ كمــن 
يــرى يف نومــه موجــوًدا رأســه رأس اإلنســان وجســده جســد الفــرس 
مثــاًل، ولــه جناحــان، إىل غــري ذلــك ممــا ميكــن مــن الرتكيبــات الــي 
ال يوجــد مثلهــا يف الوجــود؛ وإن كانــت آحــاُد أجزائهــا يف الوجــود 
ــا قــال: جعلهــا هللا إعالًمــا علــى مــا كان، أو يكــون؛  اخلارجــي. وإمنَّ
علــى شــروطها  الواقعــة  املنتظمــة  الصحيحــة  الــرؤاي  بــه:  يعــي  ألنَـّـه 

.)6/8 :1417 )القرطــي، 
قـُْلــُت: اإلشــكال الــذي ذكــره القرطــي، مــن كــون الــرؤاي        

إدراك؛ مــع أن النــوم ضــد اإلدراك. وإجابتــه أبن اجلــزء املــدرك مــن 
النائــم مل حيلــه النــوم، فيــه نظــر؛ ألنــه لــو قيــل بتســمية مــا حيصــل للنائــم 
يف نومــه إدراك؛ ال يكــون قطًعــا مثــل إدراك اليقظــان؛ لعــدم إمكانيــة 
اجتمــاع الضديــن مــن النــوم واليقظــة. وأمــا اســتدالله حبديــث ))إن 
عيــي تنامــان، وال ينــام قلــي((، فهــذا خــاص ابلنــي .كمــا ذكــر 
ذلــك عكرمــة، وســفيان )البكجــري، 1419: 396(، وغريمهــا؛ 
بــل ذكــر القرطــي نفســُه يف موضــع آخــر مــن كتابــه، أن نــوم العــن 
وعــدم نــوم القلــب؛ مــن خصائــص األنبيــاء عليهــم الســالم )القرطــي، 

.)2/374  :1417
وقــد ثبــت يف الصحيحــن أن الــرؤاي ثالثــة أقســام، رؤاي        
مبشــرة مــن هللا، ورؤاي حتزيــن مــن الشــيطان، ورؤاي ممــا حُيَــدُِّث املــرء 
بــه نفســه يف اليقظــة، فــرياه يف املنــام )البخــاري، 1419: 6614؛ 
ومســلم، 1419: 5905(. وذكــر ابــن تيميــة: ظهــور الفــرق يف 
الــرؤاي بينهــا وبــن اليقظــة مــا ال يظهــر يف غريهــا؛ فكمــا أن الرؤيــة 
تكــون مطلقــة، وتكــون مقيــدة بواســطة املــرآة واملــاء أو غــري ذلــك، 
حــى إن املرئــي خيتلــف ابختــالف املــرآة، فــإذا كانــت كبــرية مســتديرة 
)ابــن  رأى كذلــك  مســتطيلة  أو  وإن كانــت صغــرية  رأى كذلــك، 

.)12/279  :1416 تيميــة، 
      وقــد جــاء عــن عمــر بــن اخلطــاب  أنــه قــال لعلــي 
بــن أيب طالــب : أعجــب مــن رؤاي الرجــل أنــه يبيــت فــريى الشــيء 
الرجــل  ويــرى  ابليــد،  رؤايه كأخــذ  فتكــون  علــى ابل  لــه  مل خيطــر 
الشــيء؛ فــال تكــون رؤايه شــيًئا، فقــال علــى بــن أيب طالــب: أفــال 
َــُذوا ِمــن ُدوِن  أخــربك بذلــك اي أمــري املؤمنــن؟ إن الّل يقــول: َأِم اختَّ
اللَِّ ُشــَفَعاَء ۚ قُــْل أََولَــْو َكانُــوا اَل مَيِْلُكــوَن َشــيـًْئا َواَل يـَْعِقلُــوَن  )الزمــر: 
42(، فــالّل يتــوىف األنفــس كلهــا، فمــا رأت وهــي عنــده يف الســماء، 
فهــو الــرؤاي الصادقــة. ومــا رأت إذا أُْرِســَلْت إىل أجســادها تلقتهــا 
ــا ابألابطيــل وََكَذبَــْت فيهــا،  ــا، فََأْخبـََرتـَْه بـَتـَْه الشــياطن يف اهلــواء َفَكذَّ
فعجــب عمــر مــن قولــه، ذكــره ابــن تيميــة مســنًدا فقــال: عــن )ابــن 
بــن  عمــر  ثنــا  أيب،  ثنــا  قــال:   ،)18/398 :1419 حــامت،  أيب 
عثمــان، ثنــا بَقيَّــة؛ ثنــا صفــوان بــن عمــرو، حدثــي ســليم بــن عامــر 
احلضرمــي؛ أن عمــر )فذكــره(، )ابــن تيميــة، 1397: 95(، وهــذا 
الســند رواتــه ثقــات مــا عــدا بقيــة بــن الوليــد قــال الذهــي: »وثَّقــه 
اجلمهــور فيمــا مسعــه مــن الثقــات، وقــال النســائي: إذا قــال حدثنــا 
وأخــربان فهــو ثقــة« )الذهــي، 1413: 619(، وقــال ابــن حجــر: 
»صــدوق كثــري التدليــس عــن الضعفــاء« )1406ه: 734(. وقــد 
صــرَّح ابلســماع، فاألثــر ال أبس بــه. قــال ابــن تيميــة: »وذكــر هــذا 
أبــو عبــد الّل حممــد بــن إســحاق بــن منــده، يف كتــاب الــروح والنفــس، 
وقــال: هــذا خــرب مشــهور عــن صفــوان بــن عمــرو وغــريه« )ابــن تيميــة، 

 .)95  :1397
ومجلــة القــول: إن الــرؤى ال يـُْعلَــُم حقيقتهــا إال ابلوحــي،        
وقــد ُغيِّــب عنَّــا علــم حقيقتهــا كمــا ذكــر ذلــك القرطــي، وبــنَّ أن 
بــه  ــا جــاءت  ســبب التخليــط العظيــم يف حقيقتهــا؛ اإلعــراض عمَّ
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.)6/6  :1417 )القرطــي،  املســتقيم  الطريــق  مــن  األنبيــاء 
املطلب الثالث: املراد ابلرؤى واملنامات يف اجلرح والتعديل

جــاءت الــرؤى يف كتــب أهــل العلــم علــى وجــه العمــوم،        
ويف كتــب اجلــرح والتعديــل علــى وجــه اخلصــوص؛ بــل إن الناظــر يف 
كتــب اجلــرح والتعديــل، جيــد أن الــرؤى الــواردة فيهــا كثــرية، وليــس 
هذا جمال البحث، فليس كل رؤاي وردت يف كتب اجلرح والتعديل، 
َمعــِيٌ بدراســتها؛ بــل جمــال البحــث يف هــذا املوضــوع، مــا جــاء مــن 
الــرؤى الــي فيهــا جــرح للــراوي أو تعديــل لــه، وســبب إيــراد األئمــة هلــا 

يف كتبهــم.  
املطلب الرابع: أقوال العلماء يف حجية الرؤى واملنامات

      ال شــك أن الــرؤى ال يُبــَى عليهــا عقيــدة، وال يـَُعــوَّل 
عليهــا يف حكــم؛ فليســت حجــة يعمــل هبــا، وليــس هــذا عنــد أهــل 

النــاس.  مــن  العقــالء  عنــد  بــل  فقــط،  واجلماعــة  الســنة 
فاحلجــة يف كتــاب هللا، وســنة نبيــه ، وإمجــاع املســلمن؛ فــإن هــذا 
حــق ال ابطــل فيــه، واجــب االتبــاع، ال جيــوز تركــه حبــال. وأمــا مــا 
ــْئ بــه الرســل عــن هللا، أو جــاءت بــه؛ ولكــن ليــس لنــا طريــق  مل جتَِ
موصلــة إيل العلــم بــه؛ ففيــه احلــق والباطــل )ابــن تيميــة، 1416: 

 .)19/5
ورؤاي األنبيــاء حــق ابتفــاق املســلمن، وأمــا رؤاي غريهــم        
فليســت حجــة، وفيهــا مدخــل عظيــم مــن مداخــل الشــيطان علــى 
بــي آدم؛ إلضالهلــم عــن الســبيل املســتقيم )ابــن القيــم، 1416ـ: 

.)1/75
وقــد أشــار الشــوكاين: أنــه مل أيتنــا دليــل يــدل علــى أن        
رؤيــة النــي  يف النــوم بعــد موتــه، إذا قــال فيهــا بقــول، أو فعــل 
فيهــا فعــاًل يكــون دليــاًل وحجــة. والغالــب يف الــرؤى، أهنــا تكــون علــى 
خــالف الظاهــر، حــى يف ُرؤاي األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم، 
كمــا قَــصَّ هللا ذلــك يف القــرآن )1419: 2/202(. وغايــة مــا 
يف الــرؤى، أهنــا تبشــري أو تنبيــه تصلُــح لالســتئناس هبــا؛ إذا وافقــت 
ــة شــرعية صحيحــة )املعلمــي، 1434: 11/382(. وقــد بــنَّ  ُحجًّ
الشــاطي: خطــأ بعــض الطوائــف كاملتصوفــة وغريهــم، يف االعتمــاد 

الــرؤى، وأخــذ األحــكام منهــا )1419: 1/260(. علــى 
النــي  بقــول  الــرؤى  حجيــة  علــى  بعضهــم  حيتــج  وقــد        
: ))مــن رآين يف املنــام فقــد رآين؛ فــإن الشــيطان ال يتخيــل يب، 
ورؤاي املؤمــن جــزء مــن ســتة وأربعــن جــزًءا مــن النبــوة(( )البخــاري، 
1419: 6994؛ ومســلم، 1419: 5909(. وجــاءت رواايت 
بقولــه:  حجــر،  ابــن  بينهــا  مجــع  وقــد  الصحيحــن  خــارج  أخــرى 
»وميكــن اجلــواب عــن اختــالف األعــداد، أنــه وقــع حبســب الوقــت 
الــذي حــدَّث فيــه النــي  بذلــك؛ كأن يكــون ملــا أكمــل ثــالث 
عشــرة ســنة بعــد جمــيء الوحــي إليــه، حــدث أبن الــرؤاي جــزء مــن 
ثبــت اخلــرب بذلــك، وذلــك وقــت اهلجــرة. وملــا  ســتة وعشــرين إن 
أكمــل اثنــن وعشــرين؛ حــدَّث أبربعــة وأربعــن مث بعدهــا خبمســة 
وأربعــن، مث حــدَّث بســتة وأربعــن يف آخــر حياتــه. وأمــا مــا عــدا 

ذلــك مــن الــرواايت بعــد األربعــن؛ فضعيــف، وروايــة اخلمســن حيتمــل 
أن تكــون جلــرب الكســر، وروايــة الســبعن للمبالغــة؛ ومــا عــدا ذلــك مل 

 .)12/365 :1379 حجــر،  )ابــن  يثبــت« 
وقــد اختلــف العلمــاء - رمحهــم هللا- يف املــراد بكــون        
األنبيــاء؛  هــذا يف حــق  إن  فقيــل:  النبــوة،  أجــزاء  مــن  جــزٌء  الــرؤاي 
فرؤايهــم حــق ابالتفــاق، وقــد مــرَّ معنــا، وقــد ذكــر ذلــك اخلطــايب، 
بقولــه: »معــى هــذا الــكالم حتقيــق أمــر الــرؤاي وأتكيــده، وإمنــا كانــت 
جــزًءا مــن أجــزاء النبــوة يف األنبيــاء صلــوات هللا عليهــم دون غريهــم، 
وكان األنبيــاء يوحــى إليهــم يف منامهــم كمــا يوحــى إليهــم يف اليقظــة« 
هــو  »وهــذا  حــزم:  ابــن  وقــال   .)4/138  :1351 )اخلطــايب، 
األظهــر وهللا أعلــم، ويكــون خارًجــا علــى مقتضــى ألفــاظ احلديــث 

.)5/14 )د.ت:  يتكلــف«  أتويــل  بــال 
وقــال ابــن العــريب: »والقــدر الــذي أراده النــي، أن يبــنِّ        
أن الــرؤاي جــزء مــن النبــوة، يف اجلملــة لنــا أنــه اطــالع علــى الغيــب« 

.)9/126 )د.ت: 
وقــال العراقــي: »ال يتخيــل مــن هــذا احلديــث أن رؤاي        
الصــاحل جــزء مــن أجــزاء النبــوة؛ فــإن الــرؤاي إمنــا هــي مــن أجــزاء النبــوة 
يف حــق األنبيــاء عليهــم الســالم، وليســت يف حــق غريهــم مــن أجــزاء 
النبــوة، وال ميكــن أن حيصــل لغــري األنبيــاء جــزء مــن النبــوة؛ وإمنــا املعــى 
أن الــرؤاي الواقعــة للصــاحل تشــبه الــرؤاي الواقعــة لألنبيــاء، الــي هــي يف 
حقهــم جــزء مــن أجــزاء النبــوة؛ فأطلــق أهنــا مــن أجــزاء النبــوة علــى 

طريقــة التشــبيه« )د.ت: 8/214(. 
موافقــة  علــى  جتــيء  أهنــا  إىل  العلمــاء  بعــض  وذهــب        
النبــوة، ال أهنــا جــزء ابق مــن النبــوة، نقــل ذلــك اخلطــايب، بقولــه: 
»وقــال بعــض العلمــاء معنــاه، إن الــرؤاي جتــيء علــى موافقــة النبــوة، 
ال أهنــا جــزء ابق مــن النبــوة« )1351: 4/138(. وقيــل: أهنــا 
جــزء مــن أجــزاء ِعْلــِم النبــوة ابق، والنبــوة غــري ابقيــة بعــد رســول هللا 
 وهــو معــى قولــه : )ذهبــت النبــوة وبقيــت املبشــرات، الــرؤاي 
الصاحلــة يراهــا املســلم أو تُــرى لــه( )البخــاري، 1417: 6990؛ 
 ، مســلم، 1419: 1074(، وقيــل: إن وقعــت الــرؤاي مــن النــي
فهــي جــزء مــن أجــزاء النبــوة حقيقــة، وإن وقعــت مــن غــري النــي، 
فهــي جــزء مــن أجــزاء النبــوة علــى ســبيل اجملــاز، ذكــر ذلــك ابــن حجــر 
)1379: 12/363(. وقيــل: إن لفــظ النبــوة مأخــوذ مــن النبــأ 
واإلنبــاء، وهــو اإلعــالم يف اللغــة، واملعــى أن الــرؤاي إنبــاء صــادق مــن 
هللا، ال كــذب فيــه، كمــا أن معــى النبــوة اإلنبــاء الصــادق مــن هللا، 
الــذي ال جيــوز عليــه الكــذب؛ فشــاهبت الــرؤاي النبــوة يف صــدق اخلــرب 
عــن الغيــب، ذكــر ذلــك ابــن بطــال )1423: 9/517(. وقيــل: 
أّن مثــرة املنامــات اخلــرب ابلغيــب ال أكثــر؛ وإن كان يتبــع ذلــك إنــذار 
وتبِشــري. واإلخبــار ابلغيــب أحــد مثــرات النبــّوة وأحــد فوائدهــا، وهــو 
يف جنــب فوائــد النبــّوة، ذكــر ذلــك املــازري )1998: 3/204(.

وقــد بــَـنَّ العراقــي: أنــه جــاء يف احلديــث، أن الــرؤاي جــزء        
مــن أجــزاء النبــوة، ومل يذكــر أهنــا جــزء مــن الرســالة؛ حــى ال يُعتمــد 
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.)8/215 )د.ت:  حكــم  إثبــات  يف  عليهــا 
النبــوة؛ فاملــراد  والــرؤاي الصادقــة وإن كانــت جــزًءا مــن        
ابعتبــار صدقهــا ال غــري، وإال لســاغ للرائــي أن ُيَســمَّى نبيًــا وهــو ليــس 

.)1/20  :1379 حجــر،  )ابــن  كذلــك 
وبــَـنَّ املعلمــي: أن الــرؤاي تكــون مــن النـُبُــوة، وقــد تكــون        
مــن الشــيطان، وقــد تكــون مــن حديــث النفــس، والتمييــز ُمْشــِكل 

.)2/242  :1434(
املطلب اخلامس: اإلنصاف عند احملدثني يف اجلرح والتعديل

إن الناظــر يف كتــب اجلــرح والتعديــل، جيــد أن األئمــة        
-رمحهــم هللا-، مــن أبعــد النــاس عــن الظلــم واجلــور يف احلكــم علــى 
الــرواة؛ فلقــد كانــت عندهــم مــن املعرفــة التامــة، والتحــري الدقيــق يف 
معرفــة حــال الــراوي، وَســرْب مروايتــه، وبيــان درجتــه ممــا هــو مشــاهد 
ومعلــوم، ملــن قــرأ كتبهــم بعلــم وإنصــاف. ولقــد تكلمــوا يف الــرواة بــكل 
جتــرد وإنصــاف، ومل حيابــوا يف ذلــك أقــرب قريــب. والــرواايت عنهــم يف 

ذلــك كثــرية كمــا ذكــر ذلــك البيهقــي )1405: 1/46(.
ومن األمثلة على ذلك: 

قــول حيــى بــن معــن: إان لنطعــن علــى أقــوام، لعلهــم قــد        
حطــوا رحاهلــم يف اجلنــة منــذ أكثــر مــن مائــي ســنة؛ وملــا مســع ذلــك 
ابــن أيب حــامت، وكان يقــرأ علــى النــاس كتــاب »اجلــرح والتعديــل«؛ 
بكــى وارتعــدت يــداه حــى ســقط الكتــاب مــن يــده، ومل يقــرأ يف 
أيــوب:  وقــال   .)2/201 )اخلطيــب، د.ت:  شــيًئا  اجمللــس  ذلــك 
»رب أخ مــن إخــويت أرجــو دعــاءه وال أقبــل شــهادته« )اخلطيــب، 
»األمانــة يف  القطــان:  ســعيد  بــن  حيــى  وقــال   ،)2/202 د.ت: 
الذهــب والفضــة أيســر مــن األمانــة يف احلديــث؛ إمنــا هــي أتديــة، إمنــا 
هــي أمانــة« )اخلطيــب، د.ت: 2/202(. قــال حممــد بــن بشــران: 
»قلــت ألمحــد ابــن حنبــل: اي أاب عبــد هللا، إنــه ليشــتد علــيَّ أن أقــول 
فــالن كــذاب، وفــالن ضعيــف، فقــال يل: إذا َســَكتَّ أنــت وَســكتُّ 
أان؛ فمى يعرف اجلاهل الصحيح من الســقيم؟« )اخلطيب، د.ت: 
2/202(. وسئل عليٌّ ابن املديي، عن أبيه فقال: »اسألوا غريي، 
فقالــوا: ســألناك، فأطــرق مث رفــع رأســه وقــال: هــذا هــو الديــن، أيب 
ضعيــف« )ابــن حبــان، 1396: 2/15(. وقــال الزينــي: دخلــت 
َعلَــى حممــد بــن حممــد الباغنــدي، فســمعته يقــول: »ال تكتبــوا عــن 
ابــي فإنــه يكــذب؛ فدخلــت علــى ابنــه فســمعته يقــول: ال تكتبــوا عــن 
أيب فإنــه يكــذب« )اخلطيــب، 1422: 6/257(. وقــال أبــوداود 
السجســتاين: »ابــي عبــد هللا هــذا كــذاب« )ابــن عــدي، 1417: 
5/436(. وقــال شــعبة: »لــو حابيــت أحــًدا، حلابيــت هشــام بــن 
حســان، كان ختــي، ولكــن مل يكــن حيفــظ« )ابــن عــدي، 1417: 
1/151(. قــال شــعبة: »أال تعجبــون مــن جريــر بــن حــازم هــذا 
اجملنــون، ومــن محــاد بــن زيــد أتيــاين يســأالين، أن أكــف عــن ذكــر 
عــدي،  )ابــن  عــن ذكــره«  أكــف  بــن عمــارة، ال وهللا ال  احلســن 
1417: 3/94(. وعــن عبيــد هللا بــن عمــرو، قــال: »قــال يل ابــن 
أيب أنيســة: ال حتــدث عــن أخــي حيــى بــن أيب أنيســة، فإنــه كــذاب« 

)ابــن أيب حــامت، 1271: 9/129(. وجــرَّح أبــو عروبــة احلســن 
بــن حممــد احلــرّاين خــال أمــه: احلســن ابــن أيب الســري العســقالين؛ 
حيــث قــال: »كــذاب هــو خــال أمــي« )ابــن عســاكر، 1415: 
14/329(. وقــد ذكــر ابــن رجــب: أنــه مل يـَْنــُج كثــري مــن النــاس مــن 
كالم بعــض النــاس فيهــم، ومل يلتفــت أهــل العلــم يف هــذا النحــو إال 

بربهــان اثبــت وحجــة« )1407: 2/878(.
املبحث الثاين: ذكر مناذج للرواة، وتشمل مطلبني

املطلب األول: ذكر أمثلة للرواة
1 - أابن بن أيب عياش:

      أابن بــن أيب عيــاش فــريوز أبــو إمساعيــل، مــوىل عبــد 
جبــري،  بــن  وســعيد  فأكثــر،  أنــس  عــن:  روى  البصــري،  القيــس 
وغريمهــا، وعنــه: أبــو إســحاق الفــزاري، وعمــران القطــان، وغريمهــا 

.)1/96  :1426 حجــر،  )ابــن 
قــال علــي بــن ُمســهر: كتبــت أان ومحــزة الــزايت، عــن        
أابن بــن أيب عيــاش؛ حنــًوا مــن ألــف حديــث قــال: فلقيــت محــزة؛ 
قــال: فقلــت: اي  املنــام،  الســالم يف  النــي عليــه  أنــه رأى  فأخــربين 
رســول هللا، هــذا أابن بــن أيب عيــاش حيــدث عنــك، فقــال: اعرضهــا 
، قــال: فعرضتهــا عليــه؛ فمــا عــرف منهــا إال مخســة أحاديــث.  علــيَّ
قــال لنــا أمحــد بــن علــي األابر: وأان رأيــت النــي  يف املنــام فقلــت: 
)العقيلــي،  ال  قــال:  عيــاش،  أيب  بــن  أابن  أترضــى  رســول هللا،  اي 

.)1/40  :1404
2 -أبو عمرو بن العاء:

      أبــو عمــرو بــن العــالء بــن عمــار بــن العــراين التميمــي 
املــازين النحــوي البصــري املقــرئ، أحــد األئمــة الُقــرَّاِء الســبعة. روى 
عــن: أبيــه، وعــن: أنــس، وغريمهــا، روى عنــه: أخــوه معــاذ بــن العــالء، 
أبــو  قــال   ،)12/178 :1426 )ابــن حجــر،  وغريمهــا  وشــعبة، 
عبيــد القاســم بــن ســالم: حدثنــا شــجاع بــن أيب نصــر وكان صدوقًــا 
مأمــواًن، قــال: رأيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم يف املنــام؛ 
فعرضــت عليــه أشــياء مــن قــراءة أيب عمــرو، فمــا ردَّ علــيَّ إال حرفــن 

.)12/178 :1426 )ابــن حجــر، 
3 -ربيعة الرأي:

ربيعــة بــن أيب عبــد الرمحــن فــروخ التيمــي موالهــم أبــو        
عثمــان املــدين، روى عــن: أنــس، والســائب بــن يزيــد، وغريمهــا، روى 
عنــه: حيــى بــن ســعيد االنصــاري، وســليمان التيمــي وغريمهــا )ابــن 

.)22  :1981 الكيــال، 
ذكــر العقيلــي يف »التاريــخ الكبــري« إبســناده إىل الليــث،        
قــال: رأيــت ربيعــة يف املنــام فقلــت لــه: مــا حالــك؟ فقــال: صــرت إىل 
خــري؛ إالَّ أين مل أمحــد علــى كثــري ممــا خــرج مــيِّ مــن الــرأي انتهــى. 
قــال األنباســي: مل يتكلــم فيــه أحــد إال مــن جهــة الــرأي ال مــن جهــة 
االختــالط، مــع أنــه قــد بــرأه غــري واحــد مــن الــرأي )ابــن الكيــال، 

.)22  :1981



د. سلطان بن عبد اهلل العثمانبيان أثر الرؤى والمنامات على الجرح والتعديل

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  104105 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

4 -مالك بن أنس:
مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي، إمــام دار اهلجــرة        

.)10/5  :1426 حجــر،  )ابــن 
قــال حممــد بــن رمــح: رأيــت النــي  يف املنــام فقلــت: اي رســول هللا، 
إن النــاس قــد اختلفــوا علينــا يف الليــث ومالــك، فبمــن أتمــران؟ قــال: 

مالــك. مالــك ورث حديثــي )ابــن حبــان، 1396: 1/65(.
5 -حممد بن نصر:

      حممــد بــن أمحــد بــن نصــر أبــو جعفــر، الفقيــه الشــافعي 
الرتمــذي، روى عــن: حيــى بــن بكــري املصــري، ويوســف بــن عــدي، 
وغريمهــا. روى عنــه: أمحــد بــن كامــل القاضــي، وعبــد الباقــي بــن قانــع 

.)2/233  :1422 )البغــدادي،  وغريمهــا  القاضــي، 
قــال حممــد بــن نصــر الرتمــذي: كتبــت احلديــث تســًعا        
وعشــرين ســنة، ومسعــت مســائل مالــك وقولــه، ومل يكــن يل حســن 
رأي يف الشــافعي؛ فبينــا أان قاعــد يف مســجد النــي  ابملدينــة؛ إذ 
فقلــت: اي رســول هللا،  املنــام   يف  النــي  فرأيــت  غفــوت غفــوة، 
أكتــب رأي أيب حنيفــة، قــال: ال، قلــت: أكتــب رأي مالــك، قــال: 
مــا وافــق حديثــي، قلــت لــه: أكتــب رأى الشــافعي؛ فطأطــأ رأســه 
شــبه الغضبــان لقــويل، وقــال: ليــس هــذا ابلــرأي، هــذا رد علــى مــن 
خالــف ســني؛ فخرجــت علــى أثــر هــذه الــرؤاي إىل مصــر، فكتبــت 

.)2/233  :1422 )البغــدادي،  الشــافعي  كتــب 
6 -أبو حنيفة:

النعمــان بــن اثبــت التيمــي أبــو حنيفــة الكــويف، مــوىل بــي        
تيــم هللا بــن ثعلبــة، وقيــل: إنــه مــن أبنــاء فــارس. روى عــن: عطــاء بــن 
أيب رابح، وعاصــم بــن أيب النجــود، وغريمهــا. روى عنــه: ابنــه محــاد، 
وإبراهيــم بــن طهمــان، وغريمهــا )ابــن حجــر، 1426: 10/449(. 
قــال أمحــد بــن احلســن الرتمــذي: قــال رأيــت رســول هللا  يف املنــام، 
فقلــت: اي رســول هللا، أمــا تــرى مــا يف النــاس مــن االختــالف؛ قــال: 
فقــال يل: يف أي شــيء؟ قــال: قلــت: أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي، 
فقــال: أمــا أبــو حنيفــة؛ فمــا أدري مــن هــو، وأمــا مالــك، فقــد كتــب 
العلــم، وأمــا الشــافعي فمــي وإيّل )البغــدادي، 1422: 5/380(.

7 – هنشل:
      إبراهيــم بــن دارم بــن أمحــد بــن احلســن أبــو إســحاق 
الدارمــي، ويعــرف بنهشــل النهشــلي، روى عــن: علــي بــن حــرب 
الطائي، وأمحد بن أيب ســلمان القواريري. روى عنه: علي بن حممد 
بــن لؤلــؤ، وحممــد بــن املظفــر )البغــدادي، 1422ه: 6/585(، 
قــال: كنــت أكتــب يف خترجيــي للحديــث، قــال النــي  تســليًما، 
قــال: فرأيــت النــي  يف املنــام كأنــه قــد أخــذ شــيًئا ممــا أكتبــه، فنظــر 
فيــه، قــال: فقــال: هــذا جيِّــد )البغــدادي، 1422: 6/585(.

8 -أبو الفتح القواس:
      يوســف بــن عمــر بــن مســرور أبــو الفتــح القــواس، روى 
عنــه:  روى  داود.  أيب  بــن  بكــر  وأيب  البغــوي،  القاســم  أيب  عــن: 
اخلــالل، والعتيقــي. قــال: حضــرت جملــس القاضــي احملاملــي، وكان 

ُمْســَتْملن يســتملون عليــه، وكنــت ال أكتــب يف جملــس  أربعــة  لــه 
اإلمــالء إال مــا أمسعــه مــن لفــظ احملــدث؛ فقمــت قائًمــا ألين كنــت 
مــن احملاملــي؛ حبيــث ال أمســع لفظــه؛ فلمــا رآين النــاس افرجــوا يل، 
وأجــازوين حــى جلســت مــع احملاملــي علــى الســرير؛ فلمــا كان مــن 
الغــد، جــاءين رجــل فســلم علــّي وقــال يل: أســألك أن جتعلــي يف 
، فقلــت لــه ممــاذا؟ قــال: رأيتــك أمــس قمــت يف اجمللــس وختطيــت  ِحــلٍّ
رقــاب النــاس، فقلــت يف نفســي: إنــك قصــدت القيــام لتخطــي رقــاب 
النــاس ال لســماع احلديــث، فرأيــت رســول هللا  يف املنــام، وهــو 
فليســمعه  مــي،  يســمعه  احلديــث كأنــه  مســاع  أراد  مــن  يقــول يل: 
قــال )البغــدادي، 1422:  القــواس، أو كمــا  الفتــح  كســماع أيب 

.)16/476
9 -القاسم أبو عبد الرمحن:

الرمحــن  عبــد  أبــو  الشــامي  الرمحــن  عبــد  بــن  القاســم        
بــن حــرب األمــوي، روى عــن:  الدمشــقي، مــوىل آل أيب ســفيان 
األهلــاين،  يزيــد  بــن  علــّي  عنــه:  أمامــة، وغريمهــا، روى  علــّي، وأيب 
وعبــد الرمحــن بــن يزيــد بــن جابــر، وغريمهــا )ابــن حجــر، 1426: 

.)8/322
  قــال إبراهيــم بــن موســى الفــراء الــرازي: رأيــت النــي      
يف املنــام، أو حدثــي عمــن رأى النــي  يف املنــام، قــال: فعرضــت 
عليــه أحاديــث مــن أحاديــث القاســم عــن أيب أمامــة؛ فأنكرهــا وجعــل 
يقــول: القاســم عــن أيب أمامــة، القاســم عــن أيب أمامــة )ابــن عســاكر، 

 .)49/113  :1415
10 -حيىي بن حيىي:

      حيــى بــن حيــى بــن بكــري بــن عبــد الرمحــن بــن حيــى بــن 
محــاد التميمــي احلنظلــي أبــو زكــراي النيســابوري، روى عــن: مالــك، 
وسليمان بن بالل، وغريمها. روى عنه: البخاري، ومسلم، وغريمها. 
قــال حممــد بــن أســلم الطوســي: رأيــت النــي   يف املنــام، فقلــت 
عمــن أكتــب، قــال: حيــى بــن حيــى )املــزي، 1400: 3/35(.  

11 -حممد بن حمريز:
يف كتــاب  فذكــر  احلرمــن،  إمــام  يف كالم  ذكــره  وقــع        
الشــهادات مــن النهايــة، أن البخــاري صنَّــف الصحيــح يف الروضــة 
النبويــة، روى فيــه عــن: حممــد بــن حمرييــز؛ فغلبتــه عينــاه، فــرأى النــي 
 يف املنــام، فقــال: أتــروي عــن ابــن حمرييــز وقــد طعــن يف أصحــايب؛ 
وكان خارجيًــا، فقــال: اي رســول هللا إنــه ثقــة، قــال: صدقــت، إنــه ثقــة 

فــارِو عنــه )ابــن حجــر، 1390: 5/374(.
 :1390 حجــر،  )ابــن  خطــأ  حمرييــز  بــن  وحممــد        
5/374(. وصوابــه: حريــز بــن عثمــان بــن جــرب بــن أيب أمحــر بــن 
أســعد الرحــي املشــرقي أبــو عثمــان، روى عــن: عبــد هللا بــن بســر 
املــازين الصحــايب، وحبيــب بــن عبيــد، وغريمهــا. روى عنــه: ثــور بــن 
يزيــد الرحــي، والوليــد بــن مســلم، وغريمهــا )ابــن حجــر، 1426: 

.)2/237
املطلب الثاين: بيان أسباب إيراد الرؤى يف احلكم على الرواة.



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  106107 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

      قــد تقــدم معنــا، أن العلمــاء قــد أمجعــوا علــى أن الــرؤى 
األحــكام  مجلــة  ومــن  شــرعي،  حكــم  منهــا  يؤخــذ  ال  واملنامــات، 
يف كتــب  الناظــر  ولكــن  تعديــاًل؛  أو  جرًحــا  الــرواة  علــى  احلكــم 
اجلــرح والتعديــل، جيــد فيهــا رؤى ومنامــات فيهــا حكــم علــى الــراوي 
جرًحــا أو تعديــاًل؛ وســبب إيــراد األئمــة هــذه الــرؤى يف كتبهــم يرجــع 

منهــا: ألســباب، 
وهــذا  االحتجــاج،  وليــس  االســتئناس  مقــام  يف  ذكرهــا  -جــاء   1
األنبيــاء،  غــري  تكــون رؤى  مــا  غايــة  فــإن  الــرؤى عموًمــا؛  يف 
اإلمــام  قــال  هبــا؛ وهلــذا  االســتئناس وال حيكــم  مــن ابب  أهنــا 
أمحــد: »الــرؤاي تســر املؤمــن وال تغــره« )ابــن مفلــح، 1423: 
3/453(. وُأِحــبُّ أن أنبــه إىل أمــر مهــم، وهــو أنــه ال يفهــم أن 
الــرؤى تكــون لالســتئناس، ويذكرهــا األئمــة لوحدهــا يف ترمجــة 
الــراوي؛ بــل تذكــر مــع كالم األئمــة، يف بيــان حــال الــراوي جرًحــا 
أو تعديــاًل، ومل متــر يب رؤاي ذكــرت يف كتــب اجلــرح والتعديــل 
حــال  بيــان  يف  األئمــة  معهــا كالم  يُذكــر  أن  دون  لوحدهــا؛ 
الــراوي؛ وابلتــايل فوجــود الــرؤاي يف ترمجــة الــراوي ال عــربة هبــا. 
قيــل يف  مــا  الســري واألخبــار، تذكــر  العــادة أن كتــب  2 -جــرت 
النظــر عــن صحتــه ذلــك مــن ضعفــه، وبغــض  الــراوي بغــض 
النظــر عــن االحتجــاج هبــا مــن عدمــه. وكتــب اجلــرح والتعديــل 
جــزء مــن كتــب الســري، وال ختلــو كتــب الســري مــن بيــان كالم 
العلمــاء يف احلكــم علــى الــراوي؛ فالــرؤى الــي ُتْذَكــُر يف كتــب 
اجلــرح والتعديــل، هــي مــن مجلــة مــا يُذكــر يف ترمجــة الــراوي؛ 
دون قصــد االحتجــاج هبــا. وهلــذا بعــض الــرؤى يف ترمجــة الــرواة 
ختالــف مــا عليــه العلمــاء يف حــق الــراوي؛ ممــا يــدل علــى أن 
الــرؤى ليــس هلــا أتثــري يف احلكــم. ومــن ذلــك رؤاي شــجاع بــن 
أيب نصر يف أيب عمرو؛ حيث قال: رأيت رســول هللا صلى هللا 
عليــه وآلــه وســلم يف املنــام، فعرضــت عليــه أشــياء مــن قــراءة أيب 
عمــرو؛ فمــا رد علــّي إال حرفــن. وقــراءة أيب عمــرو مــن القــراءات 
الســبع املتواتــرة. ال جيــوز إنــكار شــيء منهــا؛ علــى أنــه قــد جــاء 
عــن ابــن عســاكر مــا خيالــف ذلــك، فقــد ذكــر ابــن عســاكر: 
عــن ســفيان بــن عيينــة، قــال: رأيــت رســول هللا  يف املنــام 
فقلــت: اي رســول هللا، قــد اختلفــت علــيَّ القــراءات، فبقــراءة 
مــن أتمــرين أن أقــرأ، قــال: اقــرأ بقــراءة أيب عمــرو بــن العــالء 
)ابــن عســاكر، 1415: 67/109(،  وقــد يقــول قائــل: إنــه 
قــد جــاء عــن بعــض األئمــة إنــكار شــيء مــن بعــض القــراءات، 
كمــا جــاء عــن الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب، أنــه قــال: »وكــره 
قــراءة محــزة والكســائي، واإلدغــام الكبــري أليب عمــرو«  أمحــد 
)التميمــي، 1420: 16(، وكمــا جــاء عــن عبــد هللا بــن اإلمــام 
أمحــد، قــال: »قــال أيب: أكــره مــن قــراءة محــزة، اهلمــز الشــديد 
واإلضجــاع« )أمحــد، 1422: 3/120(، وقــال يعقــوب بــن 
يــذم قــراءة محــزة،  ابــن املديــي؛ وجعــل  شــيبة: »مسعــت علــي 
وقــال: إمنــا أنــزل القــرآن بلغــة قريــش، وهــي التفخيــم« )الذهــي، 

1405: 9/48(، وغــري ذلــك، واجلــواب: 
1 -أن هــذا اإلنــكار بســبب اختــالف الناقلــن، قــال ابــن اجلــزري: 
»وأمــا مــا ذُِكــَر عــن عبــد هللا بــن إدريــس، وأمحــد ابــن حنبــل، 
مــن كراهــة قــراءة محــزة؛ فــإن ذلــك حممــول علــى قــراءة مــن مسعــا 
منــه انقــاًل عــن محــزة، ومــا آفــة األخبــار إال رواهتــا؛ قــال ابــن 
جماهــد: قــال حممــد بــن اهليثــم: والســبب يف ذلــك؛ أن رجــاًل 
ممــن قــرأ علــى ســليم، حضــر جملــس ابــن إدريــس فقــرأ؛ فســمع 
ابــن إدريــس ألفاظًــا فيهــا أفــرط يف املــد، واهلمــز، وغــري ذلــك مــن 
التكلــف، فَكــرَِه ذلــك ابــن إدريــس وطعــن فيــه، قــال حممــد بــن 
اهليثــم: وقــد كان محــزة يكــره هــذا وينهــى عنــه« )ابــن اجلــزري، 

.)1/263  :1420
بعــد ذلــك،  انعقــد اإلمجــاع  لبعــض األئمــة، مث  2 -وقــع خــالف 
قــال الذهــي بعــد ذكــر كالم اإلمــام أمحــد: »قــد انعقــد اإلمجــاع 
أبخــره، علــى تلقــى قــراءة محــزة ابلقبــول، واإلنــكار علــى مــن 
تكلــم فيهــا؛ فقــد كان مــن بعــض الســلف يف الصــدر األول فيهــا 

مقــال« )الذهــي، 1382: 1/605(.
املتعارفــة يف  القــراءة  بغــري  القــراءة،  بــه كراهــة  يــراد  أن  3 -حيتمــل 
البلــد علــى غــري أهــل البلــد، قــال ابــن مفلــح: »ويف املذهــب: 
تكــره قــراءة مــا خالــف عــرف البلــد« )ابــن مفلــح، 1423: 

.)2/185
قــال  األداء، كالســكت وحنــوه،  مــن جهــة  اإلنــكار كان  4 -أن 
الذهــي: »مرادهــم بذلــك مــا كان مــن قبيــل األداء: كالســكت 
واالجتمــاع يف حنــو شــاء، وجــاء، وتغيــري اهلمــز؛ ال مــا يف قراءتــه 
الزركشــي:  قــال  احلــروف« )1405: 8/473(؛ وهلــذا  مــن 
»اســتثى الشــيخ أبــو عمــرو ابــن احلاجــب قولنــا: إن القــراءات 
متواتــرة مــا ليــس مــن قبيــل األداء، كاملــد، واإلمالــة، وختفيــف 

اهلمــز؛ فإهنــا ليســت متواتــرة« )1376: 1/319(.
5 -وحيتمــل أن يكــون ألجــل املبالغــة؛ وممــا يــدل علــى ذلــك قــول 
علــي بــن عبــد الصمــد الطيالســي: »ســألت أمحــد ابــن حنبــل 
عــن الصــالة خلــف مــن يقــرأ بقــراءة محــزة، فقــال: أكرهــه، قلــت: 
اي أاب عبــد هللا، إذا مل يدغــم ومل يكســر قــال: إذا مل يدغــم ومل 
يضجــع ذلــك اإلضجــاع؛ فــال أبس بــه« )أبــو يعلــى، د.ت: 

.)1/229
وهــذا  ابلتواتــر  جــاء  القــرآن  أن  نعــرف  أن  بــد  وال        
ابإلمجــاع، وأمــا تواتــر القــراءات؛ فمنهــم مــن محــل ذلــك علــى التواتــر، 
والتواتــر يف القــراءات يكــون منقــول ابلتواتــر عــن أهــل بلــد؛ فينتقــي 
أهــل كل بلــد أتقنهــم ليكتبــوا عنــه؛ فتكــون القــراءة عــن راوي، وهــذا 
الــراوي يرويهــا عــن آخــر، والســند حمكــوم عليــه ابلتواتــر، ومنهــم مــن 
قــال يف التواتــر يف بعضهــا دون بعــض، ويف اجلميــع القبــول والقطــع 
حاصــل هبمــا. قــال ابــن اجلــزري: »وحنــن مــا ندعــي التواتــر يف كل فــرد 
ِعــي ذلــك  ممــا انفــرد بــه بعــض الــرواة، أو اختــص ببعــض الطــرق، ال يدَّ
إال جاهــل ال يعــرف مــا التواتــر؛ وإمنــا املقــروء بــه عــن القــراء العشــرة 
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علــى قســمن: متواتــر، وصحيــح مســتفاض متلقــى ابلقبــول والقطــع 
حاصــل هبمــا« )1420: 21(.

ومجلــة القــول: إن قــراءة أيب عمــرو مقطــوع بصحتهــا، ومل        
ذلــك. يف  الــواردة  ابلــرؤى  األئمــة  يبــاِل 

3 - أن أتيت الــرؤاي ألجــل نقدهــا، قــال ابــن حجــر بعــد أن أورد 
رؤاي حممــد بــن حمرييــز: »حممــد بــن حمرييــز ال وجــود لــه، وقــع 
ذكــره يف كالم إمــام احلرمــن؛ فذكــر يف كتــاب الشــهادات مــن 
النهايــة، أن البخــاري صنَّــف الصحيــح يف الروضــة النبويــة، روى 
فيــه عــن حممــد بــن حمرييــز، فغلبتــه عينــاه، فــرأى النــي  يف 
املنــام فقــال: أتــروي عــن ابــن حمرييــز وقــد طعــن يف أصحــايب، 
وكان خارجيًــا، فقــال اي رســول هللا: إنــه ثقــة، قــال: صدقــت إنــه 
ثقــة؛ فــارو عنــه. قــال الشــيخ تقــي الديــن الســبكي يف »املســائل 
احلســنة«: هــذه حكايــة فيهــا ختليــط؛ ليــس يف البخــاري: حممــد 
بــن حمرييــز إال عبــد هللا، وليــس خارجًيــا وال رافضًيــا. واملعــروف 
أن يزيــد بــن هــارون قــال: رأيــت رب العــزة يف املنــام فقــال يل: اي 
يزيــد، ال تكتــب عنــه، يعــي حريــز بــن عثمــان؛ فإنــه يســب عليًــا 
انتهــى«. مث قــال ابــن حجــر: »املنــام املذكــور أورده اخلطيــب، 
يف ترمجــة حريــز بــن عثمــان، واملنــام الــذي حــكاه اإلمــام ابلصفــة 
املذكــورة، يــدل علــى عــدم عنايتــه ابإلخبــار. وكيــف جيتمــع قوله: 
»كان يطعــن يف أصحــايب« مــع قولــه: »ثقــة فــارِو عنــه«. ويف 
اجلملــة حريــز قيــل: إنــه اتب، واألحــكام ال يتغــري ابملنــام، وكأن 
ــَق بذهنــه حريــزًا ابحلــاء املهملــة والــزاي آخــره؛ فيوهــم  اإلمــام َعِل

أنــه حمرييــز، وهللا أعلــم« )ابــن حجــر، 1390: 5/374(.
الــرؤى يف  القــارئ، بذكــر  4 -أن ورودهــا مــن ابب الرتويــح عــن 
حــق الــراوي، ويكــون يف حــاالت معــدودة حمــدودة، وليســت 
مطَّــردة يف الكتــاب كلــه، وهــي قطًعــا غــري معتــربة يف احلكــم علــى 
الــراوي؛ ولذلــك ال جنــد األئمــة يلتزمــون بذكــر الــرؤى الــواردة يف 
حــق كل راٍو؛ لعــدم اعتبارهــا وأتثريهــا يف احلكــم علــى الــراوي. 
      قــال الشــاطي: »وأمــا اســتفادة األحــكام فــال؛ كمــا حيكــى 
عــن الكتــاين رمحــه هللا، قــال: رأيــت النــي  يف املنــام فقلــت: 
ادع هللا أال مييــت قلــي، فقــال: قــل كل يــوم أربعــن مــرة، اي 
حــي اي قيــوم ال إلــه إال أنــت. فهــذا كالم حســن ال إشــكال يف 
صحتــه. وكــون الذكــر حيــى القلــب صحيــح شــرًعا، وفائــدة الــرؤاي 
التنبيــه علــى اخلــري وهــو مــن انحيــة البشــارة، وإمنــا يبقــى الــكالم 

يف التحديــد ابألربعــن« )1419: 1/260(.
5-أن تذكــر الــرؤى يف كتــاب مــن كتــب اجلــرح والتعديــل، قــد اعتمــد 
الــرؤاي مــن ابب  لــه أصــل؛ فتذكــر  علــى كتــاب آخــر وجعلــه 
املتابعــة فقــط، كمــا مــرَّ معنــا يف رؤاي أيب عمــرو بــن العــالء؛ 
فقــد ذكرهــا املــزي )املــزي، 1400: 34/125(، واتبعــه علــى 

ذلــك ابــن حجــر )ابــن حجــر، د.ت: 12/180(.
6-أن كتــب اجلــرح والتعديــل حيصــل فيهــا اترة االســتطراد، فُيذكــر 
فيهــا مــا ال عالقــة لــه ابحلكــم علــى الــراوي، ومــن ذلــك وجــود 

الــرؤى واملنامــات؛ وهلــذا يف الكتــب املختصــرة للجــرح والتعديــل، 
لــه  ممــا ال عالقــة  واملنامــات، وال غريهــا  الــرؤى  فيهــا  جتــد  ال 
ابحلكــم علــى الــراوي؛ وإمنــا يقتصــر فيهــا علــى ذكــر مــا لــه عالقــة 

ابحلكــم عليــه.
بــرؤاي  الرتمجــة  خيتــم  حبيــث  للمؤلــف،  منهًجــا  ذلــك  يكــون  7-أن 
مبشــرة لصاحبهــا، كمــا فعــل ذلــك اخلطيــب، قــال املعلمــي: 
»إن اخلطيــب إمنــا ختــم ترمجــة أيب حنيفــة هبــذه الــرؤاي؛ نظــرًا إىل 
هــذا التأويــل كعادتــه يف ختــم الرتاجــم، ابلــرؤاي الــي فيهــا بشــارة 
ألصحاهبــا، كمــا فعــل يف ترمجــة حممــد بــن احلســن وغريهــا« 

.)2/583  :1434 )املعلمــي، 
اخلامتة:

     احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا، وصلى هللا وســلم وابرك على 
نبيــه حممــد، وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن، أمــا بعــد:

     فإين أشــكر هللا الكرمي، الذي ال إله غريه، على ما يسَّــر وأعان 
مــن إمتــام هــذا البحــث، وأســأله وهــو العلــي األعلــى، أن يبــارك يف 
هــذا البحــث، وجيعلــه خالًصــا لوجهــه الكــرمي. وقــد توصلــت يف ختــام 
النبويــة، ودقــة معايريهــم يف  ــنَّة  البحــث إىل عنايــة األمــة ابلسُّ هــذا 
قبــول احلديــث ورده، وأن الــرؤى واألحــالم ال ســبيل هلــا يف معرفــة 
حــال الــراوي، وعــدم حجيــة حديــث ))مــن رآين يف املنــام..((، علــى 
الــرؤى واملنامــات، وأن إيــراد األئمــة للــرؤى يف كتــب اجلــرح والتعديــل 

كان ألمــور، منهــا:
1-من ابب االستئناس وليس االعتماد.
2-أو الرد عليها والتعقب على ما فيها.

3-أو يكــون ورودهــا ممــا جــرت بــه العــادة يف كتــب التواريــخ، فُيذكــر 
فيهــا مــا لــه عالقــة ابحلكــم علــى الــراوي، ومــا ليــس لــه عالقــة.

4-أو ُتذكر من ابب االستطراد.
5-أو تذكر من ابب املتابعة لكتاب آخر. 

6-أو تذكر من ابب الرتويح ودفع السآمة عن القارئ.
     ومن التوصيات يف هذا البحث:

اجلــرح  أئمــة  مــن  ورجاهلــا  ورواهتــا،  النبويــة،  ــنَّة  ابلسُّ 1-العنايــة 
ومصطلحاهتــم. مناهجهــم،  وبيــان  والتعديــل، 

2-بــذل املزيــد مــن اجلهــد يف إخــراج البحــوث، الــي تُعــى ابلــرد علــى 
ــنَّة ورجاهلــا. الطاعنــن يف السُّ

اجملتمــع  توعيــة  يف  واحملاضــرات،  والــدورات،  النــدوات،  3-إقامــة 
التصحيــح  يف  معايريهــم  ودقــة  احلديــث،  علمــاء  مبكانــة 

ذلــك. يف  املشــككن  علــى  والــرد  والتضعيــف، 
مــن  خنبــة  تضــم  الــي  وامللتقيــات،  املراكــز  إنشــاء  يف  4-التوســع 
الــواردة  الشــبهات  للــرَّدِّ علــى  النبويــة؛  ــنَّة  السُّ املتخصصــن يف 

ورجاالهتــا.   ــنَّة  السُّ علــى كتــب 
      هــذا وأســأل هللا الكــرمي أن يبــارك يف اجلهــود، ويســدد 
اخلطــى، وأن يرزقنــا اإلخــالص والقبــول. وصلــى هللا وســلم وابرك 

أمجعــن. وصحبــه  آلــه،  وعلــى  حممــد،  نبينــا  علــى 
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املراجع:

ابــن أيب حــامت، عبــد الرمحــن بــن حممــد. )1271(. اجلــرح والتعديــل. 
)الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب.

ابــن أيب حــامت، عبــد الرمحــن بــن حممــد. )1419(. تفســري القــرآن 
)الطبعــة  الطيــب[.  حممــد  أســعد  ]احملقــق:  العظيــم. 

البــاز. نــزار مصطفــى  مكتبــة  مكــة:  الثالثــة(. 
ابــن أيب يعلــى، حممــد بــن حممــد. )د.ت(. طبقــات احلنابلــة. ]احملقــق: 

حممد حامد الفقي[. )د.ط(. بريوت: دار املعرفة.
ابــن األثــري، املبــارك بــن حممــد. )د.ت(. جامــع األصــول يف أحاديــث 
التتمــة:   – األرنــؤوط  القــادر  عبــد  ]حتقيــق:  الرســول. 
حتقيــق بشــري عيــون[. )الطبعــة األوىل(. )د. م(. مكتبــة 

احللــواين.
ابــن اجلــزري، أبــو اخلــري، حممــد بــن حممــد. )1420(. منجــد املقرئــن 
ومرشد الطالبن. )الطبعة األوىل(. )د.م(. دار الكتب 

العلميةـ.
ابــن اجلــزي، حممــد بــن حممــد. )1351(. غايــة النهايــة يف طبقــات 

القــراء. )د.ط(. )د.م(. مكتبــة ابــن تيميــة.
الســالكن  مــدارج   .)1416( بكــر.  أيب  بــن  حممــد  القيــم،  ابــن 
بــن منــازل إايك نعبــد وإايك نســتعن. ]احملقــق: حممــد 
املعتصــم ابهلل[. )الطبعــة الثالثــة(. بــريوت: دار الكتــاب 

العــريب.
ابــن الكيــال، بــركات بــن أمحــد. )1981(. الكواكــب النــريات يف 
معرفــة مــن الــرواة الثقــات. ]احملقــق: عبــد القيــوم عبــد 

رب النــي[. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار املأمــون.
ابــن بطــال، علــي بــن خلــف. )1423(. شــرح صحيــح البخــاري. 
]حتقيــق: ايســر بــن إبراهيــم[. )الطبعــة الثانيــة(. الــرايض: 

مكتبــة الرشــد.
ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم. )1397(. شــرح حديــث النــزول. 

)الطبعة اخلامسة(. بريوت: املكتب اإلسالمي.
ابــن تيميــة، أمحــد بــن عبــد احلليــم. )1416(. جممــوع الفتــاوى. 
]حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم[. )د. ط(. 
املصحــف  لطباعــة  فهــد  امللــك  النبويــة: جممــع  املدينــة 

الشــريف.
ابــن حبــان، حممــد. )1396(. اجملروحــن مــن احملدثــن والضعفــاء 
واملرتوكــن. ]احملقــق: حممــود إبراهيــم[. )الطبعــة األوىل(. 

حلــب: دار الوعــي.
ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي. )1326(. هتذيــب التهذيــب. )الطبعــة 

األوىل(. حيــدر آابد: مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــةـ.
شــرح  يف  البــاري  فتــح   .)1379( علــي.  بــن  أمحــد  حجــر،  ابــن 

املعرفــة. دار  بــريوت:  البخــاري.  صحيــح 
ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي. )1390(. لســان امليــزان. )الطبعــة 

للمطبوعــات. األعلمــي  مؤسســة  بــريوت:  الثانيــة(. 

ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي. )1406(. تقريــب التهذيــب. ]حتقيــق: 
حممد عوامة[. )الطبعة األوىل(. دمشــق: دار الرشــيد.

ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي. )1427(. خنبــة الفكــر يف مصطلــح 
الــرتاث  إحيــاء  دار  بــريوت:  ط(.  )د.  األثــر.  أهــل 

العــرب.
واألهــواء  امللــل  يف  الفصــل  )د.ت(.  أمحــد.  بــن  علــي  حــزم،  ابــن 

اخلاجنــي. مكتبــة  القاهــرة:  ط(.  )د.  والنحــل. 
علــل  شــرح   .)1407( أمحــد.  بــن  الرمحــن  عبــد  رجــب،  ابــن 
ســعيد[.  الرحيــم  عبــد  مهــام  د.  ]حتقيــق:  الرتمــذي. 

املنــار. مكتبــة  َعمــان:  األوىل(.  )الطبعــة 
ابن عســاكر، علي بن احلســن. )1415(. اتريخ دمشــق. ]احملقق: 
بــن غرامــة العمــروي[. )د. ط(. )د. م(: دار  عمــرو 

الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابــن قتيبــة، عبــد هللا بــن مســلم. )1419(. أتويــل خمتلــف احلديــث. 

)الطبعــة الثانيــة(. بــريوت: املكتــب اإلســالمي.
الســنن. إبشــراف وزارة  يزيــد. )1420(.  بــن  ابــن ماجــة، حممــد 
األوىل(.  )الطبعــة  واألوقــاف.  اإلســالمية  الشــؤون 

الســالم.  دار  الــرايض: 
ابــن مفلــح، أبــو عبــد هللا حممــد. )1423(. اآلداب الشــرعية واملنــح 

املرعيــة. )د. ط(، )د. م(: عــامل الكتــب.
ومعــه  الفــروع  كتــاب   .)1424( مفلــح.  بــن  حممــد  مفلــح،  ابــن 
تصحيــح الفــروع. ]احملقــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن 
الرســالة. مؤسســة  بــريوت:  األوىل(.  )الطبعــة  الرتكــي[. 

ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى. )1390(. لســان العــرب. 
)الطبعــة الثالثــة(. بــريوت: دار صــادر.

اللغــة. ]حتقيــق:  )2001(. هتذيــب  أمحــد.  بــن  األزهــري، حممــد 
حممــد عــوض مرعــب[. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار 

إحيــاء الــرتاث العــريب.
املوطــأ.  شــرح  املنتقــى   .)1332( بــن خلــف.  ســليمان  الباجــي، 

الســعادةـ. مطبعــة  القاهــرة:  األوىل(.  )الطبعــة 
الصحيــح.  اجلامــع   .)1419( إمساعيــل.  بــن  حممــد  البخــاري، 
إبشــراف وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف. )الطبعــة 

الســالم.  دار  الــرايض:  الثانيــة(. 
البغــوي، احلســن بــن مســعود. )1403(. شــرح الســنة. ]حتقيــق: 
شــعيب األرنــؤوط- حممــد زهــري الشــاويش[. )الطبعــة 

الثانيــة(. بــريوت: املكتــب اإلســالمي.
الســالم.  بســنته عليــه  اإلعــالم  البكجــري، مغلطــاي. )1419(. 
مكــة:  األوىل(.  )الطبعــة  عويضــة[.  كامــل  ]احملقــق: 

البــاز. نــزار مصطفــى  مكتبــة 
البيهقــي، أمحــد بــن احلســن. )1344(. الســنن الكــربى، ويف ذيلــه 
اجلوهــر النقــي. )الطبعــة األوىل(. حيــدر آابد: جملــس 

دائــرة املعــارف النظاميــة الكائنــة.
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ومعرفــة  النبــوة  دالئــل   .)1405( احلســن.  بــن  أمحــد  البيهقــي، 
بــريوت:  الشــريعة. )الطبعــة األوىل(.  أحــوال صاحــب 

العلميــة. الكتــب  دار 
الرتمذي، حممد بن عيســى. )1420(. اجلامع الصحيح. إبشــراف 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف. )الطبعــة األوىل(. 

الــرايض: دار الســالم. 
التميمــي، حممــد بــن عبــد الوهــاب. )1420(. آداب املشــي إىل 
الشــئون  وزارة  الــرايض:  األوىل(.  )الطبعــة  الصــالة. 

واإلرشــادـ. والدعــوة  واألوقــاف  اإلســالمية 
اجلرجــاين، أبــو أمحــد ابــن عــدي. )1418(. الكامــل يف ضعفــاء 
وعلــي  املوجــود  عبــد  أمحــد  عــادل  ]حتقيــق:  الرجــال. 
الكتــب  بــريوت:  األوىل(.  )الطبعــة  معــوض[.  حممــد 

العلميــة.
اللغــة  اتج  الصحــاح   .)1990( محــاد.  بــن  إمساعيــل  اجلوهــري، 
وصحــاح العربيــة. )الطبعــة الرابعــة(. بــريوت: دار العلــم 

للماليــن.
جواهــر  مــن  العــروس  اتج  )د.ت(  حممــد.  بــن  حممــد  احلســيي، 
القامــوس. ]حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــن[. )د. ط(، 

اهلدايــة. دار  م(،  )د. 
)الطبعــة  الســنن.  معــامل   .)1351( حممــد.  بــن  محــد  اخلطــايب، 

العلميــة.  املطبعــة  حلــب:  األوىل(. 
اخلطيــب، أبــو بكــر. )1422(. اتريــخ بغــداد. ]احملقــق: د. بشــار 
عــواد معــروف[. )الطبعــة األوىل(. بــريوت: دار الغــرب 

اإلســالمي.
اخلطيــب، أمحــد بــن علــي. )د. ت(. اجلامــع ألخــالق الــراوي وآداب 
ط(.  )د.  الطحــان[.  حممــود  د.  ]احملقــق:  الســامع. 

الــرايض: مكتبــة املعــارف.
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فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات المهنّية لدى معّلمي الطاب الموهوبين

املستخلص:
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل قيــاس فاعليــة برانمــج تدريــي يف تنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن يف منطقــة   
القصيــم، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج شــبه التجريــي، وذلــك ابســتخدام جمموعتــن متكافئتــن مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن، إحدامهــا 
ضابطــة واألخــرى جتريبيــة، كمــا مت تطبيــق مقيــاس مســتوى الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن )إعــداد الباحــث(، إذ اشــتملت 
العينــة علــى 22 معلًمــا مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب درجــات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي علــى مقيــاس الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن ولصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، 
كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف القياســن القبلــي والبعــدي علــى 
مقيــاس الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن ولصــاحل القيــاس البعــدي، وقــد أشــارت النتائــج -ابإلضافــة إىل ذلــك- إىل أنــه 
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف القياســن البعــدي والتتبعــي )شــهر ونصــف( علــى 

مقيــاس الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن، كمــا مت تقــدمي عــدد مــن التوصيــات وذلــك يف ضــوء نتائــج الدراســة.

الكلمات املفتاحية: برانمج تدريي، الكفاايت املهنية، معّلمو الطالب املوهوبن.

Abstract

 The current study aimed to measure the effectiveness of a training program on developing 
professional competencies of gifted students’ teachers in Qassim region. Current study used Qua-
si-Experimental approach by using two equal groups of gifted teachers, one group is a control and 
the other is experimental group. The instrument of Professional Competence of Gifted Students’ 
Teachers was applied (prepared by the researcher) on a sample of 22 gifted students’ teachers. The 
results indicated that there were statistically significant differences between the experimental and 
control groups in professional competencies in favor of the experimental group, and showed that 
there were statistically significant differences between the mean levels of the experimental group 
scores in the pre and post measurements of the professional competencies in favor of the post mea-
surement. In addition, the results indicated that there were no statistically significant differences 
between the mean levels of the experimental group scores in the post and successive tests (one and 
a half month) for the professional competencies. Finally, a number of implications stemming from 
the study’s results are presented.

Key Words: : Training Program - Professional Competencies - Teachers of Gifted Students
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مقدمة الدراسة:
مــن  العديــد  اهتمــام  احلــايل  عصــران  يف  املعلّــم  حيتــل 
التعليميــة،  العمليــة  أحــد أركان  الباحثــن والرتبويــن، وذلــك ألنــه 
وهــو الــذي ُيســهم بشــكل أساســي يف جناحهــا وتطورهــا، حيــث إن 
جنــاح العمليــة التعليميــة يعتمــد بشــكل جوهــري علــى جنــاح املعلّــم 
الكتســاب  الطــالب  وهتيئــة  التعلــم،  بيئــة  وإعــداد  التخطيــط،  يف 
احلديــث  املعلّــم  فــدور  وامليــول،  االجتاهــات  وتكويــن  اخلــربات 
اختلــف بشــكل جــذري عــن دوره يف املاضــي الــذي كان يقتصــر 
أمــا  املعلومــة،  ونقــل  للطــالب،  املعرفيــة  االحتياجــات  تلبيــة  علــى 
اآلن فقــد ازدادت أعبــاء املعلّــم؛ ألنــه املســؤول عــن تنميــة دافعيــة 
الطــالب والتخطيــط لعمليــة التعلــم واإلشــراف عليهــم وتوجيههــم 
)اجلميلــي  املتنوعــة  مصادرهــا  مــن  املعلومــة  علــى  للحصــول 
والســعدي، 2005(. ابإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اليــوم وأكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، جيــب علــى املعّلمــن العمــل بفّعاليــة وكفــاءة لتلبيــة 
  )Singh,	2012(. املطالــب املتداخلــة الــي يفرضهــا عليهــم اجملتمــع
فالطالــب مل يعــد حباجــة إىل النمــو املعــريف فقــط، وإمنــا حيتــاج إىل منــّو 
متكامــل ومتــوازن يف مجيــع اجلوانــب االجتماعيــة والنفســية واملعرفيــة 

الــي يقــع علــى عاتــق املعلّــم تلبيتهــا.
معلّــم  لــدى  واملهــام  املســؤوليات  هــذه  وتتضاعــف 
الطــالب املوهوبــن، وذلــك ألنــه يســعى يف عملــه إىل هتيئــة كــوادر 
وطاقــات بشــرية واعــدة ُتســِهم يف تطويــر اجملتمــع حــى يكــون يف 
اهتمــام  املوهوبــون  حيتــّل  مثّ  ومــن  املتقدمــة،  اجملتمعــات  مصــاّف 
خــالل  مــن  االهتمــام  هــذا  نــواة  تبــدأ  إذ  والشــعوب،  اجملتمعــات 
توفــري اخلدمــات التعليميّــة املتميــزة الــي يكــون فيهــا املعلّــم املؤهــل 
ذو الكفايــة التعليميّــة اجليــدة َحَجــَر الزاويــة )معاجيــي، 2015(. 
وابلرجــوع إىل بــداايت االهتمــام ابلطــالب املوهوبــن وأمهيــة توفــري 
الكــوادر املناســبة لتعليمهــم، كان العديــد مــن الرتبويــن خيوضــون 
يف مناقشــات حــول مــا إذا كان الطــالب املوهوبــن حيتاجــون إىل 
تعليــم خــاص، أو لديهــم القــدرة علــى متابعــة التعليــم العــام، حيــث 
الطــالب  مــن  الفئــة  هــذه  تعليــم  أن  املعّلمــن  مــن  العديــد  يعتقــد 
ُمــدرب وذي كفــاءة عاليــة، وذلــك ألن  ال يتطلــب وجــود معلّــم 
أولئــك الطــالب قــادرون علــى النجــاح والتفــوق مــن تلقــاء أنفســهم، 
بــل يعتقــد العديــد مــن املعلمــن أن أولئــك الطــالب املوهوبــن ال 
حيتاجــون إىل برامــج ومناهــج خاصــة، ابعتبارهــم أذكيــاء وقادريــن 

  .)VanTassel-Baska,	 2008( أنفســهم  مســاعدة  علــى 
إضافــة إىل ذلــك، فقــد تعــددت وجهــات النظــر غــري 
الدقيقــة وغــري الصحيحــة عــن حاجــات املوهوبــن الــي تربهــن علــى 
وجــود ضعــف يف فهــم تلــك هــذه الفئــة مــن الطــالب، ويف هــذا 
إىل   )Nowikowski,	 نوكاويســكي)2011 أشــار  فقــد  اإلطــار 
أن العديــد مــن املعّلمــن يفتقــرون إىل الوعــي خبصائــص الطــالب 
املوهوبــن وحاجاهتــم الرتبويــة املتباينــة، وذلــك ابعتبارهــم فئــة واحــدة 
متجانســة وال توجــد بينهــم فــروق، كمــا يُقصــي املعلمــون بعــَض 
فئــات املوهوبــن، مثــل الطــالب ذوي التحصيــل األكادميــي املتــدين، 
بســبب  وذلــك  موهوبــن؛  مــن كوهنــم  التعلّــم  صعــوابت  ذوي  أو 
تفشــي الصــورة النمطيــة الــي تفــرتض أن املوهــوب ال بــد وأن يكــون 

متفوقًــا دراســيًّا ومبدًعــا ويتمتــع بصفــات أخالقيــة ومثاليــة وأمــا مــا 
Ritchotte,	Suhr,	Alfu-(  عــدا ذلــك فيعتبونــه غــري موهــوب
 rayh,	&	Graefe,	2016;	Ritchotte,	2015;	Alsamiri,

 .)2019;	Alsamiri,	 2018
علــى  ينــّص  الــذي  الــرأي  ســاد  األخــرية،  اآلونــة  ويف 
وهلــم  العــادي،  التعليــم  متابعــة  ميكنهــم  املوهوبــن ال  الطــالب  أن 
احلــق يف تلقــي التعلّــم املناســب هلــم، وأييت ذلــك انطالقــا مــن أنــه 
حيــق جلميــع الطــالب احلصــول علــى فــرص تعليميــة مناســبة تتيــح 
 Soland(.هلــم التعلّــم مبســتوى يتناســب مــع قدراهتــم وإمكانياهتــم
2013	Stecher,	&	Hamilton,,(  وجتــدر اإلشــارة أيضــا إىل 
أنــه ال توجــد اســرتاتيجية أو برانمــج أو منهــج واحــد مناســب جلميــع 
غــري متجانــس  املوهوبــن؛ وذلــك ألهنــم جمتمــع  الطــالب  قــدرات 
)2018	Alsamiri,( ونتيجــة لذلــك ظهــرت احلاجــة إىل تدريــب 
وأتهيــل معّلمــي الطــالب املوهوبــن، حــى يكونــوا قادريــن علــى فهــم 
خصائــص الطــالب املوهوبــن واكتشــاف قدراهتــم الكامنــة، ومــن مث 
تلبيــة حاجاهتــم املتنوعــة، مــع مراعــاة منّوهــم غــري املتــوازن يف اجلوانــب 
 .)2005 )األمحــد،  واملعرفيــة  والنفســية  والعاطفيــة  االجتماعيــة 
أيضــا، فــإن ضعــف إملــام معّلمــي الطــالب املوهوبــن بطــرق التدريــس 
املناســبة واملتنوعــة، والقصــور يف اســتخدام البدائــل الرتبويــة وتعديــل 
املناهــج مبــا يتوافــق مــع قــدرات وحاجــات الطــالب املوهوبــن، كان 
والتأهيليــة  التدريبيــة  احلاجــات  إىل ظهــور  أدى  آخــر  مــربرًا  أيضــا 
عــالوة   .)Nowikowski,	2011( املوهوبــن  الطــالب  ملعّلمــي 
علــى ذلــك، فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة 
إىل افتقــار معّلمــي الطــالب املوهوبــن للكفــاايت املهنيــة واملهــارات 
واخلــربات الرتبويـّـة الالزمــة لتلبيــة حاجــات طالهبــم املوهوبــن، وذلــك 
هتتــم  الــي  والتأهيــل  التدريــب  برامــج  يف  الواضــح  للنقــص  نتيجــة 
إبعــداد معّلــم الطــالب املوهوبــن وتنميــة كفاايتــه املهنّيــة قبــل وأثنــاء 
 El-Zraigat,	2012;	Cheung	&	Philipson, اخلدمــة   
2008(؛ احملارمــة، 2013( ومــن مثّ جــاءت توصيــات العديــد مــن 
الدراســات والبحــوث بضــرورة تقــدمي الــدورات التدريبيّــة املتخصصــة 
ملعّلمي الطالب املوهوبن، والي من شــأهنا رفع مســتوى الكفاايت 
 Hong,	Greene,	&( املهنيــة الالزمــة لتعليــم الطــالب املوهوبــن

).Hartzel,	2011;	chan,	2011
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يواجــه معّلمــو الطــالب املوهوبــن حتــدايٍت كبــرية تكمــن 
يف تعليــم هــؤالء الطــالب الذيــن ميتلكــون قــدرات عاليــة، وحاجــات 
وخصائــص ختتلــف عــن أقراهنــم العاديــن، والــي تتطلــب كفــاايت 
ومهــارات عاليــة املســتوى يف ســبيل تلبيــة تلــك احلاجــات النوعيّــة 
تنميتهــا  علــى  عــالوة  معهــا،  التعامــل  وطــرق  خصائصهــا  وفهــم 
وتطويرهــا )الربيــع، 2013(. ومــن مث جتــدر اإلشــارة إىل أن تعليــم 
الطــالب املوهوبــن يفضــي إىل احلاجــة الضروريــة لتدريــب معّلميهــم 
قبــل وأثنــاء اخلدمــة مبــا يتوافــق مــع مــا يتمتــع بــه أولئــك الطــالب مــن 
خصائــص تعليميــة ونفســية وانفعاليــة واجتماعيــة فريــدة متيزهــم عــن 
أقراهنــم العاديــن، إال أن واقــع الكفــاايت املهنيــة واخلــربات والتدريــب 
الــذي ميتلكــه معّلمــو الطــالب املوهوبــن ال يصــل إىل احلــد املأمــول 
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أشــار  حيــث  املوهوبــن،  الطــالب  وتعليــم  لرتبيــة  يؤهلهــم  الــذي 
العديــد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة إىل افتقــار معّلمــي الطــالب 
املوهوبــن للكفــاايت املهنيــة واملهــارات واخلــربات الرتبويــة الالزمــة 
لتلبيــة حاجــات طالهبــم، وذلــك نتيجــة نقــص برامــج التدريــب الــي 
هتتــم إبعــداد معّلــم الطــالب املوهوبــن قبــل وأثنــاء اخلدمــة، ومــن مث 
التدريبيــة  الــدورات  تلــك الدراســات بضــرورة تقــدمي  فقــد أوصــت 
املتخصصــة هلــم، والــي مــن شــأهنا رفــع مســتوى الكفــاايت واملهــارات 
 El-Zraigat,(  2013،الالزمــة لتعليــم طالهبــم املوهوبــن )الربيــع
 2012;		Mahmoud,	2013;	Hong,	Greene,	Hartzel,

	.	;2011;	Chan,	2011
أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، فالعديــد مــن معّلمــي    
تلقــوا  عاديــن  طــالب  معّلمــي  ابألســاس  هــم  املوهوبــن  الطــالب 
تعليمهــم مــن ختصصــات خمتلفــة تشــمل بعــض املقــررات الرتبويــة، 
أو ممــن حصلــوا علــى دبلــوم تربــوي، ومــن مثّ مل يتلــقَّ العديــد منهــم 
والالزمــة  املهنيــة  الكفــاايت  جمــال  املناســب يف  والتدريــب  التأهيــل 
القصــور يف  ذلــك  يرجــع  وقــد  املوهوبــن،  لطــالب  للعمــل كمعلّــم 
اإلعــداد الرتبــوي إىل مــا قبــل اخلدمــة، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســة 
اللتــان أشــارات  ابــن الدن )2013(  الشــهراين )2010( ودراســة 
إىل وجــود قصــور يف إعــداد املعّلمــن يف اكتشــاف ورعايــة املوهوبــن 
الــالزم توفــره ضمــن مقــررات برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة يف بعــض 

الســعودية.  اجلامعــات 
زايرات  بعمــل  الباحــث  قــام  فقــد  ذلــك،  إىل  إضافــة   
ميدانيــة ملــدارس وبرامــج املوهوبــن، حيــث الحــظ أن معّلمــي الطلبــة 
املوهوبــن حباجــة إىل برامــج تدريبيــة يف أثنــاء اخلدمــة، وذلــك ألن 
غالبيتهــم غــري متخصصــن يف تربيــة املوهوبــن، ومل يتــم أتهيلهــم قبــل 
اخلدمــة للعمــل مــع الطــالب املوهوبــن، بــل أنــه مت أتهيلهــم للعمــل 
مــع الطــالب العاديــن. أيضــا، مل حيصــل معظمهــم علــى التدريــب 
يف جمــال الكفــاايت املهنيــة اخلــاص مبعّلمــي الطــالب املوهوبــن، ويف 
ظــل غيــاب التدريــب والتأهيــل اجليــد قبــل اخلدمــة، وضعــف التدريــب 
ــا ونوًعــا بعــد اخلدمــة، فقــد كان مــن الضــروري للمتخصصــن يف  كمًّ
جمــال رعايــة املوهوبــن تقــدمي التدريــب املتخصــص هلــؤالء املعّلمــن، 
والــذي أفضــى بــدوره إىل ظهــور مشــكلة الدراســة احلاليــة الــي تســعى 
إىل تقــدمي برانمــج تدريــي لتنميــة الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي الطــالب 
املوهوبــن، وقيــاس فاعليتــه مــن أجــل تعميمــه علــى شــرحية أكــرب مــن 

معّلمــي الطــالب املوهوبــن يف حــال أثبــت فاعليتــه.
فاعليــة  حتديــد  يف  احلاليــة  الدراســة  مشــكلة  وتتحــدد   
الطلبــة  معّلمــي  لــدى  املهنيــة  املهــارات  لتنميــة  تدريــي  برانمــج 

اآلتيــة: التســاؤالت  خــالل  مــن  وذلــك  املوهوبــن، 
بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن . 1 فــروق  هــل توجــد 

مقيــاس  علــى  البعــدي  القيــاس  يف  والضابطــة  التجريبيــة 
املوهوبــن؟ الطــالب  ملعّلمــي  املهنيــة  الكفــاايت 

اجملموعــة . 2 درجــات  رتــب  متوســطي  بــن  فــروق  توجــد  هــل 
مقيــاس  علــى  والبعــدي  القبلــي  القياســن  يف  التجريبيــة 

املوهوبــن؟ الطــالب  ملعّلمــي  املهنيــة  الكفــاايت 
اجملموعــة . 3 درجــات  رتــب  متوســطي  بــن  فــروق  توجــد  هــل 

التجريبيــة يف القياســن البعــدي والتتبعــي )بعــد شــهر ونصــف 
مــن التطبيــق البعــدي( علــى مقيــاس الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي 

املوهوبــن؟ الطــالب 
أهداف الدراسة:

متثــل اهلــدف الرئيــس لدراســة يف الكشــف عــن فاعليــة   
الطلبــة  معلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاايت  تنميــة  تدريــي يف  برانمــج 
وهــي  فرعيــة  أهــداف  عــدة  اهلــدف  هــذا  مــن  وينبثــق،  املوهوبــن 

لتــايل: كا
بنــاء وحتكيــم وتطبيــق برانمــج تدريــي يتضمــن أهــم الكفــاايت . 1

واملهــارات الــي حيتاجهــا معّلمــو الطــالب املوهوبــن اســتنادا 
إىل حاجاهتــم التدريبيــة، وأهــم املعايــري العامليــة كمعايــري اجلمعيــة 
احملليــة  واملعايــري   ،)NAGC( املوهوبــن  لألطفــال  الوطنيــة 
املتمثلــة يف املعايــري املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن والصــادرة 

مــن مركــز القيــاس الوطــي.
التعــّرف علــى فاعليــة الربانمــج التدريــي، وذلــك مــن خــالل . 2

التطبيــق القبلــي والبعــدي ملقيــاس الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي 
والتجريبيــة. الضابطــة  اجملموعتــن  علــى  املوهوبــن  الطــالب 

التعــرف علــى بقــاء أثــر الربانمــج التدريــي يف تنميــة الكفــاايت . 3
املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن وذلــك مــن خــالل مقارنــة 
مباشــرة(  الربانمــج  إهنــاء  )بعــد  البعــدي  االختبــار  نتائــج 
البعــدي(. التطبيــق  مــن  )بعــد شــهر ونصــف  التتبعــي  واالختبــار 

أمهية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل ما يلي:  

• أمهيــة الفئــة الــي تناولتهــا الدراســة، وهــي فئــة معّلمــي الطلبــة 	
املوهوبــن، وهــي فئــة مل حتَظــى ابلقــدر الــكايف مــن الدراســات 
والبحــوث العلميّــة يف الوطــن العــريب، إذ تنــدر الدراســات الــي 
قدمــت برامــج تدريبيــًة ملعّلمــي الطلبــة املوهوبــن ومــن مث قيــاس 

فاعليتهــا.
• قــد ُتســِهم الدراســة يف لفــت انتبــاه صنــاع القــرار يف جمــال تربيــة 	

املوهوبــن إىل أمهيــة تقــدمي الربامــج التدريبيــة يف أثنــاء اخلدمــة 
ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن، والــي تــؤدي بدورهــا إىل تطويــر 

وتنميــة كفاايهتــم املهنيــة. 
• املوهوبــن 	 الطلبــة  ملعّلمــي  املهنيــة  الكفــاايت  مقيــاس  بنــاء 

والعامليــة.  احملليــة  املعايــري  علــى  أبعــاده  يف  معتمــًدا 
• قــد ُتســِهم الدراســة يف تقــدمي برانمــج تدريــي ميكــن االســتفادة 	

ومتواصــل  مســتمر  بشــكل  وتقدميــه  التعليــم  إدارات  يف  منــه 
ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن.

• الــي 	 الباحثــن والرتبويــن  الدراســة مكّملــة جلهــود  أتيت هــذه 
تســعى إىل إعــداد معّلمــي الطلبــة املوهوبــن والــي تصــل يف 
هنايــة املطــاف إىل تقــدمي أفضــل اخلدمــات الرتبويــة للطــالب 

املوهوبــن.
حدود الدراســة: 

1- احلدود املوضوعية:
فعاليــة  علــى  التعــرف  علــى  احلاليــة  الدراســة  اقتصــرت   
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الطــالب  معلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاايت  لتنميــة  تدريــي  برانمــج 
ملوهوبــن. ا

2- احلدود املكانية:
مــن معّلمــي  الدراســة علــى جمموعــة  مت تطبيــق أدوات   
الطلبــة املوهوبــن مبنطقــة القصيــم، الذيــن يدّرســون مبختلــف اجملمعــات 
مبنطقــة  التعليميــة  لــإلدارة  التابعــة  امللحقــة  الربامــج  أو  التعليميــة 

. لقصيــم ا
خــالل  احلاليــة  الدراســة  أدوات  تطبيــق  مت  الزمنيــة:  احلــدود   -3
.1440/1441 الدراســي  العــام  مــن  األول  الدراســي  الفصــل 

مصطلحات الدراسة
 )Professional Competence ( 1-  الكفاايت املهنية

الفهــم  وأشــكال  االجتاهــات  جممــوع  أبهنــا  تعــرف    
وحتقيــق  التعليميــة  العمليــة  تيســر  أن  شــأهنا  مــن  الــي  واملهــارات 
 .)2006 والنفــس حركيــة )طعيمــة،  العقليــة والوجدانيــة  أهدافهــا 
وتعــرف إجرائيــا يف الدراســة احلاليــة أبهنــا جمموعــة مــن    
واملعرفــة  الوعــي  علــى  تشــتمل  الــي  واخلــربات  والقــدرات  املهــارات 
مبفاهيــم املوهبــة وخصائــص املوهوبــن، وحتديــد املوهوبــن، ومناهــج 
والبدائــل  املوهوبــن،  الطــالب  وتقــومي  املوهوبــن،  تدريــس  وطــرق 
الرتبويــة للطــالب املوهوبــن، والــي ميتلكهــا املعلّــم وتتحكــم يف ســلوكه 
واجتاهاتــه وُتســِهم يف جناحــه يف املواقــف التعليميــة ويف مهنتــه بوجــه 

عــام.
)Training Program( 2- الرانمج التدرييب

يعــرف أبنــه عبــارة عــن خطــة تتضمــن بشــكل رئيــٍس    
العمــل  املختــارة يف ضــوء حتليــل  التدريبيــة  األهــداف  مــن  جمموعــة 
واحملتــوى وطــرق التدريــب والوســائل املســاعدة الــي يتــم مــن خالهلــا 
حتقيــق تلــك األهــداف، إضافــة إىل أدوات التقــومي الالزمــة للتأكــد 

.)193 )حمــريق،2013:  ألهدافــه  الربانمــج  حتقيــق  مــن 
ويعــرف إجرائيــا يف الدراســة احلاليــة أبنــه ختطيــط وتنظيــم    
تنميــة  املعــارف واخلــربات واألنشــطة، وذلــك هبــدف  مــن  جمموعــة 
جنــاح  بدورهــا يف  تســِهم  الــي  املهنيــة  املعّلمــن  مهــارات وكفــاايت 

التعليميــة. العمليــة 
  )Gifted Students(: 3- الطاب املوهوبون

Nation-( ــ تعــرف الرابطــة الوطنيــة لألطفــال املوهوب ن 
الطلبــة   )al	Association	 for	 Gifted	 Children,	 2010
مــن  متميــزة  مســتوايت  يظهــرون  الذيــن  »أولئــك  أبهنــم  املوهوبــن 
الكفــاءة )قــدرة اســتثنائية علــى التفكــري والتعلّــم( أو اجلــدارة )أداء 
أو إجنــاز ضمــن أفضــل 10٪ أو أقــل( يف جمــال واحــد أو أكثــر مــن 

)para, 5(. اإلنســاين«   الســلوك  جمــاالت 
ويُعرف الطالُب املوهوبون إجرائيا أبهنم أولئك الطالب   
املوهوبــون الذيــن مت حتديدهــم مــن خــالل اختبــارات القــدرات العقليــة 
املعتمــدة مــن املركــز الوطــي للقيــاس، وامللتحقــون مبــدارس املوهوبــن 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  التعليــم يف  التابعــة إلدارات 
 Gifted Students’(: املوهوبــني   الطــاب  معّلمــو   -4

 )Teachers

يُعــرف معّلمــو الطــالب املوهوبــن إجرائيــا أبهنــم معّلمــو   
الطــالب املوهوبــن الذيــن ميارســون مهنــة التعليــم يف خمتلــف املــدارس 
واجملمعــات والربامــج اخلاصــة ابملوهوبــن، والتابعــة إلدارة التعليــم يف 

الســعودية. العربيــة  اململكــة  القصيــم،  منطقــة 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوال: اإلطار النظري
الربــط  يف  األساســية  األداة  ميثــل  املعلّــم  أن  شــك  ال   
الوصــل  حلقــة  يعــدُّ  إنــه  حيــث  التعليميــة،  العمليــة  مكــوانت  بــن 
بــن املنهــج والطالــب والبيئــة التعليميــة، ويعــدُّ أيضــا مديــرًا تنفيــذاي 
لألهــداف والسياســات الرتبويــة والتعليميــة الــي تتأثــر مبهاراتــه املهنيــة 
وخلفيتــه الرتبويــة، وحــى يقــوم املعّلــم ابلــدور املنــوط بــه بكفــاءة فــال 
بــد أبن يتمتــع بقــدرات وكفــاايت مهنيــة عاليــة املســتوى، حيــث إن 
عملــه احلــايل اختلــف كثــريا عمــا كان عليــه يف الســابق مــن جمــرد تلقــن 
املعلومــات واحلقائــق إىل التنميــة الرتبويــة الشــاملة يف مجيــع جمــاالت 

.)Johnsen, 2012(الطالــب لــدى  النمــو 
الباحثــن  لــدى  ابلغــة  أمهيــة  املهنيــة  الكفــاايت  ومتثــل   
واملهتمــن يف جمــال الرتبيــة والتعليــم، حيــث بــدأ االهتمــام هبــا يتزايــد 
بشــكل ملحــوظ يف هنايــة القــرن املاضــي حــى وقتنــا احلاضــر، وذلــك 
يف ســبيل إعــداد املعلّــم بشــكل جيــد قبــل وأثنــاء اخلدمــة، والــذي يركــز 
علــى دور املعلّــم األساســي يف صياغــة األهــداف املعرفيــة والوجدانيــة 
واحلركيــة، وعمليــة التخطيــط والتنفيــذ والتقــومي، والســعي يف توجيــه 
منــو شــخصية الطــالب يف جماالهتــا النفســية واالجتماعيــة واملعرفيــة 
 Alsamiri,	 2018; Soland,	 Hamilton,	 &	 Stecher,(
2013(. عــالوة علــى ذلــك، جنــد أن العديــد مــن الدراســات الرتبويــة 
ركــزت علــى أمهيــة تنميــة الكفــاايت املهنيــة لــدى املعّلمــن ودورهــا يف 
جنــاح مهنــة املعلّــم، والــي بدورهــا تنعكــس علــى العمليــة التعليميــة، 
ومــن أبــرز الكفــاايت الــي ركــزت عليهــا البحــوث يف الــدول املتقدمــة 
التعليــم والتعلــم والتخطيــط للتعليــم والتواصــل مــع الطــالب، وتقــومي 
 Chan,	2011;(. التعّلــم وتصميــم األنشــطة املنهجيــة والالمنهجيــة
 Johnsen,	VanTassel-Baska,	Robinson,	Cotabish,

)&	Admas,	 2015
وبعــد التطــرق للكفــاايت املهنيــة العامــة الــي ال بــد أن   
يلــم هبــا املعلّــم، فــإن معلّــم الطــالب املوهوبــن حباجــة إىل كفــاايت 
تفــوق مــا لــدى املعلّــم العــام، وذلــك انطالقــا مــن نوعيــة الطــالب 
ألهنــم أحــد فئــات الرتبيــة اخلاصــة الذيــن حيتاجــون إىل تعليــم ومنهــاج 
اإلطــار،  هــذا  ويف   )Alsamiri & Aljohni,	2019(. خــاص 
فقــد أشــار كيتانــو )2008	Kitano,( إىل أن الطــالب املوهوبــن 
تُقــدم يف  الــي  تلــك  عــن  تقليديــة ختتلــف  غــري  برامــج  إىل  حباجــة 
املــدارس العاديــة والــي تســتوجب وجــود معلّــم ذي خــربة وكفــاءة، 
قــادٍر علــى تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة واملتنوعــة للموهوبــن، ويف 
ظــل القــدرات االســتثنائية الــي ميتلكهــا الطــالب املوهوبــون، فإهنــا 
تــربز احلاجــة إىل وجــود معّلمــن ذوي كفــاءة عاليــة يف الكشــف عــن 
نقــاط القــوة لديهــم، وإعــداد برامــج خاصــة هبــم، وتصميــم منهــاج 
 Tischler( وطــرق تدريــس متمايــزة تثــري دافعيتهــم وتتحــدى قدراهتــم
ميتلــك  أن  بــد  ال  ذلــك،  إىل  ابإلضافــة   .  )& Vialle,	 2009
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ــم املوهوبــن القــدرة علــى االســتخدام الفّعــال ألســلوب املناقشــة  معّل
 ،))Johnsen, 2012 العلميــة، وتنميــة مهــارات التفكــري العليــا
الطــالب،  بــن  الفرديــة  الفــروق  مراعــاة  علــى  قــادرا  يكــون  وأن 
واســتخدام األســاليب التدريســية غــري التقليديــة الــي تتحــدى قــدرات 
الطــالب املوهوبــن، والــي تزيــد مــن روح املنافســة، وتوفــر بيئــة تعليميــة 
 Dooley, Dangelm,( آمنــة تقــدر وجهــات النظــر املختلفــة
Farran, 2011 &(. ومــن مثّ جنــد أّن العديــد مــن الدراســات 
والبحــوث أشــارت إىل أن الكفــاايت واملهــارات الــي ميتلكهــا معلّــم 
طالبــه  ومنــو  وجنــاح  تطــور  يف  مباشــر  بشــكل  ســتؤثر  املوهوبــن 

.))Nowikowski, 2011; Alsamiri, 2018
خصائص معّلمي الطاب املوهوبني 

يف  الدراســات  واختلفــت  النظــر،  وجهــات  تعــددت   
أهــم اخلصائــص الــي ال بــد أن يتســم هبــا معّلــم الطــالب املوهوبــن، 
لكنهــا بشــكل عــام رّكــزت معظمهــا علــى خصائــص املعلّــم مــن وجهــة 
نظــر الطــالب املوهوبــن والــي أشــاروا فيهــا الطــالب املوهوبــون إىل 
أمهيــة توافــر اخلصائــص املعرفيــة والشــخصية لــدى املعّلــم، مثــل تقبــل 
وجهــات النظــر واملرونــة واالحــرتام، وتوفــري التحــدي واإلاثرة، وهتيئــة 
البيئــة العلميــة اآلمنــة. ويف اجلانــب اآلخــر، ركــزت بعــض الدراســات 
علــى خصائــص معّلمــي الطــالب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر املشــرفن 
واملتخصصــن يف جمــال تربيــة املوهوبــن، الــي أشــار فيهــا إىل أمهيــة 
والطــالب  املعّلمــن  بــن  العالقــات  وتكويــن  املهنيــة  الكفــاايت 
Mak-( وهنــا يعــرض ميكــر وشــيفري )Robinson, 2007 .(

er & Shiever, 2005( مســات معلّــم الطــالب املوهوبــن يف 
جمــاالت أساســية هــي:

مســات فلســفية تعــرب عــن رؤيــة واجتــاه ملعلّــم حنــو مهنــة التدريــس - 
حتديــد  حنــو  دافعيتــه  وتثــري  تدريســه،  أســلوب  يف  تؤثــر  الــي 

احتياجــات الطــالب الفرديــة واجلماعيــة ومــن مث تلبيتهــا.
مســات مهنيــة ترتبــط ابملهــارات التدريســية، واخللفيــة العلميــة، - 

واخلــربات امليدانيــة، واتلــي تشــتمل علــى التنــوع يف أســاليب 
وحتديــد  األنشــطة،  عمــل  علــى  والقــدرة  احلديثــة،  التدريــس 
البدائــل  واســتخدام  أدائهــم،  وتقــومي  املوهوبــن،  الطــالب 
والربامــج الرتبويــة املتنوعــة. وهــذه الســمات ميكــن للمعلّــم أن 

املناســبن. والتأهيــل  التدريــب  مــن خــالل  يكتســبها 
جيــدة، -  عقليــة  قــدرات  علــى  وتشــتمل  شــخصية  مســات 

واالنضبــاط،  والدافعيــة  ابلنفــس،  الثقــة  مــن  جيــد  ومســتوى 
والفطنــة وســرعة املالحظــة، والرغبــة العاليــة يف التعلــم الــذايت 

والتطــور.
           وعــالوة علــى ذلــك، فقــد أشــار املتخصصــون يف جمــال 
املوهبــة إىل الكثــري مــن اخلصائــص الــي ال بــد أن يتحلــى هبــا معلّــم 
الطــالب املوهوبــن والــي متكنــه مــن تعليــم الطــالب املوهوبــن بشــكل 

يناســب حاجاهتــم وقدراهتــم، وميكــن أن تتلخــص يف اآليت: 
اخلصائص الشخصية:

لطالبــه  املعلّــم  واحــرتام  وتقبــل  فهــم  علــى  وتشــتمل   
الــي  النظــر  ووجهــات  وســلوكياهتم،  تفكريهــم،  وطــرق  املوهوبــن، 
قــد  الــي  أفكارهــم  ملناقشــة  الفرصــة  وإاتحــة  املرونــة  مــع  يتبنوهنــا، 

تبــدو غريبــة، مــع االبتعــاد عــن املركزيــة واهليمنــة. وتتمثــل اخلصائــص 
واملوضوعــات  احلــوادث  فهــم  علــى  القــدرة  يف  أيضــا  الشــخصية 
وتنظيمهــا وربطهــا بعضهــا ببعــض )جــروان، 2002(. إضافــة إىل 
ذلــك، ال بــد أن ميتلــك معلّــم الطــالب املوهوبــن قــدرًا جيــًدا مــن 
الــذكاء، ويكــون لديــه اهتمــام واطــالع ثقــايف وعلمــي، واجتاهــات 
إجيابيــة حنــو املوهوبــن وتعليمهــم، مــع مراعــاة مشــاعرهم واجتاهاهتــم، 
ابإلضافــة إىل القــدرة علــى تنميــة الدافعيــة لديهــم وتشــجيعهم علــى 

.))Donna & Michelle, 2010 الــذايت  التعلــم 
اخلصائص املهنية:

وتشــتمل علــى القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الطــالب   
املعرفيــة، وتوفــري اخلــربات التعليميــة املناســبة، وهتيئــة البيئــة التعليميــة 
الــي يكســوها األمــان والــي تشــجع علــى التجربــة واملغامــرة، أيضــا ال 
بــد أن يتســم معلّــم الطــالب املوهوبــن ابلقــدرة علــى اكتشــاف نقــاط 
القــوة والضعــف لديهــم، ومــن مثّ يزودهــم ابلتغذيــة الراجعــة، مــع تقــومي 
نقــاط الضعــف وتعزيــز نقــاط القــوة )جــروان، 2002(. ابإلضافــة 
قــادرًا علــى تعديــل  بــد أن يكــون املعلــم  إىل هــذه اخلصائــص، ال 
املنهــاج والتنويــع يف األســاليب التدريســية مبــا يتوافــق مــع حاجــات 
الطــالب، وتوفــري األنشــطة الــي بدورهــا تتحــدى قــدرات الطــالب، 
كما تشــتمل على التنوع يف اســتخدام البدائل الرتبوية املختلفة، مع 
القــدرة علــى الشــعور واكتشــاف املشــكالت املختلفــة الــي يتعــرض 
 Neumeiste,( حلهــا  يف  واملســاعدة  مث  ومــن  الطــالب  هلــا 
 .)Adams, Pierce, Cassady, & Dixon, 2007
عــالوة علــى ذلــك، ال بــد أن يلــم املعلّــم ابســرتاتيجيات التدريــس 
الفعــال مــع القــدرة علــى اإلبــداع يف اســتخدام األنشــطة التعليميــة 
الطــالب  قــدرات  وتنميــة  الصــف،  إدارة  علــى  والقــدرة  املتنوعــة، 
 Thomas , Iris , Paul, Jeff, &( علــى اختــاذ القــرارات
Corinne, 2012(. ابإلضافــة إىل ذلــك، فقــد أشــار واتــريز 
الطلبــة  معلّــم  خصائــص  أبــرز  أن  إىل   )Watters, 2010(
ــم ابخلــربات، وامتــالك  املوهوبــن تتمحــور يف القــدرة علــى ربــط التعّل
خلفيــة معرفيــة جيــدة بطــرق التدريــس واحملتــوى العلمــي، مــع القــدرة 
علــى حتــدي قــدرات الطــالب ومســاعدهتم علــى التفكــري التحليلــي.

الكفاايت املهنية ملعّلمي الطلبة املوهوبني:
إن االختالفات اجللّية يف خصائص وحاجات الطالب   
املوهوبــن، والتبايــن يف جوانــب منوهــم النفســي واملعــريف والعاطفــي 
واالجتماعــي، يضــع املعّلمــن يف موقــف حــرج ومعقــد يف كيفيــة تلبيــة 
احتياجــات طالهبــم املختلفــة وفهــم خصائصهــم املتباينــة، وحتــدي 
 Davis & Rimm, لديهــم  الدافعيــة  مســتوى  ورفــع  قدراهتــم 
2010((. لذلــك كان هنــاك توجــٌه قــويٌّ حنــو حتديــد الكفــاايت 
وجهــات  تعــددت  والــي  املوهوبــن  الطــالب  معلّــم  حيتاجهــا  الــي 
النظــر فيهــا واختلفــت مــن مؤسســة إىل أخــرى، ولكــن يف اجملمــل 
جنــد أن املؤسســات واجلامعــات الــي تقــوم بتدريــب وأتهيــل معّلمــي 
الطــالب املوهوبــن قــد ركــزت علــى الكفــاايت املهنيــة الــي تشــتمل 
وحاجــات  املوهبــة،  ونظــرايت  مفاهيــم  عــن  العلميــة  اخللفيــة  علــى 
املوهوبــن العاطفيــة واملعرفيــة الــي تتضمــن تنميــة مهــارات التفكــري 
العليــا والتفكــري اإلبداعــي وحــل املشــكالت. ابإلضافــة إىل ذلــك، 
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فقــد اشــتملت الكفــاايت املهنيــة علــى التنــوع يف طــرق التعليــم وتبــي 
بشــكل  املوهوبــن  الطــالب  تعليــم  والنفســية يف  الرتبويــة  النظــرايت 
عملــي )اجلاســم والنبهــان، 2018(. أيضــا تتضمــن تلــك الكفــاايت 
والتنــوع  املختلفــة،  املوضوعــات  بــن  الروابــط  حتديــد  علــى  القــدرة 
مــع مســتوى  تتناغــم  املناهــج حــى  التدريــس وتعديــل  أســاليب  يف 
النمــو العقلــي والعاطفــي للطــالب، واختيــار املوضوعــات واملراجــع 
املناســبة هلــم، واســتخدام التكنولوجيــا لدعــم التعّلــم، وعمــل الروابــط 
 Cheung(. والوصــالت بــن املوضوعــات واحليــاة الواقعيــة للطــالب

 )&	 Philipson,	 2008
وختتلــف الــدول حــول العــامل يف تركيزهــا علــى الكفــاايت   
علــى  املختلفــة،  ســنغافورة  ففــي  املوهوبــن،  الطلبــة  ملعّلمــي  املهنيــة 
ســبيل املثــال، يتــم الرتكيــز علــى أمهيــة إملــام املعّلــم حباجــات الطــالب 
املوهوبــن  منهــج  وتصميــم  تلبيتهــا،  وطــرق  املختلفــة،  املوهوبــن 
 Singapore	Ministry(. التدريــس  طــرق  والتنــوع يف  املتمايــز، 
األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  يف  أمــا   )of	Education,	2017
فيتــم الرتكيــز يف معظــم الــوالايت علــى معرفــة معّلــم الطلبــة املوهوبــن 
مــن  واألقليــات  وخصائصهــم،  املوهوبــن  الطــالب  تعليــم  بتاريــخ 
الطــالب املوهوبــن، وطــرق حتديــد واكتشــاف الطــالب املوهوبــن، 
والبدائــل الرتبويــة مثــل اإلثــراء والتســريع ومتايــز املنهــج والتنــوع يف طــرق 
التدريــس، الــي تشــتمل علــى تنميــة مهــارات التفكــري لــدى الطــالب 
املوهوبــن أبنواعهــا املختلفــة كالتفكــري اإلبداعــي واإلنتاجــي والناقــد 

 .Karnes,	 Stephens,	 &	Whorton,	 2000(
 Park,( ابرك   أشــار  فقــد  اجلنوبيــة،  يف كــوراي  أمــا   
2008 إىل كفاايت مهنية تتلخص يف إملام معّلمي الطلبة املوهوبن 
أبربعــة جوانــب: أوال- احملتــوى، الــذي يتضمــن القــدرة علــى توفــري 
أحــدث املوضوعــات والنظــرايت، ودمــج املعرفــة واملعلومــات املتعــددة 
يتســم  حمتــوى  تقــدمي  علــى  القــدرة  إىل  ابإلضافــة  التخصصــات، 
ابلتحــدي والتعقيــد والتنــوع حســب اهتمامــات وقــدرات الطــالب 
البحــث  ألســاليب  والتطبيــق  التجربــة  علــى  الرتكيــز  مــع  الفرديــة، 
تعليــم  علــى  القــدرة  تتضمــن  الــي  التدريــس،  املتنوعــة. اثنيا-طــرق 
الطــالب التفكــري الناقــد واإلبداعــي واملنطقــي واالســتقرائي، والتفســري 
املبي على األدلة وتوليد األفكار اجلديدة. أيضا ال بد أن تثري طرق 
التدريــس املســتخدمة اهتمــام الطــالب، وتتحــدى قدراهتــم، وتتيــح 
الفرصــة أمامهــم لعــرض وجهــات النظــر املختلفــة ابســتخدام األنشــطة 
اجلماعيــة، واملشــاركة يف الفصــل بشــكل مســتقل، وذلــك مــن خــالل 
هبــم.  اخلاصــة  التعلّــم  وطــرق  املوضوعــات  اختيــار  احلريــة يف  توفــري 
اثلثا-نتاجــات الطــالب، وتتضمــن القــدرة علــى مســاعدة الطــالب 
واملنتجــات  الواقعيــة،  ابحليــاة  املتعلقــة  املنتجــات  يف  التنويــع  علــى 
اإلبداعيــة مــن خــالل اســتخدام مهــارات التفكــري العليــا. أيضــا، ال 
بــد مــن توفــري فرصــة للتعــاون واملشــاركة اجلماعيــة لعمــل نتــاج مشــرتك 
بــن الطــالب، وإاتحــة الفرصــة هلــم لتقــدمي عروضهــم أمــام اجلمهــور 
أو بشــكل مســتقل، مــع تقييــم منتجاهتــم بطــرق متنوعــة، كتقييــم 
األقــران واملدرســن. رابعا-بيئــة التعلــم، وتتضمــن الرتكيــز علــى املتعلــم 
وأفــكاره واهتماماتــه، حبيــث تكــون بيئــة تعليميــة مفتوحــة يقــرتح فيهــا 
الطــالب املوضوعــات واألســئلة ويقومــون حبلهــا، ومــن مث متكنهــم 

مــن إنتــاج أفــكار جديــدة وقيــم تتجــاوز حمتــوى املقــرر. أيضــا ال بــد 
أن تراعــي بيئــة التعّلــم التخطيــط املــرن جلــدول الفصــل وفقــا لظــروف 
التعلــم ومعايــري التقييــم، وتقســيم الطــالب بشــكل حســب املوضــوع 

واالهتمــام.
الرتكيــز  يتــم  فإنــه  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  أمــا   
النظريــة  املوهوبــن ابملفاهيــم واألســس  الطلبــة  علــى معرفــة معّلمــي 
وخصائــص الطــالب املوهوبــن، واكتشــاف وتقــومي الطلبــة املوهوبــن، 
واإلملــام ابلبدائــل الرتبويــة، ومعرفــة طــرق التدريــس ومناهــج املوهوبــن، 
واســتخدام تكنولوجيــا التعليــم )املركــز الوطــي للقيــاس، 2017(. 
قــام اجلغيمــان )2012( بتقــدمي ملخــص ألداء  ويف هــذا اإلطــار، 
املعلّــم املميــز والــذي ال بــد أن يلــم بــه معّلمــو الطــالب املوهوبــن 
والــذي اشــتمل علــى توفــري مــواد تعليميــة هتتــم ابخلــربات التعليميــة 
للطــالب املوهوبــن، ابإلضافــة إىل اســتخدام طــرق التدريــس املتنوعــة 
الــي هتتــم بتنميــة مهــارات التفكــري والبحــث العلمــي. أيضــا ال بــد 
أن يكــون املعلّــم قــادرًا علــى توظيــف النظــرايت الرتبويــة والنفســية 
وميــول  اهتمامــات  تراعــي  أن  بــد  الــي ال  التعلّــم  بيئــة  يف تصميــم 
وحاجــات الطالــب، ويكــون فيهــا حمــور العمليــة التعليميــة. عــالوة 
علــى ذلــك، ال بــد أن يركــز املعلّــم علــى ربــط احملتــوى التعليمــي ابحليــاة 
الواقعيــة، مــع توفــري مهــام تعليميــة تناســب وتتحــدى قــدرات الطــالب 
املوهوبــن. أخــريًا ال بــد أن يلــم املعلّــم ابلطــرق الصحيحــة املتنوعــة يف 

تقييــم تعلّــم الطــالب.
الرامج التدريبية ومرراهتا:

والطــرق  االســرتاتيجيات  مقدمــة  يف  التدريــب  أييت    
بنــاؤه  ويتــم  األفــراد،  أداء  وتطويــر  حتســن  جمــال  يف  املســتخدمة 
Patri-( ةوتنفيــذه بطريقــة منظمــة ابالعتمــاد علــى األســس العلميــ

2012	Tammy,	&	cia(. وجتــدر اإلشــارة إىل أن حمتــوى هــذه 
وهــو  املتدربــن،  حاجــات  علــى  أساســي  بشــكل  يعتمــد  الربامــج 
 )2014 وحســن،  )الرايشــي  التدريــي  الربانمــج  جنــاح  يف  أســاس 
بشــكل  تتضمــن  خطــة  عــن  عبــارة  أبنــه  التدريــي  الربانمــج  يعــرف 
حتليــل  ضــوء  املختــارة يف  التدريبيــة  األهــداف  مــن  رئيــٍس جمموعــة 
العمــل واحملتــوى وطــرق التدريــب والوســائل املســاعدة الــي يتــم مــن 
خالهلــا حتقيــق تلــك األهــداف، إضافــة إىل أدوات التقــومي الالزمــة 
للتأكــد مــن حتقيــق الربانمــج ألهدافــه )حمــريق، 2013: 193(.

وتتحــدد خطــوات بنــاء الربانمــج التدريــي مــن خــالل حتديــد حاجــات 
يلــي ذلــك تصميــم الربانمــج ومــا  املتدربــن وأهــداف الربانمــج، مث 
وتقنيــات  تدريبيــة، ووســائل  واســرتاتيجيات  أســاليب  مــن  يتضمنــه 
مســاعدة، مث حتديــد مــدة الربانمــج، ويلــي ذلــك تطبيــق الربانمــج، مث 
تقــومي فاعليتــه )McConne, 2003(. ومــن مثّ جنــد أن أول 
خطــوات بنــاء الربانمــج تتحــدد مــن خــالل حتديــد أهدافــه الــذي يتــم 
مــن خــالل حتديــد حاجــات املتدربــن، وهــي األســاس يف جنــاح أي 
برانمــج تدريــي، حيــث ال بــد أن يالقــي الربانمــج مكامــن القصــور 
 .)Goldstein	&	 Ford,	 2002( املتدربــن  لــدى  احلاجــة  أو 
وبشــكل أكثــر تفصيــال، يقــرتح اجلغيمــان )2007( خمططــا عامــا 
عــدة  علــى  اشــتمل  املوهوبــن،  الطــالب  معّلمــي  تدريــب  لربامــج 
خطــوات وهــي كاآليت: أوال-حتديــد الغــرض أو الباعــث الرئيــس مــن 
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الربانمــج التدريــي الــذي يتــم مــن خــالل حتديــد احلاجــة للتدريــب. 
اثنيا-حتديــد املهــام الــي يســعى الربانمــج إىل أتهيــل املعلّــم هلــا. اثلثــا-

حتديــد األهــداف التدريبيــة العامــة للربانمــج. رابعا-حتديــد املتدربــن 
مــن املعّلمــن وفــق شــروط تتوافــق مــع أهــداف الربانمــج. خامســا-

حتديــد حمتــوى الربانمــج التدريــي الــذي ينقســم إىل حمتــوى نظــري، 
ومهــاري. سادســا-حتديد أســاليب وبيئــة التدريــب الــي تتضمــن عــدد 
املتدربــن ومــدة ومــكان التدريــب، واختيــار املدربــن ومســاعديهم، 
واالســرتاتيجيات التدريبيــة. ســابعا-حتديد مصــادر التعلّــم، وتشــمل 
عناويــن الكتــب واملراجــع. اثمنا-التغذيــة الراجعــة والتقــومي الــذي يبــدأ 

مــن اخلطــوة األوىل وبشــكل مســتمر.
وهنــا تــربز ضــرورة تدريــب معلّــم الطلبــة املوهوبــن وفقــا   
لعدة مربرات، أمهها الدور املنوط به الذي تفرضه حاجات الطالب 
املتباينــة، ونوعيــة الربامــج الرتبويــة املقدمــة هلــم والــي تبــى يف األســاس 
علــى حاجاهتــم وخصائصهــم الفريــدة )اجلاســم وآخــر، 2018(. 
وتنبــع أمهيــة تدريــب وأتهيــل معّلمــي الطــالب املوهوبــن أيضــا مــن 
أمهيــة تبّنيهــم الجتاهــات وتصــورات إجيابيــة حنــو طالهبــم املوهوبــن 
ــا وكبــريا يف كيفيــة التعامــل والتفاعــل  والــي بدورهــا تلعــب دورًا مهمًّ
مــع أولئــك الطــالب، فــإذا كان املعلّــم يتبــى االجتــاه الــذي يــرى أن 
املوهوبــن ميتلكــون قــدرات ومهــارات عاليــة املســتوى، جتعلهــم قادريــن 
علــى النجــاح مــن تلقــاء أنفســهم دون احلاجــة إىل تقــدمي املســاعدة 
هلــم، فهــذا مؤشــر علــى ضــرورة وأمهيــة تقــدمي التأهيــل والتدريــب هلــؤالء 
 Assouline,	 Nicpon,	 &	Whiteman,	 2010( املعّلمــن 
2019	Alsamiri,; ;جميد, 2008(. ابإلضافة إىل ذلك، حيتاج 
معّلمــو الطــالب املوهوبــن إىل التدريــب، وذلــك ألهنــم مييلــون بشــكل 
عــام إىل التعليــم املبــي علــى إجنــاز املهمــة، ومــن مثّ هــم يســعون يف 
تدريســهم إىل أن حيقــق طالهبــم املوهوبــون املهــام دون مراعــاة اهلــدف 
 Bangel,	Moon,	&	Capobianco,(. األساســي مــن إجنازهــا
2010( عــالوة علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود معلّــم مــدّرب علــى 
تعليــم الطــالب املوهوبــن قــد يفضــي إىل ظهــور مشــكالت لــدى 
الطــالب املوهوبــن، مثــل تــدين التحصيــل الدراســي، والتســرب مــن 
Da-( .املــدارس، وتكويــن اجتاهــات ســلبية حنــو املدرســة وحنــو املعلّــم 

)vis	&	Rimm,	2010
احلاجات التدريبية ملعّلمي الطاب املوهوبني:

ظهر االهتمام ابلطالب املوهوبن يف العديد من الدول   
املتقدمــة، وقــد بــي أساســه علــى أن هــؤالء الطــالب هــم أحــد الفئــات 
اخلاصــة الــي حتتــاج إىل رعايــة واهتمــام خــاص، وقــد أفضــى بــدوره إىل 
ظهــور مــدارس وبرامــج خاصــة ابملوهوبــن، إال أنــه ويف املقابــل اندى 
بعــض املهتمــن واملتخصصــن بضــرورة دمــج املوهوبــن يف املــدارس 
العاديــة، وذلــك لعــدة مــربرات أمههــا: احملافظــة علــى التوزيــع الطبيعــي 
التفاعــل  الدراســية، واحملافظــة علــى  الفصــول  العقليــة يف  للقــدرات 
العقلــي واالجتماعــي والنفســي بــن اجملموعــات املختلفــة )الروســان، 
2001 (. وابلنظــر املتمّعــن إىل وجهــات النظــر املختلفــة، جنــد أنــه 
يف كال احلالتــن يتطلــب ذلــك وجــود معلّــم ذي كفــاءة عاليــة قــد 
حصــل علــى التدريــب والتأهيــل املناســب خبصائــص منــو الطــالب 
املوهوبــن، وطــرق تدريســهم وحتفيزهــم، وتلبيــة احتياجاهتــم املختلفــة، 

واإلملــام ابلبدائــل الرتبويــة املناســبة هلــم )معاجيــي، 2015(. 
املوهوبــن يف  الطلبــة  معّلمــي  مــن  العديــد  املقابــل،  يف   
اململكــة العربيــة الســعودية ابألســاس معّلمــو طــالب عاديــن قــد تلقــوا 
خــالل تعليمهــم يف التخصصــات املختلفــة بعــض املقــررات الرتبويــة، 
أو حصلــوا علــى دبلــوم تربــوي بعــد التخــرج، ومــن مثّ جنــد أن العديــد 
منهــم قــد يفتقــر إىل الكفــاايت املهنيــة الالزمــة ملعلّــم الطلبــة املوهوبــن 
وذلــك أهنــم يف األســاس غــري متخصصــن يف تربيــة املوهوبــن. عــالوة 
علــى ذلــك، فــإن اإلعــداد الرتبــوي قبــل اخلدمــة قــد يكــون مكمــن 
قصــور، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســة ابــن الدن )2013( الــي 
أشــارت إىل وجــود قصــور يف إعــداد املعّلمــن، يف اكتشــاف ورعايــة 
املوهوبــن الــالزم توفــره ضمــن مقــررات برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
يف جامعــة امللــك عبــد العزيــز يف جــدة، كمــا أشــارت إىل قصــوٍر يف 
تضمــن املفاهيــم األساســية يف جمــال املوهبــة واكتشــاف املوهوبــن 
تدريــس  وطــرق  ومناهــج  للموهوبــن،  الرتبويــة  ابلبدائــل  واإلملــام 
أكــدت  فقــد  ذلــك،  إىل  ابإلضافــة  تقوميهــم.  وطــرق  املوهوبــن، 
أيضــا دراســة الشــهراين )2010( وجــود قصــور يف برانمــج إعــداد 
املعّلمــن جبامعــة أم القــرى يف تضمــن كفــاايت اكتشــاف ورعايــة 
املوهوبــن يف مقــررات الربانمــج، حيــث يكمــن النقــص يف تضمــن 
األســس النظريــة يف جمــال املوهوبــن، والبدائــل الرتبويــة، وخصائــص 
املوهوبــن االنفعاليــة واالجتماعيــة والعقليــة. أيضــا يفتقــر الربانمــج إىل 
تضمــن الطــرق احلديثــة يف تقــومي املوهوبــن، وطــرق التدريــس املتمايــزة 

واحلديثــة.
أمــا حاجــات املعّلمــن أثنــاء اخلدمــة، فقــد قــام معاجيــي   
الطلبــة  ملعّلمــي  التدريبيــة  احلاجــات  لتحديــد  بدراســٍة   )2015(
املوهوبــن يف اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد أشــارت نتائجهــا إىل 
املناســب  التخطيــط  علــى  التعــرف  إىل  األوىل  املرتبــة  يف  حاجتهــم 
للربامــج اخلاصــة، ومعرفــة القوانــن والسياســات الرتبويــة واحلاجــات 
النفســية واملعرفيــة للموهوبــن، والتعــرف علــى جتــارب الــدول املتقدمــة 
الثانيــة-إىل  املرتبــة  أتــت حاجتهــم -يف  كمــا  املوهوبــن.  تربيــة  يف 
معرفــة البدائــل الرتبويــة، كاإلثــراء والتســريع، واإلملــام بطــرق تدريــس 
املوهوبــن احلديثــة، واألســاليب التعليميــة احلديثــة كحــل املشــكالت 
والتعّلــم الــذايت، إضافــًة إىل اإلملــام أبســس وأســاليب ختطيــط مناهــج 
التعــّرف علــى الكشــف عــن  أمــا احلاجــة إىل  الطــالب املوهوبــن. 
احلاجــة  علــى  واشــتملت  الثالثــة،  املرتبــة  يف  أتــت  فقــد  املوهوبــن 
الــي مــن خالهلــا ميكــن  التعــرف علــى األســاليب واخلصائــص  إىل 
الكشــف عــن املوهوبــن وحتديدهــم، مثــل اســتخدام قوائــم اخلصائــص 
يف  املســتخدمة  واملقاييــس  االختبــارات  علــى  والتعــرف  الســلوكية، 
الكشــف عنهــم. ويف املرتبــة الرابعــة أتــت احلاجــة إىل معرفــة املفاهيــم 
الرئيســة الــي تتضمــن مفاهيــم املوهبــة املختلفــة، وأبــرز املصطلحــات 
والنظــرايت يف جمــال رعايــة املوهوبــن. ويف املرتبــة األخــرية -وابلرغــم 
مــن التقــارب الشــديد بــن مجيــع متوســطات احلاجات-أتــت احلاجــة 
إىل اإلملــام بســمات ومهــارات معلّــم املوهوبــن الشــخصية واملهنيــة، 
املوهوبــن  مــع  العالقــات والتفاعــل  الرتبويــة، وإقامــة  البيئــة  كتهيئــة 

وحتفيزهــم علــى التعلّــم.
 )2007( املاجــد  قــام  فقــد  ذلــك،  علــى  عــالوة   
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إبجــراء دراســة لتحديــد الكفــاايت الــي ينبغــي توافرهــا لــدى معّلمــي 
الطــالب املوهوبــن يف اململكــة العربيــة الســعودية، والــي تضمنــت 
حاجــة املعّلمــن إىل: أوال-الكفــاايت املهنيــة الــي اشــتملت علــى 
معرفــة املفاهيــم األساســية يف جمــال تربيــة املوهوبــن، واملصطلحــات 
والنظــرايت املتعلقــة ابملوهبــة، وخصائــص ومســات الطــالب املوهوبــن، 
والتوجهــات احلديثــة يف جمــال املوهبــة. اثنيا-الكفــاايت الرتبويــة الــي 
اشــتملت على اســتخدام البدائل الرتبوية، وختطيط برامج املوهوبن، 
املشــكالت،  حــل  ومهــارات  املختلفــة،  أبنواعــه  التفكــري  وتنميــة 
واإلملــام بطــرق تدريــس الطــالب املوهوبــن. اثلثا-كفــاايت القيــاس 
الرمسيــة،  وغــري  الرمسيــة  القيــاس  أســاليب  تضمنــت  الــي  والتقــومي 
وأســاليب تقديــر الســمات الشــخصية والعقليــة للموهوبــن، وتطويــر 
لــدى  والضعــف  القــوة  نقــاط  وحتديــد  التحصيليــة،  االختبــارات 
اشــتملت  الــي  الشــخصية  رابعًا-الكفــاايت  املوهوبــن.  الطلبــة 
علــى النضــج االجتماعــي، والثقــة ابلنفــس، والرغبــة يف العمــل مــع 
الطــالب املوهوبــن، وحتمــل املســؤولية وااللتــزام ابلعمــل، وتوفــري البيئــة 
الرتبويــة اآلمنــة والتفاعليــة، وتقبّــل وجهــات نظــر الطــالب، واملرونــة 
واالنفتــاح علــى التغيــري. خامســا-الكفاايت الوظيفيــة الــي اشــتملت 
علــى مراعــاة الفــروق الفرديــة، وحتديــد أفضــل املمارســات التعليميــة، 
ومهــارة صياغــة األســئلة، واالهتمــام ابلعمليــة التعليميــة أكثــر مــن 
املنتجــات، وإدارة التعلّــم التعــاوين والبحــث الــذايت. أخــريا، الكفــاايت 
الطــالب،  مــع  العالقــات  بنــاء  علــى  اشــتملت  الــي  االجتماعيــة 
وتعديــل  الطــالب،  بــن  والثقافيــة  االجتماعيــة  الفــروق  ومراعــاة 
الســلوك، وتنميــة العالقــات الوديــة بــن الطــالب، وإقامــة عالقــات 
فعالــة مــع زمالئــه املعّلمــن تصــب يف خدمــة الطالــب املوهــوب.

حمتوى الرامج التدريبية ملعّلمي الطلبة املوهوبني:
لقد اختلفت الدراســات فيما ميكن تضمينه من حمتوى   
يف الربامــج التدريبيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن وذلــك وفــق حاجاهتــم 
التدريبيــة واملعايــري املهنيــة، فقــد أشــار العديــد منهــا إىل أنــه ال بــد أن 
تتضمــن الربامــج التدريبيــة إلعــداد معّلــم الطــالب املوهوبــن جمــاالت 
عــدة، تشــتمل علــى معرفــة خصائــص الطــالب املوهوبــن النفســية 
واألكادمييــة والعاطفيــة، وتعديــل وتكييــف املنهــج، والتنــوع يف طــرق 
التدريــس، واكتشــاف وحتديــد مواهــب وقــدرات الطــالب الكامنــة، 
وامتــالك مهــارات االتصــال، ومســاعدة الطــالب املوهوبــن يف حــل 
املشــكالت املختلفــة أو العقبــات الــي تواجههــم، وتنميــة قدراهتــم 
Eakin,	2007;	VanTassel,	MacFar-(  يف اختــاذ القــرارات

2010	Daugherty,	2006;	Feng,	&	lane,(. عــالوة علــى 
ذلــك، فقــد أشــار ابرك )2008	park,( إىل املوضوعــات الــي ال 
بــد أن تتضمنهــا برامــج تدريــب وأتهيــل معّلمــي املوهوبــن، وهــي 
خصائــص الطــالب املوهوبــن وحاجاهتــم املختلفــة، واســرتاتيجيات 
التعليــم املتنوعــة الــي تثــري الدافعيــة لإلجنــاز، وبنــاء املنهــج املتمايــز 
الــذي يتضمــن التحــدي وتطويــر مهــارات التفكــري واإلبــداع، وتقييــم 
أداء الطــالب املوهوبــن، والتقــومي التكويــي لنمــو الطــالب املعــريف.

املوهوبــن  لألطفــال  الوطنيــة  اجلمعيــة  أشــارت  كمــا   
)NAGC, 2013( إىل ســبعة معايــري أساســية يف إعــداد معلّــم 
الطالب املوهوبن ال بد أن تتضمنها الربامج التدريبية، وهي كاآليت: 

املعيــار األول، يشــري إىل الوعــي خبصائــص الطــالب املوهوبــن، مــع 
مراعــاة الفــروق الفرديــة، واخللفيــات الثقافيــة واالقتصاديــة للطــالب 
املوهوبــن والــي تؤثــر يف تعليمهــم؛ املعيــار الثــاين، يشــري إىل القــدرة 
علــى توفــري بيئــات التعّلــم اآلمنــة الــي تثــري الدافعيــة، وُتســِهم يف منــو 
املوهوبــن املعــريف واالجتماعــي واالخالقــي؛ املعيــار الثالــث، يشــري 
الــي  املوهوبــن  الطــالب  مناهــج  بنــاء وتعديــل  الوعــي أبســس  إىل 
ُتْســِهم يف تنميــة القــدرات اإلبداعيــة واملعرفيــة،  كمــا يتضمــن القــدرة 
بنــاء منهــج متمايــز يركــز علــى االستكشــاف واالســتقصاء،  علــى 
وذلــك مــن أجــل تطويــر مهــارات البحــث العلمــي؛ املعيــار الرابــع، 
يشــري إىل املعرفــة أبســاليب التقييــم والتحديــد املختلفــة الــي تشــمل 
قــدرات  تقييــم  علــى  القــدرة  تشــمل  املوهوبــن، كمــا  فئــات  مجيــع 
مــن أجــل  القــوة واالحتيــاج واالهتمــام  املوهوبــن ونقــاط  الطــالب 
بنــاء األهــداف التعليميــة، مــع القــدرة علــى مراقبــة تقــدم الطــالب 
االختبــارات  نتائــج  تفســري  علــى  القــدرة  تتضمــن  أيضــا  املعــريف، 
واملقاييــس وتوظيفهــا يف تعليــم الطــالب؛ املعيــار اخلامــس، يشــري إىل 
اســتخدام جمموعــة متنوعــة مــن االســرتاتيجيات التعليميــة الــي تعــّزز 
مهــارات حــل املشــكالت والتفكــري الناقــد واإلبداعــي، مــع الرتكيــز 
علــى مجيــع جوانــب النمــو الشــامل، وذلــك مــن خــالل التنــوع يف 
اســرتاتيجيات التدريس؛ املعيار الســادس، يشــري إىل اإلملام ابألســس 
واملفاهيــم والنظــرايت والتوجهــات احلديثــة املتعلقــة مبجــال املوهبــة، 
وتتضمــن أيضــا اإلميــان أبمهيــة التعلــم الــذايت واملشــاركة يف النشــاطات 
عائــالت  مــع  التعــاون  الســابع،  املعيــار  والتقييــد؛  واملهنيــة  العلميــة 
ذات  اخلدمــات  اآلخريــن ومقدمــي  املوهوبــن ومعّلميهــم  الطــالب 
الصلــة، والعاملــن يف املؤسســات اجملتمعيــة هبــدف تلبيــة احتياجــات 

املوهوبــن.
أخــرياً، وبعــد االطــالع علــى عــدة مجعيــات وجلــان عامليــة   
مثل اجلمعية الوطنية لرعاية املوهوبن )NAGC(، وجملس األطفال 
غــري العاديــن )CEC(، واملعايــري املهنيــة ملعّلمــي املوهوبــن الصــادرة 
عــن املركــز الوطــي للقيــاس )2007(، ومركــز تعليــم املوهوبــن يف 
جامعــة ويتــوورث )CGE(، فقــد تلخصــت أبــرز املوضوعــات الــي ال 
بــد أن تتضمنهــا الربامــج التدريبيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن يف:

التطــور . 1 املوهبــة: وتشــتمل علــى  األســس واملفاهيــم يف جمــال 
العلمــاء يف  املوهبــة، وجهــود  التارخيــي ملفهــوم ومصطلحــات 
جمــال رعايــة املوهوبــن، والنظــرايت املتعلقــة بتعليــم الطــالب 
رعايــة  يف  احلديثــة  والبحــوث  االجتاهــات  وأهــم  املوهوبــن، 
املوهوبن، كما تتضمن القوانن والتشــريعات احمللية والدولية، 
والتعــرف علــى املؤسســات واجلمعيــات ذات العالقــة برعايــة 
Van-( املوهبــة الوراثــة والبيئــة يف تشــكيل   املوهوبــن، ودور 
 Tassel	&	Johnsen,	2007;	NAGC-CEC,	2006;

)NAGC,	 2013;	NCA,	 2007
خصائــص . 2 علــى  وتشــتمل  املوهوبــن:  الطــالب  خصائــص 

ومســات املوهوبــن املختلفــة، ومظاهــر منوهــم املعرفيــة والنفســية 
والعاطفية واالجتماعية واإلبداعية، كما تتضمن حتديد ميول 
ورغبــات واجتاهــات الطــالب املوهوبــن، وحتديــد املشــكالت 
الشــائعة لديهــم واملرتبطــة خبصائصهــم مثــل الكماليــة وتذبــذب 
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مفهوم الذات وتدين التحصيل الدراســي، وأفضل املمارســات 
للتعامــل مــع تلــك املشــكالت ومســاعدهتم يف التغلــب عليهــا
   )NAGC,	2013;	VanTassel	&	Johnsen,	2007

;NCA,	2007(.
أســاليب اكتشــاف الطــالب املوهوبــن: وتشــتمل علــى معرفــة . 3

كاملوهوبــن  املختلفــة،  بفئاهتــم  املوهوبــن  واكتشــاف  حتديــد 
ذوي صعــوابت التعلــم، واملوهوبــن ذوي التحصيــل األكادميــي 
املتــدين، وتفعيــل اســتخدام نظــرايت املوهبــة يف التعــرف عليهــم، 
ومعرفــة املقاييــس واالختبــارات املســتخدمة يف الكشــف عــن 
الطــالب املوهوبــن، وتتضمــن أيضــا االطــالع علــى جتــارب 
NAGC- املوهوبــن  الطــالب  حتديــد  يف  املتقدمــة  الــدول 

 .))CEC,	2006;	NCA,	2007
علــى . 4 وتشــتمل  املوهوبــن:  الطــالب  تدريــس  وطــرق  مناهــج 

معرفــة طــرق تدريــس الطــالب املوهوبــن املختلفــة الــي تنمــي 
علــى  والقــدرة  املختلفــة،  ومســتوايته  أبنواعــه  التفكــر  وتثــري 
املعــريف  اجلانــب  تنميــة  علــى  تعمــل  اســرتاتيجياٍت  اســتخدام 
واالجتماعــي والشــخصي لــدى الطــالب املوهوبــن، وتتضمــن 
أيضــا اســتخدام األنشــطة القائمــة علــى اهتمامــات الطــالب 
املوهوبــن ومراعــاة الفــروق الفرديــة، كمــا تشــتمل علــى املعرفــة 
ابألســس والفلســفات الــي تقــوم عليهــا مناهــج املوهوبــن، مــع 
القــدرة علــى ختطيــط املنهــج و تعديلــه وتكييفــه مبــا يتناســب مــع 
 VanTassel	&	 Johnsen,	 2007	 ;NAGC,(قدراهتــم

 .  )2013;	NCA,	2007
قــدرات . 5 قيــاس  علــى  وتشــتمل  املوهوبــن:  الطــالب  تقــومي 

الطــالب املوهوبــن الكامنــة واملخرجــات التعليميــة، والتنــوع يف 
اســتخدام التقييــم الكيفــي والكمــي والتشــخيصي والتكويــي 
والنهائــي، وأســاليب التقــومي البديلــة، مــع القــدرة علــى توظيــف 
نتائجهــا يف اختيــار األنشــطة التعليميــة، ابإلضافــة إىل القــدرة 
علــى  والقائمــة  املختلفــة  التقــومي  أســاليب  اســتخدام  علــى 
VanTas- )االختالفــات بــن الطــالب، وعلــى طبيعــة املنهــج
 sel	 &	 Johnsen,	 2007;	 NAGC-CEC,	 2006;

.  )NCA,	2007
البدائــل والربامــج الرتبويــة يف جمــال املوهوبــن: وتشــتمل علــى . 6

حتديــد البدائــل الرتبويــة املناســبة بنــاء علــى املواهــب والقــدرات 
والبدائــل  الربامــج  وإجيابيــات  بســلبيات  والوعــي  املختلفــة، 
املقدمــة، كمــا تتضمــن التنــوع يف تقــدمي البدائــل الرتبويــة مثــل 
التســريع واإلثــراء والتلمــذة مبــا يثــري دافعيــة الطــالب، مــع األخــذ 
يف االعتبــار الوقــت واملــكان املناســب لتطبيــق تلــك البدائــل، 
NAGC-( واملرونــة يف تطبيقهــا، والقــدرة علــى تقييــم فاعليتهــا

. )CEC,	2006;	NAGC,	2013;	NCA,	2007

 اثنياٌ: الدراسات السابقة
تناولــت  الــي  والبحــوث  الدراســات  مــن  عــدٌد  ُأجــري   
موضــوع الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن، ومــن بينهــا 
دراســات ركــزت علــى نــوع ومســتوى الكفــاايت املهنيــة الــي ميتلكهــا 
معّلمــو الطلبــة املوهوبــن ودراســات أخــرى قليلــة ركــزت علــى فاعليــة 

يف  متباينــة  نتائــج  أظهــرت  والــي  هلــم،  املقدمــة  التدريبيــة  الربامــج 
مســتوى كفايتهــم املهنيــة وفاعليــة الربامــج التدريبيــة املقدمــة هلــم، ويف 
هــذا اإلطــار، فقــد قامــت الربيــع )2013( إبجــراء دراســة هدفــت 
املوهوبــن، كمــا  الطــالب  ملعّلمــي  التدريبيــة  احلاجــات  إىل حتديــد 
هدفــت إىل معرفــة مــدى فاعليــة برانمــج تدريــي يف تنميــة كفــاايت 
الدراســة  عينــة  اشــتملت  املوهوبــن.  الطــالب  معّلمــي  ومهــارات 
هلــدف مســح حاجــات املعّلمــن علــى 182 معلًمــا ومعلمــة، يف 
حــن اشــتملت العينــة هلــدف قيــاس فاعليــة الربانمــج علــى 30 مــن 
املعّلمــن واملعلمــات )15 للمجموعــة التجريبيــة( و)15 للمجموعــة 
الضابطــة(، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود حاجــة تدريبيــة 
مرتفعــة بشــكل كبــري لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن، كمــا أشــارت 
النتائــج إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا يف فاعليــة الربانمــج التدريــي 
بــن اجملموعتــن لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أوصــت الدراســة 
بضــرورة تدريــب معّلمــي الطــالب املوهوبــن علــى أبعــاد أخــرى مثــل 

املوهوبــن. مناهــج 
عــالوة علــى ذلــك، فقــد قــام كلٌّ مــن عبداحلميــد وشــكر   
)2013( إبجــراء دراســة هدفــت إىل قيــاس فاعليــة برانمــج تدريــي 
التخطيــط  قائــم علــى تطويــر كفــاايت  املوهوبــن  الطــالب  ملعّلمــي 
للــدرس، والتنفيــذ، واإلثــراء، والتقــومي، حيــث اشــتملت الدراســة علــى 
٦٤ طالــب معلــم )32 للمجموعــة التجريبيــة( و)32 للمجموعــة 
الضابطــة(، وقــد أشــارت نتائجهــا إىل فاعليــة الربانمــج التدريــي مــن 
خــالل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيًّــا وذلــك لصــاحل اجملموعــة 
التجريبيــة، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة الرتكيــز علــى النمــو املهــي 
ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن، مــع تقــدمي التدريــب املتخصــص قبــل ويف 

أثنــاء اخلدمــة.
 )Mahmoud,	 حممــود)2013 أجرهتــا  دراســة  ومثــة   
هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى امتــالك معّلمــي الطــالب املوهوبــن 
يف األردن للكفــاايت واملهــارات الــي حددهــا جملــس األطفــال غــري 
العاديــن )CEC(حيــث اشــتملت عينــة الدراســة علــى 100 مــن 
معّلمــي الطلبــة املوهوبــن، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل أن هــؤالء 
املعّلمــن يتمتعــون مبســتوى جيــد مــن الكفــاايت واملهــارات الــي جيــب 
أن ميتلكهــا معّلمــو الطلبــة املوهوبــن والــي حددهــا جملــس األطفــال 
غــري العاديــن، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة تقــدمي الربامــج التدريبيــة 
املهنيــة  بتقــومي كفاايهتــم  واالهتمــام  املوهوبــن  الطــالب  ملعّلمــي 

والتدريســية.  
إىل  وهدفــت   )2012( احملارمــة  أجرهتــا  دراســة  ويف   
التعــرف علــى الكفــاايت الــي ميتلكهــا معّلمــو الطــالب املوهوبــن 
املوهوبــن  لألطفــال  األمريكيــة  الوطنيــة  اجلمعيــة  معايــري  ضــوء  يف 
مديــري   3 علــى  الدراســة  عينــة  اشــتملت  حيــث   ،)NAGC(
مــدارس و6 مــن مســاعدي املديريــن والفنيــن، و 135 مــن معّلمــي 
الطلبــة املوهوبــن، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة تقــدمي التدريــب 

املوهوبــن. الطــالب  مــع  العاملــن  للمعّلمــن  املتخصــص 
 Cheung ابإلضافــة إىل ذلــك، فقــد قــام كلٌّ مــن تشــينق وهــوي
Hui, 2011 &((  إبجــراء دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى 
الكفــاايت والســــــــــــــــــــــمات الــي ميتلكهــا معّلمــو الطــالب املوهوبــن
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 334 مــن  العينــة  تكونــت  العمــل، حيــث  علــى رأس  هــم  الذيــن 
معلًمــا مــن مدينــة بكــن و 177 معلًمــا مــن مدينــة هونــغ كونــغ يف 
دولــة الصــن، وقــد أشــارت نتائجهــا إىل وجــود فــروق يف الكفــاايت 
الــي يتملكهــا معّلمــو الطــالب املوهوبــن يف مدينــة بكــن ومدينــة 
هونــغ كونــغ، وذلــك لصــاحل معّلمــي مدينــة بكــن، وتعــزو الدراســة 
تلــك الفــروق إىل التدريــب الــذي تلقــاه معّلمــو بكــن بشــكل أكــرب 

مــن أقراهنــم يف مدينــة هونــغ كونــغ.
ويف دراســة أجرهتــا شــان )chan, 2011( وهدفــت   
والواجــب  أمهيــة  األكثــر  والكفــاايت  الســمات  علــى  التعــرف  إىل 
توافرهــا لــدى معّلمــي املوهوبــن مــن وجهــة نظــر الطــالب املوهوبــن 
يف هونــج كونــج، حيــث بلغــت عينــة الدراســة 617 مــن الطــالب 
املوهوبن، تكونت أداة الدراسة من 39 كفاية ومسة يقرر الطالب 
أكثرهــا أمهيــة ابلنســبة هلــم والــي ال بــد أن ميتلكهــا معلّــم الطــالب 
املوهوبن، وأشارت النتائج إىل أن استجاابت الطالب وقعت على 
25 مــن الكفــاايت والصفــات ابعتبارهــا األكثــر أمهيــة، مــع أن مجيــع 
الصفــات والكفــاايت يف أداة الدراســة كانــت حمــل اهتمــام هــؤالء 
الطــالب، وكانــت أكثــر هــذه الكفــاايت الــي حــازت اهتمامهــم هــي 
مهــارات التدريــس اخلاصــة، ومــن مثّ أتــت توصيــات الدراســة بضــرورة 
إعــداد معّلمــي الطــالب املوهوبــن وتقــدمي الربامــج التدريبيــة بشــكل 

مســتمر. 
 Cheung((  كمــا قــام كلٌّ مــن تشــينج وفيليبســون  
Philipson, 2008 & إبجــراء دراســة هدفــت إىل التعــرف 
علــى خصائــص وكفــاايت معّلمــي الطــالب املوهوبــن ممــن هــم علــى 
رأس العمــل يف مدينــة هونــج كونــج، حيــث تكونــت عينــة الدراســة 
مــن 177 مــن املعّلمــن ممــن هــم علــى رأس العمــل، منهــم 102 
حصلــوا علــى التدريــب ولديهــم خــربة يف تعليــم املوهوبــن، و 75 
منهــم غــري مدرَّبــن وليــس لديهــم خــربة يف تعليــم املوهوبــن، حيــث 
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن اجملموعتــن وذلــك 
لصــاحل املعّلمــن املدربــن ذوي اخلــربة يف تعليــم املوهوبــن، حيــث 
حصلــوا علــى مســتوى عــاٍل يف مقيــاس كفــاايت معّلمــي الطــالب 
املوهوبــن، ويعــزى ذلــك إىل أن اخلــربة والتدريــب يف تعليــم املوهوبــن 
كاان مؤشــرا علــى امتــالك الكفــاايت الالزمــة للعمــل مــع املوهوبــن.

دراســة  إبجــراء   )2007( املاجــد  قــام  فقــد  ذلــك،  إىل  ابإلضافــة 
الطــالب  معّلمــي  وكفــاايت  حاجــات  علــى  التعــرف  إىل  هدفــت 
املوهوبــن يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر املشــرفن 
الرتبويــن، حيــث اشــتملت عينــة الدراســة علــى 35 مشــرفًا تربــوايًّ 
والوســطى،  والغربيــة  الشــرقية  املنطقــة  ضمــت  خمتلفــة  مناطــق  مــن 
كمــا اســتخدمت الدراســة قائمــة تقديــر كفــاايت معّلمــي الطــالب 
املوهوبــن موزعــة علــى 6 أبعــاد و 85 عبــارة، حيــث أشــارت نتائــج 
معّلمــي  لــدى  توفرهــا  ينبغــي  الــي  الكفيــات  أهــم  أن  الدراســة إىل 
الرتبويــة  املعرفيــة والكفــاايت  الكفــاايت  املوهوبــن كانــت  الطــالب 
والكفــاايت  الشــخصية  والكفــاايت  والتقــومي  القيــاس  وكفــاايت 

واالجتماعيــة. الوظيفيــة 
ويف دراســة قــام إبجرائهــا اخلطيــب )2003( وهدفــت   
إىل التعــرف علــى الكفــاايت واملهــارات الــي ميتلكهــا معّلمــو الطــالب 
املوهوبن يف غزة، اشتملت عينة البحث على 160 معّلًما ومعّلمة 
مت اختيارهــم بطريقــة عشــوائية مــن مجيــع حمافظــات غــزة، وأشــارت 
الطــالب  معّلمــي  يف كفــاايت  ضعــف  وجــود  إىل  البحــث  نتائــج 
املوهوبــن وكان أبرزهــا ضعــف يف ختطيــط الــدروس وتفاعــل املعلّــم 
مــع طالبــه املوهوبــن واإلعــداد األكادميــي. ابإلضافــة إىل ذلــك، فقــد 
أشــارت النتائــج إىل وجــود ضعــف لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن 

يف مهــارات تنميــة مواهــب وقــدرات الطــالب املوهوبــن.
 Westberg,( كمــا قــام كلٌّ مــن ريــس وويســتبريج  
التعــرف علــى  Reis &  1994( إبجــراء دراســة هدفــت إىل 
املرحلــة  يف  املوهوبــن  الطــالب  ملعّلمــي  تدريــي  برانمــج  فاعليــة 
االبتدائيــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لتنميــة قدراهتــم علــى أحــد 
البدائــل الرتبويــة للطــالب املوهوبــن الــي تدعــى اســرتاتيجية ضغــط 
املناهج. اشــتملت العينة على 300 معّلم من 20 مدرســة ابتدائية 
خمتلفــة مت حتديدهــا بشــكل عشــوائي، حيــث أشــارت النتائــج إىل 
وجــود تطــور يف أداء معّلمــي الطــالب املوهوبــن وقدرهتــم علــى تعديــل 
املناهــج وذلــك ابســتخدام اســرتاتيجية ضغــط املناهــج مبــا يتوافــق مــع 
حاجــات طالهبــم حيــث إهنــم كانــوا قادريــن علــى ضغــط مــا يقــارب 
ارتفــاع  إىل  النتائــج  أشــارت  احملتــوى األكادميــي، كمــا  مــن   50٪
يف مســتوى دافعيــة املعّلمــن حنــو عمليــة ضغــط املناهــج للطــالب 

املوهوبــن. 
وفيلدهاســنس  هانســن  مــن  أجراهــا كلٌّ  دراســة  ويف   
إىل  وهدفــت   )  )Hansen & Feldhusen, 1994
التعــرف علــى الفــروق بــن املعّلمــن الذيــن حصلــوا علــى تدريــب يف 
جمــال تعليــم الطــالب املوهوبــن واملعلمــن غــري املدرَّبــن، اشــتملت 
عينــة الدراســة علــى 82 معلمــاً مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، 
يف  تدريــب  علــى  حصلــوا  الذيــن  املعّلمــن  أن  نتائجهــا  وأظهــرت 
تعليــم املوهوبــن قــد أظهــروا مهــارات تدريــس جيــدة، وقامــوا بتطويــر 
الذيــن مل حيصلــوا  بيئــات تدريســية أكثــر إجيابيــة مقارنــة ابملعلمــن 
أن  إىل  النتائــج  أشــارت  كمــا  املوهوبــن،  تعليــم  يف  تدريــب  علــى 
املعّلمــن املدربــن قــد أظهــروا قــدرا مــن الرتكيــز علــى مهــارات التفكــري 
العليــا واحلــوار واملناقشــة، يف حــن أظهــروا تركيــزا أقــل علــى احملاضــرات 

والدرجــات. 
تعقيب على الدراسات والبحوث السابقة:

              من خالل عرض الدراسات والبحوث السابقة، ميكن 
استخالص املالحظات اآلتية:

1. أن معظــم هــذه الدراســات ركــزت علــى التعــرف علــى مســتوى 
وأظهــرت  املوهوبــن  الطلبــة  معّلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاايت 
املهنيــة  يف كفاايهتــم  عــام  بشــكل  ضعــف  وجــود  نتائجهــا 
الالزمــة لتعليــم الطلبــة املوهوبــن، ومــن مثّ أتــت توصيــات تلــك 
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مستوى الداللةقيمة Zقيمة Uجمموع الرتبمتوسط الرتباجملموعةالكفاايت املهنية

األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة
10.59116.50جتريبية

50.500.6680.504
غري دالة 12.41136.50ضابطة

خصائص الطالب املوهوبن
12.45137.00جتريبية

50.000.7110.477
غري دالة 10.55116.00ضابطة

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبن
9.64106.00جتريبية

40.001.3690.171
غري دالة 13.36147.00ضابطة

مناهج وطرق تدريس الطالب املوهوبن
11.68128.50جتريبية

58.500.1330.894
غري دالة 11.32124.50ضابطة

تقومي الطالب املوهوبن
11.73129.00جتريبية

58.000.1700.865
غري دالة 11.27124.00ضابطة

جدول )1(
 تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبلي للكفاايت املهنية

مــن  الــي  التدريبيــة  الربامــج  تقــدمي وتوفــري  الدراســات بضــرورة 
الطريــق  أانر  مــا  وهــذا  الكفــاايت  تلــك  مســتوى  رفــع  شــأهنا 
تدريــي  برانمــج  بنــاء  مــن  الباحــث  ومكــن  احلاليــة،  للدراســة 

فاعليتــه. وقيــاس  املوهوبــن  الطــالب  ملعّلمــي 
2. أن بعــض هــذه الدراســات قــد أشــارت إىل مكامــن الضعــف يف 
كفــاايت معّلمــي الطــالب املوهوبــن، كمــا أشــار معظمهــا إىل 
الكفــاايت الواجــب توافرهــا لــدى معّلمــي الطلبــة املوهوبــن ممــا 
ســاعد الباحــث يف حتديــد حمــاور الربانمــج التدريــي، ابإلضافــة 
ملعّلمــي  املهنيــة  الكفــاايت  مقيــاس  وأبعــاد  فقــرات  إىل حتديــد 

الطلبــة املوهوبــن. 
3. أن هذه الدراسات مل تِشْر إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
يف مســتوى الكفــاايت املهنيــة بــن معّلمــي ومعلمــات الطــالب 
املوهوبــن، ممــا قــاد الدراســة احلاليــة إىل بنــاء الربانمــج التدريــي 
واالكتفــاء يف تطبيقــه علــى عينــة مــن املعّلمــن دون املعلمــات.

النظــري  اإلطــار  إثــراء  يف  أســهمت  قــد  الدراســات  هــذه  أن   .4
للدراســة احلاليــة، كمــا أســهمت تلــك الدراســات يف صياغــة 
الدراســة وإظهــار أمهيتهــا بشــكل علمــي مبــي علــى  مشــكلة 

علميــة. دراســات 
منهجية الدراسة واجراءاهتا:

يعــرض الباحــث هنــا إجــراءات الدراســة احلاليــة املتمثلــة   
يف املنهــج املســتخدم والــذي مت االعتمــاد عليــه يف الوصــول للنتائــج، 
البيــاانت  املســتخدمة يف مجــع  واألدوات  البحــث،  وعينــة  وجمتمــع 
وكيفيــة بنائهــا، واإلجــراءات الــي مت اتباعهــا يف التأكــد مــن صدقهــا 
يف  اســتخدامها  مت  الــي  اإلحصائيــة  األســاليب  وكذلــك  وثباهتــا، 

عليهــا كاآليت: احلصــول  مت  الــي  البيــاانت  وحتليــل  معاجلــة 
أوال-منهج الدراسة:

تســاؤالهتا  عــن  واإلجابــة  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق   

Quasi-Experi- التجريــي شــبه  املنهــج  الباحــث   اســتخدم 
mental القائــم علــى التصميــم التجريــي ذي اجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف اإلجابــة عــن أســئلة البحــث احلــايل والتحقــق مــن مــدى 

فروضــه. صحــة 
اثنيا-جمتمع الدراسة:

الذيــن  املوهوبــن  الطلبــة  معّلمــي  مجيــع  مــن  وتتكــون   
إلدارة  التابعــة  واملــدارس  التعليميــة  اجملمعــات  مبختلــف  يدرســون 
التعليــم مبنطقــة ابلقصيــم، والبالــغ عددهــا 56 خــالل العــام الدراســي 

.1440-1441
اثلثا-عينة الدراسة:

1. عينة الدراسة االستطاعية:
)الصــدق،  الســيكومرتية  اخلصائــص  مــن  التأكــد  مت   
والثبــات( للمقيــاس املســتخدم يف البحــث احلــايل بتطبيقــه علــى عينــة 
اســتطالعية تكونــت مــن 22 معّلًمــا مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن 
يف جمتمــع البحــث احلــايل نفســه، وهــم مجيــع املعّلمــن الذيــن حضــروا 

احلــايل.  البحــث  ألدوات  القبلــي  التطبيــق 
2. عينة الدراسة األساسية:

معّلمــي  مــن  معّلًمــا   22 مــن  األساســية  البحــث  عينــة  تكونــت 
الطــالب املوهوبــن مبدينــة بريــدة مت اختيارهــا بشــكل قصــدي، كمــا 
مت تقســيمها إىل جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة وتضمنــت 11 معلًمــا، 
واألخــرى ضابطــة وتضمنــت 11 معلًمــا، ومت التأكــد مــن تكافــؤ 
اجملموعتــن يف املســتوى القبلــي للكفــاايت املهنيــة ابســتخدام اختبــار 
مــان وتــي Mann-Whitney U يف الكشــف عــن داللــة 
الفــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
الطــالب  ملعّلمــي  املهنيــة  الكفــاايت  ملقيــاس  القبلــي  التطبيــق  يف 

املوهوبــن، فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف جــدول )1(:
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مستوى الداللةقيمة Zقيمة Uجمموع الرتبمتوسط الرتباجملموعةالكفاايت املهنية

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبن
12.77140.50جتريبية

46.500.9510.342
غري دالة 10.23112.50ضابطة

الدرجة الكلية
11.05121.50جتريبية

55.500.3310.741
غري دالة 11.95131.50ضابطة

اتبع - جدول )1(
 تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبلي للكفاايت املهنية

يتضح من اجلدول السابق أنه:  
           ال توجد فروق دالة إحصائيًّا بن متوسطي رتب درجات 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس القبلــي للكفــاايت املهنيــة. 
ومــن مثّ يتأكــد التكافــؤ بــن معّلمــي اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
يف املســتوى القبلــي للكفــاايت املهنيــة، وإذا كانــت هنــاك أي فــروق 
دالــة إحصائيًّــا بــن اجملموعتــن يف القيــاس البعــدي فيمكــن إرجاعهــا 

لتأثــري وفاعليــة الربانمــج.
رابعا-أدوات الدراسة:

عينــة  األفــراد  مــن  الالزمــة  البيــاانت  علــى  للحصــول   
الدراســة احلاليــه واإلجابــة عــن أســئلة البحــث والتأكــد مــن مــدى 
صحــة فروضــه، مت اســتخدام مقيــاٍس للكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي 
وخصائصــه  للمقيــاس  توضيــح  يلــي  وفيمــا  املوهوبــن،  الطــالب 

 . ئيــة اإلحصا
1. مقيــاس مســتوى الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــاب 

الباحــث(. املوهوبــني )إعــداد 
          مت استخدام مقياس مستوى الكفاايت املهنية لدى معّلمي 
الطــالب املوهوبــن مــن إعــداد الباحــث، ويتكــون املقيــاس جزأيــن، 

وذلــك علــى النحــو اآليت: 
• اجلــزء األول مــن املقيــاس متعلــق ابلبيــاانت األوليــة مثــل )االســم، 

واجملموعــة( لــكل املشــرتكن يف الدراســة.
• اجلــزء الثــاين كان خمصصــاً للمقيــاس الــذي تكــون مــن ســتة أبعــاد 
رئيســة تقيــس مســتوى الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب 

املوهوبــن وهــي: 
البعد األول: األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة

هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات   8 مــن  البعــد  ويتكــون    
ابالختيــار مــن بــن )3( اســتجاابت وفــق تقديــر ليكــرت، وتقيــس 
املوهبــة،  ومصطلحــات  ملفهــوم  التارخيــي  ابلتطــور  املعّلمــن  معرفــة 
العلمــاء يف جمــال رعايــة املوهوبــن، ونظــرايت املوهبــة وأبــرز  وأبــرز 
معرفتهــم  تقيــس  كمــا  اجملــال،  يف  احلديثــة  والبحــوث  االجتاهــات 
وتــرتاوح  املوهوبــن،  برعايــة  العالقــة  ابملؤسســات واجلمعيــات ذات 
حيــث  درجــة،   24 إىل  درجــات   8 بــن  مــا  األول  البعــد  درجــة 
متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى مرتفًعــا مــن الكفايــة والوعــي أبســس 

املوهبــة. ومفاهيــم 

البعد الثاين: خصائص الطاب املوهوبني
هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات   7 مــن  البعــد  ويتكــون    
ابالختيــار مــن بــن )3( اســتجاابت وفــق تقديــر ليكــرت، وتقيــس 
األكادمييــة  منوهــم  ومظاهــر  املوهوبــن  خبصائــص  املعّلمــن  معرفــة 
والنفســية والعاطفيــة واالجتماعيــة واإلبداعيــة كمــا تقيــس معرفتهــم  
بتحديــد ميــول ورغبــات واجتاهــات املوهوبــن مــع القــدرة علــى حتديــد 
املشــكالت الشــائعة بــن املوهوبــن واملرتبطــة خبائصهــم مثــل الكماليــة 
معهــا  للتعامــل  املمارســات  وأفضــل  الــذات،  مفهــوم  وتذبــذب 
والتغلــب عليهــا، وتــرتاوح درجــة البعــد الثــاين مــا بــن 7 درجــات إىل 
21 درجــة، حيــث متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى مرتفًعــا مــن الكفايــة 

املوهوبــن. الطــالب  خبصائــص  والوعــي 
البعد الثالث: أساليب اكتشاف الطاب املوهوبني

هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات   8 مــن  البعــد  ويتكــون 
ابالختيــار مــن بــن)3( اســتجاابت وفــق تقديــر ليكــرت، وتقيــس 
معرفتهــم بتحديــد واكتشــاف الطــالب املوهوبــن ابختــالف فئاهتــم 
مثــل املوهوبــن ذوي صعــوابت التعلــم، واملوهوبــن ذوي التحصيــل 
األكادميــي املتــدين، ابإلضافــة إىل معرفــة توظيــف نظــرايت املوهبــة 
يف التعــرف عليهــم، ومعرفــة املقاييــس املســتخدمة يف الكشــف عــن 
املوهوبــن، إضافــة إىل االطــالع علــى جتــارب الــدول املتقدمــة يف 
اكتشــاف الطــالب املوهوبــن، وتــرتاوح درجــة البعــد الثالــث مــا بــن 
8 درجــات إىل 24 درجــة، حيــث متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى 

وعــي مرتفــع أبســاليب اكتشــاف الطــالب املوهوبــن.
البعد الرابع: مناهج وطرق تدريس الطاب املوهوبني

هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات   9 مــن  البعــد  ويتكــون 
ليكــرت،  تقديــر  وفــق  اســتجاابت   )3( بــن  مــن  ابالختيــار 
وتقيــس معرفتهــم بطــرق تدريــس الطــالب املوهوبــن املختلفــة الــي 
حتفــز مهــارات التفكــري العليــا أبنواعهــا ومســتوايهتا، والقــدرة علــى 
الطــالب، وقدرهتــم علــى  بــن  املبــى علــى االختالفــات  التدريــس 
اســتخدام األنشــطة القائمــة علــى اهتمامــات الطــالب املوهوبــن، 
وتقيــس أيضــا املعرفــة ابألســس والفلســفات الــي تقــوم عليهــا مناهــج 
املوهوبــن والقــدرة علــى ختطيطهــا وتكييفهــا مبــا يتناســب ويتحــدى 
قدراهتــم، مــع اســتخدام مناهــج تراعــي الفــروق الفرديــة بــن الطــالب، 
وتــرتاوح درجــة البعــد الرابــع مــا بــن 9 درجــات إىل 27 درجــة، 
حيــث متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى مرتفًعــا مــن املعرفــة والوعــي 

أبســس بنــاء مناهــج املوهوبــن وطــرق تدريســهم.
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االرتباطماالرتباطماالرتباطم

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبنخصائص الطالب املوهوبناألسس واملفاهيم يف جمال املوهبة

2**0.7161**0.5955**0.608

8**0.6464**0.73911*0.488

12**0.7347**0.66314**0.595

25**0.54410*0.49118**0.692

32*0.52616**0.54421*0.494

35**0.54817**0.61323**0.668

40*0.517
34*0.469

28**0.575

45**0.54031**0.627

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبنتقومي الطالب املوهوبنمناهج وطرق تدريس الطالب املوهوبن

13*0.5243**0.53815*0.485

19**0.5376**0.59120*0.451

22**0.6219*0.49626**0.557

24**0.69230**0.60829**0.539

27**0.61933**0.63236*0.517

37*0.51742*0.47938**0.591

البعد اخلامس: تقومي الطاب املوهوبني
هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات  مــن7  البعــد  يتكــون 
ابالختيــار مــن بــن )3( اســتجاابت وفــق تقديــر ليكــرت، وتقيــس 
معرفتهــم بقيــاس قــدرات الطــالب املوهوبــن، واملخرجــات التعليميــة، 
والتشــخيصي  والكمــي  الكيفــي  التقييــم  اســتخدام  يف  والتنــوع 
علــى  القــدرة  مــع  البديلــة  التقــومي  وأســاليب  والنهائــي،  والتكويــي 
توظيــف نتائجهــا يف اختيــار األنشــطة التعليميــة، كمــا تقيــس القــدرة 
بــن  القائمــة علــى االختالفــات  التقــومي  علــى اســتخدام أســاليب 
الطــالب وعلــى طبيعــة املنهــج، وتــرتاوح درجــة البعــد اخلامــس مــا بــن 
7 درجــات إىل 12 درجــة، حيــث متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى 
مرتفًعــا مــن الوعــي واملعرفــة بطــرق تقــومي الطــالب املوهوبــن احلديثــة 

واملتنوعــة.
البعد السادس: البدائل والرامج الرتبوية يف جمال املوهوبني

هلــا  االســتجابة  تتــم  عبــارات   7 مــن  البعــد  ويتكــون 
ابالختيــار مــن بــن )3( اســتجاابت وفــق تقديــر ليكــرت، وتقيــس 
والوعــي  املوهوبــن،  للطــالب  املناســبة  الرتبويــة  ابلبدائــل  معرفتهــم 
بســلبيات وإجيابيــات الربامــج والبدائــل املقدمــة، كمــا تقيــس قدرهتــم 
علــى تقــدمي البدائــل الرتبويــة مثــل التســريع واإلثــراء والتلمــذة مبــا يثــري 
دافعيــة الطــالب، وتــرتاوح درجــة البعــد الســادس مــا بــن 7 درجــات 
إىل 21 درجــة، حيــث متثــل الدرجــة املرتفعــة مســتوى مرتفًعــا مــن 
تعليــم  يف  املســتخدمة  الرتبويــة  والربامــج  ابلبدائــل  واملعرفــة  الوعــي 

املوهوبــن. الطــالب 

اخلواص اإلحصائية للمقياس:
أوال-صدق املقياس:

)Face Validity( :1. الصدق الظاهري
وخــرباء  حمكمــن  علــى  املقيــاس  عــرض  مت  حيــث 
دراســة  منهــم  وطلــب  املوهوبــن،  تربيــة  جمــال  يف  ومتخصصــن 
املقيــاس وإبــداء آرائهــم فيــه مــن حيــث: مــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن 
عباراتــه ابلبعــد الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح العبــارات وســالمة 
صياغتهــا اللغويــة ومالءمتهــا لتحقيــق اهلــدف الــذي وضعــت مــن 
أو  اإلضافــة  أو  ابحلــذف  وذلــك  حتســينها  طــرق  واقــرتاح  أجلــه، 
أفــادت  قّيمــة  مالحظــات  احملكمــون  قــدم  وقــد  الصياغــة،  إعــادة 
الدراســة وأثــرت املقيــاس، وســاعدت علــى إخراجــه بصــورة جيــدة، 
حيــث حظيــت مجيــع العبــارات ابتفــاق مجيــع احملكمــن مــع بعــض 

للمقيــاس. النهائيــة  النســخة  الــي متــت مراعاهتــا يف  التعديــالت 
 Internal( املقيــاس:  لعبــارات  الداخلــي  التجانــس   .2

)Consistency
املقيــاس  لعبــارات  الداخلــي  التجانــس  مــن  التأكــد  مت 
املســتخدم يف البحث احلايل ومتاســكها بعضها مع بعض، حبســاب 
معامــل ارتبــاط بريســون بــن درجــة العبــارة والدرجــة الكليــة للبعــد 
املنتميــة إليــه العبــارة، فكانــت معامــالت االرتبــاط كمــا هــي موضحــة 

جبــدول )2(:

جدول )2(
 معامات االرتباط بني درجات عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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أساليب اكتشاف الطاب املوهوبنيخصائص الطاب املوهوبنياألسس واملفاهيم يف جمال املوهبة

**0.545**0.693**0.766

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبنتقومي الطالب املوهوبنمناهج وطرق تدريس الطالب املوهوبن

**0.634**0.716**0.724

االرتباطماالرتباطماالرتباطم

39**0.57244**0.62143**0.564

* دالة عند مستوى 0.05، ** دالة عند مستوى 0.01، قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند حجم 0.575**41
عينة 22 ومستوى ثقة 0.05 و0.01 تساوي على الرتتيب 0.٤227 و0.53٦8 46**0.578

اتبع - جدول )2(
 معامات االرتباط بني درجات عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة

االرتبــاط  معامــالت  أن  يتضــح  الســابق  اجلــدول  مــن   
بــن درجــات عبــارات املقيــاس والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 
إليــه العبــارة معامــالت ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى 
0.05 أو 0.01، وهــو مــا يؤكــد جتانــس عبــارات كل بعــد فيمــا 

بعــض. مــع  بعضهــا  ومتاســكها  بينهــا 

كذلــك مت التأكــد مــن جتانــس األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس )الكفــاايت 
بعــد  درجــات كل  بــن  االرتبــاط  معامــالت  حبســاب  الفرعيــة( 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس، فكانــت معامــالت االرتبــاط كمــا هــي 

موضحــة ابجلــدول اآليت:

جدول )3(:
معامات االرتباط بني درجات األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية للمقياس

مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن معامــالت االرتبــاط بــن   
درجــات األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس )الكفــاايت( والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس معامــالت ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى 
0.01، وهــو مــا يؤكــد جتانــس األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس فيمــا بينهــا 

بعــض. مــع  بعضهــا  ومتاســكها 

اثنيا: ثبات درجات املقياس:
مت التأكــد مــن ثبــات درجــات املقيــاس وأبعــاده الفرعيــة 
 Alpha Cronbach ابســتخدام معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ

فكانــت معامــالت الثبــات كمــا هــي موضحــة ابجلــدول اآليت:

الثبات الكّلي للمقياسأساليب اكتشاف الطاب املوهوبنيخصائص الطاب املوهوبنياألسس واملفاهيم يف جمال املوهبة

0.7290.7910.736

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبنتقومي الطالب املوهوبنمناهج وطرق تدريس الطالب املوهويبن

0.79	0.8280.7450.834

جدول )4(
معامات ثبات مقياس الكفاايت املهنية

يتضح من اجلدول الســابق أن ملقياس الكفاايت املهنية   
معامــالت ثبــات جيــدة ومقبولــة إحصائيًّــا، وممــا ســبق يتأكــد أن 
للمقيــاس مؤشــرات إحصائيــة موثوقًــا فيهــا، وهــو مــا يؤكــد صالحيــة 

احلــايل. البحــث  يف  اســتخدامه 
معّلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاايت  مســتوى  لتنميــة  برانمــج   .2

الباحــث( )إعــداد  املوهوبــني  الطــاب 
أ. أسس ومصادر إعداد الرانمج: 

اإلطــار  علــى  للربانمــج  إعــداده  يف  الباحــث  اعتمــد   
التدريبيــة  احلاجــات  حــددت  الــي  الســابقة  والدراســات  النظــري 
ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن يف اململكــة العربيــة الســعودية كدراســة 

معاجيــي )2015( ودراســة املاجــد )2007( ودراســة ابــن الدن 
معايــري  إىل  ابإلضافــة   ،)2010( الشــهراين  ودراســة   )2013(
The National Associ-  اجلمعيــة الوطنيــة لألطفــال املوهوبــن

ation for Gifted Children  )NAGC(  واملعايــري املهنيــة 
ملعّلمــي املوهوبــن يف اململكــة العربيــة الســعودية، الــي اســتندت إىل 
إكســاب معّلمــي الطــالب املوهوبــن )أعضــاء اجملموعــة التجريبيــة( 
معلومــات متعمقــة وممارســات حــول األســس واملفاهيــم يف جمــال 
اكتشــاف  وأســاليب  املوهوبــن،  الطــالب  وخصائــص  املوهبــة، 
الطــالب  ومناهــج  تدريــس  واســرتاتيجيات  املوهوبــن،  الطــالب 
املوهوبــن، والبدائــل والربامــج الرتبويــة يف جمــال املوهوبــن، وتقــومي 



فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات المهني لدى معّلمي 
د. نايف بن فهـد الفريحالطاب الموهوبين
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الفّنيات املستخدمةحمتوى اجللساتزمن اجللسةرقم اجللسةاملرحلة

دية
مهي

 الت
حلة

املر
   

 

اجللسة 
90 دقيقةاألوىل 

الطــالب  الباحــث ومعلمــي  بــن  التعــارف 
التجريبيــة،  اجملموعــة  أعضــاء  املوهوبــن 

وحمتــواه. الربانمــج  أهــداف  وعــرض 
وطــرح  واحلــوار،  واملناقشــة  احملاضــرة، 

األســئلة. 

 90 دقيقة اجللسة الثانية
الكفــاايت  ملقيــاس  القبلــي  القيــاس  إجــراء 
التجريبيــة  اجملموعتــن  علــى  املهنيــة 

. بطــة لضا وا
املناقشة، واإلجابة عن االستفسارات. 

ذية
تنفي

ة ال
رحل

  امل
   

اجللستان الثالثة 
والرابعة

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة لكل 

جلسة

األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة
املصطلحات العلمية يف جمال املوهوبن )املوهبة، 

التفوق، اإلبداع، التميز، النبوغ، العبقرية(، 
تعاريف املوهبة العاملية واحمللية، واتريخ املوهبة، 

وأحدث النظرايت.

احملاضرة، واملناقشة،
والتعزيز، والتغذية الراجعة، والقراءات املوجهة.

 اجللستان 
اخلامسة 
والسادسة

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة لكل 

جلسة

 خصائص الطالب املوهوبن
اخلصائص املعرفية والعاطفية واالجتماعية 

والسلوكية، ابإلضافة إىل مشكالت املوهوبن مثل 
احلساسية املفرطة، الضغوط، الكمالية، تذبذب 

تقدير الذات...( وطرق التعامل معها.

احملاضرة، واملناقشة،
والتعزيز، والتغذية الراجعة.

اجللستان 
السابعة والثامنة

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة لكل 

جلسة

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبن
الطرق واألساليب املختلفة العربية واألجنبية 

للكشف والتعرف على املوهوبن.

احملاضرة، واملناقشة،
والتعزيز، والعصف الذهي، والتغذية الراجعة.

اجللسة
سلبيات وإجيابيات أدوات تشخيص قياس املوهبة.بواقع 120 دقيقةالتاسعة

اخلصائص السلوكية ملالحظة الطلبة املوهوبن.
احملاضرة، واملناقشة،

والتعزيز، والتغذية الراجعة.

جدول )5(
جلسات الرانمج

املوهوبــن. الطــالب 
ب. أهداف الرانمج: 

يهدف الربانمج إىل:  
عــن . 1 مبعلومــات  املوهوبــن  الطــالب  معّلمــي  تزويــد 

خصائــص الطــالب املوهوبــن، ممــا جيعلهــم أكثــر تفهًمــا وقــدرة 
املوهوبــن.  مــع طالهبــم  التعامــل  علــى 

اخلــربات . 2 بعــض  املوهوبــن  الطــالب  معّلمــي  إكســاب 
أدائهــم  مســتوى  رفــع  مــن  متكنهــم  الــي  واملهنيــة  الرتبويــة 

لتدريســي.   ا
مســاعدة معّلمــي الطــالب املوهوبــن يف التعــرف علــى األســاليب . 3

احلديثــة يف اكتشــاف الطــالب املوهوبــن.
تزويــد معّلمــي الطــالب املوهوبــن مبعلومــات عــن البدائــل والربامــج . 4

الرتبويــة يف جمــال املوهوبــن وطــرق التقــومي الفاعلــة.
ج. أمهية الرانمج: 

لــدى  املهنيــة  للكفــاايت  تناولــه  مــن  الربانمــج  أمهيــة  تنبــع   
تنميتهــا. هبــدف  املوهوبــن  الطــالب  معّلمــي 

د. الفئة املستهدفة: 
مت تطبيــق برانمــج الدراســة علــى عينــة جتريبيــة قوامهــا )11(   

معّلًمــا مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن، وجمموعــة ضابطــة قوامهــا )11( 
مقيــاس  تطبيــق  بعــد  وذلــك  املوهوبــن،  الطــالب  معّلمــي  مــن  معّلًمــا 
الكفــاايت املهنيــة واختيــار أصحــاب أقــل درجــات يف هــذه الكفــاايت، 

اجملموعتــن. جتانــس  مــن  والتأكــد 
ه. حمتوى الرانمج: 

مت حتديــد حمتــوى الربانمــج يف ضــوء املعايــري العامليــة واحملليــة   
واإلطــار النظــري والدراســات الســابقة ونتائــج البحــوث والدراســات الــي 
بعــض  الربانمــج  بنــاء  الباحــث يف  اســتخدم  كمــا  امليــدان،  أجريــت يف 
علــى  جلســة،   )20( مــن  الربانمــج  تكــّون  واالســرتاتيجيات.  الفنيــات 
مــدى عشــرة أســابيع، بواقــع جلســتن أســبوعًيا، وتســتغرق اجللســة مــا بــن 

دقيقــة.  )45-90(
و. التحقق من صاحية الرانمج: 

جمــال  يف  متخصصــن  حمكمــن  علــى  الربانمــج  عــرض  مت   
للهــدف  الربانمــج  مــن مــدى مالءمــة  للتحقــق  تربيــة املوهوبــن، وذلــك 
الــذي وضــع مــن أجلــه والتطبيــق علــى العينــة، ويف ضــوء آراء احملكمــن 
متــت بعــض التعديــالت الــي متثلــت يف ترتيــب اجللســات، وتعديــل بعــض 

الربانمــج. أهــداف  لتحقيــق  املســتخدمة  الفّنيــات 
ز. الفرتة الزمنية وحمتوى جلسات الرانمج: 
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الفّنيات املستخدمةحمتوى اجللساتزمن اجللسةرقم اجللسةاملرحلة

اجللستان العاشرة 
واحلادية عشرة 

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة 

لكل جلسة

مناهج واسرتاتيجيات تدريس الطالب املوهوبن
األهداف العامة ملناهج املوهوبن وخصائصها 

وعناصرها األساسية. أيضا اسرتاتيجيات التدريس 
القائمة على مهارات التفكري العليا، ابإلضافة إىل 

أحدث الطرق يف تعليم املوهوبن.

احملاضرة، واملناقشة، والتعزيز، والتغذية 
الراجعة، والقراءات املوجهة.

اجللستان الثانية 
عشرة والثالثة 

عشرة 

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة 

لكل جلسة

تقومي الطالب املوهوبن
األساليب احلديثة يف تقومي تعليم لطالب املوهوبن 

مثل خرائط املفاهيم والتقومي اإلبداعي وملفات اإلجناز 
والتقومي العملي والتقومي الذايت. 

احملاضرة واملناقشة، والتعزيز، والتغذية 
الراجعة، والواجب املنزيل.

اجللسة الرابعة 
عشرة واخلامسة 

عشرة

90 دقيقة 
بواقع 45 دقيقة 

لكل جلسة

تفسري نتائج التقييم وطرق االستفادة منها.
بــن  الثقافيــة  لالختالفــات  املناســبة  التقييــم  أســاليب 

املوهوبــن. الطــالب 

احملاضرة، واملناقشة، والتعزيز اإلجيايب، 
والتغذية الراجعة. 

اجللستان 
السادسة عشرة 
والسابعة عشرة

90 دقيقة 
بواقع 45 دقيقة 

لكل جلسة

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبن.
الــي ميكــن تقدميهــا للطــالب  أنــواع اخلدمــات والبدائــل 

املوهوبــن.
احملاضرة، واملناقشة، والتغذية الراجعة، 

والقراءات املوجهة.

اجللسة الثامنة 
سلبيات الربامج والبدائل الرتبوية املستخدمة مع بواقع 50 دقيقة عشرة 

الطالب املوهوبن.
املناقشة واحلوار، والتغذية الراجعة، 

والتعزيز. 

ائية
لنه

لة ا
ملرح

   ا
  

اجللسة 
التاسعة عشرة 

والعشرون 

120 دقيقة 
بواقع 60 دقيقة 

لكل جلسة

مراجعــة  الربانمــج.  إبهنــاء  اخلاصــة  املرحلــة 
أنشــطته وتقييمه وإجراء القياس البعدي ملقياس 
التجريبيــة  اجملموعتــن  علــى  املهنيــة  الكفــاايت 
والضابطــة مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن، ومت 
االتفــاق مــع املعّلمــن أعضــاء اجملموعــة التجريبيــة 
علــى اللقــاء بعــد شــهر ونصــف لتطبيــق القيــاس 
اجملموعــة  أعضــاء  املعّلمــن  تســليم  التتبعــي. مت 
التجريبيــة شــهادات شــكر وتقديــر علــى التزامهــم 
ومــا بذلــوه مــن جهــد طــوال فــرتة تطبيــق الربانمــج.

والتعزيــز  واجملموعــات،  املناقشــة، 
اإلجيــايب.

اتبع - جدول )5(
جلسات الرانمج

ملــدة  الدراســة  عينــة  أفــراد  علــى  الربانمــج  تنفيــذ  مت 
العــام  مــن  األول  الدراســي  الفصــل  خــالل  ونصــف،  شــهرين 
أســبوعًيا،  جلســتن  بواقــع  وذلــك  اجلامعــي)1440-1441(، 
وتســتغرق اجللســة الواحــدة مــن مخــس وأربعــن دقيقــة إىل تســعن 
دقيقــة، وذلــك حســب إتقــان معّلمــي الطــالب املوهوبــن أعضــاء 
اجملموعــة التجريبيــة للمحتــوى الــذي يرغــب الباحــث أتكيــده لــدى 
املعّلمــن مــن خــالل الفّنيــات واألســاليب املســتخدمة يف الربانمــج. 

ح. تطبيق الرانمج: 
مــن  معّلًمــا   )11( قوامهــا  عينــة  علــى  الربانمــج  طُبــق 
التجريبيــة(، كمــا مت  اجملموعــة  )أفــراد  املوهوبــن  الطــالب  معّلمــي 

اآليت:  النحــو  علــى  مراحــل  ثــالث  علــى  الربانمــج  تطبيــق 
مــن جلســتن متهيديتــن  تتكــون  )التمهيديــة(.  املبدئيــة  املرحلــة 
)األوىل، والثانية( من جلسات الربانمج، وهدف فيها الباحث إىل 

إقامــة عالقــة تعــارف وّديــة بــن الباحــث والطــالب أعضــاء اجملموعــة 
التجريبيــة، وإعطــاء فكــرة مبّســطة عــن اهلــدف مــن الربانمــج، وشــرح 

الربانمــج، وأســاليب تنفيــذه. 
املرحلــة التنفيذيــة: اســتغرقت مــدة تنفيــذ الربانمــج )16( جلســة، 
معلمــن  مــن  معّلًمــا  لـــ)11(  وذلــك  أســبوعًيا،  جلســتن  بواقــع 
تقــدمي  مت  وقــد  التجريبيــة(،  اجملموعــة  )أفــراد  املوهوبــن  الطــالب 
الفنيــات املســتخدمة، والتدريبــات املختلفــة، واألنشــطة األساســية. 
املرحلــة النهائيــة: وهــي اجللســتان األخــرياتن مــن الربانمــج، وهــي 
املرحلــة اخلاصــة إبهنــاء الربانمــج، ومراجعــة أنشــطته وتقييمــه، ومــدى 
أتثــري الربانمــج يف الكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن 
مــن خــالل القيــاس البعــدي ألفــراد اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة، 
ويلــي ذلــك لقــاء أخــري مــع أفــراد اجملموعــة التجريبيــة إلجــراء القيــاس 
الطــالب  معّلمــي  لــدى  املهنيــة  الكفــاايت  مقيــاس  علــى  التتبعــي 
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يتضح من اجلدول السابق أنه:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.01 
بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة مــن 
يف  املهنيــة  الكفــاايت  مقيــاس  علــى  املوهوبــن  الطــالب  معّلمــي 

القيــاس البعــدي، لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. 

وميكــن تفســري تلــك النتائــج أبن التغــري الــذي طــرأ علــى 
اجملموعــة التجريبيــة يُعــزى إىل الربانمــج التدريــي الــذي أحــدث هــذه 
الفــروق، وهــذا يــدل علــى فاعليــة الربانمــج التدريــي لتنميــة الكفــاايت 
املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن. أيضــا ميكــن تفســري تلــك النتائــج 
أبن الكفــاايت املهنيــة للمجموعــة الضابطــة مل تتغــري، وذلــك بســبب 

مستوى الداللةقيمة  Z قيمة Uجمموع الرتبمتوسط الرتباجملموعةالكفاايت املهنية

األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة
17.00187.00جتريبية

0.004.0340.01
6.0066.00ضابطة

خصائص الطالب املوهوبن
16.45181.00جتريبية

6.003.6100.01
6.5572.00ضابطة

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبن
16.77184.50جتريبية

2.5003.8350.01
6.2368.50ضابطة

مناهج وطرق تدريس الطالب املوهوبن
16.82185.00جتريبية

2.003.8610.01
6.1868.00ضابطة

تقومي الطالب املوهوبن
16.95186.50جتريبية

0.5003.9730.01
6.0566.50ضابطة

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبن
17.00187.00جتريبية

0.004.0010.01
6.0066.00ضابطة

جدول )6(
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي للكفاايت املهنية

مــن  ونصــف  شــهر  مــرور  بعــد  التجريبيــة(،  )اجملموعــة  املوهوبــن 
القيــاس البعــدي. 

ي. الفّنيات املستخدمة يف الرانمج: 
اشــتملت علــى املناقشــة اجلماعيــة، واحلــوار، والعصــف 
والنمذجــة،  املوجهــة،  والقــراءات  الــذايت،  واإلفصــاح  الذهــي، 

الراجعــة.  والتغذيــة  والتعزيــز، 
خامسا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:

الــي  واألهــداف  احلاليــة  الدراســة  طبيعــة  علــى  بنــاًء 
تســعى إىل حتقيقهــا، مت حتليــل البيــاانت ابســتخدام برانمــج احلزمــة 
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(، وذلــك ابالعتمــاد علــى 

اآلتيــة: األســاليب اإلحصائيــة 
أواًل- للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة مت استخدام:

• للتأكــد 	  Pearson Correlation بريســون  ارتبــاط  معامــل 
مــن االتســاق الداخلــي ملقيــاس الكفــاايت املهنيــة.

• 	 Alpha Cronbach كرونبــاخ  ألفــا  ثبــات  معامــل 
املهنيــة. الكفــاايت  مقيــاس  ثبــات  مــن  للتأكــد 

اثنيــًا- لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة والتأكــد مــن مــدى صحــة 

فروضهــا فقــد مت اســتخدام
• اختبــار مــان وتــي Mann-Whitney U يف املقارنــة بــن 	

متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 
القيــاس  الربانمــج، ويف  فاعليــة  مــن  للتأكــد  البعــدي  القيــاس 

القبلــي للتأكــد مــن تكافــؤ اجملموعتــن.
• اختبــار ويلككســون Wilcoxon يف املقارنــة بــن متوســطي 	

رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياســن القبلي والبعدي 
للتأكــد مــن فاعليــة الربانمــج.

نتائج الدراسة وتفسراهتا:
أواًل-نتائج إجابة السؤال األول:

علــى  احلــايل  احلاليــة  للدراســة  األول  الســؤال  ينــص 
اآليت: »هــل توجــد فــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي علــى مقيــاس الكفــاايت 
املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن؟« لإلجابــة عــن الســؤال األول 
Man-Whit-  للبحــث احلــايل مت اســتخدام اختبــار مــان وتــي

رتــب  متوســطي  بــن  الفــروق  داللــة  عــن  الكشــف  يف   ney U
درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس 
الكفــاايت املهنيــة، فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة جبــدول )6(:
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عــدم تعرضهــم ملتغــري مســتقل كالربانمــج التدريــي الــذي تعرضــت 
لــه اجملموعــة التجريبيــة. وتتفــق تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســة الربيــع 
)2013( ودراســة عبــد احلميــد وشــكر )2013( الــي أظهــر كلٌّ 
ــا بــن جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة مــن معّلمــي الطــالب  منهمــا فروًق
لتنميــة مهاراهتــم وكفاايهتــم،  بعــد تطبيــق برانمــج تدريــي  املوهوبــن 
كمــا أشــارت نتائجهمــا إىل أن معّلمــي الطــالب املدربــن يظهــرون 
معرفــة ومهــارات وكفــاايت أكثــر مــن أقراهنــم الذيــن مل يتلقــوا التدريب. 
ابإلضافــة إىل ذلــك، فقــد اتفقــت نتائــج الدراســة احلاليــة   
 ))Cheung & Hui, 2011 مــع نتائــج دراســة تشــينق وهــوي
الــي أشــارت إىل وجــود فــروق يف الكفــاايت الــي ميتلكهــا معّلمــو 
أنــه: الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح  اجلــدول  مــن  يتضــح  الطــالب 

بــن   10.0 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 
متوســطي رتــب درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة مــن معّلمــي 
املوهوبــن يف مدينــة بكــن ومدينــة هونــغ كونــغ، وذلــك  الطــالب 
لصــاحل معّلمــي مدينــة بكــن ويُعــزى ذلــك إىل التدريــب الــذي تلقــاه 

معّلمو بكن بشكل أكرب من أقراهنم يف مدينة هونغ كونغ.  
عــالوة علــى ذلــك اتفقــت نتائــج الدراســة احلاليــة مــع   

pilihP & gnuehC(( نتائــج دراســة تشــينق وفيليبســون-
جمموعتــن  بــن  فــروق  وجــود  إىل  أشــارت  الــي   8002  ,nos
مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن إحدامهــا جمموعــة مدربــة يف جمــال 
املدرَّبــن، حيــث  املعّلمــن  املوهوبــن واألخــرى غــري مدربــة لصــاحل 
حصلــوا علــى مســتوى عــاٍل يف مقيــاس كفــاايت معّلمــي الطــالب 
تعليــم  اخلــربة والتدريــب يف جمــال  ذلــك إىل أن  املوهوبــن، ويُعــزى 
املوهوبــن كاان مؤشــرا علــى امتــالك الكفــاايت الالزمــة للعمــل مــع 

املوهوبــن.
اثنيًا-نتائج إجابة السؤال الثاين:

ينــص الســؤال الثــاين للدراســة احلاليــة علــى اآليت: “هــل   
توجــد فــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف 
القياســن القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي 
الطــالب املوهوبــن؟”. لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين للبحــث احلــايل 
مت اســتخدام اختبــار ويلككســون noxocliW يف الكشــف عــن 
داللــة الفــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف 
القياســن القبلــي والبعــدي للكفــاايت املهنيــة، فكانــت النتائــج كمــا 

هــي موضحــة جبــدول )7(:

مستوى الداللةقيمة  Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالكفاايت املهنية

األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة
0.000.000.00السالبة

2.9470.01
116.0066.00املوجبة

خصائص الطالب املوهوبن
0.000.000.00السالبة

2.8180.01
105.5055.00املوجبة

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبن
10.00الصفرية

	.				.		
0.000.0066.00السالبة

مناهج وطرق تدريس الطالب املوهوبن
116.000.00املوجبة

2.9410.01
0.000.0066.00السالبة

تقومي الطالب املوهوبن
116.000.00املوجبة

2.9650.01
0.000.0066.00السالبة

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال املوهوبن
116.000.00املوجبة

2.9410.01
0.000.0066.00السالبة

الدرجة الكلية
		.			.			الموجبة

2.9370.01 		.				.			.	السالبة
		.			.			الموجبة

جدول )7(
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي للكفاايت املهنية

يتضح من اجلدول السابق أنه:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 10.0 

بن متوســطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياســن القبلي 
املوهوبــن،  الطــالب  معّلمــي  لــدى  املهنيــة  للكفــاايت  والبعــدي 



فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الكفايات المهني لدى معّلمي 
د. نايف بن فهـد الفريحالطاب الموهوبين

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  128129 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

لصــاحل القيــاس البعــدي. ويالحــظ علــى النتائــج الســابقة أن مجيــع 
الرتــب الســالبة تســاوي صفــراً، وهــذا يــدل علــى أن التحســن يف 

الكفــاايت املهنيــة كان لــدى مجيــع معّلمــي اجملموعــة التجريبيــة.
وميكــن تفســري تلــك النتائــج أبن الربانمــج التدريــي لتنميــة 
الكفاايت املهنية كان فاعال مما أدى إىل حتسن وتطور يف الكفاايت 
املهنيــة لــدى اجملموعــة التجريبيــة مــن معّلمــي الطــالب املوهوبــن. 
ويعــزو الباحــث فاعليــة الربانمــج إىل فاعليــة األســاليب املســتخدمة 
يف الربانمج الي اعُتِمد على التنوع يف اســتخدامها، ومنها أســلوب 
املناقشــة الــذي يقــوم بتحفيــز املتــدرب علــى إثــراء معلوماتــه وخرباتــه، 
وتطبيــق مــا تعلمــه مــن الربانمــج التدريــي )مقابلــة، 1102(، كمــا 
مت اســتخدام التغذية الراجعة بوصفها أحد األســاليب األساســية يف 
الربانمــج الــي تســاعد يف تزويــد املتــدرب بنقــاط القــوة والضعــف لديــه 
حــول إتقــان مهــارة معينــة، ومــن مث يتمكــن املتــدرب مــن تصحيــح 
أخطائــه بنــاء علــى املعلومــات الــي يقدمهــا املــدرب )نــوار ورفيــق، 
6102(. عــالوة علــى ذلــك، فقــد أســهمت الواجبــات املنزليــة يف 
فاعليــة الربانمــج، حيــث إهنــا تعــّد تطبيًقــا ملــا تعلمــه املتــدرب خــالل 
)السفاســفة،  الربانمــج  التدريبيــة يف  لألنشــطة  وامتــداًدا  اجللســات 
3002(. عــالوة علــى ذلــك، فقــد أســهمت القــراءات املوجهــة 
يف فاعليــة الربانمــج، حيــث ســاعدت يف زايدة حصيلــة املتدربــن 
املعرفيــة، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد هــذا األســلوب علــى القــراءة يف 
املصــادر املتنوعــة حتــت إشــراف املــدرب وتوجيهاتــه قبــل ويف أثنــاء 

القــراءة )احلوامــدة والبليهــد، 6102(.
وتتفــق تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســة كّل مــن دراســة 
الربيع )3102( ودراســة عبد احلميد وشــكر ))3102 يف فاعلية 
الربانمــج التدريــي يف حتســن الكفــاايت لــدى اجملموعــة التجريبيــة مــن 
معّلمــي الطلبــة املوهوبــن. ويعــزو الباحــث فاعليــة الربانمــج التدريــي 
إىل أنــه أتــى ملبيــاً حلاجــة معّلمــي الطلبــة املوهوبــن والقــى مكامــن 
القصــور لــدى هــؤالء املعّلمــن، حيــث مت االعتمــاد يف بنــاء الربانمــج 
التدريــي علــى املعايــري العامليــة والدراســات احملليــة يف حتديــد حاجــة 
معّلمــي الطلبــة املوهوبــن يف الســعودية كدراســة معاجيــي )5102 

ودراســة املاجــد 7002(.
اثلثًا-نتائج إجابة السؤال الثالث:

علــى  احلــايل  احلاليــة  للدراســة  الثالــث  الســؤال  ينــص 
اآليت: “هــل توجــد فــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة 
التجريبيــة يف القياســن البعــدي والتتبعــي )بعــد شــهر ونصــف مــن 
التطبيــق البعــدي( علــى مقيــاس الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي الطــالب 
مت  احلــايل  للبحــث  الثالــث  الســؤال  عــن  لإلجابــة  املوهوبــن؟”. 
اســتخدام اختبــار ويلككســون noxocliW يف الكشــف عــن 
داللــة الفــروق بــن متوســطي رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف 
القياســن البعــدي والتتبعــي للكفــاايت املهنيــة، فكانــت النتائــج كمــا 

هــي موضحــة جبــدول )8(:

مستوى الداللةقيمة  Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالكفاايت املهنية

األسس واملفاهيم يف جمال املوهبة
1.003.003.00السالبة

1.667
0.096

غري دالة53.6018.00املوجبة
5الصفرية

خصائص الطالب املوهوبن
33.009.00السالبة

0.333
0.739

غري دالة34.0012.00املوجبة
5الصفرية

أساليب اكتشاف الطالب املوهوبن
23.507.00السالبة

	.			
	.			

غ�ي دالة32.678.00املوجبة

6الصفرية

مناهج وطرق تدريس الطالب 
املوهوبن

15.005.00السالبة
0.707

0.480
غري دالة42.5010.00املوجبة
6الصفرية

34.0012.00السالبةتقومي الطالب املوهوبن

جدول )8(
داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي للكفاايت املهنية
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العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  130131 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

يتضح من اجلدول السابق أنه:
متوســطي  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  التوجــد   
رتــب درجــات اجملموعــة التجريبيــة يف القياســن البعــدي والتتبعــي 
للكفــاايت املهنيــة لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن، وهــو مــا يؤكــد 

الربانمــج. فاعليــة  اســتمرارية 
التعلّــم  أثــر  ببقــاء  النتائــج  تلــك  الباحــث  ويفســر   
والتدريــب لــدى اجملموعــة التجريبيــة مــن معّلمــي الطلبــة املوهوبــن، 
اعتمــد بشــكل أساســي علــى  الربانمــج  وقــد يرجــع ذلــك إىل أن 
مســاعدة املتدربــن علــى التطبيــق العملــي واملمارســة جلميــع املهــارات 
واملعارف الي اكتسبوها من الربانمج، حيث إنه مت البدء ابملمارسة 
ممــا ســاعدهم يف  الربانمــج،  أثنــاء جلســات  العملــي يف  والتطبيــق 
الربانمــج،  انتهــاء  بعــد  املعــارف حــى  وتثبيــت  التطبيــق  اســتمرارية 
حيــث إن التدريــب يف أثنــاء اخلدمــة يتيــح للمتدربــن فرصــة التطبيــق 
العملــي يف أثنــاء تدريســهم، كمــا أن لــه الــدور الكبــري يف تثبيــت 
التدريبيــة  الــي مت تعّلمهــا خــالل اجللســات  املهــارات والكفــاايت 

 .) )الشــاعر،5002 
ابإلضافة إىل ذلك، قد يرجع بقاء أثر التعّلم لألساليب   
املســتخدمة يف الربانمــج ومنهــا الواجبــات املنزليــة الــي تســاعد علــى 
اســتمرارية أثــر التعلّــم، وهــذا مــا يؤكــده السفاســفة )3002( أن 
احتمــال بقــاء أثــر التعلــم الناتــج عــن اجللســات التدريبيــة قليــل إذا 
مل يتــم ممارســة املهــارات واســتخدام املعــارف الــي اكتســبها املتــدرب 
يف احليــاة الطبيعيــة واملهنيــة، ولذلــك عمــدت جلســات الربانمــج إىل 
تكليــف املتدربــن ابلواجبــات املنزليــة والتطبيــق العملــي يف البيئــات 
الرتبويــة مــن أجــل اســتمرارية وبقــاء التعلــم. أيضــا مــن األســاليب 
املستخدمة الي أسهمت يف بقاء أثر التعّلم لدى املتدربن أسلوب 
وزايدة  فيــه  املرغــوب  الســلوك  تقويــة  علــى  يعمــل  الــذي  التعزيــز 
 .)3002 )اخلطيــب،  املســتقبل  يف  الســلوك  حــدوث  احتماليــة 
عــالوة علــى ذلــك، قــد ترجــع اســتمرارية فاعليــة الربانمــج إىل قيــام 
الباحــث بتزويــد املعّلمــن بنســخة مــن احلقيبــة التدريبيــة للمتدربــن، 

إضافة إىل إرشــادهم إىل بعض املواقع اإللكرتونية الي تشــتمل على 
معلومــات أساســية يف الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن، 
وذلــك يف هنايــة آخــر جلســة. أخــريا، فــإن النتائــج الســابقة تؤكــد يف 
جمملهــا علــى فاعليــة الربانمــج احلــايل يف حتســن الكفــاايت املهنيــة 
لــدى معّلمــي الطــالب املوهوبــن، كمــا أن نتائــج الدراســة وبشــكل 
املهنيــة  الكفــاايت  يف  تطــور كبــري  وجــود  إىل  توصلــت  قــد  عــام 
للمعلمــن املشــاركن بعــد تقــدمي الربانمــج هلــم، ممــا يشــري إىل أمهيــة 
مثــل هــذه الربامــج يف التطويــر املهــي ملعلمــي الطــالب املوهوبــن.

التوصيات والتطبيقات الرتبوية 
       يف ضــوء نتائــج الدراســة احلاليــة، ميكــن اســتخالص بعــض 

وأمههــا: التوصيــات، 
اعتمــاد الربانمــج ضمــن برامــج تنميــة الكفــاايت املهنيــة ملعّلمــي 	 

الطلبــة املوهوبــن يف وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ضــرورة تقــدمي برامــج تدريبيــة ختتــص بتنميــة الكفــاايت املهنيــة 	 

أداء  خــالل  مــن  أثرهــا  وقيــاس  املوهوبــن،  الطلبــة  ملعّلمــي 
املوهوبــن. الطــالب 

تنظيــم برامــج أكادمييــة تقدمهــا اجلامعــات، وختتــص بتدريــب 	 
حاجاهتــم  وفــق  اخلدمــة  أثنــاء  يف  املوهوبــن  الطلبــة  معّلمــي 

واملعرفيــة. التدريبيــة 
تقــدمي ورش عمــل ودورات تدريبيــة تشــاركية بــن أعضــاء هيئــة 	 

التدريــس يف اجلامعــات ومشــريف التعليــم يف إدارات التعليــم، 
ختتــص بتنميــة كفــاايت معّلمــي الطلبــة املوهوبــن.

توفــري رحــالت تعليميــة خارجيــة ملعّلمــي الطــالب املوهوبــن، 	 
إعــداد  يف  املتقدمــة  الــدول  خــربات  نقــل  أجــل  مــن  وذلــك 

املوهوبــن.  معّلمــي  وتنميــة كفــاايت 
االحتياجــات 	  حتديــد  حنــو  والدراســات  البحــوث  توجيــه 

التدريبيــة ملعلمــي الطــالب املوهوبــن وبشــكل دوري ومســتمر 
.0302 رؤيــة  وفــق 

مستوى الداللةقيمة  Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالكفاايت املهنية

تقومي الطالب املوهوبن
54.8024.00املوجبة

0.905
0.366

غري دالة3الصفرية

البدائل والربامج الرتبوية يف جمال 
املوهوبن

33.5010.50السالبة
0.632

0.527

غري دالة44.3817.50املوجبة
4الصفرية

الدرجة الكلية
26.5013.00السالبة

	.			
	.			

غ�ي دالة95.8953.00املوجبة

0.00الصفرية
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معّلمــي  قــراء  مســحية  دراســة  املوهوبــن:  ملعّلمــي  وأمهيتهــا 
الســعودية.  العربيــة  ابململكــة  االبتدائيــة  املرحلــة  ومعلمــات 
.362-417  .)7(  2 والتأهيــل.  اخلاصــة  الرتبيــة  جملــة 

مقابلــة، حممــد قاســم. )2011(. التدريــب الرتبــوي واألســاليب القياديــة 
للنشــر  الشــروق  دار  عمــان:  الرتبويــة.  وتطبيقاهتــا  احلديثــة 

والتوزيــع.
نــوار، بوحلبــال ورفيــق، قيــة. )2016(. التغذيــة الراجعــة ودورهــا يف حتقيــق 
أهــداف حصــة الرتبيــة البدنيــة والرايضيــة. جملــة الدراســات 
 4 خلضــر.  محــه  الشــهيد  جامعــة  االجتماعيــة.  والبحــوث 

.68-82  .)6(
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تقييم صعوبات القراءة لدى تاميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر 
معلميهم في مدينة جدة

املستخلص:
 هتــدف هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى تقييــم صعــوابت القــراءة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن 
واملعلمــات مبحافظــة جــدة، وتكونــت العينــة مــن )86( معلمــاً ابملرحلــة االبتدائيــة، )29( مــن املعلمــن، و)57( مــن املعلمــات. وقــد 
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي لتحديــد مظاهــر صعــوابت القــراءة مــن خــالل أداة الدراســة )االســتبانة( الــي أعدهــا )الزايــدي، 2010(. 
وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن املظاهــر الــي تتعلــق ابلتهجئــة جــاءت يف املرتبــة األوىل أبعلــى متوســط حســايب بلــغ )2.34(، بينمــا 
جــاءت املظاهــر الــي تتعلــق ابلقــراءة يف املرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ )2.27(، وبلــغ املتوســط احلســايب ملظاهــر صعــوابت القــراءة 
ككل )2.29(. كمــا أظهــرت النتائــج أن أبــرز مظاهــر الصعــوابت يف حمــور القــراءة لــدى تالميــذ الصفــوف األوليــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن 
واملعلمــات »القــراءة ببــطء« ومبتوســط حســايب بلــغ )2.55(، وجــاءت أبــرز املظاهــر يف حمــور التهجئــة »ضعــف القــدرة علــى التمييــز بــن النــون 
والتنويــن« ومبتوســط حســايب بلــغ )2.48(، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر 
وصــف املشــارك، لصــاحل املعلمــن، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر ســنوات اخلدمــة، كمــا توصلــت الدراســة 
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر املؤهــل العلمــي. وأوصــت الدراســة إبعــداد برامــج عالجيــة تســهم يف 

حتســن مســتوى القــراءة وعــالج مظاهــر صعــوابت القــراءة، يف ضــوء مــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة.

االبتدائيــة،  املرحلــة  معلمــي  القــراءة،  القــراءة، مظاهــر صعــوابت  التعلــم، صعــوابت  املفتاحية:صعــوابت  الكلمــات 
القــراءة. مشــكالت 

Key Words: Learning	Disabilities,	Reading	Difficulties,	Manifestations	of	Reading	
Disabilities,	Primary	stages	teachers,	Reading	problems. 
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	 This	study	aimed	to	identify	aspects	of	reading	difficulties	for	primary	school	students	from	
the	point	of	view	of	male	and	female	teachers	in	Jeddah	city.	The	sample	consisted	of	(86)	male	and	
female	teachers	at	the	primary	stage,	(29)	male	and	57	female	teachers.	The	researcher	used	the	de-
scriptive	method	to	determine	the	manifestations	of	reading	difficulties	through	the	study	tool	(ques-
tionnaire)	prepared	by	(Al-Zaidi,	2010).	The	results	of	the	study	indicated	that,	 the	appearances	re-
lated	to	spelling	came	first	with	the	highest	arithmetic	average	of	(2.34),	while	appearances	related	
to	reading	came	in	the	last	rank	with	an	arithmetic	average	of	(2.27),	and	the	mean	of	the	difficulties	
of	reading	as	a	whole	was	(2.29).	The	results	also	showed	that,	the	most	prominent	manifestations	of	
the	difficulties	in	the	reading	axis	among	primary	school	pupils	from	the	teachers	’point	of	view	are	“	
reading	slowly	”	with	an	average	score	of	(2.55),	and	the	most	prominent	manifestations	in	the	axis	of	
spelling	were	“weak	ability	to	distinguish	between	nun	and	tin”	and	with	an	average	score	of	(2.48).	
As	the	results	of	the	study	showed	there	were	statistically	significant	differences	(α	=	0.05)	due	to	the	
effect	of	the	participant	description,	in	the	interest	of	teachers,	and	the	presence	of	statistically	signifi-
cant	differences	(α	=	0.05)	attributed	to	the	effect	of	years	of	service,	and	also	found	that	there	were	no	
statistically	significant	differences	(	α	=	0.05)	is	attributed	to	the	effect	of	the	educational	qualification.	
It	is	recommended	to	prepare	treatment	programs	that	contribute	to	improving	the	level	of	reading	and	
treating	the	symptoms	of	reading	difficulties,	considering	what	the	study›s	findings	indicated.

Abstract:
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املقدمة 
تُعــد القــراءة مــن املهــارات األساســية للغــة العربيــة، حيــث       
تتطلــب عــددا مــن القــدرات العقليــة، والعمليــات املعرفيــة املختلفــة، 
مــن أمههــا: االنتبــاه، واإلدراك الســمعي والبصــري، وســعة الذاكــرة 
وقوهتــا، فمعظــم مهــارات القــراءة ترمــي إىل تنميــة خــربات املتعلمــن 
وترقيــة مفاهيمهــم، كمــا تعــد القــراءة هــي األســاس يف عمليــي التعلــم 
والتعليــم ومفتاحــاً مــن مفاتيــح املعرفــة، ومهــارة أساســية للنمــو املعــريف، 
فمــن هنــا تــربز أمهيــة القــراءة ابلنســبة للطلبــة )بــي عيســى واحلوامــدة، 
2013(. والقــراءة مــن أهــم املهــارات الــي يتــم تعليمهــا يف املدرســة؛ 
ألنــه يبــى عليهــا تعلــم العديــد مــن العلــوم واملعــارف األخــرى وأن أي 
فشــل فيهــا يــؤدي إىل فشــل يف كثــري مــن جوانــب العلــوم واملعــارف 
الــي ال ميكــن تعلمهــا إال مــن خــالل القــراءة )الباتلــي، 2012(.  
وذكــر البطاينــة والرشــدان والســبايلة واخلطاطبــة )2012( أن هنــاك 
العديــد مــن أمنــاط صعــوابت القــراءة الــي يواجههــا التالميــذ يف تعلــم 
الســمع  وخاصــة  احلــواس  علــى  أساســها  يف  تقــوم  والــي  القــراءة، 
والبصــر، وأن أي صعوبــة يف اإلدراك البصــري والســمعي يــؤدي إىل 
أكانــت  ســواء  للدمــاغ  احلســية  املدخــالت  تفســري  يف  مشــكالت 

مسعيــة أم بصريــة تفســرياً صحيحــاً.
وتوصــف صعــوابت القــراءة أبهنــا تلــك احلالــة الــي ال   
يســتطيع الطفــل أن يقــرأ املــادة املكتوبــة بشــكل صحيــح واملتوقــع 
قراءهتــا ممــن هــم يف عمــره الزمــي. ويشــري الواقــع الفعلــي حلــال التالميــذ 
يف نظــم التعليــم العربيــة، ويف خمتلــف املراحــل التعليميــة إىل معاانهتــم 
مــن ضعــف عــام يف القــراءة، حيــث تشــكل صعــوابت القــراءة أكثــر 
أمنــاط صعــوابت التعلــم شــيوعاً، وتشــري نتائــج البحــوث والدراســات 
إىل أن مــا نســبته )%80( مــن طلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يعانــون 
مــن صعوبــة يف القــراءة ويف خمتلــف مهاراهتــا )الشــدادي والســمريي، 
2013(. ومع أن القراءة أســاس النجاح يف الدراســة واحلياة عامة، 
التالميــذ، حيــث جيــد -80 لبعــض  متثــل مشــكلة كبــرية  أهنــا  إال 

%90 الكثري منهم صعوبًة يف اكتساب مهاراهتا، وكذلك التالميذ 
املبتدئــن يف القــراءة ســيكون أداؤهــم يف القــراءة ضعيفــا يف املســتقبل 
مــا مل يتمكنــوا مــن املهــارات األساســية )أبــو نيــان، 2015(. وقــد 
هدفــت دراســة أبــو دقــة )2012( إىل الكشــف عــن نســبة انتشــار 
والرابــع يف  والثالــث  الثــاين  الصــف  طلبــة  لــدى  القــراءة  صعــوابت 
املرحلــة األساســية يف حمافظــة رام هللا والبــرية يف فلســطن، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن )1385( طالبــا، وهــو مــا يعــادل )%10( مــن 
جمتمــع الدراســة. وأشــارت النتائــج إىل ان مظاهــر صعــوابت القــراءة 

هــي األكثــر شــيوعا لــدى طلبــة الصــف الثــاين والثالــث والرابــع. 
مشكلة الدراسة:

نســتعرض مشــكله البحــث مــن جانبــن اوهلــم مــن خــالل   
التعلــم.  صعــوابت  ذوي  الطــالب  تعليــم  جمــال  يف  الباحــث  خــربة 
الطــالب ذوي صعــوابت  تظهــر معظــم مشــكالت  حيــث كانــت 
التعلــم ابلقــراءة. وكانــت ختتلــف مظاهــر مشــكالت القــراءة لــدى 

ســرعة  االبــدال،  احلــذف،  مــن  التعلــم  صعــوابت  ذوي  الطــالب 
القــراءة، وصــوال إىل املشــكالت اخلاصــة ابجلهــاز الصويت،كاحلبســة 
الكالميــة، والتــأأتة، وغريهــا مــن املشــكالت الــي تــؤدي بطبيعتهــا 
إىل مشــكالت ابلقــراءة تســتوجب التدخــل العالجــي املبكــر. ومــن 
معظــم  لــدى  القرائيــة  املشــكالت  مظاهــر  علــى  التعــرف  خــالل 
الطــالب ذوي صعــوابت التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة ســوف ُيســاعد 
املعلمــن العاملــن ابمليــدان مــن التقييــم الدقيــق ملشــكالت طالهبــم 
القرائيــة ممــا سُيســاعد يف اعــداد اخلطــط الرتبويــة العالجيــة الفرديــة 

الصحيــح.  ابلشــكل  املشــكالت  تلــك  مــع  للتعامــل 
ومــن خــالل اســتعراض البعــد العلمــي للمشــكلة حيــث   
تــويل معظــم نظــم التعليــم يف الــدول املتقدمــة عنايــة خاصــة بتدريــس 
القــراءة يف املرحلــة االبتدائيــة بشــكل عــام، ويف الصفــوف األوليــة 
بشــكل خــاص. ومــرد ذلــك االهتمــام إىل جهتــن: األوىل دور املعلــم 
املهــم يف هــذه املرحلــة يف مســاعدة املتعلمــن علــى التعلــم، وتطويــر 
مهــارات القــراءة الــي حيتاجوهنــا يف كل شــؤون حياهتــم، وتنميــة عــادة 
القــراءة  دور  واألخــرى  املعرفــة.  أبــواب  أمامهــم  تفتــح  الــي  القــراءة 
نفســها يف هــذه املرحلــة؛ فهــي أحــد عوامــل تنميــة اللغــة العربيــة لــدى 
قارئيهــا، وأحــد عوامــل تنميــة املعــارف واخلــربات، فهــي أداة مهمــة 
)النصــار،  العامــة واخلاصــة  التالميــذ  واهتمامــات  ميــول  توجيــه  يف 

.)2014
وتعــد القــراءة أحــد احملــاور األساســية واهلامــة يف جمــال   
صعــوابت التعلــم األكادمييــة؛ وذلــك لكــون صعــوابت القــراءة متثــل 
ســببا رئيســا للفشــل املدرســي، وهــذا يتســبب يف القلــق، واخنفــاض 
وآخــرون،  )البطاينــة  اآلخريــن  واحــرتام  الــذات،  وتقديــر  الدافعيــة، 
حنــو  واملوجهــة  املبذولــة  االهتمامــات  مــن  الرغــم  2012(. وعلــى 
تعليــم القــراءة، إال أن هنــاك مظاهــر صعــوابت تظهــر علــى بعــض 

القــراءة. يف  الطلبــة 
مــن  عرضــه  مت  ومــا  ذكــره  ســبق  مــا  علــى  اســتنادا   
إحصائيــات، يالحــظ القــارئ مــدى حجــم املشــكلة، وقــد جــاءت 

التاليــة: األســئلة  عــن  لإلجابــة  الدراســة  هــذه 
مــا مظاهــر صعــوابت القــراءة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة . 1

مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلمــات مبدينــة جــدة؟
اســتجاابت . 2 بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 

املعلمــن واملعلمــات يف حتديــد مظاهــر صعــوابت القــراءة تعــزى 
ملتغــري )اجلنــس، اخلــربة التدريســية، املؤهــل العلمــي(؟

أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إىل ما يلي:
التعــرف علــى مظاهــر صعــوابت القــراءة لــدى تالميــذ املرحلــة . 1

االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلمــات مبدينــة جــدة.
التعــرف علــى مظاهــر صعــوابت القــراءة األكثــر انتشــارا بــن . 2

طــالب املرحلــة االبتدائيــة مــن ذوي صعــوابت التعلــم مبدينــة 
جــدة. 



تقييم صعوبات القراءة لدى تاميذ المرحلة االبتدائية من وجهة 

د. سلطان بن سعيد الزهرانينظر معلميهم في مدينة جدة
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التعــرف علــى الفــروق يف اســتجاابت املعلمــن واملعلمــات يف . 3
حتديــد مظاهــر صعــوابت القــراءة والــي تعــزى ملتغــري )اجلنــس، 

اخلــربة التدريســية، املؤهــل العلمــي(.
أمهية الدراسة:

تتمحــور أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة القــراءة، حيــث إن   
تــدين املســتوى فيهــا يــؤدي إىل تــدين املســتوى يف املــواد األخــرى، 
وتكمــن األمهيــة النظريــة هلــذه الدراســة -كمــا توقــع الباحــث- يف 
االبتدائيــة  املرحلــة  لــدى تالميــذ  القــراءة  حتديــد مظاهــر صعــوابت 
يف مدينــة جــدة. أمــا األمهيــة التطبيقيــة -حســب رؤيــة الباحــث- 
فنتائــج هــذه الدراســة ميكــن أن تســهم يف تطويــر برامــج ملعاجلــة أمنــاط 
صعــوابت القــراءة األكثــر انتشــارا بــن طــالب املرحلــة االبتدائيــة، 
وابلتــايل حتســن الوضــع األكادميــي لتالميــذ املرحلــة االبتدائيــة الذيــن 
يعانــون مــن صعــوابت قرائيــة. كذلــك اســتعداد الباحثــن يف جمــال 
صعــوابت التعلــم مــن خــالل تزويدهــم مبجموعــة بيــاانت قــد يبنــوا 
لــدى  القــراءة  مشــكالت  حلــل  مســتقبلية  تطويريــة  أحبــاث  عليهــا 

ابختالفهــا. التعلــم  صعــوابت  ذوي  الطــالب 
حدود الدراسة: ُحددت الدراسة ابحملددات التالية:

لــدى  القــراءة  1- احلــدود املوضوعيــة: تقييــم مظاهــر صعــوابت 
تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلمــات 

مبدينــة جــدة.
2- احلدود البشرية: معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

3- احلدود الزمانية: عام 2020.
4- احلدود املكانية: مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة جدة.

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
		:	(Learning	Disabilities( صعوابت التعلم

تعــرف صعــوابت التعلــم علــى اهنــا اضطــراب يف واحــده   
قــد تظهــر الحقــا  الــي  الفكريــة األساســية  العمليــات  او أكثــر يف 
اضطــراب  بســبب  احلســاب  او  الكتابــة  او  القــراءة  يف  كصعوبــة 
يف فهــم او اســتخدام اللغــة املنطوقــة واملكتوبــة او يف االســتماع او 
الــكالم وال يكــون انجتــا عــن إعاقــة أخــرى )أبونيــان،  او  التفكــري 

.)2019
اجرائيــا كاضطــراب  التعلــم  صعــوابت  تعريــف  وميكــن   
منائــي يف أحــد العمليــات النفســية األساســية الــي ترتجــم يف صعوبــة 
يف القــراءة او الكتابــة او احلســاب لــدى ان الطالــب رغــم حصولــه 
علــى مســتوى متوســط فأكثــر يف اختبــارات الــذكاء وال يعــاين مــن 

مصاحبــه. أخــرى  إعاقــة 
	:	(Reading	Difficulties( صعوابت القراءة

لــدى  اضطــراب  أهّنــا  علــى   )2019( أبونيــان  يعــرف   
الشــخص يف القــدرة علــى القــراءة واجلانــب اللغــوي بشــكل عــام، 
حيــث يتمثــل يف عــدم القــدرة علــى التعــرف علــى الكلمــات ونطقهــا 
وواضــح. ومفهــوم  ومنتظــم  متسلســل  وبشــكل  الســليم  ابلشــكل 

اجرائيــا كاضطــراب  القــراءة  تعريــف صعــوابت  وميكــن   
يعــود إىل أســباب متعــددة تظهــر عنــد الفــرد علــى شــكل صعــوابت 
يف القــدرة علــى التعــرف علــى الكلمــات املكتوبــة ونطقهــا بشــكل 

. ســليم
Manifestations	Reading	Dif-(  مظاهــر صعــوابت القــراءة

:  )ficulties

أصــل هــذه الكلمــة إغريقــي حيــث تتكــون مــن مقطعــن   
مهــا )DYS( ومعناهــا ســوء أو مــرض و )LEXIA( ومعناهــا 
هــذا  إليــه  يشــري  الــذي  املعــى  فــان  وعليــه  الكلمــات  أو  املفــردات 
وآخــرون،  )البطاينــة  املكتوبــة  الكلمــة  قــراءة  هــو: صعوبــة  املفهــوم 

.)2012
التعريف اإلجرائي: 

مظاهــر صعــوابت القــراءة -ألغــراض الدراســة احلاليــة-   
هــي: جمموعــة املظاهــر الــي تظهــر علــى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن 
أخطــاء يف أحــد املهــارات التاليــة: التعــرف والتمييــز والفهــم والنطــق، 
وكذلــك القــراءة البطيئــة واملتقطعــة، ممــا يــؤدي إىل اخنفــاض املســتوى 

القرائــي للتالميــذ عــن املســتوى املطلــوب وعــن ابقــي أقراهنــم.
اإلطار النظري والدراسات السابقة

اجلزء األول: اإلطار النظري للدراسة
تنــاول الباحــث يف هــذا اجلــزء اإلطــار النظــري املرتبــط   
حــول  يــدور  األول  احملــور  حموريــن.  خــالل  مــن  احلاليــة  ابلدراســة 

القــراءة. صعــوابت  حــول  الثــاين  احملــور  القــراءة. 
احملور األول: القراءة:

مقدمة:
ان أول كلمــة أنزهلــا هللا -ســبحانه- يف القــران الكــرمي   
هــي كلمــة )اقــرأ( يف قولــه تعــاىل ]اقــرأ بســم ربــك الــذي خلــق[ )ســورة 
الشــخص وتعلمــه؛ فهــي  للقــراءة مــن أمهيــة يف حيــاة  ملــا  العلــق(؛ 
الوســيلة الرئيســية لكســب املعــارف ومجــع املعلومــات. وتعــد القــراءة 
مــن أعظــم إجنــازات اإلنســان؛ فعاملنــا عــامل قــارئ، ومــن الصعــب ان 
جتــد أي نشــاط ال يتطلــب القــراءة ســواء يف املنــزل أو يف العمــل أو 
يف املهــن أو حــى يف جمــاالت الرتفيــه. فضــال عــن أن القــراءة تعــد قنــاة 
ال غــى عنهــا لالتصــال بعــامل يتســع ابســتمرار. وتعــد وظيفــة القــراءة 
مــن الوظائــف املعرفيــة املعقــدة للغايــة؛ فهــي نتــاج لتفاعــل عــدد  مــن 
البصــري،  واإلدراك  الســمعي،  اإلدراك  أمههــا:  العقليــة،  العمليــات 
اللغــوي )خصاونــة واخلوالــدة وضمــرة  واالنتبــاه، والذاكــرة، والفهــم 

.)2016 هــواش،  وأبــو 
مفهوم القراءة:

يقصــد بقــراءة تلــك العمليــة العقليــة الــي يــراد هبــا إجيــاد   
الصلــة بــن لغــة الــكالم والرمــوز املكتوبــة وهــي عمليــة حتويــل الرمــوز 
فهــي  الرمــوز وبذلــك  فــك  منطوقــة أي عمليــة  رمــوز  إىل  املكتوبــة 
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البصــر  حاســي  طريــق  القــارئ  عــن  يتلقاهــا  الــي  الرمــوز  تشــمل 
واللمــس، وإعطــاء هــذه الرمــوز احملسوســة معــى. فالقــراءة هلــا عمليتــان 
املكتوبــة،  للرمــوز  حســية  اســتجاابت  األوىل  العمليــة  متصلتــان: 
والعمليــة الثانيــة إدراكيــة  يتــم مــن خالهلــا إعطــاء املعــى هلــذه الرمــوز، 
وبذلــك فعمليــة القــراءة علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد، فهــي نتــاج 
تفاعــل عمليــات العديــد مــن العوامــل كاإلدراك الســمعي واإلدراك 
البصــري واالنتبــاه والذاكــرة وهنــاك مخســة تعميمــات أساســية لعمليــة 

القــراءة تؤثــر علــى تعلمهــا وهــي:
1- القراءة عملية تتصف ابلطالقة.

2- القراءة عملية بنائية.
3- القراءة عملية اسرتاتيجية.

4- القراءة تقوم على الدافعية.
وبــدران،  )عصفــور  احليــاة  مــدى  مســتمرة  عمليــة  القــراءة   -5

.)2013
ومتداخلــة،  ومتشــعبة  معقــدة  عمليــة  القــراءة  وتعــد   
فهــي وســيلة التفاهــم واالتصــال الــي مــن خالهلــا يســتطيع اإلنســان 
االطــالع علــى أفــكار اآلخريــن وحماورهتــم مــن خــالل أفــكاره، ومــن 
خالهلــا تــزداد خــربات الفــرد ومتنحــه فرصــه التــذوق واالســتمتاع بنتائــج 
اآلخريــن وجتارهبــم، وحيقــق الفــرد تواصلــه االجتماعــي واإلنســاين فهــي 
مبجملهــا نشــاط فكــري إنســاين حضــاري. إن القــراءة ليســت جمــرد 
عمليــة  هــي  بــل  واالتصــال ابآلخريــن فحســب،  املعرفــة  اكتســاب 
عقليــة انفعاليــة ، وفــن لغــوي وواحــدة مــن أســاليب النشــاط الفكــري 
يف حــل املشــكالت، تقــوم مــن خــالل التعــرف علــى الرمــوز املطبوعــة 
ونطقهــا نطقــا صحيحــا، فهــي علــى هــذا األســاس عمليــة معقــدة؛ 
ألهنا تعتمد على تفسريها للرموز املكتوبة، مث الربط بن هذه الرموز 
القيــام بعمليــات متداخلــة  القــارئ  ومدلوالهتــا، والــي تتطلــب مــن 
يقــوم هبــا حــى يصــل مــن خالهلــا إىل املعــى املــراد واالســتفادة منهــا، 
وتشــكل القــراءة أحــد اجلوانــب األساســية املهمــة يف صعــوابت التعلــم 
األكادمييــة؛ كوهنــا تعــد مــن أهــم وســائل كســب املعرفــة واحلصــول 
علــى املعلومــات، ووســيلة مــن وســائل االتصــال املباشــر ابملعــارف 
والعلــوم اإلنســانية ممــا يســتدعي االهتمــام هبــا وخاصــة عنــد األطفــال، 
حيــث متثــل القــراءة أكثــر امنــاط صعــوابت التعلــم األكادمييــة  شــيوعا 

بــن األطفــال )البطاينــة وآخــرون، 2012(. 
مراحل منو مهارات القراءة:

ملــا  جــدا  املعقــدة  العقليــة  املهــارات  مــن  القــراءة  تعــد   
مهــارات  منــو  ومراحــل  نفســية،  وعمليــات  مهــارات  مــن  تتضمنــه 

كالتــايل: العــادي  الطفــل  لــدى  القــراءة 
املرحلــة األوىل: وهــي مرحلــة األميــة أو مرحلــة مــا قبــل القــراءة وتظهــر 
قبــل ســت ســنوات، وفيهــا يبــدي الطفــل اهتمامــا ابلقــراءة 
حيــث يقــرأ الصــور واإلشــارات، وتســمى أيضــا ابالســتعداد 

للقراءة.

رمــوز  إىل  املكتوبــة  الرمــوز  حتويــل  مرحلــة  وهــي  الثانيــة:  املرحلــة 
الســابعة، وفيهــا  السادســة أو  منطوقــة، وتظهــر يف عمــر 
يســتطيع الطفــل قــراءة احلــروف اهلجائيــة او مقاطــع مــن 

الكلمــات.
املرحلــة الثالثــة: وهــي مرحلــة الطالقــة يف القــراءة، وتظهــر يف عمــر 
القــراءة بطالقــة ويفهــم  يســتطيع  والثامنــة وفيهــا  الســابعة 

الكثــري مــن املــواد املكتوبــة.
التعلــم  عمليــة  القــراءة يف  توظيــف  مرحلــة  وهــي  الرابعــة:   املرحلــة 
وتظهــر يف الفــرتة العمريــة مــا بــن الصــف الرابــع والصــف 
اخلامــس األساســي، وفيهــا يســتطيع الطفــل توظيــف مهــارة 

القــراءة يف التعلــم.
مــن  عــدد  يف  القــراءة  توظيــف  مرحلــة  وهــي  اخلامســة:  املرحلــة 
اجملــاالت وتظهــر يف املرحلــة العمريــة مــا بــن الصــف التاســع 
وحــى هنايــة املرحلــة الثانويــة، وفيهــا يســتطيع الفــرد توظيــف 
األفــكار  ومناقشــة  املعلومــات  علــى  احلصــول  القــراءة يف 

املفــردات. وزايدة 
مــن  عــدد  يف  القــراءة  توظيــف  مرحلــة  وهــي  السادســة:  املرحلــة 
جمــاالت احليــاة، وتظهــر يف املرحلــة اجلامعيــة مــن حيــاة الفــرد 
حيــث يســتطيع فيهــا الفــرد توظيــف القــراءة لســد حاجاتــه 

الشــخصية واملهنيــة )أبــو أســعد، 2015(.
 أمهية تعليم القراءة يف مرحلة التعليم االبتدائية:

كانــت اللغــة -ومــا تــزال- أعظــم وأهــم وســيلة اتصــال   
البســيطة، فهــي وســيلة االتصــال والتواصــل مــا  لإلنســان يف هــذه 
بــن اإلنســان وأفــراد جنســه، وكذلــك بيئتــه، وهــي الوســيلة األوىل يف 
حتصيــل املعرفــة. وتعــد القــراءة مــن فنــون اللغــة األساســية الــي حظيــت 
ابهتمــام ابلــغ مــن الباحثــن يف تعليــم اللغــة فــاق اهتمامهــم ببقيــة 
فنــون اللغــة األخــرى،  مــن اســتماع وحتــدث وكتابــة، ومبعــث ذلــك 
االهتمــام هــو شــعورهم أبمهيــة القــراءة وعظــم شــاهنا يف حيــاة النــاس 
علــى مــر العصــور فهــي ابب املعرفــة الــذي ال يغلــق، وابب الفكــر 
الــذي ال ينضــب، وابب احلــب الــذي ال ينتهــي، ومــا مــن أمــه علــت 
يف اجملــد وارتفــع شــاهنا إال وكانــت القــراءة وســيلتها. وكلمــا مــر الزمــان 
جتــددت حيويــة القــراءة، وازدادت أمهيتهــا، وأصبحــت مؤشــرا علــى 
تقــدم اجملتمعــات حنــو التنميــة البشــرية، ومل تفقــد  منزلتهــا يف عصــر 
تكنولوجيــا املعلومــات بــل زادت حاجــة النــاس إليهــا، فهــي مــن أكثــر 
وســائل االتصال اســتخداما يف نشــر املعرفة عرب شــبكات املعلومات 

اإللكرتونيــة.
ويف ضــوء مــا ســبق فــإن أهــم هــدف مــن أهــداف التعليــم    
االبتدائــي الــذي يســعى إىل حتقيقــه هــو إكســاب الطلبــة مهــارات 
القــراءة، ومســاعدهتم علــى اكتســاب عاداهتــا الصحيحــة واجتاهاهتــا 
الســليمة، وهلذا عي بتعليمها والقت الكثري من االهتمام والبحث، 
فيــه  تتأســس  الــذي  الطــور األول  التعليــم األساســي هــو  وملــا كان 
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وتنمــو بــذور عمليــة القــراءة، لتكــون خــري وســيلة يف احلصــول علــى 
املعرفــة والعلــم فقــد ظهــرت مناهــج القــراءة، ورافقتهــا األحبــاث الرتبويــة 
فكمــا  لتدريســها،  الطرائــق  أفضــل  وتنقحهــا، وجتــد  تطورهــا  لكــي 
ذكــر ســابقا انــه مــن ميتلــك املهــارة فيهــا يســتطيع أن ميهــر يف مــواده 
الدراســية كلهــا  وضعفــه فيهــا ميكــن أن ينســحب علــى مجيــع املــواد 
الدراســية، فهــي هــدف رئيــس مــن أهــداف املنهــج، وكذلــك هــي 
يف الوقــت نفســه وســيلة ال يســتغى عنهــا يف حتقيــق املنهــج ذاتــه، 
والقــراءة هــي الفــن الثالــث مــن فنــون اللغــة وهــذا الرتتيــب لفنــون اللغــة 
ليــس مبنيــا علــى أســاس األمهيــة، ولكــن مــن حيــث االســتعداد هلــا 
والتدليــل علــى أمهيــة القــراءة مل يظهــر فقــط يف عصــران املعاصــر،  بــل 
هــو موجــود منــذ قــدمي الزمــان ، فالناظــر يف الــرتاث العــريب واإلســالمي 
جيــد إشــارات كثــرية تــدل علــى أمهيــة القــراءة يف حيــاة األمــة، فاخلالــق 
عــز وجــل  قــد خاطــب نبيــه بقولــه يف ســورة العلــق )اقــرأ ابســم ربــك 
الــذي خلــق - خلــق االنســان مــن علــق - اقــرأ وربــك االكــرم - 
الــذي علــم ابلقلــم - علــم االنســان مــا مل يعلــم( )العلــق:1-5(. 

والقــراءة يف الوقــت احلاضــر ال تقــل أمهيــة عــن املاضــي، بــل تــزداد 
احلاجــة إليهــا فمــن أراد مواكبــة العصــر واإلعــداد للحيــاة، فعليــه أن 
املعرفــة، كمــا أن  يعــد مفتــاح  الــذي  الفــن  املهــارة يف هــذا  ميتلــك 
للقيــام  املدرســة  عليهــا  تعتمــد  الــي  األساســية  الركيــزة  تعــد  القــراءة 
بوظيفتهــا وحتقيــق أهدافهــا:  إذ أن إجــادة الطالــب هلــا ومهارتــه فيهــا 
تنعكــس علــى املــواد الدراســية مجيعهــا، ويف املقابــل فــإن ضعفــه فيهــا 
ميكــن أن ينســحب علــى تلــك املــواد )خصاونــة وآخــرون، 2016(.

املهارات الازمة لتعلم القراءة
مــن  العديــد  هنــاك  أن   )2015 أســعد،  )أبــو  يذكــر   
املهــارات الالزمــة لتعلــم القــراءة وميكــن حصرهــا علــى النحــو االيت:

أوال: مهارات التعبر الشفهي
عــن  للتعبــري  مهمــا  يعــد  والــذي  الــكالم  بــه  ويقصــد   
احلركــي. والنشــاط  واإلدراك  التفكــري  مــن  مزيــج  وهــو  األفــكار 

اثنيا: مهارة التميز السمعي 
ويقصــد هبــا قــدرة الطالــب علــى التمييــز بــن االصــوات   
وهــي: املهــارات  مــن  العديــد  وتشــمل  هلــا  يتعــرض  الــي  املختلفــة 

حيــث  مــن  واملختلفــة  املتشــاهبة  لألصــوات  الســمعي  التميــز   -
الصــوت، أو متييــز األصــوات الغليظــة، والرفيعــة، أو األصــوات 

املنخفضــة. أو  املتوســطة  أو  املرتفعــة، 
- مهارة التكامل السمعي.
- مهارة اإلغالق السمعي.

- مهــارات الذاكــرة الســمعية، وهــي قــدرة الفــرد علــى تذكــر صــويت 
لشــيء مسعــه.

 اثلثا: امليل القرائي
  وهــو تنظيــم وجــداين اثبــت نســبيا جيعــل الفــرد يعطــي 
أو  إدراكيــة  أنشــطة  معــن، ويشــرتك يف  انتباهــا واهتمامــا ملوضــوع 

هلــذه  ممارســته  يف  االرتيــاح  مــن  بقــدر  ويشــعر  بــه،  ترتبــط  عمليــة 
االنشــطة، ويقصــد بــه أن يتوافــر لــدى الفــرد اهتمامــا ورغبــة حقيقيــة 
النظــر عــن حمتــوى هــذه  عــام بصــرف  القــراءة كنشــاط  يف ممارســة 

القــراءة.
رابعا: مهارات التمييز البصري

أوجــه  أو  الشــبه  أوجــه  متييــز  علــى  القــدرة  بــه  ويقصــد   
الصــور واألشــكال واحلــروف والكلمــات والقــدرة  بــن  االختــالف 
علــى متييــز األلــوان واألحجــام، كمــا يشــمل املهــارات التاليــة البصرية:

- مهارة متييز التشــابه واالختالف يف األشــكال واألحجار واأللوان 
وتصنيفهــا تبعــا لســمة خاصــة هبــا.
-  مهارة متييز األلوان كمهارة منفصلة.

- مهــارة إدراك العالقــة بــن الــكل واجلــزء مثــل إدراك العالقــة بــن 
أجــزاء الصــورة او الكلمــة واحلــروف اخلاصــة هبــا.

- مهــارة أدراك الشــكل واألرضيــة وتعــي القــدرة علــى االحتفــاظ 
بشــكل مــا يف الذاكــرة برغــم عوامــل التشــتت.

الصــورة  القــدرة علــى تكملــة  البصــري وهــي  التكامــل  - مهــارات 
بصــراي.

- مهــارة الذاكــرة البصريــة وتســتلزم القــدرة علــى إيقــاف صــورة ذهنيــة 
بــن هــذه الصــورة وبــن صــورة  للربــط  ملــدة تكفــي  العقــل  يف 

مشــاهبة هلــا يف خمــزن الذاكــرة.
خامسا: املهارات احلسية احلركية

وتتمثــل يف اســتخدام العضــالت املختلفــة الــي تســاعد   
الطالــب علــى الســري حنــو تعلــم أفضــل للقــراءة. وتعتمــد هــذه املهــارة 

: علــى
- التناســق الســليم يف عضــالت العــن واليديــن، واإلدراك الواعــي 
احلــركات، وإدراك الطالــب للمفاهيــم املكانيــة املختلفــة، والقــدرة 
علــى التمييــز بــن هــذه املفاهيــم. كذلــك إدراك الطالــب الجتــاه 
الكتابــة يف الصفحــة يكــون مــن اليمــن إىل اليســار والعكــس 
إىل  أعلــى  مــن  تقــرأ  الصفحــة  األخــرى، وان  للغــات  ابلنســبة 
اإلمســاك  مــن  يتمكــن  حــى  لليديــن  حركــي  وضبــط  أســفل. 
ســليمة،  بطريقــة  الصفحــات  وتقليــب  للكتــاب  الصحيــح 
وكذلــك وضــع اإلصبــع علــى الصــورة مــع توجيــه اهتمامــه إىل 
عمــل آخــر مثــل: النظــر إىل املعلمــة مث العــودة مــرة أخــرى لتمريــر 

اإلصبــع علــى صــورة أخــرى.
سادسا: مهارة القدرة على التذكر واالنتباه، وتقسم إىل:

- االنتبــاه: أي ان يركــز الطالــب انتباهــه لشــيء متعلــم ويبتعــد عــن 
املثــريات األخــرى.

- التذكــر: لتمكــن الطالــب مــن اســرتجاع الصــور الذهنيــة البصريــة 
والســمعية وغريهــا مــن الصــور الــي ســبق أن مــرت يف ماضيــة 
إىل حاضــره الراهــن، كمــا متكــن الطالــب مــن تذكــر سلســلة 
مــن االفــكار واألحــداث يف ترتيبهــا الصحيــح، فهــي تعينــه علــى 
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اســرتجاع احلــوادث املتعاقبــة يف قصــة مثــال، وتذكــر قائمــة أمســاء 
لشــخصيات قصــة، وتذكــر أمســاء أصدقائــه وأقاربــه.

مستوايت تعلم القراءة:
املستوى األول أو القاعدي: 

وهــو التعليــم املنظــم الــذي جيــري يف املــدارس العاديــة أو   
الــذي يســتخدم لتعليــم الراشــدين الذيــن مل يتعلمــوا القــراءة. ويشــكل 

عاليــة. نســبة  املســتوى  هــذا 
املستوى الثاين أو التصحيحي: 

قــد يتعــرض نســبة مــن األطفــال إىل صعــوابت أو أخطــاء   
قرائيــة مثــل: بــطء ســرعة القــراءة، أو صعوبــة التعــرف علــى الكلمــة 
أو اجلملــة أو الفقــرة، وحيتــاج نشــاطا إضافيــا لغــرض تصحيــح هــذه 
األخطــاء، وهــي متثــل شــكال مــن أشــكال التعليــم الفــردي الــذي يتبــع 
يصــار إلعطــاء دروس  إذ  اخلاصــة  املــدارس  املــدارس، وخاصــة  يف 

لألخطــاء. تصحيحيــة  إضافيــة 
املستوى الثالث أو العاجي: 

تصحيحــه  نســتطيع  ال  الــذي  املســتوايت  أعلــى  وهــو   
إبضافــات، وامنــا حيتــاج إىل قــراءة عالجيــة، وأفــراد هــذا املســتوى هــم 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــة أو عســر قرائــي، الــي هــي إحــدى 
املظاهــر األساســية لألطفــال ذوي صعــوابت التعلــم وتشــكل نســبة 
قليلــة، وحتتــاج إىل عــالج خــاص قــد جيــري فصــل خــاص )عصفــور 

.)2013 وبــدران، 
 مكوانت القراءة:

إبــراز  هبــا  ويــراد  اللغــة،  إحــدى خمرجــات  القــراءة  تعــد   
رؤيــة  علــى  وتقــوم  املكتوبــة،  والرمــوز  الــكالم  لغــة  بــن  العالقــة 
الكلمــات املكتوبــة وإدراك معناهــا والوقــوف علــى مضموهنــا لكــي 
يعمــل مبقتضاهــا، فهــي بذلــك وســيلة أساســية لكســب املعلومــات 
متعــددة،  أبعــاد  علــى  ترتكــز  القــراءة  أن  ومعرفتهــا كمــا  واخلــربات 
منهــا: تعــرف الكلمــات والنطــق هبــا مــع الفهــم الدقيــق هلــا، واملقــدرة 
علــى نقدهــا، والربــط بــن معــاين املــادة املقــروءة ومقاطعهــا. وتتكــون 
القراءة من مكونن أساســين يشــكالن العاملن الرئيســن يف عملية 

مهــا: القــراءة، 
1- تعرف الكلمة:

املهــارات  إحــدى  هــي  الكلمــات  تعــرف  مهــارة  إن   
البالغــة األمهيــة لقــراءة املــادة املطبوعــة، حيــث متكــن الطالقــة يف هــذه 
املهــارة القــارئ مــن الرتكيــز علــى معــاين النصــوص موضــوع القــراءة، 
وبغــري الفاعليــة هلــذه املهــارة تتضــاءل كفــاءة وفاعليــة وظيفــة املهــارات 

األخــرى. العليــا  املعرفيــة 
2- الفهم القرائي:

فاهلــدف  القــراءة  مكــوانت  مــن  الثــاين  املكــون  وهــو   
مــن كل قــراءة هــو فهــم املعــى، وقــد ال نصــل إىل املعــى مــن كل 

كلمــة وحدهــا، بــل قــد يســتطيع الطفــل اجليــد ان يفســر الكلمــات 
مــن تركيبهــا الســياقي، ويفهــم الكلمــات كأجــزاء للجمــل، واجلمــل 

للموضــوع. كأجــزاء  والفقــرات  للفقــرات،  كأجــزاء 
حمتواهــا،  فهــم  هــو  مــادة  أي  قــراءة  مــن  املقصــود  إن   
وحتويــل الرمــوز إىل معــاين، ويفســر الفهــم القرائــي علــى أنــه جــزء مــن 
التسلســل النمائــي لفنــون اللغــة )االســتماع، والتحــدث، والقــراءة، 
والكتابــة( الــي تتطلــب فهــم الرمــوز املكتوبــة، ويعــد الفهــم القرائــي 
أكثــر املشــكالت أتثــريا يف ذوي صعــوابت القــراءة، كمــا أنــه أقلهــا 

.)2016 وآخــرون،  )خصاونــة  للعــالج  قابليــة 
احملور الثاين: صعوابت القراءة

التعلــم  صعــوابت  أكثــر  مــن  القــراءة  صعــوابت  تعــد   
اإلطــار  احلــايل  اجلــزء  ويتنــاول  الوقــت،  بنفــس  واهتمامــا  انتشــارا 

القــراءة. بصعــوابت  اخلــاص  النظــري 
اتريخ صعوابت القراءة: 

بــدأت األضــواء تســلط علــى صعوبــة القــراءة مــع تطــور   
حاجــة االنســان إىل التواصــل ابلكلمــة املكتوبــة، وقــد أطلقــت علــى 
القــراءة مصطلحــات خمتلفــة  مــن صعوبــة  يعانــون  الذيــن  األطفــال 
تطــورت مــع التقــدم العلمــي والرتبــوي، فقــد أطلــق عليهــا الطبيــب 
"عمــى  مصطلــح   )Hinshelwood( هنشــلود  االجنليــزي 
بعــد  فيمــا   )Orton( أورتــون  عليهــا  وأطلــق  اخللقــي"  الكلمــة 
وأطلــق   )Strephosymabolia( امللتويــة"  "الرمــوز  مصطلــح 
عليهــا آخــرون كذلــك مصطلــح "اخللفــة النضجيــة" وكذلــك "القصــور 
الوظيفــي الدماغــي اخلفيــف"، غــري ان املصطلــح الشــائع يف بريطانيــا 
القــراءة" يف غــري بريطانيــا. وأول  هــو "الديسلكســيا"، و "صعوبــة 
مــن حبــث يف مصطلــح الديسلكســيا قاصــدا بــه الصوبــة الشــديدة 
يف القــراءة كان عــامل األعصــاب األملــاين برلــن )Berlin( يف عــام 
1872، مســتخدما املفــردات اليواننيــة فالكلمــة يف أصلهــا اليــوانين 
ترجــع إىل dys وتعــي صعوبــة lexis وتعــي الكلمــة املكتوبــة. غــري 
ان البعــض يتوســع يف التعــرف املقصــود هبــا، وجيعلــه يشــمل ابإلضافــة 
الكتابــة، وصعوبــة  التهجئــة، وصعوبــة  القــراءة صعوبــة  إىل صعوبــة 
اللفــظ، وصعوبــة االســتيعاب القرائــي، وصعوبــة الرايضيــات القــرتان 
حــل املســائل ابلقــدرة علــى قراءهتــا، فضــال عــن الصعــوابت الــي ميكــن 
مواجهتهــا يف تعــرف األعــداد حيــث قــد يعــاين الطفــل شــكاًل واحــد 
مــن اشــكال هــذه الصعــوابت أو أكثــر )عصفــور وبــدران، 2013(.

مفهوم صعوابت القراءة:
توصــف صعــوابت القــراءة ابهنــا عجــز جزئــي يف القــدرة   
الســبب يف ذلــك إىل  يقــرأ، وقــد يرجــع  مــا  فهــم  أو  القــراءة  علــى 
صعوبــة خاصــة يف اجلوانــب النمائيــة مثــل االنتبــاه والذاكــرة واالدراك 
والتفكــري والعجــز اللغــوي، وهــي تعتــرب حالــة مــن احلــاالت اخلاصــة 
يف صعــوابت التعلــم ومعــى كلمــة خاصــة أن هــذه الصعوبــة حمــددة 
وال تعــي مــا يقصــد بصعــوابت التعلــم بشــكل عــام، ولكــن ألن هــذه 
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املشــكلة اخلاصة هلا أمهية كبرية لكرب حجم نســبتها يف اجملتمع، فقد 
قــدرت نســبة التالميــذ الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــكلة مــا يقــرب 
مشــكلة كبــري  متثــل   )Dyslexia( فالدسلســكيا   ،10% مــن 
علــى املســتوى العاملــي ليــس فقــط ابلنســبة للفــرد فحســب، ولكــن 
متتــد آاثره  كذلــك إىل اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه هــؤالء األفــراد، 
ولذلــك كانــت تلــك الدراســات لنســب األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
صعــوابت القــراءة هــي الــي اســرتعت انتبــاه اخلــرباء والباحثــن وحثتهــم 
علــى تضافــر اجلهــود مــن أجــل حــل هــذه املشــكلة الــي هــي مــن أكثــر 
املشــكالت انتشــارا بــن األطفــال ذوي صعــوابت التعلــم )الشــدادي 

.)2013 والســمريي، 
أنواع صعوابت القراءة: 

النــوع األول: يف هــذا النــوع تكــون الصعوبــة ممثلــة ابلعيــوب الصوتيــة 
الــي يظهــر فيهــا عيــب أويل يف التكامــل بــن أصــوات احلــروف، 

وهــؤالء يعانــون مــن صعوبــة يف قــراءة الكلمــات وهتجئتهــا.
يف  أوليــة  عيــوب  مــن  األطفــال  معــاانة  يف  ويتمثــل  الثــاين:  النــوع 
مــن  يعانــون  األطفــال  وهــؤالء  الكلمــات  إدراك  علــى  القــدرة 
صعــوابت يف نطــق الكلمــات املألوفــة وغــري املألوفــة، كمــا لــو 
كانــوا يواجهوهنــا ألول مــره وجيــدون أيضــا صعوبــة يف هجائهــا 

الكتابــة.  عنــد 
النــوع الثالــث: وهــو مزيــج مــن النوعــن الســابقن املتمثلــن بصعوبــة 
هــؤالء  وجيــد  للكلمــات،  الكلــي  اإلدراك  وصعوبــة  صوتيــة 
األطفال صعوبة يف القراءة وال يستطيعون ان يصلوا إىل أقراهنم 
اآلخريــن يف القــدرة علــى القــراءة. إضافــة إىل اهنــم يعانــون مــن 

الفهــم للمــادة املقــروءة )عصفــور وبــدران، 2013(.
حمكات صعوابت القراءة:

اإلخفــاق  مــن  الديسلكســيا  ذوو  األطفــال  يعــاين   
والبصريــة  الســمعية  املعاجلــة  تشــمل  قــد  مهمــة  معينــة  جمــاالت  يف 
واللغــة  املــكاين  والتوجــه  والتسلســل  والتنظيــم  والرمــوز،  لألصــوات 
ابألعمــال  يتعلــق  ذلــك  إذا كان  وخباصــة  والتعبرييــة،  االســتقبالية 
مــا أييت: املؤشــرات  هــذه  املعلومــات، وتتضمــن  الكتابيــة ومعاجلــة 

- تباين بني مهارات القراءة والذكاء:
ميكــن ان يكــون الطفــل ذكيــا وابرعــا يف اســتعمال اللغــة   
الشــفوية وال يعــاين مــن أي صعوبــة يف إيصــال أفــكاره والتعبــري عنهــا، 
ويفهــم كل مــا يقــال ويســتوعب كل مــا يســمع، ولكنــه عندمــا يواجــه 
ابلكلمــة املكتوبــة ينكشــف نقصــه يف ذلــك الشــكل مــن االتصــال 
اللغــوي )القــراءة(. وتشــكل هــذه الفجــوة الشــرط االساســي لوجــود 

الديسلكســيا.
- أتخر يف القراءة وضعف يف التهجئة:

القــراءة  يف  وضعــف  بتأخــر  القــراءة  صعوبــة  تتمثــل   
وصعوبــة يف التهجئــة انمجــن عــن خلــط أو قلــب أو عكــس يصيــب 
احلــروف واملقاطــع والكلمــات وســوء ترتيبهــا )فقــد يقــرأ كلمــة رأى 

ع  حــرف  )فيكتــب  احلــروف  يقلــب  وقــد  أرى(  لــو كانــت  كمــا 
املنفصلــة هكــذا 3(. حيــث تنتــج هــذه التهجئــة مــن صعوبــة حقيقيــة 
يف التمييــز البصــري بــن احلــروف املتشــاهبة يف الشــكل )مثــاًل: ب، 

ث(. ت، 
- صعوبة التوجيه املكاين:

             يواجــه االطفــال صعوبــة يف متييــز اليمــن واليســار يف 
املــكان، واالجتــاه )فــوق وحتــت(.

- صعوابت التسلسل:
األشــياء  تسلســل  يف  بصعــوابت  الديسلكســيا  تقــرتن   
كحفــظ أايم األســبوع برتتيبهــا، أو كحفــظ شــهور الســنة بتواردهــا 
الزمــي، ومثــل ذلــك يف احلــروف اهلجائيــة مرتبــة واألرقــام احلســابية، 
وكذلك حفظ جداول الضرب، وتوارد احلروف واملقاطع يف الكلمة 
التتابعيــة. الســمعية  الذاكــرة  يرجــع إىل ضعــف  ممــا  ذلــك  غــري  إىل 

- قصور يف االستيعاب:
االســتيعاب هــو اهلــدف النهائــي لعمليــة القــراءة، وهــو   
عمليــة تكويــن معــاين تنشــأ مــن التكامــل بــن املعلومــات الــي يقدمهــا 
الكاتــب، واملعلومــات الكامنــة يف خلفيــه القــارئ املعرفيــة، وتقتضــي 
عمليــة االســتيعاب مــن القــارئ أن يتفاعــل مــع النــص ويعطــي انتباهــه 
كامــال ملــا يقــرؤه، ويواجــه األطفــال ذوو الديسلكســيا مشــكالت 
احلــريف،  االســتيعاب  الثالثــة:  مبســتوايته  القرائــي  االســتيعاب  يف 
واالســتيعاب التفســريي، واالســتيعاب النقــدي )خصاونــة وآخــرون، 

.)2016
العوامل املسامهة يف صعوابت القراءة:

خلــف  تقــف  الــي  املختلفــة  العوامــل  لتداخــل  نظــرا   
صعــوابت القــراءة والــي جيمــع الكثــري مــن الباحثــن يف هــذا اجملــال 
علــى إمكانيــه تصنيفهــا يف ثــالث جمموعــات رئيســيه، وهــي كمــا 

:)2012 وآخــرون،  )البطاينــة  مــن  كل  ذكرهــا 
- أوال: جمموعــة العوامــل اجلســمية: وهــي تلــك العوامــل الــي تعــزى 
شــكل  علــى  تــربز  والــي  والعضــوي  الوظيفــي  الرتكيــب  إىل 
التعلــم.  عــن  املســؤولة  لألعضــاء  العصبيــة  الوظيفــة  يف  اختــالالت 
- اثنيــا: جمموعــه العوامــل البيئيــة: إن فشــل الطالــب يف اكتســاب 
املهــارات القرائيــة انتــج عــن العوامــل البيئيــة احمليطــة ابلطفــل أثنــاء 
عــدم  املماثلــة يف  اجلوانــب  بعــض  حــدد  وقــد  القــراءة،  تعليــم 
تدريــب األطفــال علــى القــراءة مــن خــالل عمليــات التدريــس 
الــي يقــوم هبــا املــدرس. فاملــدرس هــو احلجــر األســاس يف عمليــة 

التدريــس، واكســاب التالميــذ مهــارات القــراءة.
- اثلثــا: جمموعــة العوامــل النفســية النمائيــة: مــن املعلــوم ان القــراءة 
تتطلــب مــن الفــرد قــدرا مــن االســتعداد اجلســمي والنفســي لكــي 
بعــض  إجيــاز  القــراءة، وميكــن  تعلــم  علــى  قــادرا  الفــرد  يصبــح 
جوانــب االســتعداد النفســي لــدى االطفــال والــي تــربز علــى 
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شــكل االســتعداد ونضــج عقلــي، حيــث مييــل الطفــل حنــو الرغبــة 
بتعلــم القــراءة، ابإلضافــة إىل منــو عــادات عقليــة جتــاه القــراءة مــع 
تطــور يف اللغــة، حيــث يتكلــم الطفــل يف هــذه املرحلــة بوضــوح 
وجبمــل مفيــدة مــع فهــم معــاين املفــردات البســيطة ومعرفــة  بعــض 
املفاهيــم مثــل )فــوق وحتــت وكبــري وصغــري( والــي تعطــي مؤشــرا 
ابرزا على استعداد الطفل لتقبل عملية القراءة والكتابة. وميكن 
القــول إن العوامــل النفســية التاليــة تقــف وراء صعوبــة القــراءة 
والكتابــة عنــد األطفــال هــي اضطــراابت يف اإلدراك الســمعي، 
اللغويــة،  واالضطــراابت  البصــري،  اإلدراك  يف  واضطــراابت 
واضطــراابت الذاكــرة، واضطــراابت االنتبــاه اإلرادي، وكذلــك 

اخنفــاض مســتوى الــذكاء )البطاينــة وآخــرون، 2012(.
مظاهر صعوابت القراءة:

مت  الــي  واالختبــارات  الدراســات  نتائــج  بينــت  لقــد   
تطبيقهــا علــى الطلبــة يف صعــوابت القــراءة ان أخطــاء القــراءة عنــد 

يلــي: مبــا  حصرهــا  ميكــن  القــراءة  صعــوابت  ذوي 
عنــد  االضطرابيــة  )احلــركات  تتضمــن:  والــي  القرائيــة  العــادات   -
القــراءة ابســتمرار  بعــدم األمــان، وفقــدان مــكان  الشــعور  القــراءة، 
فهــو غــري قــادر علــى احملافظــة علــى املــكان الــذي وصــل إليــه بــل يفقــد 
مــكان الكلمــة الــي وصــل إليهــا أثنــاء التنقــل بــن أســطر الكتــاب ممــا 
يســبب لــه االرابك وفقــدان املعــى املــراد مــن النــص وترابطــه، والقيــام 
حبــركات رأس منطيــة أثنــاء القــراءة تعــوق عمليــة القــراءة، كذلــك جعــل 
األدوات القرائيــة قريبــة منهــا أثنــاء القــراءة ممــا يتعــب العينــن أثنــاء 

القــراءة ممــا يســبب لــه الوقــوع أبخطــاء القــراءة(.
- أخطاء متيز الكلمات أثناء القراءة وتضم: 

- احلــذف )Delete(: حيــث مييــل األطفــال يف مثــل ذلــك إىل 
حــذف بعــض احلــروف أو املقاطــع مــن الكلمــة أو حــذف كلمــة 

كاملــة مــن اجلملــة.
بعــض  الطالــب  يضيــف  حيــث   :)Insertion( اإلضافــة   -
فيــه. موجــودا  ليــس  هــو  ممــا  النصــف  إىل  الكلمــات  أو  احلــروف 

- اإلبــدال )Substitution(: حيــث يبــدل الطفــل عنــد القــراءة 
كلمــة بكلمــة أخــرى أو حــرف حبــرف آخــر يف اجلملــة الواحــدة.

- التكــرار )Repetition(: ويعمــل الطالــب هنــا علــى إعــادة 
كلمــة معينــة يف النــص إذا توقــف عنــد القــراءة.

يقــرأ  حيــث   :)Reversal errors( العكســية  ألخطــاء   -
بدايتهــا. مــن  بــدال  هنايتهــا  مــن  معكوســة  الكلمــة 

- تغري مواقع األحرف ضمن الكلمة الواحدة.
- التهجئة غري السليمة للكلمات.

غــري  الوصــول إىل كلمــات  عنــد  ثــواين  لعــدة  القــراءة  الــرتدد يف   -
لديــه. معروفــة 

 Fast and inaccurate( القــراءة الســريعة غــري الصحيحــة -
يف  فتكثــر  بســرعة  القــراءة  إىل  الطالــب  يلجــأ   :)reading
قراءتــه األخطــاء وخاصــة أخطــاء احلــذف وعلــى وجــه اخلصــوص 

يف الكلمــات الــي ال يســتطيع قراءهتــا.
- القــراءة البطيئــة: وهــي قــراءة الطالــب للنــص ببــطء حــى يتمكــن 
مــن التعــرف إىل رمــوز الكلمــة وقراءهتــا ممــا يفقــد تركيبــة النــص 
واملعــى املــراد منــه، ممــا يســبب هلــم عــدم فهــم املعــى املــراد مــن 

النــص.
- القــراءة كلمــة كلمــة دون ربــط الكلمــات  يف اجلملــة الواحــدة أثنــاء 

القــراءة ممــا يفقــد اجلملــة معناهــا.
- القراءة بصوت مرتفع.

- اســتخدام تعابــري قرائيــة غــري مالئمــة أثنــاء القــراءة مثــل التوقــف 
يف مــكان ال يســتدعي التوقــف )البطاينــة وآخــرون، 2012(

الطرائق املستخدمة ملعاجلة صعوابت التعلم يف القراءة:
هناك العديد من االسرتاتيجيات الي ميكن استخدامها   

ومنهــا: القــراءة،  يف  التعلــم  صعــوابت  لعــالج 
:Fernald Method 1- طريقة فريانلد

احلســية  الطريقــة  وهيلــن كيلــر  فريانلــد  جريــس  طــور   
اخلــربة  الطريقــة  هــذه  وتدمــج  والتهجئــة،  القــراءة  لتدريــس  احلركيــة 
اللغويــة وأســاليب التتبــع يف أســلوب متعــدد احلــواس. حيــث ميلــي 
األطفــال قصصهــم اخلاصــة الــي ســيتم تعلمهــا، وهكــذا فــان الطــالب 

الطريقــة: هــذه  يف  املفــردات  خيتــارون  الذيــن  هــم 
• ينطق األطفال الكلمة.

• يشاهدون الكلمة املكتوبة.
• يتتبعون الكلمة أبصابعهم.

• يكتبون الكلمة من الذاكرة.
• يشاهدون الكلمة مرة أخرى.

• ويقرؤون الكلمة قراءة جهرية للمدرس.
وتتضمن هذه الطريقة أربعة مراحل تدريبية:

املرحلــة األوىل: يكتــب املــدرس الكلمــة علــى الســبورة أو علــى ورقــة 
ومــن مث يقــوم الطفــل بتتبــع الكلمــة. وحــن يتتبــع الطفلــة الكلمــة 
إبصبعــه ينطــق بــكل جــزء مــن  أجــزاء الكلمــة  أثنــاء تتبعــه ويتكــرر 

ذلــك حــى يكتــب الطفــل الكلمــة دون النظــر إىل األصــل.
يكــون  ال  حــن  املرحلــة  هــذه  إىل  الوصــول  الثانيــة:  يتــم  املرحلــة 
األطفــال حباجــة كبــرية الســتخدام التتبــع لتعلــم كلمــات جديــدة. 
ويف هــذه املرحلــة يكــون الطــالب قادريــن علــى تعلــم الكلمــات 
أبنفســهم عنــد كتابتهــا مــن قبــل املــدرس ويســتمرون يف كتابــة 

الكلمــات مــن الذاكــرة وقــراءة مــا يتــم كتابتــه.
املرحلــة الثالثــة:  يف هــذه املرحلــة يتعلــم الفــرد الكلمــة املطبوعــة وذلــك 
بقراءهتــا لنفســه أوال ومــن مث كتابتهــا.  فالطفــل  يف هــذه املرحلــة 
يتعلــم مباشــرة مــن الكلمــة املطبوعــة.  ويف النهايــة يكتســب كثــري 
مــن األطفــال القــدرة علــى معرفــة الكلمــة مــن خــالل النظــرة 

الســريعة إليهــا وقراءهتــا مــرة أو مرتــن.
 املرحلــة الرابعــة:  يف هــذه املرحلــة يكــون الطفــل قــادرا علــى معرفــة 



تقييم صعوبات القراءة لدى تاميذ المرحلة االبتدائية من وجهة 

د. سلطان بن سعيد الزهرانينظر معلميهم في مدينة جدة

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  144145 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

كلمــات جديــدة مــن خــالل تشــاهبها مــع كلمــات ســبق تعلمهــا. 
فالطفــل قــد وصــل االن إىل مرحلــة التعميــم مــن كلمــات معروفــة إىل 

)Kirk	&	Chalfant,	2012(. كلمــات جديــدة
2- طريقة )VAKT(  تعدد الوسائط أو احلواس:

ان )VAKT( اختصــار لــكل مــن )Visual( احلاســة   
Kinesthet-(احلاســة الســمعية، و )Auditory )البصريــة، و

اللمســية.  احلاســة   )Tactile( و  احلركيــة،  احلســية  احلاســة   )ic
وتقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس اســتعمال كل احلــواس يف أســلوب 
واحــد علــى افــرتاض أن الطفــل حيتــاج إىل اســتخدام مجيــع الطــرق 
يتحســن  احلــواس  املتعــددة  فباســتخدام  التعلــم،  عمليــة  احلســية يف 
التعلــم ، وهنــا  ميكــن ان يتعلــم الطفــل الكلمــة مــن خــالل نطقهــا بعــد 
مساعهــا  مــن املعلــم ليســتخدم بذلــك  احلاســة الســمعية، وأن يطلــب 
بذلــك حاســة  ؛  ليســتعمل  إليهــا  الكلمــة ابإلشــارة  مــن مشــاهدة 
البصــر،  مث يطلــب منــه مــرة أخــرى نفــس الكلمــة مــع تتبــع للكلمــة 
مــن خــالل وضــع اإلصبــع علــى حروفهــا، فيكــون بذلــك اســتعمل 
احلاســة احلركيــة اللمســية،  وميكــن تكــرار هــذه العمليــة عــدة مــرات 
حــى يصبــح الطالــب قــادرا علــى قــراءة الكلمــة أو النــص املــراد تعليمــه 

.)2012 )البطاينــة وآخــرون،  قــراءة صحيحــة 
3- طريقة جلنجهام:

حاســة  مــن  أكثــر  عــادة  تســتخدم  الطريقــة  وهــذه   
مسيــت  حــى  الصوتيــة  والرمــوز  والتهجئــة ،  والكتابــة  القــراءة  لتعليــم 
هــذه الطريقــة ابلطريقــة الصوتيــة، أو الطريقــة اهلجائيــة. وتبــدأ هــذه 
عــن طريــق عمليــة  اجلملــة  الكلمــة، مث  احلــرف، مث  بتعلــم  الطريقــة 
الربــط، إذ جيــري أوال ربــط الرمــز البصــري مــع اســم احلــرف،  مث ربــط 
الرمــز البصــري مــع صــوت احلــرف، مث ربــط إحســاس أعضــاء كالم 
الطفــل يف تســمية احلــروف وأصواهتــا.  كمــا يســمع نفســه عنــد قراءهتــا 
فتحــاول هــذه الطريقــة ربــط النمــاذج البصريــة، والســمعية، واحلســية 
الصعــوابت  ذوي  املتعلمــن  مــع  صاحلــة  طريقــة  -العضليــة.  وهــي 

.)2013 وبــدران،  )عصفــور  القــراءة  تعلــم  يف  الشــديدة 
4- طريقة هيج كريك للقراءة العالجية:

طــورت هــذه التدريبــات أساســا لألطفــال املعاقــن عقليــا    
حنــو  علــى  الصوتيــة  الطريقــة  يســتخدمون  الذيــن  للتعلــم،  القابلــن 
منظــم يف التعليــم املربمــج. ويقســم كل تدريــب يف هــذه الطريقــة إىل 
أربعــة أقســام، وجيــري تغيــري بســيط فيــه، ففــي القســم األول يتــم تغيــري 
احلــرف املتحــرك األول مثــل: )زال، قــال، حــال(  ويف القســم الثــاين 
يغــري احلــرف األخــري مثــل: )فــار، فــاز، فــاق(،  ويف القســمن الثالــث 
والرابــع يتــم تغــري احلــرف األول واألخــري مثــل: )كتــب، فتــق، ســرت( 

.)2016 وآخــرون،  )خصاونــة 
5- أسلوب اإلشارة ابألصابع وحتريك الشفاه:

تعــد اإلشــارة ابألصابــع وحتريــك الشــفاه مــن خصائــص    
الســلوك الطبيعــي يف مراحــل القــراءة املبكــرة، مــع ذلــك فــإن اإلشــارة 

عــدم  وجيــب  بطالقــة.  القــراءة  تثبــط  الشــفاه  وحتريــك  ابألصابــع 
تشــجيعهما، ألن هاتــن العادتــن تقلــالن مــن عمليــة االســتيعاب 

.)2013 وبــدران،  )عصفــور 
اجلزء الثاين: الدراسات السابقة

العالقــة  ذات  الدراســات  أبــرز  الباحــث  يســتعرض   
مبوضــوع الدراســة، ومت ترتيبهــا مــن األقــدم إىل األحــدث علــى النحــو 

لتــايل: ا
الدراسات السابقة:

 )Ackerman	and	Dykman,	1993( يف دراســة  
الــي هدفــت إىل التعــرف علــى القــدرات القرائيــة التاليــة: )التمييــز 
الســمعي للحــروف املتشــاهبة صــوات، والتمييــز الســمعي للكلمــات 
املتشــاهبة صــوات، العمليــات الصوتيــة، الذاكــرة قصــرية املــدى( لــدى 
التالميذ ذوي العسر القرائي. واشتملت عينة الدراسة على )119( 
تلميــذا، قســمت إىل ثــالث جمموعــات، اجملموعــة األوىل تتكــون مــن 
)42( تلميــذا يعانــون مــن العســر القرائــي، واجملموعــة الثانيــة تتكــون 
مــن )21( تلميــذا يعانــون مــن الضعــف القرائــي، واجملموعــة الثالثــة 
تتكــون مــن )56( تلميــذا عاديــن يف قدراهتــم القرائيــة، أعمارهــم 
مــن )12-7( ســنة. بعــد ذلــك مت تدريــب التالميــذ علــى املهــارات 
والكلمــات،  للحــروف  الســمعي  التمييــز  التســمية،  )ســرعة  التاليــة 
القــراءة(.  ســرعة  املــدى،  طويلــة  الذاكــرة  املــدى،  قصــرية  الذاكــرة 
وأشــارت النتائــج إىل الضعــف الواضــح يف املهــارات الســابقة عنــد 
الطلبــة ذوي العســر القرائــي، والضعــف القرائــي )العشــي، 2007( 

.)2010 )الزايــدي،   )1999 )حســن، 
إىل   )Vine grad, 1995( دراســة  وهدفــت   
التعــرف علــى األعــراض األكثــر متييــزا لألشــخاص املصابــن بعســر 
القــراءة )العاديــن(.  القــراءة مــن األشــخاص غــري املصابــن بعســر 
مــن  نصفهــم  مفحوصــا،   )698( علــى  الدراســة  عينــة  واشــتملت 
الذكــور، والنصــف اآلخــر مــن االانث. وقــد قــام الباحــث إبعــداد 
وبنــاء قائمــة شــطب للبالغــن املصابــن ابلعســر القرائــي، واحتــوت 
الباحــث علــى )20( ســؤاال، جييــب  قــام إبعدادهــا  الــي  القائمــة 
عليهــا املفحــوص مــن خــالل وضــع كلمــة )نعــم( أمــام الفقــرة الــي 
تنطبــق عليــه، وكلمــة )ال( أمــام الفقــرة الــي ال تنطبــق عليــه. وأظهــرت 
نتائــج الدراســة أن األعــراض األكثــر متييــزا للمثابــن ابلعســر اقرائــي 
القــراءة،  أثنــاء  ابســتمرار  األخطــاء  يف  الوقــوع  التــوايل:  علــى  هــي 
صعوبــة يف رؤيــة األشــكال والصــور أو رؤيتهــا خمتلفــة، أخــذ وقــت 
أطــول مــن زمالئــه يف الصــف لقــراءة صفحــة مــن الكتــاب، صعوبــة 
يف التوجــه مــن اليســار إىل اليمــن، وأخــرياً صعوبــة يف مجــع األصــوات 

.)2007 )العشــي،  قراءهتــا  يريــد  مــا  املوجــودة يف مجلــة 
إىل  التعــرف  إىل   )1999 )حســن،  دراســة  هدفــت   
خصائــص القــراءة الــي متيــز بــن الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم مــن 
الرابــع األساســي يف مدينــة  الصــف  بغــرف املصــادر يف  امللتحقــن 
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عمــان، وبــن أقراهنــم متوســطي التحصيــل، كمــا هدفــت إىل معرفــة 
مــدى مســامهة تلــك اخلصائــص يف تفســري التبايــن علــى نــوع احلالــة 
ذوي  مــن  واإلانث  الذكــور  الطلبــة  بــن  والفــروق  اجملموعتــن  بــن 
طالــب   )110( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  التعلــم.  صعــوابت 
وطالبــة مــن الصــف الرابــع مــن ذوي صعــوابت التعلــم، )40( منهــم 
التحصيــل، و)37(  مــن متوســطي  طالبــا، و)53( طالبــا وطالبــة 
طالبــا. وقــد مت اســتخدام أداة قيــاس مكونــة مــن جزئــن، اجلــزء األول 
يقــوم الفاحــص بتعبئتــه حــول قــراءة الطالــب، واجلــزء الثــاين جييــب 
القــراءة  النتائــج إىل ان خصائــص  أفــراد االختبــار. وأشــارت  عليــه 
التعلــم والطلبــة متوســطي  الطلبــة ذوي صعــوابت  بــن  الــي ميــزت 
التحصيــل كانــت علــى التــوايل: التثــاؤب أثنــاء القــراءة، حــذف حــرف 
أو كلمــة موجــودة يف النــص، ضعــف القــراءة التفســريية أو انعدامهــا، 
القــراءة  بــطء  القــراءة،  يف  الــرتدد  قراءهتــا،  أثنــاء  الكلمــات  تشــويه 
واعتمادهــا علــى التعــرف إىل الكلمــة نفســها وعــدم معرفــة الفكــرة 

الرتقيــم. التعــرف إىل عالمــات  وصعوبــة 
معرفــة  إىل   )2005 )حممــد،  دراســة  هدفــت  كمــا   
مــن  اليمــن  لــدى األطفــال يف مدينــة )أب( يف  القــراءة  صعــوابت 
وجهــة نظــر املعلمــن. وقــد قــام الباحــث إبعــداد أداة صادقــة واثبتــة 
مــن نــوع االســتفتاء لغــرض مجــع املعلومــات. وتكونــت العينــة مــن 
)128( معلمــا ومعلمــة، وقــد كان مــن أبــرز النتائــج عــدم التمييــز 
القــراءة. وظهــرت  أثنــاء  بــن احلــركات الطويلــة واحلــركات القصــرية 
فــروق بــن املعلمــن مــن الذكــور واإلانث علــى الفقــرات الــي ترتبــط 
مبهــارة الفهــم. يف حــن مل تظهــر فــروق إحصائيــة بــن املعلمــن مــن 
الذكــور واإلانث علــى الفقــرات الــي ترتبــط ابلتعــرف علــى الكلمــة.                
وهدفــت دراســة )العشــي، 2007( إىل فحــص مظاهــر   
مــن  عينــة  لــدى  واجلنــس  العمــر  مبتغــريي  وعالقتــه  القرائــي  العســر 
تالميــذ املرحلــة األساســية يف املــدارس اخلاصــة يف األردن، وقــد مت 
تطبيــق الدراســة علــى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة األساســية امللتحقــن 
بغــرف املصــادر علــى )152( تلميــذ وتلميــذه موزعــن علــى ســت 
عــن  للكشــف  مقيــاس خــاص  العينــة  أفــراد  علــى  مــدارس، وطبــق 
مظاهــر العســر القرائــي، وتوصلــت الدراســة إىل ان أقــل مظهــر مــن 
مظاهــر العســر حــدة لــدى التالميــذ هــو "يصعــب علــى الطالــب قــراءة 

األحــرف املتشــاهبة مــن حيــث األلفــاظ املتباينــة.                             
كمــا هدفــت دراســة )أبــو دقــة، 2010( إىل الكشــف   
عــن نســبة انتشــار صعــوابت القــراءة لــدى طلبــة الصفــوف األوليــة 
يف مــدارس حمافظــة رام هللا، وقــد مت تطبيــق اختبــار حتصيلــي لقيــاس 
القــدرة  لقيــاس  لفظــي  غــري  واختبــار  األساســية  القرائيــة  املهــارات 
وطالبــة  طالبــاً   )1385( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  العقليــة، 
وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة: إن مظاهــر صعــوابت القــراءة 
األكثــر شــيوعاً كانــت: فهــم املقــروء، واالســتيعاب، واإلجابــة جبمــل 
اتمــة، تسلســل األحــداث، كمــا أشــارت النتائــج أن نســبة انتشــار 
صعــوابت القــراءة لــدى تالميــذ الصفــوف األوليــة كانــت 19%. 

وهدفــت دراســة )الزايــدي، 2010( إىل التعــرف علــى   
مظاهــر العســر القرائــي لــدى تالميــذ الصفــوف األوليــة مــن املرحلــة 
االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلمــات. وقــد قــام الباحــث 
إبعــداد اســتبانة لتحقيــق أغــراض الدراســة، وتكونــت عينــة الدراســة 
و)347(  معلمــا،   )292( منهــم  ومعلمــة،  معلمــا   )639( مــن 
معلمــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود مظاهــر العســر القرائــي لــدى 
ذات  فــروق  ووجــود  متوســطة،  بدرجــة  االبتدائيــة  املرحلــة  تالميــذ 
داللــة إحصائيــة بــن متوســط إجــاابت عينــة الدراســة مــن املعلمــن 

املعلمــن. لصــاحل  واملعلمــات 
Horns-( دراسة كل من هورنسرتا و دينسن و فوت ن 

 )tra,	Bakker,	Denessen,	Bergh	&	Voeten,	2010
وأتثــريات  القــراءة  ُعســر  جتــاه  املعلمــن  مواقــف  علــى  التعــرف  إىل 
هــذه املواقــف علــى توقعــات املعلمــن والتحصيــل الدراســي للطــالب 
الذيــن يعانــون مــن عســر القــراءة مقارنــة ابلطــالب الذيــن ال يعانــون 
مــن صعــوابت يف التعلــم. مت حتديــد مواقــف 30 معلًمــا جتــاه ُعســر 
القــراءة ابســتخدام مقيــاس ضمــي ومقيــاس صريــح للتقريــر الــذايت. 
كمــا مت احلصــول علــى درجــات التحصيــل لـــ 307 طالبــا. مواقــف 
املعلــم الضمنيــة جتــاه ُعســر القــراءة تتعلــق بتصنيفــات املعلــم إلجنــازات 
الطــالب يف مهمــة الكتابــة وكذلــك حتصيــل الطــالب يف االختبــارات 
القــراءة.  عســر  مــن  يعانــون  الذيــن  للطــالب  للتهجئــة  القياســية 
املواقــف الذاتيــة املعلنــة مــن املعلمــن حنــو عســر القــراءة ال تتعلــق أبي 
مــن مقاييــس النتائــج. ال املقاييــس الضمنيــة أو الصرحيــة ملقــوالت 
املعلــم املتعلقــة بتوقعــات املعلــم. ُتظهــر النتائــج ان مقاييــس املواقــف 
الضمنيــة هــي مؤشــر أكثــر قيمــة إلجنــاز الطــالب الذيــن يعانــون مــن 

عســر القــراءة أكثــر مــن مقاييــس املوقــف الصرحيــة الذاتيــة.
وهدفــت دراســة )جبايــب، 2011( إىل التعــرف علــى   
صعــوابت تعلــم القــراءة والكتابــة مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف 
األول األساســي، وفقــاً ملتغــريات اجلنــس، واملؤهــل العلمــي، واخلــربة، 
والتخصــص، وقــد مت تطبيــق اســتبانة مؤلفــة مــن 33 فقــرة علــى عينــة 
مكونــة مــن )123( معلمــاً ومعلمــة، )44( ذكــور و )79( إانث، 
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  التاليــة:  النتائــج  إىل  الدراســة  وتوصلــت 
إحصائيــة ملتغــري اجلنــس لصــاحل االانث، كمــا توجــد فــروق يف املؤهــل 
العلمــي، لصــاحل البكالوريــوس، يف حــن مل تظهــر أي فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــري اخلــربة.
إىل  هدفــت  فقــد   )2012 )مهيــدات،  دراســة  أمــا   
الكشــف عــن إدراكات معلمــي الصفــوف الثالثــة األوىل النظاميــن 
يف األردن للعســر القرائــي، وفيمــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف إدراكاهتــم تعــزى ملتغــريات: اجلنــس، واخلــربة التدريســية، 
واملســتوى الصفي. ولتحقيق أهداف الدراســة تبى الباحثون مقياس 
)2005	Wadlington,	&	Wadlington( إلدراكات املعلمــن 
للعســر القرائــي تكــون مــن )30( فقــرة. تكونــت عينــة الدراســة مــن 
)130( معلمــا ومعلمــة مــن معلمــي الصفــوف الثالثــة األوىل اختــريوا 
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الرمثــا  للــواء  والتعليــم  الرتبيــة  ملديريــة  التابعــة  املــدارس  مــن  عشــوائيا 
الدراســة ان  نتائــج  أشــارت   .2010/2011 الدراســي  العــام  يف 
القرائــي كانــت  للعســر  الثالثــة األوىل  الصفــوف  إدراكات معلمــي 
متدنية. وأشارت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
إدراكاهتــم للعســر القرائــي تعــزى ملتغــري اجلنــس لصــاحل اإلانث، وملتغــري 
اخلــربة التدريســية لصــاحل فئــة )5 ســنوات فأقــل(، وفئــة )10 ســنوات 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف إدراكاهتــم  فأكثــر(، وعــدم وجــود 

تعــزى ملتغــري املســتوى الصفــي.
إىل   )2015 العينــن،  )أبــو  دراســة  هدفــت  كمــا   
التعــرف علــى مظاهــر صعــوابت تعلــم القــراءة )العســر القرائــي( لــدى 
ابململكــة  االبتدائيــة  ابملرحلــة  الثالــث  الصــف  تلميــذات  مــن  عينــة 
الربانمــج  فاعليــة  مــدى  عــن  الكشــف  الســعودية، وكذلــك  العربيــة 
املقــرتح ابلبحــث احلــايل، وقــد مت تطبيــق قائمــة مظاهــر صعــوابت 
تعلــم القــراءة األكثــر شــيوعاً، واختبــار املصفوفــات املتتابعــة، ومقيــاس 
مكونــة  عينــة  علــى  لألســرة،  واالقتصــادي  االجتماعــي  املســتوى 
مــن )28( تلميــذة، وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة: أكثــر 
مظاهــر صعــوابت تعلــم القــراءة شــيوعاً هــو عــدم التمييــز بــن احلــروف 
متوســطات  بــن  دالــة  فــروق  وجــود  طريقــة كتابتهــا،  يف  املتشــاهبة 
ابجملموعتــن  القــراءة  تعلــم  صعــوابت  ذوات  التلميــذات  درجــات 

التجريبيــة. اجملموعــة  لصــاحل  والضابطــة  التجريبيــة 
وأخــريا، هدفــت دراســة )ابمهــام، 2015( إىل حتديــد   
مظاهــر صعــوابت القــراءة لــدى تلميــذات الصفــوف العليــا ابملرحلــة 
االبتدائيــة، مث معرفــة مــدى وعــي معلمــات اللغــة العربيــة للصفــوف 
العليــا ابملرحلــة االبتدائيــة هبــذه املظاهــر يف مدينــة الــرايض، والتعــرف 
علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معلمــات اللغــة العربيــة 
يف الوعــي هبــذه املظاهــر إىل املؤهــل العلمــي، وقــد مت تطبيــق اســتبانة 
علــى عينــة مكونــة مــن )75( معلمــة للغــة العربيــة للصفــوف العليــا، 
وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة: وجــود وعــي متوســط لــدى 
معلمــات اللغــة العربيــة للصفــوف العليــا مبظاهــر صعــوابت القــراءة 
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  الدراســة  أظهــرت  كمــا  عــام،  بشــكل 

إحصائيــة بــن احلاصــالت علــى بكالوريــوس لغــة عربيــة – بكالوريوس 
لغــة عربيــة مؤهــل تربــوي لصــاحل احلاصــالت علــى بكالوريــوس لغــة 

عربيــة مؤهــل تربــوي.
حــول  تــدور  أهنــا  جنــد  الســابقة  الدراســات  مبالحظــة   
مظاهــر صعــوابت القــراءة لــدى الطلبــة، وهــذا مــا يؤكــد أمهيــة هــذه 
احلاليــة.  الدراســة  قيمــة  مــن  يعــزز  ممــا  انتشــارها،  ومــدى  الظاهــرة 
حيــث أفــادت الدراســات الســابقة ابختــالف مدارســها وابختــالف 
تلــك  كانــت  ســواء  البيــاانت  مجــع  اســتخدمت يف  الــي  األدوات 
واضــح  بشــكل  املشــكلة  حتديــد  يف  أجنبيــة  أو  عربيــة  الدراســات 
ممــا يســاعد الباحــث، ويعــزز الدراســة مــن اجــل االهتمــام بظاهــرة 
صعــوابت القــراءة مــن أجــل إجيــاد احللــول. حيــث قــادت الباحــث 
إىل إعــداد االســتبانة الــي تبحــث عــن أهــم مظاهــر صعــوابت القــراءة 
بــن طــالب املرحلــة االبتدائيــة مــن ذوي صعــوابت التعلــم يف مدينــة 
جــدة. ومت بنــاء االســتبانة اســتنادا علــى الدراســات الســابقة وحماولــه 
االملــام مبعظــم احملــاور الــي تســاعد يف تكويــن صــورة واضحــة حــول 

الدراســة.  مشــكلة 
منهجية الدراسة وإجراءاته:

منهج الدراسة:
مظاهــر  لتحديــد  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم   
صعــوابت القــراءة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر 
)االســتبانة(. الدراســة  أداة  خــالل  مــن  واملعلمــات  املعلمــن 

جمتمع الدراسة:
ومعلمــات  معلمــي  مجيــع  مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون   

االبتدائيــة. جــدة  مــدارس  جبميــع  االبتدائيــة  املرحلــة 
عينة الدراسة:

ومعلمــات  معلمــي  مــن مجيــع  الدراســة  عينــة  تكونــت   
املرحلــة االبتدائيــة جبميــع مــدارس جــدة االبتدائيــة الذيــن اســتجابوا 
ألداة الدراســة )االســتبانة(، وبلــغ عددهــم )86( معلمــا ومعلمــة، 
)29( مــن املعلمــن، و )57( مــن املعلمــات. وقــد مت اختيــار العينــة 

العشــوائية. ابلطريقــة 
جدول )1(

التكرارات والنسب املئوية حسب متغرات الدراسة

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنوعاملهارة الرئيسة

وصف املشارك
2933.7معلم

5766.3معلمة

مهارة التحليل السمعي

1820.9من سنة إىل أقل من 5 سنوات

2124.4من 5 سنوات إىل أقل من 01 سنوات

1922.1من 01 سنوات إىل أقل من 51 سنة

910.5من 51 سنة إىل أقل من 02 سنة

78.1من 02 سنة إىل أقل من 52 سنة
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اتبع - جدول )1(
التكرارات والنسب املئوية حسب متغرات الدراسة

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالنوعاملهارة الرئيسة

1214.0من 25 سنة فأكثر

املؤهل العلمي

8093.0بكالوريوس
67.0ماجستري

86100.0اجملموع

أداة الدراسة:
متثلــت أداة الدراســة احلاليــة يف اســتبانة أعدهــا الباحــث   

 . )2010 يــدي، لزا ا (
اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:

التحقق من صدق أداة الدراسة:
الصدق الظاهري:

للتعــرف علــى مــدى صــدق أداة الدراســة يف قيــاس مــا   
وضعــت لقياســه؛ قــام الباحــث بعــرض االســتبانة علــى جمموعــة مــن 
احملكمــن املتخصصــن يف قســم الرتبيــة اخلاصــة، ملعرفــة آرائهــم يف 
البحــث، واحلكــم علــى مــا حتتويــه  مــدى مناســبة األداة ألهــداف 
االســتبانة مــن فقــرات، مــن حيــث صحــة الصياغــة والوضــوح، وأمهيَّــة 
حســب  وترتيبهــا  للمحــور،  فقــرة  كل  انتمــاء  ومــدى  فقــرة،  كل 
األولويــة، وبعــد االطــالع علــى مالحظــات ومقرتحــات األســاتذة 
احملكمــن واألخــذ هبــا، قــام الباحــث ابلتعديــل واحلــذف واإلضافــة 

النهائيــة. األداة يف صورهتــا  بنــاء  حــى مت 

صدق البناء:
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت   
عينــة  يف  الكليــة  الدرجــة  مــع  املقيــاس  فقــرات  ارتبــاط  معامــالت 
اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة تكونــت مــن )10 معلمــن، 5 
مــن املعلمــن، و5 مــن املعلمــات(، حيــث مت حتليــل فقــرات املقيــاس 
وحســاب معامــل ارتبــاط كل فقــرة مــن الفقــرات، حيــث ان معامــل 
فقــرة يف صــورة  لــكل  ابلنســبة  للصــدق  داللــة  ميثــل  هنــا  االرتبــاط 
معامــل ارتبــاط بــن كل فقــرة وبــن الدرجــة الكليــة مــن جهــة، وبــن 
كل فقــرة وبــن ارتباطهــا ابجملــال الــي تنتمــي إليــه، وبــن كل جمــال 
والدرجــة الكليــة مــن جهــة أخــرى، وقــد تراوحــت معامــالت ارتبــاط 
الفقــرات مــع األداة ككل مــا بــن )0.79-0.44(، ومــع اجملــال 

ذلــك. يبــن  التــايل  واجلــدول   )0.47-0.93(

جدول )2(
معامات االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية واجملال اليت تنتمي إليه

 رقم
الفقرة

 معامل
االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
 معامل

االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
 معامل

االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

1*74.*65.21**56.**07.32**80..67**
2*84.*44.31**26.**66.42.93**.79**
3**07.**36.41**76.**17.52**67..64**
4**96.**16.51**87.*55.62.74**.69**
5**57.**16.61**57.**17.72**61..46*
6**07.*25.71**56.*65.82.83**.75**
7**76.*65.81**85.*25.92**74..76**
8**57.**76.91**56.*65.03.58**.55*
9**87.**86.02**47.**57.13**81..76**
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اتبع- جدول )2(
معامات االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية واجملال اليت تنتمي إليه

 رقم
الفقرة

 معامل
االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
 معامل

االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة
 معامل

االرتباط
مع اجملال

 معامل
االرتباط
مع األداة

10**76.**27.12**56.**86.
23.87**.75**

11**27.**97.22**26.**66.

جدول )3(
معامات االرتباط بني اجملاالت ببعضها والدرجة الكلية 

مظاهر صعوابت القراءة ككلمظاهر تتعلق ابلتهجئةمظاهر تتعلق ابلقراءة

1مظاهر تتعلق ابلقراءة
1**832.مظاهر تتعلق ابلتهجئة

933.1****976.مظاهر صعوابت القراءة ككل

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(. 
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.

ثبات أداة الدراسة:
حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي:

مت حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق الداخلــي   
معامــل  يبــن   )4( رقــم  واجلــدول  ألفــا،  معادلــة كرونبــاخ  حســب 

اإلعــادة  وثبــات  ألفــا  معادلــة كرونبــاخ  وفــق  الداخلــي  االتســاق 
للمجــاالت واألداة ككل واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة لغــاايت هــذه 

الدراســة.

جدول )4(
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

االتساق الداخليثبات اإلعادةاجملال

0.920.91مظاهر تتعلق ابلقراءة
0.910.90مظاهر تتعلق ابلتهجئة

0.940.93مظاهر صعوابت القراءة ككل

األساليب اإلحصائية:
مت اعتماد سلم ليكرت الثالثي لتصحيح أدوات   

الدراسة، إبعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بن درجاته 

اخلمس )كبرية، متوسطة، اندرة( وهي متثل رقمياً )3، 2، 1( 
على الرتتيب، وقد مت اعتماد املقياس التايل ألغراض حتليل النتائج:

قليلة من -1.00 1.66
متوسطة من -1.67 2.33
كبرية من -2.34 3.00
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وقد مت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:  
    احلد األعلى للمقياس )3( -احلد األدىن للمقياس )1(                3-1     

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = 0.66
                 عدد الفئات املطلوبة )3(                                   3

نتائج الدراسة ومناقشتها:
مظاهــر  مــا  األول:  ابلســؤال  املتعلقــة  النتائــج   
صعــوابت القــراءة لــدى تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة 

جــدة؟ مدينــة  يف  واملعلمــات  املعلمــني  نظــر 

املتوســطات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
تالميــذ  لــدى  القــراءة  لصعــوابت  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية 
املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلمــات يف مدينــة 

ذلــك. يوضــح  أدانه  واجلــدول  جــدة، 

جدول )5(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لصعوابت القراءة لدى تاميذ املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف 

مدينة جدة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطاجملالالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

كبري.2.34300مظاهر تتعلق ابلتهجئة12
متوسط2.27.237مظاهر تتعلق ابلقراءة21

متوسط.2.29238مظاهر صعوابت القراءة ككل

يبن اجلدول )5( ان املتوســطات احلســابية قد تراوحت   
مــا بــن )2.34-2.27(، حيــث جــاءت مظاهــر تتعلــق ابلتهجئــة 
املرتبــة األوىل أبعلــى متوســط حســايب بلــغ )2.34(، بينمــا جــاءت 
بلــغ  األخــرية ومبتوســط حســايب  املرتبــة  ابلقــراءة يف  تتعلــق  مظاهــر 
)2.27(، وبلــغ املتوســط احلســايب ملظاهــر صعــوابت القــراءة ككل 

واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات  حســاب  مت  وقــد   .)2.29(
املعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات كل جمــال علــى 

حــدة، حيــث كانــت علــى النحــو التــايل:
احملور األول: مظاهر تتعلق ابلقراءة

جدول )6(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور املظاهر اليت تتعلق ابلقراءة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

كبري.2.55501القراءة ببطء. 112

العجز عن قراءة الكلمات اجلديدة وغري املألوفة 220
كبري.2.49503لديه.

كبري.2.48502استغراق فرتة طويلة من الوقت يف قراءة الكلمة. 314
كبري.2.48502اخللط بن الم )ال( الشمسية والقمرية اثناء القراءة.322
كبري.2.40492العجز عن فهم املراد من املادة املقروءة. 511
كبري.2.38489القراءة اجلهرية املتقطعة وغري املنتظمة.621
كبري.2.37486املبالغة يف خفض الصوت أثناء القراءة اجلهرية. 716
كبري.2.36483القصور يف استيعاب معاين الكلمات. 810

ضعف القدرة على تعرف الكلمات املشتملة على 93
متوسط.2.27445حروف متشاهبة رمساً. مثال )نبت، بنت(.
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اتبع- جدول )6(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور املظاهر اليت تتعلق ابلقراءة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

قلب حرف حبرف آخر وخاصة احلروف املتشاهبة 105
متوسط.2.26439مثال )ص، ض، د، ذ(. 

متوسط.2.24432حذف حرف أو أكثر من الكلمة. 118

ضعف القدرة على التمييز بن احلروف املتقاربة 122
متوسط.2.22417صواتً. مثال )السن، الصاد(.

متوسط.2.22417إضافة حرف أو أكثر إىل الكلمة. 129
متوسط.2.21409إعادة قراءة ما قد قرأه أكثر من مره.1413

إبدال حرف آبخر مشابه له يف الشكل يف الكلمة. 154
متوسط.2.20401مثال )معيد، عميد(. 

اللجوء إىل شرح الصورة املصاحبة للنص أثناء القراءة 167
متوسط.2.19391لتاليف عجزه عن القراءة. 

متوسط.2.16371ابدال الكلمات املتشاهبة يف املعى عند القراءة.1718
متوسط.2.15360ضعف القدرة على ربط املعى ابلرمز املطبوع. 1819

ضعف القدرة على التمييز بن احلروف رمساً. مثال 191
متوسط.2.14349)ب، ت، ث(.

قلب اجلملة قلباً تركيبياً. مثال )الدرس حممد كتب 206
متوسط.2.10308بداًل من كتب حممد الدرس(.

متوسط.2.08275حذف سطر أو أكثر أثناء القراءة.2117
متوسط.2.07256املبالغة يف رفع الصوت أثناء القراءة اجلهرية. 2215

متوسط.					.	مظاهر تتعلق بالقراءة

يبن اجلدول )6( ان املتوسطات احلسابية قد تراوحت   
مــا بــن )2.55-2.07(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )12( والــي 
تنــص علــى "القــراءة ببــطء" يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2.55(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )15( ونصهــا "املبالغــة يف رفــع 

الصــوت أثنــاء القــراءة اجلهريــة" ابملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب 
بلــغ )2.07(. وبلــغ املتوســط احلســايب ملظاهــر تتعلــق ابلقــراءة ككل 

.)2.27(
 احملور الثاين: مظاهر تتعلق ابلتهجئة

جدول )7(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور املظاهر اليت تتعلق ابلتهجئة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

كبري.2.48502ضعف القدرة على التمييز بن النون والتنوين 110

صعوبة التمييز بن احلركات الطويلة )املد ابأللف، 22
كبري.2.40492املد ابلواو، املد ابلياء( أثناء القراءة

حفظ النصوص القرائية بداًل من هتجئة الكلمات 28
كبري.2.40492ومن مث قراءهتا  
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اتبع -جدول )7(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور املظاهر اليت تتعلق ابلتهجئة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

التوقف املتكرر عند بعض الكلمات واجلمل اثناء 29
كبري.2.40492القراءة 

الوقوع يف أخطاء أساسها صويت عند التهجئة مثال 54
كبري.2.38489يكتب سلمى "اسم علم" سلما 

كبري.2.36483صعوبة قراءة الكلمة مشكلة. )َعَلَم، َعِلَم، ُعِلَم(66

صعوبة التمييز بن احلركات القصرية )الفتحة، 71
متوسط.2.30462الكسرة، الضمة( اثناء القراءة

صعوبة اخراج احلروف من خمارجها الصحيحة اثناء 83
متوسط.2.26439القراءة على الرغم من عدم وجود سبب عضوي 

ضعف القدرة على قراءة احلرف حسب تغري شكل 95
متوسط.2.22417كتابته يف الكلمة )عـ ، ـعـ ، ع(

اخللط عند التهجي يف ترتيب احلروف، فيتهجى 107
متوسط.2.17382كلمة )فخر، فرخ(

متوسط.2.34300مظاهر تتعلق ابلتهجئة

يبن اجلدول )7( ان املتوسطات احلسابية قد تراوحت   
مــا بــن )2.48-2.17(، حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )10( والــي 
تنــص علــى "ضعــف القــدرة علــى التمييــز بــن النــون والتنويــن" يف 
جــاءت  بينمــا   ،)2.48( بلــغ  حســايب  ومبتوســط  األوىل  املرتبــة 
الفقــرة رقــم )7( ونصهــا "اخللــط عنــد التهجــي يف ترتيــب احلــروف، 
فيتهجــى كلمــة )فخــر، فــرخ(" ابملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2.17(. وبلــغ املتوســط احلســايب ملظاهــر تتعلــق ابلتهجئــة ككل 

.)2.34(
بــني  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  هــل  الثــاين:  الســؤال 

صعــوابت  مظاهــر  حتديــد  يف  واملعلمــات  املعلمــني  اســتجاابت 
واملؤهــل  التدريســية،  واخلــرة  )اجلنــس،  ملتغــر  تعــزى  القــراءة 

العلمــي(؟
املتوســطات  اســتخراج  مت  الســؤال  هــذا  عــن  لإلجابــة   
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة الســتجاابت املعلمــن واملعلمــات يف 
حتديــد مظاهــر صعــوابت القــراءة حســب متغــريات وصــف املشــارك، 
ذلــك. يبــن  أدانه  واجلــدول  العلمــي  واملؤهــل  اخلدمــة،  وســنوات 

جدول رقم )8(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني واملعلمات يف حتديد مظاهر صعوابت القراءة حسب متغرات 

وصف املشارك، وسنوات اخلدمة، واملؤهل العلمي

 املتوسطالفئاتاملتغر
احلسايب

 االحنراف
العدداملعياري

وصف املشارك
2.41200.29معلم

2.24236.57معلمة

عدد سنوات اخلدمة يف التعليم 
عموما

2.26276.18من سنة إىل أقل من 5 سنوات

2.36220.21من 5 سنوات إىل أقل من 10 سنوات

2.42198.19من 10 سنوات إىل أقل من 15 سنة

2.17201.9من 15 سنة إىل أقل من 20 سنة



تقييم صعوبات القراءة لدى تاميذ المرحلة االبتدائية من وجهة 

د. سلطان بن سعيد الزهرانينظر معلميهم في مدينة جدة
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اتبع -جدول رقم )8(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني واملعلمات يف حتديد مظاهر صعوابت القراءة حسب متغرات 

وصف املشارك، وسنوات اخلدمة، واملؤهل العلمي

 املتوسطالفئاتاملتغر
احلسايب

 االحنراف
العدداملعياري

عدد سنوات اخلدمة يف التعليم 
عموما

2.07066.7من 20 سنة إىل أقل من 25 سنة

2.23224.12من 25 سنة فأكثر

المؤهل العلمي
2.29233.80بكالوريوس

2.38306.6ماجست�ي

املتوســطات  يف  ظاهــرايً  تباينــاً   )8( اجلــدول  يبــن   
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة الســتجاابت املعلمــن واملعلمــات يف 
حتديــد مظاهــر صعــوابت القــراءة بســبب اختــالف فئــات متغــريات 

وصــف املشــارك، وســنوات اخلدمــة، واملؤهــل العلمــي، ولبيــان داللــة 
الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية مت اســتخدام حتليــل 

.)8( جــدول  الثالثــي  التبايــن 
جدول رقم )9(

حتليل التباين الثاثي ألثر وصف املشارك، وسنوات اخلدمة، واملؤهل العلمي على استجاابت املعلمني واملعلمات يف حتديد مظاهر 
صعوابت القراءة

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

.345.1345.7.780007وصف املشارك
.654.5131.2.949017سنوات اخلدمة 

.165.1165.3.730057املؤهل العلمي

.3.45878044اخلطأ

4.81585الكلي
يتبن من اجلدول )9( اآليت:  

- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر 
قيمــة ف 7.780 وبداللــة  بلغــت  وصــف املشــارك، حيــث 
احصائيــة بلغــت 0.007، وجــاءت الفــروق لصــاحل املعلمــن.

- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر 
2.949 وبداللــة  قيمــة ف  بلغــت  اخلدمــة، حيــث  ســنوات 

الدالــة  الزوجيــة  الفــروق  ولبيــان   ،0.017 بلغــت  إحصائيــة 
املقــارانت  اســتخدام  مت  احلســابية  املتوســطات  بــن  إحصائيــا 

البعديــة بطريقــة شــيفيه كمــا هــو مبــن يف اجلــدول )10(.
- عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى 
ألثــر املؤهــل العلمــي، حيــث بلغــت قيمــة ف 3.730 وبداللــة 

احصائيــة بلغــت 0.057.
جدول )10(

املقارانت البعدية بطريقة شيفيه ألثر سنوات اخلدمة على استجاابت املعلمني واملعلمات يف حتديد مظاهر صعوابت القراءة

 املتوسطسنوات اخلدمة
احلسايب

 من سنة إىل
 أقل من 5
سنوات

 من 5
 سنوات إىل
 أقل من

10 سنوات

 من 01
 سنوات إىل
 أقل من
51 سنة

 من 51
 سنة إىل
 أقل من
02 سنة

 من 20
 سنة إىل
 أقل من
25 سنة

 من 52
 سنة

فأكثر

 من سنة إىل أقل من 5
2.26سنوات

 من 5 سنوات إىل أقل من
102.36.10 سنوات



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد  السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة  154155 العدد السادس  - يوليو  )7( 2020  - السنة الرابعة 

اتبع - جدول )10(
املقارانت البعدية بطريقة شيفيه ألثر سنوات اخلدمة على استجاابت املعلمني واملعلمات يف حتديد مظاهر صعوابت القراءة

 املتوسطسنوات اخلدمة
احلسايب

 من سنة إىل
 أقل من 5
سنوات

 من 5
 سنوات إىل
 أقل من

10 سنوات

 من 01
 سنوات إىل
 أقل من
51 سنة

 من 51
 سنة إىل
 أقل من
02 سنة

 من 20
 سنة إىل
 أقل من
25 سنة

 من 52
 سنة

فأكثر

 من 10 سنوات إىل أقل من
152.42.16.06 سنة

 من 15 سنة إىل أقل من
202.17.09.19.25 سنة

 من 20 سنة إىل أقل من
11.*252.07.20.30.35 سنة

2.23.03.13.19.06.17من 25 سنة فأكثر

.)α = 0.05( دالة عند مستوى الداللة *
داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )10( اجلــدول  مــن  يتبــن    
أقــل مــن 15  بــن 10 ســنوات إىل   )α = 0.05( إحصائيــة
ســنة و20 ســنة إىل أقــل مــن 25 ســنة وجــاءت الفــروق لصــاحل 10 

ســنة.  15 مــن  أقــل  إىل  ســنوات 
مناقشة نتائج السؤال األول:

تتعلــق  الــي  املظاهــر  أن  األول  الســؤال  نتائــج  تبــن   
بلــغ  حســايب  متوســط  أبعلــى  األوىل  املرتبــة  يف  جــاءت  ابلتهجئــة 
املرتبــة  يف  ابلقــراءة  تتعلــق  الــي  املظاهــر  جــاءت  بينمــا   ،)2.34(
األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ )2.27(، نســتنتج مــن ذلــك ان 
التالميــذ ذوي صعــوابت القــراءة لديهــم صعوبــة يف إتقــان مهــارات 
اهلجــاء أكثــر مــن إتقــان مهــارة القــراءة، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا 
ورد يف دراســة )الزايــدي، 2010(، وقــد فســر ذلــك ان التالميــذ 
ذوي صعــوابت القــراءة جيــدون صعوبــة يف عمليــة التهجئــة خصوصــاً 
بدايــة تعلــم القــراءة، فعمليــة إتقــان التهجئــة تعــد أمــراً مهمــاً إلتقــان 

القــراءة. عمليــة 
ويف )مظاهــر القــراءة( جــاءت الفقــرة رقــم )12( والــي   
تنــص علــى "القــراءة ببــطء" يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2.55(، وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء يف دراســة )العشــي، 2007( 
والــي أشــار فيهــا علــى أن مــن أكثــر مظاهــر صعــوابت القــراءة انتشــاراً 
بــن التالميــذ "ال يقــرأ بشــكل ســريع" وبنســبة بلغــت %71.1 كمــا 
تتفــق مــع دراســة )الزايــدي، 2010( حيــث جــاء املظهــر القــراءة 
ببــطء يف املرتبــة األوىل، وفســر الزايــدي ذلــك أبن التلميــذ حيــاول 
جاهــداً التعــرف علــى احلــروف، لكــي يســتطيع قــراءة الكلمــة، أو أنــه 
عجــز عــن التفريــق بــن حرفــن متشــاهبن فيســتغرق وقتــاً أطــول، حــى 
يســتطيع التعــرف علــى احلــرف، ومــن مث قــراءة الكلمــة، وقــد يعــود 
البــطء يف القــراءة أن ذوي صعــوابت القــراءة يقومــون بتحليــل الكلمــة 
إىل احلــروف الــي تتكــون منهــا، والتعــرف علــى هــذه احلــروف، ممــا 
يرتتــب عليــه البــطء يف القــراءة. ويتفــق أيضــاً مــع دراســة )حســن، 

1999( الــي أظهــرت أن بــطء القــراءة مــن أكثــر خصائــص القــراءة 
الــي متيــز ذوي صعــوابت التعلــم.

بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )15( ونصهــا "املبالغــة يف رفــع   
الصــوت أثنــاء القــراءة اجلهريــة" ابملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2.07(. ويف )مظاهــر التهجئــة( حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )10( 
والــي تنــص علــى "ضعــف القــدرة علــى التمييــز بــن النــون والتنويــن" 
يف املرتبــة األوىل ومبتوســط حســايب بلــغ )2.48(، وهــذا النتيجــة 
تتفــق مــع دراســة )الزايــدي، 2010( بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )7( 
ونصهــا "اخللــط عنــد التهجــي يف ترتيــب احلــروف، فيتهجــى كلمــة 
)فخــر، فــرخ(" ابملرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ )2.17(. 
القــراءة  التالميــذ ذوي صعــوابت  بعــض  ان  إىل  ذلــك  يعــزى  وقــد 

يعانــون مــن مشــكالت يف الذاكــرة البصريــة.
مناقشة نتائج السؤال الثاين:

 )α = 0.05( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  
تعــزى ألثــر وصــف املشــارك، حيــث بلغــت قيمــة ف )7.780( 
لصــاحل  الفــروق  وجــاءت  بلغــت)0,007(،  إحصائيــة  وبداللــة 
Wadlington	&	Wadling-(  املعلمن، وهذا خيتلف مع دراسة
املعلمــات. لصــاحل  أبهنــا  الفــروق  أظهــرت  والــي    )ton,	 2005

 10 بــن   )α = 0.05( إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
ســنوات إىل أقــل مــن 15 ســنة و 20 ســنة إىل أقــل مــن 25 ســنة 
وجــاءت الفــروق لصــاحل 10 ســنوات إىل أقــل مــن 15 ســنة، كمــا 
Wadlington	&	Wadling-(  تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
2005	ton,( والــي توصلــت لوجــود فــروق تعــزى اخلــربة التدريســية.

 )α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
تعزى ألثر املؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة ف 3,730 وبداللة 
احصائيــة بلغــت 0.057، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع مــا ورد يف 
دراســة ابمهــام )2015( الــي أظهــرت فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

العلمــي. للمؤهــل  تعــزى 
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التوصيات:
تطبيــق االســتبانة علــى التالميــذ يف مرحلــة مبكــرة لتشــخيص . 1

مظاهــر صعــوابت القــراءة منــذ البدايــة، وذلــك لوضــع خطــط 
عالجيــة مــن قبــل املعلــم أو املعلمــة يف مرحلــة مبكــرة.

اســتخدام طــرق حديثــة ومبتكــرة يف تدريــس القــراءة للمبتدئــن . 2
وملــن لديهــم صعــوابت يف القــراءة.

صعــوابت . 3 لــذوي  واالجتماعيــة  النفســية  اجلوانــب  مراعــاة 
القــراءة. يف  العجــز  عنــد  أتنيبهــم  وعــدم  القــراءة، 

عــن . 4 العاديــة  الصفــوف  ملعلمــي  تدريبيــة  دورات  عقــد 
القــراءة. لصعــوابت  العالجيــة  االســرتاتيجيات 

عقــد دورات تثقيفيــة ألوليــاء األمــور، لتفهــم مشــكلة أبنائهــم، . 5
ووضــع آليــات للتعــاون بينهــم وبــن املدرســة.

القــراءة . 6 مســتوى  حتســن  يف  تســهم  عالجيــة  برامــج  إعــداد 
وعــالج مظاهــر صعــوابت القــراءة، يف ضــوء مــا أشــارت إليــه 

الدراســة. نتائــج 
توصيات ألحباث مستقبليه:

إجــراء دراســة عــن مظاهــر صعــوابت القــراءة لــدى الطــالب . 1
ذوي صعــوابت التعلــم ابســتخدام املنهــج املقــايل الــذي يعتمــد 
املعلومــات  مــن  املزيــد  الســتقصاء  واملقابلــة  املالحظــة  علــى 

حــول املشــكلة.
علــى . 2 للطــالب  القرائيــة  الصعــوابت  أثــر  عــن  دراســة  إجــراء 

الســلوكية. املشــكالت 
جــراء دراســة عــن أثــر عمــر الطــالب علــى املشــكالت القرائيــة . 3

لديهــم.
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ذوي  للطلبــة  العالجيــة  احلقيبــة   .)2015( أمحــد.  أســعد،  أبــو 
لتعليــم  ديبونــو  مركــز  ديب:  عمــان.  التعلــم.  صعــوابت 

لتفكــري. ا
أبــو العينــن، إميــان. )2015(. فاعليــة برانمــج تدريــي قائــم علــى 
يف  التعليميــة  والســقاالت  املعلومــات  معاجلــة  منــوذج 
عــالج مظاهــر العســر القرائــي لــدى تلميــذات املرحلــة 
االبتدائيــة ذوات صعــوابت تعلــم القــراءة، جملــة الرتبيــة 

 .69-130  .)60( النفــس.  وعلــم 
أبــو دقــة، انديــة. )2010(. دراســية مســحية لصعــوابت التعلــم يف 
القــراءة لــدى طلبــة املرحلــة األساســية يف حمافظــة رام هللا 
والبــرية يف فلســطن. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. مت 
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الــرايض: دار الوطــن للنشــر.
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