
 



1 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities 

(AIJSSH) 

 اإلنسانية واالجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم 
 

 Editorial Board  هيئة التحرير

 

 

 ، جامعة بغداد سعاد هادي حسن الطائي/ د.أ

Prof.Dr.Suaad AL-Taai 

 Editor –in- Chief رئيس التحرير

arid.my/0003-3810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 2 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 
 

 التحرير هيئة

 عبد الرازق مختار محمود، جامعة أسيوط، مصر.د.أ

 الجزائر  نورة بو عيشة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،.د.أ

 مجلس البحث العلمي، سلطنة عمان ،سعيد الظفري.د.أ

 وليد عبود محمد الدليمي، جامعة بغداد، العراق.د.أ

 سوريا أجيال االمريكية، جامعة عبد الرزاق احمد ابراهيم،.د.أ

 نوال الحلوة، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية.د.أ

 ، ماليزيافضلي بن آدم، جامعة السلطان زين العابدين.د.أ

 جامعة العربي التبسي، الجزائر توفيق تبسة،.د.أ

 الجامعة العراقية ، العراق ، رجاء خليل الجبوري.د.م.أ

 هيا علي محمد الدعوم ، كلية القادسية ، االردن.د.م.أ

 .، المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى أميرة زبير رفاعي سمبس ،.د.م.أ

 منى احمد الشاوي، وزارة التعليم والتعليم العالي، قطر.د .م.أ

 .شيماء صالح حسين العبيدي، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العراق.د .م.أ

 

 لجنة المراجعة اللغوية والترجمة

 منى أحمد عبد الغني الشاوي. د.م.أ

 محمد علي شرف مها .أ

 

 Journal details معلومات عن المجلة

  Semi-annual نصف سنوية 

 Processing fees: $100.00 دوالر  011:  إجراءات النشررسوم 

 All researches are open access جميع البحوث مفتوحة الولوج

 All research should be sent for publication ترسل البحوث الى المجلة عبر التفاصيل أدناه

through 

 

ARID.MY/J/ AIJSSH 

 AIJSSH @ARID.MY 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:aijst@arid.my


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 3 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 
 

 The Board of Trusteesمجلس االمناء 

 

 محمود عبد العاطى ابو حسوب د.أ

Prof. Dr.Mahmoud Abdel-Aty 

arid.my/0001-8321 

 

 د سلوان كمال جميل العاني.أ

Prof.Dr. Salwan K.J.Al-Ani 

arid.my/0001-1999 

 

 عبدالرازق مختار محمود د.أ

Prof. Dr.Abdel Razek Mokhtar  

arid.my/0001-2264 

 

 

 سعد سلمان عبد هللا المشهداني .د.أ
Prof. Dr.Saad Salman Abdallah  

arid.my/0001-6136 

 

سعاد هادي حسن الطائي. د.أ  
Prof.Dr.Suaad AL-Taai 

 

arid.my/0003-3810 

 

 رحاب يوسف. د.أ

Prof. Dr. Rehab Yousif 

arid.my/0003-9655 

 

 

 مصطفى عبدهللا السويدي.د.م.أ

Assoc. Prof.Dr.Mustafa Abdullah  

arid.my/0001-7762 

 

 

 

 ناصر محمود احمد الراوي. د .م.أ

Assoc. Prof.Dr.Naser Mahmoud  

 

arid.my/0002-0775 

 

 
 

 سيف السويدي.د

Dr.Saif Al-Sewaidi 

 

arid.my/0001-0001 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 4 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 
 

 Index| فهرس المجلة 

الباحثين/ اسم الباحث  ص  البحث 

 

6 

 Suaad AL-Taai 
 

 سعاد هادي حسن الطائي

 

 رسالة المحرر

8  

Sameer Suleiman Aljamal 

 

 سمير سليمان الجمل

 

    "Obstacles to achieving quality in public education 

from the viewpoint of educational supervisors"/A field 

study on the Directorate of Education/South Hebron 

  

 /معيقات تحقيق الجودة في التعليم العام من وجهة نظر المشرفين التربويين

 "دراسة ميدانية على مديرية تربية جنوب الخليل"

 

 

34 

 الطيب المجتبي البلولة محمد
 

 نورسامية أحمد سمل محمد 
 

  عبد الرحمن عمر أحمد محمد
 

                حسين مدور

 

 

دور التغيير الدوري للمراجع الخارجي على مصداقية التقارير المالية المنشورة 

 بالمصارف السودانية

 
 

 

 

 

55 

 

Abdel-Fattah M. Adel 

 
 

 عبد الفتاح محمد عادل

Teaching Literature/Studying Literature in Literary 

Pedagogy and Literary Theory 

 
 

 تدريس األدب ودراسة األدب بين طرق التدريس والنظرية األدبية

 

86 

 

 

Azhar abdalbar 

 

 زهار محمد محمد عبد البرأ

Electronic classroom activities in Elementary schools 

 (reality and challenges) 

 

 ساسيةاألبالمدارس الصفية اإللكترونية نشطة األ 

 (الواقع والتحديات) 

 

105 

 

 

 محمد حسن البخيت  

    

 منهجيات التحسين المستمر بين النظرية والتطبيق   

 السودان   –عينة من المؤسسات  بوالية الخرطوم  ميدانية عليدراسة   

 

 

 

 

133 

 

 

 منهل عبد المجيد يوسف

 

 وعد وليد العبويني

 

 

 

Practices and challenges of faculty members at Imam 

Abdul Rahman bin Faisal University to preserve the 

national identity in the challenges of globalization 

“ the Department of Libraries, Information and 

General Sunnah as an example” 
 

 

عضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام عبد الرحمن ممارسات وتحديات أ    

 بن فيصل للمحافظة على الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة 

                                 “ العامة أنموذجا  قسم المكتبات والمعلومات والسنة    “ 

 

868 

 

Elyas Abobaker.A. 

Elbarouni 
 

 الياس أبوبكر الباروني

Parties and civil Society Organization in Libya 

Political Life 

  

 األحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية الليبية  

 

184 

 

 

 

 

 

 عبد هللا محمد كركـيش

 المقاصد التربوية في القرآن الكريم

 التربية الفكرية أنموذجا  



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 
 5 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 
 

 

902 

 

 

wsaan Abd Ali Attya     

Noha Hussein Kandoh 

 
 

        وسن عبد علي عطية          

 نهى حسين كندوح

The Textual Structure of Al-Fajur Sura (A Reading in 

Congruity and Consistency) 

 

 

 (قراءة في االنسجام واالتساق)  البنية النصية لسورة الفجر

 

 

 

992 

 

 

 الشبيبية سليمان بنت ثرياء

 

 العجمية عباس بنت زينب

 "االتجاهات الحديثة في التعليم اإللكتروني"

 ("التحديات وحلول مقترحة)األسرة ودورها في تمكين التعليم اإللكتروني "

 

     

      

 

245 

 

 

زينب صبري محمد الخزاعي
  

 

 
 

 اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا

 

 

 

264 

 

 

 

 قطوش يمرفت مسعود جاب هللا عل

 

Dimensions of Civil Responsibility in Egyptian 

Universities 

(A comparative study on the Universities of Alexandria 

and Pharos) 

 

 أبعاد المسؤولية المدنية في الجامعات المصرية 

 ( دراسة مقارنة على جامعتي اإلسكندرية وفاروس) 

 

 

 

297 

 

 

Salah Abdulsalam Qassim 

Alhaigami 

 

 

 عبدالسالم قاسم الهيجميصالح 

Tense and Aspect Denotation of Verb in Arabic 

Language 

A linguistic critical Study on Selected Examples of the 

Noble Quran 

 
 داللة الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية

نماذج مختارة من القرآن الكريملدراسة لسانية نقدية 
 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

6 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021تموز ، السادس ،العدد لثالمجلد الثا  

 

ررحملا ةلاسر  

 الجديدةجائحة كورونا موجة تداعيات  في ظل   لكترونيدمج والنشاط العلمي اإلالتعليم الم  

، مااف َتااتَخ ذت اااف   امؤسساافت ثلقطاافا ثلتعليجاا   لتطاافآ ارفن ااف ، علااا ثلجتمتجاا  خطاا ث   تااادثد للعااف ا ثلنااف  جفئحااك رونا ااف  مااف ئت اا      

ائاااا   ااااقث ثلساااايفا سااااع  ثلجؤسسااااف  . مااااد ثلااااراآ ثلتمااااوثآ ثلمائاااا  اثلدلاااا  ئاااا  عاااارد  ائاااا ر ت اااا  ثلتاااارثاي  ثل ااااحيك ثل  مااااك 

ئضااا   ماااد ثلمفمعاااف   لدت ا ااا  ئااا  عااارد  ثلتعلااايخ ثإ اااافللموإا ذلاااا تطبيااا ا ثلضااا انيك ثلبااارثئ   ذيمااافدا ثلتااام لخ مااا  ثلوث ااا  اثلتعليجياااك ذلاااا 

ااتقد اثساا   علااا  حااو   اثلعجاا  علااا تهعيلاا ا ، ثلتعلاايخ ثلجاارم   عااد ثلتاا  تتحقاا  ثلهفئاارم ثلعلجيااك سااتج ثن ثلرنثسااك ثلهفعلااك ذ يضااجداجااف امت

 .ادو هف أتر أ خ نرفئا ف  تب ث اتهعي  دان ثلجت ثلت  ت ف  ثلطبيك جف ي  االسا  ثلعلخ ، لط با 

اااارم   لدت ا يااااف  ك ذدثنياااااثإ كثلعلجياااا جؤسسااااف  ثلتعليجيااااك اثلعلجيااااك   ااااف فتهفاثصاااال  ثلامااااد جهتهااااف     عااااد ماااا  ذعتجاااافد ثلتعلاااايخ ثلجت

اااا،  محااااارادم ساااااوثإ  افل ااااهووا ثإئت ثةااااايك أا ثلوث عياااااكياااااف  ثلهعلاااا  أ لتااااااث  افلحضاااااونا   ياااا  ثإ ثلعلجياااااك  جف ئااااا  ثلدلياااااف ا ي  االسا

، اثساااتنجفن مت  جاااف  ت   ااافتهف ئفعااا   مهااافنث  ثلطلباااك اصاااقلهف ا اااد    تنجياااكدو هاااف تساااهخ ئااا  ا تبااا ث  ثلطبياااك اثلتطبيقياااك اثلجت 

 .اثلعجل ئ  ثلجمفليد ثلوظيه   ثلر يقك

اااالث دات ذعتجاااافد ثلتعلاااايخحقاااا  ثلهاااارو ثلجن ااااود ال يت  لدت ا اااا  اتاااار ت علااااا أت ثلتعلاااايخ ثإ     جااااف  رهاااافإم ثلجت  داجااااف يضااااجت ا ،رم  جت

ااااَر ثلتعلاااايخ ثإ طلبااااكمااااد ثل ث  ربياااا  ث  عاااارد علااااا أت .ئاااا  ثلجتسااااتقب  ئاااافدم مااااد مهفنثتهاااافثإ يااااؤمدا ، هاااار اثلمت  للو اااا ا   اااارنث  لدت ا اااا  ع 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 7 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ئااا  ظااا ا عااار  تاااوثئ  ثإمدف ياااف   ثلجؤسساااف  ثلتعليجياااك ، ااعااا ئااا  ثلمفمعاااف  اثلجااارثن  ماااد ثأرااافديجييد  عاااردشاااف   خ ئااا   لااا  

 . ائفعليت ثلتعليخ ثإلدت ا    جيت  ، مف  ل  مد أ داآ عرملدت ا يك ئ  ثلجفديك اثل رمف  ثإ

حفةااا ث  ثلتطبيقياااك لجت لحضاااون ثلهعلااا  علاااا ثل ثلطلباااك ثلتااا  اثجهااا  ثلهي اااك ثلتعليجياااك ئااا  ت ااامي ا  ماااد ثل اااعواف ا  اعلاااا ثلااا  خا      

ماااد ثلمفمعاااف  ، ذال أ هاااف تدللااا  افلنمااافما ثلاااق  أةاااها أ جياااك  متحف اااف  ثلحضاااونيك ثلن اااي سااانويك ئااا  عااارد  ، اذجااا ثإ ثإ ثلعجلياااك

ااا لتعلااايخا علاااا ث    اخااا  لاااخ ماااد جاااف .عليجياااك اعااار  ةااايفا ثلعاااخ ثلرنثسااا ساااتج ثن ثلعجلياااك ثلتاجاااف يضاااجد ذ اةااا انم تطاااوي  رم  ثلجت

 ااااااراث  اان  تن اااااايخ ثلمفمعااااااف  اثلجؤسسااااااف  ثلتعليجيااااااك اثلعلجيااااااك  أ لاااااا  نعاااااا   ذ خاااااا   ،تتو ااااااي ثلن ااااااف ف  ثلعلجيااااااك ثأ

ذت اااف  رفئاااك ثلتااارثاي  ثلحضاااونيك دثخااا  ثلعااا ثا اخفنجااا  مااا  ثإلدت ا ياااك ثإئت ثةااايك ا ثلعلجياااك جاااؤتج ث ، اذ فماااك ثلحفةااا ث  امت 

 .ثل  مك

 ثلح جاااك ، ثل ااا او اااق   ذا ااافتلدت ا ياااك عااارم بااافدنث  ائعفلياااف  ا  اااف ف  ذطاااوث  امت نيااار خأ ماااف تقااار  رااافت لجن اااكا  ائااا  ةاااوإا    

 ثلتطاااون ثلعلجااا  ثلاااق  ي اااهر ت  لتتمسااار موثربتهااافلدت ا ياااك ثلعلجياااك حفةااا ثتهف ثإلتقيفتهاااف امت  اااراثتهف امؤتج ثتهاااف امت  اثصااال  عقااار  ذ

ااادل  ثلجن اااك مماافمي  احنياااك تققااا  ذ ماااف ث  متهجاااك ئاا  ممااافال  عااارم ، ا ااار تنوعااا   ائاا   اااقث ثلَ ااار د. ئااا  ممااافال   عااارمثلعاافلخ  شت

سااااتج  ماااا  ثلباااافتنيد ثلتوثصاااا  ثلجت يتحقاااا   سااااوثإ ، ااجااااف ثلن  يااااك اثلتطبيقيااااك علااااا تاااار    ااااف فتهف ااااايد ثلعلااااو  ثإ سااااف يك اثلعلجيااااك ا

 . ا لبك ثلعلخ

اا ، متمتجعيااف   اتحاااريف   تاافئاث  شااد  ثلمريااارم  جفئحااك رونا ااف موجاااك  ايتجدااد ثلقااوآ ذت ذسااتج ثن    ك ثلطبيااا ف جف اعااار تهعياا  ثللقفتااي  االسا

طاااا تنيناااكت ثلمجيااا  ذال أ ،ثلجو اااي ثلواااافئ  اتااار ون ثلوةااا  ثل اااح  ماااد خطاااونما  ئعلاااا ثلااا  خا  ، ثلو فئياااك  حاااو  يوثصااا  ثلحيااافم ا ت

، ذ   ثلضاااا انيكثل ااااحيك ثلااا ث د امعتجاااافدا ذجااا ثإث  ثلساااا مك اثلو فياااك  يا ماااا  ثلوةاااا ا اثلتديتااا متسااااتعينف  افلتورااا ا علااااا لا  ئضااا ا ثأ

  .اموثصلك تيفتهفنتقفؤ ف اتطون ف ذلنهس ثلب  يك  و أت  رو ث
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ABSTRACT 

 The study aimed to identify obstacles to achieving quality in public education from the point of view of 

educational supervisors in the Directorate of Education in South Hebron, and to reveal the existence of 

differences between the sample members according to the variables: (gender, academic qualification). 

The study followed the descriptive and analytical approach. The study sample consisted of (40) 

supervisors working in the South Hebron Education Directorate, and the questionnaire was used to 

collect data.  The results of the study indicated that obstacles to achieving quality in public education are 

generally high, The ranking areas of obstacles to achieving quality in public education came: (obstacles 

related to school administration; obstacles related to regulations and instructions; obstacles related to the 

teacher; obstacles related to students; obstacles related to parents and the local community; obstacles 

related the curriculum; obstacles related to the school environment). The study came out with several 

recommendations, including: (Equity to the teacher financially and achieving job security for him, and 

good training for students in universities in a manner appropriate to what is required in schools, 

improving the level of university education). 

Key words: Obstacles, quality, general education, educational supervisor. 
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على معيقاا  حققياا الجاد في فات التعلايا العااج مان  جااة رفار المرارفين الترداويين فات مديرياة حردياة ج او  

احبعاات الدراسااة الماا اف الو اافت (. الجاا     الملهاال العلمات) :العي ااة  فقااات لمتتيارا  الخليال   الشراان عاان  جااوف ابتنفاا  دااين  فااراف

 شاار  . مررف يعملون فت مديرية حردية ج و  الخليل   حا استخداج االساتبارة لجماا البياراا ( 04) حشورت عي ة الدراسة من . التقليلت

مرحفعة درشل عاج   جاء مجاال  حرحيا  مجااال  معيقاا  حققياا الجاوفي فات  رتائف الدراسة إلى  ن معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج

المعيقا  المتعلقة داإلفاري المدرسية  المعيقا  المتعلقاة دانرفماة  التعليماا   المعيقاا  المتعلقاة داالمعلا  المعيقاا  المتعلقاة : )التعليا العاج

 برجات  (.معيقا  المتعلقة دالم ااج المدرست  المعيقا  المتعلقة دالبيئة المدرسايةدالطال   المعيقا  المتعلقة دانهل  المجتما المقلت  ال

إرصاف المعلا مافيا  حققيا انمن الوظيفت له   التدري  الجيد للطلبة فات الجامعاا  دراشل ي اسا  ماا هاو )  :الدراسة دعدي حو يا  م اا

 (.مطلو  فت المدارس  حقسين مستوى التعليا الجامعت

 .المعيقا   الجوفي  التعليا العاج  المررف التردوي :المفتاحيةالكلمات 
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 : المقـدمة

اعٍ إّن االهتماج دالتعليا  ضقى ضر ريت ال يمشن االستت اء ع اا  فاو المقياس انساست لقضاري  رقت  حقدج شعٍ  ما   ده يتّا د اء جيٍل  

لتعلايا ا  مثقّن من شأره رفا شأن البلد عاليات دين البلدان انبارى   ال رقصاد داالتعليا التعلايا التقليادّي القاائا علاى القفاي  التلقاين دال رقصاد

لّا المقّسن  المطّور  القائا على اإلفراك  الفاا  فعا المواه   ح مية اإلدداعا    من المعر ف دأّن العالا العردّت يعارت من مراكل حتع

 التعليا هو انساس الذي حقوج عليه القضارا   فجوفي التعليا حادل  .]1[ التعليادجوفي التعليا   فت هذا المقال س  اقش معيقا  الجوفي فت 

على حقدج انما   االهتماج دال فاج التعليمّت   حطويره   بح ضر ري مان ضار را  القيااي  فمان بنلاه حرحساا معاالا المساتقبل   يخارج 

راشن  التات حواجااه  لاذا كاان مان الضار رّي حتييار جيل ملهّل للتفاعل ما متتيّرا  العصر  قافرات على عماري انرض   علاى حاّل الم

متتيّارا   ال فري احّجاه الم فومة التعليميّة   االرتقال من ال فري التقليديّة التت حعتمد على الفاا   القفي إلى مفااوج   ساا قاائا علاى فااا ال

 ]2[ . المستجّدا    كيفيّة التعامل معاا

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها

ج لمااااج الترديااة  التعلاايا   هاات حسااعى جاهاادي إلااى حطااوير التعلاايا فاات الماادارس 4990لساالطة الوي يااة الفلسااطي ية فاات العاااج م ااذ اسااتنج ا

 الجامعا  من بنل الد را   ال د ا    رش العمل   حطوير الم اهف   ح مية  حطوير المعلمين   حقساين البيئاة المدرساة  إال  رااا ماا 

ودة   هذا يعوف إلى  جاوف العدياد مان المعوقاا  التات حقاد    حقاول ف ن حققياا الجاوفي فات التعلايا  لاذا يمشان زالت لا حققا ال تائف المطل

 :حصر مرشلة الدراسة من بنل السلال الرئي  اآلحت

 معيقات تحقيق الجودة في التعليم العام من وجهة نظر المشرفين التربويين؟ ما :السؤال الرئيس

 :انسئلة الفرعية التالية يتفرع عن هذا السلال 

 ما المعيقا  التت حتعلا دالطال  لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 4س

 ما المعيقا  التت حتعلا دالمعلا لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 2س

 ما المعيقا  التت حتعلا دالبيئة المدرسة لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 3س

 لمدرست لتققيا جوفي التعليا العاج؟ما المعيقا  التت حتعلا دالم ااج ا( 0س

 ما المعيقا  التت حتعلا دانرفمة  التعليما  لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 5س
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 ما المعيقا  التت حتعلا داإلفاري المدرسية لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 6س

 ما المعيقا  التت حتعلا دانهل  المجتما المقلت لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 7س

 ما المقترحا  النزمة لتققيا جوفي التعليا العاج؟( 8س

فت  معيقا  حققيا الجوفي فات التعلايا  المادارس ( α 0.05≥)  ال حوجد فر ق ذا  فاللة إحصائية ع د مستوى الداللة  :فرضيات الدراسة

 (.الج    الملهل العلمت: )القشومية من  جاة رفر المعلمين  فا المتتيرا  اآلحية

 :متغيرات الدراسة

 (.الج    الملهل العلمت) :المتتيرا  الديموغرافية  المستقلة:   الت 

 .معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج: المتتير التادا: ثاريات 

 :أهداف الدراسة

حتعلا دالطال   المعيقا  التات حتعلاا المعيقا  التت ) :هدفت الدراسة إلى التعرف على معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج   التت حرمل

دااالمعلا  المعيقااا  التاات حتعلااا دالبيئااة المدرسااة  المعيقااا  التاات حتعلااا دالم ااااج المدرساات  المعيقااا  التاات حتعلااا دانرفمااة  التعليمااا   

المقترحاا  النزماة لتققياا جاوفي     كاذل  حقاديا (المعيقا  التت حتعلا داإلفاري المدرسية  المعيقا  التت حتعلا دانهل  المجتماا المقلات

 .مدى  جوف فر ق فت دعض المتتيرا  فت حقديد معيقا  حققيا جوفي التعليا العاج التعليا العاج   معرفة

 :حشمن  همية الدراسة دما يلت :أهمية الدراسة

قلاول للاتخلم مان حلا  المعيقاا  لتققياا رتائف هذه الدراسة قد حفيد فت حقديد معيقاا  حققياا جاوفي التعلايا العااج  مماا يسااعد  ضاا ال. 4

 . الجوفي الم روفي

 التت ح ا لت معيقا  حققيا جوفي التعليا العااج  حياث لاا ياتا ح اا ل هاذا -على حد علا الباحث–حعتبر هذه الدراسة من الدراسا  القليلة . 2

 .ا الموضوع التعليا العاج  مما قد يرشل إثراءت للمشتبة التردوية دالجديد من الدراس

 :حتقدف حد ف هذه الدراسة دما يأحت :حدود الدراسة

 .معيقا  حققيا جوفي التعليا العاج حت ا ل الدراسة :الحدود الموضوعية-
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 .حقتصر الدراسة على المررفين التردويين فت مديرية ج و  الخليل :الحدود البشرية-

 .2424العاج  الدراسة بنل شاري ايلول  حررين   ل من ستجرى: الحدود الزمنية-

 .مديرية حردية ج و  الخليل: لحدود المكانيةا-

 :مصطلحات الدراسة

 ]616، ص3[ ".بالفهمخالفة الرتء لأل ل حتى يم ا استمراراه فت مجراه الطبيعت   قيل عاقه الرتء  ي " :المعيقات-

 البيئااة المدرسااية   الم ااااج المدرساات   انرفمااة  يقصااد دالمعيقااا  فاات هااذه الدراسااة مجموعااة الصااعودا  المتعلقااة دالطالاا    المعلااا  

 . التعليما    اإلفاري المدرسية

االستراحيجية التت حادف إلى حوظين المعلوماا   المااارا   القادرا  لتققياا التقساين المساتمر دماا يسااا فات االرحقااء ": جودة التعليم-

ل داين ماا حقتوياه مخرجاا  العملياة التعليمياة مان حخصصاا   ببارا  دقيمة ملسسا  المجتما   الجوفي حبرز من بنل التفاعال المتشاما

 ] [p7 ,4". معارف متراكمة  دين اآلليا   العمليا  التت حلفياا الم فما   القطاعا  المختلفة  فا فلسفتاا

هاو ذلا  التعلايا الموحاد علاى مساتوى الد لاة   الاذي حختلان مدحاه مان ف لاة نبارى   يقاوج علاى حاوفير القاد انفراى مان  :التعليم العاام-

االحتياجا  التعليمية  المعارف  الماارا  لألفراف  التت حمش اا من موا الة التعلايا علاى اباتنف  رواعاه     االلتقااق دالتادري    ذلا  

 ]5[ .إمشاراحاا  كما يُع ى دت مية قدري انفراف على مواجاة حقديا   ظر ف القاضر  االستعداف للمستقبل فقات لميولاا  استعدافاحاا  

 ]11، ص6[ .الرخم الذي له القدري على إحداث التتيير فت العملية التعليمية عن يريا الممارسا  :المشرف التربوي-

التتييار فات العملياة التعليمياة  مان بانل مسااعدي المعلماين علاى ال ماو الما ات  حال ببير ف ت له القدري على إحاداث :  يعرفه الباحث دأره

 .التعليمية التت حواجااا  داإلضافة إلى حقديا الخدما  الف ية لتقسين  سالي  التدري    حوجيه العملية التردوية المرشن 

 :اإلطار النظري

 عالمياة  ليسات مقلياة  فياه معاايير الجاوفي   بقت عصر فت التعليا جوفي لتقسين مقا الحاا فت حقديا  كبيري التعليمية انرفمة حواجه

يقادج مان حعلايا فات جمياا  ماا جاوفي  ضامان دمساتوى العملياة التعليمياة  جل االرحقاء من الجاوف من الشثير دذل العقوف انبيري شاد   قد

 القاافي  ج ادي علاى مرموقاة مشاراة الجوفي مفاهيا احتلت  قد .العالت التعليا ملسسا  إلى    وال انيفال درياض المراحل التعليمية ددءا

 ]7[ .العالية الجوفي ذي التعليا على الطل  فيه حزايد الذي الوقت فت التردوية    اع السياسا  التردويين
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  ااعبة  سياساية ظار ف  ساا  المجاال  هاذا فاات كبياري جااوفات   داذلت التردويااة  دالعملياة ال ااوض علااى  التعلايا التردياة  زاري حر ات

 رصا  ذلا    ضاعت حا جح   ن عاحقااا علاى   باذ  اإلسارائيلت  االحاتنل بلّفااا مادمري  شبه حردوية د ية   رثت كبيرات  عبئات   حقملت

 عملات دفقا الجاوفي  معاايير حققيا  همية  مدى روعيته   حقسين العاج التعليا حطوير  همية مدى حدرك الوزاري  نن .للتققيا هدفات  عي ياا

 عصار القاديث  العصار مجرياا  رقاو فلساطين  يفاال دياد انباذ علاى قاافري حردوياة قاعادي لخلاا  حاأهيلاا  المعلماين حدري  على جاهدي

 اإلرتررات  درابشة المادارس هاذه دعاض ردا   حاا المدارس  إلى القاسو  إفبال على فعملت القديثة   التش ولوجيا المتسارعة المعلوما 

 علاى حالياات   حعمال   فائااا  كفااءحاا لرفاا مساتمري ف را  فات الفلساطي يين المعلمين جميا لتدري  بطة حب ت الجاوف هلاذ استمرار  فت

 ]8[ .الجامعا  ما دالتعا ن المعلمين  حأهيل حدري  استراحيجية ح فيذ

 :الجودة مفهوم

  التمياز  اإلحقاان ثقافاة إلاى انفراى القاد مان ثقافاة  االرتقاالعالمياة للقيااس  االعتاراف   معاايير ":دأرااا  ]31، ص9[ يعرفااا الاز ا ي

 اآلن  حاتعلا التات انجياال فيه حعيش الذي المستقبل إلى الماضية  ال فري حشري  الماضت من  االرتقال رسعى إليه  هدفا المستقبل  اعتبار

 االساتخداج :حع ات الشفااءي نن معاا   ذلا   الفعالياة الشفااءي "على حرتمل دأراا القول يمشن الجوفي مجاال  استعراض حعارين بنل  من

 انهاداف حققياا حع ات معاريااا  دسا  فات    الفعالياة]16، ص11[ جيادي راواحف علاى القصاول  جال مان المتاحاة لإلمشارياا  انمثال

 . المخرجا 

 

 :التربية والتعليم في الجودة تحقيق أسس

 ]11[ :هت الوسائل  هذه فيم ف  يرحاا الوسائل التت بنلمن  الجوفي  حققيا لخم يعيمة استراحيجيا 

 آثاار فراساة علاى التركياز .3لقلااا؛  الساعت الجاوفي معوقاا  حرخيم فت  الملسسا  انفراف مراركة حأكيد .2الجوفي؛ رفا فراسة .4)

 (.مباشري ببرا  المتعلا إكسا  دادف العملية لألررطة حوجيه الع اية .5حعليمية؛ ديئا  للمتعلا البيئة المقلية احخاذ .0الجوفي؛ حطبيا عدج

 :التربوية المؤسسات في الجودة تطبيق مراحل

 يرفعاه الجمياا شاعارا حتاى   ابح العصارية  اإلفاري ل ماوذج الرئيساة الجوارا   حاد داعتبااره الجاوفي دموضوع العالا ف ل من كثير حاتا

 :من كل الباحثين علياا  فيرى دعض اإلجراءا  احفا من مجموعة  ه اك. التردوية  التعليمية المخرجا  حدرت لمواجاة

 :حل التطبيا الرئيسية  على ال قو التالت ن مر ]13[  المديري ، ]11[  عليما   ]8[  القردت  ]12[ عبد المقسن) 
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 .الجوفي العليا اإلفاري  حب ت االقت اع :األولى المرحلة -

 لبارامف  اإلعاداف للجوفي  مجل  استراري  حشوين التفصيلية  االستراحيجية  الخط   ضا  فياا يتا التخطي   مرحلة :الثانية المرحلة-

 .المالية الموارف  حقديد التدري  

  .دالجوفي المتعلقة الوسائل على  حدث  حدريباا الذين سيوكل إلياا الت فيذ  انفراف  فياا يتا ابتيار الت فيذ  مرحلة :الثالثة المرحلة-

 .التطبيا قبل الملسسة فت القوي    لضعن جوار  حول التساؤال  دعض يرح  فيه يتا التقويا  مرحلة :الرابعة المرحلة-

 دتارض التطبياا مان حاا حققيقااا التات المخرجاا  ررار التقاويا ياتا مرحلة بنل فمن الخبرا    حبافل ال رر مرحلة :الخامسة المرحلة-

 .الملسسا  دين الخبرا  حبافل

 :التعليم مجال في الشاملة الجودة تطبيق معوقات

 ]11[ :  هماا  العالت العاج التعليا فت الراملة حطبيا الجوفي مجال فت الشامل ال جاح ف ن حقول التت المعوقا  من العديد حوجد

لادى  الجاوفي ثقافاة ضاعن .2الجاوفي؛حطباا  التات المتقدماة دالاد ل مقارراة المتاوفري التعلايا مادبن   ضاعن المافية اإلمشارا  رقم .4)

إلاى مادي زم ياة يويلاة  حقتااج الرااملة الجاوفي حطبياا رتاائف .3درامف الجوفي؛ من  حتى المستفيدين  العالت العاج التعليا مجال فت العاملين

   ابح .0ساريعة لعملااا؛ لي  حخطي  حشتيشت سريا يرغ  مطبقاين الجاوفي رؤياة رتاائف  رسبيات  حطبيا بط  استراحيجية يويلة المدى 

 فت  مراكز ف ائر إرراء التعليمية حسعى إلى  ن الملسسا  دمع ى المضمون  علت  لي  الرشل على يركز مفاوما الراملة الجوفي حطبيا

 فارياإل مان  المع اوي الماافي الادعا  ف ن دآلياا  التطبياا  الت فياذ الشامال الاوعت ف ن دراشل شاشلت الرااملة داالجوفي حتعلاا الجامعاا 

 العنقاة ضاعن دمع ات مان الجاوفي  المساتفيدي  الملسسا  دالع ا ر فياا الجوفي  مراكز الجامعا  دين كامل حعا ن  جوف عدج .5العليا؛

يسامح للماديرين  المعلماين دالقرياة  ال التعلايا مجاال فات المطباا المركازي  ال فااج المدارس إمشارا  .6المقلت؛  المجتما الجامعا  دين

 (.كفايا  المعلمين  المديرين ضعن  كذل  الراملة  الجوفي لتطبيا الشاملة

 :الدراسات السابقة

ددراسة لمعرفة  حقدياد العقباا  التات حواجاه حطبياا إفاري الجاوفي الرااملة فات كلياة اآلفا  فات جامعاة الملا  فيصال   ] [14قامت السبيت 

التتل  علياا من  جاة رفر  عضاء هيئة التدري  فت ثنثة مجاال   هت الموظفاون اإلفارياون   عضااء هيئاة التادري   مرافاا   كيفية

عضاو هيئاة حادري  فات ( 04)الجامعة  حيث قامت الباحثة داستخداج الم اف الو فت  من بنل إعداف استباره  زعتاا علاى عي اة حجمااا 

 ّن  كثر المعيقا  لتطبيا الجوفي كارت فت مجال الموظفين اإلفاريين   كاان  هاا معياا فياه هاو عادج كفاياة الجامعة   حو لت الباحثة إلى 
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حادري  الماديرين الت فياذيين علاى حال المراشن   دي ماا جااء مجاال  عضاااء هيئاة التادري  فات المرحباة الثارياة  كاان المعاوق المتمثال دقلااة 

دري  من  على المعوقا    ّما مجال مرافا الجامعة فجاء فت المرحبة الثالثة  كاان معاوق قصاور القوافز المافية المقدمة نعضاء هيئة الت

المعيقااا  فيااه      اات الباحثااة دضاار ري رراار ثقافااة  مفاااهيا مباااف  إفاري الجااوفي التجايازا  الطبيااة فاات مستو اان الجامعااة ماان  كباار 

فراسة هدفت إلى التعارف إلاى العقباا  الرئيساية التات حواجاه حطبياا إفاري  ] 1 [5  جرى  حي و  داحري . الراملة دين العاملين فت الجامعة

البتبار ال فاج الايشلت التت حعزز من شان إفاري الجوفي الراملة  حيث حسعى إلى    عد  هذه الدراسة( KCA)الجوفي الراملة فت جامعة 

فارفا مان فرياا اإلفاري العلياا  ( 4230)تياار عي اة يبقياة دلام حجمااا اكتراف حساسية ال فا للموارف البررية   ثره على انفاء   قد حا اب

 رؤساء انقساج انكافيميين  المقاضرين  موظفت الدعا  الطن    لجما البيارا  حا حصميا استبارا   مقادن  لعدف من  عضاء عي اة 

الرااملة   حو الت امعة حول حقّدج حطبياا إفاري الجاوفي ابتير  درشل عروائت  فت حين حّا القصول على البيارا  الثاروية من حقارير الج

حواجه حقديا  فات ح فياذ إفاري الجاوفي الرااملة دساب   ن  فاراف العي اة ال يعرفاون الطارق الفضالى لت فياذه   (KCA)الدراسة إلى  ن جامعة 

فراساة هادفت إلاى الشران  ]16[ جارى الم اوريكما  . إضافة إلى  ّن دعضاا يجالون مباف  إفاري الجوفي الرالة  ال يفامون كيفية حعلماا

مدرسااة ( 42)ماان  دساالط ة عمااان   حشوراات عي ااة الدراسااة( 44-5)عاان  اقااا ممارسااا  الجااوفي فاات ماادارس التعلاايا انساساات للصاافوف 

 اساااتخدمت الدراساااة المااا اف االث اااوجرافت متعااادف انف ا  .  المطبقاااة ل فااااج حطاااوير انفاء المدرسااات فااات دعاااض المقاففاااا  التعليمياااة

 حو الت رتاائف البقاث إلاى  ن رفااج حطاوير انفاء المدرسات . كالمنحفة  المعايرة   المراركة   المقادلة   حقليال الوثاائا   الساجن 

 ممارساحاا حتبااين داين المادارس قياد الدراساة  فقاات لعادي  سابا   مان  همااا  فاج جوفي فت مدارس السلط ة  غير  ن ثقافة الجوفي مطبا ك

هدفت إلى الشرن عن فرجة حطبيا معايير الجوفي فت مدارس  ددراسة]17[  قامت عيسان  الريدي.  سلو  اإلفاري المتبا فت كل مدرسة

مرارفات ( 429)حشورات عي اة الدراساة مان . مان  جااة رفار المرارفين الترداويين  المعلماين ان ائال دسالط ة عماان التعليا ما دعد انساست

فقري موزعة على سبعة مجاال  لمعاايير ( 53) نغراض حققيا  هداف الدراسة استخدمت استبارة مشورة من . معلا   ل( 437)حردويات  

طبيااا كبيااري لمعااايير الجااوفي فاات مجاال المااوارف البراارية  شاال ن المتعلمااين  التخطااي     ظااار  رتااائف الدراسااة  جااوف فرجاة ح. الجاوفي

كما  ظار  ال تائف  جوف فر ق فالة إحصائيات فات حقاديرا   فاراف عي اة الدراساة حاول .  فرجة حطبيا متوسطة لمجاال  الدراسة انبرى

فار ق فالاة إحصاائيات لصاالح المعلاا ان ل فات جمياا المجااال  ماا  فرجة حطبيا معايير الجوفي لصالح اإلراث فت جميا المجاال     جوف

 .عدا مجال الم اف الدراست

 :تعقيب على الدراسات السابقة

دعااد االسااتعراض السااادا للدراسااا  السااادقة العرديااة  انج بيااة حو اال الباحااث إلااى  ن موضااوع حققيااا الجااوفي الراااملة فاات الملسسااا  

ثين  حيث ح ا لت فراسا  عديادي عقباا  حققياا الجاوفي الرااملة فات  ملسساا  التعلايا العاالت مثال فراساة التعليمية قد حفت داهتماج الباح
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  فيماا ح ا لات فراساا   بارى  اقاا حطبياا الجاوفي فات ملسساا  التعلايا العااج مثال فراساة  ] [15   فراسة  حي و  داحريا ][14السبيت 

اساتفاف الباحاث مان هاذه الدراساا  فات التعارف إلاى مجااال  الدراساة  متتيراحااا    قاد ]47[    فراسة عيسى  الرايدي]46[ الم وري 

حاا   انسالي  اإلحصائية فت حقليل رتائجاا  كذل  فت د اء د وف االستبارة  مجاالحاا  فقراحاا  كما استفاف من ال تائف  التو ايا   المقتر

ذه الدراساا  فات مجاال م اجياة البقاث   سالوده  فقاد  ساامت حلا   مان جارا  آبار  فااف الباحاث مان ها. التت برجات دااا هاذه الدراساا 

 لعل  ها ما يميز هذه الدراسة  راا ع يت دمعرفة معيقاا  حققياا جاوفي التعلايا العااج . الدراسا  دإثراء هذه الدراسة دالخبرا  الوارفي فياا

فة الخليل  حيث لا يتا ح ا ل هذا الموضوع داذه الصاوري من  جاة رفر المررفين التردويين فت مدارس مديرية التردية  التعليا فت مقاف

إضاافة إلاى حفرفهاا فات التعارف علاى معيقاا  حققياا جاوفي التعلايا العااج مان  جااة رفار  –على حاد علاا الباحاث  –فت الدراسا  السادقة 

ء  هاذه الدراساة لتسال  الضاوء علاى المررفين التردويين فت مدارس مديرية التردية  التعليا فت ج و  الخليل درشل باص   من ه ا جاا

 .معيقا  حققيا جوفي التعليا العاج من  جاة رفر المررفين التردويين  حد  درز المخططين للعملية التعليمية

   اساتخدج الباحاث فات إرجازهاا الما اف المساقت لعي اة الدراساة 2424 جريات هاذه الدراساة بانل شاار  يلاول مان العااج : منهج الدراسة

 . لمثل هذا ال وع من الدراسا لمنءمته 

حشااون مجتمااا الدراسااة ماان جميااا المراارفين التردااويين العاااملين فاات مديريااة حرديااة ج ااو  الخلياال   البااالم : وعينتهااا مجتمااا الدراسااة

%( 444)استبارة  االقة للتقليال د سابة ( 04)مررفا  مررفة   حا إجراء المسح الرامل لمجتما الدراسة  حيث حا استرفاف ( 04)عدفها

 :يبين حوزيا مجتما الدراسة  عي تاا حس  المتتيرا  الديموغرافية( 4)من حجا المجتما الشلت   الجد ل 

 .توزيا أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة(: 1)جدول

 

 

 

 

  غلا   فاراف العي اة مالهلاا . مان اإلرااث%( 04)مقادال %( 64) ن معفا  فراف عي ة الدراسة مان الاذكور د سابة ( 4)يتضح من جد ل  

 . من حملة الدكتوراه%( 5)من حملة الماجستير   %( 27.5)  مقادل %(67.5)العلمت دشالوريوس فما ف ن د سبة 

قاج الباحث دإعداف استبارة لقياس معيقا  حققياا الجاوفي فات التعلايا العااج  داالسات اف إلاى انف  الترداوي  الدراساا  الساادقة  :أداة الدراسة

 : ببري الباحث   قد حشورت االستبارة من ثنثة  قساج

 

 النسبة المئوية العدد المتغيرات الرقم

 %61 21 ذكر الجنس 1

 %11 16 أنثى

 

2 

 المؤهل 

 العلمي

 %67.5 27 فما دون بكالوريوس

 %27.5 11 ماجستير

 %5 2 دكتوراه
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 (.الج    الملهل العلمت: )ة  هتي الذي يقوج دتعبئة االستبار/ي التردوي/ يقتوي على البيارا  ان لية عن المررف: القسم األول

 : يقي  معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج   يتشون من سبعة مجاال : القسم الثاني

 .فقرا ( 5)معيقا  حتعلا دالطال    يتشون من : المجال األول

 .فقرا ( 6)معيقا  حتعلا دالمعلا   يتشون من  :المجال الثاني

 .فقرا ( 6)البيئة المدرسية   يتشون من معيقا  حتعلا د: المجال الثالث

 .فقرا ( 6)معيقا  حتعلا دالم اهف المدرسية   يتشون من  :المجال الرابا

 .فقرا ( 6)معيقا  حتعلا دانرفمة  القوارين  التعليما    يتشون من  :المجال الخامس

 .فقرا ( 5)معيقا  حتعلا داإلفاري المدرسية   يتشون من  :المجال السادس

 .فقرا ( 6)معيقا  حتعلا دانهل  المجتما المقلت   يتشون من  :مجال الساباال

 .سلال مفتوح يتضمن المقترحا  النزمة لتققيا الجوفي فت التعليا العاج: القسم الثالث

ة    عياد  اياغتاا حا عرض االستبارة على عدف من المختصين  ذ ي الخبري فت التردية  التعليا   فات الجامعاا  الفلساطي ي :صدق األداة

 .فقري( 04)درشلاا ال اائت لتصبح 

 (.2)   فا الجد ل((Cronbach' alphaحا فقم الثبا  لفقرا  االستبارة دقسا  معامل  :ثبات األداة

 .والدرجة الكلية حسب معامالت الثبات كرونباخ ألفا مجاالت الدراسةمعامالت الثبات ل(: 2)جدول

 قيمة الفا عدد الفقرات مجاالت الدراسة

 1.129 5 معيقات تتعلق بالطالب

 1.632 6 معيقات تتعلق بالمعلم

 1.751 6 معيقات تتعلق بالبيئة المدرسية

 1.813 6 معيقات تتعلق بالمنهاج المدرسي

 1.661 6 معيقات تتعلق باألنظمة والتعليمات

 1.887 5 معيقات تتعلق باإلدارة المدرسية

 1.786 6 والمجتما المحليمعيقات تتعلق باألهل 

 1.919 11 الدرجة الكلية
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   قاد حصال مجاال المعيقاا  التات (4.887) ( 4.029)يتباين  ن معاامن  ثباا   فاي حرا حات ماا داين ( 2)من بنل ال فار إلاى جاد ل  

حتعلا داإلفاري المدرسية على  علاى معامال ثباا   فات حاين حصال مجاال المعيقاا  التات حتعلاا دالطالا  علاى  فراى معامال ثباا     بيارات 

 .  مما يرير إلى فقة مقبولة فت  فاي القياس(4.949)ة الشلية دلتت قيمة  لفا على الدرج

دعاد جمااا دياراا  الدراسااة قااج الباااحثون دمراجعتااا  ذلاا  حمايادا إلفبالاااا للقاسا   قااد حاا إفبالاااا للقاسا   ذلاا   :المعالجاة اإلحصااائية

أرباا اإلجاداة   افاا و  خماس درجاات،دإعطائاا  رقاما معي ة   ي دتقويل اإلجادا  اللففية إلى رقمية حياث  عطيات اإلجاداة   افاا درادي 

   ذلا  فات جمياا فقارا  درجاة واحادة   اإلجاداة ال   افاا درادي درجتاين    اإلجاداة  ال   افاا تثاال  درجاا  اإلجاداة  مقاياد درجاات، 

 قاد حمات المعالجاة اإلحصاائية للبياراا  . الدراسة  دذل    بح االساتبيان يقاي  معيقاا  حققياا الجاوفي فات التعلايا العااج داالحجااه الموجا 

 One Way حقلياال التباااين انحااافي (  ) االرقرافااا  المعياريااة   ابتبااار داسااتخراج انعااداف  التشاارارا   المتوسااطا  القسااادية

ANOVA معافلة الثبا  كر رباخ  لفا  ذل  داستخداج دررامف الرزج اإلحصائية للعلوج االجتماعية   SPSS)). 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات

الباحث من بنل استجادة  فراف عي ة الدراساة حاول معيقاا  حققياا الجاوفي فات التعلايا  يت ا ل هذا المبقث عرضات لل تائف التت حو ل إلياا

                    (:3)العاج   فقات لتساؤال  الدراسة  فرضياحاا   يمشن حفسير قيمة المتوس  كما فت جد ل 

 .داللة المتوسط الحسابي(: 3)جدول

 االستبانةالداللة حسب  الداللة المتوسط الحسابي

 ال   افا دردي م خفض جدا 4-4.79

 ال   افا  م خفض 4.84-2.59

 غير متأكد متوس  2.64-3.39

   افا مرحفا 3.04-0.49

   افا دردي مرحفا جدات  0.24-5.44

 

 : فت ضوء معالجة ديارا  الدراسة إحصائيا حو ل الباحث لل تائف اآلحية 

 ؟تحقيق الجودة في التعليم العام من وجهة نظر المشرفين التربويينمعيقات  ما :السؤال الرئيس األول
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 .معيقات تحقيق الجودة في التعليم العام حسب األهمية لمجاالت الدراسة(: 1)جدول

 الدرجـــــة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدراسةمجاالت 

 مرحفا 4.662 3.85 معيقا  حتعلا داإلفاري المدرسية

 مرحفا 4.546 3.73 حتعلا دانرفمة  التعليما  معيقا 

 مرحفا 4.058 3.54 معيقا  حتعلا دالمعلا

 مرحفا 4.008 3.08 معيقا  حتعلا دالطال 

 مرحفا 4.634 3.05 معيقا  حتعلا دانهل  المجتما المقلت

 مرحفا 4.723 3.04 معيقا  حتعلا دالم ااج المدرست

 متوس  4.565 3.33 معيقا  حتعلا دالبيئة المدرسية

 مرتفا 1.119 3.53 الدرجة الكلية للمعيقات بشكل عام 
  

 ارقاراف ( 3.53)يتضح  ن معيقاا  حققياا الجاوفي فات التعلايا العااج جااء  مرحفعاة دراشل عااج دمتوسا  حساادت ( 0)دال فر إلى جد ل  

المعيقا  التت حتعلا داإلفاري المدرساية :    جاء   على مجاال  معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج  ددرجة مرحفعة(4.049)معياري 

 ارقراف ( 3.73)   حنه المعيقا  التت حتعلا دانرفمة  التعليما  دمتوس  حسادت (4.646) ارقراف معياري ( 3.85)دمتوس  حسادت 

  حانه المعيقاا  التات حتعلاا (4.058) ارقاراف معيااري ( 3.54)  حنه المعيقا  التات حتعلاا داالمعلا دمتوسا  حساادت (4.546)معياري 

  حاانه المعيقااا  التاات حتعلااا دانهاال  المجتمااا المقلاات دمتوساا  حسااادت (4.008)عياااري  ارقااراف م( 3.08)دالطالاا  دمتوساا  حسااادت 

 ارقاااراف معيااااري ( 3.04)  حااانه المعيقاااا  التااات حتعلاااا دالم اااااج المدرسااات دمتوسااا  حساااادت (4.634) ارقاااراف معيااااري ( 3.05)

المعيقاا  التات حتعلاا دالبيئاة المدرساية : درجاة متوساطة  فت حين جاء   فرى مجاال  معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج  د(4.723)

 (.4.565) ارقراف معياري ( 3.33)دمتوس  حسادت 

 ما المعيقات التي تتعلق بالطالب لتحقيق جودة التعليم العام؟( 1س

 .المعيقات المتعلقة بالطالب حسب األهمية(: 5)جدول

رقااااااااااااام 

 الفقرة

رتباااااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا 4.877 0.44 قلة فافعية الطال  رقو التعلا    4 4

 مرحفا 4.876 3.72 الوضا ال فست  الوجدارت السيئ   للطال   2 3

عدج حمشن الطالا  مان المعاارف  المااارا  الساادقة النزماة  3 0

 للتعلا

 مرحفا 4.808 3.74

 متوس  4.769 3.45 حدرت المستوى التعليمت لألدوين   فراف انسري   0 5

 متوس  4.863 2.85 ارخفاض قدرا  الطال  العقلية   5 2
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قلاة فافعياة )  يتبين  ن  علاى فقارا  المعيقاا  المتعلقاة دالطالا   ددرجاة مرحفعاة حمثال فات الفقاري التات حا م علاى (5)دال فر إلى جد ل  

الوضاا ال فسات  الوجاادارت )  حنهاا الفقااري التات حا م علااى (4.887) ارقااراف معيااري ( 0.44)دمتوسا  حساادت ( الطالا  رقاو الااتعلا 

عادج حمشان الطالا   مان المعاارف )    بيرات الفقري التت حا م علاى (4.876) ارقراف معياري ( 3.72)حسادت  دمتوس ( السيئ للطال 

  فت حين جاء   فرى الفقرا   ددرجة متوساطة (4.808) ارقراف معياري ( 3.74)دمتوس  حسادت (  الماارا  السادقة النزمة للتعلا

    بيارات الفقاري التات حا م (4.863) ارقراف معياري ( 2.85)دمتوس  حسادت ( قليةارخفاض قدرا  الطال  الع)الفقري التت ح م على 

 (.4.769) ارقراف معياري ( 3.45)دمتوس  حسادت ( حدرت المستوى التعليمت لألدوين   فراف انسري)على 

 ما المعيقات التي تتعلق بالمعلم لتحقيق جودة التعليم العام؟( 2س

 .بالمعلم حسب األهمية المعيقات المتعلقة(: 6)جدول

رقااااااااااااام 

 الفقرة

رتباااااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا جدا 4.546 0.34 ارخفاض فافعية المعلا  حماسه للعملية التعليمية  4 2

 مرحفا 4.702 3.75 استخداج المعلا نسالي   يرائا حدري  حقليدية ال ح اس  الطلبة  2 5

عدج استثمار المعلا لموجوفا   امشارا  المدرسة المتوفري  ث ااء  3 0

 حعلمه 

 مرحفا 4.777 3.64

 متوس  4.834 3.22 عدج حمشن المعلا من المقررا  التت يدرساا  0 4

 متوس  4.822 3.24 عدج حأهيل المعلمين  ث اء الخدمة دصوري كافية  5 6

 متوس  4.894 3.42 استخداج المعلا نسالي  ع يفة فت حعامله ما الطلبة  6 3

 

ارخفااض )  يتبين  ن  على فقرا  المعيقا  المتعلقاة داالمعلا  ددرجاة مرحفعاة جادات حمثال فات الفقاري التات حا م علاى (6)دال فر إلى جد ل 

  حنهاا  ددرجاة مرحفعاة الفقاري التات حا م (4.546) ارقراف معيااري ( 0.34)دمتوس  حسادت ( فافعية المعلا  حماسه للعملية التعليمية

  ثاا الفقاري (4.702) ارقراف معيااري ( 3.75)دمتوس  حسادت ( استخداج المعلا نسالي   يرائا حدري  حقليدية ال ح اس  الطلبة)على 

 ارقاراف معيااري ( 3.64)دمتوسا  حساادت ( لماهعدج اساتثمار المعلاا لموجاوفا   امشاراا  المدرساة المتاوفري  ث ااء حع)التت ح م على 

( اساتخداج المعلاا نساالي  ع يفاة فات حعاملاه ماا الطلباة)  فت حين جاء   فرى الفقرا   ددرجة متوساطة الفقاري التات حا م علاى (4.77)

 (.4.894) ارقراف معياري ( 3.42)دمتوس  حسادت 
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 جودة التعليم العام؟ما المعيقات التي تتعلق بالبيئة المدرسية لتحقيق ( 3س

 .المعيقات المتعلقة بالبيئة المدرسية حسب األهمية(: 7)جدول

رقاااااااام 

 الفقرة

رتبااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا 4.944 3.64 البيئة المدرسية غير جاذدة للطلبة  4 6

 مرحفا 4.780 3.54 عدج حوفر ميزارية كافية للمدرسة 2 4

 مرحفا 4.803 3.02 الخ ..مشتبة  مختبر : عدج حوفر مرافا حعليمية منئمة مثل 3 3

ممارسااة الع اان فاات المدرسااة سااواء ماان قباال المعلمااين ا   0 5

 الطلبة 

 متوس  4.966 3.34

.....( حمامااا   مراارديا  )عاادج حااوافر ساااحا   مرافااا  5 0

 كافية 

 متوس  4.757 3.42

 متوس  4.828 3.47 الد رية للمب ى المدرستعدج الصيارة  6 2

 

 من بنل استجادة  فراف عي ة الدراسة  يتبين  ن  على فقرا  المعيقا  المتعلقاة دالبيئاة المدرساية  ددرجاة مرحفعاة ( 7)دال فر إلى جد ل 

  حنهاا الفقاري (4.944) ارقاراف معيااري ( 3.64)دمتوسا  حساادت ( البيئة المدرسية غير جاذدة للطلباة)حمثل فت الفقري التت ح م على 

    بيرات الفقري التت حا م علاى (4.780) ارقراف معياري ( 3.54)دمتوس  حسادت ( عدج حوفر ميزارية كافية للمدرسة)التت ح م على 

فات حاين جااء    (4.803) ارقاراف معيااري ( 3.02)دمتوسا  حساادت ( الاخ...مشتباة  مختبار  : عدج حوفر مرافا حعليمية منئماة مثال)

 ارقااراف ( 3.47)دمتوساا  حسااادت ( عاادج الصاايارة الد ريااة للمب ااى المدرساات) فرااى الفقاارا   ددرجااة متوسااطة الفقااري التاات حاا م علااى 

 (.4.828)معياري 

 ما المعيقات التي تتعلق بالمنهاج المدرسي لتحقيق جودة التعليم العام؟( 1س

 .حسب األهمية المعيقات المتعلقة بالمنهاج المدرسي(: 8)جدول 

رقاااااااااااااام 

 الفقرة

رتبااااااااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا 4.740 3.62 .عدج منئمة الم اهف الدراسية لسوق العمل 4 0

 مرحفا 4.980 3.52 .كثري المقررا  الدراسية التت حعطى للطال  2 3

 مرحفا 4.980 3.02 .القدري على حل المرشن عدج قدري الم اهف على اكسا  الطن   3 4

 متوس  4.952 3.37 عدج التسلسل  التتادا فت يرح المقررا  الدراسية  0 5

 متوس  4.42 3.27 .عدج قدري الم اهف على اكسا  الطن  القدري على التفشير اإلدداعت 5 2

 متوس  4.44 3.47 عدج منئمة المقررا  للفر ق الفرفية دين الطلبة  6 6
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 مان بانل اساتجادة  فاراف عي اة الدراساة  يتباين  ن  علاى فقارا  المعيقاا  المتعلقاة دالم اااج المدرسات  ددرجاة ( 8)دال فر إلى جاد ل   

 ارقااراف معياااري ( 3.62)دمتوساا  حسااادت ( عاادج منئمااة الم اااهف الدراسااية لسااوق العماال)مرحفعااة حمثاال فاات الفقااري التاات حاا م علااى 

 ارقااراف معياااري ( 3.52)دمتوساا  حسااادت ( كثااري المقااررا  الدراسااية التاات حعطااى للطالاا )ت حاا م علااى حنهااا الفقااري التاا( 4.740)

( 3.02)دمتوسا  حساادت ( عدج قدري الم اهف على اكسا  الطان  القادري علاى حال المراشن )    بيرات الفقري التت ح م على (4.980)

عادج منئماة المقاررا  للفار ق )جاة متوساطة الفقاري التات حا م علاى   فات حاين جااء   فراى الفقارا   ددر(4.980) ارقراف معيااري 

 (.4.44) ارقراف معياري ( 3.47)دمتوس  حسادت ( الفرفية دين الطلبة

 ما المعيقات التي تتعلق باألنظمة والتعليمات لتحقيق جودة التعليم العام؟( 5س

 .المعيقات المتعلقة باألنظمة والتعليمات حسب األهمية(: 9)جدول

    

 من بنل اساتجادة  فاراف عي اة الدراساة  يتباين  ن  علاى فقارا  المعيقاا  المتعلقاة دانرفماة  التعليماا   ددرجاة ( 9)دال فر إلى جد ل  

( 0.22)دمتوسا  حساادت ( بلاو القاوارين التردوياة مان رفااج  اضاح  فعاال لتقفياز العااملين)مرحفعة جدات حمثل فت الفقاري التات حا م علاى 

رفاج ال جاح  الرسو   اإلكمال المطباا ال يقفاز الطلباة علاى )حنها  ددرجة مرحفعة الفقري التت ح م على ( 4.079)  ارقراف معياري

بلاو القااوارين التردوياة ماان رفاااج )  حنهاا الفقااري التاات حا م علااى (4.692) ارقاراف معياااري ( 3.92)دمتوسا  حسااادت ( الاتعلا  التعلاايا

عدج إشاراك الطلباة فات )  حنها الفقري التت ح م على (4.844) ارقراف معياري ( 3.94)حسادت دمتوس  (  اضح  فعال لتقفيز الطلبة

القاوارين  التعليماا  )    بيرات  الفقري التت حا م علاى (4.924) ارقراف معياري ( 3.65)دمتوس  حسادت (  ضا القوارين فت المدرسة

  فات حاين جااء   فراى الفقارا   ددرجاة (4.957) ارقاراف معيااري ( 3.02)دمتوسا  حساادت ( المطبقة على الطلبة قديماة  ال ح اساباا

 (.4.992) ارقراف معياري ( 3.34)دمتوس  حسادت ( عدج معرفة الطلبة دالقوارين  التعليما  المطبقة)متوسطة الفقري التت ح م على 

 

قاااااااام ر

 الفقرة

رتباااااااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا جدا 4.079 0.22 بلو القوارين التردوية من رفاج  اضح  فعال لتقفيز العاملين  4 5

رفاااج ال جاااح  الرسااو   االكمااال المطبااا ال يقفااز الطلبااة علااى  2 0

 التعلا  التعليا 

 مرحفا 4.693 3.92

 مرحفا 4.844 3.94 . بلو القوارين التردوية من رفاج  اضح  فعال لتقفيز الطلبة 3 6

 مرحفا 4.924 3.65 . عدج إشراك الطلبة فت  ضا القوارين فت المدرسة 0 3

 مرحفا 4.957 3.02 القوارين  التعليما  المطبقة على الطلبة قديمة  ال ح اسباا  5 4

 متوس  4.992 3.34 . عدج معرفة الطلبة دالقوارين  التعليما  المطبقة 6 2
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 ما المعيقات التي تتعلق باإلدارة المدرسية لتحقيق جودة التعليم العام؟( 6س

 .المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية حسب األهمية(: 11)لجدو

رقاااااااام 

 الفقرة

رتبااااااااااااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

ماادير  الماادارس غياار ماالهلين درااشل كاااف لقيااافي مدارساااا  4 4 

 دأسلو  عصري حديث

 مرحفا 4.679 0.44

 مرحفا 4.965 3.87 ميل مديري المدارس الى المركزية فت العمل  2 2

 مرحفا 4.794 3.87 .سيطري الرخصية اإلفارية على مديري المدارس 3 3

 مرحفا 4.686 3.87 .ضعن الرخصية القيافية لدى مديري المدارس 0 0

5 

 

عااادج قيااااج ماااديري المااادارس دمراااا ري العااااملين ع اااد احخااااذ  5

 .القرارا 

 مرحفا 4.833 3.65

 

 من بنل استجادة  فراف عي ة الدراسة  يتبين  ن  علاى فقارا  المعيقاا  التات حتعلاا اإلفاري المدرساية  ددرجاة ( 44)دال فر إلى جد ل   

دمتوسا  ( ماديري المادارس غيار مالهلين دراشل كااف لقياافي مدارسااا دأسالو  عصاري حاديث)مرحفعة حمثل فت الفقري التات حا م علاى 

دمتوساا  ( ميال ماديري المادارس الاى المركزياة فات العمال)  حنهاا الفقاري التات حا م علاى (4.679) ارقاراف معيااري ( 0.44)حساادت 

دمتوساا  ( ساايطري الرخصااية اإلفاريااة علااى  مااديري الماادارس)   الفقااري التاات حاا م علااى (4.965) ارقااراف معياااري ( 3.87)حسااادت 

دمتوسا  حساادت ( ضعن الرخصية القيافية لدى مديري المادارس)قري التت ح م على    الف(4.794) ارقراف معياري ( 3.87)حسادت 

( عدج قياج مديري المادارس دمراا ري العااملين ع اد احخااذ القارارا )    بيرات الفقري التت ح م على (4.686) ارقراف معياري ( 3.87)

 (.4.833) ارقراف معياري ( 3.65)دمتوس  حسادت 
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 قات التي تتعلق باألهل والمجتما المحلي لتحقيق جودة التعليم العام؟ما المعي( 7س

 .المعيقات المتعلقة باألهل والمجتما المحلي حسب األهمية(: 11)جدول

                    

المتعلقااة دانهاال  المجتمااا المقلاات  ماان باانل اسااتجادة  فااراف عي ااة الدراسااة  يتبااين  ن  علااى فقاارا  المعيقااا  ( 44)دااال فر إلااى جااد ل 

 ارقااراف معياااري ( 0.44)دمتوساا  حسااادت ( ضااعن حوا اال انهاال مااا المدرسااة) ددرجااة مرحفعااة حمثاال فاات الفقااري التاات حاا م علااى 

 ارقاراف معيااري ( 3.67)دمتوسا  حساادت ( ال فري السلبية للمدرسة من قبال المجتماا المقلات)  بيرات الفقري التت ح م على ( 4.780)

مساااهمة المجتمااا المقلاات قليلااة  مقااد في فاات د اااء )  فاات حااين جاااء   فرااى الفقاارا   ددرجااة متوسااطة الفقااري التاات حاا م علااى (4.42)

 (.4.42) ارقراف معياري ( 3.47)دمتوس  حسادت ( المدارس  حجايزها

 ما المقترحات الالزمة لتحقيق جودة التعليم العام؟( 8س

 .قيق جودة التعليم العام حسب األهميةالمقترحات الالزمة لتح(: 12)جدول

 النسبة المئوية التكرار ةالفقر الرقم

 %34 42 إرصاف المعلا مافيا  حققيا انمن الوظيفت له 4

 %34 42 التدري  الجيد للطلبة فت الجامعا  درشل ي اس  ما هو مطلو  فت المدارس 2

 %25 44 حقسين مستوى التعليا الجامعت 3

 االسالي   عدج حعقيدها دتجار  الد ل   حطبيقاا علي اا  اشاراك  حبسي  المقتوى 0

 جميا المعلمين فت  ضا اس  التعليا فت فلسطين

44 25% 

 %25 44 .رفا قيمة العلا من بنل حقدير جاد المعلمين  حقديا القوافز لاا 5

 العمل مان بانل  زاري التردياة  التعلايا لسان قاوارين  حعليماا  لتقويال المادارس 6

 إلى ديئا  آم ة  جاذدة للطلبة

44 25% 

 %24 8 الثبا  فت قرارا  الوزاري  التأرت فت احخاذها  االدتعاف عن العروائية 7

 %24 8إعافي د اء الم اهف  ارفمة المدارس على رم  ي اسا  التادري  فات القارن القاافي  8

رقااااااااااااام 

 الفقرة

رتبااااااة 

 الفقرة

 المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الدرجة

 مرحفا 4.780 0.44 . ضعن حوا ل انهل ما المدرسة 4 2

 مرحفا 4.42 3.67 . ال فري السلبية للمدرسة من قبل المجتما المقلت 2 4

 متوس  4.769 3.35 عدج قياج المدرسة دتقديا بدما  للمجتما المقلت  3 3

عااادج قيااااج المدرساااة دإشاااراك ملسساااا  المجتماااا المقلااات فااات  0 6

 قراراحاا

 متوس  4.888 3.32

 متوس  4.933 3.27 قلة حوا ل ملسسا  المجتما المقلت ما المدارس  5 5

مسااااهمة المجتماااا المقلااات قليلاااة  مقاااد في فااات د ااااء المااادارس  6 0

  حجايزها 

 متوس  4.42 3.47
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  العررين

 %24 8 رفا مستوى الرقادة  المتادعة 9

 %45 6 الوعت لدى الطلبة ليصبح التفشير ال اقد ددل القفي المقلدإعافي  ياغة  44

 %42.5 5 حدري   كثر للمدراء  المعلمين 44

الت اس  دين المقررا  الجامعياة  المتطلباا  المطلاو  حوافرهاا فات المعلاا ليشاون  42

 ع واره االدداع  التميز

0 44% 

 

إرصااف المعلاا مافياا : )  من بنل استجادة  فراف عي ة الدراسة  فقد جاء  المقترحا  حسا  انهمياة  كماا يلات( 42)دال فر إلى جد ل  

 حققيااا انماان الااوظيفت لااه  التاادري  الجيااد للطلبااة فاات الجامعااا  درااشل ي اساا  مااا هااو مطلااو  فاات الماادارس  حقسااين مسااتوى التعلاايا 

 انسالي   عدج حعقيدها دتجاار  الاد ل   حطبيقااا علي اا  اشاراك جمياا المعلماين فات  ضاا  سا  التعلايا فات  الجامعت  حبسي  المقتوى

  فلسطين  رفا قيمة العلا من بنل حقدير جاد المعلمين  حقديا القوافز لاا  العمل من بنل  زاري التردية  التعلايا لسان قاوارين  حعليماا

ذدااة للطلباة  الثبااا  فات قاارارا  الاوزاري  التااأرت فات احخاذهااا  االدتعااف عاان العراوائية  إعااافي د اااء لتقويال الماادارس إلاى ديئااا  آم اة  جا

الم اهف  ارفمة المدارس على رم  ي اس  التدري  فت القارن القاافي  العرارين  رفاا مساتوى الرقاداة  المتادعاة  إعاافي  اياغة الاوعت 

د  حاادري   كثاار للماادريين  المعلمااين  الت اساا  دااين المقااررا  الجامعيااة   المتطلبااا  لاادى الطلبااة ليصاابح التفشياار ال اقااد داادل القفااي المقلاا

 (.المطلو  حوافرها فت المعلا ليشون ع واره االدداع  التميز

فات  معيقاا  حققياا الجاوفي فات التعلايا ( α 0.05≥) ال حوجاد فار ق ذا  فاللاة إحصاائية ع اد مساتوى الداللاة  :اختبار فرضيات الدراسة

 لإلجاداة عان الفرضاية حاا اساتخراج المتوساطا  (. الج     الملهال العلمات: )المدارس القشومية من  جاة رفر المعلمين  فا متتيري

 (:40-43)   ابتبار حقليل التباين انحافي   يبين ذل  الجد لين " "القسادية  االرقرافا  المعيارية   ابتبار 

 :حسب متغير الجنس-

 .تبعاً لمتغير الجنس للفروق في معيقات تحقيق الجودة في التعليم العام" ت"نتائج اختبار (: 13)جدول

االنحاااااااااااااااااااااااراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 المعياري

درجاااااااااااااااااااات 

 الحرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

  1.115 23 1.362 3.51 21 ذكر

1.917 
 15 1.515 3.52 16 أنثى

  

فات  ( α≤  0.05)يتضح  ن رتائف الدراسة  ظار  عدج  جاوف فار ق ذا  فاللاة إحصاائية ع اد مساتوى الداللاة ( 43)دال فر إلى جد ل   

حعزى لمتتير الج    حيث كارت الداللاة من  جاة رفر المررفين التردويين  معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج فت ظل جائقة كور را

 يعزى ذلا  إلاى  ن المرارف الترداوي يلما  المعيقاا  مان بانل عملاه  متادعتاه للمعلماين .  هت غير فالة إحصائيات  0.05 <اإلحصائية 

 . الم اهف المدرسية  زياراحه الد رية للمدارس دتض ال فر عن ج سه
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 :حسب متغير المؤهل العلمي-

 .المؤهل العلمي: الجودة في التعليم العام تبعا لمتغيراختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معيقات تحقيق (: 11)جدول

  
  
  
  
  
 

ام
لع
 ا
يم
عل
لت
 ا
ي
 ف
دة
و
ج
ال
ق 
قي
ح
 ت
ت
قا
عي
م

 

المؤهااااااال 

 العلمي

المتوسااااااااط  العدد

 الحسابي

االنحاااااااراف 

 المعياري

مصاااادر 

 التباين

مجمااااااو  

 المربعات

درجااات 

 الحرية

متوسااااااط 

 المربعات

قيماااااااااااااااااة ف 

 المحسوبة

الداللاااااااااااااة 

 اإلحصائية

  
س
و
ري
و
ال
بك

 

 
ن
و
 د
ما
ف

 

21 3.13 1.32   
ت
عا
و
جم
لم
 ا
ن
بي

 

1.617 2 1.313  

 

1.791 

 

 

1.181 

ير
ست
ج
ما

 

17 3.68 1.72 

  
ت
عا
و
جم
لم
 ا
ل
خ
دا

 

6.258 37 1.169 

  
اه
ور
كت
د

 

2 3.11 1.551 

 
 
و
جم
لم
ا

 

11 3.55 1.119 6.865 39 

 

فات  ( α≤  0.05)يتضح  ن رتاائف الدراساة  ظاار  عادج  جاوف فار ق ذا  فاللاة إحصاائية ع اد مساتوى الداللاة ( 40)دال فر إلى جد ل 

حعازى لمتتيار الملهال العلمات  حياث  معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج من  جاة رفر المررفين التردويين فت مديرياة ج او  الخليال

 هت غير فالة إحصائيات   يعزى ذل  إلى  ن المررف التردوي يلم  المعيقاا  مان بانل عملاه  0.05< اإلحصائية كارت مستوى الداللة 

 . متادعته للمعلمين  الم اهف المدرسية  زياراحه الد رية للمدارس دتض ال فر عن ملهله العلمت

 :نتائج الدراسة

 :التاليةفت ضوء حقليل البيارا  حو لت الدراسة إلى ال تائف 

المعيقاا  : )معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج جااء  مرحفعاة دراشل عااج   جااء   علاى المجااال   ددرجاة مرحفعاة  علاى الترحيا -

 يقااا المتعلقااة داااإلفاري المدرسااية  المعيقااا  المتعلقااة دانرفمااة  التعليمااا   المعيقااا  المتعلقااة دااالمعلا  المعيقااا  المتعلقااة دالطالاا   المع

 (.المتعلقة دانهل  المجتما المقلت  المعيقا  المتعلقة دالم ااج المدرست  المعيقا  المتعلقة دالبيئة المدرسية

  حنهاا الفقاري التات حا م (قلة فافعية الطال  رقو التعلا) على المعيقا  المتعلقة دالطال   ددرجة مرحفعة حمثل فت الفقري التت ح م على -

عادج حمشان الطالا   مان المعاارف  المااارا   الساادقة )    بيرات الفقري التات حا م علاى (الوضا ال فست  الوجدارت السيئ  للطال )على 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 19 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

    بيرات الفقاري التات (ارخفاض قدرا  الطال  العقلية)  دي ما جاء   فرى المعيقا   ددرجة متوسطة الفقري التت ح م على (للتعلاالنزمة 

 (. حدرت المستوى التعليمت لألدوين   فراف انسري)ح م على 

  (رخفااض فافعياة المعلاا  حماساه للعملياة التعليمياةا) على المعيقا  المتعلقة دالمعلا  ددرجة مرحفعة جدات حمثل فت الفقري التت ح م على -

  ثا الفقري التت ح م علاى (استخداج المعلا نسالي   يرائا حدري  حقليدية ال ح اس  الطلبة)حنها  ددرجة مرحفعة الفقري التت ح م على 

راى المعيقاا   ددرجاة متوساطة الفقاري التات   فات حاين جااء   ف(عدج استثمار المعلا لموجوفا   امشارا  المدرسة المتوفري  ث ااء حعلماه)

 (.استخداج المعلا نسالي  ع يفة فت حعامله ما الطلبة)ح م على 

  حنهاا (البيئاة المدرساية غيار جاذداة للطلباة) على المعيقا  المتعلقة دالبيئة المدرساية  ددرجاة مرحفعاة حمثال فات الفقاري التات حا م علاى -

  دي ماا جااء  (عدج حوفر مرافا حعليمية منئماة)    بيرات الفقري التت ح م على (ارية كافية للمدرسةعدج حوفر ميز)الفقري التت ح م على 

 (.عدج الصيارة الد رية للمب ى المدرست) فرى المعيقا   ددرجة متوسطة الفقري التت ح م على 

  (عدج منئمة الم اهف الدراسية لساوق العمال)م على  على المعيقا  المتعلقة دالم ااج المدرست  ددرجة مرحفعة حمثل فت الفقري التت ح -

عادج قادري الم ااهف علاى )    بيارات الفقاري التات حا م علاى (كثاري المقاررا  الدراساية التات حعطاى للطالا )حنهاا الفقاري التات حا م علاى 

عادج منئماة المقاررا  )حا م علاى   دي ما جاء   فرى المعيقا   ددرجة متوسطة الفقري التت (اكسا  الطن  القدري على حل المرشن 

 (.للفر ق الفرفية دين الطلبة

بلاو القاوارين التردوياة مان رفاااج ) علاى المعيقاا  المتعلقاة دانرفماة  التعليماا   ددرجاة مرحفعاة جادات حمثال فات الفقاري التات حا م علاى  -

ل جااح  الرساو   االكماال المطباا ال يقفاز الطلباة رفااج ا)  حنها  ددرجة مرحفعة الفقري التات حا م علاى ( اضح  فعال لتقفيز العاملين

  حنهاا الفقاري التات حا م (بلو القوارين التردوية من رفاج  اضح  فعاال لتقفياز الطلباة)  حنها الفقري التت ح م على (على التعلا  التعليا

قوارين  التعليما  المطبقة علاى الطلباة قديماة ال)    بيرات  الفقري التت ح م على (عدج إشراك الطلبة فت  ضا القوارين فت المدرسة)على 

 .(عدج معرفة الطلبة دالقوارين  التعليما  المطبقة)  دي ما جاء   فرى المعيقا   ددرجة متوسطة الفقري التت ح م على ( ال ح اسباا

المادارس غيار مالهلين دراشل كااف  ماديري) على المعيقا  المتعلقة داإلفاري المدرسية  ددرجة مرحفعة حمثل فت الفقري التت حا م علاى  -

   الفقري التت ح م (ميل مديري المدارس الى المركزية فت العمل)  حنها الفقري التت ح م على (لقيافي مدارساا دأسلو  عصري حديث

  (سضاعن الرخصاية القيافياة لادى ماديري المادار)   الفقاري التات حا م علاى (سيطري الرخصاية اإلفارياة علاى ماديري المادارس)على 

 (.عدج قياج مديري المدارس دمرا ري العاملين ع د احخاذ القرارا )  بيرات الفقري التت ح م على 
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  (ضعن حوا ل انهال ماا المدرساة) على المعيقا  المتعلقة دانهل  المجتما المقلت  ددرجة مرحفعة حمثل فت الفقري التت ح م على  -

  فت حين جاء   فرى المعيقاا   ددرجاة متوساطة الفقاري (ة للمدرسة من قبل المجتما المقلتال فري السلبي)  بيرات الفقري التت ح م على 

 (.مساهمة المجتما المقلت قليلة  مقد في فت د اء المدارس  حجايزها)التت ح م على 

فت معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج  (α≤  0.05) ظار  رتائف الدراسة عدج  جوف فر ق ذا  فاللة إحصائية ع د مستوى الداللة  -

 . حعزى لمتتيري الج    الملهل العلمتمن  جاة رفر المررفين التردويين  فت ظل جائقة كور را

 :الخالصة

وفي حبين من بنل حقليل البيارا   ن معيقا  حققيا الجوفي فت التعليا العاج كارت مرحفعة درشل عاج   جاء  مجاال  معيقاا  حققياا الجا 

المعيقا  التت حتعلا داإلفاري المدرسية  المعيقا  التت حتعلاا دانرفماة  التعليماا   المعيقاا  التات حتعلاا : )فت التعليا العاج  على الترحي 

المعيقاا  دالمعلا  المعيقا  التت حتعلا دالطال   المعيقا  التت حتعلا دانهل  المجتما المقلت  المعيقاا  التات حتعلاا دالم اااج المدرسات  

 : فيما يلت بن ة لمعيقا  حققيا الجوفي فت كل مجاال  من مجاال  الدراسة (.التت حتعلا دالبيئة المدرسية

حبين  ن فافعية الطالا  رقاو الاتعلا قليلاة    ن الوضاا ال فسات  الوجادارت للطالا  ساتء   كاذل  عادج حمشان  :المعيقات المتعلقة بالطالب-

 .  السادقة النزمة للتعلاالطال  من المعارف  الماارا

 اساتخداج المعلاا نساالي   يرائاا حادري  حقليدياة ال   ارخفاض فافعياة المعلاا  حماساه للعملياة التعليمياة حبين: المعيقات المتعلقة بالمعلم

 .   عدج استثمار المعلا لموجوفا   امشارا  المدرسة المتوفري  ث اء حعلمهح اس  الطلبة

   كاذل  عادج حاوفر  عدج حاوفر ميزارياة كافياة للمدرساة   ن البيئة المدرسية غير جاذدة للطلبةحبين : لبيئة المدرسيةالمعيقات المتعلقة با-

 .مرافا حعليمية منئمة

حبين عدج منئمة الم اهف الدراسية لسوق العمل   كثري المقررا  الدراسية التات حعطاى للطالا    :المعيقات المتعلقة بالمنهاج المدرسي-

 .قدري الم اهف على اكسا  الطن  القدري على حل المرشن  عدج 

حبااين بلااو القااوارين التردويااة ماان رفاااج  اضااح  فعااال لتقفيااز العاااملين  كمااا  ن رفاااج ال جاااح  :المعيقااات المتعلقااة باألنظمااة والتعليمااات-

 التردوية مان رفااج  اضاح  فعاال لتقفياز الطلباة   ال الرسو   االكمال المطبا ال يقفز الطلبة على التعلا  التعليا   كذل  بلو القوارين 

 .القوارين  التعليما  المطبقة على الطلبة قديمة  ال ح اسباا   كما  نإشراك الطلبة فت  ضا القوارين فت المدرسة
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صري حديث   كذل   ن مديري المدارس غير ملهلين درشل كاف لقيافي مدارساا دأسلو  ع حبين :المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية-

سيطري الرخصية اإلفارية على مديري المدارس   ضعن الرخصية القيافية لدى مديري ميل مديري المدارس الى المركزية فت العمل   

 .المدارس  كما حبين عدج قياج مديري المدارس دمرا ري العاملين ع د احخاذ القرارا 

ال فاري السالبية للمدرساة مان قبال المجتماا    جاوف ضعن حوا ل انهل ما المدرساة حبين: المعيقات المتعلقة باألهل والمجتما المحلي-

 .المقلت

فت معيقا  حققيا الجوفي فت التعلايا  ( α≤  0.05)كما  ظار  رتائف الدراسة عدج  جوف فر ق ذا  فاللة إحصائية ع د مستوى الداللة  -

 . حعزى لمتتيري الج    الملهل العلمتدويين من  جاة رفر المررفين التر العاج فت ظل جائقة كور را

 :التوصيات

 :فت ضوء رتائف الدراسة   هدافاا يو ت الباحث دما يلت 

زيافي فافعية الطال  رقو التعلا من بانل حاوفير القاوافز المع وياة  العي اة للطلباة  حعزياز الوضاا ال فسات ) :توصيات بخصوص الطالب-

 (. الوجدارت للطال    قل  حعزيز المعارف  الماارا  لدى الطال 

لمافياة  المع وياة  كااذل  فافعياة المعلااا  زياافي حماساه للعملياة التعليمياة مان باانل حاوفير القاوافز ا زياافي): توصايات بخصاوص المعلام-

حث المعلماين علاى اساتثمار موجاوفا   امشاراا   حقسين ر احباا  حث المعلمين الستخداج  سالي   يرائا حدري  حديثة ح اس  الطلبة 

 (.المدرسة المتوفري  ث اء قياج دالتدري 

 ذل  من بانل حاوفير المتطلباا  الضار رية   البيئة المدرسية دقيث حصبح جاذدة للطلبة حقسين): توصيات بخصوص البيئة المدرسية-

 .العمل على حوفير مرافا حعليمية منئمة  النزمة  حوفير ميزاريا  كافية للمدرسة 

 ياغة م اهف مدرسية منئمة لسوق العمل  العمل على حقليم المقررا  الدراسية التت حعطى ) :توصيات بخصوص المنهاج المدرسي-

 (.حوفر قدري الطن  على حل المرشن  للطال   اقتصارها على المقررا  المامة  الضر رية   ياغة م اهف فراسية

حتضمن رفااج  اضاح  فعاال لتقفياز العااملين  الطلباة   إعافي  ياغة القوارين التردوية  دقيث) :توصيات بخصوص األنظمة والتعليمات-

إشاراك الطلباة فات  ضاا القاوارين فات  إعافي  ياغة رفاج ال جااح  الرساو   االكماال المطباا  دقياث يقفاز الطلباة علاى الاتعلا  التعلايا 

 (.بةدقيث حنئا احتياجا  الطل القوارين  التعليما  المطبقة على الطلبة درشل مستمر حقديث المدرسة 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 11 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  
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حعزيز  ح مية الرخصاية القيافياة لادى ماديري المادارس  قيااج ماديري المادارس دمراا ري العااملين ع اد  المدارس عن المركزية فت العمل 

 (.احخاذ القرارا 

ال فاري اإليجادياة للمدرساة مان قبال المجتماا  حعزياز حوا ال انهال ماا المدرساة  حعزياز: )بخصوص األهل والمجتما المحلي توصيات-

 (.المقلت

 :توصيات عامة

 .إرصاف المعلا مافيا  حققيا انمن الوظيفت له. 4

 .التدري  الجيد للطلبة فت الجامعا  درشل ي اس  ما هو مطلو  فت المدارس. 2

 .مستوى التعليا الجامعتحقسين . 3

 .حبسي  المقتوى  االسالي   عدج حعقيدها دتجار  الد ل   حطبيقاا علي ا  اشراك جميا المعلمين فت  ضا اس  التعليا. 0

 .رفا قيمة العلا من بنل حقدير جاد المعلمين  حقديا القوافز لاا. 5

 .  لتقويل المدارس إلى ديئا  آم ة  جاذدة للطلبةالعمل من بنل  زاري التردية  التعليا لسن قوارين  حعليما. 6

 .الثبا  فت قرارا  الوزاري  التأرت فت احخاذها  االدتعاف عن العروائية. 7

 .إعافي د اء الم اهف  ارفمة المدارس على رم  ي اس  التدري  فت القرن القافي  العررين. 8

 .رفا مستوى الرقادة  المتادعة. 9

 .لدى الطلبة ليصبح التفشير ال اقد ددل القفي المقلد إعافي  ياغة الوعت. 44

حدري   كثر للمدريين  المعلمين  الت اسا  داين المقاررا  الجامعياة  المتطلباا  المطلاو  حوافرهاا فات المعلاا ليشاون ع واراه االداداع . 44
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ABSTRACT 

 

This study aims to measure the impact of periodic change of the external auditor on the credibility of 

financial reports in Sudanese banks. The target population of the study were the employees in Sudanese 

banks in Khartoum State. The study used descriptive analytical approach where the questionnaire is used 

as a tool for data collection. 200 questionnaires were administered to the targeted sample, and 172 were 

completed and returned with a recovery rate of 86%. However, by using linear regression for analysis, 

the result found that there is a significant effect of the periodic change of the external auditor on the 

credibility of financial reports of the Sudanese banks, the results revealed that there is a need for moral 

obligations, integrity, and honesty in issuing high-quality of financial reports to gain trust among users. 

Keywords: Periodic Change of the External Auditor, Credibility, Financial Reports, Commitment, 

Sudanese Banks. 
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 الملخص

 

قياا  أرار التيييار الادوري للمراجاا ال اارجي علاى مااداقية التماارير المالياة بالمااار، الساودانيةد ولتحميا  أهادا،  ىهدفت الدراسة إل

اعتماد  علاى الما ال الو الي التحليلاي وكانات االساتبانة أدا  والتاي  الدراسةد تم دراسة العاملين بالماار، السودانية بوالياة ال رواومد

استبانة ب سبة استرداد بليت ( 270) استبانة للمستادفين وتم استرداد( 022)عشوائية بسيطة ووزعت عدد رئيسية لجما البيانا  من عي ة 

وتام التو اال إلاى أناا  يوجااد أرار مع ااوي للتيييار الاادوري للمراجااا ال اارجي علااى ماااداقية . مان الاانم نمااالن االنحاادار ال طااي%( 68)

الاادوري للمراجااا واللااز ل لتاازام بمواعااد  دان وساالو  ما ااة  ضاارور  التييياار أو اات الدراسااة .التمااارير الماليااة بالماااار، السااودانية

 .النقي للبماء على رمة مست دمي التمارير الماليةسلو  األلالمراجعة واإللتزام با

 .التييير الدوري للمراجا ال ارجيد ماداقيةد التمارير الماليةد اإللتزامد الماار، السودانية :الكلمات المفتاحية
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 اإلطار العام للدراسة: المحور األول

 :المقدمة: أولا 

سااتمنم المراجااا اماان الجاااا  الم لمااة لما ااة المراجعااة قااد يكااوب لاادياا ق اعااة باامب التييياار الاادوري للمااراجعين ي اامن  الكثياار

الكثيار مان الدراساا  أربتات أب قاار فتار  التعامال علاى الار م مان أنا  قاد يادعم اساتمنم  إال أب. وبالتالي زياد  ماداقية التماارير المالياة

بل إب البعض يرى أب قار فتار  التعامال قاد . المراجا إال أن  تطبي  لم ح ى التعلم قد يؤدي إلى اإلضرار بجود  ماداقية التمارير المالية

لعميل ل حتلاظ ب  ألواوم فتار  ممك اة لتعاويض التكااليا العالياة التاي يتحملااا ي ر باستمنم المراجا بسبب أب المراجا يحاوم إرضاء ا

 .المكتب في الس وا  األولى من عنقة المراجعة

بما أب المراجعة ال ارجياة وسايلة اتااام إضاافية للمعلوماا  المالياة والمحاسابية فااي تسااعد مسات دمي المعلوماا  فاي تر ايد 

ارير المالية تؤدي إلى تحمي  دور جوهري في المجتما بكلاء  وفعالية وال يتحم  اللز إال من النم التيييار قراراتام ولذا فإب ماداقية التم

 .الدوري للمراجا

 :مشكلة الدراسة: ثانياا 

التي بي ت أب فكر  اإللزام بت اون المراجعين دائماً ما كاب يتم بحثاا ع دما تحدث أزمة [ 2].باستمراء عدد من الدراسا  كدراسة

إلاى أب [ 0].فيماا تو الت دراساة. كبرى إلحدى الشركا  يترتب علياا تدني قيمة أساماا لدرجة قاد تتن اى معااا حماوم المسااهمين بااا

وبعاد . اإلنااء المبكر لعملية المراجعة ال ارجية نتيجة ضيوو موازنة الوقت يؤدي إلاى ت لايض جاود  األداء الما اي للمراجعاة ال ارجياة

السابمة الحظ الباحث عدم وجود دراسا  ت اولت العنقة بين التييير الدوري للمراجعة ال ارجية وماداقية التماارير استعراض الدراسا  

فمان ناحياة كلماا والات هاذ  : المالية الم شور د وإب ووم فتر  التعامل بين المراجا وعمنئ  لاا تمريراب مت اق ااب علاى عملياة المراجعاة

مما ي ل  دافعاً لادى اإلدار  لتج اب عملياا  الياش ( تمرير م ح ى التعلم)لى كشا اليش واألالطاء تابح أكبر اللتر  فإب ممدر  المراجا ع

ومن ناحية أالارى فاإب واوم هاذ  اللتار  قاد ياؤدي إلاى اللا  . والتنعب؛ نلرا ألناا تدر  أب المراجا قادر على اكتشا، اليش والتنعب

  مماا يجعال المراجاا أكثار تسااهن وبالتاالي ي لا  دافعاا لادى اإلدار  علاى الياش والتنعاب عنقة تعااوب أو  اداقة باين المراجاا واإلدار

 :مما يؤرر اللز على جود  ماداقية التمارير الماليةد علي  يمكن  يا ة مشكلة الدراسة في السؤام التالي( تمرير فمد االستمنم)

 ر المالية بالمصارف السودانية؟هل يؤثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي في مصداقية التقاري
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 :أهداف الدراسة: ثالثاا 

 :تاد، الدراسة إلى

 .التعر، على التييير الدوري للمراجا ال ارجي وماداقية التمارير المالية -2

 .قيا  أرر التييير الدوري للمراجا ال ارجي على ماداقية التمارير المالية بالماار، السودانية -0

 :الدراسةأهمية : رابعاا 

 :يمكن توضيح أهمية الدراسة على ال حو التالي

 :األهمية العلمية/ 1

األهمية العلمية للدراسة تتمثل في تسالي  ال اوء علاى التيييار الادوري للمراجاا ال اارجي مماا ياؤدي إلاى زيااد  مااداقية التماارير  -

 .المالية الم شور 

عملياة التييياار الاادوري للمراجاا ال ااارجي تعااد ماان األماور المامااة والتااي مازالات تحلااى بمهميااة الا ااة فاي دعاام المراجعااة نلااراً  -

 . لنرتباو الوري  بين تييير المراجا ال ارجي الدوري وماداقية التمارير المالية

 :األهمية العملية

نم تطبي  ال تائل التي تسلر ع اا الدراسة والتاي يمكان أب تساام فاي تتمثل في مساعد  مت ذي المرار بالماار، السودانية من ال -

 .زياد  مستوى الثمة في التمارير المالية بتلز الماار،

 .أهمية التييير الدوري للمراجا ال ارجي في تحسين ماداقية التمارير المالية بالماار، السودانية -

 نموذج الدراسة والفرضيات: خامساا 

سة تم اإلونع على العديد من الدراسا  والبحوث السابمة المتعلمة بموضوع الدراسة ومن رم ربطااا بمتييارا  وب ااء لتحمي  أهدا، الدرا

 :نموالن الدراسة الواضح في الشكل أدنا 

 

 

 

 9112إعداد الباحثين، : المصدر

 الدراسةنموذج : (1)شكل

 

 مصداقية التقارير المالية التغيير الدوري للمراجع الخارجي
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 فرضيات الدراسة :سادساا 

يؤثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي في مصداقية "من النم نموالن الدراسة يتم است تان اللرضية الرئيسية والتي ت ص على أب 

 ".التقارير المالية بالمصارف السودانية

 حدود الدراسة: سابعاا 

 والية ال رووم: الحد المكاني/ 2

 م0222لعام ا: الحد الزماني/ 0

 الماار، السودانية : الحد المؤسساتي/ 3

 الدراسات السابقة: ثامناا 

استعرضاا الباحثوب التي يوجد عدد من الدراسا  السابمة التي ت اولت التييير الدوري للمراجا ال ارجي وماداقية التمارير الماليةد و

 :فيما يلي

رر  فاي تيييار المراجاا ال اارجيد وأهميتااا بال سابة إلاى كال مان إدار  الشاركة هدفت الدراسة إلى الكشا عان العوامال الماؤ[: 3]دراسة 

تو لت الدراسة إلى أب ه الز  عور قوي لدى المراجعين ال ارجيين في العرام بمب معلم حاال  تيييرهم وعازلام . والمراجا ال ارجي

 .  لي ع ااتعزى بسبب التزامام بالمواعد والسلو  الما ي للمراجعةد وعدم قبولام الت

تكمن أهمية . هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤرر  في تييير المراجا ال ارجي في الشركا  المساهمة السعودية[: 4]دراسة 

تو لت الدراسة إلى أهمية . الدراسة في إنشاء لجاب مراجعة في الشركا  المساهمة تتولي عملية االتيار وتييير المراجا ال ارجي

الل ية وتمدماا في الترتيب من حيث األهمية على العوامل  ير الل ية لدي عي تي الدراسةد ومن هذ  العوامل الل ية اتباع المكتب العوامل 

ت  السابمة في أعمام المراجعةد والتمهيل العلمي والما ي لكل من  ريز المعايير المراجعة المتعار، عليااد وسمعة المكتب والبر

 . ومديرو مكتب المراجعة

هاادفت الدراسااة إلااى التعار، علااى أهاام العواماال التااي تاؤدي إلااى تييياار المراجااا ال اارجي فااي  ااركا  المساااهمة المطريااةد [: 5]دراسةة 

تو لت الدراسة إلى أب أبارز العوامال المرتبطاة بالم شام  محال المراجعاة التاي تاؤرر علاى تيييار مراجاا الحساابا  تتمثال فاي عادم رضاا 

  أداء المراجا ور بة الشركة في است دام مكاتب الا  سمعة و اار  عالياة فاي الما اة ومطالباة الشاركة المراجاا اإلدار  الحالية عن جود

 . بال رون عن نطام العملية التدقيمية التي تم اإلتلام علياا
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ياة المراجعاة فاي المملكاة هدفت الدراسة إلى دراسة العنقة بين ووم فتر  التعامل بين المراجا وعميلة من جاةد وجود  عمل[: 6]دراسة 

تو لت الدراسة إلى عدم وجود عنقة بين جود  عملياة المراجعاة وواوم فتار  التعامال باين المراجاا .. العربية السعودية من جاة أالرى 

 . والشركة

هدفت الدراسة إلى بيااب أرار التيييار الادوري لمراجاا الحساابا  ال اارجي علاى جاود  الماوائم المالياة التاي ت  اا للمراجعاة [: 7]دراسة 

تو لت الدراسة إلى أب موضوع أرار التيييار الادوري للمراجاا ال اارجي علاى جاود  . بشكل عام  وفي الماار، السعودية بشكل الاص

وواقعااي فااي مجااام المحاسابة والمراجعااة ويمثاال تحاادياً لما ااة المحاساابة والمراجعااة بشااكل عااام الماوائم الماليااة هااو موضااوع حيااوي ومااام 

 . وبالمملكة العربية السعودية بشكل الاص

هدفت الدراسة إلى تحدياد مساؤولية المراجاا وانعكاسااا علاى رماة المسات دمين للماوائم المالياة والحاد مان م ااور المراجعاةد [: 8]دراسة 

ة في أب مسؤولية المراجا تعد من األمور المامة التي مازام تحلى بمهمية الا ة في علم المراجعةد تو لت الدراسة تكمن أهمية الدراس

 .إلى أب المسؤولية المانونية للمراجا ال ارجي الل ت من م اور المراجعة وزاد  من رمة التمارير المالية الم شور 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

السابمة موضوعا  متعلمة بالتييير الدوري للمراجا ال ارجي وماداقية التمارير المالياة ومان الانم العارض ت اولت الدراسا  

 : الموجز لاا واستمراء نتائجاا تبين اآلتي

 :أوجه الشبه تتمثل في

 .إب ت ليذ عملية التييير الدوري تؤدي إلى زياد  كلاء  المراجا ال ارجي/ 2

 .ا ال ارجي يؤرر في تحمي  جود  التمارير الماليةإب التييير الدوري للمراج/ 0

 :أوجه اإلختالف تتمثل في

تميز  هذ  الدراسة في أناا ت اولت أرر التييير الدوري للمراجا ال ارجي على مااداقية التماارير المالياة حياث ال توجاد دراساة ساابمة / 2

 .ت اولت هذا الموضوع وقيا  أرر  على ماداقية التمارير المالية

 .إب هذ  الدراسة تعتبر أوم دراسة ت اولت هذا الموضوع بالتطبي  على الماار، السودانية في حدود علم الباحثين/ 0

 :الفائدة من الدراسات السابقة تتمثل في

 .يمكن االستلاد  من الدراسا  السابمة ع د بداية الدراسة للام اللاهر  موضوع البحث/ 2

 .ثر ماادر المعلوما  إرراء للمعرفةتعتبر الدراسا  السابمة من أك/ 0
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 :المحور الثاني اإلطار النظري للدراسة

يماااد بتييياار المراجااا ال ااارجي إت اااال الجمعيااة العموميااة للشااركة قاارارا بإنااااء العنقااة مااا : التغييةةر الةةدوري للمراجةةع الخةةارجي: أولا 

 م ماان قياماا  بواجباتاا  الما يااة علااى الوجاا  السااليم وتااوافر جميااا المراجااا الحاااليد واالتيارهااا مراجعاااً  الاار للتعاقااد معاا د واللااز علااى الاار

كما عر، أي اَ بمن  عبار  عن بمائ  لمد  قااوى مادقماً لحساابا   اركة [ 2.]الشروو التي تؤهل  لمزاولة الما ة والتزام  بشروو التعاقد

يكاوب إلزاميااً او االتياريااً إال أب الادوراب اإللزاماي يكاوب  ماد وبعدها تلتزم الشركة بتييير  كل فتر  زم ية معي ةد ودوراب المدق  يمكن أب

. كل فتر  محدد  ب مس س وا   الباًد أماا الادوراب الطاوعي يكاوب علاى أساا  قارار مان مجلاس اإلدار  و يار محادد بلتار  زم ياة معي اة

[22.] 

نايارهاد ويرجا اللز إلى ان لاض في جود  نسبة للشل بعض الشركا  العامة المساهمة وا: أهداف التغيير الدوري للمراجع الخارجي

الموائم الماليةد والذي قد يمتي من ان لاض جود  عملية المراجعة ال ارجية في الكشا عن التحريلا  الجوهرية في الموائم المالية في 

م وضا العديد من ال واب  الشركا د لذلز تم إ دار قرار التييير واللز لتحمي  عد  أهدا، م اا تحسين جود  الموائم المالية من الن

 [22.]التي تتعل  مبا ر  بتعزيز دور المراجا ال ارجي

 :[20]تتمثل أهدا، التييير الدوري للمراجا في اآلتي

 .زياد  جود  أداء مكاتب المراجعةد رفا سمعة و ار  مكاتب المراجعة .2

 .المراجعةرفا المؤهن  العلمية وتعزيز الكلاء  وال بر  لدى العاملين في مكاتب  .0

 [23.]الحد من سيطر   ركة المراجعة الكبرى على سوم المراجعة .3

 [24.]تعزيز موضوعية واستمنم المراجا ال ارجي مما يزيد من جود  تمرير المراجا ال ارجي .4

التمكد من عدم نشوء عنقة   اية بين المراجا ال ارجي وأع اء مجلس اإلدار  على حسب مالحة المساهمين  .5

 [25.]والجماور

معالجة األرر السلبي على استمنم وموضوعية المراجا ال اتل من ووم أمد عنقت  التعاقدية ما عميل د فشركا  المراجعة في  .8

 [.28]حاجة عن الت لي عن عمنئاا بعد فتر  معي ة ألجل تعزيز استمنلاا وموضوعيتاا

 [27.]من حار  في مراجعة  ركا  محدد زياد  معرفة المراجا الما ية لت مل  بين عمنء مراجعة كثر بدالً  .7

تعتبر ماداقية الموائم المالية إحدى ال اائص األساسية للموائم المالية وأي اً هي أحد معايير اإلعترا، : مصداقية التقارير المالية: ثانياا 

اتباعااا لجعال المعلوماا  المحاسابية وتع ي الماداقية تلز اإلجراءا  الواجب [ 26.]والميا  حسب تعريا لج ة معايير المحاسبة الدولية

وتتعلا  الا اية الماااداقية [ 22.]الا  مااداقية مان قبال أ احان المااالح بشاكل عاام ومت ااذي المارار بشاكل الااص وإق ااعام ب جاحااا
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وعية أو وارم تعاد إنعكاسااً واضاحاً لندلاة الموضا( الوروم بالمعلوما )بممانة المعلوما  وإمكانية االعتماد عليااد وأب درجة الماداقية 

ماناة الميا  السليمة التي ب يت علياا تلز المعلوما د ويكوب الب د موروقاً ب  والو ماداقية عالية إالا كانت المعلوما  المتعلمة ب  تعارض بم

فاام لادى والالية من األالطااء الجوهرياة ومحاياد  أو الالياة مان التحيازد مماا تام الكار   نلااً يرياد المساتثمر معلوماا  مالياة ومحاسابية الا  

مستعمل هذ  المعلوما د وتعكس الجانب الحميمي والاادم للوحد  اإلقتاادية المراد اإلستثمار فياااد وتكاوب هاذ  المعلوماا  الا  درجاة 

ب عالية من الماداقية للمساعد  في تر يد المرارا  اإلستثمارية أو اآلراء البحثية كل حسب ولب د وتشير مااداقية التماارير المالياة إلاى أ

 .المعلوما  ت لو من ال طم الجوهري

 الدراسة الميدانية: المحور الثالث

اعتماد  الدراساة علاى الما ال الو الي التحليلاي الااذي تام مان النلا  و اا اللااهر  موضاوع الدراساة وجمااا : منهجيةة الدراسةة: أولا 

 .0222رار التي تحدراا حيث تيطي هذ  الدراسة العام البيانا  ع اا وتحليلاا لبياب العنقة بين مكوناتاا واآلراء التي تدور حولاا واآل

يتكوب مجتما الدراسة األ لي من العاملين بمجموعة من  الماار، السودانيةد أماا عي اة الدراساة فماد تام : مجتمع وعينة الدراسة: ثانياا 

سااتبياب علااى المسااتادفين ماان بعااض إسااتمار  ا( 022)االتيارهااا بطريمااة عشااوائية ماان مجتمااا الدراسااةد حيااث قااام الباحااث بتوزيااا عاادد 

تمريبااً مان %( 68)فارد أي ماا نسابت  ( 270)المحاسبيند واإلداريين وبعض األكاديميين من العاملين في الماار، السودانيةد واساتجان 

 . المستادفيند حيث أعادوا اإلستبيانا  بعد ملئاا بكل المعلوما  المطلوبة

اعتمد الباحثوب على إستمار  االستبانة كامدا  رئيساية لجماا البياناا  الميدانياة فاي العي اةد أرفا  ماا االساتبياب الطاان : أداة الدراسة: ثالثاا 

 : واحتوى االستبياب على قسمين رئيسين. للمبحوث تم في  ت وير  بموضوع الدراسة وهدف  و رض االستبياب

العماارد الت اااص العلماايد : سااةد حيااث يحتااوي هااذا الجاازء علااى بيانااا  حااومت اامن البيانااا  األساسااية ألفااراد عي ااة الدرا :القسةةا األول

 .المؤهل العلميد المسمى الوظيليد س وا  ال بر 

قيا  متييرا  الدراسة التي ت م محورين المحور األومد التييار الادوري للمراجاا ال اارجي مان الانم بعاد واحاد يشاتمل : القسا الثاني

عباارا  فيماا يلاي تحليال ( 8)شاتمل علاى بعاد واحاد مااداقية التماارير المالياة الم شاور  يشاتمل علاى عبارا  والمحور الثااني ي( 7)على 

كماا هاو مباين فاي الجادوم ( الت اص العلميد المؤهل العمليد المسمى الاوظيليد وسا وا  ال بار )تحليل البيانا  األساسية للدراسة هي 

 : التالي( 2)

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 34 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 البيانات األساسية للدراسة  :(1)جدول

 ال سبة المئوية  التكرارا  البياب 

 فئا  ال ا ية  ال ا ية 

 %33.7 56 محاسبة الت اص العلمي 

 %2.2 27 دراسا  مارفية

 %22.6 34 إدار  أعمام

 %6.7 25 نلم معلوما  محاسبية

 %25.7 07 إقتااد

 %20.0 02 أالرى

 %100.0 270 اإلجمالي

 %52.2 223 بكالوريو  المؤهل العلمي 

 %5.6 22 دبلوم عالي

 %03.3 42 ماجستير

 %5.6 22 دكتورا 

 %5.0 2 أالرى

 %100.0 270 اإلجمالي

 %55.0 25 موظا االمسمى الوظيلي

 %02.7 52 رئيس قسم

 %0.3 4 مراقب فرع

 %5.0 2 نائب مدير

 %7.8 23 أالرى

 %100.0 270 اإلجمالي

 %20.0 02 س وا  5أقل من  س وا  ال بر  

 %26.8 30 س وا  22وأقل من  5من 

 %03.3 42 س ة 25وأقل من  22من 

 %25.7 07 س ة 02وأقل من  25من 

 %32.0 50 س ة فمكثر 02

 %100.0 270 اإلجمالي

 

 9112إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر

% 22.6ت ااام دراسا  مارفية و % 2.2مت ااين في المحاسبة و% 33.7أب ( 2)يت ح للباحثين من الجدوم رقم 

من أفراد العي ة % 52.2أالرىد وأب % 20.0اقتااد و%25.7ت ااام نلم معلوما  محاسبية و % 6.7ت ااام إدار  أعمام و

% 5.0من حملة الدكتورا  و % 5.6 03.3ن حملة الماجستير وم% 03.3حملة الدبلوم عالي و% 5.6هم من حملة البكالوريو  و

نائب مدير % 5.0مراقبو فروع و% 0.3رؤساء أقسام و% 02.7من أفراد العي ة هم موظلين و% 55.0كما أب . يحملوب  اادا  أالرى

س وا  و  22من  س وا  البرتام أقل% 26.8س وا  و 5س وا  البرتام أقل من % 20.0كذلز فإب . يشيلوب م ا ب أالرى% 7.8و

س ةد وهذ  المؤ را  تدم على أب أفراد العي ة لديام تمهيل علمي في  02البرتام أقل من % 25.7س ة و 25البرتام أقل من % 03.3
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س وا  مما ي عكس  5مجام المحاسبة ويحملوب مؤهل جامعي وفوم الجامعي وأب معلمام لديام وظائا أالرى كما أب البرتام تلوم 

 .لبيانا  التي يدلوب باا والتي تحم  أ راض الدراسةعلى دقة وسنمة ا

ا   :األساليب اإلحصائية المستخدمة: رابعا

 :لتحمي  أهدا، الدراسة وللتحم  من فرضياتااد تم است دام األساليب اإلحاائية اآلتية

 .جدوم التوزيا التكراري ل جابا  واأل كام البيانية وال سب المئوية -

 .مطية لحسان معامل الثبا  للتمكد من الثبا  والادم اإلحاائي إلجابا  أفراد عي ة الدراسةمعامل إرتباو التجزئة ال  -

 .أسلون اإلنحدار ال طي البسي  لميا  تمرير كل متيير مستمل على المتيير التابا -

 .أسلون اإلنحدار ال طي المتعدد تمرير المتييرا  المستملة مجتمعة على المتيير التابا -

 . أسلون اإلنحرا، المتدرن لبياب أرر المتيير الوسي  على المستمل والتابا -

 .الوسي  لمعرفة اتجا  أراء عي ة الدراسة ب اوص عبارا  الدراسة -

 ثبات وصدق أداة الدراسة: خامساا 

 ة والوضوح قاام البااحثوب للتمكد من الادم اللاهري الستبياب الدراسة و نحية عبارات  من حيث الايا: الثبات والصدق الظاهري. أ

محكماين ومان م تلاا المواقاا ( 22)بعرض االستبياب على عدد من المحكمين األكاديميين والمت ااين بمجام الدراسة والباال  عاددهم 

 . وبعد استعاد  االستبياب من المحكمين تم إجراء التعدين  التي اقترحت علياا. الوظيلية والت ااا  العلمية

فرداً من ( 02)ولحسان  دم وربا  االستبياب كما في أعن  قام الباحثوب بمالذ عي ة استطنعية بحجم : ق اإلحصائيالثبات والصد.ب

مجتما الدراسة وتم حسان ربا  إستمار  االستبانة من العي ة االستطنعية بموجب وريمة التجزئة ال الية وكانت ال تائل كما في الجدوم 

(0:) 

 إلحصائي ألداة الدراسة الميدانيةالثبات والصدق ا:(9)جدول

 معامل الادم الذاتي معامل الثبا  معامل االرتباو المحور

 2.23 2.67 2.77 األوم

 2.20 2.64 2.73 الثاني

 2.22 2.60 2.72 االستبياب كامنً 

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

معامن  الثبا  والادم إلجابا  أفراد العي ة االستطنعية على العبارا   أب جميا( 0)يت ح للباحثين من نتائل الجدوم 

مما يدم على أب استبياب %( 222)والبعض م اا قريبة جداً إلى %( 52)المتعلمة بلرضية الدراسةد وعلى االستبياب كامنً كانت أكبر من 

 .ويجعل التحليل اإلحاائي سليماً وممبوالً الدراسة تتاا بالثبا  والادم الكبيرين جداً بما يحم  أ راض البحثد 
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 اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة: سادساا 

فرداًد وقد ( 270)لجم الباحثوب بعد التمكد من ربا  و دم االستبياب إلى توزيع  على عي ة الدراسة الممرر  : التحليل الوصفي للمتغيرات

أوافا  بشاد د أوافا د )البااحثوب لااذا اليارضد حياث تام تحويال المتييارا  االسامية تم تلري  البيانا  والمعلوما  في الجداوم التي أعدها 

 .على الترتيب( 2د 0د 3د 4د 5)إلى متييرا  كمية ( محايدد ال أواف د ال أواف  بشد 

المساتمل ياتم حساان التوزياا التكاراري والوساي  لعباارا  المتييار : التحليل الو لي لعبارا  التييير الدوري للمراجا ال ارجي 

لمعرفة أراء عي ة الدراسة على كل عبار د ومن رام العباارا  مجتمعاة واإلنحارا، المعيااري التجاانس فاي إجاباا  واللاز كماا فاي الجادوم 

 :  اآلتي

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير المستقل:(3)جدول

 %التكرار والنسبة  العبار   

 ل أوفق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

ناادر  أب التيياار الاادوري للمراجااا ال ااارجي  2

 .ي مي االبداع لدي 

87 

52.8% 

78 

45.3% 

7 

4.2% 

0 

2.2% 

0 

2.2% 

ناادر  أب التيياار الاادوري للمراجااا ال ااارجي  2

 .يملل من تمرير االدار  على المراجا

62 

48.5% 

62 

47.2% 

22 

8.4% 

2 

2.2% 

2 

2.2% 

يلتزم  الب ز بموجاا  ب ز الساوداب المركازي  3

 .فيما ي تص بمراجعة الحسابا 

222 

56.2% 

85 

37.6% 

3 

2.7% 

4 

0.3% 

2 

2.2% 

يلتااازم الماااار، بتيييااار المراجاااا ال اااارجي  4

 .وف  موجاا  ب ز السوداب

87 

32.2% 

74 

43.2% 

02 

22.8% 

22 

8.4% 

2 

2.2% 

موجااااا  وتو ااايا  الماااراجعين ال اااارجيين  5

مليااد  ل ااا فااي تطبياا  المبااادر والمعااايير  كاناات

 .المحاسبية باور  سليمة بالمار،

77 

44.6% 

64 

46.6% 

2 

5.0% 

0 

2.0% 

2 

2.2% 

تييياار المراجااا ال ااارجي كاااب ملياادا ل ااا فااي  6

 .إعداد وعرض الموائم المالية بالمار،

86 

32.5% 

83 

38.8% 

32 

27.4% 

22 

8.4% 

2 

2.2% 

ي اااقش ضاامن ماااام تييياار المااارجا ال ااارجي  7

 .لجاب المراجعة بالمار،

82 

42.2% 

58 

30.8% 

36 

00.2% 

8 

3.5% 

3 

2.7% 

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

وال اااص بااالتوزيا التكااراري إلجابااا  أفااراد عي ااة الدراسااة علااى عبااارا  التييياار الاادوري ( 3)يت ااح للباااحثين ماان الجاادوم  

علااى مساتوى أوافاا  بشاد  ب ساابة ( ناادر  أب التييار الادوري للمراجااا ال اارجي ي مااي االباداع لديا )العبااار  األولاى للمراجاا ال اارجي أب 

موجااا  وتو ايا  الماراجعين ال اارجيين )كماا أب العباار  ال امساة %( . 4.2)والمحاسابة ب سابة %( 45.3)وأواف  ب سابة %( 52.8)

وأوافا  ب سابة %( 44.6)علاى مساتوى أوافا  بشاد  ( لمحاسابية بااور  ساليمة بالماار،كانت مليد  ل اا فاي تطبيا  المباادر والمعاايير ا

 .مما يدم على أب  البية اإلجابا  كانت عن المستوى أواف %( 2.0)وال أواف  ب سبة %( 5.0)والمحايد ب سبة %( 46.6)
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العباارا  والتجاانس باين اإلجاباا  للتحم  من  حة المتييرد ي بيي معرفة اتجاا   راء عي اة الدراساة ب ااوص كال عباار  مان 

المتعلمة بالمتيير المستملد ويتم حسان الوسي  واإلنحرا، المعياري إلجابا  أفراد عي ة الدراسة على كال عباار د واللاز كماا فاي الجادوم 

 :اآلتي

 الوسيط واإلنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير المستقل:(4)جدول

 التفسير اإلنحراف المعياري الوسيط العبارة ت

 مواف  بشد  5762. 5.00 .ندر  أب التيير الدوري للمراجا ال ارجي ي مي االبداع لدي  2

نادر  أب التيياار الادوري للمراجااا ال اارجي يملاال مان تاامرير االدار   2

 .على المراجا

 مواف  6092. 4.00

المركزي فيما ي تص بمراجعاة يلتزم  الب ز بموجاا  ب ز السوداب  3

 .الحسابا 

 مواف  بشد  6532. 5.00

يلتااازم الماااار، بتيييااار المراجاااا ال اااارجي وفااا  موجااااا  ب اااز  4

 .السوداب

 مواف  8632. 4.00

موجاااا  وتو ااايا  المااراجعين ال اااارجيين كانااات مليااد  ل اااا فاااي  5

 .تطبي  المبادر والمعايير المحاسبية باور  سليمة بالمار،

 مواف  6912. 4.00

تيييار المراجااا ال ااارجي كاااب ملياادا ل اا فااي إعااداد وعاارض المااوائم  6

 .المالية بالمار،

 مواف  9062. 4.00

تيييااار المراجاااا ال اااارجي ي ااااقش ضااامن مااااام لجااااب المراجعاااة  7

 .بالمار،

 مواف  9592. 4.00

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

 : يت ح للباحثين اآلتي( 4)من الجدوم 

وهذا يع اي أب  البياة أفاراد عي اة الدراساة موافماوب ( 4)إب الوسي  ليالبية إلجابا  أفراد عي ة الدراسة على عبارا  المتيير األوم  -

 .على عبارا   التييير الدوري للمراجا ال ارجي

وهااذ  الماايم تشااير إلااى التجااانس الكبياار فااي ( 2.252 – 2.578) كمااا تراوحاات قاايم االنحاارا، المعياااري علااى عبااارا  المتيياار بااين -

 . إجابا  أفراد العي ة على هذ  اللمرا د أي أنام متلموب بدرجة كبير  جداً علياا

 التحليل الوصفي لعبارات المتغير التابع: خامساا 

اري والوسي  لعباارا  المتييار التاابا لمعرفاة أراء يتم حسان التوزيا التكر: التحليل الو لي لعبارا  ماداقية التمارير المالية للمار،

 :اآلتي( 5)عي ة الدراسة على كل عبار  ومن رم العبارا  مجتمعة واإلنحرا، المعياري التجانس في إجابا  واللز كما في الجدوم 
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 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير التابع:(5)جدول

 %التكرار والنسبة  العبارة  

 ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

البياناااا  الم شاااور  فاااي الماااوائم المالياااة  2

 .المعتمد  لاا ما يثبتاا من المست دا 

24 

54.7% 

72 

42.3% 

7 

4.2% 

2 

2.2% 

2 

2.2% 

البياناااا  الم شاااور  فاااي الماااوائم المالياااة  2

تعبااار عااان األنشاااطة التاااي حااادرت فعااان 

 .النم الس ة

76 

45.3% 

65 

42.4% 

2 

5.0% 

2 

2.2% 

2 

2.2% 

المااااوائم الماليااااة الم شااااور  معااااد  علااااى  3

أساااا  قياااا  واحاااد كااال فتااار  إال ع اااد 

 .ال رور  الماوى

84 

37.0% 

72 

42.3% 

34 

22.6% 

2 

2.2% 

3 

2.7% 

في حالة تيييار أساا  المياا  المحاسابي  4

يتم اإلفااح عن اللز فاي الماوائم المالياة 

 .المعتمد 

78 

44.0% 

74 

43.2% 

27 

2.2% 

5 

0.2% 

2 

2.2% 

الموائم المالية المعتمد  توفر بيانا  قابلة  5

للممارناااااااة عبااااااار اللتااااااارا  الم تللاااااااة 

 .للمار،

62 

52.7% 

72 

45.2% 

4 

0.3% 

2 

2.2% 

2 

2.2% 

يااااااتم الماااااار، بالثباااااا  فاااااي إتبااااااع  8

السياساااا  المحاسااابية إلعاااداد وعااارض 

 .المعتمد الموائم المالية 

86 

32.5% 

25 

55.0% 

2 

5.0% 

2 

2.2% 

2 

2.2% 

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

وال اااص بااالتوزيا التكااراري إلجابااا  أفااراد عي ااة الدراسااة علااى عبااارا  ماااداقية التمااارير ( 5)يت ااح للباااحثين ماان الجاادوم  

 (.المستوى أواف أب  البية اإلجابا  كانت عن )المالية للمار، 

للتحم  من  حة المتييرد ي بيي معرفة اتجاا   راء عي اة الدراساة ب ااوص كال عباار  مان العباارا  والتجاانس باين اإلجاباا   

المتعلمة بالمتيير المستملد ويتم حسان الوسي  واإلنحرا، المعياري إلجابا  أفراد عي ة الدراسة على كال عباار د واللاز كماا فاي الجادوم 

 :ياآلت( 8)
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 الوسيط واإلنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير التابع:(6)جدول

 التفسير اإلنحراف المعياري الوسيط العبارة ت

البيانااا  الم شااور  فااي المااوائم الماليااة المعتمااد  لاااا مااا يثبتاااا ماان  2

 .المست دا 

 مواف  بشد  5772. 5.00

الم شور  في الموائم المالية تعبر عان األنشاطة التاي حادرت البيانا   2

 .فعن النم الس ة

 مواف  5892. 4.00

الموائم المالية الم شور  معاد  علاى أساا  قياا  واحاد كال فتار  إال  3

 .ع د ال رور  الماوى

 مواف  8462. 4.00

في حالة تييير أساا  المياا  المحاسابي ياتم اإلفاااح عان اللاز فاي  4

 .المالية المعتمد  الموائم

 مواف  7612. 4.00

المااوائم الماليااة المعتمااد  تااوفر بيانااا  قابلااة للممارنااة عباار اللتاارا   5

 .الم تللة للمار،

 مواف  بشد  5462. 5.00

يااااتم الماااار، بالثباااا  فاااي إتبااااع السياساااا  المحاسااابية إلعاااداد  8

 .وعرض الموائم المالية المعتمد 

 مواف  5762. 4.00

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية،  :المصدر

 : يت ح للباحثين اآلتي( 8)من الجدوم 

وهذا يع ي أب  البية أفراد عي ة الدراساة موافماوب ( 4)إب الوسي  ليالبية إلجابا  أفراد عي ة الدراسة على عبارا  اللرضية الثالثة  -

 .على عبارا  ماداقية التمارير المالية للمار،

وهذ  الميم تشير إلى التجاانس الكبيار فاي إجاباا  ( 2.66 – 2.70)قيم االنحرا، المعياري على عبارا  اللرضية بين  كما تراوحت

 .إفراد العي ة على هذ  اللمرا د أي أنام متلموب بدرجة كبير  جداً علياا

 اختبار الفرضية الرئيسية: سابعاا 

 :بسي  والمتعدد على ال حو التاليالالتبار اللرضية تم است دام أسلون اإلنحدار ال طي ال

د توجاد عنقاة الا  داللاة احااائية باين التيييار الادوري للمراجاا ال اارجي ومااداقية التماارير المالياة: "ت ص فرضية الدراساة

تيياار الالتباار اللرضاية سايتم اسات دام إساالون االنحادار ال طاي البساي  فااي ب ااء ال ماوالن حياث إب التييياار الادوري للمراجاا ال اارجي كم

 :واللز كما في الجدوم اآلتي y))وماداقية التمارير المالية كمتيير تابا ممثل بـ ( x)مستمل ممثل بـ 
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 نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين التغيير الدوري للمراجع الخارجي و مصدقية التقارير المالية:(7)جدول

معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامالت  

 النحدار

 القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (t)أختبار 

 ((Sigالحتمالية

 التفسير

0B̂ 0.072 22.042 2.222 مع وية 

1B̂ 2.425 22.482 2.222 مع وية 

  2.65 (R)معامل الرتباط 

)معامل التحديد 
2R) 2.70  

 ال موالن مع وي 222.442 (F)أختيار  

1495.0270.2ˆ xy  

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

 :اآلتي( 7)يت ح للباحثين من الجدوم 

ومااداقية التماارير المالياة أظار  نتائل التمدير وجود ارتباو وردي قوي بين التييير الادوري للمراجاا ال اارجي كمتييار مساتملة  -

 (.0.85)كمتيير تاباد حيث بليت قيم معامل االرتباو البسي  

)بليات قيماة معامال التحدياد  -
2R( )2.70) د هاذ  الميماة تادم علاى أب التيييار الادوري للمراجاا ال اارجي كمتييار مساتمل تسااهم بااـ

 (.تيير التاباالم)في ماداقية التمارير المالية %( 70)

 (.2.222)وهي دالة عن مستوى داللة F (222.442  )) )نموالن االنحدار البسي  مع وي حيث بليت قيمة االتبار  -

 .ماداقية التمارير المالية ع دما التييير الدوري للمراجا ال ارجي تساوي  لراً : 0.072 -

 %.52زداد ماداقية التمارير المالية بــ وتع ي زياد  التييير الدوري للمراجا ال ارجي وحد  واحد  ت: 2.425 -

توجةد عالقةة ذات دللةة احصةائية بةين التغييةر الةدوري للمراجةع الخةارجي : " مما تمدم نست تل أب فرضية الدراسة والتي نات علاى أنا 

 .قد تحممت"  تؤثر على مصداقية التقارير المالية المنشورة
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 الخطي المتعدد والتوزيع الطبيعيإختبار الرتباط الذاتي و التدخل :(8)جدول

التبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين  المتغيرات المستقلة

 المسموح به

Tolerance 

معامةةةةةةةةةةةةةل 

التضةةةةةةةةةخا 

التبةةةةةةةةةةةاين 

VIF 

 معامل اللتواء

Skewness 

الخطةةةةةةةةةةةةةةةا 

 المعياري

نسبة معامل 

 اللتواء

الةةةةى الخطةةةة  

 المعياري

Durbin-

Watson 

التييياااااااااااار الاااااااااااادوري 

 للمراجا ال ارجي

2.024 4.222 2.246 2.228 

0.755 

0.030 

عوامل مرتبطة بالم شم  

 محل المراجعة

2.473 0.225 2.232 

0.158 

 9112إعداد الباحثين من الدراسة الميدانية، : المصدر

معامال الت ا مد ( 4.222)من التباين المسموح با  و( 2.024)يت ح للباحثين أب عبار  التييير الدوري لمراجا ال ارجي تمثل 

 .ال طم المعياري( 2.228)االلتواء ومعامل ( 2.246) و

( 0.225)مان التبااين المساموح باا  و( 2.473)كماا يت اح للبااحثين أب عباار  العوامال المرتبطاة بالم شام  محال المراجعاة تمثال 

 .ال طم المعياري( 2.256)معامل االلتواء و( 2.232) معامل الت  مد و

 

 :المحور الرابع النتائج والتوصيات

 : نتائج الدراسة: أولا 

 :تو لت الدراسة إلي ال تائل التالية

 :ال تائل العامة تتمثل في اآلتي/ 2

 .أب الماار، السودانية يتم مراجعتاا من قبل المراجعين ال ارجيين .أ 

 .يعتبر التييير الدوري للمراجا ال ارجي أف ل وسيلة لدعم استمنلية المراجا ال ارجي .ن 

 .التي يم ياا المراجا في مراجعة الموائم المالية قبل تييير  من بلد آلالر حسب السياسا  المطبمة في ت تلا اللتر  الزم ية  .ن 

يمكن أب يكوب تييير المراجاا ال اارجي بااور  إلزامياة عان وريا  الماوانين واللاوائح أو يكاوب بااور  االتيارياة عان وريا   .د 

 .تمديم استمالة أو استي اء عميل المراجعة عن الدما  المراجا

 .التييير الدوري للمراجا ال ارجي عبار  عن تييير المراجا ال ارجي الحالي بمراجا  الر بعد مرور فتر  زم ية محدد  .  
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 :ال تائل ال ا ة/ 0

 :من النم أسلون االنحدار تم التو ل إلى اآلتي

اقدياة ماا عميال المراجعاة وأنا  ياابح إب من أهم العوامل التي تلمد المراجا ال ارجي موضوعيت  واستمنل  بسابب فتار  عنقتا  التع . أ

 .أكثر قبوالً لما تت ذ  إدار  عميل  من سياسا  وممارسا  محاسبية

 .كاب ه ا  أرر واضح للتييير الدوري للمراجا ال ارجي على ماداقية التمارير المالية . ن

 .التييير الدوري للمراجا ال ارجي يؤدي إلى تحسين جود  التمارير المالية .  

 .الدوري للمراجا ال ارجي أدى إلى زياد  ماداقية التمارير المالية وكاب اللز من النم تييير التييير  . ث

        أكااااااااااااد  الدراسااااااااااااة أب أف اااااااااااال بااااااااااااديل لتمهياااااااااااال المراجااااااااااااا ودعاااااااااااام اسااااااااااااتمنليت  هااااااااااااو التييياااااااااااار الاااااااااااادوري                                                    . ن

 .للمراجعين

تاب المراجعاة تعاد دافعااً لزيااد  جاود  عملياة المراجعاة مماا ياؤرر إيجابااً علاى مااداقية التماارير المالياة السامعة الحسا ة والشاار  لمك . ح

 .الم شور 

التييير الدوري للمراجا ال ارجي من فتر  إلى أالرى أدى إلى اللض احتماال  حدوث الياش والتنعاب وعادم وجاود انحرافاا  فاي  . خ

 .قرار المراجا ال ارجي

 .ارير المالية ارتبطت إرتباوا مبا را بالتييير الدري للمراجا ال ارجيزياد  ماداقية التم . د

 :مناقشة النتائج: ثانياا 

والتي هدفت إلى تحديد العوامل المؤرر  في تييير المراجا ال ارجي في [ 02]اتلمت هذ  الدراسة ما دراسة ما دراسة 

ة وتمدماا في الترتيب من حيث األهمية على العوامل  ير الل ية لدي الشركا  المساهمة السعودية حيث تو لت إلى أهمية العوامل الل ي

السابمة في أعمام   عي تي الدراسةد ومن هذ  العوامل الل ية إتباع المكتب لمعايير المراجعة المتعار، عليااد وسمعة المكتب والبرت

يمكن تبرير نتائل هذ  الدراسة إلى أب التييير الدوري المراجعةد والتمهيل العلمي والما ي لكل من  ريز ومديري مكتب المراجعةد حيث 

والتي تو لت إلى أن  يوجد اتلام بين جميا األورا، [ 02.]واتلمت أي اً ما دراسة. للمراجا ال ارجي يزيد من تمهيل  ويدعم استمنليت 

 د حيث إب تييير المراجا ال ارجي يزيد الا  الالة باستث اء إدار  الوحدا  اإلقتاادية على تييير المراجا ال ارجي كل المس س وا

والتي تو لت إلى أب التييير الدوري اإللزامي لمكاتب المراجعة كل فتر  ل  تارير [ 00.]من ماداقية التمارير المالية واتلمت ما دراسة

 ارجي يدعم استمنليت  واالتللت ما ايجابي على استمنلية المراجا حيث يمكن تبرير نتائل هذ  الدراسة إلى أب التييير الدولي للمراجا ال

التي تو لت إلى عدم وجود عنقة بين جود  عملية المراجعة وووم فتر  التعامل بين المراجا والشركةد واللز الالتن، [ 03]دراسة
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يجة ضيوو موازنة التي تو لت إلى أب اإلنااء المبكر لعملية المراجعة ال ارجية نت[ 04]بي ما االتللت ما دراسة . عي ة ومكاب الدراسة

 .الوقت يؤدي إلى ت ليض جود  ماداقية التمارير المالية

 :ثانياا توصيات الدراسة

 :ب اء على نتائل الدراسة يمدم الباحثوب التو يا  اآلتية

 .ضرور  تب ي التييير الدروي للمراجا ال ارجي في مجام المراجعة من قبل مجلس ت ليم ما ة المراجعة والمحاسبة في السوداب .2

 .ضرور  اإلهتمام بتيير المراجعين ال ارجيين باور  مستمر  .0

 .تطبي  قاعد  التييير الدوري للمراجا ال ارجي في المطاعا  الم تللة .3

 . فرض عموبا   ارمة من ب ز السوداب للماار، التي ال تلتزم بتييير مراجعياا ال ارجيين كل فتر  .4

بمواعد  دان وسلو  ما ة المراجعاة واإللتازام باألسالو  األالنقاي وتاوافر ال زاهاة ضرور  التييير الدوري للمراجا واللز ل لتزام  .5

 .واألمانة وإ دار تمارير مالية عادلة الا  جود  عالية واللز للبماء على رمة مست دمي التمارير المالية

 .التييير الدوري لمراجا الحسابا  ال ارجي للمحافلة على حيادهم واستمنليتام .8

المراجا بمعايير المراجعاة بمكملااا واللاز للبمااء علاى رماة مسات دمي التماارير المالياة ي بياي علاى م شا   المراجعاة  ضرور  إلتزام .7

 .واإلهتمام بالتدريب الجيد للمراجعين لدياا بيرض زياد  تمهيل مااراتام الل ية ما التركيز على التدريب العلمي
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 :قائمة المصادر والمراجع

الماهر  جامعة )د المادر أحمدد دراسة تحليلية ل لزام بت اون المراجعين كوسيلة لتحسين موضوعيتام واستمنلامد أحمدد عب[ 2]

 (.2)د العدد 04؛ المجلد (م0224)الزقازي د كلية التجار  بب ااد مجلة علمية تادرها كلية التجار د 

التي تؤرر على قيا  جود  األداء الما ي للمراجعة ال ارجيةد ما التطبي  إبراهيمد محمد بااء الديند مدالل ممترح لتحديد المتييرا  [ 0]

م؛ 0226 جامعة الزقازي د كلية التجار د مجلة البحوث التجاريةد: الماهر )على مكاتب المحاسبة والمراجعة بجماورية مار العربية 

 (.0)د العدد 32المجلد 

المؤرر  في تييير المراجا ال ارجي في العرام دراسة ممارنة من وجاة نلر الل لد مؤيد محمد علىد تحليل أهمية العوامل [ 3]

 (.2)العدد  8؛ المجلد (م0223)جامعة البحرين المجلة العربية للمحاسبةد : البحرين)الشركا  والمراجعين ال ارجييند 

جي بالشركا  المساهمة في المملكة العربية باسودابد يوسا عبد هللاد دراسة ميدانية للعوامل المؤرر  في تييير المراجا ال ار[ 4]

 (.2)د العدد 44؛ المجلد (م0224)معاد االدار  العامةد مجلة االدار  العامةد : الرياض)السعوديةد 

جامعة الحان ب  ر بات ةد كلية : الجزائر)المجاليد نا ر محمدد الاائص المعلوما  المحاسبية واررها في ات اال المرارا د [ 5]

 .؛(م0222)قتاادية وعلوم التسييرد رسالة ماجستير في المحاسبة  ير م شور د العلوم اال

مبار د الرفاعي ابراهيمد التييير الدوري االلزامي للمراجعين وارر  على جود  عملية المراجعةد دراسة تطبيمية علي  ركا  [ 8]

 (.78)د العدد 42؛ المجلد (م0222)بة واإلدار  والتمميند جامعة الماهر د كلية التجار د مجلة المحاس: المساهمة السعودية الماهر 

عاميد أحمد زكريا زكيد أرر التييير الدوري للمراجا ال ارجي على جود  الموائم المالية بالشركا  المساهمة  بالتطبي  على [ 7] 

د 55؛ المجلد (م0225)اإلدار  العامةد جامعة الملز سعودد قسم المحاسبة بكلية إدار  األعمامد مجلة : الرياض)الماار، السعودية 

 (.3)العدد 

 الحد الالد عبد العزيز حافظد مسئوليا  المراجا ال ارجي ودورها في الحد من م اور المراجعة وزياد  درجة الثمة في التمارير [ 6] 

العلياد رسالة دكتورا  في المحاسبة  ير جامعة ال يليند كلية الدراسا  : ال رووم)الماليةد دراسة ميدانية علي ديواب المراجعة المومي 

 ( .م شور 

جامعة : الماهر  )مسوا د حميد عبد هللا عليد العوامل المؤرر  في تييير المراجا ال ارجي دراسة ميدانية الجماورية اليم ية د [ 2]

 .؛(م0226)د (اسيوود كلية التجار د المؤتمر العلمي األوم لشبان الباحثين

محمودد  مدى تارير معدم دوراب مراجا الحسابا  ال ارجي على مبدأ االستمنليةد دراسة ميدانية على مكاتب  م اورد نسرين[ 22]

د (الجامعة االسنميةد كلية التجار د رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل  ير م شور :  ز  )مراجعة الحسابا  العامة قطاع  ز د 

 .م؛(0223)

التمارير المالية في توفير المعلوما  المحاسبية النزمة لتحمي  االفااح التامد ال روومد جامعة ال يليند حمدد ياسر حمد محمدد [ 22] 

 ؛  (م0226. )كلية الدراسا  العلياد رسالة ماجستير في المحاسبة  ير م شور 

جامعة : اهمة المطريةد الماهر   لاء هاديد تييير مراجا الحسابا  ال ارجي في الشركا  المس.ال اورد الالد بن نا رد د[ 20] 

 (. 78)؛ العدد (م0222)الماهر  د كلية التجار د مجلة المحاسبة واإلدار  والتاميند 

جامعة : الماهر  )ريشود بديا الدين ريشود التييير اإلجباري لشركة المراجعة االوار العام لآلرار الم تللة في البيئة المارية د [ 23] 

 (.0)د العدد 2؛ المجلد (م0223)مجلة التجار  والتمويلد و طاد كلية التجار د 

محمودد عبد هللا ممتازد العوامل المؤرر  في تييير مراجا الحسابا  ال ارجيد دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة والشركا  [ 24]

 .م؛0225د (محاسبة  ير م شور الجامعة االسنميةد كلية التجار د رسالة ماجستير في ال:  ز )المساحة العامة في فلسطيند 

جامعة تشريند كلية االقتاادد رسالة : دمش )سعيدد عاد عليد األرر المتوقا لحوكمة الشركا  على ما ة المراجعة في سورياد [ 25]

 .؛(م0222( )ماجستير  ير م شور  في المحاسبة

 [.2]م 0224أحمد [ 28]

محمدد عبد الدائم عبد الرحمند التييير الدوري للمراجا ال ارجي ودور  في الحد من ممارسا  المحاسبة اإلبداعية في الموائم [ 27]

 . م؛0228)جامعة ال يليند كلية الدراسا  العلياد بحث ماجستير في المحاسبة  ير م شورد : ال رووم)الماليةد 

 .؛  (م0224)د (الدار الجامعية: االسك درية)عايير المحاسبةد حمادد وارم عبد العامد موسوعة م[ 26]

جامعة االسراءد مجلة جامعة االسراءد : العباديد ظاهر  اهر المشيد هيثمد أرر العولمة على نلام المعلوما  المحاسبيةد بيداد[ 22] 

 (.0)؛ العدد (م0222)
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[02[ ]4] 

اكاديمية : الماهر )ليل قرار تييير المراجا ال ارجي في بيئة االعمام المارية د بديا الدين ريشو د تح. حجازي د وجدي حامدد د[ 02]

 (.0)د العدد 33؛ المجلد (م0222)السادا  د المجلة المارية للدراسا  التجاريةد 

للمراجعين وارر اللز عماد محمد رياض احمد د سالم سعيد باعجاجةد تحليل العنقة بين جود  االرباح المحاسبية والتدوير االلزامي [ 00]

جامعة بورسعيدد كلية التجار  د : بورسعيد)في االتيار المراجا النح  د دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة بالمملكة العربية السعودية  

 (.0)د العدد 24؛ المجلد (م0223)مجلة البحوث المالية والتجاريةد 

 [8]م 0202مبار  [ 03]

 [0]م 0226إبراهيم [ 04]
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ABSTRACT 

Literary studies, in its two sides: teaching literature and studying literature, have suffered from a split in 

the profession between literary pedagogy and literary theories. A survey of the experience of some 

famous scholars, who have tackled, this issue in their writings, is conducted to pinpoint the neglect in 

the part of people specialized in literary studies of the practical side of their work. Two points of 

convergence between literary pedagogy and literary theory are discussed. Thus, the first one presented 

two cases in which literary pedagogy was highly influenced by the ideas of two major shifts in critical 

theory: the formalist tendency of New Criticism and the reader-oriented tendency of the reader response 

approach. The second one discussed the efforts of the American educationalist and theorist Louise 

Rosenblatt in providing a theory of reading literary works in the light of what takes place in literature 

classrooms. The conclusions derived from this discussion lead to recommendations concerning the 

importance of making teaching of literature one of the academic interests and student preparation in 

departments of literature.  

  

Key Words: teaching literature, literary pedagogy, literary theory, literary criticism, Louise Rosenblatt.  
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 الملخص

. تدريس األدب ودراسة األدب، من انقسام في  المهةية بيين  يلت التيدريس األدب والة لييات األدبيية: الدراسات األدبية، من جهتيها عانت

هذه دراسة استقصائية لتجلبة بعض العلماء المشهورين الذين تةاولوا هذه المسألة ف  كتابياتهم لتحدييد تجاهيل المتيصصيين في  الدراسيات 

قيدمت األوليح ليالتين تيأفلت فيهميا : وتةياق  نقتتيا التقياء بيين  يلت التيدريس األدب والة ليية األدبيية. عملي  مين عملهيماألدبية للجانب ال

ونياق  . االتجياه الشيكل  للةقيد الجدييد ونقيد اسيتجابة القيار :  لت تدريس األدب بشكل كبيل بأفكار اتجياهين رئيسييين في  الة ليية الةقديية

. لة األمليكية لويز روزنبالت ف  تقديم ن لية قلاءة األعمال األدبيية في  ءيوء ميا يحيدف في  فصيول األدباآلخل جهود التلبوية والمة 

والةتائج الت  استيلجت من هذه المةاقشة تؤدي إلح توصيات تتعلق بأهمية جعل تدريس األدب ألد االهتمامات األكاديمية وإعداد التالب 

 .ف  أقسام األدب

 لويز روزنبالت –الةقد األدب   –الة لية األدبية  –س األدب تدري :الكلمات المفتاحية
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1. Introduction. 

Literary studies, of its both sides: teaching literature and studying literature, have suffered from what 

Carolyn Allen calls the “unfortunate split” in the profession between literary pedagogy on the one hand 

and literary criticism and theories on the other. [1, p.17] This seems rather strange when one considers 

the fact that most of those who work in literary criticism and theory teach literature. Moreover, the 

teaching situation provides literary theorists with a good context for deriving and applying their critical 

theories. In schools, colleges, and universities, they can find what Gerald Graff describes as the 

“conscripted clientele” of literature. [2, p.82] 

Louise Rosenblatt represents one of the valuable attempts to bridge this gap by explaining the 

theoretical basis of what was going on inside the classroom. She started to question the assumptions of 

the traditional approaches to teaching literature in the light of her literary theory. The pedagogical 

implications in her theory are numerous; moreover, in the light of the application of her theory in the 

classroom, she modified and re-theorized many aspects of her theory. [3, p.50] She was after “a broader 

theory of literature, learning, and instruction” that will help to realize the potentialities of literature 

education. [4, p.63] She considered teachers of literature “literary critics” who could help students make 

more out of their transaction with literary works. Teachers, however, could not do that without being 

able to reflect more deeply on the dynamics of reading. [5, pp.39-40]: what George Levine calls “some 

very self-conscious theorizing.” [6, p.14] 

This paper outlines the methods of teaching literature as explicated in literary pedagogy and the 

development of these methods. This development will be traced in the theories and methods of reading 

and analyzing literature presented in modern literary theory. Louise Rosenblatt will be discussed in this 

respect as one of the rare literary theorists who have been on both sides: literary pedagogy and literary 

theory. She has presented one of the famous theories of reading literature: the transactional theory or 

reading; and she is one of the most cited theorists in literary pedagogy, the source of valuable insights in 
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teaching literature since the 1960s [7, p.152], and according to Pugh (2005), Rosenblatt was the best to 

explicated reader-response ideas as a pedagogical as well as a critical stance. [8] 

2. Teaching Literature/Studying Literature: A Split in the Profession 

In “Interdisciplinary Research: Putting the Methods under the Microscope,” David Robertson and his 

colleagues assert that the core of interdisciplinarity is the encounter between different conceptual 

structures [9] The boundaries between disciplines can be transcended only when a common language is 

developed, along with shared practices and methods, in order to facilitate a shared conceptual 

framework. Literature education can get into interdisciplinary studies with other sciences, David S. Burk 

reports on an interdisciplinary unit involving literature, math, science, and other disciplines. [10] 

Literary criticism, as well, can get into with other disciplines like psychology and sociology; 

Interdisciplinary Literary Studies is a journal dedicated for such studies.
1
 

However, one wonders if we need to do such encounters when issues related to literary criticism 

and literary pedagogy are involved. Are there two disciplines in the first place, or it is a division within 

one discipline? Do we need to develop such a “common language”? Are not “reading,” “reader,” text,” 

“interpretation,” etc., key terms in both fields? Are not the “methods” applied in literature education 

usually taken from literary criticism? Is not “practice” in literature education supposed to be the best 

context from which generalization and theorizing start? What is missing is the act of crossing the 

boundaries between the two divisions of the profession.  

This fact led George Levine to refer to the profession of “English studies” as “a nation divided” 

entitling his article that speculates this issue “The Two Nations” (2001] Levine highlights “the split 

between our work as teachers and our work as scholars.” A faculty gets hired to teach literature, but 

teaching literature is not usually the primary focus of his research. When a faculty, argues Levine, says 

"My work," he/she usually means research and writing (dedication to research and criticism) as opposed 

                                                             
1
 Interdisciplinary Literary Studies Journal is a Penn State University Press Publication: <http://psupress.org/journals/jnls_ils.html>. 
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to work in the classroom or service to department or university (dedication to teaching). [6, pp.7-9]
 

Levine concludes this point saying: 

We were trained to live in two nations: the pedagogues, who occasionally also write about 

teaching, and the literary scholars, who don't. If those scholars don't want the language of 

pedagogy to fall into the wrong hands they need to find ways to make the teaching of all students 

interesting as well. [6, p.17] 

One of the issues that highlight this split in the United States is the overlap in membership in two 

famous organizations: The Modern Language Association (MLA) and the National Council of Teachers 

of English (NCTE). [6, pp.9-10] 

Although the profession has already begun to recognize that literary scholarship can no longer be 

disentangled from teaching, the gab cannot be bridged by mere recognition and intention. In 1997, the 

editorial board of PMLA (the journal of the Modern Language Association) decided to publish an issue 

on the teaching of literature. Levine studied this experience and found the result “interestingly 

symptomatic” of the culture of the two nations. A large submission of manuscripts on teaching was 

received, however, most of them could not address “the fundamental problems that the current state of 

teaching in the university produces.” The MLA editorial board could not find more than two that were 

“up to the standards of PMLA scholarship.” The experience proved that few could meet the scholarly 

demands of PMLA and discuss teaching at the same time. This incident can be considered as an 

indication of “a discipline-wide, thoroughly systemic failure to engage with pedagogy,” exposing 

“literary scholarship and scholarship of pedagogy as at odds.” The PMLA effort demonstrated “the 

weakness of the profession's commitment to teaching in the very act of emphasizing that commitment. 

The teaching/research split, as a result, continues to hurt the profession.” [6, pp.10-11] 
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Levine rejects the reductionist attitude that considers teaching literature something obvious that 

requires less effort to be mastered. He insists that teaching literature is a subject, and a difficult one. It 

requires scholarly and critical sophistication that he calls “some very self-conscious theorizing.”  The 

necessities of the classroom will have their effect: 

But beyond the questions that ought to feed any serious critic's sense of what doing literature 

might mean, there are questions about the relation between such sophistication and the 

necessities of the classroom: what, how, and when are students most likely to learn? The reality 

of engagement with students makes the already difficult questions about the nature of literature 

and literary study even more difficult than they seem at the level of high theory, in graduate 

seminars, at international conferences. [6, p.14] 

Levine concludes that all these “incoherences” have to be resolved by the people of the profession 

themselves, “on our own hook,” by integrating the “full range of teaching into our ways of thinking 

about literature and culture.” [6, p.18] 

Michael Bérubé tackles this problem in the profession when he investigates the issue of 

employment for English major graduates. In “The Employment of English: Theory, Jobs, and the Future 

of Literary Studies” (1998), Bérubé shows how in departments of English some started to complain that 

academic criticism is too esoteric and too politicized that any kind of criticism inevitably positions itself 

as "superior" to its object [11, p.viii] In their sense of detachment from the market, graduates of 

literature started to ask “whether literary criticism loves literature.” [11, p.7] He cites William Cain 

reporting: 

When a graduate student leaves the university with a Ph.D., he or she has little idea of what it 

means to read a text carefully or how to convey to students the skills needed to perform this 
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activity. Nor is he or she prepared to make the choices required when designing courses and 

curricula for undergraduates. [11, p.11] 

Bérubé refers to what he calls the “bad faith” held at even big universities that their graduate students 

are simply students and not also “employees.” [11, p.37] 

The issue of what should be taught to students of literature and the nature of this study is not 

something simple and obvious as it looks. For Northrop Frye, literature is not a “subject” of study, but 

an “object” of study. [12, p.11]
 
Paul Hawkins considers that one of the most important conclusions Frye 

arrives at in his famous book The Anatomy of Criticism, is that “teaching literature is actually the 

teaching of criticism of literature” and as a result teaching literature should “aim at developing in the 

student a fluency in terms, categories, and critical approaches that permit a vision of the coherence of 

literature.” [13, p.131] 

Jane Tompkins was one of the first scholars to open up the question of the general lack of prepa-

ration for teaching to literature graduates in her essay "Pedagogy of the Distressed" (1990) which she 

developed latter in a book: A Life in School: What the Teacher Learned (1996). Before she explains in 

her essay what she calls “the politics of the classroom,” Tompkins recalls how her early experience in 

teaching was “exactly like sex”: “something you weren't supposed to talk about or focus on in any way, 

but that you were supposed to be able to do properly when the time came.” [14, p.655] After a 

considerable experience, she discovered that 

what we do in the classroom is our politics … There is no substitute for practice ... A kinder, 

more sensitive attitude toward one's own needs as a human being, in place of a desperate striving 

to meet professional and institutional standards of arguable merit, can bring greater sensitivity to 

the needs of students and a more sympathetic understanding of their positions, both as workers in 

the academy and as people in the wider world. [14, p.660] 
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In her book, Tompkins recalls her experience of beginning teaching at Yale. Nothing in that experience 

shed any light on what classroom teaching was about:  

When I asked the assistant professor I was apprenticed to for advice about the two lectures I was 

slated to give ... he said 'stay close to the text.' Well, that was Yale's answer to every question 

about literature, and I knew it already. But as a teaching strategy, it left me groping.  

Now, she reflects,  

I'm amazed that my fellow Ph.D.s and I were let loose in the classrooms with virtually no 

preparation for what we would encounter in a human sense ... If only I’d known, if someone I 

respected had talked to me honestly about teaching, I might have been saved from a lot of pain.
2
 

Elaine Showalter, one of the founders of feminist literary criticism, wrote a book about her 

experience in teaching literature. In the preface to Teaching Literature (2003), she recalls her surprise 

that suddenly in 1963, when she started to take a job in teaching; she was called “Teacher Elaine.” She 

thought that she was not much of a teacher then: “although I had been exposed to a lot of professors, 

lectures and seminars, no one had ever talked about what might be involved in teaching literature and 

few appeared to have given it much consideration.” [15, p.vi] The first chapter in her book is on “The 

Anxiety of Teaching;” she outlines seven types of anxiety related to teaching literature; the first of 

which is “lack of pedagogical training” along with “isolation, stage fright, the conflict between teaching 

and publication, coverage, grading, and student or peer evaluation.” [15, p.4] Thrown into one of the 

most demanding occupation, Showalter found out, most tenured professors picked up teaching through 

painful experience. She refers to the experience of many literature professors who have gone through 

tough times when they started teaching literature at college levels.
3
 One of those is Norman Maclean 

who writes that the only advice he ever received about teaching was to "wear a different suit every day 

                                                             
2
 Quoted in [15, pp.4-5] 

3
 The list includes Alvin Kernan, Houston Baker, Michael Cadden, Alex Zwerdling, Isobel Armstrong, Lisa Jardine and Coppelia Khan. See [15, pp.6-7] 
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of the week!.” [15, pp.4-5] She concludes that “the pedagogy of the depressed” described by all those 

teachers is still all too frequent because many still think that good teaching is a natural complement of 

scholarly research. [15, p.7] 

3. Literary Theory/Literary Pedagogy: Points of Convergence 

The first section of this article pinpointed the split in the profession as a result of the lack of interest 

professors of literature have regarding how to teach literature in comparison to their extensive work on 

literature as a body of writings. However, studies that have traced the development of the methods of 

teaching literature are always connected with the development of literary criticism and literary theory. 

Carter and Long’s Teaching Literature (1991) was published in a Longman’s series of handbooks for 

language teachers. Among the many chapters dealing with methods and strategies for reading literature, 

the authors had to dedicate a chapter on the theories of reading literature tracing the development of 

literary theory. Elaine Showalter not only used the same title for her book, Teaching Literature (2003), 

but also outlined the development of the theories underlying teaching literature. This leads to the 

conclusion that there are some points of convergence in which literary teaching methodology has been 

guided by literary theory and this section will outline two of these points. However, it is rare that 

classroom practice has been used to direct literary theories due to the neglect on the part of researchers 

of the importance and relevance of this practice. Louise Rosenblatt presented one of those rare attempts 

and this will be discussed in the next section. 

The two main points of convergence in which literary theory laid the foundations for a teaching 

methodology of literature are the formalist tendency of New Criticism and the reader-oriented tendency 

of the reader response approach. Both tendencies are considered groundbreaking developments in 

literary theory, and they have had their considerable percussions on literary pedagogy.  



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

3.1 New Criticism: 

The first half of the twentieth century witnessed domination of the New Critical approach to the study 

and the teaching of literature. However, the moralistic tradition, which preceded New Criticism, was still 

with considerable force in dealing with the literary works in literature classrooms. Consequently, the 

literature curriculum was characterized by “an analytical and moralistic frame.” [16, p.2] Under the 

“spell” of this combination, literature teachers were taught literature, and in this way they taught it.
4
 

Nicholas J. Karolides identifies several assumptions underlying these traditional approaches of 

teaching literature: 

… (a) the author’s intention is the key to ascertaining what the work means and this 

meaning can be identified; (b) the text is an object that has a determined meaning of its 

own; (c) the text can be analyzed through objective, close scrutiny of its formal structure 

and techniques to establish the meaning. Furthermore, it is often assumed that there is but 

one meaning. [17, p.28] 

The reader’s role, notices Karolides, was either neglected, or omitted entirely. [17, p.28] There was no 

room in these approaches for the personal experiences of the readers as if all people had led the same 

sorts of lives, read the same books, and shared their views on most things. These approaches started 

from an assumption of a commonality of experience in readers. [5, p.29] Thus, they missed what Clem 

Young calls “the triad of relationships involving readers, texts, and teachers” which is central to any 

understanding of the ways in which readers are made and modified in literature classrooms. [18, p.7] 

Richard Beach shows how literature education “was based on the desire to present didactic 

lessons regarding good behavior and to impart the virtues of literary” classics. The method used aimed 

at emphasizing the teacher’s privileged interpretation at the expense of students’ expression of their own 

                                                             
4
 See [50, p.1] and [7, p.63] 
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responses. [19, p.65] Bill Corcoran and Emrys Evans showed how traditional teaching and criticism of 

literature viewed these three elements: the literary text was considered either as part of F. R. Leavis’s 

(1895-1978) Great Tradition or as T. S. Eliot’s (1888-1965) autonomous artifact; the teacher was put in 

the role of the custodian or informed explicator; and the student-reader was considered a sort of tabula 

rasa. [20, p.2]  

In reaction to the premises of the biographical-historical approach, which focused on the life and 

times of the author, New Criticism
5
 studied the text in isolation, focusing on the form and objectively 

analyzing the work’s genre, structural patterns, and language. The New Critics emphasized that the 

structure of a work could not be divorced from its meaning, viewing the two as constituting a quasi-

organic unity. They held the meaning of the text as accessible only to the trained eye of the reader. 

“Close reading” was presented as the basic mode of reading literary texts: the text takes its distinctive 

character from its internal relationships. They introduced some famous principles and terms that 

changed many notions in literary studies. The principle of “affective fallacy” challenged the notion that 

the reader’s response is relevant to the meaning of a work. Another important concept was “intentional 

fallacy” which challenged the notion that the author’s intention determines the work’s meaning. Such 

concepts along with the belief that the meaning of a text can be known objectively, qualified the New 

Critical approach to be called an “objective” approach to literature. However, this objectivity led to the 

neglect of the readers’ individuality. They postulated what Young calls “a universal reader” free of the 

human characteristics of personality, social background, and a life lived in time and space. [18, p.9] 

New Criticism was widely accepted not only as a critical approach but also as a mode of reading 

in literature education. It succeeded the liberal-humanist tradition associated with literature education 

                                                             
5
 New criticism received its name from John Crowe Ransom’s 1941 book The New Criticism. Its foundations were laid in books and essays written during 

the 1920s and 1930s by I. A. Richards (Practical Criticism, 1929), William Empson (Seven Types of Ambiguity, 1930), and T. S. Eliot ("The Function of 

Criticism," 1933). The approach was significantly developed later by a group of American poets and critics, including Cleanth Brooks, John Crowe 

Ransom, Allen Tate, Robert Penn Warren, and William K. Wimsatt. See Bertens, Literary Theory, the chapter on “Reading for Meaning," Newton, 

Interpreting the Text, the chapter on “The New Criticism and the Rise of Interpretation," and Selden and Widdowson, A Reader’s Guide to 

Contemporary Literary Theory, the chapter on “ New Criticism, Moral Formalism, and F. R. Leavis." 
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since the establishment of English literature as a reputable study in schools, as a result of the work of 

Matthew Arnold (1822-88). In a series of essays between 1852 and 1882 on literary criticism and 

education, Arnold argued for the importance of literature education and its civilizing influence on the 

nation. Thus, English literature was introduced into the school curriculum on the hope that literature 

could socialize and humanize people. Arnold emphasized the centrality of the text: literary texts were to 

be regarded as cultural artifacts that exist as repositories of knowledge. The New Crit ics took the idea of 

the autonomy of the text and its centrality to the literary experience as their starting point. However, 

they refined Arnold’s perspective by excluding what they called “extraneous elements.” [18, pp.8-9] 

New Criticism revolutionized literary studies and education with its new way of reading. For 

more than fifty years, starting from the late 1920s and well into the 1970s, practical criticism based on 

New Critical “close reading” became the new common sense.
6
 It gained dominance among college and 

university faculties [21, p.xi], and at least two generations of American students and many Europeans 

were affected by that tradition. [22, p.120] Most English teachers were educated in a literary critical 

tradition that held “practical criticism” as the basic mode in reading and teaching literature. [20, p.1] In 

their survey of the different theories of reading, Carter and Long show how practical criticism was a 

very influential practice in the teaching of literature in many parts of the world. They show how it 

became a valuable approach to the words on the page and to the verbal particularities of specific texts. 

Close reading was presented as a pedagogical approach that works well not only with small groups, 

where there can be intensive question and answer sessions, but also in more formal contexts such as a 

lecture, where the teacher can present his or her own close reading of a text classrooms. [23, pp.150-

151] Later, New Criticism was superseded by newer critical approaches; however, it continued to hold 

sway in the majority of literature. [24] 

                                                             
6
 See [26, p.108) and (27, p.13] 
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Many reasons can account for this acceptance and adherence to the principles of New Criticism: 

what David Bleich calls “the onrush of formalist exegetical criticism.” [2, p.95] John Clifford ascribes 

the way New Criticism became enormously popular among teachers of literature to the “accessible 

pedagogy” it had, expressed clearly and appealingly in Brooks and Warren’s Understanding Poetry. [25, 

p.7]
7
 Russell A. Hunt explains why they, teachers of literature, welcomed New Criticism while 

explaining the different modes of reading Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels: 

At the time, most of us who were teaching undergraduate courses in eighteenth-century 

literature thought the results were pretty much all to the good. Now, we thought, we 

could ask our students to read Gulliver in the faith the text would make everything clear 

if only we all just read it hard enough- we wouldn’t have to go through that long, 

distracting, boring period of preparation, of filling in historical and social background, 

before our students would be “ready” to read Swift. [26, p.109] 

Hunt also shows how this new mode of reading helped teachers to focus their attention on 

different kinds of passages in the same texts they used to teach or on completely different works. 

Milton’s poetry, for example, was replaced with Donne’s as the central work of the seventeenth century 

and passages or works concerned with philosophy were gradually replaced by ones concerned with 

aspects of the text. He ends his explanation citing William Dowling saying that the New Critical 

pedagogy “appeared to scholars and teachers of [his] generation as a kind of classroom salvation.” [26, 

p.109] The huge expansion of the student population in the United States in the years following World 

War Two represented a challenge that only New Criticism, with its practical criticism basis, could cope 

with masses of individuals who had no history in common. [27, p.14] Later, this “pedagogical power” 

made it difficult for any alternative approach to displace the New Criticism. [28, p.30]  

                                                             
7
 Understanding Poetry was an influential American college textbook and poetry anthology by Cleanth Brooks and Robert Penn Warren, first published 

in 1938. The book influenced New Criticism and went through its fourth edition in 1976. 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

Scholars and teachers found in New Criticism something more than a new critical method for 

reading literary works. The new approach initiated the “professionalization” of literary studies. [29, 

p.20] In outlining the history of teaching literature as a discipline in Professing Literature: An 

Institutional History (1987), Gerald Graff shows how the discipline was searching for a distinct identity 

and projection as a profession. [2, p.95] It was felt that, for literature to exist as a discipline, it had to 

appear more scientific and grounded on methodology. [7, p.140] New criticism was a major part in this 

professoriate’s search with its new scientific analytical approach. It represented the scientific and 

professional spirit of those times, a spirit distinguished by a skill-centered specialization.
8
 Thus, the New 

Critics were regarded as the proponents of “professional criticism.” [27, p.12] 

3.2 The Reader Response Approach. 

The second half of the twentieth century witnessed a new trend in critical and literary thinking. This 

trend included various theorists who, despite many fundamental differences among them, share a mutual 

interest in the reader of the literary work as well as in the process of reading. Never before has the reader 

attained such a prominent position in critical thinking. Terry Eagleton arranges the history of modern 

literary theory into three stages: “a preoccupation with the author (Romanticism and the nineteenth 

century), an exclusive concern with the text (New Criticism) and a marked shift of attention to the 

reader.” [30, p.64] As Peter Rabinowitz says, one can hardly find a serious literary theorist who does 

not, in one way or another, feel the need to account for the activity of the reader. [31, pp.81-82] The 

outcome of this new interest in the reader, which some prefers to call an “orientation” not a “method” or 

a “position,”
9
 came to be known as the “reader-oriented theories.” This term is used to include all the 

theorists and studies that take into account both the reader and the process of reading.  

                                                             
8
 See [7, p.140] and [2, p.95] 

9
 See [33, p.198] and [51, p.139] 
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Many reasons converged to put this change into force. A minor reason can be found in the 

increasing focus on the role of the percipient as a result of modern communication theories. However, 

the main reason can be traced back to the prevailing dissatisfaction with old methods and the search for 

new ones. [32, p.8] This trend was a reaction against the “New Critical autonomy.” [33, p.198] The 

concern with the reader appeared to “fill the void created by the collapse of a basic New Critical premise 

that a literary text is an autonomous object that can and should be analyzed without regard to its 

context.” [31, p.82] Clifford illustrates this situation in terms of pervasive distrust of authorities of all 

sorts that led academics first to a skepticism about, and then a rejection of rigidly constructed systems of 

official policy in government and in the university: 

The old ways just would not serve any longer; consequently, traditional notions of 

reading and meaning were intensely problematized. Eventually, the a priori authority of 

the text became widely suspect, and the way was thereby open for thinking hard about 

how reading actually proceeds. All of this foreshadowed the rejection of formalism ... 

[25, p.2] 

A paradigm shift, similar to that shift in the field of literary criticism, occurred in the teaching of 

literature away from viewing the text as authority in the hand of the teacher to a view that focuses on the 

reader’s relationship with the text. [34, p.71] The turning point in this shift was the conclusions of the 

Dartmouth Seminar, the Teaching of English Seminar held in 1966 in Dartmouth College. The 

representatives of the United States in this seminar, among fifty English educators from Britain and 

Canada, were startled by the serious doubts cast on the direction taken by the Project English Centers 

that directed literature curriculum in their country. They found a completely different philosophy current 

at that time in England. Since Sputnik crisis, those centers imposed high standards of scholarship and 

intellectuality as a desired outcome of literary pedagogy. The British, on the other hand, were concerned 

with making the literary work personally significant to the students; in other words, they were 
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“encouraging students to respond to the literature read rather than having them analyze it.” [35, pp.200-

203] John Dixon summarized the main ideas presented in this seminar in Growth Through English 

saying: 

The essential talk that springs from literature is talk about experience—as we know it, as 

he [the student] sees it (correcting our partiality and his; exploring the fullness of his 

vision, and ours). Conversely, only in a classroom where talk explores experience is 

literature drawn into the dialogue—otherwise it has no place. The demand for 

interpretation—was it this or that he meant?—arises in the course of such talk: otherwise 

it is a dead hand.
10

 

Thus, in the late 1960s and the 1970s, teachers began to question the dominant approaches as 

they felt a lack of fit between the way they were reading literature and the way they were teaching it. 

They began to feel more responsible for the literary experience of their students. Therefore, that time 

witnessed the proliferation of the reader response ideas and teachers of literature felt a need to change 

classroom practice to accommodate the insights offered by the reader-oriented theories.
11 

K. M. Newton 

noticed that, in theory, the emergence of the ideas of the New Criticism promised a more active role for 

the student. The criterion for an authentic reading should be a coherent interpretation of the text that is 

shaped in a dialogue between teacher and student. However, in practice, the New Critics tended to make 

disciples rather than share in dialogues. [28, p.30] The teaching procedures of practical criticism were, 

as Carter and Long highlight, “tightly controlled by the teacher, either in the form of directed questions 

accompanied by teacher-led commentary, or in the form of a demonstration exposition in a lecture or 

seminar.” [23, p.151] Teachers began to see how the students were not helped in any way to discover 

and implement for themselves the procedures to come to critical insight. 

                                                             
10

 Quoted in [35, p.201). 

11
 For a detailed outline, see [20-26-43] 
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In 1977, the University of Buffalo convened the Colloquium on “Reader-Response to 

Literature.” This Colloquium “marked the official acceptance of the reader-response approach to the 

teaching of literature, which has since been taught in the education departments at colleges and 

universities across the United States.” [34, p.71] In 1985, the papers presented in the colloquium were 

published by Charles Cooper in Researching Response to Literature and the Teaching of 

Literature: Points of Departure. Cooper states that the book explores the theories and methodologies 

that help us to learn more about readers affirming that it will be of interest to a variety of audiences 

including teachers of literature. He organized the book into three parts: theories of response, ways to 

study response, and ways to study classroom instruction in literature. [36] 

4. Teaching Literature/Theorizing about Literature: Rosenblatt Bridging the Gap 

Louise M. Rosenblatt (1904-2005) is one of the rare literary theorists who developed their ideas in the 

light of classroom practice and directed these ideas for a more fruitful classroom teaching experience of 

literature. Although it was but late that she had her real stance as a literary theorist among the pioneers 

of the Reader Response Approach, she is now hailed as one of the courageous scholars who ventured to 

gap the split between studying literature and theorizing about literature.  Her two books, Literature as 

Exploration (1938) and The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work 

(1978), presented ideas that were later so influential in literary theory and pedagogy.   

Literature as Exploration presented powerful ideas that were many years ahead of its time. The 

aim of the book was to prove that the study of literature was one of the especially important social and 

cultural aspects in the life of a democracy. She presented new concepts of the function of literature, the 

reader, the text, and the process of reading. She showed literature’s multiplicity of powers; along with its 

main function, giving pleasure, the literary work fosters a sounder understanding of life and nourishes 

the development of balanced, humane personalities. To arrive at these goals, she gave the teacher the 

task of ministering to the love of literature, and central to this task was the concept that any knowledge 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 56 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

about literature was useless unless it led the student primarily to seek from the literary work a vital 

personal experience. 

Rosenblatt intended to sketch a theory of the literary experience as the springboard for a 

philosophy of teaching. Reading a literary work was presented as an “experience” in which “the reader 

brings to the work personality traits, memories of past events, present needs, and preoccupations, a 

particular mood of the moment, and a particular physical condition.” The text became “merely ink spots 

on paper” waiting for the reader to transform them into a set of meaningful symbols. The process of 

understanding a work implied a recreation to it. [37] 

After the publication of the first edition of Literature as Exploration, Rosenblatt found in Dewey 

and Bentley’s book Knowing and the Known (1949) the best term that could describe her concept of the 

relationship between the reader and the text that she had been describing: “transaction.” Reading as a 

transactional process assumes the essentiality of both the reader and the text in creating the meaning of 

the literary text. She refused to consider the reader as a static entity and the text as something with an 

already fully-formed meaning; rather, she described reading as a “transaction,” during which both the 

reader and the text continuously affect each other and meaning happens in this transaction. She started to 

use this concept as it helped her to develop her initial ideas about the process of reading a literary work 

into a theory of reading known as “the transactional theory of reading literary texts.”  

In The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work (1978), 

Rosenblatt explicated this theory. The second book was a continuation of the first, but with a different 

strategy: 

Eschewing further educational themes [like those in Literature as Exploration], I 

concentrate [in The Reader, the Text, the Poem] on presenting a matured and more fully 

developed theory of the literary work of art and the implications for criticism. [38, p.xii] 
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Rosenblatt’s transactional theory clearly demonstrates that no one can read the literary work for 

someone else. She did not consider the literary work, for which she used to refer to as “the poem”, an 

ideal entity or an object; it is an event in time that happens during “the coming-together of the reader 

and the text at an especially propitious moment.”  The reader brings to the text past experiences and 

personal traits; under the effect of the text, the reader “crystallizes out from the stuff of memory, 

thought, and feeling a new experience”, which is the poem. This becomes part of “the ongoing stream of 

the life experience” of the reader. Reading a work of literature, she believes, is completely different 

from reading another kind of written communication like a newspaper article. The event that produces 

the reading of a poem differs from other reading-events. She also illustrated the implications of this 

concept of transactional analysis of literature for the educational system. The primary concern should be 

the development of the individual’s capacity to live fully and personally in the literary transaction. [38, 

pp.12-23-36-157] 

Three main concerns are recurrent in all Rosenblatt’s writings: democracy, reading, and literature 

education. They were so interrelated in her thinking as she kept highlighting the points of union among 

them all the time. Rosenblatt did her best to find the point of union between teaching literature and 

enhancing the values of the democratic society. The democratic role she imagined for literature hinged 

on the fact that the enhancement of these values depended on the intensification and enrichment of the 

individual’s aesthetic experience. [2, p.91] In her theory, the teacher represents “a catalyst of discussion” 

in the class; not an authority representing the meaning and background of the literary work. The main 

role is to encourage a “democracy of voices”, express preliminary responses to the text and build group 

and individual understandings. Teaching literature, as is presented in her writings, fosters attitudes and 

social relations that can lead to a critical literacy that is imbedded in the values of democracy. [39, p.23] 

For Rosenblatt, reading was a vital means in advancing the values of the democratic society. She 

argued that analysis should be directed to real, not hypothetical, readers. She found it impractical to 
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construct ideal reading models to teach students how to read literature. [38, p.138] She was interested in 

what happened when particular people read a particular text at a particular moment in time. [37, p.35] 

However, she was not concerned with analyzing the readers’ psyches, but with the way they become 

self-aware, self-critical and self-enhancing as a result of reading the text. [1, p.20] The process of 

reading was an “exploration,” as the title of her first book suggests. She refused to deal with the reading 

process as an interaction that takes place between two predefined entities: a text and a reader. She 

believed in the transactional nature of reading in which both the text and the reader were transformed as 

a result of the reading process. This ‘transactional’ model of the reading process 

… underlies the essential importance of both elements, reader and text, in a dynamic 

reading transaction. A person becomes a reader by virtue of his activity in relation to a 

text, which he organizes as a set of verbal symbols. A physical text, a set of marks on a 

page, becomes the text of a poem or of a scientific formula by virtue of its relationship 

with a reader who thus interprets it. [38, p.18]  

Far from being conceived of a passive process of absorption, the reading process became in her writing 

an “intense personal activity” and a “medium of exploration.” [37, p.viii] 

Rosenblatt was convinced that public education was so essential in creating the necessary 

audience for literature. An audience that could be open and receptive as well as critical and able to 

connect the writer’s vision to their private concerns. [39, p.30] She was shocked to find that the practice 

in the literature classroom was completely repressive of the students’ personal experience with the texts 

they study; texts were treated as a body of knowledge for informative questioning. Such practice 

alienated students from reading literature. [25, p.4] She saw in literature inherent potentialities to 

enhance the values of a democracy. In explaining how a literary experience can be the type of 

educational process that a democracy needs, she says, 
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As the student vicariously shares through literature the emotions and aspirations of other 

human beings, he can gain heightened sensitivity to the needs and problems of others …. 

he can develop an imaginative capacity to grasp the meaning of abstract laws or political 

and social theories for actual human lives. Such sensitivity and imagination are part of 

the indispensable equipment of the citizen of a democracy. [37, p.274] 

Rosenblatt wanted to bring about that change by explaining the theoretical basis of what was 

going on inside the classroom. She started to question the assumptions of the traditional approaches to 

teaching literature in the light of her literary theory. The pedagogical implications in her theory are 

numerous; moreover, in the light of the application of her theory in the classroom, she modified and re-

theorized many aspects of her theory. [3, p.50] She was after “a broader theory of literature, learning, 

and instruction” that will help to realize the potentialities of literature education. [4, p.63] Teachers can 

help students make more out of their transaction with literary works, but they could not do that without 

being able to reflect more deeply on the dynamics of reading. [5, pp.39-40] 

When Rosenblatt’s ideas and writings first appeared in the 1930s, they were at odds with those 

of her time. She wrote her first book, Literature as Exploration, at a time when she felt democracy, as a 

way of life, was being threatened. [40] Her contention that literature had democratic potentialities was 

faced with the fact that traditional teaching and criticism of literature frustrated these potentialities. She 

believed that traditional teaching and criticism of literature were based on faulty assumptions about the 

nature of reading and the aesthetics of literature. [37, p.xvi] This made her sound revolutionary and out 

of the beaten critical path. [41, p.171] 

Rosenblatt was presenting something completely different at a time the New Criticism was the 

dominant approach to the study and the teaching of literature. Rosenblatt’s book Literature as 

Exploration was published the same year Brooks and Warren published Understanding Poetry (1938), 

the book that effectively launched New Criticism. [2, p.95] That was the time the New Criticism was 
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gaining much publicity among the scholars and the students of literature. Rosenblatt sounded like “some 

kind of subversive,” as Stephen Dunning describes his initial reaction to his first reading of Literature as 

Exploration in 1951. Dunning was both “excited and surprised that anyone dared to raise questions 

about the New Criticism.” [42, p.47] These questions did not address certain concepts or applications; 

rather, they were an “epistemological break” with the reading theory of the New Critics. [25, p.12] Bill 

Corcoran attributes this break to the big difference between Rosenblatt’s expressionist outlook and the 

New Critical objectivism. [43, p.154] In opposition to the text based literary theory of the New 

Criticism, Rosenblatt emphasized the reader’s aesthetic response pioneering,
12

 in her first book, the first 

theoretical work that outlined a reader-oriented approach to the study of literature. [44]
 
 

Rosenblatt acknowledged this powerful presence of the New Critics. She referred to the “the 

postwar glorification of science, fueled by fear of Soviet scientific superiority” that was the main reason 

for the success of Brooks and Warren’s Understanding Poetry [37, p.289] and the “postwar, post-

Sputnik intellectualism”
13

 that cultivated “the extraordinary dominance of the New Critics in university 

and critical circles.” [38, p.xii] She was aware of the big difference between their writings and her 

approach although both of them might have seemed to be starting on the same path: “deploring the 

neglect of literature as an art resulting from the traditional preoccupation with literary history and the 

message of the work.” [37, p.289] She did not deny her sympathy with their concern for formal values 

and her admiration of their analytic skills. However, she did not accept their understanding of the nature 

of art: “I rejected the notion of the poem-as-object, and the neglect of both author and reader, bred by 

their point of view.” [38, pp.xii-xiii] 

                                                             
12

 Kenneth Donelson names some teachers and critics who hinted at some points related to the gap between literature and its readers before the pu blications 

of Literature as Exploration. [53, pp.11-12] 
13

 The Sputnik program was a series of unmanned space missions launched by the Soviet Union in the late 1950s. The surprise launch of Sputnik 1 as the 

world’s first artificial satellite by the Soviets on October 4, 1957 shocked the United States. This led to major changes in the U.S. Government spending 

on scientific research and education. 
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Writing from a completely different point of view, Rosenblatt’s work suffered a great deal of 

neglect among critics and literary theorists. When Literature as Exploration was published, a reviewer 

in The New Republic, 29
 
Jun. 1938, offered this comment:  

A really important book, in spite of its insipid title. Writing chiefly for teachers of high-

school and college English, the author has managed to show the relevance of social 

science to the esthetic experience, and vice versa, in a way as yet unequaled [sic] by some 

of our best Marxists.
14

 

This shows how the progressive context of what Clifford calls “the politically sophisticated thirties” [25, 

p.3] could have sympathized with Rosenblatt’s position expressed in the preface of her book: “My aim 

in this book is to demonstrate that the study of literature can have a very real, and even central, relation 

to the points of growth in the social and cultural life of a democracy.” [37, p.vii] David Bleich is 

credited as one of the first to pay due attention to Rosenblatt’s work. Suleiman concluded the footnote to 

her introduction with a very important remark: “[Rosenblatt’s] relevance for literary theory was 

recognized only recently, when it was rediscovered by Bleich and others.” [45, p.45] In Subjective 

Criticism (1978), Bleich, as Carolyn Allen reports, discussed Rosenblatt’s early work in more depth, but 

he criticized her for being moral and pragmatic rather than theoretical. [1, p.15] 

If Rosenblatt’s work was relegated to a marginal position in literary criticism and theory, it has 

been a vital guide in another discipline: literary pedagogy. Her ideas on the connection between 

democracy and literature and the benefits of a response-oriented pedagogy have been important themes 

for progressive education professors and a number of high school teachers for decades. [25, p.8] Both 

Literature as Exploration and the NCTE 1939 presentation introduced Rosenblatt as a vital and valued 

guide among some secondary and elementary school teachers. They persisted in their interest in her 

                                                             
14

 Quoted in [52] 
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approach at a time the New Criticism was in dominance in the field of reading and teaching literature 

both in schools and the university. [46, p.159] Clifford was one of those teachers who were trained as 

“close readers.” They were socialized to believe that “associating one’s reading with the actual world, or 

worse, with one’s passionate inner life, was emotionally self-indulgent, solipsistic, and unscholarly.” 

[25, p.2] Leila Christenbury was also one of those teachers-to-be “reared on this tradition;” however, 

when they became teachers, they found that the technique did not often “translate well.” They 

discovered that the students were “struck dump at the prospect of close, analytical reading divorced from 

personal or historical context.” Many teachers repelled at the way literature was a task not a connection 

to life. They, therefore, welcomed the reader-response approaches out of their failure to entice the 

students to celebrate the great craft of literature. [47, p.34] 

In the field of teaching literature, Rosenblatt’s theory was the source of these insights since the 

1960s. [7, p.152] It was in the background of most of the innovative work in critical theory that was 

associated with the teaching approaches. [34, p.77] She provided teaching as a profession with “the 

necessary critical and ethical apparatus for reading texts.” [25, p.5] She was the best to explicated 

reader-response ideas as a pedagogical as well as a critical stance. [8] In 1968, the second edition of 

Literature as Exploration marked the start of acknowledging Rosenblatt’s contributions. In his 

Foreword to that edition, James R. Squire credited the book with being one of the very few books on the 

teaching of English that he believed all teachers should read.
15

 

By the mid1980s, Rosenblatt’s position as a shaper of literature education was established. The 

NCTE 1988 convention was dedicated to her. It featured a symposium that marked the 50
th
 anniversary 

of the first edition of Literature as Exploration. The articles, published later in Farrell and Squire’s 

Transactions with Literature: A Fifty-Year Perspective for Louise Rosenblatt (1990), demonstrated her 

extraordinary influence on the teaching of literature, and the educational research in general. [48, p.vii] 

                                                             
15

 Quoted in [34, p.75] 
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The same year, the fall issue of Reader, "On Louise M. Rosenblatt," was dedicated to essays acclaiming 

Rosenblatt’s half century of importance. Most of the articles in this issue were later revised and 

published along with other articles in John Clifford’s The Experience of Reading: Louise Rosenblatt and 

Reader-Response Theory (1991). In 1992, Probst showed how the publishers of major textbook series 

were beginning to try to take Rosenblatt’s ideas into account as they design their programs. He wonders 

how teachers claim that they only started to know how to teach literature for ten or twenty years while 

the reasonable and comprehensible principles for guiding teaching have been there for fifty years in 

Literature as Exploration. [35, p.64] 

Rosenblatt has been recognized as an influential figure in the teaching of literature, and 

increasingly have her contributions been recognized in several major publications. Karolides’s book that 

investigated the application of the reader-response approach in teaching shows how of many teachers 

were interested in reader-response criticism. He holds Rosenblatt’s theory as “soundly expressive of 

each aspect of response-centered critical theory” and “pedagogically the most meaningful for teachers.” 

[21, p.xi] This made her “the most commonly cited figure in the teaching of literature.” [34, p.76] 

Church goes further to claim that 

Just as major aspects of the twentieth century have often been described according to 

Freudian, Jungian, Einsteinium or Vygotskian theories, a review of the literature reveals 

that Rosenblatt has been frequently cited as a similar authority in the teaching of 

literature.  

In his Foreword to the fifth edition of Literature as Exploration (1995), Wayne Booth doubts 

that any other literary critic has “enjoyed and suffered as sharp a contrast of powerful influence and 

absurd neglect as Louise Rosenblatt.” On the one hand, no other critic has such an influence on teachers 

and how they read and teach literature. On the other hand, those working in literary criticism and theory 

started to acknowledge the “relevance of her arguments” only recently. He wonders, “How many other 
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critical works first published in the late thirties have extended themselves, like this one, to five editions 

proving themselves relevant to decade after decade of critical and pedagogical revolution?.” [49, p.vii] 

5. Conclusion. 

The first section of this paper gauged the split in the profession of “English Studies” between studying 

literature in scholarly work that investigates the nature of literature and the methods of reading and 

analyzing literary works, and teaching literature in classroom that takes all this theorizing about the 

nature of literature and the methods of reading and analyzing literary works into practice. This section 

surveyed the analyzed experience of some famous scholars in the profession who have tackled, and 

sometimes complained of, this issue in their writings. The outcome of this analysis leads to a very 

obvious conclusion that there is some neglect in the part of people specialized in literary studies of the 

practical side of their work, and, at the same time, there is a similar neglect in departments that teach 

literature of preparing their graduates on methods of teaching literature. It is highly recommended, then, 

that professors of literature make teaching of literature one of their academic interests and part of their 

work; in addition, students of literature who are supposed to get into the market of teaching should have 

good preparation on how to teach literature. 

The other two sections concentrated on the points of convergence between literary pedagogy and 

literary theory. The first one presented two cases in which literary pedagogy was highly influenced by 

the ideas of two major shifts in critical theory: the formalist tendency of New Criticism and the reader-

oriented tendency of the reader response approach. The outcome of this presentation leads to the 

conclusion that what literary theorist present as methods for analyzing literary works lay the foundations 

upon which much classroom practice is conducted. However, there should have been another conclusion 

that the teaching situation provides literary theorists with a good context for deriving and applying their 

critical theories. This aspect, surprisingly, is proved to be lacking in literary studies as a result of the 

neglect pinpointed earlier. Hence, the other section discussed in detail the efforts of Louise Rosenblatt in 
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providing a theory of reading literary works in the light of what takes place in literature classrooms. The 

outcome of this discussion is that Rosenblatt proved to be one of the rare scholars who took literature 

teaching seriously while presenting valuable theoretical ideas about literature. It is highly recommended, 

then, that Rosenblatt’s experience to be taken into consideration and literary theorists pay due attention 

to what goes on in literature classrooms before, while and after they hypothetically present ideas about 

methods of reading and analyzing literature. 
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 ABSTRACT  

    The aim of the research is to identify the reality of the application of electronic classroom 

activities in Elementary schools, to identify the challenges that face the application of electronic 

classroom activities in primary schools, The research sample consisted of (120) male and female 

teachers from the basic education stage, (50) guardians, (15) school principals, (30) activity 

supervisors And the descriptive and analytical approach was used and a questionnaire on the 

application of electronic activities was applied (prepared by the researcher).The research found 

the following results: Elementary schools do not implement electronic classroom activities 

sufficiently, and this is due to many challenges, which are weak economic potential in primary 

schools, lack of infrastructure and adequate high-quality computers to implement electronic 

activities in schools, weak Internet and lack of Internet networks in many schools, teachers ’lack 

of experience in preparing and designing electronic classroom activities, poor economic 

conditions for students, especially in villages and rural areas where there is no infrastructure. 
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 ملخص ال

تواجهه  يالتعرف على التحديات الت ،ساسيةاألالمدارس  يالصفية ف لكترونيةنشطة اإلهدف البحث التعرف على واقع تطبيق األ

معلم ومعلمة من مرحلة التعليم ( 021)من  تكونت عينة البحث الصفية فى المدارس األساسية،لكترونية نشطة اإلتطبيق األ

وتم تطبيق استبيان  يالتحليل يج الوصفواستخدم المنه، مشرف نشاط(  01) ،مدرسة مدير( 00)، مرأ يول( 01) ي،ساساأل

المدارس األساسية التطبق األنشطة  نإ: ، وتوصل البحث إلى النتائج التالية(عداد الباحثةإمن )، كترونيةلاإلنشطة تطبيق األ

ويرجع ذلك إلى الكثير من التحديات وهي ضعف اإلمكانات االقتصادية في المدارس  كافية،بدرجة  الصفية اإللكترونية

األساسية، وعدم وجود بنية تحتية وأجهزة كمبيوتر كافية ذات جودة عالية لتنفيذ األنشطة اإللكترونية بالمدارس، ضعف 

نشطة األ إعداد وتصميم يالمعلمين فلدى  خبرة االنترنت وعدم وجود شبكات انترنت في كثير من المدارس وعدم وجود

 .التالميذ وخاصة في القرى والمناطق الريفية حيث اليوجد بنية تحتية اإلقتصادية عند الظروفضعف الصفية،  لكترونيةاإل

 .التحديات  -الواقع –ساسية المدارس األ -لكترونيةشطة اإلناأل: الكلمات المفتاحية.
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 مقدمة 

 يصاحبت انتشار الفيروس لتجتاح ه يبعد التن جاءت دعوات التعليم عن مثلما اجتاح فيروس كورونا المستجد حواجز الزمان والمكا

لى عوالم مختلفة عن طريق إلمكانية الثابتة مثارا لالرتقاء جعل من غياب الحواجز ا يجتياح مكانا ،خرى حواجز الزمان والمكاناأل

عن سرعة الوصول  بحثاخرين ياب ومزاحمة اآلواإل دوات التخلص من روتين الذهابأامتلك  يت االنترنت الفسيحة واجتياح زمانشبكا

 .ضيق مما تتحملة رحابة العقولأربما كان  يلى حيز مكانإ

لى إسلوب التلقين أمتحركة تحول التعليم عن بعد من  وبكل ما يمتلكة التعليم عن بعد من موارد سمعية وبصرية ورسوم توضيحية وصور

لى إى الدخول إلالطالب  دوتساع ،كثر جذباأدة عملية ة الجاممصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية تجعل من العملية التعليمي يسلوب تفاعلأ

ليه من خالل بنك إمصر بالتوجه  يف يرعت وزارة التربية والتعليم الفنوهو ما سا ،وراقى دون التوقف عند عتبات رائحة األالمحتو

تساعد على تصميم المقررات  يالت منظمة اليونسكو بعض البرامج كوسيلة للتغلب على تعليق الدراسة وقد قدمت يالمعرفة المصر

 ع الطالب من خالل بيئة افتراضية من خالل تطبيقات يتم تحميلهاليكترونيا والتواصل مإوالواجبات واالختبارات وتصحيحها والمهمات 

يساعد ويسهل التواصل بين المتعلمين  ،ل كالس رومجق جويوتطب"برنامج ادمودو  ،بالك بورد"تف الذكية مثل برنامج عن طريق الهوا

عن  يلكترونو التعليم اإلأملحة من استخدام التعليم عن بعد ن هناك ضرورة أمما سبق نرى  ،ومعلميهم وقد استخدمتة جامعة القاهرة

 يو الالصفية فأصفية ال نشطة التربوية المختلفة سواءداء األأسوف يؤثر ذلك على  يوبالتال يا،واقع يئاصبح شأوهذا  ،طريق االنترنت

زمة كورونا أظل  ينشطة فعلى هذه األ يساسجل حصول تالميذ مرحلة التعليم األأخرى من ألى طريقة إالوصول وكان حتما  ،المدرسة

   .يظل التباعد االجتماع ينشطة فعداد الكبيرة من التالميذ وانخفاض المساحة المطلوبة ألداء هذه األظل األ يوف

ررات كثيرة لعملية تحويل األنشطة الصفية والالصفية إلى إلكترونية وذكية منها توفير الوقت والجهد على الطالب وحيث إن هناك مب

وولي األمر من خالل عدم اللجوء للمكتبات والمتخصصين بأعداد األنشطة والمشاريع المدرسية، كما أنها تتيح االتصال الفعال بين الطلبة 

ومن أهم مميزاتها أيضا شعور الطلبة بالمساواة، حيث إن أدوات االتصال اإللكتروني والذكي تتيح لكل طالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم، 

فرصة التعبير عما يجول بخاطره من انفعاالت وأحاسيس دون التعرض لإلحراج كما تتيح وسائل االتصال اإللكتروني والذكي سهولة 

أوقات الدراسة، وذلك من خالل إرسال النشاط المطلوب منه ويمكن المعلم من  وصول الطالب إلى المعلم في أسرع وقت حتى خارج

ل تقديم التغذية الراجعة للطالب في أي وقت أيضا، كما تلعب دورا في تقليل األعباء اإلدرارية بالنسبة للمعلمين من خالل إمكانية اإلرسا

م الطالب لجميع األنشطة والواجبات المطلوبة منه، وإن األدوات واالستالم عن طريق األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفة استال

اإللكترونية تلعب دورا هاما في تقليل حجم العمل في المدرسة من خالل توفير أدوات تقوم بتحليل نتائج األنشطة والواجبات المختلفة 

 [0] .لياء األمور أو إدارة المدرسةوحتى االختبارات وأعداد إحصائيات بذلك، وسهولة إرسالها لمن يهمهم األمر من أو
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وإن هناك ضرورة ملحة إلى اعتماد المدارس الكلي على الوسائط االلكترونية الذكية ولعل من أنجح االستراتيجيات في هذا المجال هو 

سلوكيات الطالب من استراتيجية الصف المقلوب التي جعلت التعلم أكثر متعة وفاعلية للطالب وأعادت للمعلم دورة األصيل في تعديل 

خالل عملية التعلم، كما أن تدريب الطالب عن طريق البحث الصحيح عن المعلومات وآلية التوثيق الجيد لهذه المعلومات، كما يجب 

 تعزيز التواصل بين األسرة والمجتمع المدرسي لتوحيد آلية تنفيذ هذه األنشطة وضرورة أن يكون ولي األمر على دراية باالستراتيجيات

التي تنتهجها المدرسة في هذا المجال وكذلك تخصيص أوقات محددة للتنفيذ كما يجب على المدرسة تفعيل وسائل التواصل األخرى وعدم 

االعتماد الكلي على التقنيات، وذلك من خالل الرحالت العلمية والترفيهية وتبادل الزيارات بين المجتمعات التعليمية والخروج بالبيئة 

ارج إطار الصف الدراسي، حيث إنه الضرر من تحويل غالبية األنشطة الالصفية إلى إلكترونية وذكية ما دام ذلك وفق أطر التعليمية خ

 [ 2].صحيحة بالتزامن مع تنفيذ أنشطة أخرى تعزز من طرق التواصل المختلفة من قبل األسرة المدرسية

شجيع الطالب على البحث تساعد على التعلم النشط وت يمواد التعلم عن بعد والتلمميزة لنشطة التعليمية من المالمح العامة واوحيث تعد األ

ال  يجابيا  إ ذا جعلنا الطالب ودفعناه ليكون متعلما نشطا  إكثر فعالية أنها ستكون إف ،التعلم فمهما كان طبيعة المحتوىثناء عملية أوالتفاعل 

ندماج مع المحتوى تحدد كيف سيقوم الطالب باإل يديد نواتج التعلم فهتح ينشطة دورا جوهريا فتلعب األومن حيث  ،مجرد مستقبل

 [0.]وبناء المعرفة يالتعليم

هداف التعلم المختلفة فالنظريات أتصميم الخبرات التعليمية وتحقيق  يريا فصعلم واحدة يمكن االعتماد عليها حنه التوجد نظرية تإوحيث 

 ،ت العقلية وراء حدوث هذا السلوكى العملياإلخضع للمالحظة والقياس دون النظر ي يللمتعلم والذ يلسلوكية تتعامل مع السلوك الظاهرا

ن أوكة وتقوم النظرية البنائية على صحاب النظرية المعرفية بالعمليات العقلية التى تحدث داخل عقل المتعلم وينتج عنها سلأبينما يهتم 

يمكن االستفادة من جوانب عبر الشبكات و يبناء الخبرات والتفاعل االجتماع ة االتصاليةالمعرفة تبنى بواسطة المتعلم وتشجع النظري

 [4].لكترونيةنشطة اإللى جودة تصميم األإكل نظرية للوصول  يالقوة ف

 ،التقليديةك لدمجها مع طريقة التعلم للكترونية وذنشطة التعلم اإلك حاجة ماسة لتصميم مجموعة من األن هناأ يوتتضح مشكلة البحث ف

 :سئلة التاليةجابة على األاإل يف وتتضح مشكلة البحث ،ظل التعليم عن بعد يوذلك ف

 ي؟ساسالتعليم األ مدارس يف لكترونيةاإلنشطة التربوية الصفية تطبيق األهو واقع  ما -0

 ي؟ساسليم األمدارس التع يفكترونية لالصفية اإلنشطة تواجهه تطبيق األ يالتالتحديات  يه ما -2
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 :هداف البحثأ

 :لىإ يالحاليهدف البحث 

 .يساسالتعليم األ مدارس يف لكترونيةالصفية اإلنشطة واقع تطبيق األالتعرف على -

 .يساسمرحلة التعليم األمدارس  يفلكترونية اإل نشطة الصفيةتواجهه تطبيق األ يالتحديات التالتعرف على -

 :همية البحثأ

والتعليمية لتحقيق نمو وتستهدف تزويد التالميذ بالجوانب المعرفية  ،افد المهم للرسالة التربويةلكترونية الراإلنشطة الصفية تعد األ

نشطة تعلم وتعليم طالما  تتم أ منو خارجها أنشطة داخل المدرسة ن األإو ي،يجابنحو السلوك اإل ههفضل وتوجيأعداده لحياة إالشخصية و

و أكانت بدنية أن النشاطات سواء أ ييعن يتطبيق لمفهوم النشاط الذ يوه ،المجتمع من خاللها هدافأو أهدافها أالمدرسة لتحقيق تحت 

المتعلم وبروز شخصية  ييجابية والحماس فاإللكترونية المدرسة فى بث اإل نشطة التربويةيضا تساعد األأوعقلية ضرورية للتعلم  

التعلم  مدارس يحث المعلمين ف يوكذلك يساعد البحث فاجة من خبرات اقتراح وتخطيط وتنفيذ وتقويم ما يحت يمشاركتة الفعلية ف

 .لكترونيةنشطة الصفية اإلتصميم األ يف يساساأل

 :ثحدود البح

مشرف (  01) ،مدرسة مدير( 00)، مرأ يول( 01)ي، ساسمعلم ومعلمة من مرحلة التعليم األ( 021)  ـتحدد البحث ب: حدود بشرية -

  .نشاط

 .كبير التعليمية بمحافظة الشرقية بوأدارة إب  يمدارس ابتدائ 0و ي،عدادإمدرسة  01اشتمل هذا البحث على : حدود مكانية

 .األول يالفصل الدراسم  2121/2120 يالعام الدراس يجراء هذه الدراسة فإتم : حدود زمنية

 :مصطلحات البحث

 :كترونيةلاإل نشطة الصفيةاأل

ن تكون هذه أويمكن  ،النشط على شبكة االنترنت هو تعلمأ هقوم بها المتعلم من خالل تفاعلن يأيمكن  يعمال التنها جميع األأتعرف ب

 [0].هلى طالبإلكترونية يرسلها المعلم إن تتم من خالل رسائل أهداف محددة ويمكن أولها نشطة غير متزامنة األ

البريد  ،االنترنت: بيقات مستحدثات التكنولوجيا مثلتطنشطة المصممة باستخدام عبارة عن مجموعة من األ يه: جرائياإتعرف 

  .يساسمدارس التعليم األ يعلممن قبل م ي،جتماعتصال االوسائل اال، غرف المحادثة ،لكترونىاإل
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 يطار النظراإل

 :لكترونيةنشطة اإلمفهوم اإل

وتعمل على  يلكترونالتعلم اإل يلتحسن التفاعل والمشاركة ف اطارإ يلكترونية تعطنشطة اإلن األأ Salmon,2002ترى سالمون    

ن تكون االنترنت ضمن خطة تنفيذها وتستخدم فيها لوحات المناقشة لتشجيع عملية االتصال والتفاعل بين أوالبد  ،خفض تكاليف التعلم

رورة تفاعل المتعلمين من خالل ومنها ض ي،مبادىء تصميم التعلم البنائ ةتمت مراعاذا إنشطة كما يمكن زيادة فاعلية األ ،تعلمينالم

و تعديل البنية أوهذا يساعد على تغيير  ،للمعلومات همعالجت ينشطة ففالمتعلم يمارس األ ،ثناء عملية التعلمأيقومون بها  ينشطة التاأل

عقليا هذا يساعده على اكتشاف المعرفة بنفسة خاصة عندما  م جهدا  فعندما يبذل المتعل .ويعمل على تحسينها وتطويرها ،المعرفية للمتعلم

 palma  & pitera)وكذلك يشير بالما وبيترا  .يواجهه مشكلة تعليمية ويقوم باقتراح لحلها وفرض العديد من الفروض والبدائل لحلها

ن يكون أو ي،لكترونتصميم المحتوى اإل يند التفكير فع يلكتروناإلخذ بعين االعتبار نظريات ونماذج التعلم بد األ ال هنألى إ(  2008,

والرد على  ه،لالمتزامنة حتى يمكن متابعة طالبلكترونية المتزامنة وانشطة اإلمعلم السبيل لتوظيف العديد من األالتعلم مرنا لتتيح لل

 [6.]المنهج يتساؤالتهم ف

تعتمد على النشاط  يساليب المختلفة التالطرق واأل يلكترونية هنشطة اإلاألن أ( Creanor&Bulter,2004)كرينور وبلوتر  أوضحكما 

لى إالتوصل  يفيجابية بين الطالب فمن خاللها يقوم الطالب ببعض العمليات المعرفية كالمالحظة والبحث والمشاركة اإل يالذات

 [  7].جبداع  واالستنتااإلعلى  هوتحثمن المعلم  هوبتوجيه، المعلومات المطلوبة بنفس

 :لكترونيةنشطة الصفية اإلنواع األأ

 :ل البيئة االفتراضية للتعلم مثليمكن تنفيذها من خال يالتلكترونية اإلنشطة يوجد العديد من األ

  .نشطة المشاهدة واالستماعأهارات القراءة والكتابة من خالل نشطة تنمية المأ -

 .ياالجتماع دوات التواصلأل توظيف نشطة تنمية المهارات االجتماعية من خالأ -

 .راء والخبراءسئلة المفتوحة وتبادل اآلنشطة المناقشات واألألمهارات التفكير العليا من خالل نشطة لتنمية اأ -

  .لكترونيا للزمالء واستالم التغذية الراجعةإترونية عن عناصر المحتوى وعرضها لكعمل العروض اإل -

 [8].يلكترونبيئة التعلم اإل يالتصال والتفاعل الموجودة فائل انترنت وتبادل المعرفة عبر وسالتعلم من خالل اإل -

 :لكترونيةنشطة اإلالمتطلبات التربوية لتطبيق األ يه ما

 .هداف المرجوة منهانشطة التعليمة األن تحقق األأ-

 .نشطة متنوعةأب امدعم ن يكون المحتوىأ-
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 .نشطة التعليمة منظمة بطريقة منطقيةاأل ن تكونأ-

داخل الفصول  يوالممارسات التدريسية المقدمة ف نشطةمع األ يلكترونليمية المقدمة من خالل التعلم اإلنشطة التعن تتفق األأ-

  .الدراسية

 .يهم على التفكير الناقد واالبتكاروتساعد ،شطة بطريقة تثير تفكير المتعلميننن تعرض األأ-

  .بناء المعلومات عللمتعلمين رف وتسمحي، بطريقة تشجع على التعلم التعاون نشطةن تعرض األأ-

 :يلكترونية ما يلنشطة اإلقها ومن تلك األن يتمكنوا من تصميمها وتطبيأيجب على المعلمين بالمدارس  ينشطة التىومن األ

  تشغيل نظامMoodle  لكترونيةدارة المقررات اإلإل. 

  جديد داخل نظام  يلكترونإيضيف مقررMoodle  . 

 يلكترونالمقرر اإل ةلى واجهإمحتوى صفحة نصية  ئينش. 

 يلكترونالمقرر اإل ةلى واجهإمحتوى صفحة ويب  ئينش.  

 يلكترونالمقرر اإل ةواجهى إللموقع ويب  ارابط ئينش. 

 يلكترونلعرض ملفات المتعلمين بالمقرر اإل امجلد ئينش. 

 صدار إحزمة  ئينشIMS يلكترونالمقرر اإل ةلى واجهإ. 

  يلكترونالمقرر اإل ةلى واجهإيدرج ملصقة.  

  يستخدم الكتلBlocks  يلكترونالمتاحة بالمقرر اإل. 

  يدرج مهمةAssignment  من نوع تحميل ملف واحد. 

  يدرج مهمةAssignment  من نوع النص المباشر. 

 يدرج مهمة Assignment  من نوع تحميل نشاط بدون اتصال. 

 غرفة حوار ئينشChat  يلكترونلى واجهه المقرر اإلإ. 

 منتدى  ئينشForum  [9].يلكترونلى واجهه المقرر اإلإ 

 :لكترونيةم االنشطة التعليمية اإلتصمي

 يبعادها ف، أضحلى النظرية البنائية والمعرفية واالتصالية وتتإ لكترونية تستندنشطة التعليمية اإليم األن عملية تصمإ يمكن القول

 :يتاآل

البنية المعرفية للمتعلم وتوافر قدرتة على تحويل وتغيير البنية المعرفية الحالية وتنظيم ويعبر هذا البعد عن : يالبعد المعرف-0

اط وتكوين رؤية معرفية لمجاالت من خالل قدرة المتعلم على استنب يالنمو الذهن أي ،المعلومات الجديدة مع المعلومات السابقة

هم يعد نقطة االنطالق لف يالمعرف يوهذا الوع ،بعاد المحتوىأتمايز بين الترابط والتكامل وال حداثإها أنبعاد محتوى التعلم من شأو

علم رؤيتة الشخصية للعالم ساليب بناء المتألى دراسة إتسعى  يالنظرية البنائية الت هليإوهذا ما دعت  ى،المحتوى التعلم وبناء المعن

 .المتعددة هنشطتأخبراتة السابقة ولى إباالستناد  همن حول

ء ويقصد به تدعيم البنا ي،لكترونبيئات التعلم اإل ينشطة التعليمية فعتبارات الضرورية لضمان جودة األمن بين اال: ياالجتماعالبعد -2

علم بناء مجتمعات الت يويتمثل ف ،وليس من خالل التنافس بين الطالب بعضهم البعض ي،لمعرفة من خالل التفاوض االجتماعل يالجماع

المعاصر النظرية  يارتبطت بالتطور التكنولوج يالتعلم ومن النظريات الحديثة التالالزم لتوكيد  يالجمع القائمة على االستقصاء
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والتركيز على نشاطات التعلم التفاعلية لتشجيع مستويات  ،فعال يطار اجتماعإ يلوضع التعلم عبر الشبكات فتسعى  ياالتصالية الت

 .للطالب والمعلم بصور مختلفة يلعليا مع توفير التفاعل االجتماعالتفكير ا

نشطة التعلم أاستخدام  يعقلية تساعد ف بناء المعرفة من خالل بناء نماذج وتصورات يهمية بالغة فأ ييمثل البعد العقل: يالبعد العقلى-0

ينتج  يالعمليات العقلية الت هتم بدراسةطر النظرية المعرفية فتأوهنا تظهر  ،ثر التعلمأاقف متشابهة بهدف انتقال وتوسيع وتعميمها على مو

 .سلوك المتعلم  يب واالكتشاف والتنويع والتعديل فلكترونية تسمح بالتجريإنشطة تعليمية اأعنها السلوك لذا تقدم 

للمتعلم  يويعبر هذا البعد عن الجانب النفس ي،البعد الشخص االعتبار يخذها فأ يينبغ يبعاد التمن بين األ: يالذات يالبعد الشخص-4

ب جان ةمراعا يلذا ينبغ ي،والتطور الشخص يالذات يويقصد به الوع ،به النظرية البنائية يل مع الذات وتطورها وهذا ما تنادوالتفاع

ن أ كما ي،صيل وتعاونأومقصود و يه نشط وبنائأنيتميز ب يتعلم واكتساب قدرات ومهارات والذللم يوالتفاعل الذات يالحضور النفس

دارة إ -التغلب على الصعوبات -فى النفسالثقة -المثابرة: صالحة للتعلم البناء شخصية منها لكترونية واالفتراضيةلتعليمية اإلالبيئات ا

ن عملية بناء ألى إذلك ونخلص من  ،دافعية الذات -دارة الذاتإ-أيالرالتعبير عن  -االستقاللية-االعتماد على النفس-المبادرة-الوقت

 [01].وهو التعلم الهادف ،المعرفة عملية تفاوضية اجتماعيةن بناء أو ه،فيما يتعلم هوتأمل همتعلم يتضمن تحكمعقل ال يالمعرفة ف

 .في التعلم اإللكتروني اإللكترونيةنشطة أنواع األ

 -:ومنهايمكن استخدامها وتوظيفها من خالل بيئة التعلم عبر الويب  ينية أحد أساليب التعلم النشط التتُعد األنشطة اإللكترو

المناقشة اإللكترونية، العصف الذهني اإللكتروني، المنتديات اإللكترونية، لوحات النقاش  التعلم التعاوني فى مجموعات عبر الويب، 

سلوب فمثال  المناقشة اإللكترونية قد تتضمن أنشطة أل يتضمنها ك يل، كما تتعدد وتتنوع األنشطة التاإللكترونية، التواصل عبر المي

 ينة مثل استخدام البريد اإللكترونمتزامنة مثل المحادثة واستخدام غرف الدردشة، أو المؤتمرات عن بعد، وقد تتضمن أنشطة غير متزام

نية عبر الويب مثل استخدام مجموعات يتطلب استخدام العديد من األنشطة اإللكترو يسلوب العصف الذهنأالنقاش، كما أن  أو لوحات

 [00.]امج التفاعل عبر الويب والمدوناتالبريد اإللكتروني أو المنتديات أو استخدام بر

إلى أن هناك تجدد مستمر ألشكال استخدام تقنيات التعليم والمعلومات في تصميم وتنفيذ األنشطة  [02]علي بن شرف الموسوي وأشار 

 :ء أكثرها أهمية فيما يليالتعليمية، ويمكن استقصا

تحض الطالب على التفكير الناقد من خالل قراءة هذه الملصقات  يوهي من الوسائط الت :والكرتونية التوضيحية والملصقات الرسوم-  

 .الرسوم وتحليلها ومقارنتها
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والتدريب والممارسة التي تقدم للطالب نشطة ن خاللها يتم تقديم مجموعة من األم :نترنتاإل على المتوفرة التعليمية ياتالبرمج-  

باستخدام الحاسوب بقصد إحداث تغيرات في السلوك يؤدي إلى تشكل مهارات التفكير واالستنتاج في مواقف تعليمية الكترونية أو مدمجة 

 .في التعليم التقليدي الصفي

المقدم لألنشطة الصفية والالصفية داخل وخارج غرفة ويمكن من خالل هذه المكتبة تحسين الدعم  :لكترونيةواإل الرقمية المكتبات-  

  .الدراسة

حيث يتم استخدامهما لدعم األنشطة التعليمية الذاتية والتعاونية في مجاالت البحث وطرقه ومراجعة  :لكترونيةاإل والمنتديات البريد-  

 .لمكتملة والتعيينات الصفيةالمقاالت البحثية للطالب إضافة الستخدامهما في تحديد مواعيد تسليم األنشطة ا

وهي عبارة عن مختبرات مصممة على برمجيات ثالثية األبعاد ويقوم الطالب باختيار نوع التجربة العلمية  :االفتراضية المختبرات-  

 .وأدواتها وطريقة إجراءها ويتفاعل معها خالل عمليات التجريب

حيث تقوم بدور مهم في تعليم الصغار من خالل األنشطة التعليمية المصممة  :لكترونيةواإل والمحوسبة العادية التعليمية األلعاب- 

، حيث يمكن دمجها لكترونية المتطورةاأللعاب اإلالبطاقات المصورة، وألعاب التركيب، و: بصورة جيدة وممتعة عليها، ومن أمثلتها

 .كجزء من األنشطة التعليمية أو بناء األنشطة التعليمية على أساسها

تتعدد وتتنوع وقد حيث يمكن دمجها كجزء من األنشطة التعليمية أو بناء األنشطة التعليمية على أساسها،  : كترونيةلاإل والمصادر قعالموا

سلوب فمثال  المناقشة اإللكترونية قد تتضمن أنشطة متزامنة مثل المحادثة واستخدام غرف الدردشة، أو أيتضمنها كل  ياألنشطة الت

 يسلوب العصف الذهنأأو لوحات النقاش، كما أن  يد، وقد تتضمن أنشطة غير متزامنة مثل استخدام البريد اإللكترونىالمؤتمرات عن بع

يتطلب استخدام العديد من األنشطة اإللكترونية عبر الويب مثل استخدام مجموعات البريد اإللكتروني أو المنتديات أو استخدام برامج 

 .التفاعل عبر الويب والمدونات

  :شطة التعليمية التقنيةبناء األن

 :خطوات بناء األنشطة التعليمية باستخدام التقنيات المراحل الرئيسية التاليةتتضمن 

 :و المصمم بعمل الخطوات التاليةأرحلة التحليل وفيها يقوم المعلم م

 . إعداد رؤية للنشاط التعليمي من حيث أهدافه العامة والتفصيلية -

الطالب وخصائصهم من حيث تحديد أعمارهم ومستوياتهم الفكرية وقدراتهم المهارية وخلفياتهم الثقافية وإمكاناتهم تحليل احتياجات  -

 .العملية وميولهم ورغباتهم
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 .تحليل األهداف السلوكية للنشاط ويقوم بتجزئتها وترجمتها إلى أهداف صغيرة -

 .وتجزئتها بشكل يمكن تحويلها إلى صيغة تقنيةتخطيط محتوى النشاط وتحديد المهام المطلوبة فيه  -

البرمجية المحوسبة أو الموقع اإللكتروني واختيار : تحليل عمليات االنتاج المتوقعة فيحدد المتطلبات التقنية واختيار نوعية التقنية مثل -

 .وشرح محتوى األنشطة التعليميةوسائط االتصال التعليمية لهذه التقنية والتي تستخدم أو تنتج اليضاح المفاهيم واألفكار 

 [00.]تحديد التكلفة اإلجمالية لعمليات اإلنتاج -

 :حلة التصميم  وفيها يقوم المعلم أو المصمم بعمل اآلتيمر -

 .تصميم محتوى األنشطة التعليمية -

. بأسلوب يراعي قدرات الطالب إخراج المحتوى العلمي لألنشطة بحيث يوضع بتتابع سلس لألفكار والمفاهيم والنظريات والقوانين -

 .تصميم المحتوى التدريبي فنيا وجماليا على صورة مواد تعلم وسائطية تمكن الطالب من التعلم الذاتي والموجهة

تطبيق مبادىء تصميم الوسائط الفنية والنفسية والتربوية في تصميم التقنية المختارة بحيث يتم جذب االنتباه وتعزيز الذاكرة  وتكرار  -

 . المعلومات واستثارة  النشاط اإليجابي للمتدرب

 :رحلة التطوير وفيها يقوم المصمم أو المعلم بعمل اآلتيم -

 .نشطة التعليميةمتطلبات األنتاج والتنفيذ الفعال لمختلف نسانية للخطوات التطبيقية لإلوضع السناريوهات والمخططات اإل -

 . لزمني لإلنتاج التقنية المختارةوضع األجندة التفصيلية مقرونة بالجدول ا -

 . تحويل الخطة إلى شكل تخطيطي مصور يوضح اإلجراءات الالزمة حتى إكمال العمل -

 :تيو المصمم بعمل األنتا  وفيها يقوم المعلم أمرحلة اإل

  .محتواها كافة المكونات الوسائطية التفاعلية واد التعلم الوسائطية حيث تدمج فينتاج مإ -

المحتوى النصي إلى قوالب متعددة ووسائط متحركة وتقوم على التفاعلية واألدائية وتوضح األشكال والرسوم المثيرة لدافعية تحويل  -

عاة المتدرب وجاذبية االنتباه، وتكون كل مادة تعليمية وسائطية مونا لنشاط تعليمي كامل وقائم بذاتة كما ينبغي عند إنتاج هذه المواد مرا

 [04.]الضرورية لضمان النوعية القياسية للمنتجمعايير الجودة 
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 :مرحلة التقويم وفيها يقوم المعلم أو المصمم بعمل اآلتي

 .قياس آداء المدربين والمتدربين ومدى تأثير هذه التقنية في تحسين معارف ومهارات وكفايات الطالب -

 .لتعليمي ومدى تحقيق األهداف التعليميةاستخدام التقويم البنائي والختامي لقياس مستوى اإلنجاز واآلداء ا -

 .استخدام استطالعات الرأى او االستبيانات لتعرف اتجاهات ومواقف المتدربين نحو األنشطة التعليمية التقنية -

إذا  على  أن األنشطة التعليمية مجال مهم لتطوير شخصية الطالب وإثراء خبراته واكتساب المهارات واتقانه إياها، وال بد: نخلص من ذلك

المعلم أن يضمنها في تدريسه، ومع التطور الحادث في تقنيات التعليم والمعلومات ووسائطها سيصبح استخدامها في األنشطة بل إنها 

تضفي جوا من التشويق على طرق التدريس والتعلم، حيث إنها إذا ما حسن استخدامها لتقلل الوقت والمال المبذول في تصميم العملية 

 [ 00.]ةالتعليمي

 سابقة  بحوث 

الالصفية ومكانتها فى مناهج المدرسة   نشطة المدرسيةلى التعرف على مكانة األإ weaver,1977))[61]ويفر  بحث هدف    

مراحل التعليم المختلفة لذا جاءت هذه الدراسة لتبين واقع هذه  ينشطة الصفية فقط فوقد اقتصرت على األ ،وعلى مدى االهتمام بها

المكانات المادية والبشرية ن هناك بعض المعوقات المرتبطة باألى إثرها على التحصيل وتم التوصل أوصعوبته تنفيذها و نشطةاأل

 .الحسبان عند تقويم التالميذ ينشطة فخذ األأوعدم 

بداع تنمية اإل يفلى التعرف على واقع ممارسة االنشطة المدرسية وتحليل دور هذه االنشطة إ[ 07] ( 2118,زهو ) بحث فهد    

واستخدمت بداع تنمية اإل ينشطة المدرسية فووضع تصور مقترح لتفعيل دور األ ي،اء المعلم لممارسة النشاط المدرسدآمن خالل 

 يحديثالمدارس الخاصة  ين المعلمات فألى إتوصلت الدراسة واستخدمت الباحثة بطاقة مالحظة و ي،الدراسة المنهج الوصف

المدارس الخاصة  ينشطة فوارتفاع نسبة االهتمام باأل ،اعية من معلمات المدارس الحكوميةبدنشطة اإلى األعلكثر حرصا أالتخرج 

 .نشطة الطالبية القيام باأل ن تكدس المناهج يعوقإو،عن المدارس الحكومية 

جابية يتنمية بعض السمات اإل ينشطة الطالبية فلى التعرف على دور األإ[ 08]( 2117, هاني ابراهيم ومحمد علي) ف بحثهد     

لى إوتوصل  ،طالب وطالبة  411عينة البحث من  وتكونت يواستخدم الباحث المنهج الوصفى ي،لدى طالب جامعة جنوب الواد

 ،خالقيةالسمات األ ين الطالبات تميزن فأتية والثقافية والسياسية فى حين السمات الذا يكثر تميزا فأن الطالب إ: النتائج التالية

  .كثر تميزا عن المشاركينأنشطة األ ين المشاركين فألى إكما توصلت النتائج  ،السمات االجتماعية يفروق بينهم ف أيوالتوجد 
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جماعي ضمن بيئة /التعرف على أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة اإللكترونية فردي[ 09( ]2121)هدف بحث هويدا عبد الحميد       

طالبا وطالبة بالفرقة  61األداء التقني والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوحيا التعليم، وتكونت عينة البحث من  التعلم المعكوس في تنمية

جامعة عين شمس، تّم تقسيمهم إلى مجموعتين وتم التوصل إلى أن ممارسة األنشطة –كلية التربية النوعية –الرابعة تكنولوجيا تعليم 

 .داء التقني والثقة بالنفس لدى الطلبةالفردية اإللكترونية لها أثر في األ

التعرف على مواصفات األنشطة اإللكترونية التي يمكن أن تقدم للتالميذ ذوي [ 21( ]2109)بحث أحمد النوبي ونادية التازي     

تالميذ أناث  4تالميذ ذكور و 8صعوبات التعلم، فاعلية أنشطة التعلم اإللكتروني في تحسين التحصيل الدراسي، وتكوينت عينة البحث من 

علم، بعد تطبيق االختبارات التشخيصية الالزمة والتي تكشف عن صعوبات تعلم القراءة واستخدم المنهج التجريبي من ذوي صعوبات الت

بتصميم شبه تجريبي، واستخدم اختبار مهارات القراءة، وتوصل إلى النتائج التالية وجود أثر إيجابي الستخدام أنشطة التعلم المدمج على 

 .لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلمتحسين التحصيل ومهارة القراءة 

  :جراءات البحثإ

جمع البيانات والمعلومات عن طريق استبانه تم تصميمها لهذا الغرض ومن  يف يالتحليل ياستخدمت الباحثة المنهج الوصف: منهج البحث

   .ثم تحليل البيانات والمعطيات المناسبة واستخالص النتائج والتعليق عليها

 :عينة البحث  

مشرف (  01) ،مديرمدرسة( 00)، مرأ يول( 01)ي، ساسلمة من مرحلة التعليم األمعلم ومع( 021)تكونت عينة البحث  من  -

  .نشاط

   :دوات البحث وخصائصها السيكومتريةأ

متعلق  يوالمحور الثان الصفية اإللكترونية،نشطة األتطبيق ول متعلق بواقع المحور األ: محاورلى اثنان من الإاستبانه مقسمة  يه

داة البحث تم عرضها أكد من صدق أجل التأومن ي مدارس التعليم األساسي، ف التي تواجه تطبيق األنشطة الصفية اإللكترونيةبالتحديات 

  .خذ بهانظرهم ومالحظتهم وتم األ ةبدى السادة المحكمين وجهأوقد ، كلية التربية يى مجموعة من المحكمين فعل

 :الباحثة بحساب الصدق والثباتوقد قامت 

  :تيةتم حساب الصدق بالطرق اآل: الصدق -

القياس والتقويم  يف وتم التحقق من صدق االستبيان بعرضة على مجموعة من المحكمين والمتخصصين: صدق المحكمين -

   .هذا البحث ين االستبانه صالحة الستخدامها فأعلى % 90وكانت نسبة االتفاق عليها  ،وعددهم عشرة محكمين
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حصل عليها  يعامالت االرتباط بين الدرجات التيجاد مإللعبارات وذلك ب يتم حساب االتساق الداخل: يصدق االتساق الداخل

  .كل عبارة من عبارات االستبانه والدرجة على البعد يالمفحوص ف

 

 :ثبات االستبيان

األولى عن طريق معامل ألفا لـ كرونباخ، والثانية عن طريق : طريقتينب " :"نشطة التربوية ستبيان األتم حساب ثبات األبعاد الفرعية ال

  :يوضح ذلك [0]،والجدول  Spearman-Brownبراون  -معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان

 "لصفية االلكترونيةاالنشطة ا" عامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي الستبيان(1):جدول

 األبعاد
معامل ثبات كرونباخ  عدد المفردات 

 ألفا
 معامل ثبات التجزئة النصفية

واقع تطبيق االنشطة التربوية فى : ولالبعد األ

 المدارس

00 
61. 65. 

تواجهه  يالتالتحديات  والفرص : يالبعد الثان

ظل التعليم عن  يتطبيق االنشطة الصفية ف

 بعد

00 

16. 65. 

 

معامالت ثبات مرتفعة  ودالة  احصائي ا مما  يوه( .15إلى   .02)أن معامالت الثبات تراوحت بين( 0)يتضح من الجدول  -

 .الدراسة الحالية يف يسمح باستخدام هذا االستبيان

 :بين االبعاد والدرجة الكلية للمقياس ياالتساق الداخل

نشطة استبيان األعن طريق معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من :بعاد والدرجة الكلية االستبيانبين األ يتم حساب االتساق الداخل

  :يوضح ذلك يوالجدول التال التريوية  والدرجة الكلية االستبيان

 لالستبيانوالدرجة الكلية "   الصفية االلكترونيةنشطة األ" معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من استبيان  (2):جدول

معامل  األبعاد م

مستوى  االرتباط

 الداللة 

دارس الم يف الصفية اإللكترونيةنشطة واقع تطبيق األ: ولالبعد األ 0

 ساسيةاأل

15 .** 
...6 

تواجهه تطبيق االنشطة الصفية  يتال التحديات: يالبعد الثان 2

 الممدارس االساسية  االلكترونية في

16**. 
...6 

 الدرجة الكلية 0
16**. ...6 

 (1. 0)دال احصائيا عند مستوى **      

 مرتفع يمما يدل على وجود اتساق داخل( 1.10) االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوىأن قيم معامالت ( 2)ويتضح من جدول 

وثبات المقياس لى صدق مما يدل ع ي،ع بدرجة عالية من االتساق الداخلن أبعاد االستبيان تتمتإومن ثم ف ،ألبعاد االستبيان

 .اإللكترونيةنشطة مستوى تطبيق األقياس  يوصالحيتة ف
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 :نتائج البحث ومناقشتها      

استخدام تم  ي،ساساأل التعليم مدارس يف اإللكترونيةنشطة الصفية تطبيق األ واقعما : ينص على يالذول على السؤال األ لالجابة

   .اإللكترونيةنشطة األ استبيان تطبيق للبعد األول من " ت"لعينة واحدة، ويوضح الجدول التالي نتائج اختبار " ت"اختبار 

 لكترونيةإنشطة الصفية االاستبيان تطبيق األ لفقرات البعد األول من "ت"نتائج اختبار  (3):جدول

 

قل نسبية لجميع الفقرات لهذا البعد أوزان الالمتوسطات واأل ع قيمن جميدالة احصائيا كما أ" ت"جميع قيم  نأ :يتضح من الجدول السابق

على مدى تطبيق األنشطة الصفية اإللكترونية ن هذه العبارات على درجة قليلة من الموافقة أى أ( 0)بدرجة متوسطة وقريبة من ( 2)من 

االنحراف  المتوسط الفقرة

 المعيارى

مستوى  "ت"

 الداللة 

قص التجهيزات والمواد توفر االمكانات المادية ونت

 كترونيةلنشطة اإلالخاصة باأل
0.49 094. 00.68 ...6 

 0.02  يلكترونمالئمة الفصول لتنفيذ للنشاط اإل 
1626 00.60 ...6 

 كترونيةلنشطة اإلحوافز للمعلمين القائمين على األ يوجد
0.07 622. 02.90 ...6 

نشطة لكافية لدى المعلمين فى تنفيذ األالخبرة  ا يوجد

 لكترونيةالصفية اإل
1.56 .607 13.051 ...6 

 لكترونية نشطة اإللممارسة األ يالوقت الكافى يتوفر
1.46 .679 9.584 ...6 

  يلكترونية بالمنهج المدرسنشطة اإلاأل ترتبط 
1.47 .641 10.260 ...6 

لى إتضاف  وال يلكترونللنشاط اإل تخصيص درجاتيتم 

 المجموع 
1.55 .632 12.306 ...6 

 همية النشاط االلكترونىأاهتمام مديرين المدارس ب يوجد
1.44 .669 9.191 ...6 

 يلكترونهداف النشاط اإلأب يقلة الوعيوجد 
1.50 650. 10.884 ...6 

بالمقررات يجعل  ياليوم الدراس يدحام الوقت فزايوجد 

 يلكترونبرنامج النشاط اإل يالمشاركة فب تمتنع من الطال
1.49 .593 11.686 ...6 

 لكترونية المختلفة نشطة اإلمور باألولياء األيهتم السادة أ
1.47 .641 10.260 ...6 

يعطل  يلكترونن النشاط اإلأب يعتقد السادة أولياء األمور

 الدراسة 
2.58 .613 10.667 ...6 

المتفوقين على الدروس اليومية  التالميذاهتمام  يقتصر

 . واليهتمون باألنشطة اإللكترونية الصفية فقط

 

2.49 .650 14.324 ...6 

يؤثر سلبا على  يلكترونن النشاط اإلأالتالميذ ب يقتنع

 يتحصيلهم الدراس
2.48 .649 13.257 ...6 
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نشطة المدرسية وتحليل واقع ممارسة األ عرف علىلى التحيث هدف إ ( 2118,زهو ) في مدارس التعليم األساسي، واتضح ذلك في بحث

المدارس  ين المعلمات فأى إل البحثتوصل وقد   ي،اء المعلم لممارسة النشاط المدرسدأداع من خالل بتنمية اإل ينشطة فدور هذه األ

المدارس  يشطة فام باألاالهتمنشطة االبداعية من معلمات المدارس الحكومية  وارتفاع نسبة كثر حرصا على األأالتخرج  يالخاصة حديث

، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الباحثة، وترى نشطة الطالبيةن تكدس المناهج يعوق القيام باألإو ،الخاصة عن المدارس الحكومية

اقتصار التالميذ  لدراسي،كترونية تؤثر سلبيا على تحصيل ابنائهم ااعتقاد أولياء األمور أن األنشطة اإلل لىالباحثة أن ذلك يرجع أيضا إ

اخل مكانات المادية والتجهيزات المختلفة د، وعدم اهتمامهم باألنشطة اإللكترونية الصفية،عدم توفر اإلعلى الدروس فقط نالمتفوقي

جيدة، عدم  لكترونية بطريقةل بالتالميذ اليشجع على اجراء األنشطة اإلاذدحام الفصو المدراس الحكومية لتنفيذ األنشطة اإللكترونية،

عدم وجود الخبرة الكافية لدى معلمي مرحلة التعليم وكذلك  مدارس بمتابعة تنفيذ المعلمين لألنشطة اإللكترونية،ال اهتمام مديريرو

األساسي باجراء وتطبيق األنشطة اإللكترونية الصفية،عدم وجود تدريبات للمعلمين على كيفية القيام بهذه األنشطة، عدم ارتباط المنهج 

الدراسي باألنشطة اإللكترونية الصفية، ازدحام الجدول المدرسي بالحصص يؤثر سلبيا على أداء األنشطة اإللكترونية ألنها تحتاح إلى 

 . وقت كبير في أدائها

ليم التع مدارس يف لكترونيةالصفية اإلشطة نتواجه تطبيق األ يالتحديات الت يما ه: ينص على يالذى يؤال الثانعلى الس لإلجابة

  : لعينة واحدة والجدول التالي يوضح ذلك "ت"اختبار استخدام تم  ي،ساسىاأل

 كترونيةلنشطة الصفية اإلاستبيان تطبيق األ لفقرات البعد الثاني من "ت"نتائج اختبار : (4)جدول

االنحراف  المتوسط الفقرة

 المعيارى

مستوى  "ت"

 الداللة 

المعلمين ليس لديهم القناعة الكافية بتطبيق االنشطة ن أ اعتقد 

 االلكترونية الصفية 

6.16 
655. 6..56 ...6 

الى انشطة  انه يجب تغيير االنشطة التربوية المرتبطة بالمنهج اعتقد

 صفية الكترونية

6.63 
.651 66.15 ...6 

 ةان المعلمين سوف يلتزمون بتطبيق االنشطة االلكترونية المرتبطارى 

 6... 66.55 .656 6.66 التعليم عن بعد بموضوع الدرس فى ظل

انه فى ظل التباعد االجتماعى سوف يكون هناك فرصة لتطبيق ارى 

 6... 13.061 608. 1.67 االنشطة الصفية االلكترونية الجماعية 

ان مديرين المدراس سوف يلتزمون بتطبيق االنشطة الصفية  اعتقد 

 6... 9.594 677. 1.48 االلكترونية فى ظل ازمة كورونا 

ان هناك اجهزة وخوادم وحواسيب كافية لتطبيق االنشطة الصفية ارى  

 6... 10.280 671. 1.57 االلكترونية فى ظل ازمة كورونا

وجميع المنصات التعليمية انشطة يتاح على بنك المعرفة اعتقد انه  

الكترونية وفيديوهات تعليمية مختلفة يختار منها التلميذ مايحتاجة من 

 انشطة مختلفة

1.59 .636 11.308 ...6 

ان استخدام نظام التعليم عن بعد عن طريق االنترنت يساعد  اعتقد

 6... 9.181 689. 1.54التالميذ على تنمية مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 999 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 واستخدام االنشطة االلكترونية الصفية  متطلبات العصر

عن طريق  انه اليوجد امكانيات لتنفيذ االنشطة الصفية االلكترونية  ارى

 6... 11.884 .660 1.59 ا لعدم وجود االنترنت فى كثير من المدارساالنترنت نظر

انه اليوجد خبرة لدى المعلمين فى تنفيذ االنشطة الصفية  ارى

 6... 11.686 593. 1.49   االلكترونية

التعليم عن  منصاتان هناك نقص فى خبرة المعلمين فى استخدام  اعتقد

 6... 11.260 741. 1.57 بعد فى التواصل مع المتعلمين وتطبيق االنشطة االلكترونية المختلفة

ارى ان استخدام االنشطة االلكترونية الصفية يساعد التالميذ على الثقة 

 6... 10.687 617. 2.59 فى النفس 

عن بعد يساعد التالميذ على  استخدام االنشطة االلكترونيةان  ارى

 6... 12.324 750. 2.99 البحث واالبتكار واالنفتاح على جميع الخبرات المختلفة 

مع جميع المواد  ال تتناسب ان تنفيذ االنشطة االلكترونية  اعتقد

 6... 14.357 689. 2.58 الدراسية 

 

وزان النسبية لجميع الفقرات لهذا البعد توسطات واألن جميع قيم المأدالة احصائيا كما " ت"جميع قيم  نإ : يتضح من الجدول السابق 

وجود الكثير من التحديات التي على  كبيرة من االتفاقن هذه العبارات على درجة أي أ( 00)وقريبة من  طبيرةبدرجة ( 2)من  أكبر

حيث  ( (weaver,1977ويفر مع هذه النتيجة بحث  تواجهه تطبيق األنشطة الصفية اإللكترونية في مدارس التعليم األساسي، ولقد اتفق

االهتمام بها وقد اقتصرت على وعلى مدى  ة،مناهج المدرس يالالصفية ومكانتها ف نشطة المدرسيةالتعرف على مكانة األهدف إلى 

البشرية وعدم مكانات المادية وهناك بعض المعوقات المرتبطة باإل نألى إالتوصل ، وتم مراحل التعليم المختلفة ية فقط فشطة الصفيناأل

مجموعة من التحديات االقتصادية  ى، وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة بأنه قد  يرجع ذلك إلالحسبان عند تقويم التالميذ ينشطة فخذ األأ

بنية التحتية لكثير واالكاديمية منها عدم توفر االنترنت في كثير من المدارس وضعف االنترنت وضعف االمكانيات المادية عدم وجود ال

من المدارس األساسية من شبكات االنترنت، وكذلك عدم توفر أجهزة كمبيوتر في مدارس التعليم األساسي، وضعف اإلمكانات المادية 

لكثير من األسر حيث اليستطيع كثير من التالميذ تنفيذ هذه األنشطة أو التواصل مع المعلم من خالل المنزل، ضعف قدرة المعلمين 

كاديمية فى تنفيذ األنشطة اإللكترونية وفي تصميمها وفي إعدادها وعدم وجود تدريبات للمعلمين على هذه النوعيه من األنشطة األ

 .  اإللكترونية

 التوصيات 

  نظام فكرة تكمن في توفير ، الكمرحلة أولى في التطبيق التعليم األساسينظام رقمي متخصص في التعليم اإللكتروني للمراحل  انشاء

باالعتماد كتروني يوازي المادة المعطاة في المراحل االبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة والمزيد من الشرح والمحاكاة الواقعية إل دراسي

 .للدروس المعطاة في المدارس لتكون مرجع دائم للطفل واألهل( وأمثلة  ةفيديو، فالشات، ملفات صوتي)على توثيق كامل 

 لكترونية بصورة مرضيةنشطة الصفية اإلاألالنجاز المادية المطلوبة ت واالمكانات توفر الميزانيا. 

 لكترونيةالصفية اإلشطة ناأل يخالصا فإبداعيا وإالذين يظهرون تفوقا و ينريحوافز للطلبة والمعلمين والمد توفير. 
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 وذلك لعرض  المنصات التعليميةالنشاط ومديرة المدارس على كيفية التعامل مع  يرورة عمل تدريبات للمعلمين ومشرفض

  .يية وكذلك مواقع التواصل االجتماعلكترونالصفية اإلشطة ناأل

 يام التقليدى جنب مع النظإلخدام نظام التعليم عن بعد جنبا يجب است.   

 ادفرالنترنت ودعم االنترنت لجميع  األيجب دعم المدارس بشبكات ا. 

  ليهاإويكون سهلة فى الوصول  عليها العديد من األنشطة اإللكترونية المختلفة والمتنوعةيجب توفير منصات تعليمية مختلفة. 

  على شبكة االنترنتاإللكترونية نشطة الصفية تعليمية ومصادر مختلفة لتنفيذ األتوفير فيديوهات.  

 ات التالميذمن ضمن درج لكترونيةاإلنشطة يجب احتساب درجات األ. 

 شبكات االنترنت وصفحات يديوهات تعليمة على فة بالدرس وتكون على شكل كترونية مرتبطإلنشطة أ ن يقوم كل معلم برفعأ

 .التواصل االجتماعي
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 :قائمة المصار والمراجع

 .24ص,00702االمارات  العدد, مجلة البيان, مبررات متزايدة لتحويل االنشطة الطالبية الى الكترونية , ( 2121)جاسر , المحاشى[ [1

          هناك ضرورة ملحة الى اعتماد المدارس الكلى على الوسائط االلكترونية الذكية                                                      (.2108)محمد , مخلوف[ 2]

 .20-ص -00702العدد ,االمارات ,  مجلة البيان, 

]3[ Woods, R., & Baker, J.(2004). Interaction  and Immediacy in Online Learning. The 

International Review of Research in Open  and Distance Learning,   5(2). Retrieved dec. 10, 

2012 Available At http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/186/268 
فاعلية برنامج مقترح لتطوير االنشطة الصفية والالصفية فى ضوء المستويات المعيارية بمناهج الدراسات (. 2116)احمد , ماهر[ 4] 

 .مصر , جامعة بنها  , مجلة كلية التربية, ة االجتماعية فى تنمية مهارات كتابة البحوث التاريخية لدى تالميذ المرحلة االبتدائي

Salmon ,C.(2002).E -tivities ,The Key to active online Learning   [0] 

]6[Palma,J&Piteira,M.(2008).The activities value in e-learning. Available At http://eunis 

.dkjpapers/p23pfd. 

[7[ Creanor ,L& penter (2004).E-Learning Guides : Activities for E-Learning Glasgow Caledonian 

University.  

 .دار الفكر العربى , القاهرة, تكنولوجيا التعليم االلكترونى (. 2118)نبيل جاد عزمى  -[8]

[9]  Alison  ,B & lirs ,V.(2002).Practical Tips for successful online  Teaching ,Teaching and Learning 

,forum,Retrieved,oc11,2009. From .http://www.isn.curtin.edu.au/ 

]10[ Aldrich ,C.(2005).Learning by doing :A comprehensive guide to simulation computer games and 

pedagogy in e-learning and other educational experiences .San Francisco ,CA: John Wiley & Sons ,Inc. 

فى , ورقة عمل مقدمة لملتقى التعليم االلكترونى االول,استخدام التعليم االلكترونى فى التدريس (. 2118)هدى محمد, الكنعان[  00]

.الرياض , مايو20-24,الفترة   

مجلة بحوث , استخدام تقنيات التعليم والمعلومات ووسائطهما االنشطة التعليمية  وتطورها ب(. 2121)على بن شرف , الموسوى [02]

 .20-06ص ص .27العدد, سلطنة عمان, ومقاالت

اثر استخدام الواجبات االلكترونية على التحصيل ومستوى تنفيذ الواجبات المنزلية (. 2102)ابراهيم بن عبدهللا العلى , الحميدان [  13]

 .004-87, 20,العلوم االنسانية واالجتماعية, مجلة جامعة محمد بن سعود االسالمية, توسطةلمادة التاريخ لدى طالب المرحلة الم

الفصل االلكترونى )اثر التدريس باستخدام الصفوف االلكترونية بالصور الثالث ( . 2119)ياسر محمد عطا هللا , الغريبى [ 04] 

, على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائى لمادة الرياضيات ( التكاملى الفصل االلكترونى , الفصل االلكترونى التعاونى, التفاعلى

 .المملكة العربية السعودية , جامعة ام القرى , كلية التربية, رسالة ماجستير 

]15[ Kamel .S.(2000).The Web as a Learning Environment for Kids ,Distance  a Learning Technologies 

,Issues ,Trends and Opportunities, Edited by Linda Lau Group Publishing  

برنامج مقترح باستخدام ادوات التفاعل عبر شبكة االنترنت وتاثيره على طالب كلية التربية فى (. 2119)ايمان عبدالعاطى,الطران[ 06]

جامعة , كلية التربية, رسالة دكتوراه غير منشورة  ,اكسابهم مهارات تصميم وانتاج البرمجيات التعليمية واتجاهاتهم نحو تلك االدوات 

 .المنصورة

  تصور مقترح لتفعيل دور االنشطة المدرسية فى تنمية االبداع لدى تالميذ الحلقة االولى ( . 2118)زهو  ,محمد توفيق[ 07]

 .70العدد, 08مجلد , جامعة بنها,  مجلة كلية التربية, من التعليم االساسى    

, دور االنشطة الطالبية  فى تنمية  بعض السمات االيجابية لدى طالب جامعة جنوب الوادى (. 2117)هانى ابراهيم ومحمد على [08]

 .00العدد ,  المجلة العلمية للتربية البدينة والرياضية

لمعكوس واثرة فى تنمية االداء اختالف نمط ممارسة االنشطة االلكترونية ضمن بيئة التعلم ا(. 2121)هويدا سعيد عبد الحميد [ 09]

 .00-4ص ص ,الجزء الثالث, 086العدد,جامعة االزهر, مجلة كلية التربية , التقنى والثقة بالنفس لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

تالميذ ذوى  لدى الاثر االنشطة االلكترونية فى بيئة التعلم المدمج فى تحسين مهارات القراءة ( . 2106)احمد النوبى ونادية التازى[ 21]

 60-0ص ص ,  مجلة علوم التربية , صعوبات التعلم 
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ABSTRACT 

     The problem of this study is summarized in the failure of the institutions of Khartoum State, Sudan, 

to apply continuous improvement methodologies, and this in turn leads to a waste of resources in the 

various institutions of Khartoum State and their failure to employ them in optimal employment. Quality, 

Excellence Model, Kaizen, a model, a field study on a sample of institutions in Khartoum State, Sudan. 

Which aims to know whether government institutions apply continuous improvement methodologies or 

not? And its current position on these methodologies, and its future vision of continuous improvement 

through the application of different quality systems, the researcher followed in this study the descriptive 

and analytical approach, and also used a number of data collection tools in scientific research, 

observation, interview and questionnaire newspaper, the sample size reached 50 employees distributed 

over Five institutions with ten employees per institution, representing the entire research community, 

and the questionnaire was distributed to the respondents by the researcher personally, and then it was 

collected and analyzed by a computer via the statistical package for social science program (spss). Using 

statistical methods, and after analysis, the study reached results and conclusions, which are summarized 

in: 

- There is a commitment by the top management to implement the quality system in government 

institutions. 

There is a commitment to some extent on the part of employees to implement the quality management 

system in government institutions. 

There are approved methodologies for the Operations System in the Khartoum State Health Insurance 

Authority. 

- There is no application of the Kaizen methodology in institutions: the Sudanese Electricity Distribution 

Corporation, the Ministry of Human Development and Labor, the Ministry of Industry, and the Ministry 

of Urban Planning. Only applied in the health insurance authority. 

 

key words:Total Quality, Continuous Improvement, Kaizen, Excellence Model 
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 الملخص

  تتلخص مشكلة هذه الدراسة في عدم تطبيق مؤسسات والية الخرطوم، السودان، لمنهجيات التحسين المستمر، وهذا بدوره يقود إلى   

من خالل هذه المعطيات جاءت هذه الدراسة لموارد  بمؤسسات والية الخرطوم المختلفة وعدم توظيفها التوظيف األمثل، لهدر وجود 

على عينة  ميدانيةدراسة  ،نموذجا   ،الجودة، نموذج التميز، الكايزن .منهجيات التحسين المستمر بين النظرية والتطبيق :بعنوان  البحثية

والتي تهدف إلى معرفة ما إذا كانت المؤسسات الحكومية تطبق منهجيات التحسين المستمر أم . السودان ،وممن المؤسسات بوالية الخرط

الباحث في  اتبع ل تطبيق أنظمة الجودة المختلفة،، ورؤيتها المستقبلية في التحسين المستمر من خالوموقفها الحالي من هذه المنهجيات؟ ال

ستخدم عدد من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي، المالحظة والمقابلة وصحيفة اكما  ،ليالمنهج الوصفي التحلي  هذه الدراسة

تمثل مجتمع البحث بأكمله، وتم  ات بواقع عشرة موظفين لكل مؤسسة،موظفا  موزعين على خمسة مؤسس 05بلغ حجم العينة  اإلستبانة،

نامج الحزمة اإلحصائية بر عبر اآللي تحليلها بجهاز الحاسبجمعها و تمومن ثم  ،عن طريق الباحث شخصيا   للمبحوثين ستبانةاالتوزيع 

، وبعد التحليل توصلت الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية. statistical package for social science (spss)جتماعية للعلوم اال

  : تتلخص في إلى نتائج واستنتاجات

 .بالمؤسسات الحكومية ليا بتطبيق نظام الجودةدارة العالتزام من قبل اإل هناك -

  .في المؤسسات الحكومية من قبل الموظفين بتطبيق نظام إدارة الجودة إلى حدما  هناك التزام -

 . في هيئة التأمين الصحي والية الخرطومالعمليات  لنظام  منهجيات معتمدة توجد -

دانية لتوزيع الكهرباء، وزارة التنمية البشرية والعمل، وزارة الشركة السو: مؤسساتال يوجد تطبيق لمنهجية الكايزن في   -

  .فقط  طُبق في هيئة التأمين الصحي .الصناعة، وزارة التخطيط العمراني

 

 ،  نموذج التميز kaizen، التحسين المستمر، الجودة الشاملة: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

نفتاح على العالم وظهور العديد من المنهجيات في مجاالت التحسين المستمر بكل أساليبها والتكنولوجي واالل التطور التقني في ظ    

وأشكالها المختلفة وظهور العديد من المدارس في هذا المجال، ينبغى أن تتبنى المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة هذه المنهجيات 

إلى األفضل ومواكبة العالم في التطور والتقدم والتعلم، وحتى تتبنى المؤسسات وتتبناها وتطبقها من خالل أعمالها، وذلك من أجل التغيير 

اصة هذه المنهجيات ينبغي على اإلدارة العليا أن تلتزم وتدعم هذه المبادرات حتى تكون واقعا  معاشا  وملموسا ، والمتابع لكل الشركات الخ

جل تقديم خدمة أو منتج جيد للزبون ترضى تطلعاته وتوقعاته وبتطبيق هذه والعامة الرائدة في السوق تنتهج هذه المنهجيات وذلك من أ

 . المنهجيات تزيد من حظوظ بقاء المؤسسة في السوق وبالتالي المحافظة على زبائنها وزيادة في أرباحها

مستمر بمسمياتها المختلفة وخاصة الخدمية منهجيات التحسين ال السودان، – لذلك ينبغي أن تتبنى مؤسسات والية الخرطوم الحكومية 

 . وأن تعمل على تطوير الخدمات إلى األفضل وتبسيط اإلجراءات، وأن تلتزم اإلدارة العليا بدعم وتوفير معينات تنفيذ هذه المنهجيات

لكفاءة وتضبط جة لمثل هذه المنهجيات التي بدورها تزيد من الفاعلية وااتمثل السودان المصغر في أمس الح والية الخرطوم والتي     

ية لها ونشر المفهوم والثقافة عملية اإلنتاج وتقلل من الهدر وبالتالي ينعكس بصورة مباشرة للمواطن، وتبدأ هذه المنهجيات أوال  بتبني الوال

 .   وتقييمها باستمرار ؤسسات بتطبيقها ومتابعتها دوريا  لزام المإو

 مشكلة البحث 

عديد من اآلالت والمعدات وأيضا  العديد من الموارد بشقيها البشري والمالي كما توجد ال بوالية الخرطوم توجد بالمؤسسات الخدمية     

في المخرجات بمعنى أن هذه الموارد التتناسب  ا  نظمة التشغيل المختلفة وبالرغم من وجود كل هذه الموارد وإتاحتها إال أن هناك قصورأ

هدر ) أو المنتج، ويتضح بأن هناك عدم توظيف جيد لهذه الموارد المتاحة والمتوفرة في المؤسسة  والمخرج من الخدمة المقدمة للمستفيد

، لذلك (الجودة، نموذج التميز األوربي، الكايزن ) ويرجع ذلك إلى عدم تطبيق هذه المؤسسات لمنهجيات التحسين المستمر ( الموارد 

الحكومية بوالية الخرطوم لهذه المنهجيات وذلك من خالل توزيع صحيفة  أرادت الدراسة أن تقف على مدى تطبيق هذه المؤسسات

هل تطبق مؤسسات والية : ويبرز السؤال المحوري للدراسة. االستبانة والمقابلة والمالحظة، ومدى تأثيرها على الخدمة المقدمة للمستفيد

 :   الخرطوم منهجيات التحسين المستمر؟ وتتفرع منه االسئلة التالية

 : ؤالت البحثتسا

 ؟ات الحكومية يا بتطبيق نظام الجودة في المؤسساإلدارة العل هل يوجد التزام من قبل  -1

 ن بتطبيق نظام الجودة  من خالل أعمالهم؟ وملتزم ونهل الموظف  -2
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 ؟ ات الحكومية معتمدة  لنظام العمليات بالمؤسسهل توجد منهجية  -3

 ؟ات الحكومية المستمر  بالمؤسسعمليات التحسين ن يساهمون في وهل الموظف   -4

 هل هناك تطبيق واضح لمنهجية الكايزن في المؤسسات الحكومية؟    -0

 : أهمية البحث -1

جة الماسة له في المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية التي تقدم خدماتها للجمهور، بحيث تكون الخدمة اللحتأتي أهمية البحث        

تفيدين كما تُعرف الجودة بذلك، وتأتي أهمية البحث أيضا  لالستفادة من التدفق المعرفي في مجال المقدمة تلبي طموحات وتطلعات المس

 .  التحسين المستمر بمختلف مسمياته مع ظهور ثقافة التدريب على هذه المنهجيات وأيضا  الدراسات البحثية

 : يهدف البحث إلى اآلتي: أهداف البحث

 .ومية تطبق منهجيات التحسين المستمر أم المعرفة ما إذا كانت المؤسسات الحك  -1

  .دعم المؤسسات الحكومية وتحفيزها لتطبيق منهجيات التحسين المستمر  -2

 .نشر الوعي بين الموظفين لتطبيق منهجيات التحسين المستمر  -3

 .التوجه نحو اإلبداع واإلبتكار وتشجيع المبادرات  -4

 .نهجيات على أرض الواقعالتحسين المستمر للخدمة المقدمة وتطبيق هذه الم  -0

 : مصطلحات البحث

 : المنهجية 

        . الطريقة الكلية التي تستطيع بها تحقيق المعيار، وهي تتألف من األنظمة والعمليات واألنشطة المهيكلة في اطار المبادئ والسياسات      

 :  التحسين المستمر

ه تعبير عن ممارسات ال نهاية لها من التحسينات من مختلف أوجه المؤسسة والهدف منه بلوغ الكمال، أنيعرف التحسين المستمر ب      

 . الذي اليدرك فيستمر ويدوم السعي إليه

 :الجودة

  الجودة هي مدى قدرة مواصفات المنتج أو الخدمة على التطابق مع المواصفات المطلوبة
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 : نموذج التميز األوربي

التي يشار )غير إلزامي ألنظمة اإلدارة المؤسسية، تم تطويره من خالل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  إطار عمل عبارة عن      

ا باإلنجليزية بـ وتتم مراجعة هذا . م تصميمه من أجل مساعدة المنظمات في توجهها لكي تصبح أكثر تنافسيةوت (EFQM إليها اختصار 

 .2515وقد تم نشر آخر تحديث له في عام : النموذج وتنقيحه بشكل منتظم

 : تعريف الكايزن

     1 .عبارة عن تحسين يومي يقوم به جميع األفراد بالمنشأة ويطبق في أي مكان      

( kai) هي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر المتدرج وبمشاركة كل فرد من أفراد المؤسسة وفي أي موقع، تتألف من كلمتين  

    2 .تعني لألفضل( zen)وتعني التغيير 

 : الدرسات السابقة

من خالل إطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة والبحوث بالمكتبات وفي مواقع اإلنترنت لم يجد الباحث أي بحث أو دراسة    

وما تم االطالع (  الجودة، نموذج التميز األوربي، الكايزن ) سابقة تناولت موضوع منهجيات التحسين المستمر بين النظرية والتطبيق 

ل دكتواره غير منشورة تناولت مفهوم الجودة الشاملة وبعض منها تناول التميز المؤسسي ولم تتناول منهجيات التحسين عليه هي رسائ

 . المستمر كمجموعة

 

    3 ."(إدارة الجودة الشاملة بين النظرية والتطبيق في المؤسسات الصحية ) " بعنوان  :الدراسة األولى

تناولت هذه الدراسة موضوع  إدارة الجودة الشاملة بين النظرية والتطبيق في المؤسسات الصحية، حيث هدفت الدراسة إلى محاولة إبراز 

مفهوم وفلسفة الجودة الشاملة، ودراسة وتحديد والتعرف على مدى التزام المؤسسات موضوع الدراسة بأسس ومعايير الجودة الشاملة 

لتطبيق هذا النمط من مقومات وأساسيات، كما هدفت أيضا  معرفة التقارب في التطبيق بين المستشفيات العامة  ومدى توفر ما يلزم

 . وأسباب ذلك، وتزويد الباحثين األكاديميين بدراسة ميدانية متفردة في مجال حيوي وهام" إن وجد " والخاصة 

                                                             
 
 
 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84
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لنظرية والتطبيق لبرامج الجودة الشاملة في المستشفيات العامة والخاصة، كما تتمثل بوجود فجوة بين ا ،خلصت الدراسة إلى أهم النتائج   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الجودة المطبق بين المستشفيات العامة والخاصة، في الجانب التوعوي توجد لوحات 

 .ستشفيات العامة والخاصةوعالمات إرشادية تساعد على الوصول إلى أماكن تقديم الخدمات المختلفة بالم

 ومن توصيات الدراسة ضرورة اهتمام وتبني اإلدارة العليا للجودة الشاملة وتوفير الموارد المالية والبشرية التي يتطلبها تطبيق الجودة

لجودة الشاملة وإنشاء إدارات متخصصة للجودة بمستشفيات القطاع الخاص لضمان تطبيق ا. الشاملة وفقا  لخصائص المستشفيات المختلفة

 .بها

      4 ."(دور تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز في تطوير األداء الصناعي بالسودان) " بعنوان : الدراسة الثانية

ستراتيجي لصناعة السكر في السودان وكيفية تطويرها إلرجاعها بر دراسة علمية تطبيقية للبعد االتهدف هذه الدراسة للتعرف ع       

لمكان الريادة مرة أخرى وكداعم أساسي في االقتصاد الوطني، واقتراح النموذج األفضل في طريقة تشخيص وتحليل المشكالت في 

داء والتطور المستمر، واكتساب ثقافة الجودة الشاملة وتطبيقها في المؤسسات ة لتحسين األالوقت المحدد واقتراح الحلول بالسرعة المطلوب

داء وزيادة اإلنتاج وتطوير بيئة العمل للنهوض بالمؤسسة والدخول في المنافسة وخلق أسواق صة يعني تحسين األصناعية بصورة خاال

 . جديدة

أهم نتائج الدراسة تأكيد العالقة الوثيقة بين تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز وتحسين األداء وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وأن       

الدراسة التوجد بهما إدارة للتطوير اإلداري والجودة وليس لهما التزام واضح بهذا المنهج رغم وجود بعض المناهج التي الشركتين حقل 

وخاصة شركة سكر كنانة التي لها كثير من المناهج أقرب لمنهج الجودة  ،يمكن التأسيس عليها عند تبني هذا المشروع بصورة ملزمة

أدائها عن شركة السكر السودانية، ومن توصيات الدراسة نشر ثقافة الجودة الشاملة والتميز بين منسوبي الشاملة والتميز وهذا ما يميز 

الشركتين وتصميم استراتيجيات وخطط قائمة على مبادئ الجودة الشاملة والتميز والزام الشركتين بإنشاء إدارة خاصة بالتطوير اإلداري 

 .مشروعوالجودة تشرف على التطبيق الجيد لهذا ال

     5 ."(أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على تحسين األداء المؤسسي في المؤسسة السودانية للنفط ) " بعنوان : الدراسة الثالثة

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على تحسين األداء المؤسسي في المؤسسة السودانية للنفط والتي تهدف إلى     

ارة تطبيق نظام إد  ة للنفط والتعرف على واقع ارتباطالتعرف على مدى تطبيق نظام إدارة الجودة وإلتزام القيادة بالمؤسسة السوداني
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مية الموارد البشرية وإدارتها بالمؤسسة السودانية للنفط، وتحديد دور تطبيق نظام إدارة الجودة بمنهج العمليات المستخدم بتن الجودة

 . بالمؤسسة السودانية للنفط، والوصول إلى أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على تحسين األداء المؤسسي في المؤسسة السودانية للنفط

عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إدارة الجودة وتحسين األداء في المؤسسة السودانية للنفط، من نتائج الدراسة وجود 

حيث أظهرت النتائج الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة في المؤسسة لدى العاملين، حيث أجمعت العينة أن أهم فوائد 

اءة العاملين فيها وهو ما يقود المؤسسة السودانية للنفط إلى تعزيز مكانها في األسواق التنافسية تطبيق نظام إدارة الجودة هو زيادة كف

عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إدارة الجودة والتزام القيادة كما توجد أيضا   .والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة

كما توجد . خالل األعمال نذلك من خالل تبني المؤسسة السودانية نظام إدارة الجودة وتطبيقه م بالجودة بالمؤسسة السودانية للنفط، ظهر

عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إدارة الجودة وتنمية الموارد البشرية ومنهج العمليات المستخدم وجودة الخدمات 

 .ة ودور الموارد البشرية في مساندة الجودة بتوفير المواردالمقدمة يظهر ذلك من خالل تبسيط العمليات بالمؤسس

 على تحسين   ISO9001:2008أثر تطبيق نظام إدارة الجودة ) " بعنوان : الدراسة الرابعة

  6 ."(األداء المؤسسي بالمؤسسات الخدمية 

على تحسين األداء المؤسسي بالمؤسسات الخدمية،   ISO9001:2008تناولت هذه الدراسة موضوع أثر تطبيق نظام إدارة الجودة     

والتي تهدف إلى التعرف على طبيعة العالقة بين تطبيق هيئة الجمارك السودانية لنظم إدارة الجودة وتحسين األداء المؤسسي، وبيان 

طبيق نظام إدارة الجودة ، وأيضا  الكشف عن االرتباط بين تISO9001:2008درجة رضا العاملين بهيئة الجمارك بعد تطبيق نظام 

إلى تقديم مجموعة من التوصيات الواقعية والعلمية المستندة من نتائج البحث  كما تهدف الدراسة أيضا   وتحقيق األهداف المؤسسية،

 . ISO9001:2008لصانعي القرار للمؤسسات الخدمية المختلفة لتبني تطبيق نظام اآليزو 

وتحسين األداء المؤسسي بهيئة  ISO9001:2008ات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إدارة الجودة من نتائج الدراسة وجود عالقة ذ      

دعم اإلدارة العليا، مشاركة العاملين، التركيز على العمالء، التخطيط ) الجمارك السودانية لجميع متغيرات نظم إدارة الجودة 

نت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق نظام إدارة الجودة االستراتيجي، النظام، التطوير والتحسين المستمر، كما بي

وتحقيق رضا العاملين بهيئة الجمارك السودانية، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى معرفة جميع العاملين في هيئة الجمارك 

ة احتياجات العاملين من التدريب وتحفيز العاملين من قبل السودانية تطبيق نظام إدارة الجودة من خالل الدورات التدريبية واالهتمام بتلبي

 .اإلدارة العليا
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 : السابقة بالدراسة الحالية اتمقارنة الدراس

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أهمية تطبيق أنظمة الجودة وخاصة في المؤسسات الحكومية الخدمية، وأهمية وجود         

طوير اإلداري في كل مؤسسة، حتى تقوم بدور التحسين المستمر في الخدمة من خالل تطبيق األنظمة والمعايير إدارات الجودة والت

المتبعة، لم تتناول جميع الدراسات السابقة منهجيات التحسين المستمر كمجموعة، بل تناولت الجودة الشاملة وبعض الدراسات تناولت 

 . التميز المؤسسي

مما ( الجودة، نموذج التميز، الكايزن ) نها جمعت أكثر من منهجية تحسين مستمر وهي أدراسة من الدراسات السابقة ذه الما يميز ه       

يعطي الدراسة  نقاط  قوة  وقراءة أشمل في منهجيات التحسين المستمر، وأيضا  ما يميزها  تطبيقها على عدد خمسة مؤسسات حكومية 

 .مخدمية تمثل المؤسسات بوالية الخرطو

 :  الدراسة حدود

الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، هيئة التأمين ) تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من المؤسسات الحكومية بوالية الخرطوم      

 (. لتنمية البشرية والعمل، وزارة التخطيط العمراني، وزارة الصناعة ا وزارة الصحي، 

 جمهورية السودان   – والية الخرطوم: اإلطار المكاني

 2512 :اإلطار الزماني

 : منهج وإجراءات البحث

والذي يعرف بأنه طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من  تحليليالالوصفي  يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج      

يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما وجتماعية أو إنسانية، اجتماعية أو مشكلة االوصول إلى أغراض محددة لوضعية  أجل

ر فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبي. توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها كيفيا  أو كميا  

 .ة ارتباطها مع الظواهر األخرىح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجوضالكمي فيعطيها وصفا  رقميا  ي

 : مجتمع البحث

ويمثل هذا المجتمع الكل أو المجموع . هو المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة 

إال أنه . سة على كل مفرداتهالذي يهدف الباحث إلى دراسته ويتم تعميم نتائج الدرا target populationاألكبر المجتمع المستهدف 

قتراب منه لجمع المتاح أوالممكن الوصول إليه وااليصعب الوصول إلى هذا المجتمع المستهدف بضخامته، فيتم التركيز على المجتمع 
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والذي يعتبر عادة جزءا  ممثال  للمجتمع المستهدف ويلبي حاجات الدراسة وأهدافها، وتختار منه  Accessible populationالبيانات 

ر اإلداري وبعض ويمثل مجتمع البحث الموظفين بالمؤسسات التي تطبق فيها الدراسة، إدارات الجودة والتطوي .7 عينة البحث

 .اإلدارات األخرى 

 اإلطار النظري للدراسة

 مفهوم الجودة : المحور األول 

إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك من       

  .خالل االستجابة لمتطلبات العميل

العديد من المدارس منها المدرسة اليابانية والمدرسة األمريكية  وأيضا  لها ،هناك العديد من التعاريف للجودة الشاملة بمفهومها األشمل   

وكل مدرسة من هذه المدارس تعرف الجودة من وجهة نظرها ووفق ممارستها العملية وأيضا  وفقا  لطبيعة عملها  ،والمدرسة األوربية

ارس فيمكن القول أنها قد تتفق في نهاية األمر أن وإن اختلفت التعريفات بين هذه المد ،سواء كان هذا العمل صناعي أو تجاري أو خدمي 

وأيضا  تبسيط  ،ذات جودة عالية تفوق توقعات العمالء ،منتجات/ العميل وتقديم خدمات  ءرضاإدة هي التحسين المستمر للعملية والجو

معنى ذلك  ،رد بشقيها البشرية والماليةاإلجراءات وتقليل التكلفة وإضافة قيمة للعميل، والحيلولة دون وقوع الهدر في المؤسسة في الموا

إذ ال غنى للمؤسسة عن تطبيق الجودة . ر العمل اإلداري والفني بالمؤسسةأن الجودة توظف الموارد التوظيف األمثل وتتابع وتقيم سي

  .وااللتزام بها ودعم برامجها إبتداءا  من اإلدارة العليا ومديري اإلدارات والموظفين والعمال

ومستوى األفراد بالتدريب المتواصل على  ،مستوى العمليات بتحسينها ومتابعتها دوريا  وتقييمها كل فترة :ودة على مستويينوتعمل الج

 .المنتج المقدمة للعميل/ وبالتالي ينعكس على الخدمة  ،الجدارات وأيضا  التدريب المتخصص وفق الوظيفة وطبيعة العمل

  الجودة  مبــادئ إدارة

 لألداء على المدى الطويل من القواعد األساسية الشاملة لقيادة وتشغيل منشأة أو مؤسسة ما، وتهدف إلى التحسين المستمر هي مجموعة من       

 :هي المبادئ وهذه  اآلخرين حتياجات المستفيديناخالل التركيز على العمالء وفهم 

 

  

                                                             
 

http://www.z60z.net/vb/7306.html
http://www.z60z.net/vb/7306.html
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ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 551 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

       Customer Focus -وضع العميل في بؤرة االهتمام : المبدأ األول

حاليا  أن تدرس وتتفهم متطلبات هؤالء الزبائن،   من خالل زبائنها لذا يتوجب عليهابما أن المؤسسات تستمد نشاطها االقتصادي وإزدهارها       

 .على تلبية هذه المتطلبات والتفوق في ذلك بجهدكما يتوجب عليها أن تعمل  وفي المستقبل،

   Leadership -القيادة : المبدأ الثاني

ة لبيئستراتيجيات داخل المؤسسة وتهيئة المناخ واوالتوجه واال القيادة والرؤية السليمة لدى إدارة المؤسسة تضمن وحـــدة الرؤية والهدف       

نغماس في تحقيق أهداف وتوجهات المؤسسة، كما أنها تضمن توجيه جميع العمليات الداخلية والخارجية لتعظيم المناسبة لتمكن العاملين من اال

 .اإلنتاجية ورضاء العمالء

    People Involvementمشاركة العاملين : المبدأ الثالث

ى القمة كل حسب موقعه وبنفس إلمشاركة الفعالة لهم من القاعدة اإلدارية هم جوهر المؤسســة، فـإن البما أن العاملين على كافة المستويات     

 .ستفادة من كل قدراتـــهم وطاقتهم الكامنة لمصلحة المؤسسـةالكامل في العمل وبالتالي اال لى اندماجهمإاألهميـة يؤدي 

         Process Approachالتركيز على العمليات : المبدأ الرابع

حقيق تيمكن .من الموارد البشرية والمواد واألساليب والمعدات يقوم هذا المبدأ على تبني مفهوم العملية في اإلدارة من خالل تحليل مدخالتها     

 .أهداف العملية المرجوة بصورة أكثر فعالية عند إدارة األنشطة وما يتعلق بها من إمكانيات كعملية

      System Approach to Management تطبيق مفهوم النظام في االدارة :المبدأ الخامس

في جميع  المستويات اإلدارية بشكل  Integration of processن التوجه الحديث في االدارة يقوم على الترابط والتكامل في العمليـــات إ      

 .سب متطلبــات  العمالءالجودة ح عـام وفي المستويات التشغيلية بشكل خاص حيث يتم إنتاج

      Continual Improvementالتحسين المستمر : المبدأ السادس

العمليات وفهم التفاصيل وتعزيز قنوات  ـة، يتم من خالله اإلرتقاء بجودةإن التحسين المستمر يجب أن يكون هدف دائم لدى كل مؤسسـ    

 .االتصــاالت  داخليـا  وخارجيا  
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   Factual Approach to Decision Makingتوظيف الحقائق في اتخاذ القرارات : المبدأ السابع

عن المزاجية والعفوية  والمعلومات والتحليالت اإلحصائية بعيدا   القرارات الفعالة في المؤسســــة يجب أن تكون مبنية على الحقائــق والبيانـات  

سين المسـتمــر يجب أن تبدأ بتحليل البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية الناتجة عن عمليات التدقيــــق، كما أن عملية التح رتجاليوالعمل اإل

 .اإلجراءات العالجية، معاييـراألداء، شكاوى العمالء، مؤشرات المنافسين

      Beneficial Suppliers relationships عالقة تبادل المنافع بين الموردين: المبدأ الثامن

ذا إن جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها أي مؤسسة تعتمد بشكل مباشرعلى جودة المنتجات والخدمات التي تتلقاها المؤسسة من مورديها، وه  

أصبحت أمرا  ضرورياَ بحيث تقوم على  دارةالعالقة مع الموردينإ نإمن نظام الجودة فيها، وبالتالي فيعني أن موردي أي مؤسسة أصبحوا جزءا  

 .الفهم الكامـل لمتطلبات العمل في المؤسسة وللمواصفات المتفق عليها

 منهجية الكايزن: المحور الثاني

 المقدمة

وذلك من خالل  تم تطبيق الكايزن للمرة األولى في العديد من الشركات اليابانية خالل فترة تعافي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية،   

 With Totalمع مشاركة شاملة للموظفين  In Large Numbersبأعداد كبيرة  Small Improvementsتنفيذ تحسينات صغيرة 

Employee Involvement على أساس مستمر ،On A Continuous Basis ومن األفضل أن يشرف على التنفيذ الشخص نفسه ،

 تاييشي أوهونوبتكرها اوفلسفة  ين المستمرالتحسوهي وسيلة لتحقيق  .التنفيذ في مكان عمله الفعليالذي أنشأ فكرة التحسين، وأن يتم 

(Taiichi Ohno)  لقيادة المؤسسات الصناعية والمؤسسات المالية. 

وأيضا  إماكنية تطبيقها في كل نواحي الحياة، معتمدة على التحليل والعملية في ميدان األعمال والصناعات، في العادة تشير كلمة    

داري محسنة النشاطات الموحدة الكايزن إلى النشاطات التي تؤدي باستمرار إلى تحسين جميع مناحي العمل، كالصناعة والتسيير اإل

 . وتعمل فلسفة الكايزن باألساس على الحيلولة دون وجود الهدر في الجهد والطاقة والوقت . رق العملوط

ومنذ ذلك الحين انتشرت في ميادين األعمال  الحرب العالمية الثانيةبعد  اليابانتم تطبيق النظرية في عدة ميادين خالل إعادة إصالح     

 .العالمفي كل أنحاء 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B4%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D9%87%D9%88%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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  :تعريفات كايزن

بشكل أفضل من السابق، إنها مرحلة ال تنتهي فلسفة للتحسين المستمر يلتزم بها جميع العاملين بحيث يؤدون أعمالهم في كل يوم  هي   

 .ضمن مفهوم أن هناك مجاال  للتحسين الدائم

على أنه التحسين المستمر التدريجي من خالل أنشطة صغيرة للتحسين بدال  من الكبيرة أو الجذرية، "  Hiltonهيلتون "ويعرفه    

تثمارات الكبيرة في التقنية إلى تحقيق الغاية المحددة للتحسين، وتقع وتهدف تلك األنشطة التي يتم إجراؤها من خالل االبتكار واالس

مسؤولية ذلك على العاملين بدال  من اإلدارة وانتهاء  بالعمال اليدويين في كل نشاط طوال الوقت، وذلك من خالل الجهود الصغيرة 

 . المستمرة لكل عنصر

البطيء الذي ال ينتهي في كل نواحي الحياة من قبل كل شخص في جميع فيُعرفه على أنه التحسين " Apperatecأبراتك "أما     

 .المجاالت، وذلك بضمانها اإلنتاجية والصيانة وخفض المخزون

وعرفه كل من سي إم إيه وليبفريد على أنه التحسين التدريجي غير المتوقف للقيام بعمل األشياء الصغيرة بشكل أفضل، ووضع    

 .ا  وتحقيق معايير أعلى دائم

كما عرفه باسيلي على أنه السعي الدؤوب نحو تطوير وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة التي يحصل عليها المستهلك وتخفيض      

 .الكلفة إلى أدنى حد ممكن دون المساس بالجودة

 ،ستتحقق كبرى المهام في نهاية األمر، وعندما تحسن من الظروف المحيطة شيئا  قليال  كل يوم ،عندما تضيف تحسينا  صغيرا  كل يوم    

ال تنشد تحسنا   .وال بعد غد، لكنه سيأتي في نهاية األمر ،المكسب العظيم لن يأتي غدا  . سيتحقق تحسن ضخم في الظروف في نهاية األمر

 . وعندما يتحقق فإنه يدوم ويبقى ،فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التحسين ،مبل اسع لتحسين ضئيل واحد كل يو .هائال  وسريعا  

 نموذج التميز:  المحور الثالث 

 للمعاييراألوربية للجودة الشاملةنموذج التميز للمؤسسات وفقاً 

غير إلزامي ألنظمة اإلدارة المؤسسية، تم تطويره من خالل  إطار عملنموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة عبارة عن     

ا باإلنجليزية بـ )المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  وتم تصميمه من أجل مساعدة المنظمات في  (EFQMالتي يشار إليها اختصار 

بغض   .2515وقد تم نشر آخر تحديث له في عام : وتتم مراجعة هذا النموذج وتنقيحه بشكل منتظم. لكي تصبح أكثر تنافسية توجهها 

ويعد . تحقق النجاحالنظر عن القطاع أو الحجم أو الهيكل أو درجة النضح، يجب أن تقوم المنظمات بإنشاء أنظمة إدارة مناسبة لكي 

http://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84
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نموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة بمثابة األداة العملية لمساعدة المنظمات على القيام بذلك، من خالل تحديد مكان تلك 

 .المنظمات على المسار نحو تحقيق التميز، مما يساعدها على فهم الفجوات؛ ومن ثم إطالق الحلول

 الجودة بصفة عامةالمؤسسة األوروبية إلدارة 

على مدار السنوات، تم إجراء عدد من الدراسات البحثية لتقصي الحقائق بخصوص العالقة بين تبني النماذج الشاملة، كما هو الحال في    

OIQهذه وتظهر أغلبية . ، أو الجودة المتكاملة للمنظمات ونموذج تميز المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، وتحسين نتائج المنظمات

فينود سينجال من معهد جورجيا التقني . ومن أكثر تلك الدراسات شمولية تأتي تلك الدراسة التي أجراها د. الدراسات وجود ارتباط إيجابي

 ن هيندريكس من كلية ويليام وماريكيفي. ود
 

 :ويمكن استخدام هذا النموذج من خالل أربعة طرق

 .تجاه تحقيق التميز المساعدة على تحديد مكان المنظمة في رحلتها .1

 .توفير لغة عامة لتمكين تبادل األفكار والمعلومات، داخل وخارج المنظمة على حد سواء .2

 .تضمين األنشطة الحالية والمخطط لها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية المنظمات .3

 .توفير هيكل أساسي لنظام إدارة المنظمة .4

جودة أحد األطر الرئيسية لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق التميز يشكل نموذج المؤسسة األوربية إلدارة الو  

وكما يعد أداة مهمة لتقييم الوضع المهني للموظفين داخل المؤسسات ومدى تقدمه وقوته ويقدم هذا النموذج  ،بإعتباره أحد أهم معاييرها

وتوظيف الموارد البشرية ووضع خطط عمل واقعية  ،تها بصورة أفضلوسيلة لدعم المؤسسات بهدف التوصل إلى موازنة أولويا

  .إلدارتها

وكما يشكل منهج رادار لقياس ووضع نقاط وعالمات التقييم المستخدمة في نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة األوربية إلدارة     

 .والمراجعة والتقييم( اإلنتشار ) بيق التط ،النهج ،النتائج :وتتكون منهجية رادار من أربعة عناصر هي ،الجودة

  :ماهو النموذج األوربي إلدارة الجودة

يتم استخدام النموذج  .(المسابقات ) كإطار لتطبيقات التقييم للجائزة األوربية للجودة  1222نموذج للتميز تم تطويره عام هوعبارة عن    

 .بشكل واسع كإطار مؤسساتي في أوربا وأصبح األساس للعديد من جوائز الجودة الوطنية واإلقليمية
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إال أن فعالية نموذج التميز األوربي تظهر بوضوح عند  ،على الرغم من أن العديد من المستخدمين يستخدمونه في جوائز الجودة

  .لحقها من النمو المتزايد لعنصر رئيسي في تخصص اإلدارة وهو التقييم الذاتي المؤسسياستخدامه كأداة ونظام إدارة وما ي

 ،إن نموذج التميز األوربي عبارة عن أداة عملية لمساعدة المؤسسات إلنجاز ذلك عن طريق قياس أين هم على طريق التميز  

  .ومساعدتهم في فهم القصور ومعالجه

 .عامة أم خاصة ،داخل المؤسسات سواء كانت كبيرة أم صغيرةالتقييم الذاتي يطبق بشكل واسع 

يمكن استخدام مخرجات عملية التقييم الذاتي كجزء من عملية التخطيط والنموذج نفسه يمكن استخدامه كأساس لعمليات ومشروع    

  .التقييم

 : بطرق متعددةيمثل هذا النموذج مرجعية عالمية في مجال تقييم االمتياز والتميز ويمكن استخدامه 

  .كأداة للتقييم الذاتي -

  .مع المؤسسات األخرى benchmarkكمعيار نوعي  -

  .كدليل للتعرف على المناطق التي  تحتاج إلى تحسين -

  .كقاعدة لمفردات مشتركة وطريقة تفكير -

  .كهيكل لنظام إدارة المؤسسة -

 : أدوات جمع البيانات

 : يستخدم الباحث في هذه الدراسة عدد من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي وهي  

  :المالحظة

ستعانة باألدوات واألجهزة الظاهرات، أو لمجموعة منها، باال يقصد بالمالحظة في مجال البحث العلمي المشاهدة الدقيقة لظاهرة من      

يستخدمها الباحث من و  8 الظاهرات، وذلك بهدف معرفة صفاتها وخواصها والعوامل الداخلية فيهاواألساليب التي تتفق مع طبيعة هذه 

خالل ممارسته في الجودة الشاملة وأيضا  منهجيات التحسين المستمر وتطبيقاتها في المؤسسات ومالحظاته المستمرة في مواقع العمل 

 .وحضوره لورش عمل وملتقيات للجودة والتميز
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  : لةالمقاب 

إنها عبارة عن تفاعل لفظي، يسمح للمبحوث بتخطي حدود اإلجابة المجردة على أسئلة الباحث، إلى الحرية الكاملة في اإلجابة على    

األسئلة بالطريقة التي يراها، والتعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته، وإنها ليست مجرد حديث أو حوار عادي بين طرفين، ولكنها تهدف 

 9 .ف معين، يرتبط بطبيعة المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة، أو طبيعة البيانات، أو خصائص األفراد المبحوثينإلى تحقيق هد

 .ويستخدمها الباحث مع مديري وموظفي إدارات الجودة والتطوير اإلداري بالمؤسسات التي تطبق فيها الدراسة

 : ستبانةاال

ستثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية ومقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة، في اأسلوب جمع البيانات الذي يستهدف هو       

ويعتبر  .إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها، دون تدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه البيانات

ستخدامه في جمع المعلومات عن افي منهج المسح، وذلك إلمكانية  ستخداما  اا  وأو أدوات جمع البيانات شيوع ستقصاء من أكثر وسائلاال

ويستخدمها الباحث مع عينة عشوائية من الموظفين  .موضوع معين من عدد كبير من األفراد يجتمعون أو ال يجتمعون في مكان واحد

 . لمستمر وبعض اإلدارات األخرى ذات الصلةإدارات الجودة والتطوير اإلداري وفرق الجودة والتحسين ا الذين يعملون في

 اإلجراءات المنهجية للدراسة التطبيقية 

 : اإلجراءات المنهجية للدراسة التطبيقية

على عينة من المؤسسات بوالية  ميدانيةدراسة  ،تناولت هذه الدراسة موضوع منهجيات التحسين المستمر بين النظرية والتطبيق   

اتبع فيها الباحث   ؟والتي تهدف إلى معرفة ما إذا كانت المؤسسات الحكومية تطبق منهجيات التحسين المستمر أم ال. السودان - الخرطوم

بلغ حجم  ستبانة،ي، المالحظة والمقابلة وصحيفة االستخدم عدد من أدوات جمع البيانات في البحث العلما، كما المنهج الوصفي التحليلي

ستبانة عن جتمع البحث بأكمله، وتم توزيع االتمثل م ات بواقع عشرة موظفين لكل مؤسسة،خمسة مؤسسموظفا  موزعين على  05العينة 

 statistical packageبواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  اآللي تم تحليلها بجهاز الحاسوب ،طريق الباحث شخصيا  

for social science (spss) .حصائيةباستخدام األساليب اإل : 
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 : طريقة اختيار العينة

نسبة لتنوع مجمتع البحث بالمؤسسات المختلفة فقد اعتمد الباحث في دراسته على العينة الطبقية العشوائية وهي التي       

يتم فيها تقسيم المجتمع أو اإلطار إلى أقسام أو طبقات متجانسة في داخلها، ومختلفة فيما بينها، ويتم سحب وحدات المعاينة 

يقة عشوائية أو منتظمة، ثم تستخدم هذه التقديرات المتعددة في حساب تقدير متوسط بالنسبة لكل طبقة على حدة إما بطر

 05حيث بلغ حجم العينة  10 للمجتمع بأكمله، وتعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من الطريقة العشوائية أو االحتمالية البسيطة

 .موظفا  موزعين على خمسة مؤسسات بواقع عشرة موظفين لكل مؤسسة

 : تائح البحثتحليل ن

قام الباحث بتحليل هذه البيانات بواسطة جهاز الحاسوب عبر برنامج الحزمة  ،بعد جمع االستمارات من المبحوثين      

 .اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية

 : الدراسة الميدانية

من خالل المقابالت والنقاشات التي أجراها الباحث مع مديري ادارات الجودة ورؤساء األقسام وأيضا  مشاهدة الباحث   

 : ومالحظاته وممارسته في المجال خلصت نتائج المقابالت إلى اآلتي

 نموذج التميز الكايزن نظام الجودة المنهجية/  إسم المؤسسة   م

 غير مطبق  غير مطبق  مطبق  الكهرباء الشركة السودانية لتوزيع 1

 مطبق  مطبق مطبق هيئة التأمين الصحي  2

 مطبق جزئي  تم عمل ورشة  مطبق جزئي  وزارة التنمية البشرية والعمل 3

 غير مطبق  غير مطبق  مطبق جزئي  وزارة الصناعة  4

 مطبق جزئي  تم عمل ورشة  مطبق جزئي  وزارة التخطيط العمراني 0
 

 11الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء : المؤسسة األولى 

 : مجال الجودة

منذ أوائل  ISO9001:2015الجودة والحيازة على شهادة اآليزو  إدارة طبقت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء نظام

 . التسعينات عندما كانت الهيئة القومية للكهرباء، ومازالت مستمرة في تطبيق نظام إدارة الجودة وحيازتها على اآليزو
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 : نموذج التميز 

 . لم تطبق الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء نموذج التميز من خالل أعمالها ولم تنفذ أي محاضرات أو توعية عن النموذج

 : الكايزنة منهجي 

لم تطبق الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء منهجية الكايزن من خالل أعمالها ولم تنفذ أي محاضرات أو توعية عن    

 . المنهجية

  هيئة التأمين الصحي والية الخرطوم: المؤسسة الثانية 

 : مجال الجودة    

حتى تاريخ هذه الدراسة، ولديها شهادة آيزو  2552ودة منذ العام هيئة التأمين الصحي والية الخرطوم طبقت نظام إدارة الج    

ISO9001:2015   وتراجع عليها سنويا. 

 : منهجية الكايزن

 .، وفريق التحسين المستمر بالهيئة2512-2512طبقت الهيئة منهجية الكايزن عبر إدارة الجودة في العام  

 :نموذج التميز

 . طبقت الهيئة نموذج التميز المؤسسي ونفذت ضمن المعايير جائزة الموظف المثالي واإلدارة المثالية 2514في العام  

  12وزارة التنمية البشرية والعمل : المؤسسة الثالثة

 :مجال الجودة  

تم هي عبارة عن توعية  تم أقامة محاضرات وورش عمل لنظام إدارة الجودة، ولكنها لم تطبق النظام ولم تمنح الشهادة، فقط ما     

 . والشروع في التطبيق 

 :منهجية الكايزن

 .لم تطبق الوزارة منهجية الكايزن، لكنها نفذت محاضرات وورش عمل عن منهجية الكايزن   
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 :نموذج التميز

تعمل الوزارة على تبني نموذج التميز المؤسسي ونشره على بقية وحدات الوالية المختلفة، حيث بدأت بتحليل الفجوة والوضع      

 .الراهن لكل مؤسسة، وأقامت العديد من المحاضرات وورش العمل في نموذج التميز

 13وزارة الصناعة : المؤسسة الرابعة

 :مجال الجودة  

 . ورش عمل عن نظام الجودة للموظفينتم التعاقد مع بيت خبرة لتحليل الوضع الراهن، وعمل محاضرات و     

 :منهجية الكايزن

 .رات أو ورش عمللم تطبق الوزارة منهجية الكايزن ولم تنفذ أي محاض

 :نموذج التميز

 .فة لتطبيق النموذج مع بقية وحدات والية الخرطوم، ولكنها من ضمن المؤسسات المستهدتطبق وزارة الصناعة نموذج التميزلم 

    14 وزارة التخطيط العمراني: المؤسسة الخامسة

 :مجال الجودة  

تم هي عبارة عن توعية  قامة محاضرات وورش عمل لنظام إدارة الجودة، ولكنها لم تطبق النظام ولم تمنح الشهادة، فقط ماتم إ     

 . والشروع في التطبيق

 :الكايزن منهجية

 .لم تطبق الوزارة منهجية الكايزن، لكنها نفذت محاضرات وورش عمل عن منهجية الكايزن، وتوزيع منشورات ومجالت للموظفين

 :نموذج التميز

، لكنها نفذت العديد من المحاضرات وورش العمل عن نموذج التميز للموظفين، وهي لعمراني نموذج التميزلم تطبق وزارة التخطيط ا

 .من المؤسسات المستهدفة لتطبيق النموذج مع بقية وحدات والية الخرطوممن ض
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  من وجهة نظر الموظفين  تحليل البيانات

 

 :اإلدارة العليا تهتم وتدعم نظام الجودة بالمؤسسة(: 1)جدول

 النسبة العدد اإلجابة

 %63 11 موافق بشدة 

 %63 16 موافق 

 %62 16 إلى حدما 

 %11 5 غير موافق 

 %2 6 غير موافق بشدة 

 %155 05 المجموع 

 

 

 (1)شكل 

 

 وهذا مؤشر% 32بنسبة يتضح أن هناك اهتمام كبير من قبل اإلدارة العليا لنظام الجودة بالمؤسسة، ( 1)والشكل رقم( 1)من الجدول رقم

ويجيب على التساؤل األول هل يوجد التزام من اإلدارة العليا بنظام إدارة الجودة . (لتزام اإلدارة العليا ا) يجابي يدعم البند في المواصفة إ

 . بالمؤسسة 
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 :ن ملتزمون بتطبيق نظام الجودة والموظف (:6)لجدو

 النسبة العدد اإلجابة

 %16 3 موافق بشدة 

 %12 7 موافق 

 %23 66 إلى حدما 

 %16 3 غير موافق 

 %13 1 غير موافق بشدة 

 %155 05 المجموع 

 

 

 (6)شكل

ما أعلى درجة  في التزام الموظفين بتطبيق نظام الجودة من خالل أعمالهم، تمثل الفئة إلى حد  (2)والشكل رقم ( 2)من الجدول رقم 

، وهذا يعني أن هناك عدم التزام من الموظفين بتطبيق نظام الجودة من خالل %12تليها الفئة غير موافق بشدة بنسبة % 42بنسبة 

 . وهذه النتيجة تجاوب على التساؤل الثاني في الدراسة، بأن التزام الموظفين بنظام الجودة إلى حد ما . أعمالهم
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 :معتمدة لنظام العمليات بالمؤسسة توجد منهجية (:6)جدول

 النسبة العدد اإلجابة

 موافق بشدة 
16 63% 

 موافق 
61 21% 

 إلى حدما 
9 11% 

 غير موافق 
3 16% 

 غير موافق بشدة 
6 2% 

 %155 05 المجموع 

 

 

 (6)شكل

بعبارة % 45بنسبة  لنظام العمليات بالمؤسسة، اتفق غالبية المبحوثين منهجية معتمدةفي وجود   (3)والشكل رقم  (3)من الجدول رقم 

على وجود منهجية معتمدة  لنظام العمليات بالمؤسسة، وهذا مؤشر جيد يخدم نظام الجودة والتميز في  بعبارة موافق بشدة،% 22موافق، و

على التساؤل الثالث للدراسة وهو هل توجد منهجيات  وهذه النتيجة تجيب .نموذج التميزوهو متطلب رئيسي لنظام الجودة و المؤسسة

  . معتمدة لنظام العمليات بالمؤسسة
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 :ن يساهمون في عمليات التحسين المستمر  بالمؤسسةوالموظف(: 2)جدول

 النسبة العدد اإلجابة

 %13 1 موافق بشدة 

 %16 3 موافق 

 %21 61 إلى حدما 

 %62 16 غير موافق 

 %1 2 غير موافق بشدة 

 %155 05 المجموع 

 

 

 

 (4)شكل

 

في العبارة الموظفين يساهمون في عمليات التحسين المستمر  بالمؤسسة، يوجد هناك تباين في   (4)والشكل رقم  (4)من الجدول رقم 

تليها الفئة % 45مساهمة الموظفين في عمليات التحسين المستمر من خالل المقترحات والمبادرات، حيث تمثل الفئة إلى حد ما أعلى نسبة 

اؤل الرابع في الدراسة، ويتضح أن هناك مساهمة من الموظفين إلى حدما في وهذه النتيجة تجيب على التس %. 24غير موافق بنسبة 

 . عمليات التحسين المستمر 
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 :هناك تطبيق واضح لنظام الكايزن بالمؤسسة(: 5)جدول

 النسبة العدد اإلجابة

 %11 5 موافق بشدة 

 %1 2 موافق 

 %61 15 إلى حدما 

 %63 11 غير موافق 

 %13 1 غير موافق بشدة 

 %155 05 المجموع 

 

 

 (5)شكل

 

، يتفق غالبية المبحوثين وبنسب عالية بيق واضح لنظام الكايزن بالمؤسسةهناك تطهل في العبارة   (0)والشكل رقم  (0)من الجدول رقم 

وهذه %. 35تليها إلى حد ما بنسبة % 32عدم تطبيق منهجية الكايزن بالمؤسسة ويظهر من خالل الفئة غير موافق كأعلى تردد بنسبة 

راسة الميدانية يتضح ومن خالل الد. النتيجة تجيب على التساؤل الخامس في الدراسة ما إذا كانت المؤسسات تطبق منهجية الكايزن أم ال

 .أن تطبيق منهجية الكايزن في هيئة التأمين الصحي والية الخرطوم
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 : أهم نتائج الدراسة الميدانية

هيئة التأمين الصحي والية الخرطوم مطبقة نظام الجودة وحائزة على شهادة اآليزو، كما طبقت منهجية الكايزن،  -

  .2514وأيضا  طبقت نموذج التميز في العام 

الشركة السودانية للكهرباء طبقت نظام إدارة الجودة، وحائزة على شهادة اآليزو حتى اآلن، لكنها لم تطبق نظام  -

 . الكايزن ونموذج التميز

وزارة الصناعة والتجارة بوالية الخرطوم بدأت في مشروع تطبيق الجودة بتوثيق العمليات ولم تطبق منهجية  -

 . الكايزن ونموذج التميز

دارة الجودة، وعملت محاضرات توعوية عن الكايزن ونموذج إبدأت في تطبيق  تنمية البشرية والعمل،وزارة ال -

 . التميز، ولديها مشروع التقييم الذاتي في إطار تعميمه على كافة وحدات الوالية

مجلة  وزارة التخطيط العمراني بدأت في تطبيق الجودة بتكوين فريق الجودة وتنفيذ محاضرات توعوية وإصدار -

كما تعمل ضمن وحدات الوالية بمشروع التقييم الذاتي، ولديها العديد من المبادرات ( اتقان ) تخص الجودة 

 . والشراكات مع الجهات ذات الصلة

 : التي خرجت بها الدراسة ستنتاجاتأهم اال

 .بالمؤسسات الحكومية دارة العليا بتطبيق نظام الجودةالتزام من قبل اإل هناك -

  .في المؤسسات الحكومية هناك عدم التزام من قبل الموظفين بتطبيق نظام إدارة الجودة  -

  .الحكومية المؤسساتفي جزء من منهجيات معتمدة لنظام إدارة الجودة  توجد -

 .عدم وجود  مساهمة من الموظفين في عمليات التحسين المستمر بالمؤسسة -

 .   هتمام المؤسسات بمقترحات المستفيد الداخلي والخارجياهناك عدم  -

 .المسؤولية المجتمعية وهذا من معايير نموذج التميز مساهمة المؤسسات في دعم -

 .توجد مؤشرات أداء لتقييم األداء العام في بعض المؤسسات -

 .عدم وجود التزام واضح لتطبيق منهجية الكايزن بالمؤسسات -

 .  زن بالمؤسسات حتى يكون ثقافة عامة لدى الجميعنشر ثقافة الكاي أهمية  -
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الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة التنمية البشرية ال يوجد تطبيق لمنهجية الكايزن في  أثبتت الدراسة بأنه -

 . والعمل، وزارة الصناعة، وزارة التخطيط العمراني، طبق فقط في التأمين الصحي

 :المناقشة

 : نستخلص اآلتي باألسئلة  على نتائج الدراسة ومقارنتهامن خالل االطالع 

 ؟ات الحكومية اإلدارة العليا بتطبيق نظام الجودة في المؤسس هل يوجد التزام من قبل: السؤال األول 

وهذا % 32بنسبة يتضح أن هناك اهتمام كبير من قبل اإلدارة العليا لنظام الجودة بالمؤسسة،   (1)والشكل رقم  (1)من الجدول رقم 

 .وهذه النتيجة تجيب على السؤال األول للدراسة. (إلتزام اإلدارة العليا ) واصفة يجابي يدعم البند في المإمؤشر 

 من خالل أعمالهم؟  ن بتطبيق نظام الجودةون ملتزموهل الموظف :السؤال الثاني

ما أعلى درجة  في التزام الموظفين بتطبيق نظام الجودة من خالل أعمالهم، تمثل الفئة إلى حد  (2)والشكل رقم  (2)من الجدول رقم 

، وهذا يعني أن هناك عدم التزام من الموظفين بتطبيق نظام الجودة من خالل %12تليها الفئة غير موافق بشدة بنسبة % 42بنسبة 

 . سة، بأن التزام الموظفين بنظام الجودة إلى حد ماوهذه النتيجة تجيب على السؤال الثاني في الدرا. أعمالهم

 ؟ ات الحكوميةلنظام العمليات بالمؤسس هل توجد منهجية معتمدة: السؤال الثالث

بعبارة % 45بنسبة  في وجود منهجية معتمدة  لنظام العمليات بالمؤسسة، اتفق غالبية المبحوثين  (3)والشكل رقم  (3)من الجدول رقم 

لنظام العمليات بالمؤسسة، وهذا مؤشر جيد يخدم نظام الجودة والتميز في  على وجود منهجية معتمدة عبارة موافق بشدة،ب% 22موافق، و

وهذه النتيجة تجيب على السؤال الثالث للدراسة وهو هل توجد منهجيات  .نموذج التميزوهو متطلب رئيسي لنظام الجودة و المؤسسة

  . معتمدة لنظام العمليات بالمؤسسة؟

 ؟ات الحكوميةبالمؤسس اهمون في عمليات التحسين المستمرن يسوهل الموظف :السؤال الرابع

بالمؤسسة، يوجد هناك تباين في  التحسين المستمراهمون في عمليات ن يسوالموظففي العبارة   (4)والشكل رقم  (4)من الجدول رقم 

ليها الفئة ت% 45مساهمة الموظفين في عمليات التحسين المستمر من خالل المقترحات والمبادرات، حيث تمثل الفئة إلى حد ما أعلى نسبة 

ة من الموظفين إلى حد ما في وهذه النتيجة تجيب على السؤال الرابع في الدراسة، ويتضح أن هناك مساهم %.24غير موافق بنسبة 

 . عمليات التحسين المستمر
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 هل هناك تطبيق واضح لمنهجية الكايزن في المؤسسات الحكومية؟   :السؤال الخامس

، يتفق غالبية المبحوثين وبنسب عالية الكايزن بالمؤسسة هناك تطبيق واضح لنظامهل في العبارة  (0)والشكل رقم   (0)من الجدول رقم 

وهذه %. 35تليها إلى حد ما بنسبة % 32ق منهجية الكايزن بالمؤسسة ويظهر من خالل الفئة غير موافق كأعلى تردد بنسبة عدم تطبي

 . النتيجة تجيب على السؤال الخامس في الدراسة ما إذا كانت المؤسسات تطبق منهجية الكايزن أم ال
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األثنين   مقابلة بمكتبه، مدير الجودة والتطوير اإلداري، وزارة التخطيط العمراني والية الخرطوم، (2512). مهشاالصديق،    [ 14]

23/2/2512. 
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the values of citizenship that Imam Abdul Rahman bin Faisal 

University seeks to instill among the faculty members to preserve the university's national identity; 

especially the Library and Information Department, and knowing the measurement tools used by Imam 

Abdul Rahman bin Faisal University in consolidation the values of the national identity among the 

faculty members. 

The researchers used the Imam Abdul Rahman bin Faisal University as a model, and to achieve 

the aim of the study, the researchers used the descriptive survey method based on the questionnaire to 

collect data. 

The study population consisted of faculty members from the Department of Library and 

Information, where the sample consisted of 30 members. One of the most important results of the study 

was its emphasis on the effective role that the courses play in trying to preserve the national identity of 

the department's faculty. The study also confirmed that the Department of Library, Information and 

General Year seeks, through scientific research, to all that serve the local community in the college and 

beyond. 

The study resulted in several recommendations, most notably the need to educate faculty 

members about all dimensions of national identity, through the establishment of training courses, and to 

enhance the various skills, values, and positive attitudes of students, and that educational curricula 

include vocabulary that helps students participate and interact with local and international issues, as well 

as social, political and economic issues. 

Keywords: National Identity, Citizenship, Globalization, Courses 
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 الملخص

التعرف على قيم المواطنة التي تسعى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل غرسها لدى أعضاء هيئة  إلى هدفت الدراسة

 معرفة أدوات القياس التي استخدمتها جامعةو. التدريس للمحافظة على الهوية الوطنية بالجامعة، وباألخص قسم المكتبات والمعلومات

 .اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تدعيم قيم الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس

نموذجاً، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثات المنهج الوصفي امعة االمام عبد الرحمن بن فيصل واتخذت الباحثات ج

 .المسحي معتمداً على االستبانة لجمع البيانات

كانت من .ا عضو 03اء هيئة التدريس من قسم المكتبات والمعلومات، حيث تكونت العينة من تكون مجتمع الدراسة من أعض

ة لدى أعضاء هيئة تأكيدها على  الدور الفّعال الذي تلعبه المقررات الدراسية في محاولة الحفاظ على الهوية الوطني الدراسة أهم نتائج

المجتمع  والمعلومات والسنة العامة يسعى من خالل البحوث العلمية إلى كل ما يخدمكذلك أكدت الدراسة أن قسم المكتبات . التدريس بالقسم

 . المحلي بالكلية وخارجها

، من خالل دريس بجميع أبعاد الهوية الوطنيةضرورة توعية أعضاء هيئة الت :أبرزها من التوصيات وأسفرت الدراسة عن عدد

ية على وأن تتضمن المناهج التعليم. يجابية لدى الطالبY، والقيم، والتوجهات الوتعزيز مختلف المهارات. إقامة الدورات التدريبية

 .  ، واالقتصاديةحلية والدولية وكذلك االجتماعية، والسياسيةوالتفاعل مع القضايا الم مشاركةال مفردات تساعد الطالب على

 

 .الدراسيةالهوية الوطنية، المواطنة، العولمة، المقررات : الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 311 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 : مقدمة 

هنالك الكثير من التحديات التي تواجه األمم المستقلة بكل األفكار والثقافات المختلفة، وأخطرها وهو ما يعرف بثقافة العولمة،  

األمر الذي سهل تناقل األفكار حيث إن العالم أصبح كقرية صغيرة، تتالشى فيها الحدود الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، 

والمعتقدات والقيم، والذي يهدد الخصوصية بالنسبة لكثير من المجتمعات المحافظة، ومن أجل المواطنة ازداد اهتمام المجتمعات الحديثة 

ليها الدولة حتى تكون بالتربية، وشغل ذلك فكر المهتمين في مجال التربية، لذلك كان ال بد من أن تتم المواطنة بتربية مقصودة تشرف ع

الجامعة التي تنفرد بالمسؤولية الكبيرة : مبنية على وعي، وتشارك مؤسسات عدة في تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة، في مقدمتها

أنشطة عن غيرها في تنمية المواطنة والهوية الوطنية، وذلك من خالل كل ما يتصل بالعملية التربوية من مناهج ومقررات دراسية، و

.منهجية وال منهجية يتم تقديمها من خالل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
 

[1]
  

لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على دور جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها باعتبارهم العنصر األكثر فاعلية في التأثير على 

.بة وتحفيزهم على المحافظة على الهوية الوطنية بشكل عامالطل
 

 

 :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في اإلجماع على أن هنالك تحوالت عالمية جذرية ال يمكن االنعزال عنها ونحن في العقد الثاني 

من أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة من القرن الواحد والعشرين، حيث الحظت الباحثتان إلى أن الغالبية العظمى 

اإلمام عبد الرحمن بن فيصل هم من األعضاء السعوديين وغير السعوديين، وفي ظل التحديات الراهنة والتحديات التي تواجهها المملكة 

على الهوية الوطنية في الجامعة التي كان لزاما على الجامعة ضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على المحافظة ( 0303)وفق رؤيتها 

أصبحوا جزءا من مجتمعها حتى ينعكس ذلك على منسوبيها من الطالبات، وهو ليس باألمر الهين، فجاءت هذه الدراسة للوقوف على 

المكتبات  ممارسات أعضاء هيئة التدريس للمحافظة على الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة وقياس تلك الممارسات من خالل قسم

 .والمعلومات

 : تمثلت األهداف الرئيسية لهذه الدراسات في اآلتي:  أهداف الدراسة

التعرف على قيم المواطنة التي تسعى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل غرسها لدى أعضاء هيئة التدريس؛ للمحافظة على  .1

 . الهوية الوطنية بالجامعة، وباألخص قسم المكتبات والمعلومات

رفة أدوات القياس التي استخدمتها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تدعيم قيم الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة مع .0

 .التدريس

 .معرفة  دور األبعاد الشخصية ألعضاء هيئة التدريس في تنمية الهوية الوطنية .0
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 .ت الدراسية وربطها  بالمواطنةحث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة  صياغة األهداف التعليمية  في المقررا .4

 . الوقوف على أثر المقررات الدراسية في تعزيز االنتماء للوطن .5

 :تكمن أهمية الدراسة في :أهمية الدراسة

 .إقرار الدور الحديث لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وسعيها في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس  .1

قياس وتعزيز الهوية الوطنية لدى عضو هيئة التدريس باعتبار أن له تأثير كبير عليهم وهو المسؤول عن نقل اهتمت الدراسة ب .0

أفكاره للطلبة، خصوصاً أنهم في حاجة كبيرة إلى التفكير واإلرشاد السليم والتحصين المركز من االنحرافات الفكرية المنتشرة 

 . خطرة تتقبل األفكار بمختلف نواحيهافي عصر العولمة، وذلك ألنهم في مراحل عمرية 

قلة الدراسات حول موضوع سبل المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس من قبل مؤسسات المعلومات األم  .0

 .خاصة في ظل تحديات العولمة

 : أهم التساؤالت التي تتناولها الدراسة اآلتي: تساؤالت الدراسة 

ة التي تسعى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل غرسها لدى أعضاء هيئة التدريس للمحافظة على ماهي قيم المواطنة الحالي .1

 الهوية الوطنية، وباألخص قسم المكتبات والمعلومات؟

 ما مدى إمكانية جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في تدعيم قيم الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس؟  .0

 ؟خصية ألعضاء هيئة التدريس في تنمية الهوية الوطنيةما هو دور األبعاد الش .0

 ؟كيف تسعى جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل إلى زرع قيم المواطنة في صياغة المعلم ألهدافه بالمقررات الدراسية  .4

 ما هو أثر المقررات الدراسية في تعزيز االنتماء للوطن؟   .5

 :المنهج الوصفي بشقيهلقد استخدمت في هذه الدراسة : مناهج الدراسة 

  وذلك بتحليل االسئلة المقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات للوقوف على واقع دور جامعة اإلمام  :التحليلي

 .عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية من خالل أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات

  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  -متمثلة في عينة عمدية عددية من أعضاء قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب  :الحالةدراسة

 . فيصل

  :تمثلت حدود الدراسة في اآلتي: حدود الدراسة

 .المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس في ظل تحديات العولمة: حدود موضوعية .1

 .قسم المكتبات والمعلومات  -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -المملكة العربية السعودية: نيةحدود مكا .2
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 . ه1441-1443العام : حدود زمانية .3

 :عينة الدراسة

من أعضاء هيئة التدريس العاملين بقسم المكتبات والمعلومات جامعة اإلمام ( عمدية عددية)تتكون عينة الدراسة من عينة 

 .بن فيصل؛ لمعرفة ممارسات القسم، وللمحافظة على الهوية الوطنية عند أعضاء هيئة التدريس في ظل تحديات العولمةعبدالرحمن 

 :استعانت الباحثتان بالعديد من األدوات في مراحل الدراسة المختلفة وهي كاآلتي: أدوات جمع البيانات

 . المالحظة المباشرة  -1

 .ع المصادر والمراجع المتنوعة حول الموضوعالمالحظة الوثائقية وذلك تجمي  -0

 .االستبانة  -0

 :مصطلحات الدراسة

يشير قاموس علم االجتماع إلى أن الهوية الوطنية هي الشعور الجمعي الذي يوجد في الروابط الثقافية وفي تجانس : "الهوية الوطنية/ 1

ساسية في المجتمع وفي إشراك األفراد في اللغة والدين والزي، وفي كل ما األفراد وامتثالهم لقوانين المجتمع، وفي التعاون بين النظم األ

[0]" .يثير االعتزاز، وكذلك االشتراك في مبادئ األخالق والسياسة وأنماط األسرة والرغبة في الحياة المشتركة وفي وحدة المشاعر
      
 

االندماج " وكذلك تعني " النظام العالمي الجديد "توحيد العالم في إطار واحد، ومن هنا أطلق عليها البعض " عرفت بأنها  :العولمة/ 2

. د"  الكامل لمختلف دول العالم عبر نموذج يستعمل السوق والتجارة والمال والتقنية والغزو اإلعالمي لفرض زعامة أصحابه وهيمنتهم 

[0]".العولمة هي االستعمار بثوب جديد  "سعد البازي حيث يقول 
      

 

 : اإلطار النظري للدراسة

 : مفهوم الهوية الوطنية

حيث تمثل الهوية الوطنية موضوعاً . تعددت التصورات عن مفهوم الهوية الوطنية بتعدد أوجه النظر التي انطلق منها الباحثون 

مشتركاً للباحثين في الميادين المختلفة، وخاصة إننا في الواقع نرى أن هذا المفهوم، على وجه الخصوص ينطوي على جوانب نفسية 

كما أن التصور االجتماعي للهوية الوطنية ينطوي على المقومات الضرورية . يمكن تناوله من زاوية واحدة وسياسية واجتماعية، لذا ال

. كما تخلق بينهم روابط قوية تميزهم عن غيرهم. للحياة الجماعية كلها والتي تؤكد انتماء األفراد للجماعة الذين يعتبرون هم أعضاء فيها

 . ق والتجانس بين أعضاء الجماعة مّما يسهل تعاونهم معاً ويزيد من فاعلية حياتهم المشتركة وهذه الروابط الثقافية تولد التواف
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فيستدمجون  –حالة يتوحد فيها أفراد الشعب ككل مع الرموز الوطنية " ويؤكد بعض الباحثين في تعريفهم للهوية الوطنية أنها  

لوجية واحدة عندما يواجههم تهديد ما أو عندما يعمدون إلى إعالء شأن هذه إلى حد أنهم يتحركون كجماعة سيكو –في كيانهم رموز األمة 

 . وهذا التعريف يكشف عّما تنطوي عليه الهوية الوطنية من حالة توحد بين أفراد المجتمع والرموز الوطنية. الرموز الوطنية

ل في مضمونها طابعاً ثقافياً متميزاً وتنشأ بإقامة وهكذا يمكن النظر إلى الهوية الوطنية على أنها عبارة عن رابطة اجتماعية تحم 

أما الطابع الثقافي الذي يميز تلك الرابطة فهو يتمثل في الوحدة الوجدانية لألفراد يمكن . مجتمع متوحد لدى األفراد إقامة تتميز باالستقرار

يل الهوية الوطنية ألفراد المجتمع والتي تفسر في أن تحقيقها بالعديد من العناصر الثقافية، والتي تصب جميعاً في اتجاه واحد وهو تشك

[4].يعلو االنتماء إلى الدولة على االنتماء إلى القبيلة
 

 

 : مفهوم العولمة

 ". العالمية " للتعرف على مفهوم العولمة البد أن يتم التمييز بينها وبين  

وأحياناً  –لحضارات والثقافات، مما يجعلها تجمع بين الخصوصية نزوع في اآلداب والفنون واألفكار والفلسفات وا "العالمية" ذلك أن 

فإن الذي يتميز بالخصوصية الوطنية والقومية هو فاألدب العالمي، وفي نفس الوقت تدخل به . وبين النزوع إلى العالمية والكونية -المحلية

 .نزعه اإلنسانية إلى العالمية

وإن حاولنا التدقيق في مفهومها فإنها القسر واإلجبار " العالمية " تعني شيئاً مختلفاً لهذه  –ن التي يدور عنها الحديث اآل "العولمة " لكن 

فالمنظومة العالمية، هي حاصل جمع خصوصيات حضارية تصبح عالمية . والقهرعلى لون من الخصوصية، بعولمة القهر ليكون عالمياً 

ففي .. وقهر يعولم خصوصية حضارة بعينها، عندما تجتاح خصوصيات المقهورين بينما العولمة هي قسر.. بالتوافق والحرية واالختيار 

[5]".العالمية يختار اإلنسان، وفي العولمة ال خيار لإلنسان الذي يحشر ويشحن في القطار الذي صنعه ويقوده األقوياء 
 
  

 : محاربة اآلثار السلبية للعولمة على الهوية الوطنية

[6:]لعولمة على الهوية الوطنية يأخذ ذلك أبعاداً متنوعة منهالمحاربة اآلثار السلبية ل
 
     

، -سبحانه -تعزيز الهوية بأقوى عناصرها، وذلك بالعودة إلى اإلسالم، وتربية األمة على ذلك بعقيدتــه القائمة على توحيــد هللا  :أولها

 .والتي تجعل المسلم في عـزة معنويــة وبشريعته السمحة وأخالقه وقيمه الروحية وتقوية الصلة باهلل

 . ريسها وتحبيبها للطالب في وسائل اإلعالم ومناهج التعليماالهتمام باللغة العربية وتسهيل تد :ثانيها

 . إبراز إيجابيات اإلسالم وعالميته وعدالته وحضارته وثقافته وتاريخه للمسلمين قبل غيرهم، ليستلهموا أمجادهم ويعتزوا بهويتهم :ثالثها

 . كرياً واقتصادياً وتقنياً، ومحاربة أسباب التخلف والفسادالعمل على نهوض األمة في شتى الميادين دينياً وثقافياً سياسياً وعس :رابعها
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مواجهة مساوئ العولمة بالتعليم والتدريب والتثقيف والتحصين ورفع الكفاءة وزيادة اإلنتاج ومحاربة الجهل وخفض معدالت  :خامسها

 .األمية

 الجانب التحليلي للدراسة

:نبذة عن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 

[7]
 

 
  
 

حاملة إرثا أكاديميا وبحثيا يمتد إلى أربعة عقود؛ حيث ( الرحمن بن فيصل جامعة اإلمام عبد)انطلقت الجامعة باسمها الجديد 

وقد كان لكلية الطب، والعلوم الطبية، وكلية . عند بداية مسيرة الجامعة( م1375) هـ 1035استقبلت بعض كلياتها أول دفع من طالبها عام 

ومع استمرار التوسع في عدد الكليات، . دور رائد في مجال الدراسات العليا على مستوى المملكة ودول الخليج طالعمارة والتخطي

كلية، موزعة على أكبر مساحة جغرافية في المملكة، وبها أكثر من  01الدمام، أصبح بها عدد–وانضمام معظم الكليات بالمنطقة الشرقية 

عبد الرحمن بن فيصل عاقدة العزم على تطوير مناهجها ومقرراتها، وتحديثها، وتوفير البيئة  وجامعة اإلمام .ألف طالب وطالبة 45

 .األكاديمية للنهوض بمختلف مجاالت العلم والمعرفة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية الهادفة المرتبطة بمشاكل البيئة والمجتمع

[8]:حول الكلية
 

 
   
 

وهي أول كلية . لتعليم البنات هـ تحت إشراف الرئاسة العامة٩٠١١/ ٩٩١١بالدمام في العام الدراسي افتتحت كلية اآلداب للبنات 

/ ٩٠١٩طالبة، واحتفلت بتخريج أول دفعة لها في عام ( 053)للبنات تفتتح في المنطقة الشرقية لتستوعب في عامها األول ما يقارب 

إحدى  هـ، وأصبحت٩٠٤١/ ٩٠٤١لمدة عامين، ثم إلى وزارة التعليم العالي في عام  وزارة التربية والتعليم انضمت الكلية إلى. هـ٩٠١٠

فور صدور القرار الملكي بإنشاء جامعة الدمام  ومن ثم انضمت الكلية إلى جامعة الدمام. هـ٩٠٤١كليات جامعة الملك فيصل في عام 

الدراسات اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، : بدأت الكلية منذ عامها األول بخمسة أقسام؛ هي. هـ٩٠٩١/ ٩١/١بتاريخ 

هـ، ٩٠٩٤ /٩٠٩٩عام والمعلومات المكتبات :أقسام؛ هم ثم تم افتتاح ثالثة .والتاريخ، والجغرافيا

 .  .هـ٩٠٩١/ ٩٠٩٠ عام اإلعالم وتقنية هـ، واالتصال٩٠٩٩ /٩٠٩٤ عام االجتماعية والخدمة االجتماع وعلم

 : ات والمعلومات والسنة العامةحول قسم المكتب

 : نبذة عن القسم

استجابة لحاجة المجتمع في المنطقة الشرقية والمملكة بصفة عامة لتوفير كوادر بشرية في مجال المكتبات والمعلومات، سعت 

وفقاً لما توصي به معايير  منذ نشأتها للتخطيط إلنشاء قسم متفرد لتدريس علوم المكتبات والمعلومات جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

وسعياً من الجامعة بصفة عامة وكلية اآلداب بصفة خاصة، وتماشياً مع روح العصر المعلوماتي   .قطاع التعليم العالي في المملكة

ألكاديمي هذا والتقني، وحرصاً منها على طرح كل ما يخدم المجتمع السعودي ويسانده في كافة القطاعات، قامت بحمد هللا بفتح برنامجها ا
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هـ لتأهيل كوادر نسائية متطورة علمياً وتقنياً في مجال المكتبات والمعلومات، قادرةً على ممارسة المهنة وخدمة 1400/هـ1401منذ عام 

 .المجتمع بما يلبي احتياجات مختلف قطاعات سوق العمل المعلوماتي بالمملكة العربية السعودية

 :والمعلومات والسنة العامة أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات

السودان ، )يوجد بقسم المكتبات كوكبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين من دول مختلفة مثل 

 : والمخطط التالي يوضح ذلك. وبمؤهالت علمية مختلفة( األردن، مصر، سوريا، تونس 

 

 

 

 

 

 

 السعوديين وغير السعوديين بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامةأعضاء هيئة التدريس نسبة : (1)شكل

يوضح المخطط السابق نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة، حيث 

 11بينما بلغ عدد األعضاء السعوديين  من أعضاء القسم،%  63عضوا بنسبة بلغت  05بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين 

حيث يتضح من ذلك الدور الكبير والمهمة الصعبة التي تقع على . من مجمل أعضاء قسم المكتبات والمعلومات% 01عضوا بنسبة بلغت 

   .ه غير سعوديةعاتق إدارة قسم المكتبات والمعلومات لترسيخ مبادئ الهوية الوطنية ومحاولة الحفاظ عليها في مجتمع أغلب جنسيات

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة

يستعرض هذا المبحث ويحلل بيانات الدراسة لدور جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية لدى  

حيث اشتملت الدراسة على ثمانية . قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة نموذجاً : أعضاء هيئة التدريس في ظل تحديات العولمة

افظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات وتم عرض االستبيان على محاور للوقوف على واقع المح

عدد من المحكمين المتخصصين إلبداء الرأي حول مدى مناسبته لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم في ضوء ذلك تعديل صياغة بعض 

التدريس بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة وتم إتاحة رابط االستبانة لجميع أعضاء هيئة . الفقرات

عضو اً، وقد توصلت  06من واقع . عضواً  07التدريس الذين قاموا بتعبئة االستبانة من قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة 

 :الباحثتان إلى اآلتي
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 : البيانات العامة لعينة الدراسة

مخطط التالي يوضح نسبة الذكور واإلناث من أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة الذين قاموا باإلجابة على ال :الجنس. 1

 .أسئلة االستبيان الموجهة إليهم

 

 

  

 

 

 

 نسبة الذكور واإلناث من أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة: (2)شكل

أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة هم من فئة اإلناث حيث بلغ عددهم  من خالل المخطط السابق يتضح أن أغلب

، من مجموع عينة الدراسة، وذلك يعود لطبيعة الكلية % 7.4بنسبة (  0)مقارنة بالذكور الذي بلغ عددهم عضوان % 30.6بنسبة  05

 .مختصة بتدريس اإلناث فقط حيث إن كلية اآلداب في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل فرع الريان

 : المرتبة األكاديمية . 2

 

 

 

 

 المراتب األكاديمية  ألعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة: (3)شكل

يوجد في قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة أعضاء هيئة تدريس بمراتب أكاديمية متفاوتة بين معيد ومحاضر وأستاذ 

 13ويوضح المخطط السابق إن أعلى نسبة من األعضاء هم الحاصلين على درجة محاضر حيث بلغ عددهم . مشاركمساعد وأستاذ 

من مجموع عينة الدراسة، تلتها في النسبة والعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ مساعد حيث % 07أعضاء  بنسبة 

أعضاء بنسبة  5التدريس الحاصلين على درجة استاذ مشارك والذين بلغ عددهم  ، ثم أعضاء هيئة% 00.0أعضاء بنسبة  3بلغ عددهم 

من مجمل عينة الدراسة، ويعود % 11،0أعضاء ونسبتهم  0، وأقلها كانت نسبة الحاصلين على درجة المعيد حيث بلغ عددهم % 18.5

 .ات خارج وداخل المملكةالتفاوت في النسب الختالف التخصصات والجنسيات وارتفاع عدد الطالبات المبتعث
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 : سنوات الخبرة. 3

 (. سنة وما فوق  7/ سنة 6-5/ سنة0-0/ سنة  0-1: )تم االعتماد على التقسيم التالي لمعرفة عدد سنوات الخبرة

 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والسنة العامة: (4)شكل

يتضح من المخطط السابق أن غالبية أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة قد عملوا بالجامعة لسنين طويلة مّما يؤكد 

حيث بلغ عدد أعضاء هيئة . ضرورة حث الجامعة على انتمائهم لها والتأكيد على الوالء والعمل بما يتماشى مع أهداف الجامعة وسياساتها

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين % 51.3عضواً بنسبة  14سنوات فما فوق  7هم سنوات خبرة من التدريس الذين لدي

سنوات  4-0، وكانت أقل نسبة لألعضاء الذين تتراوح خبراتهم من % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  3سنوات  6-5تتفاوت خبراتهم من 

أعضاء  0سنة فقد بلغ عددهم  0-1سم، أّما األعضاء الذين تتفاوت خبراتهم بين من مجموع أعضاء الق% 0.7بنسبة  1حيث بلغ عددهم 

 . من مجموع عينة الدراسة%.  11.1وبلغت نسبتهم 

 :دور الطاقم اإلداري في المحافظة على الهوية الوطنية بقسم المكتبات والمعلومات -: المحور األول

سكرتيرة بالقسم 0يمثلّن الطاقم اإلداري بالقسم، وهّن عبارة عن ( ات من الموظف 4) يحتوي قسم المكتبات والمعلومات على 

 [ 3.]باإلضافة إلى ناسخة، وسكرتيرة تابعة إلى مكتب ضمان الجودة( المكتبات والسنة العامة )

لبيان دور اشتمل المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس في قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة 

 :وقد كانت النتائج كاآلتياإلداريات في القسم في المحافظة على الهوية الوطنية 

 

 

 

 

 

 الطقم اإلداري بقسم المكتبات والمعلومات ودورة في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس بالقسم :(5)شكل
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م لإلداريات بالقسم في المحافظة على الهوية الوطنية، حيث تفاوتت يؤكد المخطط السابق آراء أعضاء القسم على وجود دور مه

اآلراء وفقاً للبنود الموجودة في المحور األول فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على أنهم يشعرون من خالل تعاملهم مع 

% 00.0أعضاء بنسبة  3( في المحور األول  1قرة الف) اإلداريات بحرصهن على الحفاظ على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس 

، أما أعضاء هيئة التدريس الذين ذكروا بأنهم محايدون % 43.7عضوا بنسبة  11بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين . من عينة الدراسة

 1ين ال يوافقون على العبارة من عينة الدراسة، وبلغ عدد األعضاء الذ% 18.5أعضاء بنسبة بلغت  5للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم 

، وتساوت معها في النسبة والعدد أعضاء هيئة التدريس الذين ال يوافقون بشدة على أنهم يشعرون من خالل التعامل مع %0.7بنسبة 

. اسةمن مجمل عينة الدر% 0.7بنسبة ( 1)اإلداريات بالقسم حرصهّن على المحافظة على الهوية الوطنية حيث بلغ عددهم عضو واحد 

من % 74عضواً بنسبة  03للوصول إلى مدى صدق العبارة نجد أن عددهم " يوافقون بشدة مع الذين يوافقون"وعند جمع األعضاء الذين 

عضواً وهذا دليل واضح على دور اإلداريات وحرصهّن من خالل تعاملهّن مع أعضاء هيئة التدريس على  07عينة الدراسة من واقع 

 .الوطنيةالمحافظة على الهوية 

فقد بلغ ( على تطبيق قيم المجتمع  حرصهنّ التزامهّن بالهوية الوطنية من خالل )في المحور األول وهو ( 0)أما عن قياس البند رقم         

بنسبة  10، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم % 43.7عضواً بنسبة بلغت  11عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

، وتساوت في العدد والنسب، األعضاء الذين ذكروا % 18.5أعضاء بنسبة بلغت  5، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة % 44.4

 .من مجمل عينة الدراسة % 0.7لكل عبارة بنسبة بلغت ( 1)بأنهم غير موافقين وغير موافقين بشدة فقد بلغ عددهم عضو واحد 

على ضرورة المحافظة على السلوك الحضاري داخل حثهّن )المحور األول الدور الكبير لإلداريات في في ( 0)ويؤكد البند رقم        

أعضاء  7حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة ( الكلية والقسم بما يتماشى مع رؤية المملكة وتوجهاتها 

من عينة الدراسة، أما األعضاء % 51.8عضواً بنسبة  14فقين على هذه العبارة بينما بلغ عدد األعضاء الموا% 05.3بنسبة بلغت 

واألعضاء الذين ال يوافقون بشدة على العبارة السابقة . من عينة الدراسة% 18.5أعضاء بنسبة بلغت  5المحايدين للعبارة فقد بلغ عددهم 

لة جداً مقارنة مع عدد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين فقد من مجمل عينة الدراسة وهي نسبة ضئي% 0.7بنسبة بلغت  1بغ عددهم 

 . من مجمل عينة الدراسة% 77.7بنسبة  01بلغ مجموع عددهم 

من خالل أعضاء هيئة ( للمحافظة عليها والسعي االهتمام بالممتلكات العامة في الكلية )ولقياس مدى حرص اإلداريات على 

فمن . العبارة حيث ال يوجد عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة عن العبارة السابقةهذه ( 4)التدريس فيؤكد البند رقم 

من عينة الدراسة، / 44.4عضواً بنسبة بلغت  10خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد األعضاء الموافقين بشدة على العبارة 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 311 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء المتحفظين % 07.1أعضاء بنسبة  13بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

 .من مجمل عينة الدراسة% 18.5أعضاء بنسبة بلغت  5والمحايدين للعبارة 

يحافظّن على المال العام )وأخيراً تم سؤال أعضاء هيئة التدريس على مدى شعورهم بأن اإلداريات بقسم المكتبات والمعلومات 

فقد أكد أعضاء هيئة التدريس على هذه (. المحافظة على موارد القسم وممتلكاته وسعيهّن للحفاظ عليها دون إسراف وإهمال من خالل 

في المحور األول ومن خالل ما توصلت إليه الباحثتان من نتائج حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ( 5)العبارة من خالل البند رقم 

عضواً بنسبة بلغت  14، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على العبارة % 43.7عضواً بنسبة بلغت  11 الموافقين بشدة على العبارة

من عينة الدراسة وال يوجد من بين % 4.4عضو بنسبة بلغت  0من مجمل عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 51.8

مّما يؤكد أن اإلداريات يسعين إلى حث أعضاء هيئة التدريس . افق عليها بشدةأعضاء هيئة التدريس من ال يوافق على العبارة أو ال يو

 . بضرورة المحافظة على المال العام وموارد القسم وممتلكاته دون إسراف وإهمال

مة ونستنتج من هذا المحور من خالل القراءات المختلفة للمخطط السابق إن اإلداريات بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العا

يسعين إلى المحافظة على قيم المواطنة حيث الحظت الباحثتان أن عدد الذين يوافقون بشدة والذين يوافقون يفوق بقية التقديرات، كما ال 

 . يوجد من بين أعضاء هيئة التدريس من ال يوافق على صدق العبارات السابقة إال القليل

 : ى الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس وانتمائهم للجامعةدور إدارة القسم في المحافظة عل -: المحور الثاني

إلدارة القسم دور كبير في حث أعضاء هيئة التدريس باالنتماء للجامعة وللكلية ولقسم المكتبات والسنة العامة أيضاً، وفي  

المحافظة على الهوية الوطنية في الكلية والتي تنعكس بشكل كبير من خالل أعضاء هيئة التدريس على الطالبات ويحقق من خاللها 

 . 0303مع أهداف ورؤية المملكة أهداف الجامعة والتي تتماشى 

فقد اشتمل المحور الثاني على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان 

 : :ى اآلتيدور إدارة القسم في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس وانتمائهم للجامعة وتوصلت الباحثتان إل

 

 

 

 

 دور إدارة القسم في المحافظة على الهوية الوطنية: (6)شكل
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أكد الشكل السابق الدور الفّعال والكبير الذي تلعبه إدارة قسم المكتبات والمعلومات في المحافظة على الهوية الوطنية لدى 

إدارة القسم تحثهم على استشعار معية هللا تعالى في كل  والتي يرى أعضاء هيئة التدريس أن( 1)أعضاء هيئة التدريس ففي العبارة رقم 

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد % 73.4عضواً بنسبة  13فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة عليها . األعمال الموكلة إليهم

يوجد عضو ال يوافق على العبارة فقد بلغت نسبته من عينة الدراسة و% 05.3أعضاء بنسبة بلغت  7األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

 .من مجمل عينة الدراسة % 0.7

أما دور إدارة القسم في حث أعضاء هيئة التدريس على التمسك بسنة النبي صلي هللا عليه وسلم في األعمال الموكلة إليهم  

ة المملكة، خصوصاً إننا نعيش عصر انفجار المعلومات لتظهر نتائجها وتنعكس في العملية التدريسية وعلى الطالب بما يتماشى مع رؤي

من مجمل % 73.4عضواً بنسبة  13في المحور الثاني فقد بلغ عدد األعضاء الموافقين عليها بشدة ( 0)فقد أكدت العبارة رقم . والعولمة

ويوجد عضو . من عينة الدراسة% 05.3 أعضاء بنسبة بلغت 7عينة الدراسة، كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين على العبارة 

من  06وعند جمع عدد األعضاء الموافقين والموافقين بشدة، نجد أن . من مجمل عينة الدراسة% 0.7واحد محايد فقد بلغت نسبته 

 .من األعضاء في عينة الدراسة 07األعضاء قد أكدوا صدق العبارة من بين 

ي تختص بأن إدارة القسم تقدر انتماء أعضاء هيئة التدريس للقسم والجامعة فقد بلغ في المحور الثاني والت( 0)وفي العبارة رقم 

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء % 53،0عضواً بنسبة بلغت  16عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يوافقون على العبارة بشدة 

كما تساوت في العدد والنسب األعضاء الذين ذكروا بأنهم . ةمن عينة الدراس% 00.0أعضاء بنسبة  3الذين بوافقون على العبارة 

 .من مجمل عينة الدراسة% 7.0محايدون أو غير موافقين فقد بلغ عددهم عضو واحد لكل نقطة بنسبة بلغت 

خالل  كما أكدت الدراسة على أن إدارة قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تسعى من

أعضاء هيئة التدريس إلى الحرص على وجود قيم المجتمع السعودي في التعامالت مع أعضاء هيئة التدريس فقد كان عدد أعضاء هيئة 

من عينة الدراسة، كما بلغ عدد % 60عضواً بنسبة بلغت  17في المحور الثاني ( 4)التدريس الموافقين بشدة على العبارة في البند رقم 

بنسبة بلغت  1من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  3افقين على العبارة األعضاء المو

من مجمل عينة الدراسة وال يوجد من بين أعضاء هيئة التدريس من ال يوافق على العبارة أو ال يوافق عليها بشدة مّما يؤكد الدور % 7.0

 . ين قيم المجتمع السعودي في معامالتها مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم الفّعال إلدارة القسم في تضم

قيم المجتمع ) ولتأكيد العبارة السابقة جاء البند الخامس في المحور الثاني للتأكد على مدى تطبيق إدارة القسم للقيم السابقة 

% 53،0عضواً بنسبة بلغت  16افقين على العبارة بشدة على أعضاء هيئة التدريس، فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المو( السعودي 

من عينة الدراسة بينما بلغ % 00،0أعضاء بنسبة بلغت  3من عينة الدراسة بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة السابقة 
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وهو  5و 4بارة السابقة في البند رقم وهذا ما يؤكد الع. من مجمل عينة الدراسة% 7.4عضواً بنسبة بلغت  0عدد األعضاء المحايدين 

 .التأكيد على وجود قيم المجتمع السعودي وتطبيقها على أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة

ولمعرفة دور إدارة قسم المكتبات والسنة العامة في التفكير اإليجابي لحل جميع المشكالت لدى أعضاء هيئة التدريس ولمعرفة 

من عينة الدراسة، % 48.0عضواً من أعضاء هيئة التدريس بأنهم يوافقون على العبارة بشدة بنسبة بلغت 10أكد . االنتماءمدى شعورهم ب

من مجمل عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء % 44.4عضوا بنسبة بلغت  10بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

 .من عينة الدراسة% 7.4أعضاء بنسبة بلغت  0المحايدين 

لمعرفة مدى دور إدارة القسم في تعزيز الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس فقد تساوى األعضاء ( 7)وتم توجيه البند 

 عضواً  10الموافقين بشدة والموافقين في العدد والنسبة والذين أكدوا على أن إدارة القسم تسعى دائماً إلى تعزيز هويتهم حيث بلغ عددهم 

أي بجمع األعضاء الذين . من عينة الدراسة% 11،0أعضاء بنسبة بلغت  0، كما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 44.4لكل عبارة  بنسبة 

وال يوجد من بين أعضاء هيئة التدريس من لم يوافق . أعضاء محايدين 0عضوا مقابل  04يوافقون بشدة مع الذين يوافقون يصبح العدد 

 . شدة على العبارةأو من لم يوافق ب

في ( 8)كما تسعى إدارة قسم المكتبات والمعلومات على حث أعضاء هيئة التدريس في االعتدال في السلوك من خالل البند رقم 

 18والذي ينعكس بدوره في األداء الوظيفي وفي التعامالت مع اآلخرين فقد بلغ عدد األعضاء الموافقين بشدة على العبارة . المحور الثاني

وهنالك عضواً واحداً % . 03.7أعضاء بنسبة بلغت  8من عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء الموافقين % 66.6عضواً بنسبة بلغت 

 . من مجمل عينة الدراسة% 0.7كان محايداً فقد بلغت نسبته 

ث أعضاء هيئة التدريس على أكدت الدراسة أن إدارة قسم المكتبات والمعلومات تسعى أيضاً إلى ح( 3)ومن خال البند رقم 

، بينما بلغ %53.0عضواً بنسبة بلغت  16حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يوافقون بشدة على العبارة . احترام حقوق اآلخرين

. لدراسةمن مجمل عينة ا% 0.7بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين عضواً واحداً بنسبة % 07أعضاء بنسبة  13عدد األعضاء الموافقين 

 .وال يوجد من بين أعضاء هيئة التدريس من لم يوافق على العبارة أو لم يوافق عليها بشدة

وأكدت الدراسة على أن إدارة قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة تتيح فرصة االختيار أمام منسوبي القسم من خالل 

من عينة الدراسة، % 48،1ء بأنهم يوافقون على العبارة أعاله بنسبة بلغت من األعضا 10حيث أكد ( 13)النتائج التي يبينها البند رقم 

من األعضاء الذين كانوا محايدين  0من عينة الدراسة، وهنالك % 07أعضاء بنسبة بلغت  13بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون 

من % 0.7غير موافق على العبارة فقد بلغت نسبته  بينما يوجد عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس% 11.0للعبارة فقد بلغت نسبتهم 

 . مجمل عينة الدراسة
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وأخيراً ولمعرفة مدى سعي إدارة قسم المكتبات والمعلومات في الحرص على تطبيق معايير الكلية والجامعة في العملية 

هيئة التدريس أن القسم يسعى من خاللهم  من أعضاء 03فقد أكد  0303التدريسية، وخاصة في ظل تحديات العولمة ووفقاً لرؤية المملكة 

وهي نسبة جيدة جداً، أّما الذين يوافقون على ذلك فقد % 74إلى تطبيق معايير الكلية والجامعة في العملية التدريسية، حيث بلغت نسبتهم 

وتؤكد النتائج . ينة الدراسةمن مجمل ع% 0.7، وهنالك عضواً واحداً محايد حيث بلغت نسبته % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  6بلغ عددهم 

أن إدارة القسم تسعى إلى تطبيق معايير الكلية والجامعة من خالل أعضاء هيئة التدريس عندما نجمع عدد الذين يوافقون بشدة مع عدد 

 % . 36.0الذين يوافقون فقد تصل النسبة إلى 

 .لمحافظة على الهوية الوطنيةدور المقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات في ا: المحور الثالث

اشتمل هذا المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس لقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان دور 

 .المقررات الدراسية بالقسم في المحافظة على الهوية الوطنية 

 

 

 

 

 

 المحافظة على الهوية الوطنيةدور المقررات الدراسية بقسم المكتبات في : (7)شكل

يظهر المخطط السابق آراء أعضاء القسم على وجود دور مهم للمقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات في المحافظة 

ء على الهوية الوطنية، وذلك من خالل تضمينها جميع البنود الموجودة في المحور الثالث فقد كانت نتائج االسئلة التي وجهت إلى أعضا

 :هيئة التدريس متفاوتة وهي كاآلتي

والذي يؤكد أن المقررات الدراسية تشتمل على مفاهيم تحدد مفهوم الهوية الوطنية فقد تساوى في العدد ( 1)بالنسبة للبند رقم 

. ينة الدراسةمن ع% 43.7عضواً بنسبة  11أعضاء هيئة التدريس الذين يوافقون بشدة مع الذين يوافقون فقد بلغ عدد كل واحد منهم 

من عينة الدراسة وال يوجد من بين األعضاء من هو غير موافق أو % 18.6من األعضاء كانوا محايدين حيث بلغت نسبتهم  5وهنالك 

 .غير موافق بشدة على العبارة

الدائمة لما يجد  والذي يعكس دور المقررات الدراسية وإقامتها على األصالة، والتجديد المستمر، والمتابعة( 0)وفي البند رقم 

عضواً من  10في الساحة من معطيات، وتضمين البرامج التعليمية، والمقررات لألحداث، والمشكالت الجارية بالمجتمع، فقد وافق بشدة 

، أما أعضاء هيئة التدريس الذين أكدوا أنهم موافقون على العبارة قد بلغ % 84.0أعضاء هيئة التدريس على ذلك حيث بلغت نسبتهم 
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وال يوجد . من مجمل عينة الدراسة%14.3أعضاء كانوا محايدين وبلغت نسبتهم  4من عينة الدراسة، وهنالك %  07بنسبة  13ددهم ع

 . بين أعضاء هيئة التدريس من هو معترض وغير موافق على العبارة

كما تعمل المقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة على تعريف الطالب بمفهوم السلطة واالنتماء للوطن 

 10في المحور الثالث حيث بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة ( 0)ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ويؤكد ذلك البند رقم 

ونسبتهم  5، وبلغ عدد المحايدين % 07بنسبة 13ة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون من عين% 44،4عضواً بنسبة 

 . من مجمل عينة الدراسة وال يوجد من بين األعضاء من أبدى اعتراضه وعدم موافقته للعبارة% 18.6

ات بضرورة تزويد المقررات الدراسية بأهداف فقد سعى قسم المكتبات والمعلوم( 4)بالنسبة إلى األهداف التعليمية في البند رقم 

تحقق مضمون الوحدة الوطنية من خالل توجيهات، وإرشادات، وأنشطة، وتقويم تنفذ داخل الصف، وخارجه بحيث تحقق في مجملها 

% 44.4نسبة بلغت عضواً ب 10حيث بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة . تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى المتعلمين 

أعضاء كانوا  6من عينة الدراسة بينما % 00.4أعضاء بنسبة  3من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

 .، وال يوجد من بين األعضاء عضو غير موافق أو غير موافق بشدة % 00.0محايدين، حيث بلغت نسبتهم 

المهارات "ويقصد به ، لتي يقوم بتدريسها أعضاء هيئة التدريس بالقسم إلى تنمية البعد المهاراتيكما تسعى المقررات الدراسية ا

، حيث وافق على هذه العبارة بشدة (5)وهذا ما أوضحه البند رقم ." وغيرها ... التفكير الناقد، والتحليل، وحل المشكالت: الفكرية، مثل

من عينة % 00،0أعضاء بنسبة بلغت  3، كما بلغ عدد األعضاء الموافقين على العبارة من عينة الدراسة% 51.3عضواً  بنسبة بلغت 14

 % . 14.8أعضاء من بين أعضاء عينة الدراسة محايدين حيث بلغت نسبتهم  4الدراسة، وكان 

ي التعايش مع الكفاية االجتماعية ف" وتنمي المقررات الدراسية في قسم المكتبات والمعلومات البعد االجتماعي ويقصد به 

، بينما بلغ عدد % 48،0عضواً بنسبة بلغت  10حيث بلغ عدد األعضاء الموافقين بشدة على هذه العبارة " اآلخرين، والعمل معهم

من مجمل األعضاء بعينة % 14،8أعضاء محايدين حيث بلغت نسبتهم  4وكان هنالك % . 07أعضاء بنسبة  13األعضاء الموافقين 

أن المقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات تسعى دائماً إلى تنمية البعد االجتماعي لدى الطالب ( 6)البند رقم حيث يؤكد . الدراسة

 .من خالل أعضاء هيئة التدريس والمقررات التي يدرسونها 

البعد االنتمائي في المحور الثالث لمعرفة دور المقررات الدراسية بقسم المكتبات في غرس ( 7)وقد تم توجيه البند رقم 

أو البعد الوطني ويقصد به غرس انتماء الطالب لثقافاتهم، ولمجتمعهم، ولوطنهم، وتوحدهم مع هذه الثقافة الداعمة لثقافة الوحدة : التوحدي

من % 4880 عضوا بنسبة 10فقد أكدت نتائج االستبانة العبارة بصورة كبيرة حيث بلغ عدد األعضاء الذين وافقوا عليها بشدة . الوطنية 

وهنالك عضوان محايدان في . من عينة الدراسة% 44.4عضوا بنسبة  10عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء الموافقين على العبارة 
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وال يوجد عضو يعترض أو ال يوافق أن المقررات الدراسية تسعى إلى تحقيق ما جاء في البند رقم % 7.4اإلجابة حيث بلغت نسبتهم 

(7.) 

البعد الموافق لتعاليم " المقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات على غرس البعد الديني أو القيمي  ويقصد به كما سعت 

حيث جاءت ردود أفعال عينة الدراسة متفاوتة في ".الشريعة، يمثل العدالة، والمساواة، والتسامح، والحرية، والشورى، والديمقراطية 

 8، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين %55،5عضواً بنسبة بلغت  15ألعضاء الموافقين بشدة على العبارة حيث بلغ عدد ا( 8)البند رقم 

وال يوجد عضو من األعضاء غير موافق .من مجمل عينة الدراسة % 14.8أعضاء بنسبة  4وعدد المحايدين % . 0387أعضاء بنسبة

 .بشدة أو غير موافق على العبارة 

اإلطار المادي، واإلنساني "في المحور الثالث والذي يعكس دور القسم في تعزيز البعد المكاني  وهو ( 3)ند أما بالنسبة إلى الب

الذي يعيش فيه المواطن، أي البيئة المحلية التي يتعلم فيها، ويتعامل مع أفرادها، وال يتحقق ذلك إال من خالل المعارف، والمواعظ في 

فقد بلغ عدد األعضاء الموافقين بشدة " .لتي تحصل في البيئة المحلية، والتطوع في العمل البيئي غرفة الصف، بل البد من المشاركة ا

من عينة % 43.8عضواً بنسبة  11من عينة الدراسة ، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين % 44.4عضواً  بنسبة بلغت  10على العبارة 

من مجمل عينة الدراسة وال يوجد من بين األعضاء من هو غير % 14.8اء بنسبة أعض 4الدراسة ، كما أن بلغ عدد األعضاء المحايدين 

 .موافق أو غير موافق بشدة على العبارة 

حيث أكدت . بدور المقررات الدراسية في االهتمام بالجانب التوعوي الوطني في المناهج والمقررات الدراسية( 13)واهتم البند 

دد والنسبة الذين يرون أنهم موافقون بشدة على العبارة والذين يوافقون عليها حيث بلغ عدد كل النتائج هذه العبارة وتساوى في الع

، (عضواً وهي نسبة ممتازة  07عضوا من واقع  03أي أن نسبة الموافقة الكلية ) من عينة الدراسة % 07أعضاء بنسبة  13مجموعة 

 .من مجمل عينة الدراسة %06نسبتهم  أعضاء وبلغت 7بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة 

في المحور الثالث لمعرفة دور المقررات الدراسية في تعميق فهم الطالبات لظاهرة ( 11)وسعت الدراسة من خالل البند رقم 

لى العبارة حيث بلغ عدد األعضاء الموافقين ع. العولمة من خالل الحوارات والمشاركة في الفعاليات التي تتصل بالعولمة وانعكاساتها

من عينة % 07أعضاء بنسبة بلغت  13من عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء الموافقين على العبارة % 43.8بنسبة بلغت  11بشدة 

من مجمل عينة الدراسة وال يوجد من بين األعضاء من هو غير موافق % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  6الدراسة بينما بلغ عدد المحايدين 

 .موافق على العبارة  بشدة أو غير

لمعرفة دور المقررات الدراسية بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة في القدرة على ( 11)وأخيراً تم تخصيص البند رقم 

 10وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين على العبارة بشدة . إدراك تحديات العولمة وتأثيرها على الشخصية والثقافة والمجتمع 
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 0من عينة الدراسة، وهنالك % 43.8عضواً بنسبة  11من عينة الدراسة ، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين % 44.4عضواً بنسبة بلغت 

من عينة الدراسة، كما أن هنالك عضواً واحد من بين أعضاء هيئة التدريس غير موافق على % 1181أعضاء محايدين بلغت نسبتهم 

 . من مجمل عينة الدراسة% 0.7ه العبارة وقد بلغت نسبت

وبمالحظة جميع النتائج السابقة والمتعلقة بدور المقررات الدراسية المحافظة على الهوية الوطنية نجد أن جميع اآلراء في البنود 

الواردة في المحور الثالث ما عدا األخير قد تفاوتت بين موافق بشدة وموافق والقليل منهم كانوا محايدين للعبارات الواردة في المحور 

خصوصاً إن قسم المكتبات . الدور الفّعال الذي تلعبه المقررات الدراسية في محاولة الحفاظ على الهوية الوطنية بالقسم  وهو ما يؤكد

 . والمعلومات يسعى إلى التطوير والمواكبة من خالل المقررات الدراسية التي تدرس بالقسم 

أعضاء هيئة التدريس نحو المحافظة على الهوية الوطنية في ظل دور قسم المكتبات في توجيه البحوث العلمية لدى : المحور الرابع

 .تحديات العولمة

إنشاء ثقافة الفضول الفكري : "الهدف االستراتيجي الشامل لمهمة البحث العلمي في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل هو

ة من خالل البحث واالكتشاف للمضي قدماً في رفاه والمنح الدراسية وإجراء البحوث من أعلى المعايير األخالقية لتوليد معارف جديد

 "وخير للبشرية 

وتعد جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل واحدة من مؤسسات البحث األكثر احتراماً في المملكة، لديها وفرة من الباحثين 

وال يتجلى . الهندسة المعمارية البيئية ينتشرون عبر جميع التخصصات في مجاالت متنوعة، تتناول االكتشافات الطبية، والتقدم في مجال

خالل الدوريات العلمية التي تنشر بالجامعة فقط، بل أيضاً من الوحدات   التزام جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالبحث العلمي من

ومركز األمير محمد بن فهد بن  عمادة البحث العلمي، -على سبيل المثال ال الحصر-والمراكز البحثية العديدة التي تدعمها، بما في ذلك 

عبد العزيز للبحوث والدراسات االستشارية، ومركز النشر العلمي، ومركز الدراسات الحضرية، ومركز براءات االختراع ونقل 

 [13.]التكنولوجيا

األسئلة الموجهة  وللتأكد من تنفيذ هذا الهدف في قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة، اشتمل هذا المحور على مجموعة من

ألعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان دور القسم في توجيه البحوث العلمية نحو المحافظة على الهوية 

معرفة دور جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل و سعيها من خالل البحث العلمي " الوطنية في ظل تحديات العولمة  وذلك من خالل 

 : الشكل التالي يوضح ذلكو
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 دور قسم المكتبات في توجيه البحوث العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو المحافظة على الهوية الوطنية: (8)شكل

من خالل المخطط السابق يتضح دور قسم المكتبات والمعلومات الفّعال في توجيه البحوث العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس 

في المحور الرابع والمختص بمعرفة ما إذا كانت ( 1)المكتبات والمعلومات للمحافظة على الهوية الوطنية، حيث أكد البند رقم بقسم 

حيث وافق ، جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل توجه بحوث أعضاء هيئة التدريس إلى كل ما يخدم المجتمع المحلي بالكلية وخارجها

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد الموافقين على % 60عضواً من أعضاء هيئة التدريس وبلغت نسبتهم  17على هذه العبارة بشدة عدد 

من % 7،4من عينة الدراسة وكان هنالك اثنان من أعضاء هيئة التدريس محايدين بلغت نسبتهم % 03،7أعضاء بنسبة بلغت  8العبارة 

ال يوجد من بين أفراد العينة من هو غير موافق أو غير موافق بشدة على البند  وهذا ما يؤكد صدق العبارة حيث. مجمل عينة الدراسة

 .األول من المحور الرابع

أّما فيما يختص بأن قسم المكتبات والمعلومات يسعى من خالل البحوث إلى حث أعضاء هيئة التدريس على االبتكار في 

عضواً  من أعضاء هيئة التدريس وهم الموافقون بشدة وقد بلغت 16العبارة فقد أكد هذه . 0303 وفقاً لرؤية المملكةالبحوث واإلنجاز 

من % 11،0أعضاء بنسبة بلغت  0بينما بلغ عدد المحايدين %. 03،7أعضاء بنسبة بلغت  8، كما بلغ عدد الموافقين % 53،0نسبتهم 

  .مجمل عينة الدراسة

التدريس على معرفة الهوية الوطنية وكيفية المحافظة عليها في كذلك سعى قسم المكتبات والمعلومات إلى تشجيع أعضاء هيئة 

عضواً من أعضاء  14في المحور الرابع، حيث وافق على هذه العبارة بشدة ( 0)ظل التغيرات التي تمر بها المملكة، وأكد ذلك البند رقم 

من % 43.7أعضاء هيئة التدريس بنسبة بلغت  عضواً من 11من عينة الدراسة، بينما وافق عليها % 51.3هيئة التدريس بنسبة بلغت 

 . من عينة الدراسة% 7.4مجمل عينة الدراسة، وكان عدد المحايدين، عضوان من أعضاء هيئة التدريس بنسبة بلغت 

في المحور الرابع أن قسم المكتبات والمعلومات يسعى من خالل البحث العلمي إلى المحافظة على القيم ( 4)وأكد البند رقم 

، كما بلغ عدد %53،0عضواً من أعضاء هيئة التدريس وقد بلغت نسبتهم  16حيث وافق على العبارة بشدة . الداعمة للهوية الوطنية

  .من مجمل عينة الدراسة% 11،0أعضاء بنسبة بلغت  0بينما بلغ عدد المحايدين %. 03،7أعضاء بنسبة بلغت  8الموافقين 

المكتبات في حث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة المشاركة المجتمعية في البحوث وللتأكد من الدور الذي يلعبه قسم 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس،  16في المحور الرابع لهذا الجانب وبالفعل وافق على العبارة بشدة ( 5)والدراسات خصص البند رقم 
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عضو من أعضاء هيئة  0بينما بلغ عدد المحايدين %. 03،7 أعضاء بنسبة بلغت 8، كما بلغ عدد الموافقين % 53،0وقد بلغت نسبتهم 

من مجمل عينة % 0.7بينما كان هنالك عضو واحد غير موافق للعبارة وبلغت نسبته . من عينة الدراسة % 7.4التدريس بنسبة بلغت 

 .الدراسة

جتمع الجامعة وخارجها، وهذا ما أكده حيث يعمل قسم المكتبات بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل على تعزيز القيم األمنية بم

من عينة % 48،0عضواً من أعضاء هيئة التدريس بنسبة بلغت  10في المحور الرابع حيث وافق على العبارة بشدة ( 6)البند رقم 

عينة  من مجمل% 7،4من عينة الدراسة، وكان عضوان محايدان بلغت نسبتهم  % 44.4عضواً بنسبة  10الدراسة، بينما وافق عليها 

 . وال يوجد من بين األعضاء من لم يوافق عليها أو لم يوافق عليها بشدة . الدراسة 

والذي يسعى إلى معرفة دور قسم المكتبات في إتاحة الفرصة إلجراء دراسات لقياس درجة تأثير ( 7)وأخيراً جاء البند رقم 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس  10حيث وافقع على العبارة بشدة . ع أبعاد العولمة وتحدياتها على التغيرات الفكرية والثقافية للمجتم

من  5وكان هنالك . من عينة الدراسة % 00.0أعضاء بنسبة  3من أعضاء هيئة التدريس بينما بلغ عدد الموافقين % 44.4بنسبة بلغت 

اء هيئة التدريس غير موافق على العبارة ويوجد عضو واحد من بين أعض. من عينة الدراسة % 18.6األعضاء محايدين بلغت نسبتهم 

  .من مجمل عينة الدراسة% 0.7بلغت نسبته 

 .دور األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع في المحافظة على الهوية الوطنية: المحور الخامس

ه األنشطة الخاصة بخدمة قسم المكتبات والمعلومات كسائر أقسام كلية اآلداب له أنشطته الطالبية الفعالة التي تقام فيه، وكذلك ل

 .والتي تقدم عبر بنك المسؤولية المجتمعية بموقع الجامعة . المجتمع

ة، وهو عبارة عن منّصة إلكترونية تتيح للجامعة إيداع إسهامات منسوبيها في المنافذ الجامعية للمسئوليّة المجتمعيّة على شكل أرصدة بنكي

.وبشكل مستداموتحويلها لقيمة معاِدلة على مدار العام 
 

[11] 

وقد اشتمل هذا المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس لقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة 

 :لبيان دور األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع في المحافظة على الهوية الوطنية ومن خالل االستبانة توصلت الباحثتان إلى اآلتي
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 دور األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع في المحافظة على الهوية الوطنية (:9)شكل

يؤكد المخطط السابق آراء أعضاء القسم بدور األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع في المحافظة على الهوية الوطنية، حيث 

الذين يوافقون بشدة على أن نقل التراث االجتماعي يساعد  تفاوتت اآلراء وفقاً للبنود الموجودة في المحور الخامس فقد بلغ عدد األعضاء

من عينة الدراسة، بينما بلغ % 53.0عضواً بنسبة  16( في المحور الخامس 1الفقرة )الطالب على فهم الحياة االجتماعية والتأقلم معها 

 6أنهم محايدون للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم ، أما أعضاء هيئة التدريس الذين ذكروا ب%18.5أعضاء بنسبة  5عدد األعضاء الموافقين 

 .من عينة الدراسة% 00.0أعضاء بنسبة بلغت 

من عينة الدراسة من % 77.8عضواً بنسبة  01وعند جمع األعضاء الموافقين بشدة مع األعضاء الموافقين نجد أن عددهم  

 .عضوا، وهذا دليل واضح على أهمية نقل التراث االجتماعي لمساعدة الطالب على فهم الحياة االجتماعية والتأقلم معها 07واقع 

، حيث بلغ عدد (االنفتاح نحو المجتمعكبير وتدريبهم على تثقيف الطالب بشكل )مس في المحور الخا( 0)يظهر البند رقم 

بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 55.6عضواً بنسبة بلغت  15أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  6ن للعبارة فقد بلغ عددهم من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدو% 00.0أعضاء بنسبة  6

 .الدراسة، حيث ال يوجد أي عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة

، فقد بلغ عدد (تطوير مهارات المشاركة، والقيام بأنشطة إيجابية)في المحور الخامس وهو ( 0)أما عند قياس البند رقم 

أعضاء بنسبة  3، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم %55.6عضواً بنسبة بلغت  15عضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة األ

من عينة الدراسة، حيث يظهر التحليل عدم وجود أعضاء % 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة 00.0%

 . ن بشدة على العبارة السابقةغير موافقين أو غير موافقي

حيث ( تعزيز نموهم الروحي، واألخالقي، والثقافي، وأن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم)في المحور الخامس على ( 4)يؤكد البند رقم 

ن على هذه بينما بلغ عدد األعضاء الموافقي% 60عضواً بنسبة بلغت  17بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 
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من % 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدين للعبارة فقد بلغ عددهم % 05.3أعضاء بنسبة  7العبارة 

 . من مجمل عينة الدراسة% 88.3عضواً بنسبة  04عينة الدراسة، بينما بلغ مجموع أعداد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين 

، فقد بلغ عدد (تشجيعهم على لعب دور إيجابي في مدرستهم، وفي مجتمعهم)في المحور الخامس ( 5)رقم عند قياس البند 

أعضاء بنسبة  5، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم %55.6عضواً بنسبة بلغت  15األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

، كما يظهر التحليل عدم وجود أعضاءغير موافقين أو %05.3ء بنسبة بلغت أعضا 7، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة 18.5%

 . غير موافقين بشدة على العبارة السابقة

هذه العبارة، فمن ( 6)ولقياس مدى تطوير مهارات االستقصاء واالتصال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيؤكد البند رقم 

من عينة % 66.7عضواً بنسبة بلغت 18األعضاء الموافقين بشدة على العبارة قد بلغ  خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء % 11.1أعضاء بنسبة  0الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

عضواً بنسبة  01مجموع األعضاء الموافقين والموافقين بشدة  ، حيث بلغ% 00.0أعضاء، بنسبة بلغت  6المتحفظين والمحايدين للعبارة 

، مما يؤكد على دور األنشطة الطالبية لقسم المكتبات والمعلومات في تطوير مهارات االستقصاء واالتصال من وجهة %77.7بلغت 

 .نظر أعضاء هيئة التدريس

هل لألنشطة الطالبية لقسم )ء هيئة التدريس بأنه في المحور الخامس تم طرح سؤال على أعضا( 7)بالنسبة للبند األخير 

، فقد أكد أعضاء هيئة التدريس على هذه العبارة من خالل ما توصلت إليه الباحثتان (المكتبات دور في تعزيز العديد من المفاهيم الوطنية

، بينما بلغ عدد األعضاء %53.0غت عضواً بنسبة بل 16من نتائج حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على العبارة 

أعضاء بنسبة بلغت  4من مجمل عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 05.3أعضاء بنسبة بلغت  7الموافقين على العبارة 

ث يظهر دور من عينة الدراسة، حي% 85.0عضواً بنسبة بلغت  00، بينما بلغ مجموع عدد األعضاء الموافقين والموافقين بشدة 14.8%

 .مهم وفعال لألنشطة الطالبية لقسم المكتبات في تعزيز العديد من المفاهيم الوطنية 

المحافظة على الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات : المحور السادس

 .والمعلومات والسنة العامة 

معلومات  والسنة العامة محاولة مالحقة التطورات والتماشي مع مسايرات العولمة، ال سيما هو كان لزاما على قسم المكتبات وال

لذا جاء المحور . القسم الذي يساهم بتقديم المعلومات بشتى صورها ومحاولة الوصول إليها متخطياً جميع العوائق المكانية والزمانية 

وية الوطنية في ظل تحديات العولمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم السادس للوقوف على دور القسم في المحافظة على اله

 .المكتبات والمعلومات والسنة العامة 
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اشتمل هذا المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان 

 : تحديات العولمة من وجهة نظرهم وقد تم ومعرفة رأيهم في اآلتي كيفية المحافظة على الهوية الوطنية في ظل

 

 

 

 

المحافظة على الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات : (11)شكل

 والسنة العامة
 

الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة، حيث تفاوتت اآلراء يؤكد المخطط السابق آراء أعضاء القسم على أهمية المحافظة على 

وفقاً للبنود الموجودة في المحور السادس فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على أن التعليم يقوم بدور أساسي في تعزيز الهوية 

عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين من % 73.4عضواً بنسبة  13( في المحور السادس 1الفقرة )الوطنية والمحافظة عليها 

أعضاء بنسبة بلغت  0، أما أعضاء هيئة التدريس الذين ذكروا بأنهم محايدون للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم %18.5أعضاء  بنسبة  5

 .من عينة الدراسة % 11.1

من عينة الدراسة من % 88.3عضواً بنسبة  04نجد أن عددهم " يوافقون بشدة مع الذين يوافقون"وعند جمع األعضاء الذين  

 .عضوا وهذا دليل واضح على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة 07واقع 

، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة (الدور األساسي لإلعالم في التأثير على الهوية الوطنية)في المحور السادس ( 0)يؤكد البند رقم 

أعضاء  4بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 77.8عضواً بنسبة بلغت  01التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة الدراسة، حيث ال % 7.4عضواً بنسبة بلغت  0لدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم من عينة ا% 14.8بنسبة 

 . يوجد أي عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة

، فقد بلغ عدد (ة على الهوية الوطنيةالدين واللغة هما األساس في المحافظ)في المحور السادس وهو ( 0)أما عند قياس البند رقم 

أعضاء بنسبة  4، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم %77.8عضواً بنسبة بلغت  01األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

اء غير من عينة الدراسة، حيث يظهر عدم وجود أعض% 7.4عضواً بنسبة بلغت  0، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة 14.8%

 . موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة السابقة

حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (انسالخ الهوية الوطنية  من اآلثار السلبية للعولمة)في المحور السادس ( 4)يظهر البند رقم 

أعضاء بنسبة  3وافقين على هذه العبارة بينما بلغ عدد األعضاء الم% 51.3عضواً بنسبة بلغت  14الموافقين بشدة على هذه العبارة 
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من عينة الدراسة، واألعضاء % 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدين للعبارة فقد بلغ عددهم % 00.0

نسبة ضئيلة مقارنة من مجمل عينة الدراسة وهي % 0.7بنسبة بلغت ( 1)الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم عضو واحد 

 . من مجمل عينة الدراسة % 85.0عضواً بنسبة  00مع عدد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين فقد بلغ مجموع عددهم 

، فقد بلغ عدد األعضاء (للدولة دور أساسي في المحافظة على الهوية الوطنية)في المحور السادس ( 5)عند قياس البند رقم 

، وبلغ %14.8أعضاء بنسبة  4، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم %77.8عضواً بنسبة بلغت  01ى العبارة الذين يوافقون بشدة عل

، حيث يظهر عدم وجود أعضاء غير موافقين أو غير موافقين بشدة على %7.4عضواً بنسبة بلغت  0عدد األعضاء المحايدين للعبارة 

 . العبارة السابقة

هذه ( 6)للعبء األكبر في المحافظة على الهوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيؤكد البند رقم ولقياس  مدى تحمل الفرد 

من % 53.0عضواً بنسبة بلغت  16العبارة ، فمن خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد األعضاء الموافقين بشدة على العبارة 

من عينة الدراسة ، بينما بلغ عدد األعضاء % 00.0أعضاء بنسبة   3فقون على العبارة عينة الدراسة ، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوا

عضواً بنسبة  05، حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين والموافقين بشدة % 7.4عضواً، بنسبة بلغت  0المتحفظين والمحايدين للعبارة 

 .الهوية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،مما يؤكد تحمل الفرد للعبء األكبر في المحافظة على%30.6بلغت 

حيث بلغ عدد أعضاء هيئة  (دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للتغريب)في المحور السادس ( 7)ويؤكد البند رقم 

أعضاء  5بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 73.4عضواً بنسبة بلغت  13التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة الدراسة، % 7.4، بنسبة بلغت (0)من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم عضوان % 18.5بنسبة 

 .من مجمل عينة الدراسة% 0.7عضواً بنسبة بلغت  1حيث بلغ عدد األعضاء الذين ال يوافقون على العبارة السابقة 

، تظهر العبارة عدد أعضاء هيئة التدريس (االنتماء لثقافة معينة يشعر الفرد بأهميته)ور السادس في المح( 8)عند قياس بند رقم 

من عينة % 00.0أعضاء بنسبة  6، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة %66.7عضواً بنسبة بلغت  18الموافقين بشدة 

من عينة الدراسة، حيث بلغ عدد األعضاء % 0.7، بنسبة بلغت (1)ددهم عضو واحد الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ ع

 .من عينة الدراسة% 7.4، بنسبة بلغت (0)الذين ال يوافقون على العبارة السابقة عضوان 

ضاء هيئة حيث بلغ عدد أع( وطنية/ دينية: كل فرد يحتاج إلى هوية تعبر عنه)في المحور السادس ( 3)أما بالنسبة لبند رقم 

أعضاء  6بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 74.1عضواً بنسبة بلغت  03التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة الدراسة، % 0.7بنسبة بلغت ( 1)من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم عضو واحد% 00.0بنسبة 

 .عدم وجود أعضاء غير موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة السابقة حيث يظهر
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، فقد بلغ عدد (الصراع المذهبي والديني له تأثير خطير على الهوية الوطنية)أما عند قياس البند العاشر في المحور السادس 

أعضاء بنسبة  6يوافقون على العبارة بلغ عددهم ، والذين %66.7عضواً بنسبة بلغت  18األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

، حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين والموافقين %11.1أعضاء بنسبة بلغت  0، بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة 00.0%

ة من وجهة نظر أعضاء ، مما يؤكد التأثير الخطير للصراع المذهبي والديني على الهوية الوطني%88.8عضواً بنسبة بلغت  04بشدة 

 .هيئة التدريس في قسم المكتبات

، حيث بلغ عدد (على أن مبدأ الشورى وتمثيل كل أفراد المجتمع يحافظ على الهوية)في المحور السادس ( 11)ويؤكد البند رقم 

عضاء الموافقين على هذه العبارة بينما بلغ عدد األ% 66.7عضواً بنسبة بلغت  18أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة % 7.4، بنسبة بلغت (0)من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم عضوان % 05.3أعضاء بنسبة  7

 . الدراسة، حيث ال يوجد أي عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة

حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (العولمة لها تأثير سلبي على االنتماء الوطني)في المحور السادس ( 10)يظهر البند رقم 

أعضاء بنسبة 7بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 51.3عضواً بنسبة بلغت  14الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة الدراسة، % 7.4، بنسبة بلغت (0)لعبارة فقد بلغ عددهم عضوان من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون ل% 05.3

من مجمل عينة الدراسة،حيث بلغ  مجموع % 14.8أعضاء بنسبة بلغت  4واألعضاء الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم 

 .راسة من مجمل عينة الد% 77.8عضواً بنسبة 01عدد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين 

حيث بلغ عدد ( الغزو الثقافي يمثل تحدي أساسي في وجه المحافظة على الهوية)في المحور السادس ( 10)أما بالنسبة لبند رقم 

بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 44.4عضواً بنسبة بلغت  10أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة % 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم % 07.1سبة أعضاء بن 13

 .من مجمل عينة الدراسة% 7.4، بنسبة بلغت (0)الدراسة، واألعضاء الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم عضوان 

، (تلعب الهوية دوراً مهما في تحقيق التجانس واالنسجام بين افراد المجتمع)السادس في المحور ( 14)أما عند قياس البند رقم 

أعضاء  8، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم %60عضواً بنسبة بلغت  17فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

، حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين والموافقين %7.4واً بنسبة بلغت عض 0، بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة %03.6بنسبة 

، مما يؤكد الدور المهم للهوية تحقيق التجانس واالنسجام بين افراد المجتمع من وجهة نظر أعضاء %30.6عضواً بنسبة بلغت  05بشدة 

 .هيئة التدريس في قسم المكتبات
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حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (ية الوطنية تم تشويهها في السنوات األخيرةالهو)في المحور السادس ( 15)يظهر البند رقم 

أعضاء بنسبة  13بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  3الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة الدراسة، واألعضاء % 00.0أعضاء بنسبة بلغت  6م من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عدده% 07.1

من مجمل عينة الدراسة وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع % 7.4، بنسبة بلغت (0)الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم عضوان 

 .جمل عينة الدراسةمن م% 73.4عضواً بنسبة  13عدد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين فقد بلغ مجموع عددهم 

، حيث بلغ (الدول الكبرى تمارس وسائل شتى لطمس الهوية في الدول العربية)في المحور السادس أن ( 16)ويؤكد البند رقم 

بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه % 51.3عضواً بنسبة بلغت  14عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من % 18.5أعضاء بنسبة بلغت  5من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايديون للعبارة فقد بلغ عددهم % 03.6أعضاء بنسبة  8العبارة 

 . عينة الدراسة، حيث ال يوجد أي عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة

على هذه العبارة، فمن ( 17)ى القيم الخلقية لألفراد فيؤكد البند رقم ولقياس  مدى التأثير السلبي لإلنترنت والبث الفضائي عل

من عينة الدراسة ، % 51.3عضواً بنسبة بلغت  14خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد األعضاء الموافقين بشدة على العبارة 

ن عينة الدراسة ، بينما بلغ عدد األعضاء المتحفظين م% 00.0أعضاء بنسبة   3بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على العبارة 

عضواً بنسبة بلغت  00، حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين والموافقين بشدة % 14.8أعضاء بنسبة بلغت  4والمحايدين للعبارة 

 .ر أعضاء هيئة التدريس،مما يؤكد مدى التأثير السلبي لإلنترنت والبث الفضائي على القيم الخلقية لألفراد من وجهة نظ85.0%

ضعف اإلعالم اإلسالمي أمام الغرب على الهوية )في المحور السادس مدى التأثير السلبي لـ ( 18)أما عند قياس البند رقم 

عضواً بنسبة بلغت  15، حيث تفاوتت اآلراء وفقاً  للبند المذكور، فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة (الوطنية

، (0)، بينما بلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة عضوان %05.3أعضاء بنسبة  7، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم 55.6%

من مجمل عينة % 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0، واألعضاء الذين ال يوافقون بشدة على العبارة السابقة بلغ عددهم %7.4بنسبة بلغت 

، مما يؤكد مدى التأثير السلبي لضعف %81.5عضواً بنسبة بلغت  00ضاء الموافقين والموافقين بشدة الدراسة حيث بلغ مجموع األع

 .اإلعالم اإلسالمي أمام الغرب على الهوية الوطنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في قسم المكتبات

ليس هنالك صراع بين )لتدريس بأنه في المحور السادس تم طرح سؤال على أعضاء هيئة ا( 13)بالنسبة للبند األخير 

، فقد أكد أعضاء هيئة التدريس على هذه العبارة من خالل ما توصلت إليه الباحثتان من نتائج (الحضارات اإلنسانية بل تكامل وتعاون

ضاء الموافقين على ، بينما بلغ عدد األع%44.4عضواً بنسبة بلغت  10حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على العبارة 

، %00.0أعضاء بنسبة بلغت  6من مجمل عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 03.7أعضاء بنسبة بلغت  8العبارة 
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من مجمل عينة الدراسة، بينما بلغ % 0.7واألعضاء الذين ال يوافقون بشدة على العبارة السابقة بلغ عددهم عضو واحد بنسبة بلغت 

 .من عينة الدراسة% 74عضواً بنسبة بلغت  03األعضاء الموافقين والموافقين بشدة  مجموع عدد

دور قسم المكتبات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس : المحور السابع 

ء قسم متفرد لتدريس علوم المكتبات والمعلومات وفقاً لما توصي به سعت جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل منذ نشأتها للتخطيط إلنشا

سة معايير قطاع التعليم العالي في المملكة، لتأهيل كوادر نسائية متطورة علمياً وتقنياً في مجال المكتبات والمعلومات، قادرةً على ممار

  .لوماتي بالمملكة العربية السعوديةالمهنة وخدمة المجتمع بما يلبي احتياجات مختلف قطاعات سوق العمل المع

اشتمل هذا المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس لقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان   

 .دور قسم المكتبات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية 

 

 

 

 

 المكتبات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريسدور قسم : (11)شكل

يؤكد المخطط السابق آراء أعضاء القسم على وجود دور فعال لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

تدريس، حيث تفاوتت اآلراء وفقاً للبنود الموجودة في المحور السابع فقد بلغ عدد في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة ال

األعضاء الذين يوافقون بشدة على أن قسم المكتبات والمعلومات يسعى بشكل عام إلى الحرص على نظافة مدينتي بالتوعية والمبادرات 

، %03.6أعضاء  بنسبة  8اسة، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين من عينة الدر% 55.6عضواً بنسبة  15( في المحور السابع 1الفقرة )

، بينما بلغ عدد %11.1أعضاء بنسبة بلغت  0أما أعضاء هيئة التدريس الذين ذكروا بأنهم محايدون للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم 

 .نة الدراسةمن عي% 0.7، بنسبة  (1)األعضاء غير الموافقين بشدة على العبارة السابقة عضو واحد 

% 85.1عضواً بنسبة  00للوصول إلى مدى صدق العبارة نجد أن عددهم " يوافقون بشدة مع الذين يوافقون"وعند جمع األعضاء الذين  

عضوا وهذا دليل واضح على وجود دور فعال لقسم المكتبات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في  07من عينة الدراسة من واقع 

 .الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس المحافظة على

، فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة (الحرص على نظافة الجامعة)في المحور السابع وهو ( 0)أما عن قياس البند رقم 

عدد األعضاء ، وبلغ % 06أعضاء بنسبة   7، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم % 53.0عضواً بنسبة بلغت  16على العبارة 
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 1، أما أعضاء هيئة التدريس الذين أبدوا عدم الموافقة للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم % 11.1أعضاء  بنسبة بلغت  0المحايدين للعبارة 

 .من عينة الدراسة% 0.7عضواً بنسبة بلغت 

المشاركة )الحرص على خدمة المجتمع )في المحور السابع الدور الفّعال لقسم المكتبات والمعلومات في ( 0)ويؤكد البند رقم 

بينما بلغ عدد األعضاء % 66.7عضواً بنسبة بلغت  18حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة ( المجتمعية

، (1)عددهم عضو واحد من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ % 03.6أعضاء بنسبة  8الموافقين على هذه العبارة 

 . من عينة الدراسة، حيث ال يوجد عضو من األعضاء غير موافق أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة% 0.7بنسبة بلغت 

، فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على (الحرص على العمل التطوعي)في المحور السابع ( 4)أما عند قياس البند رقم 

، وبلغ عدد األعضاء % 43.7عضواً بنسبة  11، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم % 55.6ضواً بنسبة بلغت ع 15العبارة 

، حيث يظهر عدم وجود أعضاء غير موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة % 0.7،  بنسبة بلغت (1)المحايدين للعبارة عضو واحد 

 . السابقة

هذه ( 5)من خالل أعضاء هيئة التدريس فيؤكد البند رقم ( للعمل الجماعي)بات والمعلومات ولقياس مدى تقدير قسم المكت

من % 66.7عضواً بنسبة بلغت  18العبارة ، فمن خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد األعضاء الموافقين بشدة على العبارة 

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء % 03.6أعضاء بنسبة  8لعبارة عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على ا

عضواً بنسبة  06، حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين والموافقين بشدة % 0.7عضواً، بنسبة بلغت  1المتحفظين والمحايدين للعبارة 

 .اء هيئة التدريس،مما يؤكد تقدير قسم المكتبات والمعلومات للعمل الجماعي بين أعض%36.0بلغت 

حيث بلغ عدد أعضاء  (الحرص على إتقان العمل)في المحور السابع سعي قسم المكتبات والمعلومات لـ ( 6)ويؤكد البند رقم 

 5بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 77.8عضواً بنسبة بلغت  01هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة 

من عينة % 0.7، بنسبة بلغت (1)من عينة الدراسة، أما األعضاء المحايدين للعبارة فقد بلغ عددهم عضو واحد % 18.5بة أعضاء بنس

 .الدراسة، حيث يظهر عدم وجود أعضاء غير موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة السابقة

يث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه ح( االهتمام بالبيئة)في المحور السابع ( 7)أما بالنسبة لبند رقم 

من عينة الدراسة، % 00.0أعضاء بنسبة  3بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على هذه العبارة % 55.6عضواً بنسبة بلغت  15العبارة 

، حيث يظهر عدم وجود أعضاء غير من عينة الدراسة% 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم 

 .موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة السابقة
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، تظهر العبارة عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة (االهتمام بتوجهات الوطن)في المحور السابع ( 8)عند قياس بند رقم 

من عينة الدراسة، أما % 00.0أعضاء بنسبة  3ذه العبارة ، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على ه%60عضواً بنسبة بلغت  17

من عينة الدراسة، حيث ال يوجد عضو من األعضاء غير موافق % 0.7عضواً بنسبة بلغت  1األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم 

 .أو غير موافق بشدة على العبارة السابقة

، ( 0303حرص على المعاونة في تفعيل توجيهات الجامعة نحو رؤية المملكة ال)في المحور السابع ( 3)أما عند قياس البند رقم 

 7، والذين يوافقون على العبارة بلغ عددهم % 73.0عضواً بنسبة بلغت  13فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة 

،  حيث بلغ مجموع األعضاء الموافقين % 0.7ت عضواً  بنسبة بلغ 1، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة % 06أعضاء بنسبة 

،مما يؤكد دور قسم المكتبات والمعلومات على الحرص على المعاونة في تفعيل %36.0عضواً بنسبة بلغت  06والموافقين بشدة 

 .لدى أعضاء هيئة التدريس 0303توجيهات الجامعة نحو رؤية المملكة 

ع تم طرح سؤال على أعضاء هيئة التدريس يظهر دور قسم المكتبات والمعلومات في المحور الساب( 13)بالنسبة للبند األخير 

فقد أكد أعضاء هيئة التدريس على هذه العبارة من خالل ما توصلت إليه (. المشاركة في فعاليات التنمية االجتماعية والثقافية)في 

، بينما بلغ عدد %60عضواً بنسبة بلغت  17لى العبارة الباحثتان من نتائج حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة ع

عضواً  0من مجمل عينة الدراسة، كما بلغ عدد األعضاء المحايدين % 03.6أعضاء بنسبة بلغت  8األعضاء الموافقين على العبارة 

ة، بينما بلغ مجموع عدد ، حيث يظهر عدم وجود أعضاء غير موافقين أو غير موافقين بشدة على العبارة السابق%7.4بنسبة بلغت 

 .من عينة الدراسة% 30عضواً بنسبة بلغت  05األعضاء الموافقين والموافقين بشدة 

 

دور اإلدارة العليا بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وكلية اآلداب في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء : المحور الثامن

 . هيئة التدريس

وقد . بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل برئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكالء الكليات ومن في حكمهمتتمثل اإلدارة العليا 

اشتمل هذا المحور على مجموعة من األسئلة الموجهة ألعضاء هيئة التدريس لقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة لبيان دور اإلدارة 

 :صل وكلية اآلداب في المحافظة على الهوية الوطنية من خاللالعليا بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن في

 

  

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 311 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 

دور اإلدارة العليا بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وكلية اآلداب في المحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة : (12)شكل

 التدريس
 

العليا بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وكلية اآلداب يؤكد المخطط السابق آراء أعضاء القسم على وجود دور مهم لإلدارة 

دة في المحافظة على الهوية الوطنية، حيث تفاوتت اآلراء وفقاً للبنود الموجودة في المحور الثامن فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بش

في  1الفقرة )يئة التدريس بالقسم لتعزيز الهوية الوطنية على أن اإلدارة العليا بالجامعة والكلية تسعى بشكل عام الى التعاون مع أعضاء ه

، أما أعضاء هيئة %11.1أعضاء بنسبة  0بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين . من عينة الدراسة % 60عضوا بنسبة  17(  المحور الثامن

 .من عينة الدراسة % 05.3 أعضاء بنسبة بلغت 7التدريس الذين ذكروا بأنهم محايدون للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم 

عضواً   03للوصول إلى مدى صدق العبارة نجد أن عددهم " يوافقون بشدة مع الذين يوافقون"وعند جمع األعضاء الذين  

عضوا، وهذا دليل واضح على وجود دور مهم لإلدارة العليا بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن  07من عينة الدراسة من واقع % 74بنسبة 

 .لية اآلداب في المحافظة على الهوية الوطنية فيصل وك

توفير فرصة المشاركة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم في الفعاليات التي من )في المحور الثامن وهو ( 0)أما عن قياس البند رقم 

، والذين يوافقون % 66.7لغت عضواً بنسبة ب 18، فقد بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون بشدة على العبارة (شأنها تعزيز الهوية الوطنية

، أما أعضاء هيئة % 0.7عضو  بنسبة بلغت  1، وبلغ عدد األعضاء المحايدين للعبارة % 18.5بنسبة  5على العبارة بلغ عددهم 

 .من عينة الدراسة% 11.1أعضاء بنسبة بلغت  0التدريس الذين أبدوا عدم الموافقة للعبارة السابقة فقد بلغ عددهم 

التخصيص لعمل ندوات ألعضاء هيئة التدريس تساعد )في المحور الثامن الدور الكبير لإلدارة العليا في ( 0)رقم  ويؤكد البند

بينما بلغ % 53.0عضوا بنسبة بلغت  16حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على هذه العبارة ( في تعزيز الهوية الوطنية

 0من عينة الدراسة ، أما األعضاء المحايدون للعبارة فقد بلغ عددهم % 00.0أعضاء بنسبة  6لعبارة عدد األعضاء الموافقين على هذه ا

من % 11.1بنسبة بلغت  0واألعضاء الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم . من عينة الدراسة % 7.4أعضاء بنسبة بلغت 

% 81.5بنسبة  00عدد األعضاء الموافقين بشدة والموافقين فقد بلغ مجموع عددهم  مجمل عينة الدراسة وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة مع

 . من مجمل عينة الدراسة 
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توفير فرص التدريب لمنسوبي القسم على النهوض بواجبات المواطنة والمشاركة )ولقياس مدى إمكانية اإلدارة العليا على 

هذه العبارة، فمن خالل النتائج في الشكل السابق يتضح أن عدد ( 4)كد البند رقم من خالل أعضاء هيئة التدريس فيؤ( المجتمعية الفعلية

من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األعضاء الذين يوافقون على % 55.6عضواً بنسبة بلغت  15األعضاء الموافقين بشدة على العبارة 

% 0.7عضواً، بنسبة بلغت  1ضاء المتحفظين والمحايدين للعبارة من عينة الدراسة، بينما بلغ عدد األع% 03.6أعضاء بنسبة  8العبارة 

 من مجمل عينة الدراسة% 11.1بنسبة بلغت  0، واألعضاء الذين ال يوافقون على العبارة السابقة بلغ عددهم 

لى قضايا توفير متسع من الوقت لالطالع ع)وأخيراً تم سؤال أعضاء هيئة التدريس على مدى إمكانية اإلدارة العليا على 

في المحور ( 5)فقد أكد أعضاء هيئة التدريس على هذه العبارة من خالل البند رقم(. العولمة وتحدياتها ومدي تأثيرها على الهوية الثقافية

ة أعضاء، بنسب 3الثامن ومن خالل ما توصلت إليه الباحثتان من نتائج حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الموافقين بشدة على العبارة 

من مجمل عينة الدراسة ، كما بلغ عدد % 51.8أعضاء بنسبة بلغت  13، بينما بلغ عدد األعضاء الموافقين على العبارة % 43.7بلغت 

من عينة الدراسة، بينما  بلغ مجموع عدد األعضاء غير الموافقين وغير الموافقين % 4.4أعضاء بنسبة بلغت  4األعضاء المحايدين 

وعدد األعضاء غير الموافقين  بشدة % 11.1بنسبة  0، حيث بلغ عدد األعضاء غير الموافقين % 14.8بلغت  أعضاء بنسبة 4بشدة  

 %.  0.7بنسبة بلغت ( 1)عضو واحد 

 :الخاتمة والنتائج والتوصيات 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كواحدة من الجامعات السعودية تسعى دائماً لاللتحاق بركب الحضارة والتقدم بالنسبة 

مات لمنسوبيها في كل مناحي الحياة، فقد أكدت الدراسة الدور الفّعال الذي تلعبه الجامعة واإلدارات العليا وباألخص قسم المكتبات والمعلو

. وذج  للمحافظة على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس في ظل التغيرات التي تواجهها البالد، وتحديات العولمةوالسنة العامة كنم

وأكدت الدراسة الدور الفّعال الذي يلعبه قسم المكتبات والمعلومات للمحافظة على الهوية الوطنية في كل الجوانب التي يكون فيها عضو 

واالبحاث ( منهجية وال منهجية )الحقيقي لمجتمع الطالب مثل المقررات الدراسية واالنشطة بمختلف أنواعها هيئة التدريس هو المؤثر 

ً رائداً في تحقق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً ...العلمية  توصلت الدراسة إلى  ومن خالل ما سبق. إلخ محققاً بذلك رؤيته بأن يكون قسما

 :ن تلخيصها في اآلتيالعديد من النتائج والتي يمك

الغالبية العظمى من أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة هم أعضاء غير سعوديين، حيث بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس / 1

 % . 01عضواً بنسبة بلغت  11من أعضاء القسم ، بينما بلغ عدد األعضاء السعوديين %  63عضواً بنسبة بلغت  05غير السعوديين 

مقارنة بالذكور % 30.6عضواً بنسبة  05أغلب أعضاء قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة هم من فئة اإلناث حيث بلغ عددهم  /0

 .، من مجموع عينة الدراسة % 7.4،  بنسبة   (0)الذي بلغ عددهم عضوان 
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أكاديمية متفاوتة بين معيد ومحاضر وأستاذ مساعد يوجد في قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة أعضاء هيئة تدريس بمراتب / 0

 .ويعود التفاوت في النسب الختالف التخصصات والجنسيات وارتفاع عدد الطالبات المبتعثات خارج وداخل المملكة. وأستاذ مشارك

الحظت الباحثتان إن عدد الذين  إن اإلداريات بقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة يسعين إلى المحافظة على قيم المواطنة، حيث/ 4

يوافقون بشدة والذين يوافقون في صدق العبارات الواردة في المحور األول يفوق بقية التقديرات، كما ال يوجد من بين أعضاء هيئة 

 . التدريس من ال يوافق على صدق العبارات السابقة إال القليل

مقررات الدراسية للمحافظة على الهوية الوطنية نجد أن جميع اآلراء في البنود الواردة بمالحظة جميع النتائج السابقة والمتعلقة بدور ال/ 5

في المحور الثالث ما عدا األخير قد تفاوتت بين موافق بشدة وموافق والقليل منهم كانوا محايدين للعبارات الواردة في المحور وهو ما 

 . محاولة الحفاظ على الهوية الوطنية لدى أعضاء هيئة التدريس بالقسم يؤكد الدور الفّعال الذي تلعبه المقررات الدراسية في 

أكدت الدراسة أن قسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة يسعى من خالل البحوث العلمية إلى كل ما يخدم المجتمع المحلي بالكلية /  6

لى معرفة الهوية الوطنية وكيفية المحافظة عليها في ظل وخارجها، وحث أعضاء هيئة التدريس على االبتكار في البحوث، والتشجيع ع

 . التغيرات التي تمر بها المملكة

االنفتاح نحو كبير وتدريبهم على أظهرت الدراسة  الدور المهم والفعال لألنشطة الطالبية بقسم المكتبات في تثقيف الطالب بشكل / 7

حيث أجمع جميع أعضاء هيئة . المجتمع، وتطوير مهارات المشاركة، والقيام بأنشطة إيجابية  وتعزيز العديد من المفاهيم الوطنية

 . التدريس على صدق ما ورد في المحور من بنود وال يوجد عضو واحد غير موافق على العبارات السابقة 

ما بين موافق بشدة وموافق ومحايد وغير موافق وغير موافق بشدة في المحافظة على الهوية  اختلفت آراء أعضاء هيئة التدريس/ 8

الوطنية في ظل تحديات العولمة من وجهة نظرهم، حيث كان المحور أكثر المحاور الذي تفاوتت فيه اآلراء واختلفت، وكانت أكثر البنود 

كذلك فإن أكثر . التعليم بدور أساسي في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة عليهاالتي وافق عليها أعضاء هيئة التدريس بشدة هي أن يقوم 

وضعف اإلعالم اإلسالمي أمام . البنود التي لم يوافق عليها أعضاء هيئة التدريس هي أن العولمة لها تأثير سلبي على االنتماء الوطني

 .الغرب يؤثر سلبياً على الهوية الوطنية

فقد أكد على صدق العبارات . ر الفّعال لقسم المكتبات والمعلومات والسنة العامة في المحافظة على الهوية الوطنيةبيّنت الدراسة الدو/ 3

 . الواردة  الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس ولم يوجد من بينهم من يعترض أو لم يوافق عليها إال النادر منهم 

بدالرحمن بن فيصل على التعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتعزيز الهوية الوطنية عملت اإلدارة العليا بجامعة اإلمام ع/ 13

وتوفير فرصة المشاركة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم في الفعاليات التي من شأنها تعزيز الهوية الوطنية كذلك التخصيص لعمل ندوات 

فرص التدريب لمنسوبي القسم على النهوض بواجبات المواطنة  ألعضاء هيئة التدريس تساعد في تعزيز الهوية الوطنية وتوفير
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 والمشاركة المجتمعية الفعلي و توفير متسع من الوقت لالطالع على قضايا العولمة وتحدياتها ومدي تأثيرها على الهوية الثقافية فقد اكد

 . ذلك مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات

 : هنالك العديد من التوصيات التي توصي بها الدراسة ومن أهمها :التوصيات

ضرورة توعية أعضاء هيئة التدريس بجميع أبعاد الهوية  الوطنية، من خالل إقامة الدورات التدريبية لهم حتى يكونون على دراية / 1

 .وفهم بكل جوانبها

لطالب، ومن ضمنها الهوية الوطنية من خالل تشجيع إقامة األنشطة تعزيز مختلف المهارات، والقيم، والتوجهات االيجابية لدى ا/ 0

 . الطالبية

 .أن تتضمن  المناهج التعليمية على مفردات تساعد الطالب على المشاركة، والتفاعل مع القضايا المحلية والدولية / 0

 .المعلم بالجامعاتاالهتمام بتعزيز مفهوم الهوية الوطنية اهتماماً خاصاً بدًءا من تدريب الطالب / 4

تزويد المقررات الدراسية بأهداف تحقق مضمون الهوية الوطنية من خالل توجيهات، وإرشادات، وأنشطة، وتقويم تنفذ داخل الصف، / 5

 .  وخارجه بحيث تحقق في مجملها تعزيز مفهوم الهوية الوطنية لدي المتعلمين

 .لذلك من أهمية في ربط الطالب بقضايا وطنهم التأكيد على ضرورة إحياء المناسبات الوطنية لما / 6

اجتماعية، دينية ) أن يتم عقد ندوات تناقش ما يلزم الفرد للنهوض بمجتمعة وذاته معاً، يدعى فيها كبار المسؤولين من قطاعات مختلفة / 7

 (. إلخ ...

يجب أن يعلم الجميع أن هويتنا وذاتيتنا بعمقها الديني والحضاري ال بديل لها من أيه حضارة أخرى مهما بدا في زينتها، فثقافتنا / 8

عالمية، أبدعت وأضافت وأعطت وهذه الرسالة العظيمة يجب أن تصل إلى كل البشرية وأن نستثمر كل أدوات العولمة المشروعة 

 " .كنتم خير أمة أخرجت للناس " قول هللا تعالى إليصال رسالتنا وفقاً ل
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ABSTRACT 

There is no doubt that the Libyan society is rich in its demographic and socio-cultural composition, but 

it was not accompanied by an effective and influential civil society. The tribe was the main controlling 

factor in the political arena through its political exploitation, especially during the period of Colonel 

Gaddafi's rule, Rejecting every political color under the pretext of "Who demonstrates other Islamic and 

civil parties , betrays," and "the partisan abortion of democracy," and the representation of the 

representation of the "and other political armaments abhorrent, a ranking of the aforementioned is the 

problem statement of the President’s question of: What is the nature of the role of parties and civil 

society organizations in political life?. The study aims to identify the emergence of political parties in 

Libya, clarifying the map of the Islamic parties involved in Libyan political life, and then highlighting 

the role of civil parties in Libyan political life, as well as standing in the reality of civil society 

organizations in Libyan political life. The study is a descriptive, descriptive method and a critical 

analytical approach to understand, study, describe and analyze the role of political parties and civil 

society organizations and their tools in shaping the political system of Libya, reaching the most 

important results which was recently created for the first time after the fall of Gaddafi reflected a 

competitive dynamic, but still lacks the ability to declare specific political programs and identify their 

political identity and position on current issues related to development issues that Libya seeks to 

achieve. Following the Libyan revolution in February, a large number of civil society institutions and 

organizations But it is still limited in activity and there is no presence in all regions of Libya, which 

reflects the initiative and seek to control the formation of gatherings and federations without having a 

practical translation at the grassroots level throughout the country.                                            

Keywords: role-parties-civil society organizations-Libyan political life-Islamic and civil currents.                                                                                             
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 الملخص

يواكب مجتمع مدني فاعل ومؤثر؛ فالقبيلة كانت المتحكم  ال شك أن المجتمع الليبي غني بتركيبته الديموغرافية والسوسيوثقافية ولكنه لم

الحياة " تصحير"الذي عمل على " القذافي"من خالل توظيفها سياسيًا خصوًصا في مرحلة حكم العقيد األساسي في المعترك السياسي 

، والتمثيل "الحزبية إجهاض للديمقراطية"، و"من تحّزب خان"ترفض كل لون سياسي بدعوى " رمادية"السياسية، وحقنها بأيديولوجيا 

: وجية المقيتة، ترتيبا مما سبق تتركز إشكالية الدراسة على سؤال رئيس المتمثل في، وغيرها من األذرع السياسية األيديول"النيابي تدجيل

ما طبيعة دور األحزاب اإلسالمية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية الليبية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على 

سالمية المنخرطة في الحياة السياسية الليبية، ومن ثم محاولة إبراز دور نشأة األحزاب السياسية في ليبيا، وتوضيح خريطة األحزاب اإل

األحزاب المدنية في الحياة السياسية الليبية، وكذلك الوقوف عند واقع منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية الليبية، واستخدمت 

لفهم ودراسة ووصف وتحليل دور األحزاب السياسية ومنظمات  الدراسة المنهج االستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي النقدي، وذلك

ية المجتمع المدني وأدواتهما في تشكيل النظام السياسي لليبيا، وصوال إلى أهم النتائج المتمثلة في أن الدراسة أظهرت إن األحزاب السياس

تزال تفتقر إلى القدرة على إعالن برامج سياسية محددة التي نشأت حديثا ألول مرة عقب سقوط القذافي عكست دينامية تنافسية، ولكنها ال 

تم تشكيل وتحديد هويتها السياسية وموقفها من القضايا الراهنة المتعلقة بقضايا التنمية التي تسعى ليبيا لتحقيقها، وعقب ثورة فبراير الليبية 

ال يوجد تواجد لها في كل مناطق ليبيا، وهو ما يعكس عدد كبير من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لكنها ال تزال محدودة النشاط و

أسلوب المبادرة والسعي إلى السيطرة بتكوين تجمعات واتحادات بدون أن يكون لها ترجمة عملية على المستوى الشعبي في كل أرجاء 

 .البالد

 .سالمية والمدنيةتيارات اإلال -الحياة السياسية الليبية  -منظمات المجتمع المدني  -األحزاب  -دور: كلمات مفتاحية
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 :المقدمة

، أما النقاباات والارواب  7711لسنة ( 17)القانون رقم )حظر نظام حكم القذافي األحزاب السياسية وأعتبر تكوينها جريمة عقوبتها اإلعدام 

إنشاء أو حل هذه التنظيمات المهنية الجماعية فكان لزاما عليها االلتزام بالسياسة العامة للدولة التي تملك وحدها حق
 

[1]  . 

تم تشكيل عدد كبير من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لكنها ال تزال محدودة النشاط وال يوجاد  1177وعقب ثورة فبراير الليبية 

أن يكاون لهاا ترجماة تواجد لها في كل مناطق ليبيا، وهو ما يعكس أسلوب المبادرة والسعي إلى السيطرة بتكوين تجمعات واتحادات بدون 

 .عملية على المستوى الشعبي في كل أرجاء البالد

من خالل ما تقدم تناولت الدراسة أربعة مباحث شملت نشأة األحزاب السياسية فاي ليبياا، وخريطاة األحازاب اإلساالمية المنخرطاة فاي 

ة الليبية، وأخيرا قدمت واقع منظمات المجتمع المادني فاي الحياة السياسية الليبية، وتطرقت إلى األحزاب المدنية ودورها في الحياة السياسي

 .الحياة السياسية الليبية

 :مشكلة الدراسة

ذلك أن نجاح الثورة فتح الباب على مصراعيه أمام كل الليبيين، ومن ثم بدأت قوى سياسية مختلفة في التعبير عن نفساها بأشاكال  

ات مختلفة، وتم اإلعالن عن تأسيس تنظيمات غير رسمية بشكل غير مسبوق في تاريخ وتعبيرات أو تمثالت متعّددة بوالدة أشكال ومستوي

الشعب الليبي الحاديث والمعاصار، ومان أبرزهاا تأسايس األحازاب السياساية وتنظيماات المجتماع المادني، الاذي يتعاين عليهماا مهاام جساام 

تماع المادني فاي مجاال محارباة الفسااد وتعزياز الشافافية نحاو عمال المجتماع المادني، والعمال علاى ترقياة المج" تساييس"تتمثل في محاربة 

ماا طبيعاة دور : ، وترتيبا على ما سبق تتركز إشكالية الدراسة علاى ساؤال مركازي متمثال فاي [2]تحقيق تنمية سياسية في المجتمع الليبي

 األحزاب اإلسالمية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية الليبية؟

 :ة الدراسةأهمي

 : يمكن إبراز أهمية الدراسة الحالية على النحو التالي

هااذه الدراسااة تعتباار دراسااة استكشااافية تسااعى إلااى رصااد ظاااهرة وتحديااد معالمهااا وهااي المتعلقااة باادور األحاازاب السياسااية ومنظمااات -7 

 .المجتمع المدني وأدواتهما لتشكيل النظام السياسي في ليبيا

قة بين المتييرات الظاهرة وتطوراتهاا أو تحديادا باين طبيعاة عمال النخباة السياساية وباين األدوات المختلفاة التاي هي تفسيرية تحدد العال-1

 .تستخدمها للمشاركة في الحياة السياسية للدولة
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 .هي تقييمية تسعى إلى تقييم متييرات العالقة على نحو يحقق دور فاعل لسياسة للدولة-3

 :أهداف الدراسة

 :إلى تحقيق األهداف التالية تسعى الدراسة

 .التعرف على نشأة األحزاب السياسية في ليبيا-7

 .توضيح خريطة األحزاب االسالمية المنخرطة في الحياة السياسية الليبية-1

 .محاولة إبراز دور األحزاب المدنية في الحياة السياسية الليبية-3

 .السياسية الليبيةالوقوف عند واقع منظمات المجتمع المدني في الحياة -4

 :منهج الدراسة

تستخدم الدراسة المنهج االستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي النقادي، وذلاك لفهام ودراساة ووصاف وتحليال دور األحازاب السياساية 

 .ومنظمات المجتمع المدني وأدواتهما في الحياة السياسية الليبية

 :تقسيم الدراسة

 :التالييمكن تقسيم الدراسة على النحو 

 .نشأة األحزاب السياسية في ليبيا: المبحث األول

 .األحزاب اإلسالمية المنخرطة في الحياة السياسية الليبية: المبحث الثاني

 .األحزاب المدنية ودورها في الحياة السياسية الليبية: المبحث الثالث

 .الليبيةواقع منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية : المبحث الرابع

 .نتائج الدراسة

 .توصيات الدراسة

 .المصادر والمراجع

 المبحث األول

 نشأة األحزاب السياسية في ليبيا
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بعااد اسااقاط نظااام القااذافي تأسساات عشاارات األحاازاب السياسااية ماان مختلااف التيااارات اإلسااالمية والليبراليااة والقوميااة والملكيااة  

وطني االنتقااالي لتأساايس بنيااة تشااريعية لنحاازاب، ماان خااالل إصاادار قااانون تنظاايم والمناطقيااة وغيرهااا، وذلااك فااي ظاال سااعي المجلااس الاا

الاذي  1171لسانة  31إضافة إلى القانون بشأن ضواب  الكيانات السياساية رقام  1171مايو  1في  1171بسنة  17األحزاب السياسية رقم 

 .[3]وهما المنظمان لنشاط األحزاب والكيانات السياسية  1171ابريل  14صدر في 

كاناات المسااودة األولااى لقااانون األحاازاب تحظاار قيااام الحاازب علااى أساااس قبلااي أو جهااوي أو عرفااي أو ليااوي أو دينااي، ولكاان  

الجماعات اإلسالمية واجهت هذا المشروع بالرفض، وهو ما أدى إلى اسقاط شرط عدم التمييز، بما فتح المجال ألحزاب على أساس دينياة 

 .ومناطقية وجهوية

سالميون في الضاي  علاى المجلاس فجااء القاانون ليحظار تاداول أي فكار مخاالف للشاريعة وهاو نا  كاان يساتهدف كما نجح اإل 

، وهاو ماا يفاتح البااب واساعا  [4]حظر أية أحزاب ذات توجه علماني إضافة إلى ما ن  عليه من حظر تداول أو نشر ما يخالف الشاريعة

أزمة المرحلة االنتقالية في ليبيا، وفيما يلي استعراض ألهم األحزاب التي ظهرت بعد لتأويالت تضع قيودا على حرية التعبير، ويعمق من 

 .1177فبراير  71ثورة 

 المبحث الثاني

 األحزاب اإلسالمية المنخرطة في الحياة السياسية الليبية 

ذو الصبية السلفية الجهادياة الاذي يعاد ثمة نمطان من التيارات اإلسالمية في ليبيا، أحدهما انخرط في العمل السياسي الحزبي، واآلخر 

 .، وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث مع تبيان نظرة الشريعة اإلسالمية في مسألة األحزاب السياسية[5]من أبرز األحزاب اإلسالمية 

 :خارطة األحزاب االسالمية في ليبيا -أوال

 .أخذت أشكال متعددة من حيث التوجهات والرؤى وكان لها دور في المرحلة االنتقالية 

، غيار أناه اصاطدمت 7747وهو الجناح السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين، وبدأ نشاطها في ليبياا فاي العاام  حزب العدالة والبناء، -

، وتاؤمن الجماعاة باأن اإلساالم "سيف اإلسالم القاذافي"مع  1111ذ العام بنظام القذافي حيث تعرض قياداتها لالعتقال، إال أنها فاوضته من

دين ودولة وغايتها إقامة نظام اإسالمي، وسااندت الجماعاة ثاورة فبرايار ماع انطالقتهاا، وكاان لهاا حضاور فاي المجلاس الاوطني االنتقاالي 

 .1177الليبي عام 

افي لم تسمح للجماعة بالممارسة السياسية، وهو ما يفسار ضاعف األداء إن الظروف السياسية واالقتصادية في ليبيا إبان عهد القذ 

االنتخابي للحزب، وخاصة عند مقارنته بأداء اإلسالميين في مصر وتونس اللذين يمتلكان خبرة سياسية وانتخابية كبيرة، ولذلك لم يحصال 
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ليحل في المرتبة الثانية، بعاد تحاالف القاوى  1171في يوليو  مقعداً في انتخابات المؤتمر الوطني العام 71حزب البناء والعدالة سوى على 

 .مقعداً  13، حصل على 1174مقعداً، وفي انتخابات يونيو  37الوطنية الذي حصد 

استطاعت الجماعة عبار صاياغة تكتال فاي الماؤتمر الاوطني ماع كتلاة الشاهداء اإلساالمية التاي تضام إساالميين مساتقلين، تمريار  

لتقلاي  قاوة التياارات المدنياة، فاي مقابال زياادة قوتهاا فاي السالطة االنتقالياة، حياث إن ثماة مؤشارات علاى عالقاات  قانون العزل السياساي

 .[6]تنسيقية في المواقف اإلقليمية والدولية 

مين، قبال تكونت الحركة في البدء من مجموعة من الملتزمين إسالمياً المنضامين ساابقاً إلاى اإلخاوان المسالحركة التجمع اإلسالمي،  -

أن تحدث بينهما خالفات تنظيمية أدت إلى االنفصال وتأسيس حركة التجمع اإلسالمية على أنها نما  مان التنظيماات الجبهوياة التاي تساعى 

إلى جمع أكبار عادد مان اإلساالميين بادون فارض قياود تنظيمياة، وبادون االرتبااط باأي تنظايم إساالمي خاارا الابالد، وبعاد الثاورة أنشاأت 

 . ، واستطاع أن يتحصل في انتخابات المؤتمر الوطني العام على مقعد واحد"رسالة"زباً سياسياً حمل اسم الجماعة ح

وهاي حلات محال الجماعاة الليبياة المقاتلاة بعاد عمال مراجعاات لنباذ  أحزاب ذات طابع سلفي منبثقة عن الحركة اإلسالمية للتغييرر، -

بسابب خبارتهم  1177ضاءها شاركوا بفعالية في محاربة كتائب القذافي إبان ثورة فبراير ، لكن أع1177العنف إبان حكم القذافي في العام 

 . [7]في الجهاد األفياني

وانخارط بعاض المنتماين لهاا فاي العمال السياساي عبار عادة " الحركة اإلساالمية للتيييار"بعد الثورة تحولت الجماعة المقاتلة إلى  

عباد "حازب الاوطن المعتادل ذي القاعادة الواساعة الاذي يرأساه : ، مان أبارزهم1171ي يولياو أحزاب سياساية فاي االنتخاباات التشاريعية فا

الاذي يعاد المنظار الرئيساي للجماعاة " ساامي السااعدي"األكثار تشادداً فاي رؤاه الدينياة تحات قياادة " حزب األماة الوسا "و" الحكيم بلحاا

 -يحيى الليبي الذي يعتبر على نطااق واساع الرجال الثااني فاي تنظايم القاعادة شقيق الراحل أبو-" عبد الوهاب اليايد"المقاتلة، وانضم أيضاً 

، ويرجاع ضاعف األحازاب المعبارة عان االتجااه 1171الذي ترشح ونجح في االنتخابات البرلمانية في مدينة مرزق الجنوبية فاي انتخاباات 

فاي ليبياا والتاي ال تازال حاضارة بقاوة لادى كافاة التياارات بماا  السلفي إلى طبيعة البنية الصوفية السنوسية التي تأسست عليها حركة التادين

 .فيها التيار المدني

ومان أبارز نماذجهاا، التجماع الاوطني مان أجال الحرياة والعدالاة والتنمياة، وهاو  أحزاب إسالمية أخرى تعبر عن امتردااات إلليميرة، -

مية، على غرار النموذا التركيويدعو إلى ديمقراطية إسال" على الصالبي. "حزب سياسي إسالمي أسسه د
 

[8] . 

 :األحزاب السياسية في الشريعة اإلسالمية -ثانيا

 :يمكن حصر الرؤية اإلسالمية للتعددية الحزبية في إطار الدولة اإلسالمية في اتجاهات ثالثة
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 :إباحتها مطلَقًا -األول

الملتزمااة بساايادة الشااريعة؛ باال يفااتح الباااب علااى  عنااد حاادود التعدديااة" -كمااا يقااول الاادكتور صااالح الصاااوي-وهااو اتجاااه اليقااف 

. مصراعيه، يرى أن المذهبية اإلسالمية تستوعب إطالق التعددية إلى أبعد مدى حتى تشمل األحزاب الشيوعية اإللحادية والعلمانية ونحوه

ها، والشك أنه تيار ضعيف في الصف اإلساالمي، فهو اتجاه يكاد يكون علمانيا في هذه المسألة؛ فال فرق البتةَ بينه وبين االتجاه العلماني في

أن " -كماا يقاول الادكتور صاالح الصااوي-فضال عن أنه مرفوض تماما من قبل من يمثلون أغلبية التيار اإلسالمي، وإن كاان مان حجاتهم 

عند كثيار مان أهال العلام، كماا ، واستوعبت في داخلها عبدة األصنام رالمذهبية اإلسالمية التي استوعبت في داخلها المجوس وهم عبدة النا

اسااتوعبت اليهااود والنصااارى لهااي ماان المرونااة بحيااث تسااتوعب داخاال إطارهااا الشاايوعيين والعلمااانيين؛ إذ لاان يكونااوا أكفاار ماان اليهااود 

ل فاي مع أهل المدينة من المسلمين واليهاود ومان دخا -صلى هللا عليه وسلم  -والنصارى والمجوس، وفي الصحيفة التي عقدها رسول هللا 

 .    [9]"عهده معبرة ومنهاا، وسابقة لها داللتها الحضارية التي تشهد بمدى مرونة اإلطار السياسي في الدولة اإلسالمية

 :منعها مطلَقا -الثاني

األحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية إال مقترنة بالذم والوعيد، واقتصرت اإلشارة بها إلى أعداء الدين، وفي المقابل لم يشر إلاى 

جماعة المسلمين بتعبير األحزاب ق ، وإن ما أشير إليهم بصيية المفرد على أنهم حزب هللا، وذلك في موضاعين اثناين فاي القارلن الكاريم؛ 

ن المذهبياة اإلساالمية التتساع إال لحازب واحاد فقا  هاو حازب هللا، أماا األحازاب فهاي تعبياري تساع لجمياع الفارق والنحال فدل ذلك علاى أ

 . الخارجة عن جماعة المسلمين

لور ا ِايرنَهوَم َوَكرانو ا ِ ريَ ﴿ : إضافة إلى األدلة التي تنهى عن التفرق وتحض على االجتماع؛ مثل قوله تعالي يَن فَرَّ ِِ ََ ِمرَنهوَم إِنَّ الَّر ًعا لََسر

ِ ثومَّ يونَبِّئوهوَم بَِما َكانو ا يََفَعلو َن﴾ هوَم إِلَى َّللاَّ  .وغيرها كثير في القرلن والسنة [10]فِي َ َيٍء إِنََّما أََمرو

َؤِمنورر َن ﴿: قولاه تعااالى: إن معقاد الااوالء والباراء هااو اإلسااالم الغيار، وقااد تااواترت فاي ذلااك النصااوص الصاريحة، وماان أمثلتهااا َوالمو

الَةَ  َنَكِر َويوقِيمو َن الصَّ وِف َويََنَهَ َن َعِن المو وَن بِالَمَعرو رو هوَم أََولِيَاءو بََعٍض يَأَمو َؤِمنَاتو بََعضو ََ َوالمو َ َوَرسو لَهو أوولَئِر َكاةَ َويوِطيعو َن َّللاَّ َويوَؤتو َن الزَّ

َ َعِزيٌز َحكِ  و إِنَّا َّللَّ هومو َّللاَّ  .وغيره  [11]﴾يمٌ َسيََرَحمو

 :إباحتها بشروط ضمن السياسة الشرعية -الثالث

السياسة الشرعية؛ أي تدبير الشئون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار بما ال يتعدى حادود الشاريعة  -7

الصاالح فاي مراعااة المصاالح ومساايرة الحاوادث وفاق  وأصولها الكلية، وإن لم يسبق إلى القول بها الئمة المجتهدون؛ فهاي متابعاة السالف

مادام األمر لم يخرا عان قاوانين الشاريعة الكلياة ولام يصاطدم بأصال كلاي أو جزئاي، والماراد " سلفية المنهج وعصرية المواجهة"القاعدة 
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فيذية، وسواء أكانت من شئونها الداخلياة شئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم سواء كانت دستورية أم تشريعية أم قضائية أم تن

 . أم من عالقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشئون والنظر في أساسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية

هاو الاذي انتصار األصل في العقود والمعامالت اإلباحة حتى يأتي مايدل على التحريم، وهذا هو أحد الرأي ينفاي هاذه المساألة، و -1

ان له عدد كبير من أهل العلم منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى وغيره، وهو األليق بمقاصد الشرع واألقوم بمصالح المكلفين، وإذا ك

د كاان ذلك كذلك وكاان ترتيباا ألسااليب األزماة لوضاع المباادم اإلساالمية فاي بااب سياساة الدولاة موضاعا لتنفياذ مان باابي العاادات والعقاو

فإذا استخلصنا صياغة لتعددية حزبية تحقق المصلحة وتفي بالحاجاة، وتصاون األماة . األصل فيه هو الحالل حتى يأتي مايدل على التحريم

من جور الحكام المستبدين، وتحفظ له حقوقها في الرقابة والحسبة، ولم تصطدم هذه الصياغة بم حكم فاي الشاريعة ساواء كاان نصاا جزئياا 

 .كلية فإن األصل فيه هو الحالل، وعلى مدعي المنع إقامة الدليلأو قاعدة 

ما اليتم الواجب به فهو واجب؛ فإذا استصحبنا هذه القاعدة لتطبيقها في مجال السياسة والحكم، لوجدنا أن الشاريعة تأمرناا بجملاة  -3

 .ددية السياسية ذلك؛ كالشورى، والرقابة على السلطةمن المبادم الكلية يتوقف وجوده أو حسن القيام بها في واقعنا المعاصر على التع

وهي األمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسها، أي التاي : مقاصد: قاعدة الذرائع والنظر إلى المآالت؛ فموارد األحكام قسمان -4

واألصل في اعتبار . من تحليل أو تحريموهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه : ووسائل. تعد في ذاتها مصالح أو مفاسد

الذرائع هو النظر إلى مآالت األفعال والغنى للفقيه من النظر في مآالت األقوال واألعمال قبال إجاراء األحكاام فقاد يكاون الشايء مشاروعا 

 .ولكني منع باعتبار مآله، وقد يكون غير مشروع ويترخ  فيه باعتبار مآله

امة، إذا رأت األماة المظاالم وال يتاأتى تحقياق مقصاود الشاارع فاي صايانة الحرياات إال بإنشااء هاذه صيانة الحقوق والحريات الع -5

التكتالت الشعبية التي تحمى الفرد من عسف السلطة وجور الحكام، وتحقق لها لسيادة علاى نفساه وعلاى قاراره فاي إطاار سايادة الشاريعة، 

د السالطة، واليتسانى لاه ممارساة حقاه فاي النقاد والحسابة إال مان خاالل إطاار سياساي وال قبل للفرد األعزل باالوقوف مان فاردم أماام اساتبدا

يكتسااب ماان خاللااه قااوة االجتماااع، وياانظم هااذه اآلراء المبثوثااة بااين األمااة كااأفراد لتجااد طريقااه اإلااى الاارأي العااام، وماان خاللااه إلااى مواقااع 

 .المسئولين

مشروعية التعددية السياسية بأن التاريخ اإلساالمي شاهد هاذه التعددياة فاي السوابق التاريخية؛ حيث يستشهد بعض الذين يقولون ب -6

صورة الفرق اإلسالمية؛ كالخوارا، والمعتزلة، والشيعة والمرجئة، ونحوهم، فهي تكاتالت سياساية فاي األصال، تحزبات حاول اختياارات 

 .قف الدينيةوبرامج سياسية، وإن كانت قد كست تحزبها السياسي لبوس االختالف العقدي والموا

 لمبحث الثالثا

 األحزاب المدنية واورها في الحياة السياسية الليبية
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ظهرت عقب إصدار اإلعالن الدستوري من قبل المجلس الوطني االنتقالي العديد من التيارات واألحازاب السياساية التاي كاان لهاا دور 

 :في الحياة السياسية الليبية وهي

مان مجموعااة  1171القاوة األهاام واألكثار تاأثيرا علااى صاعيد األحازاب فااي ليبياا، وتأساس فااي فبراياروهاو تحرال  القر ى ال طنيررة،  -

 أحزاب وجمعيات أهلية، وتبنى التحالف أفكاراً ليبرالية تنادي بالمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وفي ذات الوقات قادم رؤياة معتدلاة

مقعاداً فاي انتخاباات الماؤتمر  37رئيساياً فاي الصاراعات الداخلياة فاي ليبياا بعاد أن حصاد لإلسالم والدولة المدنية، وأصابح التحاالف العبااً 

 .1174مقعداً في انتخابات  51، متقدماً بذلك على اإلسالميين و1171الوطني العام يوليو

النتقاالي والحكوماة أظهر تحالف القوى الوطنية منذ إعالن تأسيسه العديد مان المواقاف، منهاا معارضاته ألداء المجلاس الاوطني ا 

 . [12]االنتقالية، حيث شن عليهما هجوماً حاداً وأعتبر أن أداءهما لم يتفق مع التوقعات المشروعة ألبناء ليبيا

نظراً لطبيعة النظام االنتخــــــابي الذي يحول دون سايطرة حازب تكاون لاه األغلبياة، كيانات وأحزاب ل مية ومناطقية ومستقل ن،  -

يرة ذات بعااد قاومي ومناطقـااـي، ومنهااا حاازب الجبهاة الوطنيااـة لإلنقاااذ، أكباار التنظيماات السياسااية المعارضااة لنظااـام بارزت أحااـزاب صااي

وزيار الانف  والمالياة فاي أول حكوماة بعاد " على الترهوني. "القذافي خال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، والتيار الوطني الوسطي بقيادة د

 ".عبد الرحمن السويحلي."جل الوطن الذي أسسه دالثورة، وأيضاً االتحاد من أ

الحكمة، والرسالة، والاوطن، والاوطن : باإلضافة إلى ذلك هنالك عدة أحزاب صييرة عادة ما تحصل على معدل مقعد للكل منها، وهي

لتجمع الوطني بوادي الشااط،، للتنمية والرفاه، وتيار شباب الوس ، ولبيك وطني، والحزب الوطني الليبي، والركيزة، والوطن والنماء، وا

 . [13]وتحالف وادي الحياة، والقائمة الليبية للحرية والتنمية، وكتلة األحزاب الوطنية، وتجمع األمة الوس ، وليبيا األمل

إن األحزاب الليبية عموما تعاني الكثير من النواق  والتحديات التي تعكس ضعف الفاعلين االجتمااعيين  بشكل عام يمكن الق ل 

بشكل عام فهي تعاني ضعفا تنظيميا وربما عجزا ديمقراطيا فاي إدارتهاا إال أن أهام خصائصاها هاو االفتقاار لمشاروع سياساي وإلاى قاعادة 

تحريض والشعبوية العدمية وهو ما يعتبر خاصية تشترك فيها األحازاب الليبياة ماع مثيالتهاا اجتماعية حقيقية واالعتماد على الشعارات وال

 .في دول االنتقال الديمقراطي العربية

ويضام عاددا كبيارا مان األحازاب والتنظيماات، ( الليبرالاي)العديد من أحزاب ليبيا الجديدة، وربما باستثناء تحالف القوى الوطنية  

وحازب العدالاة والبنااء الخااص ( وريث الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا التي تأسست في الثمانينات لمعارضاة القاذافي)ة أو حزب الجبهة الوطني

بجماعة اإلخاوان المسالمين ال تعادو فاي الواقاع عان أن تكاون تجّمعاات ألعاداد محادودة مان األفاراد الاذين ينادر أن يتمتاع أحادهم بمقّوماات 

 . [14]زعامة من أي نوع 
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ي فالمتتبع للنشاط المتعلق بإعالن تأسيس األحزاب يمكنه استخالص اليموض وعدم الوضوح فيما يتعلاق بهاذه المحااوالت، بالتال 

 .وافتقارها إلى القدرة على إعالن برامج سياسية محددة وتحديد هويتها السياسية وموقفها من القضايا الراهنة

أثنااء االنتخاباات أدت إلاى تعقياد المشاهد وجعلات الوصاول إلاى توافقاات  إن األحزاب التاي نشاأت حاديثا عكسات دينامياة تنافساية 

وتسويات غير ممكن، ذلك أن هذه األحزاب حرصت على تعظيم مكاسابها فاي ظال خوفهاا مان أن تادفعها األحازاب األخارى خاارا سااحة 

ا خلقات اساتقطاب حااد فاي الارأي العاام وباين النخاب المنافسة والحكم، ويزيد من خطورة التأثيرات السلبية لواقع الحياة الحزبية الحالياة أنها

المختلفة وأدت لجعل التوصل لتوافقات في المرحلة االنتقالياة أمارا غاياة فاي الصاعوبة وهاو ماا أدخال الابالد دواماة الصاراع وسا  تادهور 

 .الوضع األمني

صاراعات عديادة حولاه خاصاة فاي ظال على غرار جدل األحزاب السياسية، فإن قانون االنتخاباات فاي ليبياا تعارض هاو األخار ل 

المخااوف مان تهمايأل األحاازاب المناطقياة وفئاات أخاارى كاالمرأة، وبالتاالي كااان الهادف مان القااانون عادم إيجااد قااوة مهيمناة علاى المشااهد 

كثار ومان مرشاحين فاي البرلماان عبار النظاام األ 111من المقاعد الــاـ  711السياسي ولذا اقترح القانون نظاما انتخابياً مركباً، حيث يشيل 

المتبقياة عان طرياق التمثيال النسابي مان باين قاوائم حزبياة متنافساة كماا اشاترط فاي القاوائم الحزبياة  17مستقلين فيما يشايل المقاعاد الـــــاـ 

فاي تناوب المرشحين من الذكور واإلناث، ورغم أن النظام االنتخاابي كارس التعددياة السياساية وضامان عادم باروز قاوة مركزياة سياساية 

 . [15]ليبيا إال أنه بالمقابل لهيمنة الدور القبلي والعشائري

 المبحث الرابع

 والع منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية الليبية

إصدار عدد من القوانين التي نظمت العمل األهلي، وتم إنشاء عدد مان الجمعياات المتمثلاة  7757شهدت ليبيا بعد االستقالل عام  

ت العاملة في مجال رعاية األسرة وكفالة اليتايم وتعلايم المارأة ومحاو األمياة باإلضاافة إلاى األندياة الرياضاية والحركاة الكشافية في الجمعيا

 . [16]ونقابات العمال وغيرها

سابوعية مع بدايات الستينيات ساهم اكتشاف النف  انتشار التعليم وافتتاح الجامعة الليبياة واالتسااع فاي عادد الصاحف اليومياة واأل 

ووساائل اإلعااالم المسااموعة، فااي انتشااار ثقافااة العماال األهلااي ممااا سااعد علااى اتساااع رقعااة هااامأل حريااة األنشااطة االجتماعيااة والتربويااة 

 .والرياضية والكشفية
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عى كانت الدولة تقوم بدعم هذه األنشطة مادياً وفق لوائح تنظيمياة، وكاان الساباق علاى أشاده باين هاذه المؤسساات التاي كانات تسا 

جاهدة للوصول إلى المراتب األولى التي تضمن لها المكاسب المعنوية والادعم الماالي المضااعف الاذي يسااعدها علاى االساتمرار فاي أداء 

 . [17]مهامها

م عندما صدر القاانون 1117بشأن الجمعيات، وتواصل العمل بهذا القانون حتى سنة " 777"م صدر القانون رقم 7711في سنة  

بشأن إعادة تنظيم الجمعيات األهلية، ولكنه كان يضم العديد من المواد التي تضاع المزياد مان الصاعوبات والعراقيال " 71"م المعروف برق

أمام العمل األهلي، في ظل وضع عدد من الشروط المتعلقة بـعدد المؤسسين للجمعية، ومقر الجمعية، ووقف الدعم الحكومي وفتح المجاال 

 . [18] ، وضرورة الحصول على الموافقة األمنية، وغيرها(رئاسة مجلس الوزراء)الشعبية العامة لالستثمار، وتدخل اللجنة 

بذلك فقد عانت مؤسسات المجتماع المادني فاي ليبياا وكال أنمااط ومساتويات العمال األهلاي مان هيمناة الدولاة وتسالطها مناذ العاام  

عن الدولة بل إنها اعتبرت جزءاً من للياات النظاام السياساي، وعملات تحديداً، ولم تحتل هذه المؤسسات أي فضاء مستقل ومنفصل  1117

المنظماات المدنياة علاى حماياة وتلمياع النظاام الساابق، فاي ظال الرقاباة الشاديدة والسايطرة األمنياة التاي قضات علاى كال المباادرات أو أياة 

 .و مبادرة وإنما كان يتم استخدام كلمة لقاءنشاطات أخرى لدرجة انعدام الجرأة والخوف الشديد من ذكر كلمة اجتماع لجمعية أ

، ظهارت عادة محااوالت لتأسايس قاانون جدياد للمنظماات يؤكاد علاى اساتقاللية المجتماع المادني 1177وعقب ثاورة فبرايار عاام  

ماان حيااث  وحياديتاه وعاادم احتااواء الساالطات التنفيذيااة لااه، ويماانح المنظمااات حااق التقاضااي والطعاان فااي القااوانين والقاارارات والترشاايحات

 دستوريتها أو توافقها مع األهداف التي أنشئت من أجلها تلك المنظمات، كما يمنح للمنظمات المعنية بالشفافية حق التفتايأل واالطاالع علاى

 .سجالت وتقارير الشركات والمصالح الحكومية

الادعم الطاارم مان المسااعدات الطبياة على هذا تمكن عدد كبير من الجمعيات األهلية مان تنظايم مباادرات إغاثياة خيرياة وتقاديم  

 والمواد اليذائية والطرود التموينية، ونشطت الجمعيات الخيرية واإلنسانية وجمعيات الدعم النفسي واالجتماعي والتأهيلي بسبب كثرة عدد

 .الجرحى والشهداء

ليبياا، تتمحاور هاذه التنظيماات علاى قضاايا  تتنامى يومياً تقريباً عملية والدة منظمات المجتمع المدني في كل المادن الرئيساية فاي 

وانشياالت أغلبها حقاوقي أو نساائي أو إنسااني الطاابع، وبينماا يبادو واضاحاً التواجاد النشا  للتياارات اإلساالمية فاي عادد كبيار منهاا، فاإن 

د متنامياة مان المجموعاات والشابكات، التيارات األخرى تجد تمثيالً مناسباً أيضاً، وبينما تحفل شبكات التواصل االجتماعي المعروفة بأعادا

فإن حقيقة كون غياب التنظيم وغياب السلطة الفاعلة في البلد يجعل من هذه الظااهرة أماراً مرتبطااً بماا يجاري أكثار مان كونهاا تعبياراً عان 

 .  ظاهرة متأصلة في الثقافة الداعمة للمجتمع المدني
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مااات المنظمااات والجمعيااات واضااعة نصااب عينيهااا طبيعااة المرحلااة تحولاات اهتما 1177أكتااوبر  13عقااب إعااالن التحرياار فااي  

المتساااارعة فاااي التييااار نحاااو خارطاااة الطرياااق وقضاااايا التوعياااة بموضاااوعات المصاااالحة الوطنياااة والسااالم األهلاااي والحاااوار والمواطناااة 

 .اليةوالديمقراطية والعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان والشفافية وقضايا المركزية والالمركزية والفيدر

باإلضافة إلى دعم وتقوياة مشااركة المارأة والشاباب فاي الحاراك السياساي واالهتماام بموضاوع انتخاباات الماؤتمر الاوطني العاام  

 .وصياغة الدستور وغيرها من الشؤون المتعلقة ببرامج المعاقين وكذلك شؤون الالجئين النازحين والمهجرين والمفقودين

دني والجمعيات باختالف المواقع الجيرافية وبحسب تواريخ ساقوط قاوات نظاام القاذافي الساابق اختلفت قوة منظمات المجتمع الم 

 .في هذه المناطق، باإلضافة إلى نسبة الوالء لهذا النظام في هذه المناطق

المقاوماة مثال برهنت هذه الجمعيات والمنظمات عن قوتها وفاعليتها في مدن بنيازي ومصراته والزاوية كونهاا رماوز الثاورة و 

باإلضافة لكونها تجمعات سكانية كبيرة وفيها الثقل السياسي واإلقتصادي، ومن ثام لحقات بهاا مديناة طارابلس ذات الكثافاة الساكانية األكبار 

 .عدداً كونها العاصمة على اختالف مكوناتها القبلية واألثنية وتواجد القرار السياسي والتشريعي فيها

تفاوتت فيها قوة منظمات المجتمع المدني والجمعيات مثل سبها والكفرة، بينما ظهرت ضعيفة أحيانا أما مناطق الجنوب والوس   

في بعض المناطق مثل ترهونة وسرت وبني وليد، فاي حاين بادت هاذه المنظماات والجمعياات نشايطة وقوياة فاي جبال نفوساة الاذي يقطناه 

 .غالبية األمازيغ الليبيين

المجتمع المدني وتداخلها بالكيانات السياسية واألحزاب السياسية والتحالفات السياسية مان خاالل  ظهر الخل  بين مفاهيم منظمات 

رغبااة العديااد ماان مؤسسااي هااذه الجمعيااات والمنظمااات باالنتماااء إلااى كيااان أو حاازب سياسااي وباانفس الوقاات المشاااركة فااي الرقابااة علااى 

هنيااة بساب العقااود األربعااة الماضاية وحداثااة التجربااة فاي المشاااركة السياسااية االنتخاباات، وهااذا الخلااي  المعقاد ناااتج عاان عادم الخباارة والم

 .والمدنية

للفشال فاي تحقياق أي مساتوى  ةمن ثم يمكن لذلك فأن غياب هذا المكون فاي ليبياا يجعال عملياة االنتقاال الاديمقراطي أكثار عرضا 

يبيا، وعلى رأسها ضعف القادرات المالياة والتنظيمياة وغلباة مطلوب، وخاصة في ظل التحديات والعوائق التي تواجه المجتمع المدني في ل

الطابع الجهوي أو المحلي والتناوع والتنااقض فاي وجهاات النظار التاي تتبناهاا تنظيماتاه المختلفاة إضاافة إلاى أن كثيار مان التنظيماات التاي 

ب الرؤى المختلفاة بال أن كثيارا مان المنظماات نشأت تعرضت للتشرذم واالنقسامات واالنشقاقات بما يعكس عدم القدرة على تبني واستيعا

 .ظهرت كفقاعات سرعان ما اختفت سريعا
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خاصة أنه ليس هناك اتفاق على تحديد دور وطريقة مشاركة المجتمع المدني في تقرير حاضر ومساتقبل ليبياا، وتظال الجمعياات  

لثاورة فاي نظار الساكان، فالجمعياات التاي نشاأت أياام الصاراع األهلية في كثير من الحاالت معتمدة علاى اإلدعااء بشارعية اكتسابتها أثنااء ا

 .تحرص على استثمار هذه الشرعية وهو ما خلق دينامية صراعية في عالقات الجمعيات بعضها البعض

مع أنه تم اإلعالن عن تشاكيل اتحااد لمنظماات المجتماع المادني فاإن الواقاع يباين أناه ال يعبار عان اسامه تماماا، خاصاة وأن عادد  

معيات التي كونته ليس كبيراً، وال تواجد له في كل مناطق ليبيا، وهو ما يعكس أسلوب المبادرة والسعي إلى السيطرة بتكاوين تجمعاات الج

 .واتحادات بدون أن يكون لها ترجمة عملية على المستوى الشعبي في كل أرجاء البالد

حااد علمااء ليبياا واتحااد الطلباة وغيرهماا، هنااك شاعور بمباادرة إن هذا يصدق أيضاً على تجمعاات نقابياة أو دينياة كرابطاة أو ات 

 قوى إسالمية أساساً بتكوين هذه التنظيمات وإحكام السيطرة عليها، يبرز هذا أيضاً من خالل قيام التيار اإلسالمي بتأسيس جمعياات خيرياة

 .أو إنسانية بذات األسلوب الـُمسيس

كل خاص باساتخدام هاذه األداة وهاو ماا يتسابب فاي تساييس المجتماع المادني وجعلاه حيث تقوم الجمعيات المرتبطة باألحزاب بش 

يدخل دائرة الصراع الحزبي، وهو ما يحول دون نشوء أي كتلة مؤثرة فاي قارار السياساي وال يجعال المجتماع المادني المساتقل قاادر علاى 

 .منافسة المنظمات التي لديها موارد مادية وشرعية ثورية أيضا

الذي أقتصر فيه دور مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الاوطني االنتقاالي علاى إنشااء صاندوق لادعم المجتماع المادني في الوقت  

يتبع ما يعرف باآللية المالية المؤقتة، تبرز خطورة أية محاوالت تقوم بها تيارات سياسية وحزبية فاي اساتخدام مؤسساات المجتماع المادني 

 .واستياللها ألغراضها

ن ذلك أن يلقى بهذه المؤسسات الوليدة والحديثة إلاى المجهاول، ويجعال القبلياة تساتحوذ علاى االهتماام وتصابح محاوراً إن من شأ 

ام للعمل السياسي بما له صلة بالجهوية وخطر ذلك على الهوية واالندماا والوحدة الوطنية والعملية الديمقراطية، لذا سيكون هنااك تحادأ أما

مدى قدراتها على تسهيل عملية االنتقال الديمقراطي من خالل عملها علاى تحريار مشااعر واتجاهاات األفاراد مان التيارات اإلسالمية وهو 

 .هيمنة الدولة، وأن يؤدي ذلك على خلق مجال واسع للديمقراطية بدون أن يمنع تحقيق الديمقراطية ذاتها

 :نتائج الدراسة

 :لة فيمن خالل ما تقدم يمكن استخالص أهم النتائج والمتمث

أكدت الدراسة إن حقبة نظام القذافي ارتكزت حول االستئثار بالسلطة من خالل الاتحكم والسايطرة فاي منظوماة وساائل وقناوات التنشائة -7

االجتماعياة والسياسااية وتوظيفهااا فاي اتجاااه يخاادم أهادافها ومصااالحها المتمثلااة فااي المحافظاة علااى واقااع سياساي يكاارس هيمنتهااا وديمومااة 
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التمثيال تادجيل، الحزبياة إجهااض : السياسي، ومن ضمن هذه المحتويات التعبيرات التي جاء بها القذافي في كتاباه األخضار، مثالوجودها 

 .للديمقراطية

عقب ثورة فبراير الليبية تم تشكيل عادد كبيار مان منظماات المجتماع المادني لكنهاا ال تازال محادودة النشااط وتواجادها ضاعيف فاي بقياة -1

، وهاو ماا يعكاس أسالوب المباادرة والساعي إلاى السايطرة بتكاوين تجمعاات واتحاادات بادون أن يكاون لهاا ترجماة عملياة علاى مناطق ليبياا

 .المستوى الشعبي في كل أرجاء البالد

 كشفت الدراسة على الرؤية اإلسالمية للتعددية الحزبية في إطار الدولة في اتجاهات ثالثة،  -3

 .أو منعها مطلَقا، أو إباحتها بشروط ضمن السياسة الشرعية إباحتها مطلَقًا،: المتمثلة في

 :ت صيات الدراسة

تواجاه ليبياا تحاديا لخار هاو بنااء دولاة جديادة فيهاا دساتور تساتند فيهاا علاى األساس القانونياة والشارعية " القذافي"بعد نهاية حكم  

 :تماعي جديد، وبناء على ذلك يوصي الباحث على اآلتيوإقامة نظام مؤسسات إلدارة شؤون البالد وبناء نظام سياسي واقتصادي واج

ال تعاادي المكوناات االجتماعياة والثقافياة والقبلياة، وذلاك بتحكايم  -تعددياة  -مدنية  -إسالمية وسطية  -العمل على بناء دولة ديمقراطية -7

طرياق القاوى الوطنياة مان خالفاات، دون ربا   اإلرادة الشعبية في تحديد المرجعيات واختيار شكل الحكم وسلطاته، والفصل فيما يعترض

 .الرجوع لهذه اإلرادة بأي شروط، وتجنب تقديم أي مصلحة فئوية أو قبلية على هذه اإلرادة

وضع ضواب  دستورية للتشريعات القانونية ينظم عمل األحزاب السياسية، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي ينبيي أن تحوي -1

 .ة، بما يحول دون تعدي أي فرد أو أغلبية أو أقلية سياسية على حقوق اآلخرين وحرياتهمأفراد المجتمع كاف

يوصي الباحث بضرورة إعطاء جميع الليبيين حق المشاركة في هاذا النظاام الاديمقراطي، بادون أي عازل سياساي أو تميياز سياساي أو  -3

بالعمل على إعادة إصالح وبناء المؤسسات الديمقراطية الرسمية وغير  اجتماعي، وعلى أساس حقوق المواطنة الكاملة لليبيين كافة، وذلك

ع الرسمية للدولة الليبية الحديثة، وإنجاز مهمة الوحدة الوطنية واالستقرار األمني والمجتمعي، ساعين في ذلاك المسااهمة فاي تنمياة المجتما

 .الليبي

بين معظم الحركات والتيارات واألحازاب اإلساالمية ذات التوجهاات يوصي الباحث على ضرورة العمل على تحقيق التحالف السياسي  -4

، المعتدلة والتيارات واألحزاب المدنية، والتي تؤدي بدورها إلى إندماا القوى الليبية كافة في سبيل السعي نحو تحقيق وحدة الصاف الليباي

 .ومن ثم تحقيق استقرار الدولة الليبية
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 : الدعوي والتنموي وتأثيرها في رسم مالمح دستور دائم يضم كافة المكونات االجتماعية والدينية بليبيا، للمزيد أنظر للراب  التالي

https://www.facebook.com/elyas.albarouni.1 

، مان لنراة الميرااين الفضرائيةالباروني، إلياس أبوبكر، دور الحركات اإلسالمية في الحكم الليبي اليوم، عبر نشارة األخباار المساائية،  [2]

 : ، أنظر إلى الراب  التالي1174 - 1 - 71بيروت، وذلك بتاريخ 

http://www.almayadeen.net/Newscast/AuH9NoOIlk6,_qLWAVAETg/8/2014-02-18 

، العادد جريردة الشررا األوسر تدلاة بمالماح إساالمية، مع.. حتيتة، عبد الستار، وصبري، مروي، خارطة األحزاب السياسية فاي ليبياا[3] 

 .1177يوليو  15، 77711

، على 15/4/1171، ليبيا المستقبلخشيم، مصطفى عبد هللا أبو القاسم، األحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بين النظرية والتطبيق، [4] 

 mostakbal.org/news/clicked/21859-al-http://www.libya :الراب 

ال الع : المجتمع المدني... خليل جبارة، اراسة ميدانية ألوضاع واحتياجات منظمات المجتمع المدني في ليبياالصالحي، الوليد، [5] 

 .71، ص 1171يوليو  75األردن، مؤسسة المستقبل، : ، عمانوالتحديات

 .م 7771مصر، نشر دار اإلعالم الدولي، : ، القاهرةالتعداية السياسية في الدولة االسالميةالصاوي، صالح، [6] 

، في المؤتمر (ليةليبيا والصراعات المناطقية ما بعد القب)آفاا المجتمع المدني في ليبيا ومرحلة التح ل الديمقراطي صالح، أحمد، [7] 

 .1173يونيو  6-4السنوي الثالث للعطاء االجتماعي والمشاركة المدنية، تونس، البرنامج اإلنمائي لنمم المتحدة، 

، ص 1173لبناان، مركاز دراساات الوحادة العربياة،: ، بياروتليبيرا والثر رة وتحرديات بنراء الدولرةالصواني، يوسف محماد جمعاة، [8] 

756. 

 .http://www.qurynanew.com/33683 :، على الراب 1171أبريل  15فاعلية صدور قانون األحزاب ألول مرة في ليبيا،  [9]

، معهد البحوث رسالة ماجستيرالعالم، حمد مصباح، دور مؤسسات المجتمع المدني في تحريك عملية اإلصالح السياسي،  [10]

 .51ص . 1171والدراسات العربية، 

العراق، : ، النجفمجلة الك فة للعل م القان نية والسياسيةمنة محمد، تحديات التحول الديمقراطي وبناء الدولة في ليبيا، علي، ل[11] 

 .145، ص 1173، 71، العدد 7كلية القانون، جامعة الكوفة، اإلصدار 

مصاار، المركااز القااومي : ، القاااهرةألوسرر مجلررة أوراا الشرررا اخاارائ  القااوى القبليااة والسياسااية والجهاديااة، "علااي، خالااد حنفااي، [12] 

 .51، ص1174، سبتمبر 64لدراسات الشرق األوس ، العدد

ليبيا، برنيق للطباعة والترجمة والنشر، : ، بنيازيالتاريخ السياسي ومستقبل المجتمع المدني في ليبياعميأل، إبراهيم فتحي،  [13]

 . 167ص . 1111

  :على الراب  ،5105أبريل  52فاعلية صدور لان ن األحزاب ألول مرة في ليبيا،  [14]

http://www.qurynanew.com/33683 

قطر، مركز الجزيرة للدراسات، : ، العدد الثالث، الدوحةصراع القبيلة والدولة: المجتمع المدني بليبيا وم ريتانياقوي، بوحنية،  [15]

 .1174مايو 

  :، على الراب 11/71/1177، ليبيا المستقبلالكوت، البشير، دور المجتمع المدني في بناء ليبيا الجديدة،  [16]

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/16631 

العدد الثامن، مصر، : ، القاهرةمجلة عراجينالمسماري، إدريس، رضا بن موسى، مؤسسات المجتمع المدني والثقافة في ليبيا،  [17]

 .1171نوفمبر 

al-http://libya- :، متاح على7/71/1173، ليبيا المستقبلندوة حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في ليبيا،  1]8[

mostakbal.org/news/clicked/39841 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/elyas.albarouni.1
http://www.almayadeen.net/Newscast/AuH9NoOIlk6,_qLWAVAETg/8/2014-02-18
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/21859
http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39841
http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39841
http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39841


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

481 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021متوز ، السادس ،العدد لثاجمللد الثا  

 

 

 المقاصد التربوية في القرآن الكريم

 التربية الفكرية أنموذجا  

 

 

 

 عبد هللا محمد كركـيش

 

 

 .المغرب –ملول أكادير  ابن زهر كلية الشريعة آيت جامعة

 

 

 

 

Kerkech2013@gmail.com 

Arid.my/0004-7805 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.368 

mailto:Kerkech2013@gmail.com
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.368


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 481 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The research revolves around a topic ‘Educational Objectives of the Quran-Intellectual 

education as a model’; it is a research in a large project tagged with the objectives of the 

Quran, studies therein are among the recent trends in Quranic studies, it also revolves around 

the problem of recalling and inspiring the Quranic curriculum in intellectual education, and 

how to raise starch on it, and the benefits of intellectual education, and how the educational 

system achieves the educational objectives of the Quran, it also aims to achieve the following 

goals: 

1. Contribute and participate with researchers in the manifestations of recent 

trends in Quranic studies. 

1. Highlighting the Quran’s objectives of intellectual education. 

2. Developing an applied proposal for intellectual education in the four levels of 

education. 

The nature of the study necessitated the adoption of the following curricula, the descriptive 

approach, analytical, deductive and inductive approach, the research concludes with its results 

to answer the research questions, and achieve his goals set, concluding that the originality in 

this research is its highlighting of this type of intellectual education, and for one of the great 

purposes of the Quran, and it is from new research in recent trends in Quranic studies, 

recommending, at the end of the research concerned with the educational field, more attention 

to intellectual education; in order to raise the level of graduates of schools in its various 

stages. 

Key words: Objectives of the Quran - Intellectual Education - Modern Trends - Studies - 

Applied Model. 
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 الملخص

التربيوووة اليةريوووة أًمووجووواث  يهوووو بحوووم لوووو مشوووري  كبيووور المو وووو   –مقاصووود القووورآب التربويوووة " يتمحوووول البحوووم ضوووول مو وووو  

القرآًيوووة  كموووا أًووول يوووديل ضوووول   وووةالية ا وووتدعا  بمقاصووود القووورآب  يدعووود الدلا ووواج ليووول مووون ا دلاهووواج الحدي وووة لوووو الدلا ووواج 

يا وووتل ا  الموووق آ القرآًوووو لوووو التربيوووة اليةريوووة  يكيووو  دوووتف دربيوووة الوووقش  علوووي ولووو   يلوا ووود التربيوووة اليةريوووة  يكيووو  يحقوووو  

 :القظا  التعليمو مقاصد القرآب التربوية  كما أًل ي دف  لي دحقي  ما لصد لل من األهداف التالية

 .الكة مع الباض ين لو دللياج ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًيةاإل  ا  يالمش .4

 . براز مقاصد القرآب الخاصة بالتربية اليةرية .4
 .ي ع مقترح دطبيقو للتربية اليةرية لو مستوياج التعليف المختلية .2

يا  ووووتقرا و  لوووويخل  لووووو ياقتضووووت ةبيعووووة الدلا ووووة اعتموووواد المقوووواهآ التاليووووة  المووووق آ الوصوووويو  يالتحليلووووو  يا  ووووتقباةو 

ووونر األصوووالة لوووو هووو ا البحوووم هوووو  بوووراز   مر ةز ًتيلتووول  لوووي اإلجابوووة علوووي أ ووويلة البحوووم  يدحقيووو  أهدالووول المر وووومة  مسوووتقتلاث بووووب مر

ل ووو ا القوووو  مووون التربيوووة اليةريوووة  يلمقرووود مووون مقاصووود القووورآب العظيموووة  يأًووول مووون البحوووو  اللديووود  لوووو ا دلاهووواج الحدي وووة لوووو 

قرآًيوووة  موصوووياث لوووو ً ايوووة البحوووم المعقيوووين بالملوووال التربووووب بمايووود مووون العقايوووة بالتربيوووة اليةريوووة  مووون أجووو  الرلوووع الدلا ووواج ال

 .من مستوى خريلو المدالس لو مراضل ا المختلية

 ًمووج دطبيقو  -الدلا اج القرآًية –ا دلاهاج الحدي ة  -التربية اليةرية  -مقاصد القرآب: الةلماج الميتاضية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 توطئة

  يالتوووو دشوووم  ملموعوووة مووون "علوووو  القووورآب"لقووود عرلوووت الدلا ووواج القرآًيوووة دطوووولاث عبووور التوووالي  دحوووت مسووومي جوووامع يهوووو 

 . العلو  المختلية يأخ  بال كر علف ديسير القرآب الةريف

با دلووا  المقاصوودب لووو الدلا وواج القرآًيووة  يقوود ييمةوون القووول بوًوول صووال الحووديم اليووو  عوون مسوومي جووامع آخوور يهووو مووا يتعلوو  

عووورف هووو ا األخيووور بوووديل  دطوووولاث ملحوتووواث مووون خوووسل موووا كتووو  ليووول بمختلووو  المسووومياج  أضياًووواث دحوووت مسووومي اليةووور المقاصووودب  

يأخوووورى القظوووور المقاصوووودب  يا دلووووا  المقاصوووودب  يكوووو  هوووو   المسوووومياج دسووووير لووووو ادلووووا  ياضوووود يو ووووف بالدلا وووواج القرآًيووووة 

ة  يكل وووا دق ووو  مووون معوووين ياضووود  يهوووو هووو ا القووورآب العظووويف المعلوووا  الباقيوووة الخالووود  الووو ب   دققضوووو علا بووول ي  يخلووو  الحدي ووو

ِميدٍ }علي ك ر  الرد ال ب  ِةيٍف ضر لزيِِل درقزِايٌ  ِمنز ضر يزِل ير ر ِمنز خر  [.24: لرلت]{  ر يروزدِيِل الزبراِةُ  ِمنز بريزِن يردر
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 مقدمة

هلل خلووو  اإلًسووواب لوووو أضسووون دقوووويف  يجعووو  العقووو  ليووول ميوووا  التةوووريف  ياعتقوووي بووول  ايوووة العقايوووة لحموووا  بالشووور  الحةووويف  الحمووود

 .أمراث  يً ياث يدعو  من لب عليف

يالروووس  يالسوووس  علوووي القبوووو العربوووو ال ا ووومو محمووود عليووول ألضووو  الروووس  يأزكوووي التسوووليف أل ووولل هللا بالووودين القوووويف  يالموووق آ 

ن دمسووو  بموووا جوووا  بووول لووواز اليووووز العظووويف  يمووون اهتووودى ب ديووول لوووو الووودعو  يالتربيوووة ًوووال الخيووور العمووويف  يلووواز باللقوووة السوووليف  مووو

 .جقاج القعيف

دعووا أمتووول  لووي كووو  خيووور  يكوو  موووا يرووولل  وووً ا  وا هوووو  ووالج علوووي الروووراة المسووتقيف يعلوووي آلووول يصووحبل الووو ين اختوووالهف هللا  

  موون بعووود  ب يمووواب ييبوواج ييقوووين أدلكووووا ديلهوووف  يأديا األماًووة التوووو ُضملوهوووا  لوووي لرووحبتل لةووواب ل وووف  وووب عظووويف ضملووووا المشوووع

 .العالف بعلف لصين  يمق آ قويف

لووو ب مو وووو  التربيوووة اليةريوووة باعتبالهوووا مقروووداث مووون مقاصووود القووورآب الةوووريف  لمووون الموا وووع اللووودير  با هتموووا  يالبحوووم  : يبعووود

تووووير العقووو  البشووورب اليوووو  بموووأيراج داخليوووة  يأخووورى خالجيوووة دووووير ب وووا العقووو  ألً وووا متلووودد  بتلووودد أ وووباب ا ولووو  موووا يتعلووو  ب

 .البشرب برية عامة  يعق  اإلًساب المسلف برية خاصة مما يلع  أمر التربية اليةرية أمر آب يمتلدد يملل

الموووأدمر "ر يوووودو هووو ا المو وووو  لوووو  ووويال المشوووالكة لوووو المحيووو  الوووديلو السوووابع  يلوووو موووأدمر مووون مأدمرادووول يأخووو  بالووو ك

يخاصووووووة " الدلا وووووواج اإل ووووووسمية"يلووووووو محوووووول  األيل "الووووودايلو السووووووابع لسدلاهوووووواج المتقدمووووووة لوووووو الدلا وووووواج اإل ووووووسمية 

 ".ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًية"المو و  األيل مقل يالمتعل  بـ 

 الدراسات السابقة

اليةووووور "ت مسووووومياج مختليووووة  لمووووور  دحوووووت مسووووومي عوووورف ا دلوووووا  المقاصووووودب لوووووو الدلا ووووواج القرآًيووووة الحدي وووووة دطوووووولاث دحووووو

القظوووور المقاصوووودب لليووووة دقايليووووة "  يموووور  دحووووت مسوووومي "أضموووود الريسوووووًو"   للوووودكتول 9111" المقاصوووودب قواعوووود  يلوا وووود 

ا دلوووا  المقاصووودب لووودى الطووواهر بووون عا وووول "   يأخووورى دحوووت مسووومي 4292-هوووـ 9249" محمووواد بووون محمووود لليوووع" للووودكتول"

 44عوووودد  6مللوووود لووووو مللووووة اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور  29-29-4222مقشووووول  "رضموووواب ل ووووواًو ووووامر عبوووود ال" للوووودكتول

(4222). https://doi.org/10.35632/citj.v6i23.1729. 

https://citj.org/index.php/citj/issue/view/195
https://citj.org/index.php/citj/issue/view/195
https://doi.org/10.35632/citj.v6i23.1729
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يمووون الدلا ووواج الحدي وووة لوووو هووو ا الملوووال  أيضووواث  موووا يتعلووو  بمقاصووود القووورآب يهوووو مشوووري  كبيووور أجريوووت ضولووول دلا ووواج    

  4299 -هيووا يووامر"مقاصوود القوورآب الةووريف عقوود الشووي  ابوون  عا ووول : "متعوودد  دحووت مسوومياج عوود  أوكوور بعووم العقووايين  مق ووا

- qspace.qu.edu.qaمقاصووود : "  يمق وووا41/4299لا ووواج اإل وووسمية قطووور العووودد بحوووم ًشووور لوووو مللوووة كليوووة الشوووريعة يالد

عبووود . د. أ" دلا وووة ًروووية لوووو بعوووم كتووو  التيا وووير يعلوووو  القووورآب الةوووريف ل" القووورآب يأهميت وووا لوووو دحديووود المو وووو  القرآًوووو

-هووووـ9296دووووولي  السوووويد اإلمووووا  العسمووووة الققوووووجو " لووووتل البيوووواب لووووو مقاصوووود القوووورآب: "جامعووووة الشووووالقة  يمق ووووا –هللا الخطيوووو  

للعسمووووة الريسوووووًو  ي يرهووووا موووون الترووووقيياج الخاصووووة دتمحووووول " ج ووووود األمووووة لووووو مقاصوووود القوووورآب" كتوووواب : يمق ووووا   9114

 .ضول مقاصد القرآب

 دواعي الكتابة في هذا الموضوع

التربيووووة " بووووالر ف موووون األهميووووة الةبيوووور  للدلا وووواج السووووابقة ل ً ووووا  يوووور  وووواملة للواًوووو  عوووود  موووون المشووووري   يمق ووووا مو ووووو  

باعتبالهووووا مقرووووداث موووون أهووووف مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  يوووور أب هقووووا    ووووالاج  لووووي مقروووود ضيوووو  العقوووو  باعتبووووال  موووون " اليةريووووة

ياج الخمووول التوووو هوووو ضيووو  الووودين  يالوووقيل  يالعقووو   يالقسووو   يالموووال المقاصووود الةليوووة للشوووريعة اإل وووسمية المعريلوووة بالضوووريل

علووي اخوووتسف بوووين العلموووا  لوووو الترديوو  يالتقوووديف يالتووووخير  لووو ا اعتبووورج ولووو  للووو  بح يوووة ألدج  ووودها  يأيضووواث ًظوووراث  هتموووامو 

مو وووو  هووو ا البحوووم كوًووول الخوووام بملوووال الدلا ووواج القرآًيوووة يخاصوووة موووا يتعلووو  بمقاصووود القووورآب  يمووون أهوووف دياعوووو ا ختيوووال ل

يتقووواةع موووع مشوووريعو لوووو بحوووم الووودكتولا  يالمتعلووو  بمقاصووود القووورآب لوووو التعامووو  موووع المخوووال  مموووا دلعقوووو  لوووي اختيوووال عقوووواب 

 .أ ول هللا التولي  يالسداد" التربية اليةرية أًمووجاث -المقاصد التربوية لو القرآب الةريف " ه ا البحم المو و  بـ

   ةالية البحم

لقوووورآب الةووووريف المروووودل األيل للتربيووووة اليةريووووة  يالمقبووووع األصووووي  ل ووووا  يالحووووامو لوجودهووووا  كمووووا أب مو ووووو  التربيووووة يعوووود ا

اليةريووووة باعتبالهووووا مقرووووداث موووون مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  لموووون الموا ووووع التووووو هووووو جوووودير  با هتمووووا   يالبحووووم  ألً ووووا موووون 

 :إل ةالية التاليةالموا ع المتلدد  بتلدد أ باب ا  مما ي ير التسال ج ا

هوو  موون دا  اليووو   لووي ا ووتل ا  المووق آ القرآًووو لووو التربيووة اليةريووةف يمووا السووبي   لووي معرلووة مقاصوود التربيووة اليةريووة لووو القوورآب 

الةووريفف يكيوو  يووتف دربيووة الووقش  علووي ولوو ف يمووا ولةووف المووق آ الوو ب جووا  بوول القوورآب الةووريف لووو التربيووة اليةريووة  ييوودعو  ليوول لووو 

ختليووووةف يموووواهو اليوا وووود يا يووووال المرجووووو  موووون التربيووووة اليةريووووةف يووووف أخيووووراث كيوووو  يحقوووو  القظووووا  التعليمووووو المقاصوووود ملووووا ج م

 التربوية اليةرية لو القرآب الةريفف
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 :لر ياج البحم

 . ب ا تل ا  المق آ القرآًو لو التربية اليةرية أمر لل أهميتل  ألب مردل  لباًو   

 .يهو أيلي من أب دربية أخرى  ألً ا األ اس لو بقا   خرية اإلًساب المتةاملة المتوازًة  ب التربية اليةرية بقاٌ    

وووا لوووو التربيوووة أي  يرهوووا مووون المروووادل اإل وووسمية بووو  ليموووا    قووود يووودعو الوووبعم اليوووو  بوًقوووا لسوووقا لوووو ضاجوووة  لوووي ا وووتل ا  موووق آ ما

 .يقتلل الخبرا  يالمربوب  قية

 .رية  ألً ا أمر مةتس   لا د  درجي من التربية الية  

 :ه   بعم التسال ج اإل ةالية  وضايل اإلجابة علي ا من خسل خطة البحم التالية

 :خطة البحم

 المياهيف المردبطة بالبحم: المبحم األيل

 مي و  التربية لغة ياصطسضا: المطل  األيل

 مي و  التربية اليةرية: المطل  ال اًو

 لغة ياصطسضاث مي و  المقاصد : المطل  ال الم

 مي و  مقاصد القرآب: المطل  الرابع

 أهمية التربية اليةرية يدللياد ا يآيالها: المبحم ال اًو

 أهمية التربية اليةرية: المطل  األيل

 دللياج التربية اليةرية: المطل  ال اًو

 آيال التربية اليةرية علي القمو العقلو: المطل  ال الم

 ة اليةرية علي مستقب  التلمي  آيال التربي: المطل  الرابع

 مقاصد التربية اليةرية لو القرآب الةريف يي ا   دحقيق ا: المبحم ال الم

 مقاصد التربية اليةر  لو القرآب الةريف: المطل  األيل
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 ضي  العق  من ج ة لوجود: المطل  ال اًو 

 ضي  العق  من ج ة الوجود: المطل  ال الم

 المأير  علي العق العوام  : المطل  الرابع

 ل اًوبمقترح ًمووج درولب دطبيقو للتربية اليةرية لو المستوياج التعليمية من األيلو  لي ا: المبحم الرابع

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو األيلو: المطل  األيل

 دا والترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ا بت :المطل  ال اًو

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ال اًوب اإلعدادب: المطل  ال الم

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو ال اًوب التوهيلو: المطل  الرابع

 :مقاهآ البحم

: لووو ا يتعوووين اعتمووواد المقووواهآ التاليوووةةبيعوووة المو وووو  دقتضوووو ا وووتقرا  القرووووم الخاصوووة  يدحليل وووا  يا وووتقباة األضةوووا  مق وووا  

 المق آ الوصيو التحليلو  يا  تقباةو  يا  تقرا و

 :أهداف البحم

 .اإل  ا  يالمشالكة مع الباض ين لو دللياج ادلاهاج ضدي ة لو الدلا اج القرآًية .9

 . براز مقاصد القرآب الخاصة بالتربية اليةرية .4

 .توياج التعليمية من األيلو  لي ال اًوبي ع مقترح دطبيقو للتربية اليةرية لو المس .4

 :ضديد البحم المو وعية

 وووويعالآ البحووووم مو ووووو  التربيووووة اليةريووووة باعتبالهووووا مقرووووداث موووون مقاصوووود القوووورآب الةووووريف  ي وووويبرز معالم ووووا  ي ووووب  دطبيق ووووا 

 .  بمختل  المستوياج التعليمية
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 :الفئة المستهدفة من البحث

برووووية خاصووووة  يالل وووواج المعقيووووة بالملووووال التربوووووب موووون أةوووور يمأ سوووواج برووووية عامووووة  كوووو  المعقيووووين بالدلا وووواج القرآًيووووة 

 .ييا عو البرامآ التعليمية  يف أخيراث الطسب لو ك  المراض  التعليمية الم كول 

 المفاهيم المرتبطة بالبحث: المبحث األول

 :بين يدب المبحم

المردبطووووة بالبحووووم ولوووو  مووووا  ووووودقايلل لووووو هوووو ا  موووون بوووواب المق ليووووة العلميووووة دخرووووي  مبحووووم خووووام للميوووواهيف الر يسووووة

المبحووووم األيل يخاصووووة مووووا يتعلوووو  بمي ووووو  التربيووووة  يمي ووووو  المقاصوووود  يمقاصوووود القوووورآب  يمي ووووو  اليةوووور  يالتربيووووة اليةريووووة  

 :يول  من خسل المطال  التالية

 مفهوم التربية لغة واصطالحا: المطلب األول

 مي و  التربية لغة .9

 :اللغة العربية  يجدًا لةلمة التربية أصو  لغوية يسية وا لجعقا  لي معاجف 

اِل القاوواِس لرووسر }: لبووا يربووو بمعقووي زاد يًمووا  يلووو هوو ا المعقووي ًووال قولوول دعووالي: األصوو  األيل ووور بُووور لِووو أرمز ووا آردريزووتُفز ِموونز ِلبثووا لِيررز مر ير

 ِ بُو ِعقزدر هللاا  (.41 -42: الري ){ يررز

 .ًشو يدرعر : علي يزب خيو يخيي  يمعقاهالبي يربي : األص  ال اًو

 .[1] لب يرب بوزب مد يمد بمعقي أصلحل  يدولي أمر   ي ا ة يقا  عليل يلعا : األص  ال الم

سوووير  لوووو دي" هوووـ686المتوووولي"يقووود ا وووت  بعوووم البووواض ين مووون هووو   األصوووول اللغويوووة دعرييثوووا للتربيوووة  لقوووال اإلموووا  البيضوووايب 

الوورب لووو األصوو  بمعقووي التربيووة  يهووو دبليووا الشووو   لووي كمالوول  ووييا لشووييا  يووف يصوو  بوول ": "أًوووال التقايوو  يأ وورال التوييوو "

دعووووالي للمبالغووووة
 

الوووورب لووووو األصوووو  التربيووووة  يهووووو  ًشووووا  : هووووـ624المتووووولي"  يلووووو كتوووواب ميوووورداج الرا وووو  األصووووي اًو [2]

 .[4] ه بل يًمي قوا  العقلية ياللسمية يالخلقية:   ييلد أيضا أب التربية لو اللغة[3] لحا   لي ضد التما  الشو  ضا 

با  التاربيوووة  يأرصووو  [5]  صوووسح الشوووو  يالقيوووا  عليووول: يالتربيوووة لوووو اللغوووة أيضوووا يهوووو  ًِشووواُ   وووو  ضوووا  لحوووا ث  ِلوووي ضووودا : الووور،

 :  يقد ا تقبط األ تاو عبد الرضمن الباًو من ه   األصول اللغوية أب التربية دتةوب من عقاصر[7]  ي [6] التما 

 . المحالظة علي لطر  القا ئ يلعايت ا: أيل ا
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 .دقمية مواهبل يا تعدادادل كل ا  يهو ك ير  متقوعة: ياًي ا

 .دوجيل ه   اليطر   يه   المواه  كل ا ًحو صسض ا  يكمال ا الس   ب ا: يال  ا

 ..".ضوووا ث لحوووا ث : "  يالرا ووو  بقولووول"لشوووييا وووييثا : "... التووودلج لوووو هووو   العمليوووة  يهوووو موووا يشوووير  ليووول البيضوووايب بقولووول: لابع وووا

 .يه   دعد من مقاصد التربية اليةرية

 .يستخل  من ه ا ًتا آ أ ا ية لو ل ف التربية

 .أب التربية عملية هادلة  ل ا أ را  ا يأهدال ا ي ايت ا: أي ها

  المواهووو   يهوووو الووو ب  وووقن  وووققاث لقموهوووا أب المربوووو الحووو  علوووي اإلةوووسل هوووو هللا الخوووال  خوووال  اليطووور  يياهووو: القتيلوووة ال اًيوووة

 .يددلج ا يدياعل ا  كما أًل  ر  ما يحق  كمال ا  يصسض ا ي عادد ا

أب التربيوووة دقتضوووو خططووواث متدلجوووة دسوووير لي وووا األعموووال التربويوووة  يالتعليميوووة يلووو  درديووو  موووقظف صووواعد يقتقووو  : القتيلوووة ال ال وووة

لوووة  يخاصوووة ليموووا يتعلووو  بالتربيوووة اليةريوووة لووو ب متوقيوووة علوووي مبووودأ موووع القا وووئ مووون ةوووول  لوووي ةوووول  يمووون مرضلوووة  لوووي مرض

 .التدلج

 [.91:م 9]أب عم  المربي دال  يدابع لخل  هللا ي يلاد   كما أًل دابع لشر  هللا يديقل : القتيلة الرابعة

 مي و  التربية اصطسضا .4

 .ربية ي يلة  صسضية بقا  التربية لو ا صطسح دأيل  لي ه ا المعقي يهو الرعاية يالتقمية   و الت

يلقوود ضووووى القووورآب الةوووريف مق اجوووا لريوووداث لووو  صوووسح األموووول يالقيوووا  علي وووا بالرعايوووة يالتقميووة  علوووي أضسووون يجووول يأكمووو  ضوووال   

لتلووو  هوووو التربيوووة الرباًيوووة التوووو مووون صوووقع هللا الووو ب أدقووون كووو   وووو   يهوووو الووو ب خلووو  كووو   وووو  ل وووو أعلوووف بموووا يرووولحل  يهوووو 

بِيرُ أر ر }: قال هللا دعالي.  بحاًل أض  من يرعا  هُور اللاِطيُ  الزخر لر ر ير نز خر لرُف مر  [.92: المل ] { يرعز

ً وووووا دةتسوووووو مووووون خرا رووووول خرا رووووو ا  مووووون الشووووومول ياإلضاةوووووة  ياإلضةوووووا   أيمموووووا يميوووووا التربيوووووة لوووووو القووووورآب الةوووووريف  

ج معياليووووة يالرووووسضية  يالةمووووال  بحيووووم دبوووودأ مووووع اإلًسوووواب مقوووو  ي ددوووول  بوووو  يقبوووو  ي ددوووول لووووو اختيووووال الووووايجين بمواصوووويا

 . دوهيلية  يةوًاب ب ا قادلين علي دحم  مسأيلية ه   التربية
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 ب مووق آ التربيووة لوووو القوورآب الةوووريف يقب وو  موون كموووال هوو ا الووودين يمعلووا  هووو ا الةتوواب المليوود  لتربيتووول دسووع كووو  الملووا ج  كموووا 

ل يمباًيوول  يلةقووول يمتوود  لوووي معاًيووول أً ووا باقيوووة يصووالحة لةووو  عروور يجيووو   ضيووم  ب  علووواز القووورآب الةووريف   يقحرووور لووو ألياتووو

 . [8] يمقاهلل الحيادية يالحيوية

 .يلو ه ا  جابة علي  أال من أ يلة البحم يالمتعل  با تل ا  المق اج القرآًو لو التربية اليةرية

 مفهوم التربية الفكرية: المطلب الثني

 : مي و  اليةر. 9

وووال : اليةووور مر لز ُوووول ِعز لُوووو  للوصوووول  ِلروووي معرلروووة مر عز  عمووواُل الخووواةر لوووو الشوووو   يدوووردد : يأصووو  اليةووور. [9] الزعقووو  لِوووو الزمر

ووور جريووواب دلووو  القوووو  بحسووو  ًظووور العقووو   ي  يمةووون  القلووو  لوووو ولووو  الشوووو   يهوووو قوووو  متطرقوووة للعلوووف  لوووي المعلوووو   يالتيةع

هوووو :   ياليةووور[10] ديةوووريا لوووو آ   هللا  ي  ديةوووريا لوووو واج هللا دعوووالي: و القلووو   يل ووو ا قيووو التيةووور    ليموووا لووول صوووول  لووو

 عموووال العقووو  لوووو المعلوووو  للوصوووول : )  ياليةووور لوووو اللغوووة هوووو[11]  ضضوووال معووورلتين لوووو القلووو  ليسوووت مر مق وووا معرلوووة يال وووة

( ديةوووور: )مللووووة اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور  يمقوووول التيةيوووور[ 9]  [13] ي [12]   ي[448:م 6ج  9(]معرلووووة مل ووووول لووووي 

رمر التةر  .[14] هو  ضضال معرلتين لو القل  ليست مر مق ا معرلة يال ة( التيةير. )لِو األز

 مي و  التربية اليةرية.4

التربيوووة اليةريوووة مووون أصوووع  أًووووا  التربيوووة   و مووون خسل وووا يمةووون صوووقاعة اإلًسووواب المعتووودل لوووو دروووول   يلةووور   ي ووولوكل  

يالووو ب يايووود األمووور صوووعوبة هوووو الدبووواة هووو   العقاصووور ال سيوووة موووع بعضووو ا  التروووول  يالتيةيووور  يالسووولو  يالتوووو أ وووميت ا بوووـ 

التربوووووب التيوووواعلو المعيووووالبالم لووووم "
1

  ولوووو  أب ا ووووتقامة السوووولو  مووووردبط با ووووتقامة التيةيوووور  يهوووو ا األخيوووور مووووردبط برووووحة 

الترووووولاج
2

  يالموووودلكاج
3

  : لوووووقول قيا وووواث "   يسووووتقيف الظوووو  يالعووووود أعوووووج: "  يقيا وووواث علووووي مووووا قالتوووول العوووورب لووووو أم ال ووووا

دروووول صوووحيل يقوووتآ عقووول لةووور صوووحيل ي وووليف  يكووو  لةووور  وووليف  يسوووتقيف السووولو  يالتروووول أعووووج ًتيلوووة مقووودماج مقطقيوووة  لةووو 

 .يقتآ عقل  لو   ليف القتيلة ك  درول  ليف يقتآ عقل  لو   ليف

يالمقرووود بالتربيووة اليةريوووة ولوو  العووسج الوو ب يعووالآ بوول العقووو  : )ييقووول الوودكتول عبوود الحميوود القلووال لوووو مي ووو  التربيووة اليةريووة

باض ووواث عووون الحقيقوووة   وووالةاث المسوووال  المق ليوووة الروووحيحة المأديوووة  لي وووا  أي المقربوووة مق وووا بو وووالي  مختليوووة  ليةووووب لوووو ضركتووول 

                                                             
الترول  اليةر  السلو   يبالتربوب  ألًل لو  يال الحديم عن التربية اليةرية  يبالمعيالب  ألب عسقة : أ ميتل بالم لم  ألًل يتةوب من يس  مرطلحاج يهو(  1

 الترول بالتيةير يعد المعيال لو ا تقامة ك  مق ما ييظ ر أير ول  علي  لو  اليرد  لبا أ   يلاباث 
2
 .ي بالمعقوياجأ  الرول التو دحرر لو ال هن لدى اإلًساب ضول األ يا   وا  دعل  األمر بالمحسو اج  دل: الترولاج(  
  .المدلكاج ًوعاب  عقلية  يضسية(  3
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يب وو ا دةوووب التربيووة اليةريووة هووو دربيووة العقوو  علووي دلوو  المقوواهآ الرووحيحة لووو بح وول عوون الحقيقووة القظريووة  .. بوووكبر قوودل ممةوون

 [.  92:م 94]عملياث  ليماث يلو دوتي  دل  الحقيقة لو ددبير ضيادل اليردية ياللماعية ددبيراث 

 ب دحقيوووو  دربيووووة لةريووووة دقسوووولف يلطوووور  اإلًسوووواب التووووو لطوووور  هللا علي ووووا  هووووو التووووو دقسوووولف يةبيعووووة : يموووون يووووف يمةوووون القووووول 

يهووو ا يووودلعقا . التطلعووواج البشووورية لوووو زمووون دتسوووال  ليووول العقوووول يدتسووواب  ًحوووو القموووف اليةريوووة ياإلًتاجيوووة علوووي جميوووع األصوووعد 

ة اليةريوووة   يمةووون أب دتحقووو  بمل ووووداج لرديوووة لسوووح   يخاصوووة لوووو الليووو  الرووواعد الووو ب يولووود يهوووو مولوووع للقوووول بووووب التربيووو

بالتةقولوجيوووا الحدي وووة المووودمر الحقيقوووو للعقووو  البشووورب كموووا بيقوووت لوووو هووو ا البحوووم
4

 ب األمووور :   يمووون يوووف ل ًووول يمةووون القوووول أيضوووا

ي وووا كووو  األةوووراف المعقيوووة بووود اث مووون األ ووور  الحا ووون يحتووواج  لوووي مل ووووداج جماعيوووة  يمل ووووداج مدلي وووة بعقايوووة يشوووتر  ل

األيل يالمربوووو األصووولو  يوووف المدل وووة الحا ووون ال ووواًو يالتوووو يقوووع علي وووا ديل خطيووور  يمسوووأيلية عظيموووة دقيوووا بحمل وووا اللبوووال  

 .يف الملتمع ال ب هو يمال  رس البيوج يالمدالس

ة يدقيقوووة دضوووع األهوووداف بعقايوووة  يدرصووود ي وووا   دحقيق وووا يهووو ا   يوووتف    مووون خوووسل بووورامآ يقتل وووا خبووورا  بعووود دلا وووة معمقووو

بدقوووة متقاهيوووة  يدةووووب قابلوووة للتطبيووو  لوووو مسوووتوياج عووود  بووورامآ أ ووورية  يأخووورى مدل وووية  يملتمعيوووة موووع األخووو  بعوووين ا عتبوووال 

يووووة الموووودخسج يالمخرجوووواج ل وووو   البوووورامآ ال سيووووة  مووووع مراعوووواج أيضوووواث أب يةوووووب مق ووووا مووووا هووووو ديوووواعلو بووووين األةووووراف ال س

 .المسأيلة علي دحقي  التربية اليةرية لو دللياد ا المتعدد 

يلتحقيوووو  هوووو ا المبتغووووي يحتوووواج األموووور  لووووي جوووويش موووون البوووواض ين يالمخترووووين  ي لووووي دعووووف موووون الديلووووة  ألً ووووا المسووووأيل األيل 

اث  يليضيوووواث  ياألخيوووور علووووي هوووو ا الحوووو  لووووو التربيووووة بمختلوووو  أًواع ووووا  يالتووووو دشووووم  جميووووع جواًوووو  اإلًسوووواب  عقليوووواث  يلةريوووو

 . ي لوكيا  ياجتماعياث 

 مفهوم المقاصد لغة واصطالحا  : المطلب الثالث

 مي و  المقاصد لغة .9

 ب دعريووو  المقاصووود لغوووة لرووو  ليووول العلموووا  ديرووويسث   يسوووع المقوووا  بعر ووول هقوووا  ي وووولكا علوووي المعووواًو المترووولة بمو وووو  

 .البحم  ي وختررها اخترالاث يلي  بالمقا 

وووُد السوووبي  أرب علوووي : جوووا  لوووو لسووواب العووورب ووود يرقزِروووُد قروووداث ل وووو قاِصووود يقولووول دعوووالي يعلوووي هللا قررز القرووود ا وووتقامة الطريووو  قررر

هللا دبيووووين الطريوووو  المسووووتقيف يالوووودعاُ   ِليوووول بووووالحلآ يالبووووراهين الوا ووووحة يمق ووووا جووووا ر أرب يمق ووووا ةريوووو   يوووور قاصوووود يةريووووٌ  

                                                             
 (.98: م)لو مطل  ما يأير علي العق  من العوام  الخالجية (  4
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ووويرٌر قاصووٌد  ووو  دابرُعوووو ر }:   قريوو  يلوووو التقايووو  العايوواقاصوود  ووو   مسووتقيف ي ر ا  ر ا قراِصوودث ووويررث وووا قرِريبثووا ير ر ووابر عررر ث : التوبوووة]{ لرووووز كر

ل  يلو الحديم[ 24 دز ُد العر  .   [15] ((القرردر القردر دبلغوا: ))قال ابن عرلة  يراث قاصداث أرب  يرر  الٍّ يالقررز

  المقروود ييريووديب بوول مووا يقووتآ عقوول موون التوجوول ًحووو الشووو  يالق وووه  ليوول   وووا  كوواب التوجوول ضسوووياث أي يطلوو  أهوو  اللغووة ليوو

معقويووواث  يولووو  بحسووو  موووا يتعووودى بووول ليووو  القرووود  لووو ب عووودب ليووو  القرووود بووو لو  ل ًووول يوووراد بووول التوجووول الحسوووو  البووواث  ي ب عووود،ب 

ا  ب عدب بق  .[16] يسل ل و يشم  األمرينبالبا  ل ًل يراد بل التوجل المعقوب عاد   يأم،

ل  يا خر علي اكتقاٍز لو الشو ( قرد)  .[17] القاف يالراد يالدال أصول يسية  يدل أضدها علي  دياب  و  يأما

 مي و  المقاصد اصطسضاث . 4

 .الغاالو لضمة هللا عليل   لدباةل بمو و  البحمأما لو ا صطسح  وخترر علي دعري  لإلما  

يمقروووود الشووور  مووون الخلووو  خمسوووة  يهوووو أب يحيووو  علوووي ف ديوووق ف  يأًيسووو ف  يعقل وووف  يًسووول ف  يموووال ف  لةووو  موووا يتضووومن )).. 

 .[18] ((ضي  ه   األصول الخمسة ل و مرلحة  يك  ما ييوج ه   األصول ل و ميسد   يدلع ا مرلحة

 مفهوم مقاصد القرآن: المطلب الرابع

 دلا  موووراد هللا دعوووالي مووون  ًووواال القووورآب : ))يأموووا دعريووو  مقاصووود القووورآب الةوووريف باعتبالهوووا لقبووواث علوووي علوووف معوووين ل ًووول يوووراد ب وووا

 .  يمن مراد هللا من  ًاال القرآب  ض  العق  البشرب  من ج تو الوجود  يالعد [6:م 16(( ]الةريف

  يقووود جوووا  [19] ((الغايووواج التوووو أًُوووال القووورآب ألجل وووا دحقيقوووا لمروووالل العبووواد: ))عرل وووا الووودكتول عبووود الةوووريف ضامووودب بوً وووايقووود 

القوورآب بحيوو  مرووالل العبوواد كيوو  مووا كاًووت  ووريطة أب دةوووب مرووالل معتبوور   يمق ووا مروولحة ضيوو  العقوو  البشوورب  يقوود  وور  

 .وبيق ا لو المبحم التالول ل  عد  ي ا    

 :المردبطة بالبحم خسصة المبحم المتعل  بالمياهيف

لوووف أي وووع الحوووديم عووون الميووواهيف السوووابقة يخاصوووة موووا يتعلووو  بمي وووو  المقاصووود لغوووة ياصوووطسضاث يلكووواج لقوووط علوووي المعووواًو التوووو 

 .ل ا صلة بالبحم  يعلي ما يحق  الغاية ييبرز المقرود مقل
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 :بين يدب المبحم  التربية اليةرية يدللياد ا يآيالها علي العق  أهمية: المبحم ال اًو

  يخيوووي علوووي العلموووا  يالبووواض ين موووا للتربيوووة اليةريوووة مووون أهميوووة لوووو دحقيووو  مقرووود ضيووو  العقووو  الووو ب يعووود ضيظووول مووون مقاصووود 

وبين موووون خووووسل هوووو ا الشوووورا ع السوووومايية كل ووووا باعتبووووال  موووون الضووووريلياج الخموووول التووووو   دسووووتقيف ضيووووا  اإلًسوووواب    ب ووووا  ي وووو

 :المبحم أهمية التربية اليةرية يدللياد ا  يآيالها من خسل المطال  التالية

 أهمية التربية الفكرية وتجلياتها : المطلب األول

لقوود بووو ل العلموووا  ج ووووداث كبيووور  يمقووودل  ليموووا يتعلووو  باإلصوووسح التربوووب مووون زاييوووة  صوووسح اليةووور
5
 يووور أً وووا  دبقوووي ج ووووداث دووورد  

لووووو يقايووووا الل ووووود المب يلووووة لووووو اإلصووووسح التربوووووب برووووية عامووووة  لوووو ا يجوووو  العقايووووة  بمو ووووو  التربيووووة اليةريووووة كمو ووووو  

دخرووو   ي يوووسل  ا هتموووا  األًسووو  كموووا وكووور الووودكتول عبووود الحميووود القلوووال لوووو معوووره ضدي ووول عووون أهميوووة هووو ا اللاًووو  مووون 

ل ًوووول آب األياب ألب يووووولي هوووو ا اللاًوووو  التربوووووب األهميووووة الس قووووة بوووول  يممووووا يأكوووود ولوووو  أب هوووو ا يلوووو ل  : )..التربيووووة ضيووووم قووووال

 [.94:م 94( ]اللاً  التربوب لل اًعةاس مبا ر علي ك  أيجل التررف اإلًساًو القظرب يالعملو

 .كبيراث يدظ ر أهمية التربية اليةرية أيضاث  لو دقمية القدلاج العقلية لدى اإلًساب صغيراث كاب أي 

القوووودل  علووووي اإلدلا   يالقوووودل  علووووي التوووو كر  يالقوووودل  علووووي التخيوووو   : )يالقوووودلاج العقليووووة عديوووود  يمتقوعووووة عقوووود اإلًسوووواب م وووو 

يالقووودل  علوووي ا  وووتقباة يا  وووتقتاج  يالقووودل  علوووي التحليووو   يالقووودل  علوووي التركيووو   يالقووودل  علوووي ا  وووتقرا   يالقووودل  علوووي 

دل  الةتابيوووة  يالقووودل  العدديوووة أي الحسوووابية  يالقووودل  العمليوووة  يالقووودل  اليقيوووة أي اللماليوووة يًحوهوووا التةيووو   يالقووودل  اللغويوووة يالقووو

 [268:م 92]

  تجليات التربية الفكرية: المطلب الثاني

مووون دلليووواج التربيوووة اليةريوووة أً وووا دحقووو  ولووو  القموووا  للقووودلاج العقليوووة  يا كتسووواب  لم وووالاج عقليوووة  محضوووة  مووون قبيووو  اإلدلا  

يالتروووول  ياموووتس  قووودل  التةيووو  يالقيوووا  بالواجبووواج  كموووا أً وووا د يوووئ ملوووا ث لقموووو الووو كا  يالديوووا  معد دووول  بحيوووم  ب الشوووخ  

الووو كو يةووووب أك ووور اًسووولاما موووع اليطووور  السوووليمة  يأك ووور دلايبووواث موووع محيطووول ب يلابيوووة  يأقووو  عر وووة للمشوووةسج التوووو دووودلع  لوووي 

  بالقتوووا آ المتردبوووة علوووي ا ًحوووراف السووولوكو  يعووون ةريووو  التربيوووة اليةريوووة دحرووو  ا ًحوووراف أي اللريموووة  ألًووول أك ووور بروووير

الققاعووة التووو دلعوو  اليوورد متمسووةاث بووالخير ألًوول خيوور  يمبتعووداث عوون الشوور ألًوول  وور  ييوودل  دماموواث أًوول   دعوواله بووين مووا يقوورل  

                                                             
5
ًظراج دربوية لو القرآب الةريف  يالقرآب الةريف للية : ً كر لو ول  علي  بي  الم ال الل ود التو يب ل ا الدكتول  عيد   ماعي  لو ملم  مأليادل  يمق ا(  

 .دربوية  يالخطاب التربوب اإل سمو
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موووون يجووووود   ييُعوووورف بالتااموووول بسوووولو  المقطوووو  يالعقوووو   ييوووودل  دمامووووا اليوووورل بووووين الحوووو  يالواجوووو   ييوووودل  أيضوووواث الغايووووة 

 .بتررف[1:م 14]أخسقو  وب لو ضيادل 

يموون دلليوواج التربيووة اليةريووة  ت ووول أيرهووا لووو ياقووع اليوورد درووولاث يلةووراث ي وولوكاث  يت ووول آيالهووا أيضوواث موون اللديووة يدلقوو  

 ".ألعال العقس  مقاهة عن العبم: "العب ية يقد قي 

 فكرية على النمو العقليأثر التربية ال: المطلب الثالث

وور  ولووو  -يالوو ب يمةووون أب ًطلوو  عليووول القمووو اليةووورب أيضوواث  - ب  للتربيووة اليةريووة علوووي  القمووو العقلوووو  وور  يأموووولاث   دُقةر آيوووالاث دُبرر

موووا يظ ووور علوووي مسوووتوى دروووول اإلًسووواب لا ووويا   يديةيووور  لي وووا  ي ووولوكل المتووورجف لووو ل  كلووول  يأب اإلصوووابة يالسوووداد
6
لوووو ولووو   

لمأ وووراج علوووي  ًموووو اليةووور ي وووسمتل  يهووو ا اللاًووو  الم وووف دسوووعي التربيوووة اليةريوووة دا موووا  لوووي در ووويخل  يبقا ووول  يدقميتووول لمووون ا

لوووو القا وووية بروووية  خاصوووة  يلوووو كووو  القووواس بروووية عاموووة   و دعووود عمليوووة التيةيووور مووون أهوووف يتوووا   العقووو  البشووورب التوووو دقموووو 

تيعاب  ممووووا  يقووووتآ  عقوووول القوووودل  علووووي  ا  ووووتقباة يا  ووووتقتاج  ي صوووودال لوووودى اإلًسوووواب ملةووووة الي ووووف  ياإلدلا  يالتمييووووا يا  وووو

 .األضةا  الرا بة

أب العمليوووة العقليوووة التوووو دقوووو  لوووو جوهرهوووا علوووي  ًشوووا  عسقووواج جديووود  ))يدعتبووور  وووعة الخيوووال قووودل  وهقيوووة لةريوووة متقدموووة ولووو  

 [.924:م 91(( ]ن قب بين الخبراج السابقة  بحيم دقظم ا لو صول يأ ةال   خبر  لليرد ب ا م

 أثار التربية الفكرية على مستقبل الطفل: المطلب الرابع

 :يمةن ضرر أير التربية اليةرية علي مستقب  الطي  لو أمرين أ ا يين

 المستقب  العلمو  .9

 المستقب  الم قو .4

العقليوووة  يموووا يليووود  ييتققووول لالقسوووبة للمسوووتقب  العلموووو يمةووون دلخيرووول لوووو التةووووين العلموووو الليووود  يموووا يتحقووو  مووون القووودلاج 

 .من الم الاج المختلية  يما يمتلةل من الةياآج

أمووووا بالقسووووبة للمسووووتقب  الم قووووو لوووويمةن دلخيروووول أيضوووواث لووووو  مةاًيووووة الحرووووول علووووي يتييووووة مقا ووووبة ضسوووو  دخرروووول 

قرووووالر  }: السووووس يكيا دوووول  ألب الةيووووا   يا  ووووتحقال أ وووواس التةليوووو  مرووووداقاث لقووووول هللا دعووووالي علووووي لسوووواب ًبيوووول يو وووو  عليوووول 

لِيٌف  يِي ٌ عر ِه  ًِاو ضر رلز ا ِِن األز ار لري خر لزقِو عر عر  (.66: يو  ){ اجز

                                                             
 .أقرد باإلصابة  يالسداد  التحرب ال ب يقتآ عقل الح  يالرواب لو القول يالعم  )6
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  :خسصة المبحم

 ب أهميوووة التربيوووة اليةريوووة دظ ووور لوووو أيالهوووا علوووي القموووو العقلوووو يدقميوووة قدلادووول المختليوووة  يمووون دللياد وووا القموووو اليةووورب ي وووسمتل 

 .درولاث يلةرا ي لوكاث 

التربيووووة " يووووة  صووووسح يًمووووا  للميووووع جواًوووو  اإلًسوووواب يمق ووووا اللاًوووو  العقلووووو الوووو ب هووووو مو ووووو  هوووو ا البحووووم ب التربيووووة عمل

يهوووو لوووو العموووو  دقشوووية يدةووووين  ًسووواب  وووليف مسووولف متةامووو  مووون جميوووع ًواضيووول المختليوووة  عقليووواث  يقلبيووواث  يليضيووواث  " اليةريوووة

ليسوووت ل وووا  ايوووة    المايوود مووون القموووو   ً ووا الحيوووا  ًيسووو ا بقوم وووا ي" ًمووو" ل وووو عمليوووة. ي يرهووا...يجسوودياث  ياجتماعيووواث  ي بوووداعياث 

 .يدلديدها  يل  ا كاًت التربية اليةرية من أهف أًوا  التربية يأصعب ا  ألً ا دتعل  ببقا  اإلًساب

التربيوووة  يموون خووسل هووو ا المبحووم دمووت اإلجابوووة علووي أضوود أ ووويلة البحووم يالمتعلوو  بسوووأال األهميووة يا يووال ياليوا ووود المرجووو  موون

 .اليةرية  يدوكيد الير ياج اإليلابية  يدضم الير ياج السلبية

 مقاصد التربية الفكرية في القرآن الكريم ووسائل تحقيها: المبحث الثالث

 بين يدب المبحم

آبر ير زوووِدب لِلاتِوووو ِهوووور أرقزوووور ُ }ِ: جعووو  هللا عوووا يجووو  القووورآب الةوووريف موووق آ ضيوووا   يكتووواب هدايوووة كموووا قوووال دعوووالي ا الزقُووورز {  با هرووو ر

 ي دب للتو هو أقو  من العقيد  ياألضةا   يالتربية ي يرها  يه ا ما يدعوًا  لي دلمل المق آ [ 1:اإل را ]

 .  ة  يه ا ما  وضايل دبياًل من خسل ه ا المبحمالقرآًو يمقرد  لو التربية اليةري

 مقاصد التربية اليةرية لو القرآب الةريف: المطل  األيل

 ب مقاصووود التربيوووة لوووو القووورآب الةوووريف ك يووور  يمتقوعوووة يمتعووودد  ل وووو دوخووو  مقووول ضيوووااث كبيوووراث يم مووواث  ألً وووا دتعلووو  ببقوووا  

يلةريووواث  ياجتماعيووواث للوووف يتووور  جاًبووواث مووون جواًووو  هووو ا اإلًسووواب    لاعوووا   اإلًسووواب علوووي جميوووع األصوووعد   ًيسوووياث يليضيووواث يعقليوووا ث

 .يأهتف بل

يأب مقاصووود التربيوووة اليةريوووة لوووو القووورآب الةوووريف يمةووون دقسووويم ا  لوووي مقاصووود كليوووة  يأخووورى جا يوووة  يأب التربيوووة اليةريوووة 

كا موون خووسل هوو ا المطلوو  علووي مقروودين   ي ووول"ضيوو  العقوو "دعوود ي وويلة موون ي ووا   دحقيوو  دلوو  المقاصوود الةليووة يالتووو مق ووا 

 .ايقين من المقاصد الةلية  مع وكر ما يتير  عق ما من المقاصد اللا ية

ضيووو  العقووو  باعتبوووال  مقروووداث كليووواث  ألًووول مووون الضوووريلياج الخمووول  يولووو  مووون ج وووة الوجوووود يمووون ج وووة العووود  ييتيووور  عقووول  .9

 :مقاصد جا ية ك ير  أوكر مق ا
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 .كل ا  يهو ك ير  متقوعة يمةن  جمال ا لو دقمية القدلاج العقلية المختليةدقمية مواهبل يا تعدادادل  .9.9

 .ضي  الترولاج العقلية باعتبالها من لع  العق   يمردبطة بل  اية ا لدباة .9.4

 .ضي  اليةر يدوجي ل باعتبال  من لع  العق  أيضاث  .9.4

اليةووور  يمووون يوووف يسوووتقيف السووولو  ضيووو  السووولو  باعتبوووال  ًتووواج التروووول ياليةووور  لعلوووي قووودل ضيووو  التروووولاج يحيووو   .9.2

 . ييحي 

يهوو ا مقروود كلوووو أيضوواث  ألًوول مووون الضووريلياج الخمووول " التربيووة العقديوووة"موون مقاصوود التربيوووة اليةريووة لووو القووورآب الةووريف  .4

 :يدعد العقيد  أ ل ي ةال   ييتير  عن ه ا المقرد مقاصد جاية ك ير  أوكر مق ا" ضي  الدين"المتعل  ب

يهووو ا لووويل بووواألمر ال وووين لةووون  وا دموووت العقايوووة ب ووو ا اللاًووو  مقووو  الروووغر كووواب األمووور دروووحيل التروووول العقووودب  .4.9

 .يسيراث  يهو من اللواً  التربوية ال امة  لما ل ا من أير علي اإلًساب لو كبر 

ووو: ))المحالظوووة علوووي لطووور  القا وووئ يلعايت وووا  لقولووول صووولي هللا عليووول ي ووولف .4.4 لروووي الزيطزووورر  ير ًِامر لُوووود يُولووود عر وز ا ُ كووو  مر ا أربروووور

اًِلِ  سر اًِِل أري يُمرلا اًِِل أري يقررر در ((يُ روا
7
. 

 .دوجيل ه   اليطر   ًحو صسض ا  يكمال ا الس   ب ا  .4.4

 .التدلج لو ه   العملية .4.2

 ما يحي  العق  من ج ة الوجود : المطل  ال اًو

اهوووتف بووول القووورآب  ايوووة ا هتموووا    ووولكا لوووو هووو ا المطلووو  علوووي مقرووود ضيووو  العقووو  اللاًووو  األهوووف مووون هووو ا اإلًسووواب الووو ب 

 .يلعا  ض  الرعاية  يهو مما دعقي بل التربية اليةرية بالدلجة األيلي

لقووود جووووا ج الشووورا ع السوووومايية كل وووا لووووتحي  علوووي القوووواس هووو   الضووووريلياج الخمووول  ديووووق ف يًيسووو ف  يعقل ووووف يًسوووول ف  

ا هووو ا العقووو  الووو ب هوووو ًوووول لبووواًو ميوووا هللا بووول يموووال ف  يمووون يوووف لووو ب ضيووو  العقووو  مقرووود مووون مقاصووود الشووورا ع السووومايية كل ووو

اإلًسوووواب عوووون  ووووا ر المخلوقوووواج األخوووورى يجعلوووول مقوووواة التةليوووو   بوووول دوووودل  األضةووووا   يدسووووتةم  اإلًسوووواًية مقوماد ووووا  يبديًوووول 

دعووويش لوووو  وووسل يج الوووة عميوووا   ل ووو ا أمووور الشوووال  الحةووويف بالحيوووات عليووول ي ووور  لووو ل  ي وووا   يحيووو  ب وووا العقووو  مووون ج وووة 

 .يأخرى يحي  ب ا من ج ة العد الوجود  

لقووود ًوووو  هللا عوووا يجوووو  لوووو ي وووا   ضيوووو  العقووو   يلدب وووا درديبوووا دقيقووووا  ألًووول الووورب  ووووبحاًل يدعوووالي يربوووو عبوووواد   .9.9

بِيرُ }: ييرعاهف  ييعلف ما يرلل أضوال ف قال ج  لو عس  هُور اللاِطيُ  الزخر لر ر ير نز خر لرُف مر  (.92: المل ){ أر ر يرعز

                                                             
يزرر  ( 7 ِديم أبو هُرر لريزِل من ضر  ُمتاي  عر
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باووو ر الاوووِ ب }: العقووو   األمووور بوووالقرا   لوووو أيل موووا ًوووال مووون القووورآب الةوووريف قوووال دعوووالي مووون ي وووا   ضيووو   .9.4 وووِف لر أز بِا ز اقزووورر

لر ر    ي  يخيي ما ل  ا األمر من أهمية  ي  يخيي أيضاث أب القرا   ي يلة لتقمية العق  يدو يع مدال (9: العل ){ خر
8
. 

توموووو  لوووو الوووووضيين  المسووووطول يالمقظوووول  يمووووا ولوووو     لتقميووووة دعوووو  هللا دعووووالي لووووو  يووور مووووا آيووووة  لوووي التوووودبر يال  .9.4

يزوووِر } : العقوو  يدو ووويع مدالكووول  يموون ولةوووف  الووودعو   لووي  التووودبر لوووو القووورآب قووال دعوووالي ووابر ِمووونز ِعقزوووِد  ر لرووووز كر آبر ير باُريبر الزقُووورز أرلروووسر يرتروودر

ا لثوووا كر ِيووورث تِسر وووُديا لِيوووِل اخز جر ِ لرور ن ولةوووف أيضووواث  الووودعو   لوووي  التووودبر يالتيةووور لوووو آيووواج األًيووول يا لوووال قوووال   يمووو[84: القسوووا ]{ هللاا

رمز رووالُ } :دعووالي دِلزوو ر األز ِ ير وويرِة هللاا شز ا ِموونز خر عث وودا ا ُمتررر اِ ووعث أريزتروولُ خر برووٍ  لررر لرووي جر آبر عر ا الزقُوورز لزقرووا هروو ر ًزار ووُريبر  لروووز أر لا ُووفز يرتريرةا ووِربُ را لِلقاوواِس لرعر ] { ًرضز

ًزيُِسُةفز أرلرسر دُبزِرُريبر } :  يقولل  دعالي[49: حشرال لِو أر  [49: ال الياج]{ ير

يكوووف هوووو آيووواج القووورآب التوووو دووو كر لعووو  العقووو   مووون التعقووو   يالتووودبر  يالتومووو   يالتووو كر  يالتيةووور مموووا   يسوووع المقوووا  بووو كرها  

ل دلووو  الو وووا   التوووو  ووورع ا هللا دعوووالي لووويحي  ب وووا يوكووور مقاماد وووا  يكل وووا دييووود لوووو ملموع وووا الووودعو   لوووي ضيووو  العقووو  مووون خوووس

 .علي القاس عقول ف التو ب ا مياهف عن  يرهف من الحيواًاج  يه ا مقرد ها  من مقاصد القرآب التربوية

 المطل  ال الم ما يحي  العق  من ج ة العد 

 :مق اأما ما يحي  العق  من الو ا   من ج ة العد  ل و ك ير  يمتعدد  أيضا أوكر 

 ب عوود  ا مت ووال لةوو  مووا دعووا هللا  ليوول موون ي ووا   ضيوو  العقوو  موون ج ووة الوجووود يعوود  ووببار موون أ ووباب  وويا  العقوو    .9.9

 .يمن يف ل ب  همال دل  الدعو  لل أير  لبو علي ًمو العق  يضيظل

كووو  موووا دحوووريف كووو  موووا يضووور بالعقووو  مووون الموووواد  لووو ا ضووور  الشووور  الخمووور  يموووا يقوووو  مقام وووا مووون المخووودلاج  بووو    .9.4

يضووور العقووو  مووون األ ووويا   ووووا  كاًوووت ماديوووة أي معقويوووة  يموووا أك رهوووا لوووو زماًقوووا مموووا يلحووو  الضووورل بالحيوووا  كل وووا  لووو ا يجووو  

اُ  } :         لووي دخريوو  العقوو  يدوودمير   ل ًوول  يقطبوو  عليوول قووول هللا دعووالي -يبوووب ي وويلة  -القووول بوووب  كوو  موون يسووعي  ووار ووا جر  ًِامر

ووواِلبُوبر  جُ الاوووِ ينر يُحر أرلز ووولابُوا أريز دُقرطاوووعر أريزوووِديِ فز ير ا أربز يُقرتالُووووا أريز يُرر وووادث ِه لرسر رلز بر لِوووو األز وز وووعر يرسز ُ وووولرلُ ير لر ر ير ا هللاا ٍف أريز يُقزيرووووز لُ ُوووفز ِمووونز ِخوووسر

ِظووويفٌ  اٌب عر ووو ر ِ  عر ِخووورر لر ُوووفز لِوووو ا ز ًزيرا ير ٌب لِوووو الووودع لِووو ر لر ُوووفز ِخووواز ِه ور رلز  !  يأب لسووواد أعظوووف  مووون لسووواد العقوووول[44:ما ووود ال]{  ِمووونر األز

 .ل ً ا  ب لسدج لسد ك   و 

 .  العوام  المأير  علي العق : المطل  الرابع

 ما يأير علي العق  من العوام  الداخلية .9

                                                             
8
قيد ")التعليف الرقمو بين الحاجة ي كراهاج الواقع" لرلت الةس  عن أهمية القرا    يد  ج األمر الولد ب ا لو مطلع  ول  العل  لو بحم لو بعقواب(  

 (القشر
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دعووورف البشووورية اليوووو  دطوووولاج يدووووييراج خطيووور  يمووودمر  للعقووو   ييمةووون دقسوووف هووو   الموووأيراج  لوووي موووأيراج داخليوووة  

 :خالجية  يمن العوام  الداخليةيأخرى 

قلووووة القوووورا    ألب القوووورا   ي وووويلة لحيوووو  العقوووو   يدقميتوووول  يدلديوووود   .9.9
9

  يولوووو  موووون ج ووووة الوجووووود  لوووو وا اًعوووودمت أي قلووووت 

القرا   دوير العق  يدق قر
10
 .يلبما  ا  

لووو  أي وووع  يالواقوووع يمووون العوامووو  الداخليوووة القادلوووة  وووي  القظووور لوووو األلووو   يالقظووور  البسووويطة للواقوووع  لوووو ضوووين أب األ  .9.4

 . ير جامد ب  لو دغير مستمر  مما يستدعو عقلياث مسايردل يمواكبتل

يمن العوام  الداخلية القادلة  العلا الداخلو  .4
11
 . لدى ك ير من القاس عامة يلدى الشباب خاصة 

 ما يأير علي العق  من المأيراج الخالجية.4

 .يالش واج  يالمغرياجيمن العوام  الخالجية  المشا   يالمسهو  .4.9

يمن العوام  الخالجية  ج وزية األ يا  .4.4
12
 . التو دمقع اإلضساس بالحاجة  لي ا  يدشغي  العق  من أج   يلادها 

 .ا ًتقال من اإلًتاجية  لي ا  ت س   يه   يضدها ددمر العق  بشة  خطير.4.4

يمووون العوامووو  الخالجيوووة  القةووووم  .4.2
13
ًحوووو مقطقوووة الدعوووة يالراضوووة  مموووا يسوووب  لوووو دعطووو  العقووو   يدلميووود قدلادووول  يهووو    

 .قد دةوب ًتيلة لعوام  عد   مق ا ما هو داخلو  يمق ا ما هو خالجو

يموووون العواموووو  الخالجيووووة  التعليووووا  أي الت بوووويط  أي التعطيوووو   يهوووو   عمليوووواج مقرووووود   يممق لووووة بغووووره القضووووا  علووووي  .4.6

 .العق  يدعطي  قدلادل

العواموووو  الخالجيووووة التةقولوجيووووا الحدي ووووة موووون ال وادوووو  ال كيووووة يا  ج اإللةتريًيووووة التووووو دوووووير ب ووووا العقوووو  البشوووورب  يموووون .4.6

 . بشة  خطير يخاصة بالقسبة للمست لةين ل ا بشة  عشوا و ي ير مققن  أي ا تغسل ا ا تغس   لبياث 

 : خسصة المبحم

 .أب دلق  دل  المأيراج يعد ي يلة من ي ا   ضي  العق العسقة بين ه ا المطل  يباقو مطال  المبحم هو 

 ب هووو   الموووأيراج كل وووا ل وووا جقوووود ملقووود   يأجقووود  مبرملوووة مختليوووة األ وووةال ياأللوووواب   وووخرج مووون أجووو  دحقيووو  ولووو  

ياصوووووياث الووووو ين " التةقولوجيوووووا المتقدموووووة بويوووووادب متخليوووووة: "األمووووور  التةقولوجيوووووا بمختلووووو  أصوووووقال ا الرهيبوووووة يصووووودل مووووون قوووووال

                                                             
 .اليةريةأقرد بتلديد العق   ق  قدلادل يمواهبل  يدحيين اًتاجادل (  9

 .دراجع عن أدا  يتييتل(  10
 .أقرد بالعلا الداخلو  اإلضباة ال ب يمةن أب يرابل اإلًساب ًتيلة عوام  ك ير (  11
مست لةاث لقط ا دةال علي ما يتولر من األ يا  يا ت سك ا من  ير أب يب ل ج دا ديةيرياث لو  يلادها أي صقع ا ول  ما يلع  اإلًساب : المقرود بل وزية األ يا (  12

 .يليل مقتلاث ي  يخيي أير ول  علي دعطي  العق 
 .أعقو بالقةوم ًحو مقطقة الدعة يالراضة أب الشخ  الةسول ا دةالو ل و دا ما يقة  علي عقبيل ييرجع عن دحم  أب   مسأيلية(  13
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ت لةوب التةقولوجيووووا موووون ديب يعووووو ي  د  وووو  لس ووووتعمال  لوووو ا دعوووود التةقولوجيووووا الحدي ووووة موووون أخطوووور العواموووو  الخالجيووووة يسوووو

 .المأير  علي العق 

يموووون خووووسل هوووو ا المبحووووم دمووووت اإلجابووووة علووووي أ وووويلة البحووووم المتعلقووووة بسووووأال المووووق آ القوووورآب المطلوووووب ا ووووتل امل لووووو 

تربيوووة اليةريوووة لوووو القووورآب الةوووريف  ي يبووواج الير وووياج اإليلابيوووة  يدضوووم الير وووياج التربيوووة اليةريوووة  ي وووب  معرلوووة مقاصووود ال

 .السلبية

 

مقتوووورح ًمووووووج درووووولب دطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة موووون األيلووووو  لووووي : المبحووووم الرابووووع        

 .ال اًوب

 :بين يدب المبحم

اقتوووراح ًموووووج دطبيووو  للتربيوووة اليةريوووة لوووو المسوووتوياج التعليميووووة مووون األيلوووو ي لوووي الق وووا و 
14
لووويل بووواألمر ال وووين بوووو   

يحتووواج  لووووي خبوووورا  متمر ووووين لووووو ي ووووع البوووورامآ التعليمووووة دراعووووو هوووو ا اللاًوووو  ال ووووا  موووون التربيووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة 

عا  للقمووج التطبيقو  قاب  للتقاي  ياألجرأ المختلية   ير أب األمر   يمقع من ي ع درول ًظرب 
15
. 

 الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو األيلو : المطل  األيل      

البيووودا وجيا التوووو يقبغوووو أب دعتمووود لوووو هووو ا المسوووتوى بالدلجوووة األيلوووي هوووو بيدا وجيوووة اللعووو    .9.9
16
يلسوووت هقوووا برووودد  

الحوووديم عووون مي وووو  بيووودا وجيا اللعووو   يأهووودال ا  ألب األمووور قووود أ وووبع بح ووواث لقوووط أ وووير  لوووي أهميت وووا لوووو دحقيووو  مقرووود 

التربيوووة اليةريوووة  يولووو  مووون خوووسل ديلهوووا لوووو دقشووويط واكووور  التلميووو   ياكتشووواف مواهبووول  يميو دووول  يم الادووول يلوووو لوووو 

يووو  مقووو  صوووغر   ليقطوووع المراضووو   ولووو  أب هووو   اليتووور  مووون عمووور الطيووو  مسوووتواها األ ووواس  يمووون يوووف يمةووون دوجيووول الط

 .م مة جداث لو بقا   خريتل بقا  علمياث متوازًاث  ل و مرضلة ضسا ة  يخطير  جداث 

ةبيعووووة اللعوووو  المطلوووووب لووووو هوووو   المرضلووووة  يقبغووووو أب يةوووووب اللعوووو  يتيييوووواث  موووون أجوووو  اكتسوووواب الطيوووو  المبوووواد   .9.4

 .يالةتابة  يه ا يتطل  اختيال اللع  يأديادل المقا بة لتحقي  ول  الغره من اللع األيلية لو القرا   

                                                             
دسمي بالتعليف األيلو يدقسف  لي يسية أقسا   الريه يهو خام باليية لو المغرب دسمي ك  مرضلة من مراض  التعلف با ف خام  لمرضلة ما قب  ا بتدا و (  14

يف مرضلة التعليف ا بتدا و بالقسبة لليية العمرية ما بعد  ت . العمرية ما قب  خمل  قواج  يالتعليف األيلو يدسمي بالتم يدب يقد يقسف  لي قسمين التم يدب األيل يال اًو

ز دسمي  ه ا المستوى امتاضقا موضدا لو السقة الساد ة يدسمي بالسقة اإل  ادية  يف مرضلة التعليف ال اًوب ييقسف  لي قسمين   قواج يدستمر  لي  ت  قواج ييلتا

لو ً اية السقة ال ال ة ييستمر يس   قواج يلتاز دسمي  ه ا المستوى امتحاًا    اديا موضداث  يف ال اًوية التوهيلو ييستمر يس   قواج يلتاز التسمي   بال اًوب اإلعداد
 ا متحاب الوةقو لقي    اد  الباكالوليا

 .القابلية لتقاي  درول ما لو دخر  معين لغره دحقي  األهداف المرجو : األجرأ (  15
16
ا تغسل أًشطة اللع  لو  هو: ببعد  دعالف ياوكر هقا دعري  المللل العربو للطيولة يالتقمية ضيم عرل ا لو موقعل الر مو " بيدا وجيا اللع "لقد ُعرلت (  

 المللل العربو للطيولة يالتقمية/العلف لاةيال ي دو يع آلاق ف المعرلية مباد اكتساب المعرلة ي دقري  
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األًشوووطة الخالجيوووة م موووة جوووداث لوووو دقميوووة القووودلاج العقليوووة للطيووو  مووون خوووسل اكتشوووالل للعوووا  الخوووالجو  يهووو ا يقتضوووو  .9.4

 .أيضا أب دةوب ه   األًشطة مقتقا  ييتييية بامتياز

 .ها الديًية  ألب العق  السليف لو اللسف السليفاألًشطة الريا ية يلو لو مستوا .9.2

 .الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليف ا بتدا و: المطل  ال اًو

دعووود المرضلوووة ا بتدا يوووة مرضلوووة أ ا وووية لوووو دقميوووة القووودلاج العقليوووة لووودى التلميووو   يلووو ا يقبغوووو مراعووواج موووا يتلقوووا   .4.9

بل مسووتوا   يهووو مرضلووة ممتوود  موون مرضلووة التعلوويف األيلووو  بمعقووي أب يمووة أ وويا  يتلقاهووا الطيوو  موون المووواد التعليميووة التووو دقا وو

الطيووو  لوووو التعلووويف األيلوووو يلووود أيرهوووا لوووو المرضلوووة ا بتدا يوووة  يمووون ولووو  بيووودا وجيا اللعووو    يووور أب ةبيعوووة المرضلوووة ديوووره 

 .دحديد ةبيعة اللع  أيضاث  يالقاعد  ًيس ا  اللع  الوتييو

المرضلووووة ضرووووة خاصووووة بووووالقرا     كتسوووواب م ووووالاج القوووورا   مووووع  وووورضاج بسوووويطة جووووداث يدخروووو  لووووو هوووو    .4.4

بالقسوووبة للسوووقة األيلوووي ابتووودا و  يدتطوووول هووو   الحروووة ضسووو  السوووقواج  لوووي أب ًرووو  بالتلميووو   لوووي مرضلوووة القووورا   التحليليوووة لوووو 

 .مستواها العادب

 .  ح يدقتقي قر  مقا بة للمرضلةدخر  بالقسبة للسقة الساد ة ابتدا و مسابقة لو القرا   مع الشر .4.4

 .األًشطة الريا ية ألب العق  السليف لو اللسف السليف .4.2

 .  لتقمية الم الاج العقلية ال هقية يالحسابية( وليباب) ضرة خاصة بالحساب ال هقو  .4.6

 ال اًوب اإلعدادب الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو: المطل  ال الم

د  د وووا ليقبغوووو أب يعووود التلميووو  لوووو هووو   المرضلوووة  عوووداداث متةوووامسث يمتوازًووواث  ييلووو  التركيوووا أك ووور لوووو للتسووومياج  .9.9

هووو   المرضلوووة علوووي دقميوووة الةيايووواج يالم وووالاج بمسوووتوى أعلوووي مووون المراضووو  السوووابقة  ألب كووو  مرضلوووة هوووو امتوووداد للمرضلوووة التوووو 

لوووة لوووو المرضلوووة التوووو دلي وووا  يخاصوووة موووا يتعلووو  بمو ووووعقا يهوووو دلي وووا كموووا هوووو معلوووو   يمووون يوووف يقبغوووو أب يسضووو  أيووور كووو  مرض

 .التربية اليةرية يالتو د دف  لي التقمية القدلاج العقلية لدى المتعلف

يمةوووون اعتموووواد ًيوووول الو ووووا   ياألدياج التووووو دووووف اعتمادهووووا لووووو كوووو  مرضلووووة     أًوووول يلوووو  دطويرهووووا لتقا وووو  الييووووة  .9.4

  المرضلوووة يالييوووة العمريوووة  لبيووودا وجيا اللعووو  دعتمووود لوووو هووو   المرضلوووة أيضووواث لةووون المسوووت دلة مق وووا  ياإل وووالة علي وووا موووا يقا ووو

بشووة  يتقا وو  مووع الطبيعوووة العمريووة لتسميوو  هوو ا المسوووتوى  يهقووا يمةوون اقتووراح مسوووابقة لووو لعوو  الشووقطرج مووو س ل ووو لعبووة م موووة 

 .لو دطوير م الاج التركيا يالتيةير يال كا 
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ة لةووون دختلووو  عووون المرضلوووة السوووابقة بحيوووم   يةتيوووي لقوووط بوووالقرا   يالشووورح ضروووة القووورا   م موووة لوووو هووو   المرضلووو .9.4

المبسوووط  بووو  يلووو  أب دةووووب القووورا   الوتيييوووة  أب القووورا   يالشووورح يالتلخوووي   لب ووو   الطريقوووة ًقموووو م وووالاج عقليووول عووود   مق وووا 

أيرهوووا لوووو مسووويردل الدلا وووية  يلوووو م وووالاج الي وووف  يالتحليووو   يا  وووتقباة  يالتلخوووي  يهوووو م وووالاج عقليوووة م موووة  ووويلد التلميووو  

 .المستوياج التعليمية العليا

 .دخري  مسابقة ألضسن ملخ   يألضسن قرا   كو يلة دحيياية .9.2

 ال اًوب التوهيلو الترول القظرب العا  للقمووج لو المستوى التعليمو: المطل  الرابع

يأهووو  دلميووو  هووو ا المسوووتوى دووووهيسث علميووواث دقيقوووا ي وووامسث ل ً وووا دقتضوووو أب " ال ووواًوب التووووهيلو"اًطسقووواث مووون دسووومية المرضلوووة بوووـ  

ضتووووي ًعطووووو لا ووووما  ياأليصوووواف مووووا دقتضوووويل موووون د  ج  يهووووو مرضلووووة دقتضووووو أب يأهوووو  هوووو ا التلميوووو  عقليوووواث  يعلميوووواث  

لهوووا  لووو ا يهوووو امتوووداد مووون  وووابقت ا  ييموووال مووون يما. يليضيووواث  ياجتماعيووواث ليشوووم  التوهيووو  كووو  اللواًووو  اإلًسووواًية بوووديب ا وووت قا 

 .ليقبغو دطوير ي ا   المرضلة السابقة بشة  يتس   يةبيعة ه   المرضلة

ي ووويلة القووورا   الوتيييوووة يالموووأةر  .9.9
17
م موووة لوووو هووو   المرضلوووة   و ب وووا دسوووق  الم وووالاج  يدةتسووو  المعوووالف  ييقموووو  

 .العق  العلمو  لبقدل ما ًقرأ بقدل ما دقمو يدقيتل عقولقا يدتسع معاللقا  يدسق  مواهبقا  يدقمي م الادقا

 .لقط   ي  يةتيي بالش  القظرب(ماد  المعلومياج التطبيقية)التةوين لو الملال التةقولوجيا الحدي ة  .9.4

 .التةوين لو ملال المةتبة يمقاهآ البحم العلمو يلو بالحد ال ب يتقا   مع ةبيعة المرضلة .9.4

 : خالصة المبحث

هوووو ا درووووول عووووا  يمختروووور للقمووووووج التطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة األلبووووع قابوووو  للتقايوووو  ياألجوووورأ 
18
 

اقترضوووت ليووول   وووالة موووواد يضرووو  دسووو ف بشوووة  مبا ووور لوووو دحقيووو  المقرووود القرآًوووو لوووو التربيوووة اليةريوووة  ييمةووون اعتمووواد أيوووة 

ي وووويلة أخوووورى دقمووووو القوووودلاج العقليووووة  يدةسوووو  المووووتعلف م ووووالاج  يمعووووالف  يدقمووووو لديوووول ملةوووواج موووون  وووووً ا أب دايوووود موووون 

 . القدلاج العقلية لديل

ابوووة علوووي أ ووويلة البحوووم المتعلقوووة بسوووأال كيووو  يحقووو  القظوووا  التعليموووو المقاصووود التربويوووة لوووو يمووون خوووسل هووو ا المبحوووم دموووت اإلج

 .القرآب الةريف

 .ييبقي مو و  التقويف لو المراض  التعليمية كل ا يحتاج  لي بحم خام يمةن أب أقو  بل مستقبس  ب  ا  هللا

                                                             
17
 أقرد بالقرا   المأةر   أب دةوب دحت   راف األ تاو الموجل(  
 .من ه ا البحم 91:  ب   رض ا لو هامش م: األجرأ (  18
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 الخاتمة

يةريوووة باعتبالهوووا مقروووداث مووون مقاصووود القووورآب دحتووواج  لوووي مايووود مووون لوووو ختوووا  هووو ا البحوووم المتوا وووع يمةووون القوووول بووووب التربيوووة ال

البحوووم يالدلا وووة  يأً وووا مووون الموا وووع المتعلقوووة بالدلا ووواج القرآًيوووة الحدي وووة  يأب هووو ا ا دلوووا  لوووو الدلا ووواج القرآًيوووة لوووف يُوووول 

هووو ا المشوووري  الضوووخف يالةبيووور العقايوووة الةاملوووة المسوووتحقة لووول  يأب هووو ا البحوووم موووا هوووو    لبقوووة مووون اللبقووواج األيلوووي لوووو بقوووا  

يالمتعلووو  بووووهف جواًووو  ضيوووا  اإلًسووواب  كيووو    ياألمووور يتعلووو  بيةووور اإلًسووواب الووو ب  وا صووولل صووولحت أضوالووول كل وووا ي وا كووواب أقووو  

 .صسضاث كاًت أضوالل ك ل 

 :نتائج البحث

 :يخلرت لو ً اية ه ا البحم  لي القتا آ التالية

اليةريوووة دحتووواج  لوووي موووق آ خوووام يبووورامآ خاصوووة دعقوووي ب ووو ا اللاًووو  مووون التربيوووة  ييعتمووود لي وووا موووق آ  التربيوووةأب  .9

 .التدلج لو مستوياج التعليف المختلية  مع مراعا  المدخسج يالمخرجاج من مستوى  لي آخر

ية يدةووووين أب التربيوووة عمليوووة  صوووسح يًموووا  للميوووع جواًووو  اإلًسووواب يمق وووا اللاًووو  العقلوووو  يهوووو لوووو العموووو  دقشووو .4

 ًسوووووواب  ووووووليف مسوووووولف متةاموووووو  موووووون جميووووووع ًواضيوووووول المختليووووووة  عقليوووووواث  يقلبيوووووواث  يليضيوووووواث  يجسوووووودياث  ياجتماعيوووووواث  

 . ي يرها...ي بداعياث 

 .يأب التربية اليةرية من أهف أًوا  التربية يأصعب ا  ألً ا دست دف أهف جاً  من جواً  اإلًساب يهو العق    .4

 . لي مقاصد كلية يأخرب جا ية مع وكرها  يوكر ما يحقق ا من الو ا  قسمت مقاصد التربية اليةرية  .2

 ب أهميوووة التربيوووة اليةريوووة دظ ووور لوووو أيالهوووا علوووي القموووو العقلوووو يدقميوووة قدلادووول المختليوووة  يمووون دللياد وووا القموووو اليةووورب  .6

 .ي سمتل درولاث يلةرا ي لوكاث 

 ا اللاًووو  مووون التربيوووة  لموووا لووول مووون أيووور علوووي دقميوووة   يسوووت قي مسوووتوىث مووون المسوووتوياج التعليموووة مووون التركيوووا علوووي هووو .6

 .القدلاج يالم الاج العقلية يالةياياج السزمة لدى المتعلمين  ياًعةاس ول  ع  المرديدية التعلمية

لوووف أي وووع الحوووديم لوووو المبحوووم الميووواهيمو يخاصوووة موووا يتعلووو  بمي وووو  المقاصووود لغوووة ياصوووطسضاث يلكووواج لقوووط علوووي  .1

 .لبحم  يعلي ما يحق  الغاية ييبرز المقرود مقلالمعاًو التو ل ا صلة با

 .أب دلق  ما يأير علي العق  من المأيراج الداخلية يالخالجية دعد من ي ا   ضي  العق  .8

قوووودمت درووووولاث عاموووواث يمخترووووراث للقمووووووج التطبيقووووو للتربيووووة اليةريووووة لووووو المسووووتوياج التعليميووووة األلبووووع قابوووو  للتقايوووو   .1

 . ياألجرأ 
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 .ضل من المواد يالو ا   هو ملرد مقترح قاب  للتعدي  يالتلديد يالتحديم يالتطويريأب ما دف اقترا  .92

 .دمت اإلجابة علي أ يلة البحم ي  ةاليادل  يدمحي  لر يادل  يدحقي  أهدالل .99

 :التوصياج

بوووراز دعوووو  البووواض ين يالم تموووين بالدلا ووواج القرآًيوووة  لوووي مايووود مووون العقايوووة يا هتموووا  ب ووو ا القوووو  مووون الدلا ووواج  إل .94

 .ه ا اللاً  من مقاصد القرآب العظيمة

دعوووو  المختروووين لوووو ي وووع البووورامآ التعليموووة  لوووي ي وووع بووورامآ متةاملوووة دخووو  التربيوووة اليةريوووة  ي يس  وووا العقايوووة  .94

 .السزمة

دعوووو  كووو  الل ووواج المعقيوووة بالتربيوووة يالتعلووويف  لوووي التعوووايب يالتشوووال  يمووود اللسوووول ليموووا بيق وووا مووون أجووو  دةووووين جيوووٍ   .92

 .دعليماث يستلي  لحاجياج الواقع  يقادل علي ا ًخراة ليل ب يلابية يلعالية متعلف

 .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :قائمة المصادر والمراجع

يالمدل وووة يالملتموووع  دال اليةووور  الطبعوووة الخمسوووة الوووقحسيب عبووود الووورضمن أصوووول التربيوووة اإل وووسمية يأ ووواليب ا لوووو البيوووت [ 9]

 (.16: م) . 4221-هـ9248يالعشريب 

 هـ  9298الشيرازب البيضايب  أًوال التقاي  يأ رال التويي   المللد األيل بيريج  دال  ضيا  الترا  العربو  [ 4]

 .  9111هـ 9242جامعة ةقطا   -الرا   األصي اًو  ديسير الرا   األصي اًو  المللد األيل  كلية ا داب[ 4]

دوووولي  ي عوووداد جماعوووة مووون كبوووال اللغوووويين العووورب بتةليووو  مووون المقظموووة العربيوووة للتربيوووة يال قالوووة يالعلوووو   المعلوووف العربوووو [ 2]

 (.624م )   9181 ليس : األ ا و  القا ر

عبووود : مقووواييل اللغوووة  المحقووو   معلوووف (هوووـ416: المتوووولي)القاييقوووو الووورازب  أبوووو الحسوووين أضمووود بووون لوووالس بووون زكريوووا  [ 6]

 (.489م  4ج )  9111 -هـ 9411السس  محمد هاليب  دال اليةر 

  بروووا ر ويب التمييوووا لوووو لطوووا   الةتووواب (هوووـ891: المتوووولي)الييوووريز آبوووادى ملووود الووودين أبوووو ةووواهر محمووود بووون يعقووووب [ 6] 

م  4ج)  9116 -هووووـ 9296للقوووة  ضيووووا  التووورا  اإل ووووسمو  القووواهر   -المللوووول األعلوووي للشوووويوب اإل وووسمية : العايوووا  القا ووور

41.) 

: المتوووولي)اليضووو   جموووال الووودين ابووون مقظوووول األًروووالب الريييعوووي اإللريقوووي لسووواب العووورب  محمووود بووون مةووور  بووون علوووي  أبوووو [ 1]

 هـ 9292 -ال ال ة : بيريج  الطبعة –  دال صادل (هـ199

ًاصووور بووون عبووود الةوووريف  بحوووو  ًووودي  أيووور القووورآب الةوووريف لوووو دحقيووو  الو وووطية يدلوووع الغلوووو  , العقووو / ملموعوووة مووون العلموووا [ 8]

 (.911:م)هـ 9246الشأيب اإل سمية ياأليقاف يالدعوى ياإلل اد  يزال  : المملةة العربية السعودية

ضامووود عبووود / أضمووود الايووواج /  بوووراهيف مروووطيي )المعلوووف الو ووويط  ملموووع اللغوووة العربيوووة بالقووواهر   ملموعوووة مووون الموووأليين [ 1]

 618 :  م4:   دال الدعو   اللا (محمد القلال/ القادل 

د هللا األلموووو العلووووب ال ووورلب الشوووالعو ديسوووير ضووودا   الوووريح يالريحووواب لوووو ليابوووو الشوووي  العسموووة محمووود األموووين بووون عبووو[ 92] 

 (.448:   م6:ج)   4229 -هـ  9249األيلي  : لبقاب  الطبعة –علو  القرآب  دال ةول القلا   بيريج 

 469م.  9188-هـ 9228الحلاجو  اليةر التربوب عقد ابن القيف  دال ضال  للقشر يالتوزيع  الطبعة األيلي   [99]

–دال الةتووو  العلميوووة بيوووريج كتووواب التعرييووواج  ( هوووـ896: المتوووولي)الشوووري  اللرجووواًو علوووو بووون محمووود بووون علوووو الووواين  [ 94]

  9184-هـ 9224األيلي : لبقاب  الطبعة

يالعشووووريب  اليةوووور اإل ووووسمو المعاصوووور السووووقة الخامسووووة " التربيووووة اليةريووووة موووون مقظووووول   ووووسمو "القلووووال عبوووود الحميوووود  [ 94]

 .92:   م. 4242/هـ9229/ 11عدد

العووودد : الحوووازمو خالووود بووون ضامووود  ا يوووال التربويوووة لدلا وووة اللغوووة العربيوووة  اللامعوووة اإل وووسمية بالمديقوووة المقوووول   الطبعوووة[ 92] 

 (.288: م)هـ 9242( 46)السقة , ( 949)

ِميوووودب أبوووو عبوووود هللا بوووون أبوووو ًروووور محمووود بوووون لتووووح بوووون عبوووود هللا بووون لتوووووح بوووون ضميووود األزدب الميووووولقو ال[ 96]  : المتووووولي)حر

ج )   4224 -هوووـ 9244ال اًيوووة  : بيوووريج  الطبعوووة/ لبقووواب -  اللموووع بوووين الروووحيحين البخوووالب يمسووولف  دال ابووون ضوووا  (هوووـ288

 (426: م 4

 (.6م )علو البشر اليةو التلاًو  مقاصد القرآب يصلت ا بالتدبر [ 96] 

  دال 6  معلوووف مقووواييل اللغوووة  اللوووا  (هوووـ416: المتوووولي)مووود بووون زكريوووا  أبوووو الحسوووين  ابووون لوووالس القاييقوووو الووورازب أض[ 91]

 (. 16:م 6ج . )اليةر للطباعة يالقشر يالتوزيع

األيلووووي  :   المستروووويي  دال الةتوووو  العلميووووة  الطبعووووة(هووووـ626: المتووووولي)أبووووو ضاموووود محموووود بوووون محموووود الغاالووووو الطو ووووو [ 98]

 (.16: م 9ج )السس  عبد الشالو  محمد عبد :    دحقي 9114 -هـ 9294

-9241: ) ضاموووودب عبوووود الةووووريف  مقاصوووود القوووورآب موووون دشووووريع األضةووووا   دال ابوووون جووووا  للقشوووور يالتوزيووووع  الطبعووووة األيلووووي[ 91]

 (.  4228/هـ
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ABSTRACT 

     Each text has its own structure, which is different from other texts. This structure is the identity 

acquired from the author, who gives the text part of his experience and culture that shows high congruity 

and consistency of the structure. Each structure needs its own system of organizing ideas and 

information in a way that affects the receiver. 

     The aim of the text’s author is to influence the receiver and create a channel of communication 

between the text and the receiver to determine the author’s intention. Therefore, the study revealed a 

unique and unparalleled structure, that is the structure of the Qur'anic text, which is considered the 

highest level of congurity and textual consistency. The researcher has selected Surat Al-Fajur to reveal 

the aesthetics of this unique textual structure. The study is divided into four levels of structures, 

phonological, morphological, structural ,and semantic one. 
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 الملخص

منشئه الذي يضفي عليه من خبراته وثقافته شيئاً لكل نص بنية ينماز بها عن بقية النصوص التي تعد هويته التي يكتسبها من خالل   

كثيراً، محاوالً إظهار بنية النص على درجة عالية من التماسك واالتساق؛ فكل بنية تحتاج نظام خاص بها من ترتيب األفكار والمعلومات 

 .بشكل يؤثر على المتلقي

النص والمتلقي للوقوف على قصدية النص،، لذا جاء هذا البحث فهدف منشئ النص التأثير في المتلقي، وفتح قناة التواصل بين      

ليكشف عن بنية متفردة ال يمكن ألي بنية نصية أخرى أن ترتقي لمستواها، أال وهي بنية النص القرآني التي تعد أعلى مستويات التماسك 

ً على واالنسجام النصي، وقد وقع االختيار على سورة الفجر من أجل استظهار جمالية هذا ال بناء النصي المتفرد، وجاء البحث مقسما

 .أربعة مستويات بنيوية، البنية الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والداللية

 .البنية النصية، اتساق، انسجام : الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة    

 الحمد هلل بجميع محامده ُكلَّها على جميع نعمه كلها، والحمد هلل الذي أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور اإلسالم، وأصلي وأسلم على خير  

 .الورى المصطفى وعلى أل بيته الطيبين الطاهرين

داخل هذه الوحدة الرصينة  -باختالف مراميها – إن سور القرآن الكريم وحداٌت مترابطة متكاملة ُمحكمة، وكذا آياته الشريفة فوجودها     

  .ليس عبثاً، أو صدفة، ودراسة أي من سور القرآن يتطلب الوقوف على مقاصدها التي فرضت هذه البنية النصية

 :هدف البحث وأهميته

االنسجام بالنص القرآني وغيره، ما يخص بحثنا هو سورة الفجر، ليس جديداً في مجاله؛ فقد سبقتنا دراسات كثيرة تناولت االتساق و     

لكن طبيعة النص القرآني تختلف عن بقية النصوص فبنيته المتفردة وإعجازه الُمتعاضم يجعله مجاالً خصباً ورحباً للدراسين، وكلما زاد 

فيها، وهي خمسمائة  التنقيب انكشفت جماليات النص القرآني ومن هنا تظهر أهمية البحث، وهذه السورة من السور المكية التي ال خالف

الثالثة ( صل هللا عليه وآله وسلم)وسبعة وتسعون حرفاً، ومائة وتسع وثالثون كلمة، وعدد آياتها ثالثون آية، وتسلسل نزولها على النبي 

أزمنة الليل ، وهذا التسلسل يُحسب من لطائف التنزيل تارة، ولتناسق اسمها مع [1]عشرة سبقتها سورة الليل، وأعقبتها سورة الضحى 

 .والنهار التي جاءت بها أسماء السور تتابعاً تارة أخرى، ولهذا النسق الخارجي الرائع ترابط نصي وبنية متناسقة في غاية الدقة والحبكة

 .اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في استقصاء المادة البحثية وعرضها : منهج البحث

 :ــ البنية الصوتية 1

ْت الدراسات اللغوية بعلم األصوات في أي مجال لغوي يُراد الخوض والبحث فيه، فاللغة قبل أن تكون كالماً أو حروفاً ولها معنى بَُكرَ      

 .معين فهي أصوات، ولتلك األصوات ظواهر وصفات من خالل تشكيلها نتمكن من بناء األساس األول لتلك الدراسات

لّمها الفرد تمثل إحدى المميزات الهامة له، فطبيعة الصوت نفسها تحدد نوع ذلك الفرد فيما إذا كان ومن الممكن القول أن اللغة التي يتك  

، في ضوء هذا التحديد ال يمكننا القول بأن من [2]طفالً أو بالغاً، أو أنثى أو ذكر، كما أن طبيعة الصوت يمكن أن تجدد طبعه ومزاجه 

 .فالقرآن نزل بلغة قوم ال لغة قائل -حاشا هلل عز وجل –أن نعرف مميزات وطبيعة القائل خالل لغة القرآن الكريم وظواهرها يمكننا 

ولنعاود القول بأن علم األصوات في دراسة سورة قرآنية يؤسس للَّبنات التي توصل إلى ما بعده من جانب صرفي ونحوي وداللي،    

من الظواهر الصوتية األكثر شيوعاً في السور القرآنية، فمن الغرض البالغي  وستناول في البنية الصوتية الفاصلة، والنبر، والتنغيم ألنها

الوقوف عند الفواصل لتقع في األسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل كما تتأثر بالقوافي في الشعر، وباألسجاع في الكالم 
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صوتية تتمثل في اإليقاع والرنين الصوتي المحكوم بنسق اآلية داللة : تنضوي على داللتين هامتين األولى" والفاصلة [3]المسجوع 

وقد تنوعت الفواصل في هذه السورة المباركة، وسنتناول [ 4"]داللة معنوية تحمل تمام الفكرة في اآلية: والسياق العام، والداللة الثانية

 .الفاصلة بحسب الوزن وتقسيماتها

 : ـ الفاصلة بحسب الوزن1

الوزن وحرف الروي، وهذا ما جاءت به السورة في آياتها األولى التي كانت هي رعاية الكلمتين األخيرتين في  :متوازيةالفاصلة ال -أ    

، ومن المعلوم أن حرف الراء هو من األصوات الوسط بين {َواْلَفْجِر، َعْشٍر َواْلَوْتِر، يَْسِر، ِحْجٍر  }فواصلها منتهية بحرف الراء في 

فتناسقت الفاصلة المنتهية بهذا الحرف وبوزن ووتيرة واحدة مع جو اآليات الخمس األولى التي تناسبت مع الهدوء [ 5]الشديدة والرخوة 

، وسريان الليل بهدوء، (الشفع والوتر) والسكينة وفرصة التأمل في وقت الفجر، وكذلك مع قدسية الليال العشر، وما في الليل من صالة 

ذان وجعلها مذعنة لما سيأتي من وصف وبالغ  فيما بعدها، وهي أكثر فواصل السورة على القارئ والسامع كل ذلك مهد الطريق وهّيأ اآل

، {5/الفجر}هَْل فِي َذلَِك قََسٌم لِِّذي ِحْجٍر }جذباً وانتباهاً؛ إذ ابتدأت بالقسم واتبعت عليه ثالث أقسام لتنتهي باستفهام خرج إلى التوكيد

إن من كان ذا لّب َعلَِم أن ما أقسم هللا : يريد إن في ذلك قسماً لذي لّب وعقل، والمعنى: يد، كما قال أبن عباسها هنا للتأك( " هل)ومعنى 

، أما [5]"به من هذه األشياء فيه عجائب ودالئل على صنع هللا وقدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن يُقسم به لداللته على خلقه ومدبّره بالحكمة

ً : ) المنتهية فواصلها باأللف المنون (21،22، 22، 11)اآليات  ، فجاءت أيضاً بوزن وحرف روي واحد، إال ّ أن (لّماً، جماً، دّكاً، صفّا

 [6"]رأيُت زيدا: فالتنوين إن كان بعد فتحة في غير مؤنث بالهاء أُْبدل ألفاً نحو " الوقف هنا يكون على حرف األلف 

: ) ن بحرف الروي دون الوزن، وقد تمثلت في كل من اآليات التسع بعد الخمس األولىوهي ما اتفقت كلمتا :ب ـــ الفاصلة المطّّرفة

بعاد، العماد، البالد، ) ، فجاءت بفاصلة واحدة منتهية بحرف الدال المسبوق بالصائت الطويل األلف في (6،،،14،13،12،11،12،1،3

ي كانت ، الت{13/الفجر}فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ َعَذاٍب  }ية الثالثة عشرة ، باستثناء اآل(الواد، األوتاد، والبالد، الفساد، عذاب، لبالمرصاد

 :فاصلتها منتهية بحرف الباء وهذه الفاصلة المنتهية بحرف الدال فيها جانبان هما

ّدة في النطق، إذ ينحبس الهواء في مخرج حرف الدال لينتهي بصوت  :أـ الجانب األول إنّها انتهت بحرف الدال الذي يحمل صفة الشَّ

، أضف إلى ذلك أنه في حال الوقوف عليه بسبب الفاصلة يكن ساكناً فيلزم صفة القلقة التي هي عبارة عن طول [،]انفجاري حال سريانه 

 .يُهمس الحرف المجهور الشديد في الصوت عند النطق بالحرف؛ لئاّل 

، وهنا تشكل عندنا حرف مّذ لتحقّق سببين هما، مجيء (األلف)إن هذه الفاصلة قد سبق حرف الدال صائت طويل  :ب ــ الجانب الثاني

ابن  حركة من جنس الصائت الطويل مع وجود أحد أسباب المّد وهو سكون الحرف الذي يلي الصائت حال الوقف، وهذا ما أشار إليه
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، ولحرف المد ها هنا أثر نفسي على المستمع أكثر منه على القارئ، فمن خالل [3"]مطل الحروف" جني في خصائصه في باب أسماه 

ذلك المطل في صوت األلف ذي المساحة الواسعة االمتداد، يهيّئ وقتاً ال بأس به لوقفة تأمل وتفكر قبل أن تنتهي الفاصلة وقبل إتمام 

ة اآلية، ومن خالل هذين الجنبين المتمثلين بحرف القلقة االنفجاري وحرف المّد الذي سبقه، يتضح لنا المالئمة بين تمام المعنى في نهاي

اعتراض بين القسم " المعنى لكل فاصلة على حدة، وبين وحدة الموضوع الذي جاءت به اآليات بفاصلة واحدة، فهذه اآليات كانت 

كفرت باهلل وأنبيائه، وكانت وتنبيه للكفار على ما فعله سبحانه باألمم السالفة، لما (  عليه وآله وسلمصلى هللا)وجوابه، وهي خطاب للنبي 

، التي كانت فاصلتها منتهية بحرف {13/الفجر}فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ َعَذاٍب  }، أّما اآلية الثالثة عشرة [1"]أطول أعماراً وأشد قوة

بحرف الروي عن أخواتها، نعم، لقد هنا قُطع السياق الصوتي وجيء بحرف يشترك بحرف الدال في صفاته، كونها الباء إذ أتت مختلفة 

ّدة والقلقة، ما جعل المتلقي ال يحّس بالخروج من الفاصلة سوى صوت مختلف المخرج، ولعل هذا الخروج فيه شيء من  من حروف الشَّ

 .إلفات النظر إلى جزاء األقوام التي ُذكرت

، فاآلية (لحياتي، عبادي، جنّتي: )بحرف روي واحد وهو الياء( 32,21,24) بقي عندنا بعض آيات تنتمي إلى الفاصلة المطّّرفة وهي      

ْمُت لَِحيَاتِي  }:الرابعة والعشرون افتتحت بالتمني المصحوب بالتحّسر لما فُّرط  ، الذي في قبال الجزاء األوفى{24/الفجر}يَقُوُل يَا َلْيتَنِي قَدَّ

، وأخيراً اآليتان السابعة والعشرون، والثامنة {32/الفجر}َواْدُخلِي َجنَّتِي { 21/الفجر}َفاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي  }به، لتُختم الفاصلة هذه بـــــ

 .{23/الفجر}ِعي إَِلى َربِِّك َراِضيَةً مَّْرِضيَّةً اْرجِ { ،2/الفجر}يَا أَيَّتُهَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ  }:والعشرون، اللتان تحمالن أسلوب النداء، واألمر

نَساُن إَِذا َما  }:وهي مراعاة مقاطع الكالم والوزن، وتمثلت في اآلتين الخامسة عشرة، والسادسة عشرة :ج ــ الفاصلة المتوازنة   فَأَمَّا اإْلِ

َمهُ فَيَقُوُل َربِّي أَْكرَ  ، إذ توازنتا في {16/الفجر}َوأَمَّا إَِذا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أَهَانَِن { 15/الفجر}َمِن اْبتاََلهُ َربُّهُ َفأَْكَرَمهُ َونَعَّ

" ، (أكرمن، وأهاننِ : ) مقاطع الكالم والوزن، ومن المفترض أن تنتهي الفاصلة بحرف الياء وهو الضمير المتصل بالفعلين الماضيين

، ومعنى هذا أنَّ الياء مثبتة وصالً، ومحذوفة لمراعاة [12"]اء اختصاراً، وأبو عمر ونافع يُثبتانِها وصالً ويحذفانها وقفاً فحذفوا الي

 .الفاصلة 

وأخيراً يمكننا القول من باب التقريب ليس إالّ هو إن سورة الفجر وبعض السور المكية، في أوائلها شيء من الجذب واإلذعان لآلذان    

اع والنظم المزون، وعندما كانت كذلك جاء القرآن بأسلوب وخطاب محبّب لديهم وقريب من بية، إذ إنَّ العرب أّمة شاعرة تميل لإليقالعر

 .استعماالتهم 

وفي النبر وضوح نسبٌي لصوت أو مقطع [ 11]هو نشاط عضوي تنشط فيه جميع أعضاء النطق غاية النشاط عند النطق به  :ــ النبر2  

، يُحكم على مواضع النبر في الكالم من خالل نوع المقطع الصوتي، وهذا يمكن [12]رن ببقية األصوات والمقاطع في الكالم إذا قو
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مراجعته في المصادر التي تتحدث عن المقاطع الصوتية، ومن المواضع التي وقع النبر فيها بسورة الفجر منها في كلمات ومنها في 

 :جمل

ص ح ص )تلك الكلمات انتهت بالمقطع ( الفجر، وليال عشر، والوتر، يَسر: ) وقع النبر في كل كلمة أقسم هللا بها :أــ النبر في الكلمة    

، ومن الواضح إن اإلنسان إذا ما أراد أن يُقسَم بشيٍء عزيز له، أو بيان أمر مهّم، أو من أجل أن يصّدقه اآلخرون، يجعل التركيز في (ص

كالم، فكيف بالبارئ المصّور إذ أقسم بمخلوقات عظيمة الصنع، جليلة القدر ليفتح مغالق العقول نحو بصيرة النطق عليه دون غيره من ال

 التفّكر بما خلق، ولعل قائالً يقول أي عظمة وأي قدر في تلك األقسام؟ لقد اختلف المفسرون بحسب تعّدد الروايات في بيان تلك األقسام،

صالة الفجر، أو هو شّق عمود الصبح، أو فجر يوم عرفة، أو فجر محّرم الذي تتفّجر منه السنة، أو  بعضهم بأنّهأّما الفجر فقد فّسره 

 .ولكل قْدر ٌ وَمَحط ّ تفّكرٍ [ 13]انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدنيا 

فقد وقع النبر في { {14/الفجر}َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد إِنَّ }: ومن اآليات التي وقع النبر في جملة كاملة قوله تعالى :ب ــ النبر في الجملة   

 .{ لَبِاْلِمْرَصادِ  }، وفي المقطع األخير المتماد من ( َربَّكَ )، وفي المقطع األخير من ، وفي المقطع األخير(إنَّ )المقطع األول من 

 بِالِمرصــــــــادإنَّ                َربّــــــــَك                                  لَ      

 ص ح ح ص          + ص ح ص + ص ح ص+ص ح                      ص ح +ص ح + ص ح          ص ح ص + ص ح ص

مهناه أن ربك قادر على أن : " أنه قال -عليه السالم-، وروي عن علي [14]فجاء هنا توكيد على أن هللا يرصد األعمال وال يفوته شيء  

، [15"]المرصاد قنطرة على الصراط ال يجوزها عبد بمظلة عبد: أنه قال -عليه السالم –يجزي أهل المعاصي جزاءهم، وعن الصادق 

 .من لوازم الكالم الذي يقتضيه المعنى فكان النبر والبروز

، ولقد أَلَِف العربي اإليقاع في حديثه وشعره ونثره، فقد [16]هو ما دلَّ عل ارتفاع وانخفاض في درجة الجهر في الكالم  :ــ التنغيم3   

يّة تُثري النص رونقاً وجماالً من َحفِلت الخطب ذات السجع والقصائد ذات الوزن والقافية بالموسيقى والنغم، وللغة العربية مواطن غن

لة لم خالل تعّدد الكلمة أو الجملة بمعاٍن عدة يكشفها نبر الكلمة ونغمها، وربّما كان للتنغيم وظيفة نحوية هي تحديد اإلثبات والنفي في جم

 .[13: ]، وهنالك معياران أجمع عليها المحدثون[،1]تستعمل فيها أداة استفهام، أو لها وظيفة داللية 

ـــ يُعتمد على نغمة الحرف األخير وهي إّما هابطة تصدر من أعلى إلى أسفل في اإلثبات واالستفهام والنفي والشرط والدعاء، وإّما 1    

 . صاعدة وتتجه من أسفل إلى أعلى وتظهر في االستفهام بالهمزة وهل



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 912 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

لهابطة هي أكثر حضوراً في السورة، بخالف النغمة الصاعدة التي إذا ما أردنا تمثيالً لهذا النوع في سورة الفجر، فستظهر النغمة ا    

أََلْم تََر  }و {5/الفجر}هَْل فِي َذلَِك قََسٌم لِِّذي ِحْجٍر  }: في قوله( هل، والهمزة) جاءت في اآليتين الخامسة، والسادسة ذواتا االستفهام بــ

في اآلية األولى المراد من التأكيد، أو للتقرير وتفخيم أمر المقسم به والتأكيد والتقرير  ، و وجه االستفهام{6/الفجر}َكْيَف فََعَل َربَُّك بَِعاٍد 

 [.22]، فهنا جاء التوبيخ في لفظ االستفهام {أَلَْم تََر  }، أّما الهمزة في [11]كالهما مما تكتفي به الصنعة البالغية 

وهي إما واسعة وتكون باندفاع قوي في عمود الهواء المتجه من الرئتين  ــ يٌعتمد على المدى بين أعلى نغمة وأخفضها في الصوت،2    

إلى الخارج عبر أعضاء النطق فيحدث صوتاً عالياً وتستخدم في الخطابة، أو التدريس، أو متوسطة باندفاع أقل في الهواء وتستعمل في 

يَقُوُل يَا لَْيتَنِي  }سط باندفاع الهواء في اآلية الرابعة والعشرين الكالم العادي والعبارات الحزينة، ومّما جاء في سورة الفجر على وفق التو

ْمُت لَِحيَاتِي   .التي تتضمن معنى التحسر والُحزن على ما فات وفّرط في الدنيا من زاٍد لتلك الحياة الحقيقية{ 24/الفجر}قَدَّ

 : ــ  البنية الصرفية2    

ستويات اللغوية األخرى في تحليل النص اللغوي، وتأتي هذه األهمية من خالل داللة الكلمة للمستوى الصرفي أهمية ال تقّل عن الم       

ومعناها الذين تكشفهما البنية الصرفية، فلكل صيغة صرفية معنًى يكمن في تشكل حروفها من زيادة أو نقصان أو غير ذلك، ونتناول في 

 .اللة صيغة فَّعل، وداللة صيغة ِمْفعال، وداللة الفعل الثالثي المضّعفد: هذا المستوى بعض األبنية الصرفية لسورة الفجر ومنها

 (:فَعَّلَ ) أ ـــ داللة 

َمهُ فَيَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن  }ورد فعالن في سورة الفجر بهذا الوزن في اآليتين          نَساُن إَِذا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعَّ  {15/رالفج}فَأَمَّا اإْلِ

ْمُت لَِحيَاِتي  }و أنه يُجاء به للداللة على التكثير، أو التعدية، أو ( فَعَّلَ ) ، ومن المعاني التي يحملها وزن {24/الفجر}يَقُوُل يَا لَْيتَِني قَدَّ

َمهُ }فالفعل [ 21]للداللة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل  "  -الكثرة والتعدية –ويذكر أي يمكن أنه جمع المعنيين؛ الكثرة والتعدية، { نَعَّ

نَساُن إَِذا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ  }:ثم قّسم سبحانه أحوال البشر فقال { َونَعََّمهُ  }بالمال{ فَأَْكَرَمهُ }أي اختبره وامتحنه بالنعمة، {15/الفجر}فَأَمَّا اإْلِ

َمهُ  }بما وسع عليه من أنواع اإلفضال  ، أما اآلية األخرى فقد جاء [23]أي جعله في لين عيش ٍ وخصب ،[22"]فيفرح بذلك ويسر{ َونَعَّ

 . ، يدل على التكثير والتعدية، فالتكثير أن التقديم يكون لتلك الحياة الحقيقية التي أشار هللا إليها(قَدَّْمتُ )الفعل 
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 :  ب ــ داللة ِمْفعال

، وهذه الصيغة تشترك فب معاٍن منها أنها يُؤتى بها للداللة على {14/الفجر}َصاِد إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمرْ  }وردت كلمة واحدة بهذه الصيغة في   

، ومعنى اآلية إن هللا على طريق العباد فال يفوته أحد، [24]لمن اعتاد الفعل أو دام عليه ( ِمفعال) المبالغة، وقد ذكر اللغويون أنَّ صيغة 

المادة ست مّرات كلّها في المراقبة الشديدة التي ال تُفلت شيئاً مما يُرصد بالسمع وجاءت [ 25" ]بمعنى أنه ال يفوته شيء من أعمالهم 

 [26"]وبالبصر

 :ــ البنية التركيبية3 

يعد التركيب أحدى وسائل انتاج الداللة؛ ألنها تتولد منه، ويستمد وجودها وكيفياتها ومداها من ارتباطاته، وعليه فإن التركيب متى      

، وسنعرض للبنية التركيبية لسورة الفجر من خالل بعض األمور [،2]فقد قيمته؛ ألنه إنّما وضع ألجلها وصيغ لتوصيلها أفقد الداللة أ

 .الذكر والحذف، والمبني للمجهول: النحوية منها

لكالم واإلسهاب في الذكر هما أسلوبان رائجان في علم البالغة قد استعيرا من النحو كغيرهما، والذَّكر هو أصل في ا :أــ الذكر والحذف  

أحد األساليب البالغية التي ترمي إلى غاية معينة؛ " من توالي الكلمات أو المعاني يصّب في غرض أُريد بحسب المقام، أّما الحذف فهو 

 [23"] بدليلمنها تجنّب اإلطناب، ومنها إرادة تجنّب التصريح بالعنصر المحذوف، ومنها االعتماد على داللة القرائن إذ ال حذف إال

لتوافق  –ههنا على األغلب  –، والحذف (يَْسِر، بالواِد، أكرمِن، أهاننِ ) ــــ هناك كلمات جاءت محذوف منها حرف الياء، وهي 1   

ر وأّما األفعال فال يُحذف منها شيء، ألنها ال تذهب في الوصل في حال، وجميع ماال يُحذف في الكالم وما يُختا" الفواصل، قال سيبويه

بإثبات الياء الوصل، وقرأ ابن كثير بياء في ( يسري)، وقرأ كل من نافع وأبي عمر [21"]فيه أن ال يُحذف، يُحذف في الفواصل والقوافي

، ويمكن أن يكون [32]الوصل والوقف، والباقون بغي ياء وصالً ووقفاً، ومن أثبت الياء؛ فألنها األصل ومن حذفها، فألنها رأس آية 

ن الفعل للداللة على أنَّ الحدث أقل مما لم يحذف منه، أو أنَّ الحذف يكون في مقام يتطلب اإليجاز، وإذا كان المقام يتطلب حذف الحرف م

 .،وإذا اردنا مقاربةً للذي ُذكر نمثل باآليات اآلتية ال على سبيل الجزم[31]التفصيل لم يٌقتطع من الفعل

من الواضح أن المقام، مقام قسم من اآلية األولى حتى الرابعة، وعادة ما يكون { 1/الفجر}ْخَر بِاْلَواِد َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ  }ـــ 1  

 .القسم ممهداً وجاذباً لألسماع لإلبالغ وبيان أمور مهمة، فال داعي للتفصيل في القسم، فكان الحذف مواكب مع اإليجاز
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وأتبعت هذه اآلية بعدة آيات ، {،1/الفجر}َكالَّ بَل الَّ تُْكِرُموَن اْليَتِيَم  }في في قوله جاء حرف ردع بعدهما{ أكرمِن، أهانِن } ــــ  2  

لوصف أولئك الصنفين، فقطع الياء هنا، ربّما يدّل على دحضاهم، فالردع أي ليس اإلكرام بالغنى واإلهانة بالفقر وإنّما هو بالطاعة 

 [.32]والمعصية وكفار مكة ال ينتبهون لذلك

، فال وجود لتناسق الفاصلة في {فادخلي في عبادي}:نجد أن الياء لم تُقطع من كلمة عبادي في قوله -حذف الياء –وفي قبال هذا الحذف    

أي  انضمي إلى عبادي المقربين، " اآليات األخيرة للسورة، أو أن المقام يسع للذكر، فآلية جاءت بعد نداء وخطاب تشريفي ومعنى اآلية 

، كما إن ذكر الياء فيه شيء من التحقيق للمقام الخاص بأولئك العباد عن غيرهم، ففي سورة الزمر جاءت كلمة [33"]شريفةوهذه حالة 

ْر ِعبَاِد  }بغير ياء ( عباد) م أمر نبيه ث" ذكر الطوسي في بيان اآلية ، {13/الزمر}الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ { ،1/الزمر}فَبَشِّ

، فمن أثبت الياء وفتحها، فألنه األصل، ومن حذف الياء اجتزأ بالكسرة الدالة عليها، ثم وصف (فبشر عبادي) فقال ( صلى هللا عليه وآله)

في سورة الزمر ،أن في ( عباد)في سورة الفجر، و( عبادي)، والفارق بين [34"]عباده الذين أضافهم إلى نفسه على وجه االختصاص

بالمباشر، أّما  -جل جالله–لى معنًى أكثر رفعة ومقاماً مما في الثانية، كما أن في األولى التي جاءت بذكر الياء كان المتحدث هو هللا األو

 (.صلى هللا عليه وآله وسلم)في الثانية فهنالك وساطة بالحديث وهو النبي األكرم 

، فقد ُحذف المفعول به من كال الفعلين (قّدمتُ )، (يتذّكر)ر مفعول به، وهما ورد في السورة فعالن متعّديان بغي: ـــ حذف الكلمة2    

َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجهَنََّم يَْوَمئٍِذ يَتََذكَُّر  }لغرض بالغي هو االعتماد على داللة القرائن، فسياق اآليات التي سبقت اآلية الثالثة والعشرين 

ْكَرى  نَساُن َوأَنَّى لَهُ الذِّ كلها تدل على ما فرط اإلنسان من ترك إكرام اليتيم، وعدم الحث على اطعام المسكين، وغيرها ، {23/فجرال}اإْلِ

 .من أوصاف ال مقام لتعدادها، أو الختزالها كلّها في مفعول واحد

ْمُت لَِحيَاِتي  }وكذا الحال في اآلية الرابعة والعشرين     قدير أي قدمُت شيئاً مما فرطت به لحياتي ، والت{24/الفجر}يَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَدَّ

 .الحقّة، فال خلل أو رّكة في الجملتين الفعليتين اللتين ُحذف منهما المفعول به لألثر الداللي في سياق اآليات

َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا َوَجاء َربَُّك  }ومن الكلمات التي ُحذفت في سورة الفجر تلك التي بمقام الفاعل المضاف في اآلية الثانية والعشرين    

فُحذف الفاعل وأُقيم المضاف إليه مقامه، وأّما عن اسناد المجيء والحركة إلى هللا فقد ( أمٌر ربّكَ ) ، على تقدير المحذوف بــــ{22/الفجر}

حضر بنفسه ظهر  وهو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه ُمثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا" قال الزمخشري

 [35"]بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما ال يظهر بحضور عساكره كلّها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم

 :وردت في سورة الفجر ثالثة أفعال مبنية للمجهول؛ واحٌد منها مضارع، واآلخران ماضيان :ب ــ المبني للمجهول     
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، وفي هذا {إرم ذات العماد}وهو عائد على ( ِمثلها: )نائب فاعله هو( يُخلق)، والفعل {{3/الفجر}ا فِي اْلباَِلِد الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَ  }ـ  1    

وهي قبيلة لِعاد، إذ كانوا عظيمي الجثّة، وشديدي القوة، أّما المسألة ( إرم)عائد على ( ِمثلها)األولى أن الضمير في : العود مسألتان

، وقد حذف الفاعل لإليجاز، أو لعلم بحسب مقام ذكر القصة، ولكن قد يكون حذف الفاعل هللا (ذات العماد)لى فالضمير عائد ع: األخرى

 .وأعلم لقصد نفي الخلق سواء أكان للبالد أم لقوم إرم في الحال واالستقبال؛ ألن الكالم سيق ألجل ذلك

ا  }ــــ 2   ا َدّكً ، وفي هذه اآلية معنًى من التهديد والوعيد (األرض)هو ( ُدكَّتِ )، ونائب الفاعل للفعل {21/الفجر}َكالَّ إَِذا ُدكَّتِ اأْلَْرُض َدّكً

، وعن بناء الفعل [36]الشديد، أي حقاً إذا ُدّكت األرض بأن ُجعلت مثل الدّكة مستوية ال خلل فيها وال تلول، فالدّك هو حطّ المرتفع بالبسط

 [،3"]ع الظاهر واألسلوبية التي يّطرد فيها صرف النظر من الفاعل، في أحداث الساعةيتّسق م:" للمجهول تقول عائشة بنت الشاطئ

ْكَرى  }ــــ   3   نَساُن َوأَنَّى لَهُ الذِّ مجروراً بالباء ( ِجيءَ )، وقد جاء نائب الفاعل للفعل {23/الفجر}َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجهَنََّم يَْوَمئٍِذ يَتََذكَُّر اإْلِ

 [.33]، وعن المعنى اإلجمالي لهذه اآلية التي ابتدأت بالفعل المبني للمجهول على وجه التشخيص والتجسيم والفاعلية(بجنهم)الزائدة وهو 

 البنية الداللية -4

كما يسميه الدكتور محمود السعران، [ 31"]قمة الدراسات اللغوية " علم الداللة أو دراسة المعنى، هو فرع من فروع اللغة وهو     

ره من العلماء؛ إذ عّد بعضهم أن فروع الدرس اللغوي هي خادمة لعلم الداللة، ذلك أن الكشف عن النص وما يحمل من داللة إجمالية وغي

 . أو داللة كل كلمة فيها على حدة  داخل هذه السياق الرصين،  له أثر بالغ األهمية

ويعطي المعنى  –جملة مفيدة -عناها، فنجد يضع الكملة داخل سياق لغوي ولو مررنا بالمعاجم اللغوية التي تعرض لنا داللة الكلمة وم   

 الذي انتجه ذلك الترابط وتلك العالقات بين الكلمات، ويستمر في سرد جمل أخرى متباينة الداللة بالنسبة لتلك الكلمة؛ ليتضح من ذلك أن

ال والمدلول يجمع هذه الدالالت المتباينة الداللة الكلمة الواحدة للكلمة جسد وروح أو معنى آخر باطن وظاهر، أو كما يسميه المحدثون الد

 .     مرجع واحد، ال يكاد مغادرة معنى جامعا من وراء اختالف المرامي

عرف في سورة الفجر، لنت( الداللة المعجمية وداللة السياق)حقلين مهمين من علم الداللة وهما  -بعون هللا –وسنتناول في هذه البنية         

 .على ما جملته السورة المباركة من مفردات وداللتها، مع وجودها داخل سياق اآليات الكريمة تقّربا مما يكشفه النص القرآني
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 :الداللة المعجمية-أ

أو الكلمات يعنى هذا الحقل بدراسة مفردات اللغة من خالل تجميعها في حقول أو مجاالت داللية، إذ تتكون من مجموعة من المعاني        

إذن الكلمات في المعجم ذات أبعاد داللية عدة، تجعلها صالحة للدخول [ .42]المتقاربة التي تنماز بوجود عنصر أو مالمح داللية مشتركة 

، (ضرب)فلو عرضنا جمال تتضمن الفعل [. 41]في أكثر من سياق ومن ثبوت ذلك لها يأتي بالضرورة تعدد معناها واحتماله في اإلفراد 

، وفي الجملة (االيذاء)، فنرى أن المعنى في الجملة األولى يعني (ضرَب فالٌن عن األمرِ )، و(ضربْت األرَض )، و(ضرب زيٌد بكراً )حون

 .وهكذا ما ال نهاية من األمثلة على ذلك(...أعرض عنه) :وفي الثالثة(. الحرث)الثانية يعني 

المباركة، موازنين بين داللتيهما في المعجم وما أدت من معنى داخل سياق  وسنمر على بعض المفردات األكثر حضوراً في السورة  

 :اآلية

 :، في معجم العين وتظهر دالالت عدة  للكلمة، منها((والفجرُ ((وردت هذه الكلمة في اآلية األولى : الفجر_1

 الصبح:والفجر . ضوء الصباح: الفجر

 .المعروف، وما أكثر معروفه : والفجر

 .تفجيرك الماء: والفجر

 [.42.]الموضع الذي ينفجر منه الماء: والمفجر

شقَّ عمود "أن الفجر : للهجرة( 462)وما جاء بالتفاسير عن هذه الكلمة ال يخرج عن داللة اللفظة في المعجم، فيذكر الشيخ الطوسي     

ويزيد على هذا  [.43"]ل المظلم وإقبال النهار المضيءالصبح فجره هللا لعباده يفجره فجرا إذا أظهره في أفق المشرق مبشرا بإدبار اللي

أقسم هللا بفجره المحّرم فمنه تتفجر األلسنة، ويستمر بعرض : "للهجرة ويخصصه لهذه اللفظة أكثر، فيقول( 436)المعنى الشيخ الواحدي 

 –، وال يكاد يخرج المفسرون جميعهم [44".]روايات في تلك األية منها أنّه فجر العشرة األولى من ذي الحجة، أو فجر يوم المنحر

ال تخرج عّما استعملت  -باختالف وجودها في جمل متعددة  -ليتضح أن داللة الكلمة في المعجم [ 45.]عن هذه التفاسير -بحسب الروايات

ذكرها، فبعد أن يستعرض لصاحب تفسير األمثل إشارة لطيفة حري بنا أن ن(. الفجر)فيه، ال سيما أن اآلية األولى لم تتضمن كلمة غير 

لى إوذهب بعضهم . ولكن مفهوم اآلية أوسع من أن تحدد بمصداق من مصاديقها، فهي تضم كلّما ذكر" جميع اآلراء في كلمة الفجر يقول 

ظالم في ( صلى هللا عليه وسلم )وعليه، فبزوغ نور اإلسالم ونور المصطفى ...هو كل نور يشّع وسط ظالم:أوسع مما ذكر حينما قالوا
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الجاهلية هو من مصاديق الفجر، ويكون من مصاديقه كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مّر التأريخ، وحتى انقداح 

 [.46("]فجر)أّول شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة فهو

الشفع المخلوقات من حيث إنها :، وقيل {والشفع والوتر}شفع، وقوله:الّشفع ضم الشيء الى مثله، ويقال للمشفوع : الّشفع والوتر_2

 [،4]هو هللا من حيث إن له الوحدة من كل وجه : والوتر. {ومن كل شيء خلقنا زوجين}مركبات، كما قال 

: الحجاز يفتحون  فيقولونكل فرد وتر، وأهل : وقال األصمعي. الخنساء، وهو الفرد: الزكا، وهو الزوج، والوتر: الّشفع:"قال أبو عبيدة 

أوترُت فالنا، أوتر : وتر في الفرد، ويكسرون في الّذحل، ومن تحتهم من قيس، وتميم يسوونها في الكسر، ويقال في الوتر الذي هو الفرد

 [ .43("]إذا استجمرت فأوتر: (ومنه الحديث الذي يقول. إيتاراً، أي جعلته وترا

اضطرب المفسرون في تفسير الشفع والوتر، وأكثروا فيه، ونحن نرى ما هو "الرازي عنها، فيقول وفي تفسير هذه اآلية يعبر الفخر    

أنّا لّشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وإنما أقسم هللا بهما لشرفهما، أما يوم عرفة فهو يدور عليه أمر الحج كما في حديث ( أحدهما)أقرب 

 [.41"]ر، فلما اختص هذان اليومان بالفضائل ال جرم أقسم هللا بهماحج عرفة،وأما يوم النحر هو يوم الحج األكب

 (:صبّ )_ 3

. من ذلك صببت الماء أصبه صبّا. الصاد والباء أصل وحاد، وهو إراقة الشيء، وإليه ترجع فروع الباب كله( :"315)قال ابن فارس     

أنّه كان صلى هللا ))شيء منصب في انحداره، وفي الحديث ويحمل على ذلك فيقال لما انحدر من األرض صبب، وجمعه أصباب، كأنه 

 [.52"]عليه  وآله وسلم  إذا مشى فكأنما يمشي في صبب

 (:َسْوط)_4

خلطت بعضه ببعض، وسوط فالن أمره :يقال ُسطت الشيء. السن والواو والطاء أصل يدل على مخالطة الشيء الشيء:"قال ابن فارس   

، أي نصيباً من {فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ َعَذابٍ }: قال جل ثناؤه. م في تسمية النصيب سوطا فهو من هذاوأما قوله...تسويطا، إذا خلطه

هذا تشبيها بما يكون في الدنيا من العذاب بالسوط، وقيل إشارة الى ما خلط لهم من أنواع : "وقال الراغب عن هذه اآلية[. 51"]العذاب

أنهما استعملتا استعارة لحال {..فصب عليهم}:الواردتين في اآلية الثالثة عشرة ( صب وسوط)اللفظتين  ، يتضح من هاتين[52"]العذاب

إنزال العذاب وانحداره الذي جاء بهيئة السوط، والسوط يدل تارة على النصيب من العذاب، وتارة على المخالطة بين العذاب والمعّذب، 

 .من الجلدكأنما العذاب خالط جلودهم فال يميز اللحم 
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أي أنزل سبحانه إنزاالً شديداً على كل طائفة من أولئك الطوائف عقيب (:"فصب عليهم ربك)ويقول صاحب تفسير روح المعاني عن      

والعذاب بمعنى المعذب به والمراد بذلك ( من)على أّن اإلضافة بمعنى . أي سوطا من عذاب(: سوط عذاب. )ما فعلت من الطغيان والفساد

وقريب [. 53"]بكل منهم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة، والسوط في األصل مصدر ساط يسوط إذا خلط ما حلّ 

 [ .54.]هذا المعنى أّن المعنى أّن المعذب يتواتر عليهم العذاب تواتر السوط على المضروب أو استعير لعذاب الدنيا

 :الداللة السياقية -ب 

[. 55.]تؤكد هذه النظرية على أهمية الوقوق على السياقات المختلفة التي ترد فيه الكلمة من أجل الوقوف على معناها وقوفاً صحيحا ً     

وتشمل هذه العناصر التكوين الثقافي للمشاركين في الحدث . ويتكون سياق الحال من مجموعة العناصر المكونة للحدث الكالمي

 [56.]ة المحيطة به واألثر الذي يتركه على المشاركين بهوالظروف االجتماعي

ويرى صاحب هذه النظرية أن الوصول إلى معنى أي نص لغوي يستلزم تحليله على المستويات اللغوية المختلفة، ثم بيان هذا النص    

 [ .،5.]اللغوي ومقامه، ثم بيان اآلثر الذي يتركه على من يسمعه

الراجحي، بأن ما يشير إلى .في فهم دالالت األلفاظ، كما يشير إلى ذلك د( سياق الحال)قدماء إلى أهمية المقام وقد تنبه علماء العرب ال  

 [ 53.]فكرة السياق الحال من هذه اإلشارات ما أفرده المفسرون في معرفة أسباب النزول

 :داللة التعريف والتنكير_1

وجاءت في (. وليال عشر) في السورة مرتين، جاءت في اآلية الثانية منكرة مجموعة بصيغة منتهى الجموع ( الليل)وردت كلمة       

، وفي كال اآليتين قسم، جاء التنكير في األولى لليال معينة أقسم بها هللا (والليل إذا يسر)اآلية الرابعة معرفة بال التعريف، أوبأل الجنس 

لعظمتهما وفضلها ومكانتها عنده سواء أكانت مخلوقة حال األولى أم لم تخلق بعد، وما تشعب من اآلراء في بيان اآليات عند  تعالى؛

ولرصف األحداث والمواقف على مدى األيام ومن ثم رصدها ال على سبيل الحصر وإنما . المفسرين إال داللة على أن التنكير للتعظيم هنا

، كما أن سياق القسم كلها جاءت معرفة، وهذا ال يعني أنها مكشوفة محددة واضحة، وتفسيرها يأتي بمقتضى معرفة عظمة المقسم به

 .{هل في ذلك قسم لذي حجر}الروايات، وليس اإلبهام فيها من فضل أو تحد، بل على ما ذكره هللا تعالى في ختام اآليات األولى

الحال أنه ورد الكالم عن مسير الليل بوقته،ال عن الليل، فما أدق هذا التعبير وأجمله؟ فقد فهنا من سياق { والليل إذا يسر}أما المعرفة في 

بأن الليل موجود حسي له حّس وحركة وهو يخطو في ظلمته وصوال لنور النهار، نعم قسما : "نسب السير إلى الليل وكأن الوصف يقول
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والذي عليه أكثر المفسرين أنّه ليس المراد [ . 51" .]الخوف والرعب في اإلنسان بالظالم المتحرك السائر نحو النور،ال الثابت الذي يثير 

 [.62]منه ليلة مخصوصة بل العموم

 :العدول عن داللة لفظة دون أخرى -2

أصلح  من أسباب العدول عن لفظة دون أخرى هو التفريق بين لفظة تحمل معنى أوسع وأشمل من قرينتها، أو أّن للفظة ما استعماال      

 (من غيرها في سياق جملة معينة، وهذا غالبا ما يتجلى في الترادف، وقد جاءت أفعال في وصف أحول صنف من الناس، يخاطبهم هللا بـ

إذ وصف هللا تعالى به فهو اسم إلحسانه وانعامه المتظاهر، : "، والكرم((كال بل ال تكرمون اليتيم: ))في اآلية السابعة عشرة( تُْكِرُمون):

هو :، وإذا وصف به اإلنسان فهو اسم لألخالق واألفعال المحدودة التي تظهر منه، وال يقال42:النمل{ إّن ربي غني كريم} :حو قولهن

لذلك كان التعبير أدق من غيره على أنّه ليس المراد من إكرام اليتيم هي المساعدة المالية، أو االكتفاء بعدم [. 61"]كريم حتى يظهر منه

 .لكان المعنى ضيقا غير شامل( بل ال تعينون، أو بل ال تساعدون، أو بل ال ترفقون)أمواله بسوء، فلو كان التعبير بكلمة  التقرب إلى

مثل فاعلته، ( تحاضون )، يقال حضضته وحثثته و{وال تحاضون على طعام المسكين}: في اآلية الثامنة عشرة( تُخاُضون)ورد الفعل    

ولو استعمل الفعل تحافظون لما أدى من داللة معنوية، وآخرى [. 62]بين اثنين أو أكثر، بمعنى ال تحافظون وفعلته، إال أن المفاعلة 

: ، في اآلية التاسعة عشرة(وتَاُكلون، وتَحبُّون)وكذا الحال في مجيء الفعلين (. كال: )نفسية تستشف من سياق اآليات الوافعة بعد الردع بـ

: ، وكال زاد من اتساع المعنى أّن الجملتين  تضمنتا مفعولين مطلقين..((وتحبون المال : ))ألية العشرينوفي ا...(( وتأكلون التراث ))

، وكثر ما تكون جملة (تأكلون)كما أن هناك استعارة في جملة (. لّما، وجّما)وكال من المفعولين قد وصفا بـ ( تأكلون أكال، وتحبون حبا )

 .االستعارة أبلغ من جملة صريحة 
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 :الخاتمة

ـــ لكل نص بنيته الخاصة به، التي تعد هويته التي ينماز بها عن بقية النصوص، التي تفتح قناة التواصل بين النص والمتلقي للوقوف 1

 .على قصدية النص

الذي له دور فونيمي وآخر ـ ساهمت البنية الصوتية في إظهار دالالت النص جلياً ماثالً أمام القارئ من خالل الفاصلة والنبر والتنغيم 2

 .نفسي

در لتلك الكلمة، لتكون البنية الصرفية، وما فيها من تضعيف ومعنًى بكل 3 ما ــ كما قامت الصيغ واألوزان بدوٍر يتناسق والمعنى الذي قُدِّ

 .يرميه القصد للكلمة المفردة 

شكلة في تلك الجملة العربية، وما كان فيها من ذكر وحذف وبناء ــ لعبت البنية التركيبة دوراً في التأليف بين الصورة الذهنية المت 4  

 .للمجهول

 .وقد تظافرت كل من البنيتين التركيبية والداللية لتستجلي جمالية تماسك النص وترتقي بالقصدية إلى مراتبها العليا -5
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 قائمة المصادر والمراجع

، تقديم وتحقيق وتعليق (ه355. )مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور . البقاعي برهان الدين أبي الحسن ابراهيم : ينظر [ 1]

 .1/164 ،113، 1عبد السميع محمد أحمد حسنين ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط. واخراج، د
[2]

 .،113عالم المعرفة ، الكويت ، يناير : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة .نايف خرما  : ينظر  

: 1135    1لبنان ط –،عالم الكتب ،بيروت ( ه3،2)إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، أبو عبدهللا الحسين بن أحمد ابن بابويه -6

132. 

 .1134،   1تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر ، ط. الشيخ محمد طاهر ابن عاشور : ينظر [ 3]

 ،5 ،،6. 

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، : االداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم .محمد قطب عيد العال [ 3]

 .2:،2221،   11العدد

 .63.: 1مكتبة نهضة مصر ،   مصرط: األصوات اللغوية.إبراهيم أنيس  : ينظر [ 4]

بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان، جامعة اإلمام محمد بن سعود  نورة: تح: التفسير البسيط . أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي [ 5]

 .411. ه1432اإلسالمية ، المملكة العربية السعودية 

رمضان عبد التواب، . رجب عثمان محمد مراجعة د. د: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تخ( . هــــ45،ت )أبو حيان االندلسي [ 6]

 .13،.: 1113،  1مكتبة الخانجي ، القاهرة  ط

 .51: األصوات اللغوية : ينظر [ ،]

 ،124،125:/ 1محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية؛ ط:تح . الخصائص(. هـ312ت )أبو الفتح عثمان بن جني: ينظر[ 3]

 .216/ 12. م2226، 1، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المرتضى ، بيروت، ط(هـ543)أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي [ 1]

    1لبنان ط –،إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، عالم الكتب ،بيروت ( هـ3،2)أبو عبدهللا الحسين بن أحمد ابن بابويه  [ 12]

 .32؛ 1135

 .13:األصوات اللغوية [ 11]
[12 ]

 .16،  1112القاهرة –تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة؛ مصر : ينظر

، الكشف والبيان في تفسير القرآن ؛تح الشيخ سيد كسروي حسن ( هـ ،42ت )احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي أبو اسحاق : ينظر [13]

تبيان في تفسير ( هـ462) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي:  ، وينظر444/ 6: م2224 1لبنان ط –بيروت / دار الكتب العلمية : 

 .12/341: 1لبنان   ط –احياء التراث العربي بيروت أحمد حبيب قصير العاملي، دار : القرآن، التح

 .666. م2226،   1الكويت ، ط–،  تفسير القرآن الكريم ؛شركة مكتبة األلفين ، القادسية ( هـ1242)السيد عبدهللا شبّر: ينظر  [14]

 .2،1/ 12: تفسير مجمع البيان: ينظر [ 15]

 .112،  1لبنان،ط-بيروت: العربي ؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ [ 16]

 .146: مناهج البحث في اللغة : يُنظر[ ،1]

سهل ليلى ، التنغيم وأثره في تغيير المعنى وداللة السياق ؛ مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد : ينظر [13]

 .،. 2212ر ، العدد السابع ، آذار الجزائ –خضير ، بسكرة 

 .133/ 2: ،،11  5عائشة بنت الشاطئ ، التفسير البياني، دار المعارف ، القاهرة ،ط: ينظر[11]

 .5،: إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم : ينظر[ 22]

ايران –محمد محي الدين ، دار الغدير ، قم  :، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تح(هـ61،)بهاء الدين عبدهللا بن عقيل : يُنظر  [21]

 .231/ 4.هـ1423،  4ط

 .12/2،1: مجمع البيان [ 22]

 .315طهران ،: ؛ مفردات الفاظ القران الكريم(هـ311)ابو القاسم الحسين بن محمد  الراغب االصفهاني : ينظر [ 23]

 .،1: م،222االردن ،  –للنشر والتوزيع عمان  فاضل السامرائي ، معاني األبنية في العربية؛ دار عمان: ينظر [ 24]

 .2،1/ 12: مجمع البيان : ينظر [ 25]

 .،13/ 2: التفسير البياني [ 26]

 .24.: مجلة كلية اإلمام االعظم: هدى هشام ،سورة التكوير دراسة لغوية أسلوبية : ينظر  [،2]

 .225:،222  1والطباعة ، القاهرة ، ط اجتهادات لغوية، عالم الكتب للنشر والتوزيع تمام حسان ،.د [23]

، 3عبدالسالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط: الكتاب ، تح ( هـ132)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  [21]

1133.4 /134،135. 

 .12/342:الطوسي : تفسير التبيان : ينظر [32]

 .1. مصورات مكتبة الصدوقفاضل السامرائي، التعبير القرآني؛ : ينظر[ 31]
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. د: ، تح( هـ111)، تفسير الجاللين ، العالمة جالل الدين عبدالرحمن السيوطي (هـ364)جالل الدين محمد بن أحمد المحلي : ينظر [32]

 .512. ،،11،   1شعبان محمد اسماعيل ، شركة الشمرلي للطباعة والنشر ، ط

،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر،  لبنان ( هـ624) ء الدين عمر محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضيا[ 33]

 .1،1/ 31. : م1131    1بيروت ط–

 .،12/1: تفسير التبيان[ 34]

دار خليل مأمون شيحا ، : ، تفسير الكشاف، تخريج وتعليق(هـ533)بو القاسم جار هللا محمد بن عمرو الزمخشري الخوارزمي أ[ 35]

 .1222: م2221  3لبنان  ط –المعرفة  بيروت 

 .343/ 12: التبيان[ 36]

 .،15/ 2: التفسير البياني [،3]

 .33: إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم : ينظر [ 33]

 .261علم اللغة ،: ينظر [ 31]

اري للمفضليات؛ دار المعرفة الجامعية ،مصر عبدالكريم محمد حسن جبل ، في علم الداللة دراسة تطبيقية في شرح االنب: ينظر[ 42]

 .23, ،111، 1ط

 155: 1113، 2مصر ط -خليل حلمي ، الكلمة دراسة لغوية معجمية؛ دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية: ينظر[ 41]

 .6/111.السامرائي مهدي المخزومي، ابراهيم : ، معجم العين ؛تح (هـ1،5)أبو عبد الرحمن الخليل ابن احمد الفراهيدي [ 42]

 .12/341تفسير التبيان ،[ 43]

 .،23/43التفسير البسيط ، [ 44]

 .31/162تفسير الرازي ، [  45]

 .1،2/ 22الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، تفسير األمثل ، [ 46]

 .،45مفردات الفاظ القرآن ،[ ،4]

 .413/ 23التفسير البسيط ، [ 43]

 .31/163التفسير الكبير ، [ 41]

لبنان –، معجم مقاييس اللغة ؛تح، عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ، بيروت (هـ315)أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا [ 52]

 .3/432، 1ط

 .3/115ن ، .م[ 51]

 .432مفردات ألفاظ القرآن ، [ 52]

إدارة :اني ؛ النشر والتصحيح والتعليق ، تفسير روح المع(هـ12،2)أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود االلوسي البغدادي [ 53]

 .32/124، 1لبنان ،ط–الطباعة المنيرية ؛دار احياء التراث العربي ، بيروت 

 .666تفسير شبر، : ينظر [ 54]

 .22في علم الداللة ،[ 55]

 .311علم اللغة، [ 56]

 .312ن ،.م[ ،5]

 .23في علم الداللة، [ 53]

 .22/1،5تفسير االمثل، : ينظر [51]

 .31/165التفسير الكبير، : ينظر [ 62]

 .،2،مفردات الفاظ القرآن الكريم، [ 61]

 .12/346تفسير التبيان، : ينظر [ 62]
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the role of the family plays in e- learning framework, discuss the most 

prominent challenges the family faces during the process of enabling its children to effectively access e- 

learning, and to provide some solutions in light of schools’ closure due to the Corona pandemic 

(COVID19). The study applied the descriptive approach, and the study sample consisted of (45) parents 

in the Sultanate of Oman, who were randomly selected. In order to achieve the aim of the study, the 

researchers used a parent interview card. The study revealed that there is a variety of roles parents and 

families play in this type of learning, including: Providing the necessities of e- learning and distance 

learning, such as devices and internet service, creating the suitable environment for learning, following 

up their kids’ homework, continuous follow-up and understanding challenges, creating solutions, and 

Resolving technical problems and issues that may arise.It’s worth mentioning here that the family faces 

several challenges in applying e- learning at home. These challenges include the poor condition of 

Internet network and the financial demands such as: providing devices for more than one student in the 

family. Parents also struggle to provide a place that is specially prepared for each student. Besides, the 

lack of time as parents are busy with other responsibilities and the difficulty of following up more than 

one student in the family. 

The study members provided a number of suggestions to overcome the challenges facing the family in 

applying e-learning at home. These suggestions include the following: downloading the explained 

lessons in students’ devices, training parents and students on how to use the educational platforms and 

implementing a cooperation between the Ministry of Education and the community institutions to 

support families in providing the necessities of e-learning. Based on the results found, the study highly 

recommended educating parents and raising their awareness about their roles in the e- learning 

framework. The study also suggested providing training workshops for parents and students on how to 

use the educational platforms. In addition to the importance of enhancing the network infrastructure to 

facilitate access to the Internet. 

Keywords: family, e-learning, challenges, solutions. 
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 ملخصال

هدفت الدراسة إلى اكتشاف دور األسرة في نظام التعليم اإللكتروني، والوقوف علىى ببىرز التيىديال التىي هوا ففىا فىي عمليىة همكىي  

(. COVID19)واقتراح بعض اليلىو؛  وللىف فىي غىق الىد المىدارس بئىبب  ائيىة كورونىا  ،م  نظام التعليم اإللكتروني بفاعليةببنائفا 

. ولىي بمىىر فىي سىىلطنة عمىان هىىم اطتيىارهم بطري ىىة عشىىوائية( 54)وقىد اسىىتتدمت الدراسىة المىىنفف الوتىفي، وهكونىىت عينىة الدراسىىة مىى  

هنّوع األدوار التي ي وم بفا ولي األمر فىي هى ا النىوع إلى  وهوّتلت الدراسة ابلة بولياء األمور، ولتي يد هدف الدراسة استتدمت بطاقة م

وهفيئىة البيئىة . هىوفير مئىتلامال التعلىيم اإللكترونىي والتعلىيم عى  بعىد، كتىوفير األ فىاة ووطدمىة اإلنترنىت: مى  هى ا األدوارم  التعلم، و

ومى   .، والمتابعة المئتمرة وهففم التيديال ووضع اليلو؛، وعىج  المشىاكق الت نيىة التىي قىد هطىربالمناسبة للتعلم، ومتابعة هنفي  الوا بال

ضىع  البنيىة التيتيىة للشىبكة العنكبوهيىة، وهيىديال ماديىة : التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعلىيم اإللكترونىي فىي المنىا؛ مىا يى هي

سرة، وهوفير مكان مفي  طاص لكق طالب، وعىدم هىوافر الوقىت لىدي ولىي األمىر وانشى اله كصعوبة هوفير األ فاة ألكثر م  طالب في األ

ومى  الم تراىال التىي قىدمفا بفىراد الدراسىة للت لىب علىى التيىديال التىي  .بمئؤليال بطري، وتعوبة متابعىة بكثىر مى  طالىب فىي األسىرة

هتىىاي  حىىرح الىىدروس فىىي ب فىىاة هتىىاي ، وهىىدريب بوليىىاء األمىىور :  هوا ىىه األسىىرة فىىي هطبيىىد التعلىىيم اإللكترونىىي فىىي المنىىا؛ مىىا يىى هي

ومؤسئال المجتمع في دعم األسىر لتىوفير مئىتلامال  على كيفية التعامق مع المنصال التعليمية، وهعاون وزارة التربية والتعليم والطجب

ه ىىديم ور بىى دوارهم فىىي الىىتعلم اإللكترونىىي، هوعيىىة بوليىىاء األمىىو بضىىرورة بوتىىت الدراسىىة النتىىائفوفىىي ضىىوء  .هطبيىىد الىىتعلم اإللكترونىىي

بنية التيتية والشبكال لتئفيق الوتىو؛ ، وضرورة هطوير الالورش التدريبية ألولياء األمور والطلبة لكيفية التعامق مع المنصال التعليمية

 . لإلنترنت

 .لتعليم اإللكتروني، هيديال، الو؛األسرة، ا: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

ر على األعمىا؛ والشىركال، وعطىق ر انتشار  ائية كورونا ه ثيرا كبيرا وسريعا في اليياة اليومية بكق مظاهرها وبنشطتفا، ف د بثّ بثّ 

التجارة واالنت ا؛ او؛ العالم، وبدبل الدو؛ في مياولىة هىدارو واسىتيعاب انتشىار هى ا الوبىاء عاملىة بمىا بوتىت بىه منظمىة الصىية اركة 

العالمية في التعامق مىع فيىروس كورونىا، والى ت اعتمىد بشىكق بساسىي هطبيىد اليجىر المنالىي والتباعىد اال تمىاعي المفىرو  كى  راءال 

 . ا الجائيةااترازية لليد م  انتشار ه

إلى هعطيق الطىجب عى  ممارسىة العمليىة    مما بديفي  ميع بنياء العالم النظام التعليميوقد هرهب على هطبيد ه ا اإل راءال ه ثر 

هيىو؛ دون هى طر الطىجب  ببىدائقة يىعلى الدو؛ بن هدير بزمة هوقى  العمليىة التعليم وكان لااماتعليمية، وإاجق عدد كبير م  المدارس، ال

 . بدائقهطبيد هلف ال م  طج؛ وهي يد بهدافه   الجدو؛ الامني لتلف العملية، بق وهضم   ودة التعليمع

 :تعامل النظم التعليمية مع أزمة كورونا

ضطراب ال ت سوف يتعر  له الطجب ء إلى التعليم ع  بعد لليد م  اإلمنظمة اليونئكو الدو؛ المتضررة ضرورة اللجونصيت 

اليد م ع  بعد واللجوء ألسلوب التعلم عبر اإلنترنت سيئاعد في يالتعليمية ككق، وبحارل عبر موقعفا اإللكتروني إلى بن التعلوالعملية 

نصيت المنظمة  ميع م  يفتم بالعملية التعليمية و .لتدمال األساسية في مجا؛ التعليمانتشار فيروس کورونا، وه مي  استمرار ام  

طرات و .التعلم ع  طريد هوفير مواد إضافية لل راءة والتعليم للطجب ئفيقوهوه ديم الدعم النفئي لفم،  ب،مع الطج التواتقضرورة 

وسائق لمئاعدة المؤسئال والدو؛ التي هراب في العمق بنظام التعليم ع  بعد، وللف م  طج؛ هوفير نمال  مجموعة م  الاليونئكو 

هصاالل مع الطجب، والتطبي ال التي هوفر مواد لل راءة وهعلم الل ة للطجب، والمواقع التي ال التي يمك  م  طجلفا إ راء اإلللتطبي 

 [. 1] على فيديوهال هعليمية م  طجلفا م ع  بعد، باإلضافة إلى المواقع التي يمك  للطجب اليصو؛يهوفر طدمال التعل

بدي انتشار التعليم ع  قد و. هعليد الدراسةل لد المدارس ولج ل النظم التعليمية في متتل  دو؛ العالم إلى التعليم ع  بعد كبديق وقد 

وبكدل . بعد م  طج؛ التعلم اإللكتروني إلى هعليم وهعلم الطجب وهم في بيوهفم وبي  بسرهم، فاألسرة حريكة في هعليم وهعلم ببنائفا

فا، وضرورة هوعيتفم، واا تفم إلى الت قلم مع كق ما هو  ديد وال يام باألدوار ئدور األسرة في متابعة هعلم ببنا بهميةالجائية على 

ألنفا   م ع  بعد وبتبيت العمود الف رت لهيالجديدة التي فرضتفا طبيعة المرالة، فمئئولية األسرة باهت مضاعفة في غق هطبيد التعل

م ع  بعد مرهون بمدي  دية يالتعل نظام م ع  بعد، فنجاحيالب في بثناء هل يه الدروس عبر منصال التعلهمثق  فة اإلحراف على الط

بولياء األمور في التعامق مع ه ا اليالة الطارئة، والئعي إلنجاافا، م  طج؛ اليرص على هنفي  كافة التعليمال، وارس قيمة التعلم في 

 [1] .لتاام بالدراسةإلانفوس المتعلمي  وضرورة هوعيتفم ب همية 
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 : األسرة ودورها في تمكين التعليم اإللكتروني

نظىام هعليمىىي ونىىي رالتعلىيم اإللكت، ويعىىد فىي مجىىا؛ التعلىيم لتوغيففىاهطىور هكنولو يىىا االهصىاالل والمعلومىىال إمكانىال واسىىعة  بهىاح

مئىت ق، كمىا التعلم بشىكق  الياسوبم  طج؛ ب فاة المتتلفة، ايث يتمك  الطجب بنشطة التعلم  لتفعيقيئتتدم الوسائط اإللكترونية ك داة 

 لىم هعىد نظىام التعلىيم عى  بعىد فىي الطىجبهعلىيم إن عمليىة . يمك  للطجب الوتو؛ إلى متتل  المواد التعليمية والمعلومال على اإلنترنت

 هتعلىدال ومع هفشي  ائيىة كورونىا فى ن مئىؤولية التعلىيم  .في المنا؛ ئفمببناهو يه هعلم و متابعة يتعي  على اآلباء ايثمفمة المعلم ف ط، 

على اآلباء ال يام بدور نشط في   ايث يتو ب الوالدي  ومئاندة بق يشمق بيًضا بشكق اير رسمي دعم ،المؤسئال التعليمية الرسميةبف ط 

بدوال  بيًضىا هىوفيركىالي  المطلوبىة مى  األبنىاء، كمىا يجىب  ، مى  ايىث معرفىة الىدروس، والوا بىال بوالتالمنىا؛ مى  ببنىائفم عملية هعليم

 اآلبىاء، وه ا مما يو ب على للدراسة في المنا؛ كق يوم األبناءالوقت لتو يه  ، إضافة إلى هنظيمببنائفمووسائق التكنولو يا اليديثة لتعليم 

 التي قىد هىوا فم فىي نظىام التعلىيم عى  بعىد، وكىيتيديال اليتمكنوا م  هوقع  كيهطرب التي  المئتجدال والت يرالمنفتيي  على  بن يكونوا

 [ 2. ]بطري ة مناسبة سواء بشكق رسمي بو اير رسمي ومواتلة هعليمفمبنفئفم  هكيي م   األبناءيتمك  

 ,Balsamo, 2020; Piller, 2016, Smith, Burdette, Cheatham & Harvey)وهؤكىد بعىض الدراسىال كدراسىة 

بن مشاركة اآلباء ببنائفم في عملية التعلم فىي المنىا؛ هىؤدت دورا رئيئىيا فىي هنميىة طبىرال المىتعلم المعرفيىة، ويئىفم فىي هي يىد ( 2016

معينىة ف نىه مى  المىر   بن يكىون ألبنىائفم ( رقميىة)النجاح األكاديمي، كما بحارل نتىائف هى ا الدراسىال إلىى بن قبىو؛ اآلبىاء ألداة هعليميىة 

هجاهفا  إل همثق مشاركة اآلباء آلية داعمة للطجب وللمعلمي  على اد سواء م  ب ق ضمان  ودة ال يمة الرقمية للتعليم فىي موق  مماثق ا

لىدي ببنىائفم  ايىث  التعلىيم اإللكترونىيبوليىاء األمىور يتيملىون مئىؤولية بساسىية فىي نجىاح وقياسا على ما سبد  فى ن . بيئة التعليم ع  بعد

 را  ديدا، وهو دور المعلم، وه ا الدور الجديد يو ب زيادة التفاعق والعمق المشترو بي  المدرسة وولىي بمىر الطالىبيتولى ولي األمر دو

[3] ،[4] ،[5] . 

 ,Bhamani)وفي دراسة استشكافية ع  التجارب المنالية لآلباء في هعليم األطفا؛ في غق انتشىار  ائيىة كورونىا ب راهىا كىق مى  

Makhdoom, Bharuchi, Ali, Kaleem, & Ahmed, 2020) فىر  ،بحىار البىااثون إلىى بن اإلاىجق المفىا د للمىدارس 

ايىث يتعىي    روهينًا تارًما لآلباء ال ي  يعملىون مى  المنىا؛ ويتيملىون فىي الوقىت نفئىه مئىؤولية اسىتمرار عمليىة هعلىم بطفىالفم بئجسىة

وقىد كشىفت نتىائف هى ا الدراسىة عى  مجموعىة مى  العوامىق التىي بثىرل . COVID-19 انتشار وبىاء في بوقال عليفم ضمان هعليم بطفالفم
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الت ثير على الروهي  اليومي لألسىرة، وتىعوبة التيىو؛ إلىى نظىام التعلىيم عبىر االنترنىت، : على دور األسرة همثلت في ثجثة مياور، وهي

 [.6]وه ثير الدراسة م  المنا؛ على التنشئة اال تماعية للطفق 

ألن نظىام بنىه يجىب علىى اآلبىاء ضىمان الوقىت الىجزم لمتابعىة هعلىيم األبنىاء،  (Situmorang & Purba, 2020)ويبىي  كىق مى  

هيىت إحىراف الوالىدي  وطاتىة بالنئىبة لألطفىا؛ دون الئى  ال ىانوني بن يكىون  يتطلىب( الفواه  ال كية/ الياسوب) الت انةالتعلم باستتدام 

ممارسىة األلعىاب عبىر اإلنترنىت، بو فىت  اإلنش ا؛ بعلى الدراسة بجدية، بو  قدرهفمعدم بو نظرا لصعوبة هيكمفم في التطبي ال المتتلفة، 

هى ا المىتعلم، ويجىابي علىى نمىو اإل بثىرالىه  والتطبي ال الداعمة للتعليم ع  بعد للتكنولو ياستتدام اليكيم اإل، ايث إن مواقع ال هدعم التعلم

التىي م عبر اإلنترنىت لىيم مثاليًىا والنتىائف يألن نظام التعل ببنائفم في دراستفم الوقت لضمان متابعة  هوفير ضرورة التيدت يدفع اآلباء إلى

 ىدولتفا التىي يىتم دروس الىمئاعدة بطفىالفم علىى متابعىة  يجب على اآلباء   وم  هناالدراسة في المدرسة و فًا لو ه كنتائفليئت  يي  فا

واليصو؛ هطبيد األنشطة التعليمية بنجاح، يتمكنوا م   كيبفا المعلم،  فمعلى بداء المفام التي كلفوالت كد م  بن بطفالفم قادرون  ،كق يوم

 [.  2]بما يي د اإلنجاز األكاديمي عالي المئتوي  على بفضق الدر ال

فىي نظىام متابعىة هىدريم  ويمك  ال و؛ ب ن الت ييرال المفا ئة التي بو دهفا الجائية في نظام التعليم فرضت على اآلباء بيضا الت ييىر

ببنىائفم المئؤولية الكاملىة عى  هعلىيم في غق التعليم اإللكتروني اآلباء  وسيتيمق ،ببنائفم  ايث يؤدت اآلباء دورا  ديدا وهو دور المعلمي 

بن هكىون و، التكنولو يىا يجب على اآلباء إه ىان، الئبب وب فاة التكنولو يا، ولف ا وسائطعبر هوزيعفا  يتمطج؛ المواد التعليمية التي  م 

 . على هو يه ببنائفم التو يه المناسب نيو هي يد نتائف التعلم ال درةلديفم 

 : التحديات التي تواجه األسرة في تمكين التعليم اإللكتروني

التىي هيىد الدراسىال بكىدل و ىود مجموعىة مى  العوائىد بعض ، ف ن نتائف منافع هربويةم   اإللكترونيما يي  ه التعليم معلى الرام 

ف ن للىف آلباء ال ي  لم يعتادوا على استتدام التكنولو يا، فا .بنجاح على المشاركة في هجربة التعليم عبر اإلنترنت ألبنائفم ة األسرةقدر م 

هوفر الوسائط وموارد التعلم ميدود لل اية، إلىى  انىب بنفىم  في المنا؛، كما بن ببنائفمهعليم في متابعة بالنئبة لفم كبيرا ع بة وهيديًا يمثّق 

بو ىد تىعوبة فىي  التعلم م  المنىا؛ هجربة مع، وواألمفال ال ي  لديفم بكثر م  طفقك لف ف ن اآلباء . ليئوا طبراء في استتدام اإلنترنت

 ، بوالكافيىة األ فىاة ة في المنىا؛، بو قىد ال هملىفمتصصة للدراسمرافد متابعة دراسة  ميع األبناء، إضافة إلى بن بعض األسر ال هملف 

وطاتة األسر م  لوت الىدطق المىنتفض، وكىق هى ا الجوانىب هشىكق هيىديا كبيىرا فىي قضىية همكىي  التعلىيم  اإلنترنت ال هتوفر لديفا حبكة

ه رير بعدا المجلم العلمي للبيوث والدراسال االقتصادية واال تماعية فىي المملكىة  وفي[. 2]اإللكتروني ونجااه لدي األبناء في المنا؛ 

ميىددة وواضىىية سىىتراهيجيال ا اىو؛ إيجىادتىىانعي الئياسىال، وقىادة المىىدارس، بىيّ  و ىىود مجموعىة مى  التيىىديال التىي هوا ىه المتيىدة 
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عىىدد مىى   الضىىوء علىىى الت ريىىروقىىد بل ىىى هىى ا م  رهوبسىى األبنىىاءعلىىى  COVID-19 بئىىبب بزمىىة كورونىىاللتتفيىى  مىى  اآلثىىار الضىىارة 

 [7. ]ببنائفم لتدريم هوفير مئااة هادئة متصصةمتتلفة، و ب ساليب ببنائفم دعم هعلم على قدرة اآلباءمدي : التيديال، منفا

يتىولى : مجموعة م  التيديال التي هوا ه بولياء األمور في التعليم اإللكتروني، منفا مىا يى هي (Callaway, 2020) وقد لكر كالوت

 التعليميىة العثىور علىى المىواردمعلمي  في وقت هئليم األعما؛ والمفىام، وتىعوبة  اآلباء مئئولية هعليم األبناء بصورة كاملة، وعدم و ود

التوفيىد بىي  متطلبىال المدرسىة  ، وتىعوبةدرسىة االفتراضىية والمىنفف الدراسىيلبال المزنة بي  متطاألطفا؛، وتعوبة المواالتي هناسب 

واإللتاام بالعمق م  داطق المنا؛، وتعوبة اليفاغ على الدافعية ال اهية لألطفا؛، وعدم و ود الوقت الكافي للعمىق ومئىاعدة األطفىا؛ فىي 

 [8. ]الوقت لاهه

 بوليىاءبن العىائد الكبيىر الى ت وا ىه ف ىد هبىي  ( Smith,  Burdette, Cheatham & Harvey, 2016)ووف ىا لنتىائف دراسىة 

علىىى هفعيىىق هتطلىىب هىدريبًا  هجربىىة التعلىيم اإللكترونىىي فىي المنىىا؛، التىي لضىىمان نجىاحالجزمىة  المفىىارالاألمىور هىىو هىوفر مجموعىىة مى  

، كما بن بعض بولياء األمور و دوا تعوبة في  دولىة وقىتفم الامنىي  ايىث ارهبطىت في هدريم ببنائفم األ فاة والمواد الرقمية الجديدة

 -مىى   ىىانبفم-المفىىام والتىىي كانىىت  ىىاءا مىى  مفىىام المعلىىم فىىي نظىىام التعلىىيم المباحىىر، وهىى ا يعنىىي التاامىىال بوليىىاء األمىىور بمجموعىىة مىى  

 [. 5]هتصيص وقتا بكبر ع  المعتاد لمتابعة هعليم األبناء 

ا عدد م  الدراسال التي بعطت اهتماما لدور األسرة في التعلم ع  بعد في غق  ائيىة كورونىا، والكشى  عى  التيىديال وهو د بيض

هجئىىير (: COVID-19)التعلىىيم فىىي زمى  كورونىىا "التىىي هيمىىق عنىوان ( 0202)دراسىىة التميئىي : التىي هوا ففىىا، ومىى  هى ا الدراسىىال

ق الظروف والوقائع المئتجدة في العالم بعد غفور  ائية كورونا، وما نتف عنفا في النظىام إلى هيلي وهدفت ."الفجوة بي  البيت والمدرسة

التيديال التي هوا ه الدور التعليمي للبيت العربي، والفرص التي يمك  استثمارها، ومتطلبال : التعليمي، وركال على ثجثة  وانب، هي

للبيانىال واألدبيىىال  يواهبعىت الدراسىىة المىنفف الوتىفي التيليلىى. فىي زمىى  كورونىا هي يىد الشىراكة التعليميىىة الفاعلىة بىي  المدرسىىة والبيىت

م  التيىديال التىي بحىارل إليفىا الدراسىة ضىع  حىبكة اإلنترنىت، عىدم امىتجو بعىض الطلبىة لأل فىاة الياسىوبية بو الفواهى ، و. المتااة

 مالتعليم اإللكتروني والفرص التي يوفرها هى ا النىوع مى  التعلىيم عىدوم  إيجابيال . وبعض التيديال المتعل ة بالث افة الرقمية عند الطجب

اضطرار الطلبة إلى ركوب اليافجل وضياع الوقىت فىي الطريىد إلىى المدرسىة والعىودة منفىا، وهيمىق الطالىب لمئىئولية هعلمىه واعتمىادا 

الئياسىية وال انونيىىة، واالقتصىادية واإلداريىىة، ولكىىرل الدراسىة عىىدد مى  المتطلبىىال . علىى نفئىه، واريىىة الطالىب فىىي اطتيىار وقىىت الىتعلم

 .[9] والتربوية، والتكنولو ية، واإلعجمية، واألسرية والصيية لتي يد الشراكة التعليمية الفاعلة بي  المدرسة والبيت في زم  كورونا
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لىيم فىىي مرالىىة مىا بعىىد كورنىىا  مىا الرييىىة المئىىت بلية للتع: إلىى اإل ابىىة عىى  الئىؤا؛ الىىرئيم اآلهىىي( 0202)وسىعت دراسىىة الدهشىىان 

هجربىة التعلىيم عى  بعىد،  فىيزمىة كورونىا بيىديال التىي وا فىت التعلىيم فىي غىق ببىرز التالرييىة عبىر التركيىا علىى وناقشت الدراسة هى ا 

هو ىه التعلىيم مىا والتوقعال او؛ اا؛ التعليم ما بعد كورونا، واليلو؛ المتتلفة التي يمك  استتدامفا للت لب على التيىديال التىي يمكى  بن 

والتعلىيم عى   ابزمىة كورونى( 0202)قنىاوت  وهناولىت دراسىة .[1] ، والئيناريوهال المتتلفة للتعليم في مرالة ما بعد کوروناابعد کورون

ع، بعد وهعليم الطوارئ، وللف في مجميفا وآثارها بي  الواقع والمئت بق، والتيديال والفرص التي ه دمفا، متضمنة م دمىة عى  الموضىو

سىىتراهيجيال وقائيىىة االتعلميىىة، والتيىىديال الت نيىىة، و وهيديىىد لواقىىع األزمىىة، وعىىر  للتعلىىيم فىىي مجىىا؛ الطىىوارئ، والتيىىديال التعليميىىة

 .[٠١] وعج ية، وعرضت هوتيال م تراة

ر اإلنترنت والتعّرف علىى إضافة إلى الدراسال في البيئة العربية  ك لف است صت الدراسال األ نبية دور األسرة في هعليم ببنائفا عب

التي هدفت إلى الكش  ع  التيديال التي هوا ه المعلمي  والطجب وبوليىاء ( Callaway, 2020) التيديال التي هوا ففا كدراسة كالوت

م  بولياء األمىور  افرد( ٨٢)األمور في بيئة التعلم االفتراضية  واستتدم البااث المنفف البيثي المتتلط، وهكونت عينة بفراد الدراسة م  

وقد طب ت استبانة إلكترونية الستطجع ربت بولياء األمور، وبينت نتائف . مدرسة في مدينة حيكااو بالواليال المتيدة األمريكية( ٨٠)م  

الم دم مى  قبىق الدافع األكاديمي للطجب، وهفاعجل األقران اال تماعية، والدعم : الدراسة بن التيديال همثلت في ثجث فئال رئيئة، وهي

، "هئىليم المفىام والوا بىال فىي الوقىت الميىدد"، و"االسىتمرار فىي بداء األنشىطة"، و"إدارة الوقىت"كما بينت نتىائف الدراسىة بن . المعلمي 

 . [8] فم في بيئة التعليم االفتراضيةئهعلم ببنا في متابعةبولياء األمور  وا ففا كانت م  ضم  التيديال التي" و التواتق مع المدرسة

بولياء األمىور فىي مرالىة دراسة وتفية بفدف معرفة دور ( Tarigan & Stevani, 2020)ب ري كق م  هاريجان وستيفاني كما 

ولتي يد هدف الدراسة استتدم البااثىان . في بندونيئيا هفشي فيروس كورونا غقهكنولو يا التعليم في هطبيد الطفولة التعليمية المبكرة في 

عى  وقىد كشىفت نتىائف الدراسىة . ال التعليمية فىي غىق  ائيىة كورونىانيفي مدرسة هئتتدم الت م  بمفال األطفا؛ ( ٣٤)بطاقة م ابلة لعدد 

ل بغفرفي المدرسة، ايث   يا التعليميةهطبيد التكنولو م  طج؛ 91-بي  المنا؛ والمدرسة بعد هفشي مر  كوفيد  و ود عجقة إيجابية

عبىىر اإلنترنىىت،  هفعيىىق االسىىتبانال ال ىىدرة علىىى مثىىق، COVID-19بعىىد هفشىىي التعلىىيمهكنولو يىىا  عينىىة الدراسىىة بعىىض إيجابيىىال وفوائىىد

عبىىر البريىىد  والنشىىرال التعليميىىة، والمكالمىىال الفاهفيىىة،  WhatsApp ، ومجموعىىة Zoom برنىىامف ومىىؤهمرال الفيىىديو باسىىتتدام

ميي  م مفيي ب  مشيي  م يي  ك  ( ٪٧)كميي  الةييب مس  منيي     . ع ميي ب افيي ا مومتييي   أليييل  م   يي ت، وهييب ايي منت مة اميي  ماإللكترونىىي

    سف  مب ةا   مس أليل  مإلسك  وةب ال  ا  ف  اأعم ت خ  ج مسمةزت، ولأل  هذم مي   اي ز مس يي ل ب مس يب  يي  مي  م  األي   وسلي   م ميو  

  .[11]  نف ؛ يلث لأل  من ة ة مسومس ل   م م يلول  سةج ح مس الب مب الن  مس أليل  مإلسك  وةب أليل   اة
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إلى الكش  ع  ( Häkkilä, Karhu, Kalving, & Ashley, 2020)وسعت دراسة كق م  هاكيج وكارهو وكالفينغ وآحلي 

وطاتة فيما يتعلد باستتدام  COVID 19التعليم ع  بعد في بثناء  ائية كورونا التيديال التي هوا ه األسرة في فنلندا لتمكي  

بي  العمق  لاهه ال درة على الجمع في الوقتكشفت النتائف بن بكبر التيديال التي هوا ه األسرة هي و ،هكنولو يا المعلومال واالهصا؛

في هتصيص وهمثّق التيدت الثاني . بناءهوفير الدعم لألو ،ع  بعد تعليمفي بثناء ال األبناء اليضور معبلتاامال األسرية المتعل ة بي  االو

مما   اليوم الدراسيم  بفراد األسرة التن ق باستمرار بي  ال رف المتتلفة بثناء  يطلبواالبًا ما للدراسة داطق المنا؛،  المجئمالمكان 

اليومية، ف ن  ةاألسر ةالرام م  اليا ة إلى إعادة هشكيق العديد م   وانب ايا علىالمنا؛، و إعادة هنظيم ديناميكي لمئااة معه يتطلب

 [12] .التعليم ع  بعد نظامهمكنت بنجاح م  التكي  مع في فنلندا  ةاألسربن  قد بينت الدراسةطجتة نتائف 

، [3]، [11] كدراسة ،اآلثار اإليجابية لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني ومع بن عددا م  الدراسال هوّتلت إلى

همثلت في  لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني ئلبيةالثار بعض اآلو ود بيضا ع   كشفت إال بن ه ا الدراسال ،[5]

التو يه المفرط للطالب بييث ييرمه م  اكتئاب بعض مفارال التعلم ال اهي واالست جلية والتفكير الناقد، وك لف مياولة بولياء األمور 

 .كتابة واق المفمال والوا بال بدال م  األبناء

إللكتروني، واطتلفت ه ا التيديال باطتجف يوا فون مجموعة م  التيديال في نظام التعليم ا وطجتة ال و؛  ف ن بولياء األمور

رهفم عدد األبناء داطق األسرة، وهوفر الوقت الجزم لمتابعة الجدو؛ الامني لتدريم األبناء، ومدي إه ان الوالدي  لمفارال التكنولو يا وقد

 .  معلى هوغيففا التوغي  األمثق في عملية هعليم األبناء بما يي د  ودة وضمان استمرارية التعلي

  : هتمثق مشكلة الدراسة اليالية في الئؤا؛ اآلهي: مشكلة الدراسة

 :لة اآلهيةئوينبثد م  ه ا الئؤا؛ األسما التحديات التي تواجه األسرة في نظام التعليم اإللكتروني، وما الحلول المقترحة؟ 

 ما دور األسرة في همكي  التعليم اإللكتروني لدي األبناء في المنا؛ . ١

 اآلثار اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في نظام التعليم اإللكتروني  ما. ٨

 ما التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد نظام التعليم اإللكتروني في المنا؛ . ٤

 هق هتتل  هيديال األسرة في هطبيد التعليم اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب  . ٣

 للت لب على التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعليم اإللكتروني في المنا؛ ما اليلو؛ الم تراة . ٥
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 : أهداف الدراسة

الدراسة اليالية إلى اكتشاف التيديال المباحرة وايىر المباحىرة التىي هوا ىه األسىرة، والىدور الى ت هؤديىه األسىرة للت لىب  هدفت

الدراسىة عبىر نظىام على ه ا التيديال، كما هفدف الدراسة إلى معرفة بثر ه ا التيديال في عمليىة همكىي  األبنىاء مى  االسىتمرار فىي 

 (.  CONID 19)د المدارس بئبب  ائية كورونا التعليم اإللكتروني في غق ال

ألسرة في عملية التعليم في غىق الىد المىدارس لدور المفم الهمثلت بهمية الدراسة في كونفا هئلط الضوء على  :أهمية الدراسة

لكترونىي، كمىا هعىد في المنظومة التعليمية فىي الوقىت الىراه  وهىو التعلىيم اإلكبير فا م ببئبب  ائية كورونا، إضافة إلى اهتمامفا 

التىي هناولىت هيىديال التعلىيم اإللكترونىي التىي هوا ىه األسىرة  -ي في ادود علىم البىااثت-الدراسة م  بولى الدراسال في سلطنة عمان 

ويتوقع بن ه ّدم الدراسة بعض التوتيال والم تراال التي قد هشجع البىااثي  علىى إ ىراء . واليلو؛ الم تراة لموا فة ه ا التيديال

 . بيوث ودراسال مئت بلية لال العجقة

على عينة عشىوائية مى  بوليىاء األمىور فىي سىلطنة عمىان، فىي الفصىق الدراسىي األو؛ مى  العىام الدراسة  تطب : حدود الدراسة

 . م٨١٨٠/ ٨١٨١الدراسي 

 : منهج الدراسة

اسىىتتدمت الدراسىىة المىىنفف الوتىىفي الىى ت يعىىد باىىد بحىىكا؛ التفئىىير العلمىىي المىىنظم، لوتىى  غىىاهرة بو مشىىكلة ميىىددة، 

وهصويرها كيفياً بو كمياً عى  طريىد  مىع بيانىال ومعلومىال م ننىة عى  الظىاهرة بو المشىكلة، وهصىنيففا وهيليلفىا وإطضىاعفا 

التيىىديال التىىي هوا ىىه األسىىرة فىىي نظىىام التعلىىيم اإللكترونىىي، علىىى  لوقىىوفاويفيىىد اسىىتتدامه فىىي هىى ا الدراسىىة . للدراسىة الدقي ىىة

 .، ايث هم وت  الظاهرة وكش  العوامق الكامنة وراءهاواليلو؛ الم تراة

 . فردا م  بولياء األمور( 54)بلغ عدد بفراد الدراسة : أفراد الدراسة

 : ستتدامفا كاآلهيابداللة هتضم  الدراسة مجموعة م  المصطليال وهعّرف : مصطلحات الدراسة

بسىىلوب مىى  بسىىاليب الىىتعلم ال ىىائم علىىى اسىىتتدام الت انىىة اليديثىىة وهفعيلفىىا فىىي هوتىىيق العلىىوم والمعىىارف " :التعليييم اإللكترونييي

 ."للمتعلمي 

بفاعليىة  العوائد والصعوبال التي قد هوا ىه األسىرة فىي عمليىة همكىي  التعلىيم اإللكترونىي لىدي ببنائفىامجموعة م  ": التحديات

 .   "ونجاح
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بطاقىة م ابلىة ألوليىاء األمىور هضىمنت طمئىة بسىئلة ه ىيم الصىعوبال لتي يد هدف الدراسة استتدمت البااثتىان : أداة الدراسة

   (.COVID 19)والتيديال التي هوا ه األسر العمانية في همكي  التعليم اإللكتروني في غق  ائية كورونا 

 .التكرارال والنئب المئويةالدراسة  استتدمت: اإلحصائية وتفسير البياناتالمعالجة  :األساليب اإلحصائية

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

، وقد استتدمت "التعليم اإللكتروني لدي األبناء في المنا؛ ما دور األسرة في همكي  : "نص الئؤا؛ األو؛ للدراسة على ما ي هي -1

للىىت اسىىتجاباهفم، و معىىت فىي ثجثىىة عشىىر ميىىوربطاقىة الم ابلىىة ألوليىىاء األمىىور لإل ابىة عىى  هىى ا  ، واسىىتتر ت االئىىؤا؛، ثىم ات

 (.1)هكراراهفا ونئبفا المئوية، وه ا ما يشير إليه  دو؛ 

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن دور األسرة: (1)جدول

 في تمكين التعليم اإللكتروني لدى األبناء في المنزل

 النسبة المئوية التكرار االستجابة م

 %01.4 00 .هوفير مئتلامال التعليم اإللكتروني والتعليم ع  بعد، كتوفير األ فاة ووطدمة اإلنترنت 1

 %4..1 11 .هفيئة البيئة المناسبة للتعلم 0

 %14.4 .1 .هنفي  الوا بال والتكالي  ةمتابع 3

 %14.4 .1 .وعج  المشاكق الت نية التي قد هطربالمتابعة المئتمرة وهففم التيديال ووضع اليلو؛،  5

 %7.1 9 .إثارة الدافعية، وهوفير الدعم المعنوت 4

 %1.7 7 .هدريب األبناء على التعامق مع المنصال التعليمية .

 %4.7 . .والتعلم ع  بعد التفيئة النفئية للطالب وإعدادا للتعلم اإللكتروني 1

 %1.9 0 .التشجيع على اضور اليصص 7

 %1.9 0 التواتق المئتمر مع المدرسة 9

 %1.9 0 .معرفة األسرة ماهية التعليم اإللكتروني ومتطلبال هنفي ا 12

 %1 1 .التوا د مع االبناء طج؛ وقت الدراسة 11

 %1 1 .نياللكتروني لتوفير األم  الئيبرامراقبة الميتوي االلكتروني وسلوو الطالب ا 10

 %1 1 .الوعي واالهتمام 13

 %122 123 المجموع

هنّوع األدوار التي ي وم بفا ولي األمر في ه ا النوع م  التعلم، ايث يب ؛ ولي األمر  فىودا مضىاعفة عمىا ( ٠)يتبي  م   دو؛ 

مئىئولية إلىى للىف، ايىث لكىر بن  فىي دراسىته (0202) الدهشىانوقىد بحىار . اعتاد عليفا في نظام التعليم المباحر و فا لو ه في المدرسىة
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األسرة باهت مضاعفة في غق هطبيد التعلم ع  بعد وبتبيت العمىود الف ىرت لىه، ألنفىا همثىق  فىة اإلحىراف علىى الطالىب فىي بثنىاء هل يىه 

الدروس عبر منصال التعلم ع  بعد، فنجاح التعلم ع  بعد مرهون بمدي  دية بولياء األمور في التعامق مع ه ا اليالة الطارئىة، والئىعي 

اللتىىاام فىا، مىى  طىىج؛ اليىىرص علىىى هنفيىى  كافىىة التعليمىىال، واىىرس قيمىىة الىىتعلم فىىي نفىىوس المتعلمىىي  وضىىرورة هىىوعيتفم ب هميىىة اإلنجاا

 11] ،[8 .]( ]Tarigan& Stevani, 2020; Callaway, 2020)كما هتفد ه ا النتيجة مع نتائف دراسة كق [ 1] .بالدراسة

، وبعىد هيليىق اسىتجابال "ما اآلثار اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في التعليم اإللكترونىي " :نص الئؤا؛ الثاني للدراسة على ما ي هي -0

 (.0)بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق ميور، وه ا ما يظفر في  دو؛ 

 اآلثارالتكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن  :(2)جدول

 اإليجابية لمشاركة األسرة أبنائها في التعليم اإللكتروني

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %01.1 19 .، وهنمية الدافعية للتعلملألبناء الدعم النفئيه ديم  1

 %15.3 12 .هي يد األهداف المنشودة ورفع المئتوي التيصيلي لألبناء 0

 %15.3 12 .اال تماعية وه وية العجقال بينفاهنمية روابط األسرة  3

 %10.9 9 .مع الت انة األبناء هيئير هعامق 5

 %12 1 .هث ي  األسرة علميا، وفكريا وه نيا 4

 %..7 . .هعّرف ولي األمر بمئتوي ابنه و وانب ال وة والضع  .

 %1.1 4 .و ما ييتا ه ابنهإااطة ولي األمر بما يتعلم  1

 %5.3 3 .ا تياز هيديال التعلم اإللكتروني، كالتيديال الت نية ال درة على 7

 %1.5 1 .بآلية الدراسة ولي األمر وابنه وعي 9

 %122 12 المجموع

  ,Smith   و٨١٨١قناوت، )بن االستجابال التي بحار إليفا بولياء األمور هتفد مع ما لكرهه دراسة كق م  ( ٨)هبي  نتائف  دو؛ 

Burdette, Cheatham & Harvey, 2016 ) م  اآلباء اقتراب اإليجابية لمشاركة األسرة ببنائفا في التعليم اإللكترونيفم  اآلثار 

هوقعال ببناءهم وففم حتصياهفم، وبكثر مفارة في هنظيم بوقال الدراسة معفم، إضافة إلى  قدرة فيف د بتب  بولياء األمور بكثر  ببنائفم،

كما بتب  األبناء بمرور الوقت بكثر ، .هئفيق التعليم لدي ببنائفم، ومياولة إيجاد الئبق المناسبة للوتو؛ إلى مئتوي الففم المنشود

( Smith, Burdette, Cheatham & Harvey, 2016)النتيجة مع دراسة  وقد اطتلفت ه ا[. 5]، [10]في التعلم ال اهياست جلية 
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كشفت بعض اآلثار الئلبية لمشاركة الوالدي  ببناءهم في نظام التعليم اإللكتروني م  ايث التو يه المفرط للطالب بييث ييرمه م  التي 

 .[5]ام بولياء األمور بيق الوا بال بدال م  األبناء اكتئاب مفارال التعلم ال اهي، واالست جلية، والتفكير الناقد، طاتة عند قي

، وبعىد هيليىق "ما التيديال التي هوا ىه األسىرة فىي هطبيىد التعلىيم اإللكترونىي فىي المنىا؛ : "نص الئؤا؛ الثالث للدراسة على ما ي هي -3

 .نتائف للف( 3)ميور، ويبيّ   دو؛ استجابال بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق 

 التكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن التحديات: (3)جدول

 التي تواجه األسرة في تطبيق التعليم اإللكتروني في المنزل

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %3..0 31 .ضع  البنية التيتية للشبكة العنكبوهية 1

0 
مادية كصعوبة هىوفير األ فىاة ألكثىر مى  طالىب فىي األسىرة، وهىوفير مكىان مفيى  هيديال 

 .طاص لكق طالب
09 05..% 

 %11 13 .عدم هوافر الوقت لدي ولي األمر وانش اله بمئؤليال بطري 3

 %9.3 11 .تعوبة متابعة بكثر م  طالب في األسرة 5

 %9.3 11 .عدم هفرغ األبوي  لمتابعة ببنائفم لظروف العمق 4

 %4.9 1 .تعوبة التعامق مع الت انة والتطبي ال المتتلفة .

 %4 . .حعور األبناء بالملق، وعدم ه بلفم الجلوس بمام الشاحال لفترة طويلة 1

 %5.0 4 (.ث افة وهمك  الوالدي  علميا)تعوبة متابعة الوالدي  لألبناء  7

 %1.1 0 .بمئؤليال بطريتعوبة التوافد مع المياضرال المتاامنة لإلرهباط  9

 %1.1 0 .افت اد األبناء للجو اال تماعي مع زمجئفم ومعلميفمو بالعالة الشعور 12

 %1 1 .ال بو ود ولي األمرإعدم إلتاام األبناء باليضور  11

 %122 117 المجموع

 

وهى ا بيضىا يتفىد مىع التيىديال التىي  و ود هيديال عديدة هوا ه بولياء األمىور فىي التعلىيم عى  بعىد،( ٤)يظفر م  نتائف  دو؛ 

 ,Situmorang& Purba  و ٨١٨١  والدهشىان  وقنىاوت، ٨١٨١التميئىي، ) :بحارل إليفا عدد م  الدراسال منفا دراسىة كىق مى 

2020 Häkkilä, Karhu, Kalving, & Ashley, 2020 )فىي التكنولو ية التيتية ضع  البنية: ، ايث هطرقت إلى التيديال اآلهية 

 الطىجب ةموا فى، وبيتىه فىي للطالىب التعليميىة التدمىة معىه وتىو؛ يصعب واأل فاة ما اإلنترنت مثق سواء اد على والمناز؛ دارسالم
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 المجتمعىي لفكىرة مشكلة ال بىو؛و ،بعد ع  واالمتيانال الوزارة للدراسة بنش هفا التي التعليمية المنصال إلى الوتو؛ في المتاعب لبعض

 لألسىرة األمىر الى ت التعليمىي المئىتوي ضىع ، وفاعىق المباحىر بىي  المعلىم والطالىبايىاب التو بالعالىةالطلبىة  حىعور، وبعىد عى  التعليم

 واألهميىة بىي  الجىدوي هف د بييث العلمي  التيصيق في دافعيتفم وقلة الطجب  دية ضع ، والمنالي ومتابعة األبناء التعليم يصعب معه

 الىدور، ه ا في البيت ومشاركة بعد التعليم ع  بعدم هكافؤ الفرص في المتعل ة التيديال، ووبساه ة وطجب مؤسئال م  األطراف  ميع

النيىو  علىى لويفىم بو آبىائفم مى  مئىاندة بت يجىدون ال باإلنترنىت، واهصىالفم ال كيىة الكثيىر مى  الطلبىة للفواهى  امىتجو عىدم عى  ففضىج

 [. 12]، [2]، [٠١]، [٩]، [1] ييتا ونه ما بكق آطرون ييظى اي  في بالمنا؛، التعلم يدعم ال ت الم مو؛

هق هتتل  هيديال األسرة في هطبيد نظىام التعلىيم اإللكترونىي بىاطتجف المرالىة الدراسىية : "نص الئؤا؛ الرابع للدراسة على ما ي هي -5

في هطبيد نظىام التعلىيم  التيديال تتل  لديفمهم  بولياء األمور %( 72)ولي بمر بنئبة همثّق ( .3)، وهوّتلت الدراسة إلى بن "للطالب 

عىدم و ىود اطىتجف فىي التيىديال التىي هوا ىه  مى  بوليىاء األمىور%( 02)في اىي  يىري اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب، 

وبحار بولياء األمور ال ي  يؤيدون و ود اطىتجف إلىى عىدد  .األسرة في هطبيد نظام التعليم اإللكتروني باطتجف المرالة الدراسية للطالب

 (.5)م  األمثلة التي يبرز فيفا ه ا االطتجف، وهي كما يبيّنفا  دو؛ 

 التحديات التي تواجه األسرة في تطبيق الجوانب التي يبرز فيها اختالف(: 4)جدول

 نظام التعليم اإللكتروني باختالف المرحلة الدراسية للطالب

 النسبة المئوية العدد ستجابةاال م

1 
يىىرهم ممىى  هىىم فىىي طلبىىة اليل ىىة األولىىى بيا ىىة إلىىى متابعىىة بكثىىر ولمىىدة بطىىو؛ عىى  ا

 .ىمرااق دراسية بعل
13 35% 

 %14.7 . .مئتوي العمد المعرفي لدي الوالدي  وقدرهفم على مئاعدة ببنائفم 0

 %13.0 4 .بقق مفارة في استتدام الت انة: الطلبة األت ر سنا 3

5 
سىىفولة هشىىتت انتبىىاهفم وحىىعورهم بالملىىق لعىىدم و ىىود مثيىىرال : الطلبىىة األتىى ر سىىنا

 . البة االبا في ه ا النوع م  التعلم
4 13.0% 

4 
ثناء بمر معه قليق التركيا ييتا  لو ود ولي األوالطفق في اليل ة االولى كثير اليركة 

 .فترة التدريم
4 13.0% 

. 
يلجى ون إلىى التيايىق وعىدم اليضىور بو هكليى  مى  ينىوب عىنفم قىد : كبر سناالطلبة األ

 .لمجرد اليضور
0 4.3% 

 %4.3 0 .الطلبة بالمرااق الدنيا ييتا ون إلى ولي األمر لتوضي  بعض األمور 1

 %122 37 المجموع
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بن بولياء األمور يجدون تعوبة في هعليم األبناء األت ر سنا  ايث ييتا  األبناء األت ر سنا في األسرة ( ٣)يتبيّ  م   دو؛ 

وهتفد ه ا النتيجة مع دراسة . إلى مئاندة بكبر م  باقي األبناء، وب ؛  فد مضاع  م  قِبَق ولي األمر ومتابعة لفترة بطو؛

(Situmorang & Purba, 2020)  ايث بيّنت نتائف الدراسة بن الطلبة األت ر سنا هم بقق مفارة في التعامق مع التطبي ال

 . [2]اإللكترونية 

ما اليلو؛ التي ه ترافا للت لب على التيديال التي هوا ه األسرة في هطبيد التعليم : "للدراسة على ما ي هي التاممنص الئؤا؛  -4

استجابال بولياء األمور وهجميعفا في مياور استتتر ت التكرارال والنئب المئوية لكق ميور، ، وبعد هيليق "اإللكتروني في المنا؛ 

 .نتائف للف( 4)ويبيّ   دو؛ 

  لتغلب علىمقترحات االتكرارات والنسب المئوية الستجابات أولياء األمور عن : (5)جدول

 لالتعليم اإللكتروني في المنز التحديات التي تواجه األسرة في تطبيق

 النسبة المئوية العدد االستجابة م

 %15.1 9 .هتاي  حرح الدروس في ب فاة هتاي  1

 %12.9 1 .هدريب بولياء األمور والطالب على كيفية التعامق مع المنصال التعليمية 0

3 
هعاون وزارة التربيىة والتعلىيم ومؤسئىال المجتمىع فىي دعىم األسىر لتىوفير مئىتلامال 

 .اإللكتروني والتعلم ع  بعدهطبيد التعلم 
1 12.9% 

 %9.5 . .هعاون حركال االهصا؛ الميلية في هوفير ما يلام لتي يد ه ا التعليم ب سعار مناسبة 5

4 
هوزيع الوقت بي  المرااق التعليمية المتتلفة بييث هكون كق مرالة في هوقيت يتتلى  

 .ع  المرالة األطري
. 9.5% 

 %1.7 4 .للشبكاله وية البنية التيتية  .

1 
افىىا الىىدروس فىىي اليوهيىىوب بو المنصىىة التعليميىىة ليىىتمك  ولىىي األمىىر الر ىىوع إليفىىا 

 .وهوضي  بعض الن اط البنه
5 ..3% 

 %5.1 3 .عر  الدروس بطري ة حائ ة للمتعلمي  7

 %5.1 3 .هوفير ارف متصصة للدراسة بعيدة ع  المشتتال والملفيال 9

12 
المتاامنىىة ليىىتمك  ولىىي األمىىر مىى  متابعىىة إبنىىه فىىي الوقىىت الىى ت بن هكىىون اليصىىص 

 .يناسبه
0 3% 

 %3 0 .ه يير نظام الت ويم بييث يتوائم ونوعية التعليم المكتئب بتف الطري ة 11

 %3 0 .هعويد األبناء على هيمق مئئولية هعلمفم 10

 %..1 1 .ه ليص وقت التعليم 13
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15 
بىىدور فاعىىق فىىي هفعيىىق التعىىاون والتواتىىق بىىي  فئىىال هفعيىىق دور اإلعىىجم فىىي ال يىىام 

 .المجتمع ومؤسئاهه المتتلفة في هتطي ع بال التعليم اإللكتروني
1 1..% 

 %..1 1 .هفعيق وسائق التواتق اال تماعي للتواتق مع المعلم 14

 %..1 1 .االكتفاء بتدريم المواد األساسية .1

 %..1 1 .ف ط هي التي هنترط في ه ا النوع م  التعلم  عق األمر اطتياريا، فاألسرة المئتعدة 11

 %..1 1 .وضع آليال ه ييم وهعايا لألسرة المتعاونة 17

 %..1 1 .مئاعدة األسر في هوفير ب فاة اواسيب بنظام األقئاط لتتفي  العبد  المادت 19

 %..1 1 .هيفيا الطالب وهشجيعه على التعلم اإللكتروني 02

 %122 5. المجموع

 

ديال التىي التيى لت لىب علىىمتنّوعىة يمكى  بن هئىفم فىي ام تراىال إلىى الىو؛ و( 4)بحارل استجابال بولياء األمىور فىي  ىدو؛ 

، إلى عدد م  المتطلبال لتطبيد الىتعلم عى  بعىد (0202)الدهشان ، وبحارل دراسة التعليم اإللكتروني في المنا؛ هوا ه األسرة في هطبيد

 :منفا

 .االنترنت وهوتيق والتكنولو ية التيتية البنية هطوير -

 .والمناز؛ للمدارس اللو ئتي الت ني هوفير الدعممجانا، و االنترنت على الطجب هئفيق دطو؛ - 

 .اللواية واليواسيب أل فاةالطجب ل امتجو هئفيق -

 .بعد ع  التعلم مفارال م  همكينفم لتيئير التوضييية والشروح الدروس هوفير، والتعليم م  النوع ه ا على الطجب هدريب -

 .[1]طجلفا م  التدمال التعليمية ه ديم في فايونيوالتل االلاعي ثبال م  االستفادة -
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 :التوصيات

 :في ضوء النتائف التي هوّتلت إليفا الدراسة ف نفا هوتي بما ي هي

 .لتوفير مئتلامال هطبيد التعلم اإللكتروني والتعلم ع  بعدهعاون وزارة التربية والتعليم ومؤسئال المجتمع في دعم األسر  -

 .هوعية بولياء األمور ب دوارهم في التعلم اإللكتروني والتعليم ع  بعد -

 .ه ديم الورش التدريبية ألولياء األمور والطلبة لكيفية التعامق مع المنصال التعليمية -

 .لإلنترنتهطوير البنية التيتية والشبكال لتئفيق الوتو؛  -

 .والمناز؛ للمدارس اللو ئتي الت ني هوفير الدعممجانا، و االنترنت على الطجب هئفيق دطو؛ -

 .طجلفا م  التدمال التعليمية ه ديم في والتلفايوني االلاعي ثبال م  االستفادة -

 .تفممراعاة بولياء األمور في هوقيت بث الدروس المتاامنة للطلبة األت ر سنا ليتمكنوا م  متابع -
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ABSTRACT 

This study deals with the topic of electronic management in light of the Corona pandemic, the most 

important obstacles and solutions highlighted by the current crisis, and how countries, including Iraq, 

deal with these exceptional circumstances by relying on modern technology methods in managing and 

organizing public facilities in various health, educational and professional sectors As well as issuing 

administrative decisions that regulate the work of individuals and their relationships and their continued 

enjoyment of rights and benefits and the transformation of the rules of form and administrative 

procedures in a way that leads to raising the level of business and continuing the administrative work 

through publishing or electronic reporting and converting traditional procedures into electronic 

procedures, highlighting the most important advantages and disadvantages of this system and areas 

Applying it with highlighting the importance of oversight, whether legislative or judicial, or that which 

the administration exercises automatically or on the basis of individuals ’grievance, with an emphasis on 

the need to separate between decisions issued by the administration as a judicial control authority and 

those issued by the administration in an organizational or individual manner related to the rights and 

privileges of individuals or that Which organize and deliver public facilities And the provision of 

services therein, the study also deals with the substantive aspects of the Corona pandemic and its legal 

adaptation as an exceptional circumstance that requires the legislator to intervene in the issuance of 

legislation related to proof and research the reasons and suitability of electronic administrative decisions. 

And its widespread adoption, especially in light of the Corona pandemic, which led to important 

changes to political objectives and the need to adapt them to economic requirements. 

 

Key words: Corona pandemic, electronic public administration, public facility, administrative decisions, 

control of electronic management. 
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 الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا وأهم المعوقات والحلول التي أبرزتها األزمة الحالية وكيفية 

تعامل الدول ومنها العراق مع هذه الظروف االستثنائية من خالل االعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق العامة 

ى القطاعات الصحية والتعليمية والمهنية وكذلك إصدار القرارات اإلدارية التي تنظم عمل األفراد وعالقاتهم واستمرار وتنظيمها بشت

تمتعهم بالحقوق والمزايا والتحول بقواعد الشكل واإلجراءات اإلدارية على نحو يؤدي الى رفع مستوى األعمال واستمرار عجلة العمل 

تبليغ اإللكتروني وتحويل اإلجراءات التقليدية إلى إجراءات إلكرتونية، وإبراز أهم مزايا ومساوئ هذا النظام اإلداري من خالل النشر أو ال

 ومجاالت تطبيقه مع تسليط الضوء على أهمية الرقابة سواء كانت تشريعية أو قضائية أو تلك التي تمارسها اإلدارة بصورة تلقائية أو بناء

على ضرورة الفصل بين القرارات التي تصدرها اإلدارة كسلطة ضبط قضائي وتلك التي تصدرها بصورة مع التأكيد على تظلم األفراد 

الجوانب تنظيمية أو فردية والمتعلقة بحقوق األفراد وامتيازاتهم أو تلك التي تنظم المرافق العامة وتقديم الخدمات فيها، كما تتناول الدراسة 

قانوني لها باعتبارها ظرف استثنائي يتطلب قيام المشرع بالتدخل في إصدار تشريعات تتعلق الموضوعية لجائحة كورونا والتكييف ال

كما تضمن البحث في خاتمته جملة من االستنتاجات والمقترحات والتي . باإلثبات وبحث أسباب ومالئمة القرارات اإلدارية اإللكترونية

ع السيما في ظل جائحة كورونا والتي أدت الى تغييرات مهمة لألهداف نأمل بان تساهم في تطوير هذا النظام واعتماده بشكل واس

 . السياسية وضرورة تأقلمها مع المتطلبات االقتصادية

 جائحة كورونا، اإلدارة العامة اإللكترونية، المرفق العام، القرارات اإلدارية، الرقابة على اإلدارة اإللكترونية: كلمات مفتاحية
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 المقدمة

أن تفشي وباء كورونا أصبح جائحة عالمية لجأت العديد من الدول  0202أذار عام / 11إعالن منظمة الصحة العالمية في منذ 

والحكومات إلى إجراءات سريعة لغرض ضمان استمرار المرافق العامة وتقديم الخدمات لألفراد مع الحرص على سالمة اإلجراءات 

رية، فكان البد من تطوير المفاهيم اإلدارية لتتجاوب مع متطلبات هذه األزمة والبحث عن فرص المتخذة من الناحية القانونية والدستو

ث لتطوير األعمال واألنشطة التي تقوم بها اإلدارة ومن أهم هذه السبل هي اإلدارة اإللكترونية والتي تعتبر من الوسائل األساسية للتحدي

الذي تقوم به اإلدارة في مختلف األنشطة التي تمارسها سواء بتقديم الخدمات لألفراد أو  اإلداري لغرض زيادة ورفع كفاءة وفعالية العمل

 .إصدار القرارات واألوامر وكذلك في عالقتها مع المواطنين أو الهيئات الخاصة

 :أهمية البحث

وما لهذه اإلجراءات من  11-وس كوقيد تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على أهمية اإلدارة اإللكترونية وتطبيقها في ظل انتشار فير

اثأر قانونية موضوعية وإجرائية تتعلق بتنظيم المرافق العامة وسيرها بانتظام واضطراد وكذلك القرارات اإلدارية التي تصدرها وبحث 

ا للرقابة اإلدارية ماهيتها واهم عناصرها واألثار المترتبة على تطبيقها في نطاق تقديم الخدمات والقرار اإلداري وكذلك خضوعه

 .والسياسية والقضائية لضمان مشروعية األعمال التي تقوم بها وعدم انتقاصها لحقوق وحريات األفراد

 :إشكالية البحث

تتمثل مشكلة البحث في بيان مدى فعالية اإلدارة اإللكترونية في تحقيق أهدافها في ظل المعوقات والصعوبات التي تواجها سواء كانت 

وفي ظل جائحة كورونا وما تفرضه من ظروف تتطلب االتجاه . لغياب ثقافة اإلدارة اإللكترونية" تقنية أو تنظيمية وتوعوية نظرامالية أو 

 .الى سياسات جديدة

 :منهجية البحث

ليلي بغية التعرض نتبع في هذا البحث المنهج التأصيلي لبيان مفهوم اإلدارة اإللكترونية وعناصرها ومعوقات تطبيقها وكذلك المنهج التح

للجوانب الموضوعية للبحث من بيان نطاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية ودور الرقابة السياسية واإلدارية والقضائية في ضمان مشروعيتها 

 .وفي ظل الظروف التي تفرضها الجائحة
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 :هيكلية البحث

اإللكترونية وعناصرها وفي المبحث الثاني نتكلم عن نطاق نتناول هذا البحث من خالل ثالثة مباحث نبحث في األول مفهوم اإلدارة 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية وأثارها في ظل جائحة كورونا وفي المبحث الثالث الرقابة على اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا 

 .ومن ثم نخلص إلى جملة من االستنتاجات والمقترحات في خاتمة البحث

 وم اإلدارة اإللكترونية وعناصرهامفه/ المبحث األول 

ارية إن االتجاه نحو المجتمع اإللكتروني والتكنولوجيا الحديثة من أهم السبل لمواكبة التطور والتحديات المتزايدة والتي تدعو الجهات اإلد

تسمح للتكنولوجيا بالدخول إلى إلى العمل من أجل رفع مستوى الكفاءة واإلنتاجية وتحديد القدرات لغرض التفوق في مجال المنافسة وأن 

مرافقها بعد بيان حجم الفائدة والمميزات التي نجمت عن ذلك، على الرغم من المقومات التي تواجها والمتطلبات البشرية والتقنية وأن 

م بالشمول من مصطلح المصطلح الشائع للحكومة اإللكترونية غير دقيق في الداللة واألصح هو اإلدارة اإللكترونية وذلك ألنها أوسع وأع

ال الحكومة اإللكترونية كونها تعني استخدام الجهاز اإلداري في الدولة للتقنية اإللكترونية في أدائها ونشاطها وذلك ال يشمل بطبيعة الح

شباع الحاجات عمل السلطة التشريعية والقضائية، في حين أن مفهوم اإلدارة يمتد إلى جميع األنشطة التي تمارسها الهيئات اإلدارية إل

 [111، ص 1.]العامة وتقديم الخدمات لألفراد واستمرارية تقديم المرفق العام لخدماته وضمان سيره بانتظام واضطراد

 .لجأ الكثير من الباحثين الى تحديد اإلطار المفاهيمي لها وبيان خصائصها وأهم العناصر الممثلة لها لكونها من المفاهيم الحديثة

بمطلبين؛ نبين في األول تعريف اإلدارة اإللكترونية وبيان عناصرها وفي المطلب الثاني تحديد أهم مزايا ومعوقات وهذا ما سنبحثه 

 .اإلدارة اإللكترونية وعيوبها في ظل جائحة كورونا

 .تعريف اإلدارة اإللكترونية وعناصرها/ المطلب األول 

في األعمال في " كبيرا" تختلف عما تمارسه اإلدارة العادية إذ أنها تمثل تحوال منظومة تقنية متكاملة: تعرف اإلدارة اإللكترونية بأنها

مختلف األنشطة الحياتية في الدول من بشرية واجتماعية واقتصادية للتطوير الداخلي لها وبهدف تقديم خدمات أفضل من تلك التي تؤديها 

عملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات المتميزة لألنترنيت وشبكات ال" وعرفها البعض بأنها [. 11، ص 0" ]اإلدارة التقليدية أصال

" األعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على المواد والقدرات الجوهرية للشركة واألخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف الشركة 

 [162، ص 3].



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 522 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

في إنجاز المعامالت اإلدارية وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية " كما عرفها أخرون بأنها

."الموظفين بمزيد من الديمقراطية 
 

 [116، ص 1]

تيسير سبل أداء اإلدارات الحكومية لخدماتها العامة وإنجاز المعامالت اإلدارية والتواصل مع المواطنين بمزيد من " ومنهم من عرفها 

"رات التطورات العملية المذهلة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتالديمقراطية بواسطة استثما
 

وأهم االنتقادات [ 03، ص 1]

التي وجهت للتعريفات السابقة أنها قصرت نشوء اإلدارة اإللكترونية على شبكة المعلوماتية فقط وأغفلت الدور الرئيسي للوسائل 

 .لكترونيةالتكنولوجية األخرى ومن أهمها نظم اإلدارة اإل

 كما ميزت اإلدارة اإللكترونية عن اإلدارة العادية مما يفهم أن لها نظام مستقل من إدارة بشرية وتقنية تختلف عن الجهة اإلدارية التي

كما أنها جعلت الهدف األساسي هو التقليل من الجهد والوقت ومحاربة الفساد وتحقيق الشافية والمصداقية في اإلدارة . تمارس العمل

 .اإللكترونية

ق وترى الباحثة أنه يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها ممارسة اإلدارة لنشاطها المعتاد في اتخاذ القرارات اإلدارية وتسيير المراف

فلجأت . العامة بانتظام واضطراد باالعتماد على نظم معلوماتية قليلة الكلفة وسريعة اإلنجاز في الظروف االعتيادية وفي حالة الطوارئ

العديد من الدول ومنها العراق ولضمان تسيير المرافق العامة واتخاذ إجراءات إدارية كفيلة لحماية المواطنين وعدم تأثرهم بهذه 

اإلجراءات؛ ألن غاية السلطة التنفيذية هي تحقيق المصلحة العامة وعدم ضياع الحقوق الخاصة باألفراد ومن أهمها تجربة التعليم 

إلى " إلغالق الجامعات والمدارس استنادا" والتي تبنتها وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية العراقية نظرااإللكتروني 

والتي تولت  0202لسنة  91و 0202لسنة  61مقررات خلية األزمة ولجنة الصحة والسالمة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

ة واإلشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية كافة بالتنسيق مع وضع السياسات والخطط العام

السلطات التشريعية والقضائية فأنشأت المنصات التعليمية اإللكترونية والقنوات التربوية اإللكترونية لضمان إكمال الطلبة لمناهجهم 

البأس به في ظل هذه الظروف السيما أن شبكة االتصاالت ال تغطي جميع مناطق العراق مع ارتفاع الدراسية وتكللت هذه التجربة بنجاح 

 .ما ولم يسبق للحكومة العراقية تقديم هذه الخدمات أو التشجيع عليها" كلفتها كما أن هذا المفهوم حديث نوعا

طتها باالعتماد على اإلدارة اإللكترونية لضمان تقديم الخدمات وإضافة إلى قطاع التربية والتعليم مارست السلطات اإلدارية مهامها وأنش

لألفراد في ظل الجائحة وتسهيل معامالت المواطنين بعد أن فرض حظر التجوال الشامل والجزئي نتيجة تسجيل إصابات عديدة 

لكترونية في التاسع من شهر أيلول عام من الدوام الكلي، كما أطلق نظام إدارة الوثائق اإل% 01بالفيروس وتحديد دوام الموظفين بواقع 

أما عناصر اإلدارة  2والذي يتمثل بتبادل الوثائق بين الوزارات من خالل شبكة حكومية مؤمنة مع االستفادة من الخبرات الدولية  0202
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ه اإلمكانيات وذلك بهدف إعادة تنظيم اإللكترونية فتتمثل بتوفر اإلمكانات البشرية والتقنية العلمية المتطورة وكذلك الحماية القانونية لهذ

كما تمتاز اإلدارة اإللكترونية بجملة من الخصائص أهمها تحقيق الرقابة األنية أو الفورية . الخدمات واإلجراءات بأقل وأبسط التكاليف

وكذلك تمتاز [ 11، ص 1.]ودعلى أعمال اإلدارة والوقوف على األساليب غير المشروعة التي تسلكها اإلدارة وانحرافها عن الهدف المنش

بالشفافية لتحقيق المصلحة العامة وخضوع أعمال اإلدارة الى المحاسبة والمراقبة المستمرة مما يساهم في تقليل الصالحيات الواسعة 

وتلقي الشكاوى كما يحقق اإلدارة اإللكترونية التواصل المستمر مع المواطنين لتلبية متطلباتهم وإنجاز المعامالت . الممنوحة لألفراد

 .عن الروتين الطويل المتبع في اإلدارة التقليدية" ابتعادا

كما تشكل دعم لتكنولوجيا المعلومات وخلق قاعدة جماهيرية واعية ومثقفه تستخدم التطبيقات اإللكترونية إلنجاز المعامالت في وقت 

 .قصير

 ة كورونا مزايا ومعوقات اإلدارة اإللكترونية في ظل جائح/ المطلب الثاني 

 يمتاز تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجملة من المزايا والفوائد التي يمكن أجمالها بسرعة اإلنجاز وقلة التكاليف باالستغناء عن اللوازم

ت الورقية والكتابية التي تستخدم بشكل دوري في األعمال اإلدارية كما تحقق اإلدارة اإللكترونية عنصر اإلنفاق وتقديم أفضل الخدما

لألفراد مع تبسيط اإلجراءات والقضاء على نظام البيروقراطية المتمثل بهدر الوقت والجهد، كما تساعد على التحول إلى النظام اإلدارة 

 [91-92، ص 6] .الالمركزية وإشراك المواطنين كافة في عملية التحول

بدأ العدالة في تقديم الخدمات بدون التفرقة بين األفراد على كما تساهم اإلدارة اإللكترونية في القضاء على الفساد اإلداري وتحقيق م

وقد لمسنا هذه الميزات خالل الجائحة والتي أسهمت بشكل مباشر في استمرار [. 19، ص 9]اختالف مناصبهم ومكانتهم االجتماعية

مع ذلك لتالفي اآلثار السلبية التي سببها  مرافق الدولة العامة في مختلف القطاعات الخدمية والتعليمية وبدأ تعامل األفراد بشكل جدي

نع حظر التجوال والتباعد االجتماعي وأثبتت الوسائل البديلة سواء كانت إدارية أو تعليمية نتائجها المهمة في تسيير العملية التربوية وم

تخذت فازدادت المعامالت اإللكترونية ضياع وهدر الوقت والجهد والموازنة بين استمرارية الحياة في ظل اإلجراءات االحترازية التي ا

كالعقود اإلدارية اإللكترونية وتقديم الخدمات اإللكترونية مع ضرورة توافر عناصر اإلدارة اإللكترونية من كادر وظيفي وتقنية متطورة 

والذي  0210لسنة  97رونية رقم وحماية قانونية والتي تجد أساسها القانوني في العراق من قانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكت

يهدف الى توفير اإلطار القانوني الستعمال الوسائل اإللكترونية ومنح الحجية القانونية لذلك، مع تعزيز الثقة في صحة المعامالت 

لشخصية والمعامالت وسالمتها والتي ينفذها األشخاص الطبيعيين أو المعنويين واألوراق المالية والتجارية إضافة إلى معامالت األحوال ا
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ة المتعلقة بالتصرف باألموال غير المنقولة بما في ذلك الوكاالت وسندات الملكية والحقوق العينية وإجراءات المحاكم واإلعالنات القضائي

 "[أوال وثانيا"/ ، المادة ثالثا 7]  .وأوامر القبض والتفتيش واألحكام القضائية

 .ير الحماية القانونية وبشكل واضح لهذا التحول الرقمي في ظل الجائحةوندعو بدورنا المشرع العراقي إلى توف

ونة وعلى الرغم من هذه المزايا إال أن هذا النظام يمكن أن يواجه جملة من المعوقات والتي تتمثل بتعقيد اإلجراءات اإلدارية وانعدام المر

نفيذ هذه المشاريع مع غياب التنسيق بين اإلدارات الحكومية وانعدام التخطيط لبرامج الحكومة اإللكترونية مع وجود مخاوف من ت

بسبب الظروف الطارئة " المختلفة إضافة إلى انخفاض الخبرات التكنولوجية السيما أن العراق من البلدان التي تبنت هذه الخطوات حديثا

كترونية وانعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا التي أبرزتها الجائحة مع عدم كفاية التدريبات الالزمة للعاملين على األجهزة اإلل

 [179، ص 1. ]وتبني مواقف سلبية منها

كما تواجه النظام معوقات فنية وقانونية  2إضافة إلى قلة الموارد المالية الالزمة وعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتدريب العاملين 

ألفراد وزيادة ثقتهم باإلدارة اإللكترونية كما يتطلب وجود إدارة سياسية راغبة وسياسية بحاجة إلى نظام قانوني متكامل يكفل حماية ا

في تطبيق اإلدارة اإللكترونية في " وجادة في تنفيذه وليست أداة لتطبيق سياسة النظم الحاكمة وهذه المعوقات بشكل عام نواجها أيضا

محدودية البنية التحتية وحداثة مفهوم اإلدارة اإللكترونية مع عدم العراق بسبب تدني قدرات مستخدمي شبكة األنترنيت ومهاراتهم مع 

إلى التكنولوجيا المتقدمة وعدم وجود مختبرات " وجود تشريع حكومي متكامل أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية في العراق فتفتقر أيضا

من الفئات التي نشأت وتعلمت منذ سنوات طويلة بدون وجود كافية ولتقنيين يساعدون في إعداد النظام التعليمي وأغلب الكوادر التدريسية 

 .التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إضافة إلى المناهج التقليدية التي ال تتناسب مع اإلدارة اإللكترونية

التكنولوجيا  إن االعتماد على[ 91، ص 12]وإضافة إلى المزايا التي تم ذكرها لإلدارة اإللكترونية هناك مجموعة من العيوب أهمها

الحديثة في تقديم الخدمات وإدارة المرفق العام ممكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة إضافة إلى انتهاك الخصوصية والتجسس 

 .، وما يؤديه التطبيق غير الصحيح إلصابة اإلدارة بشلل في الهيكل التنظيمي للوحدات اإلدارية[099، ص 11]اإللكتروني

لمتطلبات استيراد التكنولوجيا وبناء البنية التحتية الالزمة لتشغيل العمال وتدريبهم مع توفير " إضافة إلى اآلثار االقتصادية والمالية نظرا

نظم الحماية من االختراق مع مواكبة التطور الحديث للتكنولوجيا وتحديث شبكات األنترنيت ومن خالل ما تقدم نجد أنه بالرغم من هذه 

افق لمعوقات والسلبيات تمكنت اإلدارة اإللكترونية والتي تبنتها الحكومة العراقية في ظل األزمة الراهنة من تحقيق أهدافها في تنظيم المرا

العامة وضمان استمرارها بانتظام واضطراد مع نجاح تجربة التعليم اإللكتروني واستمرار العمل بها لخطة التعليم للعام الدراسي الجديد 

على استراتيجية التعليم المدمج في ظل استمرار جائحة ( اليونسكو ) إذ ثمنت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  0202-0201
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بهدف تنفيذ متطلبات التقويم الجامعي للعام الدراسي المذكور للدراسات الجامعية األولية والعليا (  COVID-19 19) فايروس 

 . E –learning platform screenساليب العلمية من توفير منصات متعددة للتعليم اإللكتروني وباالعتماد على األ

 المبحث الثاني

 نطاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية وآثارها في ظل جائحة كورونا

المجتمع وتطويره فال يتوقف  تقوم اإلدارة باعتبارها الجهاز التنفيذي في الدولة بإشباع الحاجات العامة لتحقيق المصلحة العامة وتنظيم

تقوم بممارسة هذا النشاط بنفسها فنكون أمام صورة المرفق " مراقبته وأحيانا" تدخل اإلدارة في نشاط األفراد عند حد تنظيمه وإنما أيضا

 .العام، فيكون النشاط اإلداري أما قرارات إدارية أو مرفق عام

 [63، ص 10. ]هذا النشاط بمختلف أنواعه ومجاالته في دعم" هاما" وتلعب اإلدارة اإللكترونية دورا

وعليه سوف نبحث ذلك في مطلبين نخصص األول لتطبيق اإلدارة اإللكترونية على القرار اإلداري وأثارها والثاني لتطبيق اإلدارة 

 .اإللكترونية على المرفق العام وأثارها

 إلداري وأثارهالتطبيق اإلدارة اإللكترونية على القرار ا/ المطلب األول 

لحداثة القانون اإلداري فتولى الفقه والقضاء مهمة تعريف القرار " لم تتطرق معظم التشريعات اإلدارية لتعريف القرار اإلداري نظرا

 ،13" ]إعالن لإلرادة يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية بقصد أحداث إثر قانوني إزاء األفراد " اإلداري فعرفه العميد هوري 

 [117، ص 11]. "في األوضاع القانونية القائمة" كل عمل إداري يحدث تغييرا" كما عرفه الفقيه بنوار على أنه  2[ 001ص 

 [117، ص 11] ."قانونية" إفصاح عن إرادة منفردة يصدر من سلطة إدارية ويرتب اثأرا" كما عرفه الفقهاء العرب على أنه 

."عمل قانوني يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة " اب كما عرفه األستاذ محمد رفعت عبد الوه
 

 [019، ص 16]

عمل قانوني يصدر عن السلطة اإلدارية من جانب واحد " في تعريف القرار اإلداري على أنه" دورا" كما كان للفقه العراقي أيضا

" "قانونيا" ويحدث أثرا
 

إدارية بإرادتها المنفردة بغية إحداث تغيير في عمل قانوني تصدره جهة " كما عرفه آخرون بانه [. 16، ص 19]

، أما القضاء الفرنسي فقد تبنى المعيار [019، ص 17" ]الوضع القانوني بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو البغاء مركز قانوني قائم 

ساليب السلطة العامة أي سلطة أل" الموضوعي في تعريف القرار اإلداري فهو إجراء صادر عن السلطة اإلدارية ويتضمن استعماال

 .التقرير
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إفصاح اإلدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها " كما عرفته المحكمة اإلدارية العليا في مصر على أنه

."ابتغاء المصلحة العامة " قانونا" وجائزا" من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث إثر قانوني معين يكون ممكنا
 

[11 ،

 [179ص 

ومن خالل ما تقدم يتبين أن للقرار اإلداري خمسة أركان البد من توافرها عند إصداره وهي االختصاص والشكل والمحل والغاية 

 .والسبب

ركانه وشروطه وخاصة ركني االختصاص وأن التحول إلى نظام اإلدارة اإللكترونية يقتضي مراجعة المفاهيم التقليدية للقرار اإلداري وأ

 .والشكل

ومن أهمها حلول التوقيع [   011، ص 02.] والتحول بقواعد الشكل واإلجراءات اإلدارية على نحو يؤدي إلى االرتقاء بأعمال الموظفين

ل القرار حيز التنفيذ إال بعد اإللكتروني محل التوقيع الكتابي واالعتماد على الحاسب األلي كشريك للموظف في إصدار القرار وال يدخ

ألثاره القانونية ووصوله إلى علم األفراد ويتم ذلك من خالل النشر اإللكتروني سواء للقرارات " لشروطه ومنتجا" صدوره مستوفيا

لقرارات واألوامر الفردية أو التنظيمية فاعتمدت الكثير من اإلدارات على وسائل التواصل االجتماعي من أجل أعالم األفراد والعاملين با

التي تصدر منها في ظل جائحة كورونا واستمرار عجلة العمل اإلداري وعدم ضياع حقوق األفراد كالقرارات الخاصة بالترقية والترفيع 

علقة والتعيين ومنح الشهادات في الدورات والورش التدريبية وأوامر النقل والتنسيب ومنح اإلجازات وغيرها من القرارات اإلدارية المت

باألفراد كما أصدرت السلطة التنفيذية في العراق ممثلة بمجلس الوزراء سلسلة من القرارات التنظيمية في ظل األزمة الحالية وأهمها 

والذي حث على اتخاذ عدة إجراءات إدارية لمواجهة  1171لسنة  71إلى قانون الصحة العامة رقم " قرارات الضبط اإلداري استنادا

د حركة التنقل بين المناطق الموبوءة وحظر التجوال ومنع السفر وغلق المنافذ الحدودية وضمان توافر شروط السالمة الجائحة كتقيي

الصحية في المحالت والمرافق العامة وغلق دور السينما والمقاهي والمالهي والمطاعم مع فرض العقوبات والغرامات المالية على 

والتي نأمل من المشرع العراقي تشريع  0221لسنة ( 1)ي في أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم المخالفين والذي نجد أساسها القانون

قانون خاص بإجراءات السلطة اإلدارية في الظروف االستثنائية وبيان دواعي إعالن حالة الطوارئ والصالحيات االستثنائية الممنوحة 

 .وأن تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري 0221عراق لسنة لعدم انسجام أمر الدفاع مع أحكام دستور جمهورية ال

 .فيهاوقد تم نشر هذه القرارات بشكل إلكرتوني في كافة الوسائل اإللكترونية الرسمية لضمان علم األفراد بها وااللتزام بالتعليمات الواردة 

والتي نأمل من المشرع  0210لسنة  97ية العراقي رقم وبذلك يمكن إثبات القرار اإلداري اإللكتروني وفق قانون المعامالت اإللكترون

 .توضيحها بشكل ادج في القانون أعاله بفصل مستقل كالتوقيع اإللكتروني والعقود اإللكترونية
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ار اإلداري لذلك بأن يتم أثبات وجود القرار اإلداري بالوسائل اإللكترونية واعتبارها وسيلة للعلم بالقر" وأن يتم تعديل قانون األثبات وفقا

وهو واقعة مادية يمكن أثباتها بكافة طرق األثبات " يقينيا" من جانب أخر يعتبر العلم بالقرار اإلداري اإللكتروني علما". أيضا

 ".المنصوص عليها قانونا

اإللكترونية والتي تم ومن التطبيقات العملية التي توضح القرارات اإلدارية اإللكترونية والتي طبقت في فترة الجائحة هي االختبارات 

ن ثم تنفيذها في الجامعات العراقية من خالل المنصات التعليمية إذ ترسل روابط االمتحان للطلبة ويتم اإلجابة على األسئلة الواردة فيها وم

ت الرسمي لالختبار ومن أرسالها خالل الوقت المحدد لذلك إذ ال يتمكن الطالب من الدخول إلى االختبار أو إرسال اإلجابة بعد انتهاء الوق

ثم ترسل النتيجة مباشرة باجتياز االمتحان أو استقبال الردود ومن ثم االعتماد عليها بشكل كلي في تحديد درجات الطلبة وتخرجهم أو 

ت اإلدارية وال يمكن للطلبة الطعن بصحة هذه القرارا" انتقالهم إلى المراحل الدراسية الالحقة وكما أسلفنا كانت تجربة ناجحة تماما

ما تكون هناك أخطاء في الجمع والمراجعة بينما " الصادرة بالنجاح أو الرسوب ولكن فقط االعتراض كما في االمتحانات التقليدية وغالبا

 .كونه يعتمد على النظام المبرمج في الحاسب األلي" في النظام اإللكتروني المجال للخطأ إطالقا

ي اإللكتروني بأنه عمل قانوني صادر باإلرادة المنفردة لإلدارة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة يمكن تعريف القرار اإلدار" وأخيرا

 .وبالشكل الذي نص عليه القانون من خالل النشر أو التبليغ اإللكتروني وتحويل اإلجراءات اإلدارية التقليدية إلى إجراءات إلكرتونية

 ونية على المرفق العام وآثارها تطبيق اإلدارة اإللكتر/ المطلب الثاني 

خدمة "يتمثل دور المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام وكما قال الفقيه الفرنسي هوريو إن المرافق العامة هي 

موضوع داخل المجتمع مهما كان " كبيرا" ويؤدي المرفق العام دورا[ 171، ص 01"] Lesrvice public du publicالجمهور

للنفع العام بصورة مستمرة وبدون انقطاع وفي الواقع هي ليست قاعدة " وذلك تحقيقاالنشاط الذي تقدمه وشكل الخدمات التي تؤديها 

2في القانون العام " منصوص عليها شكال
 

 [.171، ص 00]

بدأ على جميع المرافق اإلدارية ويطبق هذا الم[ 110، ص 11]وفي حين ال يؤدي توقفها إلى حدوث خلل في نظام حياة األفراد

واالقتصادية والمهنية ومهمة السلطة اإلدارية تتمثل في مراقبة وتوجيه سير هذه المرافق العامة لغرض تقديم الخدمات بالشكل األمثل 

 .للمواطنين وبخالفه تثار مسؤولية اإلدارة عن ذلك

، 10.]االنتظام واالستمرارية للمرفق العام بصورة أكبر من اإلدارة التقليدية أما بالنسبة لإلدارة اإللكترونية فسوف تساعد على تأكيد مبدأ

 .فيتمكن األفراد من الحصول على الخدمات المرفقية في أي وقت بمجرد الدخول الى الشبكة المعلوماتية[ 11ص 
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حقيق استمرار المرافق العامة فتقدم الخدمات كما يساهم أسلوب اإلدارة اإللكترونية في تعزيز الضمانات القانونية التي وضعها المشرع لت

بدون تدخل الموظفين مما قلص بشكل كبير من حاالت اإلضراب واالستقالة إضافة إلى التقليل من تأثير حاالت الظروف الطارئة على 

ما شهدناه خالل فترة وهذا [ 16، ص 03.]حيث تمكن األفراد من الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة في أي وقت Kالمعامالت

انتشار فيروس كورونا حيث اعتمدت اإلدارات على شبكات األنترنيت لغرض تيسير المرافق العامة بانتظام واضطراد وضمان 

كما يساهم تطبيق . استمراريتها وتقديم الخدمات لألفراد في مختلف القطاعات الوظيفية والخدمية كالتربية والتعليم والصحة واإلعالم

ة اإللكترونية بتحقيق المساواة في االنتفاع بالخدمات من قبل األفراد كافة ويحقق مبدأ مهم من مبادئ المرفق العام والذي وجد أصله اإلدار

2فال وجود للتمييز بين األفراد المنتفعين  1971القانوني في إعالن حقوق األنسان لسنة 
 

على أن يمتاز هذا النظام [ 322، ص 01]

يم بسبب تفاوت األفراد في المعرفة اإللكترونية، كما يساهم باإلدارة بطريقة موضوعية دون تفرقة بين األفراد ألي سبب بالسهولة والتنظ

وتعد اإلدارة اإللكترونية التطبيق العملي الصحيح لمبدأ مواكبة المرافق العامة للمستجدات والتغييرات بصرف النظر عن الطريقة . كان

.ألفراد حق رفض هذا النظام أو قبوله الستقرار مراكزهم القانونيةالمتبعة ودون أن يمتلك ا
 

 [ 19، ص 10]

وفي سبيل إنجاح هذا النظام البد من تطبيقه بصورة تدريجية وتدريب الموظفين والمالكات كافة على سبل اإلدارة اإللكترونية وهذا ما 

رة التربية بتهيئة مالكاتها التدريسية والوظيفية في سبيل استخدام اإلدارة لمسناه من خالل قيام وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزا

اإللكترونية في ظل جائحة كورونا من خالل دورات وندوات وورش تدريبية تركز على نشر الثقافة اإللكترونية ومفاهيم استخدام 

دارة المرفق العام لضمان استمراريته والحيلولة دون توقفه في المنصات التعليمية والوسائل التعليمية اإللكترونية المتاحة، وكذلك وسائل إ

 ظل الظروف االستثنائية التي شهدها العراق أسوة ببلدان العالم األخرى في سبيل أن تكون الجهات اإلدارية قادرة على تقديم خدماتها على

" للمرفق العام هو التشغيل الصحيح له استنادا" المهمة أيضا ومن المبادئ .درجة من اليقين بتقبل األفراد لذلك والتعامل مع النظام الجديد

لروح العصر في تحقيق الصالح العام وذلك لتحقيق المصلحة العامة لألفراد بطريقة أيسر وأدق ويحسن " إلى القواعد القانونية ومواكبا

 .من كفاءة اإلدارة في اإلنجاز والتقليل في النفقات

نطاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية في نشاط اإلدارة والمتمثل بالقرارات اإلدارية والمرفق العام أسهم بشكل  ومن خالل ما تقدم تبين لنا أن

كبير في تسهيل عملية االتصال بين اإلدارات المختلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات 

من دول العالم إلى إعادة النظر في أساليب التدخل في قطاعات الصحة العامة والتعليم  اقتصادية واجتماعية دفعت بالعراق كغيره

 .والخدمات االجتماعية واعتماد أسلوب اإلدارة عن بعد في المنظومة التعليمية
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 المبحث الثالث

 الرقابة على اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا

لى االنتقاص من بعض الحقوق والخدمات سواء كانت هذه اإلدارة تقليدية أو الكرتونية إن يؤدي إن قيام اإلدارة في أداء وظيفتها ممكن أ

فال يمكن تركها دون رقابة من قبل وسائل وأجهزة سياسية وقضائية والتي سوف نبينها في المطلبين التاليين فنتكلم في األول عن الرقابة 

 .ظل جائحة كورونا والثاني للرقابة القضائية على اإلدارة اإللكترونية السياسية واإلدارية على اإلدارة اإللكترونية في

 المطلب األول الرقابة السياسية واإلدارية على اإلدارة اإللكترونية 

تهدف الرقابة السياسية إلى تحقيق جملة من األهداف من أهمها ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها السلطة 

لتي وافقت عليها الحكومة واعتمد عليها في الكشف عن أي أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من األجهزة الحكومية واالتشريعية 

فيتمثل الهدف السياسي للرقابة بمراعاة التحقق من صحة تطبيق قانون الموازنة السنوي الذي وافقت عليه وتحليلها ودراسة أسبابها 

أما أهداف الرقابة اإلدارية فهي توجيه وتنظيم الجهود إلنجاز األغراض واألهداف [ 32، ص 01. ]نالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلما

المحددة بفاعلية وكفاءة وتصحيح االنحرافات البسيطة ومنع تفاقمها كما تعمل على زيادة فعالية األجهزة الحكومية وتحقيق العدالة 

مع المدني واألحزاب السياسية ووسائل األعالم األجهزة الرقابية عن طريق الرأي وتمثل مؤسسات المجت. والمساواة بين جميع العاملين

 العام، أما الرقابة عن طريق البرلمان فيتحدد شكلها وفق ما مرسوم لها في الدستور وقد كفل الدستور العراقي رقابة البرلمان على أعمال

لسياسي لدى أعضاء البرلمان وافتقارهم إلى الخبرة وضعف المعارضة قد لمبدأ المشروعية، إال أن عدم نضج الوعي ا" الحكومة احتراما

.يؤدي إلى ضعف هذه الضمانة ويختفي دورها الحقيقي في حماية حقوق األفراد وحرياتهم
 

 [ 63، ص 06]

منها للبحث عن مشروعيتها وذلك أما الرقابة اإلدارية فهي الرقابة الذاتية التي تقوم بها اإلدارة من تلقاء نفسها على القرارات الصادرة 

2إلمكانية الرجوع عن األخطاء الصادرة منها وتصحيحه باإللغاء أو التعديل أو التبديل 
 

" وتعرف الرقابة اإلدارية بأنها [ 99، ص 09]

"األنشطة التي تؤدي إلى النتائج المستهدفة 
 

 [7، ص 07]

سيقها على حسب الخطط الموضوعة إلنجاز أهداف محددة وتترتب على ذلك إيجاد االرتباط بين األعمال وتن" وعّرفها آخرون بأنها 

."ضرورة أن تؤدي الرقابة بأسلوب يسمح بإنجاز مالئم لألهداف 
 

 [010، ص 01]
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وهذه الرقابة تكون إما تلقائية أو بناء على تظلم صادر من األفراد أو بناء على تقارير لجنة أو هيئة إدارية عليا
 

كانت وأيا [ 61، ص 06]

الرقابة اإلدارية فهي ليست كافية لضمان مشروعية تصرفات اإلدارة في مواجهة األفراد الفتقارهم إلى االستقالل والحياد كونها تجمع 

 .صفتي الحكم والخصم

نفس النشاط سواء في ولتختلف الرقابة السياسية واإلدارية على اإلدارة اإللكترونية عن الرقابة على اإلدارة التقليدية كون اإلدارة تمارس 

 .إدارة المرافق العامة أو في إصدار القرارات اإلدارية

ولكن أسهمت جائحة كورونا بتغييب أو أضعاف الدور الرقابي الذي تمارسه السلطات التشريعية واإلدارية باإلضافة إلى الدور الذي 

 .ومدى حماية حقوق المواطنين الصحية والتعليميةتمارسه مؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق باإلجراءات الصارمة 

ويمكن تالفي ذلك بالنص في التشريعات والقرارات اإلدارية عن الهيئات المسؤولة عن الرقابة لضمان قدر من المساءلة الالحقة بتفعيل 

مركزية والالمركزية أما إجراءات وبروتوكوالت واضحة من أجل توثيق بنود االتفاق في حاالت الطوارئ ويشمل ذلك السلطات ال

ب بالنسبة لقرارات الضبط اإلداري عن طريق استخدام اإلدارة اإللكترونية سواء كانت تنظيمية أو فردية مع استخدام القوة القسرية إذا تطل

لالزمة لمواجهة األزمة للصالح العام فتمنح اإلدارة سلطة التحلل من المشروعية والتوسع في السلطات واتخاذ التدابير ا" األمر ذلك تحقيقا

 .وأن تقررها النصوص القانونية أو المبادئ القانونية 

 الرقابة القضائية على اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا / المطلب الثاني 

نون ولمن يريد الطعن لما تقضي به قواعد القا" تطبيقا" وصادرا" إلى القرينة القانونية العامة بأن كل قرار إداري يعد مشروعا" استنادا

.بهذه القرارات أن يقوم بإثبات إدعائه بعدم مشروعيتها ومخالفتها لقواعد القانون والمشروعية
 

 [101، ص 32]

لحقوق األفراد وحرياتهم لما يتميز به من استقالل " وتعد رقابة القضاء على أعمال اإلدارة أهم وإحدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا

. به من أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها واحترامها بما في ذلك اإلدارة وإال تعرض المخالف للمسالةوحياد وما يتمتع 

وشهد العراق تطورات كبيرة في مجال الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة والمتمثلة بمحكمتي القضاء اإلداري ومحكمة قضاء الموظفين 

وتختص محاكم قضاء . 0219لسنة  91جلس الدولة العراقي وفق التسمية الحديثة بموجب القانون رقم والتي تدخل ضمن تشكيالت م

الموظفين بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية أو 

ظف وبين الجهة التي يعمل فيها وكذلك النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر القوانين أو األنظمة التي تحكم العالقة بين المو

لسنة  11الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

1111. 
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ء كامل ال تقف عند مجرد البغاء القرار فلها أن تحكم بتعديل القرار المطعون فيه ووالية المحاكم بالنسبة لهذه المنازعات هي والية قضا

 ".وملزما" ويكون قرارها باتا

 126أما الهيئة القضائية األخرى فهي محاكم القضاء اإلداري والتي تم تعديلها بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 

 .0213لسنة  19القانون رقم ثم التعديل الخامس ب 1171لسنة 

وتختص بالفعل في صحة القرارات واألوامر اإلدارية والفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات 

ذلك غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع 

فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ومن األسباب األساسية للطعن أن يتضمن 

أو مخالفة للقانون أو األنظمة أو التعليمات أو أن يكون في شكله أو في اإلجراءات أو في محله أو سببه أو أن " األمر أو القرار خرقا

 .تطبيق القوانين أو األنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو إساءة استعمال السلطة يتضمن خطأ في

ف أما بالنسبة لرقابة القضاء اإلداري في الظروف االستثنائية والمتمثلة بجائحة كورونا فيتجه القضاء إلى األخذ بمبدأ التناسب مع الظرو

ما تصدر بناء على نص في القانون وتقف المحكمة على " لى إصداره والتي غالباالتي أدت إلصدار القرار اإلداري واألسباب التي أدت إ

جدية هذه األسباب وأهميتها على نحو يسوغ تدخل سلطة الضبط اإلداري لتقييد الحريات العامة أو إصدار قرارات في ظل جائحة كورونا 

 .باالعتماد على اإلدارة اإللكترونية

مبدأ المشروعية ولكنها توسع من نطاقه وتسمح لإلدارة باستخدام وسائل وأساليب جديدة لمواجهة هذه  وإن الظروف االستثنائية ال تلغي

.الظروف وعلى القضاء تمكين اإلدارة من مواجهة والتصدي للخطر لحقوق األفراد وحرياتهم
 

 [ 111، ص 31]

القضاء،على أن تقدر الضرورة بقدرها فال يجوز التوسع في أعمالها وأن تخضع لرقابة 
 

وقد جمع المشرع العراقي بموجب نص المادة 

من الدستور الحالي أسلوبي الوسائل التي تستخدمها اإلدارة في سلطاتها الضبطية كالقرارات التنظيمية والتنفيذ المباشر وذلك " تاسعا/ 61

بتنظيم حقوق األفراد وتيسير خدمات  وكذلك بالنسبة للقرارات األخرى الخاصة. لتالفي جعل اإلدارة سلطة تحكمية ألبسط األسباب

 .المرافق العامة في الظروف االستثنائية

ويتبين لنا من خالل ذلك أن دور القاضي اإلداري في فحص أسباب ومالئمة القرارات اإلدارية اإللكترونية المتعلقة بالضبط اإلداري 

بها وكذلك تقييده بالمقتضيات القانونية والتنظيمية لتحقيق الغاية  ومدى تناسبها مع الحق أو المصلحة الخاصة أو الفردية التي تم المساس

 .من القرار لحفظ النظام العام أو الصحة العامة
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أما القرارات األخرى والتي تخرج عن سلطات الضبط اإلداري فيمارس القاضي اإلداري فيها سلطات واسعة ببحث أسباب الطعن وكما 

 ".بينا سابقا

وبطبيعة الحال يجب أن " ي بعدم رجعية القرارات اإلدارية فال تسري إال من تاريخ التبليغ بها أو العلم بها يقيناوالقاعدة العامة تقض

 .يراعي القضاء اإلداري أن ظروف من يتخذ القرار اإلداري تختلف عمن يراقب شرعيته في ظل القانون

 الخاتمة

- : والمقترحات وكاآلتيوفي خاتمة بحثنا هذا توصلنا إلى جملة من االستنتاجات 

 / االستنتاجات

إن ازمه كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية دفعت بالدول ومنها العراق إلى إعادة النظر في أساليب اإلدارة   -1

 .في المجاالت كافة لضمان استمرار تقديم خدماتها بانتظام واضطراد والحفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم

ة اإللكترونية هي عبارة عن محتوى معلوماتي تكنولوجي يقدم خدماته لألفراد بالتفاعل والترابط بينهم والجهات إن اإلدار -0

الحكومية واإلدارية والهيئات غير الحكومية بغية تسهيل وتسريع الحصول على الخدمات المختلفة وتيسير المرافق العامة 

 .بانتظام واضطراد

ملة من المزايا والسلبيات والتي أوردناها في متن بحثنا هذا، ومن أهمها توفير الوقت واألموال تمتاز اإلدارة اإللكترونية بج -3

والقضاء على البيروقراطية والفساد اإلداري وإمكانية تطبيقها في ظل جائحة كورونا لضمان تقديم الخدمات واستمرارية سير 

 .ة والتربوية والتعليمية والخدميةالمرافق العامة بانتظام واضطراد وفي مختلف القطاعات الصحي

تواجه اإلدارة اإللكترونية جملة من الصعوبات والتحديات لذا يجب أن يكون التحول بصورة جزئية وبمراحل متدرجة لتجنب  -1

 .الشلل في وظائف اإلدارة الحديثة

خدمات دون التقيد بالحدود الزمانية تحقيق اإلدارة اإللكترونية مبادئ العدالة والمساواة أمام األفراد كافة بالحصول على ال -1

 .والمكانية

يتحدد نطاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية بنشاط اإلدارة التقليدي والمتمثل بإصدار األنظمة والقرارات الفردية والتنظيمية وكذلك  -6

 .تقديم الخدمات من خالل المرافق العامة مما أسهم في تسهيل عملية االتصال وتحسين مستوى الخدمات

لسنة  97لقانون التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية العراقي رقم " مكن إثبات وجود القرار اإلداري اإللكتروني وفقاي -9

 .مع تطبيق نظرية العلم اليقيني كونها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق اإلثبات 0210
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والقضائية فيمكن الطعن بالقرارات اإلدارية أمام محكمة القضاء تخضع اإلدارة اإللكترونية إلى الرقابة السياسية واإلدارية  -7

اإلداري ومحكمة قضاء الموظفين وهما من هيئات مجلس الدولة في العراق لبحث مدى شرعية القرارات اإلدارية الصادرة من 

 .اإلدارة اإللكترونية في الظروف العادية وفي الظروف االستثنائية والمتمثلة بجائحة كورونا

 /مقترحات ال

- : وقد توصلت الباحثة إلى جملة من المقترحات نبينها كما يأتي

نقترح على المشرع العراقي ضرورة دعم اإلدارة اإللكترونية من خالل تشريع قوانين وتعليمات لضمان اكتمال العمل  -1

 .اإلداري من خالل اإلثبات والحماية القانونية

قيفية لألفراد والعاملين في مؤسسات الدولة مع التعريف باإلدارة اإللكترونية تفعيل دور األعالم بوضع برامج توعوية وتث -0

 .ومزاياها

تهيئة الكوادر اإلدارية والفنية في دوائر الدولة والوزارات للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية وإقامة الورش والدورات  -3

شكل فاعل في تحقيق التعليم اإللكتروني وإدارة العملية التدريبية وكذلك ألساتذة الجامعات والمالكات التربوية لإلسهام في 

 .التربوية عن بعد

ضرورة النص على فقرات خاصة ضمن قانون الموازنة العامة العراقي لإلدارة اإللكترونية لتوفير اإلمكانيات المادية  -1

 .وتأهيل الكوادر البشرية

ية في عمل القاضي اإلداري أثناء مراقبته لمبدأ قيام المشرع العراقي بإصدار تشريعات خاصة تتضمن ضوابط قانون -1

التناسب في حالة الظروف االستثنائية وبيان التكييف القانوني لجائحة كورونا، فيما إذا كانت قوة قاهرة أم ظرف استثنائي 

ترونية، والفصل لتمكين الرقابة القضائية في أداء عملها وتقدير القاضي اإلداري ألسباب وموائمة القرارات اإلدارية اإللك

بين قرارات الضبط اإلداري والقرارات اإلدارية األخرى المتعلقة بحقوق األفراد وحرياتهم وسبل تقديم المرافق العامة 

 .لخدماتها بمختلف القطاعات

لمجتمع على المشرع العراقي تفعيل دور الرقابة اإلدارية في كافة مجاالت الدولة في ظل اإلدارة اإللكترونية لما يعانيه ا -6

 .العراقي من فساد متزايد على كافة مرافق الدولة
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ABSTRACT 

"The Dimensions of Civil Responsibility in Egyptian Universities" 

A comparative study on the universities of Alexandria and Pharos  

Research goal 

Knowing the "dimensions of civil responsibility of the two universities", knowing the obstacles facing 

the community service sector and trying to develop a vision; to activate the role of the two universities 

towards the university's civil responsibility, and how to benefit from it in developing universities. 

The research relied on the descriptive and analytical approach and the use of the sample social survey 

method in collecting data for the two universities in question, and using the interview guide with the 

agents of the scientific and theoretical colleges (trade and pharmacy) in the two universities for 

community service and environmental development, in addition to the vice presidents of the two 

universities for community service and environmental development, and members of the faculty, The 

research focused on analyzing ready-made data, analyzing community service activities and developing 

the environment. 

The research reached a number of results, the most important of which are 

 •The results of the current research confirmed that there is a difference in civil liability among students 

of theoretical colleges from students of practical colleges, in terms of interest in democracy (humanities) 

is not equal to the contents of the materials that you take, which means that there are other factors 

responsible for a service that do not benefit from these topics, these factors It can be the teaching 

methods and the educational environment. 

 •The results also revealed a relationship between community service and civic responsibility, and civil 

responsibility emerged through the relationships between students, the educational staff and professors, 

individually or collectively, and participation in volunteer work such as seminars and various 

community activities to serve the community. 

 •The results showed the achievement of democracy for the two universities through effective interest in 

the community activities carried out by students, and showed a clear difference between citizenship of 

the two universities in the available resources. 

 •The results of the research showed the clear difference between the two universities in the dimension 

of investigation and deliberation, as Pharos University occupies the highest position in the application of 

this aspect. 

Keywords:( Civil Responsibility, Community Service, Dimensions, Sustainable Development, Law 

culture). 
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 الملخص

، ونع فررررة ئلتترررر علق وئللعد رررلق ئلتررررم  دئ رررر    ررررل    نررررة "للجررررلنعتي أبعررررلم ئلليررررمدلية ئلل  يرررة " علرررر  للتعرررر  هددددل ال  دددد  

ئللجتلررررح ونتلولررررة و ررررح  دعررررةا لتيعيرررر  مو  ئلجررررلنعتي   جررررل  ئلليررررمدلية ئلل  يررررة للجلنعررررة، و يييررررة ئ  ررررتيلم  ن  ررررل فررررم   رررردع  

  فررررم  لررررح ئلعيل ررررلق وئعتلرررر  ئلعتررررم علرررر  ئللرررر  ي ئلدمرررريم ئلتتليلررررم وئللرررر  ي ئلل ررررل   وئ ررررت  ئ   تليرررر  ئلل ررررلد. ئلجلنعررررلق

بللجرررلنعتي  ل  نرررة ( ئلتجرررل   وئللررري لة ) للجرررلنعتي  نتررر  ئلعترررم، وبل رررت  ئ  مليررر  ئلل لبلرررة نرررح و رررري ئل ليرررلق ئلعلليرررة وئل   عرررة 

ئللجتلرررح و  ليرررة ئلعيمرررة، بل  رررلفة الررر   ررردئل  د رررلي ئلجرررلنعتي  ل  نرررة ئللجتلرررح و  ليرررة ئلعيمرررة، وأع رررلي  يمرررة ئلتررر  ع ، و  ررر  

 . تلي  ئلعيل لق ئلجل   ، و تلي  أ ش ة   نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة ئلعتم عل 

 :توصل ال    إلى عدد من النتائج أهمها

    لررر ال  ررررل ئل ليرررلق ئل   عرررة عررر   ررررل ئل ليرررلق ئلعلليرررة،  علدددى وجدددود الدددتلل للمسدددةولية المدنيدددةأ ررر ق  ترررلحي ئلعترررم ئلررر ئ

  نيرررلوعلل للتتدعرررلق ئللررردئم ئلترررم  ن ررر  ل، نرررل عع رررم أ    رررل  عدئنررر  أ ررر ال لررري( ئ  يرررل يلق)نررر   يرررم ئ  تلرررل  بلل علد  ئ يرررة 

   .نيؤولة ن      ئللدئ يح،     ئلعدئن  عل   أ    د  أ لليب ئلت  ع  وئلعيمة ئلتعليلية

  بررري   ، وظ ررر ق ئلليرررمدلية ئلل  يرررة نررر   رررر  ئلعر رررلقعدددن التدددرابخ بدددين لدمدددة المجتمدددم والمسدددةولية المدنيدددة لرررل  شررريا ئل ترررلحي

ئل رررررل وئل يمررررة ئلتعليليررررة وئ  ررررل    بلررررد   ف معررررة أو  للعيررررة، وئللشررررل  ة فررررم ئلعلرررر  ئلت رررردعم ن رررر  ئل رررر وئق وئ  شرررر ة 

 .ئللجتلعية ئللت دعة  ل  نة ئللجتلح

   عررري  عررر    عرررم ئ  تلرررل  ئليعرررل  بل  شررر ة ئللجتلعيرررة ئلترررم ع رررد  ب رررل ئل لعرررة، و  ت قيدددل الديمقرا يدددة للجدددامعتينأظ ررر ق ئل ترررلحي

 . ئ تر  وئ ح بي  ندئ  ة ئلجلنعتي  فم ئ ن ل يلق ئللتل ة

  يرررم  تتررر   لنعرررة فرررل و  االلدددتلل الوابدددا بدددين الجدددامعتين فدددي بعدددد التقصدددي والمداولدددة المددد ا ر بي رررا  ترررلحي ئلعترررم نررر ال  ،

 .ئلل ل ة ئ عل  فم   عيم   ئ ئلجل ب

 الكلمات المفتاحية 

 (، ئ بعلم، ئلت لية ئلليت ئنة، ث لفة ئل ل د  ئلليمدلية ئلل  ية،   نة ئللجتلح)  
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 المقدمة

ظ  ق أ لية ئلعتم فم ئلت  ي  عل  ئلجلنعرلق  د  رل ئلل  ر  ئلر ع عشرح ئلت رل ئق فرم أع نجتلرح، فر و  ئلجلنعرة ن ر  و رلن  

ئلغلعرة ئل حييرية نر   شرن  ئلجلنعرلق  رم اعر ئم ونلي  عت ح فم ثرث وظلحف  حييية  للتللم ئلتعلي  وئلعتم ئلعللم و  نة ئللجتلح    

ئ  يررل  ئللتعل عررة نرر  أب ررلي ئللجتلعررلق لر رر ر  بليررمدليل     لرردئ  ي  بل  ررلفة الرر  أ رر    عل رر  أ   ررؤمع  لرر  ئلجلنعررلق مو  ررل 

عر ئم ب ررلي و  ليرة ئللرردئ  ي   رد ئل رر و   ئل يرد  الرر  ا: ئ عجرلبم فرم ئلتغييرر  ئ  تلرلعم، برر و   ت يرم ئلتيلعرر  بي  رل وبرري  ئللجتلعرلق

 .ئل ع عي   فم   لية    ئق ئل رل واع ئم   للعل : و دعيت   ن   ر  ئلتعلي 

  رد  ئلجلنعرلق بر و  أ ل رم . ولدمدة المجتمدموعت ح ذل  ن   ر   تلي  ئللعلدنلق بلل عي   فم اع ئم  أ  ئللل  ئلعش ع، 

و د رريح ئلرر و  ئل عيرر  فررم   رر   : ال  دد  العلمددي ال بلعتعل  ررل أ رر  ن دنررلق   ليررة فررم   ليررة ئللجتلررح نرر   ررر    ليررة  أ  ئللررل  ئلعشرر

ون    ئ ئلل  لم  يع  ئلعل  ة لت لو  ئلت ئبط وئلللة بي  ئلليمدلية ئلل  ية لجلنعلق، ونع فرة ئلر و  ئلر ع   رد  بر  نر   ]1.]ئللجتلعلق

م   ر   علر    ر  و  رة   ر  و رري و ردئل ئلجلنعرلق وف لرل للتغير ئق ئلترم  ر أق علر  وظرلحف ئلجلنعرلق، وظ رد  نلر لتلق نتعر  

ئلليمدلية ئ  تللعية، ئلليمدلية ئلل  ية، ئ لت ئ  وئلتعلي  ئللر  م، ئللدئ  رة،   نرة : ئلل ل    ئلتل ئ بعلم ئلل  ية للجلنعلق عل   عي  

ئ ل ر ئ . الخ...ئللجتلح وئللليا أ      ئلععل ئق     ج  ل أ يل لل  علملية و ش   أ لية ل و  ئلجلنعرة ئلتر عم و رد ئلليرمدلية ئلل  يرة، نعر  ل

ئل عل  ئ يرة، بير ئجد يل ئلت لرم وئلل ئولرة، ث لفرة : ) ئ  ر ال ئلترم ع  ر  علي رل ئلعترم ن ر  ئ بعرلم ئلل  يرة بل  رلفة الر . ئلعتم ئلتللم

ئ  ر    عة، ) بللليرمدلية ئلل  يرة للجلنعرلق " وعلير  فر     رل   رععل  عر عدئ  الر  ئلتي ير  بر و  نرل  يرلي (. ئل ل د ، ئلت عرة ئ  لمعليرة

و ر  ظ ر ق ئل  عرلق ئلل تليرة نتردل  . لرح، بل  رلفة الر  مو ع ئلتعلري  وئلعترم ئلعللرم، وئلتر  ع ، ومو  ل فم   لية ئللجت(وفل و 

 :ئ  تلل  بللتعلي  ئلجلنعم وئلتم  ت ح فيلل علم

و ر  و ع رم ئ وليرة للت رلف  وللت لعرلق ئليرد ، : النزعة االقتصادية النيولي رالية التي تجتاح مؤسسات لتعليم العالي ع ر العدالم: أواًل 

وع لررت  علرري  . ظ رر ق  تلبررلق  رر ع   ئل  رر  ل رر ئ ئل لرردذن ن رر  ئلتيررعي لق   رر  ع ررح ئلليررلح  ئ  تللعيررة وئلييل ررية وئ  ر يررة  ل عررل

اعررر   ئل د رلي  ررد  " ئ  يرل يلق، وع رح ئ  ررل     ترا   لرة ئلتعل رر   لري  ئللر ال، و رر    رد  ئل  رر  الر    عرة ن ررلم  ععر  ع  رل 

 رر  ئلير دئق . ئ موئ  ئلل  يرة وئلليرؤولية ئ  تللعيرة للتعلري  ئلعرللم" ، ثر  اعرر   رللدئ   رد  9111" للتعلي  ئلعللمئلليمدلية ئلل  ية 

ئ  ير   ائم ئ تلرل  ئلعررل  ي  ومر ل  ئلييل رة   رر ئ   ليرة ئلجلنعرلق فررم ئللجتلرح بجل رب ئلدظررلحف ئلت لي عرة، وعيرت    رر ئ ئ  تلرل  الرر  

 عة عل  نشل  ة ئلجلنعلق فم ئللجتلح نر   عر    ليرة ئلردعم وئ  يرل  بللليرمدلية ئللجتلعيرة وئلل  يرة، و تيري  ئليدئح  ئللت دعة ئللت 

ئلتر  ع ، : و رلل  ئلجردم  ئلترم   لرب علر   ر  ن رل  وأ شر ة ئلتعلري  . دم  ئلعللية ئلتعليلية، و د ي  ئلعتم ئلعللم، بلل عيي  ئللجتلح

 [2. ]ئلع ئني ئ  لمعلية، ئلعتم ئلعللم
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وظ  ق نرنح :  قد برزت من  التسعينيات من القرن المابي حر ة عالمية تدعو إلى إعاد  تقوية الطابم المدني أو الديمقرا ي: ثانيا

ل     ئلت  ة فم ئلتعلي  ئلعللم، ث   دئلا ئل عدئق وئ  تللنلق ئلعلللية    ل ب  ئ ئلجل ب، وأمعتا ئلجلنعلق ئللشل  ة نر  يل ونجتلعير

بي لل ئ ج ا ئلجلنعرلق ئلللر عة [ 3.]ظل    علللية  لف نؤ يلق ئلتعلي  ئلعللم ئلتم ئ تل ق أ    د   ععل  ش ل فم  يل  نجتلعل  ل

وأمرعتا   رية ئلليرمدلية ئلل  يرة نتر  ئ تلرل  ئلع عر  نر    للرلق ئلعلرد  ئ  تللعيرة .   ع لل بل  تلل  بللليرمدلية ئلل  يرة للجلنعرلق

ئ تلررل  ، فالمسددةولية المدنيددة أصدد    م ددل (علرر  ئ  تلررل  ئلييل ررم، وعلرر  ئ  تلررل  ئلت برردع، وعلرر  ئ تلررل  ئلت ليررة)  وئ  يررل ية ن رر

ئ   ليت ل فم   دع  و  لية نجتلعل  ل ومما س ل دعي ال احثة للهتمام بأبعداد . ئلجلنعلق ئلع بية، و لمة  لنعلق ئل و  ئللت  نة    ل

برللت  ي  علر  نؤ ر ئق ئلليرمدلية ئلل  يرةا وذلر     رل   رد   ر ي نر  نت لعرلق  (اإلسكندرية وفداروس)ين المسةولية المدنية للجامعت

وف لرل   رت ئ يجية ئلت ليرة ئلليرت ئنة  .ئلجلنعة ئللي و ة، وفم بعض ئ  يل   ت  بلعلم ئق   دعية ن  ئ  ل    وئل رل بلرد   ف معرة

ئ ة ئللجتلعية بي  ئل ولة وئل  ل  ئل لص وئلجلنعرلق فرم معر  ئللع فرة وئلعترم ئلعللرم ئلتم   ل ا  يعي  نع أ ئلش  0202 دعة نل  

لت ا ئلعل  ة نلل  عم و دم  تد  وئ ح للليمدلية ئ  تللعية للجلنعلق و لا ن ل  ل ئلليمدلية ئلل  يرة نر  أعر ئم و 0202وئ بت ل  

تل رر  فررم  ع عرر  ئلعر ررلق ئ  تللعيررة، و  ليررة  أ  ئللررل  ئلعشرر ع و  ليررة  أ  ئللررل  ئلعشرر ع الرر   ع عرر   أ  ئللررل  ئ  تلررلعم ئلل

وئللع فم ل ال  رل ئلجلنعلق وئ تيلل بعرض ئلل رل ئق ئلرانرة للعلر  فرم   للرل   ، مو  ئ  تلرل  بللتر  ع  وئللتل لرة فرم نر ال 

 .  و   ئل فل  ع    د  ئللدئ  ة و  د  ئ  يل 

  "؟. يف تساهم أبعاد المسةولية المدنية للجامعات المصدرية فدي المجتمدم "اآلتي ينطلل ال    الراهن من التساؤل الرئيسي 

، (ئ  ر    عة وفرل و ) ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعرلق ئلللر عة  :يتناول الم ور األول ويتضمن موبوع ال    لمس م اور أساسية 

الم دور ون ل شرت ل بي لرل ع رل ت ( ئ      عة وفل و  ) نعلق ئل  ئ لق ئليلب ة ئل لمة ئلليمدلية ئلل  ية للجل :الم ور الثانيوعع ض 

يتنداول : الم دور الرابدمئلتت علق وئللعد لق ئلتم  دئ     عيم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية وئل و  ئلل  م فم ئلجلنعلق ئللل عة أنرل : الثال 

 . تلحي ئلعتم: الم ور الخامسوع ل ت  م ولدمتهالتصور المقترح للمسةولية المدنية للجامعات المصرية ودورها في تنمية المجتم

 (. اإلسكندرية وفاروس) المسةولية المدنية للجامعات المصرية : الم ور األول

:والمنهجي لل     التالي ويمكن توبيا المسةولية المدنية للجامعات المصرية من للل التصور المقترح للتجاه النظري  

 مشكلة ال   : أواًل 

ئلليمدلية ئلل  ية وأبعلم ل ن  عية    عة لل رر    ليرة ف رم  عتعر  أ ر  أ  رل  ئل رللدث ئللتر ئو  فرم أمبيرلق ئلتعلري  ئلعرللم   ع 

م  فللليرمدلية  ر ي  وفم   ل ق و دال ئلع ع  ن  ئلجلنعلق، وبلل أ  ئلليمدلية ئلل  ية  عتع  ند د  ن  ا    ل     نل لتلق نتع  

ل    رد   ر ي نر  نت لعرلق ئلجلنعرة ئللي و رة، وئلترم  رت  بلعرلم ئق   دعيرة نر  ئ  رتلذ  وئل ررل بلرد   ن    نرة ئللجتلرح، وبر 
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فللجلنعة   عل   أ   ؤمع مو  ل ئ عجلبم فم ئلتغيي  ئ  تللعم، ب و   ت يم ئلتيلع  بي  ل وبي  ئللجتلح ن   رر  ئلتعلري  ئلر ال . ف معة

فللجلنعرلق . للعل  و تلي  ئللعلدنلق بلل عي   فم اع ئم  أ  ئللل  ئلعش ع، و  نة ئللجتلرح عي   فم   لية    ئق ئل رل واع ئم  

   د  ب و  أ ل م فم   لية ئللجتلح 

    ر  علر  نر ال  يلن رل بتدعيرة و   يرف ئل ررل نر  يل ب  رلعل ونيرل ي  ن لرة " ئلليمدلية ئلل  يرة للجلنعرلق" وعل   ئل د  أ  

ئ  ة و  نة ئللجتلح ئلتدعية و  يي  ئ  ش ة ئلل تلية وئلع ئني ئللجتلعية وئلل   ئق ئل  ئ رية بللجلنعرلق وا لرل  للليمدلية ئلل  ية وئللد

عت لو    ئ ئلعتم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية وبناًًء على ما س ل . ئل و  ئلل  م للجلنعلق ئل ع عيت ض أ    د  ب   د  دعية و   يف ئل رل

، ونع فة ئل و  ئلل  م للجلنعلق، و  نة ئللجتلح، وئللدئ  رة، ونر ال  يعلي رل نر  و  رة   ر  و رري (وفل و ئ      عة ) للجلنعتي  

و رردئل ئلجررلنعتي  ل  ررل    نررة ئللجتلررح و  ليررة  ئلعيمررة وأع ررل نرر   ررر   تليرر  ئلل ررلد  للعيل ررلق ئلجررل    وئلت ررل ع  ئللررلم   عرر  

 .ة ئلعيمة، ونع فة ب و  د ق ئلش ئ ة ئللجتلعية وئ  ش ة نح ئلج لق ئلل تليةئلجلنعتي  نت  ئلعتم لشمد    نة ئللجتلح و  لي

 ثانيًا أهمية ال   

   ل  يدعلل و د ئل و  ئلل  م للجلنعلق ئللل عة ، فللليمدلية ئلل  يرة للجلنعرة نر  (ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق) ععللي ئلعتم ند دعل

  .ش وعلق امر  ل، و لمة ئل  ل  ئلتعليلم بللجلنعلق ئللل عةأ   ئل  لعل ئلتم  ي ض  يي ل ع   نعللجة ن

 ئلرر و  ئللرر  م للجررلنعتي  و (.ئ  رر    عة، وفررل و )ئ  ليررة ئل   عررة للعتررم فررم   ررلو  أبعررلم ئلرر و  ئللرر  م للجررلنعتي   بي لررل  ت ررح

 . ئل لص  للد د  عل  ا جلائق   ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة، و ش  ئلت ل ع  ونتل   ئ  تلل 

 أهدال ال    وتساؤالته: ثالثاً 

 تتمثل أهدال ال    في 

 (ئ      عة وفل و ) . ئلتع   عل  أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعتي  .9

 (ئ      عة وفل و )  م  مو  ئلجلنعلق  فم   نة ئللجتلح و  ليت   .0

 ئل و  ئلل  م للجلنعلق ئللل عة م  ئلتت علق وئللعد لق ئلتم  دئ   ئلجلنعتي  فم  يعي  و  عيم  .0

 (ئ      عة وفل و ) ئلتع   عل  آليلق  يعي  ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئللل عة  .4

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 422 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :وتتمثل تساؤالت ال    فيما يلي

وع ع م ع   ئ  رملة ئلي عيرة  ؟. يف تساهم أبعاد المسةولية المدنية للجامعات المصرية في المجتمم" عت ح ئلتيلد  ئل حييم فم ئآل م 

 :ئآل ية

  ؟(ئ      عة وفل و  ) نل أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق 

 نل مو  ئلجلنعة فم   نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة؟ 

   بعلم ئلليمدلية ئلل  ية؟( ئ      عة وفل و  ) نل ئلتت علق وئللعد لق ئلتم  دئ     عيم ئلجلنعتي  

 ؟(ئ      عة وفل و ) يمدلية ئلل  ية للجلنعتي  نل آليلق  يعي  ئلل 

 االتجاهات النظرية المفسر  لل   : رابًعا

فرر عل ر   ييري  ئلعر رة بري  ئلليرمدلية ئلل  يرة : ععتل  ئلعتم عل     عرة ئلت ليرة ئلعشر عة ئلليرت ئنة: نظرية التنمية ال شرية المستدامة -1

ئلت ليرة ئلعشر عة ئلليرت ئنةا فللت ليرة ئلليرت ئنة   ر  بلشرل  ة  ليرح ئلج رلق ذئق ئلعر رة فرم و  نة ئللجتلح ب و  ئ عتلرلم علر     عرة 

وفتح نجل ق عل    ع  ، ون    ئ ئلل  لم عت ح   و   ئللشرل  ة فرم ن ل شرة ئل  رلعل ئلل تليرة، و نثي  رل . ئ  لذ ئل  ئ ئق ئلجللعية

ل ي  ئلت لية ئلليت ئنة ل ع   عجم ئلجلنعلق ن  أ     لية ندئ م ل ئللتل ة ف م عل  ئ  لذ ئل  ئ ئق  ُل   ب ل   ل  نجتلح، وا  لي ني

يررل  رحرر   [4.] ررم ئ  يررل  ئل لمنررة ئ ئ تللعل ف ررم  لحلررة علرر  ئلع لرر  ئلعشرر ع، اذ  ت لررب برر ئني ئلتلرر يح وئل  ررط ئلل تجررة ئلُلعرر   اعرر ئمل

ف لرل ني ردني   ر بيي ، فرل و  عع رم منري ئ بعرلم ئلل  يرة فرم ئلجلنعرلق،  ئللجتلح، وئلليمدلية ئلل  ية  ع    ي ن  ئلليمدلية ئ  تللعية

و    ر  [ 5.]بي لل ئل ل م عيعم لتت يم ئلت لية ئلليت ئنة بللتدفيم نح  دئ ب لل تلية ئع لا ف  ل  عر ة نع وفة بي  ئلجلنعلق وئللجتلح

   ئلت لية ئلليت ئنة   عل   أ   تت رم فرم جيرلل ئلت ر  ئل  ري   .يدال كم الرش-أئلت لية ئلليت ئنة عل  ع ل ع    عل   ئليل  بي  لل 

: ونر  أ ر  ن دنل ر .  لل أ  ئلت     عل   أ  ع د   ي ئ نل ل  ع ل   ف ئم   ت يرم   ليرة نتدئمرلة وع رح ئلعشر  فرم ئعتعرل  . أو ئلجي 

بجل ب أ  عتلتح ئل لم  ب دعرة  دعلرة ئ  ر  (. ل دعة ئ  ت ئ يجيةئ -6ئليلعلية، -5 يلم  ئل ل د ، و -4ئلليليلة، 0ئل  لفة، -0ئللشل  ة،-9)

وئلترم  :المشدار ة -ب.   د  نت لعلق ئللجتلرح وأ  ع رد    رل  ف ر  للتع ير ئق ئلتل ع يرة وئلتيلفيرة وئ  تللعيرة ئلترم   رد  علي رل ئل دعرة

 [6.]     للللتة ئلي م مئ   ئللجتلح ئل ع ععيت في 
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 ات االجرائية مفاهيم ال    والتعريف -2

 المسةولية المدنية والمفاهيم المرت طة بها 

 Civil Responsibility : المستولية المدنية 

ئ عل  نل  د ن  م على" المسةولية " تعلن  نح نل لح  علليلل،  ع   دلييل  ئلليرمدلية ئلل  يرة،  تر  في رل بلرد   . أ   ع تل   ل ل

فدااللتزام المددني والمسدةولية المدنيدة [ 7] .ئلت رد   وئللشرل  ة فرم   نرة ئللجتلرح" والر  .  علملية نت  نلر لح ئلليرمدلية ئ  تللعيرة

تعلررم برر و  ئللتعلررم برر و  ئلجلنعررة فررم ئلشررن  ئلعررل  فررم ئللشررل  ة فررم بلررد   للجلنعررلق  ععرر  عرر   ل ررب نرر   دئ ررب ئلرر و  ئللرر  م ئلل

 للة أو مية ن  عين  ع  "بن  ل  المسةولية لغويًاو ع   [ 8] .ئلتش ععلق، وئلليل لة فم   دع  ئلييل لق ئلعلنة، ونيلع   ئلدائ ئق

ل بن  رل عر رة نتعلملرة بري   ر في  أو أ  ر  فرم ئللجتلعرلق فيع ف ر"  معجدم المصدطل ات االجتماعيدة" ، وعع ف رل[9"]أن    ح علي   ععتر 

 [10. ]ئللتلية أو ئللجتلح ئلعل 

 تد ئللجتلح ئللتلم  ل  ئلعر ئني ) نجلدعة ن  ئلع ئني وئ لليلق ئلتم ع د  ب ل ئل رل وأع لي  يمة ئلت  ع  : ويمكن تعريفها إجرائيًا

ئلليرمدلية ئ  تللعيرة، ئلشر ئ ة ئ  تللعيرة : و ت يرم أبعلم رل (و ر وئق ونرؤ ل ئقوأ ش ة   نة ئللجتلح فم ا ل  ع   مو ئق    ععيرة 

 .وئللشل  ة وئللدئ  ة وئل عل  ئ ية و  نة ئللجتلح، وئل  نة ن  أ   ئلتعلي 

 القضايا النظرية لل    الراهن  -3

 التنمية المستدامة تضمن عملية تعزيز ثقافة الموا نين بقيم المشار ة والموا نة  - أ

وعت رح نر   رر   يعير  ( ئ      عة وفل و )  ت ح ن   ر  نش لة ئلعتم و  دئ   فم  ت يم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعتي     

ئ نر  ئلر ع معرل ئلجلنعرلق الر  .  دعة و  للة ئلجلنعة، ون ال  ل  ي   ن  ئللشل  ة فم  ت يم و يعي  أبعلم ئلليمدلية ئلل  يرة للجرلنعتي 

لل  ية و ئب  ل بللجل ب ئلت عي رم وئل  ر ع بل ر  ئق ئلجلنعرة و يعير  مو    رل    نرة ئللجتلرح و  ليرة ئلعيمرة بللجلنعرة  بط ئلليمدلية ئ

بللعلرر  علرر  جرر   ث لفررة ئلعلرر  ئلت رردعم، و يعيرر  ئلليررمدلية ئلل  يررة للجلنعررة بت يمررة ئل رررل وئ  ررل    لتتلرر  نيررمدليلق ئللشررل  ة 

 . ة ئللجتلعية فم ئ علل  ئلت دعيةوئللدئ  ة ل  نة ئللجتلح، لللشل 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 424 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 التنمية المستدامة تر ز على عملية التعليم وتنمية المجتمم - ب

فللت لية ئلليت ئنة  ر ع ل (  رل ئلجلنعتي ) عت ح أ    ل  نعلعي  للعر ة ئلتعلملية بي  ئلجلنعة وئللجتلح، وللتعلم  ئلل لف بي  ئ ف ئم 

ئل ي  وئ   ئ ، ن   اعلم   د ح ئلتيرل  وئلتعلري ، وئ  لرل ، وئلير ص وئلت  ير  أع رل علر  ئل لرب علر     ق ئلت لية عل  ئلتن ي  عل  

  ليررة ئللجتلررح ئلتررم  ؤ رر  علرر  ئل لررلي لل ولررة ولللؤ يررلق، و رر ل   أ  ئللررل  ئ  تلررلعم ئلرر ع عت ررد  نرر  ئلعر ررلق و وئبررط ئللجتلررح 

 [.11]ليت  ئللتلم، فللت لية  شتل  عل  ئل بط بي  نل عجب   

 التصور المنهجي لل    : لامًسا

 يتضمن ت ديد نوع ال    ولطواته، ومجتمم ال    ولصائص عينة ال    فيما يلي

 وأسلوبه نوع ال    ومنهجه -1

ععر   ر ئ ئلعترم م ئ رة  تليليرة ن ل  رة بل عتلرلم علر  ن  جرري ، ئلتتليلرم وئلل رل   وبتت عر  ئل ر و  وئلعر رلق ئلترم  د ر  برري  

ئلتشرلب لق وع    ئلل  ي ئلل ل   عل  ئل  ئ رلق [ 12]نيت  نة فم ذل  أ لليب ئل يل  وئلتل يف وئلتييي . ئللتغي ئق وبتييي  ئلعيل لق

لر  ي وئ  ترفلق بي  ئلد  ئق ئ  تللعية،  لل عيلع    ئ ئلل  ي ئلعل  ي  عل   ج ع  ئ   ئي ئل حييية للتيل  ئ  تللعية وئلترم ع ئ رل ئل

 .         ن   ر  ع   ئلل ل  لق بي  ئلجلنعتي [  13]ل  ئلل 

  رق وأدوات جمم ال يانات  -0  

 أملة ئلل لبرق ئلي معة ئلليتد ة الطريقة األولي - أ

       : وئ تدال عل  ئلع دم ئلتللية. ن   ر   للي  ملي  ئلل لبلة ن  ئل دئل وو ري ئلجلنعتي ، و لنا ئلعل  ة بت عي  

أبعرلم : بينمدا تضدمن الم دور الثداني( ئل ليرة، ئلل  رة/ ئ   ، ئل د ، ئلجلنعرة. )  ل  ئلعيل لق ئ  ل ية للتل ق ئلعتم :األولالم ور    

ئللدئ  رة،   نرة ئللجتلرح، ئل عل  ئ يرة، بير ئجد يل ئلت لرم وئلل ئولرة، ) و  ل   عح أبعلم أ ل ية  للتللم . ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق

علرر  مو  ئلجلنعرة فرم   نررة ئللجتلرح و  لير ، ولت عيررم ئ بعرلم وئلرر و   احتدو  الم ددور الثالد و(. عليرة،  علرري  ئ  يرل يلقئلت عرة ئ  لم

أ ر  ئلتتر علق وئللعد رلق ئلترم  دئ ر    عيرم  :وناقش الم ور الرابمئلل  م للجلنعلق، بل  لفة ال   وعة و  للة ئلجلنعتي  وئل ليلق، 

و   ئلتت م نر  ثعرلق ومر   ملير  ئلل لبلرة عر  (. ئللتل لة فم   عيم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئللل عة) ئل و  ئلل  م للجلنعلق 

للتعر   علر  نر ال نرحلرة ئ  رملة نرح ع ردئ  ئلعترم ومر   [ 14]  عم ع   ل عل  بعض ئليلم  ئللت لي  ن  أ ل    عل  ئ  تلل 

  ئليرلم  ئللت لري   للترللم ئلتتر علق ئلترم  دئ ر  مو  ئلجرلنعتي  وئلترم  عرد   يعير  أبعرلم ب دم ، و   ا لفة ب دم أ  ال لر لي  ئلل لبلرة نر

ف ر  : بينمدا الطريقدة الثانيدة. ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعتي ، وئلتتر علق ئلترم  عرد  ئلجلنعرة نر   ت يرم مو  رل ئلت لردع و  رللت ل وأ ر ئف ل
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ل ع  ئلللم   ع  ن ئ     نة ئللجتلح و  لية ئلعيمرة للجرلنعتي  ئ  لرليئق ئل  رلية، ئعتل ق ئلعل  ة عل   تلي  ئلعيل لق ئلجل    وئلت 

 . و للحل  نجتلح ئلعتم: وئللدئ ح ئ ل ت و ية، وأمبيلق ئلت ئث

 : ينقسم إلى قسمين: مجتمم ال    

وبلغ  ج  نجتلح ئلعي ة . بللجلنعتي   ليلق ئلعللية وئل   عة  -ل(. ئ      عة وفل و ) ئلت  ي  وئلت دع  ئلجلنعم للجلنعتي   -أ

نير م  لرد ري ( أ برح  ليرلق )ن   ليلق ئلجلنعي  عل  نيتدال  ليلق ئل  ل  ئلعللرم وئل  ر ع بللجرلنعتي  ئ  ر    عة فرل و ، و ل را 

لجرلنعتي  وبي لرل  ر  ن لبلرة ئل ليلق و دئل ئلجلنعتي  ل  ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمرة، و ر  ن لبلرة و ير    نرة ئللجتلرح و  ليرة ئلعيمرة بل

ل  رل    نرة ئللجتلرح و  ليرة ئلعيمرة، ( و ي   لية ئآلمئل، وئلتجل  )ثرثة و ري ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة فم  لنعة ئ      عة و لل 

 ر  ن رلبلت   فرم  لنعرة  بل  لفة ال  و ي  ئلجلنعة ل  ل    نرة ئللجتلرح و  ليرة ئلعيمرة نر  أفر ئم عي رة ئلعترم، وبلغرا  يرعة ئلعي رة ئلترم

ئلعلرد  ئ مئ عرة وئلللليرة، ) بجلنعرة ئ  ر    عة، وبللل ر   ر  ئ تيرل   ليترم( ئلتجل   وئللي لة)،  يم    ئ تيل   ليتم (ثرثة) ئ      عة 

ئل ئلجرلنعتي ، و ر  بجلنعة فل و ، عي ة ال   ي ي  ئلعل  ة ب   ئي ن لبرق ف معرة نتعل رة نرح و رري و رد( وئللي لة وئلتل يح ئل وئحم

ئلت عيررم ئلليرر ئ م للعتررم ئلتررللم علرر    ررل    نررة ئللجتلررح و  ليررة ئلعيمررة، وعليرر  فرر     ررل  ئلعتررم ع  رر  علرر   ليررلق   ررل  ئل  رر ع 

م  لل  ي  ئل ليتي  بجلنعة فل و  نرح ئ رتر  ئلليرل  وف رل لل ر   ئل رل ( ئلتجل   وئللي لة) وئلت عي م لل ليلق ئلل تل   بللعتم  ليتم 

 .للعتم

 .عينة ال   ، وم ررات التيارها - 2

م دررات  -ل. نير م  نر  أفر ئم ئلعي رة( 7)   ئ تيل  ئلعي ة عل عرة بن رلدل ئ  ل رة للعل  رة و  د را نر  . أـ أسلوب التيار العينة

 التيار 

  ئ لتعلو  و ري ئلجلنعتي  نح ئلعل  ة أث لي ا  ئي   للت  ئللل يتي  ئل لمة ب ل  يم أثل  ند د  ئل  رللة   رية ن لرة و ر  ئلعترم    ل

أبعررلم ئلليررتدلية ئلل  يررة "ونرر  ثرر  ف رر   جعررا ئلعل  ررة بت ررلو  ئل  ررية ئلعت يررة ئلل لررة و ررم . في ررل بررللت ئن  نررح م ئ ررة ند ررد  ئل  ررللة

 . لجلنعتم ئ      عة وفل و "  عةللجلنعلق ئللل

  ئلجلنعة ن تلف ئل ليلق ذئق ئلت لللق ئللتع م ، بل  لفة ال  بعض ئلت لللق ئلي ع   ئلتم   ي م ب ل  لنعرة فرل و  ئل لمرة    

يي ، ئ نر  ع   لح  ئلجلنعلق ئللل عة، وذل  ف م  ت ل   ربل ن  ن تلف ئللجتلعرلق ئلت ر عة وئل عييرة ئلليرتت ثة وئل ررل ئلر ول

ئل ع عتيح للعل  ة ا  ئي م ئ ة ن ل  ة وف رل للعترم ئ نع ع رم عر  أبعرلم ئلليرمدلية ئلل  يرة وئلر و  ئللر  م للجلنعرلق ئلللر عة ئلت دنيرة 

ئ نرر  ئللد رردعية وع رريم علرر  ئلعتررم  رر  ئ نرر  . وئل لمررة فررم  ل د عررة نلرر  ئلع بيررة لرر ل  فللجررلنعتي  ع ررييل  علرر  ئلعتررم  رر  ل

 .ان ل ية  علي   تلحج  ئللد دعية فم



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 422 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

  ل ل ئلجلنعتي   يم أ  لل ع عل  فم نتلف ة وئ    ئ      عة نلل معم ئلعل  رة   ر ئي  ر ئ ئلعترم، ولة لبرة علر  ئلتيرلد  ئل حييرم  

.  ئم عي رة ئلعترمللعتم، ونع فة ن ع  ت يم ئلعتم لأل  ئ  ئلل ت  ة ن  وئ ح  تلي  ئلعيل لق وئلل لبرق ئلت   ئلتم أ   ل ئلعل  ة نح أف

ل  ررل    نررة ئللجتلررح و  ليررة ئلعيمررة لجلنعررة ( ئلتجررل   وئللرري لة)و لررل و ررري ئلجررلنعتي  ل  نررة ئللجتلررح و  ليررة ئلعيمررة و ررري  ليتررم 

 [15. ]للجلنعة فل و ( ئلعلد  ئ مئ عة وئللللية، وئللي لة وئلتل يح ئل وئحم ) ئ      عة، وعل ئي  ليتم 

 مجاالت اب   -2

وع عل  فم   ل  نتلف ة (  لنعة ئ      عة و م  لنعة   دنية، و لنعة فل و  ئل لمة)   ئ تيل   لنعتي  : لل    المكاني المجال ( أ)

 .ئ      عة، نجل  ن ل يل للعتم ئل ئ  

  لنعرة ئل رل   ، وثللم  لنعة أ شنق بع  ئلجلنعلق فم نل ا  ال أ ع  لم ة جغرافية عن جامعة االسكندرية في م افظة االسكندرية  

  دبل، ون  ئلل    ا شلي ف و  أ  ال  ل ن نل  فم ن  وح لية فم نل   ل   ل  02و    أ    ن   .وئلجلنعة ئ ن ع ية بلل ل   

ف م مر ح  عليلرم  ر    ع بل ع رة ئ  ر    عة  لر   لية نت للة،  99عل  بينما ت توي جامعة فاروس  [.16] .  دل ئليدمئ فم 

ئللري لة وئلتلر يح ئلر وئحم، ) و ر  ئلت عيرم علر  ئل ليرلق ئ  يرة ئلل ع ة ئللل عة ئللتلي  ، و لت   ئلجلنعة بت  ع    نة     ئ  ر    عة 

 (.وئ مئ عةئلعلد  ئللللية 

 ئلتجرل   ) نير م  نر  أفر ئم عي رة ئلعترم، و ير   ر  نر   ليرة       ( 7)عل عة ع    عرم ئ  ل رة للعل  رة و  د را عنة : المجال ال شري

بجلنعة ئ      عة، بل  لفة ال  و ي    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة لجلنعة ئ      عة وفل و ، و لحرب  لنعرة ئ  ر    عة، ( وئللي لة

لجلنعة فل و ،   ر ئ   ليرة ن لرب ئليرل ة ئلت يي عرة وئ مئ عرة ( ئلعلد  ئ مئ عة وئللللية، وئللي لة وئلتل يح ئل وئحم) عل ئي  ليلق و

 .ئلعليل بللجلنعتي ، لتد يح أ لية   عيم أبعلم ئلليمدلية ئ  تللعية وئلل  ية

 [17(] 0296 -0295)   ا  ئي   ئ ئلعتم فم ئليت   ئل ن ية عل   :المجال الزمني

 ت رلو  . ومناقشدتها( اإلسدكندرية وفداروس)الدراسات السدابقة الخاصدة بالمسدةولية المدنيدة والددور المددني للجامعدات : الم ور الثاني

م م ئ رلق   لولرا أبعرل: ئلعل  ة فيلل علم بعض ئل  ئ لق ئليلب ة ذئق ئلللة بلد د  ئلعتم ئلتللم، و       ل يي ل ال  نتد ع ، و لل

و    ر     يرب ئل  ئ رلق    عمرل ان يلرل نر  ئ  ر ئ  . ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق، وم ئ لق   لولا مو  ئلجلنعلق وئلتت علق ئلتم  دئ   ل

 .ال  ئ   ئث

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 دراسات تناول  أبعاد المسةولية المدنية للجامعات: أواًل 

للتع   عل  ئللعت  ئق ئللؤ يرية ئليرلح    رد  ئلليرمدلية ئلل  يرة ولي ر   Thornton, Courtney H,2006 [18]) :) هدف  دراسة -1

ئ للجررل ق ئلت ليررة م ئ ررة ئث د  ئفيررة،   ررل ا . ئل يييررة ئلتررم  يرر   فررم ث لفررلق ئللؤ يررية علرر  ئلرر  ي ف عرر  للليررؤولية ئلل  يررة، و ت عرر ل

 . وئ ت  نا ئ تعيل لق. ئلل لبرق، وئللر  لق ئللي ئ ية و تلي  ئلدثلحم

 يهتم بالدراسات التي تناول  دور الجامعات والت ديات التي تواجهها: ثانيًا

الر  ئ رت ر   أال عي رة نر  أع رلي  يمرة ئلتر  ع  فرم بعرض ئلجلنعرلق [ 19( ]2111,زياد بر ات أحمد عدو : )  ما هدف  دراسة  -1

و دمرلا لر و  . ئلغ بية  د  وئ ح ئل و  ئلت لدع ئل ع  لل    ع    عم   عيم ئ  تعيل  لت ي  مو  ئلجلنعة فرم   ليرة نجتلرح ئللع فرة

مئلررة ا لررلحية برري  ئلج يرري  فررم   رر ع ئق مو   و رردم فرر و  وأث تدد  النتددائجئلجلنعررلق ئلع بيررة، وف لررل لت رر ع ئق أع ررلي  يمررة ئلترر  ع  

 .ومو  ئلجلنعلق. ئلجلنعلق ئلع بية فم نجل  اع ئم ئل  ئ 

، دور الجامعددات فددي تعزيددز مفدداهيم المسددةولية االجتماعيددة لدددي  ل تهددا :، بعنددوانم مددود ي ددي جددابر، ناصددر علددى المهدددي:) دراسددة -2

 نيرل ي  وئلللر عة، و ت عر  ئليلير ي ية ئلج رلق ععر  ئ  تللعيرة ئلليرمدلية نيرل ي   ع عر   يييرة بيرل  تهدل الدراسة إلدى[ 20:](2111

 ئلعي رة ئ رتجلبلق فرم نلتدظرل  عير ئل  ئ  يلعرلل    رل  أ النتائج  إلدى  الدراسة توصل و .ئلدمف ئلل  ي وئ ت  نا. ئ  تللعية ئلليمدلية

 بررل ت ئ ( 02، 0)  ئلعررل  ئللتد ررط بلرغ اذ، ئللجتلعيررة ئلليررمدلية وبعرر  ف ر ئق علرر (  ئل  ئ ررة عي ررة) وئلللر ع ئليليرر ي م ئلشررعلل نر 

 أ  ر  بشر  (  ئل  ئ رة عي رة) ئليلير ي يي  ئلجلنعرة ئلشرعلل لر ع ئللجتلعية بلل  لعل للدعم وئ تلل  نيرل    ل  أ و(. 19، 5)بلغ  نعيل ع

 .ئلي  ئق بعض عل  ئ  تجلبلق و ؤ  ، ئللل ع ئلجلنعم ئلشعلل ن 

 [21] ( Alaa Tag Eldin Mohamed ,2015): دراسة -3

وئلتعر   . و ح ا ل  للليؤولية ئلجلنعة وئ  ت ئنة نح ئلت  ي  عل   لنعة   دل ئلدئمع    ئ ة  للة للجلنعلق ئلللر عة هدف 

أ  ئلجلنعرة  علر  علر  منري  وأظهدرت النتدائج.  لحعرل وئلرد ري 90عل  أ   ئللعد رلق ئلترم  دئ ر  ئلجلنعرة، وئ رت  نا ملير  ن لبلرة نرح 

 ئلليؤولية ئ  تللعية وئ  ت ئنة فم ئل  ط ئ  ت ئ يجية ول   نج أ  

  فا للتع   عل  ئلليمدلية ئ  تللعية للجلنعلق ئللل عة ومو  ل [ 22(]2112مرف  مسعود جاب هللا على قطوش، : ) دراسة -4

  تلرم . ت ئنة و أ  ئللل  ئلعش ع لتت يم أ ر ئ  ئل  ئ رة و يرلد   لوئعتل ق عل     عتم ئلت لية ئللي. فم   لية ئللجتلح ئللتل 

ئعتلر ق ئلعل  رة ، ال  ئلعتدث ئلدميية ئلتتليلية ئلل ل  ة، وعتت م ئللجل  ئلل ل م لل  ئ ة فرم  رلنعتم ئ  ر    عة و لنعرة من  رد 

 .وئللللية ئلللمعة ئللدئ م  لة ئللي ئ ية ئل  ئ ة  تلحي عل   تب عي ة ع  دمع  نتل لة فم و ري ئل ليلق و دئل ئلجلنعتي ، وبي ا
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 التعليل على الدراسات السابقة فيما يلي عر  ألهم استنتاجات : ثالثًا

وئ  ررتيلم  نرر  ئلتد رر  ئل  رر ع . Courtneyن  ررا ئلعل  ررة نرر  مرريلجة نررت أوئ رر  ئ ررتيلم  ئلعل  ررة نرر  ئل  ئ ررلق ئليررلب ة

ئلعل  ة ئل ئ   عل   ععة أبعلم للليمدلية ئلل  ية وئلتم  ر    لول رل بللعترم، وئ تلر ق علر  نع فرة وئللي ئ م،  يم ئ ي مق م ئ ة بتم 

ون  ا ئلعل  رة نر  و رح  لرد    ر ع لتيعير   تر علق   عيرم ئلععر  ( ئ      عة وفل و ) ئلعع  ئلل  م أع ئلليمدلية ئلل  ية لجلنعتم

 :ئلتم ئ ت جت ل ئلعل  ة ن    لول ل لل  ئ لق ئليلب ة عل  ئل تد ئلتللمئلل  م بللجلنعتي ، وعل   ن ل شة أ   ئللر  لق 

م ئ ة  (Thornton Courtney .H, 2006)ئ   عية ن   م ئ ة  ئل  ئ لق ون   ر  ئلع ض ئليلبم أو تا: الموبوع حي  من  - أ

ئلل  يرة للجلنعررلق، بي لررل ئ رت  بتررم ئلعل  ررة ئلر ئ   م ئ ررة لألبعررلم  بلد ررد  ئللعت رر ئق ئل  لفيرة لععرر  ئلليررمدلية ئ تلرا ئلتررمئث د  ئفيرة 

ئلليرمدلية   لد رد ب (Alaa Tag Eldin,2016:) بي لرل ئ تلرا م ئ رة( ئ  ر    عة وفرل و )ئلليرمدلية ئلل  يرة للجلنعرلق ئلللر عة 

ل  ة عل  أبعلم ئلليمدلية ئلل  يرة للجلنعرلق، و ر ال ئ  تللعية للجلنعة، و     عيم ئ  تعيل  لل دئل وو ري ئلجلنعة، بي لل     بتم ئلع

علر  ئلر و  ( Tolloires, Declaration,2005)وبي لرل   ر  اعرر   رلعلدئ  .ئلعل  ة ئلليمدلية ئلل  ية أ ل  وأعر  نر  ئلليرمدلية ئلل  يرة

 .ل  ئل و  ئلل  م للجلنعلقئلل  م وئلليمدلية ئ  تللعية للتعلي  ئلعللم، وئ يم نح بتم ئلعل  ة ئل ئ   و د ئلت  ي  ع

ئ ي ا نع   ئل  ئ لق ئلع بية نح بتم ئلعل  ة فم ئ  تلل  بللعع  ئلل  م و د بع  ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئلتم أما الدراسات العربية 

ل  ر  ئلجلنعرة فرم بللر و  ئلت لردع ئلر ع  ل( 0299اعرلم ب  رلق أ لر  عردض،)ئ تلا بللعع  ئلل  م للجلنعة ئلييدعية، وئ تلرا م ئ رة 

علرر  مو  ئلجلنعررلق فررم  ع عرر  نيررل ي  ئلليررمدلية (   ليررة ئللجتلررح وئ ي ررا نررح  رر  نرر  م ئ ررة نتلرردم ذ ررم  ررلب ،  لمرر  علرر  ئلل رر ع

 . ئ  تللعية ل رب ل،  و   ق عل  ئلجلنعلق ئليلي ي ية وئللل عة

و تيررم ئل  ئ ررة ئلتلليررة نررح نع رر  ئل  ئ ررلق ئليررلب ة ئلتررم   لولررا  0295فررم ئل  ئ ررلق ئلع بيررة،   ظ رر ق بد رردح مددن حيدد  النظريددة - ب

عرة ئلليمدلية ئ  تللعية، و   ق ع ر    لول رل للليرمدلية  ئ  تللعيرة أو ئلل  يرة للرععض ئل   عرلق ئلت لي عرة ن ر  ئلع لحيرة ئلدظيييرة، و   

 .ئلت ع ة ن   ئلت لية ئلليت ئنة و أ  ئللل  ئلعش عئل و  ئ  تللعم، وئلععض      عل  ئل   علق 

 من حي  االجراءات الميدانية  -ج

 عي ررا ئل  ئ ررلق ئليررلب ة علرر   ررعي  ئلل ررل  ن  ررل  م ئ ررلق ومرريية، وأ رر ال ومرريية  تليليررة، وأ رر ال ن ل  ررة، وأ رر ال : نددوع الدراسددة -1

لق ئلع بية وئ   عية نح بتم ئلعل  ة فم ئلت عيم ئللير ئ م،  يرم ئ ت ر   أع، بل  لفة ال  م ئ ة ئث د  ئفية، وئ تليا نع   ئل  ئ 

عرري  رلن )وئ تلرا م ئ رة . بل ت للي   لل ئلل   ة وئلليؤولي  وئلد  ئق جير  ئلتعليليرة ذئق ئلدظييرة ئلل  يرة( ع  ل  ئ ني )ئ ت  
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اعرلم )بي لرل ئ تلرا م ئ رة .  تللعيرة للجلنعرةبر   ئي م ئ رة  للرة علر   لنعرة   ردل ئلردئمع للتعر   علر  ئلليرتدلية ئ ( 0295ئل ع ،

بل رت ر   أع عي رة نر  أع رلي  يمرة ئلتر  ع  فرم بعرض ئلجلنعرلق ئلغ بيرة، وبعرض ئل  ئ رلق ئليررلب ة ( 0299ب  رلق أ لر  عردض،

 .ئ تلا بل ت للي   لل ئللؤ ية وئلليؤولي  بللجلنعلق

ئلجرل    وعلر  ئللر  ي ئلل رل  ، وئ  ت لرلي وئلل رلبرق، وئلليررح )ئعتلر ق نع ل رل فرم  تليرر  ئلعيل رلق : المدنهج المسدتخدممدن حيد   -2

 (ئ  تللعم، وئلل  ي ئلدميم وئلتتليلم وف ل للع أ ئلل و ة ئلل  جية

ئ تلل   ئ  تعيل ، وبع  ل عل  ملي  ئلل لبرق ئلي معة، وئ   ال  تلير  )  ع مق أموئق  لح ئلعيل لق وئلتم ن  لاألدوات جمم ال يانات  -3

 (د ، و تلي  ئللتتدال، ئ ت ر   أع للليؤولي ، ئلتتلي  ئل ييم وئ ت  ئ  ملي  ئلل لبلة ئلل ل

ول   ت م  دعية   دئق ئ  لل  نتر  ئ  تلرل ، وفرم أجلرب ئ  ردئ  لر     ر  علر  مو   أما فيما يتعلل بالنتائج فتوصل  تلك الدراسات -4

وئلر ع عشر   أ ر  أ ر  . و ري   نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة ب   ل  ئلت  ي  أ ت  عل  أع لي  يمة ئلت  ع  فم    ع  ئل  نلق ئ  تشل عة

لعترم ئلترللم ع  ر  علر   تلير  ئلعيل رلق ئلجرل    لألبعرلم ئلليرمدلية ئلل  يرة ونر  ثر  ئ.   دئق     ئللع فة بي  ئلجلنعة وئللجتلرح ئللتلرم

 .وبي ا ئل  ئ لق ئليلب ة  عف ئللدئ  ة وئل عل  ئ ية. للجلنعتي 

 الت ديات والمعوقات التي تواجه تط يل أبعاد الدور المدني في الجامعات المصرية : الم ور الثال 

ت  ب عل  و دم  ت علق  عد  ئلجلنعتي  ن  أمئي بلل ليلق ئلل د  ئل يل  ب ل، وع    الي ل بلعتعل  رل عل    د يح ئلعل  ة ئلتت علق ئلتم  

ئ  رر    عة ) وعل رر   د رريح ئلعل  ررة للتترر علق وئللعد ررلق ئلتررم  دئ رر  ئلجررلنعتي   ترر علق ن رر م  نع  لررة لأل رر ئ  و دعررة ئلجلنعررة، 

 (وفل و  

 المعوقات التي تواجه الجامعة: أواًل 

 .عد   نعد لق امئ عة و م   ص فم ئللدظيي  ئ مئ عي  بللجلنعة -9

 .     أععلي  يمة ئلت  ع  بللجلنعة  يم   عد     ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة بلل ليلق -0

 . لة أع ئم لجل  نت للة ئل ليلق ئل   عة ن ل  ة بلل ليلق ئلعللية -0

 .ل  و ري ئل ليلق لشمد    نة ئللجتلح بللجلنعتي ع    ت ع  ب  ة عللية  موئ  ئل لح  بع -4

و ررتي عرر  ذلرر   يررل  أع ررلي  يمررة ئلترر  ع  . عرر   و رردم لجررل  نت للررة لل ليررلق و لمررة لج ررة   نررة ئللجتلررح و  ليررة ئلعيمررة -5

 .بل   ئ  عل  ئ  ش ة ئل للعية
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 المعوقات التي تواجه المجتمم الم يخ : ثانيًا

نلرل عت لرب و را  عير  علر  ئل لعرة أث رلي علر   لررق ئلتدعيرة وئلتعر   .  و  ع  ئلل ل م ئلعشردئحيةئ  تا ن   ر  بع  ئلجلنعة فل

 .[23.]بلل   أو ئ  ئي ئ بتلث ئلعللية عل      ئلل ل م أو   يي  ئ  ش ة ئل ربية وئ بتلث ئللجتلعية للت لية ئللجتلح

 للجامعات المصرية ودورها في تنمية المجتمم ولدمتهالتصور المقترح للمسةولية المدنية : الم ور الرابم

وع    ئلتلد  ئلل ت ح لتيعي  ئل و  ئلل  م للجلنعلق، وئلتع   عل  ئ  تيل لق، وئللش رق ئلتم  دئ ر  ئللجتلرح   

ونر   رر  ئلعر ض ئليرلبم نتلولة ئلتغلب علي ل،  لل  يع  ئلعل  ة ال     ع  ئلليل ي  ئ   ئحية للعتم وئلتدميلق وئلل ت  رلق ئلتيعير  

برللت  ي  علر  ئلعر رلق ، عل   للعل  ة  د يح ئلتلد  ئلل ت ح للليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئللل عة ومو  ل فم   لية ئللجتلرح و  نتر 

  أ ر  ئلتعلري  بي  ئل رل وئل يمة ئلتعليلية وئ  ل    بلد   ف معة أو  للعية لتجيي  ئ  تلل  ب شر  أ شر ة   نرة ئللجتلرح، وئل  نرة نر

 [24] .وئللع م عل    لية وعم ئلشعلل بلل  لعل ئللتي ة لللجتلح

ئلتلرد  ئلر ع  ترد م أ   عردأ  فرم ئلعلليرة ":  فالرؤيدةل ل  عت    لو  ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئلللر عة نر   رر  ئل دعرة وئل  رللة  

فتع رم  ت عر  ن رل   أما الرسالة؛لق ن لظ  ، و  ل      ل ئلليت علية،  دئي فم ئللجتلح ئللتلم أو ئلعلللم أو بلل يعة لغي  ل ن  نؤ ي

ئللؤ يرة و للحلر ل ئلللير   ب  رة نعي رة، ومو  رل فرم ا رعل   ل ررلق ئللجتلرح ئلر ع ع  نر  و لرلحص ئل للرب ئلر ع   علر  ندئمرريلق 

وعل ر   د ريح ئلليرمدلية ئلل  يرة وئلر و    تللن لئل  عي ئل ع  ع   وئ  ل  ئل  لفم، وئ  ر م ئل ع  ت   في  وئ وليلق ئلتم  ت م بل

ئلل  م ن   يعي  بع    نة ئللجتلح و د ئلتعلي  ئل لح  علر    ر ع   ر نلق وأ شر ة لللجتلعرلق، و   ر  نر   رر  ئلليرل لة فرم  لررق 

ة وبرر ئني ئ تللعيررة أو ن  لررلق ئل علعررة ئ  تللعيررة أو نتررد ئ نيررة أو ئ  تلررل  بللعيمررة أو نشررل  ة ئل يمررلق ئلتعليليررة فررم نجررلل  علنرر

نلل  عم ذ    أ  ئلليمدلية ئلل  ية وئلت لية ئلليت ئنة   بي ،  وعل    د يح ئلعل  ة ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعلق ئللل عة[ 25].  دعية

ئلت رد ، بي لرل عت لرب فل و  عع م مني  شل لق ئ ف ئم فم ئللجتلح وندئ  ة ئ ف ئم مئ   ئلجرلنعتي  نر   رر  ئللشرل  ة ئ  تللعيرة و

فللليمدلية ئلل  يرة  تر  نتر  ئللدئ  رة ئلل  يرة لل  لرة ئلتعلري  ، [26]ئل ل م ئللدئف ة بي   ليح ئلجدئ ب للتت يم ئلت لية ئلعش عة ئلليت ئنة

بلللع فرة وئلل رل ئق ئلل  م ئل ع عت  ئللدئ  ي  عل  ئللشرل  ة فرم ئلتيرل  ئلعلنرة لل عل  ئ يرة،   رت  ئ    رد    وئلدفرلي بليرمدليل    

ئ ن ر  ئ عرل  ئ ولر  ل ر   ئلجل د عر ة نر  ئلرانة لت    أع نؤ ية فت ت  ئلل ئ   ئ ن ع ية بل لة وابعلم ئلليمدلية ئلل  ية ئ تللنرل نتلير ل

 لللردئ  ي ، وئللشرل  ةو   د  وئ    ن      ئلعللية ئلتعليلية، و    لم ئلتعلي  ئلعللم ئفت ئض ن لة لتع ع   وح ئل يرلم  .  ر  ئلتعلي 

 [27].نح ئلت دنة
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 يتضمن التوجه المدني للجامعة سته مؤشرات تظهر على الن و التالي

 Citizenship:  الموا نة  -1

 بي لرل[. 28]ئلتللعرة ئل ولرة و  ر   ي،ئلرد  ئلير م ع ر   في رل وئل ولرة ئلير م بري  بلل رل د  نت دنرة عر رة أ  رل علر  (9115جيرم،  (  رلعع ف

عر رة بري  ئلير م وئل ولرة  لرل عتر م ل  رل د   لر  ئل ولرة، وبلرل  ت رل    لر  ئلعر رة نر  وئ عرلق ئلع ع ل يرة بن  ل ئللعرل   مئحر   ع فت ل

 . و  د  فم  ل  ئل ولة، و ؤ   عل  ئلليمدليلق و دلم ئلل لمب ئلعلنة

و لل  ئ ت  ئ  ل وأن  رل و ي ل رل،  يرم عشرع   ت ح ن   ر   يعي  أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية و  عي   ي  ئللدئ  ة ل ع ئل لعة 

، و    د  ئللدئ  ة عل  أ ل  [29] ليح أف ئم ئللجتلح بن    نتيلوو  فم ئلل ل ة وئلتيلع  وئلي ص فلللدئ  ة ن لة فم نيي   ئلت لية 

[ 30.]ئللجتلح  جرل  نعر  ق ئلت ليرة  لتح ئلي م بت د   فم ئللجتلح، ول   ل  ع م ئلش ئ ة ئللجتلعية و تل  ئلي م لليمدليت  نح نجلدعة

  نرة ئلرتعل  ون  جيرة ئلتر  ع  ئللعت ر   ئلترم  ر ني   نرة ئللجتلرح نرح ئل  ئ رة ئللدئ  رة  لحلرة علر  "michalis kakos " و عر   

 عرلو م بري  ئللجتلرح  ع ع  ئللجتلعلق ئللتلية عجب أ    د    نة ئلتعل    ر  . ئ  لمعلية لتعلي  ا  ئ  ئللجتلح ئللتلم، واث ئي وئلتعل 

 [31].وئل رل لتت يم أ  ئ  ئلتعلي  ئ ميلة

 Community service: لدمة المجتمم -2

  نرة ئللجتلررح بللعلليررة ئلترم عررت  نرر   رل ررل  ل ري  أفرر ئم ئللجتلررح و للعل رر  ونؤ يرل   و يمل رر  نرر   ت يررم أ لرم ئ ررتيلم  نل  ررة نرر  

ويمكن لل احثة توبيا [ 32]وأ لليب نت دعة  ت ل ب نح ظ و  ئلليتيي  و ل ل   ئليعليةئل  نلق ئلل تلية ئلتم    ن ل ئلجلنعة بد لح  

 أربم نمايج مت عة في الجامعات الغربية على س يل المثال

 يتضمن المشار ة في األعمال التطوعية التي تخدم المجتمم: النمويج األول

وع د  ل ع   ئل     عل  ئلل لفيرة ع ر  ئلت عيرم و   تيرب  رل  أ مر   عيتيي  ن   ئل رل فم ئللشل  ة  فم ئ بتلث فم  دئح   ي  ، 

  ل    نة ئللجتلح ئلتم  لر  عله رل ئل للرب أث رلي م ئ رت  عت ل   :بينما النمويج الثاني[ 33]  ئ ئل للذن فلد ع ئ فم ئلد علق ئللتت  

: ويشدمل النمدويج الثالد ، [34]ئ ن ع يرة ئل لثدلي يرة   يم  تتيب  ل  نجلد  ئل  رل  ئلل لدبرة لرلتترل  ئل  رل  ئللتعرح فرم ئلجلنعرة

وئل ع عت ح   ئ ئل  ل  ن   ر  ئ  ت ئ  فم ئ  ش ة ئلتم ع د  ب ل ئل لعة بلد    (اإلسكندرية وفاروس)النظام المت م في الجامعتين 

تيرب  ن مر   أو    رل  ا  أ  رل فرم   دعية  دئي ف معرة أو  للعيرة نر   رر  ن ترب أ شر ة ئل ررل وئلد ر ئق ئلجلنعيرة، و رم    ت

فكر  الخير المشدتر  ويعت در نمدايج حدديثًا لخدمدة المجتمدم، والد ي  بينما يتضمن النمويج الرابم . لنعة فل و     ح لل للذن ئل ل م

ئ نر    ردم   ليؤ د على  لرللح ئللجتلرح أ لية ئلتدفيم بري  ئللرللح ئلعرل  لللجتلرح ونلرللح ئ فر ئم، و ر و   أ  ع ر   ئ فر ئم  ر يل
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 ئلت دنيرة وعل   نر  ة نر ال ئ رتر  ئلجلنعرلق[ [35.وعت لب ذل  مع  ئل  و  ئللجتلعم و شجيح   نة ئللجتلح ئلي معة وئلجللعية

 بلد رب ععلر    رل   ر  فر   ئلعرللم، ئلتعلري  وائ     تلرلص وئلترم    رح ئل ل دعرة للل  لرة ئلتعلري  نؤ يلق ن  وجي  ل وئل لمة

 لر للجئ لد عرة ، و   رح٦٤١0 عرل  فرم ئللرلم  ٩٤   ر  وف لرل لل رل د  أعللل رل  ر    ئلت دنية ئلجلنعلق فجليح.ن تلية   ل د ية  ل ة

 [36].     ئل ل د  ا ل  فم  عل  ئل لمة ئلجلنعلق و ليح .للجلنعلق ئ عل 

فتيل  بللجلنعلق ئلعت ية ئللت للة، و     في رل بشر    حري  علر   ،"التعليم وال    " فالجامعات عاد  تقوم بمهمتين أولهما       

 .ئلعتدث وئل  ئ لق ئلعليل، ونر    رة أ ر الا   ردع  بر ئني بت يرة نتلير   فرم نجرل ق ئ رت ئ يجية، نرح   يري  بر ئني ئلل ئ ر  ئلجلنعيرة

ت يرة نتلير   فرم نجرل ق ئ رت ئ يجية نرح   يري  فتيرل  بللجلنعرلق ئلت  عيرية، و  رت  بشر    حري  بعر ئني ب"  جامعات التعلديم"ثانيهما 

ئ ثلل لرل  رم ئلجلنعرلق ئلشرلنلة ئل لحلرة علر  ئلعترم وئلتر  ع  ل  نرة ئللجتلرح و  ليرة  بر ئني ئلل ئ ر  ئلجلنعيرة، ول   لرل علليرل  لعرب مو ل

 [37. ]ئلعيمة

 Democracy: الديمقرا ية -3

 .  يي  ئ  ش ة ئللجتلعية فم  لي تم ئلتجل   وئللي لة بللجلنعتي  ظ  ق بش    ع   دع فم ئلجلنعتي  ن   ر  ئ ت ئ  ئل لعة فم

 Participation in decision -making: المشار ة في أتخاي القرارات - أ

 ع   بن  ل  ل  ئ  ش ة ئللت دعة ئلترم علل  ر ل  ر ص نرل بل  رت ئ  نرح أ ر لص أ ر ع ، ونع ل رل ئل ر    علر  ئ   ر ئ  ئل لنر  فرم 

، و  د  ئلجلنعلق بت  ي  ع ع  ن  ئ  ش ة وئلع ئني، وئل و ئق ئلت  ععية  ع لي  يمة ئلت  ع ، ولت ليرة [38]ئللجتلعية للجلنعة ئلتيل  

 ر  ئ   ، و  رردع  ان ل يررل    للدمررد  الرر  نيرتدع ئلجرردم  فررم ئلتعلرري ، و ل  رري   نرر  أمئي مو  ر  بيلعليررة و ت يررم ئل رر   نرر  ئلترر  ع  

ئلجلنعلق ئللؤ يلق ئ     أ لية فم  ت يرم ئ تيل رلق ئللجتلعرلق ونت لعل  رل نر   يرم ئل أ رلل  ئلعشر ع، اذ    ئلجلنعم،  لل  عتع  

  تل  ئلجلنعرلق  لؤ يرلق ئ تللعيرة علر   رنني  ئل ر نلق ئلت بدعرة فتيرب، بر  عتعر ئ  لتشرل    نرة ئللجتلعرلق جير   تلر  نيرمدلية 

  رل  بر ئني ئللشرل  ة ئلل  يرة وئلليرمدلية ئلل  يرة ب  ع رة أ ر يرة فرم علليرة ئلتر  ع    د ريح ئللشل  ة ئليلعلة وعتت م ذل ا ن   ر 

وئلعتم ئلعللم وئل  نة ئلعلنة، ل لم أ   نؤ يية لتشرجيح ون لفرن  و  ر ع  ئلللل  رلق ئلجير   فرم نجرل  ئل  نرة ئ  تللعيرة نر   ل رب 

لر ل ا ف  رل  ئعتر ئ  نر  ئللجتلرح برن  نؤ يرلق [ 39]نر   ل رب أ ر ئل رل، و يمة ئلت  ع ، وئلعلنلي  و ر  لح   فرم ئللجتلرح  ر ئ 

ووف لرل  عرر   .  تلف ب يرعة  عير    ردئي فرم ئل يل ر  ئللعلل عرة، أو ئلل رلي ئلت  يلرم وئلجرلنعم ئليرلح  في رل" ئلجلنعلق " ئلتعلي  ئلعللم 

رل لتعر  وععتعر   ر ئ . م ئلجلنعرلق، وعر م أع رلي  يمرة ئلتر  ع  لعلدئ،       ح نش لة ئلجلنعلق ئلللر عة فرم  ر لنة أعر ئم  للع رل  يل ل

و ر   . ئلت ئع  نش لة ن  ئللشل   ئلتم ععل م ن  ل ئل لعة وئ  ل    بللل ل  ة نح أ ل      جعل     عدئملد   علل   وعلل   بلد    ي  
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عجرب أ  عشرل  ئلر ع  ئللرللم  [:40]  (Talloires, Declaration, 2005)ئللشر رق  ر   عردم الر  عدئنر  أ لمعليرة ون  يرة أ ر ال

وئلتعلي  ئلعللم  د يح   ل     عب ئللعللي ،  دئي  ع  ئل  نة وأث رلي ئل  نرة، . وئلتعليلم ئللرح  لتل  ئللجتلعلق ن  ئلي  ئي وئلل لشي 

و ر ئ عت لرب ن ل برلق . عشر ع نح ئلل ل ي ئلتم  ج   ئللعللي  لت وع  ئ ف ئم بلللع فة وئلل ل ئق ئلترم عتتل د  رل فرم ئل ر   ئلترلمع وئل

 [41].  ع  ، بلل فم ذل  ئلتعلي  ئلليتدح

 Pedagogy of inquiry and deliberation: بيداغوجيا التقصي والمداولة  -4

ظ  ق بلد   وئ تة فم ئلجلنعتي  ن   يم ئ ت ئ  ئل لعة فم    ئللشل   ئلترم  دئ ر  ئللجتلرح ئللتريط وبت يير  بعرض ئ بترلث      

و ت رح نر   ررر  ئلتر  عب علر    ييرر  ئ بترلث ئلعلليررة للليرل لة فرم  رر  ئللشرل   ئلترم  دئ رر  ئللجتلرح، بي لررل  .ئلعلليرة بلشرل   ئل لعررة

لنعة فل و    عل  ئلجلنعة   ل  ئ  ش ة ئلشر  عة فرم   يير  ئ بترلث ئلعلليرة وبت يير  وا ر ئ  أع رلي  يمرة ظ  ق بلد   أ دال فم  

 .ئلت  ع  وئلليل لة فم نجل  ئلت عيم

 Law culture: ثقافة القانون -5

لل رر ئ ئق ئل  ئ ررية فررم ع تلررف ني ررد  ث لفررة ئل ررل د  برري  ئلجررلنعتي  وف لررل لل  ررل  ئل دئعرر  ئللتععررة  يررم ظ رر ق بلررد    ررعيية فررم ئ  

 ، ئلجلنعتي ، و ج   ئ  ل   ال  أ  ث لفة ئل ل د  ئللؤ يم نت وم  وذل ا لع    دئف  ئل دئ ي  ئللتل ة علر  ئللد رح ئ ل ت و رم للجرلنعتي

ة مردق وئلتم ئ ع نا فم  ليترم  لنعرة ئ  ر    عة وئلترم ئ  رتا نر   رر  ئ  رر  علر  ئلعيل رلق ئلجرل   ، وظ ر  فرم   رل ع  نجلر

  . لنعة فل و  ل لية ئللي لة ونتل ة ال ت و ية

 Academic freedom: ال رية األ اديمية -2

أ  ئلت عة ئ  لمعليرة  ع رم   عرة ئ ع رلي ئ  رلمعليي ، ف معلرل أو  للعيلرل، فرم نتلبعرة ئللع فرة  9122ئلللم  عل  " ليما" أ   ئ عر  

. وئلل ل شررة، وئلتدثيررم، وئ  تررلن، وئل لررم، وئلترر  ع ، وال ررلي ئللتل رر ئق، وئل تلبررةو  دع  ررل و تدعل ررل، نرر   ررر  ئلعتررم وئل  ئ ررة، 

 .عغ م  ليح أولم  ئ  ر لص ئلر ع  ع دنرد  بللتر  ع ، وئل  ئ رة وئلعترم، وئلعلر  فرم نؤ يرة للتعلري  ئلعرللم "المجتمم اال اديمي"و

ل ن   دال ئللجتلح، وم ح ئل ر ئ ئق ئللتعل رة بيري  ئلعلر  ئلر ئ لم عع م ئ ت ر  نؤ يلق ئلتعلي  ئلعللم ع  ئل ولة وجي   "االستقلل"

 "مؤسسدات التعلديم العدالي"أنرل . في ل وبللليت رل وامئ   رل، وا ر ئ   يل رل  ل للتعلري  وئلعترم وئ   رلم وجي  رل نر  ئ  شر ة ذئق ئللرلة

 [42].ن ئ   ئلعتم وئل  لفة ت د  ن  ئلجلنعلق وجي  ل ن  ن ئ   ئلتعلي  نل بع  ئل ل دع ونل ع  عط ب ل ن  

  ررل    ئل ليرلق وئلجلنعرلق وآ ر و  نرر   ومدن العدر  السدابل يمكددن لل احثدة توبديا أن ال ريدة األ دداديمي تعندي حريدة التفكيدر

ئللجتلح ئلتعليلم، و  عت   فم نتلبعة ئللع فة لتدمي  ئل  نة   للم ئللجتلح ع    عم ئلعتم ئلعللم بلل  ئ رة، وال رلي ئللتل ر ئق، 
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  لييرا بلل رو و   ئنترو ئمئل وئلت عة ئ  لمعليرة  رم  ر   نتلير  نر  ئلت عرلق و رم بر ل. وئل تلبة، وئلت  ع ، وئلتدثيم ئ  تلن وئ ب ئ 

 .نو  ئ عور  ئلعلللم لت د  ئ  يل  وئللؤ ل ئق( 02،  91، 92)لت عة ئلع ي   وئل أع وئلتععي  وئلتجلح  لل أ  ق علي  ئللدئم 

 ئ للرععض ئللعد رلق ئلترم  دئ   رل، بي لرل ظ ر ق بلرد    أو تا ئلعيل لق ئلجل     لة ئ  تلل  بللت عرة ئ  لمعليرة فرم ئ  ر    عة   ر ل

 .ن  ي ة فم  لنعة فل و  ن   يم ئل يل  بل بتلث ئلعللية

  لل أ ر ق ئل ترلحي علر    عرة أع رلي  يمرة ئلتر  ع  فرم ئ  ر ل  . أ  ق ئل تلحي أ    ل  ئ  عل  بي  ئلت عة ئ  لمعلية وأ  ئ  ئلجلنعتي 

لتعليليررة وئلييل ررلق وئ  رر ئيئق نرر   ررر  ئللل  ررة فررم فررم ئل شررل لق وئل رر نلق ئلت دعيرروة فرروم ئللجتلرروح ئللتلررم، و  رر  ئلعرر ئني ئ

اعلرل   ئللؤ ل ئق ئل ولية وئللتلية بل بتلث ئلتعليلية، و لل ل   ئلتم فم اب ئي ئل أع فوم ئلتعيي ولق ئ مئ عوة وئلجلنعية، وبل  رلفة الرم

 ."ئ ت ئ ل   ن   ور  ئل  ودئق ئلل ل وعة لوةمئ   ئلجلنعيوة

 Humanities Education: ياتتعليم اإلنسان -7

عت ررح ئ  تلررل  بلل  ررلعل ئلعيمررة ونشررل ل ل نرر   ررر  ع رر  بعررض ئللررؤ ل ئق ن رر  ئللررؤ ل  ئليرر دع لل ليررة، و رر   للعللجررة ئل  ررلعل     

ئللجتلعية وئلعيمية، بللت ييم نر    رل    نرة ئللجتلرح و  ليرة ئلعيمرة و تلير  ئل ليرة عر  جي  رل نر   ليرلق نتر  ئلعترم فرم علر   لرلي  

 لرل ظ ر ق نر   رر  ئ تيرلل ئل لعرة      لي ئلليتيي ع  ن  أع لي  يمة ئلت  ع ، وئل يمة ئللعلو ة وئلعلنلي ، ئ تعيل لق مو عة ل يل

:" ن ل ئق  يلع    عل    يي   لرق ئلتيلع  نح نؤ يرلق ئللجتلرح ئللر  م ونر   رر   ر  عب ئل ررل فرم ئللؤ يرلق ئل ل  يرة ن ر 

و يعير  و   ري  مو ئق   تيرلب   ئلل رل ئق ئلعيميرة وئل عر ئق ". ون ئ ر  ئ بترلث  ئلع د  وئلل  و  ئ  تللعم، وئللرتف وئلللرل ح

ل معد  نؤ يلق ئللجتلح ئلل  م ن  ئل ل ن لللشل  ة فم فعلليلق ئلللت م ئلدظييم، بل  رلفة الر  معر  ئلتعرلو   ئللع فية ئلل تلية، وأع ل

 [43.]بي  ئل لية ونؤ يلق ئللجتلح ئللتيط

 (اإلسكندرية وفاروس )  يل ألبعاد المسةولية المدنية في الجامعتينمن حي  الجانب التط

 يمكن توبيا ما المقصود برؤية ورسالة وأهدال الكلية في الجامعتين: أواًل 

 ت ح فم ئليعم الر  ئلتلير  ا ليليلرل وعللليلرل فرم نجرل ق ئلتعلري  وئلعترم رؤية الجامعة والتي سول تتناول ال احثة : جامعة اإلسكندرية -1

 .ئلعللم ئللي لم و  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة، وئلتلد  عل  ئ عتللم

  لح  لنعة فل و  فم أ    د  وئ    ن  أب ا ئلجلنعلق فم ئلل   ة، وعلر  ئلليرتدال ئلر ولم لتلعرم ئ تيل رلق : رؤية جامعة فاروس -2

  ر     رللة  لنعرة فرل و   ،وئلل  ية وئلعت ية وئل يلمعةئللجتلح، و دئ ب ئلت د  ئلت  دلد م ئلليتل ، و  لم    ئق  رب ل ئلتعليلية 

ال   دفي  ف ص  عليلية ذئق نيتدال نتلي   يلع  ئل رل عل    لي  و  دع  ن ل ئ    ونعل ف   و ل      ي ل ن    نرة نجتلعرل    
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ئ  ر لرل نر  ئل دعرة وئل  رللة فرل  [ 44] .و  دع  ا تل ية نؤ يل    ن   ر   ت يرم ئلت لنر  بري  ئل ر  ئق ئلتعليليرة وئلعت يرة وئلت عي يرة

فرم ئليرعم لتردفي  فر ص  عليليرة ئلجلنعة  يعم لتت يم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية ن   ر   ت يم أ شر ة ئل ربيرة و ت رح   رللة ئلجلنعرة 

عرل    و  ردع  ا تل يرة ذئق نيتدال نتلي   يلع   رل ئلجلنعة عل    لي  و  دع  ن ل ئ    ونعل ف  ، و ل     عجي ل ن    نة نجتل

 [45.] نؤ يل    بتت يم ئلت لن  بي  ئل   ئق ئلتعليلية وئلعت ية وئلت عي ية

 (اإلسكندرية وفاروس ) في الجامعتين   لية التجار :  ثانيًا

 تتضا رسالة  لية التجار  في جامعة اإلسكندرية  -1

للعررلعي  ئلجرردم  ئلعللليررة، نلررل عل رر    نرر  ئلت رردع  ئلليررتل  للعررل ف    ترريح ئل ليررة ل رب ررل  علرري  عررل   نتليرر  فررم نجررل ق ئ علررل  وف لررل 

ئ : ئل دعة. و ع ئ    ون ل ئ   ، ب      نة ئللجتلح ن   ر  ئلتعلو  وئلت لن  بي  ئلج دم ئلتعليلية وئلعت ية  ت لح ئل لية لتلعح ن  ر ل

ئ للتعلي  وئلتعل  فم نجل ق ئ علل  بللل   ة وئلعلل ، و ع   .  رب ل لل يلم  ئ مئ عرة ئلت ع رة ن  ع رة برللت د ئق فرم عللل رل ئللتر ئبطبل ال

 ئ  ر ل ن   دعة و  للة ئل لية ف   ئل لية  يعم لتت يم أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية[ 46]

 عتعر  ئل ليرة وئ ر    يع  لتت يم  دعة ئلجلنعة وأ  ئف ل بيلعلية و: بينما تتضا رسالة  لية الدراسات المالية واالدارية بجامعة فاروس -2

 .ن  ئل ليلق ئل رح  ئلتم   يئ ئل  عي لليت ع  وظييم بل   نلل عيلع   فم ئلتلد  عل  ن    ن ند  ونلي  مئ   نجتلع ل

 :مؤشرات المسةولية المدنية في جامعة اإلسكندرية فتظهر على الن و اآلتي: ثالثا

ئلدعم ئللتم بي   لفة ئ   ئ  ئللع ية مئ   و ل ن ئل لية، وئ رت ئ  ئل لعرة   دع  ئللعل   وئلل ل ئق ئلل تيعة ل ش  : الديمقرا ية -1

فم    ي  ئل ر وئق بشرن  ئلتدعيرة ئللرتية لل ررل وئلعرلنلي  بلل ليرة، و   ري  و ت علر  ئلتدعيرة ئللرتية برلل لم و دئفر  ئل عيرة لل ر ع 

ل بللت ييم نح   ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة ونؤ ي  .لق ئللجتلح ئلل  مئ     ئ تيل ل

وععتل  فم ئ  لذ ئل  ئ ئق . ئل ع ع  ب ال  أ  ئل عل  ئ ية  م   ل  للتت   Abert Weale " أل رت ويل" رؤية وعل    د يح 

وب ر   . ئلل لة  د  ئلليلح  ئل ل د ية وئلييل ية فم مئ ر  ئل ولرة، علر  ئلر أع ئلعرل  ع رد  ئللدئ  رد  برللتععي  ع ر    رليلل فرم ئللجتلرح

 [47.]نعل    وجي  نعل   

ظ  ق ن   ر   لعية ئ تيل لق نجتلح ئل لية وئ  ت ئ  ئلي دع لل لعة فم   يي  ئ  شر ة ئللجتلعيرة نر   :المشار ة في اتخاي القرارات -2

)  ي  ئل  عجي  بلية مو عة، وا ل ة ئلي مة لللشل  ة ئل رل فرم ئلر و ئق ئلت  ععيرة لل ر عجي ، وئللشرل  ة فرم ئ  تيرل  بيرد  ئليتري  

وع ر  ئلر و ئق فرم . م فلعليرلق ئ  رعد  ئلعيمرم بللت يريم نرح ن  ر    نرة ئللجتلرح بللجلنعرة، وئللشرل  ة فر(بللت ييم نح  علعة ئلشرعلل

 .ئلجدئ ب ئللتل عية فم  ل د     ي  ئلجلنعلق و حتت  ئلت يي عة، وئلتدعية بللت د 
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. لت ردع  ئ علرل  وئ بت رل  ظ  ق ن   ر  ئ ت ئ  ئل لية نح ئلجلنعة فم ئللؤ ل ئق ئل ولية وئللتلية، فرم ئللرؤ ل  ئلر ولم :المشار ة -3

نر   رر  نشرل  ة أ  ر  نر  نلحرة بل رم علر  نيرتدال عشر   مو  فرم ئللرؤ ل  ئلر ال ئ ت ر ت  " ئللشرل  ة"  لل ظ  ق و ت ح عللية 

 .  لنعة فل و  ب لعة ئللؤ ل ئق ئللج    بن  ث ئلد لح  ئليلعية وئلعل عة

 المساهمة في تنمية الموارد المالية بالكلية 

   مو  و    ئلعتدث وئل  ئ لق ئلتجل عة فم    ع    نلق ئللجتلح ن   ئللتلف ة وئلع د  وئلش  لق وئلللل ح فرم نجرل ق م ئ رة  يعي

وئلعلرر  علر  اعررلم  ب و د ررد ق . ئلجر وال و  رر ع  ئ  تشرل ئق، وع رر  مو ئق    ععيررة نت للرة لج ررلق  ل  يرة فررم نجررل  ئللتل رعة

 يردعم ان ل يرلق و ر  ئق ئل ليرة ئ  تشرل عة وئلعت يرة وئلت  ععيرة، و   ري  نعرل ض و .يرلق ئللجتلرحئلتعلو  ئللشت  ة بري  ئل ليرة ونؤ 

وبلتلبعرة  و تلتح ئل لية ب  م ئللؤ يلق ئلتعليلية ونؤ يلق ئللجتلح ئلل  م ذئق ئلعر ة ع  أمئح ل ئللؤ يم ونيتدال ئل  عي.  ي عة

 [48.]ن ت ح ئلت دع  ئل ئ م لل رل

  بلرل عتيرم نرح  دعرة و  رللة ئلجرلنعتي ،  يرم  رر  علر  ئلعيل رلق ئلجرل     ت يرم أبعرلم ئلليرمدلية ئلل  يرة للجرلنعتي  ئ  ح ن   ر  ئ

ئ للل رل   أو ح ذل  ن   ر  ئل تيب ئل لص بلل ليلق وئلعيل لق ئللتل ة عل   ع ة ئ  ت  ا، وعتدئ   ب   امئ   ملي  لل لية عت ل   ت ع ل

و ل   ئ  ل  للعل  بللدظلحف ئلل تلية مئ   ئللؤ ية، و  ئ ئلتدميف نشرتم نر  لردئحح . لمعلية وئ مئ عة وئلي يةئلدظييية ئل يلمعة وئ  

 .ئل لية و ل د  ئلجلنعلق بلل ع ل  ئلتدئفم بي   يل لق ئلعل  وئل دئ ي 

 ثقافة القانون في جامعة فاروس -4

ئ  تللعيرة وئل  ع رة ئ  تللعيرة ئلترم عيري  علي رل ئل رل  فرم  يرل     بن  ل    نل عشتل  عل  ئ  يلي وئل    "أوج رن"ف   ع ف ل 

و ت ح ن   ر  ئلشم ئللي ئ م لل  لفة ئل ل د  فم   ئ ئلعترم علر  ئل ترد [ 49.]اذ  فلل  لفة ف   وعل  ونع فة،    عط ب  لعل ئللجتلعلق

 ل مئ ر  ئل ليرة، مو  أ    رد  نتعل رة بتللعرة   ر  اعر ئ  ئلتللم   عيلح  ع  للب أ  عت لو   تب أو ن   ئق م ئ رية  تلر  ئ ر  مرل ع

نتلم أو مولم، وعيلح بت لو  ئلل ئ  ئق ئل  ئ ية ئلتم ع د  ب ل أو ئل لية بتج ي  ل لل رل لة ئض عللية مو  أ  ع د  ن  دلة نعل    

 .عل  أ  ع د  نعتل   ن  نجل  ئل ي  ئل لص

  لررة للتيررلظ علرر    ررد  ئللل يررة ئلي  عررة وئل شرر ع  أع ررلي  يمررة ئلترر  ع  وئل يمررة ئللعلو ررة،   ررد  ب شرر  ئلرردعم بلل دئعرر  وئل رردئ ي  ئلل 

 20 لت   ئل لية بجليح أ يلن ل وئلل تعلق ئلعلنة بلل عت عم  ليح أ  رل  ئل رل د    ر   .وئل رل وئ مئ عي  ع    عم  داعح   ئ ئل لدذن

 . 0295ومعد  لجليح ئل رل بلللشل  ة فم ئلع ض ئللي  م للللت م ئل لية لعل  [50]0220لي ة 
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 (اإلسكندرية وفاروس ) تستنج ال احثة من العر  السابل للجامعتين : االستنتاجات والمناقشات

  بل  لفة لتيعي  بعض أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية. أ   لنعة فل و  فم  ل ة لتيعي  مو  ل ل  نة ئللجتلح 

  و  و    يعي   يمة نعلو ة لد ي  ئل لية لشمد    نة ئللجتلح   ر ئ لعر   . ئلت ييم وئلتعلو  بي     ئل ليلق فم   يي  ئ  ش ة ئل ربية

ظ ر  ني رد  ئللدئ  رة ب رد   فرم ئلجرلنعتي  أنرل فيلرل عتعلرم بلللدئ  رة. و دم ن لب و ي    نة ئللجتلح و  نة ئللجتلح ل ليلق ئلجلنعة

ب  نة ئللجتلح فم  لنعة فل و ، بي لل  ت ح ئللدئ  ة فم  لنعة ئ      عة وع ر  مو عرة ل شر   شرتل  علر  ئلتدعيرة ئلعيميرة وئ  عل   

فيمدا يتعلدل بأبعداد تط يدل وتفعيدل المسدةولية المدنيدة بكليدة : رابًعدا. وئللجتلعية بلل ليرة بري  أع رلي  يمرة ئلتر  ع  وئلعرلنلي  وئل ررل

 ( اإلسكندرية وفاروس)الصيدلة في الجامعتين

 جامعة اإلسكندرية، ورسالة الصيدلة والتصنيم الدوائي بجامعة فاروس  – لية الصيدلة  -رسالة   - أ

  للة ئل ليرة وئلترم  ت رح نر   رر    يمرة ئلعيمرة ئلتعليليرة وئلعت يرة للدئ عرة ئلت رد  ئللت رلنم فرم نجرل ق ئلتعلري   سول توبا ال احثة

ئلعللم، وذل   ن ئم   ل  ئل علعة ئللتية بعللرلي نت للري  ومريلملة  رلم ع  علر  نلل  رة نت رد   لل  رة وئلتعل  وئلت  عب وئلعتم 

 لل  يع  ئل لية ال  ا لن   ر ئ ة مع لني يرة  ير   بيعلليرة فرم   ردع  ئللر لعة ئل وئحيرة و  نرة . ئللي لة وندئ  ة ئلتت علق ئلل  م  ل ل

 . ئللجتلح و  لية ئلعيمة

  و     ال   دفي  ف ص  عليليرة ذئق نيرتدال ن   ر    يمة ئلعيمة ئلتعليلية  –لجلنعة فل و   –  للة   لية ئللي لة وئلتل يح ئل وئحم

نتلي   يلع  ئل رل عل    لية و  دع  ن ل ئ    ونعل ف   و ل      ي ل ن    نة نجتلعل    و  دع  ا تل يرة نؤ يرل    نر   رر  

 [51]ئلتعليلية وئلعت ية وئلت عي ية  ئل   ئق  ت يم ئلت لن  بي

 :وفيما يتعلل بتط يل ابعاد المسةولية بالكلية تتضا فيما يلي

 ع م بلللي د  ئلت عم   عة ئلتي ي    ل    ئل ليلق وآ  و  ن  ئللجتلح ئلتعليلم، أنل ئلت عم ع    عة ئلع  ، ف م : ال رية األ اديمية -1

فللت عة ئ  لمعلية ئ ت ر  ئل ليلق وئلجلنعلق امئ عل و  عة ئ  ل    في ل بت عرة ئلتر  ع ، وئلعترم، [ 52.]ف      علة ذئق  ل عخ  دع 

و شرري   ترلحي ئل  ئ ررلق ئليرلب ة الرر  أ ليرة ئلت عررة . وابر ئي ئلرر أع،  ع رم ئل للررب ئلترم فررم   عرة ئ  تيررل ، وئلرتعل  وئلتعلرري  مو   ليير 

ة الر  أ  رل  رم نر  ئلت رد  ئللشر وعة للعل رم وئللي ر  وئلل  رف ف رم  ير   فرم اعرلم  ئللعرل   ئ  لمعلية فم   دع  ئلل رل ي، بل  رلف

 [53.]وئلتعلي  وئلعتم ع  ئلت ي ة وئلتعلي  ن   ر  فتح أبدئل ئلتدئ  ئل لفح وئل    ئلع لي وئلتععي 

 ة مدن الضددرورات المهمدة لنجدداح العمليددة  مدا تشددير نتدائج ال  دد  الدراهن مددن واقددم مقدابلت أفددراد عيندة ال  دد  إلدى مسددةولية الجامعدد

 األ اديمية سواء دالل الجامعة أو لارجها
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   يم  ت ح نيمدليت ل فم ئ ت لي واع ئم أف   ئلليلملة ئللؤ لي  بلللعل   ئللت للة وئلل ل ئق ئلل  ية وئل ري  ئ  ر يرة ئللع يرة علر 

وئ تر ئ  و شرجيح . ئل ليرة، وذلر  بت ردع  ئلعر ئني ئل  ئ رية وئل  رط ئلعت يرةومع  ئل  ئ لق ئلعليل وئلعتم ئلعللرم بن يرل  . نعلعي   يل ية

لتلر ل   . نشل  ة ئل رل فم ئللش وعلق ئلعت ية ئللتع م  ئ   ئ ، وئلتعلو  نح ئللؤ يلق ئلعت ية ئ   ال و  ل  ئللر لعلق ئل وئحيرة

 .فم امئ   ئل شل  وئلتيل  ئلجلنعية

  لم بن يل  ئل لية وذلر  بت ردع  ئلعر ئني ئل  ئ رية وئل  رط ئلعت يرة و شرجيح ئللشرل  ة فرم ئللشر وعلق مع  ئل  ئ لق ئلعليل وئلعتم ئلعل

واعرر ئم و رر  عب ئل رردئم  ئلعلليررة نرر  . ئلعت يررة ئللتعرر م  ئ  رر ئ  وئلتعررلو  نررح ئللؤ يررلق ئلعت يررة ئ  رر ال و  ررل  ئللرر لعلق ئل وئحيررة

 .عت ية وئ  تشل عةأع لي  يمة ئلت  ع  لل يل  بل لن   ئلتعليلية وئل

 المشار ة المرت طة بالديمقرا ية   -2

  لتردعيت   بن ر ئ  ئلتر  ي ، "ئلشرعلل " ظ  ق بع  ئللشرل  ة فرم   يير  ئ  شر ة وئلتلررق ئلتدعيرة  ر  ئلتر  ي  وئلترم ئ رت  فا فمرة ،

نر  وظهرتدا المشدار ة  .للعشردئحيلقوئ  تا نر   رر  نشرل  ة ئل لعرة فرم  للرة ئلتدعيرة  ر  نر ض ئلير   . ون ل    عل  ئللتة

 رر  ئ  تلررل  بلللشرل  ة ئللجتلعيررة لجلنعررة فرل و ا وذلرر  ب نرر ئم نؤ يرلق ئللجتلررح برلل ع ئي و  رر ع  ئل رر نلق ئلل  يرة و  ييرر  برر ئني 

ل ل ئلجلنعرلق  يم  ع  ن  ئللرر يلق ئلدظيييرة للجلنعرلق ونر  ئل  رلح  ئ  ل رية ئلترم  ر ع نت للة لت دع  ئ مئي ئلل  م ئلليتل ،

 .ئل عل  ئ ية، بل  لفة لر ت ئ  نشل  ة ئل لعة فم  ليح ئ  ش ة ومع  

 ئلت دع  وئلتت عم ئلليتل  لع ئني ون ل ي ن  لتم ئلع للد عد  وئل  ئ لق ئلعليل للدئ عة ئلت رد   ن   ر  عللية وتتضا الديمقرا ية

 .ئللتيل   فم نجل  ئلعلد  ئللي لية وئلدمد  ال  ئ عتللم

 ظ   ئ تلل  ئل لية بللتعلي  ئللع م عل    نة ئللجتلح ن   ر  ئلعيل لق ئللتل ة التعليم الم ني على لدمة المجتمم   -3

برررن بح نعرررل   للترررللم                          ظ ررر  بلرررد    دعرررة فرررم  لنعرررة فرررل و ، وعل ررر   ع عرررف بيررر ئجد يل ئلت لرررم وئلل ئولرررة: التقصدددي المداولدددة

 رد ئلرتعل  ئل ررلح  علر  أ ررل   وعل رر   د ريح ئلررتعل  ئلتعرلو م (ئلت رلفلم،  رر  ئللشرل  ، ئلتي ير  ئل  رر ع، ئل  رلت وئلل رلظ ئق/ ئلتعرلو م) 

 يمرة ئلتر  ع  وئ مئ   ن د رلق ثرثرة ن  ئلل ل  ئ  ل ية ئلتم    لح ب ل ئللؤ ية ئلجلنعيةا فلل لعرة و وعت ح[ 54]. ئللشل  ة ئليعللة

ونر   ر ئ ئلل  لرم فر    ري  ق ئ  ر ئ  ئلعير ئجد يل وا جرلح ئلعلليرة ئلتعليليرة ععر ئ   ر  ي  أ ل ري ، . ئ تت ثا لتت يرم  ر  ئلغر ض

وللتقصددي صددي  . ن  ررد ي  بررللتي  ئلل ررل م ئللتل رر  بللجلنعررة وبل ررتعلل   ل ئلل تليررة، مو  أ  ع يلرر  عرر  ئليرريل  ئللرر ع م وئلت رر ع

أو ئلتعلري    (inquiry-based Learning-IBL ) الدتعلم الم ندي علدى التقصدي : بيداغوجيدة متعددد  األسدماء منهدا علدى سد يل المثدال

 -inquiry-guided Learning)وئلتعلري  ئللد ر  عر    عرم ئلت لرم (problem-based Learning- PBL) ئللع م عل  ئللشر رق
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(IGL) عررر    عرررم ، ئ  شرر ة ئللد  رررة(inquiry -Oriented Activities) وئللررر  ي ئللع رررم علررر  ئلت لرررم(inquiry-based 

curriculum)   وئل   ة ئل حييية فم بي ئجد يل ئلت لم أ  ئلجدئل عل  أع  ؤئ  عتل  ئ ت لمئ ال    لم ئلد رلحح وئلدثرلحم وئلل ئ رح

،  يم عت  ئلعترم deliberation) )بللت لم ني د  ئلل ئ    أو ئلل ئولة وع  عط . ونللم  ئللعلدنلق، وثلة أ ملة   ع   عدل  ل ئلت لم

 .ع  ئ  دبة و ييية ئ  لذ ئل  ئ ئق، ع    عم ئل  لت بي  ئللع يي  ع    ال  ئل    ئللتي   عل  ئلل ئولة

: ع  ير ، وجد يرلو م  للة ن  أم  عد رل م،  ترنلف نر   للتري ، بر و  أ. لللشل  ي  و تللي " بيداغوجيا"وتستعمل  لمة 

  ع م  يلم  ب ل  ع     ئ ئللي د  عل  ئل  ع ة ئلتم   ردم ب رل أ يلل رل وعر  عط بللت لرم بلي رد  ئلل ئولرة أو ئللر ئ     يرم عرت  ئلعترم عر 

تعلو م الر  ون      ئل ئوعة ع    ئلتعلي  ئل. ئ  دبة و ييية ئ  لذ ئل  ئ ئق، ع    عم ئل  لت بي  ئللع يي ، فم ئللف أو فم  ئللؤ ية

ئل لمفررررة الرررر  ا تررررلن ئ ئي ن  و ررررة  debate)) "النقدددداش والمندددداظر  ع ررررم  "المداولددددة"بينمددددا  .ئل رررر   ئللتيرررر   علرررر  ئلل ئولررررة

و شري  [ 55] . يم   رد  فرم  يرة ئللشرل  ي  ن ئ عرة آ ئح ر  و تلر  ئ فر ئم نيرمدليل     لردئ  ي ( (informed opinionsونيت ي  

، ف ررل عر  ن رل  ئللجلدعرلق تبن   أ لدبل   بدعل ع د  أ يرل  نر  ئلتعلري  للتعرلم  وعل ر  ئلتيلعر  وئلرتعل  وئل  رلئلعل  ة للتعلي  ئلتعلو م 

 تر ث بشر   نر    ونتيلير   فرم ئللجلدعرلق ئلترم ل ق  لنعة فل و  للتعل  ئللت لفئ بل   ئيئق ئللتععة وئ. ت  ةشل   بت ية نشون

لجلنعة عل  وعم بعلليلق  ي ي  ئل   ع وامئ       ئلعلليرلق و  ييل رل، و رم  عتلر  علر     ريط لت  نش لة نع   نيع لل، لي د   رل ئ

  .وئ  لذ ئل  ئ  ئلللحب و   ئللشل   ب  ع ة عللية

 وأظهرت نتائج  ال    اآلتي

   ع برة ئلجرلنح )للعر ل ئلي ير   ئ  ح نر   رر  ئ  رلذ ئل ر ئيئق ئلتعليليرة ئللتعل رة بللجلنعرة نر     ري   دئفر  بتردث وم ئ رلق للترل ق

،  يرم   لرا ئلجلنعرة بللت يريم نرح  ليرة ئللري لة وئلتلر يح ئلر وئحم (وع بة   ي ة و لفلة  داعح   ط ئل ي  بع بة فت   وبع بة ئلجلنح

ة وذلر   دثي لرل لر و  وأ تا  تلحي  تلي  ئلعيل رلق ئلجرل    للد رح ئل ليرة أ  ئل ليرة   رت  بللل رل م ئلعشردئحي . للة  ع علق عي ية ئلعل  ي 

وئلتم   لا في ل  لنعة فل و  بللت ييم نح  لية ئللي لة وئلتل يح ئلر وئحم و ليرة ئلعررن ئل عيعرم  لرل ق . ئلجلنعة فم   لية ئللجتلح

 .ئل دئمع ئلتع   بلل   فم

  ئلعر ررلق [ 56] لنررا عليرر    فررم  رردي  ع عرر  ئلعر ررلق وئلتعررلو  ئللتعررلم  برري   لنعررة فررل و ، و رريل    ل د عررة ئللرري  ئلشررععيةو

والمنداظر   شيدتم ات داع أسدلوب النقدا. ئل ل  ية، و لل  ئلجدم  بللجلنعة ب عل   ئل  للية ئللي ية بل      عة لت رد   ر و  ند ري ية

 ر وع  ل، لتتيري  فم ئلجليلق ئلتدئ عة وأث لي ع   ئلييل ل ئق ئلعللية ئلتم ع تيرب ئل ررل ن  رل ئل ر    علر  ئلت يري  ئل  ر ع لللعلدنرلق و

 .أبتلث   وئللتلف ة عل  ئلدعم ئ عجلبم ئل  لت، و  ع  ئل أع ئ    وئ تيلب   ث لفة ئلتيلعلية
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ظ رر ق بد رردح نرر   ررر  ئ   رر ئ  فررم ئلتيررل  ئلعلنررة  مئ   ئ  شرر ة ئل ربيررة بللجلنعررة، و  ييرر  ئ تيلليررة بيررد  ئليترري  : الموا نددة  -4

 .  ي  ع تلد  للجلعيلق ئل ي عة بت د   رل ئلجلنعة 002ئل لن ، و    ل   في ل أ    ن  

 التعليم الم ني على لدمة المجتمم -5

 & Culture)لرر   ع ررلي  يمررة ئلترر  ع  بللجلنعررة بل  رر    رردع  ئلتعلرري   تررا ع رردئ وئ  ررح  يعليرر  نرر   ررر    رر ع  و  ررة ع 

Leadership).  نع   ئلتعلي ، ع ر  ئللرؤ ل  ئ و  ل لعرة  ليرة  رب ئ  ر ل  بللتعلو  نحPUA-IDSC  و  ر ع  ئ بترلث فرم نجرل   رب

فرم ظر  ئلتترد ق ئللجتلعيرة ئل ئ  رة وو عرا فعلليرلق ئلترم  وع    ئللؤ ل  ال      و شجيح ئللع فرة وئل يرل  بل بترلث ئلعلليرة. ئ   ل 

فم  دي ئلتعلو  ئلليتل  نل بي   لنعة فل و  بل      عة و يل   مولة ئليدع  بلل ل   ، وئللع   ئللل م [ 57.]     ن  للق ئللجتلح

فرل و  ب  لنرة ئليرد  ئليردع ع بللجلنعرة، وفر  ا رل  للت  دلد يل بلليدع ،  لنا امئ   ئلعر لق ئل ولية بللتعلو  نرح  ليرة ئل    رة بجلنعرة 

ئلتعلو  ئل لح  نل بي   لنعة فل و  بل      عة وئللؤ يلق ئل ولية ئلل تلية، وئلتعلو  ئللشت   وئلليرتل  بري   لنعرة فرل و  و لنعرة 

 [58. ]و   فد م للت  دلد يل ب ع ل  ئ

ظ  ق ب د  ن   رر  ن لفيرة ئلجرلنعتي  لت ردع   ر ئ لق نر  أ ر   يرب ئلر بح وئلعلحر  ئ  تلرلمع،   ر  ئل عر   بري  : تعليم االنسانيات -2

فدي بدوء نقدل الخ درات وتعلديم االنسدانيات فقدد وئ  ح ذل  . ئلجلنعلق ن   ر  ئ ت ئ  ئل رل فم ئللؤ ل ئق ئل ولية و   ع  ئ بتلث

ض ئل و م    نجلدعة  عي   ن  أعلل   رل ئلي  ة ئ ع ئمعة لل    م ئ لق ن  ئللتل ف أ لنا ئللع قام  جامعة فاروس باآلتي 

 . و   ئللع ض أع ل نجلدعة ن  ئللد  ئليد دج ئفية لل رل

 ومناقشتهانتائج ال    : الم ور الخامس

 ودالالتهاالنتائج النظرية لل    : أواًل 

  عرة ئلت ليرة ئلليرت ئنة، وأ ر  ئل  رلعل ئل   عرة ئلليت للرة ن  رل بل  رلفة الر  وئل ع ئعتلر  علر    -فم  دي ئلتلد  ئل   ع للعتم 

 [59.]لد ري   نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة فم ئلجلنعتي   مني  تلحي  تلي  أملة ئلل لبرق ئلي معة

 نتائج ال    في بوء القضايا النظرية التي يطرحها ال    الراهن 

  تعزيز ثقافة الموا نين بقيم المشار ة والموا نةالتنمية المستدامة تضمن عملية  - أ

  بي ا  تلحي ئلعتم  عف ئلدعم ئللجتلعم بن لية ئللشل  ة ئ  تللعية فم نجل ق   لية   نة ئللجتلح وئل و  ئلت لدع،  يم أو تا

 .و دم بعض ئل يدم ئ  تللعية ئلتم  ؤث  عل  ئللشل  ة ئليلعلة فم ئلت لية
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 ئل  لعل ئلتم ع    ل ن  د  ئلت لية ئلعش عة ئلليت ئنة،  يرم  ر ال أ  ئللجتلرح   عت ر   ا  اذئ   لرص نر  ئل يردم   ؤ       ئل تيجة ا  ال

ئلتم عي   ل ئللجتلح، و ل ري  ئللشرل  ة للجلنعرة و ر    ل علر  ئلدمرد  الر  فر ص نت لفمرة فرم  ر  ئللجرل ق، نلرل عير   نر  علليرة 

  ح أ  وظلحف ئلجلنعة     تل  عل   علي  ئل رل وئلعتم ئلعللم ف ط، وا لل   د  بللع عر  نر  وئ . ل ي  ل وعيع  نشل  ت ل فم ئلت لية

وأثعتا  تلحي ئلعتم أ   لنعة ئ      عة  دئ   ئلع ع  ن  ئللشل   ئلتم  دئ   ئللجتلح، و عد  .ئلدظلحف ئ   ال ون  ل   نة ئللجتلح 

 (.و لة ئللدئ م ئلللمعة -ئ ع ئم ئللت ئع   لل ئ  ي   –ئ نية  –للة ئلع )   لية نجتلعل  ل، ون  أ       ئللش رق 

أ  ق  تلحي ئلعتم أ  نتد  ئ تلل  ئلجلنعة  د  ش  ئلعل  وئل  لفة، و  ع تل  عل   رب ل ف ط، ب  عشل  ذل     ئللدئ  ي  ئللد ردمع   - ل

تم عت   ييي  ل فم  دي ئل  لعل ئل   عة ئلترم    لرم ن  رل ئلت ليرة و دملا  تلحي  ئلعتم ال  ع م ن  ئل تلحي ئلعلنة وئل .ئللجتلح ئللتلم

ئلليت ئنة، و   أو تا  تلحي ئلعتم أ  بع  ئللشل  ة و تل  ئ ف ئم وئللؤ يلق ئلليؤولة  جرل  ئللجتلرح وف  رت   ر   ت رم، و ر ئ نرل 

جتلعية، وأ ش   ئلليمدلية ئلل  ية للجلنعتي ، وظ ر  أظ      تلحي ئلعتم فم ئلجلنعتي  ن  ا  ئث ب ئني نشل  ة ئل لعة فم ئ  ش ة ئلل

 .قضية التنمية المستدامة التي ترتكز على عملية التعليم وتنمية المجتممن   ر  ئللشل  ة فم ئللؤ ل ئق وئل يل  بل بتلث ئلعللية 

 د ريح ئل دعرة ئ  رت ئ يجية لللؤ يرة ئلجلنعرة، أثعتا  تلحي ئلعتم   عل   ئ عتللم عل  ئلت لية ئلليت ئنة ب و  ئ عتلرلم علر  ئلتعلري  و 

رل فللجلنعتي    عي  أبعلم ئلليمدلية ئلل  ية وئ  ح ذل  ن   ر   يعي  نؤ  ئق ئلت لية ئلليت ئنة ئل لحلة عل  فلعلية ئلعر لق بي  ئل 

 وئق وئ  شر ة ئللجتلعيرة ئللت دعرة ل  نرة وئل يمة ئلتعليلية وئ  ل    بلد   ف معة أو  للعية وئللشل  ة فرم ئلعلر  ئلت ردعم ن ر  ئل ر

 لل أثعتا ئل تلحي ن ال ئلت ئ  ئلجلنعتي  بتيعي   ي  ئللشل  ة وئلت عرة ئ  لمعليرة وئللدئ  رة و  نرة ئللجتلرح ئل رلح  علر  . ئللجتلح و  ليت 

ئ عتلرلم علر  ا ر ئ  ئلعرلنلي  بللجلنعرة بر و  ( ئ  ر    عة وفرل و ) علي  ئلعيمم، فر عل   أ   تر ث ئلت ليرة ئلليرت ئنة فرم ئلجرلنعتي  

ونشل  ت   فم  تيع  ئل دعة ئ  ت ئ يجية لل ليلق وللجلنعة وذل  لتدفي  ئلجلنعة بعض ئ ن ل يلق و ع ع  ئلتدئ  نح ئلليؤولي  لتت يم 

 .ب  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة و  ل  أو تا ن ال و دم مني للليمدلية ئلل  ية وئ  تللعية فم ئل  ط ئ  ت ئ يجية ئلل  ع ة. أ  ئف ل

 في بوء المفاهيم النظرية لل    : ثانيًا

ع ل  ب ل ئ  تل ئ  وئلتدئم  ن   ر   ل ي  ئل   ئق ئلتم      ليت ل، و ع ع  ئل يل ئق ئلعش عة نر  ئلير م  التنمية ال شرية المستدامة -1

لأل يل  ئل لمنة ل لل  ئلليت ع ، و يظ     مع  ئلتيل  ئلتم  دف  رل و     لتدفي  ئل فل ية ئ  تللمعة [60.]وئللشل  ة فم م ح ئل  ئ 

 [61]لأل يل  ئل لمنة 

   ل   ل ي  لل رل وعت رح نر   رر  ئللشرل  ة فرم ئللرؤ ل ئق وئل ر وئق ونلت رم ئلتدظيرف ئلر ع عؤ ر  أثعتا  تلحي ئلعتم ئللي ئ ية أ  

 .ئلل  م ئلل تلة ب  نة ئللجتلحعل  ئللشل  ة ئللجتلعية بي  ئلجلنعتي  ونؤ يلق ئللجتلح 
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أنرل ندئ  رة ئلجرلنعتي ، . ظ  ق بلد   وئ تة للجلنعتي  ن   يم ئ   ئ  ئل لعرة فرم ئ  شر ة ئلعيمرة وئلت في يرة للجرلنعتي : الموا نة -2

  نر  أن ل يرلق  يم  م ق  تلحي ئلعتم ن ال  يد   لنعة فل و  فم ئلجل ب ئلت عي م، وئ بترلث ئللي ئ يرة ئلشر  عة   ر ئا للرل  تلترح بر

 .ع   لنعة ئ      عة 

  ئ  ح أ    ل  عر ة وئث رة بري  ئلجلنعرة وئلعيمرة ئللتي رة و لمرة ئلل رل م ئلعشردئحية و ل لرا  لر  ئل  نرة فرم : مفهوم لدمة المجتمم

د  ئليرت  وفرتح ئلعيرلمئق نتد ئ نية و دئفر   يعرة و لرل ق  دعيرة و عر   بللر  ، وئ  تيرل ق بير: )  يي  ب ئني   نة ئللجتلح ن   ب ئني

 عي  ئ   عرل  ئل ردع بري  ئللدئ  رة و  نرة ئللجتلرح، وأظ ر ق ئل ترلحي  يعير  بعر  ئلليرمدلية ئلل  يرة ( الخ.ئل ل  ية نجل لل ل جعم ئل  نة 

ئل رلص ب ليرة ئلتجرل   بت يي  بعض ئ  ش ة ئلجلنعية، وئ   ئ  نح امئ   ئلعللية ئلتعليلية بع  لني ئلتعلي  ئلليتدح لدمة المجتمم " و د

وأثعتا ئل تلحي أ   لية ئلعلد  ئ مئ عة وئللللية بجلنعرة فرل و  لر ع ل ئلع عر  نر   يعير  و  عيرم . مو  ل ئلدئ ح لعللية ئلتشغي  وئلت  ع 

 [62.]ة ئللجتلحبع    نة ئللجتلح و  ليت  عل  ئل ج  ن  ع   و دم   ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة ا  أ  ئل لية   د  بتيعي    ن

 ت م   ئ ئللي د   لشل  ة   دعية للجلنعتي  وئلتم ظ  ق ن   يرم ئ  تلرل  ئليعرل  بل  شر ة ئللجتلعيرة ئلترم ع رد  ب رل : الديمقرا ية -3

 عي  ن ال ئ  تر  ئلدئ ح بي  ندئ  رة ئلجرلنعتي  وأ  رح ذلر  نر   رر  ئ  رر  علر  ئلعيل رلق ئلجرل    وئلعر ض ئليرلبم، و .ئل لعة

ئ لتيد   لنعة فل و  فم ئ ن ل يلق ئللتل ة وئلترم  يرلع  ل علر  ئلت رلف  وندئ عرة ئلت ردع  ئلت  دلرد م نر   يرم نشرل  ة ئل لعرة     ل

 .بل بتلث ئ  لمعلية ئلتم      ئللجتلح

بي ا  تلحي ئلعترم و[ 63]ئلي م نجلدعة ئلد لح  ئلليتعللة لتت يم ئلت بية، وئ  لدل أو ئل  ل  ئل ع عتعح فم   دع  التقصي والمداولة   -4

ئ  تر  ئلدئ ح بي  ئلجلنعتي   يم  تت   لنعة فل و  ئلل ل ة ئ عل  فم   عيرم ئلجل رب ئلت عي رم وئلت  ير  علر  ئلل ل شرة وئلتردئ  

ئ للل  تلتح ب  ن   لة ئ ع ئم ئل لعة  .فم ئللتل  ئق    ل

 ولررودص ئلتد ي يرة ئلوتروم  ولررو   عرو  ئلوجولنوعروة، وئلوترروم  ع ر  علليررل  ع ررم فترص ئل  رلل ع لرر  بوللو و رولل، ئلو: ثقافدة القدانون -5

ئل رد  ئ و ،  لردص علنرة،  لل دعرة وئل  رللة وئل ري  وئللعرلمه ئللد  رة، وئلتد  رلق   - :و    ئل لدص عل   دعي . فلييت ل و يل ل

 ال ئلجلنعة نيتد: و      ئلعتم ع      ئل لدص عل  أ بعة نيتدعلق. الخ... ئ  ت ئ يجية

ئلو رود  ئل رل م،   لؤ ية نيتدال ئل لية وئللع  ا نيتدال ئل ي ا ونيتدال ئلد و   جي  ئلتعليلية بي لل ثقافة القانون في الجامعات العربية

عرلم  بلد     رللة أو  للرة، ( الخ.  حويو  ئلوجولنوعوة، علي  ئل لية،  حي  ئل ي ، ن ع  ن   ) ولودص مولم   عو   ويولمئق ئلجلنعة 

 .نل عت   د ي  ل ال  ئلجل د  فم ن لح ئلي ة ئل  ئ ية أو فم ن ل علق نعي ة



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 422 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 يرلوع ئلجرلنعتي  فرم   عيرم ث لفرة ئل رل د ، وظ ر ق بلرد    ون ين أدناه الصي  واألشكال التي وجدناها لكل مدن هد ه المعداني الثلثدة

 [64.]وئ تة فم ئل دئع  ئللتلبعة فم ئلجلنعتي  ن  ئ ت ئ    د  ئ  يل 

 ال رية األ اديمية   -6

  أظ  ق و دم ئ تر  فم   عيم و يعي  ئلت عة ئ  لمعلية فم ئلجلنعة، وئ  ح ذلر  نر   رر  ئلعر رة بري  ئلجلنعرة وئللجتلرح و ر رظ

  وأع رلي ئلتم   ل    عرة ئليرلم  ئ  رل  .  يد   لنعة فل و  ع   لنعة ئ      عة ن  ئلجل ب ئلت عي م وئ  تلل  بل بتلث ئلعللية

 يمررة ئلترر  ع  فيلررل عتعلررم بلل  ررلعل ون ل شررت ل مئ رر  نتل رر ئق  لعررلق ئلجلنعررة بل  ررت لم الرر  نعررلعي  ئلجرردم  ئللعتلرر   ب رر    ت عرر  

  [.65.]ئ   ئيئق ئلل ل عة وئلجدم 

  حقدل  المدنية للجامعداتوهو التعرل على أبعاد المسةولية : فيما يتعلل بالهدل األول أهدال وتساؤالت ال    توصل ال   فم  دي

 ال    ه ا الهدل حي  توصل ال    للنتائج التالية 

 ليمدلية ئلل  ية للجلنعتي  بت يي  أ ش ة  ليلق ئللجتلرح ئل  ئ رم و ت يرم أو ر  ئللشرل  ة ئللجتلعيرة لل ليرلق نر   يرم أثعتا  ت م بع  ئل

وأثعتا ئل ترلحي ع ر  ئلجلنعرة نلت رم . جلي  ئل لية وئلل ع ة ئلجلنعية   ي  عد  بيمم ب ليلق ئلجلنعتي  ونشل  ة ئل رل فم  لل     يف و 

 [  66.]ئلتدظيف ئلي دع وئل ع ع    ئ  ت لفة للش  لق وئل وئحية

  أ    ل     ي   لرق  ع   بلل   ن  ئل رل فم  لنعة فل و  أ ع ، وذل  لتدفي  ئ ن ل يلق ئلللمعة ولتردفي  ئلر   ئلررا  للل  ر  فرم

. ، و  ئ ن  و ح  تلير  ئلعيل رلق ئلجرل    وئ  رر  علي رل(91/90/0295ن لبلة نج ع  لي  ،( 64)ل  نة ئلل    وئللللبي  ب   ئل   

 .ون  ث   د يح ئل يل ئق ئللتل ة أنلن   ن  أ    تيي  ئ مئي وئل  لي عل  ئلي  

 (درية، وفاروساإلسكن) رصد دور الجامعات  في لدمة المجتمم وتنمية : أما عن الهدل الثاني

  أ    رل   يعير  لر و    نرة  وأو رتا ئل ترلحي. أثعتا  تلحي ئلعتم ن ع نيرل لة ئلجرلنعتي  فرم   ليرة ئللجتلرح ئللتريط، و  نرة نجتلعر

ومعر  . ئللجتلح ن   ر   ل ي  ئل رل ن  ئ  رت ئ  فرم ئل ر وئق وئلر و ئق ئلترم  ع ر  ل ئل ليرلق وئلشر  لق مئ ر  و رل ن ئلجرلنعتي 

ل  ئللشل  ة بيلعلية فم ئ  ش ة ئ  تللعية وئلعل  عل   ت يم ئلت لية ئلليت ئنة للجلنعة فم ا ل    يير  ب  رلني ئل ليرة لتشرجيح        ع

 .ث لفة ئلعتم وئلت دع  ل ال ئل رل
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رصدد الت دديات والمعوقدات التدي تواجده الجدامعتين فدي تفعيدل وتط يدل المسدةولية المدنيدة والددور المددني للجامعدات : والهددل الثالد 

   ئ  لبة عل  ئلتيلد ق ئللتعل ة بللتت علق ئلتم  دئ   ئلجلنعتي  فم  ت يم أ  ئف ل، وأ  رح   رد   ر   ئللعد رلق وئ ترف رل : المصرية

 (ئ      عة وفل و   )بي  ئلجلنعتي 

    ص ئلتر  عب ئل رلص ل ررل  لنعرة ئ  ر    عة نر   يرم ئلتد ر  الر    للرلق علليرة جير  ن لدبرة فرم  رد  ئلعلر ، عر    ردفي  

أ  ق عل  و دم  تر علق ئ تللعيرة  دئ ر  ئلجرلنعتي ، ن ر  ئ رتر  ث لفرة ئللجتلرح، و . لعلق نج    للجلنعة عل  ع    لنعة فل و 

 يرم أ ر  برلل ج  نر  أ  ئل ررل ع دنرد  بنبترلث . ئل رل ب  لفة ئلعلر  ئلتر  وئلت ردعم فرم ئللجرل ق ئلترم   ر   ئللجتلرحوع   ئ ت ل  

 لرة ئ ن ل يرلق ئلللمعرة وئلللليرة ئللتل لرة فرم  رعف  جرر  و ئ تللعيرة   ر   ئللجتلرح، ئ  أ   لر  ئ بترلث  عر  ا عل عرة نر   عر  ئلجلنعرة،

لنعة، نلل ععتعر  نعد ُرل   شر ة ئلعترم فرم  لنعرة ئ  ر    عة،  لمرة فرم ئ بترلث ئلعلليرة ئلل  ع رة ب ليرة ئ  يل  عل  ئ بتلث فم ئلج

 .مي لة ئ     عة بلية  لمة

  أ    ررل    يرر ئ نرر  ئلعررلنلي  بللررل ح ئ موعررة عرر و  أ  ن لررة و رر  ئ بتررلث "أفرر ئم عي ررة ئلعتررم" لررل أ رر ق أ رر ال  ررل ق ئلل ررلبرق ،

  ن تجلق   ع   وا لل نج م ا  ئي ئ بتلث ئللتعل ة ب  لبة ئلل تي وا  ئي ئلتع عرق ئل ييية ل علم  فعلليتر  بل عتلرلم وئل  لبة لييا   دع

 . عل  ندئم ب علة أ     لية 

نلرل عت رح و (اإلسكندرية وفداروس) وهو التعرل على آليات تفعيل المسةولية المدنية للجامعات المصرية : فيما يتعلل بالهدل الرابم

ئلت ييم وئلتعلو  بي      ليلق  لنعة ف و  فرم   يير    عم ذ     ئلعل  عل  اائلة ئلتت علق ئلتم  دئ   ئلجلنعة وئلتم ظ  ق فيلل علم

وأو رتا  ترلحي ئلعترم عر   و ردم  يمرة نعلو رة لد ير  . وئ  تلرل  بنبعرلم ئلليرمدلية ئلل  يرة للجلنعرة. أ ش ة   لية ئلعيمة   نة ئللجتلرح

 .0295ة لشمد    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة ن   عل  ئل لي

   أثعتا ئل تلحي ئللي ئ ية للعتم جيلل ع دم وب و  د ق ئلش ئ ة ئللجتلعية بي     لق  ل يح ئل وئي بل  ر    عة وئلجلنعرة،  يرم عد ر

 رلق ئل وليرة بجلنعرة فرل و  وئ شرلي و  دعرة أ  ئلل لرة ئ  ل رية  مئ   ئلعرعلر  ئلر ج  نر   .بللجلنعة  لية ئللي لية وئلتلر يح ئلر وئحم

 وئبط ئلتعلو  نح ئلجلنعلق وئللعل   ئل ولية لتل ي  ئل  عم  تد، وذل     ئن  ربل وأ تلذ  وبل  ي  نرؤ لي  و  رلم ع  علر  ئ بت رل  

 [67.]وئلل لفية فم ن تلف ئللجل ق

  عل  ئل ج  ن  ئلجرلنعتي  ع عرل  فرم نتلف رة ( ئ      عة وفل و ) لل أثعتا ئل تلحي ع   و دم  د يح ب  د د ق   ئ ة بي  ئلجلنعتي

وأ ررتا ئل تررلحي نرر ع فعلليررة ئلجررلنعتي  فررم   نررة ئللجتلررح ئليرر    ع، وبررل  ص   ررل    نررة ئللجتلررح و  ليررة ئلعيمررة . ئ  رر    عة
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و ب  ل ب  لفرة   رد  ئ  يرل ، وأثعترا ئل ترلحي  ر     ليرة  بي ا ئل تلحي   و    يعي  ئل  لفة ئل ل د ية (.ة وفل و ئ      ع) بللجلنعتي  

 [68.]ئللي لة وئلتل يح ئل وئحم عل    ح ا  ئيئق ئلرانة لتدفي  ئل ل ة ئللتج م 

 الدالالت العملية لنتائج ال   : ثالثا

وئ رح ئلليرمدلية ئلل  يرة للجرلنعتي  فرم   ليرة ئللجتلرح ئللتلرم، وعل ر  مريلجة ئلر   ق : "ئ  تا ن   ر   ترلحي ئلعترم ئلر ئ    رد 

ئللجتلررح ئللرر  م، ئلجلنعررلق، ) ن يررلة الرر  عرر   نتررلو    ل ررب   ررلق  شرر ععية و  يي عررة ن تليررة مجموعددة مددن التوصدديات ئلعلليررة فررم 

 :لل علموعل    د يت ل في(. ئل ولة

 الجامعات  -1

  عجب   دع  ئلجلنعلق ئلت دنية ومعل ل نلمعلل لتتل  عل  أعتلم ئلجدم  بلرل عتريح ل رل ئل ر    علر  ئلل لفيرة نرح  لنعرة فرل و  ئل لمرة

أنررل بلل يررعة لل ليررلق ئلعلليررة فيجررب   رردع  ئللعلنرر  بجلنعررة ئ  رر    عة بشرر   عجعل ررل  لذبررة  .و تترر  ن  رر  وف ررلل للتلرر يف ئلجلنعررلق

 .لل  لعلق ئ  تل ية بلل عت ل ب نح نعلعي  ئلجدم ، وبلل عت ل ب نح   يي  ئ بتلث

  ئلتن ير  علر  نرل ، و  و     ييف ئ ععلي ئلتم ععل م ن  ل أع رلي  يمرة ئلتر  ع  وئلترم  مر   ل  ترلحي ئلعترم ئللير ئ م لجلنعرة فرل و

وع ئل عر   بلؤ يرلق ئ  ترلن، للرل لر  نر  أثر  اعجرلبم فرم فرتح  ص علي   رل د     ري  ئلجلنعرلق ب ر و   ع ردعة نجرلل  ئل ليرة نر  ذ

نررح ( ئل ليررلق ئل   عررة وئلعلليررة)  رر و    يعيرر  نتتدعررلق ئللرردئم ئلتررم عتل ل ررل  لعررة  لنعررة ئ  رر    عة ،   رردئق لر لررل  نررح ئللجتلررح

 .ئ  ش ة ئلتم  ت  ع  ن لللل عت  فم  لنعة فل و 

رر  نيررمدليل  ل  جررل  ئللجتلررح و ررلل   :نهددا مددم المجتمددم المدددنيتمّكددن الجامعددة وتعاو: المجتمددم المدددني -2 نرر  ئ  رر ر  بدظييت ررل و تل 

 .ند دعية ئللع فة وم ئنة ئلتعلي  وئلعتم

امرر ئ  ، و رر و   ئ  تلررل  بللعتررم ئلعللررم و فررح ني ئ يترر  نرر  أ رر  ا رر ئي بترردث   عي يررة ن لررة ل  نررة ئللجتلررح ئللتلررم: الدولددة -3

 برط ئللعر عي  . ح ئلج لق ئلت دنية بلل ولة لل بط وا  ئي ئ بتلث ئلت عي ية ئلل لعية ل  نة ئللجتلح أع رلب و  د ق  علو  ئلجلنعة ن

وئلعرل  ي  نررح مر ل  ئل رر ئ  وئلييل رلق بللج ررلق ئلت دنيرة ل  ئ ررة ن ت  ررلق ئلييل رة ئلعلنررة ئلترم  ررت  عر    عررم اعر ئم و  ييرر  برر ئني 

 .ئلت  عب ل  ل    نة ئللجتلح بللجلنعة
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 .   ع  ئلتعلي  ئلعللم فم نل   .ئلع   ئل ولم/ن  لة ئلتعلو  وئلت لية فم ئللي ئ  ئ  تللمعة وئلع   ئل ولم لة شلي وئلتعلي [ 36] 

 . 16. ٠٢٦٢ا ئلتعلي  ئلعللم فم نل ,  ليلة ن ئ علق لييل لق ئلتعلي  ئلد  ية 

 http://www.oecd.org( 5/2/0295)ند ح ن  لة ئلتعلو  وئلت لية

م ئ ة   عي ية  تليلية  - يمة ئلت  ع  وأث  ل عل  ن   لق أ يل  ئللتل عة  ع دنت لعلق  دم  أمئي .  أجلع مللح عع  ئلجلي     [37]

 .  106. 0295 ا  لنعة ئلشل  ة  ي  نتل عة :نؤ ل   لل   دم  ئلجلنعلق  لية ئ مئ   وئ علل  . ل   لنعة   قع

 79 .0220ا ئلل تب ئلجلنعم، ئ      عة . ئللشل  ة ئلشععية لتللعة ئلعيمة . ليلة علم  [[38

, "ئلليؤولية ئ  تللعية وئللشل  ة ئلل  ية : ئ  لمعلم  ئ نتيلا لنعة ئ  يلم للع لق نل بع  .   ي   أ لنة، ومئم علم ئل  ل   [39] 

 725: ( ق ل،)ا ئليدمئ  . لنعة ئ  يلم للع لق, رمئ عة ن   ة ئلعلد  ئ

 (5/90/0295)  بتل عخ ئل  د  لنتلح ئل ت و يل  .للتعلي  ئلعللم ئ  تللعيةئل و  ئلل  م وئلليمدلية   .اعر   لعلدئ [40]

http://talloiresnetwork.tufts.edu/wp-content/uploads/TalloiresDeclarationinArabic.doc     

 ي   علض ئ  يل ،  لية ئلت بية،  ل  ب    .ئل  لفة ئلت  يلية ئللرحلة للت لعلق  جلح امئ   ئلجدم  ئلشلنلة. ئلع  م عل  أ ل  [  41] 

 69. 0295ا لنعة ئ نل ئق : ا ئلشل  ةنؤ ل   لل   دم  ئلجلنعلق . لنعة   ئبل ، ليعيل-جشي 

ئلل  لة ئلعلللية لل  نلق ئلجلنعية،    لة،  ئلل  لة  . وئ ت ر  نؤ يلق ئلتعلي  ئلعللم بشن  ئلت عة ئ  لمعلية  .ائعر  ليلل[ 42]

 4 -0  .9122معيلع   ائلع بية لت د  ئ  يل 

ا نؤ ل   لل   دم  ئلجلنعلق.   تيي   دم  ئ ليلق   دع  ئلتعلي  ئلعللم فم ظ  ئلتت علق ئللعلم    .نتل  نتلدم ملب   [  [43

 065 .0295ا  لنعة ئلشل  ة : لية ئلتجل   - لنعة    ل

 00.  0294ابل      عة :ن للة نعتل   ائلع م ئ و  .     ع    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة .نجلة  لنعة فل و   [44]

https://www.pua.edu.eg 

  https://www.pua.edu.eg 0295, ئلرحتة ئل ئ لية لل لية ئلعلد  ئللللية وئ مئ عة[ 45]

[46] World Conference on Higher Education.The New Dynamics of Higher Education and Research For 

Societal Change and Development. 2009 

http://www.pua.edu.eg/
https://www.pua.edu.eg/wp-content/uploads/2018/06/2-5.pdf
https://www.pua.edu.eg/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9/?lang=ar
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عل  ئ  تلل  ئلييل م وئللعلم  وئلت د ئق ئللعلم   و  عي لق عل  ئ  تجلن وئل د   فم ئللجتلح .  لل   لظ  أبد موح [ [47

 22: 0296ئب   ل و ا.     ئل ل   . ئلع بم

 0295ا لنعة فل و  .0295أ ش ة امئ     نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة.   ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة [  [48

نجلة   .م ئ ة ني ئ ية عل  عي ة ن   رل  لنعة ئل ل    -ئ جل لق ئلشعلل ئلجلنعم  تد ث لفة ئل  ئي ئلي عح.   ل عي    ب[ [49

 009-002 .0292 ،ئلجلعية ئللل عة لأل للحيي  ئ  تللعيي  :9162ئل  نة ئ  تللعية  ن يا عل  

ئل يمة ئل دنية ل لل   .(ئللؤ ية ، وئل  عجي  ، وئلع ئني : نيتدعلق ) ئل ليلق بلل  , ئلدثي ة ئل دنية للعلعي    دع  و ئعتللم[ 50]

 ا جي   لبلة للت ئو ( نت لة )   نيدم , نت لةئلدثي ة ئل دنية للعلعي  ئعتللم  ليلق ئلت بية بلل ،  ي ة ,  دم  ئلتعلي  وئ عتللم

0292. 07:06 

 https://www.pua.edu.eg لنعة فل و  بل      عة [  51]

,  لنعة بغ ئم, 0ئلع م, 0ئللجل  , ("ئ  ت رلية  –ئلت عة ئ  لمعلية  –وئلت د  ئل شن  ) ئلجلنعلق  .  لمع  علض ع ع   لمع[52]

 02. 0292ا  ل   ع  ن    ئلت دع  وئلتعلي  ئلليتل ,  ليلة  لف   دعة نت لة 

 لنعة  -  دنية  لنعلق) مو  ئلت عة ئ  لمعلية وئل عل  ئ ية ئلت بدعة فم   دع  ن ل ي ئلتعلي  ئ  لمعلم . عري ع  ل  ععل [  53]

بتم ن    ل ي  م  ة ئللل يتي  فم ئلل ل ي  .  ة     ئل لعة وأع لي ئل يمة ئلت  عييةوفم ئلجل د عة ئلع بية ئليد عة ن  (  لمة

 996. 0295امنشم،  لية ئلت بية، ئلل ل ي و  ئحم    ع   لنعة. ئلت  ع و  ئحم 

اع ئم  نلت ة  عي   ئلج دعة، اث ئي،  . ئللعج  ئلت بدع ف ع    .   ل  نل يم  ج  م،  لتيح و   يح، ع لل  أب  ن  ع، ]54[

 . ئلجل د عة ئلج ئح عة ئل عل  ئ ية ئلععية، وائ   ئل  لفة، ئلل    ئلد  م للدثلحم ئلت بدعة

https://slpemad.files.wordpress.com 

ئلل    ئل عل  ئ م ئلع بم لل  ئ لق ئ  ت ئ يجية  .ئ مبيلقئل و  ئلل  م للجلنعلق   ئي  أولية فم  . لل   لي  ئليتل م[   [55

 54-50 . 0227األلل يل -وئلييل ية وئ  تللمعة ب لي 

 .ئ  تلذ  ئل  تد   نل    ئلليي  علي   ئلعر لق ئل ل  ية [[56

 ل د  ئ و   92فم  ئللؤ ي, (0-م)ألف  097ئلجلعية ئلعلنة  .ئعتل  بلد ب   ئ . ئ عر  ئلعلللم لت د  ئ  يل   [57]

 (94/9/0296)  ،  ل عخ ئل  د  عل  ئللد ح9142ايلع عم

 www.pua.edu.eg 0295ا  لنعة فل و . أ ش ة امئ     نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة . لنعة فل و [ 58]

 ئلعيمة فم ئلجلنعتي لد ري   نة ئللجتلح و  لية   ئلل لبرق ئلي معة[  [59

  ئ      عةن لبلة  لحب  حي  ئلجلنعة ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة بجلنعة  .9

 .و ي  ئلجلنعة ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة بل      عة( نتلدم ئل ش / م.أ : )ن لبلة .0

 و ي   لنعة فل و  ل  ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة (  ن ل  أبد ئلعر/ م.أ :)ن لبلة .0

 .جلنعة ئ     عةب و  لية ئلعيمة ئللجتلح   نة ئلتجل    لشمد    لية و ي نتلدم عل  / م .ن لبلة أ .4

 ةن لبلة و ي   لية  ئللي لة ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة  لنعة  ئ     ع .5

  لية ئلعلد  ئ مئ عة وئللللية بجلنعة فل و    علي  ن لبلة .6

 بجلنعة فل و علي   لية ئللي لة وئلتل يح ئل وئحم  .7

 

ئلل تب ئ  ليلم لل و  بي وق، .     ع    ع  لل  لة ئلعل  ئل ولية  د  ئ جل لق ئ  ت  ئ  ئلعلللية . ئل وليةن  لة ئلعل  [ [60

 .62-52 .0220ائلع بية

ن     ,أبد ظع  .  لذلد ئلت لية ئلليت ئنة ئ  ل  ئلعل  وئلت عي لق مولة ئ نل ئق ئلع بية ئللتت     . دائم عع  ئل  ل  ئل يتم[  [61

 95. 0221ئ  ت ئ يجيةا ئ نل ئق لل  ئ لق وئلعتدث 

 ن لبلة علي   لية ئلعلد  ئللللية وئ مئ عة بجلنعة ف و  [62]

 عي   ئلج دعة، اث ئي، ئلجل د عة ئلج ئح عة  ،اع ئم نلت ة .ئلت بدعئللعج   . ف ع     ل ب  ن  ع ئ  ج  م ع لل نل يم [  [63

 . 929. 0221 ائلل    ئلد  م للدثلحم ئلت بدعة ،وائ   ئل  لفة  .ئل عل  ئ ية ئلععية

 7 -76 .0297 يتل 0296  عف 07-06نجلة ا لفلق ئلع مئ ،  .ث لفة ئل ل د  فم ئلجلنعلق ئلع بية. ع  ل  ئ ني  [64]

http://www.laes.org/upload/editor_upload/file    

 .و ي   لنعة فل و  ل  ل    نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة - ن ل  أبد ئلعر/ م.ن لبلة  أ [65]

  (0295-6-07)نتل  عل  و ي   لية ئلتجل   ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة،  لنعة ئ     عة بتل عخ/ م.ن لبلة أ [[66

  https://www.pua.edu.eg. امئ   ئلتعلو  ئل و  .  لنعة  فل و [ 67]

 ن لبلة و ي   لية  ئللي لة ل  نة ئللجتلح و  لية ئلعيمة  لنعة  ئ     عة [ [68

https://slpemad.files.wordpress.com/2015/10/d8a7d984d985d8b9d8acd985-d8a7d984d8aad8b1d8a8d988d98a-d8a8d8a7d984d981d8b1d986d8b3d98ad8a9.pdf
http://www.pua.edu.eg/
http://www.laes.org/upload/editor_upload/file/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Social Sciences and 

Humanities (AIJSSH) 

Journal home page: http://arid.my/j/aijssh 

 

 

792 
 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 

 

اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021متوز ، السادس ،العدد لثاجمللد الثا  

 

Tense and Aspect Denotation of Verb in Arabic Language 

A linguistic critical Study on Selected Examples of the Noble Quran 

 

Salah Abdulsalam Qassim Alhaigami 

Department of Arabic Language- King Saud University-Kingdom of Saudi Arabia 

 

 داللة الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية

نماذج مختارة من القرآن الكريملدراسة لسانية نقدية 
 

 

 عبدالسالم قاسم الهيجميصالح 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية وآدابها 

 

 

 

 

Salahiz15@gmail.com 

Arid.my/0001-9651 

https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.3613 

 

mailto:Salahiz15@gmail.com
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2021.3613


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 792 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

      Owing to the significance of Arabic language as one of the sematic languages, and to the 

disagreement on whether Arabic language built on aspects or tenses, the researcher has conducted this 

study titled “Tense and Aspect Denotation of Verb in Arabic Language 

A linguistic critical Study on Selected Examples of the Noble Quran." 

Nevertheless, the study is aimed to answer the following question: How does the verb denote to tense 

and aspect in Arabic language? Accordingly, the study utilizes the descriptive method to look deeper 

into selected examples of the Noble Quran and analyze them semantically to achieve the following 

results: The verb refers to the tense and aspect, and there are two types of aspect, that is, verbal and 

semantic. Moreover, the connotations of tenses and aspects could reach up to thirty. Finally, this 

research is an attempt to prove the tenses and aspects of Arabic language. The research recommends the 

importance of such a topic, so it is advisable to study it within a modern linguistic theory that combines 

both, aspect and tense. 

Keywords: Verb. Tense. Aspect. Denotation- Semantics. Noble Quran. 
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 ملخص ال

الفعل على  بداللة ، وتعدد الرؤى في وصفها؛ فقال النحاة القدماء إنها لغة زمنية؛بها القرآن الكريم لغة عظيمة؛ لنزولتعد اللغةُ العربيةُ 

واّدعوا أن صيغة الفعل تدل على الجهة وال تدل على زمن الحدث، وأن الزمن  إنها لغة ِجهوية،: وقال بعض المستشرقين الحدث والزمن،

 اءت أهمية بحثه متضمنة دراسة تلكما شّكل محور اهتمام الباحث، وجوهو  في العربية يفتقر إلى الدقة، وأبنية الزمن في العربية قليلة،

لته ببحث لساني نقد  وتببيقي على نماج  متتارة من القرآن الكريم اآلراء واختبار مصداقية داللتها باختيار الفعل العربي ودراسة دال

 ."(نماج  متتارة من القرآن الكريملدراسة لسانية نقدية "داللة الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية : )عنوانه

ولإلجابة عن هذه المشكلة  ؟(كيف يدل الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية: )في السؤال الرئيس اآلتي وتتجلى مشكلة الدراسة

أهم وتوصل الباحث إلى . ، بأدوات التحليل واالستقراء واالستنباط للنماج  المتتارة، وتحليلها دالليًا ونقديًاالمنهج الوصفيسيتبع الباحث 

إن صيغة الفعل تدل على زمن الحدث والجهة، والزمن مقولة إشارية، بينما الجهة مقولة جاتية، وإن الموّجهات : اآلتية والتوصيات النتائج

لفظية ومعنوية، واألزمنة في اللغة العربية تتفرع إلى ستة عشر زمنًا نحويًا باعتبار الجهة، وقد تصل الدالالت الجهوية والزمنية : نوعان

 .زمنًا أو جهة، وأن الفعل يدل على الزمن والحدث والجهة في وقت واحدللفعل إلى ما يقرب من ثالثين 

ويوصي البحث بدحض ادعاءات المستشرقين، ودراسة هذا الموضوع بعمق؛ ألهميته في الكشف عن دالالت األفعال واألسماء 

لسانية مستقبلية تجمع /وصي بتبنّي نظرية لغويةوالصفات واألحداث والسياقات الزمانية والجهوية مًعا التي تبين ثراء اللغة العربية، كما يُ 

 .بين الزمن والجهة عند دراسة اللغة العربية ودالالتها

 . الفعل، الزمن، الجهة، داللة، القرآن الكريم: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

، وتعددت الرؤى في وصفها؛ فقال النحاة القدماء إنها والسنة المبهرةالقرآن الكريم : لتكون لغة للوحييناللغة العربية اختار هللا جل وعز 

، ويصفها بعض (حال، ومستقبل/ماض، وحاضر: )داللة الفعل على الحدث والزمن، وتقسيمهم الزمن إلى ثالثة أقسام؛ للغة زمنية

وأن لداللة الفعل على الجهة، وغيرهم بأنها لغة ِجهوية؛  Blachère ، و Wright، و Comrie، وBenveniste: المستشرقين مثل

صيغة الفعل في العربية تدل على الجهة التي تبين حالة الحدث، وال تدل على زمن الحدث، وأثاروا حولها عدًدا من الشبهات واالدعاءات 

لى زمن ثاٍن، وإن إين فإن اقترن بحرف ما تحول قد يدل على زمن مع؛ ألن الفعل أن الزمن في العربية يفتقر إلى الدقة :التي من أهمها

وأبنية الزمن في العربية قليلة، وأن اقتران الفعل العربي بالزمن حديث  ،قد يدل على معنى ال تحمله تلك الصيغة الفعل في صيغة ما

داقية داللتها باختيار الفعل العربي النشأة، وهو ما شّكل محور اهتمام الباحث، وجاءت أهمية بحثه متضمنة دراسة هذه اآلراء واختبار مص

مكونة  خطةجزًءا من هذه اللغة العربية العظيمة ودراسة داللته ببحث لساني نقد  وتببيقي على نماج  متتارة من القرآن الكريم وفق 

وم الجهة، أما المباحث فكان متراببة فيما بينها؛ إج يتناول التمهيد التعريف بمفهوم الفعل وعالقته بالزمن ومفه من تمهيد وثالثة مباحث

: داللة الفعل بين الزمنية والجهوية، والمبحث الثالث: أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة، والمبحث الثاني: المبحث األول بعنوان

ن المبلوب بوساطة موجهات تحديد الزمن والجهة للفعل العربي وتحليالتها التببيقية؛ إج بين هذا األخير كيفية تغيير الجهة للزم

الموّجهات اللفظية، أو المعنوية المأخوجة من السياق، ورصد تلك الموجهات أو القرائن اللفظية ودالالتها الزمنية النحوية عند /القرائن

 .وهذا كله من أجل التوصل إلى حلول لمشكلة الدراسة اآلتية. دخولها على الجمل التبرية واإلنشائية

 :تهامشكلة الدراسة وتساؤال

 ؟ (كيف يدل الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية): وتتجلى مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

 :وتتفرع من المشكلة الرئيسة األسئلة الفرعية اآلتية

 صيغة الفعل على زمن الحدث؟ تدل هل وما الفرق بين الزمن والجهة؟  -

أم للفعل داللة هل للفعل داللة زمنية حًقا كما يقول النحاة القدماء العرب، أم للفعل داللة جهوية كما يقول بعض المستشرقين؟  -

 :ولإلجابة على هذه األسئلة جاءت أهداف الدراسة اآلتيةزمنية وجهوية مًعا عند التببيق على القرآن الكريم، 

 :أهداف الدراسة

ان كثرة األزمنة في اللغة العربية وتعدد دالالتها لدحض ادعاءات بعض المستشرقين وجكر أمثلة من بي: يهدف هذا البحث إلى

القرآن الكريم تؤيد جلك وتبين ثراء اللغة العربية وبالغتها، وتوضيح الترابط الجوهر  بين الفعل وداللته على الزمن والزمان والوقت 

لحدث، وبيان أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة، وتوضيح كيفية تغييرالجهة والجهة، وإثبات أن صيغة الفعل تدل على زمن ا
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الموّجهات اللفظية، أو المعنوية المأخوجة من السياق في الجمل التبرية أو االستفهامية، وأخيًرا إثبات أن / للزمن المبلوب بوساطة القرائن

حد بدراسة نقدية للفعل من النماج  المتتارة من القرآن الكريم بوصفه كالم رب الفعل يجمع بين الداللة الزمنية والجهوية في وقت وا

العالمين، وأفصح لسان عربي، وقبل معرفة المنهج المتبع في الدراسة يرى الباحث أن يذكر الدراسات السابقة للموضوع، ثم يعلق عليها، 

  :تيويبين بعدها جدة هذا البحث بمنهجه وطرقه وأدواته على النحو اآل

 :الدراسات السابقة

أما عن الدراسات السابقة للموضوع فمن باب األمانة العلمية ومعرفة التراكم المعرفي لدراسات الباحثين سنذكر أهم الدراسات العربية  

المهمة التي لها التي لها عالقة بالبحث، وسنشير إليها من األقدم إلى األحدث حسب التسلسل التاريتي للنشر، ونشير إلى بعض محتوياتها 

عملت على دراسة الفعل وعالقته بالزمن فقط، وفي  المرحلة األولىعالقة بالبحث؛ وبعد حصرها اتضح للباحث أنها تجمع بين مرحلتين؛ 

أن  دراسة الجهة فقط، وهذا القسم يذهب إلى :والمرحلة الثانيةهذه المرحلة يذهب أنصار هذا الفريق إلى أن اللغة العربية لغة زمنية، 

إبراهيم "اللغة العربية لغة جهوية كما ستتضح من هذا التسلسل الزمني للدراسات؛ فأقدم الدراسات العربية التي وجدها الباحث كتاب 

م، وهو كتاب ثر  في مضمونه، وتوصل المؤلف فيه إلى 3893، (3)، مؤسسة الرسالة، ط"الفعل زمانه وأبنيته"، بعنوان "السامرائي

 وأكد أن األقدمين لم يبيلوا القول في داللة الفعل ووجوه الرأ  فيه، ولم يستقصوا داللة الزمان فيه، وأشار إلىعرض موجز للفعل، 

الفعل إلى ماض، ومضارع، وأمر، وينصح الباحثين بأن يعيدوا النظر في الفعل  همعند تقسيم األولين نقص في دراسات النحاةوجود 

. مالك يوسف المبلبي. د. اللغة والزمن)وكذلك وجد الباحث كتاب . على أولئك النحاة شيئًا فاتهم واستعماله وزمانه وأبنيته؛ ليستدركوا

ودرس اللغة العربية بشكل عام وأشار إلى الزمن في النحو العربي بشكل خاص، كما اطلع (. م3891، 3الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

لمؤلفه عبد القادر الفاسي الفهر ، دار توبقال للنشر، المغرب، " الكلمة وبناء الجملة البناء المواز  نظرية في بناء"الباحث على كتاب 

ووجد . الصفة، والجهة، ومستويات البناء تناواًل سبحيًا من دون تببيق: م؛ إج تناول المؤلف في الفصل الرابع3881الببعة األولى، 

، وهي بحث منشور في مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، "للغة العربيةلسانيات الجهة في ا"الباحث دراسة نعيمة التوكاني، بعنوان 

 -م؛ فصلت فيه الباحثة عن موضوع الجهة، ومثّلت له، وانتهت إلى أن األفعال والمشتقات في اللغة العربية تدل 3881، 93 – 91العدد 

بالصيغة، ووضحت أن األفعال باعتبار أنماطها  على أنماط أوضاع لها خصائص جهوية معينة مرتببة -مع موضوعاتها وملحقاتها 

وإجا كانت حركية فترتبط . والحاالت تكون امتدادية وال محدودة. تكون سكونية أو حركية، وإجا كانت سکونية فترتبط بببقة الحاالت

لحظية ومحدودة إجا كانت متعدية، بثالث طبقات جهوية؛ منها طبقة االنتقال األحاد  عبر الحاالت، التي تصف أفعالها ومشتقاتها أوضاًعا 

ومنها طبقة األنشبة، . ومنها طبقة االنتقال المركب عبر الحاالت التي تصف أوضاًعا امتدادية ومحدودة. وال محدودة إجا كانت الزمة

هة البناء والجهة ج: أما التصائص الجهوية المرتببة بالصيغة، فهي على نوعين. وتصف أفعالها ومشتقاتها أوضاًعا امتدادية المحدودة
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م؛ 3881لمؤلفه تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، " اللغة العربية معناها ومبناها"وال يتفى علينا كتاب . المرتببة بالزمن

هذا ، ولعله يعد من أقدم العرب الذين تحدثوا عن "الزمن والجهة"الذ  كتب مبحثًا عن هذا الموضوع في الفصل التامس بعنوان 

ووجدنا مؤلَّفًا بعنوان . إلى االستفادة منه -في بحثنا  -وأشرنا  ،األصل وكثير من الدراسات نقلت عنه ودارت في فلكه، فهو الموضوع

تحدث فيه المؤلف عن زمن الفعل . م3881، لعبدالجبار توامة، دار المببوعات الجامعية، "زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته"

في العربية، معرفًا بالجهة ومنتقًدا النحاة العرب في إهمالهم دراسة الجهة الزمنية لألفعال، وبين أن العربية غنية بدقائق الزمن وجهاته 

وجهاته، كما تحدث عن الصيغ المركبة والمصبلحات المستتدمة في التعبير عن جهات األزمنة في العربية قديًما وحديثًا، وكانت لها 

بكر  . الزمن في القرآن الكريم دراسة داللية لألفعال الواردة فيه، د)الستعمال في القديم والحديث، وهناك دراسة بعنوان ظالل مديدة في ا

وهي دراسة قيمة اعتمدت في أغلبها على المنهج اإلحصائي  م،3113، عام 3عبد الكريم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الدالالت الزمنية لألفعال في التباب القرآني بواسبة السياق، وسار في اتجاه واحد هو التعرف على  االستقرائي، وهدفها الوصول إلى

داللة الزمن في العربية، دراسة النسق الزمني لألفعال، مجيد )الداللة الزمنية لألفعال مفردة ومركبة بعيًدا عن دالالتها الجهوية، وكتاب 

، تضمن هذا الكتاب نسقية األفعال ودالالتها، ومنها (م3111اء، المغرب، الببعة األولى سنة جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيض

توضيح اإلحاالت الزمنية ومقولة الزمن وربط أشكال الزمن النحوية بالتصور الزمني بناء على التنوع في اإلحاالت الصرفية والنحوية، 

مفهوم الجهة في "أيًضا اطلع الباحث على دراسة الحا  موسى ثالث، بعنوان  ومن الدراسات المعاصرة. وهو ما تجاوزته هذه الدراسة

م، 3111 -هـ 3131، وهي رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، "اللسانيات الحديثة دراسة نظرية وتببيقية على اللغة العربية المعاصرة

ة، وطبق دراسته على اللغة العربية المعاصرة، وخلص إلى أن وآثر الباحث في تحليله الحديث عن مظاهر الجهة الشكلية والجهة المعجمي

كمال رشيد، دار عالم الثقافة، األردن، . د. الزمن النحو  في اللغة العربية)مفهومي الجهة وطبيعة الحدث متشابهان لعالقتهما بالزمن، و

، (313ص  – 39ص)، (لصرفي والزمن النحو الزمن ا: )صفحة، جاء الفصل األول منه بعنوان( 391)؛ وهذا الكتاب يقع في (م3119

 –النواسخ  –الحروف )، وفيه تحدث عن الجهة في معنى الزمن، والقرائن التي تفيد الجهة (الزمن والجهة: )وأمَّا الفصل الثاني فعنوانه

محمد عبد . د. لغويةاتجاهات التحليل الزمني في الدراسات ال)، واستفدنا من بعض جزئياته مع كتاب (331ص  – 311ص ( )الظروف

كما وجدنا بحثًا آخر للزراعي، حسين، باالشتراك مع البارقي، (. 3881دار قباء للبباعة والنشر بالقاهرة ،. الرحمن الريحاني

 ، ربيع3، العدد31، وهو بحث منشور في مجلة الدراسات اللغوية، المجلد "النظام التصريفي ألبنية اللغات وجهاتها"عبدالرحمن، بعنوان 

السياق اللغو  )وكتاب  .م، وتوّصال فيه إلى أن هناك خلبًا واضًحا في األدبيات بين الزمن والجهة3131يناير  –نوفمبر / هـ3131األول 

م؛ بين فيه حد الثراء الزمني الذ  يفوق القسمة الثالثية 3131ودراسة الزمن في اللغة العربية، محمد رجب الوزير، القاهرة، عالم الكتب، 

ما قبل الزمن الماضي، وما بعد الزمن الماضي، وما قبل الزمن المستقبل، وما : بأربعة أقسام أخرى هي( اضي والحاضر والمستقبلالم)
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مفهوم الجهة في )وأخيًرا وجد الباحث بحثًا بعنوان (. بعد الزمن المستقبل، وتصاغ الدالالت باختالف الجهة من قرب أو بعد وغيرها

 .؛ جكر الباحث فيه تشّعب مفهوم الجهة، وأنه غير قار، وتعدد تقسيماتها(م3131شبكة األلوكة، عام . و جميل حمدا. اللسانيات

وهناك دراسات أجنبية سيشير إليها الباحث إلى أهمها أثناء التحليل  ،فاد الباحث من بعض تلك الدراسات والمؤلفاتأومن هذا المنبلق 

جل الدراسات السابقة لم تجمع بين داللة الفعل على الزمن والجهة، ولم أن  استنتج الباحث ، وفي تعليق مبسط للدراسات السابقةوالعرض

تتناول بحث داللة الفعل على الزمن والجهة من وجهة نظر لسانية داللية في القرآن الكريم، وكانت أغلبها مبثوثة في بعض الكتب وبحوثًا 

وهو  ،فصل بين الفعل والزمن والجهة من حيث المفهوم والداللةا حاول الباحث ال، كموأطروحات تناولت جزًءا يسيًرا من هذا الموضوع

الدراسة والتببيق على نماج  متتارة من القرآن الكريم، واستدراك ما نقص من الدراسات السابقة، بوساطة منهج في مهًما وجديًرا  آهما ر

 :علمي نبينه على النحو اآلتي

 :منهج البحث وأدواته وطرقه

في البحث؛ إج سيصف الظاهرة كما هي في الواقع، وسيستتدم أدوات التحليل واالستقراء  المنهج الوصفي على وسيعتمد الباحث

، ويقصد ومناقشتها نقديًا وفق النظرية السياقية دالليًا األفعال واالستنباط عند التببيق على نماج  من القرآن الكريم، ويعمل على تحليل

المنهج راسة اللسانية النقدية إجرائًيا االعتماد على النظرية السياقية بوصفها إحدى النظريات الداللية الحديثة جات الباحث بمفهوم الد

ومقامية، ويعمل على نقد آراء النحويين القدماء والمستشرقين عند  المدلوالت العتبارات تركيبة وتعبيرية وأسلوبية في تصنيف يالسياق

هات اللفظية/القرائن الذ  ورد فيه الفعل متضمنًا المقام سياقكشف عن وي ،دراستهم داللة الفعل التي تحدد الزمن  أم المعنوية الموجِّ

 .ن نتائج الدراسة وتوصياتهابيّتعنهما، مستنًدا إلى عدد من المصادر والمراجع في تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة  تعبروالجهة و

 :التمهيد

 في، وتعددت الدراسات (381سورة الشعراء، آية  )﴿بِِلَساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن﴾ : يم باللغة العربية كما قال تعالىأنزل هللا جّل وعّز القرآن الكر

يجدر بالباحث التعريف بمفاهيم مهمة في  ،هذه الدراسةتفصيل محتويات اللغة العربية وأفعالها ودالالتها قديًما وحديثًا، وقبل الدخول في 

 .الفعل والزمن والجهة: هذا التمهيد تتضمن

 :مفهوم الفعل وعالقته بالزمن: أواًل 

ماُن اسم لقليل : "بقوله (هـ133: المتوفى) مفهوم الفعل سنعّرف الزمن في اللغة؛ إج عّرفه ابن منظور على فتعرّ قبل أن ن َمُن والزَّ الزَّ

صيغ تدل على وقوع أحداث في مجاالت زمنية متتلفة، ترتبط ارتباًطا كليًا بالعالقات الزمنية عند »: والزمن اللغو [ 1]".الوقت وكثيره

كلُّ كلمةٍ َدلَّْت على معنى في نفِسها، ولم تتعرَّض بنيتها للزمان، وحدُّ الفعل كلُّ كلمٍة دلْت على معنى في نفِسها، : حدُّ االسم"و[ 2].«المتكلم

الداللة على معناها  وضح، والزمن قد يكون صرفيًا أم نحويًا؛ فالزمن الصرفي يتحدد بصيغة الفعل التي ت[3]."بنيتُها للزمان وتعرضتْ 
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تفيدان  (اْفعلْ )وصيغة ( يَفَعل  )وتفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي، وهو القسم األول، وصيغة  (فََعل)صيغة : الزمني على النحو اآلتي

النحو  يتحدد بنوع الصيغة الزمنية ، بينما الزمن [4].البصريينوهما القسمان الثاني والثالث كما عند  ،وقوع الحدث في الحال واالستقبال

 [5].في سياق الجملة التي تندر  فيها تلك الصيغة

 انًا، وداللته على الحدث أحياًنا أخرى؛ فهذا سيبويهأما بتصوص تعريف الفعل فنجد أن النحويين يقرنون تعريفه بداللته على الزمن أحي 

مان، نحو قولك: "يقول (هـ391: المتوفى) : المتوفى) ويقتصر ابن فارس [6].وَسيْذهَبُ َجهََب : الفعل يدل على الحدث، ويَتعّدى إلى الزَّ

 (هـ113: المتوفى) حينًا آخر؛ إج يشير ابن يعيشع ص التعريف حينًا ويتوسَّ يتصَّ  ، كما[7]".ما دل على زمان"على أن الفعل  (هـ381

ويقّسم زمان الفعل وفق الزمان الفلسفي؛ أ  بحسب حركات الفلك ال بحسب مراد المتكلم ... إلى أن داللة الفعل على الزمان داللة لفظية

تقسم بحسب حركات الفلك؛ فمنها ماٍض، وحاضر، ومستقبل، فهذا يدل على أن األزمنة : لما كان الزمان ثالثة: ومجرى السياق فقيل

 إلى أن( هـ118: المتوفى)، كما يشير ابن عصفور [8].حركة مضت، ومنها حركة لم تأِت بعد، ومنها حركة تفصل بين الماضية واآلتية

عنى في الفعل ما دل على م: " بقوله (هـ113: المتوفى)ويؤكد جلك ابن هشام [. 9].مستقبلالفعل ما دل على حدث وزمان، ماض أو "

(. غداً )، والمستقبل بـــ (اآلن)، والحاضر بـــ(أمس)وعادة ما يشار إلى الحدث الماضي بـــ  [10]".نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة

 [ 11]."هذا يعد معياراً بالنسبة للمتكلم"و

المعاصرين بغض النظر عن نوعية هذا ونستنتج مما سبق أن الفعل هو ما دل على حدث وزمن كما ورد عند النحاة القدماء وبعض 

 .الزمن، هل هو زمن صرفي يعتمد على الصيغة الصرفية فقط، أم كان زمنًا نحويًا يعتمد على السياق كما سنعرفه الحقًا

 :مفهوم الجهة: ثانيًا

 ،[12].ثة في المجالين الوصفي والنظر أما مفهوم الجهة فيتعدد عند الدارسين أيًضا؛ ألنه يحتل مكانًا بارًزا في الدراسات اللسانية الحدي 

تعرف الجهة بأنها حالة الحدث، ": بقوله الدارسين المحدثين الذين عرفوا الجهةأحد  (Baalbaki)بعلبكي  يعد وسيتتار الباحث أنسبها؛ إج

ليشير إلى أن الجهة مفهوم منبقي وفلسفي ولساني  مؤخًرا وجاء حمداو  ،[13]".وتعبر عنها صيغة الفعل من حيث مدته وكيفية حصوله

، وسيميائي وبالغي وداللي في تحليل الظواهر اللغوية، وهي آلية وتقنية إجرائية تببيقية تستعين بالمقاربة النظرية والتببيقية والصورية

الحدث عن التمام، والكمال، والالتمام، وقد تسمى بالمظهر، أو الوجهة، وتعنى بدالالت الحدث وصيرورته الزمنية معجميًا، كأن يدل 

واالستمرار، والتكرار، والتدر ، واالنتهاء، والشروع، واالبتداء، واالنتهاء، أو يدل على األوضاع الساكنة والمتحركة، أو يدل على 

 [14].الحاالت، واألنشبة، واإلنجازات، واإلتمامات

عل ارتباطًا بالزمن والحدث والجهة، وأن الزمن مرتبط بجهة الفعل، وكما أن بين مفهومي الفعل والجهة يتضح للباحث أن للف توفيقولل

إن الفعل ما دل على حدث وزمن وجهة، ومادام أن الحدث : الجهة تعبر عن حالة الحدث وصيغة الفعل، فلذلك يمكن تعريف الفعل بالقول
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ما، فينبغي أن ننظر إلى الشق الثاني من التعريف، وهو الزمن والجهة متداخالن فيما بينهما وكأنهما قبعة واحدة، وال يمكن الفصل بينه

، فما أوجه االتفاق بين الزمن "نعم"إن كانت اإلجابة فالزمن والجهة أم ال؟   اتفاق بينهل يوجد : مفادهما التوالجهة، ونجيب عن تساؤ

 .في هذه الدراسة مبحث األولهو ما سنعرفه في الفما أوجه االختالف بينهما؟ و" ال"إن كانت اإلجابة والجهة؟ و

 :أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة: المبحث األول

الماضي، )الوقت، والجهة لها عالقة بالفعل من حيث تتصيص داللة الفعل؛ إما من حيث الزمن في الداللة على ن الزمن يتفق مع الجهة إ

ناد عند وجود القرائن أو الموجهات اللفظية أو المعنوية المتعلقة ، وإما من حيث الحدث أو اإلس(الحال، واالستقبال/والحاضر

؛ أ  يعين (deictic)أن الزمن مقولة إشارية : ق متعددة؛ أهمها من الناحية اللسانيةائ، بينما يتتلف الزمن عن الجهة ببر[15].بالسياق

، أما الجهة فال تُعنى بنسبة وقت الحالة على أ  وقت وقت الحالة أو الوضع، وعادة يكون جلك مع اإلشارة إلى الوقت الراهن أو غيره

؛ فالفرق إجن بين وقت الحالة الداخلي، وهو الجهة، ووقت الحالة التارجي، ووقتها آخر، بل تعنى بالتكوين الزمني الداخلي لحالة معينة

الحدث من التار  من خالل عالقته  وهو الزمن؛ بمعنى أن مصبلح الزمن يشير إلى الزمان التارجي للحدث، أ  أنه ينظر إلى زمن

بزمن التكلم، ولذلك يصفه كثير من اللغويين بأنه مقولة إشارية أو صنف إشار ؛ فهو يربط زمن الحدث بزمن التكلم، واألحداث المستفادة 

 [16].من معنى الفعل تصنف بحسب زمنها إلى أحداث ماضية، وأحداث حاضرة، وأحداث مستقبلية

جاتي وغير إشار ، بمعنى أنها خالية من معنى اإلحالة، فهي ال تحيل إلى شيء خار  السياق اللغو ، أ  ال تربط أما الجهة فهي صنف  

الذ  يستغرقه  الوقتزمن الفعل بزمن التكلم أو أ  زمن آخر بتالف الزمن، ولكنها تنظر إلى زمن الحدث من الداخل، أ  أنها تنظر إلى 

متى وقع الفعل؟ : والجهة على جلك ال تكون جواباً للسؤال. لتي يحصل فيها الحدث ضمن مسار الزمنالحدث لكي ينقضي أو إلى الكيفية ا

كم الزمن الذ  استغرقه الفعل؟ أو كيف وقع الفعل؟ فهي سؤال عن الكمية الزمنية : بل هي جواب ألحد سؤالين. كما هو الحال في الزمن

متصل، ومتجدد، وقريب، وبعيد، )ؤال عن الكيفية التي يتحقق فيها الفعل بشكل ، والس(طويلةوقصيرة، )التي يستغرقها وقوع الفعل 

 [17].ومستمرمنقض، وتام، وثابت، ومتبور، ومتكرر، ومتتال، و

؛ (31سورة يوسف، آية )﴾ يَْبك ون﴿َوَجاُءوا أَبَاهُْم ِعَشاًء : يقول تعالى( بكى، ويبكي)ولتوضيح جلك نأخذ أمثلة متنوعة؛ فمثاًل في الفعلين  

اآلتي؛ لو نظرنا إلى الزمن الصرفي فإن الفعل  اللساني النقد  ؛ فانبالقًا من زمن النبق بالجملتين يمكن جكر التحليل(بََكى فالن)ويقال 

الزمن النحو ، وبيان جهة حيث على الزمن الحاضر، أما من  في زمنه الصرفي دال( يبكي)دال على الزمن الماضي، والفعل ( بكى)

، بأنه مستمر( يَْبِكي)ويوصف الفعل ". اللغو  أو الماد "، وال وجود له في الواقع "تم وانقضى"بأنه تام ( بَكى)صف الفعل الفعل فيو

اْصبَنَُعوا اْلبَُكاَء (: "هـ3383: المتوفى) ابن عاشور يدل على زمن استمرار اصبناع البكاء تمويهًا ال حقيقة؛ إج يقول( يبكي)وكأن الفعل 

 ،[18". ]، َولََعلَّهُْم َكانَْت لَهُْم َمْقِدَرةٌ َعلَى اْلبَُكاِء َمَع َعَدِم ِوْجَداِن ُموِجبِهِ -َعلَْيِه السَّاَلمُ -َعلَى أَبِيِهْم لِئاَلَّ يَظُنُّ بِِهْم أَنَّهُُم اْغتَالُوا يُوُسفَ تَْمِويهًا 
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النص إن ف ،[19]بتالف االسم الذ  فيه داللة الثبوت واالستقرار والحدوث التغير واالستمرارية والتجددعلى الفعل يدل  ومادام أن

، نتيجة للسياق المعنو  على الحال الماضية في اآلية القرآنية( يبكون)الفعل  يدل بأن القرآني تتعاضد فيه قرائن أخرى في الزمن النحو 

َوَجاُءوا أَبَاهُْم }: ْلُمَضاِرعِ َمَع أَنَّ اْلَعاِمَل الَِّذ  يُفِيُدهُ َماٍض نَْحوَ َجاَءِت اْلَحاُل فِي ُصوَرِة ا: "(هـ833: المتوفى) وإلى جلك يقول السيوطي

ُدونَهُ شَ { ِعَشاًء يَْبُكونَ  َو اْلُمَسمَّى ِحَكايَةُ ْيئًا بَْعَد َشْيٍء َوهُ إِِج اْلُمَراُد أَْن يُفِيَد ُصوَرةَ َما هُْم َعلَْيِه َوْقَت اْلَمِجيِء َوأَنَّهُْم آِخُذوَن فِي اْلبَُكاِء يَُجدِّ

على زمن ( بكى)حسب السياق الذ  يرد فيهما؛ إج يدل الفعل ( بكى ويبكي)، ومما سبق نستنتج تعدد دالالت الفعلين [20]."اْلَحاِل اْلَماِضيَةَ 

الفعل يدل على  على زمن حاٍل أو مستمر ج  جهة حالية ماضية، وهذا يدلل على أن( يبكي)ماٍض ج  جهة تامة منقضية، ويدل الفعل 

 . الزمن والجهة في الوقت نفسه

إلى قسمين؛ األول منهما يتعلق بنمط الحدث هل هو  أيًضا تنقسم الجهة زمن صرفي، وزمن نحو ، فإن: وإجا كان الزمن ينقسم إلى قسمين

م الثاني يتعلق بوجهة نظر حدث سكوني، أو حركي، أو لحظي، أو امتداد ، أو متكرر، وتسمى الجهة حينها بالجهة المعجمية، والقس

وه  فَقَْد نََصَره  َّللاا  إِْذ أَْخَرَجه  الاِذيَن َكفَر وا ﴿: يقول هللا تعالى ، وهو ما نراه في األمثلة اآلتية؛[21].المتكلم من حيث الصيغة والبناء ر  إاِلا تَنص 

َ َمَعنَا ثَانَِي اْثنَيِْن إِْذ ه َما فِي اْلَغارِ إِْذ يَق ول  لَِصاِحبِهِ اَل  إج يقول (: إج يقول لصاحبه: " )يقول الببر  ؛(11التوبة، آية سورة )﴾ تَْحَزْن إِنا َّللاا

، وجلك أنه خاَف من البََّلب أن يعلموا بمكانهما، فجزع من جلك، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه (ال تحزن)رسول هللا لصاحبه أبي بكر، 

َواَل تَْمشِ فِي  ﴿: فعل حالي، يدل على السكون، ويقول تعالى( تحزن)الفعل ولذلك ف[ 22".]وهللا ناصرنا ، ألن هللا معنا "ال تحزن: "وسلم

يدل على ( تمش)نالحظ أن الفعل و؛ [23]".أقبل على الناس متواضًعا في مشيتك"أ  (. 31سورة اإلسراء من اآلية ) ﴾اأْلَْرِض َمَرًحا

األمام، لقصد مكان معين أو لغرض من األغراض، ثم إنه قد يكون ألسفل أو ألعلى، كمن يمشي والمشي يكون بشكل تقدمي إلى  االمتداد،

حزن : يقال إلى تغير الدالالت في األفعال ونظرنا ولو قربنا الفكرة أكثر، [24].والمشي يكون بإرادة اإلنسان التامة. إلى واد، أو إلى جبل

من حيث الزمن؛ ألنها دالة على زمن مضى، لكن من ( حزن، مشى، عبس: )فنجد أنه ال فرق بين األفعال؛ زيد، مشى زيد، عبس زيد

فعالن حركيان مع وجود فرق داللي بينهما يشير إلى المدة ( مشى وعبس)فعل سكوني أو ثبوتي، والفعالن ( حزن)حيث الجهة فإن الفعل 

 [25].ممتد، والثاني لحظينه التي يستغرقها الحدث في كل منهما، فاألول يوصف بأ

إن الفعل يدل على حدث وزمن وجهة، ويوجد تداخل بين الزمن والجهة؛ إج إن الجهة تركز على المدة التي يقع : نخلص إلى القولولذلك 

الفعل الدالة فيها الحدث خار  مسار الزمن، بينما الزمن يتبلب الربط بين زمن الفعل داخل التركيب وزمن النبق بالتركيب، وصيغة 

، ولعل وجود الموجهات والتأمل للسياقات الزمنية والجهوية مًعا وال تفي بالغرض تجمع بين الزمن والجهة( التمام والالتمام)على 

 هل للفعل داللة زمنية أم جهوية أم كليهما مًعا؟: اآلتي سيعّرفنا أكثر بداللة الفعل في اللغة العربية؟ وهذا ما يقودنا إلى التساؤل
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 :داللة الفعل بين الزمنية والجهوية: المبحث الثاني

ف داللة الفعل أهي زمنية أم جهوية؟ دار جدل واسع حول ماهية اللغة العربية بشكل عام قبل الدخول في جزئية الفعل وداللته؛ عرِّ قبل أن نُ 

إميل بنفينست : ومن أهمهمجهية اللغة العربية بصفة خاصة، واللغات السامية بصفة عامة،  فيرى بعض المستشرقين

(E.Benveniste[)26]وبالشير ،(Blachère[)27 ]وكوهن ،(Cohen[)28] .منهم ومستشرقون آخرون :Comrie ،Kjell 

Aartun ،Jusmanov ،Tritton ،Fleisch ،E._McCarus  ،William Wright مع جلك ينفون زمنية اللغة العربية، و

في العربية ال تدل على الزمن بل على الجهة، وال تدل على زمن ( السامي)أن صيغة الفعل يؤكدون يشيعون عدًدا من االتهامات؛ إج 

الحدث، وال تحدد بدقة زمن الفعل، وأن الزمان ليس شيئا أصياًل، وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة، ناهيك أن بعض الدارسين 

على جلك بأن العربية تمتلك شكلين من الفعل يشيران إلى الزمن والجهة مًعا  يرى أن اللغة العربية لغة زمنية وجهوية؛ ولكنهم يستدلون

 [ 29].هما التمام والالتمام فقط، ويتناسون أن اللغة العربية أعم من جلك، وبعضهم يشير إلى أن اللغة العربية ليست جهوية وال زمنية

ويتضح جلك عند تناولهم زمن الفعل كما عرفنا سابقًا؛ إج قسموا الفعل ، [30]بينما يرى النحاة العرب القدماء أن اللغة العربية لغة زمنية

ماض، وحاضر، ومستقبل، وهذا يؤيد ما يراه المستشرقون بأن أزمنة : ماض، ومضارع، وأمر، وقسموا الزمن ثالثة أقسام: ثالثة أقسام

إنه ليس صحيًحا ما يقوله :" ينفي السامرائي جلك بقوله ؛ إج [31]المحدثين اللغة العربية قليلة، ولكن ناقش هذا البرح عدد من اللغويين

وتضمن النقاش ردوًدا [ 32".]جماعة من الباحثين األعاجم من أن الزمان ليس شيئًا أصياًل، وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة

ملي، وأثبتوا  نهمأل؛ [33].وحجًجا على ضعف األطروحة الغربية، وغياب االستدالل على ما طرح في تلك األدبيات أهملوا الزمن الج 

الحضور الكلي للجهة في اللغة العربية، بتطبيق مقاييس اللغات الالتينية على اللغة العربية انطالقًا من وضوح مفهومي الزمن والجهة 

للغة العربية مبهم أو في هذه اللغات، وعدم ثبوتهما بشكل واضح في اللغة العربية، ويعني هذا أن الزمن في ا( حالة الحدث/الصيغة)

قادرة على التعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه،  تكون ويبدو أنهم لم يعلموا أن اللغة العربية قد. ثانوي مقارنة بالجهة حسب رأيهم

وفق  نذهب إليهوحسبنا أن نلجأ إلى الدراسة اللسانية الداللية النقدية لنماج  متتارة من القرآن الكريم تحتو  على األفعال، تؤيد ما 

هات اللفظية أو المعنوية التي تحدد داللة الفعل في اللغة العربية من حيث الزمن والجهة وماهية اللغة  النظرية السياقية، ونرصد الموجِّ

 . العربية في المبحث اآلتي

 موجهات تحديد الزمن والجهة للفعل العربي وتحليالتها التطبيقية: المبحث الثالث

النظر في أزمنة األفعال في اللغة العربية سنجد أن األزمنة في اللغة العربية الفصحى ثالثة، ولكن بعد الرجوع إلى عدد من إجا دققنا 

عمل الباحث على جمع متفرقها واتضح له أن هذه األزمنة كثيرة، ولها جهات كثيرة ودالالت زمنية وجهوية كثيرة [ 34]المراجع العربية

هات التي تثبت أن للفعل أزمنة متعددة ترتبط بالجهات اللسانية، ودالالت متعددة أيًضا بعد أيًضا؛ بسبب وجود عدد م ن القرائن أو الموجِّ
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، وكذلك دالالت الزمن النحو ، (فََعل، ويَْفَعل، واْفَعل: )التعمق في معرفة دالالت الزمن الصرفي الذ  يهتم بالصيغة الصرفية للفعل نحو

من عدد من الباحث  استفادمقتضى الحال في اللغة العربية بشكل عام أو في القرآن الكريم بشكل خاص، ولذلك الذ  يراعي سياق الجمل و

في الكشف عن دالالتها الزمنية والجهوية، كما وضحها تمام حسان عندما كشف عن دالالت األفعال بعد معرفة الموجهات المراجع 

سواء أكانت واردة في الجمل التبرية أم  ها دور مباشر في تغيير داللة الفعل وزمنهالمتضمنة بالحروف والنواسخ وبعض الظروف التي ل

 :النحو اآلتي وستتضح في الدراسة التببيقية في هذا المبحث على [35].اإلنشائية

واألحرف المصدرية قد، والسين وسوف، وما النافية، وال النافية، ولم ولما، ولن، وإن، ونون التوكيد، والم االبتداء، : مثلفالحروف  

لم ولما، وبعضها تفيد الزمن الحالي : ؛ وبعض هذه الحروف إجا دخلت على الفعل أفادت الداللة على الزمن الماضي نحو(أن، ما، إجن)

، ونون (أن ولن وكي وإجن)و( السين وسوف: )ما النافية وإن النافية وما المصدرية والم االبتداء، وبعضها تفيد الزمن المستقبل مثل: نحو

وعند النظر إلى هذه الموجهات داخل سياق الزمن النحو  للجمل التي وردت فيها . التوكيد وال النافية وال الناهية وما المصدرية الزمانية

تنقل : نكتشف أموًرا عظيمة؛ إج قد تلتزم تلك األفعال بالدالالت السابقة، وقد ال تلتزم بها، وتدل على جهات زمنية أخرى؛ فنجد أن بعضها

 أَلَْم يَِجْدكَ ﴿: ، ومثاله قوله تعالى(إلخ...لم، وربما: )الفعل المضارع من داللته على الزمن الحاضر إلى الداللة على الزمن الماضي نحو

أدى إلى نقله للداللة على الزمن الماضي، ( يجدك)؛ فسبب دخول أداة الجزم لم على الفعل المضارع (1سورة الضحى، آية )يَتِيًما َفآَوى﴾ 

بََما يََودُّ ﴿:وقوله تعالى. وجهة الفعل الماضية في وقت واحد ي هذه اآلية دخلت ف( 3سورة الحجر، آية )الَِّذيَن َكفَُرواْ لَْو َكانُواْ ُمْسلِِمين﴾  رُّ

لََجَعْلنَا ِمنُكم  َولَْو نََشاء﴿: الشرطية يقول تعالى( لو)وفي . ، األمر الذ  نقل داللة الفعل المضارع إلى الماضي(يود)على الفعل ( ربما)

ى الزمن الحالي وجهته للداللة عل( نشاء)خلصت الفعل ( لو)نجد أن دخول ( 11سورة الزخرف، آية )مَّالَئَِكةً فِي األَْرِض يَْتلُفُون﴾ 

التي إن دخلت على األفعال نقلت داللتها إلى الزمن الحالي، والجهة الحالية، ومن . ما النافية، وإن النافية، وقد: الحالية، ومثلها أيًضا

َل َعلَْيُكم مِّْن الَِّذيَن َكفَُرواْ ِمْن أَهْ  يََودُّ  ﴿مَّا :األمثلة على جلك من القرآن الكريم وجود ما النافية في قوله تعالى ِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلُمْشِرِكيَن أَن يُنَزَّ

بُِّكْم﴾ ﴿مَّا لَهُم بِهِ ِمْن ِعْلٍم َوالَ آلبَائِِهْم َكبَُرْت َكلَِمةً تَْتُرُ  ِمْن أَْفَواِهِهْم :، ووجود إن النافية في قوله تعالى(311سورة البقرة، آية ) َخْيٍر مِّن رَّ

﴿َوإِْج قَاَل ُموَسى : عند دخوله على الفعل المضارع في قوله تعالى( قد)ووجود حرف التقليل (. 1سورة الكهف، آية ) َكِذبًا﴾ إاِلَّ  إِن يَق ول ونَ 

ِ إِلَْيُكْم﴾  َوقَد تاْعلَم ونَ لِقَْوِمِه يَاقَْوِم لَِم تُْؤُجونَنِي  من الزمن الحالي إلى الداللة على أيًضا تنتقل داللة الفعل الزمنية (. 1:الصف)أَنِّي َرُسوُل هللاَّ

، ومثلها حروف النصب، ونون التوكيد، وحرف [36]على الفعل المضارع" السين وسوف"الزمن المستقبلي والجهة المستقبلة إجا دخلت 

ذه اآلية نون التوكيد في لينبذن، ، نالحظ في ه(1سورة الهمزة، آية ) فِي اْلُحبََمة ﴾ لَي نبََذنا ﴿ َكالَّ :وأمثلة جلك قوله تعالى(. هل)االستفهام 

ِممَّا تُِحبُّوَن َوَما تُنفِقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ هللّاَ بِِه  َحتاى ت نفِق واْ اْلبِرَّ  لَن تَنَال واْ ﴿: وكذلك في قوله تعالى [37]."أَْ  لَيُْبَرَحنَّ َولَيُْلقََينَّ " التي معناها 

لتنقل داللته من الزمن الحالي إلى الزمن المستقبلي والجهة ( تنالوا)على الفعل ( لن)ل نجد دخو(. 83سورة آل عمران، آية ) َعلِيم﴾
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مْ ﴿َياأَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا : في قوله تعالى( أدلّ )على الفعل المضارع ( هل)وكذلك دخول حرف االستفهام . المستقبلية مًعا لُّك  َعلَى تَِجاَرٍة  َهْل أَد 

ْن َعَذابٍ  وهذا دليل على أن الحروف عبارة عن موّجهات . نقله إلى الزمن المستقبلي كما في اآلية( 31سورة الصف، آية )أَلِيم﴾  تُنِجيُكم مِّ

لسانية تغير سياق الجمل وداللة األفعال وأزمانها إجا دخلت عليها وخاصة في القرآن الكريم، األمر الذ  يثبت كثرة الدالالت الزمنية 

 .أول حجة نرد بها على المستشرقين والجهوية لألفعال، وهذه

، وسميت (كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها: )التي يمكن تسميتها باألفعال الناقصة النواسخ والنوع اآلخر من الموجهات هو

ثير من مواطن ؛ فنجد اقتران الجهة بالزمن في ك[38]. "لتلوها من الحدث واقتصارها على الزمان"النواسخ باألفعال الناقصة؛ 

، (الوجود المبلق)نالحظ أن الزمن والجهة يدالن مًعا على ( يكون وكن)وتصريفاتها ( كان)تصريفاتها، ويدالن على معاٍن متعددة؛ ففي 

تكتسب األفعال داللة ( يظل وظل)وتصريفاتها ( ظل)، بينما في (التحول المبلق)يدالن على ( يصير وصر)وتصريفاتها ( صار)وفي 

االبتداء القريب من الحال )، وفي شرع يدالن على (قرب تحقق الحدث)تدالن على ( يكاد)ومنه ( كاد)الستمرار ، وفي الزمن ا

وهذه النواسخ تكتسب الداللة الزمنية والجهوية مًعا إجا دخلت على الجمل التبرية واالستفهامية وتبرز الفروق الزمنية جليًة (. واالستمرار

أكانت جماًل خبرية مثبتة، أم مؤكدة أم منفية من زاوية أولى، أم كانت جماًل إنشائية طلبية تتضمن االستفهام،  في الجمل التبرية سواءٌ 

واألمر، والنهي، والعرض، والتحضيض، والتمني، والترجي، والدعاء، والنداء من زاوية ثانية، أم كانت جماًل شرطية تتضمن االمتناع، 

وإلثبات صحة . القرائن اللفظية والمعنوية، وسرد هذه الدالالت الزمنية والجهوية عدد من الدارسينواإلمكان، وغيرها بوساطة عدد من 

 ما نذهب إليه بأن الموجهات إجا دخلت على األفعال أكسبتها دالالت زمنية وجهوية متعددة بالتببيق على نماج  متتارة من القرآن الكريم؛

ورد فيها الزمن النحو ، وغير مسارها من زمن إلى زمن وجهة  التييات اآلستشهاد ببعض بسرد الجهة التي أظهرها زمن الفعل ثم اال

بإبراز الفعل الوارد في اآلية القرآنية والموجهات اللفظية له أيًضا، مع االقتصار على تفصيل مبسط لجهات الزمن البارزة في اآلية مًعا 

 :النحو اآلتيعلى القرآنية من دون إطناب؛ كي نحقق أهداف الدراسة، 

قَْد ﴿: في قوله تعالى ، ومثالها(جهة الزمن البعيد المنقبع: )؛ األولىفي الجملة التبرية المثبتة يكون الزمن الماضي دااًل على تسع جهات 

نت مْ آيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم  َكانَتْ  فعل دال على " كان"على الرغم من أن الفعل الناسخ  ،(11سورة المؤمنون، آية )َعلَى أَْعقَابُِكْم تَنِكُصون﴾  فَك 

جهة الزمن )الجهة الثانية والزمن الماضي، لكنه في سياق النص اكتسب داللة أخرى جهوية ونقل الزمن إلى جهة الزمن البعيد المنقبع، 

فُونَهُ  َوقَْد َكانَ وا لَُكْم ﴿أَفََتْبَمُعوَن أَن يُْؤِمنُ : كان قد فعل، ومثله من القرآن الكريم: ؛ نحو(القريب المنقبع ِ ثُمَّ يَُحرِّ ْنهُْم يَْسَمُعوَن َكاَلَم هللاَّ فَِريٌق مِّ

 ،(قد، وكان)وسبب تغير زمن الفعل في هذه اآلية هو وجود موجهين لفظيين هما  (.11سورة البقرة، آية )َوهُْم يَْعلَُموَن﴾  َعقَل وه  ِمن بَْعِد َما 

ُم اْلَمْوُت : نحو قوله تعالى (ددجهة الزمن المتج: )الثالثةو َشيََّدٍة﴾  َولَْو ك نت مْ ﴿أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرككُّ ، ودلت (19سورة النساء، آية )فِي بُُرو ٍ مُّ

: ؛ نحو(جهة الزمن المنتهي بالحاضر: )الرابعةو، (تجدد الموت وعدم فنائه)، وسياق معنو  يتضمن (لو)على هذه الجهة تجددها بدخول 
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اَها﴿: فعل، ومن القرآن الكريم يقول تعالىقد  وهذا الفالح والتزكية إن كان ماضيًا فهو حاضر  ،(8سورة الشمس، آية )﴾ قَْد أَْفلََح َمن َزكا

على التحقيق في اآلية، ( قد)ماضيين فهما في الوقت نفسه منتهيان بالحاضر، ودل الموجه ( أفلح، وزكى)ولم يتوقف، وإن كان الفعالن 

﴿فََما َزالَت تِّْلَك : ومنه قوله تعالى مازال يفعل،: نحو (جهة الزمن المتصل بالحاضر: )التامسةقد قامت الصالة، و: قول المؤجنومنه 

َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريًحا َفَرأَْوهُ ﴿ :ومنه قوله تعالى ظل يفعل،: ؛ نحو(جهة الزمن المستمر) بمعنى لم يزالوا وهللا أعلم، والسادسة َدْعَواهُْم﴾

ا  ونَ ِمن بَْعِدهِ  لاظَلُّواُمْصفَّرً أَْمُر  أَتَى  ﴿: وتتر  من هذه الجهة جهة أخرى تتبين من السياق نحو قوله تعالى ،(13سورة الروم، آية)﴾ يَْكف ر 

ِ فاََل تَْستَْعِجلُوهُ﴾  فعل ماض يدل في ( أتى)بالرغم أن الفعل ( سيأتي)ن المستقبلي، أ  فيه داللة على جهة الزم( 3سورة النحل، آية )هللاَّ

جهة : )السابعةو .أيًضا (فال تستعجلوه)سياق اآلية، وجملة  نحو  نابع من موجه معنو صيغته الصرفية على الزمن الماضي، وهو 

كاد يفعل نحو : ؛ نحو(جهة الزمن المقارب: )الثامنةو(. 3سورة عبس، آية ) ﴿َعبََس َوتََولاى﴾: فعل، ومنه قوله تعالى: ؛ نحو(الزمن البسيط

نْه مْ ﴿: قوله تعالى طفق : ؛ نحو(جهة الزمن الشروعي: )التاسعةو(. 331من سورة التوبة، آية )﴾ ...ِمن بَْعِد َما َكاَد يَزِيغ  ق ل وب  فَِريقٍ مِّ

ويكون زمن الحال دااًل على ثالث جهات (. 333من سورة طه، آية) ﴾يِْهَما ِمن َوَرقِ اْلَجناةِ َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن َعلَ ﴿: يفعل، نحو قوله تعالى

﴿ :وأمثلة جلك من القرآن الكريم للداللة على هذه الجهات قوله تعالى. يْفعل: واالستمرار ؛ نحو ،والتجدد  ،الزمن العاد  :جهات: هي

يَاِطيُن عَ  تَْتل واْ َواتَّبَُعواْ َما  م   ﴿ أَْينََما:، وقوله تعالى(313سورة البقرة، آية )لَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن ﴾الشَّ اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍ   تَك ون وا ي ْدِرككُّ

َشيََّدٍة  قبال دااًل ويكون زمن االست. يْفعل، يأكل زيٌد بجوارنا: وال تظهر الجهات في الحال العاد  البسيط نحو(. 19سورة النساء، آية ) ﴾مُّ

وجهة  ،(331آية سورة الشعراء، )َوأَناه ْم يَق ول وَن َما اَل يَْفَعل ون ﴾ ﴿:يفعل، ومنه قوله تعالى: جهة الزمن البسيط؛ نحو: على أربع جهات هي

نِي﴿قَاَل :، وقوله تعالى(13سورة فصلت، آية )َسن ِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق﴾ ﴿: سيفعل، ومنه قوله تعالى: الزمن القريب؛ نحو إِن َشاء  َستَِجد 

ُ َصابًِرا َوالَ أَْعِصي لََك أَْمًرا﴾  أَيُّهَا الاِذيَن آَمن وا  ﴿ يَا:سوف يفعل، ومنه قوله تعالى: وجهة الزمن البعيد؛ نحو(. 18سورة الكهف، آية  )هللاَّ

ْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَ  سيظل : وجهة الزمن االستمرار ؛ نحو(. 11من سورة المائدة، آية )﴾ أْتِي َّللاا  بِقَْوٍم ي ِحبُّه ْم َوي ِحبُّونَه  َمن يَْرتَدا ِمنك 

ونَ : أو ظل يفعل؛ نحو قوله تعالى..يفعل ج  َماِء فَظَلُّوا فِيِه يَْعر  َن السا لزمن ، ويمكن إضافة جهة ا(31: الحجر)﴾ ﴿َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَابًا مِّ

وال تظهر الجهات عندما يشير الفعل إلى المستقبل (. 31من سورة البقرة، آية )﴾ يََكاد  الْبَْرق  يَْخطَف  أَْبَصاَره مْ  ﴿:المقارب نحو قوله تعالى

على تسع  ومثلها تكون الجملة التبرية المؤكدة؛ إج يكون الزمن الماضي دااًل . غًدامحاضرة  باحثال يستمعالعاد  البسيط نحو يفعل، 

. جهات، وزمن الحال دااًل على ثالث جهات، وزمن المستقبل دااًل على أربع جهات؛ بشرط تأكيد هذه الجمل بإحدى أدوات التأكيد

ابِيَن َوي ِحبُّ  ﴿:وسنكتفي بضرب مثال واحد للجملة التبرية المؤكدة من القرآن الكريم يقول تعالى َ ي ِحبُّ التاوا تَطَهِِّرينَ إِنا َّللاا من سورة )﴾ الْم 

ومثلهما تكون الجملة التبرية المنفية؛ إج يكون الزمن الماضي دااًل على تسع جهات، وزمن الحال دااًل على ثالث (. 333البقرة ، آية 

رآن الكريم على ونضرب أمثلة على جلك من الق. جهات، وزمن المستقبل دااًل على أربع جهات؛ بشرط نفي هذه الجمل بإحدى أدوات النفي
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ِ َوَخاتََم النابِيِّيَن﴾  ﴿ مَّا:يقول تعالى: النحو اآلتي س وَل َّللاا كِن را
ْم َولَ  َجالِك  ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ في الزمن  (11من سورة األحزاب، آية )َكاَن م َحما

اَل مِ ﴿: الماضي، وقوله تعالى في الداللة على زمن الحال واالستقبال، ( 13من سورة التوبة، آية )﴾ نك مْ ق ْل أَنفِق وا طَْوًعا أَْو َكْرًها لان ي تَقَب

 (. 19سورة النساء، آية ) يَْفقَهُوَن َحِديثًا﴾  ال يََكاد ونَ ﴿ فََماِل هَُؤالِء اْلقَْوِم :ومثله في حالة النفي التجدد  قوله تعالى

، وسنكتفي بذكر األفعال [39]برية السابقة كما قال تمام حسان سابًقاينببق عليها مثل ما انببق على الجمل الت وفي الجمل اإلنشائية

يكون الزمن ف( هل، أ)البلبية االستفهامية بـــــ وورودها في بعض اآليات مع إبرازها لإليضاح، وأول الجمل اإلنشائية هي الجمل

هل : يكن فعل؟ وجهة الزمن القريب المنقبع؛ نحو هل كان فعل؟ ألم: جهة الزمن البعيد المنقبع نحو: الماضي دااًل على تسع جهات هي

أقد فعل؟ : هل كان يفعل؟ ألم يكن يفعل؟ وجهة الزمن المنتهي بالحاضر؛ نحو: كان قد فعل؟ ألم يكن قد فعل؟ وجهة الزمن المتجدد نحو

هل فعل؟ : ن البسيط؛ نحوهل ظل يفعل؟ وجهة الزم: أمازال يفعل؟ وجهة الزمن المستمر؛ نحو: وجهة الزمن المتصل بالحاضر نحو

ومثال الزمن الماضي المسبوق باالستفهام من . هل طفق يفعل؟: هل كاد يفعل؟ وجهة الزمن الشروعي؛ نحو: وجهة الزمن المقارب؛ نحو

ْكر  َعلَيِْه ِمن بَيْنِنَا بَْل ه َو َكذا  ﴿: قوله تعالى -على سبيل المثال ال الحصر  –القرآن الكريم  (. 31، آية :القمر سورة )اٌب أَِشر﴾ أَأ لْقَِي الذِّ

ب وَن﴾ :وقوله تعالى ْم فَك نت م بَِها ت َكذِّ ْن آيَاتِي ت تْلَى  َعلَْيك  َهْل ﴿ قَاَل : وقوله تعالى. أي في الماضي( 501، آية :سورة المؤمنون)﴿ أَلَْم تَك 

جهات الزمن : ويكون زمن الحال دااًل على ثالث جهات هي(. 311سورة البقرة، من آية ) إِن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل أاَلَّ تُقَاتِلُوا﴾  َعَسْيت مْ 

اللاْيَل لِيَْسك ن وا فِيهِ أَلَْم يََرْوا أَناا َجَعلْنَا ﴿: قوله تعالىومثاله من القرآن الكريم . هل يفعل؟ ألم يفعل؟: العاد  والتجدد  واالستمرار ؛ نحو

وَن أَْحَسَن اْلَخالِقِيَن﴾ : وقوله تعالى (.91من سورة النمل، آية )َوالناَهاَر م ْبِصًرا﴾  ويكون  (.521سورة الصافات، آية )﴿أَتَْدع وَن بَْعاًل َوتََذر 

ونَ ﴿: ه تعالىهل يفعل؟ نحو قول: جهة الزمن البسيط؛ نحو: زمن االستقبال دااًل على أربع جهات هي إاِلَّ أَن تَأْتِيَهُُم اْلَماَلئَِكةُ﴾  َهْل يَنظ ر 

ه  َما يَِغيظ ﴾ ﴿: ، وقوله تعالى(319سورة األنعام، من آية ) قوله : مثل، أو أيفعل، (51من سورة الحج، آية )ث ما ْليَْقطَْع فَْليَنظ ْر َهْل ي ْذِهبَنا َكْيد 

َذا بَْعلِي َشْيًخا﴾ ﴿قَالَْت يَا َوْيلَتَى  أَأَلِ : تعالى وٌز َوَه  أسيفعل؟ وجهة الزمن : وجهة الزمن القريب؛ نحو، (13من سورة هود، آية )د  َوأَنَا َعج 

 .يفعل؟هل سيظل : أسوف يفعل؟ وجهة الزمن االستمرار ؛ نحو: البعيد؛ نحو

يكون الزمن الحالي دااًل على كل  (اِْفَعل) بالصيغةفي جملة األمر ف؛ وعند تحليل جمل اإلنشاء ال نجد غير زمني الحال واالستقبال فقط 

َ َما اْستَطَْعت ْم َواْسَمع وا َوأَِطيع وا َوأَنفِق وا  ﴿:ومثاله قوله تعالى أ  في الوقت الحالي، ،(اآلن)افعل : الجهات المذكورة آنفًا، ومثاله فَاتاق وا َّللاا

ْم﴾  َنف ِسك  ومثاله قوله (. غًدا)ل عَ افْ : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله .(31من سورة التغابن، آية )َخْيًرا ألِّ

أما في جملة األمر بالالم فيكون  .، وقد تحتمل الزمن الحالي(11من سورة فصلت، آية)اْعَمل وا َما ِشئْت ْم ۖ إِناه  بَِما تَْعَمل وَن بَِصيٌر﴾ ﴿: تعالى

﴾  ﴿ َكالَّ :، ومن القرآن الكريم يقول تعالى(اآلن)الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله ليفعل  نَساَن لَيَْطغَى  ، (1سورة العلق، آية )إِنا اْْلِ

؛ للداللة على جهة الزمن الحالي االستمرار ، (1ق، آية سورة العل) ﴿أَْن َرآهُ اْستَْغنَى﴾مرتببة باآلية التي بعدها ( ليبغى)وداللة الفعل 
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 لَي نبََذنا فِي  ۖ ﴿َكالَّ :يقول تعالىومثاله و أ  في المستقبل، ،(غًدا)ليفعل : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله

طََمةِ  قوله مثاله ، و(اآلن)ال تفعل : دااًل على كل الجهات، ومثاله أما في جملة النهي فيكون الزمن الحالي(. 1سورة الهمزة، آية ) ﴾ اْلح 

نَا ۖ إِناه  َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل﴾ ﴿: تعالى ، وقد يدل النهي في اآلية على جهة الزمن المستقبلي (33سورة اإلسراء، آية )َواَل تَْقَرب وا الزِّ

يَا أَيُّهَا ﴿: ويقول تعالى(. غًدا)ال تفعل : يدل على كل الجهات، ومثالهزمن االستقبال؛ إج  أيًضا في حالة النهي في ، كما هو موجود(غًدا)

ِ َشْيئًا َواَل يَْسِرْقَن َواَل يَزْ   يَأْتِيَن بِب ْهتَاٍن يَْفتَرِينَه  بَْيَن نِيَن َواَل يَقْت ْلَن أَْواَلَده نا َواَل النابِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلم ْؤِمنَات  ي بَايِْعنََك َعلَى  أَن الا ي ْشِرْكَن بِاَّللا

َ غَ  َ ۖ إِنا َّللاا وٍف ۙ فَبَايِْعه نا َواْستَْغفِْر لَه نا َّللاا لِِهنا َواَل يَْعِصينََك فِي َمْعر  ِحيٌم﴾ أَْيِديهِنا َوأَْرج  في جملة أما (. 33الممتحنة، آية سورة )ف وٌر را

سورة )﴾ أاََل يَْعلَم  َمْن َخلََق َوه َو اللاِطيف  الَْخبِير  ﴿: ، وقوله تعالى(اآلن)أال تفعل : على كل الجهات، ومثالهالعرض فيكون الزمن الحالي دااًل 

 أاََل ت قَاتِل وَن قَْوًما ناَكث وا ﴿:وقوله تعالى .(غًدا)أال تفعل : ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(33الملك، آية 

ةٍ  َل َمرا وك ْم أَوا س وِل َوه م بََدء  ملة التحضيض فيكون الزمن الحالي دااًل وفي ج(. 33من سورة التوبة، آية )﴾ ..أَْيَمانَه ْم َوَهمُّوا بِإِْخَراجِ الرا

أما في جملة (. غًدا)ت هال فعل: ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(اآلن)هال فعلت : على كل الجهات، ومثاله

 :ومثاله في القرآن الكريم .، أتمنى أن، ومثله يكون زمن االستقبال...تمنيت أن: التمني فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله

نُ ٱأَْلقَى  تََمناى   إَِجا  ﴿ ْيبََٰ ، أيًضا فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهاتأما في جملة الترجي ( 13من سورة الحج، آية ) ﴾ۦفِٓى أُْمنِيَّتِهِ  لشَّ

ْم ۖ َوَعَسى  أَن ت حِ ﴿:، وقال تعالى(اآلن)عساه يفعل : ومثاله م  اْلقِتَال  َوه َو ك ْرهٌ لاك ْم ۖ َوَعَسى  أَن تَْكَره وا َشْيئًا َوه َو َخيٌْر لاك  تَِب َعلَْيك  بُّوا َشْيئًا ك 

ْم﴾  : وقال تعالى(. غًدا)لعله يفعل : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(. 331لبقرة، آية من سورة ا)َوه َو َشرٌّ لاك 

ْم تَتاق ونَ ﴿ ْم لََعلاك  تَِب َعلَى الاِذيَن ِمن قَْبلِك  يَام  َكَما ك  تَِب َعلَْيك م  الصِّ ث ما بََعثْنَاك م مِّن  ﴿:وقال تعالى(. 393 ، آيةالبقرةسورة )﴾ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمن وا ك 

وَن﴾  أما في جملة الدعاء فيكون الزمن الحالي دااًل على كل جهات الماضي والحالي (. 11البقرة، آية سورة )بَْعِد َمْوتِك ْم لََعلاك ْم تَْشك ر 

َؤاِخْذنَا إِن ناِسينَا أَْو أَْخطَأْنَا ۚ َربانَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَه  َربانَا اَل ت  ﴿ : رحمه هللا، يرحمه هللا، ومنه قال تعالى: والمستقبل، ومثاله

ْلنَا َما اَل طَاقَةَ لَنَا بِِه ۖ َواْعف  َعناا َواْغفِْر لَنَا َوارْ  ْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِرِيَن﴾ َحْمنَا ۚ أَنَت َمْواَلنَا فَ َعلَى الاِذيَن ِمن قَْبلِنَا ۚ َربانَا َواَل ت َحمِّ سورة )انص 

إن قام زيد : أما في جملة الشرط فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله. ، ومثله يكون زمن االستقبال(391البقرة ، آية 

وه ْم َۚوإِن يَا أَيَُّها الاِذيَن آ﴿: ، ومن القرآن الكريم يقول تعالى(..اآلن)، إن يقم زيد (..اآلن) ا لاك ْم فَاْحَذر  و ً ْم َوأَْواَلِدك ْم َعد  َمن وا إِنا ِمْن أَْزَواِجك 

ِحيمٌ  َ َغف وٌر را وا فَإِنا َّللاا وا َوتَْغفِر  إن : ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(31التغابن، آية سورة )﴾ تَْعف وا َوتَْصفَح 

ٍة َخْيًرا  فََمن يَْعَملْ ﴿ :ومثال جلك من القرآن الكريم قوله تعالى(..غًدا)إن يقم زيد  ،(..غًدا)قام زيد  ةٍ  ِمْثقَالَ َوَمن يَْعَمْل  يََره ،ِمْثقَاَل َجرَّ ا َجرَّ  َشّرً

 (.9، 1سورة الزلزلة، آيتا ) ﴾يََره  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
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الماضي، )والتالصة عند النظر إلى سياقات اآليات القرآنية والجمل المصاحبة لها نستنتج أن األزمنة الثالثة المذكورة في بداية المبحث  

تتوزع إلى أزمنة متعددة وجهات متتلفة بعد جمعها وتحليلها وتصنيفها بوساطة االستقراء حينًا واالستنباط حينًا آخر ( والحال، واالستقبال

جمع الدالالت الجهوية والزمنية لها من النماج  المتتارة من القرآن الكريم، وتكاد تنحصر جهات زمن الفعل العربي في ست عشرة و

جهة؛ تسع للماضي، وثالث للحاضر، وأربع للمستقبل، وبذلك يكون زمن الجملة التبرية المثبتة في اللغة العربية يقع في ست عشرة 

دالالت الجهوية والزمنية إلى أكثر من ثالثين زمنًا أو جهة، ونالحظ أيًضا أن الزمن النحو  وظيفة في السياق صورة وأكثر، وقد تصل ال

الماضي والحال واالستقبال، وتقل في الجمل اإلنشائية؛ إج : في األزمنة الثالثة( المثبتة والمؤكدة والمنفية)وجهاته تبرز في الجمل التبرية 

 (:3)اآلتي رقم  الجدولالستقبال فقط، أما الجهات فهي نفسها بشرط وجود سياق معنو  يبرز هذه الجهات وفق يظهر فيها زمنا الحال وا

 الزمن والجهة في الجمل الخبرية واْلنشائية(: 5)جدول

ظروف : إجا وجدت في الجملة العربية، نحووزيادة جهاته وخاصة وهناك بعض الظروف لها أيًضا دور مباشر في تغيير داللة الفعل 

َذا اْلفَْتُح إِن  َويَق ول وَن َمتَى  ﴿: ، نحو قوله تعالى(إج، إجا، لما، متى، أيان: )الزمان األصلية؛ مثل نت مْ هََٰ ، (39سورة السجدة، آية )َصاِدقِيَن﴾  ك 

ْساَلَم  اْليَْوَم أَْكَمْلت  ﴿: ، نحو قوله تعالى(، الحين...اليوم، الشهر: )والظروف المنقولة؛ مثل لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ

تدل على جهة : ظروف التي يسمى زمانها زمان االقتران ويكون بين حدثين ما يليومن األمثلة على ال(. 3من سورة المائدة، آية )ِدينًا﴾ 

َوإِْذ ﴿: ساعة، منذ شهر، إج الظرفية، نحو قوله تعالى/يوم/سنة/أمس، قط، العام الماضي، الشهر الفائت، قبل أسبوع: الزمن الماضي مثل

سورة )إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت﴾ َوإِْذ يَْرفَع  ﴿: ، وقوله تعالى(31سورة البقرة، سورة)لِيفَةً﴾ َربَُّك لِْلَمالَئَِكةِ إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض خَ قَاَل 

سورة )بِاْلَحقِّ فََذبَُحوهَا َوَما َكاُدواْ يَْفَعلُون﴾  اآلَن ِجْئتَ ﴿قَالُواْ : اآلن، اليوم كقوله تعالى: وتدل على جهة الزمن الحالي( . 331البقرة، آية 

إَِذا ﴿َكالَّ : وتدل على جهة زمن االستقبال، نحو قوله تعالى(. 3سورة المائدة، آية )لَُكْم ِدينَُكْم﴾  اْليَْوَم أَْكَمْلت  ﴿: ، وقوله تعالى(13البقرة، آية 

وهناك أسماء مبهمة . ، ومتى الساعة؟(1القيامة، آية  سورة)يَْوُم اْلقِيَاَمة﴾  يَْسأَل  أَياانَ ﴿:، وقوله تعالى في أيان(31:القيامة)التََّراِقي﴾  بَلََغتْ 

ومن القرآن الكريم "... خمسة أيام: "، وأسماء األعداد نحو"كم ساعة بقيت هنا:"دالة على أوقات أو ما أضيف إليها كأسماء المقادير مثل

َرَها ﴿: قوله تعالى اامٍ  َعلَْيِهمْ َسخا حين وساعة ووقت ويوم، وقبل )وأسماء األوقات كـ(. 1سورة الحاقة، آية )﴾ ... ُحُسوًما َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَي

، ومنها صيغة اسم (1سورة المبففين، آية )النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴾  يَْوَم يَق وم  ﴿: ، ومثالها من القرآن الكريم قوله تعالى(وبعد، وغيرها

 الجهة =الزمن  :بقية الجمل اْلنشائية (هل، أ)واالستفهامية الطلبية ( المثبتة والمؤكدة والمنفية)الجمل الخبرية 

يظهر زمنا الحال  التمني األمر بالصيغة جهة زمن االستقبال جهة الزمن الحالي جهة الزمن الماضي

واالستقبال فقط، 

ويندمجان مع جميع 

جهات الجمل الخبرية 

واْلنشائية الطلبية 

 .السابقة( هل، أ)

 الترجي األمر بالالم البسيط العادي المستمر البعيد المنقطع

 الدعاء النهي القريب التجددي البسيط القريب المنقطع

 االستمراري المقارب المتجدد
........... 

 الشرط العرض البعيد

 التحضيض االستمراري الشروعي المنتهي بالحاضر

 المتصل بالحاضر 

 .أكثر من ذلك، أي أن جهات زمن الفعل العربي تكاد تنحصر في ست عشرة جهة ودالالتها زمنًا وجهة 51= المجموع 
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اآلن وأمس وغًدا وسحر ومساء وصحوة : )ومنها بعض أسماء األزمنة المعينة نحو. ا آتيك مقدم الح: نحو قولك( مقِدم: )الزمان، مثل

ِ : وغيرها، نحو قوله تعالى( وغدية وعشوة ونَ ﴿فَُسْبَحاَن هللاَّ َوِحيَن َولَهُ اْلَحْمُد فِي السَّماواِت َواأْلَْرِض َوَعِشيًّا * ِحيَن ت ْمس وَن َوِحيَن ت ْصبِح 

ونَ  ْينَاه م بَِسَحرٍ َعلَْيِهْم َحاِصبًا إاِلَّ آَل لُوٍط ۖ  أَْرَسْلنَا﴿إِنَّا : وقوله تعالى(. 39-31وم، آيتا سورة الر)﴾ ت ْظِهر  وكلها (. 31سورة القمر، آية .)﴾ناجا

الزمن  تدل على جهة: المصادر المسوقة لبيان األوقات: ومثلها يمكن القول. األفعال الموجهات تغير اتجاهات؛ ألن نفهمها من السياق

(. ألبيك تلبية بعد تلبية)لبيك اللهم لبيك؛ ومعناه : وتدل على جهة الزمن الحالي. حًجا مبروًرا وسعيًا مشكوًرا وجنبًا مغفوًرا: الماضي؛ نحو

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن : وتدل على جهة زمن االستقبال، نحو قوله تعالى  َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيع َعِن اْلَعالَِمين﴾ إِلَْيِه َسبِيالً  اْستَطَاعَ ﴿َولِِلّ

 (. 81سورة آل عمران، آية )

ونتلص إلى أن موجهات تحديد الزمن والجهة كثيرة، وكلها تؤكد أن اللغة العربية ثرية بموجهاتها الدالة على الزمن والجهة مًعا، األمر 

لنظر والتأمل جيًدا لسياقاته الزمنية والجهوية مًعا في الجمل العربية، وهو ما يثبت أن الذ  يدل على أن الفعل العربي تتشابه دالالته عند ا

 .هوية على وجه العمومجللفعل داللة زمنية وجهوية مًعا وفي وقت واحد كما أن اللغة العربية ستكون لغة زمنية و

 :النتائج والتوصيات

بتبيين داللة الفعل على الزمن والجهة، وتنّزله لدحض ادعاءات واتهامات بعض في ختام هذا البحث نستنتج أنه أجاب عن مشكلة البحث 

إن الفعل يدل على الجهة فقط، ونسبوا إليها : عندما وصفوا اللغة العربية بأنها لغة جهوية محضة، وقالوا المستشرقين على اللغة العربية

يَّةٌ فقط مبنيع على أنهم يسقبون مقاييس اللغات وللغةَ العربيةَ بأنها لغة ِجهعدًدا من الشبهات واالدعاءات، ولعل اتهاُم أغلِب المستشرقين ا

الالتينية على اللغة العربية في دراسة مفهوم الجهة بناء، وداللة، ووظيفة، وليست دراسات المستشرقين للزمن في العربية متجانسة 

الزمن )تعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه؛ وجلك من خالل السياق مجهوًدا ومادة وتصوًرا، وقد ثبت أن اللغة العربية قادرة على ال

وقد تحدث النحويون . ، فمن خالله يُمكن التفريق بين األزمنة(النحو ، وهو زمن الجملة بمجموع ما فيها من قرائن لفظية ومعنوية وحالية

تنزل البحث للَفت أنظار الدارسين إلى أن اللغة العربية ليست لغة كما . عن جلك حديثًا وافيًا؛ وبناًء على جلك كله فاالتهام باطٌل ومردودٌ 

إنها لغة زمنية وجهوية : زمنية محضة أيًضا كما عند النحويين القدماء وبعض المعاصرين، لكنها تجمع بين الصفتين والداللتين، فنقول

اللغة العربية متجدد، وأبنيته كثيرة من حيث الجهة، بعكس مًعا، والفعل يدل على الزمنية والجهوية أيًضا في الوقت نفسه، وإن الزمن في 

 :؛ وجلك وفق أهم النتائج اآلتيةعند دراستها لنماج  من القرآن الكريم ما يدعيه بعض المستشرقين

الزمن مقولة إشارية يدخل على األفعال واألسماء ، وللزمن عالقة بالجهة؛ من حيث الترابط بينهما والداللة على الوقت   -

الفعل بزمن التكلم، وينظر إلى زمن الفعل من التار ، أما الجهة فهي مقولة /لصفات والظروف وغيرها ويربط زمن الحدثوا
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لم تقتصر داللة الفعل على الحدث و .جاتية تنظر إلى زمن الفعل من الداخل وتتصص داللة الفعل من حيث الزمن والحدث

 .و ما أثبته البحث بأن الفعل يدل على حدث وزمن وجهةوالزمن، بل أضيف إليهما داللته على الجهة، وه

موجهات لفظية، وتسمى بالقرائن اللفظية كالحروف والنواسخ والظروف وغيرها، وموجهات معنوية تفهم : الموّجهات نوعان -

من النحو  إال وصيغة الفعل تحدد زمن الحدث، والزمن النحو  يبين الجهة؛ الرتباطه بالسياق، كما ال يتحقق الز. من السياق

 .بالجهة؛ ألنه ممتز  ومرتبط بها، وكل واحد منهما يكمل اآلخر؛ لحاجتهما إلى السياق ومقتضى الحال

، وتقل في الجمل (الماضي، والحال، والمستقبل)تبرز جهات الزمن النحو  في الجمل العربية التبرية في األزمنة الثالثة  -

آيات قرآنية مكونة من  ودوربيّن البحث القرآن الكريم عند دراستها في و .تقبال فقطاإلنشائية؛ إج يظهر فيها زمنا الحال واالس

، وجمل إنشائية أخرى جاءت (هل، أ)وجمل إنشائية استفهامية طلبية بأداتي االستفهام ( مثبتة ومؤكدة ومنفية)جمل خبرية 

لشرط، وعند استنباط أفعالها وتحليل دالالتها بصيغة األمر، والنهي، والعرض، والتحضيض، والتمني، والترجي، والدعاء، وا

الزمن البعيد المنقبع، والزمن القريب المنقبع، والزمن المتجدد،  :الزمنية والجهوية جاءت جهات الزمن الماضي لتدل على

لشروعي، والزمن المنتهي بالحاضر، والزمن المتصل بالحاضر، والزمن المستمر، والزمن البسيط، والزمن المقارب، والزمن ا

جهة الزمن العاد ، والزمن التجدد ، والزمن االستمرار ، أما في جهات زمن االستقبال  :بينما جهات الزمن الحالي فتدل على

 .الزمن البسيط، والزمن القريب، والزمن البعيد، والزمن االستمرار  :فتدل على

العربية على الزمن والجهة مًعا في جّل أفعالها وصيغها وتركيباتها وأثبت البحث ثراء أزمنة اللغة العربية وتعدد دالالت اللغة  -

أن األزمنة في اللغة العربية تتفرع إلى ستة عشر زمنًا نحوًيا  البحث استنتج ؛ إجإجا تأملناها جيًدا واستقيناها من القرآن الكريم

الت الجهوية والزمنية في العربية إلى ما يقرب وقد تصل الدالتسع للماضي، وثالث للحاضر، وأربع للمستقبل، باعتبار الجهة، 

من ثالثين زمنًا أو جهة؛ ونتيجة لتلك الكثرة والتداخل الجوهر  نجد أن داللة الفعل تجمع ما بين الداللة الزمنية والجهوية مًعا 

 .وفي وقت واحد

 : ويوصي البحث بما يلي

، بالحجج المنبقية التي تثبت كثرة األزمنة في اللغة لغة العربيةالتي تقلل من أزمنة ال دحض ادعاءات المستشرقين واتهاماتهم -

 .العربية، وأن اللغة العربية قادرة على التعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه بوساطة سياق الزمن النحو 

اث والسياقات وهذا الموضوع يُعد مقدمة لدراسات مشابهة تنبلق من اإلحاطة بدالالت األفعال واألسماء والصفات واألحد  -

 .الزمنية والجهوية مًعا التي تبين ثراء اللغة العربية
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لسانية مستقبلية تجمع بين الزمن والجهة عند دراسة أفعال اللغة العربية ودالالتها، /كما يُوصي البحث بتبنّي نظرية لغوية  -

 .وخاصة عند التعمق في معرفة دالالت أفعال اللغة العربية في القرآن الكريم
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 :المراجعوالمصادر قائمة 

                                                             

 (.زمن)م، 3883لسان العرب، دار صادر، بيروت، الببعة الثالثة،  (هــ133: ت) ابن منظور، محمد،[ 1]

 .311م، ص 3891نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الببعة الثانية، : مهد ، في النحو العربي المتزومي،[ 2]

 .111، ص3م،  3113. 333الجامعة اإلسالمية، العدد : نجاة نولي، نشر: في علم النحو، تحقيق الحدود (هـ911 :ت) ألندلسي،ا[ 3]

 .33، ص3م،  3899بدالسالم هارون، مكتبة التانجي، القاهرة، الببعة الثالثة، ع: الكتاب، تحقيق ،(هــ391: ت) سيبويه، [4]

 .31، 3م، ص3891المبلبي، مالك، الزمن واللغة، الهيئة المصرية للكتاب، [ 5]

 .31، ص 3سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، مرجع سابق،    [6]

ربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، دار الكتب العلمية، بيروت، الصاحبي في فقه اللغة الع ،(هـ381: ت) ابن فارس، أحمد،[ 7]

 .91ص . م3881لبنان، الببعة األولى، 

 313 ص ص ،1 . م3113شرح المفصل للزمتشر ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الببعة األولى، ( هـ113:ت)بن يعيش، ا[ 8]

– 311. 

 .31، ص3 . م3889الزجاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الببعة األولى، شرح جمل ، (هـ118: ت)ابن عصفور، [ 9]

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ،(هـ113: ت) ابن هشام، جمال الدين،[ 10]

 .33م، ص 3113الببعة األولى، 

 .81م، ص 3881في الدراسات اللغوية، دار قباء، القاهرة،  الريحاني، محمد، اتجاهات التحليل الزمني[ 11]

ثالث، الحا  موسى، مفهوم الجهة في اللسانيات الحديثة دراسة نظرية وتببيقية على اللغة العربية المعاصرة، رسالة ماجستير، [ 12]

 .3م، ص 3111جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

]13  [ Ba'albaki, Ramzi Munir. Dictionary of Linguistic Terms. English-Arabic Beirut: Dar El-llm 

Lilmalyin. 3881.  

م، تاريخ االسترجاع 3131حمداو ، جميل، مفهوم الجهة في اللسانيات، بحث منشور على شبكة اإلنترنت، موقع األلوكة، عام  [14]

 /https://www.alukah.net/authors/view/home/3931. م3/1/3131

 .11م، ص 3881توامة، عبدالجبار، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته، دار المببوعات الجامعية،  [15]

]16  [ Comrie, Bernad, Aspect: An Introduction to the Study of verbal Aspect and related problems. 

Cambridge: Cambridge University Press Crystal, David, 3811.pp. 3-1 . 

 .391، 391م، ص3111، 38النجار، لبيفة إبراهيم، جهة الفعل في العربية، مجلة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، العدد  [17]

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  ،(هـ3383 :ت) ابن عاشور، محمد الباهر،[ 18]

 .331، ص 31م،   3891تونس،  –، الدار التونسية للنشر «المجيد

 . 8م، ص3111السامرائي، فاضل صالح، معاني األبنية في العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الببعة الثانية، [ 19]

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق، (هـ833 :ت) السيوطي، جالل الدين،[ 20]

 .311 ص ،3م،  3811الببعة األولى، 

 .89، 81، ص 3881، 93، 91التوكاني، نعيمة، لسانيات الجهة في اللغة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، العدد  [21]

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق، (هـ 331 :ت) الببر ، أبو جعفر محمد بن جرير، [22]

 .319، ص 31م،  3111األولى، : الببعة

طفيش، دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أ: الجامع ألحكام القرآن، تحقيق، (هـ113 :ت) القرطبي، محمد شمس الدين،[ 23]

 .11، ص 31م،  3811الثانية، : القاهرة، الببعة

شلبي، عماد، أفعال الحركة االنتقالية الكلية لإلنسان في القرآن الكريم دراسة داللية إحصائية في القرآن الكريم، رسالة ماجستير،  [24]

 .13م، ص 3131جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسبين، 

 .391، ص 3111، 38النجار، لبيفة إبراهيم، جهة الفعل في العربية، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، العدد  [25]

]26  [ H. Fleisch ,Sur l'aspect dans le verbe en arabe classique), Arabica, T. 33, Fasc. (Feb.). 3811. pp. 33-

38. 

]27  [ Blachère ,R et Demombyne: Grammaire de L’arabe classique :Morphologie et syntaxe, 

Maisonneuve et Larousse, Paris. 3813. 

]28  [ COHEN, David. L’aspect verbal. Paris: P.U.F. 3898. 

 سابق، ص، مرجع في اللسانيات الحديثة دراسة نظرية وتببيقية على اللغة العربية المعاصرة ثالث، الحا  موسى، مفهوم الجهة [29]

في المراجع  الزمن، واعترافهم بجهويتهاعلى  هم داللة اللغة العربيةراكإن ، وينظر تفاصيل آراء المستشرقين حول19 – 11 ص

 .13 – 11، وكتاب جميل حمداو ، مفهوم الجهة في اللسانيات، مرجع سابق ص ص [39-31-31]المذكورة أعاله 
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ابن ، [9]، مرجع سابقابن يعيش، شرح المفصل للزمتشر . [1]مرجع سابق رقم سيبويه، الكتاب،: ينظر على سبيل المثال [30]

وابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، . [1]مرجع سابقفارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، 

 [.31]، مرجع سابقلذهب في معرفة كالم العربوابن هشام، شرح شذور ا. [8]مرجع سابق

، سبق جكرهما، ومثلهما الفهر ، عبدالقادر، في كتابه البناء 3819، والمتزومي، 3893السامرائي، : )منهم على سبيل المثال [31]

 .في الدراسات السابقة يهلم، وأشرنا إ3881المواز  نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال للنشر، المغرب، الببعة األولى، 

 .33م، ص 3893السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، الببعة الثالثة،  [32]

البارقي، عبدالرحمن، النظام التصريفي ألبنية اللغات وجهاتها، بحث منشور، مجلة الدراسات اللغوية، المجلد . الزراعي، حسين[ 33]

 .331 – 331 ص ص م،3131، 3، العدد31

وهي كثيرة، لكن ينبغي أن نشير إلى أن أصحابها توسعوا فيها كثيًرا وخاصة عند التبرق إلى أزمنة الفعل العربي وأعدادها  [34]

ودالالتها، ولالختصار عمل الباحث على جمع متفرقها، واستند على هذه المراجع، ووضح جلك كله في هذا المبحث، ولمزيد من التفصيل 

مرجع  ،زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاتهتوامة، : )الدراسات السابقة التي من أهمها ى هذه المراجع ينظر إلىوالتعرف عل

جحفة، عبدالمجيد، داللة الزمن في العربية دراسة النسق )، و(311 – 333، 313، 81، 11، 13، ص ص 3881الريحاني، )، و(سابق

رشيد، كمال، الزمن النحو  في )، و( 311،313، 13، ص ص.م3111المغرب، الببعة األولى، الزمني لألفعال، دار توبقال للنشر، 

 (.3131الزراعي والبارقي، )، و(311 – 311، ص .م3119اللغة العربية، دار عالم الثقافة، األردن، 

 .313 –311، 313، 381ص ص. م3881حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، [ 35]

فتر الدين قباوة، محمد نديم، دار الكتب العلمية، : الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق، (هـ 118: ت)المراد ، بدر الدين،  [36]
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