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 الملخص

و تأتي أهمية الدراسة في  ،لحماية البيئة التي أصبحت حديث كل األوقاتتناولت الدراسة موضوع التخطيط البيئي كآلية وقائية 

حيث ترسم ألجلها  ،المشكالت التي تواجه الشعوب و الدول في عصرنا الحاضرالبيئة تأتي على رأس التحديات و أن مسائل

كما يهدف  ،القوانين و التنظيماتتوضع لها المخططات وتبرم االتفاقات و المعاهدات من أجلها و تصدر االستراتيجيات و

و تحليل  ،و ابراز دور التخطيط في حماية البيئة ،البحث إلى محاولة التعرف على مفهوم التخطيط البيئي و أدواته و مقوماته

م المنهج و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدا ،دور التخطيط البيئي في حماية البيئة و تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

الوصفي التحليلي الذي يعمل على جمع المعلومات حول موضوع البحث و أبعاده و خلفياته و مختلف المفاهيم له وصوالً إلى 

والتخطيط البيئي وأدوات ومقومات المفاهيمي للتخطيط  اإلطار مترابطة أوالً  ثالثة أجزاءتم تقسيم الدراسة إلى  ،أهميته

باإلضافة إلى خاتمة الدراسة  ،للمملكة والسياسة البيئيةالبيئي في حماية البيئة  ر التخطيطوأركانه ودوالبيئي  التخطيط

 التخطيط البيئة، لموارد المتوازن االستخدام لتحقيق الوسائل أفضل هو البيئي التخطيط أن الى الدراسة وتوصلت، وتوصياتها

 الدراسة وتوصي، البيئي للتخطيط الفعلي التجسيد في األساسي الدور اإلدارة تلعب البيئة، حماية أجل من وقائية آلية البيئي

 التي اآلليات وأحد البيئة، حماية في الفعالة الوسائل أحد باعتبارها وذلك البيئي، التخطيط نظام بتطبيق اإللزام يتم أن بضرورة

 البيئة حماية ثقافة ترسيخ البيئي، التخطيط في الشعبية المشاركة عنصر بدمج االهتمام يتم أن المستدامة، التنمية تحقيق في تساهم

 .عليها المعتدين وردع البيئي الجانب تعني التي للقوانين الميداني التفعيل والمهنية، التربوية األوساط في

 التخطيط، التخطيط البيئي، الحماية البيئية، السياسة البيئية  المفتاحية:الكلمات 
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Environmental Planning and its Role in Protecting the Environment in the Kingdom of 

Saudi Arabia 

 

Abstract: 

The study dealt with the subject of environmental planning as a preventive mechanism for 

protecting the environment, which has become the talk of all times, and the importance of the 

study comes in that environmental issues come at the top of the challenges and problems facing 

people and countries in our present time, where strategies are drawn for their sake, plans are 

drawn up for them, and agreements and treaties are concluded for them. Laws and regulations 

are issued, and the research aims to try to identify the concept of environmental planning and its 

tools and components, highlight the role of planning in protecting the environment, and analyze 

the role of environmental planning in protecting the environment and achieving the goals of the 

sustainable development strategy. The descriptive analytical approach that collects information 

about the research topic, its dimensions, backgrounds and various concepts in order to reach its 

importance, the study was divided into three interrelated parts. In addition to the study 

conclusion and recommendations, the study concluded that environmental planning is the best 

means to achieve a balanced use of environmental resources. Environmental planning is a 

preventive mechanism in order to protect the environment. The administration plays the primary 

role in the actual embodiment of environmental planning. The study recommends the necessity 

of applying the environmental planning system, as it is one of the effective means in protecting 

the environment, and one of the mechanisms that contribute to achieving sustainable 

development. Attention is given to integrating the element of popular participation in 

environmental planning, consolidating the culture of environmental protection in educational and 

professional circles, field activation of laws that concern the environmental aspect and deterring 

aggressors. 

Keywords: Planning, environmental planning, environmental protection, environmental policy 
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  :المقدمة. 1

اذ تعتمد  ،والمنظمات والهيئات الدوليةتعد حماية البيئة في الوقت الراهن تحدي من نوع خاص بالنسبة لجميع دول العالم     

 بالجانبالبيئية وذلك راجع الرتباط العديد من المشاكل  ،البيئي من أبرزها ويعتبر التخطيطعلى آليات عدة خاصة الوقائية منها 

أن األضرار البيئة مصدرها األول عدم وجود دراسات مستقبلية تهدف إلى تجنب جميع األخطار  وعلى اعتبار ،االستراتيجي

  الطبيعية. المباشر المواردالتي من شأنها التأثير المباشر أو غير 

  :وأهميتهمشكلة البحث . 1.1

"ما تعريفه وما هي أدواته ومقوماته؟ وما هي الجهود التي تبذل في مجال تتبلور مشكلة الدراسة حول ماهية التخطيط البيئي:   

  :في السؤال التالي لمعالجتها تكمناالشكالية التي يسعى هذا البحث  ،والموارد الطبيعيةلحماية البيئة  "؟التخطيط البيئي

 في حماية البيئة؟   اً ايجابي البيئي دوراً  يلعب التخطيطهل 

 خالل: البيئة منكآلية وقائية لحماية الموضوع  وتتجلى أهمية   

 والمشكالت التيمسائل البيئة تأتي على رأس التحديات  أن كما ،بحياة اإلنسان اً وثيق اً حيوية الموضوع وهو مرتبط ارتباط ـــ

 االتفاقاتوتبرم المخططات  وتوضع لهاحيث ترسم ألجلها االستراتيجيات  ،عصرنا الحاضر والدول فيتواجه الشعوب 

  والتنظيمات. وتصدر القوانينأجلها  والمعاهدات من

ألنه عرف  ،فإن موضوع التخطيط البيئي موضوع جديد ،بما أن موضوع البيئة موضوع جديد في حد ذاته :حداثة الموضوع ـــ

  البيئة.من خالل اهتمام المجتمع الدولي باآلليات الوقائية لحماية 

محافظة على البيئة بمراعاة مبدأ تحقيق ن خالل وضع استراتيجيات ومخططات م ،حقوق اإلنسانارتباط الموضوع بحماية ــ ـ

  . ونظيفةبيئة سليمة  القادمة فياألجيال  المساس بحقمتطلبات الحاضر دون 

  :أهداف البحث. 1.1 

  :يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية

 وأهدافه.البيئي  وأهمية التخطيطالتعرف على مفهوم وأركان  -

 البيئة.التعريف بموضوع التخطيط البيئي كآلية وقائية لحماية  -

 إبراز مقومات التخطيط البيئي وأدواته وأشكاله.  -

 تحليل دور التخطيط البيئي في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة -
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  :بحثحدود ال. 1.1

 في عليها تم النص حيث واإلقليمي العالمي المستوى على سواء تفعيلها تم التي السياسات من البيئي التخطيط سياسة تعتبر   

 بعد لها كان البيئي التخطيط أن سياسة فنجد كذلك الوطني المستوى على تكريسها تم كما واإلقليمية، الدولية المواثيق عديد

 .الدراسة لحدود العام سيشكل اإلطار ما وهو محلي، وبعد جهوي، وآخر ،وطني

 :بحثمنهجية ال. 1.1

المنهج الوصفي التحليلي، حيث أنه من أنسب المناهج البحثية لتحقيق أهداف هذه الدراسة، استخدام  تم الدراسة أهداف لتحقيق

وهو يعبر عن الظاهرة المراد دراستها ويصف الجوانب المختلفة لها من خالل توفير معلومات دقيقة وضرورية لفهم الظاهرة، 

الظاهرة وكشف العالقات بين أبعادها المختلفة من  والمنهج الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وإنما يمتد إلى تحليل

 تسهم في تحسين الواقع وتطويره. استنتاجاتأجل تفسيرها والوصول إلى 

 معالجة سبل جهة، و من للدولة، العامة و السياسات القوانين بين التحليلي، للربط المنهج الوصفي استخدمت هذه الدراسة   

 بين الربط في  Synthetically Approach تجميعياً  الدراسة أسلوباً  بتتبع ذلك و ،جهة أخرى من الدولة، في البيئية المشكالت

 .جهة أخرى من البيئية، المشكالت مع التعامل سبل و من جهة، وقوانينها، الدولة سياسات

 وأدوات ومقومات التخطيطوالتخطيط البيئي  للتخطيط المفاهيمي اإلطار مترابطة: ثالثة أجزاءفقد تم تقسيم الدراسة إلى    

 .وتوصياتهاباإلضافة إلى خاتمة الدراسة  ،للمملكة والسياسة البيئيةالبيئي في حماية البيئة  وأركانه ودور التخطيط البيئي

 :المفاهيمي للتخطيط البيئي . اإلطار1

والمنظمات  وأقرتها الهيئاتإن التخطيط البيئي وسيلة ضرورية لحماية البيئة ومن بين األساليب التي اعتمدتها جميع الدول     

  .في سبيل الحصول على بيئة نظيفة خالية من أشكال التلوث وأهمية بالغةكما له دور أساسي  الدولية

 ل إلى دور التخطيط البيئي في حماية البيئة المبحث مفهوم التخطيط البيئي ثم ينتق ويتناول هذا

  :مفهوم التخطيط البيئي :المطلب األول

التنمية  إطارآلية وقائية لحماية البيئة في  البيئي وهويتلخص مفهوم التخطيط البيئي في أنه ذلك التخطيط الذي يهتم بالجانب    

  .فهو تحضير مسبق لتجنب حدوث المشكالت البيئية أو التقليل من حدوثها ،المستدامة

بحسب مجال البحث أو زاوية الدراسة التي يتبناها كل باحث، وكذا تخصصاتهم المهنية،  التخطيط البيئيويختلف مفهوم   

وسنفصل ذلك  ،وانتماءاتهم اإليديولوجية، ويستند التخطيط في وجوده إلى عنصرين، هما: استشراف المستقبل، واالستعداد له

 في الفرعين التاليين:
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    الفرع األول: تعريف التخطيط.  

 .عناصر التخطيطي: الفرع الثان

ثم  ومن "ومستوياتهأنواع التخطيط البيئي وعناصره وتبيين ""التخطيط"  الجزء اقتضى بنا األمر إلى تعريف ولتناول هذا

 تعريف "التخطيط البيئي "  

  :تعريف التخطيط :الفرع األولــــ 

سياسة و جغرافية  ،و اجتماع ،اقتصاد من اختصاصاتهماختلفت آراء الباحثين في اعطاء التخطيط تعريف موحد باختالف   

أسلوب علمي منظم يستهدف  التخطيط هوأنهم اتفقوا على أن  ( إال86 ،85 ،ص ص ،2016 ،)جمال معروف العزاوي فالح

جدول معين من خالل  شاملين وفقالقدرات البشرية في تكامل و تناسق  الطبيعية والموارد  التوصل الستغاللمن خالله إلى 

التخطيط نشاط يحاول اإلنسان أن يتفوق به على نفسه   EDGAR ROSEكما يقول " ادجار روز  ،و مقترحةبرامج معدة 

 .(13 ص  1982زين الدين  ،ليرسم مستقبل لحياته)عبد المقصود

فالتخطيط هو رؤية مستقبلية للحالة  ،..التخطيط هو عملية ذهنية تتضمن التفكير فيما هو مستهدف وكيفية الوصول إلى تحقيقه.  

والعسكرية حيث أن التخطيط لم يعد حكراً على المجاالت السياسية  ،معين مدروس وتحسينها باتجاهتغييرها  ويرغب فيالقائمة 

محمد  ،)الزوكة وحماية البيئةيسمح بتحقيق التوازن بين التنمية  البيئي حيثبل أصبح ضرورة في المجال  واالقتصادية فقط

 .(دون تاريخ ،خميس

هو أسلوب ومنهج في التفكير المنطقي والعقالني، ويتم ممارسته من قبل الجميع، وعلى  التخطيط ومصطلح:التخطيط كمفهوم   

كل المستويات، بدأ من المستوى الفردي، والعائلي، حتى المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وهو يتعلق بتصور ورؤية 

الحسن، سويداء، ) نة في المستقبل، مطلوب الوصول إليها، ومن ثم وضع الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيقهالوضعية معي

   .44)م 2019

تحقيق الحماية البيئية المنشودة  ومن أجلالبيئة  وفي مجال...كما أن التخطيط واحد من العناصر التي تشكل العملية اإلدارية   

 .(158ص  ،2017،إيمان قداري)المجاالت كان من الضروري دمج البعد البيئي ضمن المخططات التي تعدها الدولة في جميع 

  :التخطيط عناصر :الفرع الثاني /1

بطريقة فعالة ومنظمة لصالح جميع يسعى التخطيط  إلى إدارة عمليات صنع القرار بما يتوافق مع األنشطة الطبيعية والبشرية   

 .الماضي  ودراستها استعداداً للمستقبل فإن التخطيط هو حل لمشاكل المستقبلالمكونات داخل هذه األنظمة في الحاضر و

 ودراسة جمع للبيانات من يتضمنه بما المستقبل استشراف :هما أساسيين عنصرين على عامة بصفة التخطيط عملية و تقوم   

 البد التي األهداف وتحدد وتوضع البدائل الخطط تصاغ ضوئها على والتي المستقبل في حدوثها يتوقع التي االحتماالت لمختلف

 و توفير أفضل الطرق  لالستفادة منها خالله تنجز زمني بجدول ترتبط تكون أهداف التخطيط واقعية و قابلة للتحقق لذلك أن

https://marifeh.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/
https://marifeh.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88/
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 هذه لتحقيق الزمةال والبشرية المادية اإلمكانيات ودراسة الثروة مصادر طريق حصر عن المستقل لهذا واالستعداد

   .( ,139 ,138ص ص  2012 , 2013 ،2012/2013) حسونة ،الغني )عبد (2017  ،طالبي )بو الخ...األهداف

  :يقوم التخطيط على عنصرين أساسيين هما

o .التنبؤ بالمستقبل 

o االستعداد لمواجهة المستقبل.  

  :استشراف المستقبل :أوال

فالخطة تعتمد على  ،عليهايعتبر استشراف أو التنبؤ بالمستقبل جوهر عملية التخطيط فهو الركيزة األولية التي يقوم    

على أنه يجب أن تكون هذه الدراسة المستقبلية قائمة  ،التقديرات واالفتراضات التي يتوقع واضعو الخطة تحقيقها في المستقبل

 .(227 ص،،2002،المجذوب )طارق على أساس البحث والتحري والتحقيق ذلك أن دقة االستشراف هي سر نجاح التخطيط

إلجراءات آنية، فبقدر  اإلشارة هنا كذلك إلى أن العالم لم يبق على بساطته بحيث يمكن التعامل مع مستجداته وفقاً كما ينبغي    

التقدم الذي عرفه العالم ودرجة تعقيده ازدادت مشكالته وأزماته بحيث لم تعد معرفة المستقبل مجرد حاجة نفسية لالطمئنان أن 

ات البشر ونوازعهم، وإنما أصبح التعامل مع الحاضر ذاته وما يجري فيه شبه لرغب ما سوف يحدث، سوف يكون مواتياً 

على أن التنبؤ بالمستقبل في ، (222ص  ،2002المجذوب، طارق)مستحيل، ما لم تكن هناك معرفة بما سيحدث في المستقبل

الدارس من واقع سابق عن  حتى يستفيد ،مجال التخطيط العلمي ال يجوز أن يهمل دراسة مشاكل الماضي وعيوبه وأخطائه

اسة أخطاء الماضي لن التخطيط الذي يقوم به، فالمخططون مثال إلقامة مدن أطاحت بها الزالزل إذا لم تسبق دراستهم بدر

 (.138ص ،2012/2013 ،، حسونةعبد الغني)صحيحاً إلقامة مدن جديدة يضعوا تخطيطاً علمياً 

المستقبلية وما تم التوصل إليه من نتائج تحدد األهداف ويلزم أن تتوفر في أهداف وعلى ضوء هذه االفتراضات والدراسات  

عبد )السائدة في المجتمع والواقعية بأن تكون متفقة مع االتجاهات ،والتحديد ،الخطة بصفة عامة فضال عن ميزة الوضوح

طية أن تحديد األهداف العامة هو من والقاعدة المسلم بها في الدول الديمقرا ،(134ص ،2009 حبتور،العزيز صالح بن 

اختصاص السلطة التشريعية، المختصة برسم السياسات العامة للدولة، غير أن عمل السلطة التشريعية في هذا ا لمجال ال يعدو 

 تستقل التنفيذية السلطة أن على الخصوص، هذا في التنفيذية السلطة تعده ما على االعتراض أو في الحقيقة مجرد الموافقة

 .(199 ص ،2000،الطماوي الدولة)سليمان تحدده الذي العام الهدف نطاق في والثانوية الجزئية األهداف تقريباً بتحديد

 االستعداد للمستقبل: :ثانيا

من دراسة  المستقبل انطالقاً ويعني هذا العنصر حصر كل الموارد واإلمكانيات المتاحة عند وضع الخطة حتى يمكن مواجهة    

فال يكفي لقيام التخطيط أن يكون للدولة أهداف محددة ترمي إلى 201) ص ،1998 ،الوهاب عبد رفعة )محمد علمية وواقعية

 تحقيقها في المستقبل، 
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وإنما يجب أن يكون بإمكانها تأمين الوسائل والطاقات البشرية والمادية الكفيلة بتنفيذ وتحقيق هذه األهداف، وهذا يستلزم من 

الجهات المسؤولة عن تقديم اإلحصائيات والتقديرات لإلمكانيات البشرية والمادية. والطبيعية أن تضع المسؤولين عن وضع 

 225)  .ص ،2002،طارق المجذوب)األمور الخطة على بينة من هذه 

 :المتداخلة في عملية التخطيط البيئي الحالي هي كالتالي الرئيسية هنالك العديد من العناصر :عناصر التخطيط البيئي

 التنمية االجتماعية 

 االستخدام المتكامل لألراضي 

 التنمية اإلقليمية 

 أنظمة البنية التحتية 

 التنمية الحضرية 

  الطبيعيةإدارة الموارد 

 التنمية االقتصادية 

 أطر الحوكمة 

ً  تدور العديد من إجراءات التخطيط البيئي    حول الحد من االنبعاثات وإعادة استخدام المواد )التدوير(. ليس من أجل  حاليًا

ر طويلة المدى لتغير عمليات التكيف، إنما للتحسين البيئي. يُنظر إلى هذا في أغلب األحيان على أنه نتيجة لصعوبة التنبؤ باآلثا

المناخ. العمل المناخي معقد للغاية بطبيعته وال يمكن التنبؤ بالجدول الزمني لتخفيف االنبعاثات. كبديل لتجنب التكيف اتخذت 

تهدف هذه الطريقة إلى استكشاف عدم اليقين ”. الحكم االستباقي“العديد من المدن في الواليات المتحدة على سبيل المثال نهج 

يط بآثار تغير المناخ الخاصة بمجتمعاتهم من أجل تضمين التكيف في تخطيطهم البيئي. وهذا الواجب اتباعه هنا أيضاً في المح

 .العربية للحد من آثار تغير المناخ خاصةً مع نسب التلوث المرتفعة المنطقة

 التخطيط:أنواع و مستويات /    2

  :في متعددة تتمثلوجوانب يشتمل التخطيط على مستويات مختلفة   

  االقتصاد:لدى علماء  تعريف التخطيط :أوالا            

تهدف من خاللها للوصول إلى  ،فلكل دولة سياسة اقتصادية خاصة بها وكافة الدولالشغل الشاغل للشعوب  واالقتصاد يعتبر  

جميع  ومدروس منوهذا ال يتم إال باتباع تخطيط مسبق  ،القطاع في جميع مجاالته والنهوض بهذاأقصى درجات الربح 

أو األنشطة  الزراعي أو الصناعي أو التعديني أنواعه سواء االقتصاد واالنتاج باختالفالنواحي محوره كل ما يتعلق باالقتصاد 

 (.23ص ،2016)جمال معروف العزاوي،  فيها والعوامل المؤثرةالمختلفة التجارية 

  :الزراعي التخطيط

 التخطيط الصناعي 
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 التخطيط التعديني  

 التخطيط السياحي 

 التخطيط التجاري 

 التخطيط الطاقوي 

 التخطيط العمراني  

 التخطيط السكاني    -

يعتبر التخطيط من المناهج التي تم اعتمادها من طرف الدول في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية وبخاصة الدول االشتراكية،     

– 1917في أعقاب ثورة  لتخطيط االقتصادي، وهو األسلوب الذي تم إتباعه من طرف االتحاد السوفياتي. سابقاً فيما عرف با

 .15) ص،2005 ،واني المر علي بن هللا عبد)مرتفعة حقق معدالت نمو  حيث-فيه وقيام الدولة االشتراكية 

أما بالنسبة لرجال الفكر الغربيين فقد كانوا معارضين ألسلوب التخطيط باعتباره مناف للحرية االقتصادية التي تعتمد على     

السوق الحرة في التنسيق بين قرارات الوحدات االقتصادية، ونظرا لحاجة التخطيط إلى مركزية في اإلدارة، وهيمنة للقطاع 

مع توالي التطورات  لى التخطيط قد بدأت تتغير تدريجياً إال أن هذه النظرة إ ،تمعالمجي الحكومي على الموارد االقتصادية ف

االقتصادية والسياسية وبالخصوص بعد األزمة االقتصادية التي تعرضت لها الدول الغربية خالل فترة الثالثينات أين تعرضت 

ني التخطيط االقتصادي كعالج متناقضات أدت إلى تتبتمع الغربي المجإلى ركود اقتصادي وكساد كبير أبرزت ما في داخل 

 ،2005المرواني هللا عبد") مصطلح. "التخطيط التصحيحي" أو" التقويمي حاسم لهذه التناقضات وهو ما أطلق عليه الحقاً 

21). 

 , AGATHE VAN LANG)اإلقليمي حيث ظهر إلى جانب التخطيط  1950وتم تعميم األخذ بهذا اإلجراء بداية من سنة    

,2011 ,p37.) ًوذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث ظهرت أهمية التخطيط في المجال االقتصادي بشكل أكثر وضوحا

كما أن الدول النامية هي األخرى اعتمدت  ،اقتصاداتهاإلعادة تعمير الدول التي دمرتها الحرب، وإنعاش  أسلوباً علمياً  بوصفه

 ،  , 2005المرواني هللا أسلوب التخطيط في إطار سعيها للحاق بركب التقدم االقتصادي والقضاء على مشكلة التخلف)عبد

(15. 

وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن معظم الدول وبغض النظر عن اإليديولوجية التي اعتنقتها أو درجة تقدمها قد أخذت بالتخطيط،   

أنه: وإن كان بدرجات متفاوتة من حيث الشمول والمركزي حيث عّرف التخطيط باعتباره خاصية تميز الدول االشتراكية على 

اكية من أجل تنظيم عملية التنمية بغية رفع مستوى معيشة المواطن، ويتضمن حصر الذي تتبعه المجتمعات االشتر "األسلوب

 ،وإنسانية لسد احتياجات المجتمع"الموارد البشرية والمادية والمالية واستخدامها أكفأ استخدام ممكن بطريقة علمية وعملية 

لى النحو التالي: "هو توجيه واع ومسبق ومدروس وبعيداً عن األيديولوجيات يمكن تعريف التخطيط وفقا للمنظور االقتصادي ع

لموارد وإمكانيات المجتمع، والتي يمكن توفيرها وتعبئتها لالستخدام بأفضل صيغة ممكنة من أجل تحقيق األهداف، بأكبر قدر 

 .291) ،288ص ،2006، خلف حسن ،فليح")ممكن من الموارد والجهود والتضحيات والتكاليف، وبأقل. وقت ممكن
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 :ثانيا: التخطيط لدى علماء اإلدارة    

فهو يعد أحد مقومات ما اصطلح عليه التنمية اإلدارية  ،أو مشروع ،يعّد التخطيط من أهم الوظائف اإلدارية في أي منظمة   

ة مع مستمرة لجعل قرارات المنظمة منتظم ،هو: "عملية  Peter Drokerفالتخطيط حسب عالم اإلدارة األمريكي بيتر دراكر  

وتنظيم منتظم للجهود  المطلوبة لتحمل مسؤولية هذه القرارات و قياس نتائجها بالمقارنة مع  ،أفضل معرفة ممكنة بالمستقبل

 .(82 ص،2004 ،المليحي الهادي عبد)( منتظمة ومنظمة"عكسية)مرتدة التوقعات وذلك من خالل تغذية

 ،وإجراءات التنفيذ ،ووضع طرق العمل ،ووضع السياسات ،كما يعّرف التخطيط كذلك على أنه: "عملية تحديد األهداف   

على ذلك وبما يحقق  ثم وضع البرامج الزمنية بناءً  ،وإعداد الميزانيات التقديرية لألنشطة المختلفة وعلى مستوى المشروع

 .األهداف الموضوعة "

 حيث تخطط، أن إدارية البد وحدة أي ألن إداري قرار أي عناصر من هاماً  عنصراً  يشكل التخطيط أن نتجنست ذلك خالل ومن  

 من المرجوة والغايات األهداف لتحقيق العمل أمور سير لضمان مستمرة عملية وهو اإلدارة، وظائف من األولى الخطوة يعدّ 

 العمل ترشيد في مهم دور له ( فالتخطيطAGATHE VAN LANG , 2011 ,p.37) تنفيذه المطلوب المشروع أو العمل،

 يجمع التخطيط أن كما عراقيل، من اإلدارية العملية قد يعترض بما والتنبؤ األخطاء بتخفيض تسمح بطريقة وتوجيهه اإلداري،

 .المتسرعة القرارات .اتخاذ من المدراء يحمي وبذلك عنها ويبحث الحقائق

 :التخطيط في مفهوم علم االجتماع :ثالثاا  

حيث تم اعتماده في كافة المجتمعات الحديثة ألنه الطريق األمثل  ،هي األخرى حديثة العهد بالتخطيط م االجتماعيةتعتبر العلو 

 لمجتمعوالجماعات واالستخدام األساليب الحديثة في العمل، وإشباع االحتياجات، ومواجهة وحل المشكالت التي تقابل األفراد 

 :في إطار ما أصطلح عليه بالتخطيط االجتماعي، ومن بين غايات التي: يستهدفها التخطيط في المجال االجتماعي نجد

 نقل المجتمع من وضع معين إلى آخر أفضل من حيث التقدم والتنمية االجتماعية.  -

 ختلفة التي تواجهتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية من خالل إشباع وحل المشكالت الم -

وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين وتوفير الخدمات االجتماعية  ،المجتمع ومنها القضاء على البطالة

 .الالزمة وتطويرها وتحسينها

االجتماعية العمل على مواجهة المشكالت االجتماعية األساسية في المجتمع والتي تؤثر بدرجة أو بأخرى على التنمية  -

 ...الخ.تمع مثل الجريمة واالنحراف و البطالةلمجواالقتصادية في ا

لعلماء االجتماع على أنه: "عملية تقوم على المنهج العلمي لتوجيه استثمار  وعلى هذا األساس يمكن تعريف التخطيط وفقاً   

لقرارات الرشيدة يشارك في اتخاذها الخبراء ا عن طريق مجموعة من ،طاقات وموارد المجتمع المادية والبشرية والمستقبلية

للوصول إلى وضع اجتماعي أفضل ومرغوب فيه، وعلى كافة المستويات خالل فترة زمنية  ،وأفراد الشعب وقادته السياسيون

 .82) ص،2004مهدلي محمود المليحي ومحمد الهادي عبد)محددة، وذلك في ظل إيديولوجية. وثقافة المجتمع"
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 :تعريف التخطيط البيئي :الثانيالفرع 

  :البيئي التخطيط مفهومـ  / 1

بشأن الطبيعة  ،م 1972لسنة   بحيث كرسه اعالن ستوكهولم  ،يعد التخطيط البيئي من أهم الوسائل الوقائية لحماية البيئة    

على البيئة في الوقت الحاضر دون االغفال حق األجيال المقبلة  يتعين الحفاظحيث أصر على أن  ،البيئية في المبدأ الثاني منه

ص  ،2012/2011،يوسفي ،نورالدين)التخطيط بواسطة  وماء وتربة وحيوانات ونبات وكل ذلكفي الموارد الطبيعية من هواء 

(93. 

خاللها يمكن استغالل الموارد " أسلوب علمي منظم يستهدف أفضل الوسائل التي من :يمكن تعريف التخطيط البيئي بأنه   

الطبيعية للبيئة  وكذلك القدرات البشرية  في تكامل و تناسق  شاملين وفق جدول زمني معين ومحدد مسبقاً من خالل مجموعة 

من المشاريع المقترحة "وهو بذلك مفهوم و منهج جديد في مجاالت التخطيط المختلفة  حيث يلعب البعد البيئي دوراً أساسياً في 

و عدم االعتماد عليه، يشكل انتهاك صارخ لقواعد حماية البيئة ــ و يعتمد التخطيط البيئي على عدة مستويات  تقويم المشاريع ــ

 محمد عبد القادر الفقي،)في تحقيق التوازن البيئي على المستوى القريب و المتوسط و البعيد ذلك لتحقيق أهداف آنية و مستقبلية

 .13)، ص2015

البيئي  فالتخطيط ،والمنهج المفهوم في عنه يختلف أنه إال الشامل، التخطيط من عمليات أساسي بر التخطيط البيئي جزءكما يعت 

 دون الطبيعية للموارد األمثل االستغالل في األساسي هدفه ويتمثل المقترحة، للمشروعات البيئي والبعد التأثيرات علي يركز

  (260، ص2010 مريخي  ياسين،( اإلضرار بالبيئية

 :التالية للعوامل نتيجة البيئي التخطيط مفهوم ظهر وقد 

 .ومواردها البيئة على الحفاظ تضمن التي البيئية والقوانين التشريعات غياب -

 .البيئة عناصر وقيمة بأهمية الوعي عدم -

 .واستنزافها البيئية للموارد السيء االستغالل -

 .البيئة على السيء وتأثيره حساب، ودون بسرعة والتكنولوجي والصناعي االقتصادي التوسع -

 مدي مراعاة دون المتقدمة الدول في العالمي بالتطور اللحاق بحجة المحدودة مواردها باستنزاف الدول بعض قيام -

 ،، فاطمة)دعموش الموارد هذه من االستفادة في القادمة األجيال حقوق ضياع بجانب عدمه، من الموارد هذه تجدد

2010). 

تتعدي ( أن التخطيط البيئي هو التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحموالت البيئية، بحيث ال 2016فيما يري المبروك)   

إلى التنمية الحد البيئي الحرج، وهو الحد الذي يجب أن تتوقف عنده وال تتعداه حتى ال تحدث نتائج عكسية قد تؤدي  مشروعات

 .(24 ،1-10ص ،2016 ،ة. )المبروككل عوائد مشروعات وخطط التنمي ضياع
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واستغاللها أنه أسلوب علمي لحصر الموارد الطبيعية  على( التخطيط البيئي 2015)( والقريشي2014)ّعرف القريشيبينما    

 االعتبارات التالي: علىمنظم من خالل تنظيم العالقة بين اإلنسان والبيئية، وذلك باالعتماد  بشكل

   المدي الزمني الكافي لتجدد موارد البيئة.البعد الزمني: مراعاة 

   آخر وال تعترف بالحدود القائمة. إلىالبعد الجغرافي: مراعاة مشكالت البيئة التي تنتقل من مكان 

   الصحة والسكان. علىالصحة والسكان: تتبع اآلثار السلبية للتنمية 

ل مجموعة متنوعة من األنشطة والتحليالت مثل اتخاذ قرار والتخطيط البيئي أيضا هو التخطيط الذي يحافظ علي البيئة من خال 

  ،Radicevik, 2012) ،2017التنمية بهدف منع االستخدام الضار للموارد الطبيعية والحفاظ عليها )الرميدي والزق،

(Najdeska and . 

 الذي ينتج من خالل عملياته خططاً  وتتفق الباحثة مع تعريف التخطيط البيئي الذي يشير إلى أن التخطيط البيئي هو التخطيط   

وإنما  ،حماية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية إلىمدمجة بالبعد البيئي، أي ال ينتج فقط الخطط البيئية التي تهدف مباشرة 

مشروعات  ينتج أيضا األنواع األخرى من الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين االعتبار. ومن ثم فإن التخطيط البيئي قد يشمل

مثل مشروع إعادة تطهير نهر ملوث، مشروع حماية حيوانات معرضة لالنقراض، مشروع إنشاء ذات طبيعة بيئية خالصة)

مثل مشروعات السياحة  البيئية، مشروع إعادة تدوير المخلفات(، ات تنموية بيئية)ا قد يشمل مشروعمحطة رصد بيئي(، كم

وقد تشمل أيضا مشروعات تنموية خالصة مثل )مشروع إنشاء مصنع لإلسمنت(، إال أن مثل هذا المشروع يدخل في إطار 

ي يخفض  آثاره علي البيئة إلي درجة الصفر التخطيط البيئي عندما يتم دراسة تقييم األثر البيئي له، وإعادة تصميمه بالشكل الذ

     أو إلي اقل ما يمكن من الدرجات المسموحة. 

  :عوامل و أركان التخطيط البيئي/ 2   

 هي:من أبرز العوامل التي ساهمت في ظهور التخطيط البيئي 

 .وعناصرهاالحماية الالزمة للبيئة  قانونية تضمنغياب ترسانة  -

 البيئة.غياب الوعي بأهمية  -

 البيئية.للرقابة  والغياب التاماستنزاف الموارد البيئية  -

 أخذ البعد البيئي بعين االعتبار. والصناعية والتكنولوجي دونالتركيز على التطوير االقتصادي  -

 اآلثار البيئية والتنبؤ بخصوصفي التركيز على البعد البيئي  يتمثل أساساً التخطيط البيئي   

 ( 260ص ،م 2018 ،فاطمة ،بسام  و طلحي ،)الرميدي التي هي بصدد االنجازالمتوقعة للمشاريع 
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 ـــ أركان التخطيط البيئي 

 .وضع األهداف البيئية المطلوب تحقيقها 

 .توصيف األوضاع البيئية الحالية والمستهدفة 

  المتوقعة للمشروع.وضع الخريطة البيئية التي توضح استخدامات األراضي الحالية والمستقبلية، واآلثار 

 .تقييم االستراتيجيات المختلفة من وجهات نظر اقتصادية وفنية وبيئية 

 .(2008 ،، عبد المنعم)الفقي ت التحكم والمراقبة والترويج لهاعرض الحلول المقترحة، وآليا

    دور التخطيط البيئي في حماية البيئة  :المطلب الثاني

يلعب دور أساسي في رسم الخطوط العريضة للسياسات العامة  ،اآلليات الوقائية لحماية البيئةهم أمن يعتبر التخطيط البيئي  

للدول و المنظمات العالمية التي تهدف لوضع استراتيجيات ذات صلة بالبيئة محاولة منها لتغطية مساعيها نحو التطور و تحقيق 

 ...الخ.وادوات التخطيط البيئي التخطيط البيئي وأهدافه وأهميته مبادئي :بحيث يتبين ذلك من خالل ،التنمية في حيز بيئي نطيف

 / مبادئي التخطيط البيئي  1

يقوم التخطيط البيئي على مجموعة مبادئ تشكل ركائز يستند إليها التخطيط البيئي في تحقيق أهدافه في حماية البيئة ووقايتها    

 : وهذه المبادئ هي التنمية،، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي في عملية المحدقة بهامن مختلف األخطار 

 مبدأ الوقاية خير من العالج: (أ)

يعتمد التخطيط البيئي في التعامل مع القضايا البيئية على مبد الوقاية خير من العالج، على اعتبار أن تطبيق المبدأ هو أقل    

شكالت بعد حدوثها، ذلك أن أسلوب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالح الضرر البيئي حين كلفة وأكثر فعالية من معالجة الم

ظهوره، أسلوب مكلف وصعب، وأحيانا يكون عديم الجدوى، بعكس معالجة جذور المشكلة والعمل على منعها وتالفيها مبكرا 

اإلعالنات والمواثيق الدولية ومنها إعالن ريو في قبل حدوثها، وهو أسلوب التخطيط البيئي، وهو المبدأ الذي كرسته العديد من 

على نطاق واسع، بالنهج الوقائي، حسب قدراتها  ،والذي نص على أنه: "من أجل. حماية البيئة، تأخذ الدول 51إطار المبدأ 

عبد ، ندى السيد حسن أحمد وعادل )و ، ( http://www.ausde.org :الموقع الكتروني ،2015،)علي عبد الرحمن علي

 .(32 ،31ص ،2008 ،الرشيد عبد الرزاق

 مبدأ التكامل والشمول:)ب( 

العالقات البيئية كلها متداخلة بحيث يؤثر بعضها في البعض، حيث أن أي خلل في أي عنصر من عناصر المجموعة يؤثر في    

باقي العناصر، كما أن أي عمل يتم في المجتمع يمت بصلة إلى كل القطاعات بدرجات متفاوتة فإن التخطيط البيئي يقوم 

هذا المنطلق يجب أن تكون الخطة  الخطط منية للبيئة وكذلك عند إعداده لمختلف باالعتماد على هذه النظرة الشمولية والتكامل

 البيئية شاملة يدخل ضمنها كل العناصر المكونة للمحيط وللبيئة، 
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وذلك حتى ال تكون الخطة جزئية وبالتالي تصبح قليلة الجدوى، ومثل ذلك أن تتضمن هذه الخطة مكافحة التلوث على مستوى 

ملية ل عنه في الوسط المائي أو فوق سطح األرض، كما يجب أن تكون عمليات التخطيط البيئي متكاملة مع عالهواء وتتغاف

 .التنمية الشاملة ومكملة لها

 مبدأ العودة إلى الطبيعة: )ج(

تي عادة ال ينتج مع التطور التكنولوجي ازداد االعتماد على الحلول الصناعية بينما يتم تجاهل الحلول والمزايا الطبيعية، وال   

عنها آثار جانبية إلى جانب أنها قليلة التكلفة، ولذلك فإن المخطط البيئي عندما يخطط لحل أية مشكلة بيئية فإنه يحرص أن يبدأ 

أوال بالبحث عن الحلول، التي يمكن أن تقدمها الطبيعة قبل اللجوء إلى أي حل آخر، فمثال عند معالجة مشكلة اآلفات الحشرية 

تية، نجد أن اعتماد أسلوب المكافحة البيولوجية إلى جانب أنه فعال أنه قليل التكاليف وال يترك آثارا ضارة على البيئة والنبا

باإلضافة إلى ارتفاع تكلفتها آثار بيئية  ،على النقيض من المبيدات المصنعة التي لها آثار بيئية خطيرة عند استخدامها ،والصحة

 .ضافة إلى ارتفاع تكلفتهاباإل ،خطيرة عند استخدامها

 مبدأ االعتماد على الذات: )د(

ال شك أن لكل مجتمع ظروفه ومشاكله البيئية الخاصة به، ويمتلك موارد بيئية محدودة، ولذلك نجد أن التخطيط البيئي    

المتوافقة مع البيئة المحلية، الرتباطه بالبيئة يتوقف نجاحه على مدى قدرته على ربط المجتمع ببيئته وجعله يبحث عن الحلول 

ما قد تكون المعارف إذ أن الكثير من الحلول الجاهزة المستوردة من الخارج ال تفلح ألنها ال تتوافق مع البيئة المحلية، بين

المجتمع المحلي كافية لحل العديد من المشكالت، ومن ثم يجب إعداد الخطط البيئة وفقا للخصوصيات المحلية،  الموروثة عن

باستخدام المعارف والخبرات المحلية بقدر اإلمكان وهذا ال يعني عدم االستفادة من خبرات اآلخرين، ولكن دون أن تكون أسيرة 

المحلي وخاصة في الدول النامية، حيث التخطيط في مراحله األولى،  لضرورة واحتياجات المجتمع لها وإنما يستفيد منها وفقاً 

حيث اإلمكانات، يجب أن ال يكون همه الوصول إلى توازنات مالية لموارد محدودة بل خلق وفي أوضاع تنموية متردية من 

الظروف التي تدفع المحليات واألفراد إلى اإلبداع إلشباع حاجاتهم، وفي ذلك يكون هم التخطيط هو تبني السياسات التي تدفع 

تجاه البيئة عبر آالف السنين أي أن التخطيط البيئي يدفع نحو  المجتمع المحلي إلى اللجوء إلى أنماط تقنية موروثة أثبتت سالمتها

اتجاهين، اتجاه العودة إلى الماضي من خالل االستفادة من الموروثات البيئية السليمة واتجاه التقدم نحو المستقبل، وذلك من 

 .خالل االبتكار والبحث العلمي في إيجاد الحلول المتوافقة مع المجتمع المحلي

  :التخطيط البيئي و فوائد أهمية /2

 النحو التالي:  على، والتي يمكن توضيحها واالجتماعية والصحيةالتخطيط البيئي له عدد كبير من الفوائد االقتصادية 

 :الفوائد االجتماعية: من الفوائد االجتماعية لتطبيق التخطيط البيئي ما يلي 

حقوق األجيال القادمة في استخدام الموارد  علىيعمل التخطيط البيئي على تحقيق التنمية المستدامة بما يساهم في الحفاظ  -

 .الموارد وصيانتهاالطبيعية، بجانب استفادة األجيال الحالية باستخدام تلك 
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التوازن بين نمو السكان واستخدام  انية وتحقيقالسك ومشكالت الزيادةحل مشكالت البطالة  والمساهمة فيالفقر،  علىالقضاء  -

 الموارد المتاحة.

الكثير من المشكالت االجتماعية مثل  علىالقضاء  إلىالمناطق العشوائية مما يؤدي  علىيسعى التخطيط البيئي إلى القضاء  -

 الجريمة.

 :الفوائد االقتصادية 

مساهمته بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق وفورات  يساهم التخطيط البيئي في تحقيق نمو اقتصادي كبير، بجانب

 اقتصادية. ومن أمثلة ذلك:

 وقف استنزاف الموارد الطبيعية، وترشيد استخدامها بشكل يحقق منافع اقتصادية كبيرة. -

وإعادة تدويرها  اتواستغالل المخلف، وترشيد استخدامها والصديقة للبيئةيهتم التخطيط البيئي باستخدام مصادر الطاقة البديلة  -

 بشكل يحقق منافع اقتصادية.

    .يعمل التخطيط البيئي على تحقيق أهداف الخطط التنموية للمجتمع التي تحقق التنمية المستدامة -

 :الفوائد الصحية 

صحة المواطنين، حيث يساهم التخطيط البيئي  علىيساهم التخطيط البيئي في خلق بيئة صحية ونظيفة، مما ينعكس إيجابياً    

 فيما يلي: 

نسب التلوث  ويقلل منيساهم في تنقية الهواء وتقليل نسب التلوث من خالل زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.  -

 . وحركة المرورمن شبكات الطرق  والضوضاء الناتجة

 السكنية.عن المناطق  إ قامة المناطق الصناعية بعيداً  -

 التخلص اآلمن من المخلفات، ومنع نقل األمراض والتدهور الصحي. -

 استخدام الصناعات الصديقة للبيئة واإلنتاج النظيف. -

 التخطيط البيئي يحقق الفوائد البيئية التالية: 

الحفاظ على  المساهمة فييساهم التخطيط البيئي في حل والتخفيف من وطأة مختلف القضايا البيئية، من خالل للمشروعات   -

التنوع البيولوجي، ومن خالل تقويمه للمشروعات الصناعية بحيث يقلل من انبعاثات الملوثات الهوائية إلى أدنى حد يساعد على 

 التخفيف من حدت قضايا االحتباس الحراري وتغير المناخ.
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البرية والبحرية  وحماية الحياةالتوازن األيكولوجي  علىوالحفاظ يساهم التخطيط البيئي في حماية البيئة من التلوث والتدهور  -

 المحميات الطبيعية. والحفاظ على

 إيجاد الحلول للمشاكل البيئية الحالية وضع آلية للتعامل مع المشكالت البيئية المستقبلية. -

 تقليل االنبعاثات الضارة للمشروعات القائمة. -

 وتنظيم عملية الري للحفاظ علي جودة التربة.تقليل استخدام المبيدات الزراعية،  -

 يشكل التخطيط البيئي كذلك أحد أهم اآلليات القانونية التي يتم من خاللها تكريس مبادئ حماية   

 البيئة السيما تلك التي يطغى عليها الطبع الوقائي مثل: مبدأ الوقاية، مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ

 .لبيئي، مبدأ اإلعالماإلدماج، مبدأ تقييم األثر ا

فالتخطيط البيئي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خالل تخطيط استخدام األرض الذي يعد من أهم 

 .المداخل قاطبة لتطبيق وتحقيق التنمية المستدامة

 أدوات التخطيط البيئي /3 

    EIA :Environmental Impact Assessment)) البيئيتقييم األثر  أ(

الواليات المتحدة األمريكية، وأخذ التقييم الطابع الرسمي في عام  م في1960( في عام EIAبدأ استخدام تقييم األثر البيئي )   

األداة الرئيسية تعد هذه األداة هي حيث  ( في ازدياد حول العالم.EIAاألثر البيئي ) واستخدام تقييم م. ُمنُذ ذلك الحين1969

 (.2018رميدي، ا لفاعلية نتائجها بشكل كبير )الللتخطيط البيئي، نظر

دراسة وتحليل المشروعات المقترحة التي تؤثر  Environmental Impact Assessment األثر البيئييقصد بتقييم و   

 ،البيئة الطبيعية إيجابية( لمشروع مقترح على هو عملية تقييم اآلثار المحتملة )سلبية كانت أمو إقامتها على سالمة البيئة، 

 , Lenzen , M ,.Murray.) الهدف من هذه العملية هو إعطاء متخذي القرار وسيلة إلقرار االستمرار في المشروع أو إيقافه

S, Korte  , B  Dey. C. 2003.( )Shepherd.A. Ortolano .L., 1996 , 321-325)   وذلك بهدف تحديد اآلثار

أي تحديد اآلثار البيئية االقتصادية و االجتماعية لتلك  ،السالبة و اآلثار الموجبة  للمشروع الجديد أو المزمع انشاؤه

والتحقيق منها و وضع الخيارات لمساعدة متخذي القرار على تبني الخيار األمثل الذي يضمن تحقيق التنمية  ،المشروعات

  :تقييم األثر البيئي فيما يلي وتتحدد أهداف. .االستدامة للمشاريع وكذلك الموارد الطبيعية وتفادي األخطار البيئية من اجل تحقيق 

 .الحد من التلوث البيئي الناتج هن المشروعات الجديدة -5

 .والتنميةتحقيق التوازن ما بين البيئة  -2

 .والدخل القوميزيادة الناتج  -3
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 .والرعاية الصحية العالج الطبيتخفيض تكلفة  -4

 .الموارد البشرية رفع كفاءة -1

 ...(.الطيور ،الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي )النبات / الحيوانات -6

 .والدوليةحث الشكات على االلتزام بمعايير البيئة المحلية  -7

 .تحسين بيئة العمل -8

  .والطاقةالخامات المواد و االهدار فيتخفيض كميات  -2

 .تشجيع المصانع على إعادة تدوير المخلفات الصلبة -51

  .زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع -55

 الغرض من تقييم األثر البيئي هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما   

استدامتها ناحية البيئية وضمان ضمان سالمة المشروعات من ال :بطة بصحة اإلنسان وذلك من خاللفي ذلك الجوانب المرت

  .(2008 ممدوح سالمه مرسى أحمد)

  (EMS ): (Environmental Management system) :البيئية نظام اإلدارةب(    

هو مجموعة من القواعد الداخلية التي يتم تحديدها في مؤسسة أو منظمة ومجموعة السياسات   EMSنظام اإلدارة البيئية    

التفاعالت البيئية ألعمالها، من أجل منع اآلثار البيئية السيئة، والعمليات واإلجراءات التي ستقوم بها المؤسسة لتقييم وصيانة 

 (. HammerMark،19/01/2022)البيئية توحيد كيفية تصميم نظام اإلدارة   ISOكما تساعد المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

لمراقبة أعمالها وتقليل آثارها البيئية، و اإلدارة البيئية هي نظام يتضمن عمليات وممارسات تقوم بها المؤسسات والمنظمات    

لضمان الحالة الصحية لكوكب األرض لألجيال القادمة، وهو أمر مهم جًدا للمؤسسات ألن المستهلكين يبحثون دائًما عن 

 .( Bhasin , 05/07/2020.Hitesh ( ),17/01/2022 rmagreen Doug) منتجات وخدمات صديقة للبيئة ومراعية للبيئة

إن وجود إدارة بيئية فاعلة تمتلك قدرات مؤسسية ولديها خبرات في العمل البيئي ومعززة بكوادر مؤهلة فنيا وبيئيا، ال يعد  

رة ي أهدافه، فنجاح أية خطة بيئية مرهون بمدى قدجوهريا حتى يحقق التخطيط البيئ يعد شرطاعامال لنجاح هذه العملية فقط بل 

 .(  2005مايو - 7.  10الرزاق،عادل عبد الرشيد عبد )وتعديلها بتها على تنفيذها. ومراقاإلدارة 

ا من خالل اقتراح القوانين والتشريعات تهوتقع مسؤولية التخطيط البيئي في أغلب الدول على السلطة التنفيذية بجميع مستويا    

المتضمنة تخطيطا بيئيا ألجل حماية البيئة وعناصرها، وكذلك على مستوى تنظيم هياكل األجهزة والمؤسسات المركزية 

اية والمحلية واختصاصاتها وأوجه التنسيق فيما بينها ألجل الحماية األمثل للبيئة وتجنب. التناقض بين الهيئات القائمة على حم

 (355ص 2012 ،زنكه الدين نجم إسماعيل)البيئة 
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كما تحقق  ،مستقبالً للمشاريع على المدى الطويل والنمو المستهدفتساهم االدارة البيئية في تحقيق التوازن بين النمو الحاضر ــ 

 فيمااإلدارة البيئية  ويتمثل نظام  ي.البيئورفع الوعي  وتخفيض النفقاتاإلدارة البيئية الكثير من الفوائد مثل تحسين األداء البيئي 

   :يلي

o نظامPDCA  في نظام اإلدارة البيئية يضمن نموذجPDCA   ،تحديد المشكالت البيئية في المؤسسة والتحكم بها

  :وحلها، ومراجعتها بشكل دوري، ويتضمن هذا النظام العناصر والخطوات التالية

 لقة لمنع التلوث، وتحسين األداء.البيئية المتع األهدافووضع المراجعة البيئية:  :التخطيط ويشمل 

  اإلدارة: وضع برنامج لتحقيق األهداف ضمن مدة زمنية معينة. التنفيذ والتشغيل ويشمل توفير الموارد لتسهيل اإلدارة البيئية

 الفعالة.

  .تدريب الموظفين للتأكد من فهمهم لنظام اإلدارة البيئية 

  :المتعلقة لضمان تنفيذ اإلدارة البيئية.  ووضع اإلجراءاتية والتوعالتحكم التشغيلي 

  .االستجابة للطوارئ: وضع اإلجراءات الوقائية للوقاية من الحاالت الطارئة التي قد تحدث 

  :الفحص والتدقيق ويشمل المراقبة والقياس: وضع إجراءات لمراقبة االمتثال لنظام اإلدارة البيئي. اإلجراءات التصحيحية

 ت عدم التطابق مع النظام البيئي.اإلجراءات المتعلقة مع حاالوضع 

  .نظام اإلدارة البيئية بشكل دوري، والتأكد من أنها  التدقيق تقييمالسجالت: االحتفاظ بسجالت األداء لنظام اإلدارة البيئي

تتوافق مع الغايات واألهداف المتعلقة بالنظام. المراجعة والتصرف ويشمل ما يلي: المراجعة: تقييم نظام اإلدارة البيئي ومدى 

 ,"Retrieved snetter"Different types of EMS ,)وتسجيلها فعاليته. التوصية: الموافقة على اقتراحات التحسين 

19/01/2022. Edited.)). 

 Geographical Information System (GIS) :الجغرافية المعلومات نظم ج(     

عبارة عن برمجيات وتقنيات تسهل المهام كإدخال و تخزين و تحليل البيانات و عرضها بصورة مبسطة سهلة تساعد على    

من أهم اآلليات التي يمكن االستفادة  ،اتخاذ القرار و تسهل عملية التخطيط البيئي  في جمع البيانات و الخرائط في نظام واحد

ي، وخاصة انه يمكن استخدامه في تأهيل كل مكونات نظام التخطيط البيئي، يتميز منها في تأهيل نظام التخطيط البيئ

حيث ستحتاجه المدخالت كأداة في الحصول على  ،ة الفائقة في التحليل المكاني واإلحصائيرالقد وبالمميزات التقنية 

ى تنفيذ إجراءات إليه كأداة تساعد عل المعلومات وتخزينها، وستحتاجه العمليات كأداة تحليلية، وفي المخرجات سيتم الحاجة

 الخطط البيئية. 

  :المقومات األساسية للتخطيط البيئي/ 4  

 :تتمثل هذه المقومات فيما يلي .هناك مجموعة من المقومات الواجب توافرها لنجاح التخطيط البيئي     

  :المعلومات البيئية ـ وفرةــ 1
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يعد توافر المعلومات في أي مجال أساس النجاح، وبالمثل تعد المعلومات البيئية أساس نجاح التخطيط البيئي، فهي تمثل     

أساس عملية التخطيط البيئي، وتوفر كافة التفاصيل حول المشروعات المقترحة. يجب أن تتسم هذه المعلومات بالدقة والشمول 

وتوفر هذه المعلومات القدرات البيئية للمنطقة أو الموقع المراد تخطيطه، كما  .وقت المناسبوالتفصيل، وأن يتم توفيرها في ال

يجب توافر معلومات دقيقة عن حجم السكان واألنشطة في تلك المناطق، حتى يمكن معرفة مدى تحمل هذه المنطقة للضغوط 

ويعد توافر المعلومات حول حجم السكان،  (تنفيذهااألنشطة السكانية أو المشروعات المقترح )خالل  عليها بيئيا سواء من

والموارد الطبيعية المتاحة ذا أهمية كبيرة، حيث يتم االعتماد عليها في اتخاذ إجراءات تضمن استدامة هذه الموارد، وسد 

  .االحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان دون إحداث أي إضرار بالبيئة

   :وجود إدارة بيئية فعالة -2

تساهم اإلدارة البيئية في نجاح تنفيذ أية إجراءات أو خطط تستهدف حماية البيئة، خاصة وإن كانت هذه اإلدارة فع الة، وتمتلك 

القدرات والخبرات والمعارف في العمل البيئي. ويجب أن تكون اإلدارة البيئية قادرة على تنفيذ ومتابعة ومراقبة الخطط 

)الموقع و(  2018الرميدي، و)( 13 ،2015 الفقي، ،محمد عبد القادرعديلها إذا تطلب األمر( ))لت البيئية، واتخاذ اإلجراءات

 .(‹  https://arabeducationsite.com مقومات التخطيط البيئي   :اإللكتروني

   :المخطط البيئي3- 

يقصد بالمخطط البيئي بالشخص الذي تتوافر لديه الخبرة والمعرفة الكافية في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، ويعتمد على  

  :التاليةخبرته ومعرفته عند قيامه بالتخطيط للمشروعات المختلفة ويتميز المخطط البيئي بالسمات والخصائص 

   .ينظر للموارد الطبيعية بأنها محدودة وقد تنتهي إذا تم استنزافها أو استخدامها بطريقة سيئة -1

 .على كل ما هو جديد في المجال البيئي للتعرف لديه خلفية وخبرة ومعرفة علمية واسعة حيث يسعى دائماً  2- 

 النفايات والملوثات.الوعي البيئي العالي، وسعيه المستمر للحفاظ على البيئة، والحد من  -3

 يحرص على عدم استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة تنفيذ المشروعات.  -4

 يهتم بتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وعدم حرمانهم من حقوقهم. -5

 التنبؤ بالمشكالت البيئية المستقبلية، ولديه القدرة على وضع حلول لها. -6 

 الرقابة البيئية: -4

تمثل الرقابة والمتابعة المستمرة إحدى دعائم وسيل إنجاح عملية التخطيط البيئي، حيث تساهم في التأكد من تطبيق كافة  

 اإلجراءات وااللتزامات البيئية الموجودة في الخطة وعدم تجاهلها، 

https://arabeducationsite.com/
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ثم هناك إمكانية التخاذ إجراءات كما تساهم الرقابة البيئية في التعرف على االنحرافات والتجاوزات في تنفيذ الخطة، ومن 

  تصحيحية تعيد الوضع إلى مساره الطبيعي وبما يحقق األهداف المبتغاة في النهاية.

 ــ  مرونة عملية التخطيط البيئي وقابليته للمراجعة: 5

إذ البد أن تكون الخطط التي يتم إعدادها لحماية البيئة مرنة وخاضعة لمراجعة دورية في ضوء الخبرة والتقدم، ذلك "ألن   

التخطيط يقوم على جمع الحقائق والمعلومات لمواجهة المستقبل. ومن الصعب توفر هذه المعلومات والحقائق بصورة دائمة، 

لذلك يتعين  ،(236، ص 2002)طارق ا لمجذوب،  عتبارات التي تؤثر على موقف معينكما أنه من الصعب اإللمام بجميع اال

على المخططين البيئيين النظر إلى ما يتم تخطيطه على أنه على أنه عمليات مرنة قابلة لتعديل كلما توافرت معلومات وحقائق 

 جديدة ودونما إحداث تغيرات جوهرية في الخطة.

 ـ التوعية البيئية:6

أن يكوز هناك وعي لدى أفراد المجتمع المحلي لضمان عملية التخطيط البيئي، فانخفاض الوعي قد يتسبب في فشل يجب   

عملية التخطيط البيئي بشكل كبير. على سبيل المثال قد يكون هنالك مشروعات تم التخطيط لها لتحقيق أهداف بيئية للمحافظة 

يت الكثبان الرملية، وهذا المشروع ال يحقق عائداَ اقتصادياً على المدى على الموارد الطبيعية وتنميتها مثل مشروع تثب

القريب، وبالتالي قد يكون هناك معارضة لمثل هذه المشروعات من المجتمع المحلي، حيث أن هذه المشروعات تتكلف مبالغ 

 .كبيرة، وال تحقق أرباح اقتصادية مباشرة

 :المجتمعية المشاركة الشعبيةـ 7

يقترن نجاح التخطيط البيئي بمشاركة المجتمع المحلي في إعداد وتطبيق هذه الخطة، بإشراك المواطنين المحليين في عملية  

وإمكانياتها، ومن ثم يمثلون مدراً هاماً للمعلومات والبيانات التي  بمجتمعاتهم ومشاكلهاالتخطيط البيئي، ألنهم األكثر وعياً 

 . كما أ ن مشاركة المواطنين في عملية التخطيط البيئي تجعلهم أكثر قبوال ودعماً لهذه المشروعاتعملية التخطيطتحتاج إليها 

 (Abu Eltayef , 2014). 

خطيط، ، مثل المركزية التالتخطيط البيئيباإلضافة إلى كل ذلك توجد بعض المقومات التي البد منها لضمان نجاح عملية 

 مقومات التخطيط البيئي   :)الموقع اإللكترونيو (2017وصيد، محرز) وتوافر رأس المال بشكل كبير

 https://arabeducationsite.com ›). 

 :البيئة في المملكة العربية السعودية وسياسة حمايةالتخطيط البيئي  :المطلب الثالث  

نتيجة  ،االهتمام الكبير الذي تشهده الساحة العالمية في مجال حماية البيئة نظير المشاكل التي أصبحت تتفاقم يوماً بعد اآلخر  

لغياب الرؤية المستقبلية في استغالل الموارد الطبيعية األساسية من ماء و هواء و تربة و هو ما جعل الجهات المسؤولة تعمل 

بأسلوب  و البعيد{ ،و المتوسط ،}القريب جاهدة إليجاد حلول فعالة وحديثة من أجل تحقيق تنمية هادفة غي جميع المستويات

  ،مدروس و منخفض التكاليف

https://arabeducationsite.com/
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ي شتى ل لتطبيقه للخروج بنتائج ملموسة فالتخطيط البيئي هو من اهم اآلليات الوقائية لحماية البيئة فهو من أبرز السب وبما أن

وهذا  ،في سياستها لحماية البيئة السعودية عملت على تبني التخطيط البيئي في مختلف مشاريعها والمملكة العربية ،المجاالت

  :لمبحثما يتم تناوله في هذا ا

 :السياسة البيئية/  1

من  ٪ 61عالوة على ذلك، تُمثل   جغرافياً. الشرق األوسط التي تغطيها الصحراء أكبر بلد في العربية السعوديةالمملكة   تعد  

ليس لدى السعودية تاريخ طويل في   من ناتجه المحلي اإلجمالي. ٪ 42و مجلس التعاون الخليجي إجمالي سكان دول

 ع ازدياد عدد السكان ونمو النشاط الصناعي، فإن القضايا البيئية أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً للبالد. إال أنه محماية البيئة مجال

، أوجدت السعودية للوقود األحفوري بسبب االستخدام المكثف .يمكن ربط عدم وجود سياسة بيئية نتيجة االعتماد الكبير على

لمياه والهواء. وقد تسببت وارتفاع مستويات المعيشة يسهمان في تلوث األرض وا التحضر عدداً من القضايا البيئية. كما أن

النفط في السعودية . وفوق كل ذلك، تدعم صناعة والتصحر إزالة الغابات للموارد الطبيعية في واالستهالك المفرط الزراعة

لبيئية مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية بما في . تسبب هذه القضايا اثاني أكسيد الكربون استخدام الطاقة وتضخيم انبعاثات

. كما يجرى تطوير سياسات وبرامج الطاقة المتجددة تجري بعض اإلجراءات البيئية مثل إنشاء صناعة. والسرطان الربو ذلك

 ‹https://www.my.gov.sa ›snpالمنصة الوطنية   -حماية البيئة في المملكة العربية السعودية ) االستدامة البيئية لضمان

  حماية البيئة (  

بسبب   سعودية لحماية البيئة التي تتعامل مع جميع السياسات البيئية.ال، هي المؤسسة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة إن

حيث تُقيم علمياً   النفطي. الطبيعي، تسعى السعودية لعمل خطة الستعادة الساحل من التلوثاالفتقار في إحياء ساحل الخليج 

جامعة الملك عبد هللا للعلوم  دة بناء البيئة الساحلية. ومؤخراً أنشأت الحكومةُسمية الشريط الساحلي على أمل إعا

تلك المنظمة على نموذج مدينة  للبيئة تعمل(، إحدى المؤسسات المكرسة الستخدام الطاقة الفعالة والمؤالفة KAUST) والتقنية

  تستخدم فقط الطاقات النووية والمتجددة.

(، قطاعاً حكومياً تأسس لحماية الحيوانات المهددة NCWCD) الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تمثل

والحفاظ على الموارد الطبيعية. بحيث تحد  لحماية الحياة البرية تعمل الحكومة السعودية على إنشاء مناطق معينةو باالنقراض

المحميات من الصيد والتطور البشري من أجل الحفاظ على األنواع النباتية والحيوانية الفريدة. ويتمثل هدف الهيئة الوطنية 

مرة والحفاظ على التنوع البيولوجي مع زيادة البحوث العامة في مجال التعليم للحياة الفطرية في استعادة المناطق المد

. عروق بني معارض وأنجاد والربع الخالي حرة الرحا وتحديداً، تسعى الهيئة إلى الحفاظ على حقل الحمم البركانية في البيئي.

إلنشاء برنامج التعلم  الواليات المتحدة وعلى أمل زيادة الوعي البيئي لدى أطفال المدارس، عقدت الحكومة شراكة مع

الذي يهدف إلى زيادة الوعي البيئي على الصعيد الدولي من خالل التعليم  جلوب(. والمالحظة العالمية لمنفعة البيئة )برنامج

وحلولها في كل موضوع. حيث يدرب برنامج جلوب المعلمين ويزودهم بالمواد والتكنولوجيا. تنفذ الدورات قضايا بيئية 

 التعليمية في كل من السعودية والواليات المتحدة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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الزراعة العضوية،  من أجل تعزيز العولمة. كما يتعرض الطالب لتعقيدات القضايا البيئية الدولية والمشاكل البيئية الناجمة عن 

دوالر لمساعدة العديد من المزارعين نحو التحول إلى الزراعة  435,111مبلغاً قدره  وزارة البيئة والمياه والزراعة خصصت

  .العضوية

اليابان، تناولت المملكة العربية السعودية قضية تغير المناخ من خالل عرض  المنعقدة في 2152 العشرينالمجموعة  في قمة

..( .ةبيئ https://ar.wikipedia.org › wiki ويكيبيديا ))بيئة السعودية  اج وزيادة إنتاج الطاقة المتجددةالجهود السعودية إلنت

 .م (2020 ،وزارة البيئة و المياه و الزراعة للمملكة العربية السعودية ،الموقع اإللكتروني)

 :ام البيئيو النظ/  التخطيط البيئي  2

، 2131تعتبر حماية البيئة لمواجهة التحديات البيئية نظام أساسي اهتمت به المملكة العربية السعودية ضمن خطتها المستقبلية  

وحققت السعودية نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، والحفاظ على مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام 

( منه، التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وكان للدعم الالمحدود 32األساسي للحكم، وفقا للمادة )

  .للجهة المسؤولة عن البيئة بالمملكة

 البيئة؟ حمايةب الخاصة التشريعات ما ــ

الدولية المتعلقة التشريعات الخاصة بالبيئة او "حماية البيئة" هي مجموعة متنوعة من االنظمة، واللوائح، والمعاهدات    

بالقضايا التي تهم البيئة وحماية الموارد الطبيعية، فالنظام العام للبيئة مثالً يرتبط بقضايا مثل التلوث البيئي، والمحافظة على 

 صدرت عدد من التشريعات والقوانين في هذا المجال تمثلت في: ،يعيةالموارد الطب

وجاء الهدف الرابع من ضمن األهداف  (هـ 5422/ 7/  28تاريخ  في 34م/ ) الملكي رقميئة الصادر بالمر سوم النظام العام للب-

الخمسة التي يسعى لتحقيقها هذا النظام، هو جعل التخطيط البيئي جزءا ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجاالت 

 الفقرة الرابعة.-ةالصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وذلك وفقاً للمادة الثاني

 :بالبيئة الخاصة السعودية التشريعات مصادر ــ

  ْزقِ  ِمن َواْشَربُوا ُكلُوا):قال تعالي ;أحكام الشريعة اإلسالمية )القرءان والسنة النبوية ( ُمْفِسِدينَ  األَْرضِ  فِي تَْعثَْوا َوالَ  هللَاِ  رِّ

حديث حسن رواه ابن  )"ضرار وال ضرر ال" أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال -رضي هللا عنه-أبي سعيد الخد ري  عن

 .ماجة

 /هـ27/18/5452( في 21النظام األساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )أ. 

النظام العام للبيئة  ."عنها التلوث ومنع وتطويرها وحمايتها البيئة على المحافظة على الدولة تعمل" :المادة الثانية والثالثون

 .هـ28/7/5422( في 34الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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 التنموية والخطط والبرامج المشروعات مستوى على التخطيط عملية في البيئية الجوانب مراعاة يجب": المادة العاشرة

 ".للتنمية العامة والخطة المختلفة للقطاعات

  هـ 22/15/5431( في 15المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام. 

 ..."مشروعة قائمة مصلحة فيه لصاحبه تكون ال دفع او طلب أي يقبل ال"- :المادة الثالثة

 /هـ 22/15/5431( في 12نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م. 

 محاكمة بعد نظاماً  او شرعاً  محظور بأمر ادانته ثبوت بعد اال شخص، أي على جزائية عقوبة يعتوق يجوز ال" :المادة الثالثة

 ".الشرعي للمقتضى وفقاً  تجرى

 األوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء 

 اللوائح التنفيذية واإلدارية 

 الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية. 

 ومنع البيئة على المحافظة شأنها من التي بالمهام المختصة الجهة تقوم للبيئة العام النظام من الثالثة للمادة تطبيقاً " :الثالثةالمادة 

 "...تدهورها

 المعاهدات واالتفاقات 

 اإلقليمية: 

 /هـ4/2/5425 ( في3النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم )م. 

 مسئولية المقابل في وعليه اإلنسانية الكرامة مع تتفق بيئة في مالئمة حياة يعيش أن في أساس حق فرد لكل األولى:المادة 

 ".المستدامة التنمية مفاهيم إطار في القادمة واألجيال جيله لمصلحة وتحسينها البيئة هذه على المحافظة

 الدولية: 

  هـ55/2/5456( والتاريخ 57لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/اتفاقية األمم المتحدة. 

 خارج وتنفذ تتخذ أن في واالتفاقي، منه العرفي الدولي بالقانون عمال الدول، حق يمس ما الجزء هذا في ليس"- :111المادة 

 األسماك، صيد ذلك في بما به، المرتبطة مصالحها أو ساحلها لحماية الداهم أو الفعلي والضرر تتناسب تدابير اإلقليمي بحرها

 عن يسفر أن معقول حد إلى يتوقع بالتلوث تهديد أو تلوث من الحادث بهذا تتصل أعمال على أو بحري حادث على يترتب مما

 ."كبرى ضارة آثار
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 :البيئة بحماية الخاصة السعودية التشريعات تصنيف ــ

النظام الرئيسي الذي يهتم بالبيئة في المملكة العربية السعودية بينما ال يوجد اتفاق على تصنيف معين  النظام العام للبيئة هو   

هنالك نصوص  .للتشريعات الخاصة بحماية البيئة، التي جوهرها هو مكافحة التلوث ومعالجة آثارها تدعم النظام العام للبيئة

متناثرة في بعض األنظمة، قد تعالج بعض المسائل البيئية، وتفرض العقوبات حال انتهاك عناصر الطبيعة. مثال ذلك، نظام 

واالستراتيجية الوطنية للصحة  ،[هـ52/2/5416( وتاريخ 22الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/] الهيئة السعودية للحياة الفطرية

 .واألنظمة واللوائح واألدلة البلدية [هـ  22/12/5422( وتـاريخ ٢٩٢ار مجلس الـوزراء رقـم )لصادر بقر] ،والبيئة

يضاً مجموعات ذات الصلة من اللوائح التنظيمية، تتأثر بشدة بالمبادئ المرتبطة بحماية البيئية، وتركز على أهنالك  أن كما   

إدارة الموارد الطبيعية محددة، مثل أنظمة ولوائح الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والثروة السمكية. كما ان هنالك مجاالت 

  .ولكنها مع ذلك عناصر هامة في التشريعات، مثل مقاييس حماية البيئة مع أي تصنيف، تناسب تماماً تأخرى، قد ال 

 وبالنسبة لتقييم األثر البيئي ينص النظام في المادة الخامسة: انه على الجهات المرخصة التأكد من إجراء  

البيئة وتكون الجهة  دراسات التقييم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على

التي تحددها  والمقاييس البيئيةالقائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق األسس 

 الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية.

واألشخاص باألهداف التي يسعى لتحقيقها فترتبط بالتخطيط البيئي، لكونها تلزم الجهات العامة  :من النظام المادة الثامنةأما 

 التخطيط البيئي، حيث تنص بأنه مع مراعاة ما تقضي به األنظمة والتعليمات تلزم الجهات العامة واألشخاص بما يأتي:

 وإطالة أمد الموارد غير المتجددة. ،وإنمائهترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها  -5

 االنسجام بين أنماط ومعدالت االستخدام وبين السعة التحميلية للمواد.تحقيق  -2

 الموارد. وإعادة استخداماستعمال تقنيات التدوير  -3

 تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية واإلقليمية. -4

 تطوير تقنيات موارد البناء التقليدية.  -1

 : حيث تنص المادة التاسعة منها على اآلتي:لبيئيةأما خطة مواجهة الكوارث اــ 

/ تخضع الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث تستند على حصر اإلمكانيات المتوفرة على 5

 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

ة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحاالت / تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ األزمة لحماية البيئ2

 الطارئة التي قد تحددها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.
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/ على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع خطط طوارئ لمنع 3

 لوسائل الكفيلة لينفذ تلك الخطط.أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وان تكون لديه ا

باإلضافة إلى القوانين   / تقوم الجهة المختصة مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى مالئمة خطط الطوارئ.4

والتشريعات التي تم ذكرها، أسست المملكة العربية السعودية عددا من المنشآت البيئية واإلدارات التي تهتم بالبيئة، فتتمثل في 

 اآلتي:

البيئية وتأثيراتها على  في ظل التطور واالهتمام الداخلي والدولي بالعناصر :/ إنشاء الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة5

الخطط التنموية، والتفاعالت بين التنمية و صيانة البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع االقتصادي السريع، 

 :الموقع اإللكتروني) 1950 هـ1370شاء المديرية العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة في عام قامت المملكة بإن

https://ae.linkedin.com ( نظام البيئة في المملكة العربية السعودية– LinkedIn                          

›  https://ae.linkedin.com نظام‹ نبض.(..2015   نظام البيئة في المملكة العربية السعودية، Majed Bamarouf ). 

 :البيئية بالتشريعات تتأثر أخرى مجاالت ــ

التشريعات البيئية ايضاً لها تأثير على أنظمة المواصفات والمقاييس كاستخدام المواد الصديقة للبيئة واستعمال األجهزة     

    .[الحادية عشر من النظام العام للبيئة ]المادة للطاقةاإللكترونية الموفرة 

وأيضا لها تأثير فيما يتعلق بأنظمة التمويل في شكل تحفيز األنشطة التي تلتزم بأنظمة ومقاييس حماية البيئة وكفاءة استهالك 

   .ادسة عشرة من النظام العام للبيئة[الس ]المادة الوقود

في شكل شروط العزل ونقل الحرارة من خالل النوافذ ومواد البناء الغير ملوثة. وبعبارة أخرى كما تؤثر على لوائح البناء    

 .فإن التشريعات البيئية في كل مكان حولنا ومساهمة تقريبا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى

 :السعودية البيئية التشريعات بها تهتم مبادئ ــ

 وضعت التشريعات أن ومع. البيئة على تؤثر التي بالقضايا االهتمام بقصد البيئة لحماية اإلدارية التشريعات وضعت وقد   

    ــ: هي البيئة حماية تشريعات عليها ترتكز التي المبادئ اهم فإن األسباب، من متنوعة لمجموعة

 ايضاً  وحدد اإلداري، وأجهزتها الدولة قبل من تصدر التي واللوائح األنظمة إلى أشار للبيئة العام النظام :للبيئة العام النظام ــ

 كما عليها، والمحافظة البيئة بحماية يتعلق فيما اتخاذها االدارية واألجهزة الوزارات على يجب التي واالجراءات الصالحيات

 ولوائحه للبيئة العام النظام ويهدف. النظام مخالفة على المفروضة والعقوبات والغرامات التفتيش صالحيات على تضمن

 :يأتي ما تحقيق إلى التنفيذية

https://ae.linkedin.com/
https://ae.linkedin.com/
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 .ومنع التلوث عنها ،المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها -5

 .حماية الصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال المضرة بالبيئة -2

 .وتنميتها وترشيد استخدامها ،المحافظة على الموارد الطبيعية -3

جزءاً ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجاالت الصناعية والزراعية جعل التخطيط البيئي  -4

 .والعمرانية وغيرها

وتشجيع  ،وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها ،رفع مستوى الوعي بقضايا البيئةــ 

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرئيسية المختصة بتطبيق تعتبر و الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال

احكام النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية، يسمح النظام العام للبيئة األجهزة اإلدارية األخرى من إعداد الخطط 

من إعداد التنظيمات البيئة المرتبطة بها. ويغطي النظام والسياسات المتعلقة بالبيئة، مثل تمكين األجهزة الحكومية ذات العالقة 

مجموعة من القضايا البيئية مثل السيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، وتلوث 

القيمة االقتصادية وتحسينها،  الهواء، وحماية المياه، والمحافظة على الموارد اإلحيائية من الحيوانات والنباتات المحلية ذات

 .ومنع الضوضاء

إلى النظام العام للبيئة، هنالك أنظمة أخرى ولوائح تدير  باإلضافة :بالبيئة الخاصة التنفيذية واللوائح األخرى األنظمة ــ

الموضوعات التنظيمية األكثر تخصصاً، وفي الغالب يكون هناك جهات أخرى مختصة بتطبيق احكامها ولديهم الصالحيات 

ية ومن امثلة تلك إلصدار اللوائح التي تخصها ومتعلقة بالبيئية، وتنفيذ النظام من خالل فرض الغرامات واإلجراءات القانون

 :األنظمة واللوائح ما يلي

 .هـ 52/51/5451( في 66نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .5

 .هـ 22/51/5421( في 11نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .2

 .هـ 56/14/5421( في 18الملكي رقم )م/نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم  .3

 .هـ 53/12/5425( في 16نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .4

 .هـ 27/13/5418( في 12نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .1

 ام تجارة االسمدة ومحسنات التربة الزراعيةالالئحة التنفيذية لنظ .6

 .الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة .7

مقاييس حماية البيئة هو مصطلح يستخدم لتقييم اآلثار البيئية للخطة أو سياسة أو برنامج أو مشروع : البيئة حماية مقاييس ــ

وعادة ما يستخدم مصطلح مقياس حماية البيئة عند تطبيقها  قبل اتخاذ قرار المضي قدما في اإلجراء المقترح. في هذا السياق،

 .على مشاريع محددة. وقد تخضع مقاييس حماية البيئة للقواعد واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بإصدار القرار والمصلحة العامة

 الهواء تلوث مقاييس 

 الماء تلوث مقاييس 
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 حصولها بعد األضرار إزالة 

 الكيميائية المواد استخدام 

تلتزم األجهزة الحكومية والقطاع الخاصة بتطبيق احكام النظام العامة للبيئة في المملكة العربية السعودية،  :البيئي التفتيش ــ

 .بينما الجهة الرئيسية المختصة بمتابعة تنفيذ النظام هي الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

البيئة احكام النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية، وتتأكد من تنفيذ التشريعات البيئية تطبق الرئاسة العامة لألرصاد وحماية      

المرتبطة بها، ودعم وتطوير األداء البيئي عن طريق اإلرشاد، وباالستعانة بآليات الدعم الفني والمالي، وذلك لتقديم المعونة في 

لفات البيئية وكفاءه عمليات المعالجة، وتطبيق نظم الرصد الذاتي، وتطبيق مجاالت عديدة منها الحفاظ على البيئة، معالجه المخا

 .برامج للحد من وقوع المخالفات

ويتضمن تطبيق النظام العام للبيئة ايضاً اإلجراءات اإلدارية المدنية واإلجراءات القضائية التي تهدف الى دعم وتعزيز البيئة،   

الضارة، وتخفيف اآلثار على المناطق التي تتأثر تهدف الى تخفيف اآلثار البيئية  م تطبيقهاولذا فإن كثيراً من اإلجراءات التي يت

 .بتلك المخالفات

فقد يقوم المفتشون بإجراء مجموعة من اإلجراءات في حالة التفتيش، بينما تبدأ فقط أعمال االجراءات القضائية عند ثبوت 

تابعة لمخالفات مفتشي البيئة متخصصين ومفوضين التخاذ كافة إجراءات المالمخالفة. ويتم تنفيذ إجراءات التفتيش بواسطة 

 .)العقوبات والغرامات والصلح وإزالة المخالفات األنظمة واللوائح

في العادة، يتم التعامل مع انتهاكات التشريعات البيئية من خالل النظام الذي سن احكام تعاقب السلوكيات  :البيئية المخالفات ــ

للبيئة، وقد يؤدي ذلك إلى الغرامة المالية وقد تصل الى إغالق النشاط وحجز الممتلكات ومصادرتها والمطالبة بإزالة المدمر 

 .المخالفة ألولئك الذين ينتهكون التشريعات البيئية. ومن امثلة التعامل القضائي مع انتهاكات التشريعات البيئية

  البلدية والقروية برفع يدها عن موقع معين تعتزم توزيعه سكناً؛  هـ ضد وزارة الشئون5425الحكم الصادر في عام

ألن هذا الموقع يتخذه األهالي مرعى لدوابهم ومصدراً لمياه شربهم وسقيا مواشيهم، ولوجود أماكن للسكنى أفضل من 

خاصة، ودرء المكان المتنازع عليه. واستندت المحكمة في قرارها على ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة ال

 .المفاسد مقدم على جلب المصالح

 هـ، والقاضي بإزالة مشروع دواجن في حي صار آهالً بالسكان، يتضررون من الروائح 5452 الحكم الصادر في عام

الكريهة وانتشار الحشرات وآثار المبيدات الحشرية. ولم يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعة بأن مشروعه سابق 

وأنه ملتزم بعدم اإلضرار بهم بإزالة الروائح. وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة: "يتحمل الضرر إلعمار الحي، 

 ."الخاص لدفع ضرر عام"، وإلى قاعدة "الضرر يزال
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  المتضمن تحديد موقع مرمى نفايات أعلى .هـ، والقاضي بإلغاء قرار المجمع القروي5451الحكم الصادر في عام ..

من ضرر ألهالي البلدة، حيث أنه يصب في البئر الوحيدة التي يشرب منها سكان البلدة ويتسبب في  الوادي؛ لما يسببه

 ".تلويثها، "والضرر يزال حسبما هو مقرر شرعا

 بالرجوع إلى التشريعات الخاصة بحماية البيئة، فإننا نجد انه تم تحديد الجرائم البيئية :البيئية الجرائم عن الجنائية المسؤولية ــ

بحيث تشمل األفعال التي تنتهك التشريعات وتسبب في ضرر جسيم أو خطر على البيئة وصحة اإلنسان. وأكثر المواضيع 

المرتبطة بالجريمة البيئية هي انبعاث الغازات الغير نظامي واستخدام المياه الملوثة والتخلص من النفايات، التعرض للغابات 

 .رائم البيئية تسبب ضررا كبيرا للبيئةومناطق الرعي والمناطق المحمية. فالج

وتتفاوت العقوبات الجنائية بين السجن والغرامة المالية أو بهما معاً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد األقصى  

 .للعقوبة او الغرامة بحدها األقصى وهو الضعف

المرافعات الشرعية، فإننا ال نجد قواعد خاصة لتنظيم الرجوع إلى نصوص نظام ب: البيئية األضرار عن المدنية المسؤولية

المسؤولية عن األضرار البيئية، وكذلك األمر بالنسبة النظام العام للبيئة واألنظمة األخرى، ولهذا يمكن الرجوع للقواعد العامة 

 .للمسؤولية في نظام المرافعات الشرعية

ضرر من الخطأ المطالبة بالتعويض من خالل دعوى المسؤولية. وبمقتضى نظام المرافعات الشرعية يمكن ألي شخص ت    

وبالمثل الضرر يمكن تعويضه للخطأ الناتجة عن االستخدام القانوني للممتلكات، إذا كان هذا االستخدام إلى حد كبير أضر 

ل المدعى عليه ممتلكات أخرى. ويجب على الشخص الذي يطالب بتعويضات عن الضرر الناتج عن الخطأ، ان يثبت ان العم

 .يعتبر خطأ في حد ذاته، أو تثبت أن سلوك المدعى عليه كان متعسفاً من أجل فرض المسؤولية

ومن الجدير بالمالحظة أن أي شخص هو المتضرر في ممتلكاته او التمتع بها يمكنه رفع دعوى مسئولية في المحاكم العامة.   

 .الدولة واجهزتها يتخذون اإلجراءات الالزمة من خالل ديوان المظالمفي حين أنه في حالة المسئولية العامة، فإن 

هـ، والقاضي بأن تدفع الشركة 5422ثلة التعامل القضائي مع المسئولية في األضرار البيئية الحكم الصادر في عام أمومن   

مما جعلها غير صالحة للسكن، السعودية للكهرباء تعويضاً مقابل إمرارها خطوط الضغط العالي فوق أرض الوقف السكنية 

 .وإذا لم تدفع المبلغ المحكوم به فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض الوقف

 :والدولية اإلقليمية والمعاهدات االتفاقيات ـــ

ة إال إذا تم البد من مالحظة ان والمعاهدات واالتفاقيات البيئية الدولية ال تعتبر من مصادر التشريع في المملكة العربية السعودي  

اعتمادها بموجب مرسوم ملكي. حتى إذا تم توقيع معاهدة أو اتفاقية دولية أو تصدق فإنها غير ملزمة ادارياً حتى يتم تمريرها 

 .امام مجلس الوزراء والتوجيه بتنفيذها
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 :هنالك عدد من االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتي من أهمهاـــ 

 اإلقليمية 

 العربية الخليج لدول التعاون لمجلس للبيئة العام النظام .5

واعتباره وثيقة “أصدرت منظمة مجلس التعاون لدول الخليج "النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية    

 .مرجعية تمثل الحد األدنى عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية في الدول األعضاء

 :ضوعات النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةمو   

 :اإلقليمية والمعاهدات االتفاقيات من غيرها .5

  (م5278اتفاقيه الكويت اإلقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث )عام. 

  (م5282االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن )عام. 

 الدولية: 

 ستوكهولم في للبيئة المتحدة االمم مؤتمر .5

يعتبر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي عقد في ستوكهولم هو بداية االهتمام الدولي بهذا الموضوع حيث    

 :تمخض عنه وثيقتان هما

 ،إعالن ستوكهولم للمبادئ البيئية األساسية التي ينبغي أن تحكم السياسة 

  كأول وكالة بيئية دولية“خطة عمل مفصلة فضال عن إنشاء "برنامج األمم المتحدة البيئي. 

 جانيرو ريودي في والتنمية للبيئة المتحدة االمم مؤتمر .5

تحت مظلة األمم المتحدة. وكان هذا  5222عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في عام    

 .تمر يهتم بحماية كوكب األرض وموارده ومناخه، ووضع سياسة النمو العالمي والمحافظة على البيئةالمؤ

اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار، الذي يحدد  هو :البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية .5

ومسئوليات الدول في استخدامهم لمحيطات العالم، وضع مبادئ توجيهية لألعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد 

 .الطبيعية البحرية
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 والمعاهدات االتفاقيات من وغيرها .5

  5224، 5273، 5272، 5275م، 5214الدولية لمنع تلوث البحر وتعديالتها )عام االتفاقيات والمعاهدات (. 

 ( م5262)عام  ألضرار الناتجة عن التلوث بالزيتالمعاهدة الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية ل. 

  (م5228اتفاقية روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومواد كيميائية معينة )عام. 

  م2115إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة )عام اتفاقية(. 

  (م5286اتفاقية االنذار المبكر بالحوادث النووية )عام. 

  (.م5286اتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية واإلشعاعية الطارئة )عام 

  (م5282اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها )عام 

 ...نظام ‹نبض‹ LinkedIn https://ae.linkedin.com –نظام البيئة في المملكة العربية السعودية )

 ( Bamarouf  Majed  2015  السعودية العربية المملكة في البيئة نظام  

 

  و التحديات البيئية في المملكة العربية السعوديةالجهود ـــ 3

  :لحماية البيئة وتحديات المملكةجهود             

يؤدي التطور االقتصادي والنمو السكاني المستمر والتطور العمراني السريع وزيادة الطلب على المياه والطاقة إلى خلق 

  التحديات البيئية في السعودية.

 العربية السعودية بفعالية في حماية البيئة، وبما يشمل التالي:ساهمت المملكة 

  مليون دوالر إلنشاء صندوق البحث العلمي في مجالي الطاقة والبيئة. 311مبلغ 

   أسهمت به المملكة   692،ووفق قرار مجلس األمن رقم  ،2153العام من  شهر أغسطسمليار دوالر في  5.5مبلغ

 .5225لصندوق األمم المتحدة إلزالة آثار حرب الخليج، عام 

، منها مشروع مكافحة اآلفات والوبائيات المهددة لصحة وإجراءات عدة سياساتوفي مجال صحة المجتمع، طبقت المملكة      

ومنها المرشد للمواد الكيميائية والسموم.  لبيئة الحضرية، ومقاومة االستخدام غير. ومن ذلك حماية اوصحة المجتمعان اإلنس

سياسات وقوانين المحافظة على البيئية، بمكوناتها المختلفة: الجوية واألرضية والمائية، والحيوية. وخالل نصف القرن  أيضا

بد من وضع البشرية. ولهذا كان الاألمر الذي يهدد مستقبل  ،البيئةالماضي أظهرت بعض األنشطة البشرية تأثيرا مدمرا على 

قيود على استخدامات اإلنسان للبيئة، والتوصل إلى سبل جديدة الستغالل الموارد الطبيعية توفق بين حاجات العالم الطبيعي 

البيئة لمواجهة التحديات البيئية نظام أساسي اهتمت به المملكة العربية  وتعتبر حماية ورغبات اإلنسان في تحقيق حياة جيدة.

وتعمل ، وقد حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وتقليل نسبة التلوث البيئي. 2131السعودية ضمن خطتها المستقبلية 

 اية البيئة. ومن أبرز هذه الجهود:إطالع المبادرات والمشاريع المرتبطة بحم في المحافظة على البيئة من خالل المملكة

https://sa.linkedin.com/in/bamarouf?trk=pulse-article_main-author-card
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 أبرز هذه الجهود: : ومنالبيئةلكة دولي اا في حماية مأبرز جهود الم

 إنشاء صندوق أبحاث للبيئة والطاقة. 

  مشروع المملكة صحبة والذي يعد من أكبر مشاريع اإلعمار البيئي في تاريخ المملكة، ويختص ذلك المشروع بإصالحات

 .بليون دوالر امريكي 5,5وهو ما كلف المملكة العربية السعودية ما يزيد عن ما يلي حرب التاريخ، 

  مركز الزراعة الصحراوية، والذي يهدف إلى تطوير األنظمة المستدامة ذات المدخالت المنخفضة والتي تقوم باستخدام

التي تعتمد بالزراعة على كل من أشعة المياه بكفاءة إلنتاج الحبوب واألغذية، والتي تتناسب مع البيئة الساحلية الصحراوية 

 .الشمس ومياه البحر

كما وسوف تطلق المملكة في وقت قريب مبادرة تحمل اسم )مبادرة السعودية الخضراء(، كما وستطلق مبادرة )الشرق     

من مسؤولية ناحية األوسط األخضر(، حيث إن المملكة تدرك مدى اعتبارها من أهم الدول التي تقوم بتصدير النفط وما تتحمله 

    المنصة الوطنية -حماية البيئة في المملكة العربية السعودية   -الوطنية )المنصة أزمة المناخ

›snp›  https://www.my.gov.sa  ) حماية البيئة. 

 

 اعتمدت االستراتيجية الوطنية في سبيل المحافظة على ما تملكه  :جهود المملكة في حماية الثروة السمكية وتحت الماء

فيما  ،،  و  تتمثل مبادرات المملكة العربية السعودية للمحافظة على الحياة البحرية2005المملكة من التنوع األحيائي عام 

 :يلي

 مركز أبحاث الثروة السمكية. 

 الجمعية السعودية لالستزراع المائي. 

  بجامعة الملك عبد العزيزكلية علوم البحار. 

 مركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل. 

 مركز أبحاث البحر األحمر بجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية 

  :دور الحكومة في المحافظة على البيئة من التلوث 

مختلف مناطق المملكة، والذي يتم قياسه بوابة إلكترونية يمكن من خاللها متابعة م ونشر جودة الهواء على  :جودة الهواءــ 

 التعاون الخليجي. حسب الالئحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط بدول مجلس

تمثل حماية جودة الهواء أحد المهام الرئيسية التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية     

  .اللوائح المحددة والنظام البيئي العامالسعودية، وذلك عبر 
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وفي سبيل تطبيق ذلك أولت حكومة المملكة ممثلة بالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة اهتماماً كبيراً لوسائل السيطرة     

التنمية  بيئة،الوالتحكم في مصادر تلوث الهواء، ويعد التلوث البيئي الذي ينتج عما يتم من جهود المملكة في المحافظة على 

  .الصناعية من أبرز المصادر التي تؤثر وبشكل سلبي على اإلنسان وصحته

تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور االقتصادي واالجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية االحتياجات  :الحد من تلوث المياهــ 

الرغم من أهمية المياه، إال أن المملكة تواجه تحديات كبيرة  البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور االقتصادي. وعلى

نظراً لالستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضالً عن محدودية مخزون الماء الجوفي غير المتجدد، الذي يشهد استنزافاً 

القطاع الزراعي  الماء فيرتفع على متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، يعد الماء المتجدد نادر، علماً بأن الطلب الم

وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير استراتيجية شاملة للمياه  يفاقم من مشكلة ندرة الماء في المملكة.

تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس 

لمتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات ا

المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من األبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، 

م الثغرات بين العرض والطلب، باإلضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحج

( االستراتيجية م 2158هـ ـ يناير5432جمادى االولى  ،وزارة البيئة والمياه والزراعة ،)المملكة العربية السعودية  مختلفة

 (2030 الوطنية للمياه

ويختص هذا النشاط باألعمال المتعلقة بتحليل ومعالجة التربة الملوثة نتيجة  :معالجة التربة الملوثة- :الحد من تلوث التربةــ 

 .. الخ.االنسكابات البترولية والكيميائية وحاالت التسرب خالل التربة من مواقع المرادم غير المجهزة بصورة جيدة

األحيائية واالجتماعية الالزمة إلعداد استعانت المملكة في إجراء الدراسات والمسوحات  :الحماية الفطرية في المملكةــ 

م بإعداد وثيقة 5225منظومة المناطق المحمية بخبرة االتحاد العالمي لصون الطبيعة حيث قام خبراء من االتحاد والهيئة عام 

على أساسها  "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية" التي تم

إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى اآلن في المملكة، وتتضمن المنظومة التي تم تحديثها مؤخرا وفقا للمستجدات 

 منطقة ساحلية وبحرية(. 53منطقة برية،  62منطقة )منها  71البيئية اقتراح حماية 

د من التحديات والضغوط التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل الزراعة، يواجه القطاع الزراعي في المملكة عد: البيئة الزراعيةــ 

ويعود ذلك إما ألسباب طبيعية أو أنشطة بشرية كان من نتيجتها انتشار التلوث البيئي وانخفاض خصوبة التربة وارتفاع نسبة 

لممارسات الزراعية الالزمة التصّحر، مما قد يؤثر على إنتاجية الموارد الزراعية. لذلك حصلت تطورات مهمة في مجال ا

لضمان سالمة وأمن الغذاء وحماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وعلى الممارسين في المجاالت الزراعية الحصول على 

  شهادات معتمدة للتأكد من سالمة المنتجات الغذائية قبل تواجدها في األسواق.
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  النفايات نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةمبادرة الشركة السعودية للكهرباء إلعادة تدوير : 

استحدث نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تنفيًذا اللتزامات المملكة بالمعاهدة الدولية لألمم      

ة الوطنية التي تُعّد أساًسا حيويًا يعتمد عليه المزارعون المتحدة واالتفاقيات ذات الصلة، وإدراًكا ألهمية المحافظة على الثرو

 ومربو النباتات والباحثون في تحقيق األمن الغذائي وتنمية الغطاء النباتي. كما ُوِضع للنظام أهداف أهمها:

 المحافظة على الموارد الوراثية النباتية من التدهور واالنقراض -5

 الدراسات واألبحاث العلمية الستكشافها االستخدام المستدام لهذه الموارد من خالل -2

تبادل الموارد الوراثية النباتية مع المراكز البحثية وبنوك الجينات المحلية والدولية واقتسام المنافع الناتجة عن  -3

 استخدامها

 ت المختصة.تنظيم عملية تداول الموارد الوراثية النباتية ودخولها وخروجها عبر المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجها  -4

 حماية حقوق الملكية الفرية للممارسات التقليدية للمزارعين المحليين وتشجيع جهودهم ودعمها. -1

 مبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة 

ُمبادرة أنِشئت بهدف رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ورفع المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها، كما تعزز دور كل   

 فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحد من تلوثها. وتعمل المبادرة على مسارين:

 فة الوعي البيئي الحالي من خالل استطالعات ميدانية على مستوى األفراد والمؤسساتدراسة قياس األداء: لمعر •

البرامج التوعوية البيئية: لتنفيذ الحمالت التي تخدم الهدف األساسي للمبادرة، وتتبع تطور مستوى الوعي البيئي لكافّة فئات •

 المجتمع.

 مشاركات المملكة دولي اا للحفاظ على البيئة:  

  الذي دّشنته الهيئة الملكية لمدينة  مشاريع الرياض الُكبرى كأحد الخضراءأُطلِق مشروع الرياض  :الخضراءالرياض

 _مع مبادرةسيُسهم في خفض درجة حرارة الهواء في المدينة بمقدار درجتين مئويتين عند اكتماله. وتماشياً  ،الرياض

والذي يأتي  مليون شجرة لتوفير الظل وتحسين جودة الهواء 7.1سيشتمل المشروع على زراعة  ،_الخضراء السعودية

 برفع تصنيف مدينة الرياض عالميًا.  2131تحقيقًا لرؤية المملكة 

   الجهات ُخّصَص أسبوع للبيئة من كل عام تتولى فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامته وتنفيذه ودعوة  :أسبوع البيئة

الحكومية والخاصة والجمعيات البيئية للمشاركة في نشاطاته في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام. يُعد أسبوع 

البيئة أحد أهم المبادرات التوعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية عند األفراد 

 .بيئيًا تجاه البيئة لنكّوَن مجتمع واع ٍ
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  والمناخ: مراقبة الجفاف 

 وصور الرادارأيام والتوقعات البحرية والتحذيرات  بوابة يمكن من خاللها متابعة توقعات الطقس حتى خمسة :بوابة الطقســ 

  والغروب. وأوقات الشروقشاعر اآللي وحالة الم صدومخططات الر الصناعية واألقمار

هي صيغة للكود القياسي الدولي لإلبالغ عن مالحظات الطقس الخارجي كل ساعة.  METARخرائط  :البوابة اإلرصاديةــ 

  .يستخدم التقرير الطيارين وعلماء األرصاد الجوية الذين يستخدمون هذه المعلومات للمساعدة في توقعات الطقس

الدفاع المدني بإرسال رسائل نصية يقوم  المركز الوطني لألرصاد استناًدا على البيانات الصادة من :تحذيرات الطقســ  

  تحذيرية عن الطقس )جودة الهواء، الغبار، األعاصير، األمطار، الفيضانات( للمواطنين والمقيمين حسب التوزيع الجغرافي.

 بإرسال التوقعات والتحذيرات لألحوال المناخية بشكل مستمر حسابه على تويتر كما يقوم المركز الوطني لألرصاد عبر  

  :النظام اآللي لإلنذار المبكرــ 

من  مستويات ثالث وفق المملكة مناطق مختلف على الظواهر الجوية من التحذير خالله من يتم آلي نظام عن عبارة   

 .والثلوج الحرارة ودرجات والرياح والعواصف المطر ذلك على مثال الخطورة،

المبكر؛ حيث يسعى هذا النظام إلى إيصال إنذارات المراقبة الجوية بما في يقدم المركز الوطني لألرصاد خدمة اإلنذار اآللي    

ذلك األمطار الشديدة واألعاصير للمستفيدين بالسرعة المطلوبة مع تحديد الزمان والمكان. يمكن لزائر الصفحة على موقع 

بحاالت اإلنذار. تلّون الخريطة المركز االطالع على خريطة المملكة ومعرفة حالة الطقس والتفاصيل األخرى المتعلقة 

باألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر، ويعني كل لون على الخريطة مرحلة من اإلنذار المبكر لهذه المنطقة في المملكة على 

 النحو التالي:

 أهداف المملكة في حماية المناخــــ 

الدولية في إطار البرامج الدولية التابعة للمنظمات الحد من مسببات التغير المناخي، ملتزمةً بالمعايير واالتفاقيات  -5

  المتخصصة.

من الطاقة المستخدمة  %11االستفادة من مصادر الطاقة المتجدد "طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، لتمثالن ما نسبته  -2

 .2131إلنتاج الكهرباء بحلول عام 

االنبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة  تشجيع االقتصاد الدائري للكربون، والذي يمكن من خالله إدارة  -3

 آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة.

 .2141بحلول عام  % 11خفض تدهور األراضي بصورة طوعية بنسبة  -4
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من مساحة أراضيها التي تقدر بـ  %31ى أكثر من تنمية المحميات الطبيعية، وذلك برفع نسبة المناطق المحمية إل -1

 من أراضي كل دولة. %57( ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 611)

 رفع كفاءة إدارة المخلفات، والتأسيس لمشروع متكامل إلعادة تدوير النفايات. -6

 الحد من التلوث بمختلف أنواعه. -7

العمل على االستثمار األمثل للثروة المائية عبر  -ساهمة بإطالق مبادرات للتشجير. مقاومة ظاهرة التصحر، والم -8

 الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة.

 :التراخيص البيئيةــ 

بوابة إلكترونية متاحة للمسجلين في موقع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والتي تعتبر المنصة الرئيسية للتكامل مع الهيئة   

 فيما يخص التعامالت المختلفة المرتبطة بالتراخيص البيئية.

  :إعادة تدوير النفايات تقليل النفاياتــ 

بالنفايات تشمل الحد من إنتاج النفايات أو على أقل تقدير التقليل من كمية النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى ممكن. وفيما يتعلق  

التي ال يمكن معالجتها فيتم تحويلها الى مصدر طاقة. كما أوجدت أيضاً أنظمة إلعادة تدوير مخلفات البناء والهدم  الصلبة

ألراضي الخالية حول مدننا، مع استخراج الركام عالي الجودة الستخدامه في مشاريع البناء في جميع لتحويلها عن المطامر وا

  .األسبستوس الزيوت المستعملة و نفاياتالنفايات الطبية و  الخطرةوالنفايات  ،أنحاء المملكة

  :جهات ومبادرات تدوير النفايات

 المركز الوطني إلدارة النفايات -

 :إلدارة النفاياتالمركز الوطني  -

تم تأسيس المركز الوطني إلدارة النفايات بموجب قرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات واإلشراف عليها، 

 وتحفيز االستثمار فيها، واالرتقاء بجودتها بناًء على مبدأ االقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 األهداف االستراتيجية للمركز:

  .تنظيم قطاع إدارة النفايات بفاعلية لالرتقاء بجودة الخدمات عبر كامل سلسلة القيمة 

 تعزيز االستدامة االقتصادية للقطاع من خالل تحفيز االستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص . 

 أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد. الحد من التخلص من النفايات في المرادم من خالل تحفيز استخدام  

 .تعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة االستخدام والتدوير  
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  تشجيع البحث واالبتكار في مجاالت إعادة االستخدام والتدوير، تقنيات استرداد الموارد، والذكاء االصطناعي المتعلق بإدارة

  النفايات.

 القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوي العاملة في القطاع. تعزيز مستوى 

 لمحة لمستقبل قطاع إدارة النفايات بالمملكة

 الهدف النسبة

  نسبة االستبعاد النهائي عن المرادم 82%

  إعادة تدوير 42%

  تسميد 35%

  حرق/ توليد طاقة 19%

 خيارات أخرى 4%

 م 2131تقدير األثر االقتصادي بحلول العام 

 :الخاتمة

لتحقيق حماية كافية للبيئة   إنه  إلى  و خلص القول ،تناولت هذه الدراسة موضوع التخطيط البيئي و دوره في حماية البيئة      

 ،لإلنسان  و بقية الكائنات األخرى  وكل ما يحيط به  العامةباعتبار أن أي ضرر يصيبها يؤثر و بشكل مباشر على الحياة 

بحيث و بعد تفاقم األمور في المجال البيئي فطن المجتمع الدولي لهذه المعضلة التي أصبحت على كل دول العالم و الشعوب 

كافة فكان مؤتمر ستوكهولم نقطة االنطالق لتغيير الذهنيات التي كانت تصب كلها في خانة  السعي وراء التنمية دون النظر إلى 

وجاء  ..د متضرر بها بحيث صار السعي وراء المحافظة على البيئة و الموارد الطبيعية أمر حتميالمخلفات التي كانت البيئة أش

... و ألتزمت .تعني ذات الشأن واالتفاقيات التيالعديد من المؤتمرات  المعطيات لتليهكل هذه  .مؤتمر ريودي جانيرو ليعزز

حاضراً  سليمة بيئة لضمان تسعى من خاللها  مدروسة الستراتيجيات علميةمختلف دول العالم باألخذ بقراراتها و ذلك باتباعها 

التخطيط البيئي  الذي يشمل جميع المجاالت و  أهمها وكل هذا يكون عن طريق آليات قانونية لحماية البيئة  التي من ومستقبالً،

البيئي في  جميع المشاريع ذات األهداف  الميادين و ترسمه جهات رسمية مختصة  تتمتع بنظرة بيئية  تعتمد على دمج البعد

وهو ما يكفل الوصول إلى تنمية مستدامة التي تحلم بها جميع الجهات و التي تعني االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  ،التنموية

 .لألجيال القادمة استدامتهاالموجودة و محاولة 

بالشأن  قوانين تعنيصول إلى حماية البيئة من خالل سنها لعدة سعت للسير وفق نهج مختلف دول العالم للو والسعودية كدولة

سواء على المستوى المركزي من خالل القطاعات المختلفة أو    لتحقيق أهدافهاكما أنها أخذت بالتخطيط البيئي  البيئي وتهتم به

ئي كآلية وقائية لحماية البيئة في تحقيق ما يبين لنا الدور الكبير الذي يلعبه التخطيط البي المستويين المحلي والجهوي وهوعلى 

 :من خالل النتائج التالية ويتحقق ذلكالتنمية المستدامة 
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 .البيئةالتخطيط البيئي هو أفضل الوسائل لتحقيق االستخدام المتوازن لموارد  -

 .التخطيط البيئي آلية وقائية من أجل حماية البيئة -

  .للتخطيط البيئي الفعليالتجسيد تلعب اإلدارة الدور األساسي في  -

النظام العام )قانون خاصة  ،استطاعت المملكة العربية السعودية وضع منظومة تشريعات قانونية لمختلف جوانب حماية البيئة

 .هـ( باإلضافة لمختلف القوانين القطاعية األخرى28/7/5422في  (34للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/

النظام العام )قانون لمختلف جوانب حماية البيئة خاصة  العربية السعودية وضع منظومة تشريعات قانونيةاستطاعت المملكة 

  .األخرى القوانين القطاعية لمختلف  باإلضافة  هـ(28/7/5422في  (34للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 التوصيات: 

وذلك باعتبارها أحد الوسائل الفعالة في حماية البيئة، وأحد  ضرورة أن يتم اإللزام بتطبيق نظام التخطيط البيئي، -

 اآلليات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 ضرورة وضع األسس التنظيمية القانونية لجميع المخططات البيئية.  -

  .أن يتم االهتمام بدمج عنصر المشاركة الشعبية في التخطيط البيئي -

   .والمهنيةي األوساط التربوية ترسيخ ثقافة حماية البيئة ف  -

  .عليها وردع المعتدينالتفعيل الميداني للقوانين التي تعني الجانب البيئي  -

    :والمراجعالمصادر 

 :المراجع العربية 

      لبنان بيروت ،الحقوقية الحلبي منشورات ،األولى الطبعة ،البيئي اإلداري القانون ، 2012)زنكه الدين نجم ـ إسماعيل

 ،االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،دون طبعة ،وأبعاده الجغرافيةالتخطيط اإلقليمي  ،)دون تاريخ( محمد خميس ،الزوكة ـ

 (مصر دون تاريخ

    .المملكة األردنية الهاشمية ،دار دجلة ،المستدامة و التخطيط المكاني التنمية ،2016) ) جمال معروف العزاوي فالح ـ

     ،القاهرة ،العربي الفكر دار ،العامة اإلدارة في الوجيز (،2000) الطماوي سليمان ـ

 عمان ،والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار ،األولى الطبعة ،العامة اإلدارة مبادئ ،(2009) حبتور بن صالح العزيز عبد  -

  .األردن
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 ،العامة اإلدارة معهد ،- التطبيقي والمنهج النظري اإلطار– التنموي التخطيط ،(2005واني) المر علي بن هللا عبد ــ

  .السعودية

"اشترطت الواليات المتحدة األمريكية لمنح معوناتها االقتصادية وفقا لمشروع  21ص ،(2005عبد هللا بن علي المرواني) ــ

مارشال لإلنعاش االقتصادي األوربي أن تجري هذه الدول تخطيطا شامال لعملية اإلنعاش المستهدفة بحيث تغطي جميع 

   .عبد هللا بن علي المرواني :أنظر في ذلك .قطاعات اقتصادها القومي"

 ،سلسلة نشرات ثقافية تعني بقضايا البيئة ،دون طبعة ،ومجاالته( التخطيط البيئي مفاهيمه 1982زين الدين) ،دعبد المقصوــ 

 تصدرها جمعية حماية البيئة الكويت   

  مصر، ،الحديث الجامعي المكتب ،للتنمية التخطيط ،2004)) مهدلي محمود محمدو المليحي الهادي عبدـ ـ 

 ،عمان ،جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،التنمية والتخطيط االقتصادي-( 2006فليح حسن خلف) -

 .األردن

 1998 ،د،ن د،ط،،العامة اإلدارة أصول ،(1998) شيحا العزيز عبد ابراهيم ،الوهاب عبد رفعة محمد - 

 :الدوريات ـ

العمراني المستدام الستخدامات األراضي و توظيف الموارد استراتيجية التخطيط  م( 2019سويداء أحمد الزين ) ،الحسنــ 

م  ــــ مجلة طريق العلوم التربوية و 2152/ 3/  51–الخرطوم الكبرى السودان  :دراسة حالة-المتاحة 

  Say1/Volume:38/3/Yeares:6/   ISSN:2148-5518    -3المجلد - 38العدد -تركيا  -(2االجتماعية)ريس

Route   Educational & Social Science Journal Volume 6(4) ; March 2019  Page: 37-69   مجلة

 www.ressjournal.comتركيا    -( 2الطريق للعلوم التربوية و االجتماعية  )ريس

في مصر، ( التخطيط السياحي المستدام كمدخل لتحقيق التنمية السياحية المستدامة 2017الرميدي، بسام والزق، يحيي ) ــ

  2017العدد األول مارس/ -الجزائر  -سوق أهراس  -ــــــ بجامعة محمد الشريف مساعديه  مجلة االقتصاد والقانون

التخطيط  البيئي كآلية لتحقيق البعد البيئي في استراتيجية  التنمية  -( 2018) فاطمة الزهراء ،و طلحي بسام سمير ،الرميديـ ـ

    .م 2018 ،سبتمبر  ،العدد السابع ،JFBEمجلة اقتصاديات المال و األعمال ـــ    2030رؤية مصر  - -  المستدامة

 ( محاضرات في التخطيط السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات، مصر. 2018)الرميدي، بسام -

مجلة مركز دراسات ، العراق جدوى التخطيط البيئي علي تخصيص الموارد االقتصادية في( 2014القريشي، علي ) ــ

  (  32)9، العراق،الكوفة

 .العراق والنشر، للطباعة الفرات حوض الطبيعية، الموارد وإدارة تخطيط (2015) علي القريشي، ــ
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كلية  ،ةمجلة العلوم والدراسات اإلنساني، أهمية البعد البيئي لتخطيط التجمعات العمرانية الجديدة( 2016المبروك، فرج ) ــ

 جامعة بنغازي، ليبيا، ،اآلداب والعلوم بالمرج

  / يناير. 103السياحة البحرية والسياحة البيئية، نشرة البيئة البحرية، العدد  (2015) ــ المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية

وتحقيق التنمية المستدامة " مجلة القانون العام  التخطيط البيئي في الجزائر كأداة إلرساء األمن البيئي (2017)إيمان قداري ـ

      2017/  05العدد  ،والمقارنالجزائري 

(، اإلدارة العامة، العمليات اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري، منشورات الحلبي 2002طارق المجذوب) ــ

   2002الحقوقية، بيروت، لبنان، 

جيولوجي )مجلة أسيوط للدراسات  -( اإلدارة البيئية لتقييم األثر البيئي للمشروعات 2008ــ ممدوح سالمه مرسى أحمد)

 ديوان عام محافظة المنيا   -/   إدارة شئون البيئة  ٢٠٠٢العدد الثاني والثالثون )يناير  -البيئية 

البيئي، ندوة دور التشريعات  ، التشريعات العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط(2005)عادل عبد الرشيد عبد الرزاق-

  اإلمارات(.  الشارقة -    2005مايو- 7.  10والقوانين في حماية البيئة العربية،

الموقع:  على متوفر ،البيئي التخطيط ،والبيئة المستدامة للتنمية العربية المنظمة ،علي عبد الرحمن علي ـ

http://www.ausde.org   م 2015/01/9 :ام استرجاعه 

( التخطيط البيئية كآلية وقائية لحماية البيئة في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية،  2017محرز، نور الدين وصيد، مريم )  ـ

         جامعة محمد خيضر بسكرة،  

نشرة البيئة البحرية، تصدر عن المنظمة اإلقليمية ، البيئيةالسواحل البحرية والسياحة (، 2015) محمد عبد القادر الفقي ـ

     .2015الكويت، مارس  ،103، العدد لحماية البيئة. البحرية

والتنمية، مجلة  االستراتيجية للبيئةالتخطيط البيئي وأهميته  ،(2118) الرزاقعادل عبد الرشيد عبد  ،ندى السيد حسن أحمد -

 م 2008ديسمبر  ،العدد الثالث والعشرون ،جامعة عدن للعلوم االجتماعية واإلنسانية، المجلد العاشر
 

  :الرسائل العلمية ـ

( اإلدارة البيئية للعمران الحضري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، 2008الفقي، عبد المنعم ) ــ

 مصر.

ماجستير في القانون  ،النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر ودوره في حماية البيئة (2017/ 2016طالبي سامي )ــ بو 

 . والعلوم السياسية كلية الحقوق – 2سطيف  –جامعة محمد األمين دباغين  –البيئة  تخصص قانون–العام 

http://www.ausde.org/
http://www.ausde.org/
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الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود ( سياسة التخطيط البيئي في 2010دعموش، فاطمة ) ــ

 .وزو، الجزائر-معمري، تيزي

لنيل شهادة الدكتوراه   التنمية المستدامة، اطروحة مقدمة  إطارالقانونية للبيئة في  ( الحماية2013/2012حسونة) ،عبد الغني ــ

 ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،قسم الحقوق ،الجليل تحت اشراف مفتاح عبد قانون أعمالفي الحقوق تخصص  ،علو

   2012 , 2013 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر

المدني والتشريعات ظل أحكام القانون  مقارنة فيدراسة تحليلية  ،( جبر ضرر التلوث البيئي2012/2011نور الدين يوسفي) ــ

جامعة محمد األمين خيضر  –والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،تخصص قانون خاص –أطروحة دكتوراه العلوم  ،الجنائية

 بسكرة. –

 علوم كلية منشورة، غير ماجستير رسالة عنابة، لوالية المستدامة السياحية والتنمية البيئي التوازن2010 ) ) مريخي ياسين، ـ

 .الجزائر قسنطينة، – منتوري جامعة والتهيئة  العمرانية، الجغرافيا األرض،
 

  :المراجع األجنبية

-. Abu Eltayef, H. (2014) Developing a Conceptual Model of Community Participation in 

Sustainable Urban Planning for Palestinian Cities and Towns, Unpublished Master   Thesis, 

Faculty of Science, Islamic  University-Gaza, Palestine.   

- AGATHE VAN LANG(,2011) ,droit de l’environnement ,3’édition ,press universities de 

France , Paris ,2011 , 

- "Different types of EMS", netters, Retrieved 19/01/2022. Edited. 

  -   Doug,   rmagreen    "What is an Environmental Management System EMS?", , Retrieved 

17/01/2022. Edited.                 

- Hitesh Bhasin (05/07/2020), "What is Environmental Management? Definition and 

Importance", marketing91, Retrieved 17/01/2022. Edited. 

-Lenzen, M ؛.Murray, S ؛.Korte, B ؛.Dey, C. (2003" ،)Environmental impact 

assessment including indirect effects—a case study using input-output 

analysis" ،Environmental Impact Assessment Review  ،Elsevier–263 :)3( 11  ،

 ،282doi/51.5156:S0195-9255(02)00104-X. 

-  Mark Hammar, "What is an Environmental Management System (EMS)?", advisera, Retrieved 

19/01/2022. Edited 

https://archive.org/details/sim_environmental-impact-assessment-review_2003-05_23_3/page/263
https://archive.org/details/sim_environmental-impact-assessment-review_2003-05_23_3/page/263
https://archive.org/details/sim_environmental-impact-assessment-review_2003-05_23_3/page/263
https://archive.org/details/sim_environmental-impact-assessment-review_2003-05_23_3/page/263
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1016%2FS0195-9255%2802%2900104-X
https://doi.org/10.1016%2FS0195-9255%2802%2900104-X
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 Najdeska, K. and Rakicevik, G. (2012) Planning of Sustainable Tourism Development, Social .ـــ

and  Behavioral Sciences, 44, 210-220 

 -Shepherd, A ؛.Ortolano, L. (1996) ،"Strategic environmental assessment for 

sustainable urban development ،" Environmental Impact Assessment Review  ،

Elsevier  ،331–325 :)6–4( 11  ،doi/51.5156:S0195-9255(96)00071-6 
 

   :ةقع اإللكترونياالمو 

( 22الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/] :الصادر :نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ،الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة -

( وتـاريخ ٢٩٢لصادر بقرار مجلس الـوزراء رقـم )] واالستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، ،[هـ52/2/5416وتاريخ 

 .واألنظمة واللوائح واألدلة البلديةهـ [  22/12/5422

   ( 2018الرميدي،  ؛2015المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، ـ 

    https://ar.wikipedia.org › wiki      ويكيبيديا –بيئة السعودية ـ 

   المنصة الوطنية  ـ 

 حماية البيئة (snp›  https://www.my.gov.sa‹المنصة الوطنية    -حماية البيئة في المملكة العربية السعودية  - 

  (  https://ae.linkedin.com حماية البيئة    :الموقع اإللكتروني ـ

 (‹      https://arabeducationsite.com مقومات التخطيط البيئي  ـ 
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Evaluating the impact of negative phenomena in women's chapels from the point of view of 

female workers in the Grand Mosque 

 غدير محمد الشبي باحثة/ إعداد ال

 رة الحشود، قسم إدارة أعمال الحج والعمرة، كلية إدارة األعمال، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية ماجستير إدا

Email: g.h.ady2008@hotmail.com  

  المستخلص

لسلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت على الوضع الراهن للظواهر االضوء  هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط 

في المسجد الحرام بمكة المكرمة باإلضافة إلى التعرف على أهم أسبابها. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج 

النسائية بالمسجد  المصلياتالوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة للحصول على البيانات األولية من عينة قصدية من العامالت ب

( من الردود. ولقد أسفرت الدراسة 111الحرام. وبعد نشر االستبانة على الموقع اإللكتروني استطاعت الباحثة الحصول على )

 زعن العديد من النتائج من أبرزها: بينت النتائج أن من أبرز الظواهر السلبية التي تزاولها النساء بالمسجد الحرام تمثلت في حج

األماكن بالسجاد للصالة وغيرها وعدم ترك فرصة لألخرين، الجلوس لفترات طويلة، االفتراش، االنشغال بالتصوير، الجدال 

داخل المصليات  %11.7بسبب عدم ترتيب وتنظيم الصف، كما كشفت النتائج أن الظواهر السلبية تنتشر بنسبة عالية بلغت 

لجنسيات مزاولة للظواهر السلبية في المسجد الحرام بمكة المكرمة تتمثل في الجنسية النسائية في المسجد الحرام. ومن أكثر ا

، بينما حازت الجنسية السعودية على نسبة %1..1، ويليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة %7..1المصرية بنسبة 

. كما بينت النتائج أن أكثر الفئات %..4ريقية بنسبة ، بينما الجنسيات األف%17كما جاءت الجنسية السورية بنسبة  7%..7

(، بينما من حيث المستوى التعليمي فكانت النساء من ذوي التعليم ..-1.العمرية مزاولة للظواهر السلبية هي الفئة العمرية من )

ن من أهم األسباب التي ساهمت . كما أظهرت النتائج أ%71.7دون الجامعي هن األكثر مزاولة للظواهر السلبية بنسبة عالية بلغت 

في زيادة واستمرار الظواهر السلبية في المصليات النسائية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، تمثلت في قلة مستوى التوعية للزائرين 

نتائج لوالمعتمرين في بالدهم األصلية، وانخفاض مستوى الوعي عند كثير من المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام.  كما بينت ا

أن من أبرز المقترحات لمعالجة زيادة واستمرار الظواهر السلبية من وجهة نظر العامالت تتمثل في تكثيف التوعية وسن 

التشريعات والقوانين للحد من الظواهر السلبية. وأوصت الدراسة بأهمية التركيز على برامج التوعية والتوجيه واإلرشاد ورفع 

ن والحجاج وزوار الحرمين الشريفين مع أهمية التركيز على توعية جميع الحشود القادمة إلى مستوى التوعية بين المعتمري

المشاعر المقدسة من بلدانهم األصلية. وسن القوانين والتشريعات الالزمة بخصوص مزاولة الظواهر السلبية في المشاعر المقدسة، 

 وإبالغها لكافة الوفود قبل القدوم إلى المملكة. 

 .معالجة الظواهر السلبية ،العمل النسائي ،المسجد الحرام ،الظواهر السلبية المفتاحية:الكلمات 

mailto:g.h.ady2008@hotmail.com
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female workers in the Grand Mosque 

 

Abstract:  

The current study aimed to shed light on the current situation of negative phenomena inside 

women's chapels from the viewpoint of female workers in the Grand Mosque in Makkah, in 

addition to identifying the most important causes. To achieve this goal, the study relied on the 

descriptive analytical approach, and a questionnaire was used to obtain primary data from an 

intentional sample of female workers in women's chapels at the Grand Mosque. After publishing 

the questionnaire on the website, the researcher was able to obtain (117) responses. The study 

resulted in many results, the most important of which are: The results showed that one of the most 

prominent negative phenomena practiced by women in the Grand Mosque was the reservation of 

places with carpets for prayer and others, not leaving an opportunity for others, sitting for long 

periods, sleeping, being busy with photography, arguing because of the lack of arrangement and 

organization of the class, The results also revealed that negative phenomena spread at a high rate 

of w.8 inside the women's chapels in the Grand Mosque. Among the nationalities that practice 

negative phenomena in the Grand Mosque in Makkah Al-Mukarramah is represented by the 

Egyptian nationality by 75.2%, followed by the Pakistani nationality by d.1, while the Saudi 

nationality has obtained 24.8% and the Syrian nationality by 12%, while the African nationalities 

by 9.4%. The results also showed that the most age group practicing negative phenomena is the 

age group (46-55), while in terms of educational level, women with below-university education 

were the most involved in negative phenomena with a high rate of 87.2%. The results also showed 

that one of the most important reasons that contributed to the increase and persistence of negative 

phenomena in the women’s chapels in the Grand Mosque in Makkah, was the low level of 

awareness of visitors and pilgrims in their countries of origin, and the low level of awareness 

among many pilgrims and visitors to the Grand Mosque. The results also showed that one of the 

most prominent proposals to address the increase and persistence of negative phenomena from the 

point of view of female workers is to intensify awareness and enact legislation and laws to reduce 

negative phenomena. 
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 The study recommended the importance of focusing on awareness, guidance and counseling 

programs and raising the level of awareness among pilgrims, pilgrims and visitors to the Two Holy 

Mosques, with the importance of focusing on educating all crowds coming to the holy sites from 

their countries of origin. And enact the necessary laws and legislation regarding the practice of 

negative phenomena in the holy sites, and inform them to all delegations before Coming to the 

kingdom 

Keywords: Negative phenomena, the Grand Mosque, women's work, addressing negative 

phenomena.. 

 

 اإلطار العام للدراسة  .1

    المقدمة:. 1.1

ملحوظا  بقاصدي بيت هللا الحرام من الحجاج والمعتمرين والمصليين وخاصة الرئاسة  المملكة العربية السعودية اهتماما   أهتمت

 ؤيةراكب مع من أجل أن تتوالعامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك لتطوير استراتيجية منظومة الخدمات المقدمة 

 .7202المملكة 

جعل هللا تبارك وتعالى المساجد مضمار للتنافس في الطاعات وقال تعالى )في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يُسبح له  

 البصار(.اعن ذكر هللا وإقام الصالة والزكاة يخافون يوما  تتقلب فيه القلوب والبيع فيها بالعدو واالصال رجال ال تلهيهم تجارة و

شرع سبحانه وتعالى أحكاما  خاصه بالمسجد تهدف إلى تهيئته للعبادة من الناحية الحسية والمعنوية ومن تلك االحكام تنزيه 

المسجد عن البيع والشراء لما فيه من تعلق القلب بالدنيا في المكان الذي ينبغي أن يحمل القلوب على تعلقها باألخرة ولما فيه من 

 وضعا  للسلع وتحويلة الى سوق للدنيا بدال  من كونه سوقا  لألخرة.جعل المسجد م

فنجد بأن هنالك جهود تبذل لتقديم الخدمات الالزمة لتهيئة المصليات النسائية في المسجد الحرام من أجل مرتاديه من النساء 

اية بحركة الحشود واالسهام في تحقيق يماني ومنها توفير كوادر مؤهلة لخدمة القاصدات والمعتمرات والعنوشعورهم بالجو اإل

انسيابية عالية في اقصى درجات السالمة الممكنة وتوفير عبوات سقيا زمزم واالهتمام بنظافة الفرش والسجاد والقيام بالنصح 

رغم من لواإلرشاد والتوجيه لمن كان لديها أي استفسار وتقديم الدروس العلمية والقيام بتنظيم الصفوف داخل المصليات وعلى ا

 قاصدات بيت هللا الحرام من الزائرات والمعتمرات والمصليات.بعض كل ذلك إال أن هنالك ظواهر سلبية تصدر من قبل 
 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ز األماكن، حج ،تكمن مشكلة البحث حول المصليات النسائية التي تشهد العديد من المالحظات السلبية، مثل :) البيع والتسول 

ت األطفال وتغيير حفاظا ،والتوزيعات العشوائية ،والوضوء على السجاد، واالفتراش ،ونشر المالبس واالكفان ،العقد النفس في

 وعدم االهتمام بنظافة المكان. ،على السجاد

 مما يسبب الضيق والضجر في نفوس قاصدات بيت هللا الحرام من المصليات والمعتمرات.
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 ابتها على السؤال التالي:وبالتالي تتلخص مشكلة البحث في إج

 األسباب المؤدية للظواهر السلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت في المسجد الحرام(؟ما 
 

 أهمية الدراسة:. 1.1

قد يساهم هذ البحث في معرفة اهم المسببات للظواهر السلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت في المسجد 

بينما ركزت معظم الدراسات في تناولها  ،المصليات النسائية بشكل خاص إلىحرام، ولعدم التطرق في الدارسات السابقة ال

ة المنورة. ولذلك في هذه الدراسة الحالية تسعى الباحث والمدينةالمكرمة  مكةبالحرمين الشريفين للظواهر السلبية بشكل عام في 

سائية الموجودة في المسجد الحرام. ومن أهم مبررات إجراء الدراسة تتمثل في كثرة بروز نتسليط الضوء على المصليات ال إلى

 ،الظواهر السلبية وزيادتها واستمرارها رغم الجهود المبذولة للحد منها. ونظرا لعمل الباحثة في المسجد الحرم، مما زادها تشريفا  

رام من في المسجد الح السلبيةذلك دفع الباحثة نحو دراسة الظواهر وما شاهدته من مالحظات سلبية في المصليات النسائية، كل

 وعملية يتم تناولها كما يلي: علمية أجل رفع المستوى التوعوي والتنظيمي لمكافحة مثل هذه الظواهر. للدارسة أهمية 

 األهمية العلمية للدراسة. . 1.1.1

مصليات النسائية في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فإن الدراسة الحالية في ال السلبيةالدراسات التي تناولت الظواهر  لندرةنظرا 

من خالل التعرف على مفهوم الظواهر السلبية والعوامل  السلبيةتساهم بال شكل في إثراء المحتوى العلمي لمفهوم الظواهر 

 . من وجهة نظر العامالت في المسجد الحرام، وأنوع تلك الظواهرالمسببة لتلك الظواهر

 األهمية العملية للدراسة. . 1.1.1

تنبع األهمية العملية للدراسة من النتائج التي تتوصل إليها الدراسة، حيث تكشف الدراسة عن أبرز الظواهر السلبية في المصليات 

لنساء. كما ا النسائية في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مما يتيح للمسؤولين الفرصة لمعالجة تلك الظاهر المتكررة في مصليات

تتعرف الدراسة على األسباب التي أدت إلى تلك الظواهر السلبية، مما يساعد في وضع البرامج والخطط التي تعالج تلك األسباب 

سواء كانت في مجاالت التوعية والتوجيه واإلرشاد أو في الجوانب القانونية والتشريعية. كما يمكن أن تساهم نتائج الدراسة في 

ار جديدة في مجال التطوير مما يسهم في الحد من الظواهر السلبية من خالل تقديم التوصيات والمقترحات للرئاسة الخروج بأفك

العامة لشؤون المسجد الحرام لوضع الخطط والبرامج التي تساعد في تهيئة المصليات النسائية لتكون أماكن خاصة بالعبادة 

 ويحترم فيها قدسية المكان. 

 : الدراسة دافوأه الغاية .1.1

 تهدف الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف ومن أهمها:

 الهدف الرئيسي :

  .التعرف على األسباب المؤدية للظواهر السلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت في المسجد الحرام 

 : األهداف الفرعية 

  ام. ة نظر العامالت في المسجد الحرمن وجهالمصليات النسائية  على الوضع الراهن للظواهر السلبية داخلتسليط الضوء 

 ة نظر العامالت في المسجد الحرام. وجه تحليل العوامل المؤدية الى الظواهر السلبية من 

  .تقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد في معالجة كافة أنواع الظواهر التي تنتشر باستمرار وأماكن انتشارها 
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   :الدراسةأسئلة  .1.1

 ما الظواهر السلبية الموجودة داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت في المسجد الحرام وأسبابها؟ .1

 وجهة نظر العامالت في المسجد الحرام؟ الظواهر السلبية من األسباب التي أدت إلى انتشارماهي  .7

 حرام بمكة المكرمة؟ ما هي أهم الجنسيات التي تزاول الظواهر السلبية في المسجد ال .0
 

 :الدراسة فرضيات .1.1

  ؟الظواهر السلبيةهناك عالقة بين عدم وعي القاصدات واستمرار 
 

 الدراسة: حدود. 1.1

 :داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام. المكانية 

 هـ(. 0..1الدراسة عام ) الزمانية: زمن 

 لنسائية بالمسجد الحرام البشرية: تطبق الدراسة على العامالت في المصليات ا 
 

 الدراسة: مصطلحات. 1.1

 . الظاهرة: تعرف بأنها حدث: أي سلوك وهذا لبيان طبيعة الظاهرة بأنها قد تكون فعال ، أو قوال 

 ويقصد بذلك حجز الزائر أو المعتمر أو الحاج لمكان بالسجاد لغرض الصالة أو لغرض آخر.  :حجز األماكن 

 خاص  ، بحيث تكون في مكاند منه تخصيص أماكن بصورة غير منظمة للمصليات النسائيةويقص :التوزيعات العشوائية

 للنساء. 

 والمعتقدات الخاطئة.البدع : المعتقدات الدينية 
 

 :الدراسة هيكلة. 1.1

 تم تقسيم الدراسة الحالية في خمسة فصول جاءت كما يلي: 

عامة عن موضوع الدراسة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف  الفصل األول: إطار عام للدراسة، حيث تم فيه تقديم مقدمة

 الدراسة، أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة، حدود الدراسة، اإلجراءات المنهجية للدراسة، ومصطلحات الدراسة. 

هوم تركيز على مفالفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة، حيث تم فيه تناول الجوانب النظرية لموضوع الدراسة من خالل ال

 وأسباب انتشارها وحدوثها والعوامل المرتبطة بها.  ،وأنواعهاالظاهرة،

الفصل الثالث: منهجية الدراسة وإجراءاتها، حيث تم فيه عرض المنهج المستخدم، مجتمع وعينة الدراسة، أداة الدراسة، مؤشرات 

 صدقها وثباتها، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 

لفصل الرابع : تحليل وتفسير نتائج الدراسة، حيث تم في هذا الفصل تحليل الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وتوصيف ا

النساء المزاوالت للظواهر السلبية من حيث الفئة العمرية والجنس والمؤهل التعليمي. باإلضافة إلى ذلك اإلجابة عن األسئلة 

 البحثية للدراسة. 

مناقشة النتائج، حيث تم فيه مناقشة نتائج الدراسة ومقارنتها نتائج الدراسات السابقة، كما تم في هذا الفصل اقتراح  الفصل الخامس:

 التوصيات ودراسات مستقبلية، باإلضافة إلى الخاتمة. 
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 والدراسات السابقة اإلطار النظري .1

 الدراسات السابقة: .1.1

، ركزت الدراسة الى التعرف على أهم العوامل والمخاطر أسبابة واثاره–التسول ( بعنوان: 1212ودراسة )عقيل، ومحمد،  -1

جتماعية المسببة للتسول، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لسهولة تحليل وتصنيف الظاهرة. والظروف اإل

م يه الفرد وازدياد حاالت التسول ومنها عدم التعليواهم النتائج التي توصلت اليها وهي أن االسرة والبيئة لهم دور أساسي في توج

 وقلة الوعي وعدم االهتمام.

 ـ( بعنوان: رصد الظواهر السلبية في المسجد الحرام والمسجد النبوي1211دراسة )عبد الرحمن،  -1

اس مستوى رة مع قيهدفت الدراسة الى رصد وتحليل الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين مع التعرف على الجنسيات المتكر

رضى ضيوف بيت هللا الحرام، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي وعلى أداة االستبيان، حيث تم اختيار العينة خالل 

هـ على عينة عشوائية من الحجاج والمعتمرين من جنسيات مختلفة وكان العدد في المسجد الحرام 1.04موسم الحج لعام 

هـ 07/1.047(. وتوصلت الى وجود انخفاض في بعض الظواهر مقارنة بين عامي7..1عدد ) ( وفي المدينة المنورة.1.0)

 وارتفاع البعض االخر.

( بعنوان:  ظاهرة التسول لدى النساء وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية دراسة ميدانية في 1211دراسة حمزة آخرون، -1

المؤدية الى ظاهرة التسول وعلى الوسائل واالساليب في مجمع النساء  وهدفت الى معرفة االسباب الرئيسية مدينة الديوانية

للمتسوالت مع تقديم االقتراحات والحلول. استخدم في الدراسة المنهج التاريخي، والمقارن، والمسح االجتماعي. لعينه البحث من 

قوبات لمن يمارسن التسول ولديهم خالل إجراء مقابالت مع المتسوالت من النساء. وتوصلت الدراسة اال انه يجب وضع ع

مشكالت امنيه، مع مساعدة االسر الفقيرة بزيارتهم في احياءهم، وتشديد العقوبات لمن يقمن بعمل عاهات في اجسادهم لكسب 

 .عطف الناس

  هـ( بعنوان:  ظاهرة االفتراش في الحج1111دراسة ) عبد الرحيم،  -1

والمقيمين كنتيجة إلى أداء مناسك الحج بدون تصريح، واستخدمت الدراسة منهج  تناولت الدراسة مشكلة االفتراش للمواطنين

االستقراء في تناول وسرد أقوال الفقهاء. وتوصلت الى أن االفتراش أحد األسباب المؤدية الى ظهور واستمرار الظواهر السلبية 

 وخاصة  التسول.

النساء واألطفال بمدينة مكة المكرمة. هدفت الدراسة إلى  بعنوان: جغرافية تسول(.1111دراسة فاطمة موسى مطاعن ) -.

 والعوامل التي تقف تمركزهنالتعريف بحجم ظاهرة تسول النساء واألطفال وتوزيعها المكاني وخصائص مرتكبيها ومناطق 

ط ج من أهمها: ارتباخلف انتشارها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي باستخدام لغة اإلحصاء وقد أظهرت الدراسة عدة نتائ

زخم الظاهرة بفترات الصالة وأيام الحج والعمرة بسبب الزحام وزيادة أعداد الوافدين، حيث بينت النتائج أن ظاهرة تسول النساء 

يظهر بشكل كبير في مدينة مكة، كما بينت النتائج أن التسول تطور في اتخاذ أشكال منظمة تتواله عصابات لتنظيم هذه الحرفة 

  .ركات متخصصة في استجالب بعض النساء واألطفال المعاقين وذوي التشوهات الستدرار عطف العامةعبر ش

، هدفت الى معرفة ( : بعنوان التسول بين التجريم واالباحة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون1211دراسة )لبزة،  -1

استخدمت المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لعرض حقيقة الطرق الوقائية والعالجية لظاهرة التسول مع احكامها الشريعة و
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الظاهرة ومقارنتها بالنصوص الشرعية والقانونية، وكانت من اهم نتائجها أن التسول له اشكال وجذور، البد من التوعية من 

 خالل وسائل االعالم وعلماء الدين والتعامل الجدي مع المتسول من خالل تطبيق القوانين.
 

 لى الدراسات السابقة:التعليق ع

تتشابه وتختلف الدراسات العلمية مع بعض في العديد من النقاط الجوهرية وتتمثل في الجوانب الموضوعية تحت الدراسة، 

والغرض من دراسة الموضوع، وفي المنهج المستخدم لمعالجة اإلشكالية، باإلضافة إلى األدوات التي تستخدمها، والمجتمع 

 التي يتم اختيار عينة الدراسة منه. المستهدف بالدراسة 

دراسة فاطمة ـ(، و7214(، ودراسة )عبد الرحمن، 7272فمن حيث المنهج فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )عقيل، ومحمد، 

(، حيث اعتمدت جميع هذه الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي حيث يعبر هذا المنهج عن الظاهرة 1.77موسى مطاعن )

التي ( 1211)حمزة آخرون،. بينما اختلفت مع دراسات أخرى مثل دراسة كما يعبر عنها رقميا   دروسة من خالل الوصفالم

التي  هـ(.1.0) عبد الرحيم، استخدمت عدة مناهج تمثلت في المنهج التاريخي، والمقارن، والمسح االجتماعي. وكذلك دراسة 

 فتراش في األرض. استخدمت المنهج االستقرائي لدراسة ظاهرة اال

أما من حيث أدوات الحصول على البيانات فقد اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة لجمع البيانات األولية من عينة العامالت 

( التي وظفت االستبانة حيث وزعت 7214بالمصليات النسائية في المسجد الحرام، حيث تتفق في ذلك من دراسة )عبد الرحمن، 

من هـ(1.77كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة فاطمة موسى مطاعن ) داخل المسجد الحرام. الحجاج والمعتمرينعلى عينة من 

 . حيث المنهج وأختصاصها بالنساء

أما من حيث العينة المستهدفة بالدراسة، فإن الدراسة الحالية اعتمدت على عينة قصدية من العامالت بالمسجد الحرام في المصليات 

ئية، وفي ذلك تختلف مع غالبية الدراسات، حيث أن الكثير منها اعتمد على أسلوب العينة العشوائية. ومن بين تلك الدراسات النسا

 ( باإلضافة إلى ذلك دراسة7214، )عبد الرحمن ودراسة(، 1211)حمزة، وآخرون،  (،  ودراسة7210،)لبزةنجد دراسة 

 هـ(. .1.0، ) عبد الرحيمودراسة ( 1212)عقيل، ومحمد، 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

لم  حيث ،في المسجد الحرام من وجهة نظر العامالت أن الدراسة الحالية تركز على الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية

 يسبق التطرق الى الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
 

 اإلطار النظري. 1.1

 المقدمة: .1.1.1

يعد تعظيم األماكن المقدسة وخاصة الحرميين الشريفين من األمور الدينية التي أمرنا بها الدين اإلسالمي وهذا ما جاء في 

 .""( "ومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب07القرآن الكريم في مواضيع كثيره، كما جاء في )سورة الحج آية

 (.1.07رحمن)عبدال
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حيث تعاني الكثير من المجتمعات بعض الظواهر السلبية المختلفة. وكما هو معروف فإن كثيرا  من الظواهر تظل بسيطة 

وكامنة أما أذا انتشرت وتطورت أصبحت تشكل خطورة على المجتمع وهددت أمنه واستقراره وانعكست بأثار سلبية علية فأنها 

واجهتها ومثال ذلك التسول التي تعد من الظواهر الممقوتة والبغيضة ومن وسائل الكسب تصبح مشكلة يجب التصدي لها وم

(. ومعروف ان كثير من الظواهر تظل بسيطة كافية ال تلفت إليها االنتباه إذا كانت في 7211السهلة الغير مشروعة )فوزية 

رة على المجتمع وتهدد أمنه واستقراره فأنها الوضع الذي اليتاذى به الشعور الجماعي أما إذا تطورت واصبحت تشكل خطو

  .(٤١٤١تحتل مكانه في وسائل االعالم المختلفة )باقادر

ورد لفظ المسجد الحرام في القران في عدة مواضع، وكلها يراد بها جميع الحرم المكي، التعريف بالمسجد الحرام:  .1.1.1

د به مسجد الكعبة الذي يصلي فيه. فالمراد بالمسجد الحرام في القران: بحدوده المعروفة التوفيقية، ماعدا موضعا  واحدا ، فيرا

 جميع الحرم، ومن ذلك قول هللا تعالى )سبحن الذي أسرى بعبده ليال  من المسجد الحرام( االسراء.

 ..7 الفتح( يعني: الحرم، ألنه لم يكن حين أسرى به في المسجد ومنه قوله تعالى )هم الذين كفرو وصدكم عن المسجد الحرام

، وال خالف بين أهل العلم أنه ال يجوز للمشرك دخول 77يعني الحرم ومنه قولة تعالى )فال يقربوا المسجد الحرام( التوبة 

 (7211الحرم )الدوسري 

 فضائل المسجد الحرام: .1.1.1

 أوالً: المسجد الحرام أول مسجد وضع في األرض:

كة مباركا  وهدى للعلمين، فيه ءايت بينت مقام أبراهيم ومن دخله كان ءامنا ( ال قال تعالى )أن أول بيت وضع للناس للذي بب

 [.41  -41عمران: ]

 قال ابن القيم رحمه هللا "فوصفه بخمس صفات أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في األرض.

 ثر خيرا وال أدوم وال أنفع للخالئق.الثاني: أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامة وليس في بيوت العالم أبرك منه وال أك

 الثالث: أنه هدى وصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى.

 الرابع: كل ما تضمنته من األليات البينات التي تزيد عن أربعين أية. 

 الخامس: األمن لداخله. 

الزائرين الديار وتناءت بهم األقطار". وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت ب

وعن أبي ذر رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أول مسجد وضع في األرض؟ قال "المسجد 

 (.7217الحرام". )العساف،
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 ثانياً: فيه الكعبة المشرفة بيت هللا الذي فرض الحج والصالة إلية:

يت إلى نفسه العلية: "وإذا بوأنا إلبراهيم مكان البيت أال تشرك بي شيئا  وطهر بيتي للطائفين قال هللا عز وجل في إضافة الب

 (.7217[. )العساف،71والقائمين والركع السجود"]الحج:

 ثالثاً: الصالة فيه بمائة ألف صالة:

سواه، إال المسجد الحرام،  " صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما ملسو هيلع هللا ىلصفعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: 

 (.7217وصالة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه". )العساف،

 رابعاً: أنه أحد المساجد التي ال يجوز شد الرحال إال إليها:

مسجد حرام، وقال: "ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: المسجد ال ملسو هيلع هللا ىلصففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي 

 (.7217الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومسجد األقصى )العساف،

المصلى فهو موضع الصالة والدعاء، وال يشترط فيه أن يكون موقوفا ، بل يصح أن يكون موقوفا   تعريف المصلى : .1.1.1

وغيره، فالمصلى إذن يشمل المسجد وغير المسجد، فكل مسجد مصلى وليس كل مصلى مسجدا  

(https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2064) 

 أداب العاملين في المسجد الحرام )أدب العامل في عملة(: .1.1.1

 تمهيد:

تتحلى بها العاملة تجاه عملها التي ذكر اآلداب بما أن البحث يتحدث عن العامالت في المصليات بالمسجد الحرام فال بد من 

 وهي كالتالي: 

 أوالً: اإلخالص:

 "1”واإلخالص في اللغة: تهذيب الشي وتنقيته:

 وأما في االصطالح فقد تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفه فمنها قولهم )أال تطلب لعملك شاهدا  غير هللا(.

مؤمنا  لم يقبل عمله وان استكمل باقي الشروط. قال تعالى )ومن أراد االخرة وسعى لها أحدها: اإليمان باهلل تعالى. فمن لم يكن 

 سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا(

 [. 14]االسراء

)من أحدث في أمرنا هذا ما  ملسو هيلع هللا ىلصثانيهما: المتابعة ويعني أن يكون للعمل أصل في الكتاب والسنه ال مبتدعا وال مخترعا  لقولة 

 فهو رد( ليس فيه 

https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2064
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ثالثهما وأهمها: إخالص القصد في العمل هلل تعالى. فإن هللا عز وجل ال يقبل واليثيب إال على ما أريد به وجهة الكريم. قال 

 (.7217[ )العساف،.تعالى )وماأمرو اال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين( ]البينه

 ثانياً: األمانة:

فهو أمين، وتأتي األمانة بمعاني عديدة منها )وديعة  االنساني اسم لما يؤمن عليه : األمانة مصدر أمن، وهتعريف األمانة لغة 

ووفاء( فيقال: رجل عرف األمانة: أي ‘وإخالص ‘وحفظ الود والعهد، وافرضه هللا على الناس فهو أمانة، ونزاهة، وصدق 

 بالصدق واالستقامة.

ى العباد فهو أمانه، كالصالة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها األمانة هي كل ما اقترض هللا علتعريف األمانة اصطالحا: 

الودائع، وأوكد الودائع كتم االسرار، وقال في موضع أخر: "كل ما يوتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة". واألمانة 

 ن ال يحفظها واليوديها خائنا  هي الشي الذي يحفظ ليودي الى صاحبه، ويسمى من يحفظها ويوديها حفيظا  وأمنيا ، وم

(. فأنظمة العمل التي وضعتها الدولة، وكذلك الخاصة التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، 7271)النويصر

وكذلك توجيهات الرؤساء، يجب االلتزام بها لتسير عجلة العمل بانتظام وانضباط دون خلل وال عطل. ومن ذلك انضباطه في 

ث يحافظ على وقت العمل من أوله إلى أخره، واليستغله فيما ال يأذن النظام به. ومنها حفظ أسرار العمل وحفظ العمل بحي

 (.7217العهدة، والسعي إلى أنجاز العمل كما هو مطلوب بدون تقصير وال أهمال )العساف،

وتقول العرب: إذا جاءت السنة  .مع على أعوانالتعاون في اللغة من العون، والعون هو الظهير على األمر، ويجثالثاً: التعاون: 

جاء معها أعوانها، ويعنون السنة الجدب وباألعوان الجراد والذئاب والمراض. والرجل المعوان من كان كثير العون وحسن 

تعاون لال يختلف المعنى اللغوي للفظ التعاون عن المعنى الذي تقرر له في عرف الشرع، ومن ثم يمكن تعريف صفة ا .المعونة

قال السعدي )رحمه هللا(: "  .بأنه: أن يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل الخيرات وعلى طاعة هللا عز وجل وتجنب معصيته

اإلعانة هي: اإلتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، واالمتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، 

وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين، بكل قول يبعث عليها، وبكل فعل كذلك"  فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه،

 (.7271)الهادي

: قال في "تاج العروس "النصيحة كلمة جامعة مشتقة من مادة )نصح( الموضوعة لمعنيين رابعاً: النصيحة: النصيحة في اللغة

 أحدهما: الخلوص والنقاء، والثاني: االلتئام والرفاء.

: قال االمام الراغب االصفهاني رحمه هللا تعالى "النصح تحري فعل أو قول فيه صالح صاحبه. ومنه يحة في االصطالحالنص

[. وقال االمام 14قولة تعالى )فتولى عنهم وقال يقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ال تحبون النصحين( ]األعرف

امعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له قال ويقال هو من وجيز األسماء ومختصر الخطابي رحمة هللا تعالى "النصيحة كلمة ج

 (.7217الكالم وأنه ليس في كالم العرب كلمه مفرده تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة )الطرفي
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هذا "حتى ظن الناس "سووا لحد  ملسو هيلع هللا ىلصوانتهى بها إلى القبر ثم قال ،شهد جنازه ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول ،روى أحد الصحابةخامساً: االتقان: 

أما إن هذا ال ينفع الميت واليضره ولكن هللا يحب من العامل إذا عمل أن يحسن")رواه البيهقي (.أي :”فالتف إليهم قائال  ،أنه سنه

 إذ ما ضر الشاه سلخها بعد ذبحها ولكنه التوجيه،إنه قد امر باإلتقان في هذا الموضع الذي ال يضر الميت فيه سقوط التراب عليه

ولو دققنا في الفاظ هذا الحديث ،فهو في غيرهما أولى واجدر،فإن كان هذا في القبر وحال الموت،إلى إتقان العمل واجادته

الشريف لوجدنا في قوله" عمال" هكذا دون تعريف وال تحديد لنوع العمل إيحاء بأن هللا تعالى يحب أن يكون اإلتقان سلوكا عاما  

 (.7212نت أعماله هذه فهو يحسن القيام بمهنته وعباداته ومعامالته )شعبانأيا كا،في كل أعماله،للمؤمن

 الظواهر السلبية:. 1.1.1

 تمهيد:

تشهد المصليات النسائية في المسجد الحرام العديد من الظواهر السلبية التي تصدر من قبل القاصدات، وتسبب الضيق والضجر 

قلوب من هم داخل المصلى بطريقة التسول الغير مباشره وأن تحاول أن في نفوس البعض؛ فنجد هناك من تحاول أن تستعطف 

تطلب المساعدة بسبب ظروفها وظروف معيشتها ومنهم من تقوم بإحضار علبة الدواء طالبة المساعدة في توفير ثمنها، وتقوم 

 بالتنقل على جميع المصليات داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة.

ونشر المالبس على دواليب المصاحف  ،والنوم ،واالفتراش ،وحجز األماكن بمقابل مادي ،البيع والشراءونجد أيضا  من تمارس 

واألرضيات والكراسي والحواجز والتوزيعات العشوائية التي تسبب الفوضى ومنها توزيعات الطعام المطبوخ الذي يمنع منع 

نرى أيضا  من تقوم بإحضار إبر العضل الفيتامينات محاولة إقناع وإحضار المأكوالت ذات الروائح النفاثة  و،باتا  من توزيعة

ومنهم من لديهم معتقدات دينية بحس مذهبهم فنجد  ،القاصدات بمفعولها السريع في استعادة القوة والنشاط إلكمال أداء المناسك

م االهتمام بنظافة وقدسية ونجد أيضا  عد ،من تضع الصور الفتوغرافية للعائلة داخل المصحف اعتقادا  بطرح البركة

والنفث على السبح  والقيام بإدخال الممنوعات خفية ) كالمواد الحادة ،والقيام بوضع االمتعة داخل دواليب المصاحف،المكان

وبالقرب من مواسم االعياد نجد هناك من يجتمعون لنقش الحناء سواء  ،واألسلحة والميكرفونات وأسطوانات الغاز الصغيرة(

وعدم توعية األبناء بقدسية المسجد الحرام وبالتالي العبث في مقتنيات المسجد  ،اليه او بدون وذلك لألصحاب واالقرباءبمبالغ م

 وإزعاج المصليين . 

 :الميدانيةالظواهر السلبية في المصليات النسائية في ساحات المسجد الحرام من خالل جوالت الباحث 
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 ( حجز األماكن جوالت الباحث الميدانية1شكل )

 الميدانية الباحث جوالت العشوائية التوزيعات( 1) شكل

 الميدانية الباحث جوالت المطبوخ الطعام توزيعات( 1) شكل
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 لميدانيةا الباحث جوالت المصليات في االختالط( 1) شكل

 الميدانية الباحث جوالت واأللعاب الدمى إحضار( 1) شكل

 الميدانية الباحث جوالت بالكراسي األطفال وعبث لعب( 1)  شكل
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 الميدانية الباحث جوالت المكان بنظافة االهتمام عدم( 1) رقم شكل

 الميدانية الباحث جوالت األلعاب( 1) رقم شكل

 الميدانية الباحث جوالت الورق لعب المكان ةقدسي احترام عدم( 1) رقم شكل
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 :  الميدانية الباحث جوالت خالل من الحرام المسجد  داخل النسائية للمصليات السلبية الظواهر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميدانية الباحث جوالت السبح في النفث( 12) شكل

 الميدانية الباحث جوالت المصلى داخل األفتراش( 11) شكل

 الميدانية الباحث جوالت زائد وعفش وتوصيالت أسالك( 11) شكل
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 الميدانية الباحث جوالت المصلى داخل النوم( 11) شكل

 الميدانية الباحث جوالت المكان بنظافة االهتمام عدم( 11) لشك

 الميدانية الباحث جوالت حادة أدوات( 11) شكل
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 الميدانية الباحث جوالت المصلى داخل الحناء نقش( 11) شكل

 الميدانية الباحث جوالت الكريم القران داخل الفوتغرافية الصور وضع دينية معتقدات( 11) شكل

 الميدانية الباحث جوالت االقفال وقفل عقد دينية عتقداتم( 11) شكل
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والحظوه بحاسة أو ‘ل، أو العرف الصحيح، شاع بين الناس : حدث منكر يأباه الشرع، أو العقتعريف الظواهر السلبية 1-1-1

 (.7214أكثر من الحواس)العمري

 : البيع والشراء .1.1.1

فقد روى األمام علي رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى ،من األمور التي ينبغي اجتناب ممارستها في المساجد البيع والشراء

بيانكم " إلى ان قال "وبيعكم وشراءكم" وقال االمام الصادق "جنبوا مساجدكم هللا عليه وسلم :"جنبوا مساجدكم مجانينكم وص

 "البيع والشراء

فقد قال العالمة الحلى: فمحل البيع والشراء وسائر المعامالت األسواق ال المساجد ،كما نصت كتب الفقه على كراهة هذا األمر

 (.1.71ألنها بنيت للعبادة ال غير)عبد الرحمن

 :المسجد بالبصاق والنخامة تلويث. 1.1.1

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"من وقر المسجد من نخامة لقى هللا تعالى يوم القيامة ضاحكا  قد أعطى كتابه بيمينه

 .(  7214عبدالرحمن)

 :لنوم في المسجد. ا1.1.1

األمر الذي أشارت إليه الروايات، ويودي إلى  قال معظم الفقهاء بكراهة النوم في المسجد، ألنه يتنافى مع وجوب تعظيم المساجد

هتك حرمة المسجد، قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "من نام في المسجد بغير عذر ابتاله هللا بالء ال زوال له "، وروى عن 

ة في المراد الصالعلى رضي هللا عنه في تفسير اآلية: "ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى "، أن المراد من السكر النوم، وبما أن 

 .هذه اإلبة المسجد حسب مفاد الروايات وقول أكثر المفسرين فيستنبط من اآلية أنه نهى عن النوم في المسجد

 (.1.71)عبدالرحمن

 :االفتراش. 12.1.1

 تم تعرف االفتراش في قاموس الكل قاموس عربي بمعنى

 )متكئا ،وسداة ونحوها( . ه فراشاوأفترش الشىء اتخذ،يفترش،أفتراشا  فهو مفترش،أفترش االفتراش

 : انواع االفتراش

االفتراش المعيق وظيفيا  :وهو االفتراش الذي يؤدي إلى التعطيا والتضييق على الوظائف والخدمات األساسية خالل أداء  -٤

 . المناسك مثل انسيابية الحركة وسالمتها

الذي يتم من خالله استخدام بعض المساحات التي كانت االفتراش الممكن تنظيمه: وهو افتراش الحجاج النظاميين و -١

 .مخصصة فاألصل لبعض الوظائف األخرى أو ربما لوظائف محدده بأوقات معينه

 : العوامل المؤثرة في االفتراش

 نظامية الحاج والمعتمر عند االعتكاف وحصوله على التصريح المناسب- ٤

ع المفترش بعيدا  عم المناطق المحورية والحيوية مثل منطقة الجمرات والمناطق فكلما كان الموق،الموقع )المكاني( لالفتراش- ١

 .المحيطة بها
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 .توفر الخدمات العامة مثل دورات المياه أو توفر الغداء- ٣

 قلة الوسائل التوعوية واإلرشادية- ١

 (.7214)عبدالرحمن وأخرون ضعف المستويات الرقابية والمؤسساتية النظامية- ٥

 :البدعة. 11.1.1

 :لكي يكون التعريف بالبدعة جامعا  مانعا يمكن أن تعرف البدعة بأنها

 .كل إحداث ليس له أصل عام والخاص في الشرع

 :أسباب االبتداع

 .توهم المبتدع أن المبالغة في العبادة زيادة في التقرب واألجر -٤

جداد، وبعض المتدينين "أمة على ءابءءنا وجدنا إنا قالو غير الجهل والتقليد االعمى: حيث نشأ اجيال تقلد ما عليه األباء واال- ١

على  ثرهمأالمخصصين، حيث يصدق عليهم قول هللا تعالى: "كتقليد بعض الناس للشيوخ الصوفيين في التوسل إلى هللا، مهتدون 

 (.7224)علوان."وإنا بالنبي بعد موته

 السرقة .11.1.1

لشخصية في المجتمعات اإلنسانية يُعد أمرا  طبيعيا  في أحوال البشر. ولكن تفشي إن وجود ظاهرة النشل وفقدان األمتعة ا

وانتشار هذه الظاهرة بالشكل الذي يؤثر على أمن وطمأنينة الناس وفي أماكن كان المفترض أن يكون الشعور فيها من قبل 

هو أمر خطير يجب التوقف عنده ومعالجته بكل المرتادين بأنها أكثر األماكن عظمة وقداسة ومهابة في معتقداتهم ودياناتهم ل

السبل الممكنة للتقليل من حدوث هذه الظاهرة الخطيرة إن لم يكن بالقضاء عليها على الرغم من أن ذلك يعد أمرا  شبه مستحيل 

 (..1.7الكحلوت (ألن الكمال هللا وحده

بأنها أخذ المال خفية من وراء مالكها إذا يطلق على من تعرف السرقة لغة   في قاموس المعاني القاموس الجامع  تعريف السرقة:

 (.7272قام بالفعل السارق والجمع سرقة وسراق)مرسي

هو االعتداء على مال الغير وأخذه بخفة ورشاقة متعمدة من صاحبه سواء كان ذلك من جيبه أو مما يحمله من متاع دون النشل: 

قدام على هذه العملية في غفلة من صاحبها، وقد تشمل السرقة في ظاهرة النشل وجه حق وغالبا  ما يستخدم المجرم ذكاءه في اإل

النقود أو الوثائق الثبوتية واألخيرة قد يترتب عليها مخاطر أخرى تتمثل في انتحال شخصية المجني عليه في ارتكاب جرائم 

ن يستغلون عنصر الزحام وكثرة الناس ومما تعارف عليه أن الذين يقدمون على ارتكاب جريمة النشل في كل األماك .أخرى

فيها. األمر الذي يساعدهم على اإلقدام على جريمتهم بسرعة وخفة ثم االختفاء في لحظات في المكان 

 (..1.7المزدحم)الكلحوت

 أسباب السرقة:. 1.11.1.1
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هنأ شر فتروع األمن فال ييوجد عدد من األسباب قد تؤدي إلى ظهور فاحشة السرقة في المجتمع حتى تصبح كاآلفة التي تنت

الشخص في معاشه وأليامن على أسرته، فيشيع العنف في المجتمع، فوجب علينا أن نستعرض أسباب السرقة وهذا ما نسلط 

 الضوء عليه فيما يلي:

لنوع لى هذا ايودي الشعور بالحرمان إلى السرقة، إذ يعاني المرء من الحرمان العاطفي أو النفسي أو المعنوي إذ يلجأ الفرد إ -1

 من األفعال التي ال ترضي رب العزة والجاللة لكي يحصل في المقابل على العوض.

ربما تعود القسوة على المراهقين واألطفال :أثناء التربية هي الدافع األساسي إلى نزعتهم في االنحراف والعدوانية والسرقة  -7

 .لذا فالبد أن يبتعد األبوين عن القسوة في التربية

ا وجب على لذ،غبة في االنتقام أو الشعور بالغيرة تجاه اآلخرين حيث إن االنتقام قد يؤدي إلى السرفة والتعدي على اآلخرينالر

المرء ضبط النفس واالبتعاد عن الغضب الذي قد يقوده إلى الهالك وعلى صعيد أخر فالبد للمرء أال يتطاول على أحد أو يصدر 

 .اج لآلخرينله اإلهانات أو التجاهل واإلحر

لذا البد من مراعاة عدم إحباط األخرين أو إغضابهم والتقليل من ،تعتبر الغيرة من أبرز األسباب التي قد تؤدي إلى السرقة -0

قدراتهم فإن البعض يلجأ إلى السرقة كمالذ بهدف جذب أنظار من حوله لكي يصبح مثار جدال في العائلة أو أن ينصب اهتمامهم 

 .عليه

 . ل إلى حاجات أخرى فقد يتخذ البعض من السرقة جسر للحصول على المال ؛بهدف شراء المخدرات أو السجائرجسر للوصو

دف التقليد أو به،وقد يميل الشخص إلى هذا لمجراتهم،رفقاء السوء ؛قد يعانون المرء على السرقة بل والقيام بتشكيل عصابي -.

 (.7272فقط)مرسي

 مي:توجيهات الدين اإلسال. 1.11.1.1

وتعتبر السرقة في اإلسالم أكل أموال الناس بالباطل عن طريق السرقة، وحماية ألموال الناس من أيدي اللصوص، قرر اإلسالم 

أن من يثبت عليه السرقة دون شبه، وكان من أهل التكليف، وكان ما سرقه ربع دينار فأكثر يعاقب بقطع يده وهذا حد شرعي 

 (.7211والمجتمع المسلم)االحمدي فرضه هللا على المحكم اإلسالمي

 :لمحة تاريخية عن التسول. 11.1.1

وقد يظن الكثير من الناس أن التسول ظاهرة حديثة ولكن الدارس للتاريخ  ،هي ظاهرة قديمة في المجتمع اإلنساني بشكل عام

في  ك فئة من المتسولين عاشتحيث توضح أدبيات التراث اإلسالمي أن هنا ،االجتماعي للشعوب يتبين أن ذلك مناف للحقيقة

القرن الرابع هجري كانت تسمى )بالكرامية ( وهم أصحاب محمد بن أكرام الذين أنشئوا عددا من الخوانق ويذكر المقدسي أنه 

كان لهم خوانق كثيرة بإيران وما وراء النهر وكان لهم أيضا  خوائق ومجالس عند بيت المقدس وكانت الكرامية جماعة من 

 ،بيةالعص ،ن داعية الى الزهد وترك الكسب الدنيوي كما أن هؤالء المتسولين ال يخلون من أربعة خصال وهي : التقيالمتسولي

 الكدية . ،الذل
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هجري وكانت منتشرة على وجه األرض وقد برعت .-0وكذلك توجد فئة الغجر أو )بني ساسان( وهي التي كانت في القرنين 

 (.7211المال بطرق غير مباشرة وغير مشروعة )فوزية  هذه الفئة في التسول والحصول على

التعريف اللغوي للتسول أن أصل كلمة تسول في اللغة يرجع إلى: سول ويقصد بذلك استرخاء مفهوم التسول: . 1.11.1.1

 (.7211تسوال. وسأل واستنجد الرجل: أي سأل الناس العطاء )فوزية  -يتسول -البطن. والتسول من فعل تسول

 ت ذات صلة بالتسول:مصطلحا

رجل شحات وهو الملح في مسألته، وتأتي شحذ، يقال سكين شحيذ ومن المجاز فالن يشحذ الناس أي يسألهم ملحا   الشحاتة:

 عليهم، وهو شحاذ. وشحيذ ببصري أي حدجته ووابل شحاذ: ملح.

 ها.استكف الناس وتكففهم مد  إليهم كفه يسألهم وفالن يستكف األبواب وتكفف التكفف:

 :"إنك أن تذرو رثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة  يتكففون الناس". ملسو هيلع هللا ىلص قال

مأخوذة من الجدا وهي العطية الجزلة وهي الخير العام الواسع، والجدوى هي العطية، وأجدى فالن أي أعطى،  االستجداء:

و الغناء. وعلى ذلك يكون معنى االستجداء ورجل جاد أي طالب للجدوى هو السائل، والمجتدون هم السؤال الطالبون والجداء ه

 (..721بمعنى طلب العطية وهذا المعنى يتفق مع معنى التسول )لبزة 

 أنواع التسول:. 1.11.1.1

 : هو الصريح المعلن الواضح حيث يمد المتسول يده مستجديا  الناس أمام الجميع وفي الطرقات والتجمعات.التسول الظاهر

ن خالل تستر المتسول وراء أشياء وسلع بسيطة قيمتها منخفضة كبيع العلكة والمحارم والسكاكر : فيظهر مالتسول المبطن

 الرخيصة والميداليات وبيع االدعية ومسح السيارات وغيرها.

 : الذي يظهر خالل مواسم محددة مثل األعياد الدينية والمواسم السياحية والمهرجانات.التسول الموسمي

ي يقوم به المتسول كهدف بحد ذاته رغم مقدرته الجسدية والعقلية على ممارسة الكسب الحالل لكنه الذ التسول االختياري:

 أختار طوعيا  هذا السلوك وصار بالنسبة لدية حرفه يمتهنها.

فهو عابر ووقتي لعوز طارئ كما في حاالت شخص ضل الطريق، أو سرقة نقود أحد األشخاص واضطراره  التسول العارض:

 دة من أخرين ال يعرفهم في الطريق العام أو وسائل المواصالت.لطلب مساع

هو تسول مستمر لمحترفي التسول من العاجزين أو من يمثلون دور العاجز ويتم على مدار العام وبشكل هواية  التسول الدائم:

 وقناعة تامة لدى الشخص ويرى فيه مصدر للحصول على المال وزيادته.

 في إجبار األطفال أو النساء على التسول من قبل وليهم ألي سبب من األسباب.ويتمثل  التسول االجباري:

 ويسمى أحيانا  بالتسول االحترافي، حيث يصبح الهدف من التسول هو الكسب وإكثار المال. التسول االختياري:
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وهو تسول العاجز أو المريض عقليا  أو المتخلف عقليا  أوالي سبب يكون مانعا  للمتسول من الكسب  التسول غير القادر:

 (.7272المشروع )عقيل

المتسول في صحيح اللغة: هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون. وهو كل شخص تعريف المتسول: 

كساء( في الطريق العام أو في المحال أو األماكن العامة أو المنازل -غذاء-ان )ماليمد يده يسأل الناس، يطلب العطاء واإلحس

 (.    7211)فوزية 

ويعرف السروجي المتسول بأنه الشخص الذي يحصل على المال بغير عمل يستحقه وهو في ذاته أشبه بالطفيلي الذي يقتات من 

ح قوة معطلة ألنه غير منتج بل أنه قد يصل في بعض األحيان غذاء غيره دون محاولة منه للحصول على غذائه، وبذلك يصب

 (.7211إلى درجة تعطيل غيره عن اإلنتاج )كدادة 

 وللمتسولين ثالث طبقات:. 1.11.1.1

بعض المتسولين يجمعون المال من أجل إنفاقه على المخدرات بعد أن بددوا كل أموالهم في هذا الطريق  نموذج المدمنين: -1 

م فسافروا من قراهم ومدنهم إلى أرض جديده ال يعرفهم فيها أحد بل منهم من يتصنع البالهة والجنون فيجمع من ونبذهم قومه

 جيوب المغفلين ما يقضي به ليله ساكرا فاقدا ألية صلة بالعالم فإذا جاء الصباح أعاد الكرة مرة أخرى يجمع هنا وهناك.

ماعية قد اتخذت مرة أجراء ينص على جمع كل المتسولين في بعض كانت وزارة الشؤون االجت نموذج المحترفين: -1 

المراكز واالهتمام بهم والقيام بشؤونهم ولما شرعت في تنفيذ البرنامج اكتشف القائمون على المراكز أن المتسولين يهربون 

 مارب أخرى. ويرفضون البقاء داخل المركز والعودة إلى التشرد والتسول وذلك ألنهم اتخذوه كحرفة تحقق لهم

إن ظاهرة التسول كمظهر اجتماعي ظاهرة خطيرة انتشرت بصورة سريعة ومذهلة شوهت نموذج المساكين المتسولين:  -1

وجه المجتمع اإلسالمي الرحيم وأصبحت حرفه تمتهن. فالمبصر أعمى والسليم أعرج والشاب يتحول الى شيخ هرم.. وهكذا 

وجوههم ويدسون كرامتهم على أرصفة الشوارع وأمام المستشفيات وفي  يستدرون عطف الناس وشفقتهم يرهقون ماء

المحطات وفي كل مكان يكثر فيه الناس.. إننا ال ننكر الفقير المعدم الذي دفعته الظروف الى سؤال الناس كما ال ننسى اإلباء 

في تربيتهم ورعايتهم لكن بعض الناس  واالمهات الذين تخلى عنهم أبنائهم ورموا بهم في الشارع بعد أن دفنوا زهور أعمارهم

  (.7211ماتت ضمائرهم )فوزية 

 أسباب التسول:. 1.11.1.1

 نجد بأن أسباب التسول يختلف من باحث الى أخر بحسب المدينة أو الدولة ولذلك جاءت على النحو التالي:

وء المعاملة مما يجعل صغار السن فرصة، أو التنشئة االجتماعية الخاطئة مثل اإلهمال ونقص في الرعاية االجتماعية، وس  -1 

  .عرضة للجناح والذي هو شكل من أشكاله التسول

االفتقار الى المعرفة والعلم والجهل أو عدم النجاح، أو عدم الرقابة والتوجيه القيمي السليم، نحو األساليب االجتماعية   -7

  .السليمة
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 .وترك العمل والغياب، وعدم االستقرار والكفاءة في العمل أو الطرد منهمشكالت العمل تتمثل في سوء التوافق المهني   -0

االدمان على المخدرات والكحول حيث تؤدي حالة ا االدمان إلى حالة من العوز التي تدفع إلى محاولة الحصول على     -.

 (.7217ير، علوان)مس .المال الالزم لشراء المخدرات مما يدفعهم الى التسول لتغطية احتياجاتهم المالية

ضعف القيم األخالقية وفقدان المعايير االجتماعية وانعدام المراقبة والمحاسبة والمتابعة وانتشار الثقافة االستهالكية  -.

 .الرخيصة مما يجعل أسباب الفساد واإلغراء كثيرة ويدفع المرء للتفكير بتلبية شهواته وغرائزه بأسيل السبل وأيسرها كالتسول

الثقافة المنهجية والتوجيه والوعي والتراخي بمكافحة الظاهرة وقصور دور الرعاية االجتماعية في احتضان  غياب – -1

 المتسولين واستيعابهم بورش مهنية يستفيدون فيها من قوتهم الجسدية في إنجاز وتقديم سمع إنتاجية مفيدة للمجتمع.

بعمل شاق واالعتياد على االسترخاء في الحياة وعدم تحمل  سهولة الحصول على المال بدون بذل مجهود أو القيام – -1

 المجازفة واإلقدام والمسؤوليات وهذا ير تبط بضعف التنشئة االجتماعية والفكرية والثقافية.

ترتبط بشخصية المتسول، العوامل)الجسدية( كالتشوهات الخلقية وقد ترجع إلى  أسباب نفسيةاسباب متنوعة للتسول منها  -7

 .ة أو الخلل في الغدد والخاليا الجسميةالوراث

: الحرمان، العوز، واإلحباط والحرمان العاطفي والتخلف العقلي كذلك اضطرابات نمو الشخصية عوامل نفسية وعقلية - 4 

 وعدم اتزانها.

ة الضاغطة : الكوارث االجتماعية العنيفة والظروف االجتماعيكذلك مجموعة من العوامل المؤدية إلى التسول منها -12

 (.  7272)عقيل والكوارث والمجاعات التي تفقد األنسان ممتلكاته أو مصدر رزقه مما يدفعه الى التسول

 أشكال ممارسة التسول:. 1.11.1.1

يستعمل المتسولون أشكاال  عديدة لممارسة تسولهم ويلجئون الى طرق وحيل كثيرة للحصول على المال كما يتفنون في اختراع 

 واالشكال منها:هذه الطرق 

مع كونهم يحملون في صدورهم نفوس األذالء المستجدين واتخاذ الوعظ في  التزي بزي أولى الفضل واألدب والعلم -1 

 المساجد أو أنشاء األشعار في مجالس الحكام والوجهاء وسيلة لالستكفاف وطلب المال. 

ها واستجوابها من قبل المارة وهو أمر خطير جدا  حيث نجد ذلك لمكانتها وصعوبة التعامل مع استغالل المراءة في التسول-7

 بعض الرجال يستغلون ذلك فيدفعون زوجاتهم إلى التسول

 (. 7211)فوزية 

درج المتسول على استغالل حاجته لجمع المال بشتى الطرق، فمنهم من  حاملو التقارير والصكوك االجتماعية المزيفة:  -0

لجهات الرسمية إن سمحت بذلك ليثبت حاجته ويستصدر بها صكا ، ثم يصور منها نسخا  كثيرة، يسعى إلى الجمعيات الخيرية وا
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ثم يعرضها على الناس االستدرار عطفهم واستجدائهم، ويظهر ذلك جلبا  في الشوارع والميادين وأمام إشارات المرور؛ حيث 

 لون التقارير االجتماعية والطبية التي تثبت حاجاتهم.يشاهد المتسولون من جميع األعمار سواء كانوا ذكورا  أو أناثا  يحم

درج بعض المتسولين على استخدام بعض التقارير الصحية المزيفة كاألشعة  حاملو التقارير الصحية المزيفة:- -.

ها وبذلك والروشيتات، أو فواتير الكهرباء، والمياه ليوهموا المارة أنهم يعجزون عن تدبير المال الالزم لشرائها أو سداد

 يستدرون عطفهم.

كما درج بعض المتسولين عمى اصطناع عاهة مزيفة له أو لزوجته أو ألوالده أو لغيرهما،  مصطنعو العاهات المزيفة:- -.

فينتحل المتسول عاهة إما باستخدام بعض المستحضرات الطبية أو غيرها، ليخدع بها أصحاب األموال، حيث يوهم المارة أنه 

    .عمل لما به من عاهةال يقدر على ال

درج البعض على تسهيل مهمتهم في التسول باصطناع البكاء الشديد الذي يظهر الحاجة الملحة  مصطنعو البكاء الشديد:  -1

    .للسائل ونهمه في حب المال، حتى لو كان مال الزكاة أو الصدقة أو اإلحسان

ه يعرف أحد أقارب الشخص المار في الشارع، فينادي عليه باسم درج البعض من هم على ادعاء أن مدعو صداقة العائلة: -1

معين يختاره، فإذا التفت له يقول: أنا قريب عمك أو صديق والدك أو جدك ووقعت في حاجة وليس معي ما يوصلني إلى بلدي، 

 .وسوف أرد لك ما اقترضته منك عند وصولي إلى بلدي

ض على أن يدعو إلنشاء مشروع خيري، كمسجد أو مدرسة أو دار لتحفيظ درج البع مدعو التبرع للمشروعات الخيرية: -7

 القران، وقد يستصدر صكا  شرعيا  بذلك ليأخذ التبرعات من الناس ويستولي عليها.  

: تستخدم بعض دور المعاقين أو المسنين بعض نزالئها لممارسة التسول كأن ترسلهم مدعو التبرع لدور المعاقين والمسنين -4

 ا على الطرقات أو طرق األبواب أو أمام المساجد الستجداء الناس.  ليقفو

: درج بعض المتسولين على استئجار األطفال والمسنين من أسرهم واستخدامهم للتسول مقابل مستأجرو ذوي العاهات- -12

بقصد إثارة غريزة نسبة من المال لألسرة، ثم يقومون باصطناع عاهة وهمية باستعمال أطرف صناعية مشوهة أو غيره، 

 (.   7211الشفقة واستدرار عواطف الرحمة والشفقة فيهم لالستيالء على المال)عقيل

 التسول من منظور علم االجتماع:. 1.11.1.1

تركز النظريات التي تأخذ منظور ظاهرة التسول الوظيفي على كيفية تأثير مجموعة متنوعة من األقران أو أفراد األسرة أو 

جتماعية المحيطة باألفراد على قرارهم في التسول للحصول على الصدقات في المدن، وأحد األمثلة البارزة على المؤسسات اال

هذا المنظور نظرية العمل المعقول التي تشرح ظاهرة التسول كقرار يعتمد على وزن تكاليف وفوائد نشاط كسب العيش، وتعتقد 

ا  .وال سيما مفهوم الميراث االجتماعي أن التفسيرات االجتماعية للتسول ذات صلة أيض 

ا  حيث يضفي مشاركة الوالدين واألشقاء األكبر سن ا شرعية على مشاركة الفرد في استجداء الصدقات، وهي فكرة تتوافق أيض 

 مع افتراضات على االضطراب االجتماعي، 
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ا أن أولئك الذين يركزون بشكل أكبر على تشابك تاريخ األسرة والحي من المرجح أن يتصرفوا وفق ا لهذا اإلرث،  ويُقال أيض 

 .ويتبنون نمط ا معين ا من السلوك االجتماعي، بحيث تصبح الهويات االجتماعية والمكانية الفردية متشابكة

، وقد تم اختيار هذا اإلطار ألن 1474وتم وضع ظاهرة التسول في نظرية الفعل المعقول التي اقترحها علماء االجتماع في عام 

داء الصدقات في االستشهاديات الغانية هو إجراء سلوكي يتم اتخاذه بعد التفكير المتأني، واالفتراض األساسي للهيئة هو إنه استج

في معظم الحاالت يمكن لألفراد اختيار أداء أو عدم القيام بسلوك ما، وتفترض كذلك أن المحدد األساسي للسلوك هو نية 

ألداء السلوك، فإن النوايا ستوجه السلوك، واقترح علماء االجتماع أن النوايا مشتقة من  الشخص بالنظر إلى الفرصة المناسبة

عمليتين معرفيتين: موقف الشخص تجاه السلوك والمعايير االجتماعية المتصورة فيما يتعلق بالسلوك، والتي يطلق عليها القاعدة 

 (7271الذاتية  )شريهان حوامدة

 ي من ظاهرة التسول:موقف الدين االسالم. 1.11.1.1

أهتمت الشريعة اإلسالمية بظاهرة التسول، فعند تحليل النصوص الشرعية نجد فيها حقائق تفسيرية تقدم لمعالجة مشكالت 

التسول فيتمثل موقف الدين من التسول في الحث على الزكاة والصدقة والتي هي نسبة مئوية تؤخذ من أموال األغنياء وتدفع 

أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وهذا العطاء واجبا  وطريقا  للتكفير عن الذنوب فقال تعالى )أنما  لمستحقي الصدقات من

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وأبن السبيل فريضة من هللا 

 ).12وهللا عليم حكيم( )سورة التوبة، اية

يم اإلسالم للتسول ليس بأمر الصدفة، وأنما نظرا  لألثار السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع من الناحية االقتصادية وتحر 

واالجتماعية على حد سواء، فعلى الصعيد االجتماعي فإن التسول ظاهرة تفشت في المجتمعات بصورة مخيفة حتى أصبحت 

، وبهذا فهم يؤثرون على المجتمع سلبا ، وذلك أن التسول يساعد على انتشار حرفة ومهنة يمتهنها البعض بأشكال وصور متعددة

االنحراف والجريمة والجنوح فضال  عن كونه سببا  من أسباب اإلصابة بداء الفقر وأكد الدين اإلسالمي على مساعدة الفقراء من 

فقد أنشأت الكثير من المؤسسات الدينية  خالل صرف المساعدات ووفق آليات منظمة تتفاوت بحسب تطور الحالة االجتماعية

 (.7217لغرض تعليم الفقراء وكذلك المنظمات اإلنسانية كمالجئ األيتام وغيرها من المشاريع اإلنسانية )مسير،علون
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ة مويأتي رائي الدولة )المملكة العربية السعودية تجاه ظاهرة التسول والمتسولين بأن وضعت لهم احكام وقرارات النيابة العا

 لحنة مكافحة التسول وكان نصها ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

  تويتر( نظام مكافحة التسول النيابة العامة 11شكل ) 

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها  .1

 المقدمة .1.1

يث حتناولت الباحثة في هذا الفصل من الدراسة لمنهجية الدراسة وإجراءاتها التي تم تطبيقها لتحقيق أهداف الدراسة، 

في التعرف على األسباب المؤدية للظواهر السلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة 

حيث تتناول الباحثة في هذا الفصل منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة، باإلضافة إلى العامالت في المسجد الحرام. 

البيانات األولية المتعلقة بأهداف الدراسة وأسئلتها على الدراسة التي تم استخدامها للحصول  تحديد مجتمع وعينة الدراسة، وأداة

البحثية، وذلك من خالل قياس صدقها وثباتها، للتأكد من مدى مالئمتها لجمع البيانات المطلوبة. باإلضافة إلى ذلك تحديد 

 سيرها لإلجابة عن األسئلة البحثية. األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة وتف

 هذه اإلجراءات المنهجية بالتفصيل:  تتناول الباحثةوفيما يلي 

 منهج الدراسة   .1.1

يعد البحث العلمي ذو أهمية كبيرة لحياة اإلنسااان وتطور األمم والمجتمعات وذلك عبر مساااهمته الكبيرة في حل مشااكالت الحياة 

كل إنسان مهما كان عمله ومركزه ألن مشكالت الحياة اليومية تتطلب تفكيرا  ومنهجا  علميا  يتبغ المختلفة. ولذلك يعتبر ضارورة ل

والبحث عن العوامل المرتبطة بها وتحليليها وتفساااااايرها من خالل  الساااااالبيةإليجاد الحلول العلمية لتلك المشااااااكالت أو الظواهر 

تتنوع مناهج البحث العلمي التي يسااااااتخدمها الباحثون لتحقيق أهداف أسااااااالياب البحث التي وفرها العلم.  في واقع األمر تتعدد و

 دراساتهم وأبحاثهم، ومنها على سبيل المثال ال الحصر المنهج الوصفي، بأنواعه المتعددة مثل المنهج المسحي، 
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رائي اطي والمنهج االستقمنهج دراساة العالقات، الدراساات التطويرية والدراسات التتبعية ومنهج دراسة الحالة، والمنهج االستنب

.... الخ، حياث تختلف منااهج البحاث العلمي بحسااااااب طبيعاة المشااااااكلاة البحثياة ونوع البيااناات األولية المطلوبة لتحقيق أهداف 

 الدراسة. 

اعتمدت هذه الدراسة الحالية بشكل رئيسي على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يستهدف هذا المنهج وصف الظاهرة 

أرض الواقع والحصول على البيانات من مصادرها األساسية، وخاصة إذا علمنا أن الدراسة الحالية تسعى للكشف ودراستها على 

( أنه 7227عن الظواهر السلبية في المصليات النسائية في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفي هذا الصدد فقد أشار العزاوي )

ارا  من المنهج الوصفي، حيث أنه يشمل البحوث التي تركز على ما هو كائن وانتش ليس هناك منهجا في البحث أكثر استخداما  

اآلن في حياة اإلنسان والمجتمع. فالمنهج الوصفي هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد 

أن المنهج الوصفي يحلل ويفسر  تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى. أي

 ويقارن ويقيم بقصد الوصول إلى تقييمات ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة.

( أن المنهج الوصفي يعد أحد الطرق العلمية لوصف الموضوع المراد 7214وفي ذات السياق، فقد أشار المحمودي )

تم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها. كما أن دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي ي

هناك من يعرف المنهج الوصفي بأنه محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر المشكلة للوصول إلى فهم أفضل 

 وأدق أو وضع السياسات واإلجراءات المستقبلية الخاصة بها. 

( أن المنهج الوصفي التحليلي يهدف إلى "صفة الدراسة التي تستهدف 7221ري، )األشعومن جانب آخر، فقد أشار 

الوصف الكمي أو الكيفي لظاهرة إجتماعية أو إنسانية أو إدارية أو مجموعه من الظواهر المترابطة معا  من خالل استخدام أدوات 

درجة يسهل معها تحديد المشكلة تحديدا  واقعيا  جمع البيانات المختلفة مما يجعل الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة واضحة ب

 تمهيدا  الختبار الفروض حولها". 
 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

يتكون مجتمع البحث في الدراسة الحالية من جميع العامالت والموظفات في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسؤوالت عن 

ر معلوم الحجم، فقد لجأت الباحثة إلى اختيار عينة عشوائية بسيطة لتمثيل مجتمع المصليات النسائية. وبما أن مجتمع الدراسة غي

عملت الباحثة  ، حيثاستبانه اليكترونيةالدراسة. ولقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانة من خالل األسلوب الغير مباشر باستخدام 

لمكونة من ا لقصديةصول إلى أكبر عدد من أفراد العينة اعلى نشر االستبانة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي المختلفة للو

 العامالت والموظفات بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. . 

( مفردة من الموظفات والعامالت بالمسجد 111وبعد الحصول على الردود استطاعت الباحثة الحصول على ردود من عدد )

 الحرام في المصليات النسائية بالحرم.  

 دراسة: أداة ال. 1.1

تم استخدام االستبانة، كأداة لجمع البيانات األولية المطلوبة حيث "تعد االستبانة أداه مالئمة للحصول على معلومات وبيانات 

(. وتعتبر االستبانة من أهم أدوات جمع البيانات التي أخذت .12م، ص 7211وحقائق مرتبطة بواقع معين")عبيدات وآخرون، 

 بحوث وال تزال تمثل موقعا  مهما في الوقت الحالي بين وسائل جمع البيانات.في االنتشار في مجال ال
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( أن استخدام أسلوب االستبانة يتميز عن غيره بعدة 7224تم تصميم استبانة لتغطى أهداف وتساؤالت الدراسة. وقد أشار الزين ) 

خاصة جابة باطمئنان على األسئلة الحساسة والمزايا وتتلخص في "انه يجعل شخصية الباحث مجهولة فيتيح الفرصة للمبحوث اإل

 وبكل شفافية. 

تكونت أداة االستبانة في الدراسة الحالية من األسئلة المغلقة والمفتوحة وأسئلة اختيار من متعدد، باإلضافة إلى ذلك بعض 

ن أهم المظاهر السلبية المتغيرات الخاصة بتوصيف عينة الدراسة. والهدف من األسئلة الرئيسية في الدراسة هو الكشف ع

 الممارسة في المسجد الحرام في المصليات النسائية وذلك من أجل الوصول إلى هم اآلليات للحد من تلك الظواهر السلبية. 
 

 المعالجات واألساليب اإلحصائية المستخدمة . 1.1

علوم إلحصاااائي بالحزمة اإلحصاااائية لللتحليل بيانات الدراساااة تحليال  علميا  يحقق أهدافها تم اساااتخدام برنامج التحليل ا

( وذلك إلدخال البيانات، كما تم اسااااتخدام األساااااليب اإلحصااااائية الوصاااافية حيث شااااملت .7( اإلصاااادار )SPSSاالجتماعية )

التكرارات، النساب المئوية، وذلك لتوصايف عينة الدراساة تبعا للخصائص الديموغرافية، وكذلك تقييم مدى استجابة أفراد العينة 

لعامالت في المصااااليات النسااااائية في المسااااجد الحرام بمكة المكرمة حول األساااائلة البحثية والمتغيرات األخرى الخاصاااااة من ا

 .بموضوع الدراسة

 

من وجهة نظر العامالت في التوصيات والمقترحات لمعالجة مزاولة الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية  .1

 المسجد الحرام

 لحجاج والمعتمرين والزوار بقدسية المسجد الحرام من بلدانهم االصلية قبل وصولهم.توعية ا 

  من بلدانهم االصلية .عمل دورات تدريبة للحجاج والمعتمرين قبل قدومهم 

  مكة والمدينة. الىنشر شاشات رقمية توعوية للمعتمرين والحجاج في المطارات وجميع الطرق المؤدية 

 لة الظواهر السلبية في المسجد الحرام والمصليات بسبب تنظيم رجال االمن في دخول وخروج في فترة جائحة كورنا ق

المعتمرين والمصلين وعدم الجلوس والمكوث في المسجد الحرام أدى الى اختفاء الظواهر السلبية التي تم ذكرها في 

 االستبيان فنأمل لو يتم تطبيق اإلجراءات التي كان معمول بها . 

 دخول وتواجد األطفال في المصليات النسائية  تقليل عدد 

  فرض عقوبات وغرامة مالية في حال عدم االستجابة للتنبيهات 

 داخل المصليات النسائية . سن قوانين وتواجد أكبر لألمن النسائي 

  زيادة الرقابة داخل المصليات النسائية لمحاولة الحد من الظواهر السلبية 

  كليا  منع ظاهرة النوم واالفتراش 

  الجهات الميدانية )حشود/هيئة االمر بالمعروف/ توجيه وارشاد /ترجمة / أمن( للحد من هذه الظاهرة.جميع تضامن 

 يات البد من وجود ملصقات ولوحات ارشادية أو كادر إرشادي مختص في توعية الحجاج والمعتمرين داخل المصل

  النسائية .

 داخل المصليات النسائية . فتح وحده أو إدارة تختص بالظواهر السلبية 
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وبالتالي يتضح لدى الباحثة مما سبق أن توعية الزائرين والمعتمرين والحجاج ذات أهمية كبيرة في معالجة الظواهر السلبية. 

حيث يشتمل موضوع التوعية، أهمية توعية المعتمرين والحجاج من بلدانهم األصلية التي قدموا منها. وهناك العديد من أنواع 

وعية التي يمكن أن تقدم لهذه الوفود مثل عقد الورش لهم في بلدانهم ورفع ثقافتهم عن المشاعر المقدسة، وتنفيذ حملة قاصدات الت

المسجد الحرام واستشعار عظمة المشاعر المقدسة، وأهمية االلتزام بالنظم واللوائح والتوجيهات داخل المشاعر المقدسة. كما 

 نشرات التثقيفية الورقية منها، وفي التلفزيون. باإلضافة إلى ذلك التوعية بأنظمة الدولة واحترامها. يمكن أن تتم التوعية عبر ال

كما أشارت النتائج أن هناك أهمية كبيرة لعامل التوعية الداخلية عند الوصول إلى المشاعر المقدسة، مع أهمية التوجيه والتوعية 

توزيع مطويات وكتيبات توعوية وارشادية للزائرات، مع أهمية تكثيف الرقابة المستمرة للزائرات للمسجد الحرام، من خالل 

 والتوعية حيث أن هناك حاجة لقوة بشرية أكبر من أجل إنجاز ذلك. 

كما بينت النتائج أن هناك أهمية لسن تشريعات وقوانين خاصة بمخالفات الظواهر السلبية، مع أهمية توعية الزائرات بذلك من 

ث أشار إلى ذلك العامالت بالمصليات النسائية المشاركات في الدراسة الحالية.  ويتطلب ذلك وضع عقوبات صارمة بلدانهم. حي

وخاصة على الباعة المتجولين في الحرم من النساء. وكذلك توعية الزائرات بأهمية احترام القوانين وااللتزام بها، كما أنه من 

 للظواهر السلبية.  الممكن وضع غرامات مالية على المزاوالت

كما بينت النتائج أن هناك أهمية للرقابة والمتابعة. وهناك عدة إجراءات للرقابة والمتابعة للظواهر السلبية في المصليات النسائية 

اخلية دفي المسجد الحرام. ومن بين تلك اإلجراءات أنه يجب إخراج النساء من المصليات بعد انتهاء فترة الصالة، وتشديد الرقابة ال

 على المصليات، مع أهمية وجود أفراد للرقابة داخل المصليات لمنع الظواهر السلبية. 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات .1

 المقدمة .1.1

م، ادفت الدراسة الحالية إلى تقييم أثر الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية من وجهة نظر العامالت في المسجد الحره

الظواهر وأماكن ممارسة تلك الظواهر  لتلكباإلضافة إلى معرفة أسباب تلك الظواهر السلبية وما هي أكثر الجنسيات ممارسة 

السلبية في المسجد الحرام بمكة المكرمة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة استمارة استقصاء تم توجيهها إلى عينة 

الحرام بالمصليات النسائية والمسؤوالت عن هذه المصليات. وتحاول الباحثة في هذا الفصل  عشوائية من العامالت بالمسجد

 مناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية وربطها بنتائج الدراسات السابقة التي أجريت في مجال الدراسة. 

 مناقشة النتائج . 1.1

م الحصول عليها في الفصل السابق، فقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج بعد إجراء التحليل اإلحصائي على البيانات التي ت

في المسجد الحرام وخاصة موسمي الحج والعمرة نظرا لزيادة عدد المعتمرين  السلبيةالهامة والتي قد تساهم في معالجة الظواهر 

الحالية بشأن أهم الظواهر السائدة في المسجد الحرم، والحجاج والزائرين في األماكن المقدسة. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة 

فقد تمثلت تلك الظواهر في  حجز األماكن بالسجاد للصالة وغيرها وعدم ترك فرصة لألخرين،  ويليه في المرتبة الثانية الجلوس 

رتيب وتنظيم دال بسبب عدم تلفترات طويلة، ثم االفتراش في المرتبة الثالثة، االنشغال بالتصوير في المرتبة الرابعة، ثم الج

 الصف في المرتبة الخامسة. 
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وبالتالي  ،داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام %11.7كما بينت النتائج أن الظواهر السلبية تنتشر بنسبة عالية بلغت 

عدام المكرمة، مما يؤدي النيتضح من ذلك مدى خطورة انتشار الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام بمكة 

سبل الراحة والطمأنينة لبقية الزوار والمعتمرين والحجاج والمصلين. وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات ومن بين 

(، والتي هدفت إلى رصد وتحليل الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين مع التعرف 7214هذه الدراسات دراسة )عبد الرحمن، 

لى الجنسيات المتكررة التي تزاول تلك الظواهر السلبية، حيث خلصت نتائجها أن من أبرز الظواهر السلبية التي تنتشر بدرجة ع

ويليها في المرتبة الثانية الجلوس  %71.4ه إلى 2..1عالية تتمثل في ظاهرة االنشغال بالتصوير حيث وصلت نسبتها في عام 

، صالة النساء في صفوف أمام الرجال في %11.1ناول الوجبات الغذائية في الحرم وساحاته ، ت%17.0في الممرات والنوم فيها 

، رمي نوى التمر على %0.، التسول %.1، قص الشعر %..17، حجز األماكن بالسجاد للصالة وغيرها %12.7الساحات 

ج أعاله في بعض جوانبها مع النتائج . وفي ذات السياق، تتفق النتائ%11وكثرة وجود األطفال  %7...األرض وداخل الحرم 

توصلت نتائجها الى أن االفتراش ، وشهـ( حيث هدفت إلى دراسة ظاهرة االفترا.1.0) عبد الرحيم، التي خلصت إليها دراسة 

ة راسدأحد األسباب المؤدية الى ظهور واستمرار الظواهر السلبية وخاصة  التسول. كما تتفق النتائج أعاله مع ما خلصت إليه 

، حيث بينت أن التسول له اشكال وجذور، البد من التوعية من خالل وسائل االعالم وعلماء الدين والتعامل الجدي (1211)لبزة، 

لتؤكد أن االسرة والبيئة ( 7272)عقيل، ومحمد، مع المتسول من خالل تطبيق القوانين عليه. وفي ذات السياق، جاءت دراسة 

 وازدياد حاالت التسول ومن أهم أسباب ذلك عدم التعليم وقلة الوعي وعدم االهتمام. لهم دور أساسي في توجيه الفرد

كما توصلت الدراسة الحالية إلى أن من أهم األسباب التي ساهمت في زيادة واستمرار الظواهر السلبية في المصليات  

ل ذلك ين والمعتمرين في بالدهم األصلية، حيث شكالنسائية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، تمثلت في قلة مستوى التوعية للزائر

، ويلي هذا السبب في المرتبة الثانية انخفاض مستوى التوعية عند كثير من المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام. %4..0نسبة 

ات النسائية ي المصليوبالتالي فقد بينت الدراسة أن من أبرز التوصيات والمقترحات لمعالجة زيادة واستمرار الظواهر السلبية ف

، %4...بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، تتمثل في تكثيف التوعية، حيث أشار إلى ذلك العامالت في المصليات النسائية بنسبة 

ذكرن أهمية سن القوانين والتشريعات الخاصة بالمخالفات التي تمثل ظواهر سلبية في المسجد الحرام  %11.4ويلي ذلك بنسبة 

(، حيث أشارت نتائج 1111فاطمة موسى مطاعن )مصليات النسائية.  وتتفق هذه النتائج مع ما خلصت إليه دراسة وخاصة في ال

( ظهر فيها أن نسبة المتسوالت غير 1.77-1.22وجود اتجاه تصاعدي ألعداد النساء المتوسالت خالل الفترة من )الدراسة إلى 

ة ممارسة ردل على عدم وعي النساء القادمات من خارج المملكة لخطو. وهذا ي%47السعوديات المقبوض عليهن شكلن نسبة 

 ظاهرة التسول بالمملكة، حيث أن مصيرهن هو القبض والترحيل. 

كما خلصت الدراسة الحالية أن أكثر الجنسيات مزاولة للظواهر السلبية بالمصليات النسائية في المسجد الحرام بمكة  

، بينما %1..1، ويليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة %7..1ة وذلك بنسبة المكرمة تتمثل في الجنسية المصري

، %17وفي الترتيب الثالث. كما جاءت الجنسية السورية في المرتبة الرابعة بنسبة  %7..7حازت الجنسية السعودية على نسبة 

نتائج أن أكثر الفئات العمرية النسائية مزاولة للظواهر السلبية . كما كشفت ال%..4بينما الجنسيات األفريقية قد حازت على نسبة 

( سنة وذلك بنسبة ..-01، ويليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية من )%7..0( سنة وذلك بنسبة ..-1.هي الفئة العمرية من )

م من ذوي المستوى التعليم دون الجامعي، .  كما أظهرت النتائج أن أكثر النساء مزاولة للظواهر السلبية في المسجد الحرا%..71
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. كما أشارت النتائج أن النساء الالئي مستواهن التعليمي %71.7حيث تعد األكثر مزاولة لمثل هذه الظواهر حيث بلغت نسبتهن 

ذلك المرحلة  يليثانوي هن األكثر مساهمة في مزاولة الظواهر السلبية، ويلي ذلك النساء من ذوي المستوى التعليمي االبتدائي، ثم 

 المتوسط على الترتيب. 
 

 ملخص نتائج الدراسة: . 1.1

 في ضوء تحليل بيانات الدراسة، فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالظواهر السلبية التي تنتشر في المسجد الحرام بمكة وخاصة أثناء مواسم الحج والعمرة، فقد  .1

ائج وجود مؤشرات تدعم وجود العديد من الظواهر السلبية في الحرم، حيث بينت النتائج أن من أهم تلك الظواهر كشفت النت

حيث حازت على المرتبة األولي تمثلت في حجز األماكن بالسجاد للصالة وغيرها وعدم ترك فرصة لألخرين، الجلوس 

 عدم ترتيب وتنظيم الصف.  لفترات طويلة، االفتراش، االنشغال بالتصوير، الجدال بسبب

 ،داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام %11.7بينت نتائج الدراسة أن الظواهر السلبية تنتشر بنسبة عالية بلغت  .7

وبالتالي يتضح من ذلك مدى خطورة انتشار الظواهر السلبية داخل المصليات النسائية في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مما 

 م سبل الراحة والطمأنينة لبقية الزوار والمعتمرين والحجاج والمصلين.  يؤدي النعدا

كشفت الدراسة أن أكثر الجنسيات مزاولة للظواهر السلبية في المسجد الحرام بمكة المكرمة تتمثل في الجنسية المصرية  .0

ما حازت الجنسية السعودية على نسبة ، بين%1..1، ويليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة %7..1وذلك بنسبة 

، بينما الجنسيات األفريقية قد %17وفي الترتيب الثالث. كما جاءت الجنسية السورية في المرتبة الرابعة بنسبة  7%..7

 . %..4حازت على نسبة 

( سنة وذلك بنسبة ..-1.أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر الفئات العمرية مزاولة للظواهر السلبية هي الفئة العمرية من ) ..

 . %..71( سنة وذلك بنسبة ..-01، ويليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية من )7%..0

بينت نتائج الدراسة أن أكثر النساء مزاولة للظواهر السلبية في المسجد الحرام من ذوي المستوى التعليم دون الجامعي، حيث  ..

. كما أشارت النتائج أن النساء الالئي مستواهن التعليمي %71.7نسبتهن تعد األكثر مزاولة لمثل هذه الظواهر حيث بلغت 

ثانوي هن األكثر مساهمة في مزاولة الظواهر السلبية، ويلي ذلك النساء من ذوي المستوى التعليمي االبتدائي، ثم يلي ذلك 

 المرحلة المتوسط على الترتيب. 

في زيادة واستمرار الظواهر السلبية في المصليات النسائية بالمسجد كشفت نتائج الدراسة أن من أهم األسباب التي ساهمت  .1

، %4..0الحرام بمكة المكرمة، تمثلت في قلة مستوى التوعية للزائرين والمعتمرين في بالدهم األصلية، حيث شكل ذلك نسبة 

 ين للمسجد الحرام. ويلي هذا السبب في المرتبة الثانية انخفاض مستوى الوعي عند كثير من المعتمرين والزائر

أظهرت نتائج الدراسة أن من أبرز التوصيات والمقترحات لمعالجة زيادة واستمرار الظواهر السلبية في المصليات النسائية  .1

ويلي ذلك  ،النسائية  بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، تتمثل في تكثيف التوعية، حيث أشار إلى ذلك العامالت في المصليات

ين والتشريعات الخاصة بالمخالفات التي تمثل ظواهر سلبية في المسجد الحرام وخاصة في المصليات أهمية سن القوان

 النسائية.  

 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 توصيات الدراسة . 1.1

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصي الباحثة بما يلي من التوصيات: 

د ورفع مستوى التوعية بين المعتمرين والحجاج وزوار هناك أهمية كبيرة للتركيز على برامج التوعية والتوجيه واإلرشا-1

 الحرمين الشريفين مع أهمية التركيز على توعية جميع الحشود القادمة إلى المشاعر المقدسة من بلدانهم األصلية. 

 نوعية في أهمية إعداد برامج تدريبية للمطوفين والمرشدين في الداخل في مجال التوعية واإلرشاد، مع أهمية إحداث نقلة-7

 المستمر بأماكن الزحام.  والتنبيهالتوعية اإللكترونية باالستفادة من ما يتوفر من تقنيات اتصال حديثة في ذلك 

على وجه و داخل المصليات النسائيةوضع القوانين والتشريعات الالزمة بخصوص المخالفات ومزاولة الظواهر السلبية في  -0

وضع العقوبات الالزمة لذلك. مع أهمية إبالغ تلك القوانين والتشريعات لكافة الوفود قبل الخصوص في الحرمين الشريفين، مع 

 القدوم إلى المملكة لاللتزام بها. 

 بعد نهاية كل صالة.  رممنع ظاهر افتراش األرض كليا ، ومراقبة انتهاء ظواهر االفتراش خارج ساحات الح -.

 بقية المصليين.فالهن لعدم إزعاج تخصيص وتحديد مصليات خاصة للنساء مع أط -.

 

 قائمة المراجع: . 1

هـ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون بعنوان التسول بين التجريم والتحريم، جامعة .1.0لبزة، اسيا رزاق،   -1

 الوادي، الجمهورية الجزائرية.

النساء وعالقته ببعض المتغيرات ، دراسة ميدانية بعنوان ظاهرة التسول لدى 1.04حمزة حوراء محمد، واخرون،   -7

 االجتماعية، قسم علم االجتماع بكلية اآلداب، جمهورية العراق.

هـ، دراسة بعنوان رصد الظواهر السلبية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، 1.04،عبد الرحمن، عبد هللا محمد  -0

 ى، مكة المكرمة.معهد خادم الحرميين الشريفيين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القر

، دراسة بعنوان التسول وأسبابه وأنواعه واثاره، مجلة جامعة تشرين للبحوث 7272أديب زيد، مها محمد،‘عقيل   -.

 سلسلة اآلداب والعلوم، سوريا.–ة والدراسات العلمي

حج، الملتقى هـ، دراسة فقهية مقارنه عن ظاهرة االفتراش في ال.1.0،عبد الرحيم، مرتضى عبد الرحيم محمد  -.

 (، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة..1العلمي )

، أثر القضاء اإلسالمي في الوقاية من الظواهر السلبية في المجتمع المجلة 7214العمري محمد علي محمد علي،-1

 األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة ال البيت،

، حاضرو المسجد الحرام: مكانا  وزمانا  وتأصيال  وتعريفا ، مجلة الجمعية 7211وسري، محمد بن سعد بن فهد،الد-1

 الفقهية السعودية، الرياض.
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، أداب العاملين في المسجد الحرام، مجلة الحرميين الشريفين الرئاسة العامة لشؤون 7217،العساف، محمد بن حمد-7

 ي، مكة المكرمة.المسجد الحرام والمسجد النبو

، األمانة: شموليتها وأثرها في حياة العباد. مجلة طيبة لآلداب والعلوم 7271النويصر، عبد هللا بن ناصر بن صالح،-4

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، المدينة المنورة.–اإلنسانية، جامعة طيبة 

ضوابطه وتطبيقاته في المعامالت المالية، ، التعاون: مشروعيته و7271،الهادي، مصطفى البكري الطيب الشيخ-12

 المجلة العربية للدراسات اإلسالمية والشرعية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، مصر.

، حكم النصيحة بحوث وأوراق عمل: مؤتمر النصيحة المتطلقات واألبعاد، جامعة 7217الطرفي، ابتسام عويد عياد،-11

 المية، كلية الدعوة الرياض.اإلمام محمد بن سعود اإلس

 ، أتقان العمل في االسالم، الوعي اإلسالمي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت.7212شعبان، أشرف،-17

 /Question.aspx?QuestionId=2064https://www.aliftaa.joتعريف المصلى، الموقع االليكتروني  -10

 ، التسول والمجتمع، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان.7211مصابيح، فوزية،-.1

، المشكالت االجتماعية المرتبطة بظاهرة الهجرة والنزوح: دراسة تطبيقه 7211كدادة، النور حسب الرسول صالح،-.1

مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية –از المغتربين لظاهرة التسول بمدينة الفاشر، مجلة أفاق الهجرة، جه

 والسكان، السودان.

، ظاهرة التسول وعالقة باالنحراف االجتماعي لدى الفتيات في المجتمع العراقي، 7217مسير، لقاء، علوان، أمل، -11

 مجلة كلية التربية اإلسالمية للعوم التربوية واإلنسانية جامعة بابل، العراق.

 ( نظام مكافحة التسول النيابة العامة، تويتر، الموقع االليكتروني1) شكل  -11

( ظاهرتا النشل والمفقودات في المسجد الحرام والساحات المحيطة، معهد خادم الحرمين .1.7الكحلوت، وآخرون،

 الشريفين، شرطة العاصمة المقدسة، قسم اإلحصاء والدراسات الجنائية.

ة األمنية في الكشف عن جريمة السرقة داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة، جامعة ، دور األجهز7211،األحمدي-17

 مؤتة األردن.

الموقع االليكتروني ،،بحث عن السرقة وأنواعها وأسبابها وعقوبتها الموسوعة العربية الشاملة7272مرسي،روان،-14

theft/-about-education/education/research-and-https://www.mosoah.com/career 

 

 م(.الوجيز في طرق البحث العلمي، جده:خوارزم للنشر والتوزيع.7221األشعري، أحمد بن داود المزجاجي.) -72
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ث العلمي وكتابة الرسائل الجامعية، الطبعة الثامنة، الخرطوم: م(.الدليل إلى منهجية البح7224الزين، ادم محمد.) -71

 مطابع مركز التدريب اإلداري والمهني والبحوث، تحت إشراف إدارة التعريب بجامعة الخرطوم.

( مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، دار الكتب، صنعاء، الجمهورية 7214المحمودي، محمد سرحان على ) -77

 اليمنية.

، دار 1(، مقدمة في منهج البحث العلمي، سلسلة المنهل في العلوم التربوية، ط7227العزاوي، رحيم يونس كرو ) -70

 دجلة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

أساليبة، الطبعة  –أدواته  –م(.البحث العلمي مفهومة 7211عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد.) -.7

 ان: دار الفكر للنشر والتوزيع.الثانية عشر، عم
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Evaluation of Mathematics Courses for the Intermediate Stage in the Light of Community 

Mathematics Skills 

 إعداد الباحث/ عبد هللا محيميد سعد الحالفي

 العربية المملكة القرى، أم جامعة التربية، كلية التدريس، وطرق المناهج قسم التعليمية، والبرامج المناهج تقويم في ماجستير

 السعودية

 

 ملخص الدراسة

درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة التعىر  للى  سعت الدراسة إلى  

مىن وجلىة ر ىر المعلمىين الم تمع للحيام، الربط بين الرياتيال والمواد األخىرى  ـكل من: )إلداد الفرد للحيام، إلداد المتعلقة ب

لينىة الدراسىة ليىا   اسىت ابال أفىرادإلصىايية بىين متوسىرال  التعىر  للى  مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىة، ووالمشرفين

الىوييفي، لمتغيىرال )المسىم   تعزى الم تمعيةدرجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال 

 ، سنوال الخبرم .المؤهل

طبقىت  .ثالثىة محىاورموزلىة  لبىارم  13)مىن  ؤلفىةفي استبارة م أدام الدراسةتمثلت ، والمسحي اتبعت الدراسة المنلج الوصفي

  42رم تعلىيم جىدم، و)مرللىة المتوسىرة بى داالرياتيال بالمدارس الحكوميىة لل  من معلمي 153مكورة من )لينة الدراسة لل  

 Mann-Whitneyواختبىار مىاا ويتنىي )المتوسرال الحسابية وا رحرافال المعيارية  للرياتيال. وتم استخداممشرفًا تربويًا 

Test( واختبار كروسكا  واليس ،  Kruskal-Wallis  .في أساليب التحليل ا لصايي للدراسة 

الام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال أا درجة مر وقد أيلرل رتايج الدراسة ما يلي:

أا درجىة مرالىام مقىررال ، الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشىرفين جىا ل بدرجىة متوسىرة

يىىام مىن وجلىىة ر ىر المعلمىىين الرياتىيال فىي المرللىىة المتوسىرة لملىىارال الرياتىيال الم تمعيىىة المتعلقىة ب لىىداد الم تمىع للح

 .والمشرفين جا ل بدرجة منخفضة

القىىايمين للىى  ترىىوير منىىاهج الرياتىىيال بتصىىميم أرشىىرة  زيىىادم اهتمىىاممنلىىا التوصىىيال،  بعىىدد مىىنأوصىىت الدراسىىة 

ن إلى  القضايا ا جتمالية، وتفعيل دور مشرفي الرياتيال فىي توجيىا المعلمىي لل  فلمب وتدريبال تستلد  تعزيز قدرم الرال

 تصميم أرشرة  صفية تدلم ملارال التواصل مع اآلخرين داخل البيئة المدرسية إلي اد للو  للمشكالل الحياتية.

 الم تمعية الرياتيال ملارال المتوسط، المرللة تقويم، الرياتيال، مقررالالكلمات المفتاحية: 
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Evaluation of Mathematics Courses for the Intermediate Stage in the Light of 

Community Mathematics Skills 
 

Abstract 

The study sought to identify the degree to which mathematics courses in the intermediate stage 

take into account the community mathematics skills related to each of: (preparing the individual 

for life, preparing society for life, linking mathematics and other subjects) from the point of view 

of teachers and supervisors, and to identify whether there are statistically significant differences. 

Among the averages of the responses of the study sample members regarding the degree to 

which mathematics courses in the intermediate stage take into account the skills of community 

mathematics due to the variables (job title, qualification, years of experience.  

The study followed the descriptive survey method, and the study tool consisted of a 

questionnaire consisting of (31) items distributed in three axes. The study was applied to a 

sample of (350) mathematics teachers in public schools for the intermediate stage in the 

Department of Education in Jeddah, and (24) mathematics educational supervisors. Arithmetic 

means, standard deviations, Mann-Whitney Test, and Kruskal-Wallis test were used in the 

statistical analysis methods of the study. 

The results of the study showed the following: The degree to which the mathematics courses in 

the middle stage took into account the community mathematics skills related to preparing the 

individual for life from the point of view of teachers and supervisors came to a medium degree, 

and the degree to which the mathematics courses in the middle stage took into account the 

community mathematics skills related to preparing the society for life from the teachers’ point of 

view The supervisors came at a low score. 

The study recommended a number of recommendations, including increasing the interest of 

those in charge of developing mathematics curricula to design activities and exercises aimed at 

enhancing students’ ability to understand social issues, and activating the role of mathematics 

supervisors in directing teachers to design extra-curricular activities that support communication 

skills with others within the school environment to find solutions to life problems. 

Keywords: Mathematics courses, assessment, intermediate stage, community mathematics 

skills 
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 :مقدمة. 1

فلىي  ،ة المعرفة والممارسة المعروفة بعلم الرياتيال تمثل جىز اً رييسىيًا مىن المعرفىة البشىريةم مول يس ثمة شك أال

 ،والتنبىؤ بالمسىتقبل ،وتحديىد العالقىال ،مستمدم من مساهمال المفكىرين لبىر العصىور لتعرىي فىي م مللىا طريقىة لفلىم األرمىاط

 الرياتىيال للوصىو  بىا إلى  مسىتوى قىررالم ر فىي محتىوىإلىادم الن ىمما يسىتدلي  ،وسيلة لتلبية لاجال الم تمع ومترلباتا

 يمكن المتعلمين مع التعاطي مع مشكالل الم تمع المتغيرم.رموكجي 

وإلىىداد األفىىراد لحىىل مشىىكالل  ،فىىي إلىىدات التنميىىة الم تمعيىىة تعىىو  لليىىا الم تمعىىال فالرياتىىيال تعىىد مرتكىىًزا أساسىىيًا

في تعزيز التفكير ولل المشكالل الحياتيىة التىي لما تتمتع با من أهمية  ،ة األخرىمقاررة بمختلف لقو  المعرف بيئاتلم المتنولة

وهىو مىا يفىرض دوًرا ؛  4343 ،؛ ولسىير  والمحمىد 4332 ،تعترض الم تمعال في سياق ممارساتلا اليومية )خليل والنذير

جىاهزيتلم للتعىاطي مىع قضىايا م ىتمعلم  الرياتىيال المدرسىية فىي إثقىا  المتعلمىين بالملىارال التىي تعىزز قررالليويًا لل  م

 المحلي.

ومترلباتىىا  الم تمىىع ترىىور وفقًىىا ل ىىرو تت ىىدد وومىىا زالىىت ت ،سىىد التياجىىال الم تمىىعبرشىى م الرياتىىيال  قىىد اقتررىىتو

أبعىاد  ةثالثى نرىو  للى ي ،الرياتيال للم كو وييفة اجتمالية في م ا ل الحيام وتربيقال فىرو  المعرفىة . و4335 ،)سبيتاا

  .4335 ،والبعد التنمو  )محمد ،والبعد الثقافي ،البعد الم تمعي في مثلتت

وثمة ت كيد واسع من قبل لدد من التربويين والمختصين لل  ترورم ا هتمام بمدخل الرياتيال الم تمعية لنىد إلىداد 

ألىد أبىرز المصىادر التىي    للى  تىرورم التبىار الم تمىع4332الرياتيال المدرسية؛ إك يؤكىد المشىلداري ) قررالوتروير م

بحيث تصبح أهدا  تدريس الرياتيال ملزمة بالوفا  بمترلبال الترور الم تمعىي والحيىاتي.  ،تحدد أهدا  تدريس الرياتيال

 ،واتصالا بحيىام المتعلمىين ا جتماليىة وا قتصىادية والتقنيىة ،  لل  أهمية البعد الم تمعي للرياتيال4335كما شددل محمد )

وجعللىا  ،الرياتىيال المدرسىية مقىررالسلم با الرياتيال الم تمعية في الحد من سىمة الت ريىد التىي ترغى  للى  خاصة لما ت

 وأكثر تضمينًا لكافة ما يحيط بالمتعلمين من قضايا ومشكالل م تمعية. ،كال مستوى ألل  من الواقعية

تضىمين م مولىة مىن الملىارال التىي  رالىاميترلىب م ،المقررال الدراسىيةإبراز مدخل الرياتيال الم تمعية في لعل و

وهىىو مىىا يرلىى  لليىىا  ملىىارال  ،الرياتىىيال ومترلبىىال القىىرا الحىىاد  والعشىىرين مقىىررالتسىىد الف ىىوم القايمىىة بىىين محتىىوى 

والتي تعبىر فىي فحواهىا لىن م مولىة مىن الملىارال المنبثقىة لىن الملىارال الحياتيىة وملىارال القىرا  ،الرياتيال الم تمعية 

  . 4332 ،العشرين )لسنالحاد  و

والتىي تعبىر لىن  ،أوللىا ملىارال إلىداد الفىرد للحيىام ؛وتتحدد ملارال الرياتيال الم تمعيىة فىي ثالثىة ملىارال رييسىية

ومىن بينلىا ملىارال الىتعلم  ،م مولة الملارال التىي يسىلم إكسىابلا للمتعلمىين فىي إلىدادهم لالرخىراط فىي منىالي الحيىام العمليىة

   .4343 ،والبحث وا ستقصا  )خضير ،والتفكير الناقد ،والتفكير المنرقي ،وتحمل المسؤولية ،لقرارواتخاك ا ،الذاتي

بىل إرلىا تنرىو  للى  ملىارال الىربط بىين  ،فحسىبالملارال آرفة الىذكر و  تقتصر ملارال الرياتيال الم تمعية لل  

تقىديم تفسىيرال لىو  و ،غيرهىا مىن العلىوملرياتىيال بربط االملىارال كال الصىلة بى بمىا فىي كلىك ،الرياتيال والمواد األخرى

  .4343 ،)خضير الرجو  إل  مصادر معرفية أخرىو ،مفاهيم أو يواهر للمية
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ركزل رؤية المملكىة  ،الرياتيال مقررالبوجا لام ومن بينلا  مقررالالواسع بتروير الالوطني ت كيًدا لل  ا هتمام و

والتقىويم تىمن اللىد  ا سىتراتي ي الرابىع للرؤيىة الىذ   التعلىيم وأسىاليب الىتعلم لمقىررافي م ا  التعليم للى  ترىوير  4313

  .4343 ،يتعل  بتزويد المواطنين بالمعار  والملارال الالزمة لموا مة التياجال سوق العمل المستقبلية )العتيبي والرويس

 :الدراسةشكلة م. 1.1

يترتىب  لرياتىيال للى  الصىعيد المحلىي إلى  ا سىتفادم ممىاحاجة ميداا تعليم وتعلىم الور ًرا  ،ي تو  العرض الساب ف

وهىو مىا أوتىحتا  ،من مردودال إي ابية متعددم المدرسيةالرياتيال  مقرراللل  تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في 

فالليىة ولىدم تت التي أثب  4335دراسة الملي ي ولريفي وألمد ) ومنلا ،كال الصلةرتايج لدد من الدراسال واألبحات العلمية 

 ،مقترلة في الرياتيال الم تمعية في تنمية الملارال الحياتية لدى تالميىذ الصىف السىادس ا بتىدايي ب ملوريىة مصىر العربيىة

فالليىة ولىدم مقترلىة فىي الرياتىيال الم تمعيىة فىي تنميىة التفكيىر الرياتىي لىدى تالميىذ التي أيلىرل   4335دراسة ألمد )و

 ،Saragih، Napitupulu & Fauzi)دراسة سىراجيا ورىابيتوبولو وفىايز   إل  جارب ،البيئة المصرية في المرللة ا بتدايية

الب المرللىىة الثارويىىة فعاليىىة اسىىتخدام رمىىوكم تعليمىىي قىىايم للىى  الثقافىىة المحليىىة فىىي تىىدريس الرياتىىيال لرىىالتىىي أكىىدل  (2017

مىن خىال  ر إي ىابي  سىتخدام التربيقىال الحياتيىة للرياتىيال وجىود أثى التي ارتلىت إلى   4343دراسة ر م ) ذلككو ب ردوريسيا.

للىى  اكتسىىاب المفىىاهيم ال بريىىة وخفىى  قلىى   سىىياقال اجتماليىىة واقتصىىادية وربىىط الرياتىىيال مىىع المىىواد الدراسىىية األخىىرى

 .الرياتيال لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردا

اط الوثيى  بىين تىدري القىدرم للى  تعلىم الرياتىيال وصىعوبة تعامىل ا رتبىومىع األخىذ فىي ا لتبىار  ،وبناً  لل  مىا سىب 

 غير كال صلة بحيام المتعلمين وواقع م ىتمعلم مقررالرتي ة كوا هذه ال ،الرياتيال المدرسية مقررالالمتعلمين مع محتوى 

(Rampal and Subramanian، 2012.  كلىكومىن  ،دد من الدراسال واألبحات العلميىةلتوصيال الواردم في ثنايا لوتلبيًا ل 

الملىارال ا جتماليىة وملىارال التعامىل  بالكشف لىن تضىمين إجرا  دراسال تعن من   4332) الشعالا دراسةما أوصت با 

بالمملكىىة العربيىىة رللتين المتوسىىرة والثارويىىة المبىىفىىي محتىىوى كتىىب الرياتىىيال  الملىىارال الحياتيىىة مىىع الىىذال بوصىىفلم مىىن

الحاجة إل  إجىرا  مزيىد مىن الدراسىال واألبحىات التىي تعنى  بش ا   4343دراسة لسير  والمحمد  )وما اقترلتا  ،السعودية

رىدرم  للى فضالً . لبيئة السعوديةبتناو  مدى تضمين الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال بمختلف المرالل التعليمية في ا

الرياتىىيال فىىي تىىو  ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة للىى  الصىىعيدين المحلىىي  مقىىررالالعلميىىة التىىي تناولىىت تقىىويم  بحىىاتاأل

الرياتىيال للمرللىة المتوسىرة فىي المملكىة العربيىة  قىررالتتحدد في الحاجة إل  تقىويم م ةالحالي دراسة؛ ف ا مشكلة الوالعربي

 اآلتىي: مىا، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة فىي اإلجابىة لىن التسىاؤ  الىرييس تيال الم تمعيةالسعودية في تو  ملارال الريا

 والمشرفين؟درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية من وجلة ر ر المعلمين 

 :دراسةأسئلة ال. 1.1

 تية:اآل الفرليةاألسئلة السؤا  الرييس للدراسة   لن ينبثو

 ملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحياملالرياتيال في المرللة المتوسرة درجة مرالام مقررال ما  -3

 والمشرفين؟من وجلة ر ر المعلمين 
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الم تمىع ما درجة مرالام مقررال الرياتيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة ب لىداد  -4

 والمشرفين؟من وجلة ر ر المعلمين  مللحيا

درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بىىالربط بىىين  مىىا -1

 والمشرفين؟الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين 

راسىىة ليىىا  درجىىة مرالىىام مقىىررال لينىىة الد اسىىت ابال أفىىرادهىىل هنىىاق فىىروق كال د لةإلصىىايية بىىين متوسىىرال  -2

، الىىوييفي، المؤهىىللمتغيىىرال )المسىىم   الم تمعيىىة تعىىزىالرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال 

  ؟سنوال الخبرم

 :دراسةأهداف ال. 1.1

 ل  تحقي  ما يلي:إ ةالحالي دراسةلد  الت

ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة التعىىر  للىى  درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة ل -3

 ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.

التعىىر  للىى  درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة  -4

 .من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين الم تمع للحيامب لداد 

رالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة التعىىر  للىى  درجىىة م -1

 .بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين

لينىة الدراسىة ليىا  درجىة  اسىت ابال أفىرادإكا كىاا هنىاق فىروق كال د لةإلصىايية بىين متوسىرال  التعر  لل  مىا -2

لمتغيىىرال )المسىىم   الم تمعيىىة تعىىزىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال مرالىىام مقىى

 ، سنوال الخبرم .الوييفي، المؤهل

 :دراسةأهمية ال. 1.1

 وكلك لل  النحو اآلتي: ،سلم با من إتافة للمية ولملية لل اربين الن ر  والتربيقيتس فيما الدراسةتتحدد أهمية 

 النظرية: األهمية -أ

وهىو مىا مىن شى را  ،لملية تشخيصية ولالجية فىي آا والىد ابوصفل ،بالغ اهتماممن  مقررالتقويم اللملية ح   با تما  -3

 الرياتيال للمرللة المتوسرة بالمملكة العربية السعودية. مقررالاإلسلام الفالل في تروير 

وتحديىًدا مىا  ،4313التعليم في تو  رؤية  ومستلدفال وزارم ،ي تي منس ًما مع التوجلال الوطنية الدراسةأا موتو   -4

 عىىدوالتىىي ت ،يتعلىى  منلىىا بتزويىىد المىىواطنين بالمعىىار  والملىىارال الالزمىىة لموا مىىة التياجىىال سىىوق العمىىل المسىىتقبلية

  لداد الفرد والم تمع للحيام.ملارال تتعل  ب لما تتضمنا من ،والدم منلاملارال الرياتيال الم تمعية 
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خاصىىة فىىي يىىل محدوديىىة األدبيىىال  ، ىىادم للت صىىيل الن ىىر  لمىىدخل ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىةال الدراسىىةمحاولىىة  -1

مما قد يسالد للى  تحقيى  إتىافة ر ريىة أصىيلة فىي  ،-في لدود للم البالث –التربوية التي تررقت إل  هذا الموتو  

 لقل تعليم وتعلم الرياتيال.

 :األهمية التطبيقية -ب

 قىررالتقديم صورم واقعية تعكس واقع تقىويم مدم القايمين لل  تعليم وتعلم الرياتيال من خال  إفافي  الدراسةسلم تقد  -3

وهىو  ،الرياتيال في المرللة المتوسرة في تو  ملارال الرياتيال الم تمعية كما يراه معلمي ومشرفي الرياتىيال

 ضعف فيا.ومعال ة رقاط ال ،لتعزيز رقاط القوم في هذا الواقعاررالق رقرة  ما يمثل

درجىة أهميىة مراجعىة في لفت ارتباه مرور  منىاهج الرياتىيال بالمملكىة العربيىة السىعودية إلى   الدراسةسلم تيؤمل أا  -4

بوصىىفلا مىىن الملىىارال الملمىىة  ،مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة

 الرياتيال.وتعلم م يرتكًزا رييًسا للتحسين تعلوم ،واألساسية لمتعلمي القرا الحاد  والعشرين

الرياتيال إلجرا  مزيد من الدراسال واألبحات التىي  مناهج وطرق تدريسالبالثين في لقل  مالم ا  أما تفتح الدراسة -1

 تتناو  ملارال الرياتيال الم تمعية.

 :دراسةحدود ال .1.1

 تمن الحدود اآلتية: الدراسةيتم إجرا  

 :لل  دراسةالقتصرل ا: الحدود الموضوعية -

 ،الرياتيال للمرللة المتوسرة مقررال  -

 ملارال الرياتيال الم تمعية. -

 .ب دارم تعليم جدملل  المدارس الحكومية للمرللة المتوسرة  الدراسة طبقت: الحدود المكانية -

 ه.3224/32241 الدراسيمن العام  ثالثخال  الفصل الالدراسة  طبقت: الحدود الزمانية -

 .ب دارم تعليم جدمالرياتيال للمرللة المتوسرة  ومشرفي معلمي كافةلل  الدراسة  طبقت: بشريةالحدود ال -

 :دراسةمصطلحات ال. 1.1

 لل  التعريف المصرلحال اآلتية: دراسةنرو  الت

 :(Evaluation) التقويم -

التىي تلىد  بالدرجىة  ،والوقايية تلك العملية التشخيصية العالجية  ب را:   4332) سعادم والعمير   ـيعر  التقويم تبًعا ل

ثىم تحديىد رقىاط  ،وكلىك مىن أجىل العمىل للى  دلملىا أو تعزيزهىا ،األساس إل  الكشف لن جوارب القوم في الشي  المراد تقويما

 ،كي يتم بذ  ال لود الحثيثة في سبيل إصالللا أو التخلص منلا ،الضعف فيا
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أو أا يىتم إصىاللا بشىكل  ،بى ا يبقى  كمىا هىو ،ي  الىذ  تىم تقويمىابحيث يتم في رلاية هذه العملية إصدار لكم لل  الشى 

 .  أو لتى  التغييىر الكامىل للوتىع برمتىا ،أو القيىام بعمليىة الترىوير ،جزيي أو كلي مىن أجىل التحسىين أو تبىديل بعى  األجىزا 

  22)ص.

 :(Mathematics Curriculum) الرياضيات قرراتم - 

م مولىىىة مىىىن المىىىواد التعليميىىىة تحتىىىو  كىىىل منلىىىا للىىى  ب رىىىا:    4332)الرياتىىىيال بحسىىىب ال فيىىىر   يعىىىر  مقىىىرر

  415ويتضمن كل موتو  األرشرة والدروس والوسايط المتعددم . )ص. ،موتولال رياتية تناسب المرالل الدراسية

 ،)للصىىفو  األو الرياتىىيال المرىورم للمرللىىة المتوسىىرة  هىىي مقىىررال: االرياتىىيال إجراييًىىا ب رلى القىىررعىر  متو

 .ه3223/3224بالمملكة العربية السعودية المقررم لعام والثالث   ،والثاري

 :(Intermediate Stage) المرحلة المتوسطة -

  ب رلىا:   المرللىة الثاريىة مىن مرالىل التعلىيم العىام الىذ  تشىر  لليىا 4332وفقا لـ شىويلي ) المرللة المتوسرة تعر 

ة لشرم إل  الخامسة لشرم، وهي تمثل بداية سن المراهقة المبكىرم، وتتكىوا مىن ثالثىة الدولة، ويمتد لمر الرالب فيلا من الثالث

  324صفو : األو  والثاري والثالث المتوسط . )ص.

 ،المرللىة الثاريىة والوسىر  مىن سىلم التعلىيم العىام بالمملكىة العربيىة السىعودية وتعر  المرللة المتوسىرة إجراييًىا ب رلىا:

وقبىل المرللىة الثارويىة، وتشىغل ثالثىة صىفو  دراسىية تمتىد مىن لمىر الثاريىة لشىرم لتى   ،ا بتداييىة والتي ت تي لقب المرللىة

 .الخامسة لشرم

 :(Community Mathematics Skills) مهارات الرياضيات المجتمعية -

وكذلك  ،المفاهيم  ب رلا:   المواقف واألرشرة واألفكار و4343تعر  الرياتيال الم تمعية تبًعا لـ لسير  والمحمد  )

والتىي تنبىع وتىرتبط  ،للمرللىة المتوسىرة فىي المملكىة العربيىة السىعودية الررق الرياتية التي يتضمنلا سلسلة كتب الرياتيال

  234ارتباطًا وثيقًا بالبيئة المحلية والحيام ا جتمالية للمتعلم؛ والتي من ش رلا بنا  شخصية الفرد وترويرها . )ص.

 ،وإلداد الم تمع للحيىام ،ب لداد الفرد للحيامالمتعلقة الملارال  هياتيال الم تمعية إجراييًا ب رلا: وتعر  ملارال الري

 والربط بين الرياتيال والمواد األخرى.

 أدبيات الدراسة .1

 اإلطار النظري .1.1

والذ  يتناو  تقويم مقررال الرياتيال  الدراسة،ي تي هذا ال ز  مستعرتاً ما يتعل  بالت طير الن ر  لعناصر موتو  

تم تصنيف محتوى اإلطار الن ر  إل  مبحثين  كلك،للمرللة المتوسرة في تو  ملارال الرياتيال الم تمعية. وبناً  لل  

 لل  النحو اآلتي:
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 المبحث األول: تقويم مقررات الرياضيات

والىذ  رىتج لىن اتسىا   والتربويىة،دية وا جتماليىة يتسم العصر الراهن بالترور المتسىار  فىي شىت  الم ىا ل ا قتصىا

وهىىو مىىا أفضىى  إلىى  بىىروز العديىىد مىىن المتغيىىرال والتحىىديال  ،وا رف ىىار المعرفىىي ،والثىىورم التكنولوجيىىة ،يىىاهرم العولمىىة

ماا إلىداد وفي مقدمتلا تراكم المعار  والملارال التي ينبغي للن م التربوية تضىمينلا فىي المقىررال الدراسىية لضى ،المتاللقة

 جيل قادر لل  مواجلة تحديال العصر.

تقويم المقررال الدراسية بغيىة إدخىا  الترىوير  ،وكاا من وسايل التربية لم ابلة تلك المتغيرال المتاللقة والتكيف معلا

ترىورال الالزم لليلا بشكل مسىتمر؛ ألا المقىرر سيصىبح قاصىراً إكا لىم يىتم تقويمىا لقىب فتىرم زمنيىة مىن تربيقىا فىي تىو  ال

وهىذا مسىوك كىا  للعمىل للى  تقىويم  ،رتي ة افتقاره ر للعديد من الملارال والمعار  التي طرأل بعد بنايا وتنفيىذه ،المعاصرم

  .4332 ،مقررال الرياتيال )القيسي

ثيقىة ليىث يمثىل المقىرر الو ،ويستمد تقويم المقررال الدراسية أهميتا من المكارة التىي يح ى  بلىا المقىرر الدراسىي رفسىا

وكلك فىي لىا  مىا تىم صىياغتا  ،ولن طريقا يمكن إلراز األهدا  المحددم للعملية التعليمية التعلمية ،اإلجرايية لمحتوى المنلج

وفيما لو ركىز للى  الملىارال والخبىرال العمليىة با تسىاق  ،ومرالام الفروق الفردية بين الرالب ،بشكل يتسم باإلتقاا وال ودم

  .  4334 ،يؤهل المتعلمين للتعامل مع المشكالل الحياتية والم تمعية )الحرير  مما ،مع ال ارب الن ر 

وهىو مىا  ،إا إلداد مقررال لديثة في الرياتيال تلبي مترلبال العصر ولاجال الم تمع يعد مسىؤولية تربويىة ل يمىة

ق  مىن تضىمينلا الموتىولال وكلك بلد  التح ،جعل من الضرور  تقويم مقررال الرياتيال في مختلف المرالل الدراسية

وسىيكولوجياً لالوم لل  الحكم لل  مدى تن يم المادم العلمية تمنلا تن يماً منرقياً  ،والمعار  والملارال الحيوية كال الفايدم

  .4332 ،الشرفال وغنيمال)

ويم مقىىررال وأهميىىة تقىى ،ويترىىرق هىىذا المبحىىث إلىى  تقىىويم مقىىررال الرياتىىيال مىىن ليىىث بيىىاا مفلىىوم تقىىويم المقىىررال

لوتىاً لىن  ،ومباديىا وأسسىا ،ومبرراتىا ،إل  جارب تحديد منرلقىال تقىويم مقىرر الرياتىيال ،وويايفا ،وأهدافا ،الرياتيال

 ومشكالتا. ،وأدواتا ،تناو  معايير تقويم مقرر الرياتيال

 أوالً: مفهوم تقويم المقررات

تي تشلد تباين في اسىتخداملا مىن قبىل المعلمىين والمشىتغلين وال ،يُعد مصرلح تقويم المقررال من المفاهيم واسعة النراق

 بالحقل التربو . وفيما يلي لرض ألبرز ما تم الوقو  لليا من تعريفال في هذا الش ا: 

فلىو الوسىيلة التىي  ،  ب رىا:   لمليىة قيىاس مىدى تحقيى  أهىدا  المقىرر4334ُلر  تقىويم المقىررال بحسىب الحريىر  )

ولىن مىدى  ،ولن صحة األهدا  المسىتلد  تحقيقلىا ،الفروض التي تستند لليلا التربيقال التربوية ت مع بلا األدلة لن صحة

  442وتعلم التالميذ وتفالللم مع الخبرال التي يحتويلا المقرر . )ص. ،كفا م المعلم
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خرىط للىا مىن أرا:   لملية من مىة األهىدا  ومفي   4343ويتحدد المقصود بتقويم مقررال الرياتيال بحسب الحبار )

تىمن م ىا ل )األهىدا   ،خال  إصدار لكم موتولي لل  درجة تحقيى  مىنلج الرياتىيال لاهىدا  التىي وتىع مىن أجللىا

  442التقويم  . )ص. ،التصميم والربالة ،المحتوى ،التعليمية

 ثانياً: أهمية تقويم مقررات الرياضيات

اطىاً وثيى  الصىلة بى ا تكىوا المقىررال الدراسىية مىرآم لحاجىال إا تحقي  األهدا  العامة للمن ومة التربويىة يىرتبط ارتب

إل  جارب مسايرم هذه المقررال أللدت الترورال والتوجلال العالمية التي لحقت بم ىا   ،الم تمع وثقافتا وترلعاتا المستقبلية

 عة وتقويم مستمرم.وهو ما يفرض األهمية القصوى إلخضا  المقررال الدراسية لل  اختالفلا لعمليال مراج ،التخصص

والتىي يمكىن توصىيفلا وفقىاً لمىا أوتىحا الثبيتىي  ،هذا وتستمد لملية تقويم مقررال الرياتيال أهميتلىا مىن لىدم جوارىب

   فيما يلي:4334 ؛ وال يزاري )4332)

 ا.أا تقويم مقررال الرياتيال يعد لملية تشخيصية ولالجية في آا والد ترمي إل  تروير هذه المقررال وتحسينل -

 وتوصيف ما يعتريلا من رقاط تعف. ،أرا يسلم في تحديد مدى إخضا  أهدا  تدريس الرياتيال للقياس -

 أرا يسالد لل  تحديد المشكالل التي تشكو منلا مناهج الرياتيال من أجل إدخا  الترويرال الالزمة لليلا. -

ر مواصىىفال الكتىىاب ال يىىد فىىي كتىىب أا لمليىىة تقىىويم مقىىررال الرياتىىيال يمكىىن أا تىىؤد  إلىى  الكشىىف لىىن واقىىع تىىوف -

أو تحديىد أولويىال الترىوير فىي المرللىة  ،ومدى لاجاتلىا إلى  إجىرا  ترىوير إتىافي مىن لدمىا ،الرياتيال المرورم

 القادمة.

أا هذه العملية تعىد بمثابىة مؤشىراً لل لىال المختصىة بترىوير مقىررال الرياتىيال للبحىث والتقصىي لىن ا لتياجىال  -

 للذه المقررال بما يعزز كفا تلا وقيمتلا.الترويرية الفعلية 

 ثالثاً: أهداف تقويم مقررات الرياضيات

الحرير   إا تقويم المقررال الدراسية بوجا لام يسع  إل  تحقي  لدد من األهدا  األساسية التي تتمثل بحسب ما تذكر

 فيما يلي:  4343؛ والربيعي والرايي والصايغ ) 4334)

ومدى قدرم هذا المحتوى لل  تحقيى   ،وتحديد مدى جودم محتواها العلمي ،المقررال الدراسيةإصدار الحكم لل  بنية  -3

 إل  جارب سد رقاط الضعف الموجودم بالمقررال. ،ما يلد  إليا المنلج

بد اً بخرىة المقىرر ومىا تتضىمنا مىن أهىدا  ومحتىوى  ،تشخيص ولالم مختلف جوارب ولناصر المقررال الدراسية -4

مروراً بمرللة التنفيىذ للمقىررال مىن خىال  المعلمىين والليئىة  ،قترلة ووسايل تعليمية وأدوال تقويموطراي  تدريس م

ومىن ثىم تقىويم المقىررال  ،وصو ً إل  رواتج التعلم التي يحققلا الرىالب مىن تلقىي المقىررال ،الفنية واإلدارية المساردم

 وفقاً للمفلوم الشامل.

 ديللا بشكل مستمر بما يتناسب مع خصايص المتعلمين. تروير أهدا  المقررال الدراسية وتع -1
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  وجعللا أدام لمواجلة التحديال المستقبلية. ،العمل لل  تحسين المناهج والمقررال الدراسية لتحقي  األهدا  المرغوبة -2

 رابعاً: وظائف تقويم مقررات الرياضيات

وهو مىا يسىلم فىي  ،في بنا  المقررال الدراسية تم إلرازه من قبل مرور  المناهج من إي ابيال وسلبيال لماالكشف  -3

 وتزويدهم بمؤشرال يمكن بموجبلا التخريط للتروير القادم للمقررال من جلة أخرى. ،رفع معنوياتلم من جلة

ممىا يسىلم  ،التعر  لل  رؤى وتوجلال المعلمين والرالب بش ا مدى ر اح المقىررال فىي تحقيى  األهىدا  التربويىة -4

 في ترويرها.

فيمىا يتعلى   ،محىددم بشى ا المقىررال إل  قراراللبيارال التي تقدم العوا للقايمين لل  اتخاك القرار في التوصل جمع ا -1

 بترويرها أو ا ستمرار في إقرارها أو إلغايلا كلياً.

ترىىوير رلىىج التقىىويم مىىن خىىال  إدخىىا  تحسىىينال للىى  أدوال وأسىىاليب وإجىىرا ال ور ريىىال تقىىويم المقىىررال رتي ىىة  -2

 ادم من الخبرال المباشرم في الممارسة.ا ستف

وكيفيىىة  ،التحقىى  مىىن مىىدى ر ىىاح المقىىررال فىىي تزويىىد المتعلمىىين بالملىىارال المختلفىىة كال الصىىلة بمشىىكالل الم تمىىع -5

 التعاطي معلا ومعال تلا.

 خامساً: منطلقات تقويم مقرر الرياضيات

ر الفرصىة لتحقيى  الشىمو  والتىوازا فىي تقويملىا سىوا  إك أا كلك سيوف ،التعامل مع المقررال بوصفلا ر اماً متكامالً  -3

مع التركيز لل  أا الت ثير لل  ألىد العناصىر سىينتقل إلى   ،من ليث لناصرها أو مدخالتلا أو لملياتلا أو مخرجاتلا

 العناصر األخرى سلباً أو إي اباً.

ي تقع تمن ررىاق تى ثير مختلىف األر مىة ومن ثم فل ،التعامل مع المقررال بوصفلا ر اماً متفرلاً لن الن ام التربو  -4

 الفرلية األخرى.

وكلك لن طريى  التركيىز للى  المعىار  والملىارال الواجىب إكسىابلا  ،مرالام الن رم المستقبلية لند تقويم المقررال -1

دا  امىتالق ملىارال التفكيىر واإلبى ،ومنلىا تعلىم الملىارال األساسىية ،للمتعلمين في المستقبل وليس الوقت اآلري فحسب

 واكتساب ملارم التعلم الذاتي. ،في لل المشكالل

 سادساً: مبررات تقويم مقررات الرياضيات

وتزويدهم  ،أا مقررال الرياتيال تعد من المقررال الملمة التي تسالد الرالب لل  بنا  شخصيتلم العلمية المن مة -

 ل المختلفىة للىذه المقىررال لتعىر  مىدى مما يفرض الحاجة إلى  تقىويم الم ىا ،بقدرال لسابية ولددية ور رم بحثية

 ر اللا في تحقي  األهدا  المرغوبة منلا.

لاجىىة مقىىررال الرياتىىيال للكشىىف لىىن رقىىاط القىىوم لتعزيزهىىا ورقىىاط الضىىعف لعالجلىىا لمواكبىىة الترىىورال والقضىىايا  -

 ة في هذا الم ا .وتماا توييف ا ت اهال العالمية الحديث ،العالمية التي تررأ لل  تعليم وتعلم الرياتيال
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ممىا فىرض الحاجىة إلى  تقىويم  ،ما أتحت لليا لملية إلداد المقىررال مىن كورلىا لمليىة تنافسىية فىي كثيىر مىن الىدو  -

 مقررال الرياتيال بوصفا وسيلة  ختيار ما هو أفضل من بين المقررال المررولة لل  السالة الدولية.

 ،لتىىي دلىىت إلىى  إجىىرا  دراسىىال تقويميىىة لمقىىررال الرياتىىيالتىىرورم ا سىىت ابة للدراسىىال والتوجيلىىال المتعىىددم ا -

 اررالقاً من الحاجة إل  تقويم هذه المقررال من لين إل  آخر للكشف لن رقاط الضعف للعمل لل  معال تلا.

 سابعاً: مبادئ وأسس تقويم مقررات الرياضيات

إك أرىا فىي لىا  لىدم تحديىد  ،  محىددم وواتىحةتقويم المقررال لملية هادفة: إا تقويم المقررال ينبغي أا يبدأ ب هىدا -3

 هذه األهدا  تصبح لملية التقويم بمثابة لمالً لشوايياً   يسلم في إصدار ألكام صحيحة أو اتخاك قرارال فاللة.

وتحديىد  ،تقويم المقررال لملية مستمرم:  بد أا يتم تقويم المقررال بشكل مسىتمر بمىا يسىلم فىي تعزيىز جوارىب القىوم -4

 الضعف ومعال تلا أو ً ب و .مواطن 

ر ىراً  ،تقويم المقررال لملية متكاملة ومتنولة: ينبغي لند تقىويم المقىررال اسىتخدام أدوال متنولىة ومتكاملىة للتقىويم -1

 لتنو  م ا ل وجوارب استخداملا.

دق والثبىىىال تقىىىويم المقىىىررال لمليىىىة تتسىىىم بالموثوقيىىىة:  بىىىد ألدوال التقىىىويم المسىىىتخدمة أا تتىىىوفر بلىىىا صىىىفال الصىىى -2

 وكلك بما يضمن الحصو  لل  رتايج صادقة وموتولية ولقيقية لواقع المقررال القايمة. ،والموتولية

تقويم المقررال لملية تقوم لل  ا تصا  الفالل: ينبغىي أا يىتم تقىويم المقىررال بالتواصىل بىين القىايم بىالتقويم والقىايم  -5

 وتقديم العوا والمسالدم لل  تحقي  اللد  من قبل الثاري. ، لتوتيح هد  التقويم من قبل األو ،لليا التقويم

تقويم المقررال لملية تخريرية: ينبغي أا يتضمن تقويم المقررال وجود خرط إجراييىة تنفيذيىة لالسىتفادم مىن النتىايج  -2

 المتحصل لليلا من لملية التقويم.

 مقرر الرياضيات معايير تقويمامناً: ث

وقىايم للى  أسىاس  ،لملم أا يتم تقويم المقررال وف  إطار لمل واتح وكو بُنية سىليمةوجود أساس ر ر  سليم: من ا -3

 ر ر  لقالري يرتكز لل  توييف رتايج البحوت والدراسال العلمية الحديثة.

ا هتمام بمدى مناسبة المقررال لتنمية الملارال المختلفىة: ينبغىي أا تشىتمل لمليىة تقىويم المقىررال للى  التحقى  مىن  -4

ومنلىا ملىارال التفكيىر  ،رشاطال وملارال شاملة ومتنولة تعزز قدرم الرالب لل  اكتساب الملارال المختلفة توافر

 وملارال لل المشكالل. ،الناقد

التصميم التعليمي: ي ب أا يتضمن تقويم المقررال اختبار مدى دقة تعميم المقررال وفى  المبىادا األساسىية للتخرىيط  -1

وإمكاريىة تربيى  بعى  منىىالي المقىرر بشىكل لملىي للىى  أرض  ،ي يال التدريسىية المختلفىىةومنلىا ا سىترات ،التعليمىي

 ،وقدرم المقررال لل  تحسين المخرجال التعليمية الملمة ،ووتوح الوسايل المصالبة ودلملا لتعلم الرالب ،الواقع

 ر المناسب منلا.واشتما  المقررال لل  تدريبال ورشاطال مختلفة تسالد المعلمين والرالب لل  اختيا
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وأرلىىا تسىىالد المعلمىىين  ،البنىىا  والتن ىىيم: يخىىتص هىىذا المعيىىار بىىالتحق  مىىن أهىىدا  المقىىررال وطرايىى  تن ىىيم أجزايلىىا -2

 والرالب في تلبية هذه األهدا  باستخدام استراتي يال متعددم ومتناسقة. 

 اً: أدوات تقويم مقرر الرياضياتتاسع

وتتمثىل هىذه األدوال  ،ل لدد من األدوال المستخدمة في م ا  التقويم التربو وتتضمن أدوال تقويم مقررال الرياتيا

   فيما يلي:4332 ؛ ولرواا وأبو شعباا )4332تبعاً لما أشار إليا لامر )

لن طريى  مالل ىة مىا ،المالل ة المباشرم: يتم من خال  هذه األدام الكشف لن مدى ر اح المقررال في تحقي  أهدافلا -3

 وكيف يتم تنفيذها. ،  الدراسية من قبل المعلمين أثنا  تربيقلم للمقرراليحدت في الصفو

ليىىث تسىىتخدم كوسىىيلة لتقصىىي  ،تمثىىل ا سىىتبارال أكثىىر أدوال جمىىع المعلومىىال شىىيولاً فىىي الحقىىل التربىىو  ا سىىتبارال: -4

تختصر الوقت وال لد وهي  ،وجلال ر ر المعلمين أو الرالب أو أوليا  األمور ليا  جميع لناصر المقررال الدراسية

 لند اختيار لينة كبيرم الح م.

 ،المقىابالل: هىي لبىارم لىن اسىتبياراً شىفوياً يىتم تعبئتىا مىىن خىال  الفىالص رفسىا مىن خىال  تسى يل إجابىال المفحوصىىين -1

 وتستخدم هذه األدام في تقويم المقررال من خال  طرح أسئلة مفتولة أو مغلقة لل  لدد محىدد مىن المعلمىين أو الرىالب

تسلم في إصدار لكىم  متعددموالحصو  لل  إجابال لو  جارب محدد أو جوارب  ،أو المختصين بالتعامل مع المقررال

 لل  مدى جدوى هذه المقررال.

اسىتمارم تحليىل المضىموا: تسىىتخدم هىذه ا سىتمارم لتحليىىل محتىوى المقىررال الدراسىية فىىي تىو  معىايير أو خصىىايص  -2

 التراب  بين أهدا  ومحتوى وأرشرة المقررال والمعايير المرسومة. ومن ثم تحديد مدى ،محددم سلفاً 

ويتم فيلا إجرا  مناقشال فردية أو جمالية مع األفراد أو ال لال كال  ،المناقشة: تستخدم المناقشة ك دام لتقويم المقررال -5

 القلة بالمقررال الدراسية.

 اً: مشكالت تقويم مقرر الرياضياتعاشر

 ،البيارال التي يحتاجلا مختصو التقويم التربو   تخاك القرارال لند إجرا  لملية تقويم المقررال صعوبة تحديد ماهية  -3

 لملية التقويم العديد من البيارال التي   يحتاجلا متخذو القرار.  ينتج لنليث إرا قد 

الحىا  مىع البحىوت التربويىة  ا فتقار إل  الررق واألدوال الن امية اإلجرايية المتخصصىة فىي تقىويم المقىررال كمىا هىو -4

 وطرقلا التنفيذية الت ريبية وشبا الت ريبية.

 لدم كفاية ألداد األفراد المختصين المؤهلين إلجرا  الدراسال التقويمية للمقررال. -1

 لدم توفر الوقت الكافي لدى المؤسسال التربوية إلجرا  دراسال تقويمية جادم للمقررال الدراسية. -2

ة للمشاركين في تقويم المقىررال الدراسىية مىن المعلمىين وبىاقي أفىراد الحقىل التربىو  للى  طبيعىة ت ثير الميو  الشخصي -5

 ويؤد  أللكام تقييمية زايفة  ،مما يؤثر سلباً لل  دقة النتايج ،المعلومال والبيارال المستخرجة
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 .التعليميةتعف ولي لدد من المعلمين ب همية تقويم المقررال في تحسين العملية  -2

 .الدراسيةالخبرم لدى بع  البالثين والمعلمين بكيفية تنفيذ األساليب المتنولة لتقويم المقررال قلة  -4

 .الدراسيةتعف جلود التدريب التربو  الموجلة للمعلمين فيما يتعل  بكيفية بنا  أدوال تقويم المقررال  -2

 المبحث الثاني: مهارات الرياضيات المجتمعية

ر الراهن دور محور  في إلداد طىالب قىادرين للى  مواجلىة تحىديال لصىر العولمىة إا لتدريس الرياتيال في العص

وهو ما   يمكن تحقيقا إ  من خال  توافر مقررال دراسية من ش رلا تزويد الرىالب  ،وا رف ار المعرفي والترور التكنولوجي

وتعىىزز فلملىىم لربيعىىة الرياتىىيال  ،مىىعبالملىىارال التىىي تكسىىبلم القىىدرم للىى  اتخىىاك القىىرارال السىىليمة ولىىل مشىىكالل الم ت

 وتربيقاتلا في المواقف الحياتية المختلفة.

هىىذا المبحىىث يىى تي مستعرتىىاً مىىا يتعلىى  بلىىذه فىى ا  ،وفىىي تىىو  تنىىاو  البحىىث الحىىالي لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة

ومفلىوم ملىارال  ،الم تمعوأهميىة ربىط الرياتىيال بى ،وكلك من خىال  الترىرق إلى  مفلىوم الرياتىيال الم تمعيىة ،الملارال

إلىى  جارىىب إبىىراز أهميىىة تضىىمين ملىىارال الرياتىىيال  ،وتصىىنيف ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة ،الرياتىىيال الم تمعيىىة

لىالوم للى  الترىرق إلى   ،واللىد  مىن تضىمين هىذه الملىارال فىي مقىررال الرياتىيال ،الم تمعية في مقىررال الرياتىيال

وصىو ً إلى  تحديىد  ،ودور معلم الرياتىيال فىي تضىمينلا فىي مقىررال الرياتىيال ،ةخصايص ملارال الرياتيال الم تمعي

 المواصفال الالزم توافرها في مقررال الرياتيال لتنمية ملارال الرياتيال الم تمعية.

 أوالً: مفهوم الرياضيات المجتمعية

وهىىو مصىىرلح لىىا  ،التربويىىة العربيىىة يعىىد مصىىرلح الرياتىىيال الم تمعيىىة مىىن المفىىاهيم الحديثىىة رسىىبياً خاصىىة فىىي البيئىىة

بما فىي كلىك مفلىوم الرياتىيال  ،وجميعلا تشير في مضمورلا إل  استخدام الرياتيال في سياق م تمعي ،مترادفال قريبا منا

والرياتىىيال مىىن  ،Functional (Mathematics)والرياتىىيال الوييفيىىة  ، Community Mathematicsالم تمعيىىة )

 المحليىةورياتىيال الثقافىة  ،(Living Mathematicsوالرياتىيال المعيشىية ) ، Mathematics For Live)الحيىام أجىل 

(Local Culture Mathematics4332 ،  )الحازمي والمقوشي.  

  الرياتىيال الم تمعيىة ب رلىا:   تلىك الدراسىة للرياتىيال التىي تىرتبط ارتباطىاً 4335لر  الملي ي ولريفي وألمىد )

وتتضمن األفكار والمفاهيم والررق الرياتىية التىي يحتىام إليلىا المىواطن كى دام فعالىة تمكنىا مىن  ،لب والم تمعوثيقاً بحيام الرا

  244التعايش مع م تمع المستقبل وأرشرة القوى العاملة فيا . )ص.

 ثانياً: أهمية ربط الرياضيات بالمجتمع

خال  توييف المعرفىة الرياتىية فىي مواقىف مرتبرىة  ف ا أهمية ربط الرياتيال بالم تمع من ،وفي سياق أكثر تفصيالً 

 ؛ وخليل 4332الحازمي والمقوشي )والتي يمكن إجماللا وفقاً لما ككره  ،في لدد من ال وارب تتضح بالحيام الواقعية للمتعلمين

   فيما يلي:4332والنذير )
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وهىو مىا  ،ة الم تمعيىة والرقىي الحضىار ما للرياتيال من طبيعة ك لد أكثر العلوم التي يعو  لليلا في تحقي  التنميى -3

 وأا تؤد  دورها في المساهمة في إي اد للو  للا. ،يفرض لليلا أا ترتبط بالمشكالل التي تعترض ليام الم تمعال

من خال  تزويدهم بالملىارال التىي  ،أا معرفة الرياتيال يتوجب أا تكوا مصدر قوم للرالب لل  المستوى الفرد  -4

 واتخاك القرارال كال الصلة ب مور الحيام ا لتيادية. ،ومنلا لل المشكالل ،م الواقعيةيحتاجورلا في لياتل

 أا ربط الرياتيال بالم تمع يسلم في تحسين فلم الرالب لفايدم الموتولال الرياتية التي يتعلموها. -1

توسىىيع تىىرابط و ،وترىىوير ،وتمييىىز ،أا ربىىط الرياتىىيال بىىالم تمع يسىىلم فىىي تعزيىىز قىىدرم الرىىالب للىى  استكشىىا  -2

 الموتولال المضمنة بمقررال الرياتيال مع الم ا ل الدراسية األخرى والمواقف الحياتية.

ومسالدتلم للى  اكتسىاب المفىاهيم المضىمنة  ،أا ربط الرياتيال بالم تمع يسلم في تعزيز دافعية الرالب لل  التعلم -5

 في محتوى مقررال الرياتيال لل  رحو أفضل.

بالم تمع يسلم في زيادم مشاركة الرالب في تعليم وتعلم مقررال الرياتيال من خال  المشاركة أا ربط الرياتيال  -2

 والتفالل النشط في المواقف الرياتية المرتبرة بالحيام الواقعية.

 الثاً: مفهوم مهارات الرياضيات المجتمعيةث

تعىر  الملىارال ليىث  ،حتىوى الرياتىي  بوجا لام ألد أشىكا  المMathematical Skillsتًعد الملارال الرياتية )

وتعنىي القيىام بى دا  لمىل مىا فىي  ،  ب رلا:   العنصر الثالث في جوارب تعلم المعرفىة الرياتىية4333الرياتية بحسب ماتي )

  332مثل إجرا  العمليال أو ا كتشا  أو ا ستد   بسرلة ودقة وإتقاا . )ص. ،الرياتيال

  ب رلا:   كلىك الفعىل أو التصىر  الىذ  ي لىره الفىرد فىي صىورم 4332للمشلداري ) كما تعر  الملارال الرياتية تبعاُ 

للىى  أا يكىىوا هىىذا التصىىر  هىىو الرريقىىة  ،لمليىىة لنىىد مواجلتىىا لموقىىف رياتىىي يترلىىب القيىىام بعمىىل مىىا لحىىل مشىىكلة معينىىة

  24الصحيحة لحل مثل تلك المشكلة بسرلة ودقة وإتقاا . )ص.

 ضيات المجتمعيةرابعاً: تصنيف مهارات الريا

 ،واتخىاك القىرار ،ولل المشكالل والتفكيىر الناقىد ،والح ية ،الملارال الذهنية: وقد تضمنت ستة ملارال هي: ا بتكار -3

 والتفكير ما ورا  المعرفي. ،والتفكير المستقبلي

 ،قافىىة التكنولوجيىىةوالث ،والثقافىىة اإللالميىىة ،الملىارال الشخصىىية: وقىىد تضىىمنت سىىتة ملىىارال هىي: الثقافىىة المعلوماتيىىة -4

 والملارال ا قتصادية. ،والمسا لة ،والتوجا الذاتي

 ،والملىىارال ا جتماليىىة ،والتعىىاوا ،وقىىد تضىىمنت سىىبعة ملىىارال هىىي: التواصىىل الرياتىىي ،الملىىارال ا جتماليىىة -1

 والمسئولية. ،والقيادم ،واإلرتاجية ،والمرورة والتكيف

يتضىح لىدم وجىود تصىنيف  ،شى ا تحديىد ملىارال الرياتىيال الم تمعيىةوطبقاً للعرض الساب  للتصنيفال التي وردل ب

  ،والد متف  لليا للذه الملارال
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وهىىو مىىا قىىد يرجىىع إلىى  التبىىاين فىىي طبيعىىة توجلىىال البىىالثين ليىىا  هىىذه الملىىارال تبعىىاً  خىىتال  األهىىدا  البحثيىىة أو المرللىىة 

أكثىر تصىنيفال ملىارال الرياتىيال رراتلىا. وبا سىتناد إلى  الدراسية التي يراد تضمين ملارال الرياتىيال الم تمعيىة فىي مق

يمكىىن تصىىنيف ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة إلىى  ثالثىىة م ىىا ل أو ملىىارال يوتىىحلا ف رىىا  ،بىىين البىىالثين الم تمعيىىة اتفاقىىاً 

 الشكا  التالي:

 (: تصنيف مهارات الرياضيات المجتمعية1-1الشكل )

  

 هارات الرياضيات المجتمعية على حدة:وفيما يلي توصيف لكل مهارة من م

 المهارات المتعلقة بإعداد الفرد للحياة:  -1

  ب رلا:   ملارال لملية رافعة تنسى م مىع قىدرال 4332تعر  ملارال إلداد الفرد للحيام بحسب لاشور وأبو اللي ا  )

  .  134مع . )ص.وتسالده لل  التكيف مع التغير المستمر الذ  يحدت في الم ت ،الرالب وإمكاراتا

المتعلقىة ب لىداد الفىرد للحيىام التىي تقىع تىمن ملىارال    الملىارال4343 ؛ وخضىير )4332وقد صنف خليىل والنىذير )

 الرياتيال الم تمعية إل  الملارال اآلتية:

 ممارسة التعلم الذاتي. -3

 اإلبدا  وا بتكار. -4

 اتخاك القرار وتحمل المسؤولية. -1

 التفكير المنرقي. -2

 آلخرين.التعاوا مع ا -5

 استخدام التقنية الحديثة. -2

رد املهارات املتعلقة بإعداد الف

 للحياة

املهارات املتعلقة بإعداد 

 املجتمع للحياة

ين املهارات املتعلقة بالربط ب

 الرياضيات واملواد األخرى 

مهارات 

 الرياضيات

 املجتمعية
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 التفكير الناقد. -4

 البحث وا ستقصا  وا ستكشا . -2

 التواصل مع اآلخرين. -2

   المهارات المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة: -1

  الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام التي تقع تمن ملارال الرياتيال الم تمعية إلى  4343وقد صنفت خضير )

 اآلتية: الملارال

 مواقف رياتية ترتبط بالحيام الثقافية. -3

 التعر  لل  المست دال ال ديدم في العلم والمعرفة. -4

 مواقف رياتية كال لالقة بالبيئة المحيرة. -1

 مفاهيم رياتية كال لالقة بالتياجال الم تمع. -2

 .استخدام الملارال والمفاهيم الرياتية الالزمة لمترلبال البيع والشرا  في سوق العمل -5

 :المهارات المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى -1

وللىوم األرض وغيىر  ،واألليىا  ،والكيميىا  ،كالفيزيىا  ،تلعب الرياتيال دوراً رييسياً فىي ترىور وفلىم العلىوم األخىرى

مىن  األخرى تنبىعوالمواد  كلك؛ وبالتالي ف ا الحاجة إل  تضمين مقررال الرياتيال الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال

  .4332 ،لاجة الرالب إل  اكتساب هذه الملارال )الحازمي والمقوشي

  الملىارال المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى التىي 4343 ؛ وخضير )4332وقد صنف خليل والنذير )

 تقع تمن ملارال الرياتيال الم تمعية إل  الملارال اآلتية:

 معرفية أخرى. ادرإل  مصالرجو   -3

 تقديم تفسيرال لو  مفاهيم أو يواهر للمية. -4

 ربط الرياتيال بالعلوم األخرى. -1

 التعر  لل  دور الرياتيال في العلوم أخرى. -2

 خامساً: أهمية تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات

أمراً جوهريىاً وملمىاً؛ إك أرىا مىن المتفى  لليىا أا إا تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في مقررال الرياتيال يعد 

اللد  الرييس من تدريس الرياتيال بوجا لام يتمثىل فىي اإلسىلام فىي إلىداد الفىرد للحيىام بغى  الن ىر لىن توجلاتىا الملنيىة 

 وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتزويد الرالب بملارال الرياتيال الم تمعية. ، 4334 ،المستقبلية )سبيتاا
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 ؛ وخضىر 4332أهمية تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في مقررال الرياتىيال وفقىاً لمىا أوردتىا لسىن )وتبرز 

 في النقاط اآلتية:  4343)

 سد الف وم بين الرياتيال المدرسية ومترلبال القرا الحاد  والعشرين. -3

 تكسب مقررال الرياتيال قيمتلا الوييفية بد ً من الصورم النمرية ال امدم. -4

 زيز الممارسال الرياتية الالزمة  تخاك القرار ولل المشكالل لدى الرالب.تع -1

 زيادم تقدير الرالب للقيمة الم تمعية والوييفية لتعليم الرياتيال بمختلف الم ا ل والتخصصال. -2

 تنمية التفكير الرياتي والتفكير الناقد. -5

 تحسين مستوى التفالل الصفي للرالب. -2

 همية تعلم الرياتيال للفرد والم تمع.تنمية ولي الرالب ت اه أ -4

 تحسين المستوى التحصيلي للرالب في مادم الرياتيال. -2

 سادساً: أهداف تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات

 وتنمية قدرتلم لل  ممارسة ملارم اتخاك القرار. والتفكير الناقد. ،ربط الرياتيال بالبيئة المحيرة بالرالب -3

 از دور الرياتيال في الحيام ومختلف العلوم ا قتصادية وا جتمالية والربيعية.إبر -4

 إكساب المتعلم الثقافة الرياتية التي يحتاجلا في تعامالتا الحياتية اليومية لن طري  مقررال الرياتيال. -1

 الرالب. تقدم تمارين وأرشرة وأمثلة تعكس مشكالل لياتية كال صلة بواقع الم تمع الذ  ينتمي إليا -2

تنمية الملارال التي تترلب ممارسة التن يم والتفسىير ولىرض البيارىال كال الصىلة بمواقىف ليويىة تحتىام إلى  اتخىاك  -5

 قرار مناسب.

 سابعاً: خصائص مهارات الرياضيات المجتمعية

 ،لرياتىيالهنالك م مولة من الخصايص التي يلزم توافرها في ملارال الرياتيال الم تمعية المضمنة في مقررال ا

   فيما يلي:4332ليث تتمثل هذه الخصايص تبعاً لما أوتحا إبراهيم )

 فىىي األدبيىىالا تفىىاق: بحيىىث يىىتم تضىىمين ملىىارال الرياتىىيال المتعلقىىة بالحيىىام والم تمىىع التىىي تح ىى  ب جمىىا  لىىام  -3

 التربوية.

  لل وارىىب الشخصىىية والعقليىىة الشىىمولية: ويقصىىد بلىىا أا تتسىىم ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة أو الحياتيىىة بالشىىمو -4

 وا جتمالية.
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الترابط: والمقصود هنا أا تكوا الملارال لل  لالقة وثيقة الصلة بربيعة البنىا  األكىاديمي واألهىدا  المقصىودم مىن  -1

 تعليم الرياتيال.

 ،ل المعاصىرمالمعاصرم: وتشير هذه الخاصية إل  أا تكوا ملارال الرياتيال الم تمعية أو الحياتية مواكبىة للتغيىرا -2

 ومناسبة لمقتضيال القرا الحاد  والعشرين.

 ثامناً: دور معلم الرياضيات في تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات

توفير بيئة تعليمية تمنح الرالب الفرصة  كتساب المفاهيم والعالقال الرياتية بصورم وييفية متكاملة يمكىن تربيقلىا  -3

 ومية.في الحيام الي

 إيلار الدور والقيمة الم تمعية والوييفية لتعلم الرياتيال في ليام الرالب. -4

 وتنميىة ،لياتيىةتعريف الرىالب بكيفيىة توييىف المفىاهيم والعالقىال الرياتىية فىي لىل مىا قىد يعترتىلم مىن مشىكالل  -1

 قدرتلم لل  اإلبدا  وتحمل المسئولية.

كاسىتخدام اسىتراتي ية لىل  ،فىي تقىديم محتىوى مقىررال الرياتىيال تنويع أساليب واستراتي يال التىدريس المسىتخدمة -2

 واستراتي ية العصف الذهني.  ،واستراتي ية المشرو  ،المشكالل

ولىدم ا قتصىار للى  ربىط تربيقىال الرياتىيال بىالعلوم الفيزياييىة  ،ا هتمام بالربط بين الرياتيال والمىواد األخىرى -5

مثىىل العلىىوم البيولوجيىىة واإلرسىىارية وا جتماليىىة وإدارم األلمىىا   ،ىبىىل ربرلىىا بمختلىىف الم ىىا ل األخىىر ،فحسىىب

 وا قتصاد.

 تاسعاً: المواصفات الالزم توافرها في مقررات الرياضيات لتنمية مهارات الرياضيات المجتمعية

زم أا يلى ،لكي تضىرلع مقىررال الرياتىيال بالىدور المنىاط بلىا فىي تنميىة ملىارال الرياتىيال الم تمعيىة لىدى الرىالب

  4332 ؛ ولسىن )4335) يتوافر بلا م مولة من المواصفال األساسية التي تتحدد بحسىب مىا يىذكر الملي ىي ولريفىي وألمىد

 فيما يلي:

 أا تتضمن ولدال مقررال الرياتيال موتولال لياتية مرتبرة ببيئة وليام الرالب. -3

بيقىىىال الحياتيىىىة التىىىي ت لىىىر دور أا تنرىىىو  موتىىىولال مقىىىررال الرياتىىىيال للىىى  م مولىىىة مىىىن األرشىىىرة والتر -4

 وتفسير ال واهر المختلفة. ،الرياتيال في لل المشكالل والقضايا الم تمعية

وموتىولال تعىزز اللويىة الوطنيىة لىدى  ،أا يرال  تضمين مقررال الرياتيال قضايا كال صلة بىالم تمع المحلىي -1

 الرالب.

وتوتىيح دور الرياتىيال فىي تفسىير  ،حليىة والعالميىةأا يشتمل المحتوى لل  إلصا ال للمشرولال ا قتصادية الم -2

 البيارال الخاصة بلذه المشرولال ودراستلا دراسة تحليلية لالستفادم منلا.

 واإلرتررت.أا ينرو  المحتوى لل  موتولال تعزز استخدام الرالب للحاسوب  -5
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 الدراسات السابقة .1.1

سىىوا  الصىىعيد الىىدولي أو اإلقليمىىي أو  يال الم تمعيىىة وملارتلىىاتنىىاو  مىىدخل الرياتىىلات لىىت لىىدد مىىن ال لىىود البحثيىىة 

مىع ترتيبلىا زمنيىاً  ،وفيما يلي استعراض ألبرز ما وقف لليا البالث من دراسال وأبحات سابقة كال صىلة بلىذا الشى ا ،المحلي

ومىا تىم  ،ةالحاليى دراسىةالالتعليى  للى  هىذه الدراسىال مىن ليىث أوجىا ا تفىاق وا خىتال  مىع ومىن ثىم  ،من األقدم إل  األلدت

 وكلك لل  النحو اآلتي: ،لنلا هذه الدراسةميز توما  ،اإلفادم منلا

اسىتخدام  إلى  تعىر  مىدى  (Harding-DeKam & Ben-Peretz، 2014 وبىن بيىرتس ،هاردينغ ديكام سعت دراسة

وقد أيلىرل . ايية بو ية كولورادو األمريكيةفي تدريس الرياتيال للمرللة ا بتد للثقافة المحلية القايم لل  ا ست ابةالتدريس 

وتضىىمينلا فىىي ممارسىىاتلم التدريسىىية فىىي  ،القايمىىة للىى  ا سىىت ابة للثقافىىة المحليىىةرتىىايج الدراسىىة معرفىىة المعلمىىين بالرياتىىيال 

 حيىامبمعرفىة الليث يقوموا ب جرا  اتصا ل تعلم واقعية مع الرالب. كما يقدم هؤ   المعلمىوا لمحىة لىن  ،الصفو  الدراسية

، وإلرا  أمثلة لل  تعلم الرىالب القايمة لل  ا ست ابة للثقافة المحليةالم تمع، وتحديد مفلوم الرياتيال الرالب في المنز  و

القىايم للى  ا سىت ابة للثقافىة المحليىة إتىافة إلى  إرلىم يسىتخدموا تىدريس الرياتىيال  ،للرياتيال من خال  الثقافىة الم تمعيىة

 ل. للتعلم األصي

ولىىدم مقترلىىة قايمىىة للىى  الرياتىىيال الكشىىف لىىن فالليىىة    بلىىد 4335أجريىىت دراسىىة الملي ىىي ولريفىىي وألمىىد )و

اتبعىت الدراسىة المىنلج  ،الم تمعية في تنمية الملارال الحياتية لدى تالميذ الصىف السىادس ا بتىدايي. وبنىاً  للى  هىذه األهىدا 

  تلميىىذاً بالصىىف السىىادس ا بتىىدايي ب لىىد المىىدارس 13الت ريبيىىة للىى  ) العينىىةواشىىتملت  ،كو الم مولىىة الوالىىدم شىىبا الت ريبىىي

فىىي الملىىارال الحياتيىىة لتالميىىذ الصىىف السىىادس  قبلىىي بعىىد  وتمثلىىت أدام الدراسىىة فىىي اختبىىار ،التابعىىة إلدارم أسىىيوط التعليميىىة

فىىي  تالميىىذ الصىىف السىىادس ا بتىىدايي بىىين متوسىىري درجىىال دا  إلصىىايياً الدراسىىة وجىىود فىىرق وقىىد أيلىىرل رتىىايج ا بتىىدايي. 

الملىىىارال  ،الملىىىارال األكاديميىىىةالفرليىىىة )ألبعىىىاد وكلىىىك فىىىي كافىىىة ا ، ختبىىىار الملىىىارال الحياتيىىىةالتربيقىىىين القبلىىىي والبعىىىد  

 التربي  البعد . ولصالح  ،الدرجة الكليةوفي  ،الملارال الشخصية  ،ا جتمالية

كيفية قيام معلمي الرياتيال ب لداد المتعلمىين الراشىدين لتربيى   تعر إل   (Brooks، 2015)وهدفت دراسة بروكس 

. وقىىد أيلىىرل رتىىايج الدراسىىة أا كىىال خىىارم ل ىىرم الدراسىىةال ديىىدم للىى  ملىىارتلم فىىي السىىياقال الحياتيىىة  الملىىارال الرياتىىية

نىىوا المتعلمىىين مىىن تربيىى  معىىارفلم وملىىاراتلم الرياتىىية ال  ديىىدم فىىي سىىياقال الحيىىام الواقعيىىة، المعلمىىين مىىن أفىىراد الدراسىىة مكت

مىن خىال  التركيىز للى  م مولة من األرشرة الم ردم والسىياقية  وااستخدمليث  ،باإلتافة إل  م مولة من األهدا  األخرى

م باإلتافة إل  التركيز لل  ربط هذه اإلجرا ال والمفاهيم الم ىردم بتربيقىال الحيىا ،تروير الفلم المفاهيمي األساسي للمتعلمين

 العكس.سوا  بدأ المعلموا بمواقف من الحيام الواقعية ثم ارتقلوا إل  الرياتيال الم ردم، أو  ،الواقعية كال الصلة بالمتعلمين

  إل  التعر  لل  مدى توافر ملارال الرياتىيال الم تمعيىة لىدى تالميىذ الصىف الخىامس 4332) لسنوسعت دراسة 

رامج مقترح لتروير منلج الرياتيال بالمرللة ا بتدايية لتنميىة ملىارال الرياتىيال فاللية بر الكشف لنإل  جارب  ،ا بتدايي

تىدري مسىتوى معال ىة مىنلج الرياتىيال  وقد توصلت رتايج الدراسىة إلى  الم تمعية في تو  مترلبال القرا الحاد  والعشرين

  الفرلية.أو رتايج المعايير لمعايير المنلج في تو  ملارال الرياتيال الم تمعية سوا  في المستوى الكلي 
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فىي التربيى  تالميىذ الم مىولتين الت ريبيىة والضىابرة وجود فروق كال د لة إلصايية بين متوسرال درجال كما تبين 

 ،الملىارال ا قتصىادية ،ملىارال الح يىةفىي األبعىاد الفرليىة )سىوا  البعد   ختبىار ملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المعرفيىة 

 ولصالح الم مولة الت ريبية. ،في الدرجة الكليةأو  ماليةالملارال ا جت

لرىالب  بلد  تروير ولدال تعليمية للرياتيال القايمة لل  ثقافة الم تمع المحلي  Yao، 2016)ياو  وأجريت دراسة

 ل القايمىة للى  الثقافىةالولدال التعليمية للرياتيا التدريس من خال أا  . كما أوتحت النتايجبتايواا القبلية المدارس ا بتدايية

 يمكن أا يحفز اهتمام الرالب بتعلم الرياتيال، ويعزز مبادراتلم في الفصل الدراسي. المحلية 

إلى  ترىوير رمىوكم تعليمىي  Saragih، Napitupulu & Fauzi، 2017))سراجيا ورابيتوبولو وفايز   وسعت دراسة

في إطار منلج  لداديةلرالب المدارس اإل لالي الرتبةلتفكير الرياتي لام وإلداد أد ،حليةلل  الثقافة المقايم يركز لل  الرالب 

وبنىاً  للى   .لرالب المرللة اإللداديىة والتحق  من فالليتلما في تدريس الرياتيال ،الرياتيال في شما  سومررم ب ردوريسيا

مىدارس عىدد مىن الالصىف السىابع بب لبىاً طا  342)وشىملت لينىة الدراسىة  ،المىنلج شىبا الت ريبىياتبعىت الدراسىة  ،هذه األهىدا 

. وبراقىة المالل ىة بارةوا سىت ،التفكير الرياتي لىالي الرتبىةاختبار وتمثلت أدوال الدراسة في  ،خاصةالحكومية واللدادية اإل

تفكير الرياتىي أا التعلم المتمحور لو  الرالب القايم لل  رموكم الثقافة المحلية وأدام القدرم لل  الالدراسة أيلرل رتايج قد و

 اإللدادية. رالب المرللةصالحة وفعالة  ستخداملا في تدريس الرياتيال ل لالي الرتبة

ال ديىىدم للكشىىف لىىن مسىىتوى تضىىمين الرياتىىيال الم تمعيىىة فىىي كتىىب الرياتىىيال   4343وأجريىىت دراسىىة خضىىير )

وت لفىت العينىة مىن كتىابي  ،اتبعت الدراسة المنلج الوصفي ب سلوب تحليل المحتىوى ،وبناً  لل  كلك. بالعراق بالمرللة ا بتدايية

وقىد أوتىحت رتىايج براقة لتحليل المحتوى كى دام للدراسىة. استخدام وتم  ،بالعراق الرياتيال للصفين الرابع والخامس ا بتدايي

وبنسىب تىدرجت بشىكل يناسىب م ا تلىا  ،بىالعراقية الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال بالمرللة ا بتداي توافرالدراسة 

لالقىة الرياتىيال  ،إلىداد الم تمىع للحيىام ،ليىث جىا  ترتيىب الم ىا ل الفرليىة تنازليىاً كمىا يلىي: )إلىداد الفىرد للحيىام ،الثالت

 .بالعلوم األخرى 

تىىب الرياتىىيال تضىىمين الرياتىيال الم تمعيىىة فىىي ك تعىىر  مسىىتوى  إلى  4343) لسىىير  والمحمىىد وهىدفت دراسىىة 

وت لفىت  ،. وقىد اتبعىت الدراسىة المىنلج الوصىفي ب سىلوب تحليىل المحتىوىللصف الثاري المتوسىط فىي المملكىة العربيىة السىعودية

وتمثلىىت أدام الدراسىىة فىىي براقىىة تحليىىل المحتىىوى  ،للفصىىل الدراسىىي األو  العينىىة مىىن كتىىب الرياتىىيال للصىىف الثىىاري المتوسىىط

رال التىي تعكىس تضىمين محىور إلىداد الفىرد للحيىام فىي كتىب الرياتىيال. وقىد خلصىت رتىايج تشتمل لل  م مولىة مىن المؤشى

الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال للصف الثىاري المتوسىط مؤشر إلداد الفرد للحيام في  الدراسة إل  أا مستوى تضمين

   من اإلجمالي.%24.4بنسبة مئوية )و ،  مرم345في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي األو  جا  بتكرار )

 إجراءات الدراسة الميدانية .1

يتناو  هذا الفصل استعراض إجرا ال الدراسة الميدارية، وكلك من خال  بياا منلج الدراسة المتبع، وتحديد م تمع الدراسة، 

 دراسة وبنايلا، والتحق  من صدقلا وثباتلا،إل  جارب وصف أدام الولينة الدراسة وخصايصلا بحسب البيارال األولية، 
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 فضاًل لن ككر إجرا ال تربي  أدام الدراسة، وصوً  إل  اإلشارم إل  األساليب اإللصايية المستخدمة في معال ة البيارال، 

 وكلك لل  النحو اآلتي:

 منهج الدراسة:. 1.1

ي المسىحي، والىذ  يعىر  ب سىب سىليماا في تو  ما تسىع  الدراسىة إلى  تحقيقىا مىن أهدافىا، تىم إتبىا  المىنلج الوصىف

  ب را:   ألد أشكا  التحليل والتفسير العلمي المن م لوصف ياهرم أو مشكلة محددم، وتصويرها كميًا لىن طريى  جمىع 4332)

  .313بيارال ومعلومال مقننة لن ال اهرم أو المشكلة، وتصنيفلا وتحليللا وإخضاللا للدراسة الدقيقة  )ص.

ر لل  هذا المنلج تحديًدل؛ ر ًرا لماليمتا لربيعىة الدراسىة، وكورىا يتىيح التعىر  للى  تقىديرال معلمىي وقد وقع ا ختيا

 ومشرفي الرياتيال لتقويم مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة في تو  ملارال الرياتيال الم تمعية.

 مجتمع الدراسة: .1.1

 للمرللىة المتوسىرة بى دارم تعلىيم جىدم لمىدارس الحكوميىةاالرياتىيال بومشىرفي ت لف م تمع الدراسىة مىن كافىة معلمىي 

   مشىرفًا42، و)  معلًمىا523لىددهم ) ه، والبىالغ3221/ 3224مىن العىام الدراسىي  ين لل  رأس العمل فىي الفصىل الثالىثالقايم

  .2ملح  رقم ه )3221/ 3224للعام الدراسي  الرسمية الصادرم لن اإلدارم العامة للتعليم بمحاف ة جدم بحسب اإللصا ال

 عينة الدراسة:. 1.1

طبقت الدراسة ب سلوب الحصر الشامل لل  كافة معلمي ومشىرفي الرياتىيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة 

ليىىث وزلىىت ا سىىتبارة للىى  كامىىل الم تمىىع  ،ه3224/3221الدراسىىي  فىىي العىىامللىى  رأس العمىىل  جىىدم القىىايمينبىى دارم تعلىىيم 

  يوتىىح لىىدد ا سىىتبارال الموزلىىة 3-1وال ىىدو  )  اسىىتبارة مكتملىىة وصىىالحة للتحليىىل، 142)المبحىىوت، وتىىم الحصىىو  للىى  

 والمستردم والمستبعدم والعدد النلايي المستخدم في التحليل:

(: عدد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والعدد النهائي1-1جدول )  

 المستبعد المسترد الموزع العدد الفئة
 النهائي

  النسبة العدد

 %22.22 153 - 153 523 523 معلم رياتيال

مشر  تربو  لمادم 

 الرياتيال

42 42 42 - 42 25،43% 

 %25،44 142 - 142 522 522 الم مو 
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البيانات األوليةحسب فئات  ةالنهائيالدراسة عينة  توزيع(: 1-1جدول )  

 ويةالنسبة المئ العدد الفئات الفرعية البيانات األولية م

 المسم  الوييفي 3

 %21،2 153 معلم رياتيال

مشر  تربو  لمادم 

 الرياتيال

42 2،2% 

 %333 142 الم مو 

 المؤهل العلمي 4

 %24،2 124 بكالوريوس

 %4،4 44 ماجستير ف لل 

 %333 142 الم مو 

 لدد سنوال الخبرم 1

 %2،4 45 سنوال 33أقل من 

 %34،3 22 سنة 35قل من أ -33من 

 %42،4 425 سنة ف كثر 35

 %333 142 الم مو 

 

 أداة الدراسة:. 1.1

م مولىة مىىن فىي جمىع البيارىىال فىي ا سىىتبارة، ليىث جىرى إلىىدادها فىي تىو  مراجعىىة  الدراسىة المسىىتخدمةتمثلىت أدام 

ودراسىىة خضىىير   ؛4332دراسىىة إبىىراهيم ولبىىد الن يىىر ) ؛ و4333الدراسىىال السىىابقة كال الصىىلة، ومنلىىا دراسىىة الصىىلتي )

فىي صىورتلا األوليىة ا سىتبارة ، ليىث تكورىت  4343 ، ودراسة لسير  والمحمىد  )4332 ؛ ودراسة خليل والنذير )4343)

 لل  النحو التالي:  3رييسة )ملح  رقم  لبارم موزلة لل  ثالثة محاور  13من )

   لبارم.33المحور األو : الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام، والذ  تضمن ) -

   لبارم.33المحور الثاري: الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام، والذ  تضمن ) -

   لبارال.2المحور الثالث: الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى، والذ  تضمن ) -

 صدق االستبانة: 

صىدق ا تسىاق ثاريلما طريقىة و ،الصدق ال اهر ما طريقة في سبيل التحق  من صدق ا ستبارة، تم ااستخدام طريقتين؛ أولل

 الداخلي، وكلك لل  النحو التالي: 

  الصدق الظاهري:  -1

، 1  لبارال، وهي العبارال كال األرقىام )2تم تعديل صياغة )المحور األو : الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام،  -

5 ،2 ،4 ،2 ،2 ،33 ،33.  
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  لبىارال، وهىي العبىارال كال األرقىام 5تم تعديل صىياغة )ل المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام، المحور الثاري: الملارا -

(34 ،32 ،35 ،32 ،43.  

تىم تعىديل صىياغة لبىارم والىدم، وهىي لمحىور الثالىث: الملىارال المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى، ا -

 ، وإتافة العبىارتين التىاليتين )تُمكىن 13، 42بارال كال األرقام ) ، ولذ  لبارتين، وهما الع42العبارم كال الرقم )

مقررال الرياتىيال الرىالب مىن الىربط بىين الرياتىيال والعلىوم الربيىة )للى  سىبيل المثىا : لسىاب كميىال األدويىة 

وللىوم  الرياتىيال الرىالب مىن الىربط بىين الرياتىيال وتُمكىن مقىررالواألغذية الالزمىة للفئىال العمريىة المختلفىة، 

   لبارال.2التقنية والحاسب اآللي ، وبذلك أصبح لدد لبارال المحور )

  التعىديالل 1-1، ويوتح ال دو  التالي رقىم )  لبارم13)ت ا ستبارة بعد التحكيم مؤلفة من صبحوبنا  لل  ما سب ، أ

 : أدخلت لل  ا ستبارةالتي 

 تعديالت المحكمين على االستبانة (: 1-1ول )جد

 ورالمح م
عدد الفقرات 

 قبل التحكيم

إعادة 

 صياغة

الفقرات 

 المحذوفة

الفقرات 

 المضافة

العدد بعد 

 التحكيم

 33 - - 2 33 الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام 3

الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع  4

 للحيام

33 5 - - 33 

الملارال المتعلقة بالربط بين  1

 الرياتيال والمواد األخرى

2 3 4 4 2 

 13 4 4 32 13 اإلجمالي

 

 صدق االتساق الداخلي:  -1

للرياتىىيال معلًمىىا   15قواملىىا )للىى  لينىىة اسىىتراللية  ن صىىدق ا تسىىاق الىىداخلي لالسىىتبارة، جىىرى تربيقلىىامىى للتحقىى 

كىل سىوا بىين بيرارتبىاط معامىل  سىابل، وتىم بالمدارس الحكومية للمرللة المتوسرة ب دارم تعليم جدم من خارم لينىة الدراسىة

والدرجىة الكليىة لالسىتبارة، كل محور بين لساب معامل ا رتباط ، وكذلك لبارم من لبارال ا ستبارة والمحور الذ  تنتمي إليا

   التالي يوتح كلك:2-1وال دو  رقم )

 (11)ن= المحور الذي تنتمي إليه وعبارات االستبانة  بيرسون بين رتباطمعامالت االقيم ( 1-1جدول رقم )

 المحور األول: المهارات المتعلقة بإعداد الفرد للحياة

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

3 3،435** 1 3.452** 7 3.444** 11 3.435** 

4 3،254** 1 3.223** 8 3.422** 11 3.445** 
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1 3،212** 1 3.412** 9 3.223**  

 المجتمع للحياةالمحور الثاني: المهارات المتعلقة بإعداد 

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

34 3.224** 11 3.234** 32 3.221** 11 3.232** 

31 3.224** 32 3.224** 32 3.214** 11 3.244** 

32 3.424** 34 3.234** 43 3.212**  

 المحور الثالث: المهارات المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى

  االرتباط م االرتباط م االرتباط م

11 3.222** 11 3.243** 19 3.222** 

11 3.233** 17 3.242**3 11 3.243** 

11 3.233** 18 3.222** 11 3.254** 

  3.33** دالة لند مستوى الد لة )

 3.222  = 3.33قيمة )ر  لند )

 (11جة الكلية لالستبانة )ن= والدر معامالت االرتباط بين المحاورقيم : (1-1جدول رقم )

 معامل االرتباط  المحور م

 **3.242 المحور األو : الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام 3

 **3.243 المحور الثاري: الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام 4

المحور الثالث: الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد  1

 األخرى

3.232** 

  3.33* دالة لند مستوى الد لة )*                       

 ثبات االستبانة:

  معلًمىىا للرياتىىيال، 15للتحقىى  مىىن ثبىىال أدام الدراسىىة، جىىرى تربيقلىىا للىى  العينىىة ا سىىتراللية آرفىىة الىىذكر المؤلفىىة مىىن )

 ك:يوتح كل  2-1وال دو  التالي ) ولساب الثبال برريقة معامل كرورباخ ألفا،

 (11معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )ن= : (1-1) جدول

 معامل الثبات العباراتعدد  المحور م

 3،233 33 المحور األو : الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام 3

المحور الثاري: الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع  4

 للحيام

33 3،253 

 3.252 2لثالث: الملارال المتعلقة بالربط بين المحور ا 1
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 الرياتيال والمواد األخرى

 3،243 13 الثبات الكلي

 

 :الصورة النهائية لالستبانة

لبىارم   13)  مكورة من 1ا ستبارة في صورتلا النلايية )ملح  رقم أصبحت، بعد التحق  من صدق أدام الدراسة وثباتلا

درجة اسىت ابة أفىراد لينىة الدراسىة لتقدير و.   الساب 2-1كما هو موتح بال دو  ) دام الدراسةالمحاور الثالت ألموزلة لل  

ليكىرل  تىم اسىتخدام مقيىاس، لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة ليا  درجة مرالام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة

 ، بدرجة منخفضىة،ةة جداً، بدرجة لالية، بدرجة متوسربدرجة لالي) الخماسي للحكم لل  درجة ا ست ابة وف  التدريج التالي:

لحكم للى  ا سىت ابة تىم لسىاب المىدى   لل  التوالي، ولتحديد معيار ا3، 4، 1، 2، 5 ، وتقابل الدرجال )بدرجة منخفضة جداً 

 ،بنىاً  للى  كلىك ، و3.23=  5 ÷ 2ثم قسمة الناتج لل  لدد الفئال )  ، 2=3-5وطو  الفئة بررح أقل درجة من ألل  درجة )

 :ا ست ابال  للحكم لل  4-1المعيار الموتح بال دو  التالي رقم ) تم التوصل إل 

 معيار الحكم على االستجابات(: 7-1جدول )

 المتوسط الحسابي درجة المراعاة م

 3.23إل   3.33من  جداً  منخفضةبدرجة  3

 4.23إل   3.23من  منخفضةبدرجة  4

 1.23إل   4.23من  بدرجة متوسرة 1

 2.43إل   1.23من  لاليةبدرجة  2

 5.33إل   2.43من  جداً  لاليةبدرجة  5

 

 :إجراءات تطبيق أداة الدراسة

 في سبيل تربي  الدراسة الميدارية، تم اتبا  م مولة من اإلجرا ال التي يمكن إجماللا فيما يلي:

 لرتىلا للى ، ومىن ثىم جىرى  3)ملحى  رقىم  ورتلا األوليىةقام البالث ب لداد أدام الدراسة المتمثلة في ا ستبارة في ص -3

 .للتحق  من صدقلا ال اهر   4المحكمين )ملح  رقم  م مولة من السادم

إقىرار أدام الدراسىة فىي تىو  قىرار ل نىة  للى  رمىوكمالحصو  ، تم  اهر ال تتسم بالصدقالتحق  من أا ا ستبارة بعد  -4

مىدير لىام التعلىيم إدارم إلى   كليىة التربيىة الموجىا ملمة البالث مىن لميىدتسليل  خراب ، و5مناقشة الخرة )ملح  رقم 

م تمع الدراسة )ملحى  الحصو  لل  اإللصا ال الرسمية المتعلقة بحصر  ، وبناً  لليا تم 2)ملح  رقم  بمحاف ة جدم

  .2رقم 

ياتيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة   معلًما للر15لمؤلفة من )لل  العينة ا ستراللية اا ستبارة تربي  تول  البالث  -1

 بلد  التحق  من صدق وثبال أدام الدراسة.، وكلك المتوسرة ب دارم تعليم جدم
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لينىة الدراسىة تربيقلىا للى  تىم و ، 1)ملحى  رقىم  التحق  من صدق وثبىال ا سىتبارة أصىبحت فىي صىورتلا النلاييىةبعد  -2

الرياتيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة بى دارم  ومشرفيكافة معلمي الحصر الشامل لل  برريقة  األساسية

 .تعليم جدم

لىن كيفيىة اإلجابىة لىن ، والتنويىا الدراسة، والغرض من ا ستبارة أهدا  قام البالث ب رفاق خراب مع ا ستبارة يوتح -5

 لباراتلا بشكل يتسم بالموتولية، مع الت كيد لل  استكما  جميع لقو  البيارال.

بعىد اسىتبعاد  تفريغلىا،فىي والبىد   بلىا، البيارىال اسىتيفا  كافىةمىن  تول  البالىث تن يملىا، والتحقى ، تبيارالجمع ا سبعد  -2

 .غير المكتملةا ستبارال 

إلصىاييًا، وكلىك باسىتخدام    لمعال ة البيارىالSPSS 28.0بررامج الحزم اإللصايية للعلوم ا جتمالية )ا ستعارة ب تتم -4

 اسبة التي تسلم في التوصل إل  النتايج التي ت يب لن أسئلة الدراسة.المن األساليب اإللصايية

 الدراسىال السىابقةومقاررتلا بنتىايج  ،مناقشتلالترتيب لرض أسئلة الدراسة، ومن ثم جرى تم تن يم النتايج وترتيبلا وفقاً  -2

 والوصو  إل  ا ستنتاجال والتوصيال والمقترلال.  كال الصلة،

 :األساليب اإلحصائية. 1.1

اسىتخدام األسىاليب وكلىك ب ، SPSS 28.0)اإللصىايية للعلىوم ا جتماليىة الحىزم  ا سىتعارة ببررىامجتىم لتحليىل البيارىال 

 اإللصايية التالية: 

؛ للتعر  لل  درجة مرالىام مقىررال Standard deviation)وا رحرا  المعيار  ) ، Meanالمتوسط الحسابي ) -3

رال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بكىىل مىىن: )إلىىداد الفىىرد للحيىىام، إلىىداد الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىا

 الم تمع للحيام، بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى  من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.

 لحساب صدق ا تساق الداخلي لالستبارة. ؛ Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسوا ) -4

 لحساب ثبال ا ستبارة. ؛ Cronbach's alphaاخ ألفا )معامل كرورب -1

إلصىايية  للتعر  لل  مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىةالالمعلمي؛   Mann-Whitney Testاختبار ماا ويتني ) -2

لينة الدراسة ليا  درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال  است ابال أفرادبين متوسرال 

  .الوييفي، المؤهللمتغير  )المسم   الم تمعية تعزىيال الريات

إلصىايية  للتعر  لل  مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىة؛ الالمعلمي  Kruskal-Wallis) كروسكا  واليساختبار  -5

لينة الدراسة ليا  درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال  است ابال أفرادبين متوسرال 

 سنوال الخبرم .لمتغير ) الم تمعية تعزىرياتيال ال
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 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها .1

 نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

درجااة مراعاااة مقااررات الرياضاايات فااي المرحلااة المتوسااطة لمهااارات  : مااايلىىيرىىص السىىؤا  الىىرييس للدراسىىة للىى  مىىا 

 والمشرفين؟رياضيات المجتمعية من وجهة نظر المعلمين ال

ولإلجابة لن هذا السؤا ، تم لساب المتوسرال الحسابية، وا رحرافال المعيارية  سىت ابال أفىراد لينىة الدراسىة للى  

عيىىة مىىن تقىىيس درجىىة مرالىام مقىىررال الرياتىيال فىىي المرللىىة المتوسىرة لملىىارال الرياتىيال الم تم ا سىىتبارة التىيمحىاور 

-2وجلة ر ر المعلمين والمشرفين، وكلك لكل محور لل  لدم، وللمحاور الثالت م تمعة، وكلك كما هو موتىح فىي ال ىدو  )

3:  

الحسابية واالنحافات المعيارية والترتيب لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة  (: المتوسطات1-1جدول )

(171من وجهة نظر المعلمين والمشرفين )ن=المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية   

 المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
بالترتي  

درجة 

 المراعاة

المحىىور األو : درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة 

ب لىىداد الفىىرد  الم تمعيىىة المتعلقىىةالمتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال 

 للحيام

31،1  511،3  4 
بدرجة 

 متوسرة

ر الثاري: درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المحو

لم تمع ب لداد ا الم تمعية المتعلقةالمتوسرة لملارال الرياتيال 

 للحيام

54،4  453،3  1 
بدرجة 

 منخفضة

المحىىور الثالىىث: درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة 

 بىىالربط بىىين الم تمعيىىة المتعلقىىةالمتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال 

 الرياتيال والمواد األخرى

22،1  224،3  بدرجة لالية 3 

32،1 المتوسط العام   543،3  بدرجة متوسرة 
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المتوسطات الحسابية لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات  (:1-1الشكل )

 المجتمعية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

 

 مرالام مقررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىةجة المتوسرة لالدرالبالث  ويعزو

، إل   أا غالبية أفراد لينة الدراسة يروا وجود درجة من ا هتمام النسبي من قبل مرور  من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين

ال الم تمعية فىي محتىوى هىذه المقىررال؛ ر ىًرا لىوليلم مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة بتضمين ملارال الرياتي

 ،ب هميتلىىا فىىي إلىىداد المتعلمىىين للتعامىىل مىىع معريىىال القىىرا الحىىاد  والعشىىرين ومشىىكالتا، والتعامىىل مىىع المشىىكالل الحياتيىىة

ية التربيقيىة وإدراكلم لضرورم تحويل دور مقررال الرياتيال من ا قتصار لل  المعرفة الن ريةفقط، إلى   المعرفىة الرياتى

المتكاملة التي تمكنلم من اإلطال  لل  الم ا ل والتخصصال العلمية األخرى، وإي اد للو  لمشكالتلا من خىال  توييىف مىا 

 تم اكتسابا من ملارال ومعار  رياتية.

ر ر  وللتعر  لل  درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية من وجلة

 المعلمين والمشرفين بشكل تفصيلي، سيعرض البالث النتايج التفصيلية المتعلقة بكل محور من محاور األدام لل  لدم كما يلي:

 نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي األول للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

ة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسط : مايليرص السؤا  لل  ما 

 والمشرفين؟المتعلقة بإعداد الفرد للحياة من وجهة نظر المعلمين 

ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا ، تىىم لسىىاب التكىىرارال، والنسىىب المئويىىة، والمتوسىىرال الحسىىابية، وا رحرافىىال المعياريىىة 

تقىيس درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي  رة التىيا سىتبا ست ابال أفراد لينة الدراسىة للى  لبىارال المحىور األو  مىن 

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمىين والمشىرفين، وكلىك لكىل 

كلىك كمىىا هىىو لبىارم للىى  لىدم، ولعبىىارال المحىىور م تمعىة، مىىع ترتيىىب العبىارال تنازليًىىا بحسىىب المتوسىط الحسىىابي األللىى ، و

  :4-2موتح في ال دو  )
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يات (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياض1-1جدول )

فين في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بإعداد الفرد للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشر

( 117)ن=  
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 ا
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در
 

بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

3 3 

تركز مقررال الرياتيال لل  

العمليال الرياتية التي تزود 

ة الرالب بالملارال األساسية الالزم

 ،للتعامل مع الممارسال اليومية

 ،والتحليل ،)مثل: التخريط

والتعبير لن األفكار  ،والتن يم

 الرياتية .

 3 1 24 455 42 ك

1.23 3،553 
بدرجة 

 3،33 3،2 42،2 22،4 2،2 % لالية

4 4 

تزود مقررال الرياتيال الرالب 

بالملارال الالزمة لحل مشكالل 

لل  سبيل الحيام اليومية لافراد )

 ،المثا : دور أر مة العد والقياس

  .وال بر، ،واللندسة

 3 31 24 423 42 ك

1.45 3،212 
بدرجة 

 3،33 1،5 42،2 22،2 4،5 % لالية

2 1 

تتضمن مقررال الرياتيال 

تربيقال رياتية تحث الرالب لل  

 ممارسة ملارال التعلم الذاتي.

 3 32 22 422 43 ك

1.43 3،242 
بدرجة 

 3،33 2،1 45،3 25،4 5،1 % ليةلا

5 2 

تتضمن مقررال الرياتيال تمارين 

الرالب من استخدام  وأرشرة تُمكن

التعليمية خبراتلم  التقنية لتعزيز

لل  سبيل المثا : استخدام األجلزم )

 ،استخدام شبكة اإلرتررت ،اللولية

استخدام برم يال تعليم وتعلم 

 ... . ،الرياتيال

 5 32 21 412 44 ك

1،24 3،434 
بدرجة 

 3،1 2،2 42،2 21،3 5،2 % لالية

1 5 

تتضمن مقررال الرياتيال مواقف 

رياتية تعد الرالب للتعامل مع 

 المواقف اليومية المختلفة.

 3 41 335 442 44 ك

1،25 3،221 
بدرجة 

 3،33 2،3 42،3 52،2 5،2 % لالية
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بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

2 2 

 الرياتيال الرالب تدرب مقررال

لل  ملارال البحث وا ستقصا  

وا ستكشا  للتوصل إل  معار  

 رياتية جديدم.

 1 22 24 432 43 ك

1،51 3،243 
بدرجة 

 3،2 31،3 41،1 54،4 5،2 % لالية

33 4 

تتيح مقررال الرياتيال للرالب 

المنرقي لإلفادم من  م اً  للتفكير

المعرفة الرياتية في لل مشكالل 

 .الحيام اليومية

 3 423 24 54 32 ك

4،51 3،234 
بدرجة 

 3،1 22،2 33،4 31،2 2،2 % منخفضة

33 2 

تعزز مقررال الرياتيال ملارال 

اإلبدا  وا بتكار إلي اد للو  غير 

 مسبوقة للمشكالل اليومية.

 4 422 22 22 32 ك

4،22 3،223 
بدرجة 

 3،5 43،2 33،2 34،2 2،1 % منخفضة

2 2 

 الرياتيال الرالب ررالتُدرب مق

التفكير الناقد إلي اد  لل  ملارال

 للو  للمشكالل اليومية.

 1 425 22 53 34 ك

4،24 3،254 
بدرجة 

 3،2 43،2 33،2 31،2 1،4 % منخفضة

2 33 

تتضمن مقررال الرياتيال أرشرة 

تش ع الرالب لل  ممارسة 

ملارال التعاوا مع أفراد أسرتا 

 شكالل الحياتية.للتوصل لحلو  للم

 2 443 52 14 32 ك

4،23 3،231 
بدرجة 

 3،3 44،4 32،2 2،2 1،4 % منخفضة

4 
33 

 مكرر

تدلم مقررال الرياتيال ملارال 

التواصل مع اآلخرين داخل البيئة 

المدرسية )لل  سبيل المثا : 

 ،األقراا بنفس المستوى التعليمي

األقراا في المستويال التعليمية 

 ،معلمي المواد األخرى ،األخرى

...  إلي اد للو  للمشكالل 

 الحياتية.

 4 422 53 12 34 ك

4،23 3،241 
بدرجة 

 3،2 43،3 31،2 33،4 1،4 % منخفضة

 1،111 1،11 المتوسط الحسابي العام للمحور األول
بدرجة 

 متوسرة
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المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة  مرالام مقررال الرياتىيال فىي المرللىةالدرجة المتوسرة لالبالث  ويعزو

، إل  معايشتلم للذه المقررال، وإدراكلم لوجود درجة متوسىرة من وجلة ر ر المعلمين والمشرفينالمتعلقة ب لداد الفرد للحيام 

معيىة التىي تلىتم إكساب المتعلمين ملارال الرياتيال الم ت التي تراليمن ا هتمام العام بتضمين األرشرة والتربيقال الحياتية 

 ب لدادهلم لمواجلة مست دال الحيام.

  التي بينت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في محىور 4332وتتف  هذه النتايج مع رتايج دراسة خليل والنذير )

سىرة. كمىا تتفى  مىع إلداد الفرد للحيام في كتب الرياتيال للمرللة ا بتدايية العليىا بالمملكىة العربيىة السىعودية جىا  بدرجىة متو

  التي أوتحت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في مؤشر إلداد الفرد للحيىام 4343لسير  والمحمد  ) رتايج دراسة

   من اإلجمالي.%24.4بنسبة مئوية ) السعودية جا في كتب الرياتيال للصف الثاري المتوسط في المملكة العربية 

 الثاني للدراسة وتفسيرها ومناقشتها: نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي

درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة  : مايليرص السؤا  لل  ما 

 والمشرفين؟المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة من وجهة نظر المعلمين 

يىىة، والمتوسىىرال الحسىىابية، وا رحرافىىال المعياريىىة ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا ، تىىم لسىىاب التكىىرارال، والنسىىب المئو

تقىيس درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي  ا سىتبارة التىي ست ابال أفراد لينة الدراسة للى  لبىارال المحىور الثىاري مىن 

مشىرفين، وكلىك المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع للحيىام مىن وجلىة ر ىر المعلمىين وال

لكل لبارم لل  لدم، ولعبارال المحور م تمعة، مع ترتيب العبارال تنازليًا بحسب المتوسىط الحسىابي األللى ، وكلىك كمىا هىو 

  :1-2موتح في ال دو  )

يات (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياض1-1جدول )

 رفيني المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشف
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بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ةمنخفض

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

35 3 

الرياتيال تدلم مقررال 

لتوتيح  الرالب المالية ثقافة

أهمية الرياتيال في الحيام 

 ا قتصادية للم تمع.

 3 14 423 51 44 ك

1.32 3،222 
بدرجة 

 3،1 2،2 22،2 32،4 4،4 % متوسرة

32 4 
تشتمل مقررال الرياتيال 

لل  موتولال تعزز قدرم 

 33 14 452 24 43 ك
1.32 3،422 

بدرجة 

 4،2 2،2 22،3 34،2 5،2 % متوسرة
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بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ةمنخفض

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

ل  فلم التغييرال الرالب ل

التي تحدت في البيئة المحيرة 

)لل  سبيل المثا : التغير في 

التغير في لالة  ،أسعار النفط

التغير في لدد  ،المناخ

 ... . ،السكاا

31 1 

تنمي مقررال الرياتيال 

وية التزاز الرالب بالل

 الوطنية.

 5 454 22 25 42 ك

4،52 3،253 

بدرجة 

 منخفضة
% 2،2 34،3 34،2 24،2 3،1 

32 2 

تكسب مقررال الرياتيال 

الرالب الملارال الرياتية 

 الالزمة لريادم األلما .

 4 424 24 21 43 ك

4،22 3،232 

بدرجة 

 منخفضة
% 5،1 33،5 33،4 43،3 3،2 

34 
2 

 مكرر

ال الرياتيال تدلم مقرر

إلتزام القيم واألخالق 

 اإلسالمية في رفوس الرالب.

 5 423 54 12 32 ك

4،24 3،244 

بدرجة 

 منخفضة
% 2،2 33،4 31،2 22،2 3،1 

43 5 

تش ع مقررال الرياتيال 

الرالب للممارسة الحية 

للرياتيال في لل مشكالل 

 الم تمع الواقعية.

 5 422 22 14 43 ك

4،24 3،224 

جة بدر

 منخفضة

% 5،1 2،2 34،2 43،2 3،1 

32 2 

توفر مقررال الرياتيال 

فرًصا لتعريف الرالب 

بالمست دال في م ا ل 

العلم والمعرفة السايدم في 

 الم تمع.

 4 422 22 15 43 ك

4،25 3،224 

بدرجة 

 منخفضة

% 5،1 2،2 34،2 43،2 3،2 

32 4 

تزود مقررال الرياتيال 

لارال كال الرالب بالم

 العالقة بالتياجال الم تمع.

 2 425 52 13 32 ك

4،21 3،254 

بدرجة 

 منخفضة
% 2،2 2،1 32،2 43،2 3،2 
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بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ةمنخفض

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

34 2 

تسلم مقررال الرياتيال 

في تروير معرفة الرالب 

 بمؤسسال الم تمع المدري.

 2 423 21 45 43 ك

4،23 3،254 

بدرجة 

 منخفضة
% 5،1 2،4 33،5 42،2 3،2 

43 2 

تتضمن مقررال الرياتيال 

قيام الرالب ب جرا  أرشرة 

ومشرولال تقوم لل  

توييف موارد البيئة 

 المحيرة.

 2 445 53 45 34 ك

4،12 3،241 

بدرجة 

 منخفضة

% 2،5 2،4 31،2 41،5 3،2 

44 
2 

 مكرر

تعزز مقررال الرياتيال 

قدرم الرالب لل  استخدام 

المنر  الرياتي في فلم 

 ا ا جتمالية.القضاي

 32 452 22 13 32 ك

4،12 3،222 

بدرجة 

 منخفضة

% 2،2 2،1 34،2 22،1 2،2 

 1،711 1،17 المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني
بدرجة 

 منخفضة

 

الخىامس  الرياتىيال للصىف  التي أيلرل تدري مستوى معال ىة مىنلج 4332وتتف  هذه النتايج مع رتايج دراسة لسن )

ايي بمصىىر لمعىىايير المىىنلج فىىي تىىو  ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بالملىىارال ا جتماليىىة وا قتصىىادية. كمىىا ا بتىىد

  التي بينت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في محىور إلىداد 4332دراسة خليل والنذير ) من رتايجتقترب هذه النتايج 

 ا بتدايية العليا بالمملكة العربية السعودية جا  بدرجة منخفضة جًدا. الم تمع للحيام في كتب الرياتيال للمرللة

 نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة  : مايليرص السؤا  لل  ما 

 الرياضيات والمواد األخرى من وجهة نظر المعلمين والمشرفين؟المتعلقة بالربط بين 

ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا ، تىىم لسىىاب التكىىرارال، والنسىىب المئويىىة، والمتوسىىرال الحسىىابية، وا رحرافىىال المعياريىىة 

لرياتىيال فىي تقىيس درجىة مرالىام مقىررال ا ا سىتبارة التىي ست ابال أفراد لينة الدراسة لل  لبىارال المحىور الثالىث مىن 

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى مىن وجلىة ر ىر المعلمىين 

والمشىرفين، وكلىك لكىل لبىىارم للى  لىدم، ولعبىىارال المحىور م تمعىة، مىىع ترتيىب العبىارال تنازليًىىا بحسىب المتوسىط الحسىىابي 

  :2-2ي ال دو  )األلل ، وكلك كما هو موتح ف
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يات (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياض1-1جدول )

ظر في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى من وجهة ن

(171المعلمين والمشرفين )ن=  
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منخفض

 ة
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منخفضة 

 جداً 

45 3 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال والفيزيا  

رلة )لل  سبيل المثا : لساب س

ولساب الكثافة  ،الصول والضو 

 من خال  المعاد ل الرياتية .

 

 3 32 21 422 13 ك

1،42 3،223 
بدرجة 

 3 1،4 44،4 25،2 2،1 % لالية

44 4 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال والعلوم 

ا جتمالية )لل  سبيل المثا : 

والكثافة  ،لساب فترال الحكم

سكارية من خال  للم الحساب ال

 وقرا م الرسوم البيارية .

 3 32 22 423 45 ك

1،41 3،222 
بدرجة 

 3،1 1،4 45،3 22،4 2،4 % لالية

42 1 

تمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال والكيميا  

)لل  سبيل المثا : لساب العدد 

وإي اد النسب المختلفة  ،الذر 

وموازرة المعاد ل  ،للمواد

الكيميايية من خال  العمليال 

 الرياتية .

 1 43 23 412 13 ك

1،44 3،443 
بدرجة 

 3،2 5،2 43،4 21،2 2،3 % لالية

13 2 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال وللوم 

 اآللي.التقنية والحاسب 

 2 32 23 424 44 ك

1،43 3،414 
بدرجة 

 3،2 2،2 43،4 22،4 4،4 % لالية

42 5 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال والعلوم 

 المثا : للالشرلية )لل  سبيل 

 5 43 24 423 42 ك

1،43 3،414 
بدرجة 

1،5 43،2 22،2 4،3 % لالية  3،1 
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 م

 العبارات الترتيب

 درجة المراعاة

ي
اب

س
ح

ال
ط 

س
و
مت

ال
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف

را
ح

الن
ا

 

اة
ع

را
لم

 ا
جة

در
 

بدرجة 

عالية 

 جداً 

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

متوسط

 ة

بدرجة 

منخفض

 ة

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

 مسايل الزكام والمواريث .

42 2 

ب تُمكن مقررال الرياتيال الرال

من الربط بين الرياتيال واألليا  

)لل  سبيل المثا : لساب معد  

ومعد  النمو البكتير  من  ،التنفس

 .الرياتية خال  المعاد ل 

 4 43 23 412 42 ك

1،22 3،223 
بدرجة 

 3،5 5،1 42،3 21،2 2،2 % لالية

42 4 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

وم من الربط بين الرياتيال والعل

الربية )لل  سبيل المثا : لساب 

كميال األدوية واألغذية الالزمة 

 .المختلفة للفئال العمرية 

 33 43 22 412 42 ك

1،25 3،423 
بدرجة 

 4،4 5،1 44،5 21،3 2،2 % لالية

41 2 

تنمي مقررال الرياتيال لدى 

إل  الرالب ملارم الرجو  

الصلة  المعرفية كال المصادر

خرى لدلم تعلم بالمواد األ

 الموتولال الرياتية.

 33 32 21 422 32 ك

1،21 3،422 
بدرجة 

 4،2 2،2 44،4 25،2 2،1 % لالية

13 2 

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب 

من الربط بين الرياتيال 

وا قتصاد )لل  سبيل المثا : 

 ،لساب ل م الصادرال والواردال

 ومؤشر التضخم .

 34 35 22 412 44 ك

1،23 3،223 
بدرجة 

 2،5 2،3 44،5 21،3 5،2 % لالية

 3،224 1،22 المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث
بدرجة 

 لالية

 

مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة العاليمىة لدرجىة ويعزو البالىث ال

إل  ولىي القىايمين للى  ترىوير مقىررال  ،ألخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفينالمتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد ا

الرياتىىيال للمرللىىة المتوسىىرة بالتوجلىىال الحديثىىة التىىي يشىىلدها م ىىا  تعلىىيم وتعلىىم الرياتىىيال، والتىىي تؤكىىد تىىرورم تكامىىل 

الرياتىىيال والعلىىوم ا خىىرى، وإبىىراز المعرفىىة العلميىىة بفروللىىا المختلفىىة فىىي بنىىا  مقىىررال الرياتىىيال مىىن خىىال  الىىربط بىىين 

 العالقال بينلم، بما يزيد استيعاب الرالب للذه العالقال بشكل واتح.
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  التىي بينىت أا مسىتوى تضىمين الرياتىيال الم تمعيىة فىي 4332دراسىة خليىل والنىذير ) مىن رتىايجوتختلف هذه النتايج 

رللىة ا بتداييىة العليىا بالمملكىة العربيىة السىعودية جىا  بدرجىة محور لالقة الرياتيال بالعلوم األخرى في كتب الرياتيال للم

منخفضة جًدا؛ ليث يمكن أا يعزى كلك إل  اختال  المرللة التعليمية لكىال الدراسىتين، واخىتال  الخصىايص العمريىة لرىالب 

قىة بىالربط بىين الرياتىيال المرللتين ا بتدايية والمتوسرة من ليث مدى مناسبة تضمين ملارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعل

 والمواد األخرى.

 نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

عينة الدراسة حيال درجاة  استجابات أفرادهناك فروق ذات داللةإحصائية بين متوسطات  يلي: هلرص السؤا  لل  ما 

الااوظيفي، لمتغياارات )المساامى  المجتمعيااة تعاازىرات الرياضاايات مراعاااة مقااررات الرياضاايات فااي المرحلااة المتوسااطة لمهااا

 (؟العلمي، سنوات الخبرة لالمؤه

  α≤  3،35ولإلجابة لن هذا السؤا ، والتعر  لل  مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لةإلصىايية لنىد مسىتوى الد لىة )

اتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال لينىىة الدراسىىة ليىىا  درجىىة مرالىىام مقىىررال الري اسىىت ابال أفىىرادبىىين متوسىىرال 

العلمىىي، سىىنوال الخبىىرم ، اُسىىتخدم اختبىىار مىىاا ويتنىىي  لالىىوييفي، المؤهىىلمتغيىىرال )المسىىم   الم تمعيىىة تعىىزىالرياتىىيال 

(Mann-Whitney Test  كروسكا  واليسلمتغيرين األو  والثاري، واختبار مع ا (Kruskal-Wallis ،مع المتغيىر الثالىث  

 لنتايج لل  النحو اآلتي:وقد جا ل ا

 أواًل: الفروق التي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

عينة الدراسة حيال  استجابات أفرادللفروق بين متوسطات  (Mann-Whitney Test)مان ويتني  ( نتائج اختبار1-1جدول )

 لمتغير المسمى الوظيفي  عزىالمجتمعية تدرجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

(z) 

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 المحاور المجموعات العدد

3،252 

 غير دالة
3،425 

المحور األو : درجة مرالام مقررال  معلم رياتيال 153 322،55 25223،53

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال 

داد الفرد ب ل الم تمعية المتعلقةالرياتيال 

 للحيام

2311،53 344،41 42 

مشر  تربو  

لمادم 

 الرياتيال

3،333 

 غير دالة
3،22 

المحور الثاري: درجة مرالام مقررال  معلم رياتيال 153 325،42 22223،53

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال 

ب لداد الم تمع  الم تمعية المتعلقةالرياتيال 

 للحيام

5422،53 443،32 42 

مشر  تربو  

لمادم 

 الرياتيال

المحور الثالث: درجة مرالام مقررال  معلم رياتيال 153 322،22 22253،53 3،45 3،342
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مستوى 

 الداللة

قيمة 

(z) 

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 المحاور المجموعات العدد

 غير دالة

1242،53 351،33 42 

و  مشر  ترب

لمادم 

 الرياتيال

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال 

بالربط بين  الم تمعية المتعلقةالرياتيال 

 الرياتيال والمواد األخرى

3،125 

 غير دالة
3،222 

درجة مرالام مقررال الرياتيال في  معلم رياتيال 153 322،42 22323،53

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال 

 42 322،15 2322،53 الم تمعية ككل

مشر  تربو  

لمادم 

 الرياتيال

 

درجىة مرالىام مقىررال  ل  است ابال أفىراد لينىة الدراسىة ليىا البالث هذه لدم ت ثير متغير المسم  الوييفي ل ويعزو

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية  سوا  في المحىاور الفرليىة أو الدرجىة الكليىة، إلى  أا أفىراد 

دراسىية كاتلىا، ويىدركوا لينة الدراسة لل  اختال  مسماهم الوييفي سىوا  مىن معلمىين أو مشىرفين يتعىاملوا مىع المقىررال ال

بدرجال متقاربة واقع هىذه المقىررال مىن ليىث مىدى مرالاتلىا لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة بكىل مىن إلىداد الفىرد 

 للحيام، أو إلداد الم تمع للحيام، أو الربط بين الرياتيال والمواد األخرى، أو هذه الملارال ككل.

 المؤهل العلميثانيًا: الفروق التي تعزى لمتغير 

(  للفروق بين متوسطات استجابات  أفراد عينة الدراسة  Mann-Whitney Test)مان ويتني   ( نتائج اختبار 1-1جدول )

 حيال درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مستوى 

 الداللة

قيمة 

(z) 

ع مجمو

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 المحاور المجموعات العدد

3،332  

دالة لند 

مستوى 

(3،33  

4،22 

المحور األو : درجة مرالام مقررال  بكالوريوس 124 321،54 21223،33

الرياتيال في المرللة المتوسرة 

 الم تمعية المتعلقةلملارال الرياتيال 

 ب لداد الفرد للحيام

2225،33 412،43 

 رماجستي 44

 ف لل 

3،333 

دالة لند 

مستوى 

(3،33  

5،21 

المحور الثاري: درجة مرالام مقررال  بكالوريوس 124 342،33 24332،53

الرياتيال في المرللة المتوسرة 

 الم تمعية المتعلقةلملارال الرياتيال 

 ب لداد الم تمع للحيام

2333،53 422،22 

 ماجستير 44

 ف لل 

المحور الثالث: درجة مرالام مقررال  بكالوريوس 124 322،54 25421،53 3،23 3،354



 
 
  
 

 
 

 

ISSN: 2709-7064 
 

 International Journal of Research and Studies Publishing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

(z) 

ع مجمو

 الرتب

متوسط 

 الرتب
 المحاور المجموعات العدد

 غير دالة

2123،53 323،52 

 ماجستير 44

 ف لل 

الرياتيال في المرللة المتوسرة 

 الم تمعية المتعلقةلملارال الرياتيال 

 بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى

3،312 

دالة لند 

مستوى 

(3،35  

4،32 

درجة مرالام مقررال الرياتيال في  الوريوسبك 124 322،12 21244،53

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال 

 444،24 2354،53 الم تمعية ككل

 ماجستير 44

 ف لل 

 

لينىة الدراسىة  اسىت ابال أفىرادفىروق كال د لةإلصىايية بىين متوسىرال  توتح النتايج في ال ىدو  السىاب  لىدم وجىود

لمتغيىر المؤهىل العلمىي  الم تمعيىة تعىزىاتيال في المرللة المتوسرة لملىارال الرياتىيال ليا  درجة مرالام مقررال الري

قيمىة  وهىي،  3،354 ، وبلغىت قيمىة د لتىا )3،23للىذا المحىور )  Zفي المحور الثالث، ليث بلغىت قيمىة معامىل مىاا ويتنىي )

وق دالة إلصايياً تعزى لمتغير المؤهل العلمىي فىي  ، مما يشير إل  لدم وجود فر3،35أكبر من قيمة مستوى الد لة المعيار  )

 المحور الثالث.

درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال  أما لدم وجود ت ثير لمتغير المؤهل العلمي لل  است ابال أفراد لينة الدراسة ليا 

خىرى، فقىد يرجىع كلىك إلى  بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األ الم تمعيىة المتعلقىةفي المرللة المتوسرة لملارال الرياتىيال 

 طبيعة هذه الملارال، ووتوللا، وسلولة مالل تلا من قبل أفراد لينة الدراسة لل  اختال  مؤهللم العلمي.

 ثالثًا: الفروق التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ة الدراسة عين استجابات أفراد( للفروق بين متوسطات Kruskal-Wallis( نتائج اختبار كروسكال واليس )7-1جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة المجتمعية تعزىحيال درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات 

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

مربع 

 كاي

متوسط 

 الرتب
 المحاور الفئة العدد

3،524 

 غير دالة
4 3،43 

 المحور األو : درجة مرالام بين الم مولال 45 432،42

مقررال الرياتيال في المرللة 

المتوسرة لملارال الرياتيال 

ب لداد الفرد  الم تمعية المتعلقة

 للحيام

324،24 
داخل  22

 الم مولال

325،53 
 الم مو  425

غير دالة 

3،332 
4 2،13 

432،24

3 

المحور الثاري: درجة مرالام  بين الم مولال 45

مقررال الرياتيال في المرللة 
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مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

مربع 

 كاي

متوسط 

 الرتب
 المحاور الفئة العدد

431،33 
داخل  22

 الم مولال

وسرة لملارال الرياتيال المت

ب لداد الم تمع  الم تمعية المتعلقة

 الم مو  425 323،24 للحيام

3،443 

 غير دالة
4 1،34 

المحور الثالث: درجة مرالام  بين الم مولال 45 322،34

مقررال الرياتيال في المرللة 

المتوسرة لملارال الرياتيال 

بالربط بين  المتعلقة الم تمعية

 الرياتيال والمواد األخرى

344،21 
داخل  22

 الم مولال

324،22 
 الم مو  425

3،322 

 غير دالة
4 2،25 

درجة مرالام مقررال الرياتيال  بين الم مولال 45 442،42

في المرللة المتوسرة لملارال 

 الرياتيال الم تمعية ككل
321،52 

داخل  22

 الم مولال

 الم مو  425 324،54

 

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات .1

  ملخص نتائج الدراسة 1.1

 توصلت الدراسة إل  م مولة من النتايج التي يمكن إجماللا فيما يلي:

ر ىر المعلمىين أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتىيال الم تمعيىة مىن وجلىة  -3

 والمشرفين جا ل ككل بدرجة متوسرة.

أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام  -4

 من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين جا ل بدرجة متوسرة.

لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة ب لىداد الم تمىع  أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللىة المتوسىرة -1

 للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين جا ل بدرجة منخفضة.

أا درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بىىالربط بىىين  -2

 بدرجة لالية. والمشرفين جا لالرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين 

لينىىة الدراسىىة ليىىا  درجىىة مرالىىام مقىىررال  اسىىت ابال أفىىرادلىىدم وجىىود فىىروق كال د لةإلصىىايية بىىين متوسىىرال  -5

، لمتغير  )المسم  الىوييفي، سىنوال الخبىرم  الم تمعية تعزىالرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال 
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كو  المؤهىل  الكليىة، ولصىالحلمؤهل العلمي في المحورين األو  والثاري والدرجىة فروق تعزى لمتغير افي لين وجدل 

 العلمي ماجستير ف لل .

 توصيات الدراسة  .1.1

 في تو  ما أسفرل لنا الدراسة من النتايج يمكن التوصية بما يلي:

رياتيال في المرللة المتوسىرة القايمين لل  تروير مناهج الرياتيال بتحسين درجة مرالام مقررال ال زيادم اهتمام -3

لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام التىي يلىرل بدرجىة منخفضىة، وكلىك مىن خىال  تصىميم 

 أرشرة وتدريبال إثرايية تحفز الرالب لل  إجرا  أرشرة ومشرولال تقوم لل  توييف موارد البيئة المحيرة.

تحسىىين درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال فىىي  مشىىرفيتفعيىىل دور  -4

تصىميم توجيىا المعلمىين إلى  الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام التي يلرل بدرجة منخفضة، من خال  

لحياتيىة، وتشى ع تدلم ملىارال التواصىل مىع اآلخىرين داخىل البيئىة المدرسىية إلي ىاد للىو  للمشىكالل ا صفية أرشرة 

 الرالب لل  ممارسة ملارال التعاوا مع أفراد أسرتلم للتوصل لحلو  للمشكالل الحياتية.

هم فىىي تحسىىين درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال معلمىىي الرياتىىيال بىىدور قيىىام -1

الربط يستلد   أرشرة إثراييةمن خال  تصميم ، الرياتيال الم تمعية المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى

ومؤشىىر  ،درال والىىواردال قتصىىاد )للىى  سىىبيل المثىىا : لسىىاب ل ىىم الصىىالمىىواد األخىىرى مثىىل ابىىين الرياتىىيال وا

 التضخم .

 

  قائمة المراجع .1

 أواًل: المراجع العربية

علىيم بىالقرا الحىاد  والعشىرين لتنميىة بعى   . فاللية استراتي ية مقترلة فىي تىو  رمىوكم الت4332إبراهيم رفعت. ) ،إبراهيم

ال معيىىة  -الملىىارال الحياتيىىة المرتبرىىة بتعلىىيم الرياتىىيال لىىدى تالميىىذ المرللىىة اإللداديىىة. م لىىة تربويىىال الرياتىىيال

 .54 -2 ، 2) 34 ،المصرية لتربويال الرياتيال

 ية التعلم المقلوب في تنميىة ملىارال القيىاس وتقىدير  . فاللية استراتي4332هبة محمد. ) ،إبراهيم رفعت؛ ولبد الن ير ،إبراهيم

 ،جامعىة المنيىا -القيمة الوييفية لتعلم الرياتيال لدى تالميذ الصف الثاري اإللداد . م لة البحث في التربية وللم النفس

11 (3 ، 22- 342. 

 : دار وايل للنشر والتوزيع. . تروير مناهج الرياتيال المدرسية وتعليملا. األردا4333فريدم كامل. ) ،أبو زينة

 . فاللية ولىدم مقترلىة فىي الرياتىيال الم تمعيىة لتنميىة بعى  الملىارال الحياتيىة وملىارال 4335ألمد جما  الدين. ) ،ألمد

التفكيىىر الرياتىىي لتنميىىة بعىى  الملىىارال الحياتيىىة وملىىارال التفكيىىر الرياتىىي لىىدى تالميىىذ المرللىىة ا بتداييىىة. رسىىالة 

 مصر. ،جامعة أسيوط ،كلية التربية ،نشورمماجستير غير م
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 ، 432) ، . تقىويم كتىاب الرياتىيال المرىور للصىف األو  المتوسىط. م لىة القىرا م والمعرفىة4332أمل بنىت سىالم. ) ،بايورس

425- 132. 

لة رسىىا. TIMSS . تقىىويم كتىىاب الرياتىىيال للصىىف الرابىىع األساسىىي فىىي فلسىىرين وفىى  مترلبىىال 4331إبىىراهيم. ) ،التلينىىي

 فلسرين.  ،ال امعة اإلسالمية بغزم ،كلية التربية ،ماجستير غير منشورم

 . تقويم كتب الرياتيال المرورم للمرللة الثاروية من وجلة ر ر المعلمين والمشىرفين. رسىالة 4332للي بن صالح. ) ،الثبيتي

 مكة المكرمة. ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،ماجستير غير منشورم

  . المناهج أسسلا وتن يملا. األردا: دار وايل للنشر والتوزيع.4335لبد السالم يوسف. ) ،ال عافرم

 . تقويم كتاب الرياتيال للصف األو  المتوسط من وجلة ر ىر مدرسىي المىادم ومدرسىاتلا فىي 4334ليدر كايم. ) ،ال يزاري

 .412 -443 ، 14) 33 ،تو  معايير محددم. م لة دراسال تربوية

 . أثر التىدريس المعتمىد للى  تربيقىال الحيىام فىي اسىتيعاب 4332بن لبد الرلمن. ) ولبد هللا ،ناا للي؛ والمقوشيل ،الحازمي

 .332 -25 ، 33) 32 ،تلميذال الصف الخامس ا بتدايي للمفاهيم الرياتية. م لة تربويال الرياتيال

ى كتىىب الرياتىىيال بالمرللىىة ا بتداييىىة فىىي تىىو   . تقىىويم محتىىو4343لبىىد العزيىىز محمىىد. ) ،فلىىد  فىىي؛ والىىرويس ،العتيبىىي

 -455 ، 345) ،المعايير الوطنية لمناهج الرياتيال بالمملكة العربية السعودية. دراسال لربية في التربية وللىم الىنفس

442. 

 توزيع.األردا: دار صفا  للنشر وال . المناهج   البنا  والتروير . 4335سعد محمد. ) ،تيا  لويد؛ وجبر ،العرروسي

 . مدى تضمين الرياتيال الم تمعية في كتىب الرياتىيال 4343ر وى بنت لرياا. ) ،وجود بنت محمد؛ والمحمد  ،لسير 

 .245 -234 ، 13) ،للصف الثاري المتوسط في المملكة العربية السعودية. الم لة العربية للنشر العلمي

ر للصىف الثالىث الثىارو  مىن وجلىة ر ىر المعلمىين والمعلمىال  . تقويم كتىاب الرياتىيال المرىو4335لسير ، محمد مفرح. )

 .113 -133 ، 4) 32 ،بمدينة ر راا. م لة العلوم التربوية والنفسية

  . القياس والتقويم التربو . لبناا: دار الكتب العلمية.4332شيما  صبحي. ) ،أسعد لسين؛ وأبو شعباا ،لرواا

 والمنلج. األردا: دار المناهج للنشر والتوزيع. . ال ودم الشاملة 4335محسن للي. ) ،لرية

دار المسىىىيرم للنشىىىر  األردا: .2 . القيىىىاس والتقىىىويم التربىىىو  فىىىي العمليىىىة التدريسىىىية. ط4332صىىىالح الىىىدين محمىىىود. ) ،لىىالم

 والتوزيع.

 وزيع. . المنلج المدرسي وبرامج تعليم الموهوبين. األردا: دار النفيس للنشر والت4332آسيا محمد. ) ،ليس 

  . معايير البنا  للمنلام وطرق تدريس العلوم. األردا: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.4331فخر  للي. ) ،الفالح

  .  المناهج وطراي  التدريس. األردا: دار أم د للنشر والتوزيع.4332ماجد أيوب. ) ،القيسي
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Clearing (Explanation of Shari’a Standard No. (4) of the Shari’a Standards of the 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIF') 

أيمن هالل عبد هللاإعداد الباحث/   

 جمهورية الشيخ، كفر جامعة إسالمية، دراسات ماجستير طالب البحرين، مملكة اإلسالمي، والشئون العدل وزارة وواعظ، خطيب

العربية مصر  

 bdullaalhelaly@gmail.comEmail:  

 :ملخص الدراسة

ةموضوع "الم تتناول الدراسة     هيئة المحاسبة والمراجعة  (، الصادر عن4"، من خالل شرح المعيار الشرعي رقم )قاصَّ

. حيث إنَّ هذه المعايير تعد من أهم ما أنتجه االجتهاد المعاصر في فقه المعامالت المالية، وقد بلغت )أيوفي( للمؤسسات المالية

ليَّة 06إزاء الستين ) مة في موضوعه، وبات في الواقع يُمثل مرجعيةً أوَّ ( معياًرا، وحاز هذا العمل قبواًل واسًعا، ورتبة متقدِّ

الشرعية، حتى سعت كثير من الدول اإلسالمية إلى االعتماد الرسمي لهذه المعايير، لعمليات التمويل اإلسالمي ومجال الرقابة 

وإلزام المؤسسات المالية اإلسالمية بالعمل بها، حيث بات أكثر من عشرين دولة إسالمية تتبع المعايير الشرعية )أيوفي( بشكل 

 ، اعتماد معايير الهيئة )أيوفي(2622 ية،ت المالمحاسبة والمراجعة للمؤسسالهيئة اانظر: )كامل أو جزئي كدليل إرشادي 

(www.aaoifi.com وعلى الرغم من ذلك لم يوجد حتى اآلن عماًل يتصدى لشرح نصوص هذا اإلنتاج العلمي الضخم.  

ةمن المعايير الشرعية الخاص بموضوع "الم رابععلى شرح نص المعيار ال ت هذه الدراسةمن أجل ذلك قامو     "، شرًحا قاصَّ

الجوانب في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون و يبسط معانيه، ويبيِّن حيثيات النظر والترجيح في الوقائع والمسائل التي تناولها

تطارح قاصة" كاستراتيجية لالفنية المصرفية. حيث تعتمد المؤسسات المصرفية باإلضافة للشركات واألفراد على نظام "الم

ن خالل ماتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي. وذلك  ولقد. الذمة وإضفاء االلتزامات فيما بينهمالديون الثابتة في 

( من المعايير الشرعية، من خالل بيان حيثيات النظر، واألدلة 4)التطرق لألحكام الشرعية التي نص عليها المعيار رقم 

المبادئ  تالتي عالج باإلضافة لإلشارة )في الهامش( إلى نصوص المعتمدات في الفقه اإلسالميالشرعية التي تم االستناد إليها، 

الموضوعة للدراسة، وما يقابلها في التقنينات المدنية العربية، قصًدا لتوسيع األفق، وبسط حبل النظر من أجل التحريض على 

ل لنصوص الشارع ومقاصده، واألنجع في معالجة الواقع وتحقيق استئناف المراجعات الفقهية الختيار الرأي األحكم في االمتثا

 .المصالح التي أتى من أجلها الشرع

 .المقاصة الوجوبية، المقاصة االتفاقية، المقاصة الطلبية، المقاصة االتفاقية، المواعدة، المقايضة النقدية الكلمات المفتاحية:

 

mailto:bdullaalhelaly@gmail.com
http://www.aaoifi.com/


 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

Clearing (Explanation of Shari’a Standard No. (4) of the Shari’a Standards of the 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIF') 

 

Abstract: 

    The study deals with the topic of "clearing", through the explanation of Sharia Standard No. (4), 

issued by the Accounting and Auditing Organization for Financial Institutions (AAOIFI). Since 

these standards are among the most important products produced by contemporary jurisprudence 

in the jurisprudence of financial transactions, they have reached about sixty (60) standards. Many 

Islamic countries have sought to formally adopt these standards, and oblige Islamic financial 

institutions to work with them, as more than twenty Islamic countries are now fully or partially 

following Shariah standards (AAOIFI) as a guide (see: Accounting and Auditing Organization for 

Financial Institutions, 2022, Adoption of Standards The Authority (www.aaoifi.com) Despite that, 

there has been no work yet to address the explanation of the texts of this huge scientific production. 

    For this reason, this research was based on an explanation of the text of the fourth criterion of 

Sharia standards on the topic of "clearing", an explanation that simplifies its meanings, and shows 

the rationale for consideration and weighting in the facts and issues addressed in the light of 

Islamic Sharia, law and banking technical aspects. Where banking institutions, in addition to 

companies and individuals, rely on the "clearing system" as a strategy to put up fixed debts owed 

by two different parties. In this study, the researcher followed the analytical method. This is by 

addressing the legal provisions stipulated in Standard No. (4) of the Sharia standards, by stating 

the rationale for the consideration, and the legal evidence that was invoked, in addition to referring 

(in the margin) to the approved texts in Islamic jurisprudence that dealt with the principles laid 

down for the study, and what Contrasted with it in the Arab civil codes, with the intention of 

broadening the horizon, and extending the line of sight in order to incite the resumption of 

jurisprudential reviews to choose the wisest opinion in compliance with the texts and purposes of 

the law, and the most effective in addressing reality and achieving the interests for which the 

Islamic Law  came. 

Keywords: obligatory clearing, agreement clearing, demand clearing, agreement clearing, 

dating, swaps. 
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 :المقدمة

 :وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعدوالصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، الحمد هلل رب العالمين، 

ل يُمثِّ و إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابل دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.  هو :المقاصةب المقصود فإنَّ 

متَّبعة في التعامالت المالية للمؤسسات واألفراد من اجل استيفاء الديون المتقابلة بين  ةأساسيً  استراتيجية "المقاصة" نظام

ت العمل بهاعتبرت الشريعة اإلسالمية "المقاصة" طريقا من طرق وفاء الدين، وا األطراف، وقد ن ب عبد هللاعن  ُروي  كما  ،أقرَّ

أسألك،  رسول هللا رويدك يت حفصة رضي هللا عنها، فقلت: ياأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم في بعمر رضي هللا عنه قال: 

ها ما لم "ال بأس أن تأخذها بسعر يوم ل:فقاير، إني أبيع اإلبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنان

االستبدال من ثمن المبيع الذي في الذمة بغيره، جواز فدلَّ على  (2222." )الحاكم، المستدرك، حديث رقم: تفترقا وبينكما شيء

 .فيلتقيان قصاًصا

رع نطاق المبادالت التجارية، ي تشهده المعامالت المالية، وتوس  ذالتطور المتسارع الوفي ظل      ئل الطرق والوسا تفقد تطوَّ

حيث تقوم المؤسسات المالية يوميا بالكثير من عمليات المقاصة بمختلف أنواعها  في إجراء عمليات المقاصة، لمستخدمةا

 لبنوك،المعالجة وسائل الدفع المختلفة من شيكات، وتحويالت، ومقاصة الحسابات البنكية بتسوية المعامالت المصرفية بين 

 .بهذا الموضوعت العصرية المتعلقة مما يشي بالحاجة إلى اضطراد البحث الفقهي في الوقائع والمستجدا ونحو ذلك،

 :مشكلة الدراسة

استيفاء وتطارح الديون يحكم التعامالت المالية المحلية والدولية، وتطور وسائل  يفي ظل تضخم النظام المصرفي الذ    

المعاصرة بخصوص لح اإلجابة على األسئلة التي تطرحها المعامالت المالية والمصرفية وااللتزامات المالية، ظل من المُ 

 .موضوع "المقاصة" وما يتعلق به من أحكام شرعية

 :أهداف الدراسة

ل -1 ة"4يار رقم )نص المعل العناية بشرح مفصَّ  .( من المعايير الشرعية الخاص بموضوع "المقاصَّ

 .البحث، والتمهيد لتوسيع دائرة النظر والتداول لتلك الموضوعات على دراستهابادئ التي قام تحقيق الم -2

ة. -3  بيان المستندات الشرعية التي اعتمد عليها المعيار في معالجة األحكام الخاصة بالمقاصَّ

تضمن البحث اإلجابة على العديد من األسئلة التي ترد على موضوع "المقاصة"، ومن أبرز األسئلة العامة التي ي -4

 :يجاوب عليها البحث

 نوع؟ية، وما هي الشروط الخاصة بكل و الفرق بين المقاصة الوجوبية، والمقاصة االتفاقما ه -

 نوع؟و الفرق بين المقاصة الجبرية، والمقاصة الطلبية، وما هي الشروط الخاصة بكل ه ما -

 المقاصة؟ما هو حكم المواعدة على إجراء  -

 (؟swaps)ما هو حكم المقايضة النقدية  -
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 :مية الدراسةأه

اعتنت الشريعة اإلسالمية ببيان أحكام تطارح الديون وهو ما يُطلق عليه فقها )المقاصة(، حيث واقع التعامالت المالية بين     

ما في التعامالت المالية المركبة، مما يوجه االنتباه إلى ضرورة بحث يحتاج إلى مثل هذه العمليات السيَّ األفراد والمؤسسات 

ة،باألحكام الخاصة   .وبيان وجهة نظر التشريع اإلسالمي في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع المقاصَّ

 :محتويات الدراسة

ةالخاص بموضوع "الم رابعيتضمن المعيار ال      وقد " مجموعة من البنود التي تناولت األحكام الخاصة بموضوعه، قاصَّ

ل، من خالل وضع نص البند في إطار ملون باللون األحمر، ثم يليه أسفله الشرح  تناول الباحث كل بند على حدة بشرح مفصَّ

 :وقد جاء تسلسل البنود الرئيسة للمعيار كاآلتي .الخاص بالبند بخط ملون باللون األسود

 .نطاق المعيار -1

 .تعريف المقاصة وأنواعها -2

 .المقاصة الوجوبية 2/1

 .المقاصة االتفاقية 2/2

 .المواعدة على إجراء المقاصة -3

 .المعاصرة للمقاصةالتطبيقات  -4

 .اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل 4/1

 .المقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له 4/2

 .المقاصة بين المؤسسات عن طريق الشبكات العالمية أو المحلية 4/3

 .المقايضة النقدية -2

 المعيار: نطاق. 1

 المقاصة. طريق عن بالدين االلتزام انقضاء المعيار هذا يتناول    

 اله ألن واإلقالة، بالحق، والظفر الدين، عن والصلح واإلبراء، الحوالة، طريق عن االلتزام انقضاء المعيار هذا يتناول وال

 خاصة. معايير

 وأنواعها: المقاصة تعريف. 2

 .لمدينه الشخص ذلك من مطلوب دين مقابلة في مدينه من لشخص مطلوب دين إسقاط هي: المقاصة    
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 :تعريف المقاصة 

 لغةً()المقاصة   

"وتقاصَّ القوم": قاصَّ كل واحد منهم صاحبه في حساٍب وغيره، وهو  1القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء.    

ة ولي  ان  التَّق اص  مجاز، مأخوذ من مقاصَّ اص  وك   …القتيل. وأصل "التقاص" التناصف في القصاص، قال الشاعر: فُُرْمنا القِص 

ْدالً على الُمْسلِميِن     (2/11، بن فارس، صفحة 12/161)الزبيدي، صفحة  .ُحْكماً وع 

 اصطالًحا()المقاصة 

مطلوب لشخص من غريمه، في مقابل دين مطلوب من ذلك ط دين اإسقتعرف المقاصة في الشريعة والقانون، بأنها: "      

 "2.الشخص لغريمه

  (3/214، صفحة 1)السنهوري، ط :تنطوي على معنيين اصةوالمق        

 .فكل من الدينين يقاص وفاء بالدين اآلخر (معنى الوفاء)أولهما 

ألن من يتمسك بها لتالقي ما وجب في ذمته بما وجب له في ذمة هذا الدائن من حيث القصاص،  (معنى الضمان) والثاني

  .يضمن استيفاء دينه مقدما على سائر الدائنين

 :الوجوبية المقاصة 2/1

       وطلبية. جبرية،: أيًضا نوعان وهي أحدهما، حق في أو الطرفين حق في وجوبًا أو جبًرا تقع التي هي الوجوبية المقاصة    

أتي وسي ، وطلبية.نوعان: جبرية وهي المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبًرا أو وجوبًا في حق الطرفين أو في حق أحدهما،    

 .بيان كل نوع

 أحدهما. رضا أو الطرفين تراضي على توقف أو طلب دون تلقائيًا الدينين سقوط هي الجبرية المقاصة 2/1/1

ض مثل أن يقترالمقاصة الجبرية هي سقوط الدينين تلقائيًا دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.        

 كالمثليات،شخص من آخر نقوداً أو شيئاً يثبت ديناً في الذمة 

                                                           
إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه ُيفعل به مثل فعله باألول، فكأنه اقتصَّ أثره. من ذلك قولهم: اقتصصت األثر،  1 

در، يقال له الَقصُّ ألنه متساوي العظام، كأن كل عظم منها يتبع اآلخر.  (5/11 بن فارسانظر: ) ومنه الصَّ

 (، التقنين1241والتقنين المدني األردني المادة )وقارن:  –( 204(، والتقنين المدني العراقي المادة )222قدري باشا، مرشد الحيران المادة ) 2 

(، وتقنين الموجبات والعقود اللبناني 221(، والتقنين المدني الليبي المادة )260والتقنين المدني السوري المادة )(، 262المدني المصري المادة )

 .(224لمادة )ا
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ثم يبيع المقترض لدائنه متاعاً بثمن معجل من جنس الدين الذي عليه، فتقع المقاصة بين هذين الدينين، بمجرد ثبوت الدين  

 (0/4414، صفحة 4لزحيلي، طنظر: ا)ا .الثاني، جبراً على الطرفين، وال تتوقف على تراضيهما وال على طلب من أحدهما

 :مة هللا" عليه رحشفيق شحاته"يقول األستاذ  .بوقوع المقاصة الجبرية بنفسها إذا توافرت شروطهاوقد قال جمهور الفقهاء      

" المقاصة في الفقه اإلسالمي حتمية، وتستنتج هذه القاعدة الهامة بجالء من الحلول. ويظهر أن نشوء هذه القاعدة لم يعترضه 

)شحاته، صفحة  ".حقه دون استئذان أحد إذا ظفر بما هو من جنسه صعوبات، وذلك ألنه من المقرر فقهًا أن للدائن أن يأخذ

111)  

 هي: الجبرية المقاصة شروط 2/1/2   

 له. ومدينًا لآلخر، دائنًا المقاصة من طرف كل يكون أن( أ)    

 يف المقاصة وقعت القدر في الدينان تفاوت وإذا تأجياًل، أو وحلواًل  وصفة، ونوًعا، جنًسا، متساويان الدينان يكون أن( ب)    

 الزيادة. بمقدار لآلخر دائنًا األكثر الدين صاحب وبقي المشترك القدر

 المرتهن. حق مثل عنه، للضرر دفًعا للغير؛ حق الدينين يتعلق أال( ج)    

 الربا. شبهة أو الربا مثل شرعي، محظور المقاصة على يترتب أالَّ ( د)    

هذه الشروط األربعة لوقوع المقاصة الجبرية، وزاد الشافعية  والحنابلة على مالكيةوال حنفيةاتفق جماهير الفقهاء من ال     

 3.شرطًا خامًسا: بأن يكون الدينين من جنس النقد

  (يكون كل طرف من المقاصة دائنًا لآلخر، ومدينًا لهأن الشرط األول ) 

يجب لوقوع المقاصة أن يكون الدينان مترتبين بين نفس الشخصين أي أن يكون كل من الطرفين في المقاصة مدينًا بشخصه     

طرفي المقاصة مدينا  أي كان كل من فإذا كانت المقاصة على دينان متقابالن، للطرف اآلخر وفي الوقت نفسه دائنًا بشخصه له.

                                                           
 :"مرشد الحيران"ورد في     2

( يشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنًسا، ووصًفا، وحلوًًل، وقوًة، وضعًفا، وًل يشترط ذلك في المقاصة 226) مادةال" 

 " اًلختيارية.

   :كشاف القناع" في البهوتي"وقال     

ين، قدًرا، وصفًة، ًل حاًًل ومؤجًًل، تساقطا إن اتفق الدينان قدرا. أو بقدر األقل إن كان أحد  " ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه من الدَّ

 (2/210) ".الدينين أكثر من اآلخر ولو بغير رضاهما

 :"تحفة المحتاج"وقال الهيتمي في         

ح ا ونوعا وصفة واستقرارا وحلوًل.. قلُت: أص" فإن تجانسا، أي ما يرجع به العبد، وما يستحقه السيد عليه بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنس

ره منه إن اتفقا في جميع ما مر وكانا نقدين بًل رضا من صاحبهما، أو من أحدهما؛ ألن طل  بأقوال التقاص سقوط الدينين باآلخر، أي: يقدِّ

 (10/214) ".أحدهما اآلخر بمثل ما له عبث
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ا، ثم قد أقرض )ب( ألفأ( ان بالمقاصة. فإذا كان )يبشخصه لآلخر وفي الوقت ذاته دائنا بشخصه له. فيتقابل الدينان، ويقض

 – 3/222، الصفحة 1لسنهوري، طنظر ا)ا 4  السيارة بلغاشترى منه سيارة بألف، وقعت المقاصة بين مبلغ القرض وم

 (443الكزبري، الصفحة 

 الدينين(في المحل ما بين  )التماثللشرط الثاني ا

يجب أن يكون محل كل من الدينين نقودا أو فأن يكون الدينان متساويان جنًسا، ونوًعا، وصفة، وحلواًل أو تأجياًل، يجب     

تمكن متحدين في المحل حتى ي، ذلك أن المقاصة وفاء إجباري اللتزامين متقابلين. فال بد أن يكون هذان االلتزامان مثلية اأشياء

  (2/444)الكزبري، صفحة   .كل من الطرفين من استيفاء حقه عن طريق المقاصة من نفس الشيء الواجب األداء

، وعليه له مائة دينارعلى آخر مائة  لشخصذا كان إف ،واحدة في الجودة ومن درجةمن نوع واحد ويجب أن يكون الدينان     

، فإنه بذلك يستطيع أن يستوفي المائة التي له بالمائة التي عليه. ولما كان المحالن متماثلين، فقد أستوفى كل من الطرفين دينار

 .اثلةمصح المقاصة كذلك في األسهم والسندات وسائر األوراق المالية، إذا كانت متتحقه من نفس الشيء الواجب األداء. و

  (3/246، صفحة 1)السنهوري، ط

وال تجوز المقاصة إذا كان محل كل من االلتزامين أو محل أحدهما شيئًا معينًا بذاته كدار أو سيارة، أو كان محل كل من     

وذلك مهما تشابهت - عن عمل، أو محل أحدهما عمل ومحل اآلخر امتناع عن عمل من باب أولى اأو امتناع عمالااللتزامين 

 .وذلك لفقدان التماثل بين محل االلتزامين -األعمال، وحتى لو لم يكن من الضروري أن يقوم المدين نفسه بالعمل الذي التزم به

  (442-2/444)الكزبري، الصفحات 

 ( أال يتعلق الدينين حق للغيرالشرط الثالث )

تكون سببا لإلضرار بحقوق الغير  أاللمقاصة يجب ال تقع المقاصة إذا كان فيها إضرارا بالحقوق المكتسبة للغير؛ فا    

المدين دائنا لدائنه، لما جاز للمدين المشروعة وإال امتنع وقوعها. فهكذا مثال لو أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح 

وهكذا أيضا، إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل  5المحجوز تحت يده أن يتمسك بالمقاصة، ألن في ذلك إضرارا بالغير الحاجز.

بوله قالمدين الحوالة دون تحفظ، فال يستطيع هذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل 

لكزبري، )ا .لإلضرار بالمحال له الذي أضحى هو صاحب الحق المنتقل إليه بالحوالة اوذلك حتى ال تكون المقاصة سبب ،للحوالة

  (2/442صفحة 

 

                                                           
 "شخصية.( تقع المقاصة إذا كان كل من الطرفين دائًنا لآلخر ومدينا له بصفة 253")م :في قانون اًللتزامات والعقود المغربي ورد  5

على أن للمدين الذي وقع الحجز تحت يده وامتنعت عليه المقاصة أن يحجز هو أيضا ما تحت يد نفسه ليشترك مع الغير الحاجز في اقتسام  4

 .(246ص 2ج :للقانون المدني المصري الدين المحجوز قسمة الغرماء )مجموعة األعمال التحضيرية
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 شرعي(أالا يترتب على المقاصة محظور الشرط الرابع )

يحظر وقوع المقاصة عندما يكون من شأنها أن تتضمن محظور شرعي، مثل الربا أو شبهة الربا، أو أن يكون أحد الدينين      

  6.ناتًجا عن بيع أعيان نجسة كالخمر أو الخنازير

 لحقا صاحب رضي سواء حقه، به تميز عما وتنازله األفضل الحق صاحب بطلب الدينين سقوط: هي الطلبية المقاصة 2/1/3

 أبى. أم األدنى

 هي: الطلبية المقاصة شروط 2/1/4

 .له ومديئا لآلخر دائنا المقاصة طرفي من كل يكون أن -أ

 أو فالة،ك أو برهن موثقا دينه يكون كأن الدين، صفة مثل األفضلية، في حقه عن بالتنازل األفضل الحق صاحب رضا -ب

 مؤجال. اآلخر ودين حاال دينه يكون أن أو أقصر، دينه أجل يكون كأن الدين، أجل

 المشترك درالق في المقاصة وقعت القدر في الدينان تفاوت وإذا. واألجل الصفة في ال والنوع، الجنس في الدينين تماثل -ت

 الزيادة. بمقدار لآلخر دائئا األكثر الدين صاحب وبقي

 الربا. شبهة أو الربا مثل شرعي، محظور المقاصة على يترتب أال -ث

أفضلية ألحد الدينين تمنع من المقاصة الجبرية، وفي هذه الحالة، إذا تنازل صاحب الدين األفضل عما تميز به قد يكون هناك     

  وتسمى مقاصة طلبية، تتم، الجبرية حقه، فإن المقاصة

 :وشروط المقاصة الطلبية هي    

 .الحديث عنه أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنا لآلخر ومدينا له. وقد سبق -أ

رضا صاحب الحق األفضل بالتنازل عن حقه في األفضلية، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقا برهن أو كفالة، أو  -ب

ألنها إنما منعت في األصل حفظًا  .أجل الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو أن يكون دينه حاال ودين اآلخر مؤجال

، سواء رضي الطرف صاحب الحق األدنى أم أبى. فإذا كان أحد الدينين لمصلحته، فإذا تنازل وطلب المقاصة تمت

مؤجال، واآلخر حال أو كان أقصر في األجل، فطلب المقاصة من حل دينه أو من أجل دينه أقصر، فحينئذ يكون قد 

 ن أو كفالة،تنازل عن األجل الذي في مصلحته، فيجبر اآلخر على المقاصة.  وكذلك إذا كان أحد الدينين موثقًا بره

 .فيسوغ لصاحب هذا الدين إجراء التقاص بإرادته وحده بين الدينين

وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشترك،  .واألجلتماثل الدينين في الجنس والنوع ال في الصفة  -ت

كم إذ حكم المقاصة ح لآلخر بمقدار الزيادة،فينقضيان في حدود األقل منهما مقداًرا، ويبقي صاحب الدين األكثر دائنًا 

                                                           
 :(253جاء في تقنين اًللتزامات والعقود المغربي )م6 

 "."..وهي )أي المقاصة( ًل تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة إلسًلمية
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الوفاء، فكل دين يعتبر قد استوفي من الدين المقابل وانقضى كاًل أو جزًءا نتيجة هذا الوفاء، وانقضاء الدين األصغر 

 قيمةً بكامله، يُفضي إلى انقضاء سائر توابعه، فإذا كان مضمونًا بكفالة أو برهن، فإن كل ذلك ينقضي تبعا النقضاء

االلتزام األصلي، وانقضاء الدين األكبر قيمة بصورة جزئية يفضي إلى استمرار توابعه قائمة على أن يحصر أثرها 

، صفحة )الكزبري .بالرصيد المتبقي، ولكن يبقى مضمونًا بالتأمينات التي كانت تضمن الدين كله من رهن أو كفالة

2/401)  

 .وقد سبق الحديث عنه()الربا. ترتب على المقاصة محظور شرعي، مثل الربا أو شبهة أال ي -ث

 االتفاقية: المقاصة 2/2

 بينهما. فيما االلتزام انقضاء على الطرفين بتراضي الدينين سقوط هي االتفاقية المقاصة 2/2/1    

 االتفاقية: المقاصة شروط 2/2/2    

 له. ومدينًا لآلخر دائنًا المقاصة طرفي كال يكون أن( أ)        

 المقاصة. طرفي من واحد كل رضا( ب)        

 الربا. شبهة أو كالربا شرعي، محظور المقاصة على يترتب أال( ج)        

 نع الدائنين من كل من تنازاًل  يعد الرضا ألن ؛واألجل والصفة والنوع الجنس اختالف مع االتفاقية المقاصة تجوز 2/2/3    

 الزيادة داربمق اآلخر مطالبة األكثر الدين لصاحب ويحق المشترك، القدر في الدينان تفاوت إذا كذلك ويجوز. األفضلية في حقه

 .(العمالت في المتاجرة معيار من( أ) 2/16البند وينظر)

كأن يكون الدينان من جنسين مختلفين، أو متفاوتين في الوصف، أو  قد ال يكون هناك تماثل في المحل ما بين الدينين،    

، ولكن تصح في هذه الحالة مؤجلين، أو أحدهما حااًل واآلخر مؤجاًل، أو أحدهما قويًا واآلخر ضعيفًا، فتتعذر المقاصة الجبرية

، لمثليةمعينا من السلع امقدارا محل أحد الدينين  كان فمثال إذا ،وتسمى )مقاصة اختيارية( ينينالمقاصة بتراضي المتدا أن تحق

 ين،، مراعاة لمصلحة كل من الطرفالمحل ختالفما بين الدينين ال تلقائيًا ، فال تجري المقاصة الجبريةر نقوداويمحل الدين اآلخ

)انظر:  .7الحنفي، والفقه القانوني جتهاد، وهو مقتضى االالمصلة باتفاقهما هما عن هذهفإذا تراضيا وقعت المقاصة اتفاقًا لنزول

  .(433، الصفحة 1(، السنهوري، ط220مرشد الحيران المادة )

 المقاصة: إجراء على المواعدة. 3

 تطبقو المستقبل، في ديون من ينشأ فيما المقاصة إجراء على األخرى المؤسسات أو وعمالئها المؤسسة بين المواعدة تجوز    

 .2/2 والبند 2/1 البند في الواردة الشروط

                                                           
 .122ص 2السنهوري: الوسيط ج عبد الرزاقو(، 226قدري باشا: مرشد الحيران، المادة )انظر:  5
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 لمقاصة،ا وقوع عند السائد الصرف بسعر بينهما المقاصة إجراء على المواعدة فتكون مختلفتين بعملتين الدينان كان وإذا    

 .الربا على للتواطؤ منًعا

ان الدينان وإذا ك، فيجوزأن تتفق المؤسسة والعميل على إجراء المقاصة فيما ينشأ بينهما من ديون مستقبلية،  كثيرا دثيح    

بعملتين مختلفتين فتكون المواعدة على إجراء المقاصة بينهما بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منًعا للتواطؤ على 

 .نين هي بمثابة صرف لما في الذمةالربا؛ ألن المقاصة في حالة اختالف عملة الدي

 للمقاصة: المعاصرة التطبيقات. 4

 يأتي: ما للمقاصة المعاصرة التطبيقات من    

 ممعظ في بها معمول المقاصة وهذه اآلجلة، البيوع عن والعميل المؤسسة بين الناشئة الديون في المقاصة اشتراط 4/1    

 .(Set-off and consolidation) ب وتعرف المؤسسات

 حال يف عليها االتفاق عن يغني المقاصة هذه واشتراط. اإحداهم شروط توافر بحسب اتفاقية أو وجوبية المقاصة هذه وتكون    

 . الدينين أحد أفضلية أو العملتين اختالف

 فق المؤسسةأن تتعميل، ومعنى ذلك أن يقع اشتراط المقاصة في الديون المستقبلية المستقرة بين المؤسسة وال كثيرا يحدث    

وعمالئها على إجراء المقاصة بينهما في الديون المستقبلية، والتي تنشأ غالبا من البيوع اآلجلة كالمرابحة المؤجلة أو اإلجارة أو 

في صيغة أخرى من صيغ التمويل اإلسالمي. وفي أغلب األحيان يكون هذا االتفاق على شكل شروط توضع في عقد فتح 

في معظم المؤسسات تعرف ها المقاصة معمول بهذا النوع من الحساب لدى المؤسسة )البنك( تحت فقرة "المقاصة"، و

عملتين أو ة مقدما يغني عن االتفاق عليها في حال اختالف الص( واشتراط هذه المقاset_ off and consolidationب)

 .أفضلية أحد الدينين

 اتفاقية أو وجوبية مقاصة وهي. المقاصة غرفة طريق عن له الدافعة والجهة للشيك القابلة المؤسسة بين المقاصة 4/2

 أحدهما. شروط توافر بحسب

 وأ االئتمان لبطاقات الراعية المنظمات مثل ،المحلية أو العالمية الشبكات طريق عن المالية المؤسسات بين المقاصة 4/3

  إحداهما. شروط توافر بحسب اتفاقية أو وجوبية مقاصة وهي الفوري، الحسم لبطاقات المنظمة الجهات

فيه يوميا وفي ساعة محددة مندوبين يمثلون البنوك األعضاء في الغرفة، غرفة المقاصة هو مكان في البنك المركزي يلتقي     

وذلك لتبادل الشيكات المسحوبة على كل بنك من هاته البنوك األعضاء، بحيث يأتي كل مندوب حامال الشيكات المسحوبة على 

 قاصة تبادل هاته الشيكات بإشرافحيث يتم في غرفة الم البنوك األخرى أو على فروعها والمقدمة للبنك نفسه أو أحد فروعه،

  (24)عبدالجليل و آل غزوي، صفحة  .مدير غرفة المقاصة وهو عادة أحد موظفي البنك

نك في غرفة المقاصة في الب تقوم معينة إجراءاتطريق  عن وتحدث المقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له    

  (31-24)الديرشوي، الصفحات  :ما يليكالمركزي 
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يحمل مندوب كل بنك الحوافظ التي أعدها مسبقا والشيكات إلى غرفة المقاصة، ثم يقوم بتوزيعها على مندوبي البنوك  .1

 .األخرى، ليقوم بمراجعتها ومطابقتها

مندوب كل بنك الحافظة اإلجمالية إلى مدير غرفة المقاصة، ليقوم بتقييد الشيكات المسحوبة على حساب غرفة يسلم   .2

المقاصة، ويضيفها لحساب البنك المستفيد لدى البنك المركزي، ويتم ذلك بتدوين المبالغ الواردة في الحافظة اإلجمالية 

 يعيد األصل للمندوب، ويحتفظ بصورة من الحافظ اإلجمالية.في الجانب الدائن من الكشف الذي يقوم بإعداده، ثم 

يقوم مندوب كل بنك بعد استالم الشيكات المسحوبة على بنكه وحوافظ اإلضافة المرفقة بها بمراجعتها وتدقيقها، ثم  .3

ي لها، تيحرر حافظة خصم بها، وبذلك يتبين له نتيجة المقاصة، فإذا زادت مبالغ الشيكات المسحوبة على بنكه عن ال

مدينة يسجل لصالحها لدى البنك المركزي، ويضاف إلى حسابها، وإذا كان العكس بأن زادت  رصيدهكانت النتيجة 

 دائنا، يسجل لصالحه، ويضاف إلى حسابه. رصيدهمبالغ الشيكات التي البنكه على البنوك األخرى، كانت النتيجة 

سختين، ويدون على يمين اسم البنك مجموع المبالغ التي له، يقوم مدير غرفة المقاصة بإعداد جدول التصفية على ن .4

وعلى يساره مجموع المبالغ التي عليه ثم يقوم المندوبون بالتوقيع عليه. ويجب أن تكون مجموع المبالغ المدينة 

 والدائنة فيه متساويين.

و في دفاتره، إذ إن لكل بنتي عضيقوم مدير غرفة المقاصة بإبالغ البنك المركزي بنتيجة المقاصة ليتم تسجيلها في  .2

 غرفة المقاصة حساب جار لدى البنك المركزي، وحساب خاص بغرفة المقاصة.

يوقع المندوبون على ظهر الشيكات إقرارا باستيفاء قيمتها، ويوضع على ظهر الشيك عبارة: يقيد لحساب البنك  .0

 )الفالني( في غرفة المقاصة.

ه حامال معه الشيكات المسحوبة عليه، كانتهاء الجلسة، ويعود المندوب إلى بنيقوم مدير غرفة المقاصة بإعالن  .1

 .والمستندات الخاصة بها، ليقوم بتسجيلها في دفاتر بنكه

وبذلك تتم تسوية هذه الشبكات التي قد تصل مبالغها اليومية إلى الماليين من غير حاجة إلى أن تنتقل النقود بشكل فعلي من     

 .بنك إلى آخر

 وأ االئتمان لبطاقات الراعية المنظمات مثل ،المحلية أو العالمية الشبكات طريق عن المالية المؤسسات بين المقاصة 4/3

 إحداهما. شروط توافر بحسب اتفاقية أو وجوبية مقاصة وهي الفوري، الحسم لبطاقات المنظمة الجهات

تحدث المقاصة بين المؤسسات المالية إلكترونيا كذلك من خالل عملية تبادل المعلومات عن طريق الشبكات العالمية أو     

يكون موضوع المقاصة هو مثل المنظمات الراعية لبطاقة االئتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري، والمحلية، 

ارة عن أداة مصرفية تصدر بناء على عقد تسمح لحاملها بالسحب النقدي المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقة االئتمانية، وهي عب

  (11، صفحة 2660)المهدي،  .بالوفاء بقيمة ما يحصل عليه من سلع وخدمات من الغير على أن يسدد حاملها الحقا

 النقدية: المقايضة. 5

 نداتس مع بفائدة لسندات الربوية الفوائد بين مقاصة ألنها الربا؛ أساس على تتم التي( swaps" )النقدية المقايضة" تجوز ال    

 بفائدة.
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ألنها مقاصة بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات  ( التي تتم على أساس الربا؛swapsال تجوز "المقايضة النقدية" )    

والثاني يسمى  (FX Swaps)إلى نوعين مختلفين: األول مبادلة سعر الصرف  (Swap)مقايضة النقديةقسم عمليات الوت بفائدة.

 (111، صفحة 2612)خريس،  .(Currency Swap)مبادلة العملة 

هي اتفاق لتبادل كمية محددة من عملة ما بعملة أخرى بسعر صرف متفق عليه مع اتفاق متزامن إلعادة  المقايضة النقديةو    

تبادل الكمية نفسها من العملة األولى بالعملة األخرى بتاريخ الحق وبسعر صرف آخر متفق عليه، فهي عملية مبادلة وإعادة 

ى لفين ولكنها بعقد واحد ويتم إحصاؤهما كعقد واحد، وتقسم العملية إلمبادلة، فالعقد مكون من عمليتين منفصلتين بتاريخين مخت

ايضة قمبادلة فورية ومبادلة آجلة أو مبادلتين آجلتين بتاريخين مختلفين، وإذا كان العقدان مع الجهة نفسها تسمى هذه عملية م

، وتتضمن هذه  )(Engineered Swapمدارة  قايضةأما إذا تمت مع جهتين مختلفتين فتسمى عملية م (Pure Swap) نقدية

 :العقود خمسة عناصر

  .عقدا تبادل عملة مختلفان -1

 .تاريخ استحقاق مختلف لكل عقد  -2

 .يحدث العقد األول في الوقت األقرب وغالبا ما يكون عقدة فوريًا -3

  .يحدث العقد اآلخر )المعاكس( في التاريخ األبعد  -4

 هو الفرق بين سعري الصرفييوجد سعر صرف مختلف لكل عقد، وما يهم عادة  -2

 (111، صفحة 2612خريس، انظر: )  .وهو ما يطلق عليه سعر صفقة المبادلة

 :الخاتمة والنتائج   

 :من خالل العرض المتقدم يمكن اختزال محصلة البحث في النتائج التالية    

في حق الطرفين أو في حق أحدهما، )والمقاصة  وجوباالمقاصة نوعان: )المقاصة الوجوبية( وهي التي تقع  -

 .االتفاقية( من خالل تراضي الطرفين على انقضاء االلتزام فيما بينهما بسقوط الدينين

)والمقاصة  .بسقوط الدينين تلقائيا دون توقف على تراضي الطرفينالمقاصة الوجوبية نوعان: )المقاصة الجبرية(  -

 .احب الحق األفضلالطلبية( وهي سقوط الدينين بطلب ص

 .تجوز المواعدة على إجراء المقاصة -

 .يجوز اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع اآلجلة -

 .ق غرفة المقاصةللشيك والجهة الدافعة له عن طري تجوز المقاصة بين المؤسسة القابلة -

 .لعالمية أو المحليةتجوز المقاصة بين المؤسسات المالية عن طريق الشبكات ا -

 .(swapsال تجوز المقايضة النقدية ) -
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 :التوصيات

بمجموعة من المسائل المتعلقة بموضوع "المقاصة" يمكن إضافتها على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة     

 :على سبيل المثالللمعيار الرابع من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(، 

 .المقاصة اإللكترونية بالتصوير الضوئي: أنواعها، والوسائل المستخدمة من خاللها، والحكم الشرعي -1

 .مقاصة على أساس الصافي: تعريفها، جنسها، حكمها الشرعيال -2

 :لمراجعا

 .( معجم مقاييس اللغة، دمشق: دار الفكر1414أحمد بن فارس. )

 .(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، القاهرة: المكتبة التجارية1423أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي )

 أطروحة دكتوراة. في المحاسبة المتخصصة. االتجاهات الحديثةحسين عبدالجليل، و آل غزوي. 

 مطبعة االعتماد. النظرية العامة لإللتزامات في الشريعة اإلسالمية.شفيق شحاته. 

 بيروت: إحياء التراث العربي. الوسيط في شرح القانون المدني المصري.(. 1عبدالرزاق السنهوري. )ط

 (.2664مقدم لمؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول بدبي المقاصة بين الديون النقدية )بحث عبدهللا الديرشوي. 

  .إلى معرفة أحوال اإلنسان، ط.األميرية  ( مرشد الحيران1241قدري باشا. )

  .نظرية االلتزام على ضوء قانون االلتزامات والعقود المغربي .أمون الكزبري.م

 .جواهر القاموس، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويتمحمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من 

 عربية.دار النهضة ال الطبيعة القانونية لبطاقات االئتمان اإللكترونية والمسئولية المدنية الناشئة عنها.(. 2660معتز المهدي. )

 .(. كشاف القناع، الرياض: مكتبة النصر1402منصور بن يونس البهوتي. )

ان: دار النفائس. المتاجرة في العمالت.(. 2612س. )نجيب خري  عمَّ

 دمشق: دار الفكر. الفقه اإلسالمي وأدلته.(. 4وهبة الزحيلي. )ط
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Evaluation of the assessment activities for the fourth grade of my beautiful language course 

in the light of reading comprehension skills 

 العميري سعد سعودحاتم الباحث/  إعداد

ماجستير تقويم المناهج والبرامج التعليمية، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 

 السعودية

 

 لملخص: ا

إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزمة في مقرر لغتي الجميلة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي في هدف البحث إلى 

وتحديد درجة مراعاة األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الخالدة لمهارات الفهم القرائي بمستوياتها ، المملكة العربية السعودية

، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى وهو أحد تاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(الخمس )الحرفي واالستن

أساليب المنهج الوصفي، بأداة علمية تتضمن مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي، وبعد التأكد من 

( مهارة، 03ائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي وعددها )توصل البحث لقائمة مهارات الفهم القر صدق األداة وثباتها،

(، %5.62وجاءت مهارة الفهم التذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي من خالل تحليل المحتوى، بنسبة بلغت)

مهارة الفهم االستنتاجي، بنسبة  (، يليها%5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )%5062يليها مهارة الفهم الحرفي، بنسبة )

قرائي ل(، كما جاءت موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم ا%265(، وأخيراً مهارة الفهم اإلبداعي، بنسبة )4.62%)

ة في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي بدرج، )الحرفي واالستنتاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(

عدم وجود توازن في توزيع مهارات الفهم القرائي بين الفصول الدراسية وكذلك بين مؤشرات الفهم كما بينت النتائج  ،متوسطة

، وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بدعوة القائمين على تخطيط مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية القرائي المختلفة

التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي إلى ضرورة تخطيط األنشطة 

 وضرورة مراعاة التنوع في تلك المهارات عند بناء المنهج6

 مقرر لغتي6 البتدائي،الصف الرابع ا ، مهارات الفهم القرائي،األنشطة التقويمية :تاحيةمات المفالكل
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Evaluation of the assessment activities for the fourth grade of my beautiful language course 

in the light of reading comprehension skills 

 

Abstract  

The research aims is to prepare a list of the reading comprehension skills needed in “My 

Beautiful Language” course for fourth-grade students in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as 

identifying the degree to which the assessment activities in "My Beautiful Language" textbook 

take into account reading comprehension skills at its five levels (literal, deductive, critical, 

appreciative and creative). To achieve this, the content analysis method, which is one of the 

methods of the descriptive approach, has been used with a scientific tool that includes the 

reading comprehension skills necessary for students of the fourth grade of primary school. After 

verifying the validity and reliability of the tool, the research reached a list of (30) reading 

comprehension skills needed for fourth-grade primary students. The appreciative comprehension 

skill ranked first as the highest reading comprehension skill through content analysis, with a 

percentage of (26.5%), followed by the literal comprehension skill, with a percentage of 

(23.4%), then the critical comprehension skill, with a percentage of (22.5%), , followed by the 

skill of deductive comprehension, with a percentage of (19.4%), and finally the skill of creative 

comprehension, with a percentage of (8.2%). Furthermore, The teachers’ approval to include 

reading comprehension skills (literal, deductive, critical, appreciative and creative) in the 

assessment activities of "My Beautiful Language" course in the fourth grade of primary school,  

ranked at an average degree. The results also showed the lack of balance in the distribution of 

reading comprehension skills between classes, as well as between the different reading 

comprehension indicators. In light of the results of the research, the researcher recommended 

inviting those in charge of planning Arabic language curricula in the primary stage to the 

necessity of planning assessment activities in "My Beautiful Language" course for the fourth 

grade of primary school in light of reading comprehension skills, as well as the need to take into 

account the diversity of those skills when building the curriculum. 

Keywords: Assessment Activities, Reading Comprehension Skills, Fourth Primary School 

Grade, My Beautiful Language Course. 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 بحثمدخــل إلى ال .1

 مقدمة:. 1.1

غة ومهاراتها يوماً بعد يوم، وقد يكون مرد هذا االهتمام نابعاً من أهمية اللغة ذاتها، والعتبارات عديدة يزداد االهتمام بالل

أيضاً تتعلق بطبيعة هذه اللغة، ومكانتها، وخصائصها، ووظائفها، فهي من أهم مقومات بناء اإلنسان، وبناء األمة بل هي 

 وترقية حياته على ظهرها6األساس الذي ميز اإلنسان ومكنه من عمارة األرض، 

تعتبر المهارات اللغوية بمختلف أشكالها أحد الجوانب الرئيسية المهمة للنمو العقلي وبخاصة في مراحل الطفولة األولى، و

لذلك كان تركيز علم اللغة وعلم النفس منصباً على أهمية اللغة في التواصل الشفوي والتعبيري من خالل استخدام برامج 

 (246، ص5342مية هذه المهارات وزيادة مستوى التطور المعرفي لدى األفراد )عامر،تدريبية لتن

بمهارات اللغة، عن طريق تزويده  إّن من أهم أهداف تعليم اللغة العربية في بداية المرحلة التعليمية العمل على إلمام التلميذ

عدته على اكتسابها بطريقة سليمة، والعمل على ممارستها والقراءة، والكتابة، ومسا بالمهارات األساسية: االستماع، والتحدث،

في حياته، وأن يكتسب الطالب رصيداً وافراً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة، التي تمكنه من تفهم القرآن 

ية التي تعينه على تفهم الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي ومستجدات الحياة العصرية، وكذلك اكتساب القدرة اللغو

األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وتمكنه من انتاج خطاب لغوي يتصف بالدقة والطالقة والجودة )وزارة 

 (53،ص 4251التربية والتعليم، 

توصف بأنها  ومن المهارات اللغوية التي يجب إكسابها للطالب خاصة في المرحل الدراسية األساسية هي القراءة، حيث

فك رموز المعاني من األشكال المكتوبة، وتتضمن القراءة  استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبـة، أو القـدرة عـلى

مثل اإلحاطة بنظام الحروف الهجائي وعالقة بعض الحروف مع بعضها لتشكل صوتا  سلسـلة متكاملـة مـن المهـارات الثانويـة

 (.1، ص5344تضمن أيضا المهارة الذهنية والحركة اآللية الخفيفة للعين )إسماعيل،ت آخـر، كمالغويا 

فلم يعد األفراد في حاجة إلى القراءة فحسب، بل ازدادت حاجتهم إلى فهم ما يقرأون، وصوال إلى تعزيز مهارات االتصال 

، والمجالت، والكتيبات التعليمية، كذلك القدرة الشفوية والتحريرية المتمثلة في القدرة على قراءة الكتب، والروايات، والصحف

 (2.6، ص5343على فهم وتذكر ما يقرأ، باإلضافة إلى القدرة على التواصل بشكل فعال مع ما يتم تعلمه من القراءة )إبراهيم،

ا في أنشطة كما تعني مهارة الفهمتمكين الطالب من معرفـة معنـى الكلمـة والجملـة، ثـم ربـط المعاني، بهدف استخدامه

الحياة6 يتم ذلـك مـن خـالل تـدريب الطلبـة على تحديد الفكرة العامة مـن الـنص، ومـن كـل فقـرة، تحديـد األفكـار في جمـل، 

تحديـد الكلـمات المفتاحيـة في الـنص، تحديـد األفكــار مــا بــين الســطور، ومــا وراء السطور، نقد المقروء، واستخدام األفكار 

 (53، ص5353:)الديسي، مواقف الحياة6في 

والفهم القرائي هو العملية التي يستطيع القارئ من خاللها استخالص المعنى وبنائه منخالل تفاعله مع المقروء ويتضمن 

ثالثة عناصر هي: القارئ بخبراته السابقة وميوله وذكاءاتهوأنماط تعلمه ومهاراته، والنص القرائي بما يشمل من أفكار 

 (426، ص.534الذي تتم فيه عملية القراءة )عوض والسليم، فيه، والسياقيات ومستوى المقروئية ولغو
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كما يعني الفهم القرائي قدرة القارئ على اإلحاطة التامة بمعنى النص المقروء، ويظهر في: تحديد أفكار النص وهدفه، 

ة لهذا الغرض )عطا وآخرون، ودالالت بعض األساليب والكلمات المتضمنة للنص، ويقاس ذلك بمفردات : 5342اختبارية معدَّ

 (2426ص

ويعد الفهم القرائي أكثر مهارات القراءة أهمية؛ فهو الغاية لكل قراءة، وال فائدة من أي قراءة بال فهم، والقارئ الذي يتمكن 

ك الخبرات في حل مشكالته، من مهارات فهم المقروء يحقق األهداف التي يقرأ من أجلها؛ فيوسع من خبراته، ويستفيد من تل

ويسيطر على مهارات اللغة، ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح في العملية التعليمية، إضافة إلى تسارع أفكاره، وثراء معلوماته، 

 (2216، ص5342وما يصاحب ذلك من ثقة في النفس، وقدرة على إبداء الرأي، والنقد، والتذوق، واإلبداع )حسانين،

ئي عملية عقلية معرفية يصل بها القـارئإلى معرفة المعاني التي يتضمنها النص المقروء نثرا كان أم شعرا فالفهم القرا

اعتمادا على خبراته السابقة، وذلـك مـنخالل قيامه بالربط بـين الكلـمات والجمـل والفقـرات ربطـا يقـوم عـلى عمليـات التفـسير، 

في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للـنص وتنتهـي بـالفهم اإلبـداعي لـه حتـىيتمكن من بناء  ، والنقد، ويتدرجوالموازنـة، والتحليل

 (22: ص5345المعنى من النص من خالل تفاعله معه )شحاته والسمان،

رائي بالرغم من العناية بمناهج اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية وتطويرها إال أن هناك قصور في مهارات الفهم القو

( .534( ودراسة االحمدي )5353لدى طالب مراحل التعليم المختلفة كما في دراسات كل من دراسة البنداري وآخرون )

(، األمر الذي يحتاج معه إلى عملية تقويم لمدى .534( ودراسة عوض والسليم )5341ودراسة العبد العالي والرشيدي )

 تضمين تلك المهارات في مناهج اللغة العربية6

( أن ترك هذا الضعف بال عالج سيؤثر على تحصيل الطالب في كافة المواد الدراسية وليس في .534وترى األحمدي ) 

مادة اللغة العربية فقط، فالقراءة هي أهم وسائل اإلنسان في تحصيل المعرفة طوال حياته داخل المدرسة وخارجها؛ وإن لم يتقن 

االنتفاع بها، وغير قادر على التعلم الذاتي، وبما أن األنشطة اللغوية تعد أهم عنصر مهاراتها وأهمها الفهم سيكون عاجزاً عن 

من عناصر المنهج المعاصر التي يعّول التربويون عليها في تنمية مهارات الطالب المختلفة المعرفية والوجدانية والسلوكية؛ 

 تلفة ومنها مهارات الفهم القرائي6وجب العناية بها و البحث عن مدى فاعليتها في تنمية المهارات المخ

وألن المنهج اللغوي يتوقع منه عند إعداده أن يعني بمهارات اللغة فإن تقويم المحتوى المرتبط به يحتاج على البحث 

ي ، والرافد األساسي لتنمية الثروة اللغوية كما ونوعا، وتسهم فمع بعضها البعضوالدراسة، باعتبار أن المهارات اللغوية ترتبط 

 (.2، ص.534بنا فكر المتعلمين وتنمية كفاءتهم الشخصية )الجعافرة والنفيعي،

العمليَّة التي تستهدف الوقوف على مدى تحقيق األهداف التربوية، هو ( .4، ص5344عثمان )فالتقويم كما يعرفه 

 ومدىفاعليَّة البرنامج التربوي بأكمله من تخطيط وتنفيذ وأساليب ووسائل تعليميَّة6

المناهج  المدخل الحقيقي إلصالح العملية التعليمية التعلمية، ألننا نحكم من خالله على مالءمة في أنهالتقويم ضح أهمية تتو

ستراتيجيات التدريس المستخدمة واإلدارة المدرسية واألنشطة التربوية، وعلى قدرة المعلم، وعلى والكتب المدرسية، وعلى إ

 6(102، ص5343ب،)الرق مستوى أداء الطالب، وغيرها
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ويعكس صورة النظام  مقوم أساسي من مقومات اللغة، يواكـب عمليتـي الـتعلم والتعلـيم،اللغة العربية التقويم في لذا يعد 

وأساليب ووسائل  التعليمـي اللغـوي مـن مـدخالت وعمليـات ومخرجـات، بمـا تتـضمنه صورة النظام التعليمي مـن أهـداف

ر على وصف الوضـع الـراهن فحـسب، وإنمـا يتعـدى إلى التـشخيص والعالج6 وهو بذلك وسيلة لتحسين ونتائج، فهو ال يقتص

 6(40م، ص5345عملية التعلم والتعليم وتطويرها )خوالدة،

ولتقويم النشاطات دور مهم في تشخيص واقع التالميذ اللغوي، فهي تساعد على تشخيص نقاط ضعف الطالب، ومعرفة 

أنها أيضا تعين المعلمعلى  بدقة، كماتواجههم فيتعلم المادة، وهذا يساعد على تخطيط البرامج العالجية وتنفيذها الصعوبات التي 

 (441ه، ص4205معرفة األهداف التي تحققت والتي تحتاج إلى تعزيز ودعم )الزهراني، 

بوية، والموزعة في كل درس من الدروس؛ المصاحبة التي يتضمنها المحتوى، والمتفقة مع المعايير التر قويميةفاألنشطة الت

، بعد اكتسابه للمعرفة بجميع أنواعها من خالل المحتوى الدراسي المنفذ هي بمثابة المحركة لكيان الطالب عقالً وروحاً وجسداً 

اناً مهماً في لألهداف، كما أن األسئلة التقويمية التي تأتي في نهاية كل درس أصبحت ممثالً ألدوات التقويم عامة، واحتلت مك

األدب التربوي؛ كونها تشكل إطاراً مرجعياً للتأكد من مدى تحقق األهداف، وأداةً للتعرف على جوانب القوة والضعف عند 

 (55، ص.533الطالب لتعزيز جوانب القوة، ومعالجة جوانب الضعف وتالفيها )الجوارنه، 

لطالب، حيث تحتل مكاناً متميزاً في المنهج، ألن لها تأثير كبير فنشاطات التعليم والتعلم ومن العوامل المؤثرة في خبرات ا

في تشكيل خبرات التالميذ ومن ثم تغيير سلوكه، حيث أن النشاط حالياً يعتبر الدعامة األساسية في التربية الحديثة، لذلك يجدر 

 (02، ص5342مغربي وآخرون،التقويمية )وأن يعطي له االهتمام المناسب في جميع النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجيهية 

أن األنشطة المدرسية تعد من العوامل بالغة التأثير في منظومة التعليم، وثمة اتفاق  (452، ص5345الحمائل )ويرى أبو 

بين وجهات نظر التربويين حول أهميتها وعظم دورها في تكوين شخصية المتعلم6 وقد تنوعت تصنيفاتها، وتعددت مجاالتها، 

تدت برامجها لتشمل برامج وثيقة الصلة بالمناهج الدراسية، وأخرى أكثر مرونة واتساعا لتشمل الجوانب العملية والتطبيقية وام

 6ذات األثر الفعال المساند لعمليات تنمية القدرات العقلية والعلمية للمتعلمين خارج أطر المناهج النظامية

في عملية القراءة، إذ يعد ذروة مهارات القراءة، والغاية المنشودة من وفي ضوء ما يؤديه الفهم من دور أساسي وبارز 

دراسة لتقويم األنشطة ورائها فهو مطلب لغوي، وتربوي، وتعليمي ينبغي مراعاته في مراحل التعليم المختلفة، جاءت هذه ال

 التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي6

 :بحثمشكلة ال. 1.1

هـ( الصادرة عن وزارة التربية 4251نصت وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام )

والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن مهارات فهم المقروء وتحليله المتطلبة من تلميذ المرحلة االبتدائية هي أن يكتشف داللة 

ديدة من خالل الترادف والتضاد والسياق، ويصنف الكلمات في ضوء الحقول الداللية، ويستخدم الكلمة في سياق الكلمات الج

يناسب بينتها، ويختار المعنى المناسب لكلمة متعددة المعاني في القاموس، ويعيد صياغة النص المقروء باختصار، ويتذكر 

 ويستنتج المدار العام لما يقرأ، ات والحقائق الواردة في النص، األسماء واألماكن الواردة في النص، ويتذكر المعلم
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ويستخلص األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية من النص، ويقترح عناوين مناسبة للنص، ويستنتج المعاني الضمنية التي بين 

 السطور، ويميز بين الحقيقة والرأي6

ته في حياة الفرد والمجتمع، فإن نتائج بعض الدراسات تشير على وعلى الرغم من أهمية الفهم القرائي، والتمكن من مهارا

وجود قصور في مستوى أداء التالميذ في مختلف المراحل الدراسية في مهارات الفهم القرائي ومن مظاهر هذا القصور ما 

الدة، وخصوصاً ( التي أظهرت ضعف تضمين مهارات الفهم القرائي في كتاب لغتي الخ.534اشارت إليه دراسة األحمدي )

أظهرت افتقار التدريبات لجميع  تي( ال5341مهارات الفهم النقدي والتذوقي واإلبداعي، ودراسة العبد العالي والرشيدي )

 المهارات المتعلقة بمستوى الفهم التذوقي6

بية في المرحلة العرللغة  إضافة إلى ما سبق فقد الحظ الباحث من واقع خبرته في الميدان التربوي كونه يعمل معلماً 

هارات الفهم القرائي، وقد بدا توى تالميذ المرحلة االبتدائية في ماالبتدائية وجود بعض المؤشرات التي تشير على انخفاض مس

ذلك في بعض المهارات، حيث وجد الباحث قصور لدى التالميذ في ترتيب األحداث أو األفكار وفقاً لورودها بالنص المقروء، 

، إضافة إلى ضعفهم في اقتراح أكبر عدد من هم في استنتاج بعض المعاني المستفادة من النص المقروءووجود صعوبة لدي

 المصاحبة الصفية كما الحظ الباحث قلة التدريبات وتنوعها وكذلك األنشطة الحلول لمشكلة معينة يتضمنها النص المقروء6

دراسية المقننة، وتقع معظمها داخل بيئات التعلم المدرسية )وهي نشاطات مرتبطة بشكل مباشر ومصاحبة لدراسة المناهج ال

مجموعة وهي ) المصاحبة الصفية وغير التقليدية كالفصول والمعامل وتسمى بالنشاطات المنهجية أو النشاطات الصفية(

لفهم القرائي في مقرر تحسين مستويات ا من شأنها خارجها( والتيالفعاليات غير الصفية التي يقوم بها الطلبة داخل المدرسة أو 

 لغتي الجميلة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائية6

وفي ضوء ما سبق يتضح أهمية إجراء دراسة تقويمية للوقوف على مستوى تضمين األنشطة التقويمية لمهارات الفهم 

ف الرابع االبتدائي، وهذا ما القرائي وخاصة في المرحلة االبتدائية لتحديد جوانب القوة والضعف في منهج لغتي الجميلة للص

التقويمية لمهارات الفهم القرائي، وذلك لتحديد ما مستوى تضمين األنشطة  حد بالباحث للقيام بالدراسة الحالية بهدف استجالء

في التعليم ساساً النطالق التالميذ ستنداً إلى أن هذه المرحلة تمثل أوتحسين، ا تقويةلى إيحتاج إلى تطوير وتنمية وما يحتاج منها 

 والدراسة6

 :بحثأسئلة ال. 1.1

األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الجميلة للصف ما مدى تضمين في السؤال الرئيس التالي:  بحث الحاليتتحدد مشكلة ال

 الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي؟

 ولإلجابة عن هذا التساؤل يلزم اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي؟التقويمية في مقرر لغتي الجميلة التي تتطلبها األنشطة الفهم القرائي مهارات ما  46

 الحرفي؟ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم  56

 االبتدائي لمهارة الفهم االستنتاجي؟ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع  06
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 ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم النقدي؟ 26

 ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم التذوقي؟ 26

 في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم اإلبداعي؟ ما مدى تضمين األنشطة التقويمية 6.

 البحث:أهداف . 1.1

 إلى تحقيق األهداف التالية: يسعى البحث الحالي

المملكة  بمهارات الفهم القرائي الالزمة في مقرر لغتي الجميلة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي فيإعداد قائمة  46

 العربية السعودية6

التقويمية في كتاب لغتي الخالدة لمهارات الفهم القرائي بمستوياتها الخمس )الحرفي األنشطة ة مراعاة تحديد درج 56

 واالستنتاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(6

 بحث:أهمية ال. 1.1

 فيما يلي: بحث الحاليتكمن أهمية ال

 أوالً: األهمية النظرية:

 بية، وأداتها في نقل المعرفة واكساب الخبرات ونقل األفكار6 أهمية القراءة بوصفها فرعاً مهم من فروع اللغة العر 46

بالمراحل  مهارات الفهم القرائيندرة الدراسات العربية والمحلية التي هدفت تقييم مناهج اللغة العربية في ضوء  56

 الدراسية المختلفة، وخاصة مناهج اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية6

التقويمية لمهارات الفهم القرائي وذلك تضمين األنشطة مناهج اللغة العربية إلىأهمية توجيه نظر القائمين على تطوير 06

 لتدريب التالميذ عليها في تلك المرحلة التعليمية الهامة6

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

رات الفهم القراءة والنصوص لمها وتدريبات مستوى معالجة أسئلةتقدم للقائمين على تطوير المناهج اللغة العربية  46

 6أو عند إثرائها أو تطويرها الكتب،مما يتيح لهم فرصة عالج هذه المشكالت في الطبعات التالية لهذه  القرائي،

تساعد هذه الدراسة في رفع مستوى التالميذ وتحسين مستواهم اللغوي عن طريق تطبيق مهارات الفهم القرائي في  56

 مقرر لغتي الجميلة6

ي اللغة العربية، في اإللمام بهارات الفهم القرائي، األمر الذي يترتب عليه تحسين مستوى قد يفيد نتائج البحث معلم 06

 طالبهم وتحسين مستويات الفهم القرائي لديهم6
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 :بحثحدود ال. 1.1

 على اآلتي: تقتصر حدود البحث الحالي

بالمرحلة  للصف الرابع الجميلة يمقرر لغتالتقويمية في األنشطة محتوى  تقويمعلى البحث الحالي  اقتصر الحدود الموضوعية:

في ضوء مهارات الفهم القرائي ومستوياته )الفهم الحرفي، الفهم االستنتاجي، الفهم  االبتدائية في المملكة العربية السعودية

 النقدي، الفهم التذوقي، الفهم اإلبداعي(6

االبتدائية في المملكة العربية السعودية للفصل  لةالرابع بالمرحالجميلة للصف  لمقرر لغتي المدرسي الكتابالزمانية:  الحدود

 (4225الدراسي الثاني )

 :بحثمصطلحات ال. 1.1

 التقويم:

يعرف التقويم بمفهومه العام بأنه عملية منظمة لجمع المعلومات حول ظاهرة ما، وتصنيفها، وتحليلها وتفسيرها لمعرفة 

 (43م، ص5343اتخاذ القرارات المالئمة )دعمس، مدى بلوغ أهداف التعلم، وذلك للوصول إلى أحكام عامة بهدف

ويعرف التقويم بأنه عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تستهدف إصـدار الحكـم بدقـة وموضـوعية عـلىمدخالت 

التخاذ  منهما، تمهيداوعمليات ومخرجات أي نظام تربوي، تعليمي، تدريبي، ومن ثـم تحديـد جوانـبالقوة والضعف في كل 

 (4026، ص5353ت مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشـف عنـهمن نقاط الضعف والقصور )مشتت وكماش،قرارا

في  التقويمية في كتاب لغتي الخالدة بالصف الرابع االبتدائياألنشطة ويعرف الباحث التقويم إجرائياً بأنه إصدار حكم على 

 وجوانب القصور لعالجها6ضوء مهارات الفهم القرائي، والوقوف على جوانب القوة ودعمها، 

 األنشطة التقويمية:

األسئلة العملية التي يحتويها الكتاب، والتي تتضمن خطوات  تعرف األنشطة التقويمية بأنها عبارة عن مجموعة

 (.40، ص5341الغامدي،أو خارجها )خبرات واقعية، ويمكن حلها داخل غرفة الصف وتتيح للتالميذإجرائية

سئلة الواردة في نهايةكل درس من الدروس والتي تهدف إلى األ ( بأنها مجموعة4.2ص، .534وعرفها آل عطية )

 التحقق منمدى تحقيق أهداف المحتوى والمهارات الواردة في المقرر6

وتعرف إجرائياً بأنها التدريبات التي ترد قبل الدرس وخالل محتواه وفي نهاية الدرس في كتاب لغتي الجميلة للصف الرابع 

 ئي والتي صممت بأسلوب يدعو إلى تنمية مهارات الفهم القرائي6االبتدا

 المهارة:

وردت المهارة في معجم المصطلحات التربوية والنفسية بأنها: " السهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال، وهي تنمو 

، 5330المبذول" )شحاته والنجار،نتيجة التعلم، والقيام بعملية معينة بدرجة من السرعة واإلتقان مع توفير الوقت والجهد 

 (035ص
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وتعرف المهارة اللغوية بأنها أداء لغوي صوتي أو غير صوتي يتميز بالـسرعة، والدقـة، والكفـاءة، والفهـم، ومراعـاة 

 (.2، ص5341القواعـداللغوية المنطوقة والمكتوبة6 )العزاوي،

الفهم، فضالً عن السرعة والسالمة اللغوية نحواً وصرفاً وخطاً أما إجرائيا فتعرف المهارة بأنهاالدقة والكفاءة والسرعة و

 وإمالًء6

 الفهم القرائي:

هي عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينه6 وتتطلب فهم المعاني والربط بين الخبرة الشخصية 

م القرائي عملية عقلية تكون فيها الكلمة هي الوحدة األساسية وهذه المعاني، والنقد، والتذوق والتفاعل، والتطبيق6 ومهارة الفه

للفهم، وهي الرمز الذي يمكن من خالله إدراك المتعلم للمعاني الضمنية للنص واألفكار الرئيسية، والقدرة على تتبع التسلسل، 

 (0326-032، ص 5330وتصور النتائج المتوقعة )شحاتة والنجار: 

( بأنه عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من خالل محتوى قرائي؛ بغية 51، ص 5343عرفه عبد الباري )

 استخالص المعنى العام، ويستدل على هذه العملية من خالل عدد من المؤشرات السلوكية6

روء من خالل السياق، ويعرفها الباحث اجرائياً بأنها: قدرة تلميذ الصف الرابع االبتدائي على استنتاج المعنى المالئم للنص المق

التقويمية في ل األنشطة وتفسير األفكار الواردة به، وتنظيمها، واستخدامها في بعض األنشطة التي يقومون بها، وذلك من خال

 مقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي"6

 :أدبيات الدراسة .1

 اإلطار النظري .1.1

األنشطة  المبحث الثاني:، األول: التقويم التالي: المبحث، وهي على النحو ظري ثالثة مباحثالن اإلطارتناول الباحث في 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:، الفهم القرائي المبحث الثالث:، التقويمية

 المبحث األول: التقويم

 تمهيد:

أي تطوير أو تجديد تربوي يهدف إلى يعد التقويم التربوي أحد األركان األساسية للعملية التربوية وهو حجرالزاوية إلجراء 

6 كما وينظر للتقويم التربوي من قبل جميع متخذي القرارات التربويةعلى أنه الدافع جميعالدولتحسين عملية التعلم والتعليمفي 

م الرئيس الذي يقود العاملين في المؤسسة التربوية على اختالفمواقعهم في السلم اإلداري إلى العمل على تحسين أدائه

 وممارساتهم6
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في تحديـد  فالتقويم التربوي هو وسيلة لمعرفة مدى ما تحقق مـن األهـداف المنشـودة في العمليـة التربويـةومسـاعداً 

مــواطن الضـعف والقـوة وذلــك بتشـخيص المعوقـات التــي تحـول دون الوصــول إلىاألهداف وتقديم المقترحات لتصحيح 

 6(45، ص5343حقيق أهدافها المرغوبة )دعمس،مسار العملية التربوية وت

وخصائصه وأدائه، والمواد التعليمية  وأدائـه، والمتعلموالتقويم يزودنا بالكثير من المعلومات المهمة التي تتعلق بـالمعلم 

اليتهـا6 لـذلك ومحتواهـا وتنظيمهـا، فضـال عـن المعلومـات التـي تتصـلبإدارات المدارس وجهودها واألنظمة والتعليمات وفع

، 5340فـإن عمليـة التقـويم مـن عمليـاتالمنهج األساسية التي على نتائجها يتوقف نجاح جميع العمليات األخرى )عطية،

 6(540ص

وتقويم المنهج ومحتواه من أنشطة وتدريبات عنصرا أساسياً في عملية التقويم، حيث تعد المقررات الدراسية الدعامة 

لذلك ينبغي أن يعتنى ، ث أن الكتب المدرسية ترجمةللمقررات، وهي تؤثر في عمل المدرس والطالباألساسية للمنهج، حي

منأكثر الوسائل التعليمية فاعلية وكفاءة فيمساعدة -وبخاصة كتاب اللغة العربية-بتأليف هذه الكتب وتقويمها، والكتاب المدرسي 

ل الكتاب عنصرا ال غنى عنه في أي برنامجتربوي، فهو دليل أساسي المدرس والطالب في أداء مهمتهما في المدرسة6ولذلك يمث

 6(452، ص5332لمحتوى البرنامج ولطرق التدريس ولعمليات التقويم )الشمري والساموك،

فتقويم المناهج الدراسية هو عملية إصدار حكم على صالحية عن طريـق تجميـعالبيانات الخاصة للحكم عليها، وتحليلها، 

 6(424، ص5342ضوء معايير موضوعية تساعد علىاتخاذ قرارات مناسبة بشأن المنهج )القيسي،  وتفسيرها في

مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظرا ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق يحتل التقويم ومن هنا فإن

، 5343على الطالب والعملية التربوية سواء بسواء )مصطفى، يجابياً من األهداف التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إ

 6(.ص

وفي ضوء أهمية التقويم في العملية التربوية وتقويم المحتوى الدراسي، يسعى الباحث في هذا المبحث التعريف بمفهوم 

 التقويم وأهميته وأسسه، والتعريف بمفهوم تقويم المحتوى وذلك في اآلتي:

 مفهوم التقويم:

ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف  يحتل التقويم مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظراً 

 .على الطالب والعملية التربوية التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إيجابياً 

تهدف إصـدار الحكـم بدقـة وموضـوعية عـلىمدخالت عرف التقويم بأنه عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تسي  و

التخاذ  منهما، تمهيداً ، تدريبي، ومن ثـم تحديـد جوانـبالقوة والضعف في كل تربوي، تعليميوعمليات ومخرجات أي نظام 

 (4026، ص5353قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشـف عنـهمن نقاط الضعف والقصور )مشتت وكماش،
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بأنـه عمليـة منظمـة لجمـع وتحليـل المعلومـات بغـرض تحديـد درجـةتحقيق األهداف التربوية واتخاذ  مالتقوي وع رف

 االقرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتـوفير النمـو الـسليم المتكامـلمن خالل إعادة تنظيم البيئة التربوية واثرائه

 6(52، ص5345)خوالدة،

ى جانبين مهمين هما: الوصف ويعني دراسةالشيء المراد تقويمه دراسة عميقة، والحكم وهو كما أن التقويم عملية تقوم عل

، ص 5332)النعيمي، اإصدار الحكم على أساس المقارنة بينخصائص الشيء الذي توصلنا إليه بقياس وبين معايير سبق تحديده

412)6 

القيام بعمليـةمنظمة لجمع المعلومات وتحليلها يعرف التقويم بأنه إصدار حكم شامل وواضح على ظاهرة معينة بعد و

 6(42، ص5332بغرض تحديـد درجـة تحقـق األهـداف واتخـاذ القـراراتبشأنها )الحريري،

ي إلىإصدارأحكام دلة بما يؤدعن العملية التعليمية وتفسير األ جمعالمعلومات إلىوالتقويم عملية مقصودة منظمة تهدف 

مما يساعد في توجيه العمل التربويواتخاذ االجراءات المناسبة لتحقيق  ؛و المدرسةو البرامج أأو المعلمين تتعلقبالطالب أ

 6(41، ص5343االهداف المرسومة )مصطفى،

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن التقويم التربوي عملية منظمة لجمع البيانات ثم تفـسيرها وتقويمهـا، 

نواحي  ألهـدافها، وتحديدنظامية مستمرة ترمي إلى تحديد مدى تحقيق العمليـة التربويـة  والحكـمعليها6والتقويم التربوي عملية

 6القوة وتعزيزها وتحديد نواحي الضعف وعالجها في كل مكونات المنظومـة التربويـة

 التقويم التربوي:

ن األساسية للعملية التربوية وحجر الزاوية في العمليـة التربويـة، حيـث يعـد أحـداألركا مهـماً  التقـويم التربـوي يلعـب دوراً 

للتطورات والتجديدات التربوية، فالتقويمالتربــوي يــوفر تغذيــة راجعــة تتعلــق بمدى تحقــق األهــداف المتعلقــة بعمليتــي 

 يم6تعلم والتعلالــتعلموالتعليم، ويساهم في الحكم على صالحية اإلجـراءات والممارسـات المـستخدمة في عمليتـيالــ

وسيلة لمعرفة مدى ما تحقق مـن األهـداف المنشـودة في العمليـة التربويـةومسـاعدا في تحديـد  بأنهالتقويم التربوي ويعرف 

مــواطن الضـعف والقـوة وذلــك بتشـخيص المعوقـات التــي تحـول دون الوصــول إلىاألهداف وتقديم المقترحات لتصحيح 

 6(45، ص5343بوية وتحقيق أهدافها المرغوبة )دعمس،مسار العملية التر

يعرف التقويم التربوي بأنه فن تقدير قيمة عملية التعليم والتعلم في مستوى معين، بأدواتعلمية، وفي مدة زمنيـةمحددة كما 

ن فترة ألخرى )مشتت ؛ من أجل تعديل وتسوية مسار هذه العملية التربويـة، وإزالـة وإبعـاد االعوجـاجالذي يعتريها منسبياً 

 6(4.2، ص5353وكماش،

ويعرف التقويم التربوي بأنه العملية التي تستخدم فيها نتائج عملية القياس الكميوالكيفي، وأي معلومات يحصل عليها 

بوسائل أخرى مناسبة، في إصدار حكم على جانب معينمن جوانب شخصية المتعلم، أو على جانب معين من جوانب المنهج 

 6(002، ص5343)صومان، المنهج، أو عنصر المتعلم
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وهـو عمليـةمنظمة لجمع وتحليل المعلومات وأنه ينطوي علي حكم قيمة، يتطلب التحديـدالمسبق لألهداف التربوية، وتحقيق 

 6(41، ص5343غـرض أسـاسي وهـو تقـديم معلومـات مفيـدةوهامة لصانع القرارات التربوية )ربيع،

أي تشخيص واقـعسير العملية التعليمية نحو  ،أن التقويم التربوي عملية ال يقصد به التشخيص ويستنتج الباحث مما سبق

، تحقيق أهدافها فقط بـل هـي عـالج لمـا قـد يوجـد فيهذه العملية من عيوب وقصور إذ ال يكفي أن نحدد أوجه القصور أو الخلل

 ن واحد6آ عملية تشخيصـية وعالجيـة فيوإنمـايجب العمل على تالفيها والقضاء عليها ألن التقويم 

 مجاالت التقويم التربوي:

 (03-52، ص5343هناك العديد من المجاالت في التربية يتطلبها التقويم ومنها: )دعمس،

لما كانت األهداف التربوية القاعدة التي ينطلق منها أي نشاط تعليمي تحدد المسار الذي تسير وفقه  األهداف التربوية: 46

ية التدريس تنظيراً وتطبيقاً، دخلت تلك األهداف ضمن أولويات القائمين على التقويم من نواحي االختيار استراتيج

 والتحديد والوضوح بحيث تالئم األهداف المختارة قدرات المتعلمين العقلية واالنفعالية والنفس حركية6

ن نحسن أداء المعلمين ممثالً صحيح، يمكن أم التربوي بشكل جيد وباستخدام التقوي تحسين مستوى األداء التعليمي: 56

ذلك باستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تتناسب وقدرات الطالب من حيث إمكانية الحكم على هذه الطرق بأنها 

ناجحة، والتي تكون بمثابة محكات نكتشف بها أداء المعلمين من ناحية، واستيعاب المتعلمين والفروق الفردية بينهم من 

 (.0، ص5331أخرى )أبو غريبة،ناحية 

للمحتوى الدراسي مكانة في المنهاج التربوي، حيث أنه يعكس نوعية المعارف واالتجاهات والقيم  المحتوى الدراسي: 06

من الكتاب المدرسي المحتوى الدراسي  والمعلومات والمهارات التي يتم اختيارها ثم تنظيمها وفق نسق معين، وي ّضً

 به على مراحل6الذي ينقله المعلم لطال

تعد طريقة التدريس من أهم العناصر الداخلة في الهندسة البنائية للمنهاج في ضوء التربية الحديثة،  طرائق التدريس: 26

وعليه تتجلى صلتها بالتقويم في مدى ومالءمتها لألهداف التربوية المنشودة وتأديتها إلى هذه األهداف في أقصر زمن 

 متعلم6وبأقل جهد يبذله المعلم وال

 أهمية التقويم التربوي:

ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف  يحتل التقويم مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظراً 

لتقويم التربوي على الطالب والعملية التربوية سواء بسواء، وتتضح أهمية ا التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إيجابياً 

 (1-.، ص5343في اآلتي: )مصطفى،

  يعد التقويم التربوي الدافع الرئيس الذي يقود العاملين في المؤسسة التربوية على اختالفمواقعهم في السلم اإلداري إلى

 العمل على تحسين أدائهم وممارساتهم وبالتاليمخرجاتهم6
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  الخاصة بعمليةالتعلم والتعليم، ويسهم في الحكم على سوية التقويم التربوي يسهم في معرفة درجة تحقق األهداف

 اإلجراءات والممارسات المتبعة فيعملية التعلم والتعليم6

  يوفر قاعدة من المعلومات التي تلزم لمتخذي القراراتالتربوية حول مدخالت وعمليات ومخرجات المسيرة التعليمية

 6التعلمية

 ألنشطة التدريسية وأساليبها، وهوالذي يطلع األفراد على اختالف عالقتهم يساعد التقويم التربوي على التخطيط ل

 بالمؤسسة التربوية بجهود هذه المؤسسةودورها في تحقيق األهداف التربوية العامة للدولة6

  يلعب التقويم التربوي دورادافعا وحافزا للطلبة والمعلمين والتربويين لبذل الجهد المطلوب للوصول إلى

مرجوة من عملية التربية والتعليم من خالل حمل المعلمين على بذل مزيد منالجهد والعمل لتحسين أساليبهم األهدافال

 الصفية التدريسية6

  يغـير فـيهما نحـواألفضل سواء في طرائق  يدعمها، أوبحيث يستطيع أن  عمله، ونشاطهيضع يد المعلم على نتائج

 (422، ص5353تت وكماش،التدريس، أو أساليب التعامل مع الطالب )مش

  تحديد مسؤولية المعلمين، وتقويم أدائهم من حيث مالئمة أساليب التدريس التي يعمـلبها المعلم والوسائل التعليمية

 (4106، ص5342واألنشطة التربوية التي يختارها المعلم في تنفيذه لعمليةالتعليم والتعلم )سبيتان،

 علية اإلجراءات التي تتم ضمنالمؤسسة التربوية، والتأكد من مدى فاعليتها التقويم التربوي يسهم في الوقوف على فا

من حيث تبيان مدى اإلنجازات التيتم تحقيقها واألوضاع الراهنة لها وما تتصف به من نواحي ضعف وقوة، وماتتطلبه 

 من إجراءات تطويرية لألوضاع القائمة، أو تبني سياسات تربوية جديدة6

( إلى أن للتقويم أغراض وأهداف في العملية التعليمية، وذلك في 013-..0، ص5342نة )ويشير وصوص والجوار

 اآلتي:

للتقويم قوة حافزة، فكثير من التالميذ في المدارس ال يركزون الطاقة ويبذلون  التقويم حافز على الدراسة والعمل: 46

 ز األساسية في المجال التربوي6الجهد إال بوحي من حافز االمتحانات والتقويم، فالتقويميعد من الحواف

، فإنه يساعد علىوضوح األهداف التي يرجى بلوغها، عندما يكون التقويم هادفاً  التقويم يساعد على وضوح األهداف: 56

 على تحقيقها6 بها وعمالً  كما أنه يعطي نماذج لتطبيق هذه األهداف وبذلكيزداد المعلمون والتالميذ وعياً 

ال يستطيع المعلمأن يؤدي رسالته على أفضل وجه  التعرف على تالميذه وحسن توجيههم: التقويم يساعد المعلم على 06

ن يكتشف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم ، وأإال إذا عرف تالميذه؛ ذلك أنه البد أن يبدأ معهممن واقع خبرتهم

 واتجاهاتهم6
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شخصية وعالجية ووقائية، وذلك من خالل وتشخيص وهنا تتضح أهمية التقويم التربوي للعملية التعليمية ككل فهو وسيلة ت

نواحي القوةوالضعف، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تصحيح العمليةالتربوية في سبيل الوصول إلى 

 األهداف المنشودة، واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب المعوقاتوالمشكالت التي ظهرت أثناء العملية التربوية6

 ويم التربوي:خصائص التق

( إلى خصائص وشروط التقويم التربوي الجيد والتي تقود إلى اتخاذ قرارات سليمة في 20-24، ص5332تشير الحريري )

 مجـال التطـوير والتحسـين وبنـاء البرامج المختلفة في المجال التربوي ومنها:

ل الذاتيـة للقـائمين عـلىالتقويم، وإال يعتمد التقويم : ويقصـد بالموضـوعية إال تتـأثر نتـائج التقـويم بالعوامـالموضـوعية .1

 .العكس والمحابـاة، أوعلى وجهات النظر الشخصية، كالتعاطف مع البعض 

بمعنى أن التقويم في العمليـة التربويـة والتعليميـة ينبغـي أن ينطلـق مبـاشرة مـنأهدافه وال يحيد عنها، هذا إلى الصدق:  .1

 تقـويم عـلى اختبـارات ومقـاييس وأدوات أخـرىصادقة أي تقيس ما وضعت لقياسه6جانـب ضرورة اعـتماد ال

أي أن نتـائج التقـويم ال ينبغـي أن تختلـف في حالـة تكـرار عمليـة التقـويم لـنفسعناصر الموقف التعليمي، أو الثبات:  .1

 لنفس المخرجات تحت نفس الظـروف6

يطـرأ مـن بعـض التغـيرات عـلى عنـاصر العمليـةالتعليمية، بحيث يجب أن  مرونة التقويم تعني مواجهـة مـا المرونة: .1

 يعطي التقويم بدائل مرنة غير جامدة السيما فيما يتعلق بمسـألةاتخاذ قرارات اإلصالح والعالج6

والتركيز على عـنالنقد السلبي  التقويم الجيد هو ذلك التقويم الذي يهدف إلى تحسين الواقع وتطويره، بعيداً  البنائية: .1

 العيوب وأوجه القصور التي تتعلق بالشيء المقوم6

التقويم الجيد هو الذي يبنـي عـلى أسـس اقتصـادية في نفقاتـه، أي أنـهيجب أن يكون بأقل تكلفة  اقتصادية النفقات: 6.

 مادية ممكنة6

ومراعاة ذلك التباين عند تخطيط لتقويم يجب أن يكون ذا فائدة، وان يكون واقعيا تسهل إجراءات تنفيـذه، الجدوى: ا .1

 وتنفيذ عمليات التقويم بما يسمح لهم بالتعـاونوعدم عرقلة العمل أو التحيز ضد النتائج6

أن مسألة القيام بأي عمل، تتطلب تحديـد األهـداف التـي ينبغـيتحقيقها من وراء القيام بذلك أن يكون التقويم هادفا:  .8

، ومهارات، وسلوكيات، وغيرها مما يراد معـارف، واتجاهاتـب تقويمـه مـن العمـل، وعليـه فـإن تحديـد مـا يج

 .تقويمه هي نقطة البدء

التقويم الجيد هو الذي يشتمل على جميع جوانـب الموضـوعالمراد تقويمه، فإذا كان التقويم يتصف التقويم بالشمول:  .9

 .(03، ص5343شخصية التلميذ )دعمس، موجها نحـو نمـو التلميـذ، فإنـه يجـب أن يشـتمل عـلى كـلجوانب
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ينبغي أن يكون هنـاكتوازن في هذين  ذاته، فبينمايركز برنامج التقويم على الطالب ويغفل المنهج  فقد التوازن: 436

الجانبين، فيكون جزء من برنامج التقويم موجهـا نحـو تقـويم الطالـب والجـزءاآلخر المكمل له نحو تقويم المنهج ذاته 

 6(.41، ص5353حتواه وأنشطته ووسائل تقويمه )مشتت وكماش،بأهدافه وم

 ويقصـد بالمالئمـة، وجـوب وضرورة مالئمـة أسـلوب التقـويم مـع طبيعـة األشـخاص المـرادتقويمهم6المالئمة:  446

ال  نه جزءأأن تقـويم العمـل التربـوي ال يمكـن أن يكـون عمليـةنهائية، ذلك أن تكون عملية التقويم مسـتمرة:   .11

 إلى جنب حتـى نهايتـه6 يتجـزأ مـن العمليـة التربويـة، والتقـويم يبـدأ مـع بدايـة الموقـفالتعليمي ويسير معه جنباً 

يقوم التقويم الجيـد عـلى العمـل الفريق وذلـكللتعاون والتشارك حيث يتشارك أن تكون عملية التقويم عمال تعاونيا:  .11

عـلىالتعاون ويساهم فيـه كـل األطـراف المعنيـة كـالمعلم والمـدير،  يكـون قائمـاً  فيه عدة أشـخاص والتقـويم يجـب أن

، 5343والمشرف التربـوي، وأوليـاءاألمور، والتالميذ، وكل من له صلة بالعملية التعليمية التعلمية )مصطفى،

 .(.5ص

 أنواع التقويم:

تعلـيم والـتعلم وأثـرهما فعمليـة التقـويموثيـقة االرتباط بهاتين ومؤثرا في توجيه عمليتـي الؤدي التقـــويم أثرا فعاالً ًي

، 5341يصــنف التــقويم على أنـــواع أربعة هي: )العزاوي،والعــمليتين تؤثر فـيهما وتتــأثر بــهما في إطار العملية الـتعليمية، 

 (.03ص

ستوى الطالب تمهيدا للحكم على صالحيته في مجال من هذا التقويم إلى تحديد م يهدف التمهيدي:أوال: التقويم القبلي أو 

 المجـاالتوللحصول على معلومات أساسية لعناصر مختلفة لها أثر مهم عند تطبيق التجربة بمراحلها المختلفة6

 (25، ص5332ويهدف التقويم القبلي إلى: )الحريري،

  في بداية الوحدة الدراسـيةأم الحصة الدراسية6التعرف على الخبرات السابقة للطلبة ومن ثم البناء عليها سواء كان 

  التعرف على مدى التقدم الذي يحصل عند الطلبة من خالل البرنامج التعليمـي وذلـك بمقارنـةنتائج إجراءات التقويم

 التي حصل عليها أثناء البرنامج أو في نهايته بنتائج األجراء التقـويمي األول6

 للجوانـب التـي تحتـاجإلى تركيز أكثر من  تدريسي مع إعطاء هذا التقويم تـصوراً تحديد نقطة البدء في البرنامج ال

 غيرها6

يطلق عليه أحيانا التقويم المستمر، ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المـدرس في ثانيا: التقويم البنائي أو التكويني: 

 به في أثناء سير الحصة الدراسية6أثنـاءعملية التعلم، وهو يبدأ مع بداية التعلم ويواك



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

إن التقويم التكويني يزود المدرسين بأساليب عالجية مختلفة لمعالجـة الطلبـة والوصـول بهـم إلىمستوى اإلتقان بإعطاء 

بين  تعزيز وتوضيح للمفاهيم والمبادئ العلمية انسجاماً مع النظريات التربوية الحديثةفي التدريس التي تؤكد التفاعل االيجابي

 (41.6، ص5353المدرس والطلبة لزيادة استعداد الطلبة )مشتت وكماش،

كما يتـضمن التقويم التكويني إجـراءات منظمـة عـدة تطبـق في أثنـاء الـدرس ومـناألساليب والطرائق التي يستخدمها 

، وعند استخدام التقويم البنائي ينبغـي ،الواجبات البيتية ومتابعتها(ة الـصفية، مالحظـة أداء الطالـبالمـدرس فيـه )المناقـش

وتكمن قوتهفي كونه يعطي العـاملين بـه معلومات  ،تحليـل مكونـات وحـداتالتعلم وتحديد المواصفات الخاصة بالتقويم البنائي

نجاحهم في تحقيق وتساعد عـلى مراقبـة مـدىتقدم الطلبة و ،بالنسبة للتعليم رئيساً  التغذية الراجعة التصحيحية التي تؤدي دوراً 

ه يزود المدرس التعليمية وتحسين مسارها، كما أناألهـداف التعليميـة واسـتيعابهم للموضـوع الـدراسي لتـصحيح العمليـة

 6(.2، ص5332بمعلومـات كافيـة عـن فاعليـة طرائـق التـدريس والمـوادوالوسائل التعليمية التي تم استعمالها )الحريري،

وثيقـا  يهدف إلى اكتشاف نواحي القوة والـضعف في تحـصيل الطالـب ويـرتبط ارتباطـاً  شخيصي:ثالثا: التقويم الت

بـالتقويمالبنائي من ناحية والتقويم الختامي أذ أن التقويم البنائي يفيدنا بتتبع النمو عن طريق الحصول على تغذيةراجعة من نتائج 

ذلك يطلـع المـدرس والطالـب عـلىالــدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التقويم والقيام بعمليات تصحيحه على وفقها، وهو ب

 التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقـرر6ومـن ناحيـة أخـرىيفيدنا التقويم الختامي في تقويم المحصلة النهائية للتعلم تمهيداً 

 6(422ص ،5353إلعطاء تقـديرات نهائيـة للطلبـة لـنقلهملصفوف أعلى )مشتت وكماش،

إن الغرض األساسي للتقويم التشخيص وهو تحديد أفضل موقف تعليمي للطلبة في ضـوء حـالتهمالتعليمية وتشخيص مشكالت 

التعلم وعالجها6 وكذلك يفيدنا في مراجعة طرق التـدريس بـشكل عـام أمـا التقويم التشخيصي فمن أهم أهدافه تحديد أسباب 

 الطالـب حتـى يمكـنعالج هذه الصعوبات، ومن هنا يأتي ارتباطه بالتقويم البنائي6صعوبات الـتعلم التـي يواجههـا 

به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمـي أو فـصل دراسي  يقصد النهائي:رابعا: التقويم الختامي أو 

أو تخرج أو البحث العلمي، أو التحقق منمدى فعالية أو عـامدراسي6وتستخدم ألغراض الفصل من مرحلة دراسية إلى أخرى، 

خـر واكتشاف الخلل في باآلالمناهج والبرامج التدريسية والتدريبية6 ويمتاز بأنه يعكس تحصيل الطلبـة بمقارنـة كـل مـنهم

لطالب والمدرس، والمنهج ومن أهـم خصائـصه أن األحكـامالتقويمية فيه تتناول ا مستقبال6المنهج الدراسي والتنبؤ بأداء الطلبة 

 6(.5، ص5343أو البرنامج في ضوء مدى فعاليـة العمليـة التعليميـة بعـــداالنــتهاء منها بالفعل )مصطفى،

به تقويم البرنامج أو المنهج عبر مراحل مختلفة ويهـدف إلى معرفـة مـستوى  لتتبعي )المستمر(: يقصداخامسا: التقويم 

لطالب، يتناول عمليات النظام التعليمي المختلفة وتمتاز هذه العمليات بالتتابع بشكل متـدرجأي من الكفايـة التـييصل إليها ا

 بـــداية العمـلية ونــهاية التــي سبقها6

إن الغـرض الرئـيس مـن هـذا النـــوع هـو تـــحديد اآلثـار المـســتمرة للبرنـامجوذلك عن طـــريق مــواصلة متابعـة الطالـب 

التخـرج لمعرفـة فعاليتـه في العمـلواالتصال بالجهات التي ألحق بها الطلبـة الـذين طبـق علـيهم البرنـامج لمعرفـة مـــدى  بعـد

 6(040، ص5341العزاوي،عملهم )كفـايتهم ومقـدارالتطور الذي حصل في 
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 الثاني: األنشطة التقويمية بحثالم

 تمهيد:

مهــما في  لجميــع األنشــطة التعليميــة والكتــب المدرســية، وتؤديالكتــب دوراً  ئيــسالفعــال هــو الهــدف الر التعلــم

تحديــد أنشــطة التعليــم والتعلــم في الصفــوف الدراســية، فهــي ال توفــر فقــطالمعلومــات، ولكنهــا تســاهم أيضــا في 

 معرفيــة وعــاداتالقــراءة، وتعمــل الكتــب المدرســية التــي تعــد جيــداً تطويــر قــدرات التخيــل والذاكــرة والقــدرات ال

عــلى مســاعدة المعلمــين عــلى اســتخدام الوقــتبفاعليــة في التدريــس، وتقديــم إســهامات إيجابيــة في تعزيــز تحصيــل 

 الطلبــة6

ب المنهــاج الــدراسي، فهــيتؤثــر بشــكل كبــير في تــب المقــررة تعــد لــ  فاألنشــطة التعليميــة الموجهــة الــواردة في الك

تشــكيل خــبرة الطالــب إلى جانــب المعرفــة والفهــم الناتجــين عــن محتــوىالنشــاط نفســه، كــما تعمــل األنشــطة 

يــةالطالــب مــن خــالل جــذب انتباهــه إلى تحقيــق األهــداف التدريســية الــواردة في الكتــب المقــررة عــلى تحقيــق إيجاب

 التعليميــة إلى أقــصى حــد ممكــن، وتنميــةالرغبــة في التعلــم لديــه مــن خــالل القــراءة الواعيــة والجديــة، والكتابــة

ارات والميــول واالتجاهــات اإليجابيــة لديــه )عمرو وأبو الهادفــة، وجمــع المعلومــاتوتصنيفهــا، وتنميــة القــدرات والمهــ

 6(242، ص5340عواد،

تربوية، وتأتي أهميتها في أنهما ( أن األنشطة التقويمية عنصر هام من عناصر العملية ال2.، ص5344) أبو شريخ ويرى

ءت األنشطة التقويمية المتضمنة في الكتب ساعد في صقل شخصية الطالب وتفتيح مداركه وصيانة ذهنه وإعداده للحياة، لذا جات

المدرسية بصورة مواقف تعليمية، تسهل التعلم وتيسره على المتعلمين، وتقومه بصورة فاعلة تسهم في االرتقاء بمستوى 

حث نضجهم وقدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم التي يتم مراعاتها عند اختيار أوجه األنشطة واألسئلة المناسبة والمالئمة للمب

 6الدراسي والمرحلة الدراسية

ى ( تساعد عل441، ص5345ولتقويم النشاطات دور مهم في تشخيص واقع التالميذ المغوي فهي كما يؤكد الزهراني )

امج العالجية رتعلم المادة، وهذا يساعد على تخطيط البم فيالطالب، ومعرفة الصعوبات التي تواجههتشخيص نقاط ضعف 

 6داف التي تحققت والتي تحتاج إلى تعزيز ودعمالمعلم عمى معرفة األه ا أيضا تعينهأن بدقة، كماوتنفيذها 

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن األنشطة التقويمية من أهم المكونات في المنهج الدراسي في تنميةشخصيات الطالب في 

م في تقريب المفاهيم هيمية مختلفة، كما تستعل مواقفرية بالتطبيق من خاللتساعد على ربط النظ المختلفة، حيثالجوانب 

، ولذلك فإن بناء ملموساً  حياً  لها واقعاً وتجع م،هيوتقرب المادة إل تعلموه، وتحببوالمبادئ والحقائق إلىأذهان الطالب، وترسخ ما 

هذه األنشطة أهدافها  تحقق إتقان؛ كيد وتخطيط ودقة إلى جه مهم، ويحتاجاسية أمر روتصميم األنشطة التقويميةفي المناهج الد

 6وبلالمط هى الوجعل

 

 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 :األنشطة التقويميةمفهوم 

والعناية الفائقة بالنشاط المطلوب من حيث  دعت التوجهات الحديثة في إطار المناهج إلى االهتمام بأساليب التقويم المختلفة،

 ة للمتعلمين6وضوحه وتحديد المطلوب منه، والحرص على صياغته بمفردات تتناسب والمرحلة النمائي

ويعرف النشاط المدرسي على أنه "عبـارة عـن مجموعـة مـن الخـبرات والممارسـاتالتي يمارسها التلميذ ويكتسبها، وهي 

عملية مصاحبة للدراسة ومكملـة لهـا، ولهـا أهـدافتربوية متميزة، ومن الممكن أن تتم داخل الفصل أو خارجه )الحيت وأمين، 

 (450، ص.534

تعرف بأنها ما يشتمل عليه الكتاب المدرسي من أسئلة وتدريبات، تعبر عن أوجه النشاط اللغوي طة التقويمية فأما األنش

 (425، ص5353ري،الصق) التي يمارسها الطالب؛ بهدف اكتساب مهارات اللغة العربية لها في هذا الصف6المتنوعة، 

ة في نهايةكل درس من الدروس والتي تهدف إلى ( بأنها مجموعة االسئلة الوارد4.2، ص.534وعرفها آل عطية )

 التحقق منمدى تحقيق أهداف المحتوى والمهارات الواردة في المقرر6

وتعرف بأنها الطلبات المتمثلة في عبارات استفهامية وأوامر تظهر في نهاية كل درس من الدروس أو وحدة من الوحدات 

 (2.0، ص5342أو كتابة )الهمزاني، لمتعلم لفظاً المتضمنة في الكتاب المدرسي وتتطلب استجابة من ا

ترتبط بهدف تعليمي  بإجابة( أن النشاط التقويمي هو كل عبارة تنطوي على مطالبة المدرس 22، ص5332ويرى طعيمة )

 مقرر عليهم6

 تقتصر ويتضح للباحث مما سبق أن األنشطة التقويمية هي التي تلي كل وحدة أو درس تعليمي من الكتاب المدرسي، وال

على األسئلة المفتوحة أو المغلقة، بل تتضمن كل النشاطات التعليمية من مشروعات وسلوكيات، والتي تهدف على التعرف على 

المعلومات أو الخبرات السابقة التي مر بها الطالب وعلى مدى فهم الطالب للمادة العلمية، وترسيخ ما تم تعلمه من المادة 

 الدراسية6

 التقويمية:أهداف األنشطة 

تخدم األنشطة التقويمية كثيراً من األهداف التعليمية المتعلقة بالمعلم والطالب والمادة التعليمية وطرق التدريس، وقد تناولت 

 (5342)الشامسي، كثير من الدراسات أهداف األنشطة التقويمية، وذلك في اآلتي:

 معرفة الحقائق والمعلومات التي يدركها الطالب،  اختبار معلومات الطالب السابقة، والوقوف عليها، وبالتالي

 وترسيخها6

  توجيه انتباه الطالب إلى العناصر المهمة والنقاط األساسية في الدرس ليهتموا بها، ومن ثم بناء األهداف المنشودة من

 الدرس التعليمي بناءاً على تلك العناصر والنقاط األساسية6
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  ،وتحفيزهم على التعلم، وإثارة التفكير لديهم، ألن كل سؤال يحمل مشكلة يعد تنشيط عقول الطالب، وجذب انتباههم

 سؤاالً مثيراً لتفكير الطالب6

  تشخيص صعوبات التعلم لدى الطالب، فكثيرا ما تغطي األنشطة التقويمية صعوبات التعلم النمائية كالتذكر واالنتباه

 (53416الحساب )العزاوي،وصعوبات التعلم األكاديمية كصعوبة القراءة والكتابة و

 فهمها واسترجاعها6 لتثبيت المعلومة في ذهن الطالب، وتعميق األفكار والنقاط األساسية الواردة في أي موضوع ليسه 

( يتضح 5332، والنعيمي،5344، وإسماعيل،5342، وعطية،5341العزاوي،)ومن خالل ما ذكره كثير من الباحثين 

تثير دوافع المتعلمين للتعلم، وتقّوم التحصيل الدراسي للمتعلمين في الفصل، كما ترتبط أنها تحدد وتوضح أهداف المقرر، و

ارتباطاً وثيقاً بجميع مكونات المنهج من أهداف ومحتوى وطرق تدريس وتقويم، وتسهم في نجاحها، كما تسهم في بناء شخصية 

ه، وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتكشف قدراتهم المتعلم من كافة الجوانب؛ ليصبح مواطناً صالحاً نافعاً ألمته ووطن

ومواهبهم، كما أنها تضفي عنصر اإلثارة والتشويق على الموقف التعليمي، وتدرب المتعلمين على مهارات التفكير، وحل 

تصراً على التوجيه المشكالت، ونقد وتذوق للنصوص، كما أنها تجعل المتعلم محوراً للعملية التعليمي، وتجعل دور المعلم مق

 والتيسير، وتنمي القدرة على معالجة المحتوى، وتشجع المتعلم لالعتماد على نفسه والتعلم الذاتي6

 أهمية األنشطة التقويمية في اللغة العربية:

ة فحسب، وإنما تأتى أهمية األنشطة اللغوية المتعلقة بالغة العربية أنها تمثل أوسع أنواع النشاط، إذ التقتصر علىاللغة العربي

تتغلغل في سائر ضروب نشاطات المواد الدراسية األخرى التي تـستخدم اللغـةالعربية كأداة لنقل األفكار والحقائق والمعلومات 

 (.52، ص5341)العزاوي،والخبرات التي تشتمل عليها، ويتضح ذلك فيما يلي:

  نحو التعلم، وتعمل على تحقيـقأهداف اللغة6 همالطالب، واتجاهتؤدى ممارسة األنشطة اللغوية إلى زيادة دافعية 

  تعد ممارسة األنشطة الكالمية بمختلف أشكالها وأوضاعها الممكنة طريقـة فعالـة في بعـث الحيـاة فيالعناصر اللغوية

 المكتسبة6

 كـنالفرد األفراد من تسهم ممارسة األنشطة الكتابية في إحياء وتنمية األلفاظ والتراكيـب والـصيغ االنتقائيـة، ألنهـا تم

 6(5342)الخوالدة، إطالق العنان ألفكارهم وخيالهم

 اتجاهاتهم نحو ءة وقـدرتهم عـلى التحـصيل وتنمـيتزيد ممارسة األنشطة القرائية مـن قـدرة المتعلمـين عـلى القـرا

 السمعي وفى اللغة6 القراءة كما تزيد من تحسين االتجـاه القـرائي لـدى المتعلمـين ذوي المـشكالت في الفهم

  تزيد ممارسة واستخدام المحصول اللغوي المختزن في الذاكرة من حيويته وحضوره الـدائم في الـذهنومن فاعليته

 إغنائه6 فيالتعبير كما تعمل على تنميته واإلسراع في
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 فيهـاالحياة وتكسبها  ميهـا مـن النـسيان وتجـددتمنع ممارسة واستعمال األلفاظ اللغوية المكتسبة مـن ركودهـا وتح

 حيوية واستمرارا6

  ثقافة الفكرية الاستمرار فاعلية كل مصدر من مصادرتكوين وتطوير و فيتعد الممارسة الحقيقية للغة القاعدة األولى

 والثقافة اللغوية6

  والمنطقية قيقة الداللغوي باختيار الكلـمات والعبـاراتاالتـصال  فيتؤدى ممارسة األنشطة اللغويـة إلى ظهـور تحـسن

 وإنتاج أفكار جديدة6

  العربية في المراحل  كوين اتجاهات إيجابية نحو اللغةوت اللغويتؤدى ممارسة األنشطة اللغوية إلى زيادة التحصيل

 6األساسية

 صحيحة في فـروع اللغـة تعمل ممارسة األنشطة اللغوية على تثبيت الكثـير مـن العـادات اللغويـة الـ

 (53446في مواقف الحياة الطبيعية )إسماعيل،ناجحاً  خدامها استخداماً واستالمتنوعـة

  النشط إلى ثقافة اآللي المتـذكر غـيرتنقل ممارسة األنشطة اللغوية الطالب من ثقافة الذاكرة وخلق الطالـب المـبرمج

 6أكثر شموالً و المدرسي إلى آفاق فكريـة وثقافيـة أعمـقاإلبداع حيث التحرر من قيود الكتاب 

 أنواع األنشطة التقويمية في اللغة العربية:

لم تعد أساليب التقويم مقتصرة على األسئلة أو اختبارات التحصيل المقننة أو التي يعدها المعلـمأو جهات أخرى، بل أصبح 

( 5343سبيتان )هنالك أسـاليب هامـة أخـرى قـد يلجـأ اليهـا ويسـتعين فيهـا لتقـدير مسـتوىالطالب، نذكر منها ما يلي: 

 ( .534واألخشمي )

: من أكثر أساليب وأدوات تقويم الطالب شيوعاً وتداوالً من قبل المعلمين ويتمتع به هذا أسلوب االختبارات بأنواعها 46

األسلوب من خصائص تكمن في قدرته على الجمع بين قياس الجوانب المعرفية )النظرية( والتطبيقية، وفي سهولة 

 الضبط المناسب لجوانب الصدق والثبات والموضوعية6التطبيق، وإمكانية 

ونظرا ألن هذا النوع من االختبارات نشاط تقويمي معروف على صعيد التحصيلفي اللغة العربية فسوف نسوق أمثلة من 

 (424، ص5332هذا النوع من االختبارات المتبعة في مجالتدريس اللغة العربية منها:)النعيمي،

 :ن اإلجابة عن السؤال تقتضي كتابة موضوع أوعرضا تحريريا لإلجابة فمثال هذا االسم ألسمي ب اختبار المقال

االختبار المقالي في األدب يتيح عادة موازنة بين شيئينكأن تدور حول نصين يوازن الطالب بينهما من حيث الدقة في 

 نيربط االختباريغة السؤال فيه بدقة وأيجب أن تحدد ص كي يكون اختبار المقال جيداً التصوير والطرافة فيالتعبير6 ول

عنه6 ن تعد إجابة نموذجية المصطلحات الغامضة، وأ ن يبتعد عن استخدامبأهداف المنهج ومستويات النمو وأ

 (5344إسماعيل،)
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 :ما تكون  يقدم هذا النوع من االختبارات للطالب مشكلةتعرض حولها عدة بدائل وغالبـاً  اختبار االختيار من متعدد

 عة بدائل أحد هذه البدائل يمثالإلجابة الصحيحة6أرب

 :يتضمن هذا النوع من االختبارات عبارة لحقائق تاريخيةأو فكرية أو رقمية، ويطلب من  اختبار الصواب والخطأ

 6خطأ أمالطالب تحديد أكانت العبارة صوابا 

 :الختبارات سهل الوضع والصياغة، ويمكنه وهو يشبه اختبار قياس التذكر واالستدعاء وهذا النوع منا اختبار التكملة

 6تغطية مساحة كبيرة من المنهج، وأنهيقيس قدرات الطلبة على االستنباط واالستنتاج وربط المفاهيم

 :وفيه يطلب من الطالب قراءة عمودين من العبارات، ثم يطلبمن المزاوجة بينها لقياس قدرته على  اختبار المزاوجة

العقلية6 واالستنتاج ولكنيعاب على هذا النوع من االختبارات أنه ال يقيس كل المستويات إدراك المعاني والعالقات 

 (532، ص5343صومان،)

: يعد أحد األساليب شائعة االستخدام في مجال التقويم اللغوي، إذ أن أسلوب: حفظ النصوص والقواعد واستظهارها 56

تعلم مخزوناً لغوياً عالياً، وطالقة لفظية، وقدرة على حفظ النصوص البليغة والقواعد األساسية الضابطة يكسب الم

ممارسة األساليب اللغوية بصورة دقيقة، لكّن التركيز على مهارة الحفظ لذاتها هو الذي يفقد المتعلم قدرته على 

 توظيف محفوظاته في المواقف اللغوية المختلفة6

على طالبه في بداية الدرس أو أثناءه أو بعده، وتركز  ويكون في صورة أسئلة يلقيها المعلم أسلوب المناقشة الصفية: 06

على جزئيات محددة، ي قصد بها تعّرف مدى اكتساب الطالب المعارف والمهارات اللغوية المستهدفة، وقد تكون في 

صورة حوار منظم حول موضوع من الموضوعات اللغوية، ويعد هذا األسلوب أسلوباً مهماً من أساليب التقويم البنائي 

 (.52، .533إذا أ حسن التخطيط له )عطية،

يعدأحد األساليب شائعة االستخدام في التقويم ويكون الهدف منها غالباً كشف مستوى الكفاءة  الواجب المنزلي: 26

التحصيلية لما اكتسبه المتعلم من معارف ومهارات مختلفة، سواء أكان ذلك في الدرس السابق فقط أم في مجموع ما 

 سابقة6 تعلمه من خبرات

الذي يعتمد على تعريض المتعلم لمجموعة من العبارات أو النصوص المقروءة أو  أسلوب تحليل الخطأ اللغوي، 26

المسموعة التي تتضمن بعض األخطاء اللغوية؛ ليقوم باكتشافها، وتحليلها، وتصويبها، في ضوء عدد من المعايير 

لمفيدة في التعليم اللغوي، إذ يتيح للمتعلم فرصة ممارسة عدد من اللغوية6 ويعد هذا األسلوب أحد األساليب التقويمية ا

 المهارات المختلفة كمهارات الحساسية للمشكالت اللغوية، والتقويم، والتفسير، والتحليل، والشرح، وغيرها6

المتعلّم في  يعد من األساليب التقويمية الحديثة التي تعطي مؤشرات كيفية مهمة ووافية عن مدى تقّدم حقيبة اإلنجاز: 6.

 مكتسباته المعرفية والمهارية، وقد استخدم هذا األسلوب بدرجة كبيرة في مجال المهارات اللغوية، 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

إذ يمكن أن تضم حقيبة اإلنجاز اللغوي مجموعة منتقاة من أعمال المتعلم وإبداعاته التي أنجزها بنجاح، مثل األعمال 

باإلضافة إلى التسجيالت الصوتية والمرئية لنشاطاته القرائية والتحدثية، الكتابية المختلفة بنوعيها الوظيفي واإلبداعي، 

 (5341والتي تعكس مستوى تحصيله وتقدمه على مدى العام أو الفصل الدراسي6 )العزاوي،

: وي قصد به ذلك األسلوب الذي يقوم فيه المتعلم بشرح موضوع من موضوعات أسلوب تحضير الدروس وتقديمها 16

 الئه في الفصل بعد التحضير الذهني له6المقرر أمام زم

يعد أحد أساليب تقويم األداء اللغوي المهمة، ويرتكز على فكرة قيام الطالب بإعداد  أسلوب إعداد األبحاث والتقارير: 26

عمل تحريري في أحد الموضوعات أو المشكالت أو القضايا النظرية أو الميدانية باالستعانة بالمراجع المتخصصة، 

 (5344)إسماعيل، 6ن مصادر المعرفة األخرىونحوها م

إذ يعد أحد المهارات اللغوية التي تتطلب إتقان مجموعة من المهارات المتعددة المتعلقة باستقبال  أسلوب التلخيص: 6.

اللغة )قراءة أو استماعاً( وإنتاجها )كتابة أو تحدثاً(6 ومن هنا جاءت أهميته بوصفه أسلوباً من أساليب تقويم األداء 

 اللغوي التي تكشف مدى تمكن المتعلم من المهارات اللغوية المختلفة6

 

 الثالث: مهارات الفهم القرائي بحثالم

 تمهيد:

القراءة هي المنطلق األساسي للمعارف والعلوم، وهي مفتاح الطالب ألغلب المواد الدراسية، وإن عدم اإللمام الكافي 

في اإلخفاق في كثير من المواد الدراسية، فالعالقة بين القراءة الجيدة والنجاح في  سبباً  بمهاراتها، واإلمساك بزمامها، قد يكون

المدرسة عالقة وثيقة، فالطفل الذي يقرأ ببطء أو ال يجيد القراءة ويخطئ في فهم ما يقرأ، فإنه يحول ذلك دون اللحاق بزمالئه 

 لقراءة الجيدة6في الدراسة، وال يتقدم في النواحي الدراسية التي تتطلب ا

إذا كانت القراءة مهارة من مهارات االتصال اللغـوي فإنهـا وسـيلة لفهـم المكتـوبوليست غاية بحد ذاتها، وعلى هذا ينبغي 

 أن يشدد المعلمون في تعلـيم القـراءة فيسـعونإلى تنمية مهارات الفهم القرائي بأنواعها المعرفية وفوق المعرفية6

طبيعته المركبة والمعقدة، من عملية القراءة ككل، ولذلك يعرف بأنه "العملية التي تستعمل فيها  يستمدالفهم القرائي ف

الخبرات السابقة، ومالمح المقروء؛ لتكوين المعاني المفيدة لكل قارئ فرد، في سياق معين، وهذه العملية يمكن أن تشمل انتقاء 

ى(، واستنتاج العالقات بين أشباه الجمل والجمل )العمليات التكاملية(، أفكار معينة وفهمها، في جملة واحدة )العمليات الصغر

وتنظيم األفكار في صورة ملخصة )العمليات الكلية(، واستنتاج معلومات غير مقصودة من الكاتب )العلميات المتممة(، وتعمل 

تها من لدن القارئ وأغراضه )سياق العمليات السابقة معا، في تبادل وتأثير وتأثر، ويمكن ضبطها والتحكم فيها، ومالءم

 (00 -05م، 5332الحال(" )عصر، 
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كما يعد الفهم القرائي البنية األساسية التي ينطلق التلميذ من خاللها إلى تعلم واستيعاب المواد الدراسية ولكن بدرجات 

األهداف التي يسعى إلى تحقيقها  متفاوتة وفق درجة تشبعها بالعامل اللغوي، لذا يظل تنمية مهارات الفهم القرائي هدفا من

 (544، ص5342التربويين وعلماء النفس في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة المرحلة االبتدائية )عبد النبي،

ونظراً ألهمية الفهم القرائي فقد اهتمت به وزارات التعليم في العالم العربي ونصت وثيقة التعليم بالمملكة العربية السعودية 

 على تنمية مهارات الفهم القرائي بكافة مستوياته بدءاً بالمستوى الحرفي وانتهاًء بالمستوى اإلبداعي6ه( 4251)

وإذا كان الفهم القرائي مهما للتالميذ بصفة عامة، فإنه أكثر أهمية للتالميذ في المرحلة االبتدائية، وخاصة الذين يعانون من 

توبة، والذين يظهرون هذا الضعف في الفهم السطحي غير المتعمق للتراكيب ضعف في فهم واستخدام اللغة المنطوقة أو المك

اللغوية، والضعف في فهم معاني الكلمات من السياق، وتدنى القدرة على تكوين جمل ذات معنى مفهوم، األمر الذي يشكل 

وأهميتها ومهاراتها ومفهوم بالفهم  صعوبة في الفهم القرائي6 ومن هذا المنطلق يسعى الباحث في هذا المحور التعريف بالقراءة

 القرائي ومستوياته وأهميته واستراتيجيات تنميته وذلك في اآلتي:

 القراءة: مفهوم

تعد القراءة ركنا أساسيا من أركان االتصال اللغوي6 فعندما يكون المرسل كاتبا ال بد أن يكون المستقبل قارئا6 فهي 

إذ بدون القراءة ليست ثمة قيمة للكتابة6 والقراءة فن لغوييتصل بالجانب الشفهي للغة الوسيلة التي بها تتحقق غايات الكتابة6 

عندما تمارس جهرا بوساطة العين، واللسان، وترتبط بالجانب الكتابي للغةعندما تترجم الرموز المكتوبة سواء تم ذلك بالعين 

وتعد القراءة وسيلة من وسائل تحصيل الخبرات، وأداة  واللسان، أم بالعين فقط6 فعند القراءة تمارس اللغة شفهيا وكتابة6

 (522، ص .533الكتساب المعرفة، وتوسيع دائرة الخبرة )عطية،

وتوصف القراءة بأنها استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبـة، أو القـدرة عـلىفك رموز المعاني من األشكال 

مـن المهـارات الثانويـةمثل اإلحاطة بنظام الحروف الهجائي وعالقة بعض  المكتوبة، وتتضمن القراءة سلسـلة متكاملـة

تتضمن أيضا المهارة الذهنية والحركة اآللية الخفيفة للعين  آخـر، كماالحروف مع بعضها لتشكل صوتا لغويا 

 (.1، ص5344)إسماعيل،

الرموز المكونة للجملة والفقرة ( بأنها تعرف على الرموز المطبوعة، وفهم لهذه .45، ص.533ويعرفها مدكور )

 والفكرة والموضوع6

وهي عملية عقلية انفعالية دافعية، تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاهما القارئ عن طريق حواسه، وفهم المعاني، 

 (205 ، ص5343والربط بين الخبرة السابقة وهذه المعاني واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت )الشخص،

والقراءة عملية يراد بها الربط بين الرموز المكتوبة، وأصواتها وفهم معانيها وما بينالسطور وما خلفها أي ربط الكالم 

المكتوب بلفظه وفهم معناه بوصف اللغة ألفاظا تحملمعاني، فالكالم المقروء يتكون من رمز ولفظ ومعنى يعبر عنه اللفظ 

 (53، ص5342)عطية،
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لقراءة الوظائف التي تؤديها القراءة على المستوىالفردي أو االجتماعي، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي: وتتضح أهمية ا

 (24-.1، ص 5343)صومان،

تعد القراءة إحدى وسائل االتصال األساسية النتقال األفكار بين الناس6 وبهاتنفتح أمام الفرد آفاق  الوظيفة المعرفية: 46

ا تساعد القراءة الفرد على التقدم في التحصيل الدراسي، ذلك ألن ثمة عالقة إيجابيةبين من المعرفة ال حدود لها6 كم

 التقدم في القراءة والتقدم في بقية مواد المعرفة6

وتتمثل في أنها تشيع القراءة في الفرد حاجات نفسية كثيرة، فبها يشبع حاجته لالتصال  الوظيفة النفسية: 56

على تنمية ميول الفرد واهتماماته واالستفادة -أيضا-ومشاعرهم، كما تساعد القراءة باآلخرينومشاركتهم في أفكارهم 

 من أوقاتالفراغ واالستمتاع بها، ذلك ألنها تمثل إحدى الهوايات الممتعة للفرد6

منها وتتجلى هذه الوظيفة في إن القراءة تؤدي دورا أساسيا في إعداد الفرد للحياة االجتماعية،  الوظيفة االجتماعية: 06

يكتسب األفرادفكرهم واتجاهاتهم وقيمهم، كما تساعد الفرد على تفهم سلوك غيره ومشاعره وعلى تفهمالنظام 

االجتماعي لمن حوله، وللقراءة دورا في تقارب الفكر في داخل الجماعة، ذلك ألن انتشار ثقافة المجتمعبين األفراد 

 لى وحدة الجماعة وتضامنها6كلهم من شأنه أن يوجد أساسا ثقافيا مشتركا يساعد ع

ولما تقدم فإن القراءة تعد أساسا لبناء الشخصية اإلنسانية، ووسيلة الفرد في تكوينميوله، واتجاهاته، وبلورة قيمه، وتعميق 

 ثقافته، فضال عن كونها وسيلة الفهم والتعلموالتعليم6

 مهارات القراءة:

 (53، ص5353في المرحلة األساسية إلى تنميتها وهي:)الديسي،للقراءة ثالثة مهارات رئيسية يهدف تعليم القراءة 

وتعني تعرف الكلمات )بصريا، صـوتيا، ودالليـا( وذلـك مـن خـاللتعرف شكل الكلمة، صوت الكلمة، معنى مهارة التعرف:  -

 ـز أصـوات الحـروف،الكلمة6 وذلك من خالل تدريب الطالبعلى تعرف أشكال الحـروف العربيـة والتمييـز بينهـا، ثـم تميي

 .وأخيرا ربط شكل الكلمة وصتها بالمعنى المالئم

وتعني نطق صوت الحرف نطقا صحيحا، منفردا وفي كلـمات، وذلـكيتطلـب تـدريب الطـالب عـلى نطـق مهارة النطق:  -

صـوات الكلـمات أصوات الحـروف بالحركات، نطـق أصـواتالحروف المتشابهة في الصـوت والتجـاورة بـالمخرج، نطـق أ

 نطقـاصحيحا، التعبير بالصوت عن المعنى6

وتعني تمكين الطالب من معرفـة معنـى الكلمـة والجملـة، ثـم ربـطالمعاني، بهدف استخدامها في أنشطة الحياة6 . مهارة الفهم: 1

تحديـد  حديـد األفكـار في جمـل،يتم ذلـك مـن خـالل تـدريب الطلبـةعلى تحديد الفكرة العامة مـن الـنص، ومـن كـل فقـرة، ت

الكلـمات المفتاحيـة في الـنص، تحديـد األفكــار مــا بــين الســطور، ومــا وراءالسطور، نقد المقروء، واستخدام األفكار في 

 مواقف الحياة6
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اليسار بشكل  ( إلى أهم مهارات القراءة ومجاالتها تتمثل في اآلتي: قراءة نص من اليمين إلى5341ويشير العزاوي )

سهل ومريح، ربط الرموز الصوتية بالمكتوبة بسهولة ويسر، معرفة كلمات جديدة لمعنى واحد )مرادفات(، معرفة معان جديدة 

لكلمة واحدة )المشترك اللغوي(، تحليل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة العالقة بين بعضها بعضا، متابعة ما يشتمل علية 

اظ بها حية في ذهنه فترة القراءة، استنتاج المعنى العام من النص المقروء، التمييز بين األفكار النص من أفكار، واالحتف

الرئيسية واألفكار الثانوية في النص المقروء، إدراك ما حدث من تغيير في المعنى في ضوء ما حدث من تغيير في التراكيب، 

ي المفردات الجديدة من السياق، الوصول إلى المعاني المتضمنة أو اختيار التفصيالت التي تؤيد أو تنقص رأيا ما، تعرف معان

جلها، العناية بالمعنى في أثناء القراءة ،حسب األغراض التي يقرأ من أالتي بين السطور، تكييف معدل السرعة في القراءة 

كة الرجعية من آخر السطر إلى أول السريعة وعدم التضحية به، التمييز بين اآلراء والحقائق في النص المقروء، الدقة في الحر

وجه التشابه واالفتراق بين الحقائق المعروضة، تصنيف الحقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها، الكشف عن أالسطر الذي يليه، 

 تمثيل المعنى والسرعة المناسبة عند القراءة الجهرية6

 الفهم القرائي:

سـاس عمليـات القـراءةجميعها، فالتلميذ يسرع في كـن القـول إن الفهـم أرات القـراءة، بـل يمهم مهـافهم من أتعد مهارة ال

األهداف التي هم يجهل معنى ما يقرأ، ولعل من أ إذاكـان، ويتعـثر ويتوقـف كان يفهم معنى مـا يقـرأ إذاالقراءة وينطلق فيها، 

فهـما صـحيحا حتـى هو أن يفهم المتعلم ما يقـرأ  اللغة كلها بشكل عام، لى تحقيقها في تعليم القراءة يشكل خاص وتعليمنرمي إ

 6نـستطيع اسـتخدام اللغـة كـأداةلتثقيفه وقضاء حاجاته الحياتية

إن الغايات المقصودة من درس القراءة في حقيقتها ال تقتصر على مجرد تعرف الطالب على الكلمات والجمل، أو النطق 

معاني الكلمات، وفهم معاني الجمل، والربط بين تسلسل األحداث، مع القدرة  تتضمن أيضا القدرة على الفهم؛ فهم بها، لكنها

علىاالستيعاب والنقد6 وقد تبين أنه في القراءة ال يقتصر الطالب على إدراك الكلمات، ومعرفة الحقائق المعروضة، ولكنه يدرك 

روضة فيها، كما أنه يقف من المقروء موقف الناقد، على العالقات القائمة فيما بينها، وينمي فهمه لألفكار المع أهميتها، ويقف

 (26، ص5343فيحكم على مدىصحته وقيمته والغرض منه )عبد العاطي،

أما عن تعريف مصطلح الفهم القرائي لغوياً، فقد عرف بأنه "معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وتفهم 

 هـ: مادة فهم(42506يع الفهم6 )ابن منظور، الكالم: فهمه شيئاً بعد شيء، ورجل فهيم: سر

وهذا التعريف اللغوي يشتمل على بعدين مهمين، ال تخلو غالبية تعريفات الفهم القرائي من اإللماح لهما، وهما: الطبيعة 

 (20.6، ص5342العقلية لعملية الفهم القرائي، والجانب البنائي لفهم باالعتماد على خبرات القارئ السابقة )حسانين،

نها نشاط حركي يربط بين المعلومات المرئيـة المكتوبـة والمعلومـات بأتعرف مهارات الفهم القرائي ا اصطالحاً فأم

 القراءة، ورأىالمخزونـة فيالعقل، وأحدث مواءمة ومماثلة بين هذه المعلومات وتلك ويشمل هذا النشاط معرفة الغرض من 

 (442، ص5341ل ذلك بمعرفة الفكرة العامة للموضوع المقروء )العزاوي،القارئ في النص المقروء، واالنتهاء من ك
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المعـاني من  السابقـة؛ الستنتـاجيعرف الفهم القرائي بأنه عمليـة مركبـة ومعقـدة يقـوم بهـا القـارئ مستخدما خبـراته كما 

تويـات تبدأ بالفهـم الحرفـيللنص )الفهـم النـص المقـروء، هذه العملية تتضمن على عمليـات عقليـة عليـا، ويندرج تحتها مس

 (446، ص5343عبد العاطي،)اإلبداعـي المبـاشر(، والفهـم االستنتاجي، والفهـم الناقـد، والفهـم التذوقـي، وختاما الفهـم 

قـده، وهي عمليـة عقليـة معقـدة، تعنـياستخالص المعنى من المادة المقروءة لخدمة فهم الـنص المقـروء، وتفسـيره ون

والقـدرة عـلىالقراءة في وحدات فكرية، وفهم الكلمات من السياق، واختيار المعنى المالئم لها، وتطبيق األفكاروتفسيرها في 

 (5.، ص5344ضوء الخبرة السابقة )إسماعيل،

عملية ثالثة ( الفهم بأنه عملية بنائية وتفاعلية يقوم بها القارئ، وتتضمن هذه الThompson, 2000: 3-4ينما اعتبر )

عناصر هي: القارئ، والنص القرائي، والسياق، أو هو مجموعة من العمليات الداخلية الشخصية، التي تختلف من شخص 

 آلخر، بل إنها تختلف عند الفرد من فترة ألخرى، ومن مرحلة لمرحلة6

خالل محتوى قرائي؛ بغية  ( بأنه عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من51، ص 5343عرفه عبد الباري )

 استخالص المعنى العام، ويستدل على هذه العملية من خالل عدد من المؤشرات السلوكية6

( الفهم القرائي بأنه العملية التي يستطيع القارئ من خاللها استخالص المعنى Snow, Catherine, 2002: 11كما بين )

من الفهم القرائي ثالثة عناصر أو مكونات هي القارئ، والنص القرائي، وبنائه من خالل تفاعله مع الصفحة المكتوبة، ويتض

 والسياق6

ويعرف الفهم القرائي كذلك باعتباره عملية تفكير تعددت أبعادها، يتفاعل منها القارئ، والنص، والسياق، وهو عملية 

دة تتطلب التنسيق لعدد من مصادر استراتيجية تمكن القارئ من استخالص المعنى من النص المكتوب، كما أنه عملية معق

 (5056، ص 5330المعلومات ذات العالقات المتبادلة6 )شحاتة والنجار، 

( بأنها عملية عقلية معرفية يصل بها القارئ إلى معرفة المعاني التي يتضمنها 5.4، ص5342ويرى حجاج وآخرون )

الربط بين الكلمات والجمل والفقرات ربطا يقوم على عمليات النص المقروء اعتمادا على خبراته السابقة وذلك من خالل قيامه ب

التفسير والموازنة والتحليل والنقد ويتدرج في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للنص وتنتهي بالفهم اإلبداعي له حتى يتمكن من بناء 

 المعنى من النص من خالل تفاعله معه6

ة المعاني التي يتضمنها النص المقروء نثرا كان أم شعرا اعتمادا على وهو عملية عقلية معرفية يصل بها القـارئإلى معرف

 خبراته السابقة، وذلـك مـنخالل قيامه بالربط بـين الكلـمات والجمـل والفقـرات ربطـا يقـوم عـلى عمليـات التفـسير، والموازنـة،

بـالفهم اإلبـداعي لـه حتـىيتمكن من بناء المعنى من والتحليل، والنقد، ويتدرج في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للـنص وتنتهـي 

 (22، ص5345)شحاته والسمان، 6النص من خالل تفاعله معه

واستنتاجاً مما سبق من تعريفات يمكن القول إن القارئ الجيد هو الذي يفهم ما يقـرؤه، ويلـتقط المعـاني، وهـو قـادر عـلى 

ساسيات من األفكار، ويقـرأ بعنايـة وفي تمهـل، والقـارئ الجيـدقارئ منتج، أن يسـتوعبالموضوع، ويستنبط التفصيالت واأل

 قادر على إعادة بناء النص، فهو يربط بين خبرته السابقة ومعارفـه ومـا يقـرؤه لينـتجأفكارا جديدة6
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 خصائص الفهم القرائي:

 (53، ص.534ص منها: )معتق،في ضوء التعريفات السابقة يمكن القول بأن الفهم القرائي يتميز بعدة خصائ

  أنه عملية عقلية تتم داخل عقل اإلنسان، وبالتالي ال يمكن رؤيتها أو مالحظتها بشكل مباشر، وإنما نستدل عليها من

للفرد، وأن الفهم عملية تفكير، هذه العملية تقوم على )التعرف على  Reading Performanceخالل األداء القرائي 

 ها، ومعرفة معانيها من خالل السياق، واستنتاج األفكار العامة، والرئيسة، والفرعية(الكلمات، وفهم مدلوالت

  أنه عملية بنائية على اعتبار أن القارئ يستحضر ما لديه والبناء على ما لديه من رصيد معرفي في ضوء استفادته

 بالمقروء6

 راتيجياته القرائية وفقاً لطبيعة النص القرائي، أنه عملية استراتيجية، بمعنى أن القارئ الكفء هو الذي ينوع من است

 والموقف القرائي ذاته6

 أسس الفهم القرائي:

( إلى أن هناك عددا من المبـادئ تسـهم إسـهاما كبـيرا في تنشـيطالفهم 12، ص5342( في )عطية،2..4أشار الزيات )

 القرائي وينبغي مراعاتها من المعنيين في تعليم القراءة وهي:

 وهذا يعني أن الفهم القرائي يقـتضي اسـتخدام اللغـة فيالعمليات الذهنية التي يجريها  لقرائي عملية معرفية:الفهم ا

القارئ من أجل الوصول إلى المعاني بمعنـى أن القـارئال يمكنه أن يفكر أو يدرك المعاني مـا لم يسـتطع معرفـة 

 المقروء6الكلـمات والتراكيـب اللغويـةالتي يشتمل عليها النص 

 :وهذا يعني أن القـراءة بحـد ذاتهـا تعـد نوعـا مـن أنـواعالمشكالت التي يواجهها القارئ  الفهم القرائي عملية تفكير

وإذا ما كانت القراءة كذلك فإنها تقتضي إعمال الفكـرفي المقروء واستنتاج ما يتضمنه المقروء وما خلف سطوره 

 فاً 6ً وبذلك تكون القراءة نشـاطاذهنيا هاد

 وهـذا يعنـي أن يكـونالقارئ إيجابيا في تفاعله مع الفهم القرائي يقتضي التفاعـل النشـط بـين القـارئ والمقـروء ،

 6النص مستخدما بنيته المعرفية في التعامل مع المعلومـاتالتي يتضمنها النص من أجل فهمه والتمكن منه

 :هنية تعني قدرة القـارئ عـلى تعـرفالكلمات والتراكيب المقروءة بشكل الطالقة الذ الفهم القرائي يستلزم طالقه ذهنية

 سريع وقراءتها قراءة متواصـلة غـير متقطعـة مـعالقدرة على اكتشاف المعاني الكامنة في فقرات النص المقروء6

 المكونات التفاعلية للفهم القرائي:

 (.42، ص.534وهي كاآلتي: )الحربي، هناك ثالثة عناصر متداخلة، تتفاعل مع بعضها للفهم القرائي
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تؤثر خصائص القارئ العقلية والمعرفية والدافعية على اختياره للمواد موضوع القراءة، وعلى قدرته على  القارئ: 46

 القراءة من حيث الكم والكيف6

لنحو، هناك بعض المعايير التي يجب أن تطبق على النصوص، وهذه المعايير خاصة في اختيار الكلمات وا النص: 56

ولبلوغ الفهم يبني القارئ عددا من باإلضافة إلى أهمية الموضوع، وصعوبة النص، وأسلوب الكاتب، ومعرفة المتعلم6

 (05، ص5343التمثيالت المعينة، والتي تتمثل فيما يلي: )عبد الباري،

 :تفيد القارئ  والتي تتمثل في الصياغة اللغوية للموضوع مستخدما مفردات وتراكيب الشفرة الظاهرة للنص

 على فهم الرسالة اللغوية6

 :ويقصد بأساس النص مجموعة األفكار المكونة للموضوع، والتي تعبر عن المعنى  أساس النص أو قاعدته

 العام لموضوع القراءة6

 :ويقصد بها الطرائف التي تعالج من خاللها األفكار الواردة في الموضوع، لتعين على  النماذج العقلية

 ة العامة، أو الغاية من الموضوع للمستقبل أو القارئ6توصيل الفكر

ثناء قراءة النصوص، كما يؤدي السياق دوًرا كبيًرا تنباط معاني المفردات الصعبة في أيسهم السياق في اس السياق: 06

 في تنمية الثروة اللغوية6

موعة عناصر تتفاعل مع ( في تعريفه لمكونات الفهم القرائي وعناصره بأنه )مج5.4، ص5342وهنا يرى وهيب )

بعضها البعض متمثلة في القارئ والنص، والسياق، على أن يقوم فيها القارئ بتوظيف قدراته العقلية واللغوية بشكل صحيح 

باإلضافة إلى إلمامه باستراتيجيات الفهم القرائي التي تعينه على استقبال وفهم الفكرة العامة أو الغاية من الموضوع، حتى ولو 

 بيئته الثقافية واالجتماعية6تجاوز 

 مستويات الفهم القرائي:

ق سم الفهم القرائي إلى مستويات دنيا ومـستويات عليـا بحـسب المهـارات والقـدرات التـييتطلبها كل مستوى من تلك 

رئ أثناء القراءة ال يقوم المستويات، وليس الهدف من هذا التقـسيم وضـع الحـدود الفاصـلة بـينالعمليات المكونة للقراءة؛ ألن القا

بالبحث عن المستويات الدنيا ثم المستوياتالعليا، وإنما يقوم بعملية مزج بين العمليات والمستويات؛ لذلك كـان الهـدف مـن هـذا 

على  التقـسيم، هـوتسهيل مهمة المعلم في إعداد أهداف للقراءة، وفي استخدام طـرق تـدريس تـساعد عـلى تنميـة قـدرةالتالميذ

فهم المادة المقروءة، وتحديد نوع الخبرات التي ينبغي أن يقدمها المعلمون لتحسين قـدرةالتالميذ على فهم المقروء 6ووفقا لتقسيم 

الفهم القرائي تبعا للعمليات العقلية غير المحـسوسة إلى عـدةمستويات يندرج تحت كل مستوى من هذه المستويات مجموعة مـن 

، 5345ة، فإنـه يمكـنتحديد المفهوم العام لكل مستوى من هذه المستويات كما يلي : )شحاته والسمان،المهـارات الفرعيـ

 (:542 -542، 5335و)الناقة وحافظ، (432-435ص
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ويعني فهم الكلمات والجمل واألفكار والمعلومات واألحداث فهما مباشرا كما ورد ذكرها  مستوى الفهم المباشر: 46

ا المستوى هو األسـاس الـذي تبنـى عليـه بقيـة المـستويات األخـرى، فالقـارئ إذا لميستطع صراحةفي النص، ويعد هذ

 الفهم المباشر للنص فلن يستطيع بالضرورة أن يقوم بعملية االستنتاج أو التذوق أو النقد6

اتـب ولم يـصرح بهـا في ويعني قدرة القارئ على التقاط المعاني الضمنية التـي أرادهـا الك مستوى الفهم االستنتاجي: 56

الـنصوقدرته على الربط بين المعاني واستنتاج العالقات بين األفكـار والقيـام بالتخمينـات واالفتراضـات لفهـمالنص 

 المقروء6

ويعني قدرة القارئ على إصدار حكم على المادة المقروءة لغويا ودالليا ووظيفيـا، وتقويمهـا  مستوى الفهم الناقد: 06

 جودة والدقة، ومعرفة قوة تأثيرها على القارئ وفق معايير مضبوطة ومناسبة6مـنحيث ال

ويعني قدرة القارئ على اإلحساس بالجو العام للنص وبمشاعر الكاتب والفكرة التي يرمي  :يمستوى الفهم التذوق 26

القـيم واالتجاهـاتالشائعة في يعبر عن إدراكه للوحدة العضوية فيه وإدراك الـترابط بـين أجزائـه، واسـتنباط  إليها، كما

 النص وأسرار الجمال في التعبير والتصوير6

ابتكار أفكار جديدة جيدة واقتراح اتجاه أو مسار فكري جديد؛ حيث يبـدأ القـارئ  ويعني اإلبداعي:مستوى الفهم  26

فكر فيما وراء ـى آخـربمعن مـماهو معروف من حقائق ومعلومات ولكنه يرى لها استخدامات جديـدة غـير تقليديـة6 أو

النص المقروء، فـيفهم العالقـات القائمـة بـين األسـباب والنتـائج ويـضيف للـنص معـانجديدة وحلوال للمشكلة التي 

 وردت فيه ولكن بطريقة مبتكرة غير مسبوقة6

 (.44، ص5341لى ثالثة مستويات كما يأتي: )العزاوي،إصنفت مستويات الفهم القرائي كما 

-إدراك العالقة بين كلمتين-تعيين مضاد الكلمة-تحديد معنى الكلمة وفهم دالالتهاتية: مستوى الكلمة ويشمل المهارات اآلأوالً: 

 .القدرة على تصنيف الكلمات في مجموعات متشابهة المعنى

ربط الجملة بما -من معنى نقد ما تضمه الجملة-هدف الجملة وفهم دالالتها تحديد اآلتية:ثانياً: مستوى الجملة ويشمل المهارات 

القدرة على تصنيف الجمل وفق -إدراك العالقة الصحيحة بين جملتين ونوع هذه العالقة-يناسبها من معاني ونصوص متشابهة

 وأفكار6 آراءليه من إ ما تنتمي

 األساسيةفكار األ دراكإ-وضع عنوان مناسب للفقرة-الفقرة إليهما تهدف  إدراك اآلتية:ثالثاً: مستوى الفقرة ويشمل المهارات 

 راء6قويم الفقرة في ضوء ما تضمنه من أفكار وآت-في الفقرة

-5.م، .533وهناك تصنيفات أخرى يضعها الباحثين لمهارات الفهم القرائي، في ثالثة مستويات، هي )طعيمة والشعيبي، 

.0:) 
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 :وتحديد التفاصيل، وتحديد الفكرة  ويطلق عليه قراءة السطور، ويتضمن: "تطوير الثروة اللفظية، الفهم الحرفي

 العامة المصرح بها، وفهم بناء النص، وتنفيذ التعليمات"6

 :ويطلق عليه قراءة ما بين السطور، ويتضمن: "تفسير المعنى المجازي للكلمات، وتعرف فكرة  الفهم التفسيري

غير المصرح بها، وتفسير المشاعر، الكاتب ورأيه، واستخالص النتائج، والتنبؤ باألحداث، وتعرف الفكرة المحورية 

 وتحليل الشخصيات"6

 :ويطلق عليه قراءة ما وراء السطور، ويتضمن مهارات "تقدير مدى دقة الكاتب في التعبير عن  الفهم التطبيقي

 األفكار، وتمييز الحقائق واآلراء، وحل المشكالت"6

فكير يمارسها القارئ عند القراءة، وهي: وحدد )هريس وسميث( مستويات للفهم القرائي في أربعة عمليات للت

 (5.2، ص5342)األحول،

 :وتتطلب هذه العملية استدعاء القارئ، أو تحديده لمعلومات معينة ذكرها الكاتب في موضوعه  عملية التحديد

 وهي عملية تنم عن فهم القارئ ألفكار الكاتب6

 :لنص، باعتباره مخططا عقليا، أو باعتباره تركيبا، وتتطلب هذه العملية اختيار القارئ لجزء من ا عملية التحليل

 ويتم في هذه العملية استنباط المعلومات من النص القرائي6

 :وتتطلب هذه العملية حكم القارئ على المعلومات والبيانات الواردة في النص المقروء، وفق  عملية التقويم

 معايير معينة، أو في ضوء مجموعة من القيم والمؤشرات6

 ويتم في هذه العملية توظيف المعلومات التي ذكرها الكاتب في مجاالت أخرى، أو في مواقف  التطبيق: عملية

 مشابهة6

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن للفهم القرائي مستويات عليا، ومستويات دنيا، تندرج تحت مظلة كل مستوى مجموعة 

يد مستويات الفهم القرائي ومهاراته هو تبسيط فهمها ومناقشتها، وتسهيل من المهارات التي يتطلبها كل مستوى، والغاية من تحد

 وتقديم استراتيجيات تهدف على تنميتها6 التدريب على استخدامها، وصياغة أسئلة على ضوء تلك المهارات6

 أهمية الفهم القرائي:

ئدة من أي قراءة بال فهم، والقارئ الذي يعد الفهم القرائي أكثر مهارات القراءة أهمية؛ فهو الغاية لكل قراءة، وال فا

يتمكن من مهارات فهم المقروء يحقق األهداف التي يقرأ من أجلها؛ فيوسع من خبراته، ويستفيد من تلك الخبرات في حل 

وثراء مشكالته، ويسيطر على مهارات اللغة، ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح في العملية التعليمية، إضافة إلى تسارع أفكاره، 

 معلوماته، وما يصاحب ذلك من ثقة في النفس، وقدرة على إبداء الرأي، والنقد، والتذوق، واإلبداع6
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ويؤدى الفهم القرائي دوًرا أساسيًا وبارًزا في عملية القراءة، إذ يعد الغاية منها في المقام األول، فالفهم مطلب لغوي 

 –في حال الفهم  –داف القراءة فهو أصل القراءة ألن الذاكرة طويلة المدى من أسمى أه نه يحقق هدفاً وتعليمي وتربوي وذلك أل

تنظم ذاتها تبعا للفهم في فاعلية أكثر وبجهد أقل، ومن ثم يمكن القول إن الفهم القرائي أساس لتعليم المقروء، واالستفادة منه في 

 (442، ص5344تعلم غيره6 )فضل هللا، 

 ة إبراز أهمية الفهم القرائي من خالل محورين أساسيين هما:( إمكاني222، ص5342ترى حسانين )و

ي شتى المجاالت، والتي ينعكس عليه الفهم القرائي بتحقيق العديد من الفوائد ف : حيثالقارئالمحور المتعلق بالفرد  46

 من أهمها:

من المعارف الخاصة بالمتعلم عكس ما الفهم القرائي يجعل المقروء جزءاً ال يتجزأ حيث أن  الفكري للمتعلم:الثقافي و المجال-أ

يساهم في توسيع لم من السيطرة على مهارات اللغة6 ويمكن المتعوالتكرار، والذي سرعان ما ينسى، كما  يعتمد فيه على الحفظ،

على إدراك يكسبه القدرة اع أفكار المتعلم، وثراء خبراته6 ويساعد في اتسواالستفادة منها في حل مشكالته6 كما  خبرات المتعلم،

العالقات بين األسباب والنتائج، والقدرة على التصنيف، والنقد الموضوعي المبني على األدلة، وإصدار األحكام الصحيحة وفق 

 منهجية علمية سليمة6

في المواد، وليس الدراسي، والنجاح في كافة  أهمها: التفوقحيث يساهم في تحقيق مكاسب للمتعلم  :التعليمي للمتعلم المجال-ب

إزالة الحواجز بين عن التركيز على الحفظ دون الفهم6 وكذلك التقليل من األخطاء التعليمية، والتي تنتج مادة محددة فقط6 و

اختصار الوقت والجهد على يعود منها إلى ضعف فهم المقروء6 كما تتضح األهمية في  المتعلم والمواد التعليمية، خاصة ما

 روء، وعدم اللجوء إلى المزيد من الحفظ، والتكرار للتحصيل الجيد6المتعلم، نتيجة لسرعة فهم المق

الشعور بالمتعة الذات، والثقة بالنفس6 و أهمها: تقدير، فالفهم القرائي يضيف للمتعلم أموراً النفسي واالنفعالي للمتعلم المجال-ج

 راءة، وتنمية ميوله القرائية6تكوين اتجاهاته اإليجابية نحو القلمقروء6 ووالترويح عن النفس، نتيجة لفهم ا

حيث ينعكس عليهم فهم األفراد القرائي، ويحقق له فوائد متعددة يتمثل أهمها إيجاد نخبة المحور المتعلق بالمجتمع:  .1

من القادرة والرواد في كافة المجاالت تتسلح بالعلم الغزير، والفهم العميق6 والمساهمة في حل مشكالت المجتمع، وذلك 

فادة األفراد من خبراتهم في حل مشكالتهم، ومشكالت مجتمعهم6 كذلك شيوع النقد البناء القائم على عن طريق است

 .الفهم، وتعزيز جوانب اإلبداع، واالبتكار في كافة المجاالت

 العوامل المؤثرة في الفهم القرائي:

 (55، ص.534ها )عياصرة وعاشور،يتأثر الفهم القرائي بمجموعة من العمليات يتطلب وجودها في العمل القرائي، ومن

 :وتتمثل في عملية التعرف إلى الكلمات وخزن معناها في الذاكرة قصيرة المدى التي تستوعب  العمليات العقلية الدنيا

 ( عناصر، وتعد عملية التعرف وفك الرموز عملية جوهرية في الفهم،1-2من )
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أن  لل الجهد واالنتباه المبذول للفهم، فإذا ما استطاع القارئفالقارئ يبذل جهدا عقليا كبيرا في تعرف الكلمة، مما يق 

سيصل إلى مستوى أعلى من الفهم، وعليه فإن كفاءة الفهم وفعاليته تعتمد على يطور قدرته على سرعة التعرف 

 تعرف الكلمة بشكل آلي6

 :معناها بشكل مفرد، والعمل على  وهنا ال بد أن يتجاوز القارئ مستوى تعرف الكلمة وتحديد العمليات العقلية العليا

تحديد معنى الكلمة بناء على الجمل والتراكيب )مثل الفقرات والنصوص(، والقدرة على تفسير العالقات االرتباطية 

 بين هذه الجمل والفقرات6

 :فالقارئ يخزن في ذاكرته طويلة المدى الكثير، وتمثل هذه  الربط اآللي بين محتوى النص والخبرات السابقة

(، وهي تراكيب معقدة من Schemataالمعلومات وتخزن في الذاكرة من خالل مخططات ذهنية معرفية تعرف ب )

 معلومات الفرد، وتتضمن معرفته، وتبرز أهميتها في مساعدة القارئ على فهم ما يقرأ6

 المؤثرة ومنها: ( إلى عدد من العوامل441-442، ص5345ويشير شحاته والسمان )

 المرتبطة بالنص المقروء: لالعوامأوالً: 

 :تعد المفردات من أكثر العوامل التي تؤثر على سهولة أو صعوبة فهم النص المقروء، وهناك عدةعوامل  المفردات

 األفكار6للمفردات يمكن أن تجعل النص المقروء سهل الفهم ومنها طول الكلمة، وتكرار الكلمة وشيوعها، وتداعي 

 :اني من العوامل التي تؤثر عـلى فهـم الـنص المقـروء وتـؤثر عـلى سـهولته أوصعوبته، تعد الجمل العامل الث الجمل

وتؤثر كذلك على بساطة األسلوب وسرعة فهم الفكـرة، وهنـاك عـامالنللجمـليمكـنأن يجعـاللنص المقروء سهل الفهم، 

 الجملة ونوعالجملة6طول : وهما

 :6يجب مراعاة الـسهولة والدقـة والتنظـيم في عـرض أفكـار 6 ولذاالمقروءتعد األفكار جوهر النص  عرض األفكار 

 فالجملة المفيدة تؤدي معنى كامال، ويختلف مـستوى صـعوبة الجملـة أو سـهولتها تبعـا لعـدداألفكار التي  :النص

 تشتمل عليها6

 وتشوق  لألذهان، تعتمد النصوص المقروءة السهلة على الرسوم التوضيحية؛ لتقرب المعنى :الصور والرسوم

والـصورفي  القراءة6 فالرسـوماتالفردإلى عملية القراءة، وتثير انتباهه، وتحفز ميله، وتدفعه إلى ممارسة مهارة 

الكتب المدرسية عادة تعتبر جزءا تكميليا لما يتعلمه التلميذ، وتختلف مساحة الصور تبعـا الخـتالفمستوى القراءة ونوع 

 6المستويات األولى للقراءة، وتقل عددها ومساحتها كلمازاد المستوىالموضوع، فتكثر الصور في 

 والفراغات  ويقصد بهـا أسـلوب الطباعـة مـن حيـث حجـم الحـروف، وطـول الـسطور، وحجـم الهـوامش، :الطباعة

 6بين السطور، وجودة الورق
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 المقـروء، ويقـصد بـه وصـفالفقرات التمهيدية  يعد التنظيم من أهم العوامل المـساعدة عـلى سـهولة فهـم الـنص :لتنظيما

ويعمل التنظيم على تقديم المفاهيم  التي عادة ما تـساعد القـارئ عـلى فهـم محتـوى الـنص بتقـديم مختـصر ألجزائـه،

 6بشكل عام ثم تتطور فـيما بعـد

 ثانياً: العوامل المرتبطة بالقارئ:

لمـؤثرة في فهـم المقـروء، فهـو يجـب أن يمتلـك مهـاراتواستراتيجيات مناسبة لفهم القارئ هو العامل الثـاني مـن العوامـل ا

 المقروء حتى يحدث توافق بينه وبين النص، ويتأثر الفهم القرائي بعوامل مرتبطة بالقارئ منها:

 3613– 3602ترتبط القدرة العقلية بالتحصيل في القراءة بمعامالت ارتبـاط تـتراوح بـين  :مستوى ذكاء القارئ ،

 القـراءة6فالقـدرةالعقلية أهم عامل يرتبط بالتقدم في القراءة مع جود عوامل أخرى تؤثر على التقدم في 

 .حيث ترتبط المستويات التعليمية والثقافية للقارئ بالفهم القرائي ارتباطا إيجابيا، مستويات القارئ التعليمية والثقافية

 الثقافية للقارئ ارتفع فهمه للـنص المقـروء وسـهل الـنص المقـروء بالنـسبة لـه،فكلما ارتفعتالمستويات التعليمية و

 6والعكس صحيح

 .يعد المحصول اللغوي من المفردات اللغوية للتالميذ من العوامل التي تـسهم في تقـدم المفردات اللغوية للقارئ

مهـم في أي برنـامج تعليمـي يـراد لـه أنيحقق  مـستوىالتلميذ في القراءة، حيث إن نمو المفردات واتساع معناها أمر

 (5343)عبد الباري، وظائف اللغة في التواصل

 6تمثل السيطرة اآللية على عمليات القراءة إحدى األساسيات التي يتوقف عليها السيطرة اآللية على عمليات القراءة

متـصلتين: العمليـةاألولى: الـشكل الميكـانيكي مستوى الفهـم فيالقراءة، ويمكن تحديد عمليـات القـراءة في عمليتـين 

وتشمل هذه  أياالستجابة الفسيولوجية لما هو مكتوب، والعملية الثانية: عملية عقلية يتم من خاللهـا تفـسير المعنـى،

 6العملية التفكير واالستنتاج

 .التي نصت عليها جميع قوائم مهارات  يعد فهم المعنى العام للمقروء أحد المهارات األساسيةفهم القارئ للمعنى العام

 الفهـمالقرائي، أما فهم المفردات فهو عامل مساعد لفهم المعنى العام

 6 من أهم متطلبـات القـراءة كعمليـة عقليـة الـربط بـين الخلفية والخبرة السابقة للقارئ أو التجربة الشخصية له

المقروء، ألن الفهم في القـراءة يعتمـد عـلى خلفيـة القـارئ  الخـبرة الشخـصية للقـارئ، والمعاني المتضمنة في النص

 مـن المفهومات المختلفة

 6حيث يستطيع الكاتب أن يستنتج مستوى الدافعية لدى القارئ على األقل فيما يتعلق مستوى دافعية القارئ

دافعية أضعف منقراءة  –ألعم في ا –بمـستوىاالستعداد للتعلم قويا كان أم ضعيفا، فالقراءة الترويحية مثال تتضمن 

 (52، ص5342)عطية، موضوع له عالقة بمهنة الشخص



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 .ميل اإلنسان إلى القراءة واهتمامه بالموضوع الذي يقرأ من أجله يعـد عـامال أساسـيا في ميول واهتمامات القارئ

 تحديـدسهولة النص المقروء بالنسبة له

تؤثر في عملية الفهم القرائي ترتبط بجانبين رئيسين، هما القارئ ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن العوامل التي 

والمادة المقروءة، فهناك عوامل تتعلق بالقارئ من حيث )قدراته العقلية والتعليمية واللغوية، وميوله ودافعيته، وخبراته 

ظيمها، ودرجة سهولتها أو تعقيدها(، السابقة(، واألخرى تتعلق بالمادة المقروءة، من حيث )مفرداتها، وتراكيبه، وأفكارها وتن

 وتعد القدرة اللغوية للطالب من أهم العوامل التي تحدد كيفية تفاعله مع المادة المقروءة واستيعابه لها6

 استراتيجيات تنمية الفهم القرائي:

ويؤدي ضعف إن إتقان الفهم القرائي عملية تحتاج إلى تدريب مستمر، وتتطلب من التلميذ قدرات ومهارات خاصة، 

التلميذ في هذه المهارات إلى العجز عن فهم واستيعاب المقروء6لذا فإن السبيل إلى تحسين قدرة التلميذ على الفهم القرائي يكون 

من خالل تدريبه على استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات الفهم واالستيعاب التي تمكنه من الوعي بعمليات تفكيره 

 وأهم تلك االستراتيجيات هي: رات واعية وصحيحة أثناء القراءة6الذاتية، واتخاذ قرا

 ( أن هناك بعض المقترحات التي تتصل بتطوير الفهم القرائي لـدى المتعلمـين ومنها:23، ص5342ويرى عطية )

 د الغرض تطوير دافعية المتعلمين نحو القراءة عن طريـق إبـداء المسـاعدة لهـم في تحسـينالرغبة في القراءة، وتحدي

منها وتدريبهم على اسـتخدام المعـاجم لتطـويرقدراتهم على فهم معاني المفردات والتراكيـب المقـروءة، فضـال عـن 

تـدريبهم عـلىاستخراج األفكار التي يحملها المقروء، وتلخيص المقروء، وتدريبيهم على تحديد مـاهو مهم في المقروء 

كير القـارئ ومـن شـأنذلك كله اإلسهام في تنمية القدرة على الفهم القرائي وصياغة األسئلة التي يمكن أن توجه تف

 وتطويره6

  قيام المعلمين بمساندة المتعلمـين لغـرض تقليـل الفـارق بـين قـدراتهم ومتطلبـاتالهدف من القراءة حتى يصل المتعلمون

 عتماد على أنفسهم من دون مساندة6إلى المستوى الـذي يمكـنهم مـن التعامـلمع المقروء بشكل مستقل باال

 ـيم القـراءة أثبتـت فاعليتهـا في زيـادة الفهـمواالســتيعاب وتنميــة قــدرات ح إســتراتيجيات جديــدة في تعلـاقــترا

ئي، ستراتيجية اكتســاب المفــردات لتحســين الفهــم القــراوإ التفكــير كــالتعليم الموجــه، والتــدريس التبــادلي،

 6خــرائطالمفاهيم وإستراتيجية

الفهم القرائي ومنها، كما  تسهم في تنميةستراتيجيات التي يمكن أن إل( إلى عدد من ا53435ويشير شحاته والسمان )

 يلي:

 يطلـب مـن التلميـذ تقـديم معلومـات تـرتبط بالمعلومـات القرائيـة  اإلستراتيجية هـذه في القرائي.ستراتيجية التنبؤ إ

لمقدمـة لـه والتنبـؤبالمحتوى القرائي من خالل عنوان الدرس أو أفكار الكاتب أو التنبؤ بما يتوقع حدوثه بعد انتهاء ا
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وهـي: الـوعي القـصةأو القصيدة أو الموضوع القرائي بصفة عامة، وذلك من خالل أنماط التنبؤ القرائي الثالثـة 

 لنص المقروء، والتنبؤ القرائي لما بعد األحداث6القرائي، والتنبؤ القرائي القائم على عنوان ا

 قيـام التلميـذ بتحويـل العمـل األدبي إلى شـكل أدبي آخـر كـأن  اإلستراتيجيةتتضمن هذه ستراتيجية التحويل.إ

يحـواللتلميذ موضوع القراءة إلى قصة أو مسرحية أو يشترك جماعة من الطالب في إعـادة أنـشودة جماعيـةتعبر عن 

يمكن للتلميذ أن يحول النص المقروء إلى مجموعة من الصور أو بالتمثياللصامت أو أداء  القرائي كمامون المض

 6الدور

 ستراتيجية لتعلم التعاوني: إCooperative Learning: ستراتيجية متكاملة، تتضمن عملية تنظيم اجتماعي وهي إ

عاً في أداء أنشطة مطلوبة منهم لتنمية الفهم القرائي بهدف تعزيز فرص حدوث التعلم عبر تعاون ومشاركة األطفال م

 (Rice, 2009:3في إطار مجموعات صغيرة العدد6 )

 يعرف النشاط التمثيلي بأنه ذلك النشاط الذي يقـدم التمثيليـات الـشعرية أو النثريـة  التمثيلي:ستراتيجية النشاط إ

 6تثقيفيـة أم فكاهيـة ترفيهيـةبأنواعهـاالمختلفة سواء أكانت تعليمية أم أخالقيـة أم 

 لتساؤل الذاتي: اSelf-Questioning : ،يرى كثير من الباحثين أن التساؤل الذاتي ذو أثر فعال في تنشيط األطفال

وتشجيعهم على فهم المقروء وتحسينه، فتوليد األسئلة ذاتياً ت عد بمثابة إشارات باتجاه الفهم العميق للنص القرائي، وفي 

 (12، ص 5334)إسماعيل،  يكون من دواعي االستكشاف فيما يخفق عقل المتعلم عن فهمه6 الوقت ذاته

 سـتراتيجية فاعلـة في تعد هذه اإلستراتيجية أكثر اإلستراتيجيات بساطة، ومع ذلك فهي إ الحكاية:ستراتيجية إعادة إ

يطلـب مـن الطـالب أن يقومـوابدور تـدريسالقراءة، وتؤدي إلى تحسين مستوى الفهم القرائي لدى الطـالب، وفيهـا 

 6المؤلف، ويعيدوا حكاية القصة في كلماتهم الخاصة للمعلم أو لمجموعة المـستمعين

 تشير إلى العملية التي يتم فيها اختصار بشكل المقروء، وإعادة إنتاجه بصورة أخرى من خالل ستراتيجية التلخيصإ :

ره من األفكار الرئيسة والنقاط األساسية، مما يسهم في تنمية مهارة مجموعة من اإلجراءات تبقى على أساسياته وجوه

التلميذ في التركيز على المعلومات المهمة من الحقائق واألدلة، وأيضا تعرف غير المهم من خالل استبعاده 

 (054، ص5342)األحول،

 الدراسات السابقة: .1.1

ألهداف الدراسة ات الدراسة الحالية، وسيتم استعراض الدراسات وفقاً تناول الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير

 ومنهجها وعينتها وأدواتها وإبراز أهم النتائج6 ويعرضها الباحث من األحدث إلى االقدم وذلك على النحو التالي:

دائية، في ضوء تقويم محتوى موضوعات القراءة للصف الرابع بالمرحلة االبت (1212هدفت دراسة البنداري وآخرون )

بعض مستويات الفهم القرائي بكتاب اللغة العربية المقرر على الصف الرابع، ويحمل عنوان )اللغة في حياتي( بالفصل الدراسي 
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األول ولتحقيق هدف البحث تم إعداد مجموعة من األدوات المتعددة، والتي من خاللها نصل لنتائج حقيقية مثل إعداد قائمة 

قرائي للصف الرابع االبتدائي، وتم عرض هذه القائمة المبدئية على المحكمين للوصول للصورة النهائية بمستويات الفهم ال

للقائمة، والتي اشتملت أيضا على ثالثة محاور هي المحور األول )مستوى الفهم المباشر( والمحور الثاني )مستوى الفهم 

مني(، وكذلك قد تم إعداد استمارة تحليل لمحتوى موضوعات التفسيري( والمحور الثالث: مستوى الفهم االستنتاجي )الض

القراءة للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول بكتاب )اللغة في حياتي(، وذلك في المحتوى والتقويم واألنشطة، وقد 

للصف الرابع، جاءت أهم نتائج البحث بعدم توافر مستويات الفهم القرائي بشكل مناسب في محتوى موضوعات القراءة 

ويوصى البحث الحالي باالهتمام بمحتوى موضوعات القراءة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي بالمرحلة االبتدائية في ضوء 

 مستويات الفهم القرائي المعدة بالقائمة6

يم األنشطة تحديد مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، وتقو (1219وهدفت دراسة األحمدي )

اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في ضوئها، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى وهو 

أحد أساليب المنهج الوصفي، بأداة علمية تتضمن مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، وبعد التأكد 

ا، بدأت الباحثة في تحليل األنشطة اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في مكونات من صدق األداة وثباته

( نشاطاً، وقد تم اختيار األنشطة بطريقة العينة 545)الفهم القرائي، واستراتيجية قراءة، والتحليل األدبي( والبالغ عددها )

ب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث بعد التحقق من مناسبتها واستيفائها القصدية6 وللوصول للنتائج استخدمت الباحثة األسالي

( .5(6 وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: تحديد )Holstiللشروط، وهي: التكرارات، والنسب المئوية، ومعادلة هولستي )

ى خمس مستويات )الحرفي، مهارة من مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، موزعة عل

واالستنتاجي، والنقدي، والتذوقي، واإلبداعي(، كما أظهرت النتائج ضعف تضمين مهارات الفهم القرائي في كتاب لغتي 

الخالدة، وخصوصاً مهارات الفهم النقدي والتذوقي واإلبداعي، كما قدمت تصوراً مقترحاً لألنشطة اللغوية، تم بناؤهفي ضوء 

 لقرائي التي توصلت إليها الدراسة6مهارات الفهم ا

إلى معرفة مدى تركيز األسئلة التقويمية في كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي ( 1219وهدفت دراسة الصويركي )

على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وفق تصنيف بلوم لألهداف المعرفية، وتكونت عينة الدراسة من جميع األسئلة الواردة 

( سؤاال، وتم تصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن معايير تصنيف بلوم للمستويات ٤٣٥اب اللغة العربية والبالغ عددها )في كت

المعرفية، وأظهرت النتائج ما يلي: تركيز أسئلة كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي على المستويات الدنيا من التفكير 

(، بينما حصلت المستويات العليا من التفكير )التحليل، التركيب، التقويم( %2.نسبة ))التذكر، الفهم، التطبيق( وحصلت على 

 (، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بأسئلة مستويات التفكير العليا في الكتاب المذكور6%00على نسبة )

صوص القرائية، وقياس درجة تحديد مهارات الفهم القرائي في تدريبات الن (1211وهدفت دراسة العبد العالي والرشيدي )

توافر هذه المهارات المتعلقة المستويات التالية: )الحرفي، واالستنتاجي، والناقد، والتذوقي، واإلبداعي( في هذه التدريبات، 

لتحليل ولتحقيق هذا الهدف، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وبناء عليه تم تصميم قائمة مبدئية بمهارات الفهم القرائي وبطاقة 

( مهارة6 وبينت 52المحتوى، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما6 واحتوت قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية على)
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نتائج البحث أن مهارات الفهم القرائي حصلت على نسب غير متوازنة في تدريبات النصوص القرائية، حيث نالت مهارات 

(ء بينما افتقرت التدريبات لجميع المهارات المتعلقة بمستوى الفهم % 2.61توافر بلغت ) المستوى الفهم الحرفي أعلى نسبة

(، وبلغت مهارات %5265التذوقي، كما روعي المهارات الباقية بنسب ضعيفة حيث بلغت مهارات المستوى االستنتاجي )

أسفر عنه البحث من نتائج تم تقديم  (6 في ضوء ما%062(، وبلغت مهارات المستوى اإلبداعي )%4462المستوى الناقد )

 تصور مقترح لتدريبات النصوص القرائية يسهم في عالج نواحي القصور6

إلى تقويم أسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة المقررة على الصفوف  دراسة هدفت (1211وأجرى عوض والسليم )

الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية في ضوء مستويات الفهم القرائي ومهاراته بالمملكة العربية السعودية6 ولتحقيق هذا الهدف 

فوف الثالثة األخيرة، من ميذ المرحلة االبتدائية بالصتم بناء قائمة بمستويات الفهم القرائي ومهاراته التي ينبغي تنميتها لدى تال

سئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة )كتاب الطالب وكتاب النشاط(، وضبطها6 وتم بناء بطاقة تحليل خالل اإلجابة عن أ

ائي ومهاراته التي محتوى لكتب الحديث والسيرة للصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية، في ضوء مستويات الفهم القر

أسفرت عنها القائمة سالفة الذكر والتأكد من صدقها وثباتها6 بعد ذلك تم تحليل محتوى اثني عشر كتابا للحديث للصفوف الثالثة 

األخيرة من المرحلة االبتدائية للفصل الدراسي األول والثاني، بواقع أربعة كتب لكل صف باستخدام بطاقة تحليل المحتوى 

ر6 وأسفرت النتائج عن وجود ضعف في غالبية مستويات الفهم القرائي ماعدا ما يخص المستوى الحرفي سالفة الذك

واالستنتاجي حيث كانت نسبة تكرارها أعلى، في حين انعدم المستوى التذوقي بشكل كامل في كتب النشاط وكتب الطالبة لكل 

تناولت مستويات الفهم القرائي  2.2والسيرة )كتب الطالبة(  الصفوف الثالثة6 بلغ عدد األسئلة والتدريبات في كتب الحديث

فالفهم اإلبداعي  %365وأدناها نسبة الفهم الناقد بنسبة  %5.بنسب متفاوتة حيث جاء أعالها نسبة أسئلة الفهم الحرفي بنسبة 

للحديث والسيرة للصفوف  وغابت أسئلة الفهم التذوقي بنسبة صفر6 وبالنسبة ألسئلة وتدريبات )كتب النشاط( %.36بنسبة 

ثم الناقد  %0360فالمستوى الحرفي بنسبة  %23جاء أعالها نسبة مستوى الفهم االستنتاجي بنسبة  .22الثالثة؛ بلغ عددها 

وغابت أسئلة الفهم التذوقي  465وجاءت أسئلة وتدريبات الفهم التفسيري في أدنى المستويات حيث بلغت نسبتها  %4265بنسبة 

بتها صفرا6ً وبناء على نتائج البحث تم تقديم تصور مقترح ألسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة في ضوء حيث كانت نس

مهارات الفهم القرائي6 وتقديم التوصيات والمقترحات6 وأوصت الدراسة بتناول مستويات الفهم القرائي جميعها في أسئلة 

 ة بمستويات الفهم الناقد واإلبداعي والتذوقي6وتدريبات كتب الحديث والسيرة بنسبة متوازنة مع العناي

دراسة هدفت إلى تحديد مهارات الفهم القرآني المناسبة والالزم توافرها في محتوى كتاب  (1211وأحرى البصيص )

"العربية لغتي" للصف الخامس األساسي، والوقوف على مدى مراعاة مستويات الفهم القرائي ودرجة توزعها في التدريبات 

ائية، وتوضيح مستوى تمثيل كل مهارة من مهارات الفهم القرائي في التدريبات القرائية6 ولتحقيق هذه األهداف، تم إعداد القر

( معيارا فرعيا تمثل مهارات الفهم 22قائمة بمهارات الفهم القرائي، وإعداد معيار التحليل في ضوئها، والذي اشتمل على )

د والتذوقي واإلبداعي، وقد تم تحليل محتوى التدريبات القرائية باستعمال المنهج الوصفي القرائي الحرفي واالستنتاجي والناق

التحليلي الذي يقوم على أسلوب تحليل المحتوى6 وتوصلت الدراسة إلى أن محتوى كتاب "العربية لغتي" راعى بدرجة جيدة 

( تدريبا، ولكنه أعطى 221ريبات القرائية البالغة )( من إجمالي التد%2.6.2مستويات الفهم القرائي ومهاراته بنسبة بلغت )

 (،%256.2بعض المستويات درجة اهتمام أكبر من المستويات األخرى، فجاء المستوى الحرفي أوال بنسبة بلغت )
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(، ثم المستوى التذوقي %.4562(، ثم المستوى الناقد بنسبة بلغت )%5.642تاله المستوى اإلنتاجي بنسبة اهتمام بلغت ) 

(، كما أظهرت النتائج تباين العناية بالمهارات الفرعية %6.2.(، وأخيرا المستوى اإلبداعي بنسبة بلغت )%.سبة بلغت )بن

 واختالف نسبة تكراراتها، وإغفال بعض المهارات التي لم تحظ بأية فرصة للتدريب عليها6

للمرحلة الثانويَّة،  Look Aheadبتقويم التدريبات المتضمنة في كتب  (Sirait, 2014قامت دراسة سايرت )و

والتطبيق، وقد استخدم الباحث المنهج  والفهم، التذكر، القرائي، وهيواقتصرت على المستويات الدنيا للتفكير في التصنيف 

رائيَّة الوصفي، واقتصرت عينة التحليلعلى التدريبات الخاصة بالقطع القرائيَّة، واستخدم الباحث جدوال لتحليل تدريبات القطع الق

على ضوء تصنيف أندرسون وكارثول لمستويات الفهم القرائي، وكانت نتيجة الدراسة أن التدريباتالتي تقيس مستويات التفكير 

 الدنيا سيطرت على جميع التدريبات، وخصوًصا مستوى التذكر6

اء كتب إلى معرفة مدى احتو (Talebinezhad, Mousavi, 2013كما هدفت دراسة طالبي نازد وموسفي )

اللغةاإلنجليزيَّة في المرحلة الثانويَّة في إيران على التدريبات الضروريَّة الخاصة بالقطع القرائيَّة، وذلك عن طريق مقارنتها 

بكتبالمتحدثين األصليين للغة اإلنجليزيَّة، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، واقتصرت عينة الدراسة على التدريباتالواردة 

ب، وقد أعد الباحثان أربعة جداول للتدريبات الخاصة بالقطع القرائيَّة، وكانت نتيجة الدراسة أن القطعالقرائيَّة في الكتب في الكتا

 قد احتوت على التدريبات المهمة

 تعقيب الباحث على الدراسات السابقة:

حث ألوجه االستفادة من الدراسات السابقة بعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات البحث، يعرض البا

 وذلك على النحو التالي:

 :من حيث األهداف 

اتفقت الدراسة الحالية في هدفها العام مع بعض الدراسات السابقة التي هدفت تقويم األنشطة التقويمية في ضوء مهارات الفهم 

( 5341( ودراسة العبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة األحمدي )5353القرائي كما في دراسة البنداري وآخرون )

( التي هدفت إلى تقويم أسئلة وتدريبات كتب .534(6 بينما اختلفت عن دراسة عوض والسليم )5342ودراسة البصيص )

( التي هدفت تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وفق تصنيف .534الحديث والسيرة6 بينما اختلفت عن ودراسة الصويركي )

 هداف المعرفية ومنها الفهم6بلوم لأل

 :من حيث المنهج 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى كما في دراسة البنداري وآخرون 

( ودراسة عوض 5341( ودراسة العبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة الصويركي ).534( ودراسة األحمدي )5353)

 (53426( ودراسة البصيص ).534ليم )والس
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  :من حيث األدوات 

اتفقت الدراسة الحالية في أدواتها وهي إعداد استمارة تحليل لمحتوى موضوعات القراءة في المحتوى والتقويم واألنشطة 

 ( ودراسة5341( والعبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة األحمدي )5353مع دراسات كل من البنداري وآخرون )

 (53426( ودراسة البصيص ).534عوض والسليم )

 :من حيث مجتمع الدراسة 

اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة التي هدفت مناهج مراحل دراسية مختلفة ومنها المرحلة الثانوية 

( التي هدفت .534مدي )( التي هدفت كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي، ودراسة األح.534كدراسةالصويركي )

( التي هدفت منهج 5353منهج لغتي للصف الثالث المتوسط، بينما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة البنداري وآخرون )

 لغتي للصف الرابع6 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وإطارها النظري6 -

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء المهارات الالزمة للفهم القرائي6 -

 االستفادة من االدبيات والدراسات السابقة في تحديد مستويات الفهم القرائي المتفق عليها بين الباحثين6 -

 تحديد محاور الدراسة النظرية والمراجع العلمية ومصادرها األولية6 -

 الدراسات السابقة في دعم اطر البحث النظرية وربطها بنتائج الدراسة الحالية6  االستفادة من نتائج -

 مميزات الدراسة الحالية:

تتميز الدراسة الحالية بانها من الدراسات القليلة التي هدفت تقويم األنشطة التقويمية في منهج لغتي للصف الرابع االبتدائي في 

رسي وذلك بهدف التحقق من تحقيق المنهج الدراسي ألهدافه، كما تميزت بأنها ضوء التوجهات بأهمية تقويم الكتاب المد

استهدفت الفهم القرائي بوصفه هدفاً من أهداف تنمية المهارات اللغوية عامة والقراءة بصفة خاصة، واعتبار ان القراءة مهارة 

 من المهارات التي تستند غليها المواد الدراسية األخرى6

 هجية البحث وإجراءاته  من .1

يتناول هذا الفصل منهج البحث، ومجتمع البحث، وأدوات البحث، وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، وتحليل المحتوى، 

 وإجراءات تطبيق البحث، واألساليب اإلحصائية المستخدمة6

 منهج البحث:. 1.1    

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي بشقيه:
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ي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة ومشكلتها، واستخدم الباحث هذا المنهج الوصف -1

األسلوب لتحليل محتوى كتاب لغتي الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، في 

شطة التقويمية بالكتاب لمهارات الفهم القرائي6ويقصد هـ، وذلك لمعرفة درجة تضمين األن4220 -4225العام الدراسي 

بالمنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى"األسلوب العلمي الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي الكمي المنظم للمحتوى 

 (4016م، 5342الظاهر من خالل قراءته قراءة متأنية لتحديد ما يتضمنه" )فتح هللا، 

م الباحث هذا المنهج للكشف عن درجة تضمين األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة المنهج الوصفي المسحي، واستخد -1

للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي من وجهة نظر معلمي اللغة العربية6 ويقصد بالمنهج الوصفي المسحي 

تجاوز ذلك إلى دراسة العالقة المنهج الذي"وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن ي

 (4.46ه، .424أو استنتاج األسباب مثالً")العساف، 
 

 مجتمع البحث وعينته:  .1.1

( مجتمع الدراسة بأنه"جميع األفراد أو األشياء أو عناصر التي لهم خصائص واحدة يمكن 422،.533عرف أبو عالم )ي

 مالحظتها"، ويتكون مجتمع الدراسة مما يلي:

الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، للفصول الدراسية األول  كتاب لغتي -1

 م(53556–م 5354هـ )4222 -هـ 4220والثاني والثالث وعددها كتابين للعام الدراسي 

( 242ه، وقد بلغ عددهم)4220ي جميع معلمي اللغة العربية بالصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة في العام الدراس -1

 معلما6ً

 عينة البحث. 1.1

 يلي: فيماتمثلت عينة الدراسة 

تم اختيار كتابي لغتي الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، للفصول الدراسية  -1

 م( إلجراء الدراسة التحليلية عليها53556–م 5354هـ )4222 -هـ 4220األول والثاني والثالث للعام الدراسي 

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من معلمي اللغة العربية بالصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة  -1

 ( من مجتمع الدراسة6 %.236) ( معلماً، بنسبة543المكرمة، وقد بلغت العينة في صورتها النهائية )

 ات البحث:أدو. 1.1

لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته تم بناء أدوات الدراسة المتمثلة في استبانة، وبطاقة تحليل المحتوى مقرر لغتي 

 الجميلة في ضوء مهارات الفهم القرائي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 ة للصف الرابع االبتدائي:إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في مقرر لغتي الجميل (4)

تم بناء قائمة مهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، بعد اتباع الخطوات         

 التالية:
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 تحديد الهدف من القائمة : -أ

رها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي استهدفت القائمة تحديد مجموعة من مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تواف      

الجميلة للصف الرابع االبتدائي، واتخاذها معياراً يقّوم في ضوئه األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة الذي يدرسه الطالب 

 بالصف الرابع االبتدائي6

 مصادر اشتقاق القائمة : -ب

 منها:على مجموعة من المصادر تم االعتماد في بناء قائمة مهارات الفهم القرائي 

 الرجوع إلى المصادر والمراجع والكتب التربوية التي تناولت مهارات الفهم القرائي6 -

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالدراسة6 -

 السعودية6أهداف التعليم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية  -

 خصائص طالب الصف الرابع االبتدائي6 -

 ء والمختصين6أراء الخبرا -

 وصف القائمة في صورتها األولية:  -ج

( مؤشراً فرعياً، إليضاح درجة تضمين المهارات 03تضمنت القائمة في صورتها األولية خمس مهارات رئيسة يندرج تحتها)

 الرئيسة والفرعية في محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجملية، كما هو موضح بالجدول التالي:

 مهارات الفهم القرائي في صورتها األولية (1) جدول

 المؤشرات المهارات الرئيسة

 . مهارات الفهم الحرفي

 . مهارات الفهم االستنتاجي

 . مهارات الفهم النقدي

 . مهارات الفهم التذوقي

 . مهارات الفهم االبداعي

 03 مهارات الفهم القرائي

 

 ائي:الصدق الظاهري لقائمة مهارات الفهم القر -د

يقصد بالصدق الظاهري أن قائمة مهارات الفهم القرائي تقيس ما أعدت من أجله؛ وللتأكد من صدق األداة تم عرضها على 

(، وقد طلب منهم الباحث إبداء 4مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال المناهج وطرق التدريس اللغة العربية، )ملحق رقم

 آراءهم في النقاط التالية:

 لمهارة6أهمية ا 

 6مدى انتماء المهارات وارتباطها بموضوع الدراسة 

 6مدى انتماء المؤشرات الفرعية للمهارات الرئيسة للفهم القرائي 
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 6مالئمة الصياغة اللغوية ووضوحها 

 6مالحظات وتعديالت تسهم في تطوير أداة الدراسة 

فأعلى من المحكمين، كما قام الباحث بعدد من  % 23فاق وقد تم اإلبقاء على مهارات الفهم القرائي التي حظيت بنسبة ات       

التعديالت التي طلبها المحكمون6 والجدول التالي يوضح نسب االتفاق بين المحكمين في قائمة مهارات الفهم القرائي التي ينبغي 

 ربية السعودية6تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي بالمملكة الع

نسب االتفاق بين المحكمين في قائمة مهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  (1) جدول

 الجميلة للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية

مهارات الفهم 

 الحرفي

مهارات الفهم 

 االستنتاجي
 ات الفهم التذوقيمهار مهارات الفهم النقدي

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 المؤشر
نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق

4 .2% 1 433% 40 .2% 4. .2% 52 433% 

5 .2% 2 .3% 42 .3% 53 .2% 5. 433% 

0 433% . .2% 42 433% 54 433% 51 433% 

2 .2% 43 433% 4. 433% 55 433% 52 .2% 

2 433% 44 .2% 41 433% 50 .2% 5. 433% 

. .3% 45 433% 42 .2% 52 .3% 03 .2% 

 

(، وهي نسب اتفاق مرتفعة تدل على صدق %433( و)% 3.يتضح من الجدول السابق أن نسب االتفاق تراوحت بين )

دائي6 وفي ضوء ذلك تم االطمئنان إلى محتوى قائمة مهارات الفهم عبارات القائمة، وأنها مناسبة لطالب الصف الرابع االبت

 القرائي، ومناسبتها لتحقيق أهداف البحث6

 وصف القائمة في صورتها النهائية: -ه

تكونت قائمة مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

( مؤشراً موزعة على خمس مهارات رئيسة، وذلك على النحو 03لمملكة العربية السعودية في صورتها النهائية من )االبتدائي با

 التالي:

 مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية (1) جدول

 المؤشرات المهارات الرئيسة

 . مهارات الفهم الحرفي

 . مهارات الفهم االستنتاجي
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 . مهارات الفهم النقدي

 . مهارات الفهم التذوقي

 . مهارات الفهم االبداعي

 03 مهارات الفهم القرائي

 بطاقة تحليل محتوى: (5)

 تم بناء بطاقة تحليل المحتوى وفقاً للخطوات التالية:      

صف محتوى األنشطة التقويمية لكتاب لغتي الجميلة للتحديد الهدف من بطاقة تحليل المحتوى: تهدف البطاقة إلى تحليل  .أ

 6مهارات الفهم القرائيلتعرف مدى تضمنيها  الرابع االبتدائي

المعدة سابقا، باعتبار أن مهارات الفهم القرائي مصادر بناء بطاقة تحليل المحتوى: تم االعتماد في بناء األداة على قائمة  .ب

 هذه المهارات تمثل فئات مضمون بطاقة تحليل المحتوى6 

تحديد فئات التحليل درجة كبيرة من األهمية، حيث يترتب عليها نجاح أو فشل عملية  تحديد فئات التحليل: تمثل عملية .ج

تحليل المحتوى، وفئات التحليل هي مجموعة التصنيفات أو الفصائل التي يتم إعدادها في ضوء طبيعة المحتوى والهدف 

م فئات التحليل إلى قسمين: هما من التحليل؛ لكي تستخدم في وصف المحتوى بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية، وتنقس

(، وبناء عليه 420 ،425، ص6 5342فئات المضمون وتعبر عن ماذا قيل؟ وفئات الشكل وتعبر عن كيف قيل؟ )فتح هللا، 

العرض ، وفئات الشكل، وتمثلت في فئات مهارات الفهم القرائيتم تقسيم فئات التحليل إلى فئات مضمون، وتمثلت في 

 ضمني(6 -صريح)

كما يعرف عطية فئات التحليل بأنها" الفئات الرئيسة والفرعية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها، والتي يمكن تصنيف       

 كل صفة من صفات المحتوى على أساسها"، وبناء على ذلك تم تحديد فئات التحليل كما يلي:

 عددها خمس مهارات6فئات التحليل الرئيسة: وتتمثل في المهارات الرئيسة للفهم القرائي، و -

 ( مؤشرا036ًفئات التحليل الجزئية: وتمثلت في المؤشرات الفرعية لمهارات الفهم القرائي وعددها )

 التأكد من الكفاءة السيكومترية لألداة: .د

 تم التحقق من الكفاءة السيكومترية لألداة من خالل صدق األداة وثباتها، وبيانهما فيما يلي: 

 توى:صدق بطاقة تحليل المح -4

استمدت األداة صدقها من الصدق الظاهري لقائمة مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي؛ نظرا ألن 

 فئات التحليل واحدة6

 المحتوى:ثبات بطاقة تحليل  -5

ة فدددي ظدددروف يقصدددد بثبدددات أداة التحليدددل "أن يعطدددي التحليدددل نتدددائج متقاربدددة أو نفدددس النتدددائج إذا طبدددق أكثدددر مدددن مدددر      

(6 وقد تم قيداس ثبدات أداة التحليدل بطريقدة إعدادة تحليدل المحتدوى؛ لكونهدا مدن أكثدر الطدرق .54م، ص 5332مماثلة")عبيدات،

وهي تعتمد على إجراء التحليل مرتين على المحتوى نفسه؛ للكشف عن مددى  المحتوى،مناسبة لتقدير الثبات في دراسات تحليل 

 (5526م، ص5332،طعيمة)عالياً ما كانت هذه الدرجة مرتفعة كلما كان معامل الثبات وكل التحليلين،االتفاق بين 
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الطريقددة األولددى أن يعيددد الباحددث نفسدده عمليددة التحليددل للمددادة نفسددها علددى فتددرتين  مختلفتددين،ويعدداد تحليددل المحتددوى بطددريقتين  

(6 وقد اختار الباحث الطريقدة الثانيدة، 552ص م،5332،ة)طعيم والطريقة الثانية أن يقوم باحثان بتحليل المادة نفسها متباعدتين،

-4225حيث قام بتحليل محتوى األنشطة التقويميدة بمقدرر لغتدي الجميلدة لطدالب الصدف الرابدع الفصدل الدراسدي األول، طبعدة 

الظدروف التدي  ه، والذي تم اختياره بطريقة عشوائية، واستعان بإحدى البداحثين المتمرسدين للقيدام بتحليدل المحتدوى بدنفس4220

 لقيدددداس الثبدددات فدددي تحليدددل المحتددددوى Holsti)وتدددم حسدددداب معامدددل الثباتباسدددتخدام معادلدددة هولسدددتي ) الباحدددث،حلّدددل فيهدددا 

 (54.6م، ص 5332،)عبيدات

 معادلة هولستي لقياس الثبات في تحليل المحتوى وصيغتها كاآلتي:        

=Cr 

 

 األول،عدد مؤشرات الفهم القرائي في التحليل  N2 و N1و التحليالن، تعني عدد المؤشرات التي يتفق عليها Mحيث إن: 

 وعدد مؤشرات الفهم القرائي في التحليل الثاني6

(، وتكرارات مهارات الفهم القرائي 510وحيث إن: تكرارات مهارات الفهم القرائي التي يتفق عليها التحليالن تساوي )        

(، وعليه تكون المعادلة 522كرارات مهارات الفهم القرائي في التحليل الثاني تساوي)(، وت5.2في التحليل األول تساوي )

 كاآلتي:

Cr ( =5×523(/)5.2+522( = )22./220( = ).06.%6وهي نسبة عالية تشير إلى ثبات أداة التحليل ،) 

 رابعا: إجراءات التحليل لألداة

 للقيام بإجراءات التحليل اتبع الباحث ما يلي: 

 : يد وحدات التحليلتحد -4

، أو توجد وحدات متعددة لتحليل المحتوي منها: الكلمة أو الموضوع، أو الفكرة، أو الفقرة أو الجملة، أو الفكرة، أو مقاييس المساحة والزمن        

كوحدة للتحليل، باعتبارها  (6 وقد اعتمد الباحث في دراسته على الفكرة425 -.42، ص6 .534الجداول، أو الصور، أو الرسومات )فتح هللا، 

كتاب وحدة ذات معنى، ومالئمتها طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها وبالتالي يمكن أن تشتمل مهارة من مهارات الفهم القرائي متضمنة في محتوى 

 الجميلة6لغتي 

 تحديد وحدة التعداد: -5

، وكل مرة لتحليل )فئة المضمون وفئة الشكل(اب عدد مرات ظهور فئات ااعتمد الباحث وحدة التكرار، وحدة للعد، ومن خاللها يتم حس        

 ظهور لها يحسب له تكرار6

 تحديد ضوابط التحليل: -0    

نظراً لكون أسلوب تحليل المحتوى يتصف بالموضوعية والعلمية فإنه يستلزم وضع أسس للتحليل مما يساعد على ارتفاع نسبة ثبات 

 دداً من الضوابط التي يسير عليها في التحليل وتتمثل فيما يلي: التحليل، لذا حدد الباحث ع

 استبعاد الغالف والمقدمة والفهرس من التحليل6  -

2M 
N1+N2 
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 التحليل في ضوء مهارات الفهم القرائي الالزمة ومؤشراتها المحكمة6 -

 استبعاد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من التحليل6 -

 والتدريبات العلمية الواردة في محتوى األنشطة التقويمية6 والصور واألنشطةكال اشتمال التحليل على الرسومات واألش -

اللفظ أو في سياق آخر في وحدة التحليل ككل يحسب لكل مرة ترد فيها  المهارة بنفس، واعتبار أنه إذا تكررت الكتاب وفقراتهتحليل محتوى  -

 تكرارا6ً

 خطوات التحليل .1.1

 اآلتية:طة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة اتبع الباحث الخطوات إلجراء تحليل محتوى األنش

 قراءة قائمة مهارات الفهم القرائي ومؤشراتها بصورتها النهائية بعد إجراء الصدق والثبات6  (1

حصة حتى االطالع على محتوى األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الجميلة موضع الدراسة وقراءة الموضوعات الواردة قراءة متأنية فا (1

 تتكّون لدى المحلل صورة واضحة عن الموضوعات واألفكار التي يتناولها المقرر6 

 تحديد المهارات الرئيسة والمؤشرات الفرعية التي ترتبط بالموضوعات واألفكار الواردة في المقرر6 (1

حليل مبدئية تسجل فيها العالمات التفصيلي، موجز(، باستخدام استمارة ت)التناول تحديد شكل التناول )صريح، ضمني(، ومستوى  (1

 التكرارية لفئات التحليل6 

 وضع عالمة )*( في المكان الخاص بكل مؤشر حسب ظهوره في الخانات المحددة لذلك في بطاقة التحليل6  (1

 غرض6تفريغ نتائج التحليل الخاصة بكل مهارة من المهارات الرئيسة والمؤشرات الفرعية في جداول خاصة تم إعدادها لهذا ال (1

 إجراءات تطبيق الدراسة .1.1

 التالية:سارت الدراسة وفق اإلجراءات 

األنشطة التقويمية االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت مهارات الفهم القرائي بشكل عام وتحليل محتوى   -1

 بشكل خاص6 بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي 

لتحديد قائمة مهارات الفهم القرائي األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي توى االطالع على مح -1

 الالزمة تضمينها بالكتاب6

عرض القائمة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية وتعديلها في ضوء آرائهم  -1

 ومقترحاتهم للتأكد من صدقها6 

 حويل قائمة مهارات الفهم القرائي إلى بطاقة تحليل محتوى6ت -1

 االستعانة بمحلل آخر )معلم لغة عربية لحساب ثبات بطاقة تحليل المحتوى(6  -1

 األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائيتطبيق بطاقة التحليل على محتوى  -1

 ذا الغرض6 جمع البيانات وتفريغها في الجداول المعدة له -1
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:. 1.1    

 اعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية التالية:    

 لقياس ثبات بطاقة تحليل المحتوىHolsti 6معادلة هولستي  -1

ة بكتاب لغتي التكرارات والنسب المئوية لتكرارات كل مهارة فرعية متضمنة بمحتوى في محتوى األنشطة التقويمي -1

 الجميلة للصف الرابع االبتدائي محل الدراسة6

 ثانياً: أداة االستبانة     

 أعد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة استبانة كأداة لجمع البيانات، وتّم تصميمها وإعدادها من خالل اتّباع الخطوات التالية:      

 تحديد الهدف من االستبانة: (4)

درجددة تضددمين محتددوى األنشددطة التقويميددة بمقددرر لغتددي الجميلددة للصددف الرابددع نة فددي الكشددف عددن تمثددل الهدددف مددن االسددتبا    

 من وجهة نظر المعلمين6  االبتدائي لمهارات الفهم القرائي

 مصادر بناء االستبانة:  (5)

 6المعدة سابقامهارات الفهم القرائي االعتماد في بناء األداة على قائمة تم       

 :صدق االتساق الداخلي (0)

( معلم لغة عربية من خارج العينة 53التأكد من االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية قوامها)تم       

بين العبارات المنتمية إلى كل محور فرعي، مع درجة Pearson Correlationاألساسية، وحساب معامل االرتباط بيرسون 

 المحور ككل6 وارتباط المحور باألداة6

بين عبارات كل مقياس مع درجة المقياس الفرعي الذي  Pearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون  (1) جدول

 وردت فيه

المهارات 

 الرئيسة
 مهارات الفهم القرائي

ارتباط 

المحور 

 باألداة

مهارات الفهم 

 الحرفي

 6 5 4 3 2 1 العبارة

معامل  **0.741

 االرتباط
0.456** 0.523** 0.621** 0.712** 0.564** 0.612** 

مهارات الفهم 

 االستنتاجي

 12 11 10 9 8 7 العبارة

معامل  **0.821

 االرتباط
0.621** 0.654** 0.751** 0.732** 0.654** 0.672*** 

مهارات الفهم 
 **0.756 18 17 16 15 14 13 العبارة



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

معامل  النقدي

 االرتباط
0.721** 0.654** 0.681** 0.761** 0.563** 0.643** 

مهارات الفهم 

 التذوقي

 24 23 22 21 20 19 العبارة

معامل  **0.675

 االرتباط
0.643** 0.762** 0.712** 0.632** 0.591** 0.566** 

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 30 29 28 27 26 25 العبارة

معامل  **0.825

 االرتباط
0.655** 0.711** 0.734** 0.691** 0.688** 0.712** 

  .(0.01**االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )     

( .3622يتضح من الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط بين عبارات االستبانة ودرجة المحور الذي وردت فيه تراوحت بين )

( 36.12األداة ككل بين )( كأعلى قيمة ارتباط، كما تراوحت قيم االرتباط بين كل محور ودرجة 361.5و) ارتباط،كأدنى قيمة 

(، وتشير النتائج 3634( كأعلى قيمة ارتباط، وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة)36224كأدنى قيمة ارتباط، و)

 السابقة إلى تمتع أداة الدراسة، وكل محور من محاورها الفرعية بدرجة عالية من االتساق الداخلي6

 ثبات االستبانة: (2)

ت المقياس بأنها قدرة األداة على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القياس على نفس الشخص عدة مرات في نفس يقصد بثبا     

الظروف6 وقد تم التأكد من ثبات المقياس بواسطة معامل الثبات ألفا كرونباخ في ضوء استجابات مقياس ليكرت الرباعي6 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 لالستبانة ومحاورها الفرعيةمعامل الثبات  (1) جدول

 معامل الثبات  المحاور الفرعية

 .36.4 مهارات الفهم الحرفي

 362.5 مهارات الفهم االستنتاجي

 .36.5 مهارات الفهم النقدي

 36.45 مهارات الفهم التذوقي

 36.04 مهارات الفهم اإلبداعي

 0..36 الثبات لألداة ككل
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(، وتراوحت في كل محور من محاورها الفرعية بين 0..36ونباخ لالستبانة مجملة )بلغت قيمة معامل الثبات ألفا كر

(، وتوضح النتائج السابقة أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات في كل محور من محاورها 36.04(، و)362.5)

 ع الدراسة6الفرعية، مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج المستفادة منها وتعميمه على مجتم

 االستبانة في صورتها النهائية: (2)

 ( من خمس محاور فرعية كما يلي:0تكّونت االستبانة في صورتها النهائية )ملحق رقم   

 (6.- 4( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور األول: مهارات الفهم الحرفي، وتضمن )

 (456- 1مرقمة من )( مهارات، وهي .المحور الثاني: مهارات الفهم االستنتاجي، وتضمن )

 (426- 40( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الثالث: مهارات الفهم النقدي، وتضمن )

 (526- .4( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الرابع: مهارات الفهم التذوقي، وتضمن )

 (036- 52( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الخامس: مهارات الفهم اإلبداعي، وتضمن )

 ح االستبانة ومعيار الحكم:تصحي (.)

صيغت جميع عبارات االستبانة في االتجاه الموجب بحيث تدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع درجة التضمين وتدل الدرجدة        

المنخفضة على انخفاض تلك الدرجة، وتكون اإلجابة عن العبارات عن طريق اختيار المعلمين بين إحددى خمدس بددائل موجدودة 

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم بارة، والتي تقيس أمام كل ع

يلدي: )كبيدرة( تأخدذ أربدع درجدات، و)متوسدطة( تأخدذ ثدالث درجدات،  فيمداوتتمثل هذه البدائل ، من وجهة نظر المعلمين القرائي

 رجة واحدة6و)ضعيفة( تأخذ درجتين، و)منعدمة( تأخذ د

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتدي الجميلدة للصدف الرابدع االبتددائي كما تّم استخدام المعيار التالي لقياس       

(، 0=4-2، وذلددك بتحديددد طددول خاليددا المقيدداس الربدداعي، وحسدداب المدددى )مددن وجهددة نظددر المعلمددين لمهددارات الفهددم القرائددي

(، ثدم إضدافة هدذه القيمدة إلدى أقدل قيمدة فدي 3612=2÷0فدي المقيداس للحصدول علدى طدول الخليدة، أي )وتقسيمه على أكبر قيمة 

 المقياس، وذلك لتحديد الحّد األعلى لهذه الخلية6 ويمكن تحديد المتوسطات الحسابية المرجحة على النحو التالي:

 عيالمتوسطات المرجحة لغايات الدراسة وفق المقياس المتدرج الربا (1جدول )

 درجة التضمين المتوسط المرجح

 كبيرة 2633إلى  .065من 

 متوسطة 0652إلى  5624من 

 ضعيفة 5623إلى  .461من 

 منعدمة 4612إلى  4من 
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 خطوات جمع البيانات .8.1

 تم تنفيذ الدراسة وفقًا للخطوات واإلجراءات التالية:

التي لهدا عالقدة بموضدوع الفهدم القرائدي لتكدوين خلفيدة مرجعيدة واسدعة عدن  االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة -4

 موضوع الدراسة6

 إعداد االستبانة بصورتها النهائية بعد التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها6 -0

 الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث6 -2

مدع التأكيدد علدى المسدتجيبين أن المعلومدات التدي تدم  توزيع االستبانة على عينة المعلمين بعد أن تدم توضديح أهدداف الدراسدة، -2

 الحصول عليها هي موضع سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي6

جمدع االسدتبانات بعددد اإلجابدة علددى فقراتهدا، والتأكددد مدن مناسدبة معلومددات االسدتبانة للتحليددل اإلحصدائي، ثددم تفريغهدا ورصددد  -.

 البيانات في جداول خاصة6

 (،SPSSيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي؛ تمهيًدا إلجراء معالجدة البياندات إحصدائيًا باسدتخدام البرندامج اإلحصدائي )جمع الب-1

 واستخالص النتائج وتحليلها وتفسيرها في فصل خاص استناًدا لما تم التوصل إليه من نتائج6

 لالستبانة: أساليب المعالجة اإلحصائية .9.1

، وتم استخدام (SPSS)يانات إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم إدخال الب       

 األساليب اإلحصائية المناسبة، وهي كما يلي:

 لقياس صدق االتساق الداخلي لألداة6 (Person Correlation)معامل ارتباط بيرسون  -

 ات األداة6لقياس ثب Cronbach's alpha)معامل ألفا كرونباخ ) -

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي المتوسطات الحسابية، وذلك لقياس  -

 6من وجهة نظر معلمي اللغة العربية لمهارات الفهم القرائي

 االنحرافات المعيارية؛ لتحديد مدى تشتت إجابات عينة الدراسة عن المتوسط6 -

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها .1

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم 

عنها تحليل البيانات، ومناقشتها وتفسيرها، والوصول لالستنتاجات المتعلقة  نتائج الدراسة التي أسفريلي  اوفيم ،القرائي

 ، وذلك على النحو التالي:البحثوع بموض

 اإلجابة عن السؤال األول للدراسة:     

ما مهارات الفهم القرائي التي تتطلبها األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة : نص السؤال األول للبحث على ما يلي

 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي؟
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التي تتطلبها األنشطة التقويمية بمقرر مهارات الفهم القرائي إعداد قائمة ب وقد أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل       

لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، وقد تم االستناد في إعداد القائمة إلى كتب المختصين، والدراسات السابقة ذات العالقة، 

لتأكد من صالحيتها وصدقها الظاهري تم عرضها وفي ضوء ذلك قام الباحث بإعداد مفردات القائمة في صورتها األولية، ول

على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وقد حظيت القائمة بنسبة اتفاق 

( من آراء السادة المحكمين، وفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم قام الباحث بالتعديالت المطلوبة؛ وقد أصبحت %23تجاوزت )

 ( مؤشراً موزعاً على خمس مهارات رئيسة، وفقا للجدول التالي: 03ئمة في صورتها النهائية مكونة من )القا

قائمة بمهارات الفهم القرائي الفهم القرائي الالزم تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف  (1) جدول

 الرابع االبتدائي

 المؤشرات المهارة الرئيسة

ارات الفهم مه

 الحرفي

 تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء 46

 تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء 56

 تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص المقروء 06

 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 26

 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 26

 يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى جمع 6.

هارات الفهم م

 االستنتاجي

 استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء 16

 استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء 26

 استنتاجسمات الشخصية المتضمنة بالنص المقروء 6.

 التنبؤبخاتمة النص المقروء 436

 ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص المقروء 446

 جبعض المعاني الضمنية بين سطور النصاستنتا 456

 مهارات الفهم النقدي

 تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء 406

 التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف التي تضمنها النص المقروء 426

 إصدارحكم على األفكار الواردة في النص 426

 نصإبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في ال 4.6

 التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل 416

 التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح 426

مهارات الفهم 

 التذوقي

 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء 4.6

 تحديدمواطن الجمال في النص المقروء 536
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 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 546

 الصور الخيالية بالنص المقروء تحديددالالت 556

 يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص المقروء 506

 يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص 526

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 526

 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة 5.6

 ت وردت بالنص المقروءاقتراححلوال مبتكرة لمشكال 516

 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 526

 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء 5.6

 إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه الخاص 036

 

تقويمية بمقرر لغتي الجميلة يشير الجدول السابق أن قائمة مهارات الهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة ال    

 ( مؤشراً موزعة على خمسة مهارات رئيسة، على النحو التالي:03للصف الرابع االبتدائي شملت)

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم الحرفي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم االستنتاجي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم النقدي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.الفهم التذوقي، وتضمنت ) مهارة (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم اإلبداعي، وتضمنت ) (1

 اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع : نص السؤال الثاني للبحث على ما يلي

 االبتدائي لمهارة الفهم الحرفي؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي طبعة        

، للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية، لكل مؤشر م(5355–م 5354هـ )4222 -هـ 4220

حرفي، والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم الحرفي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم فرعي من مؤشرات مهارة الفهم ال

( تكراراً، 535القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، علماً بأن إجمالي مهارات الفهم القرائي الواردة في الكتاب المقرر بلغت)

 وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
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مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة درجة توافر  (8) جدول

 تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 4 %265 52 41 44 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 2

. 
يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى 

 جمع
42 43 52 262% 5 

4 
تحديد الكلمات المفتاحية في النص 

 المقروء
45 44 50 260% 0 

0 
تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص 

 المقروء
45 43 55 264% 2 

5 
تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص 

 المقروء
43 1 41 065% 2 

 . %564 44 2 1 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 2

توافر مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة 

التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

 االبتدائي

.. 2. 452 %5062 

 

( 452تدائي )الرابع االب الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم الحرفي التي تم %5062مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

تناولها المقرر في المؤشر"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"، حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم الحرفي 

من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى جمع"،  (%265المتوافرة، بنسبة )

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة %260(، ثم المؤشر " تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء"، بنسبة )%262بنسبة )

عالقة الجملة بفكرة  "تحديد (، والمؤشر%065) قدرهاالمؤشر:"تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء"، بنسبة 

( من مجموع وحدات التحليل6 والشكل %564) النص"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم الحرفي التي تضمنها المقرر بنسبة قدرها

 التالي يوضح ذلك6
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 (1) شكل

 يلة للصف الرابع االبتدائيدرجة توافر مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجم

 

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم الحرفي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي 

اف المعياري، لكل مؤشر الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحر

من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم الحرفي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة الفهم 

 الحرفي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

قويمية بمقرر لغتي الجميلة استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة الت (9) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التضمين
 الترتيب

 4 كبيرة 3622 0602 تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء 4

 5 كبيرة 36.2 0602 ثنى جمعيصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد م .

 0 كبيرة 3612 .065 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 2

 2 متوسطة .361 0641 تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص المقروء 0

 2 متوسطة 3625 .063 تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء 5

 . ةمتوسط 3610 .063 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 2

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم الحرفي باألنشطة 

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 3622 0654
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تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 3622(، وانحراف معياري)0654بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

مهارات الفهم الحرفي المتضمنة التي تم تناولها المقرر من وجهة نظر المعلمين في المؤشر"تحديد الكلمات المفتاحية في النص 

ا مفرد مثنى الكلمات تصنيفا نحوي (، يليها المؤشر "يصنف0602بمتوسط حسابي )المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما جاء في .065) الكلمات المتشابهة في المعنى"، بمتوسط حسابي (، ثم المؤشر "تحديد0602بمتوسط حسابي )جمع"، 

عالقة الجملة  "تحديد (، والمؤشر:.063) المراتب األخيرة المؤشر:"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"، بمتوسط حسابي

 (063.6) مهارات الفهم الحرفي التي تضمنها المقرر، بمتوسط حسابيبفكرة النص"، الذي يمثل أقل 

ويالحظ من النتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم الحرفي أن هناك        

تحديد الكلمات المفتاحية في النص  تذبذباً في قياس مهارات الفهم الحرفي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارات"

المقروء"، و"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"6 بينما تنخفض في مهارات أخرى كمهارة"تحديدعالقة الجملة بفكرة النص"6 

ي حالة وقد يعود ذلك لغياب تدريج مهارات الفهم الحرفي عند بناء األنشطة التقويمية بالمقرر، مما أفقدها التوازن والشمول، وف

استمرار النشاطات على وضعها، فإن ذلك قد يسبب قصوراً لدى الطالب في الفهم الحرفي والذي يعد ذو أهمية كبيرة في فهم 

النص المقروء وتحليله تحليالً لغوياً، ويتوقف على ذلك قدرة الطالب على اكتساب مهارات الفهم القرائي األخرى، كالقدرة على 

( التي .534لنقد، والتذوق األدبي للنصوص المقروءة6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة األحمدي )االستنتاج، والتفسير، وا

أظهرت أن تضمين مهارات الفهم الحرفي يأتي في المراتب األولى بين مهارات الفهم القرائي المتضمنة في األنشطة اللغوية في 

 كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط6

هر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر، ويمكن عزو ذلك إلى إلمام المعلمين بمحتوى كما تظ      

 فيماالمقرر وما يتضمنه من مؤشرات متعلقة بالفهم الحرفي، ووعيهم بأهمية تضمين المقرر لمهارات الفهم الحرفي، خصوصاً 

حيث إن هناك نقصاً واضحاً في األنشطة المعززة لهذه المهارة، مما يؤثر في مستوى يتعلق بتحديد عالقة الجملة فكرة النص، 

 الفهم الحرفي لدى الطالب6

 اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : نص السؤال الثالث على ما يلي

 االستنتاجي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم 

ة لمهارات الفهم االستنتاجي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في االستنتاجي، والنسبة اإلجمالي

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202الكتاب المقرر، والتي بلغت)
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الرابع االبتدائي درجة توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف  (12) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

1 
استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة 

 في النص المقروء
42 42 05 .63% 4 

2 
ردة في النص استنتاجاألفكار الفرعية الوا

 المقروء
42 45 5. 26.% 5 

44 
ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص 

 المقروء
44 . 53 061% 0 

. 
استنتاجسمات الشخصية المتضمنة 

 بالنص المقروء
. 2 44 564% 2 

45 
استنتاجبعض المعاني الضمنية بين 

 سطور النص
. 2 43 46.% 2 

 . %63. 2 5 0 التنبؤبخاتمة النص المقروء 43

توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى 

األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف 

 الرابع االبتدائي

22 2. 432 4.62% 

 

( 432الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم االستنتاجي التي %4.62درها )مرة، بنسبة إجمالية ق

تم تناولها المقرر في المؤشر" استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "استنتاجاألفكار الفرعية %63.مهارات الفهم االستنتاجي المتوافرة، بنسبة )

(6 %061(6 ثم المؤشر"ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص المقروء"، بنسبة )%.26الواردة في النص المقروء"، بنسبة )

(، والمؤشر" %.46) ص"، بنسبة قدرهابينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"استنتاجبعض المعاني الضمنية بين سطور الن

( من %.36) بخاتمة النص المقروء"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم االستنتاجي التي تضمنها المقرر بنسبة قدرها التنبؤ

 مجموع وحدات التحليل6 
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 (:1) شكل

 ف الرابع االبتدائيدرجة توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للص

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم االستنتاجي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب  

افات المعيارية، لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحر

لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم االستنتاجي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، 

 ولمهارة الفهم االستنتاجي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

ي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم االستنتاج (11) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التضمين
 الترتيب

1 
استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية 

 الواردة في النص المقروء
 4 متوسطة 36.2 0653

44 
ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص 

 المقروء
 5 متوسطة 3624 0642

2 
استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص 

 المقروء
 0 متوسطة .361 0644

. 
استنتاجسمات الشخصية المتضمنة 

 بالنص المقروء
 2 متوسطة 3612 0630

 2 متوسطة 3625 56.1استنتاجبعض المعاني الضمنية بين  45
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 سطور النص

 . متوسطة 3621 56.2 التنبؤبخاتمة النص المقروء 43

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم االستنتاجي 

 باألنشطة التقويمية للمقرر
 متوسطة 36.2 0631

 

الجميلة تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم االستنتاجي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 36.2(، وانحراف معياري)0631بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

مهارات الفهم االستنتاجي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص 

األسباب بالنتائج الواردة في النص  (، يليها المؤشر" ربط0653بمتوسط حسابي )ى، المقروء"، حيث جاء في المرتبة األول

 األفكار الفرعية الواردة في النص المقروء"، بمتوسط حسابي "استنتاج (، ثم المؤشر0642بمتوسط حسابي )المقروء"، 

 سطور النص"، بمتوسط حسابي بعض المعاني الضمنية بين "استنتاج (6 بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:0644)

بخاتمة النص المقروء"، والذي يمثل أقل مهارات الفهم االستنتاجي التي تضمنها المقرر، بمتوسط  "التنبؤ (، والمؤشر:56.1)

 (56.26) حسابي

تاجي أن ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم االستن      

هناك تذبذباً في قياس مهارات الفهم االستنتاجي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة"استنتاجاألفكار الرئيسية 

والفرعية الواردة في النص المقروء"، و"استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء"، بينما تنخفض في المهارة 

بين سطور النص"، و"التنبؤبخاتمة النص المقروء"6 وهذا األمر غير مبرر تربوياً، فالتوازن  "استنتاجبعض المعاني الضمنية

في قياس مهارات الفهم االستنتاجي أمر بالغ األهمية للطالب في هذه المرحلة الدراسية، خاصة عندما يتعلق األمر بعملية 

ي ضوءها تتحدد قدرة الطالب على فهم النص المقروء واستنتاج االستنتاج التي تمثل عنصراً بالغ األهمية في الفهم القرائي، وف

األفكار الرئيسية والفرعية، والمعاني الواردة في النص، وتكوين ملكة معرفية، وقدرة على استقراء النصوص، واستنباط 

ؤثر في فهم النص المقروء المضامين منها، وربط النتائج بمسبباتها، وتنمية التفكير العلمي في ضوء ذلك6 وكون إغفال ذلك قد ي

وتحديد أهدافه وغاياته وتذوقه، ويؤثر بالتالي على نمو المهارات العقلية واللغوية واألدبية لدى الطالب6 وقد يرجع ذلك إلى 

غياب منهجية علمية واضحة لبناء األنشطة التقويمية في ضوء مهارات الفهم االستنتاجي الالزمة لنمو الفهم القرائي لدى 

 6 الطالب

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم االستنتاجي، كما       

أن وجود مهارات الفهم االستنتاجي بدرجة متوسطة يمكن عزوها إلى وعي القائمين على تأليف المقرر بأهمية تنمية مهارة الفهم 

المرحلة العمرية التي بلغ فيها الطالب مستوى من النضج العقلي الذي يمكنه من القدرة على التفسير  االستنتاجي في هذه

واالستنتاج، وربط األسباب بالنتائج6 وقد يرجع مجيء مهارة التنبؤبخاتمة النص المقروء، كأقل المهارات المتضمنة بمحتوى 

قرر أن تنمية القدرة التنبؤية من خالل الفهم القرائي هي مرحلة متقدمة األنشطة التقويمية إلى اعتقاد القائمين على تأليف الم

 تتطلب مستوى من النضج العقلي الذي قد ال يتوافر لدى الطالب في هذه المرحلة،
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وهو أمر قد يجانب الصواب بالنظر إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تدريب وتعليم على اكتساب المهارات العقلية المختلفة التي  

مع مستوياتهم العقلية  بأنشطة تتناسباعد على تنمية مهارات الفهم االستنتاجي، وأنه ينبغي التدرج في تزويد الطالب تس

 والمعرفية، وتساعدهم على نمو قدرتهم على التنبؤ بخاتمة النص المقروء6

 اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة:

وى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي ما مدى تضمنين محت: نص السؤال الرابع على ما يلي

 النقدي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

لمئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم النقدي، للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب ا

والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم النقدي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، 

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202والتي بلغت)

النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  درجة توافر مهارة الفهم (11) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

40 
تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة 

 لنص المقروءفي ا
4. 42 02 .62% 4 

4. 
إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة 

 في النص
42 43 52 262% 5 

42 
إصدارحكم على األفكار الواردة في 

 النص
45 43 55 264% 0 

42 
التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف 

 التي تضمنها النص المقروء
. 1 4. 063% 2 

42 
اعد واآلراء في التمييزبين الحقائق والقو

 النص المطروح
43 . 4. 063% 2 

41 
التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما 

 هو غير متصل
2 0 2 462% . 

توافر مهارة الفهم النقدي في محتوى األنشطة 

التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

 االبتدائي

.. 24 453 5562% 
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( 453الرابع االبتدائي ) الجميلة للصففي محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم النقدي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم النقدي التي تم %5562مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

ص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين تناولها المقرر في المؤشر" تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في الن

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "إبداءالرأي في بعض %62.مهارات الفهم النقدي المتوافرة، بنسبة )

 (6%264(، يليه المؤشر "إصدارحكم على األفكار الواردة في النص"، بنسبة )%262السلوكيات الواردة في النص"، بنسبة )

(، %063)قدرها بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح"، بنسبة 

والمؤشر"التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم النقدي التي تضمنها المقرر 

 التحليل6  ( من مجموع وحدات%462)قدرها بنسبة 

 (1) شكل

 درجة توافر مهارة الفهم النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي

 

ي كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم النقدي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغت

الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لكل 

مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم النقدي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة 

 ضحها الجدول التالي:الفهم النقدي ككل، والنتائج يو

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف  (11) ولدج

 الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 تيبالتر

 4 كبيرة 36.2 0604تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص  40
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 المقروء

 5 متوسطة 3612 0641 إصدارحكم على األفكار الواردة في النص 42

 0 متوسطة 3612 0641 إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في النص .4

42 
نها التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف التي تضم

 النص المقروء
 2 متوسطة 3612 .063

41 
التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير 

 متصل
 2 متوسطة ..36 0630

42 
التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص 

 المطروح
 . متوسطة ..36 0633

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم النقدي باألنشطة التقويمية 

 للمقرر
 متوسطة .362 0640

 

تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات .362(، وانحراف معياري)0640بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

تم تناولها المقرر في المؤشر" تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء مهارات الفهم النقدي المتضمنة التي 

حكم على األفكار الواردة في النص"،  (، يليها المؤشر "إصدار0604بمتوسط حسابي )"، حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما جاء في 0641ية متساوية قدرها)والمؤشر"إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في النص"، بمتوسطات حساب

 (، والمؤشر:0630بمتوسط حسابي )المراتب األخيرة المؤشر:"التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل"، 

والذي يمثل أقل مهارات الفهم النقدي التي تضمنها المقرر،  واعد واآلراء في النص المطروح"،بين الحقائق والق "التمييز

 (06336ط حسابي )بمتوس

ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم النقدي، أن هناك       

عدم توازن بين الفصلين األول والفصلين الثاني والثالث في توزيع مهارات الفهم النقدي، كما أن هناك تذبذباً في قياس هذه 

ة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء"، بينما المهارات، فمر

تنخفض في المهارة "التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل" والمهارة "التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء 

لل في منهجية بناء األنشطة التقويمية وتدريجها حسب مهارات الفهم النقدي في النص المطروح"6 وقد يرجع ذلك إلى وجود خ

الالزمة نتيجة محدودية االستعانة بخبراء ومتخصصين في النقد األدبي والتربوي، األمر الذي أدى إلى تركيز القائمين على 

لعلمي، وتدريب الطالب على إبداء الرأي حول تأليف الكتاب على تنمية مهارات معززة للتفكير الناقد لدى الطالب، كاالستدالل ا

بعض السلوكيات التي تضمنها النص المقروء بما يتناسب مع مستويات تفكيرهم، وإغفالهم التخطيط لبناء جوانب أخرى، 

كالتمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل، والتمييز بين الصواب والخطأ في المواقف التي تضمنها النص 

 ء، المقرو
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وذلك على الرغم من أهمية هذه المهارات في تحسين قدرة الطالب على إصدار أحكام صحيحة على المادة المقروءة في 

الجوانب اللغوية، والداللية، والوظيفية، ومعرفة أوجه الصواب والخطأ في المواقف التي يتضمن النص المقروء، ومعرفة قوة 

 تأثيرها على القارئ6 

ائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم النقدي، ويمكن كما تظهر نت      

عزو مجيء مهارات الفهم النقدي بدرجة متوسطة إلى استهداف القائمين على تأليف المقرر تنمية مهارات الفهم النقدي لدى 

ذلك، وإن كان ذلك ما يزال في حاجة إلى مراجعة وتعزيز في ظل نقص تضمين الطالب، وتنويعهم لألنشطة التقويمية المعززة ل

بعض المهارات في هذا المجال، من أهمها مهارة التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل، والتمييزبين الحقائق 

ه المهارات في المقرر بشكل والقواعد واآلراء في النص المطروح، والذي قد يرجع إلى غياب التخطيط لتضمين مثل هذ

 صريح، وقصور تكثيف وتنويع األنشطة المعززة لها6

 اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : نص السؤال الخامس على ما يلي

 التذوقي؟لمهارة الفهم 

ذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، ولإلجابة عن ه       

للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم التذوقي، 

ها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم التذوقي التي تم حصر

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202والتي بلغت)

درجة توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  (11) جدول

 توافرها في المقررمرتبة تنازلياً حسب نسبة 

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 4 %164 02 41 54 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء .4

 5 %265 52 45 .4 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 54

 0 %260 50 43 40 المقروءتحديدمواطن الجمال في النص  53

50 
يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص 

 المقروء
44 43 54 06.% 2 

 2 %063 .4 1 . تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء 55

52 
يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في 

 النص
. 1 4. 063% . 

نشطة التقويمية توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األ

 بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
1. .0 425 5.62% 
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( 425الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

ت أعلى مؤشرات مهارة الفهم التذوقي التي تم ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثل%5.62مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

تناولها المقرر في المؤشر" استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم التذوقي 

نص المقروء"، ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "يعبر عنالشعور العاطفي تجاه ال%164المتوافرة، بنسبة )

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة %260( ثم المؤشر " تحديدمواطن الجمال في النص المقروء"، بنسبة )%265بنسبة )

(، والمؤشر" يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات %063)قدرها المؤشر:" تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء"، بنسبة 

( من مجموع وحدات %063)قدرها ل مهارات الفهم التذوقي التي تضمنها المقرر بنسبة الواردة في النص"، والتي تمثل أق

 التحليل6 

 (1) شكل

 درجة توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي

 

ت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم التذوقي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدف

الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لكل 

حتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم التذوقي الواردة في م

 الفهم التذوقي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  (11) جدول

 لحسابيةبالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات ا

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 متوسطة 36.4 .063 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء .4
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 5 متوسطة 36.2 .063 تحديدمواطن الجمال في النص المقروء 53

 0 وسطةمت 3625 0630 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 54

50 
يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص 

 المقروء
 2 متوسطة ..36 0635

 2 متوسطة 3612 56.1 يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص 52

 . متوسطة 3611 .562 تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء 55

األنشطة المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم التذوقي ب

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 3621 0633

 

تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

 (6  وتمثلت أعلى مؤشرات3621(، وانحراف معياري)0633) بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي

مهارات الفهم التذوقي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، حيث جاء في 

(، .063بمتوسط حسابي )مواطن الجمال في النص المقروء"،  (، يليها المؤشر "تحديد.063) المرتبة األولى، بمتوسط حسابي

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة 0630) في تجاه النص المقروء"، بمتوسط حسابييليها المؤشر "يعبر عنالشعور العاط

دالالت الصور  "تحديد (، والمؤشر:56.1) حسابي "، بمتوسطالمؤشر:"يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص

 (562.6بمتوسط حسابي ) الخيالية بالنص المقروء"، والذي يمثل أقل مهارات الفهم التذوقي التي تضمنها المقرر،

ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم التذوقي، أن هناك        

عدم توازن في توزيع مهارات الفهم التذوقي بين الفصل األول والفصلين الثاني والثالث، وأن هناك تذبذباً في قياس مهارات 

التذوقي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، بينما تنخفض في الفهم 

المهارة "يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص"6 وهذا يؤكد وجود خلل في منهجية بناء األنشطة التقويمية 

يث يؤدي ذلك إلى نقص قدرة الطالب على التخيل وتصور األحداث، وعلى وتدريجها حسب مهارات الفهم التذوقي الالزمة، ح

تعزيز قدرته على التعبير عن مشاعره تجاه الشخصيات، مما قد يؤثر على نمو مهارات الفهم التذوقي لدى الطالب، ال سيما 

ع ذلك إلى محدودية تخطيط وأن التذوق عنصر مهم من عناصر الفهم القرائي، وهي المحرك النفسي للعمل األدبي6 وقد يرج

القائمين على تأليف الكتاب لكيفية تنمية األهداف الوجدانية، وبناء االتجاهات لدى الطالب في هذه المرحلة من خالل تنمية 

مهارات الفهم التذوقي لديهم6 كما قد يرجع ذلك إلى قلة خبرة القائمين على تأليف الكتاب وعدم تمرسهم في هذا المجال، وعدم 

 ستعانة بالمختصين في األدب والبالغة وتحليل النصوص6 اال

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم التذوقي، ويمكن        

ية القيم التربوية في نفوس عزو مجيء مهارات الفهم التذوقي بدرجة متوسطة إلى استهداف القائمين على تأليف المقرر تنم

الطالب من خالل تذوق النصوص المقروءة واستنباط القيم منها، وتوضيح معانيها، وتدريب الطالب عن التعبير عن مشاعره 

 وعواطفهم، واستخراج مواطن الجمال في النص المقروء، 
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تنمية بعض المهارات األخرى المهمة، وإن كان ذاك غير كاف لتعزيز مهارات الفهم التذوقي بالنظر إلى نقص االهتمام ب

كالتعبير عن الشعور تجاه الشخصيات، وتحديد دالالت الصور الخيالية الواردة بالنص المقروء، وقد يرجع ذلك إلى محدودية 

ج تخطيط القائمين على تأليف الكتاب لتنمية مثل هذه المهارات على الرغم من أهميتها ومناسبتها مع ما يعرفه الطالب من نض

عقلي ونفسي يزيد من قدراتهم التعبيرية عن مشاعرهم تجاه اآلخرين في هذه المرحلة، وامتالكهم مستوى من النضج العقلي 

 الذي يخول لهم القدرة على التخيل والتصور الذي يمكن من خالله تعزيز مهارات التذوق األدبي لديهم أثناء القراءة6 

 اإلجابة عن السؤال السادس للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : السؤال السادس على ما يلينص 

 اإلبداعي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي، للفصول األول، 

والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم اإلبداعي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، 

 في الجدول التالي:( تكراراً، وذلك كما هو موضح 202) والتي بلغت

درجة توافر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة  (11) جدول

 تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 رتيبالت

 4 %.56 42 . 2 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 52

51 
اقتراححلوال مبتكرة لمشكالت وردت بالنص 

 المقروء
1 0 43 46.% 5 

03 
إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء 

 بأسلوبه الخاص
1 0 43 46.% 0 

 2 %464 . 5 2 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء .5

 2 %362 5 5 3 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة 5.

 . %362 5 4 4 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 52

توافر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية 

 بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
51 41 22 265% 

 

( 22الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم اإل

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي التي تم %265مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم اإلبداعي  تناولها المقرر في المؤشر" استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص"،

 ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر،%.56المتوافرة، بنسبة )
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يليه المؤشر "اقتراححلوال مبتكرة لمشكالت وردت بالنص المقروء"، والمؤشر"إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء  

6 بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"التنبؤباألحداث بناء على مقدمات (%.46بأسلوبه الخاص" بنسب متساوية قدرها )

معينة"، والمؤشر" اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء "، والتي تمثل أقل مهارات الفهم اإلبداعي التي تضمنها 

 ( من مجموع وحدات التحليل6 %362)قدرها المقرر بنسب متساوية 

 (1) شكل

 فر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائيدرجة توا

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم اإلبداعي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب 

البتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لغتي الجميلة للصف الرابع ا

لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم اإلبداعي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، 

 ولمهارة الفهم اإلبداعي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  (11) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 متوسطة 3615 0644  مبتكرة لمشكالت وردت بالنص المقروءاقتراححلوال 51

 5 متوسطة 3623 .063 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 52

03 
إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه 

 الخاص
 0 متوسطة 3612 56.1

 2 متوسطة 3611 56.2 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء .5
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 2 متوسطة 3623 .562 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 52

 . متوسطة 3611 .562 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة .5

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم اإلبداعي باألنشطة 

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 36.4 56.1

 

لى تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين ع

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 36.4(، وانحراف معياري)56.1) بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي

كالت وردت بالنص المقروء"، مهارات الفهم اإلبداعي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"اقتراححلوال مبتكرة لمش

أفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص"، بمتوسط  (، يليها المؤشر "استنتاج0644بمتوسط حسابي )حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما 56.1) (، يليها المؤشر " إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه الخاص"، بمتوسط حسابي.063) حسابي

والمؤشر: (، .562بمتوسط حسابي )راتب األخيرة المؤشر:"اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء"، جاء في الم

 بناء على مقدمات معينة"، الذي يمثل أقل مهارات الفهم اإلبداعي التي تضمنها المقرر، بمتوسط حسابي ثالتنبؤ باألحدا

(562.6) 

نشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم اإلبداعي غياب ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األ       

التوازن في توزيع مهارات الفهم اإلبداعي بين الفصل األول والفصلين الثاني والثالث، كما أن هناك تذبذباً في قياس مهارات 

جديدة غير مألوفة بالنص"، بينما تنخفض في  أفكاراً  الفهم اإلبداعي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "استنتاج

المهارة "اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء"والمهارة "التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة"6 وقد يرجع ذلك 

الشكل الكافي لدى إلى كون مهارات الفهم اإلبداعي تعد من أعلى مستويات الفهم القرائي التي تتطلب قدرات عقلية قد ال تتوافر ب

الطالب في هذه المرحلة، األمر الذي يجعل المؤلفون للكتاب ال يولونها األهمية الالزمة6 كما قد يرجع ذلك إلى غياب تخطيط 

واضح لتضمين مهارات الفهم اإلبداعي في الكتاب بشكل متكامل ومتوازن، يتناسب مع خصائص الطالب في هذه المرحلة 

 هم المعرفية وقدراتهم العقلية6 العمرية ويراعي مستويات

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم اإلبداعي،        

وجود ويمكن عزو مجيء مهارات الفهم اإلبداعي كأقل مهارات الفهم القرائي التي تضمنتها األنشطة التقويمية للمقرر إلى عدم 

منهجية واضحة لتنمية مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب من خالل األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة بشكل تدريجي 

ومتوازن6 كما قد يرجع ذلك إلى كون مهارات الفهم اإلبداعي تعد من المهارات الثانوية المستهدفة من المقرر، األمر الذي يجعل 

ر ال يركزون على تضمين األنشطة التقويمية التدريبات والتمارين المكثفة التي يمكن من خاللها تنمية القائمين على تطوير المقر

التي أظهرت قصور ، (.534مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب بشكل أكبر6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة األحمدي )

( التي 5341دراسة العبد العالي والرشيدي ) اتفقت مع نتائج تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في كتاب لغتي الخالدة، كما

 أظهرت مجيء مهارة الفهم اإلبداع كأقل المهارات التي تضمنتها تدريبات النصوص القرائية6

ومما سبق يمكن تلخيص مدى تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف        

 (426) البتدائي من خالل تحليل المحتوى كما هو موضح بالجدولالرابع ا
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مدى تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  (18) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب درجة التضمين

 المهارات الرئيسة
 التكرارات

 الترتيب النسبة المئوية مجموع التكرارات

 الفصل الثاني والثالث الفصل األول

 مهارات الفهم التذوقي
1. .0 425 5.62% 4 

 مهارات الفهم الحرفي
.. 2. 452 5062% 5 

 مهارات الفهم النقدي
.. 24 453 5562% 0 

 مهارات الفهم االستنتاجي
21 21 432 4.62% 2 

 مهارات الفهم اإلبداعي
51 41 22 265% 2 

 %433 202 501 5.2 رات الفهم القرائيتضمين مها

 

(، يليها مهارة الفهم الحرفي، 26.5%جاءت مهارة الفهم التذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي، بنسبة بلغت)

اً مهارة (، وأخير%4.62(، يليها مهارة الفهم االستنتاجي، بنسبة )%5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )23.4%بنسبة )

 (6 والشكل التالي يوضح ذلك8.26%الفهم اإلبداعي، بنسبة )

 (1) شكل

 توافر مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
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األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع كما يمكن تلخيص درجة تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى      

 (4.6) االبتدائي من وجهة نظر المعلمين كما هو موضح بالجدول

درجة توافر مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة  (19) جدول

 تنازلياً حسب درجة التوافر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرئيسة المهارات
درجة 

 التوافر
 الترتيب

 3622 0654 مهارات الفهم الحرفي
 4 متوسطة

 .362 0640 مهارات الفهم النقدي
 5 متوسطة

 36.2 0631 مهارات الفهم االستنتاجي
 0 متوسطة

 3621 0633 مهارات الفهم التذوقي
 2 متوسطة

 36.4 56.1 مهارات الفهم اإلبداعي
 2 متوسطة

 تضمين مهارات الفهم القرائي
0632 3623 

 متوسطة

 

يتضح من نتائج الجدول السابق تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم 

(6 وجاءت مهارة الفهم 3623(، وانحراف معياري)0632القرائي من وجهة نظر المعلمين بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي )

(، 0654بمتوسط حسابي )الحرفي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي التي تضمنتها األنشطة التقويمية للكتاب، 

(، يليها مهارة الفهم 3.07(، ثم مهارة الفهم االستنتاجي، بمتوسط حسابي )0640يليها مهارة الفهم النقدي، بمتوسط حسابي )

(، بينما تأتي مهارة الفهم اإلبداعي كأقل مهارات الفهم القرائي المتضمنة بالمقرر، بمتوسط 0633بمتوسط حسابي ) التذوقي،

 (6 والشكل التالي يوضح ذلك56.16حسابي )

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 (1) شكل

هة نظر درجة تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وج

 المعلمين

 

يالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم القرائي أن األنشطة 

أنها لم تسر وفق التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي رغم مراعاتها لمهارات الفهم القرائي بشكل عام، إال 

تسلسل منظم وتدريج منطقي يراعي ضرورة تمثيل مهارات الفهم القرائي بمختلف مستوياتها، بحيث يدرب الطالب عليها، 

حيث لوحظ التركيز على مهارات الفهم التذوقي، ومهارات الفهم الحرفي، بينما انخفض االهتمام بمهارات الفهم اإلبداعي بشكل 

 5303أهمية كبيرة، ورغم توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية لتحقيق لرؤية المملكة خاص، رغم ما يمثله من 

والتي تستهدف تفعيل دور التعليم في تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطالب6 ويمكن عزو ذلك إلى غياب منهجية علمية 

مقرر اللغة العربية في تعزيز مهارات اإلبداع واالبتكار، من خالل  واضحة يسير عليها القائمون على تأليف الكتاب لتفعيل دور

تضمين مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب في األنشطة التقويمية بالمقرر6 كما أن عدم االستعانة بفرق متنوعة ومتخصصة، 

ارات الفهم اإلبداعي بشكل خاص6 أفقد المقرر التوازن والشمول في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطالب بشكل عام، ومه

كما قد يرجع ذلك إلى كون المقررات الدراسية ما تزال غير مواكبة للتوجهات التربوية الحديثة التي تركز على تنمية المهارات 

كز أكثر على العقلية العليا ومهارات اإلبداع واالبتكار، وأن مناهج اللغة العربية ما تزال تعتمد على األساليب التقليدية التي تر

تنمية الجوانب المعرفية أكثر من تركيزها على الجوانب السلوكية والوجدانية، وتركزيها بشكل أكبر على مهارات الحفظ 

والتذكر أكثر من تركيزها على تنمية القدرات العقليا العليا التي تنمي التفكير اإلبداعي لدى الطالب6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج 

( التي أظهرت عدم توافر مستويات الفهم القرائي بشكل مناسب في محتوى موضوعات 5353ي وآخرون )دراسة البندار

( التي أظهرت أن مهارات الفهم القرائي 5341القراءة للصف الرابع6 كما اتفقت مع نتائج دراسة العبد العالي والرشيدي )

 حصلت على نسب غير متوازنة في تدريبات النصوص القرائية6 
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( التي أظهرت أن محتوى كتاب "العربية لغتي" أعطى بعض مستويات الفهم 5342فقت مع نتائج دراسة البصيص )كما ات

القرائي درجة اهتمام أكبر من المستويات األخرى6 كما أظهرت النتائج تباين العناية بالمهارات الفرعية واختالف نسبة 

 6ة للتدريب عليهاتكراراتها، وإغفال بعض المهارات التي لم تحظ بأية فرص

كما تشير النتائج إلى أن هناك اتفاق بشكل عام بين نتائج الدراسة المسحية التي استهدفت استطالع آراء المعملين حول مدى      

تضمين محتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي، مع نتائج تحليل محتوى 

نشطة التقويمية بالمقرر، من حيث تباين توزيع مهارات الفهم القرائي الرئيسة ومؤشراتها الفرعية، ومجيء مهارات تلك األ

الفهم الحرفي في المراتب األولى من حيث توافرها في األنشطة التقويمية للمقرر، كما اتفقت من حيث مجيء مهارات الفهم 

توافراً، بينما اختلفت نتائج الدراسة المسحية مع تحليل المحتوى فيما يتعلق بتوافر  اإلبداعي في المرتبة األخيرة كأقل المهارات

مهارات الفهم التذوقي، حيث حازت المرتبة األولى في تحليل المحتوى، بينما حازت المرتبة الرابعة بدرجة تضمين متوسطة 

كل أكبر في هذه المرحلة على مهارات الفهم من وجهة نظر المعلمين6 وقد يعزى ذلك إلى كون المعلمين ربما يركزون بش

الحرفي لتنمية المهارات اللغوية لدى الطالب، مما قد يجعلهم يغفلون تنمية بعض مهارات الفهم التذوقي على الرغم من تضمن 

ضمني غير  المقرر لها6 كما قد يرجع ذلك إلى كون المحتوى العلمي لألنشطة التقويمية قد تتضمن مهارات الفهم التذوقي بشكل

واتفقت مع نتائج  صريح، وال تتم معالجتها وتوظيفها لتنمية مهارات الفهم التذوقي بشكل واضح من خالل أنشطة الكتاب المقرر6

 2.61( التي أظهرت أن مهارات المستوى الفهم الحرفي حظيت بأعلى نسبة توافر بلغت )5341دراسة العبد العالي والرشيدي )

( التي أظهرت أن تضمين مهارات الفهم الحرفي يأتي كأعلى مستويات التضمين في أسئلة .534) (، وكذلك عوض والسليم%

وتدريبات كتب الحديث والسيرة المقررة على الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية6 كما تتفق مع نتائج دراسة 

هم القرائي تضمناً في التدريبات القرائية بكتاب ( التي أظهرت مجيء المستوى الحرفي كأعلى مستويات الف5342البصيص )

 (6%256.2"العربية لغتي" للصف الخامس األساسي بنسبة بلغت )

كما تؤكد نتائج الدراسة في جانبيها المسحي وتحليل المحتوى وجود قصور في تضمين مهارات الفهم اإلبداعي بمحتوى         

القائمين على تطوير المقرر لتعزيز مهارات الفهم اإلبداعي، على  تخطيط ضعفاألنشطة التقويمية، وأن ذلك قد يرجع إلى 

الرغم من أهمية هذه المهارات في تعزيز الفهم القرائي لدى الطالب في ضوء التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بأهمية 

ي6 كما قد يرجع ذلك إلى ضعف استهداف تنمية التركيز على تنمية المهارات العقلية العليا، والتي تشمل مهارات التفكير اإلبداع

مهارات الفهم اإلبداعي من خالل دروس القراءة، وكون محتويات األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

وأساليب تقويمها ما تزال تركز على قياس الجوانب المعرفية وعلى قياس مستويات الحفظ والتذكر لدى الطالب، أكثر من 

كيزها على قياس مهارات التفكير العليا لدى الطالب والتي تشمل الفهم اإلبداعي، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة الصويركي تر

( التي أظهرت تركيز أسئلة كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي على المستويات الدنيا من التفكير كالتذكر، والفهم، .534)

( التي أظهرت مجيء مهارة الفهم 5341ير6 كما تتفق مع نتائج دراسة العبد العالي والرشيدي )مقارنة بالمستويات العليا للتفك

( التي أظهرت 5342اإلبداع كأقل المهارات التي تضمنتها تدريبات النصوص القرائية6 كما تتفق مع نتائج دراسة البصيص )

التدريبات القرائية بكتاب "العربية لغتي" للصف الخامس  مجيء مستوى الفهم اإلبداعي كأقل مستويات الفهم القرائي تضمناً في

 (6%6.2.األساسي بنسبة بلغت )
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 ملخص النتائج والتوصيات .1

يعرض الباحث في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصل إليها، ثم يضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء تلك 

 النتائج6

 ائجعرض ملخص النت .1.1

بناء قائمة بمهارات الهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع  46

( مؤشراً موزعة على خمسة مهارات رئيسة، وهي: مهارة الفهم الحرفي، مهارة الفهم االستنتاجي، 03االبتدائي شملت)

 ، مهارة الفهم اإلبداعي6 مهارة الفهم النقدي، مهارة الفهم التذوقي

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  56

 (6%5062( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )125)

بالصف الرابع االبتدائي موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  06

 بدرجة متوسطة6

تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم الحرفي التي تم تناولها المقرر في تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى، وتحديد  26

 الكلمات المفتاحية في النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في تحديدعالقة الجملة بفكرة النص6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفاالستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم  26

 (6%4.62( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )432)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم االستنتاجي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع  6.

 االبتدائي بدرجة متوسطة6 

ى مؤشرات مهارة الفهم االستنتاجي في استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء، تمثلت أعل 16

واستنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في استنتاجبعض المعاني الضمنية بين سطور 

 النص، والتنبؤبخاتمة النص المقروء6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفالفهم النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة  26

 (6%5562( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )453)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  6.

 بدرجة متوسطة6 

أدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء، وإبداءالرأي  في تقديممؤشرات مهارة الفهم النقدي تمثلت أعلى  436

في بعض السلوكيات الواردة في النص6  بينما تمثل أقلها في التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح، 

 والتمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي ب 446

 (6%5.62( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )425)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  456

 درجة متوسطة6ب
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تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم التذوقي في استنباطالقيم السائدة في النص المقروء، والتعبير عنالشعور العاطفي تجاه  406

النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء، والتعبير عنشعوره تجاه الشخصيات 

 الواردة في النص6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفتكرارات مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  بلغ مجموع 426

 (6%265( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )22)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  426

 سطة6بدرجة متو

أفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص، واقتراححلوال مبتكرة  تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي في استنتاج 4.6

لمشكالت وردت بالنص المقروء6 بينما تمثل أقلها في التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة، واقتراحنهاية جديدة 

 لبعض أحداث النص المقروء6

تذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي من خالل تحليل المحتوى، بنسبة جاءت مهارة الفهم ال 416

(، يليها مهارة %5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )23.4%(، يليها مهارة الفهم الحرفي، بنسبة )26.5%بلغت)

 (8.2%(، وأخيراً مهارة الفهم اإلبداعي، بنسبة )%4.62الفهم االستنتاجي، بنسبة )

تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي من وجهة نظر  426

المعلمين بدرجة متوسطة، وجاءت مهارة الفهم الحرفي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي، يليها مهارة 

يليها مهارة الفهم التذوقي، بينما تأتي مهارة الفهم اإلبداعي كأقل المهارات الفهم النقدي، ثم مهارة الفهم االستنتاجي، 

 المتضمنة بالمقرر6

 عدم وجود توازن في توزيع مهارات الفهم القرائي بين الفصول الدراسية وكذلك بين مؤشرات الفهم القرائي المختلفة6 4.6

 

 التوصيات .1.1

 نتائج بما يلي: يوصي الباحث في ضوء ما توصل إليه من    

االستفادة من قائمة مؤشرات مهارات الفهم القرائي التي تم إعدادها في الدراسة الحالية في إعادة بناء األنشطة التقويمية في  -

 كتاب لغي الجميلة للصف الرابع االبتدائي بحيث يمكن تضمين جميع مهارات الفهم القرائي بنسب متوازنة في هذه األنشطة6

على تخطيط مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية إلى ضرورة تخطيط األنشطة التقويمية في مقرر لغتي  دعوة القائمين -

الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي وضرورة مراعاة التنوع في تلك المهارات عند بناء المنهج، 

الطالب المعرفية وقدراتهم العقلية وأن يتم توظيف هذه المهارات وذلك بتضمينها نشاطات وتدريبات تناسب مستويات 

 بحسب ما نصت عليه وثيقة منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية6

عمل القائمين على تأليف المقرر وتطوير مناهج اللغة العربية على تحقيق التوازن في تضمين مهارات الفهم اإلبداعي مع  -

 ي األخرى6مهارات الفهم القرائ
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إعادة النظر في بعض األنشطة التقويمية بحيث تتضمن أنشطة وتمرينات متنوعة تنمي مهارات الفهم القرائي بشكل متدرج  -

 ومتوان وفق منهجية محددة تراعي أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية6

 المقترحات .1.1

لموضوعات التي يرى أنها مهمة ويمكن أن تكمل ما انتهت إليه الدراسة الحالية، يقترح الباحث على المهتمين عدداً من ا     

 ومن ذلك:

 تصور مقترح لتطوير األنشطة التقويمية لكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي6 -4

 مهارات الفهم القرائي6مدى تضمين األنشطة التقويمية لكتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ل -5

 مدى تضمين األنشطة التقويمية كتب اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة والثانوية لمهارات الفهم القرائي6 -0

إجراء دراسة حول مدى تمكن معلمي اللغة العربية للصف الرابع االبتدائية من استراتيجيات تنمية مهارات الفهم  -2

 القرائي لدى الطالب6

 

 المراجع:. 1

 . المراجع العربية1.1

(6 الفهم القرائي ومستوياته بحث من متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في 5343يم، كريستين زاهر حنا )إبراه

الجمعية -كلية التربية -تخصص مناهج وطرق تدريس لغة عربية6 مجلة القراءة والمعرفة6 جامعة عين شمس -التربية 

 226-22(6 432المصرية للقراءة والمعرفة6 ع)

(6 فعالية األنشطة العلمية الالصفية في تحقيق بعض أهداف تدريس العلوم لدي تالميذ 5345ل، أحمد عبد المجيد )أبو الحمائ

 5456-6452 23، ع .4المرحلة المتوسطة في محافظة جدة6 مستقبل التربية العربية6 مج 

اء في كتب التربية االسالمية للصفوف (6 تحليل األسئلة التقويمية واألنشطة القائمة على األد5344أبو شريخ، شاهر ذيب )

-6.2 5، ع 42العلوم التربوية6 مج -الثالثة األولى في األردن المبنية على االقتصاد المعرفي6 إربد للبحوث والدراسات 

4556 

ي ضوء (6 تقويم األنشطة اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط ف.534األحمدي، حنان بنت حسين بن إبراهيم )

 2456-.02(6 442مهارات الفهم القرائي6  دراسات عربية في التربية وعلم النفس6 ع)

(6 فاعلية بعض استراتيجيات التدريس في تنمية مهارات الفهم القرآني لدى طالب الصف 5342األحول، أحمد سعيد محمود )

 0256-522(6 01د النفسي6 ع)األول الثانوي في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية6 مجلة اإلرشا

(6 أساليب التقويم اللغوي المفضلة لدى طالب المرحلة الثانوية ومدى توافقها مع .534األخشمي، أحمد بن علي بن أحمد )

 4136-6432 53جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع-األساليب المستخدمة من معلميهم6 مجلة العلوم التربوية 
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 (6 استراتيجيات تدريس اللغة العربية6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع6 األردن53446ي )إسماعيل، بليغ حمد

(6 أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسين أنماط الفهم القرائي والوعي بما وراء المعرفة وإنتاج 5334إسماعيل، مصطفى )

ألول للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة )دور القراءة في األسئلة لدى طالب المرحلة اإلعدادية، بحوث المؤتمر العلمي ا

 406-44تعليم المواد الدراسية المختلفة(، المجلد األول، 

(6 تضمين مهارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية في مقرر العلوم للصف األول .534آل عطية، عبد هللا أحمد )

 6ش4.5-6420 43، ع2صة، مجالمتوسط6 المجلة التربوية الدولية المتخص

(6 مستوى تمثيل مهارات الفهم القرائي في تدريبات كتاب العربية لغتي لتالميذ الصف الخامس 5342البصيص، حاتم حسين )

 236.-42.األساسي: دراسة تحليلية6 مجلة اآلداب6 جامعة بغداد )ملحق(6 

تقويم محتوى موضوعات القراءة للصف  (53536مد )البنداري، هدى سمير وحنا، كريستين زاهر والطحاوي، خلف حسن مح

كلية التربية6 -جامعة بورسعيد -الرابع بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض مستويات الفهم القرائي6 مجلة كلية التربية

 5236-5.5(6 03ع)

لجميلة في ضوء مهارات (6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر لغتي ا.534الجعافرة، خضراء إرشود قاسم والنفيعي، عبير سعود )

عمادة البحث العلمي6 -العلوم التربوية6 الجامعة األردنية -التحدث الالزمة لتلميذات الصف الخامس االبتدائي6  دراسات 

 26.-621 2، ع.2مج

حدات (6 تطوير األنشطة والتقويم في كتب التربية اإلسالمية في ضوء المعايير المعاصرة وقيسا أثر و.533الجوارنه، أحمد )

 تعليمية مطورة في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم6 رسالة دكتوراه غير منشورة6 جامعة عمان العربية6 عمان6

(6 النظرية البنائية وتنمية الفهم في القراءة 5342حجاج، حمدي طه عبد الرحمن وشلبي، مصطفى رسالن وشحاتة، حسن سيد )

 0456-6520 4.4عين شمس6 عبالمرحلة الثانوية6 مجلة القراءة والمعرفة6 جامعة 

(6 فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي .534الحربي، بدر بن هديبان بن هالل )

 4156-422(6 444اللغة العربيةالناطقين بلغات أخرى6 دراسات عربية في التربية وعلم النفس6 ع)

 م التربوي6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن6(6 التقوي5332الحريري، رافده )

 22.6-6201 52(6 معايير ضبط المفردات وعالقتها بالفهم القرائي6 دراسات في التعليم الجامعي، ع5342حسانين، هناء قاسم )

-جامعة عين شمس -جامعي(6 معايير ضبط المفردات وعالقتها بالفهم القرائي6 دراسات في التعليم ال5342حسانين، هناء قاسم )

 22.6-6201 52مركز تطوير التعليم الجامعي، ع-كلية التربية 

(6 أثر األنشطة العلمية والمنظمات المتقدمة في تنمية مهارات حل المسائل وفهم المفاهيم 5331الحياصات، محمد عبد الرزاق )

 056-64 5، ع 43ربية العلمية6 مج الفيزيائية لدى طلبة المرحلة الجامعية المتوسطة6 المجلة المصرية للت
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(6 األنشطة المدرسية وأثرها في تنمية ثقافة الطالب6 عمان: دار خالد اللحياني للنشر .534محمد ) الحيت، والء وأمين،

 والتوزيع6 االردن6

 ر والتوزيع6 االردن6م( التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي، عمان: دار الحامد للنش5345خوالدة، أكرم صالح محمود )

 م( استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته6 عمان: دار غيداء للنشر6 األردن53436دعمس، مصطفى )

(6 برنامج تعليمي محوسب لتحسين مهارات القراءة لذوي صعوبات القراءة6 عمان: دار يافا 5353الديسي، ربى محمود )

 العلمية للنشر والتوزيع

 (6 القياس والتقويم في التربية والتعليم6 عمان: دار زهران للنشر والتوزيع6 االردن53436ان )ربيع، هادي مشع

(6 تقويم مهارات الكتابة في اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى6 الموسم الثقافي 5343الرقب، سعيد محمد عبد الرحمن )

 6..1-101العربية األردني6 الثامن والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني6 مجمع اللغة 

ه(6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر الدراساتاألدبية في التعليم الثانوي في ضوء مهارات  4205الزهراني، مرضي بن غرم هللا )

 5326- 444، ص 5، ع 0التذوق األدبي الالزمةللطالب6 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية مج 

(6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر الدراساتاألدبية في التعليم الثانوي في ضوء مهارات 5345رم هللا )الزهراني، مرضي بن غ

 5326-44، 5، ع 0التذوق األدبي الالزمةللطالب6 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية مج 

 الجنادرية للنشر والتوزيع6 األردن6(6 التدريس الفعال والمعلم الذي نريد6 عمان: دار 5342سبيتان، فتحي ذياب )

(6 تحليل األنشطة التقويمية في كتاب )أحب لغتي( للصف الرابع األساسي في سلطنة 5342الشامسي، وفاء بنت سالم بن محمد )

 عمان في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب التالميذ لها6 رسالة ماجستير غير منشورة6 جامعة مؤتة6 االردن6

 (6 المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها6 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية6 مصر53456تة، حسن والسمان، مروان )شحا

 (6 معجم المصطلحات التربوية والنفسية6 القاهرة: الدار اللبنانية6 مصر53306شحاته، حسن والنجار، زينب )

التفكير األساسية في محتوى كتب اللغة العربية: دراسة تحليلية  (6 مدى توفر مهارات5353الصقري، فرتاج فاحس الزوين )

جامعة بنها6 -ألنشطة كتاب لغتي الجميلة "الصف السادس االبتدائي" في المملكة العربية السعودية6 مجلة كلية التربية

 4136-6423 450، ع04مج

 هران للنشر والتوزيع، األردن6(6 أساليب تدريس اللغة العربية6 عمان: دار ز5343صومان، أحمد إبراهيم )

(6 تحليل األسئلة التقويمية في كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي في المملكة العربية .534الصويركي، محمد على حسن )

 346.-6222 0، ج53السعودية وفق تصنيف بلوم لمستويات األهداف المعرفية6 مجلة البحث العلمي في التربية6 ع

 (: تعليم القراءة، استراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع، القاهرة: دار الفكر العربي533.6شعيبي، محمد )طعيمة، رشدي وال
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 (6 المهارات اللغوية عند األطفال6 القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع6 مصر53426عامر، طارق عبد الرؤف محمد )

، عمان: دار المسيرة 4أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية، ط( استراتيجيات فهم المقروء: 5343عبد الباري، ماهر شعبان )

 للنشر والتوزيع6

(6 فاعلية المنظمات المتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة 5343عبد العاطي، أشرف عبد الحليم على )

 256-4(6 5اإلعدادية6 مجلة كلية التربية بالسويس6 ع)

(6  تقويم نشاطات التعلم بكتاب 5341بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن والرشيدي، هنادي بنت هليل بن فهد )العبد العالي، أبرار 

اللغة اإلنجليزية للصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات الفهم القرائي6 مجلة العلوم التربوية 

 4226-6403 0، ع4والنفسية6 المركز القومي للبحوث غزة6 مج

ية6 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع53446عثمان، محمد )  (6  أساليب التقويم التربوَّ

 (6 بوصلة التدريس في اللغة العربية6 عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع6 االردن53416العزاوي، نضال مزاحم رشيد )

نمية مهارات الدقة القرائية والتلقائية والفهم باستخدام (6 ت5342عطا، إبراهيم محمد عليوة، رحاب محمد وجاب هللا، علي سعد )

(6 .44( ع ).5جامعة بنها6 مج)-المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية6 مجلة كلية التربية

253-2.36 

 نشر والتوزيع6 األردن6(6 الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية6 عمان: دار الشروق لل.533عطية، محسن علي )

 (6 استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع6 األردن53426عطية، محسن علي )

(6 تقويم األنشطة التكوينية والختامية الواردة في كتب التربية اإلسالمية 5340عمرو، أيمن محمد وأبو عواد، فريال محمد )

(6 5( ع)4األولى في األردن6  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربويةوالنفسية6 مج) لصفوف الحلقة

23.-2006 

(6 تقويم أسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة للمرحلة االبتدائية في .534عوض، فايزة السيد محمد والسليم، غالية بنت حمد )

 156-42(6 540بية السعودية6 دراسات في المناهج وطرق التدريس6 ع)ضوء مهارات الفهم القرائي بالمملكة العر

(6  أثر طريقتي القراءة الموقتة والمتكررة في تحسين مهارة .534عياصرة، رزان مطلق محمد وعاشور، راتب قاسم محمد )

والدراسات التربوية فهم المقروء لدى طالبات الصف السادس األساسي في األردن6 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 236-640 40، ع2والنفسية6 مج

والنشاط(  (6 درجة توفر مهارات التفكير اإلبداعي في األنشطة التقويمية في كتب العلوم )الطالب5341الغامدي، رباب خلف )

 4226-.640 45، ع.للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية6 المجلة التربوية الدولية المتخصصة6 مج
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(6 مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب اللغة العربية بمراحل التعليم العام بدولة 5344فضل هللا، محمد رجب )

 4036-444، 1، ع 0اإلمارات العربية المتحدة6 مجلة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مج 

(6 مبادئ القياس واالختبار والتقويم في التعلم والتعليم6 عمان: دار دجلة 5353) مشتت، رائد محمد وكماش، يوسف الزم

 ناشرون وموزعون6 األردن6

 (6 استراتيجيات التقويم في التعليم6 عمان: دار البداية ناشرون وموزعون6 األردن53436مصطفى، نوال نمر )

ئط الذهنية في تنمية مستوى الفهم القرائي لدى طالب (6 دور التدريس باستخدام الخرا.534معتق، فايز عبد هللا عوض )

المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات: دراسة ميدانية6 مجلة البحث العلمي في 

 226-64 2، ج53التربية6ع

م األنشطة العلمية الالصفية (6 استخدا5342مغربي، سعاد محمد والقاضي، إيمان محمد أمين عباس ومحمد، هالة عز الدين )

-القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية6 مجلة العلوم التربوية6 جامعة

 246-00(6 02جنوب الوادي6 ع)

 هرة: كلية التربية، جامعة عين شمس(: تعليم اللغة العربية مداخلة وفنياته، الجزء األول، القا5335ناقة، محمود وحافظ، وحيد )

 (6 الشامل في تدريس اللغة العربية6 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع6 األردن53326على ) النعيمي،

(6 االسئلة التقويمية في كتب احكام القراءات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية 5342الهمزاني، خالد بن غنيم الغنيم )

 23.6-.622 0، ع51علوم التربوية، مجالسعودية6 مجلة ال

هـ(6 وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام6 مركز التطوير 4251وزارة التربية والتعليم )

 التربوي6 اإلدارة العامة للمناهج6 السعودية6

 شراف التربوي6 عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع6(6 اإل5342وصوص، ديمة محمد والجوارنة، المعتصم باهلل سليمان )

(6 فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصي لتنمية بعض مهارات الفهم القرائي 5342وهيب، إسماعيل فتحي إسماعيل )

 52.6-504(6 530والميول القرائية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي6 مجلة القراءة والمعرفة6 ع)

 األجنبية:المراجع . 1.1
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Alexandria University in Egypt) 

 علي محمد الدين صالح محمد/ الدكتور

 ماليزيا لينكولن، جامعة األعمال، إدارة كلية األعمال، إدارة في دكتوراه  

 learn.org-Countrty.manager@smartEmail:  

 شمسي أنس محمد/ الدكتور 

 فرنسا ديجون، بورغوني، جامعة األعمال، إدارة في دكتوراه  

 

 مخلص الدراسة

دة حكمثال لوا -هو قياس جودة الخدمة التعليمية وأثرها على رضا الطالب في كلية الطب بجامعة اإلسكندرية  الدراسةالهدف من 

من خالل توفير إطار نظري يوضح المفاهيم المتعلقة بالجودة ورضا  -من أفضل الكليات في الجامعات الحكومية المصرية 

، كلتحقيق ذل الدراسةعينة يتم اختيارها من مجتمع  علىوتوفير إطار عملي من خالل اختبار مجموعة من الفرضيات  ،الطالب

 تم إعداد استبيان كأداة للبحث والتوزيع والتحليل الستخراج النتائج منه.و طالباً وطالبة 953لغ حجم العينة ب وقد

مع أن مستوى الخدمات التعليمية في مجت -التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة أظهرت النتائج 

 ،ن جهةم مستوى الخدمات التعليمية المقدمةبين وأظهرت النتائج عالقة مباشرة  ،ومستوى رضا الطالب كانا متوسطين الدراسة

 دمات تعليمية دون مستوى توقعاتها،وأظهرت نفس النتائج أن عينة الدراسة تتلقى خة رضا الطالب عنها من جهة أخرى. ودرج

ف على ن والتعاطماواالستجابة واأل واالعتماديةة يوبالتالي هناك أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في الملموس

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية على أثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية المقدمة ، مستوى رضا الطالب

 (a= 0.05الجنس، المستوى األكاديمي، الجنسية عن مستوى داللة ) الدراسة: عينةلتُعزى إلى الخصائص الشخصية 

 ، جودة الخدمات التعليميةبالتعليمية، الجودة، رضا الطال الخدمات الكلمات المفتاحية:

mailto:Countrty.manager@smart-learn.org
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Abstract 

The aim of the study is to measure the quality of educational service and its impact on student 

satisfaction at the Faculty of Medicine at Alexandria University - as an example of one of the best 

colleges in Egyptian public universities - by providing a theoretical framework that clarifies 

concepts related to quality and student satisfaction, and providing a practical framework by testing 

a set of hypotheses on A sample is selected from the study population to achieve this. The sample 

size was 359 male and female students. A questionnaire was prepared as a tool for research, 

distribution and analysis to extract the results from it. 

The results obtained by applying the study tool to the sample members showed that the level of 

educational services in the study community and the level of student satisfaction were moderate, 

and the results showed a direct relationship between the level of educational services provided on 

the one hand, and the degree of students' satisfaction with them on the other hand. The same results 

showed that the study sample receives educational services below the level of its expectations, and 

therefore there is a statistically significant effect of the dimensions of service quality represented 

in tangibility, reliability, responsiveness, safety and empathy on the level of student satisfaction. 

The study also showed that there were no statistically significant differences on the impact of the 

dimensions of the quality of the educational service provided due to the personal characteristics of 

the study: gender, academic level, nationality on the level of significance (a = 0.05). 

Keywords: Educational services, quality, student satisfaction, Educational services quality 
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 مقدمة. 1

عتبر التعليم الجامعي من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع لما له من دور فعال ومميز في صناعة األجيال القادمة التي من ي

وتنمية المجتمعات مع طاقاتهم ومعارفهم العلمية الحديثة التي تمكنهم من  العصر،المفترض أن تمتلك مقومات النجاح ومتطلبات 

 ،لمشاريع الحيوية. كما تعتبر الجامعة البداية األساسية التي تمر من خاللها أساليب التنمية والتقدم في المجتمعالمساهمة في بناء ا

 حيث يخرج التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع القطاعات من بوابة الجامعة.

ى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة يجب أن تسعى إل -والجامعات جزء مهم منها  -فإن المؤسسات التعليمية بشكل عام  ،وعليه

عالية لخلق بيئة تعليمية جذابة وبالتالي تشمل الحصول على مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بشكل فعال في توفير متطلبات سوق 

قراء مكن استجي الجامعات، وبوقدرات ومؤهالت خري يص الفجوة بين متطلبات سوق العملالعمل أو تساهم على األقل في تقل

خاصة وأن معدل رضا الطالب  -فهم يعتبرون العميل الرئيسي في هذه الحالة  -من خالل قياس رضا الطالب في الجامعات  ذلك

يكون  حيث ،هو مؤشر على مدى تحقيق الجامعة لألهداف المتوقعة فيما يتعلق بجودة المستوى التعليمي الخدمات التي تقدمها

 فهو دليل على نجاح الجامعة في تحقيق -وهذا يمثل حالة نادرة نسبيًا  -عدل الطبيعي المعدل المرتفع لرضا الطالب أعلى من الم

أهداف تقديم خدمات تعليمية متميزة تساعد على تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات وأصبح الطالب راضيًا تماًما عن إنجازه 

، خفضامنى رضا الطالب عن الخدمة التعليمية المقدمة ولكن إذا كان مستو ،والذي سينعكس الحقًا في حياته المهنية ،التعليمي

فهذا يعني أن الجامعة فشلت إلى حد ما في تحقيق األهداف المرجوة. أو توقعات الطالب المقيدين بها والتي قد تسبب اإلحباط لدى 

الجامعة مع تراجع متوقع في أو البقاء في  ،واالنتقال إلى جامعة أخرىفيها الطالب وقد يؤدي إلى انسحاب الطالب من الدراسة 

 (4002 ،مستوى تحصيلهم العلمي وطموحاتهم المستقبلية. )بولينجر ومارتينديل

 مشكلة الدراسة. 1.1

وخاصة الطالب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة  ،ظل الجامعات الحكومية دائًما وجهة الطالب في جمهورية مصر العربيةت

حديًدا في ت ،نظًرا لكون الكليات المنتسبة لهذه الجامعات عادة ما تضع شروطًا قاسية للقبول بها ،أو الشهادات الدولية أو ما يعادلها

كلية الهندسة  ،كلية طب األسنان ،كلية الصيدلة ،الكليات المعروفة في جمهورية مصر العربية بمسمى كليات القمة مثل كلية الطب

 ... إلخ.

ن الجامعات قيمة كبيرة وتأثيًرا كبيًرا على البيئة المجتمعية في جمهورية مصر العربية يمثل خريجو هذه الفئة م ،وفي نفس السياق

 التي يبلغ عدد سكانها حوالي مائة مليون نسمة.

فإن انطباعات الطالب عن موظفي هذه الكليات ال تخلو من الحزن واالستياء على جودة الخدمة التعليمية  ،رغم هذه الحقائق

رغم الخطط التي تنتهجها تلك الكليات. إلدارة الجودة األكاديمية الشاملة المعتمدة من  ،قل من وجهة نظرهمعلى األ ،المقدمة لهم

وعادة ما تعنى هذه الخطط بتنفيذ مجموعة من العمليات واإلجراءات التي تهدف إلى رفع مستوى  ،قبل مجلس إدارة الجامعة

 ،نيةالخدمات األكاديمية اإللكترو ،ن تقديم خدمة مناسبة. خدمة البيئة األكاديميةم -الخدمة التعليمية المقدمة بمكوناتها المختلفة 
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وفق الشروط واألحكام المعتمدة من إدارات  -رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين .... إلخ  ،تطوير المناهج

 الجامعة.

ية أصبح ضرورياً جداً من وقت آلخر لمعرفة نقاط الضعف قياس جودة الخدمات التعليمية من قبل مسئولي الجامعات المصر

في حدود معرفة الباحث ال توجد  .قاط القوة لتعزيزها وتطويرها نحو األفضلومعرفة ن ،لتفاديها ومعالجتها من قبل القائمين عليها

الدراسة لقياس جودة الخدمة وعليه جاءت هذه  ،دراسة بحثية متكاملة في هذا المجال على مستوى الجامعات الحكومية المصرية

 :على األسئلة التالية التعليمية وأثرها على رضا الطالب من خالل االجابة

. ما هو مستوى الخدمات التعليمية الفعلية التي تقدمها إدارة كلية الطب بجامعة اإلسكندرية وفق أبعاد مقياس جودة الخدمة 1

 التعليمية؟

 في أبعاد جودة الخدمات التعليمية المقدمة؟ وجنسية الطالب )مواطن / أجنبي( ةوالسنة الدراسي جنس الطالب. ما أثر 4

 . ما هو مستوى الرضا العام عن الخدمات التي تقدمها كلية الطب بجامعة اإلسكندرية؟9

 ية؟سكندر. ما أهم الخدمات التي يفتقدها الطالب ويتطلعون إلى تقديمها من قبل المشاركين في إدارة كلية الطب بجامعة اإل2

 أهمية الدراسة. 2.1

 على النحو التالي: ،أحدهما نظري واآلخر عملي ،تتمثل أهمية الدراسة في جزأين

 أوال األهمية النظرية

 تدور األهمية النظرية للدراسة حول:

دة الخدمات د جو. اإلضافة المعرفية التي يمكن أن تساهم بها الدراسة من خالل تتبع المؤلفات النظرية والدراسات السابقة ألبعا1

 التعليمية بشكل يشكل إطاراً مفاهيمياً متكامالً عنها ومنهجية دراستها.

. محاولة إلقاء الضوء على موضوع طالما أثار اهتمام الباحثين والمهتمين بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول 4

 التعليمية الجامعية.الموضوع وتطبيقاته للوصول إلى نتائج تساهم في تطوير الخدمات 

 األهمية العملية ،ثانيًا

 تظهر األهمية العملية للدراسة الحالية من خالل:

 . إيجاد مقياس علمي مناسب يمكن استخدامه لقياس جودة الخدمات التعليمية بناًء على تقييمات الطالب أنفسهم.1

ة مية في تحقيق رضا الطالب وبالتالي في تحسين جود. توضيح الدور البارز الذي يلعبه تطبيق مقياس جودة الخدمات التعلي4

 الخدمات التعليمية.
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. توفير مؤشرات ومقاييس لتوجيه متخذي القرار في الجامعات الحكومية المصرية لالهتمام باستخدام مقياس جودة الخدمة 9

وتلبية  ،يمية على مستوى العالم. من جهةواعتباره أداة فعالة في رفع مستوى جودة الخدمات التعل ،التعليمية الذي تقدمه الجامعة

 من جهة أخرى. -الطالب والمجتمع  -رغبات المستفيدين 

. المساعدة في التشخيص الواقعي لمستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة في الجامعات من خالل تحديد نقاط القوة والضعف 2

 فيها.

 أهداف الدراسة. 1.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

طار علمي واضح ومحدد لقياس جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات بحيث يمكن االعتماد عليها في تطوير . توفير إ1

 وتحسين الجودة بدالً من االعتماد على األحكام الشخصية.

جودة الخدمة  بعاد مقياس. التعرف على تقييم الطالب لجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها كلية الطب بجامعة اإلسكندرية وفقًا أل4

 )العناصر المادية الملموسة والموثوقية واالستجابة واألمان والتعاطف(.

وبالتالي تحديد أهم العوامل التي تؤدي إلى  ،. تحديد مدى القدرة على استخدام مقياس جودة الخدمة لقياس مستوى رضا الطالب9

 أولويات التحسين والتطوير. تحقيق رضا الطالب عن الخدمات التعليمية من خالل معرفة

. اختبار مدى تأثير بعض المتغيرات مثل "الجنس" و "الفصل الدراسي الجامعي" و "مستوى دخل األسرة" على تقييم الطالب 2

 لمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

يتطلعون إلى و ،ر سلباً على مستوى رضاهموالتي تؤث ،. التعرف على أهم الخدمات التي يفتقدها الطالب في بيئتهم التعليمية5

 تقديمها من قبل إدارة الكلية.

 دراسةفرضيات ال. 1.1

 بناًء على مشكلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها كلية الطب بجامعة اإلسكندرية وبين تكوين درجة . 1

 طالب عن تلك الخدمات رضا ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة الخدمات الفعلية التي تقدمها كلية الطب ومستوى جودة الخدمة المتوقع من . 4

 .α = 0.05الطالب عند مستوى مؤشر 

تعاطف قية واالستجابة والصدق والال يوجد تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في العناصر الملموسة والموثو. 9

 .على مستوى رضا الطالب
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 والتي تُعزى إلى ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييمات الطالب على أثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية المقدمة. 2

 .α = 0.05الخصائص الشخصية للجنس أو المستوى األكاديمي أو الجنسية عند داللة 

 تظهر الفرضيات الفرعية التالية: ،من هذه الفرضية

i. ."ال يختلف تقييم الطالب لمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم باختالف متغير "الجنس 

ii. ."ال يختلف تقييم الطالب لمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم فعليًا وفقًا لمتغير "المستوى األكاديمي 

iii. الخدمات التعليمية المقدمة لهم فعليًا وفقًا لمتغير "جنسية الطالب". ال يختلف تقييم الطالب لمستوى جودة 

 

 اإلطار النظري. 2

نشاط أو عمل يحصل عليه المستفيد من خالل بعض األفراد أو من اآلالت التي يتم تقديمها من  على أنها أيالخدمة  يمكن تعريف

ة على األقل من مراحلها من خالل تفاعل كل من مقدم الخدمة فإن الخدمة هي نتاج عملية تتم في مرحلة واحد ،خاللها. وبالتالي

 والمستفيد منها.

بينما أشار إليها تاجوشي على أنها "تجنب الخسارة التي  ،لالستخدام -أيا كان  –عّرفها جوران بأنها مناسبة المنتج  فقد الجودة أما

وعدم  ،الناتجة عن عدم تلبية المنتج لتوقعات العميل من جهةسيتكبدها المنتج للمجتمع بعد تسليمه إلى العميل". وتشمل الخسائر 

 إيفانز(. ،1339توافر كامل الخصائص الالزمة لألداة من جهة أخرى. )

 ،عن جودة الخدمة المطلوبة الدراسةبسبب اختالف احتياجات وتوقعات العمالء عند  جودة الخدمة هناك العديد من التعريفات لو

حيث تختلف جودة الخدمة لكبار السن عن هذا بالنسبة للشباب ويختلف بالنسبة  ،على جودة الخدمة وكذلك االختالف في الحكم

 لرجال األعمال عن العمالء العاديين.

يجب أن يكون هدف كل مؤسسة تعليمية هو تزويد كل طالب فإنه  الخدمة التعليميةوفيما يخص  ،(4009 ،)تريبوس وفقًا لو

 ت: بفرص للتطوير في أربعة مجاال

 معرفة )التي تمكننا من الفهم(ال،  

 (المهارة )التي تمكننا من العمل،  

 ي تمكننا من تحديد األولويات(الحكمة )الت،  

 )المؤهالت التعليمية )التي تساعدنا على أن نصبح أعضاء محترمين وموثوقين في المجتمع، 

د مؤشر واحد )مثل الربح( والتي من خاللها يمكنك الحكم على وال يوج ،وبناًء عليه نجد أن مهمة القطاع التعليمي طويلة نسبيًا 

 مدى فاعلية المؤسسة التعليمية في تحقيق األهداف السابقة.
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تباه الطالب على جذب انباستمرار  يهدف ويركز كما ويتميز بكونه، أن التدريس يتصف بكونه ممتع جودة الخدمة التعليميةني تع

 (4002 ،وم الجودة عند تطبيقه في التعليم العالي أبعاًدا أوسع تنعكس في المفاهيم التالية: )الفجانيأخذ مفهوبالتالي  إلى المناقشة،

 القيمة المضافة في التعليم.• 

 تجنب االنحرافات في العملية التعليمية.• 

 مطابقة مخرجات التعليم مع األهداف والمواصفات والمتطلبات المخططة.• 

 التميز في التعليم.• 

 بالغرض.يفي • 

 مواءمة نتائج التعلم والخبرة المكتسبة لالستخدام• 

 تلبية أو تجاوز توقعات العمالء في مجال التعليم.• 

 

مي ويقصد به توفير وتقديم الخدمات التعليمية األساسية للنظام التعليفي أدبيات الدراسة  مستوى الخدمات التعليمية وقد تم تناول

وخاصة كفاءة األستاذ الجامعي وتميز أساليب وتقنيات التعليم و تطوير المكتبات  -لية التعليمية الذي يتكون من جميع أركان العم

مما يؤدي إلى رفع كفاءة الطالب وبالتالي تحقيق درجة رضا الطالب وجميع المستفيدين من الخدمة التعليمية  -والخدمات الطالبية 

 المقدمة وخاصة المجتمع.

أن هناك مقياسين لجودة  وجد الباحث ،اسهاالدراسات المتعلقة بجودة الخدمة بشكل عام وطرق قي من خالل مراجعة العديد منو

 الخدمة:

حيث يعتمد على التقييم المباشر للطرق والعمليات  ،: يعتبر مقياًسا لألداء الفعلي لجودة الخدمةSERVPERFمقياس  -

 خاصة فيما يتعلق بعدم مالءمته لقياس ،عديد من االنتقاداتفقد تعرض هذا المقياس لل ،المرتبطة بأداء الخدمة. ومع ذلك

والتي يتوقع الباحثون قياسها لتحديد األهمية النسبية لمحددات قياس جودة الخدمة التعليمية من  ،جودة الخدمات التعليمية

 حيث تحديد الفرق بين الخدمة المتصورة والخدمة المتوقعة.

: والذي يعتمد على توقعات المستفيدين لمستوى (1311وآخرون  )طوره باراسورامان SERVQUALمقياس  -

حيث أن الركيزة األساسية في هذا النموذج هي الفجوة بين  ،الخدمة ووعيهم بالمستوى الفعلي ألداء الخدمة المقدمة لهم

ين سية تشكل اثنإدارة العميل للمستوى الفعلي ألداء الخدمة وتوقعاته بشأن جودة الخدمة بناًء على خمسة أبعاد رئي

وعشرين بندا. ستركز الدراسة الحالية على هذا المقياس كنموذج يمكن تكييفه واستخدامه في إجراء الجانب الميداني 

 للدراسة الحالية.
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وهي ما يالحظه طالب كلية الطب بجامعة اإلسكندرية حول مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم )خدمات  الجودة المدركة:

 فعلية(.

وهو ما يتوقع طالب كلية الطب بجامعة اإلسكندرية الحصول عليه من مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم  لجودة المتوقعة:ا

 )الخدمات المتوقعة(.

 ،هي الفرق بين ما يدركه المستفيد فعليًا لمستوى الخدمة المقدمة له وما يأمل في الحصول عليه من مستوى هذه الخدمة الفجوة:

 تساب هذا االختالف من خالل جودة الخدمة.ويتم اح

تتمثل جودة الخدمة التعليمية بخمسة أبعاد تحتوي على اثنتين وعشرين عبارة تترجم منقيات جودة  أبعاد جودة الخدمة التعليمية:

 الخدمة لكل من هذه األبعاد على النحو التالي:

لرؤية وا ،ى توفر الحداثة في معدات المنظمةتشمل هذه العناصر أربعة متغيرات تقيس مد العناصر الملموسة: .1

 وتأثير المظهر العام. ،والمظهر األنيق لموظفيها ،الجذابة للمرافق المادية

واهتمامها بحل  ،وتشمل خمسة متغيرات تقيس وفاء المؤسسة بالتزاماتها المتعهد بها لعمالئها الموثوقية: .4

التزامها بتقديم خدماتها على مستوى الوقت الذي و ،وحرصها على تقصي الدقة في أداء الخدمة ،مشاكلهم

 واالحتفاظ بسجالت دقيقة وخالية من األخطاء. ،وعدت فيه بتقديم الخدمة لعمالئها

 وحرص ،يشمل هذا البعد أربعة متغيرات تقيس اهتمام المنظمة بإعالم عمالئها بوقت أداء الخدمة االستجابة: .9

ن و عدم انشغال الموظفي ،رغبة المستمرة لدى موظفيها في مساعدتهموال ،موظفيها على تقديم خدمات فورية لهم

 باالستجابة الفورية لطلباتهم.

 ،يحتوي هذا البعد على أربعة متغيرات تقيس حرص الموظفين على غرس الثقة لدى العمالء الثقة واالطمئنان: .2

افية ومعرفتهم بالمعرفة الك ،اقة معهمومعاملة الموظفين اللب ،وشعور العمالء باألمان في تعامالتهم مع الموظفين

 لإلجابة على أسئلتهم. 

 وفهمهم ،يشمل هذا البعد خمسة متغيرات تتعلق باالهتمام الشخصي لموظفي المنظمة بالعمالء التعاطف: .5

 ،واهتمام المنظمة بمصلحتهم العليا ،ومدى مالءمة ساعات عمل المنظمة لتناسب جميع العمالء ،الحتياجاتهم

 كافي بهم. احتياجاتهم.والوعي ال

ف  ّرف كوتلر يعو  بأنه مستوى شعور الفرد الناتج عن المقارنة بين أداء المنتج المتصور وتوقعات هذا الفرد. الطالب رضاويُعرَّ

عاته ناتج عن المقارنة بين توق ،الرضا بأنه "شعور إيجابي أو سلبي يشعر به العميل حيال تجربة شراء أو استهالك مواد معينة

 (.4000 ،أداء المنتج )كوتلرو
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 الدراسـات السابقـة. 1

واألساليب  ،حيث تتيح للباحث التعرف على األدوات المستخدمة ،تحظى الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بأهمية كبيرة

 وطرق المعالجة اإلحصائية التي يتم تطبيقها في الدراسات. ،العلمية

عتبار أن الطالب با ،حيث تناولت جودة العملية التعليمية وعالقتها برضا الطالب ،لقة بهذه الدراسةتباينت الدراسات السابقة المتع

 هو المستفيد األول واألساسي من الخدمات المقدمة في مؤسسات التعليم العالي.

ة الخدمة التعليمية أحد أفضل األدوات لقياس جود ،الذي أعدته شركة باراسورامان وآخرون ،يعتبر مقياس فجوة جودة الخدمة

والتي تم تطبيقها في العديد من دول العالم وسوف يظهر بوضوح  ،وتحديد مدى التطابق أو الفجوة بين الجودة المتصورة والمتوقعة

 في الدراسات السابقة.

 الدراسات العربية: :أوالً 

راسة ميدانية على الجامعات الخاصة في بعنوان "إطار مقترح لتحسين جودة الخدمة التعليمية: د 2021)حمد )أدراسة ماهر، 

. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة في جميع جوانب ومستويات وكليات الجامعات مصر"

احي ووضرورة تطبيق مقومات التميز في أفضل الجامعات في الداخل. في الخارج لضمان مواكبة التقدم وخاصة في الن ،الخاصة

 المادية والتكنولوجية.

بعنوان "مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يراها طالب األقصى في غزة حسب  (2222محمد ابراهيم ) ،دراسة سليمان

، وتهدف إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يراها طالب األقصى في غزة وفقًا لـ "SERVPERFمقياس 

SERVPERFطالب وطالبة. أشارت النتائج إلى أن مستوى جودة الخدمات  410المقياس على عينة قوامها  . حيث تم تطبيق

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الجودة  ،في معظم أبعاد المقياسالجامعية كما يراها الطالب محدود بين ضعيف ومتوسط 

 المدركة للخدمات الجامعية حسب متغير المستوى األكاديمي.

"رضا طالب الدراسات العليا عن جودة الخدمات التربوية: دراسة  (، بعنوان2212جنبالط، مادلين )وزاهر، بسام  دراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على جودة الخدمات التعليمية  ميدانية على طالب الدراسات العليا في كلية اآلداب في جامعة تشرين".

وجهة نظر طلبة الدراسات العليا. تكون مجتمع الدراسة من طالب الدراسات العليا في المقدمة في كلية اآلداب بجامعة تشرين من 

كلية اآلداب. استخدم الباحثون المنهج الوصفي لقياس رضا الطالب عن جودة التعليم. تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة 

 تعليمية.عليمية تتناقص وفقاً لألبعاد الخمسة لجودة الخدمة التبين أن جودة الخدمات الت ،الدراسة. بعد تحليل نتائج بيانات االستبيان

"مستوى جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة من  ( بعنوان2212دراسة الشواورة )

لجامعة اإلسالمية من وجهة هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها اوجهة نظر الطالب". 

  ،نظر الطالب والتحقق من مدى اختالف تلك الدراجة حسب البرنامج األكاديمي. ولتحقيق أهداف الدراسة
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واإلرشاد  ،وتقييم الطالب ،وزعت تلك البنود على أربعة مجاالت: جودة التدريس ،فقرة 99تم تصميم استبيان مكون من 

نتائج الدراسة أن جودة الخدمات التعليمية بشكل عام كانت عند مستوى جيد مع وجود فروق وخدمات المكتبة. أظهرت  ،األكاديمي

ي وتوص ،ذات داللة إحصائية في مستوى الخدمات حسب آراء الطالب تعزى للبرنامج األكاديمي في األداء العام على المقياس

وكذلك  ،تقييم مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطالبالباحثة باستخدام األداة في شكلها النهائي من قبل إدارة الجامعة في 

الكشف عن االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس والعمل على تطويرها من خالل إنشاء نموذج خاص. مركز معني بتطوير 

 أعضاء هيئة التدريس.

ا عن جودة الخدمات التعليمية في الساحل ( بعنوان "دراسة مقارنة لرضا طالب الدراسات العلي2212دراسة محمد، اسامة )

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة  السوري: دراسة ميدانية في كلية االقتصاد في جامعتي تشرين وطرطوس".

الخدمات التعليمية المقدمة في كلية االقتصاد في جامعتي تشرين وطرطوس من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ومعرفة مستوى 

هم عن الخدمات التعليمية المقدمة لهم. أظهرت الدراسة عدم وجود رضا عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة في كلية رضا

بينما كان هناك رضا عن تلك الخدمات في كلية االقتصاد بجامعة طرطوس وفق األبعاد الخمسة لجودة  ،االقتصاد بجامعة تشرين

 التعاطف(. ،األمان ،الموثوقية ،ةاالستجاب ،الخدمات التعليمية. )الملموسة

" وأثره على رضا SERVPERF( بعنوان "قياس جودة الخدمة التعليمية باستخدام مقياس 2212) عبد هللادراسة العولقي، 

هدفت الدراسة إلى تحليل طبيعة العالقة بين جودة الخدمة التعليمية وتعزيز  الطالب: دراسة ميدانية في جامعة إب اليمنية ".

طالب وطالبة يدرسون في كليات جامعة إب. اعتمدت  925الطالب في جامعة إب. ولتحقيق ذلك تم اختبار عينة عشوائية من رضا 

. وأظهرت النتائج SERVPERFالدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام قائمة استقصائية موجهة للطالب حسب مقياس 

التي تقدمها الجامعة وعدم مالءمتها لرغبات الطالب. كما  -أبعاد المقياس الخمسة  - ضعفاً في كافة أبعاد جودة الخدمة التعليمية

 أظهرت النتائج عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة التعليمية قيد الدراسة وتعزيز رضا الطالب عن تلك الخدمات.

وتحسين جودة الخدمات التربوية من وجهة  ( بعنوان "استخدام نموذج جودة الخدمة في قياس2212دراسة قرارية، سمية )

. ووجدت الدراسة أن هناك اختالفات سوق أهراس" -نظر طلبة الماجستير بكلية االقتصاد جامعة محمد الشريف المساعدية 

حيث تظهر انخفاًضا واضًحا في مستوى جودة  ،جوهرية بين تصورات المتعلمين وتوقعاتهم لمستوى جودة الخدمات المقدمة

ة الفعلية التي يتصورها الطالب. أوصت الدراسة بضرورة أن تسعى الكلية إلى تحقيق مستويات عالية من الجودة من خالل الخدم

 األمان(. ،التعاطف ،االستجابة ،الموثوقية ،االهتمام بجميع أبعاد الجودة دون استثناء )الملموسة

 الدراسات األجنبية :ثانياً 

"تقييم عوامل النجاح والفشل ومعايير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة ( بعنوان 2212)دراسة كولينسكي جون 

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد عوامل النجاح والفشل لمؤسسات التعليم العالي التي  في مؤسسة تعليم عالي مختارة".

ام استبيان بريدي ذاتي اإلدارة. تم استخدام األسئلة مؤسسة باستخد 112شاركت في استبيان جودة التعليم. تم جمع البيانات من 

 إلى جانب العديد من األسئلة الديموغرافية. كما تم استخدام اإلحصاء الوصفي لتحليل البيانات. ،المفتوحة في االستبيان
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في جميع أنحاء إال أنها مثلت مجموعة متنوعة من الكليات والجامعات  ،على الرغم من عدم اختيار المؤسسات بشكل عشوائي 

البالد. أظهرت هذه الدراسة نتائج تشير إلى أن مؤسسات التعليم العالي تعاني من عدد من المعوقات في تطبيق إدارة الجودة 

 خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية. ،الشاملة

 ة خدمة نظام المعلومات".بعنوان "تنبيهات بخصوص استخدام مقياس جودة الخدمة لتقييم جود( 2212)ك دراسة فان دي

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية سلبية بين وعي أفراد العينة وتوقعاتهم  ،طالبًا 191وأجريت على عينة قوامها 

بينما توجد فروق إيجابية في األبعاد األخرى. كما أظهرت  ،لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة في أبعاد الموثوقية واالستجابة

 النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي العينة وتوقعاتهم لمستوى الجودة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

بعنوان "ضمان جودة خدمة استشارات تكنولوجيا المعلومات ورضا المستخدم: ( 2212) دراسة أجراها سانج شول و هايوس

بين التصورات والتوقعات لمستوى جودة الخدمات المقدمة لعمالء نظم المعلومات  وهدفت إلى قياس الفجوة ،أداة قياس معدلة"

باستخدام مقياس جودة الخدمة الذي يمكن تطبيقه بشكل خاص  ،للخدمات االستشارية التي تلقوها من متخصص كوري. المعهد

مؤسسة مختلفة تلقت خدمات  24ا من مشاركً  18على قطاع خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات. تم تطبيق هذا البحث على 

استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات على مدار العامين الماضيين لضمان التحقق من صحة هذه األداة. االرتباط و تم إجراء 

ثيقًا بمستوى و تحليالت العوامل للتحقق من أداة القياس. أشارت النتائج إلى أن ستة مجاالت مختلفة في أداة القياس مرتبطة ارتباطًا

رضا العمالء على الرغم من مشاكلهم القليلة في التحقق من صحتها وتطبيقها في المجال سيكون مفيًدا في تحديد مشاكلهم ووضع 

 خطط للتقدم.

في جودة التعليم الشامل:  QFD"جودة الخدمة ونهج  ( بعنوان2211) إس كارونيس ،د.ك. بانويت ،دراسة سانجيتا ساهني

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى الجودة في نظام التعليم من وجهة نظر الطالب باستخدام طريقة الفجوة بين لب". منظور الطا

طالبًا في بعض الجامعات الهندية المختارة. أظهرت نتائج الدراسة  982تصورات الطالب وتوقعاتهم. تكونت عينة الدراسة من 

ات الطالب وتوقعاتهم في المجال المادي والموثوقية واالستجابة. من ناحية وجود فجوة سلبية ذات داللة إحصائية بين تصور

أظهرت النتائج وجود فجوة إيجابية وداللة إحصائية في مستوى الخدمات في مجال السالمة والتعاطف. كما أوضحت  ،أخرى

ات قدمة من الجامعة تعزى لمتغيرالدراسة وجود فروق في الفجوة بين تصورات الطالب وتوقعاتهم في تقدير مستوى الخدمة الم

 الجنس والتخصص والعام الدراسي لصالح اإلناث والتخصصات العلمية وطلبة السنة األولى على التوالي.

بعنوان "جودة الخدمة في التعليم العالي: مقارنة بين الجامعات في الواليات المتحدة ونيوزيلندا ( 2211)دراسة فورد وجوزيف 

هدفت الدراسة إلى مقارنة تصورات الطالب وتوقعاتهم للمستوى الذي تقدمه الجامعات األمريكية  ،ة"باستخدام جودة الخدم

وجامعات نيوزيلندا باستخدام المستوى التعليمي. مقياس فجوة جودة الخدمة. في المقابل أبدى األمريكيون تقديراً عالياً لمستوى 

مستويات التصورات والتوقعات للحاجة إلى الخدمة التربوية حسب تلك الخدمات. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في 

 متغيري الجنس والتخصص.
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 الدراسةمنهجية  .1

 نهج / اسلوب الدراسةم. 1.1

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل القاء الضوء على مفاهيم ومحددات الجودة والنماذج المستخدمة لقياس جودة 

 يل البيانات األولية التي يتم جمعها من عينة الدراسة باستخدام االستبيان كأداة لجمع تلك البيانات.الخدمة التعليمية وكذلك تحل

 البيانات: أساليب جمع. 2.1

أجرى الباحث دراسة مكتبية موسعة لمراجعة الكتب العلمية ونتائج البحوث السابقة المتعلقة  حيث المكتبية:أسلوب الدراسة  .1

بعض المنشورات والدوريات والرسائل العلمية من أجل إيجاز موضوع الدراسة من جميع  باإلضافة إلى ،بموضوع الدراسة

 جوانبه. االستفادة منها في مرحلة اإلعداد للدراسة وبناًء اإلطار الفكري النظري واالفتراضات.

ادر جأ الباحث إلى المصل ،نظرا لعدم كفاية المصادر الثانوية لتحقيق واستكمال أهداف الدراسة الميدانية:اسلوب الدراسة  .4

 ،األساسية من خالل تصميم استبيان. وقد اعتمد الباحث في صياغة فقراته على توجيهات الدراسات السابقة ذات الصلة

بعد إعادة صياغة بنود  ،(1311 ،( ودراسة )باراسورامان وآخرون4011 ،وخاصة كتاب تقويم األداء الجامعي )عز الدين

 يتناسب مع طبيعة نشاط خدمة التعليم العالي.المقياس الواردة فيه بما 

 وعينة الدراسةمجتمع . 1.1

 ويوضح الجدول التالي توزيع مجتمع الدراسة: ،يمثل مجتمع الدراسة جميع طالب كلية الطب بجامعة اإلسكندرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع الدراسة (: توزيع1)الجدول رقم 

 % النسبة العدد التصنيف المتغير

 

 جنس الطالب

 %59.5 5251 ذكر

 %40.5 3578 أنثى

 %100 8829  اإلجمالي

ي
س

را
لد

 ا
ام

لع
ا

 

 %19 1682 السنة األولى

 %30 2661 الثانية السنة

 %23 2060 السنة الثالثة

 %16 1396 لرابعةالسنة ا

 %12 1030 السنة الخامسة

 %100 8829  اإلجمالي

 الجنسية
 %68 5996 مصريين

 %32 2833 أجانب

 %100 8829  اإلجمالي
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استبانة باستخدام العينة الطبقية المناسبة )غير االحتمالية( مع مراعاة إمكانية عدم  200وبناء على ما تقدم قام الباحث بتوزيع 

استبانة لعدم  15وتم استبعاد كما  ،٪8.5استبانة تمثل  48وتم استبعاد  ٪39.5استبانة تمثل  922االسترداد. وبالفعل تم استرجاع 

والجدول التالي يوضح  ٪13.25وبنسبة  ،953الصالحة للتحليل وبذلك كان عدد االستبيانات  ٪9.2صالحيتها للتحليل بنسبة 

 توزيع االستبيان.

 

 

 

 

 

 توزيع االستبيان (:2)جدول رقم 

 أداة الدراسة:. 1.1

 تمثلت أداة الدراسة في االستبيان الذي قسمت أسئلته إلى قسمين:

 ية(.الجنس ،المستوى التعليمي ،جنسويتكون من أسئلة عامة تتعلق بالبيانات الشخصية ألفراد العينة )الالقسم األول: 

 ويتكون من فئة أخرى من األسئلة مقسمة إلى ثالثة أقسام فرعية:القسم الثاني: 

 فقرة. 11. مستوى الخدمات التعليمية حيث تم قياسه بـ 1

 ( فقرات.10. درجة رضا الطالب عن الخدمات التعليمية المقدمة وتم قياسها بـ )4

 بنًدا يتم قياسها باستخدام مقياس ليكرت في مجالين: 49عليمية وقد تم قياسها بـ . أبعاد جودة الخدمة الت9

 أ. قياس تصورات الطالب للجودة الفعلية للخدمة التعليمية المقدمة )أي توافر الخدمة(

قياس توقعات الطالب تجاه الخدمة التعليمية )يعطي انطباًعا عن أهمية بعض الخدمات( وتم االعتماد على  -ب

 بعاد الخمسة التالية في المقياس:األ

 ووتم تخصيص  ،ومظهر وأداء الموظفين ،والمعدات ،)يشير هذا البعد إلى المرافق المادية الملموسية

 خمس عناصر لها في االستبيان(

 عناصر في االستبيان( 2 ،)بمعنى القدرة على أداء الخدمة كما هو موعود الموثوقية / اإلعتمادية 

 %النسبة العدد بيانات

 %100 400 عدد االستبيانات الموزعة

 %93.5 374 عدد االستبيانات التي تم جمعها

 %6.5 26 عدد االستبيانات المفقودة

 %3.7 15 استبيانات غير صالحة للتحليل

 %89.75 359 استبيانات صالحة للتحليل
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 عناصر في  2 ،إلى الرغبة في مساعدة الطالب واالستجابة السريعة الستفساراتهم)يشير  اإلستجابة

 االستبيان(

 عناصر في  5 ،)يعكس هذا البعد مدى المعرفة والرغبة في توليد الثقة والطمأنينة للطالب األمان

 االستبيان(

 الستبيان(عناصر في ا 5 ،)اإلشارة إلى مجاالت العناية الشخصية واالهتمام للطالب التعاطف 

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المستويات لقياس استجابات الطالب  ،عند تحديد اتجاه آراء العينة حول متغيرات الدراسة

ال سيما أنه يعتبر من أكثرها انتشاًرا تستخدم موازين لقياس اآلراء لسهولة فهمها وتوازن  ،لفقرات القسم الثاني من االستبيان

 و التالي:درجاتها على النح

 تمت ترجمة إجابات الطالب بأوزان محددة  ،عند قياس مستوى الخدمات التعليمية ودرجة رضا الطالب عنها -

 (.1ضعيف =  ،4مقبول =  ،9جيد =  ،2جيد جًدا =  ،5)ممتاز = 

 استندت درجة "موافقة" المستجيبين إلى العبارات الخماسية األبعاد  ،في قياس الجودة المدركة -

 (.1غير موافق بشدة =  ،4غير موافق =  ،9محايد =  ،2موافق =  ،5فق بشدة = )موا

 استندت درجة أهمية المبحوثين إلى بيانات األبعاد الخمسة السابقة  ،في قياس الجودة المتوقعة -

 ( .1غير مهم على اإلطالق =  ،4غير مهم =  ،9األهمية = متوسط  ،2مهم =  ،5)مهم جًدا = 

ية أداة الدراسة من األشياء المطلوب توفرها في األداة إلظهار مدى قدرة كل تعبير من تعبيراتها على قياس األمر تعتبر صالح

وللتحقق من ذلك تأكد الباحث من صالحية األداة من خالل قياس الصالحية الظاهرية واالتساق الداخلي الذي تم تطويرها من أجله 

 المفهوم.والصالحية البنيوية أو ما يسمى بصحة 

 الصالحية االفتراضية: .1

عض حيث كانت لديهم ب ،تحقق الباحث من ذلك من خالل عرض االستبانة على عدد من المحكمين األكاديميين غير المتخصصين

اآلراء والمالحظات. استجابت الباحثة آلراء المحكمين وعملت على الحذف والتعديل الالزم في ضوء اقتراحاتهم لرفع درجة 

 داة الدراسة حتى ظهورها في شكلها النهائي.مصداقية أ

 االتساق الداخلي: .4

 تم التحقق من االتساق الداخلي لألداة من عدة جوانب على النحو التالي:

 مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه: ،معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين عناصر االستبيان -
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لالستبيان عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من مجاالت االستبيان قام الباحث بحساب التناسق الداخلي 

ومجال اإلدراك )مدى توافر خدمات(. تراوحت معامالت  ،والنتيجة اإلجمالية لنفس المجال: مجال التوقع )مدى األهمية(

 (.α≤ 0.01عند مستوى معنوية ) 0.5142و  0.3911االرتباط بين 

 مع الدرجة اإلجمالية لألداة: ،ن لقياس العالقة بين عناصر االستبيانمعامالت ارتباط بيرسو -

وتراوحت  ،واإلدراك )توافر الخدمات( ،تم حساب معامالت االرتباط لعناصر االستبيان مثل التوقع )مدى األهمية(

 (.α≤ 0.01عند مستوى الداللة ) 0.5882و  0.1588معامالت االرتباط بين 

 (Construct Validityالهيكلي أو صحة المفهوم ) صحة التكوين االفتراضي / .9

 مع الدرجة الكلية لألداة: ،معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين حقول االستبيان -

حيث تم حساب معامالت  ،لمعرفة مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالمجموع الكلي لعناصر االستبيان

عند  0.2110و  0.3122يجة اإلجمالية لألداة. تراوحت معامالت االرتباط بين االرتباط بين حقول االستبيان والنت

 وبالتالي فإن جميع مجاالت الدقة تعتبر صحيحة لما ُصممت لقياسه. ،(α≤ 0.05مستوى األهمية )

عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين من الهيئة التدريسية واستجاب آلرائهم وتم إجراء ما يلزم من أخيرا فقد 

سة فقد استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا وكانت ثبات أداة الدرا فيما يخصتعديالت على تصميم وطريقة عرض اإلستبانة، و

 نتيجة اختبار المتغيرات كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 مالت الموثوقية ألبعاد الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخمعا (:1جدول رقم )

وبذلك  ،(Zikmund ،2002( )٪80) يوضح الجدول أن معامالت الموثوقية عالية حيث أنها تتجاوز النسبة المقبولة إحصائياً 

 تأكد الباحث من صحة وموثوقية االستبيان واالستبيان بشكله النهائي. قابل للتوزيع.

 

 

 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة المتغير

 5.90 11 مستوى الخدمات التعليمية

 5.91 23 قياس مستوى جودة الخدمات المتوقع والمقدم فعليا

 5.82 7 مستوى رضا الطالب
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة. 4.1

( في تحليالت إحصائية مختلفة. أما األساليب التي استخدمها SPSSم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ت

و وبحسب طبيعة كل فرضية فقد كانت على النح ،باحث الختبار الفرضيات التي تمت صياغتها لإلجابة على أسئلة الدراسةال

 التالي:

 . النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.1

 . اختبار كرونباخ ألفا لتحديد مدى استقرار فقرات القرار.4

 . معامل ارتباط بيرسون.9

 لعينتين مترابطتين. Tاختبار  .2

 . تحليل االنحدار البسيط.5

 . اختبار مان ويتني.8

 أحادي االتجاه للتباين. ANNOVA. تحليل 2

 الدراسة الميدانية. 4

 التحليل الوصفي لعينة الدراسة. 1.4

طالبا وطالبة. واعتمدت الباحثة على نسبة تمثيل الجنس والمستوى  953ن وزعت الباحثة االستبانات على عينة الدراسة المكونة م

 والمذكورة في الجدول أدناه. الدراسةاألكاديمي وجنسية الطالب في مجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % النسبة العدد التصنيف المتغير

 

 جنس الطالب

 %60 215 ذكر

 %40 144 أنثى

 %100 359  اإلجمالي

ال
ي

س
را

لد
 ا
ام

ع
 

 %19 68 السنة األولى

 %30 108 النسة الثانية

 %23 83 السنة الثالثة

 %16 57 السنة الرابعة

 %12 43 السنة الخامسة

 %100 359  اإلجمالي

 %68 244 مصريين الجنسية
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 الجنسية". ،المستوى التعليمي ،: تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة "الجنس(1) جدول رقم

في حين بلغ عدد  ،من إجمالي العينة ٪80أي ما يعادل  ،من مجموع المبحوثين كانوا من الذكور 453ول أعاله أن يبين الجد

وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطالب الذكور عن زميالتهم في المدرسة. كلية الطب جامعة  ،٪20أي ما يعادل  122الطالبات 

 اإلسكندرية.

يليهم طالب وطالبات السنة  ،طالب( 101) ٪90المبحوثين تنتمي للسنة الثانية بنسبة كما يبين الجدول نفسه أن أعلى نسبة من 

في المركز الثالث بنسبة  - 4044 - 4041الجدد في هذه الكلية للعام  -طالبا(. ثم طالب السنة األولى  12) ٪49الثالثة بنسبة 

م طالب ث ،الكلية هذا العام مقارنة مع العامين الماضيينوذلك بسبب الزيادة الملحوظة في متطلبات القبول ب ،طالبًا( 81) 13٪

من إجمالي  ٪81طالبًا مصريًا يمثلون  422ضمت العينة  ،على التوالي(. من ناحية أخرى ٪14 ،٪18السنة الرابعة والخامسة )

طالب األجانب للطالب المصريين وذلك بناًء على النسب اإلجمالية لل ،من نفس العينة ٪94طالبًا أجنبيًا بنسبة  115مقابل  ،العينة

ية فتحت الكل ،في كلية الطب في جامعة القاهرة. جامعة اإلسكندرية. مع األخذ في االعتبار أنه خالل السنوات الخمس الماضية

ا أهمه ،لالنضمام إلى الدراسة في الكلية لعدة أسباب -خاصة من الدول العربية  -بشكل واضح الطريق أمام الطالب األجانب 

دعم العالقات  باإلضافة إلى ،يادة الموارد المالية في الكلية. وكذلك تحقيق أحد المتطلبات الالزمة لرفع التصنيف العالمي للكليةز

بين مصر ودول الجوار وخاصة الدول العربية. يشمل هؤالء الطالب األجانب طالبًا من دول مثل المملكة العربية السعودية 

 إلى جانب دول مثل موريتانيا ونيجيريا والصومال. ،ألردن وسورياوالكويت وعمان والبحرين وا

 اختبار فرضيات الدراسة. 2.4

  لفرضية األولى:ا

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها كلية الطب بجامعة اإلسكندرية وبين تكوين درجة 

 رضا الطالب عن تلك الخدمات."

( 41إلى  1قة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج الدرجات والرتب للبند )من لتوضيح هذه العال

، مرتفع(. يتضح من الجدول التالي أن المتوسطات متوسط  ،واعتماد المعيار المذكور سابقاً لتحديد درجات الرتب )منخفض

 ،2حيث كانت أعلى ثالث معدالت للبنود المرقمة ) ،(9.50 - 4.93ن )الحسابية لمقياس مستوى الخدمات التعليمية تراوحت بي

)مستوى سلوك موظفي الجامعة يعزز  ،( والتي نصت عليها. المستوى )يُظهر الموظفون الود في عالقتهم مع الطالب(3 ،1

، 9.22)ها الجيد(. بمتوسط الشعور باألمان والثقة بين الطالب( و )مستوى معرفة موظفي الجامعة بالمعلومات الكافية وإيصال

والذي ينص على )مستوى المرافق الصحية واالستراحات للطالب( بمتوسط  9كان للبند رقم (. بينما أقل متوسط 9.50، 9.22

 (.4.93حسابي )

 %32 115 أجانب

 %100 359  اإلجمالي
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 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة(4)جدول رقم 

( حيث كانت 4.83إلى  9.59بالنسبة للمتوسطات الحسابية لمقياس رضا الطالب عن الخدمات التعليمية المقدمة فقد تراوحت بين )

لى أن )تحرص الجامعة على سالمة الطالب داخل الحرم ( والتي نصت ع15 ،11 ،13أعلى ثالثة متوسطات للبنود ذات األرقام )

 ،9.49 ،9.59( و )مدى تفوق األساتذة في القدرة على إدارة المناقشة( بمعدل )الكليةالجامعي( و )مدى توفر دليل الطالب في 

ية( بمتوسط قدره ( والذي ينص على )توافر فرصة لالحتفال والرحالت في الكل41(. في حين كان أدنى معدل للبند رقم )9.49

 (.4.83( والتي تنص على )توفر أماكن للقراءة في مكتبة الكلية( بمتوسط )14(. واستبانة البند رقم )4.83)

No. عنصر االستبيان 
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب الدرجة

 درجة رضا الطالب عن الخدمات التعليمية المقدمة 

 1 عالي 1.15 3.53 المة الطالب داخل الكليةتحرص إدارة الكلية على س 19

 2 متوسط 1.19 3.23 توافر دليل الطالب الجامعي 18

No. 
 عنصر االستبيان

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب الدرجة

 مستوى الخدمات التعليمية 

 1 عالي 1.25 3.50 إظهار الموظفين للود في عالقتهم مع الطالبمستوى  9

يعزز مستوى سلوك أعضاء هيئة التدريس الشعور باألمان  7

 والثقة لدى الطالب

 1 عالي 1.30 3.47

مستوى معرفة منسوبي الجامعة بالمعلومات الكافية وحسن  8

 إيصالها

 1 عالي 1.21 3.44

عليمات الخاصة بالحضور مستوى اإللمام بالقوانين والت 6

 والغياب في كليتي

 2 متوسط 1.22 3.30

 2 متوسط 1.20 3.28 مستوى المكتبة اإللكترونية بالكلية 2

 2 متوسط 1.29 3.23 مستوى الصداقة وروح الدعابة في التعامل داخل الكلية 10

 2 متوسط 1.33 3.03 مستوى إدارة المكتبة والقاعات والمرافق بالكلية 4

 2 متوسط 1.29 2.95 توى المعالجة المناسبة لقضايا التسجيل للموضوعاتمس 5

 2 متوسط 1.25 2.95 مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في الكلية 11

 2 متوسط 1.12 2.88 بالكليةوتفاصيلها مستوى الفصول الدراسية  1

 3 منخفض 1.30 2.39 مستوى المرافق الصحية وصاالت الطالب 3



 
 
  
 

  
 

 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IJRSP 
 

 2 متوسط 1.27 3.23 مدى تميز المعلمين في القدرة على إدارة المناقشة 15

 2 متوسط 1.10 3.08 توافر الكتب والمراجع في مكتبة الكلية 13

 2 متوسط 1.29 3.08 البمدى االستجابة الفورية لحل مشاكل الط 20

 2 متوسط 1.30 3.03 مدى ترحيب المعلمين بوجهات النظر المختلفة 14

 2 متوسط 1.23 3.00 مدى عمل المعلمين على تنوع طرق التدريس 16

 2 متوسط 1.34 2.98 وجود وحدة شؤون الطالب بالكلية 17

 3 منخفض 1.36 2.69 توافر أماكن للقراءة في مكتبة الكلية 12

 3 منخفض 1.40 2.60 توافر فرصة لالحتفاالت والرحالت بالكلية 21

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى رضا الطالب عن الخدمات التعليمية المقدمة.(6جدول رقم )

تي تقدمها ات التعليمية الفي نفس السياق تم استخالص معامل االرتباط الذي يدرس إمكانية وجود عالقة ارتباط بين مستوى الخدم

ي كما هو مبين ف -كلية الطب بجامعة اإلسكندرية ودرجة رضا الطالب عن تلك الخدمات. تم استخالص معامل ارتباط بيرسون 

 ،حيث أظهر ارتباطًا مباشًرا قويًا بين متغيرات مستوى الخدمات التعليمية المقدمة ودرجة رضا الطالب وما شابه -الجدول التالي 

 (.0.01( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.00( وعند مستوى معنوية )0.805كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون ) حيث

 الفرضية الثانية

تنص الفرضية على أن "هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة الخدمات الفعلية التي تقدمها كلية الطب ومستوى 

 "α = 0.05الب عند مستوى مؤشر جودة الخدمة المتوقع من الط

 يوضح الجدول التالي متوسطات توقعات الطالب وتصوراتهم:

No.  الفجوة المدرك فعليا المتوقع االستبيانعنصر Tإختبار Sig. 

 303. 1.023 080. 4.03 4.11 المعدات حديثة ومتجددة 1

 000. 7.844 732. 3.37 4.11 .المرافق المتاحة مناسبة وجذابة 2

تميز األساتذة والموظفون بمظهرهم الجيد وأناقة ي 3

 المالبس 

4.07 3.94 .131 1.742 .082 

 000. 5.265 411. 3.74 4.15 .يتناسب الموقع مع طبيعة الخدمة المقدمة 4

 000. 8.081 809. 2.99 3.80 .المناهج والتخصصات جذابة 5

 000. 9.374 901. 2.89 3.80 .اكتمال الخدمة التعليمية في الوقت المتفق عليه 6

 000. 8.919 901. 2.68 3.58 .تتعاطف الكلية مع الطالب عند حدوث مشكلة 7
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 000. 9.276 895. 2.68 3.58 .يتم تصحيح األخطاء بمجرد اكتشافها 8

 000. 6.850 557. 3.67 4.23 توافر العدد الكافي من المعلمين والموظفين. 9

 000. 10.034 972. 2.85 3.87 ة.إمكانية الحصول على خدمة فوري 10

االستعداد الدائم لألساتذة والموظفين للتعاون مع  11

 الطالب لحل المشكالت العالقة.

3.81 2.99 .815 8.633 .000 

ال ينشغل األساتذة والموظفون عن تلبية احتياجات  12

 الطالب.

3.54 2.82 .726 7.549 .000 

 000. 4.725 398. 3.74 4.14 ز الخدمات.تعريف الطالب بمواعيد تقديم وإنجا 13

 000. 7.740 631. 3.48 4.11 األساتذة والموظفون في الكلية جديرون بالثقة. 14

 000. 5.667 551. 3.20 3.75 الشعور باألمان عند التعامل مع األساتذة والموظفين. 15

 000. 6.768 529. 3.71 4.24 األساتذة والموظفون لديهم سلوك مهذب. 16

 000. 6.528 487. 3.84 4.32 األساتذة والموظفون لديهم المعلومات األساسية. 17

 000. 5.693 490. 3.52 4.01 توافر معدات األمن والسالمة العامة. 18

 000. 8.607 834. 2.62 3.46 االهتمام الفردي من قبل الكلية للطالب. 19

 000. 6.937 704. 2.76 3.46 توفير ساعات مناسبة لظروف الطالب. 20

 000. 9.334 927. 2.77 3.70 وضع مصلحة الطالب في مقدمة اهتمامات الكلية. 21

يعرف المعلمون والموظفون االحتياجات األساسية  22

 للطالب.

3.38 2.56 .822 8.325 .000 

 000. 10.252 1.134 2.45 3.59 توفير فرص لالحتفاالت والرحالت والمعارف. 23

المستقل. )المصدر:  T: بيانات لتوقعات الطالب وتصوراتهم باستخدام المتوسطات الحسابية واختبار (7جدول رقم )

 (SPSSمخرجات 

ما يوحي م ،يتضح من نظرة أولية على البيانات الواردة في الجدول السابق أن تصور الطالب لجميع العناصر أقل من توقعاتهم

 اللة إحصائية وبعضها غير ذات داللة إحصائية.ولكن بعض الفجوات ذات د ،بوجود فجوة بينهم

تشير البيانات الواردة في الجدول السابق إلى تقييم المتعلمين لمستوى جودة الخدمة كما تم قياسه بالفرق بين متوسط اإلدراك 

جابة واألمان واالستوالتوقعات لكل متغير )عنصر( من المتغيرات. يحتوي على المحددات الرئيسية للجودة )الملموسة والموثوقية 

 وتحليل هذه النتائج يتضح ما يلي: ،والتعاطف(

واألساتذة والموظفون يتميزون  ،أظهرت المتغيرات أن "اإلمكانات المتاحة مناسبة وجذابة أوال: في مجال الجوانب الملموسة

 ".  بالجاذبية والدورات والتخصصات هي: تتميز ،والمكان المناسب لطبيعة الخدمة ،بالمظهر الجيد واألنيق
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 ،t  (2.122، 1.224، 5.485 إختبار وكانت قيمة ،( على التوالي0.103 ،0.211 ،0.191 ،0.294)وبلغت الفروق في المتوسط 

بينما أما المتغير "معدات حديثة وحديثة" فقد أظهر  ،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية ،( لهذه المتغيرات على التوالي1.011

 وأن هذا االختالف ليس ذا داللة إحصائية. ،(1.094كانت النتيجة ) tوبتطبيق اختبار  ،(0.010)فرق قدره متوسط 

مع الطالب  تتعاطف هيئة التدريس ،: المتغيرات "تم االنتهاء من الخدمة التعليمية في الموعد المتفق عليهثانيًا. في مجال الموثوقية

وتوافر عدد كاٍف من األساتذة والموظفين. "، أظهرت فروقاً بمتوسط  ،وتصحح األخطاء بمجرد اكتشافها ،عند حدوث مشكلة

( 8.150 ،3.428 ،1.313 ،3.922كانت النتيجة ) tوعند تطبيق اختبار  ،( على التوالي 0.552 ،0.135 ،0.301 ،0.301)

 وجميع هذه الفروق ذات داللة إحصائية. . ،على التوالي

 واالستعداد الدائم للمعلمين والموظفين لحل المشكالت ،ات "الحصول على الخدمة الفورية: أظهرت متغيرثالثا في مجال االستجابة

ي المتوسط لخدمة وإتمامها". فعدم انشغال األساتذة والموظفين بتلبية احتياجات الطالب وإبالغ المتعلمين بمواعيد تقديم ا ،العالقة

وأن  ،( على التوالي2.245 ،2.523 ،1.899 ،10.092النتيجة )كانت  t( وبتطبيق اختبار 0.931 ،0.248 ،0.115 ،0.342)

 هذه الفروق ذات داللة إحصائية.

 ،والشعور باألمان عند التعامل مع األساتذة والموظفين ،: المتغيرات "األساتذة والموظفون جديرون بالثقةرابعا في مجال السالمة

المة وتوافر المعدات األمنية ووسائل الس ،ين لديهم المعلومات األساسيةواألساتذة والموظف ،والسلوك المهذب للمدرسين والموظفين

 ،2.220بمقدار ) tواختبار  ،( على التوالي0.230 ،0.212 ،0.543 ،0.551 ،0.891)عامة" أظهرت اختالفات بمتوسط ال

 وجميع هذه الفروق ذات داللة إحصائية. ،( على التوالي5.839 ،8.541 ،8.281 ،5.882

 ووضع مصلحة الطالب ،وتوفير ساعات مناسبة لظروف الطالب ،: متغير "االهتمام الفردي بالطالبفي مجال التعاطف خامساً 

ر وتوفير فرص لالحتفاالت". وأظهر اختبا ،ومعرفة المعلمين والموظفين باحتياجات الطالب الخاصة ،في مقدمة اهتمامات الكلية

t-test  واختبار  ،(1.192 ،0.144، 0.342 ،0.202، 0.129فرق بلغ )متوسطt ( 1.945 ،3.992 ،8.392 ،1.802بمقدار، 

 ( وجميع هذه الفروق. ذات داللة إحصائية.10.454

 تحليل محددات الجودة:

يتم قياس كل من المحددات الخمسة من خالل معرفة مدى االختالف بين متوسط إدراك الطالب المتمثل في قائمة التصورات 

 :ويوضح الجدول أدناه قيم هذه المتوسطات ،ب لنفس العناصر من قائمة التوقعاتومتوسط توقع الطال

 

 

 

No. Item / Factor إختبار  الفجوة المدرك المتوقعT Sig. 

 000. 7.027 43248. 3.6134 4.0459 الملموسية 1

 000. 11.690 81369. 2.9801 3.7938 االعتمادية 2

 082. 10.451 71656. 3.0995 3.8161 االستجابة 3
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 (SPSS: تقييم الطالب لمستوى جودة الخدمة وفقًا لكل من المحددات األساسية الخمسة )المصدر: مخرجات (2) جدول رقم

االختالف بين قيم إدراك الطالب لجميع العناصر الخمسة في قائمة اإلدراك تم قياس الفجوة الخامسة المتعلقة ب ،بناًء على ما سبق

 كما هو موضح في الجدول أدناه. ،وتوقعاتهم لنفس العناصر في قائمة التوقعات

متوسط اإلجمالي المتوقع لجميع عناصر 

 العينة

متوسط المجموع المدرك لجميع 

 عناصر العينة
 .T Sigإختبار  الفجوة

3.6752 3.1752 .50006 9.954 .000 

: الفرق بين اإلجمالي المتوقع واإلجمالي المدرك لجميع العناصر التي تم اختبارها )المصدر: مخرجات برنامج (2جدول رقم )

SPSS) 

( وأيضاً أن هذا االختالف 3.523كانت النتيجة ) T( وبتطبيق اختبار 0.5006) هينجد أن قيمة الفجوة السالبة من الجدول السابق 

وهو ما يعني بشكل عام قبول  ،( مما يعنى أن هناك فجوة واضحة بين اإلدراك والتوقع0.000لة إحصائية عالية بمقدار )و دالذ

تلقون حيث تشير نتائج البحث إلى أن الطالب ي ،الفرضية الثانية بأن هناك اختالفات بين المستويات الفعلية والمتوقعة للخدمة

 خدمات دون مستوى توقعاتهم.

(. وهذا 0.5006عاتهم مع وجود فجوة سلبية تبلغ )ذا يشير إلى انخفاض مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطالب مقارنة بتوقوه

هناك انخفاض في  ،(SERVQUALولكن وفقًا لمقياس الفجوة ) ،يعني أن الخدمات التي يتلقاها الطالب بالمعايير التقليدية جيدة

أي أنها يمكن القول أن الجودة كانت أقل من مستوى  ،ة عالية كلما تجاوزت اإلدارات التوقعاتحيث تكون الجود ،مستوى الجودة

 توقعات الطالب.

تتوافق هذه الفجوة السلبية إلى حد كبير مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي تمت دراستها وذكرها في مراجعات األدبيات 

 .لبحث قيد الدراسةلما تم نشره مسبقًا فيما يتعلق بنقطة ا

نجد أن جميع المحددات أقل من مستوى توقعات الطالب  ،إذا نظرنا عن كثب إلى تحليل وقياس كل محدد من محددات الجودة

حيث  ،أقلها مستوى الجودة كان للتعاطف ،وبشكل أكثر دقة ،والسالمة والتعاطف( ،واالستجابة ،واالعتمادية ،)العناصر الملموسة

(. وهذا يعني أن أضعف محدد للجودة من وجهة نظر الطالب هو تعاطف األساتذة والموظفين 0.11201الف )كان مقدار االخت

( يليه االستجابة. المحدد 0.11983حيث كان الفارق ) ،ويأتي محدد الموثوقية في المرتبة الثانية من حيث الضعف ،مع الطالب

( وأخيراً العناصر 0.59251ا من حيث الضعف حيث جاء االختالف )( بينما جاء محدد األمان رابعً 0.21858حيث جاء الفارق )

 (.0.29421الملموسة بفارق )

 000. 8.914 53758. 3.5497 4.0873 األمان 4

 000. 11.550 88408. 2.6331 3.5172 التعاطف 5
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 الفرضية الثالثة:

"ال يوجد تأثير ذي داللة إحصائية ألبعاد جودة الخدمة المتمثلة في العناصر الملموسة والموثوقية واالستجابة والصدق 

 والتعاطف على مستوى رضا الطالب."

 قام الباحث بترتيب محاور الخدمة تنازلياً حسب متوسطاتها الحسابية كما هو مبين في الجدول التالي: وفي هذا الصدد

No. مستوى األهمية المعياري االنحراف المتوسط عنصر الجودة 

 متوسط 0.75 3.26 األمن والسالمة 1

 متوسط 0.80 3.05 االستجابة 2

 متوسط 0.74 3.01 االعتمادية 3

 متوسط 0.77 2.99 التعاطف 4

 متوسط 0.734 2.93 الملموسية 5

المعياري"  االنحراف" "المتوسط" العام و

 لجميع أبعاد الجودة التعليمية
 متوسط 0.568 3.04

 (SPSS: ترتيب تنازلي ألبعاد جودة الخدمة التعليمية )المصدر: مخرجات (12) جدول رقم

حيث كانت المتوسطات  ،جهة نظر الطالب هي األمان واالستجابة والموثوقيةيتضح من الجدول السابق أن أهم عوامل الجودة من و

( على التوالي مما يعكس إلى حد ما أن لدى الطالب انطباع إيجابي عن هذه 9.01) ،(9.05) ،(9.48الحسابية لهذه المحاور )

واالستعداد الدائم ارة في الوضع األمني األبعاد مما يدل على حرص الجامعة على تواجد األمن داخل أسوارها مع عدم تهاون اإلد

للتعاون مع الطالب وتوافر العدد الكافي. من الموظفين واألساتذة. كل هذا من شأنه أن يعزز الشعور باألمان والثقة لدى الطالب. 

 ( على التوالي.4.39( و )4.33تبع هذه العوامل الثالثة أبعاد التعاطف والجوانب الملموسة التي حصلت على متوسطات حسابية )

 الفرضية الرابعة

والتي تُعزى إلى  ،"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقييمات الطالب على أثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية المقدمة

بع هذه الفرضية مجموعة من توي ."α = 0.05الخصائص الشخصية للجنس أو المستوى األكاديمي أو الجنسية عند داللة 

 الفرعية التالية:الفرضيات 

 تقييم الطالب لمستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم ال يختلف في الواقع باختالف متغير الجنس. .أ

 العينة الجنس
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

  Fقيمة 

 المحسوبة
Sig. 

 0.438 0.605 0.513 2.89 215 ذكور
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 0.439 2.84 144 إناث

 (SPSSئج تحليل اختبار جنس الطالب وأثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية )المصدر: مخرجات برنامج : نتا(11) جدول رقم

حيث  ،( للعينات المستقلةFتم إجراء اختبار ) ،من أجل الكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة

وما يدعم ذلك  ،(α = 0.05تلك المتوسطات على المستوى. ذات داللة )أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

وهذا يعني عدم  ،(. وعليه تم قبول الفرضية الصفريةα = 0.05وهو أكبر من مستوى األهمية ) ،0.291. يساوي Sigهو قيمة 

دة الدراسة حول تأثير أبعاد جو في استجابات أفراد عينة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الروح المعنوية المذكورة

 الخدمة التعليمية بسبب متغير الجنس.

 ال يختلف تقييم الطالب لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لهم باختالف متغير العام الدراسي. .ب

ين المستويات ب بتحليل الفروق -بناًء على البيانات التي تم الحصول عليها من عينة الدراسة  -قام الباحث  ،لمناقشة هذه الفرضية

 كما هو موضح في الجدول التالي: ،األكاديمية فيما يتعلق بالجودة المدركة والجودة المتوقعة

 .T Sigإختبار  الفجوة متوسط المدرك متوسط المتوقع السنة الدراسية

 0.000 7.126 0.66239 2.9927 3.6556 السنة األولى

 0.002 3.282 0.64474 3.2311 3.8758 السنة الثانية

 0.000 5.068 0.61099 3.0097 3.6207 السنة الثالة

 0.000 4.955 0.50062 3.1430 3.6496 السنة الرابعة

 0.088 1.718 0.18493 3.5360 3.7209 السنة الخامسة

 : الفروق في المعدل العام للسنوات / المستويات األكاديمية(12) رقم الجدول

 قد لوحظ ما يلي:ف ،من بيانات الجدول السابق أعاله

 ،0.82222 ،0.88493أظهرت المستويات األكاديمية األول والثاني والثالث والرابع والخامس فروقاً في المتوسط العام ) -

( 1.211 ،(2.355 ،5.081 ،9.414 ،2.148كانت ) tبتطبيق نتائج اختبار  ،( على التوالي0.11293 ،0.50084 ،0.81003

 فروق ذات داللة إحصائية.وجميع هذه ال ،على التوالي

مما يشير  ،كما يالحظ من نتائج التحليل أن الفجوة بين التصورات والتوقعات تتناقص مع انتقالنا إلى مستويات أكاديمية أعلى -

ة بين هناك فجوة كبير ،إلى انخفاض في عدم الرضا بين الطالب مع ارتفاع المستوى األكاديمي. بالنسبة للعام الدراسي األول

 مما يعني أنهم غير راضين إلى حد ما عن مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة.  ،وراتهم وتوقعاتهمتص
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فقد كانوا أقل استياًء إلى حد ما من مستوى جودة الخدمة التعليمية  ،أما بالنسبة للمستويات الثانية والثالثة والرابعة من الدراسة

 السلبية.المقدمة بسبب الحجم المنخفض نسبيًا للفجوة 

 ال يختلف تقييم الطالب لمستوى جودة الخدمة التعليمية باختالف متغير الجنسية. .ج

 ،هنا تم قياس وجود فروق ذات داللة إحصائية في الخدمة المدركة لدى الطالب وتوقعاتهم لهذه الخدمة تعزى لمتغير الجنسية

ليست ذات داللة  Tيتضح من الجدول أدناه أن قيمة  ،لمتصورةوفيما يتعلق بالخدمة ا ،حيث يوضح الجدول أدناه نتيجة هذه الفروق

مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مدى توفر  ،في مجال العناصر الملموسة

خدمة لقون نفس مستوى الأي أن الطالب المواطنين وغير المواطنين يت ،الخدمات في هذا المجال بسبب االختالف في نوع العينة

 في مجال العناصر الملموسة.

  عنصر الجودة

 المواطنين األجانب
فروقات 

 المتوسطات

 Tقيمة 

 المحسوبة
Sig. 

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

 الملوسية
 0.088 1.71 0.16 0.78 3.29 0.81 3.45 المدرك

 0.0022 2.31 0.21 0.79 4.09 73. 4.30 المتوقع

 اإلعتمادية
 0.000 4.50 0.47 0.90 2.78 0.89 3.25 المدرك

 0.642 0.47 0.05 0.86 4.31 0.87 4.26 المتوقع

 اإلستجابة
 0.000 4.21 0.45 0.96 2.86 0.86 3.31 المدرك

 0.331 0.98 0.10 0.87 4.20 0.86 4.30 المتوقع

 األمن والسالمة
 0.000 4.53 0.46 0.88 3.40 0.83 3.86 المدرك

 0.317 1.00 0.09 0.77 4.39 0.87 4.48 المتوقع

 التعاطف
 0.000 4.56 0.55 1.06 2.67 0.98 3.22 المدرك

 0.348 0.94 0.10 0.80 4.38 0.88 4.28 المتوقع

Total 
 0.000 4.79 1.42 0.73 3.01 0.73 3.43 المدرك

 0.425 0.80 0.07 0.73 4.27 0.73 4.34 المتوقع

للداللة على الفروق بين تقديرات الطالب لجودة الخدمة المدركة والمتوقعة حسب متغير  T: نتائج اختبار (11جدول رقم )

 الجنسية.

 ،اإلعتمادية( في المجاالت: )a ≤ 0.02( للخدمة المتصورة مهمة عند مستوى األهمية )Tيتضح أيًضا من الجدول أعاله أن قيم )

الخدمة مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات وفي الدرجة اإلجمالية لتوافر  ،التعاطف( ،ناألما ،االستجابة

 ،إلى اختالف نوع العينةيعزى  عينة الدراسة لمدى توافر الخدمات الفعلية في تلك المجاالت
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يرون أن الخدمات التعليمية في تلك المناطق تقدم وهذا يعني أن غير المواطنين  ،وهذه الفروق كانت لصالح عينة غير المواطنين 

 -وحتى الجامعات الخاصة  -لهم في وضع أفضل مما هي عليه مع المواطنين. والسبب في ذلك أن الجامعات الحكومية المصرية 

يزة مودة والعالقات المتمبما في ذلك تقوية أواصر ال -كما ذكرنا سابقًا  -عادة ما تولي اهتماًما خاًصا للطالب األجانب لعدة أسباب 

خاصة إذا علمنا أن المواطنون  ،وكذلك توفير مصدر دخل متميز للجامعة ،مع مواطني الشعوب العربية على وجه الخصوص

وليس بالدوالر كما هو الحال مع غير المواطنين، ناهيك عن قيمة  -الجنيه المصري  -يدفعون الرسوم الدراسية بالعملة المحلية 

 المواطنين والتي تتجاوز قيمة الرسوم الدراسية للطالب المصريين. الرسوم لغير

 النتائج والتوصيات. 6

 تائج الدراسةن. 1.6

إجمالي ب ،كان مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة في كلية الطب بجامعة اإلسكندرية متوسطًا من وجهة نظر الطالب .1

 .9.14درجة 

 9.05 بإجمالي ،لمقدمة لهم في كلية الطب بجامعة اإلسكندرية متوسطًاكان مستوى رضا الطالب عن الخدمات التعليمية ا .4

 درجة.

مما يعني أن  ،وجود عالقة مباشرة قوية بين متغيرات مستوى الخدمات التعليمية المقدمة ودرجة رضا الطالب عنها .9

 طالب.االهتمام المتزايد بالخدمات التعليمية التي تقدمها إدارة الكلية سيؤدي إلى زيادة رضا ال

توجد فجوة ذات داللة إحصائية بين الخدمة الفعلية المقدمة للطالب والمستوى المتوقع لهذه الخدمة، في مختلف مجاالت  .2

مما يعني وجود فروق بين مستوى  ،الخدمة المتمثلة في الجوانب الملموسة والموثوقية واالستجابة واألمان والتعاطف

 المتوقعة للخدمة من ناحية أخرى.جودة الخدمة الفعلية من ناحية والجودة 

ة تُعزى إلى أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية على أثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية المقدم .5

 .(a= 0.05: الجنس، المستوى األكاديمي، الجنسية عن مستوى داللة )الدراسة عينةالخصائص الشخصية ل

 الخدمة التربوية المختلفة المذكورة إلى عدة أسباب من أهمها: يعود هذا التقييم السلبي لمجاالت

 غموض األدوار الوظيفية.• 

 استخدام تكنولوجيا محدودة.• 

 افتقاد روح العمل كفريق.• 

 انخفاض مستوى المرافق الصحية ومناطق استراحة الطالب.• 

 عدم وجود آلية فعالة لتصحيح األخطاء فور حدوثها.• 

 شكاوى الطالب والرد عليها.عدم االستماع ل• 
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كلية الطب بجامعة اإلسكندرية يتلقون خدمات تعليمية أقل من مستوى توقعاتهم مما يدل على  إن طالبباختصار يمكن القول 

ظة مع مالح ،تدني مستوى جودة تلك الخدمات المقدمة للطالب في جميع جوانب قياس مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة

س مما يعك ،لدراسة أظهرت أن مجال األمان واالستجابة والموثوقية كان أفضل نسبيًا من مجالي التعاطف والملموسةأن نتائج ا

انطباًعا إيجابيًا إلى حد ما لدى الطالب عن المجاالت الثالثة المذكورة ويوحي بالكلية. حرص اإلدارة على توافر عنصر األمان 

دارة للتعاون مع الطالب من خالل توفير العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس من أجل بالحرم الجامعي واالستعداد النسبي لإل

 تعزيز الشعور باألمان والثقة بين الطالب.

 توصيات الدراسة:. 2.6

ث ظهرت حي ،. ضرورة قيام إدارة كلية الطب بجامعة اإلسكندرية بتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة بالفعل للطالب1

حيث أثبتت الدراسة األثر الكبير الذي  ،وبالتالي يجب أن تركز إدارة الكلية على هذا األمر ،من وجهة نظرهموسط بمستوى مت

 تلعبه في زيادة رضا الطالب.

ت حيث أظهر ،ال سيما بعدي الملموسة والتعاطف ،. ضرورة اهتمام الكلية بتحسين جودة الخدمة التعليمية بأبعادها الخمسة4

الب مستوى منخفض. لذلك يجب على إدارة الكلية السعي لرفع مستوى الخدمة التعليمية في جميع مجاالت تقويم استجابات الط

 وذلك على النحو التالي: ،جودة تلك الخدمة

* أن إدارة الكلية حريصة على تحسين مستوى المرافق الصحية ومناطق استراحة الطالب بأعداد ومساحات تتناسب 

 مع أعداد الطالب.

 العمل على رفع مستوى تجهيزات الفصل من أجل تحسين الحالة النفسية للطالب.* 

على القوانين والتعليمات التي من شأنها رفع إحساس الطالب بمستوى الخدمات  واطالعهم* السعي لحل مشاكل الطالب 

 التعليمية المقدمة لهم.

الع في المكتبة وتجهيزها باألدوات المناسبة والحديثة * تسعى إدارة الكلية إلى زيادة األماكن المخصصة للقراءة واالط

 مع مراعاة أن ذلك ضمن المواصفات المعتمدة في هذا المجال.

لما له من أثر كبير على مستوى رضا الطالب عن مستوى  ،* يجب على إدارة الكلية االهتمام بالجانب الترفيهي للطالب

 الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

 مستمر لمستوى جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الكلية بشكل عام وأبعادها الخمسة لضمان استمرار رضا الطالب.. التقييم ال9

. ضرورة االهتمام بأساليب واتجاهات التسويق الحديثة في التعامل مع الطالب واالستماع إلى أصواتهم والتركيز عليها ألنها 2

 ء المقابالت وتوزيع االستبيانات الستطالع آرائهم.محور العملية التعليمية من خالل إجرا
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. عقد لقاءات دورية مع منسوبي الكلية للوقوف على كل ما هو جديد في مجال جودة الخدمات التي تقدمها الكلية لترسيخ مفاهيم 5

 البيئة التعليمية.

ة والمتوقعة بشكل دوري لتحديد مدى . ضرورة استخدام مقياس جودة الخدمة لقياس رضا الطالب عن جودة الخدمات المقدم8

 التحسين والتطوير في مستوى تلك الخدمات التي تقدمها الكلية.

 . ضرورة اعتماد إدارة الكلية لجودة الخدمة التعليمية بأبعادها المختلفة كاستراتيجية للتميز بأسرع وقت ممكن.2

ن الدراسات واألبحاث في هذا المجال في كلية أخرى وفي الختام يوصي الباحث باالهتمام والتركيز على إجراء المزيد م

 بالجامعة من أجل التأكد من مستوى الخدمة التي تقدمها الجامعة ومقارنة نتائج الكليات مع بعضها البعض.

كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال للتعامل مع المتغيرات األخرى من وجهة نظر الفئات 

وكذلك اإلداريين والمشرفين األكاديميين وغيرهم ممن لهم عالقة بالخدمة التي تقدمها الكلية  ،األخرى مثل أعضاء هيئة التدريس

 وبحيث يمثل هذا حكم موضوعي لتقييم جودة الخدمة التي تقدمها الكلية.

 لمراجعا. 7

 الدراسات العربية: .1.7

بين التصورات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التي تقدمها جامعة القدس  "الفجوةبعنوان دراسة ) 4010 (زياد ،بركات

 ]2المجلد. ] ،فلسطين ،الحملة الفلسطينية للتعليم المفتوح ،المفتوحة من وجهة نظر المتابعين"

طالب األقسام "جودة الخدمات التعليمية بكلية التربية بحجة من وجهة نظر بعنوان دراسة ( 4003) ، هدىوقشوةداود الحدابي، 

 2رقم  لثاني.االمجلد  ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،العلمية"

بعنوان "إطار مقترح لتحسين جودة الخدمة التعليمية: دراسة ميدانية على الجامعات الخاصة في دراسة  ،) 4041(أحمد  ،ماهر

 قسم إدارة األعمال. ،رةكلية التجا ،جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،مصر"

"تقويم جودة الخدمة التربوية من وجهة نظر طلبة كلية العلوم اإلدارية جامعة  بعنواندراسة ( 4015)محمد البشير التجاني،

  ،40العدد  ،1المجلد  ،نجران بالمملكة العربية السعودية" المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي.

بعنوان "استخدام نموذج جودة الخدمة في قياس وتحسين جودة الخدمات التربوية من وجهة نظر سة درا( 4011)سمية  ،قرارية

 سوق أهراس". -طلبة الماجستير بكلية االقتصاد جامعة محمد الشريف المساعدية 

دراسة  "رضا طالب الدراسات العليا عن جودة الخدمات التربوية:دراسة بعنوان  (4013) مادلين ،وجنبالطبسام ، زاهر

لد المج ،2 العدد ،مجلة العلوم االقتصادية والقانونية ،ميدانية على طالب الدراسات العليا في كلية اآلداب في جامعة تشرين"

 سوريا. ،تشرين الجامعة ،21
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رة نة المنو"مستوى جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة اإلسالمية بالمديدراسة بعنوان  (4013) ياسين سالم ،الشواورة

 بغزة.الجامعة اإلسالمية  ،لنفسللعلوم التربوية وعلم ا IUGمجلة  ،من وجهة نظر الطالب"

"دراسة مقارنة لرضا طالب الدراسات العليا عن جودة الخدمات التعليمية في الساحل ( دراسة بعنوان 4013) ،أسامة ،محمد

 ،2العدد  ،مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ن وطرطوس"السوري: دراسة ميدانية في كلية االقتصاد في جامعتي تشري

 سوريا. ،جامعة تشرين ،21المجلد. 

" وأثره على رضا SERVPERF"قياس جودة الخدمة التعليمية باستخدام مقياس  ( دراسة بعنوان4011) ،عبد هللا ،العولقي

 اليمن. ،جامعة إب ،9دد الع ،مجلة العلوم اإلدارية ،الطالب: دراسة ميدانية في جامعة إب اليمنية

"مستوى جودة الخدمات الجامعية كما يراها طالب األقصى في غزة حسب ( دراسة بعنوان4040) ،محمد إبراهيم ،ليمانس

 غزة< ،12المجلد.  ،(Human Sciences Seriesمجلة جامعة األقصى ) ،"SERVPERFمقياس 

كلية االقتصاد بجامعة حلب عن مستوى األداء اإلداري  بعنوان "مدى رضا طالب دراسة 4003سليم إبراهيم  ،يةالحسن

 415ص  ،45المجلد.  ،العدد أ ،مجلة جامعة دمشق لالقتصاد والعلوم. العلوم القانونية ،واألكاديمي لكليتهم: دراسة مسحية"

- 914 

 المراجع األجنبية: .2.7

م علالخدمة لتقييم جودة خدمة نظام المعلومات". مجلة "تنبيهات بشأن استخدام مقياس جودة  دراسة بعنوان( 4013، )فان دايك
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 الملخص

ئة بمنطقة استهدف البحث بشكل اساسي تحديد مستوي معرفة الريفيات بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البي

تحديد مستوى  كذلكو ،التعرف على بعض الخصائص األسرية والشخصية للمبحوثات البحث من خالل تحقيق االهداف التالية:

تحديد مستوى معرفتهن بمخاطر هذه السلوكيات المؤثرة  وأيضا ،ممارستهن لبعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة

مستوى معرفتهن ة العالقات االرتباطية بين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة من جهة ودراسوأخيرا  ،سلبا على البيئة

اجري البحث بمنطقة المعمورة وقد أخرى، المتغير التابع من جهة بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة 

من زوجات الحائزين  %00 تمثلمبحوثة  011ت العينة محافظة االسكندرية حيث تم اختيار جمعية المعمورة عشوائيا وبلغفي 

 بالمقابلة الشخصية، استبيان استمارةوتم جمع البيانات الميدانية من خالل بالجمعية 

mailto:dr.ahmed.houssein@arc.sci.eg
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، والمتوسط الحسابي، واالنحراف والجداول التكرارية، يالجدول من: العرضتحليل وعرض النتائج كل  واستخدام في 

 .spssرسون، واختبار مربع كاي، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي المعياري، ومعامل ارتباط بي

منهن تقعن  %69، وهو سن جيد للتعلم سنة 80الي اقل من  10من المبحوثات تقعن في فئة من  %58: من اهم نتائج البحثو

اوية والمؤثرة سلبا على في فئة المتوسط والمرتفع لممارسة بعض السلوكيات في استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة الكيم

مخاطر بعض السلوكيات المتبعة في التخلص من المخلفات  والمتوسط بمعرفةمنهن تقعن في فئة الضعيف  %37. البيئة

بلغت قيمة معامل االرتباط لبيرسون بين كال من سن المبحوثة والمعرفة االجمالية بمخاطر ، المنزلية والمؤثرة سلبا على البيئة

مما يشير لعدم وجود اي  1.10وهي عالقة عكسية معنوية عند  1.711-المتبعة والمؤثرة سلبا على البيئة بعض السلوكيات 

 برامج لزيادة المعرفة بمنطقة البحث.

 المعمورة منطقة البيئة، اليومية، السلوكيات مخاطر، الريفيات، الريفية، التنمية الزراعي، االرشادالكلمات المفتاحية: 

 الزراعية

 

Rural women’s knowledge with some daily behaviors dangers that negatively affect to 

environment in the agricultural area of Maamoura - Alexandria Governorate 

By: Dr. Ahmed Anter Bakheit Houssein, Dr. Muammer Jaber Gad, Dr. Tayseer Mumtaz 

Mustafa, and Dr. Hanan Fathi Zaki Makawi 

Agriculture Extension Education Institute, Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture 

and Rural Development, Arab Republic of Egypt 

 

Abstract 

The research mainly aimed to determine the level of knowledge of rural women about the risks 

of some daily behaviors that negatively affect the environment in the research area by achieving 

the following objectives: 

Identifying some of the family and personal characteristics of the respondents, as well as 

determining the level of their practice of some daily behaviors that negatively affect the 

environment, and also determining their level of knowledge of the risks of these behaviors that 

negatively affect the environment, and finally studying the correlational relationships between 

each of the studied independent variables on the one hand and the level of their knowledge of the 

risks of some daily behaviors On the other hand, the dependent variable has a negative impact on 

the environment. 
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The research was conducted in Al-Mamoura area in Alexandria Governorate, where Al-

Mamoura Association was randomly selected and the sample reached 100 respondents, 

representing 11% of the wives of the association’s holders. The frequency, arithmetic mean, 

standard deviation, Pearson correlation coefficient, and chi-square test, using the statistical 

program spss. 

Among the most important search results: 85% of the respondents fall into the category of 21 to 

less than 51 years old, which is a good age for learning, 96% of them fall into the medium and 

high category for practicing some behaviors in the use of pesticides and chemical fertilizers that 

negatively affect the environment. 73% of them fall into the category of weak and average, 

knowing the risks of some behaviors used in the disposal of household waste that negatively 

affect the environment.The value of Pearson's correlation coefficient between the age of the 

respondents and the total knowledge of the risks of some behaviors that negatively affect the 

environment -0.322, which is a significant inverse relationship at 0.01, which indicates that there 

are no programs to increase knowledge of the research area. 

Keywords: Agricultural guidance, rural development, rural women, risks, daily behaviors, the 

environment, agricultural area of Maamoura. 

 

 المقدمة والمشكلة:. 1

وجه لحماية البيئة وصيانتها نظرا للعديد من االثار السلبية التي نتفضت كثير من دول العالم مطالبة بضرورة سرعة التا

واثارها علي العديد من الدول في العالم حيث تم  سلبيات التغيرات المناخيةتلوث البيئة والتي من اهمها يعانون منها جراء 

الصناعات التي تعمل على زيادة للعديد من االسباب منها استخدام الطاقة االحفورية فضال عن بعض  ه االثارارجاع كل هذ

عقد الدورة السادسة سرعة تباس الحراري منذ فترات زمنية طويلة وهنا نادت العديد من الدول بحاالنبعاثات الحرارية واال

وكانت من اهم ما اوصت به القمة عمل صندوق  cop26والعشرين لقمة االمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جالكسو ببريطانيا 

المناخية الناجمة عن تلوث البيئة )تقرير االمم المتحدة  بالتغيرات تأثرااالكثر  النامية لمساعدة الدولمليار دوالر  011يقدم 

cop26، 1110). 

الحياة، لذلك ال  مناحيعلى كافة  وبتأثيرهاتتميز بتشعبها  فهين القضايا البيئية تعد من القضايا الملحة محليا ودوليا وعالميا، إ

تتزايد بتزايد  التيلبيئة ومشكالتها با لالهتمامالعلماء يدقون نواقيس الخطر  أالتهاون معها، فمنذ عقود خلت بد وأغفالها إيمكن 

فراد على كافة المستويات توعية ال بتوعية األإلن تتحقق  والتيلى حماية البيئة، إنسان لها، مما دعا الكثيرين بالدعوة همال اإلإ

 .(1103،العاطيعبد  )رجاء قوميةة يبيئ
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المختلفة  بأشكاله البيئيخطار التلوث أمن  تعانين جمهورية مصر العربية كدولة نامية أوتؤكد العديد من الدراسات العلمية، 

ن زيادة التلوث تؤثر على سكان الريف وما ينتجون من حاصالت نباتية يث أبصفة عامة والمناطق الريفية بصفة خاصة ح

بها سكان الحضر نتيجة الستهالك ما ينتجه الزراع من منتجات زراعية غذائية بكل ما يشوبها من ملوثات  أثريت التيوحيوانية 

 (.1112صالح،  )صبري فطرية وأميكروبية  وأحشرية  كيميائية أو

ض مثل مرالى عدة مخاطر ومنها المخاطر الصحية الريفية حيث انتشار األإ ويمكن تلخيص المخاطر البيئية الريفية

غير مباشر من  وأفطريات تنتشر بشكل مباشر  وأمراض المعدية وهى ميكروبات ممرضة من جراثيم وفيروسات وطفيليات األ

االزدحام وتربية  فيتتمثل  والتي الريفي، ومخاطر المسكن الكبدي وااللتهاب ،الكلويلى شخص سليم، والفشل إشخص مصاب 

فلونزا الطيور كذلك انتشار الحشرات المنزلية المتنوعة من الذباب والصراصير والنمل مراض انأالطيور المنزلية وما ينتج عن 

كما ان المخاطر البيئية الزراعية  ،مراض الخطيرةوتسبب نقل األ الريفيتعيش داخل المنزل  والتيوحشرات الفراش وغيرها 

ومن المخاطر  للهرمونات ومنظمات النمو العشوائيكذلك االستخدام  ،العضويالتسميد غير المتوازن واغفال التسميد  فيتتمثل 

تحول مساحات واسعة عالية  ايضا تدهور خصائص التربة الزراعية من تجريف التربة وشيوع الملوحة والقلوية والتصحر وهو

المغطى فساد الصرف إو ،بمياه الصرف والري الري فيسراف واإل ،نيةلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيواإنتاج اإل

 ( .1105) يحي زهران واخرون، نوانتشار الحشائش والديدا

يدات الحشرية للمبوغير اآلمن باالستخدام المفرط اليومية المؤثرة سلبا على البيئة هو ما يتعلق  كثر السلوكياتومن أ

 أن مخاطر( على 1105 و)احمد عبد هللا، وراضي صالح (1100فقد أتفق كل من )مجدي الجرعتلي،  ،واالسمدة الكيماوية

وجد )عبد  كما ،بشكل مباشر أو غير مباشرجسيمة لكافة أشكال الحياة واألسمدة الكيماوية لمبيدات الحشرية ل الخاطئاالستخدام 

( يتصرفون مع مخلفات وبقايا األسمدة والمبيدات الكيماوية %91.3) بنسبة ( أن أكثر من نصف المبحوثين1107 ،الواحد

وث البيئي مثل القائها في مياه الري وغسل االواني والمالبس المستخدمة في مياه الترع والمصارف، بأساليب تسبب التل

 واستخدام علب المبيدات في االغراض المنزلية، وتخزينها في المنازل.

 البيئة،لبا على التي تؤثر س السلوكيات اليوميةكما أن تعامل المرأة الريفية مع المخلفات المنزلية بشكل خاطئ يعد من أكثر 

وجد أن التخلص غير اآلمن للمخلفات المنزلية والزراعية والنفايات من أهم المشكالت البيئية التي تؤدي إلى مخاطر بيئية  حيث

  (.1101وكذلك يعتبر إهدار لبعض الموارد االقتصادية التي يمكن االستفادة منها )ابتسام راضي، ومهدية رمضان،  عديدة،

( أن النشاط السكاني وما يتعلق به من مخلفات المنازل من المواد الصلبة والسائلة وكثرة 1101يد امام )فادت تغركما أ

استخدام المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية والنشاط الزراعي من اهم مصادر تلوث الهواء وبذلك يمكن بمقدور اإلنسان نفسه 

كما أوضحت أن من أسباب تلوث الماء في البيئة الريفية هو  ،منبعثة منهاأن يتحكم فيها ويمنع أو يخفض كميات الملوثات ال

التخلص من الصرف الصحي بطريقة بدائية، وإلقاء الحيوانات والطيور النافقة في الترع والمصارف، وغسل البعض للمالبس 

عي، والزراعي مما يترتب عليه واألواني المنزلية في الترع والمجاري المائية، فضال عن تلوث مياه الترع بالصرف الصنا

 حدوث تلوث ميكروبي وكيميائي.
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المتعددة وما يرتبط بها من  ألدوارهاوذلك  البيئيبالتدهور  وتأثرا تأثيراالريفية من اكثر فئات المجتمع  المرأةوحيث ان 

ا ينجم عنه من مخاطر بيئية وم يولما اظهرته نتائج بعض الدراسات من انخفاض وعيها البيئ ،ممارسات ذات االرتباط المباشر

تقوم  فهي الريفيالريفية كما تمثل العمود لمجتمعها  للمرأةحيث ان معظم المخاطر البيئية تنجم من االنماط السلوكية الخاطئة 

حمل تت فهيالحقل  فيتتم  التيغالبية االنشطة الزراعية  فيمجال التنمية الزراعية وذلك من خالل مساهماتها  فيمتعددة  بأدوار

العبء االكبر والمسئولية عن زراعة بعض المحاصيل وادارة العمليات الزراعية كترقيع وتسميد وتنقية الحشائش والحصاد 

لطيور تتم داخل المنزل من تربية ورعاية الحيوانات  المزرعية وا التياالنشطة  فيكما تساهم ايضا  ،والتخزين ،والدراس

    ( . 1101،)علي عبد الرازق وحسن حسن

: أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في سالمة الممارسات البيئية للمرأة (1108الدين )اتفقت كال من دراسة كنان كمال كما 

في تحقيق اإلصحاح البيئي باألسرة  المرأة الريفيةدور  (:1101وآخرون )الوهاب مرفت عبد  دمشق،الريفية في محافظة ريف 

: الممارسات البيئية الخاطئة للمرأة (1108عبير عالم وآخرون ) ،بمستوى التنمية البشرية بمحافظة سوهاج الريفية وعالقته

اهمية دور ممارسات المرأة الريفية في الحفاظ على البيئة من  علىالريفية والعوامل المرتبطة بها بقرية نواج محافظة الغربية 

 التلوث.

نظرا الن معظم و ،البيئة المؤثرة سلبا على مواردللمرأة الريفية نماط السلوكية االبعض ترشيد نجد ضرورة لومما سبق 

 تدني مستويبدورها الى  تؤدي والتي معهاالتعامل  فيالسلبية االنماط السلوكية  بعضالبيئية التي تنجم عن  ت المواردمشكال

 .ةالبيئيؤثر سلبا على الموارد المولذلك البد من توعيتها وتعديل سلوكها للمرأة الريفية  البيئي الوعي

تساعد اجراء هذا البحث لما قد يسفر عنه من نتائج تعد بمثابة ركائز وجد الفريق البحثي انه من االهمية بمكان من هنا و

بعض سلوكياتها مخاطر رفع وعيها بوذلك من خالل ية المرأة الريفية تنمموجهة لالرشادية االبرامج العمل  المسئولين عن

 بمنطقة البحث. المؤثرة سلبا على الموارد البيئيةة اليومي

 االهداف:. 1.1

 التعرف على بعض الخصائص األسرية والشخصية للمبحوثات -0

 بمنطقة البحثلبعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة لمبحوثات ا مستوى ممارسةتحديد  -1

 بمنطقة البحث البيئةعلى المؤثرة سلبا مية اليو السلوكياتلمبحوثات بمخاطر بعض ا ةمعرفتحديد مستوى  -7

المبحوثات بمخاطر  معرفةمستوى المتغيرات المستقلة المدروسة من جهة ودراسة العالقات االرتباطية بين كل من  -2

 من جهة اخرى كمتغير تابع البيئة علىالمؤثرة سلبا اليومية  السلوكياتبعض 

 همية التطبيقية:ألا. 1.1

 مرأة هي اساس الحياة ونصف المجتمع وتشغل العديد من االدوار التي باتت تلفت انتباه العالم،استنادا الي حقيقة ان ال

 والمؤثرة سلبا على البيئةاليومية التي تقوم بها  السلوكياتعض مستوي ممارسة المرأة الريفية لبهنا يسعي البحث للتعرف علي 
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فالنتائج التي قد يسفر عنها البحث قد على البيئة،  السلوكياتهذه  بمخاطر المامهاليس هذا فحسب وانما ايضا التعرف على مدي 

تنموية للمرأة الريفية بمنطقة البحث في مجال الوعي بمخاطر بعض وتدريبية وتساعد متخذي القرار في وضع برامج ارشادية 

 .ومواردها لألجيال الحالية والمستقبلية لما لهذا من اثر بالغ في الحفاظ على البيئة ةالبيئالسلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على 

  الفروض البحثية:. 1.1

 لتحقيق هدف البحث الرابع تم صياغة الفرضين االحصائيين التاليين:

وظيفة المبحوثة، مشاركة الزوج في الزراعة،  ،ة للمبحوثةييوجد اقتران معنوي بين كل من الحالة التعليم الالفرض االول: 

 السلوكياتبمخاطر بعض  ومعرفة المبحوثاتالستفادة من مصادر المعلومات كمتغيرات مستقلة التعرض لمصادر المعلومات، ا

  .سلبا على البيئةاليومية المؤثرة 

ومعرفة يوجد ارتباط معنوي بين كل من سن المبحوثة، سن الزوج، عدد سنوات الزواج كمتغيرات مستقلة  ال الثاني:الفرض 

 .ليومية المؤثرة سلبا على البيئةالسلوكيات ابمخاطر بعض المبحوثات 

 االسلوب البحثي:. 1

 التعريفات اإلجرائية:. 1.1

 يقصد بها في هذا البحث بعض الممارسات ذات الصلة بكل من المحاور التالية:اليومية:  السلوكيات

 المنزلية.التخلص من المخلفات ( 1 استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة الكيماوية. (0

المبحوثة ثالثة درجات  تأخذ سؤاال بحيثمن ثالثة عشر  هامن يتكون كل ينموعة اسئلة للمبحوثة في محوربتوجيه مجوتم قياسه 

في حالة االجابة بدائما والدالة على ادائها للممارسة بشكل منتظم ودرجتان في حالة االجابة باحيانا والدالة على ادائها للممارسة 

وعليه تراوح المدى النظري بين  لة على عدم ادائها لهذه الممارسةابة بنادرا والدابشكل غير منتظم ودرجة واحدة في حالة االج

 .وهذا يعني كلما زادت درجة المبحوثة زادت درجة ادائها للسلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة ( درجة19-35)

بتوجيه  هوتم قياس ة المؤثرة سلبا على البيئةبعض السلوكيات اليوميمخاطر بالمام المرأة الريفية  يقصد به: الريفيات معرفة

المبحوثة ثالثة درجات في حالة االجابة  تأخذبحيث من ثالثة عشر سؤاال   هامنيتكون كل  ينورمحمجموعة اسئلة للمبحوثة في 

 باألضراررفتها ودرجتان في حالة عدم معاليومية المؤثرة سلبا على البيئة  بعض السلوكيات بأضراربنعم والدالة على معرفتها 

بأضرار بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على من عدمها ودرجة واحدة في حالة االجابة بال والدالة على معرفتها الخاطئة 

وهذا يعني كلما زادت درجة المبحوثة زادت درجة معرفتها بمخاطر  ( درجة35-19وعليه تراوح المدى النظري بين )البيئة 

 .المؤثرة سلبا على البيئةالسلوكيات اليومية 

 وتؤثر فيها وتتأثر بها. وتربة(وهواء  )ماءيقصد به المحيط المادي الذي تعيش فيه المرأة الريفية بما يشمله موارد  البيئة:
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 : يقصد بها مجموعة العواقب غير المرغوبة المتوقع حدوثها عند أداء المبحوثات لبعض السلوكيات اليومية.المخاطر
 

 دراسة:منطقة ال. 1.1

تمان ئحيازات اال بجمهورية مصر العربية وتتكونمتنوع زراعي التي لها ظهير ريفي من المحافظات  االسكندريةتعد محافظة 

 حيث نجد بالمحافظةمن القرى الجمعيات الزراعية وتشمل كل جمعية عدد  من عدد ادارةشمل كل تو ،ادارات زراعية 2من  بها

لفة حيث بها اراضي قديمة طينية واراضي جديدة رملية وتجود بها معظم الزراعات التي العديد من انواع االراضي المخت

 يحتاجها المواطن المصري.

 الشاملة والعينة:. 1.1

عشوائيا  المعمورة جمعيةاختيار  بالمحافظة وتمالزراعية  االدارات أقدممن  اباعتباره ادارة المعمورة الزراعيةتم اختيار 

من الشاملة لتبلغ  %00بنسبة  عشوائيةعينة  وتم اختيار، بالجمعيةمن زوجات الزراع الحائزين  681وبلغت شاملة الدراسة 

 (.1111\1106 –بيانات غير منشورة  – باإلسكندريةزوجة )ادارة المعلومات واالحصاء بمديرية الزراعة  011عينة البحث 

 البحث:أداة جمع بيانات . 2.1

حيث صممت االستمارة في ضوء األهداف البحثية على عدة  ،تبيان بالمقابلة الشخصيةتم جمع البيانات باستخدام استمارة إس

محاور وهي: الخصائص االجتماعية والشخصية للمبحوثات، مقياس المتغير التابع بعد عرضه على عدد من المتخصصين من 

 رة لجمع البيانات.السادة الباحثين بالمعهد لتحكيمه والتأكد من صالحيته، حتى تأكد من صالحية االستما

 اسلوب تحليل البيانات: . 2.1

 ،المعياري واالنحرافوالمتوسط الحسابي  ،المئوية ض االساليب االحصائية منها النسباستخدم العرض الجدولى للبيانات وبع

 spss (Mc Clave andاالحصائي ، ومربع كاي باالستعانة بالبرنامج البسيط لبيرسونوالتكرارات، ومعامل االرتباط 

Sincich, 2006.) 

 

 ناقشة:مالنتائج وال. 1

 : بعض الخصائص األسرية والشخصية للمبحوثات:اوالا 

الحالة التعليمة عدد سنوات الزواج،  سن الزوج، سن المبحوثة، على:اشتملت الخصائص األسرية والشخصية للمبحوثات 

، االستفادة من اعة، التعرض لمصادر المعلوماتالمبحوثة، مشاركة الزوج في الزر للزوج، وظيفةالحالة التعليمة  للمبحوثة،

 .مصادر المعلومات

 وعدد سنوات الزواج: وسن الزوج سن المبحوثات -1

كما بلغت نسبة  ،سنة 80الى اقل من  79قعن في الفئة العمرية تمن المبحوثات  %27( إلى أن 0شير البيانات البحثية بالجدول )ت

سينة  80الفئية العمريية  فييقعن تمن المبحوثات  %08، في حين كانت %21سنة  79من  الى اقل 10قعن في الفئة العمرية تمن 

 ، %27سنة  21الى اقل من  18 في حين بلغت نسبة من يقعن من ازواج المبحوثات في الفئة العمرية من  فأكثر،
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من ازواج المبحوثيات يقعين  %06، في حين كانت %75سنة  86الى اقل من  21كما بلغت نسبة من يقعن في الفئة العمرية من 

اليى  0حيت عيدد سينوات اليزواج ليديهن مين من المبحوثيات تراو %23يوضح  الجدول ان كما  ،سنة فأكثر 86في الفئة العمرية 

في حيين ان  ،سنة 71الى اقل من  08زواجهن من  تراوحت عدد سنوات %78سنة، وان اكثر من ثلث العينة بنسبة  08اقل من 

 سنة. 71د سنوات زواجهن أكثر من منهن تراوحت عد 05%

 وسن الزوج ( توزيع المبحوثات وفقا للسن وعدد سنوات الزواج1جدول )

 سن المبحوثات

 

 سن الزوج  % =العدد 

 

عدد سنوات   % =العدد 

 الزواج 

 العدد = %

10  <79  21 18  <21 27  0   <08  23 

79  <80  27 21  <86  75 08  <71 78 

 05.1 فأكثر 71 06 فأكثر 86   08 فأكثر 80

 011 المجموع 011 المجموع 011 المجموع

أصغر درجة 

 مشاهدة

أصغر درجة  10

 مشاهدة

أصغر درجة  18

 مشاهدة

0 

أكبر درجة 

 مشاهدة

أكبر درجة  98

 مشاهدة

أكبر درجة  38

 مشاهدة

22 

 ±المتوسط 

االنحراف 

 المعياري 

75.9  ±

01.72 

 ±المتوسط 

االنحراف 

 ي المعيار

 ±المتوسط  ±07.31  22.6

 االنحراف 

03.17  ±

01.91 

 

 الحالة التعليمية للمبحوثات وأزواجهن: -1

تقعن في فئتي ال تقرا وال تكتب وتقرا وتكتب في حين كان  %78من ثلث المبحوثات بنسبة  أكثر( إلى أن 1شير نتائج جدول )ت

بحوثات تقعن بفئتي حاصلة على الشهادة االبتدائية وحاصلة على من الم %11وان فقط من ازواجهن يقعوا بنفس الفئتين،  71%

يقعوا  %87من نصف االزواج بنسبة  أكثر، واخيرا اتضح ان %03الشهادة االعدادية بينما بلغت نسبة االزواج بنفس الفئتين 

من المبحوثات تقعن بنفس  %27لى الشهادة الجامعية في مقابلة في فئتي حاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وحاصل ع

 الفئتين.

 ( توزيع المبحوثات وأزواجهن وفقا للحالة التعليمية1جدول )

 الحالة التعليمية
 الزوج المبحوثات

 العدد = % العدد = %

 09 10 ال تقرأ وال تكتب
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 02 02 تقرأ وتكتب

 0 1 الشهادة االبتدائية

 09 11 الشهادة االعدادية

 23 73 الشهادة الثانوية

 9 9 الشهادة الجامعية

 111 111 المجموع

 

 :الزراعةفي  ومشاركتهن للزوجالحالة الوظيفية للمبحوثات  -1

لديهن عمل سواء خاص او عام يحقق لهن عائد،  %83( أن أكثر من نصف العينة من المبحوثات بنسبة 7وضح نتائج جدول )ت

من المبحوثات تشاركن  %99اجمالي العينة كما تشير النتائج الى ان من  %27بينما بلغت نسبة المبحوثات الالتي ال تعملن 

 .الزراعةمن العينة ال تشاركن ازواجهن في  %72في حين ان  الزراعةازواجهن في 

 الزراعة( توزيع المبحوثات وفقا للحالة الوظيفية ومشاركتهن للزوج في 1جدول )

 الحالة الوظيفية 

 

مشاركة الزوج في  العدد = %

  اعةالزر

 العدد = %

 72 ال تشارك 27 ال تعمل

 99 تشارك 83 تعمل

 111 المجموع 111 المجموع

 

 التعرض لمصادر المعلومات:  -2

من العينة  %83من المبحوثات مستوي تعرضهن لمصادر المعلومات ضعيف كما تبين ان  %71( إلى أن 2شير نتائج جدول )ت

 منهن كان مستوي تعرضهن لمصادر المعلومات جيدا. %07حين ان مستوي تعرضهن لمصادر المعلومات متوسط في 

 ( توزيع المبحوثات وفقا إلجمالي درجة التعرض لمصادر المعلومات2جدول )

 العدد = % الفئات 

 71 درجة (09>  01)ضعيف 

 83 ( درجة11>  09)متوسط 

 07 درجة فأكثر( 11)جيد 

 111 المجموع
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من المبحوثات يتعرضن لألهل كأحد مصادر المعلومات بشكل دائم، كما تبين ان  %75( إلى أن 8دول )كما تشير نتائج ج

 لالجتماعاتمنهن نادرا ما يتعرضن  %63احيانا للطبيب كأحد مصادر المعلومات، في حين ان  تلجأنمن العينة  31%

 االرشادية كأحد مصادر المعلومات.

 وفقا للنسبة المئوية لدرجة دوام تعرضهن لمصادر المعلوماتتوزيع المبحوثات تنازليا ( 2جدول )

 درجة التعرض مصادر المعلومات

 نادرا احيانا دائما

 عدد = % عدد = % عدد = %

 7 86 75 األهل

 6 86 71 التليفزيون

 03 92 06 االصدقاء

 01 31 05 الطبيب

 03 99 03 الجيران

 23 81 0 الراديو

 63 1 0 يةاالجتماعات االرشاد

 91 75 1 الرائدة الريفية

 38 18 1 الجرائد والمجالت

 66 0 1 النشرات االرشادية

 

 االستفادة من مصادر المعلومات: -2

من  %91مصادر المعلومات ضعيف كما تبين ان دتهن من من المبحوثات مستوي استفا %09أن  ( إلى9تشير نتائج جدول ) 

منهن كان مستوي استفادتهن من مصادر المعلومات  %11ر المعلومات متوسط في حين ان العينة مستوي استفادتهن من مصاد

 جيد.

 درجة االستفادة من مصادر المعلومات  إلجمالي( توزيع المبحوثات وفقا 6جدول )

 العدد = % الفئات 

 09 درجة (09>  01)ضعيف 

 91 ( درجة11>  09)متوسط 

 11 درجة فأكثر( 11)جيد 

 111 وعالمجم
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 %96من المبحوثات يستفدن من األهل كأحد مصادر المعلومات بدرجة مرتفعة، كما ان  %29( إلى أن 3تشير نتائج جدول )

منهن ال يستفدن من النشرات االرشادية  %66من العينة استفادتهن متوسطة من الجيران كأحد مصادر المعلومات في حين ان 

 كأحد مصادر المعلومات.

 حوثات تنازليا وفقا للنسبة المئوية لدرجة االستفادة المرتفعة من مصادر المعلوماتبوزيع المت( 7جدول )

 درجة االستفادة مصادر المعلومات

 ال استفيد متوسطة مرتفعة

 عدد = % عدد = % عدد = %

 0 87 29 األهل

 8 80 22 الطبيب 

 8 91 77 التليفزيون 

 3 93 19 االصدقاء

 01 96 06 الجيران

 23 81 7 الراديو

 96 16 1 الجرائد والمجالت 

 80 25 0 الرائدة الريفية

 66 1 0 النشرات االرشادية 

 65 1 1 االجتماعات االرشادية

 

 ثانيا: مستوى ممارسة المبحوثات لبعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة بمنطقة البحث:

استخدام مقياس يتكون لسلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة بمنطقة البحث تم لقياس مستوى ممارسة المبحوثات لبعض ا

وبدراسة كل ، التخلص من المخلفات المنزلية-1، استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة الكيماوية-0من محورين رئيسيين هما 

  أوضحت النتائج ما يلي: ند من بنود المقياس على حدىب

 ت اليومية المتعلقة باستخدام المبيدات الحشرية واالسمدة الكيماويةبعض السلوكيا -1

منهن تقعن في فئة المستوى المتوسط والمرتفع لممارسة السلوك  %69غالبية المبحوثات بنسبة  ( أن5افادت نتائج جدول )

ا السلوك المؤثر سلبا على البيئة اليومي المتبع نحو استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية مما يعني انهن يؤدين هذ

السلوك  ممارسة المستوى الضعيف في تقعن في فئةفقط منهن  %2في حين أن  ،ويحتجن للتوعية لتعديل هذا السلوك لديهن

 على البيئة. والمؤثر سلباالمتبع نحو استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية اليومي 
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لمستوى ممارستهن للسلوك اليومي المتبع نحو استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة  توزيع المبحوثات وفقا( 8جدول )

 الكيماوية والمؤثر سلبا على البيئة

 العدد = % الفئات 

 2  (19>  11)ضعيف 

 21 ( 71>  19)متوسط 

 89 فأكثر( 71مرتفع )

 111 المجموع

 7.1±   70.5المتوسط الحسابي 

 76درجة العظمى ال    07الدرجة الصغرى 

  75أكبر درجة مشاهدة    11أصغر درجة مشاهدة 

من المبحوثات ذكرن انهن يؤدين بشكل دائم سلوك )ال أتأكد من تاريخ صالحية المبيد والسماد  %21( أن 6تشير نتائج جدول )

أو الفاكهة( بشكل دائم بينما بلغت نسبة من يقمن بأداء سلوك )أرش مبيدات ال تصلح للرش على الخضار  ،قبل استعماله(

فقط منهن مما يشير الي  %0في حين بلغت نسبة من يقمن بسلوك )أخزن الماء في عبوات المبيد الفارغة( بشكل دائم  ،71%

 احتياجهن للمزيد من الجهود االرشادية لتعديل ممارساتهن لبعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة.

وفقا إلجاباتهن ب دائما على عبارات ممارستهن للسلوك اليومي المتبع نحو استخدام  تصاعدياتوزيع المبحوثات ( 9جدول )

 المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية والمؤثر سلبا على البيئة

 السلوك العبارات

 نادرا احيانا دائما

 عدد = % عدد = % عدد = %

 69 2 1 لمبيد والسماد الفارغة في الترعةأرمى عبوات ا

 56 01 0 ن الماء في عبوات المبيد الفارغةأخز

 51 09 1 المستعملة أثناء الرش في الترعة أغسل المالبس

 39 11 1 بنفخ فتحات رشاش المبيد لتسليكه أقوم

 91 79 2 لكيماوي في األرض لزيادة المحصولأزود كمية ا

أخلط األسمدة الفوسفورية بالنترات لزيادة كمية 

 المحصول

2 06 33 

 29 81 2 أضطر لرش المبيد في يوم ممطر

 76 88 9 ق عبوات المبيد الورقية في الغيطأحر

 98 11 07 عمل عبوات خاصة عند تجهيز المبيدال أست
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 28 21 07 قناع عند استخدام المبيد والسمادال ألبس جوانتي و

 01 37 08 موس قبل النوملحشري لمقاومة الناأرش المبيد ا

رش مبيدات ال تصلح للرش على الخضار أو أ

 الفاكهة

71 97 8 

ال أتأكد من تاريخ صالحية المبيد والسماد قبل 

 استعماله

21 77 18 

 

 بعض السلوكيات اليومية المتعلقة بالتخلص من المخلفات المنزلية -1

السلوك  والمرتفع لممارسةالمتوسط  منهن تقعن في فئتي المستوى %53معظم المبحوثات بنسبة  ( أن01افادت نتائج جدول )

اليومي المتبع في التخلص من المخلفات المنزلية مما يعني انهن يقمن بأداء هذه السلوكيات المؤثرة سلبا على البيئة ويحتجن 

ضعيف في ممارسة السلوك اليومي المتبع في المستوى ال فئةتقعن في هن من %07 في حين أن ،لتعديل هذا السلوك لديهن

 المؤثر سلبا على البيئة.وتخلص من المخلفات المنزلية ال

والمؤثر  في التخلص من المخلفات المنزليةتوزيع المبحوثات وفقا لمستوى ممارستهن للسلوك اليومي المتبع ( 11جدول )

 ةيئسلبا على الب

 العدد =% الفئات 

 07  (13>  11)ضعيف 

 22 ( 71>  13)متوسط 

 27 فأكثر( 71مرتفع )

 111 المجموع

 2.09±  71.98المتوسط الحسابي 

  73الدرجة العظمى النظرية      07الدرجة الصغرى 

  76أكبر درجة مشاهدة     11اهدة أصغر درجة مش

من المبحوثات ذكرن أنهن يؤدين بشكل دائم سلوك )ال أغذى الطيور على بقايا  %72( أن نسبة 00حيث أشارت نتائج جدول )

، بينما بلغت نسبة من يقمن بأداء سلوك )ال استعمل بقايا األقمشة في التنظيف وعمل مفارش ومشايات( %72 الطعام( بنسبة

في حين بلغت نسبة من يقمن بسلوك )ال أستعمل جلود األغنام والحيوانات فرشة لألرض وعمل قربة لخض اللبن(  ،12%

 فقط منهن. %0بشكل دائم 
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التخلص وفقا إلجاباتهن ب دائما على عبارات ممارستهن للسلوك اليومي المتبع نحو  ( توزيع المبحوثات تصاعديا11جدول )

 والمؤثر سلبا على البيئةمن المخلفات المنزلية 

 السلوك العبارات

 نادرا احيانا دائما

 عدد = % عدد = % عدد = %

ال أستعمل جلود األغنام والحيوانات فرشة لألرض 

 وعمل قربة لخض اللبن

0 02 58 

ال استعمل بقايا الورق والكرتون كفرشة في 

 المطبخ لتنظيف الخضار

0 22 88 

 61 5 1 بقايا الزجاج المكسور في الترعة أتخلص من

أتخلص من الحيوانات والطيور الميتة برميها في 

 الترعة

1 01 59 

 68 1 7 نجات والنفايات الطبية في الترعةالسر أرمي

 52 07 7 الترعة أقوم بكسح مياه الغسيل في

أستعمل العبوات البالستيكية الفارغة كأواني 

 لشرب الطيور

2 26 23 

 59 6 8 بون من بقايا الزيت بعد استعمالهال أقوم بعمل صا

أستعمل روث الحيوانات وزرق الطيور في عمل 

 سماد بلدي

3 87 21 

ال أقوم ببيع زجاجات الزيت الفارغة وعلب 

 الصفيح لتاجر الخردة

08 87 71 

أحرق القمامة أمام البيت لعمل دخان لطرد 

 الناموس

09 81 71 

ال استعمل بقايا األقمشة في التنظيف وعمل 

 مفارش ومشايات

12 28 70 

 10 28 72 ال أغذى الطيور على بقايا الطعام
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 بمنطقة البحثثالثا: مستوى معرفة المبحوثات بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة 

على المؤثر سلبا المتبع في استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية  اليومي المبحوثات بمخاطر السلوك معرفة -1

 البيئة

بمخاطر  المعرفة بحوثات تقعن في فئتي ضعيف ومتوسطمن الم %91( أن قرابة ثلثي العينة بنسبة  01فادت نتائج جدول )أ

ال يعرفن مما يعني انهن  ،على البيئةوالمؤثر سلبا ع نحو استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية المتب اليوميالسلوك 

 بعض على البيئة من خالل توجيه هبمخاطر معارفهنجن للعمل على زيادة على البيئة ويحتالسلوك هذا مخاطر بشكل صحيح 

بمخاطر السلوك  المعرفة الجيدةتقعن في فئة فقط منهن  %75 في حين أن ،معارفهنية المتخصصة لزيادة البرامج اإلرشاد

يعرفن بشكل صحيح نهن أعلى البيئة مما يعني المؤثر سلبا المتبع نحو استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية  اليومي

 .على البيئة مخاطر هذا السلوك

لوك المتبع في استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة بمخاطر الس معرفتهن( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى 11جدول )

 على البيئةالمؤثرة سلبا الكيماوية 

 العدد = % الفئات 

 08  (18>  11)ضعيف 

 23 ( 71>  18)متوسط 

 75 فأكثر( 71جيد )

 111 المجموع

 7.77±    15.09المتوسط الحسابي 

  76الدرجة العظمى     07الدرجة الصغرى 

  72أكبر درجة مشاهدة    11مشاهدة  أصغر درجة

)ال ألبس جوانتي وقناع عند  سلوك ممارسة مخاطر يعرفنمبحوثات فقط من ال %1 نسبة ( أن07تشير نتائج جدول )كما 

مخاطر  نتعرفمن  ت نسبةفي حين بلغ ،على البيئةوسلوك )أضطر لرش المبيد في يوم ممطر( إستخدام المبيد والسماد( 

 .منهن %98 المؤثر سلبا على البيئة مى عبوات المبيد والسماد الفارغة في الترعة()أر سلوك ممارسة

المتبع في اليومي بمخاطر السلوك  المعرفةوفقا إلجاباتهن ب دائما على عبارات تصاعديا ( توزيع المبحوثات 11جدول )

 على البيئةالمؤثر سلبا استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية 

 مخاطر السلوك على البيئة عباراتال

 ال أعرف ال نعم

 عدد = % عدد = % عدد = %

 72 92 1 المبيد والسماد استخدامقناع عند ال ألبس جوانتي و
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 30 13 1 أضطر لرش المبيد في يوم ممطر

 33 00 01 ق عبوات المبيد الورقية في الغيطأحر

قبل  ال أتأكد من تاريخ صالحية المبيد والسماد

 استعماله

07 23 21 

أرش مبيدات ال تصلح للرش على الخضار أو 

 الفاكهة

19 01 92 

 81 11 15 لحشري لمقاومة الناموس قبل النومأرش المبيد ا

أخلط األسمدة الفوسفورية بالنترات لزيادة كمية 

 المحصول

13 8 95 

 87 01 73 لكيماوي في األرض لزيادة المحصولأزود كمية ا

 86 7 75 عمل عبوات خاصة عند تجهيز المبيدتال أس

 80 0 25 بنفخ فتحات رشاش المبيد لتسليكه أقوم

 76 7 85 ن الماء في عبوات المبيد الفارغةأخز

 73 0 91 المستعملة أثناء الرش في الترعة أغسل المالبس

 77 1 98 لمبيد والسماد الفارغة في الترعةأرمى عبوات ا

 

 المؤثر سلبا على البيئةوحوثات بمخاطر السلوك اليومي المتبع في التخلص من المخلفات المنزلية معرفة المب -1

المعرفة بمخاطر السلوك المتبع في التخلص  بحوثات تقعن في فئتي ضعيف ومتوسطمن الم %37( أن 02افادت نتائج جدول )

على البيئة  المؤثر سلباالسلوك هذا مخاطر رفن بشكل صحيح يع على البيئة مما يعني انهن الالمؤثر سلبا من المخلفات المنزلية 

 %13في حين أن  ،معارفهنالبرامج اإلرشادية المتخصصة لزيادة بعض من خالل توجيه  معرفتهنعلى زيادة  ويحتجن للعمل

على البيئة مما يعني  باوالمؤثر سلبمخاطر السلوك المتبع في التخلص من المخلفات المنزلية  ةالجيد المعرفةمنهن تقعن في فئة 

 البيئة.انهن يعين بشكل صحيح بمخاطر هذا السلوك على 

 ( توزيع المبحوثات وفقا لمستوى معرفتهن بمخاطر السلوك المتبع في التخلص من المخلفات المنزلية على البيئة12جدول )

 العدد = % الفئات 

 08  (18>  10)ضعيف 

 85 ( 16>  18)متوسط 

 13 كثر(فأ 16جيد )

 111 المجموع

 1.80±  19.83المتوسط الحسابي 

  76الدرجة العظمى     07الدرجة الصغرى 
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  77أكبر درجة مشاهدة    10أصغر درجة مشاهدة 

 

من المبحوثات تعرفن بشكل صحيح بمخاطر سلوك )ال أغذى الطيور على بقايا الطعام( فقط  %0( أن 08تشير نتائج جدول )

لغت نسبة من تعرفن بمخاطر سلوك )أستعمل روث الحيوانات وزرق الطيور في عمل سماد بلدي( على البيئة ب كما ،على البيئة

منهن يعرفن بشكل صحيح بمخاطر سلوك )أرمي السرنجات والنفايات الطبية في  %68منهن، في حين ان  %1بشكل صحيح 

 البيئة.الترعة( على 

بمخاطر السلوك المتبع في التخلص من  المعرفةجاباتهن ب دائما على عبارات وفقا إل تصاعديا( توزيع المبحوثات 12جدول )

 على البيئةوالمؤثر سلبا المخلفات المنزلية 

 مخاطر السلوك على البيئة العبارات

 ال اعرف ال نعم

 عدد = % عدد = % عدد = %

 86 21 0 ال أغذى الطيور على بقايا الطعام

الحيوانات فرشة لألرض ال أستعمل جلود األغنام و

 وعمل قربة لخض اللبن

0 08 52 

ال أقوم ببيع زجاجات الزيت الفارغة وعلب 

 الصفيح لتاجر الخردة

0 86 21 

أستعمل روث الحيوانات وزرق الطيور في عمل 

 سماد بلدي

1 31 15 

أستعمل العبوات البالستيكية الفارغة كأواني 

 لشرب الطيور

7 09 50 

 71 92 2 ون من بقايا الزيت بعد استعمالهال أقوم بعمل صاب

ال استعمل بقايا األقمشة في التنظيف وعمل 

 مفارش ومشايات

9 26 28 

ام البيت لعمل دخان لطرد أحرق القمامة أم

 الناموس

05 13 88 

ال استعمل بقايا الورق والكرتون كفرشة في 

 المطبخ لتنظيف الخضار

71 08 87 

يور الميتة برميها في أتخلص من الحيوانات والط

 الترعة

50 0 05 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

IJRSP
 

 

 

 01 8 57 بقايا الزجاج المكسور في الترعة أتخلص من

 2 1 62 أقوم بكسح مياه الغسيل في الترعة

 7 1 68 نجات والنفايات الطبية في الترعةأرمي السر

 

 اجمالي معرفة المبحوثات بمخاطر السلوك اليومي المتبع والمؤثر سلبا على البيئة -1

من المبحوثات تقعن في فئتي ضعيف ومتوسط إجمالي المعرفة بمخاطر السلوك اليومي  %95( أن 09افادت نتائج جدول )

المتبع والمؤثر سلبا على البيئة مما يعني انهن ال يعرفن بشكل صحيح مخاطر هذه السلوكيات المؤثرة سلبا على البيئة و يحتجن 

في ،ه بعض البرامج اإلرشادية المتخصصة لزيادة معارفهن بمخاطر هذه السلوكياتللعمل على زيادة معرفتهن من خالل توجي

والمؤثر سلبا على البيئة مما يعني انهن  اليومية المتبعة منهن تقعن في فئة المعرفة الجيدة بمخاطر هذه السلوكيات %71حين أن 

 بشكل صحيح بمخاطر هذا السلوك على البيئة . يعرفن

 مبحوثات وفقا لمستوى اجمالي معرفتهن بمخاطر السلوك المتبع والمؤثر سلبا على البيئة( توزيع ال16جدول )

 العدد = % الفئات 

 11  (80>  28)ضعيف 

 25 ( 85>  80)متوسط 

 71 فأكثر( 85جيد )

 111 المجموع

 2.50±  82.37المتوسط الحسابي 

  35الدرجة العظمى     19الدرجة الصغرى 

  97أكبر درجة مشاهدة    28  دةأصغر درجة مشاه

 

رابعا: العالقات االرتباطية بين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة من جهة ومستوى معرفة المبحوثات بمخاطر بعض 

 من جهة اخرى:كمتغير تابع السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة 

الحالة كل من سلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة مع معرفة المبحوثات بمخاطر بعض الاجمالي اقتران مستوي  -1

والحالة التعليمية للزوج ووظيفة المبحوثة ومشاركة الزوج في الزراعة والتعرض لمصادر المعلومات  التعليمية للمبحوثة

 :واالستفادة من مصادر المعلومات

مشاركة  ،الحالة التعليمية للزوج ،لحالة التعليمية للمبحوثات( وجود اقتران بين كال من ا03جدول ) 1عكست نتائج قيم اختبار كا

الزوج في الزراعة، التعرض لمصادر المعلومات، االستفادة من مصادر المعلومات من جهة وبين اجمالي معرفتهن بمخاطر 

 ،086.15 ،67.21على التوالي هي )  1بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة من جهة اخري حيث كانت قيم كا

( المعبرة عن اقتران 7.61) 1بينما كانت قيمة كا 1.10( وجميعها معنوية عند المستوى االحتمالي 32.30 ،91.37 ،11.25
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عند المستوي  بين كال من وظيفة المبحوثات و اجمالي معرفتهن بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة

وجود عالقة اقترانيه ه ال يمكن قبول الفرض اإلحصائي، وقبول الفرض البديل الذي ينص على " وبناء علي 1.18االحتمالي 

وظيفة المبحوثة، مشاركة الزوج في  ،معنوية بين كل من المتغيرات المستقلة الوصفية التالية : الحالة التعليمية للمبحوثة،

لومات، و درجات معارف المبحوثات بمخاطر بعض الزراعة، التعرض لمصادر المعلومات، االستفادة من مصادر المع

 ".السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة كمتغير تابع

بعض السلوكيات بمخاطر  اجمالي معرفتهنبين و المتغيرات المستقلة المدروسةبين كل من  1قيم اختبار كا( 17جدول )

 اليومية المؤثرة سلبا على البيئة

اجمالي معرفتهن بمخاطر بعض متغير التابع )ال المتغيرات المستقلة

 (السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة

 ** 67.21 الحالة التعليمية للمبحوثة

 ** 086.15 الحالة التعليمية للزوج

 * 7.61 وظيفة المبحوثة

 ** 11.25 مشاركة الزوج في الزراعة

 ** 91.37 التعرض لمصادر المعلومات

 ** 32.30 ن مصادر المعلوماتاالستفادة م

 1.18* معنوي عند مستوي احتمالي  1.10** معنوي عند مستوي احتمالي 
 

جمالي معرفة المبحوثات بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة مع كل من سن إارتباط مستوي  -1

 و عدد سنوات الزواج ،و سن الزوج ،المبحوثة

من جهة وبين  عدد سنوات الزواجو ،سن الزوجو ،سن المبحوثةبين كال من  عالقة ارتباطيةجود ( و05عكست نتائج جدول )

معامل بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة من جهة اخري حيث كانت قيم  معرفة المبحوثاتاجمالي 

في عالقة ارتباطية عكسية االتجاه وجميعها  (1.716-، 1.788-، 1.771-على التوالي هي ) االرتباط البسيط لبيرسون 

مما يشير انه مع تقدم سن لكال من المبحوثة وزوجها يقل مستوي التعلم وتحصيل  1.10معنوية عند المستوى االحتمالي و

المعرفة لديهم حيث زيادة اعباء الحياة االسرية والصحية مما يضع العبء على مصممي البرامج االرشادية بتوجيه برامج 

اصة بكبار السن حيث تحتاج هذه الفئة لمزيد من الجهد االرشادي لرفع مستواهم المعرفي تجاه مخاطر بعض السلوكيات خ

 .اليومية المؤثرة سلبا على البيئة بمنطقة البحث 

اجمالي مستوي وبين عدد سنوات الزواج و ،سن الزوجو ،قيم معامل االرتباط بين كل من سن المبحوثة( 18جدول )

 المبحوثات بمخاطر بعض السلوكيات اليومية المؤثرة سلبا على البيئة معرفة

المبحوثات بمخاطر بعض  معرفةالمتغير التابع ) المتغيرات المستقلة

 الممارسات السلبية على صحة االنسان(

 ** 1.771 - سن المبحوثة
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 ** 1.788 - سن الزوج

 ** 1.716 - عدد سنوات الزواج

 1.10حتمالي ** معنوي عند مستوي ا

من وبناء عليه ال يمكن قبول الفرض اإلحصائي، وقبول الفرض البديل الذي ينص على " توجد عالقة ارتباطية معنوية بين كل 

المبحوثات بمخاطر بعض  ودرجات معارفسن المبحوثة، سن الزوج، عدد سنوات الزواج،  التالية:المستقلة الكمية  المتغيرات

 مؤثرة سلبا على البيئة كمتغير تابع".السلوكيات اليومية ال

 البحثية: التوصيات. 2

 عنه البحث من نتائج يوصي الفريق البحثي بما يلي أسفرفي ضوء ما 

 توجيه برامج ارشادية متخصصة لرفع مستوي معارف المرأة الريفية بمنطقة البحث تجاه القضايا البيئية ذات الصلة. -0

الذاعية لرفع مستوي معارف المرأة الريفية بمنطقة البحث تجاه القضايا البيئية توجيه بعض البرامج التليفزيونية وا -1

 ذات الصلة.

ألهلها من عدم  معاناةادراج منطقة البحث ضمن القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لما لمسه الفريق البحثي من  -7

 توفر بعض الخدمات فضال عن تهالك بعضها االخر.

 مع المدني في النهوض بالمرأة الريفية لما لهم من دور يمكن االستفادة منه.اشراك هيئات المجت -2

في زيادة لما لها من تأثير بالغ  في العمل االرشادي االهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي -8

 بين افراد المجتمع عامة والريفي خاصة.المعرفة 

 لمراجع العربيةا. 2

(: أساليب تخلص المرأة الريفية من المخلفات المنزلية 1101سيوني راضي ومهدية أحمد رمضان )ابتسام ب .0

  (.1( عدد)79مجلد ) –جامعة كفر الشيخ  –مجلة البحوث الزراعية  –والمزرعية ببعض قرى محافظة كفر الشيخ 

البيئي بقرى مركز إسنا (: أساليب تعرف الزراع على بعض مصادر التلوث 1107أحمد محمد حفني عبدالواحد ) .1

 جامعة المنصورة. -(01( العدد )2مجلد ) –مجلة العلوم االجتماعية والزراعية واالقتصادية  –محافظة األقصر 

(: العوامل المؤثرة على معارف الزراع بأسس 1105وراضي بدير السيد صالح ) ،عبد هللاأحمد مصطفى أحمد   .7

 (.2عدد) –( 22مجلد ) –مجلة العلوم الزراعية المستدامة  –فر الشيخ حماية البيئة الريفية من التلوث بمحافظة ك

بيانات غير  –مديرية الزراعة باإلسكندرية  -ادارة المعلومات واالحصاء  -بيان اعداد الحائزين بمحافظة االسكندرية  .2

  (.1111\1106 –منشورة 
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Designing Study Units from Lamiya Al-Arab and Teaching it to non-native Speakers 
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 جمهورية السودان ،معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ،دكتوراه باحث
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 ملخص البحث:

متقدم في الجامعات والمعاهد العليا،  مستوى-الطالبيهدف هذا البحث إلى تصميم وحدات دراسية من المية العرب تناسب 

وتسهم في رفع مستواهم اللغوي، ويجدون فيها تدريباً مناسباً على قراءة النصوص األدبية األصيلة وتذوقها وفهمها. ذلك أن 

وص األدب والسيما األدب الجاهلي من خير الوسائل التي تعين مدرس اللغة على تنمية المهارات اللغوية لدى طالبه، تدريس نص

 .وتساعد على نمو المعجم اللغوي لديهم، وتقدم لهم صورة طيبة لكيفية استخدام ألفاظ اللغة استخداماً صحيحاً 

هو بمثابة مرآة صافية تعكس ثـقافة األمة وحضارتها، واألدب  فمن المعروف أن األدب ليس ثمرة عقل االنسان فقط إنما

العربي الجاهلي يعد أهم مصدر من مصادر اللغة العربية وهو منبعها، وقد أواله العلماء القدامى كل االهتمام، ويعكفون على 

، واستنتاج قواعد النحو والصرف دراسته وحفظه عن ظهور قلوبهم، ليستمدوا منه ما يفيدهم في استنباط األحكام، و فهم القرآن،

على الرغم من أنهم أفصح منا في اللغة وأقرب منا إلى عهد رصانة اللغة، فمن الواضح أن من يرغب في زيادة محصلته اللغوية 

 وصون لسانه فال بد أن يغوص في بحر األدب، وينتقي منه ما ينمي مهاراته اللغوية. 

شكل لوحة توهي األدب الجاهلي،  اهلية، لما تحتله من مكانة بارزة في مضمارأشهر القصيدة في الج العربوتعد المية 

ورة صاستطاع الشاعر نسج ووهي طائفة الشعراء الصعاليك،  ،من طوائف الشعراء العرب في الجاهلية طائفة مهمةلحياة متكاملة 

ه بما فيها من صيتخمطابقة كل المطابقة لش صية، فجاءت القصيدةخيالية زاخرة تجربته الشخيوطه الخب تهمواضحة عن حيادقيقة 

 .لذا يستحسن تدريسها للناطقين بغير العربية مقومات، وعقليته بما فيها من عمق ونضوج، وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف،

 .المية العرب، الوحدات الدراسية األدب الجاهلي، الشنفرى، الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Designing study units from Lamiya Al-Arab and teaching it to non-native speakers 

Liu Young De 

PhD researcher, Khartoum International Institute for the Arabic Language, Republic of Sudan 

 

Abstract:  

This research aims to design units of Lamiya Al-Arab that suit students at an advanced level in 

universities and higher institutes, and contribute to raising their linguistic level, and they find 

appropriate training in reading, tasting and understanding authentic literary texts. That is because 

teaching literature texts, especially pre-Islamic literature, is one of the best means that helps the 

language teacher to develop the language skills of his students, helps in the growth of their 

linguistic lexicon, and provides them with a good picture of how to use language words correctly. 

It is well known that literature is not the fruit of the human mind only, but rather it is like a clear 

mirror that reflects the culture of the nation and its civilization, and pre-Islamic Arabic literature 

is the most important source of the Arabic language and it is its source. It helps them in deducing 

rulings, understanding the Qur’an, and deducing grammar and morphology, even though they are 

more eloquent than us in language and closer to the era of language sobriety. What develops his 

language skills. 

The Lamiya Al-Arab is the most famous poem in the pre-Islamic era, because of its prominent 

position in the pre-Islamic literature. The poem came in complete conformity with his personality 

with its components, his mentality with its depth and maturity, and his circumstances with its 

harshness and dryness, so it is advisable to teach it to non-Arabic speakers. 

Keywords: Pre-Islamic literature, Al-Shanfari, Lamiya Al-Arab, study units. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  :مقدمةال

 في السنوات األخيرة، إذ اً قين بالعربية أصبح متزايدألغراض خاصة من مجتمع غير الناط دارسي اللغة العربية إن عدد

تظافرت مجموعة من األحداث دفعت الغرب والمسلمين في العالم إلى االهتمام بدراسة اللغة العربية ألهداف سياسية، وعسكرية، 

 .وغيرها تجاريةواقتصادية، ودينية، و

اءة وتزيد محصلتهم في اللغة العربية، وتساعدهم في قر هاغير الناطقين بلذلك يكون تصميم برامج دراسية تناسب الطالب  

وهذا ما دفع الباحث إلى أن يساهم في مجال تدريس األدب الجاهلي  النصوص األدبية األصيلة منها، وتذوقها أمراً مهماً للغاية.

صوص فهم الن لهم فين خير معين أن يكو في الجامعات والمعاهد العليا، راجياً  بمستوى متقدم به الطالب بهذا البحث، مستهدفاً 

، لشنفرىالمية اوجعل هدفه في المقام األول تسهيل دراسة  األدبية،عن اختالف المذاهب الفكرية والقضايا  بعيداً األدبية وتذوقها، 

ت وتصميم وحدا ،والكشف عن الظواهر اللغوية واالجتماعية والنفسية والفنية في المية العرب ،اوتقديم صورة واضحة عنه

 دراسية تناسب المستوى المتقدم من الدارسين.
 

 أهداف البحث:

 ، والكشف عن أسرار بالغة اللغة فيه.المية العرباإليضاح عن الخصائص الفنية في  .1

بية غير النااطقين بالعرتنااسااااااب الطالب وتصميم وحدات دراسية لتكون نماذجاً لتدريس األدب العربي في العصر الجاهلي  .2

 م.المستوى المتقد في

 تمكين أساتذة اللغة العربية للناطقين بغيرها من طريقة تنمية المهارات اللغوية لدى طالبهم من خالل تدريسهم اللغة العربية. .3

 .ية العربالمتمكين أساتذة اللغة العربية للناطقين بغيرها من طريقة تزويد طالبهم بالثقافة العربية من خالل تدريسهم  .4

 حباً لألدب العربي.  األدبية ليزدادواة للناطقين بغيرها من طريقة تنمية أذواق طالبهم تمكين أساتذة اللغة العربي .5
 

 أهمية البحث:

 من البحااثلقلااة البحوث والمصاااااااادر في تاادريس األدب العربي للطالب الناااطقين بغير العربيااة من المتوقع أن يكون هااذا  .1

 اغ في ذلك الجانب.المصادر التي تحتاجها المكتبة العربية ليسد جزءاً من الفر

 من المتوقع أن يستفيد من هذا البحث:  .2

 معلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها في تدريسهم لطالبهم اللغة العربية وآدابها.  -أ

 الطالب في أقسام اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات والمعاهد العليا.  -ب

 ا.مصممو مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيره  -ت

 

 منهج البحث:

اتبع البااحااث في إعااداد هااذا البحااث المنهج الوصاااااافي التحليلي والتطبيقيب وذلاك ألناه األنسااااااب إلجراء مثال هاذه البحوث 

 .والدراسات

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 :التمهيد

 الوحدات الدراسية: تصميممفهوم 

المواد التعليمية وهي في  الوحدات الدراسية هو" إعدادها، وعملية إعداد الوحدة الدراسية تناسب بعملية إعداد تصميم  

األساس عملية علمية تربوية، إذن فهي تقوم على مجموعة من األسس والمبادئ المستمدة من المجاالت التي ينبغي أن تعالج في 

 (1)المواد التعليمية.

ال الدارسين المنهج، وبأحو ويراد بتصميم الوحدة هنا اختيار مواد تعليمية مناسبة بمعايير الكفاءة، والكفاءة األساسية المقررة في 

 من شتى المصادر وتنظيمها حسب المعايير المعينة.

 أسس تصميم الوحدة الدراسية:

قرر التربويون أن ثمة خمسة عناصر في عملية التعلم والتعليم، وهي: المنهج والمعلم والمتعلم والبيئة والمادة التعليمية، وهذه 

 لجودة لتصل عملية التعلم والتعليم إلى ما يرام.العناصر الخمسة البد أن تكون في مستوى ا

ويعد عنصر مادة التعليم من أقوى هذه العناصر الخمسة، فيود الباحث أن يبين مجموعة من األسس والمواصفات التي تعين 

أن تنطلق  غيمة ينبمهفي إعداد المواد التعليمية في ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها معتمداً في ذلك على أربعة أسس 

 منها أية مادة لتعليم اللغة العربية أال وهي: 

 ي األساس النفس -أ

 األساس الثقافي -ب

 األساس التربوي  -ت

 األساس اللغوي. -ث

بعد الوقف على مفاهيم الوحدة الدراسية وأسس تصميمها استقى الباحث في إعداد الوحدات لهذا البحث، فوضع في تصميمها 

 :أربعة نقاط رئيسة أال وهي
    

 :أوالً: المنطلقات النظرية لتصميم الوحدة

مستوى متقدم، وقد اختار  – للطالب الناطقين بغيرهاالمية العرب يهدف هذا البحث إلى تصميم وحدات دراسية لتدريس      

ن الراهن إنما يريدوالباحث هذا المجال اللغوي دون غيره إيماناً منه بأن كثيراً من الساعين إلى تعلم اللغة العربية في الوقت 

التعرف على األدب العربيب فقد كان المنطلق الرئيس لتصميم الوحدات هو مراعاة رغبات الدارسين وحاجاتهم، أما الثاني من 

 .في العصر الجاهليالقصيدة من أشهر ا ً هذه المنطلقات فهو اختيار النصوص األصيلة، حيث اختار الباحث نص

 ثانياً: محتويات الوحدة.

ار الباحث النص الذي يمثل شاعرية الشاعر وأغراضه الرئيسة، حيث قدم التعرف بصاحب النص، ترجمته ونشأته، اخت

ومناسبة النص لتشويق الطالب إلى موضوع الدرس، ثم شرح المفردات الصعبة الواردة في النص والشرح العام للنص والتعليق 

شملت المهارات اللغوية الخمسة في دراسة اللغة األجنبية: االستماع، عليه، ثم يليه مجموعة من التدريبات واألنشطة التي 

                                                   

 .72ص، عيمةمحمود كامل الناقة ورشدي أحمد ط ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى 1



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

اسي، مهاراتها متعلقة بالنص األس الوحدة بمختلفوالمحادثة، والقراءة، والكتابة، والترجمة. وقد كانت كل التدريبات الموجودة في 

 يدة بين الطلبة، حيث تم طرحها في تدرج منوتدور حول موضوعه، كذلك راعت هذه التدريبات المستويات العقلية والفروق الفر

  .السهل إلى الصعب

 ثالثاً: الفئة المستهدفة:

هذه الوحدات الدراسية تخدم الطالب الناطقين بغير العربية في مستوى متقدم، يمكن تحديد مستوى الطلبة من خالل عقد 

ة شخصية مع المعلم تحديد مستواهم الشفوي والمسموع. امتحان مستوى لتقويم أدائهم اللغوي الكتابي، ومن خالل إخضاعهم لمقابل

ويجدر باإلشارة إلى أن هذه الوحدات ال تصلح ألن تدرس للطلبة المبتدئين في اللغة، بل تصلح للطلبة في المستوى المتقدمب وذلك 

تدرس  مكن أنيذه النصوص ال ، فالتراكيب النحوية التي تحتويها في هالشيءألن اللغة الواقعية التي يريدون تعلمها تفرض هذا 

للطلبة في المستويات المبتدئة، إذ هي أعلى من المستوى اللغوي الذي يكونون عليه، فالقضية ليست مجرد تعلم مفردات تشيع في 

 الً هأتي هذا إال أن يكون الطالب مؤخاص بهذه المفردات وال يمكن أن يلغة األدب الجاهلي إنما تتجاوزه إلى فهم السياق اللغوي ال

 لهذا الفهم.

 رابعاً: كيفية عرض الوحدة:

 األساسية: تحديد األهداف .1

هي تدريب الطالب على حسن األداء وسرعة الفهم وزيادة حصيلتهم اللغوية وتربية أذواقهم الفنية حتى تجعل الطالب 

 يحدد الجمال في النص. قادراً على أن:

 يوضح مواطن الضعف والقوة في النص. -أ

 النص. فيلتي تثير شعوره يختار التعابير ا -ب

 يستنبط األفكار الرئيسة الواردة في النص. -ت

 التحليل والنقد. يستطيعق النص وويتذ -ث

 الوسائل التعليمية: .2

 المعلم والطلبة. -الطبشورة أو القلم -السبورة -الكتاب المقرر   

 خطوات سير الدرس: .3

 تعريف الشاعر أو قصة من أخباره. -أ

 ذجية.يقرأ المعلم النصوص قراءة نمو -ب

 يقرأ الطلبة النصوص مرة قراءة صامتة، ومرة جهرية. -ت

 الصعبة في النصوص. المفرداتيشرح المعلم  -ث

 يشرح المعلم النصوص شرحاً كافياً ويعلق عليها. -ج

 يقوم بالمناقشة والتقويم لتأكد مدى فهم الطالب من النص. -ح

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 الوحدات الدراسية المصممة من المية العرب 

 سيرة الشاعر:

 رواة في اسمه كما اختلفوا في نسبه، فقال بعضهم: إن الشنفری لقب له، واسمه عمرو بن براق، أو ثابت بن أوس،اختلف ال

)بكسر الهمزة أو ضمها( بن الَحْجر بن الهَْنء بن األزد بن الغوث  أو ثابت بن جابر، وذهب معظم العلماء إلى أنه من األواس

، وهي من سمات الجنس األسود ب ألن أمه كانت أمة ينرى لقبه يعني غليظ الشفتوالشنف (2)شاعر جاهلي قحطاني من أهل اليمن

د من أغربة العرب. وهو أحد الشعراء الصعاليك حبشية، وقد ورث عنها  سوادها، فتجري دماء حبشية في عروقه، لذلك ع  

اركا لتأبط شرا، وش مخلصاً  وزميالً  يماً حم المخلوع من القبيلة وتبرأت منه واعتبرته خارج عن قوانينها ولجوئها، وكان صديقاً 

 في كثير من الغزوات والغارات، قيل تلقى مهارة الصعلكة على يد تأبط شرا، وورثه تأبط شرا.

 

 القصيدة:مناسبة 

ذكر أبو الفرج األصفهاني: أن الشنفرى كان من األواس بن الحجر بن الهنو األزد بن الغوث، أسرته بنو شبابية بن فهم بن 

ن فهم م ن قيس بن عيالن، فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن ميدعان بن مالك بن األزد رجالً عمروب

الرجل  ازعته بنتنأحد بنى شبابيةب ففدته بنو شبابية بالشنفرى. فكان الشنفرى في بني سالمان بن مفرج ال تحسبه إال أحدهم حتى 

ها وهو اليشك في أن -ةفقال لها الشنفر: اغسلي رأسي يا أ خي   -خذه ولداً وأحسن إليه وأعطاهوكان السالمي ات -جرهالذي كان فى ح  

 صدقنى من أنا؟ قال:أفأنكرت أن يكون أخاها ولطمتهب فذهب مغاضباً، حتى أتى الذي اشتراه من فهم فقال له الشنفرى:  -أخته

منكم مائة بما استبعدتموني. ثم أنه مازال يقتلهم حتى قتل منهم تسعة أنت من األواس بن الحجر. فقال: أما إني لن أدعكم حتى أقتل 

ق رت قدم ه فمات منها (3)وتسعين رجالً  ، يقال: لما ق ت ل الشنفرى وط ر ح رأس ه مر  به رجل منهم فضرب جمجمة الشنفرى بقدمه، فع 

 .(4)فتمت به المائة

 غضب الشاعر على قومه، لعل األرجع ما ذكره بعض الرواة من أن رجالً  وزنها في االقتناع بحجة يبدو أن هذه القصة خف        

ته بأنه في تائي ىعلى االنتقام من قومه من أجل أخذ الثأر ألبيه، كما يصرح الشنفرعزم من قومه قتل أباه، فتكشف األمر له ثم 

 (5)فوضح أنه أخذ بثأره وشفى غليله وحقده: ،جزى بني سالمان بما قدمت أيديهم، ويأسى ويتأسف أن يكونوا قومه والينتفعوا به

ر ماااااً  حااااْ تاااايااااالً ماااا  ا قااااَ نااااَ لااااْ تااااَ د  قااااَ باااا  لااااَ ماااا   باااا 

 

ت    و  جاايااج الاام صاااااااَ ى َوساااااااطَ الااحااَ نااً مااااَر ماا   جاا 

 
هااااا َج قَرضاااااااَ فر  َن م  المااااَن باْ َزياناااا سااااااَ  جاَ

 

م    ْت أَيااااااديااااااهاااااا  د مااااااَ ا قااااااَ مااااااَ ت  باااااا   َوأََزلاااااا 
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 وصف العزم على رحيل قومه األولى:الوحدة 

 (6)النَّص

 م على الرحيلعز

كااام-0 يااا  طااا  ى أماااي صااااااااادوَر ماااَ نااا   أقاااياااماااوا باااَ

 

ل    يااااَ  فااااإنااااي إلااااى قااااوم  سااااااااااواكاااام ألَمااااْ

 
ر  -7 مااا  قاااْ ل  مااا  ياااْ ات  والااالااا  اجاااَ ت  الاااحاااَ مااا   فاااقاااد حااا 

 

ل    ا وأَْرحاااا  طااااايااااَ ات  مااااَ ياااا  طاااا  د ْت لاااا   وشاااااااااا 

 
أَى لااالاااكاااريااام  عااان األَذى-1 ناااْ  وفاااى األرض ماااَ

 

ل    ز  عاااَ تاااَ ى مااا  لاااَ  وفاااياااهاااا لااامااان خااااف الاااقااا 

 
يقر على اْمر ئ   لَاَعْمر  -4  ماااا فى األرض ضاااااا 

 

ل    َرى َراغااابااااً أو راهااابااااً وهاااو ياااعاااقااا   سااااااااَ

 
  هل الددد وميزاتهماأل

سر -5 لاااا  مااااَ در عااااَ يااااْ وَن ساااااااااا  لاااا   ولااااي دونااااكاااام أَهااااْ

 

أَل    ياااااْ ْرفااااااء  جاااااَ ولر وعاااااَ لااااا  هاااااْ ط  ز   وأَْرقاااااَ

 
ر  َذائااااعر -6 وَدع  الساااااااااا  ل  ال م سااااااااااتااااَ م  األهااااْ  هاااا 

 

ذَ   خاااْ ر  يااا  ى باااماااا جاااَ انااا  هااام وال الاااجاااَ  ل  لاااَدياااْ

 
ناااااىو-2 لر غااااايااااار أنااااا  اسااااااااااا  يغ باااااَ لي أبااااا   كااااا 

 

ل    د  أْبساااااااااَ رائااا  ى الااطاا  ْت أ ولااَ َرضاااااااااَ  إذا عااَ

 
نْ -8 اد  لاااام أكاااا  د ى إلااااى الااااز  د ت  األَيااااْ  وإن ماااا 

 

ل    ْوم أعاااجاااَ ع  الاااقاااَ لاااهااام إْذ أْجشاااااااااَ  باااأعاااجاااَ

 
ل  -9 طااااةر عاااان تاااافَضااااااااااغ  ومااااا ذا  إال  بَسااااااااااْ

 

ل    فضااااااااا  تااَ َل الااماا   عاالاايااهاام وكاااان األْفضاااااااااَ

 
ى كااا-01 از يااااً وإنااا  َد مااان لاااياااس جاااَ قاااْ ى فاااَ  فاااانااا 

 

ل    لاااا  عااااَ تااااَ ه  ماااا  ْرباااا  نااااَى وال فااااى قاااا  سااااااااااْ ح   باااا 

 
عر -00 يااااا  ة  أصااااااااااحااااااب : فااااؤادر م شااااااااااَ الَثااااَ  ثااااَ

 

ل    يااطاااَ ض  إصااااااالااياااتر وصااااااافااراء  عااَ  وأباايااَ

 
هاااا-07 زيااانااا  ن  ياااَ تاااو  س  الااامااا  لاااْ فر مااان الاااماااَ تاااو   هاااَ

 

ع    ائااا  ل  َرصاااااااااَ مااااَ حاااْ ْت إلاااياااهاااااَ وماااا  يااااطاااَ  نااا 

 
نااا  -01 هااام  حاااَ هااااإذا َزل  عاااناااهاااا الساااااااا   ْت كاااأَنااا 

 

ر نغ   ى تاااااَ لاااااَ جاااااْ أَة  عاااااَ َرز  و ل     مااااا  عاااااْ  وتااااا 

 
      

 المفردات مع الشرح:

اإلبل. والمقصود  األشقاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم األم، والمطي: ما يمتطى من الحيوان، والمقصود بها، هنا األم:بنو  -1

 غيركم.فإني راحل عنكم إلى قوم  يخاطب الشاعر قومه: انتبهوا يا قوميبإقامة صدورها: التهيؤ للرحيل. 

األرحل: جمع الرحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير.  .: قدرت ودبرت. والطيات: جمع الطية، وهي الحاجةحمت -2

وقوله:" والليل مقمر" كناية عن تفكيره بالرحيل في هدوء، أو أنه أمر ال يراد إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد هيأت نفسي 

 .حلي ومطيتيدت رش  للرحيل عنكم، فَ 
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يع أن أن الكريم يستط ى البيت:ل: المكان لمن يعتزل الناس. ومعنزالمنأى: المكان البعيد. القلي: البغض والكراهية. المتع -3

 يتجنب الذل، فيهاجر إلى مكان بعيد عمن ينتظر منهم الذل، كما أن اعتزال الناس أفضل من احتمال أذيتهم.

: صاحب رغبة. راهبة: صاحب رهبة. والبيت تأكيد للبيت السابق، اليل. راغبمر. سری: مشي في اللعمر : قسم بالع   -4

لألمن مادام  ذا  إذا خرج طلباً  للخائف وأ -ومعناه أن األرض واسعة سواء لصاحب الحاجات واآلمال إذا خرج لتحقيقها

 عقل.

: النمر الذي في جلده سواد وبياض. س: القوي السريع. األرقطجمع أهل. السيد: الذئب. العمل   :دونكم: غيركم. األهلون -5

)عرفاء( على الموصوف)جيأل(.  االسمزهلول: األملس. العرفاء: الضبع الطويلة العرف. جيئل: الضبع فقدم الشاعر 

 الذين سأرتحل إليهم فهم الذئب السريع والنمر األرقط والضبع ذات العرف. هؤالء هم أهلي غيركم:والمعنى

: جنى جناية .ب الجريمةجاني: ارتك. ذائع: منتشر   -6  ينشرون السر وال هم أهل ال والمعنى: .خذله: تخلى عن نصرته .جر 

 يخذلون الجاني بل يحامون عنه.

نهم إ. الطرائد: جمع طريدة، وهي الفريسة التي تطارد .الباسل: الشجاع البطل .األبي: الذي يأبى الذل ويرفض الضيم -7

 .ألني إذا طردت خيل قوم فلن يستطيع أهلها تخليصها مني منهم جميعاً شجعان يأبون الظلم والهوان ولكني أشجع 

فأسارع  وإذا جلس القوم إلى الطعام لم أكن متعجالً  الجشع: النهم وشدة الحرص على الطعام واإلسراع إليه، .أعجل: أسرع -8

 .ي  بمد يدي إليه. ألن التعجل إلى الطعام دليل على الجشع وهو بغيض إل

 .التفضل: اإلحسان، أو هو ادعاء الفضل على الغير. األفضل: الذي يفضل غيره ويتميز عليه. ةسعة وزياد بسطة: -9

ني صاحب زيادة في الفضل على غيري وأفضل أللطعام دليل على  يبمعنى أن عدم تعجلي بمد يد .المحسن :المتفضل

 على غيره.القوم هو األكثر تفضال ً

هى به متعلل: كل ما يتل .لمكافئ باإلحسان، والحسنى أفعل تفضيل للمؤنثالجازي بالحسنى: ا .فقد مفعول ثان لكفاني-10

لي عن فراق قومي الذين ال يردون اإلحسان بإحسان وال فائدة من قربهم إذ ليس  المعني: إن لدي ما يكون عوضاً  اإلنسان.

 .فيهم من يتعثل به

قوس والعيطل: ال. قوس التي صنعت من النبعوالصفراء: ال .ت: الصقيليصلواال. األبيض: السيف .مشيع: جريء شجاع-11

المعنى: إن الذي يكون عوضا لي عن أهلي ثالثة أشياء وهي فؤادي الشجاع وسيفي المصقول وقوسي  الطويلة العنق.

 .الطويلة

 متن:جمع ملساء: قوس ليس في عودها عقد وال خشونة. المتون، جمع  ،الملس .هتوف: لها صوت عند انطالق السهم-12

 نيطت: علقت .ما تزين به القوس من سيور مضفورة أو خرز يعلقونها عليها مخافة العين: صائع: جمع رصيعةر .الظهر

لسابق بأنها ا في البيتالقوس التي ذكرها  أو تعلق به القوم أو السيف محمل: سير .إذا علقه عليه هبغير ءالشي من الفعل ناط

 ، علقت عليها أشياء تزينها باإلضافة إلى سيرها التي تحمل به.فيهاذات صوت، عندما ينطلق منها السهم، ملساء ال عقد 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ة التي كثرت عليها أنه حنين الناقة لولدها. المرأة: من الرزء وهو المصيبة والمرأت: سمع لها صوت كحن   .: انطلقزل  -13

نى: وهو البكاء بصوت والمعتعول: من العويل  .العجلي: الحزينة لفقد ولدها الصغير .المصائب تبكي وتنوح لفقد ولدهاء

 .كصوت امرأة تكاثرت عليها المصائب تبكي وتنوح لفقد ولدها تلك القوس عندما ينطلق منها السهم فإنها تصدر صوتاً 

 التعليق:

صراعه من بني قومه، ومن المجتمع الذي ينتمي إليه، فقد بدأها بالحديث  فيتعبر هذه األبيات عن الهموم التي تعتري الشاعر 

نما إبسبب ذلك يتهيأ للرحيل عن قومه مخاطبًا إياهم بأن يقيموا صدور مطيهم ال ليرحلوا هم و ،يحس به من نفرة وسأم وملل عما

ليستعدوا لرحيله، فقد كره مقامه بينهم ورغب في مكان سوى هذا المكان، وقد اختار الحيوان المفترس واألسد الضاري، والنمر 

مع ففي مجت ،لهم على الناس جميعاً هم األهلون الذين يؤثرهم على قومه ويفض   هؤالء جميعاً  األرقط، والضبع الطويلة العرف،

بالبسالة  هذه الوحوش تتسم إن ،الوحوش تتكتم األسرار، وال يتخلى القوي عن الضعيف فال يخذله أو يسلمه حتى في أشد المواقف

له الفريسة فيطاردها، ويزاحم في صيدها فال يسبق إلى أكلها  والشجاعة، ومع شجاعتها الفائقة فهو أكثر جرأة منها حين تعرض

، حيث ال يقدرون المعروف قومه من اخيرً لم يجد الشاعر و .فحسبه ما يتمتع به من غنى النفس مع تفضل على الفقراء والمعوزين

  .المتينة اع وسيفه المصقول وقوسهقلبه الشجفله عزاء عن فقدهم، وعزاؤه يتمثل في  وال يفهمون معنى الجميل وال يكافئون عليه،

 القصيدةلشاعر استهل ا الغة المعاني ودقة في اختيار األلفاظ التي تفيد في أداء المعنى وتصوير آهات الشاعر:بيتميز النص ب

غرض ل ر عن موقف المتكلم وما يختلج في نفسه في لحظة التخاطب، فاستخدم صيغة األمر) أقيموا(باألسلوب اإلنشائي الذي يعب  

وعبر عن تهيئته للرحيل وعزمه بقوله) صدور مطيكم( و )الليل مقمر( فاألولى  تحضيض قومه على أن يفيقوا من غفلتهم عنه،

على  سناً وح غرضهما البالغي توضيح وتأكيده، أما جماليا فقد أضافا جماالً  كناية عن الرحيل والثانية كناية عن صفة الرحيل،

لمعرفة المعنى الخفي لهذا الكالم الغير مألوف. كما أن استعمال الكلمات المشددة )مطيكم، حم ت،  تشوقاً إذ جعلت القارئ م التعبير،

ى قصر هم عل )هم األهل( يوحي إلى حالة من االنقباض النفسي التي يعيشها الشاعر. واستخدم أسلوب قصر في قوله ...شد ت

تم، ثم علل سبب تفضيلهم عليهم باستعمال أسلوب النفي )ال الجاني...( فكان كأنه أرادا أن يقول هم األهل الحقيقيون ال أن -األهل

 أن يقرب صورة )عالم الوحوش( إلى ذهن القارئ أرادإذ أضفى حيوية على التعبير، بالرغم من كونه  لهذا أثر في إثراء الكالم فنياً 

 .حقيقته وإظهار

سه مثل )باسل، أبسل( )أعجلهم، أعجل(، فهذا التكرار غرضه ق منها في تخصيص صفات حميدة بنفتواستعمل اسم تفضيل مش

ة المصدر األفضل، المتفضل(، فأورد صيغ على الكالم، فالشنفرى كرر )تفضل، جميالً  تأكيد المعنى وتقويته، كما يضيف إيقاعاً 

لى ية الصرفية، وكل ذلك يؤكد ع، كونه تنوع في األبنإبداعاً  التكرارثم استخدم التفضيل بعدها اسم الفاعل، وهذا ما زاد صورة 

 .للفضل والرفعة عفته وطلبه

الفضول  زرع ذلكعيطل( وكأنه يريد ب صليت، صفراء،إ بيضأليست متداولة ) اً نفسه اختار ألفاظعلى حين يصف اعتماده 

ذا مره وهي حيرة من أالكالم إذ يضع المستمع ف على غرابةمن ال لك شيئاً ذمعانيها فأضاف ب إلىلذهاب والتطلع افي نفس القارئ 

 ة.القصيد رغبته في تذوق باقي زادتفكلما احتار القارئ وتساءل كلما  ،من أبرز صفات الجمال

 :المناقشة

 :( أمام الجواب الصحيح√ضع عالمة ) أوال:



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 :  ارتحل الشاعر عن قومه في ليل -0

    ئ( هادج ( مقمر                      ب( مظلم                     أ   

 : األرض لصاحب اآلمال يرى الشاعر أن -7

 آمنة ( ج                        واسعةب(                     ضيقةأ(   

 :    عر الجدد هماأهل الش -1

 ( الذئب والنمر والضبعج( سيف وقوس وحصان         باألسد والظبي والضبع     أ(  

  :يتسابق الشاعر دوما في: -4

 أكل اللحوم  ج(                  أخذ الغنيمة( ب              ريسة صيد الف( أ 

 :ثانيا أجب بكلمة صحيح أو غير صحيح مع تصحيح الخطأ

 .الذل بالرحيليستطيع أن يتجنب  الكريم ال يرى الشاعر أن -0

 الوحوش. مه ونيرى الشاعر أن أصحابه الحقيقي -7

 .وت امرأة تفرحكص عندما ينطلق السهم من قوس الشاعر تصدر صوتاً  -1

 يخذلون الجاني بل يحامون عنه. ينشرون السر وال يرى الشاعر أن قومه ال -4

 :اذكر األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية ثالثا:

 .هم شجعان يأبون الظلم والهوان ولكني أشجع منهم جميعاً إن -0

 رحلي ومطيتي. تْ د  لقد هيأت نفسي للرحيل عنكم، فش    -7

 عقل. مادام ذالألمن  ذا خرج طلباً األرض واسعة للخائف إ -1

 .لي عن أهلي ثالثة أشياء إن الذي يكون عوضاً  -4

 ثم أدخلها في جملة تامة  كلمة تالية لكل معنىذكر ارابعا: 

 الجملة                               المعنىالكلمة                

 س: العمل  

 األرقط: 

 هتوف:

 المرزأة: 

 اآلتية:خامسا: أجب عن األسئلة 

 بما لقب الشاعر؟ وما معنى لقبه؟ وبم يكنى عليه؟ -0

 هل حقق هدفه؟ ؟عرف أنه ليس من بني سالمان ما ؟ وماذا قال وفعل بعدألي قبيلة ينتمي الشنفرى -7

 كيف استهل الشاعر قصيدته؟ وضح ميزات مطلع القصيدة.  -1

 وكيف يقارن بين قومه وأهله؟ وبم يتصفون؟ الجدد؟أهله  كيف صور الشاعر -4



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 للقصيدة؟ يثانالسم اللماذا سميت القصدة بالمية العرب؟ وما ا -5

 

 بأسلوبك: نثرهااأو  األمإلى اللغة  األبيات التاليةمعاني  ترجمسادسا: 

أَى لااالااكاااريااام  عااان األَذى ناااْ  وفااى األرض ماااَ

 

ل    ز  عاااَ تاااَ ى مااا  لاااَ  وفاااياااهاااا لااامااان خااااف الاااقااا 

 
يقر على اْمر ئ   فيلََعْمر   ماااا   األرض ضاااااا 

 

َرى َراغااابااااً   ل   سااااااااَ  أو راهااابااااً وهاااو ياااعاااقااا 

 
ناااااىو لر غااااايااااار أنااااا  اسااااااااااا  يغ باااااَ لي أبااااا   كااااا 

 

ل    د  أْبساااااااااَ رائااا  ى الااطاا  ْت أ ولااَ َرضاااااااااَ  إذا عااَ

 
د ت   نْ  األيااااديوإن ماااا  اد  لاااام أكاااا   إلااااى الااااز 

 

ل    ْوم أعاااجاااَ ع  الاااقاااَ لاااهااام إْذ أْجشاااااااااَ  باااأعاااجاااَ

 
ل   طااااةر عاااان تاااافَضااااااااااغ  ومااااا ذا  إال  بَسااااااااااْ

 

ل    فضااااااااا  تااَ َل الااماا   عاالاايااهاام وكاااان األْفضاااااااااَ

 
از يااااً و َد مااان لاااياااس جاااَ قاااْ ى فاااَ ى كااافاااانااا   إنااا 

 

نااااَى وال   سااااااااااْ ح  ل   فاااايباااا  لاااا  عااااَ تااااَ ه  ماااا  ْرباااا   قاااا 

 
 

 الوحدة الثانية

 صفات ذميمة يبرأ الشاعر منها وصفات حميدة يتميز بها

 

 :صفات ذميمة يبرأ منها

ت  -14 ه َولَساااااااااْ واماااَ ى سااااااااَ َعشاااااااا  هاايااااف  ياا   بااماا 

 

ل    هااا  َى بااا  هااااَ  َوهاااْ انااا  باااَ قاااْ ةً  سااااااااا  د عاااَ جاااَ  مااا 

 
هوال-05 ْرساااااااااا  عاااا  ر ب  باااا  ى ماااا  اء  أكااااهااااَ باااا    جاااا 

 

هاااا   الاااعااا  طاااَ ل   فاااييااا  عاااَ فاااْ ف ياااَ ياااْ ه كاااَ أَنااا   شاااااااااَ

 
ؤاَده-06 ق  كاااااااأن  فااااااا  ياااااااْ ر ق  هاااااااَ  وال خاااااااَ

 

ل    فاااا  و َويَسااااااااااْ لاااا  عااااْ اء  يااااَ كاااا  لغ بااااه الااااماااا  ظااااَ  يااااَ

 
ل  -02 ز  غاااااااَ تاااااااَ ة  مااااااا   وال خاااااااالاااااااف  َدار يااااااا 

 

ل    حااااا  نااااااً ياااااتاااااكاااااَ د و َداهااااا  غاااااْ وح  َوياااااَ ر   ياااااَ

 
رغ -08 ل  شااااااااااَ عااااَ ت  باااا  ر هَولَسااااااااااْ يااااْ  ه د ْون خااااَ

 

َزل    اَج أَعااااْ تااااَ ه اهااااْ تاااا  عااااْ ف  إذا مااااا ر   أَلااااَ

 
تْ -09 حاااَ تااَ الَم  إذا انااْ ياااار  الااظاا  حااْ ماا  ت  باا   َولَساااااااااْ

 

ل    اء  هَْوجااااَ يف  يَْهمااااَ ساااااا  ل  الع  َدى الاهَْوجاااَ  هااا 

 
 :صفات حميدة يتميز بها

ى-20 ماا  اسااااااا  ناااَ ى مااَ ان  الَقااَ و  ز  الصاااااااَ عااَ  إَذا األَمااْ

 

رَ   اياااااَ طاااااَ حر  تااااَ اد  ل     ماااااناااااه  قاااااَ لااااا  فاااااَ  َومااااا 

 
ه-21 يااااتاااا  ى أ ماااا  تاااا  وع حااااَ اَل الااااجاااا  طااااَ ياااام  ماااا   أ د 

 

ل    أَْذهاااَ ْفحااااً فاااَ ْكَرصااااااَ ر ب  عناااه الاااذ   َوأَضااااااْ

 
َرى لاااه-22 الَ ياااَ ياااْ ْرَب األَْرض  كااَ فغ تااا  تااَ  َوأَسااااااااْ

 

ل    و  طااااَ تااااَ ءر ماااا  ر  ْول  امااااْ ى  ماااان الااااطااااَ لااااَ  عااااَ

 
َربر -23 َف َمشاااااااْ لااْ ْم ياا  اب  الاااَذْأم  لااَ ناااَ تاا  واَل اجااْ  َولااَ

 

عااااااَ   َدى  ياااااا  ل   اش  بااااااه إال  لااااااَ أَكااااااَ  َومااااااَ

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

َرةر الَ -24 ا ماااا  ْفسااااااااااً ن  نااااَ كاااا  ياااام   َولااااَ قاااا   باااايتاااا 

 

ل    و  حاااااَ ا أَتاااااَ ماااااَ ثاااااَ لاااااى الاااااَذْأم  إال  َرياااااْ  عاااااَ

 
ا كااماااا-25 َواياااَ ص  الااحااَ مااْ ى الااخااَ لااَ و ى عااَ  َوأَطااْ

 

َوْت   طااَ ل  انااْ تاااَ فااْ ار  َوتاا  غاااَ ار ى  تاا  ة  ماااَ وطاااَ ياا   خاا 

 
 المفردات والشرح:

ة في السوام: الماشية الراعي .إبله في طلب المرعى فيعطشها، أو هو السريع العطش أو السيء التدبيرالمهياف: الذي يبعد ب-14

 .ذاءالمجدعة: السيئة الغ .وعشى اإلبل: إذا رعاها لياًل لعدم إدرا  ذلك نهاًرا ألنه غير خبير بالمرعى .ى سبيلهاالفلوات إذا خل  

جمع باهل وباهلة: الناقة التي تتر  بدون راع أو تتر  بدون  ،ب ه ل   .ن يولدالسقبان: جمع سقب وهو ولد الناقة الصغير حي

لمعني: لست غبيا كمن ينهب بإبله طالبة  .والصرار يوضع لمنع ولدها من رضعتها .صرار في ضرعها لعدم وجود اللبن

 .مصرورة أن أمهاتها بهل غير علم بأماكن المراعي نتابها وعطشها ليال وتكون صغارها سيئة الغذاء مع المرعى على غير

مرب: اسم فاعل من أرب بالمكان، إذا قام به  .الذي ال خير فيه :واألبخر .األكهى: الضعيف السيء الخلق .: الجبانالجباء-15

ولست كذلك الرجل الجبان الضعيف الذي ال رأي له والذي يكثر الجلوس في مجالس  معنى البيت: .والمراد به المالزم لعرسه

ب حتى تملي عليه ما يج هأمرفي كل شيء في يستشيرها  ،يسلم أمره كله لزوجه، فهو الجرحظ له في مجالس ال والالنساء 

 .أن يفعله

ه المكاء: طائر يضرب ب .هيق: ذكر النعام يضرب به المثل في الجبن. خرق: الجبان الذي يندهش مما يرى فتجحظ عيناهال -16

من جبنه ويسمى الصافر. المعنى: ولست بالجبان كذكر النعام أو كالذي يخفق المثل في شدة الخوف ال يستقر على األرض 

 به وحينا يسفل. فؤاده ويضطرب من شدة الخوف حتى يبدو كأن فؤاده يحمله طائر المكاء فال يستقر به حينا يعلو

يتغزل  متغزل: .رة وال يجالس الرجالالدارية: المقيم في دا. الخالف: الذي ال خير فيه يقعد في الدار بعد رحيل القوم ال يفارقها-17

يصبح من الغدو وهو من طلوع الفجر إلى  يغدو: .من زوال الشمس إلى الليل يمسى من الرواح و هو يروح:. في النساء

المعنى: ولم أكن كذلك الرجل الفاسد الذي . يتكحل: يضع الكحل على عينيه طلبا لجمالهما .يمسح وجهه بالدهن :داهنا. الزوال

 يخرج لمجالسة الرجال يقضي ليله ونهاره يتزين ويتجمل بالدهن والكحل. داره يغازل النساء وال يلزم

ه ضيوف ومن يلتف بثوب كبير السن صغير الجسم وهو أيضا من ال خير فيه. ألفه: من ليس برجل حرب وال برجل العل:-18

ن سالح له. المعنى: لم أك أعزل من ال .ع واضطرباهتاج: فز .رعته: أخفته بفتح الراء الخوف .وينام ومن يتلعثم في كالمه

فيه يتلعثم في كالمه شره قبل خيره إذ هو جبان وبخيل إذا واجهته الشدائد فزع واضطرب  خير سنه، ال لكبر ضعيفاً  رجالً 

 ولم يستعد لمالقاتها ألنه ال سالح له.

الهوجل: الرجل الطويل الذي فيه  .هدى: الهدايةوال .انتحت: اعترضت .المحيار: المتحير الضال الذي ال يهتدي لوجهته -19

أي متفرة  ،هوجل: الثانية صفة للفاله .العسيف: الضال عن الطريق، اليهماء: الفالة التي ال يهتدي فيها لطريق .تسرع وحمق

ني إالرجال بل  تحير غيره من المعنى: ولست برجل بليد يتحير في الصحراء عند شدة الظالم، إذا ما .ال معالم فيها لالهتداء

 مسالكها.ل عارف خبير بالصحراء ليالً 

المناسم: جمع منسم وهو  .الصوان: صفة لألمعز والمراد الحجارة الشديدة الملساء .األمعز: المكان الصلب الكثير الحصى -20

  .القادح: الذي تخرج النار من قدحه .خف البعير والمراد أقدامي، شبه قدميه بأخفاف اإلبل

ضه فيرتطم ببع -منها الحصى يتطاير -المعنى عندما أعدو على األرض الصلبة كثيرة الحصى .كسر من الحجارةالمفلل: المت



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 ويتكسر بعض ذلك الحصى. ماتفيتطاير الشرر من تلك االرتطا

أذهل:  .وأضرب عنه الذكر صفحا: أعرض عنه وأتركه .المطال: التسويف والتأخير .أديم: من المداومة وهي االستمرار -21

 المعنى: إذا ما أحسست بجوع فإني ال استجيب له باألكل، بل أدافعه عني، وانصرف عنه حتى يذهب عني. .نساه وأغفل عنهأ

نى: المع .متطول: من يمن عليك بما قدمه اليك من معروف .الطول: التطاول، واالمتنان بالمعروف .ستف: أتناول بشفتيأ -22

 كتفي به حتى ال ألجأ إلى سؤال الناس فيمتن علي أحدهم يوما.ستف التراب واأعندما يشتد بي الجوع فإنني 

ولوال إنني رجل كريم اترفع عن العيوب، لحصلت  .يلف: يوجد .الذأم والذم: العيب الذي يذم به .الشيءاجتاب: التباعد عن -23

 على ما أريده من طيب المأكل والمشرب ولكني تركته مخافة أن ينالني الذم.

 الريث: الوقت اليسير، وريثما أتحول: أي إال .والنفس الحرة: العزيزة األبية .ية إذ يروى ولكن نفسا مرةة األبيالمرة: العص -24

المعنى: إن نفسي األبية التي تأبي الدنايا والذم ال ترضى لي أن أقيم على الذل إال بقدر ما أعد نفسي للرحيل عنه  .قدر تحولي

 .بسرعة

الخيوطة: خيوط النسيج  .الحوايا: جمع حوية، وهي األمعاء .ضم الخاء: ضمور البطنالخمص: بفتح الخاء الجوع، والخمص ب-25

ماري: اسم لفاتل الخيوط، أو اسم رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها، ويقال  .التي يخاط بها، والتاء تدل على كثرة الجميع

ن الطعام يابسة ينطوي بعضها على بعض المعنى: أطوي أمعائي على الجوع فتصبح لخلوها م .أغار الفتل أي أحكم فتله

 كأنها حبال أتقن فتلها.

 التعليق:

ه الجبن ينفي عن نفسفعن بعض صفاته التي تدور حول صبره وقدرته على التحمل، الشاعر يتحدث ، النص غرض الوصف

ما له من همته ونشاطه وإن غيرها من صفات مذمومة، ىدهان والتكحل وإلوالتشبه بالنساء في اإلوقلة الخبرة وسوء الخلق، 

نفسه قوة ثم يثبت ل ،عديم الرأيوضعيف الشخصية من وصدق عزيمته ما يدفعه للكسب ويعينه على الرحلة واالنتقال، فليس 

فهو قوي الجسم، سريع الخطو، وحين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة تحت قدميه، ويضرب  الجسم وعلو الهمة والثبات عند الروع

ينتقل من ثم  .خرج منها الشرر، وتتكسر، فهذا مظهر من مظاهر الصمود والمعاناة التي يتعرض لها الصعلو يف، بعضها بعضاً 

الحديث عن صفته الجسمية إلى صفاته النفسية، وهي القدرة على التحمل، ومداومة الصبر على الجوع الشديد، وله طريقته 

  .طله حتى يفنيه فيتناساه، وكأنه غير جائعالخاصة في التغلب عليه، حيث يشاغل الجوع ويتجاهله ويما

ال ف عند هذه األبيات متأمالً  القارئ عندما يقفبة المعاني، وروعة التشبيه، والنص يمتاز بدقة الوصف ورقة اللفظ وخص 

عبير في وصف شدة الصبر والتحمل)وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت يصعب عليه أن يجد جمال التصوير ورقة الت

حبال، والمشبه به ال طة ماري تغار وتفتل( فصور لنا األمعاء الخاوية على أنَها حبال مفتولة، فذكر المشبه الذي هو األمعاء،خيو

فالغرض منه تبيان حال المشبه، وتوضيح المعنى، إذ تكمن .وذكر وجه الشبه اإلتقان وحذف األداة على سبيل تشبيه مرسل مجمل

اله تشبيه ب ر علىخطدقة التعبير وروعة الكالم يجعله غير متوقع، إذ من الصعب على القارئ أن يجمالية هذا التشبيه في زيادة 

 ، وهذه الحيرة دليل على جمالية النص الشعري.األمعاء بالحبال، مما يجعله محتاراً 

 

 :المناقشة



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 :( أمام الجواب الصحيح√ضع عالمة ) :أوال

     ينفى الشاعر أنه ليس بجبان: -0 

 حمامال( كج( كذكر النعام                   بئر المكاء               ( كطاأ

 وأنه ليس برجل: -7

 يلزم داره ويغازل النساء( ج         الرجال يخرج لمجالسة( ب     يغازل النساء يلزم داره وال ال( أ

   عندما يعدو الشاعر على األرض الصلبة:  -1

 ( يتطاير الحصىج                 يتطاير الغباريتطاير الشرر               ب( ( أ

  عندما يشتد الجوع بالشاعر: -4

 يسأل اللقمة من قومهج(                  يستف التراب  ب(                  يأكل اللحمأ(  

 :أجب بكلمة صحيح أو غير صحيح مع تصحيح الخطأ اً:ثاني

 قومه. ال يمنع النفس األبية الشاعر أن يمد يده إلى -0

 يدافعه بل يستجيبه باألكل. إذا أحس الشاعر بجوع فإنه ال -7

 خير فيه عندما يتكلم يتلعثم فيه الشاعر هو رجل ضعيف ال -1

 يضع الشاعر الكحل على عينيه طلبا لجمالهما  -4

 اذكر األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية :ثالثا

 اكن المراعيلست غبيا كمن ينهب بإبله طالبة المرعى على غير علم بأم -0

 لست كذلك الرجل الجبان الضعيف الذي ال رأي له  -7

 لست كذلك الرجل الفاسد الذي يلزم داره يغازل النساء  -1

 لست برجل بليد يتحير في الصحراء عند شدة الظالم -4

 ذكر معنى لكل كلمة تالية ثم أدخلها في جملة تامة ا: رابعاً 

 الجملة              الكلمة                المعنى                 

 المهياف: 

 السوام: 

 األمعز: 

 استف:  

 اجتاب: 

 أجب عن األسئلة التالية: خامسا:

هذه  وفي هذا الدرس وردت )فيا لك من ليل كأن نجومه ... بكل مغار الفتل شدت بيذبل( قال في معلقته: القيس ؤإمركان  .0

انطوت خيوطة ماري تغار وتفتل( قارن بين البيتين  على الخمض الحوايا كما... )وأطوي المضارعالكلمة بصورة 

 وضح الميزات بينهما، وأيهما أفضل عند ؟ ولماذا؟



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 وما هذه الصفات؟ ولماذا؟ هل بين الشاعر صفات شخصية ذميمة عند الصعاليك في خمسة أبيات بأسلوب نفي وتأكد، .7

 ولماذا؟ اليوم؟هذه الصفات مذمومة عند المجتمع 

اقش رأيك نهمتين يتعين على الصعاليك أن يمتاز بهما، أحدهما صفة جسمية، وأخرى صفة نفسية، ذكر الشاعر صفتين م .1

 حولهما، وبين أهميتهما.

 :بأسلوبك نثرهااأو  األمإلى اللغة  األبيات التاليةترجم معاني  :سادساً 

ى مااا  اسااااااااا  ناااَ ى ماااَ ان  الَقاااَ و  ز  الصاااااااااَ عاااَ  إَذا األَماااْ

 

لااااا    فاااااَ حر   َومااااا  اد  َر ماااااناااااه قاااااَ اياااااَ طاااااَ  ل  تاااااَ

 
ه ياااااتااااا  ى أ مااااا  تااااا  وع حاااااَ اَل الاااااجااااا  طاااااَ يااااام  مااااا   أ د 

 

ل    أَْذهاااَ ْفحااااً فاااَ ْكَرصااااااَ ر ب  عناااه الاااذ   َوأَضااااااْ

 
َرى لااااه الَ يااااَ يااااْ ْرَب األَْرض  كااااَ فغ تاااا  تااااَ  َوأَسااااااااااْ

 

ل    و  طااااَ تااااَ ءر ماااا  ر  ْول  امااااْ ى  ماااان الااااطااااَ لااااَ  عااااَ

 
َربر  َف َمشاااااااااْ لاااْ ْم يااا  اب  الاااَذْأم  لاااَ ناااَ تااا  واَل اجاااْ  َولاااَ

 

َدى    اش  بااااااه إال  لااااااَ عااااااَ ل   ياااااا  أَكااااااَ  َومااااااَ

 
ى يااااام  بااااا  قااااا  َرةر الَتااااا  ا مااااا  ْفساااااااااااً ن  ناااااَ كااااا   َولاااااَ

 

ل    و  حاااااَ ا أَتاااااَ ماااااَ ثاااااَ لاااااى الاااااَذْأم  إال  َرياااااْ  عاااااَ

 
ا كاااامااااا َوايااااَ ص  الااااحااااَ مااااْ ى الااااخااااَ لااااَ و ى عااااَ  َوأَطااااْ

 

ل    تاااَ فااْ ار  َوتاا  غاااَ ار ى  تاا  ة  ماااَ وطاااَ ياا  َوْت خاا  طااَ  انااْ

 

 الوحدة الثالثة

 وصف الذئب الدائع والقطا العاطش

 

 :وصف الذئب الدائع

َدا-76 ياااد  كااماااا غاااَ وت  الااَزهاا  ى الااقاا  لااَ د و عااَ  َوأَغاااْ

 

ل    حاااااَ ف  أَطاااااْ ائااااا  ناااااَ اَداه  الاااااتااااا  هاااااَ ل  تاااااَ  أَز 

 
ياااااً -72 افاااا  يااااَح هااااَ ار ض  الاااار  عااااَ او ياااااً ياااا  َدا طااااَ  غااااَ

 

ل    ْعسااااااااا  اب  َويااَ عاااَ اب  الشاااااااا  أَْذناااَ وت  بااا  خاا   يااَ

 
ه  -78 ث  أَماااا  يااااْ وت  ماااان حااااَ َواه  الااااقاااا  ا لااااَ ماااا  لااااَ  فااااَ

 

ه  ناااااَ   تاااااْ اباااااَ أَجاااااَ ا فاااااَ ل  َدعاااااَ حااااا  ر  نااااا  ائااااا   ظاااااَ

 
هااااا-79 وه  كااااأناااا  جاااا  يااااب  الااااو  ةر شاااااااااا  لااااَ هااااَ لااااْ هااااَ  ماااا 

 

ل    قااااَ لااااْ قااااَ تااااَ ر  تااااَ اساااااااااا  ْى يااااَ فاااا  كااااَ َداحر باااا   قاااا 

 
ه  -11 ر  َث َدباااْ حاااَ ثاااْ وث  حاااَ عااا  باااْ َرم  الاااماااَ  أَو  الاااَخشااااااااْ

 

ل    َعسااااااااا  ام  مااا  ن  ساااااااااَ ياااض  أَْرَداهااا  ابااا  حاااَ  ماااَ

 
ا-10 هااااااَ د وقااااااَ وهر كااااااأن  شاااااااااااا  ةر فاااااا  تااااااَ ر  هااااااَ  ماااااا 

 

الاا  ى  كاااَ صااااااا  وق  الااع  قاا  ل  شااااااا  اتر َوب سااااااااا   حاااَ

 
ج  -17 ْت ب البََراح  كأن ها فَضاااَ ج   َوإ ي اه  ن وحر فَوقَ  َوضاااَ

 َعْليَاَء ث ك ل  

 

                                              

ل    كااااا  اَء ثااااا  ياااااَ لاااااْ وَق عاااااَ وحر فاااااَ اه  نااااا   َوإ يااااا 

 
ى -11 ْت بهَوأْغضااااااَ ى َوات سااااااَ ْت َوات سااااااَ  َوأَْغضااااااَ

 

ل    ْرماااا  ه ماااا  تااااْ ز  ا َوعااااَ اهااااَ ز  ياااال  عااااَ َراماااا   مااااَ

 
ْت ث  -14 كاااَ ا َوشااااااَ كاااَ د  َواْرَعَوتْ شااااااَ  َم اْرَعَوى بَعاااْ

 

ل    ماااَ و  أَجااْ كااْ ع  الشااااااا  فااَ نااْ ْم يااَ ر  إن لااَ بااْ ْلصااااااا   َولااَ

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ا-15 هاااااا  لاااااا  َرات  َوكاااااا  اد  اَءْت بااااااَ اَء َوفااااااَ  َوفااااااَ

 

ل    ماااا  جااااْ م  ماااا  اتاااا  كااااَ ا ياااا  ماااا  ظ  ماااا  كااااَ ى نااااَ لااااَ  عااااَ

 
 :القطاوصف 

ا-16 َدماااَ ْدر  بَعاااْ ا الكااا  كر ى القَطاااَ َرب  أَساااااااااْ  َوتَشااااااْ

 

ناااَ   َرْت قَاَربااااً أَحاْ ل  سااااااَ ْلصاااااااااَ هاااا تَتَصااااااَ  اؤ 

 
تْ -12 َدلاااَ ا َوأساااااااااْ َدْرناااَ تاااَ ْت َواباااْ مااا  ت  َوهاااَ ماااْ ماااَ  هاااَ

 

رَ   ماااا  ى  َوشااااااااااَ ناااا  ار طر ماااا  ل  فااااَ هاااا  مااااَ تااااَ  ماااا 

 
إ ي اه  وَ                    فََولَْيت  َعْنها َوه ى تَْكب و ل َعْقر ه  -18

 ن وحر فَوَق َعْليَاَء ث ك ل  

ْوصاااااااَ   ونر َوحااااَ قاااا  ا ذ  هااااَ ناااا  ه  ماااا  ر  اشاااااااااا  بااااَ  ل  يااا 

 
ه  -19 ْولاااااَ ه َوحاااااَ ياااااْ َرتاااااَ جاااااْ ا حاااااَ اهاااااَ  كاااااأن  َوغاااااَ

 

ل    ز  ل  ناا  ائااا  باااَ ر  الااقااَ فااْ ْن ساااااااَ ياام  ماا  اماا   أَضاااااااااَ

 
هاااا-41 مااا  ى إلاااياااه فَضاااااااااَ تااا  ْن شااااااااا  َن مااا  ياااْ َوافاااَ  تاااَ

 

ل    هاااَ نااْ ار ياام  مااَ م  أَْزَواَد اأْلَصاااااااااَ ا ضاااااااَ ماااَ  كااَ

 
هاااا-40 ْت كاااأنااا  ر  م  ماااَ ا ثااا  اشاااااااااً شاااااااااَ ْت غ  بااا  عاااَ  فاااَ

 

نْ   بر م  ْبح  َركاااْ َع الصااااااغ ل   ماَ ْجفاااا  ةَ م  اظاااَ  أ حاااَ

    

 المفردات والشرح:

معنى تهاداه: أي تتهاداه ب .األزل: صفة للذئب النحيل الخفيف السريع لقلة لحم عجزه ووركيه .القوت الزهيد: الطعام القليل-26

. ن أغبراللو ،أطحل: لونه مثل لون الطحال رمادي.التنائف، جمع تنوفة وهي المفازة واألرض القفار .تتناقله وتتداوله
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ن هذا الذئب بعد أن تعب . إالهزيل الضامر :نحل جمع ناحل .النظائر: األشباه. أَم ه: قصده .متنع عليهلواه: دفعه ومطله وا -28

عوى بصوت عال فأجابته نظائره تشبهه في الهزال  من  البحث عن الطعام ولم يجده في األماكن التي توقع وجوده فيها
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مع القطا من مكان بعيد إلى  المعنى:انطلقت  . تتصلصل: يصدر منها صوت معين فيه صلصلة هو صوت العطش .الجانب

 باقية فالتجد إال من العطش ثم تأتي بعدي وهي ظامئة تصدر أحشاءها صوتاً  فانصرفت   مورد الماء، فسبقتها إليه وشبرت  

 شربي.

 .فارط: متقدم . شمر: جد في السير. واسدلت: أرخت أجنحتها لتعبها  .ابتدرنا: سابق كل منا اآلخر. : االعزموهمتْ  هممت  -37

 ىخالقطا للسباق إلى الماء، فتسابقنا إليه مسرعين، بينما هبط القطا وأرالمعنى: استعد كالنا أنا و .متمهل: يسير على مهل

 ن تعب وأنا في قمة نشاطي فأسبقه إلى الماء طالما كنت متمهال في عدوي.أجنحته إلى أسفل م

 .والَعقر: مكان الساقي من الحوض يكون فيه ما يتساقط من الماء عند أخذه .تكبو: تتساقط من الضعف واإلعياء طوال الليل-38

معنى: إني سبقت القطا بزمن ال .وحوصل: جمع حوصلة وهي معدة الطائر أسفل رقبته .ذقون: جمع ذقن .يباشره: يالمسه

يتساقط حول الحاض ملتمسا الماء بذقونه  مجهداً  ءغير قصير حتى أني شربت وانصرفت قبل وصول القطا الذي جا

 وحواصله.

فر. الَسْفر: جماعة الس  . أضاميم: جماعة .وحجرتاه: جانباه، والضمير في حجرتيه يعود على الماء .وغاها: أصواتها  -39

 .عند الماء فر نزلتْ جماعة الس   أصواتها كأنها أصوات   القطا عند الماء ارتفعتْ  لتْ المعنى:عندما نز

األذواد: وهو ما بين الثالث إلى . ضمها: جمعها .شتى: أي من وجهات متفرقة .توافين: توافدن وأقلبن أي جماعة القطا -40



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

المنهل: مورد الماء الذي ينهل منه ترده  .نالقطعة من اإلبل نحو الثالثي األصاريم: جمع أصرم،  وهي .العشر من اإلبل

 كثيرة من اإلبل تتزاحم الماء. المعنى: إن أسراب القطا حول الماء تشبه أعداداً  .اإلبل في المراعي

المعنى: شربت  .مجفل: مسرع .أحاظة: قبيلة يمنية .ركب: جماعة مسافرة .غشاشا: سريعا .عبت: شرب الماء بدون مص-41

ثم انصرفت عن المورد عند الصبح كأنها في سرعتها وتعجلها قبيلة أحاظة اليمنية المشهورة  يعاً سر القطا الماء شرباً 

 بالسرعة.
 

 التعليق:

من خالل لوحتين، بالعكس على المعانات وشدة الظروف التي يعاني بها الصعاليك،  يرسم الشاعر لنا صورة جميلة متحركة،

سه بذئب نف فشبه ،نحول جسمه وقلة لحمه يؤدي إلى له الشاعر شديد الذي يتعرضجوع الالبسبب  ،عاللوحة األولي الذئب الجائ

مجمل  وهو تشبيه مرسل ،أصابه الهزال من شدة الجوع فأخذ يتنقل في الفلوات، بحثًا عن الطعام، ووجه الشبه بينهما شدة الجوع 

 فقد رسم صورة جادة بالغة األسى تجعل القارئ مالياً ، أما جحيث تمثلت بالغة هذا التشبيه في توضيح المعاناة وتأكيدها بالغياً 

 يسقط كل الفوارق بين اإلنسان والحيوان في لحظة جوع.

بادلته مستغيثًا، فأجابته ذئاب تشبهه و الذئب الطعام في األماكن التي يظن وجوده بها أخذ يعوي لم يجدحين استبد به الجوع و

وجوه،) مهلهلة شيب الوجوه كأنها...( صور الشاعر مشهد الذئب الجائع لحظة بلحظة، فهذه الذئاب قليلة اللحم، شاحبة الالعويل، 

أرقى المجازات حيث شبه تلك الذئاب الهزيلة بالسهام، فذكر المشبه وهو وجوه الذئاب وذكر المشبه به القداح واألداة  مستعمالً 

ض منه بيان مقدار صفة الضعف والهزل تلك والغر. كأن وحذف وجه الشبه الضعف والهزل على سبيل تشبيه مجمل مرسل

 .الذئاب

ثة الختالف درجتها وشدتها كأن هذه الذئاب في مأتم تنوح فيه عفأصبحت األصوات المنبحين ضج الذئب بالعواء والصياح، 

الطعام  ئب منإحساس مشتر  بألم الجوع، فلما يئس الذأال وهي  حالة واحدة على ابفحشدت هذه الذئنساء ثكلى فوق ربوة عالية، 

كل هذه الصور ساهمت  .خوانه، فكالهما يعزي اآلخر ويتأسى به في الصبر والتجلد على الجوعإولم يفده العواء سكت فسكت 

في إيضاح المعنى وتأكيده، و زادت من جمال هذه المقطوعة خاصة، والقصيدة عامة، إذ شكلت لوحة فنية متناغمة من حيث 

 حسن التركيب وجودة التعبير، إذ دلَت على أن الشاعر في هذا القسم ذو رهف حسي عال جداً التشبيه و براعة التخيل ودقة

 وشاعرية فذة، استطاع من خاللها جذب استعطاف القارئ بالتركيز على الجانب المحسوس.

وإن كانت  وهييعلن الشنفرى عن بعض مقومات الصعلكة التي ال تتوافر لكل صعلو  وهي سرعة العدو، أما اللوحة الثانية ف

عدى أعدى من الشنفري، أ)تتوافر في غيره إال أن هذه الموهبة قد تحققت لديه بصورة جعلته مضرب المثل في ذلك حتى قيل: 

طا طيور الق على سرعته، من خالل صورة التسابق إلى مورد المياه مع دلياًل محسوًسا يتعرض لنا، و(من السليك بن السلكة

يفوقها في عدوه، ويسبقها في الوصل إلى الماء، فيشرب منه ويرتوي قبل أن تصل  ولكن الشنفرى ،طيورعهودة بسرعتها بين المال

 ي مثير،بأسلوب قصص إلى مورد الماء القطا التسابق مع صور لنا الشنفرى صورة .ال تجد إال قلياًل من الماء إليه، فإذا ما وصلتْ 

 :مجموعة من الصور البيانية، نذكر منهاو

ي بسرعته الفائقة، إذ يقض معروف عدم االستسالم، حيث أن القطاوراءها  ( والمعنى الخفي منفي قوله )أسدلتْ الكناية  .0

 هو يصل بسرعة أسبق منه وبدون عناء، كأن األرض انبسطتْ  بينما ليلة كاملة للوصول إلى الماء، إال أنه يصل متعباً 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 .ماعجميل تستحسنه القلوب قبل األس لتسهل الطريق وهذا معنى

 :استعمل جملة من التشبيهات .7

 .َوَغاها حجريته......تشبيه مرسل مجمل أنك_

 ...... تشبيه مرسل مجملعبت غشاشا ثم مرت كأنهاف _

هذه الصور هو استعماله لوراء فالداعي  فتكاد تشبه القصة، ا،رائعً ا ا فنيً بناءً  لتْ ك  فهذه الصور البيانية ركبها بشكل منتظم، إذ شَ 

أضاف إلى الوصف دقة، بحيث استحضر كل ما عاشه أمام القارئ يعيشه فجماليا  الذات واإلحساس بالتميز والتفرد، أمااالعتداد ب

 .تجاربه

 :المناقشة

 ( أمام الجواب الصحيح√ضع عالمة ) :أوالً 

    الذئاب واسعة األشداق واألفواه :-0

 ( كأن أفواهها مجروحة ج    قوقة      ( كأن أفواهها مشب     ( كأن أفواهها مسدودة            أ

 عندما لم يجد الذئب طعاما فعوى : -7

 بصوت عال( ج               بصوت منخفض( ب                      بصوت مروع (أ

     شكا الذئب إلى الذئاب ما يعانيه:  -1

 ( من الجوع ج ( من التعب                  من العطش                       ب( أ

 تشبهنحافتها واضطرابها في الذئاب  :-4

 السهام التي يكهن بها الكاهن( ج السهام التي يرمي بها الفارس( ب     السهام التي يلعب بها الميسر( أ

 :أجب بكلمة صحيح أو غير صحيح مع تصحيح الخطأ :ثانياً 

 .رجال يبكون على ميتكأنها  الذئاب تعوي وأحدثت ضجيجاً  -0

 .ذئب والذئاب وجدا حالهما متفقين حيث جمعهما صوت الوعالال -7

  .انطلق الشاعر مع القطا من مكان بعيد إلى مورد الماء، فسبقته إليه -1

 .كأنها في سرعتها قبيلة أحاظة بطيئاً  شربت القطا الماء شرباً  -4

 :اذكر األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية :ثالثاً 

 .أصبر عليه فأكون كذئب نحيفإنني ألكتفي بالطعام القليل و  -0

 .سريعاً  ويجري جرياالذئب الجائع يستقبل الريح بوجهه  -7

 أسرعت تلك الذئاب الجائعة إلى نظيره فسمع لعدوها دويا مثل دوي النحل -1

 .إني سبقت القطا بزمن غير قصير -4

 

  :ذكر معنى لكل كلمة تالية ثم أدخلها في جملة تامةا: اً رابع

 معنى                               الجملةالكلمة                ال



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 القوت الزهيد:

 يخوت:  

 مهلهلة:  

 الخشرم:

 مهرتة:

 فارط: 

 أضاميم: 

 ت: عب  

 : أجب عن األسئلة التالية:خامساً 

عوي يَ  َوَواد  َكَجوف  الَعير  قَْفر  قطعت ه  ... ب ه  الذئب  )نفس التصوير  إمرئ القيس وفي معلقةصور الشاعر نفسه بذئب،  .0

َعي ل   قارن بين هذين التصويرين حول الذئب، وبين ميزاتها، وأيهما أفضل عند ؟ الذئب في القصيدتين  (كاْلَخليع  اْلم 

 بمعنى حقيقي أم مجازي؟ ولم يشار به؟

 ل ووضح ميزاتهاث  بأي صورة صور الشاعر سرعته؟ مَ  .7

 ولماذا؟بم يضرب الشاعر في المثل؟  .1

 يكواكتب تعلقبصور بيانية متنوعة، وضح ميزاتها،  دة الظروف التي يواجهها الصعاليكالمعانات وش رجسد الشاع .4

 كلمة 051حول النص بكلمة التقل عن 

 

 :بأسلوبك نثرهااأو  األمإلى اللغة  األبيات التالية ترجم معاني: سادساً 

َدا يااااد  كاااامااااا غااااَ وت  الااااَزهاااا  ى الااااقاااا  لااااَ د و عااااَ  َوأَغااااْ

 

ائااااا    ناااااَ اَداه  الاااااتااااا  هاااااَ ل  تاااااَ ل  أَز  حاااااَ  ف  أَطاااااْ

 
ياااااً  افاااا  يااااَح هااااَ ار ض  الاااار  عااااَ او ياااااً ياااا  َدا طااااَ  غااااَ

 

ل    ْعسااااااااا  اب  َويااَ عاااَ اب  الشاااااااا  أَْذناااَ وت  بااا  خاا   يااَ

 
ه   ث  أَمااااا  ياااااْ وت  مااااان حاااااَ َواه  الاااااقااااا  ا لاااااَ مااااا  لاااااَ  فاااااَ

 

ل    حااااا  ر  نااااا  ائااااا  ظاااااَ ه  ناااااَ تاااااْ اباااااَ أَجاااااَ ا فاااااَ  َدعاااااَ

 
هاااااا وه  كااااأناااا  جاااا  يااااب  الااااو  ةر شاااااااااا  لااااَ هااااَ لاااااْ هااااَ  ماااا 

 

َداحر   ىْ قاااا  فاااا  كااااَ ر   باااا  اساااااااااا  ل  يااااَ قااااَ لااااْ قااااَ تااااَ  تااااَ

 
ه   ر  َث َدبااااْ حااااَ ثااااْ وث  حااااَ عاااا  بااااْ َرم  الاااامااااَ  أَو  الااااَخشااااااااااْ

 

ل    َعسااااااااا  ام  مااا  ن  ساااااااااَ ياااض  أَْرَداهااا  ابااا  حاااَ  ماااَ

 
 

 

 الوحدة الرابعة

 وصف النوم والهموم

   :وصف النوم



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

ا-47 هاااَ َراشااااااااا  تااا  هَ األَْرض  عاااناااد افاااْ ف  َوجاااْ  وآلااا 

 

ل    ن     قَحاااا  اساااااا  ناااَ َدأَ   ت ْنبياااه    سااااااَ أَهاااْ  بااا 

 
ل  -41 د  ه   َوأَعاااْ وصاااااااااَ ا كاااأن  ف صااااااا  وضاااااااااً حاا  نااْ  مااَ

 

ل    ثااا  َى ماا  هاا  بر   فااَ ا   الَعااا  اهاااَ ابر َدحاااَ عاااَ  كاا 

 
ل  -44 طاااَ َرى أَمغ قَسااااااااْ فااَ نااْ الشاااااااا  ْس بااا  ئاا  تااَ بااْ  فاااإْن تااَ

 

ل  أَْطَول    فََرى قَباااْ ناْ الشاااااا  ْت بااا  تَابَاطاااَ ا اغاْ  لَاماااَ

 
ه  -45 مااااَ حااااْ ْرَن لااااَ اسااااااااااَ يااااَ ات  تااااَ ايااااَ نااااَ ر يااااد  جاااا   طااااَ

 

ه   ياااااااَرتااااااا  قااااااا  م  أَو  عاااااااَ هاااااااا حااااااا  َيااااااا   ل  أل 

 
هااااا-46 وناااا  ياااا  ظااااَى عاااا  قااااْ اَم يااااَ ا نااااَ ام  إَذا مااااَ نااااَ  تااااَ

 

ا   اثاااً ثاااَ ل  حااا  غاااَ لاااْ غاااَ تاااَ ه   تاااَ ْوهااا  ر  كاااْ  إلاااى   ماااَ

 
 :وصف الهموم

ود ه-42 عاااااا  َزال  تااااااَ ا تااااااَ وم  مااااااَ ماااااا  ف  هاااااا   َوإ لااااااْ

 

ل    قاااَ َى أَثاااْ ع  أَْو هااا  باااْ ى الااار  مااا  حااا  اًدا كاااَ ياااَ  عااا 

 
هاااااا  -48 م  إنااااا  هاااااا ثااااا  َدْرتااااا   إ َذا َوَرَدْت أَصاااااااااااْ

 

وب    ثااا  ل   تاااَ ْن عاااَ ت  َومااا  ياااْ حاااَ ْن تااا  ى مااا  أَتااا  تاااَ  فاااَ

 
ا-49 ياااً احاا  ل  ضاااااااااَ ماااْ ة الاار  ناااَ ى كاااإبااْ ناا  َريااْ ا تااَ                    فاااإ مااا 

 َوإ ي اه  ن وحر فَوَق َعْليَاَء ث ك ل  

ل    عااااا  ناااااَ ى َوالَ أَتاااااَ فاااااَ ة  أَحاااااْ قااااا  ى ر  لاااااَ  عاااااَ

 
ه  -51 ز  اب  باااَ تاااَ ر  أَجاااْ باااْ ى الصااااااااا  ولاااَ ماااَ إ ناااى لاااَ  فاااَ

 

ل  قَالاااْ   ثاااْ لَاى ما  ل  عاَ ْمع  َواْلَحْزَم أَْنعااااَ  ب  الساااااا 

 
مااااااا-50 ى َوإ ناااااا  ا َوأَغاااااانااااااَ انااااااً يااااااَ م  أَحااااااْ د   َوأ عاااااْ

 

ل    ذ  باااَ تاااَ َدة  الااامااا  عاااْ ى ذ و الااابااا  ناااَ ال  الاااغااا  ناااَ  ياااَ

 
فر -57 َكشااااااااااا  تاااااَ ة  مااااا  لااااا  ْن خاااااَ ز عر مااااا  الَ جاااااَ  فاااااَ

 

ى  ناااااَ َت الااااغاااا  حاااااْ ر حر تااااَ ل   َوالَمااااَ يااااا  خااااَ  أَتااااَ

 
ى َواَل -51 ماااا  لااااْ ال  حاااا  هااااَ ى األَجااااْ ْزَدهاااا    أ َرىَواَلتااااَ

 

ل    ماااا  او ياااال  أ نااااْ اب  األَقااااَ قااااَ أَعااااْ والً باااا  ؤ   سااااااااااَ

 
 المفردات والشرح:

 السناسن: مفردها سنسن وهي. تنبيه: ترفعه وتبعده. واألهدأ: الشديد الثبوت مشتق من الهدوء. آلف: من اإللف وهو التعود -42

د النوم على وجه األرض الصلبة اعتألقد : . المعنىقحل: جمع قاحل وهو اليابس .ما يظهر من فقار الظهر أي العمود الفقري
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 ثارته إياها.قبل ذلك بمزاولته وإ فرحتْ لفراق الشنفرى إياها فطلما 

تياسرن لحمه: اقتسمن لحمه . الجريمة، طريد الجنايات: الذي ارتكب من الجرائم يجب طرده :والجنايات. الطريد: المطرود -45

نسانًا أو حيوانًا أو نفسه. حم: نزل وتحقق، ومنه حم القضاء إذا إالعقيرة: جثة المقتول  .كما يقتسم الجزور في لعب الميسر

: أنه مطارد ومطالب بجنايات كثيرة جناها وأصحاب الجنايات يتنافسون في الوصول إليه لالنقام منه، المعنى .نزل بصاحبه

 فهو مقضى عليه من الذي يتمكن منه أوال.

ي تتغلغل: تتعمق وتستقص .حثاثًا: سراًعا إلى مكروهه .تنام إذا نام: تنام الجنايات إذا هو نام، لكنها في نومها يقظى عيونها-46



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

المعنى: إن أعدائي من شدة حرصهم على قتلي فإنهم ينامون وعيونهم يقظى، يسرعون إلى كل ما يؤذيني وقد  .البحث عنه

 حبهم لقتلي في نفوسهم. تغلغل

 : لقد آلفت  المعنى. مى التي تأتي اإلنسان يوما وتغيب عنه يومين لتعود إليه في اليوم الرابعمى الربع: الح  ح   .اإللف: التعود-47

 مى الربع على المريض.كانت عليه كما تعود ح   اتني فهي التغيب عني لحظة حتى تعود إلى أشد مالهموم والزم

ني إ . المعنى:من عل: من أعلى. تصغير تحت:حيت  ت   .تثوب: ترجع .إذا وردت: يعني إذا حضرت الهموم صرفتها وطردتها-48

 كانت عليه فتحيط بي من تحتي ومن فوقي. في صراع دائم مع الهموم كلما طردتها عني فتعود إلي مرة أخرى أشد مما

حال، الرقة: سوء العيش ورقة ال .ضاحيًا: بارًزا، للحر وللبرد والمراد هنا التعرض للحر .ابنة الرمل: الحية أو البقرة الوحشية-49

ف  وال نعل أحفى: من الحفاء وهو  .يعني الفقر بأنه على سوء  عن حاله المعني:يتخيل امرأة يخاطبها مخبراً  .المشي بال خ 

 حال اليملك ما يحجبه من البرد والحر، ويمشي بدون خف ونعل كأنه حية تتحر  بجلدها المكشوف.

مع بكسر السين المشددة ولد الذئب من الس   .البز: الثياب، أو نوع منه .اجتاب: اكتسى وألبس .مولي الصبر: وليه وصاحبه-50

ند المعنى:إني صبور متمكن من تحكم نفسي ع .أنعل: اتخذه نعال .بنفسهالحزم: تصرف بقوة وثقة  .الضبع وهو أشجع الذئاب

 تذ الحزم في قدميي نعال.حالشدائد، ولي قلب شجاع كقلب ولد الذئب، وأ

نى والفقر، المعنى: إني أتقلب بين الغ.للغنى المتبذل: يبذل نفسه في األسفار طلبا .، الطموحالعاليةالبعدة: الهمة  .أعدم: افتقر-51

 ع همتى في جمع المال، فإنه اليبلغ ذلك إال من يقصر نفسه على هذه الغاية.ولم أض

قره متكشف: من يظهر ف .الخلة: بفتح الخاء الفقر والحاجة .جزع: بصيغة المبالغة الذي ال يقدر على الصبر عند المكروه-52

ير أن الفقر والغني كالهما ليس له تأث المعنى: .التخيل: من الخيالء وهي التكبر واإلعجاب بالنفس .مرح: شدة الفرح. للناس

 يجعلني أفرح وأختال. ىكبير في نفسي، فال الفقر يجعلني أبتئس وأظهر ضعفي وال الغن

أواخر  أعقاب األقاويل:. السؤول: الملح في سؤال الناس .ضبط النفس عند الغضب :الحلم .األجهال: السفهاء .تزدهي: تستخف-53

ل: أنقل الحديث .األحاديث  ،المعنى: إني حليم اليستخفه الجهالء فيدفعوني إلى الخفة والطيش. بين الناس على جهة النميمة أ ْنم 

 ممن يتسمع الحديث ليسعى به بين الناس ناقال للنميمة. وإني ال أسأل الناس مستجديا ولست  

 التعليق:

كة ويسعى إلى النجاة منها، فحين ينام الشاعر األلوان من المخاطر التي يتعرض لها متصديًا لنواميس الطبيعة المهلرسم 

وذراعه خال من اللحم  فإذا انبسط على األرض حالت أضالعه دون وصول جسمه إليها، ،يفترش األرض دون فراش أو وساد

ن أصحاب هذه الجنايات باتوا يترصدونه، وإن ناموا ظلت إ ،فهو مطارد بجنايات تكاثرت عليهوحين يتوسده كأنه قطع من حديد، 

كأنها الحمى التي تعاود المريض من وقت آلخر، وربما كانت  تةكون ثابتكاد ت تتردد عليه لذلك الهموم .نهم يقظى باحثة عنهعيو

ل مع هذا الوضع يد هكلما صرفها عادت من حيث أتت فتحدق به من كل جانب. لقد ألف هذه المشاق وتكيفأشد وأثقل عليه منها، 

 اليجد ما يستر جسمه ويقيه من حر الشمس، فقر هفإن عادته بانتصاره على الطبيعة.على عصاميته واعتداده بفرديته وس

جوهره غني بالفضائل فهو حليف الصبر، يلبس ثوبه على ولكن أنه حية تتحر  بجلدها المكشوف ك عاري الجسد فيجري 

 .ال هدفه وال يحرص للحصول عليه وفوق هذا فهو شديد الحزم حتى كأن الحزم نعل في قدميه، ولذلك فال يجعل الم ،قلب شجاع

 يمتاز برقة اللفظ وجودة السبك، وبالغة المعاني ودقة الوصف:النص 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  :يةالبالغالصورة 

 )كأن فصوصه كعاب( شبه مفاصل ذراعه بعظام الكعاب في بزورها، تشبيه مرسل مجمل -

 :تشبيه بليغ ... كحمى الربع( شبه تردد الهموم عليه بتردد الحمى على المريض،) إلف هموم -

 .الحرب ي)أم قسطل( كناية عن الموصوف وه -

 .)تنام يقظى عوينها( كناية عن صفة الحذر والحرص -

 .) تياسرن لحمه( استعارة مكنية شبه لحمه بلحم جزور الميسر -

  .أصدرت( و)أعدم وأغنى( طباق إيجاب -) وردت -

 األسلوب:

والتأخير، حيث تقدمت جملة جواب الشرط  ما نام( إذ نالحظ ظاهرة التقديم اذاستعمل الجملة الشرطية في البيت الموالي )تنام، إ_

يم ا الغرض من التقدمالشرط كسر النمطية بغرض االبتعاد عن الرتابة والملل، أ نام(، والغرض منا )تنام( على جملة الشرط )إذ

 .الكالم إلحداث التغيير فيإلى التعبير والخروج عن المألوف  الطراوةفيتمثل في إضفاء نوع من  والتأخير

 :غرضه النفي في قوله اً إنشائي اً كما وظف أسلوب-

 .فال جزع من خلته مكسب

 .تخيلأوال مرح تحت الغنى 

 .وال تزد همى الجمال حلمى

في ير النحو، والغرض منه إحداث التغي للقصيدة، حتى يجعل السامع يعتقد بأن القصيدة ستنتهي بهذا جديداً  بحيث أعطى إيقاعاً 

 .الشكل الموسيقي

 :المناقشة

 :( أمام الجواب الصحيح√ضع عالمة ) :أوال

    عندما ينام الشاعر : -0 

 ( يتوسد أرض الصلبةج  ( يتوسد ذراعه النحيف     ة              بسد وسادة الفخام( يتوأ

  أعداء الشاعر يحرصون على قتله فإنهم: -7

 ينامون ال (ج        ينامون وعيونهم يقظى( ب                    عميقا ينامون( أ   

  إن الشاعر صبور عند الشدائد وله قلب شجاع:  -1

 ( كقلب األسد ج          ( كقلب ولد الذئب      الذئب                   ب كقلب (أ

 تقلب بين الغنى والفقري إن الشاعر : ا-4

 .ولم يضع همتى في جمع المال( ج  .م يضع همته في جمع المالول (ب    .في جمع المال تهضع هميو( أ

 :أجب بكلمة صحيح أو غير صحيح مع تصحيح الخطأ :ثانياً  

 يفرح.  والغنى يجعله، فالفقر يجعله يبتئس الشاعر نفسكالهما له تأثير كبير في  ىأن الفقر والغن -0

 أخرى.إليها مرة  تعود إن الشاعر في صراع دائم مع الهموم كلما طردها عنه فال -7



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 يتنافسون في الوصول إليه. إن الشاعر غير مطارد بجنايات كثيرة جناها، وأصحاب الجنايات ال  -1

 وإنه يسأل الناس مستجديا. الجهالء،إن الشاعر حليم يستخفه  -4

 :اذكر األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية :ثالثاً 

 .يملك ما يحجبه من البرد أنه على سوء حال ال -0

 .تغيب عني لحظة حتى تعود إلى أشد مما كانت عليه وم الفالهم -7

 .د النوم على وجه األرض الصلبة مفترشا ظهريالقد اعت -1

 :ذكر معنى لكل كلمة تالية ثم أدخلها في جملة تامةا: رابعاً 

 الكلمة                المعنى                               الجملة

 قحل: 

 القسطل: 

 اغتبطت:  

 تتغلغل:

 البز:

 جزع:

 تزدهي:

 

 : أجب عن األسئلة التالية:خامساً 

وج وليل كم) تصوير الهموم في معلقة إمرئ القيس وجاء د عليه، وتغيب لحظة ثم تعود،دأن الهموم تتر صور الشاعر -1

 البحر....( قارن بين هذين التصويرين ووضح ميزاتهما، فأيهما أفضل عند ؟ ولماذا؟

 في الفقر والغنى؟ وما رأيك فيه؟ يهبأي صورة عبر الشاعر عن رأ -2

 .ة منهارذكر أبرز صواكيف صور الشاعر صموده وتحمله في سبيل الصعاليك؟  -3

 الهموم من األعداء؟ في حياة الشاعر وقدرته التصبر تجاه المعانات من الطبيعة ورأيك  ما -4

 

 :بأسلوبك أو أنثرها األمإلى اللغة  األبيات التالية ترجم معاني :سادساً 

هَوإ لااااااْ  ود  عاااااا  َزال  تااااااَ ا تااااااَ وم  مااااااَ ماااااا   ف  هاااااا 

 

ع  أَْو   باااْ ى الااار  مااا  حااا  اًدا كاااَ ياااَ ل   هااايعااا  قاااَ  أَثاااْ

 
هااااااا   م  إناااااا  هااااااا ثاااااا  َدْرتاااااا   إ َذا َوَرَدْت أَصااااااااااااْ

 

ل    ْن عاااَ ت  َومااا  ياااْ حاااَ ْن تااا  ى مااا  أَتااا  تاااَ وب  فاااَ ثااا   تاااَ

 
ا                    ياااً احاا  ل  ضاااااااااَ ماااْ ة الاار  ناااَ ى كاااإبااْ ناا  َريااْ ا تااَ فاااإ مااا 

 فَوَق َعْليَاَء ث ك ل  َوإ ي اه  ن وحر 

ل    عااااا  ناااااَ ى َوالَ أَتاااااَ فاااااَ ة  أَحاااااْ قااااا  ى ر  لاااااَ  عاااااَ

 
ه   ز  اب  بااااَ تااااَ ر  أَجااااْ بااااْ ى الصاااااااااا  ولااااَ مااااَ إ نااااى لااااَ  فاااَ

 

ل    ْمع  َواْلَحْزَم أَْنعااااَ ب  الساااااا  ل  قَالاااْ ثاااْ لَاى ما   عاَ

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

مااااااا ى َوإ ناااااا  ا َوأَغاااااانااااااَ انااااااً يااااااَ م  أَحااااااْ د   َوأ عااااااْ

 

ل    ذ  باااَ تاااَ َدة  الااامااا  عاااْ ى ذ و الااابااا  ناااَ ال  الاااغااا  ناااَ  ياااَ

 
فر  َكشااااااااااا  تاااااَ ة  مااااا  لااااا  ْن خاااااَ ز عر مااااا  الَ جاااااَ  فاااااَ

 

َت الاااا َوالَ   حااااْ ر حر تااااَ ىمااااَ نااااَ ل   غاااا  ياااا  خااااَ  أَتااااَ

 
ى َواَل أ َرى ماااا  لااااْ ال  حاااا  هااااَ ى األَجااااْ ْزَدهاااا   َواَلتااااَ

 

ل    ماااا  او ياااال  أ نااااْ اب  األَقااااَ قااااَ أَعااااْ والً باااا  ؤ   سااااااااااَ

 
 

 الوحدة الخامسة

 اإلغارة في ليلة قاسية البرد

 

 :اإلغارة في ليلة قاسية البرد

اَولااَ -54 هاااَ وَس َربااغ ى الااقااَ لاا  طااَ س  يَصااااااااْ حااْ ة  نااَ لاااَ  يااْ

 

ه    عاااا  طاااا  ل   َوأَقااااْ باااا  نااااَ تااااَ ا يااااَ هااااَ ى باااا  تاااا   الااااال 

 
ْحبَت ى  -55 ش  َوبَْغش  َوصاااااا  طاْ لَاى غاَ ت  عاَ  َدَعساااااااااْ

 

ل    كاااااَ رر َوأَفاااااْ ارر َوإ ْرز يااااازر َوَوجاااااْ عاااااَ  سااااااااااا 

 
َدةً -56 ت  إ لاْ َوانًاا َوأَْيتَماْ ت  ن سااااااْ ن وحر فَوَق  إ ي اه  وَ  فَاأَي ماْ

 َعْليَاَء ث ك ل  

ل    يااااَ ياااال  أَلااااْ لاااا  َدْأت  َوالااااْ ا أَبااااْ مااااَ ْدت  كااااَ  َوعاااا 

 

ا-52 ال سااااااااااً اء  جااااَ َميصااااااااااَ الاغ  ى بااا  نا  بَاَح عاَ  َوأَصااااااْ

 

أَل      ر  يَساااااااااْ ، وآخاااَ ولر ؤ  : َمساااااااااْ ان  ر ياااقاااَ  فاااَ

 
ا-58 نااااَ الَباااا  ياااال  كاااا  لااااَ ْت باااا  ر  ْد هااااَ وا: لااااقااااَ  فااااقااااالاااا 

 

رْ   س  فااا  س  أَْم عااااَ بر عاااَ ئاااْ ا: أَذ  لااانااااَ ل  فاااقااا   عاااا 

 
تْ -59 ماااااَ و  م  هاااااَ أَةر ثااااا  باااااْ ك  إال  ناااااَ ْم تاااااَ لاااااَ  فاااااَ

 

َدل    اةر ر يااااَع أَْم ر يااااَع أَجااااْ طااااَ ا قااااَ لاااانااااَ قاااا   فااااَ

 
ا-61 قاااااً ار  َرح  طاااااَ ن  ألَباااااْ ْن جااااا  ك  مااااا   فاااااإْن ياااااَ

 

ل    س  تَْفعااااَ ا اإلنااْ هاااَ ا كاَ ا ماااَ ك  إ ْنساااااااااً  َوإْن ياااَ

 
 :ر  مواجهة الح  

ه-60 َواباااا  ذ وب  لاااا  َرى يااااَ عااااْ َن الشاااااااااا  وم  ماااا   َويااااَ

 

ل    مااااَ لاااْ ماااَ تااااَ ه تاااَ ائااا  ياااه  فاااى َرَمضااااااااااَ اعااا   أَفاااَ

 
ه-67 ن  د ونااااَ ى َوالَكاااا  هاااا  ت  لااااه َوجااااْ بااااْ    نَصااااااااااَ

 

َر إال  األَ  َوالَ   تاااْ ل  سااااااااا  باااَ َرعاااْ ىغ الااامااا  مااا  حاااَ  تاااْ

 
َرتْ -61 يااا  ياااح  طاااَ ْت لاااه الااار  بااا  اف  إَذا هاااَ                    َوضاااااااااَ

 َوإ ي اه  ن وحر فَوَق َعْليَاَء ث ك ل  

ْن أَ   َد عااااَ ائاااا  بااااَ ل  لااااَ َرجاااا  اتاااا  ه مااااَ افاااا  طااااَ  عااااْ

 

د ه-64 هااااْ ى  عااااَ لااااْ فااااَ ن  َوالااااْ هااااْ س  الاااادغ مااااَ ياااادر باااا  عاااا   بااااَ

 

و ل   حااْ ل  ماا  َن الااَغساااااااااْ افر ماا  سر عاااَ بااَ ه  عااَ  لاااَ

 
ه-65 تااا  عاااْ طاااَ ر  قاااَ فاااْ ْرس  قاااَ ر  الاااتاااغ هاااْ ظاااَ ْرق  كاااَ  َوخاااَ

 

ل    مااااَ عااااْ َس ياااا  يااااْ ه  لااااَ ر  هااااْ ن ظااااَ يااااْ تااااَ لااااَ اماااا  عااااَ  باااا 

 
ا-66 وفاااااياااااً َراه  مااااا  أ خاااااْ ْوالَه  بااااا 

ت  أ  قاااااْ حاااااَ أَلاااااْ  فاااااَ

 

ل    ثاااا  َراًرا َوأَمااااْ ى ماااا  عاااا  ة  أ قااااْ ناااا  ى قاااا  لااااَ  عااااَ

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

هاااا-62 ولاااى  كاااأنااا  م  حاااَ حاااْ ود  األََراو ى الصااااااااغ ر   تاااَ

 

ل    َذياااا  الَء  الااااماااا  ن  الااااماااا  يااااهاااا  لااااَ َذاَرى عااااَ  عااااَ

 
ى-68 ناااا  ولااااى  كااااأناااا  ال  حااااَ اآلصااااااااااَ ْدَن باااا  ْركاااا   َويااااَ

 

ل    ى الاك يَح أَْعقااااَ تَاحاَ م  أَْدفَاى يَاناْ َن الاع صااااااْ  ما 
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 اإلنس ال تستطيع أن تفعل ب ألنهذا الطارق من الجن حتى يظنون أن غارته المفاجئة تركت القوم في حيرة وتعجب من أمرهم،ف
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فاعي حتى ال تكاد األ ،ن والحيوانالشديد الذي يشوي الوجوه واألجسام من اإلنسا تعرضه للحرأما اللوحة الثانية فهي وصف 

ره إال فوجهه ال يست، عنها ستر سوى برد ممزقه ال يستر واجه هذا الحر ولفح الشمسيو هصب وجهين كان ،تستقر على رمضائه

ائده لب الرياح ال تفرقه بل تظل تْ ثوب بال وال يتظلل بشيء إال بشعر رأسه المتكاثف الذي تلبد من طول إهمال تنظيفه، فإذا هب  

فشعره قد بعد بالدهن والفلي، فتراكمت عليه األوساخ واألقذار حتى أصبح له مثل العبس الذي يعلق  لبداً  متماسكة وتطيره لبداً 

 .بأذناب اإلبل والغنم إذ يمضي عليه الحول دون أن يغسل أو ينظف

نا قدوه ج  حتى أنهم اعتته وسرعته على قو داً فرعل؟( تأكي أم عس   طلبية استفهامية في قوله )فقلنا أذئب عس  استخدم الشاعر 

 في البيت بصورة نادرة، فربط بين كافزال تفعل( فحدق االخت في قوله )وٕان يك من جن ألبرح طارقا وٕان يك إنسا ما كها اإلنس

بصورة  السامع نفساستجابة لما تطل به الحدث من إيجاز وسرعة، والغرض منه بيان حالة المشبه في  التشبيه وهاء اإلشارة وذلك

 .أقوى وأسرع، وأما جماليا فيصير الكالم أبلغ وسلسا أكثر

)وخرق كظهر الترس( تشبيه مرسل مجمل، شبه الصحراء بظهر الدرقة في االستواء وخلوها من العالمات، الغرض منه  وقوله

 افتخار الشاعر بنفسه كونه قادر على تخطي كل المخاوف التي تحيط به. 

 :ى الميته بتشبيهان في قولهكما ختم الشنفر

 ها عذاري عليهن المأل()كأن   -

 ني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل()كأن   -

سبيل  نفسه بالوعل في جبل عال على مشبها فيهما أنثى التيس بمجموعة من اإلناث العذاري عليهن مأل أسود، ويلتفتن حوله مشبها

التمازج الذي حققه الشاعر بين البشر من جهة والحيوان )الوعول( من جهة  التشبيهين نتشبيه مرسل مجمل. والجميل في هذي

 أخرى، وهذا التناغم بين الطرفين )البشر، الوعول( يؤكد على داللة أن الشنفرى استطاع التكيف مع مجتمعه الجديد.

 :المناقشة

 :( أمام الجواب الصحيح√ضع عالمة ) :أوالً 

 هم الشاعر قوسمة حط  لظمفي ليلة : -0 

 طبخ بها ي( ويوقدها لج       ( ويوقدها لالستدفاء بها     ويوقدها لالهتداء بها          ب( أ

  هجم الشاعر على األعداء: -7

 .وقتل نساءهم وأوالدهم فتر  رجالهم( ج   وقتل رجالهم وتر  نساءهم وأوالدهم( ب      وقتل منهم رجاال ونساء (أ  

  الشمسلفح واجه الشاعر  : -1

 ( بال ستر   ببرد ممزوق                    ج (( بمظلة الشمس                 بأ

 راكم األقذار عليهر الشاعر من كثرة تشع: -4

 يشبه بشعر اإلبل ( ج      يشبه ما يتعلق بأذناب اإلبل ( ب             يشبه أذناب اإلبل( أ

  

 :ح مع تصحيح الخطأأجب بكلمة صحيح أو غير صحي :ثانيا  

 يسعى إلى االنتقام من الشاعر.عندما جاء الصبح على األعداء الذين هجم الشاعر عليهم انقسموا إلى فريقين كل منهما  .0



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 يستطيع أن يفعل مثل هذا. فإن الجن الب فعل اإلنسانقال القوم إن هذا اإلغارة من  .7

 مقمرة.ليلة  فيهجم الشاعر على أعدائه  .1

 ادي بوقت طويل وصعد قمة الجبل بصعب وتعب.قطع الشاعر الو .4

 

 :اذكر األبيات التي تعبر عن المعاني اآلتية :ثالثاً 

 واد مقفر أقطعه على قدمي. رب   .0

 .حولي كأنهن عذارى يرتدين مالءات مذيلة تحوم الوعول .7

 .عليه الريح طيرت لبائده المنسدلة على جانبيه تْ إذا هب   .1

 . تطيقه حتى األفاعييوم من أيام الحر الشديد الذي ال .4

 :معنى لكل كلمة تالية ثم أدخلها في جملة تامةالذكر ا :رابعاً 

 الكلمة                المعنى                               الجملة

 النحس: 

 دعست: 

 البغش: 

 الس عار:

 األرزيز: 

 : تْ هر  

 : عس  

 : متْ هو  

 اللبائد: 

 :ي  لْ الفَ 

 األراوي:

 األسئلة التالية: : أجب عنخامساً 

 ماذا يعاني الشنفرى في سبيل اإلغارة؟ وكيف تخلص من المشاق؟ هل نجح في شن اإلغارة؟ .0

بعداء؟ األ الشنفرى علىكيف كانت إغارة  .7  .صدلل على ذلك من الن   ويدهش القوم منها؟ ول َم يتعج 

 .صر الشاعر تكيفه مع المجتمع الجديد؟ دلل من الن  بأي صور صو   .1

 لشنفرىلواآلخر  بيتين متشابهين في الغرض والتشبيه أحدهما إلمرئ القيس )َوواد  كَجْوف  الَعير  قَْفر  قطعت ه ( درسنا .4

)ََخْرق  َكظَْهر  التغْرس  قَْفر  قَطَْعت ه( بين وجه االختالف بين البيتين من حيث الهدف والمضمون، وأيهما في التشبيه أفضل 

 ولماذا؟ عند ؟

 :البيانية اآلتيةوضح نوع الصور  .5



 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

َعارر َوإ ْرز يزر  -  ْحبَت ى س   .َوص 

ولر وآَخر  يَْسأَل   -  .َمْسؤ 

يه  فى َرَمَضائ ه تَتََمْلَمل   -  .أَفَاع 

 .َخْرق  َكظَْهر  التغْرس  -
 

 :بأسلوبك أو أنثرها األمإلى اللغة  األبيات التالية ترجم معاني :اً سساد

وَس  ى الااقااَ لاا  طااَ س  يَصاااااااْ حااْ ة  نااَ لاااَ يااْ اَولااَ هاااَ  َربااغ

 

ه    عاااا  طاااا  ل   َوأَقااااْ باااا  نااااَ تااااَ ا يااااَ هااااَ ى باااا  تاااا   الااااال 

 
ْحبَت ى   لَى َغْطش  َوبَْغش  َوصاااااا  ت  عاَ  َدَعساااااااااْ

 

ل    كاااااَ رر َوأَفاااااْ ارر َوإ ْرز يااااازر َوَوجاااااْ عاااااَ  سااااااااااا 

 
ت  ن   َوانًاا َوأَْيتَْمت  إ ْلَدةً فَاأَي ماْ َوإ ي اه  ن وحر فَوَق  سااااااْ

 َعْليَاَء ث ك ل  

ْدت    ل   َوعاااا  يااااَ ياااال  أَلااااْ لاااا  َدْأت  َوالااااْ ا أَبااااْ مااااَ  كااااَ

 

ا ال سااااااااااً اء  جااااَ َميصااااااااااَ الغ  بَاَح َعن ى بااا   َوأَصااااااْ

 

أَل      ر  يَساااااااااْ ، وآخاااَ ولر ؤ  : َمساااااااااْ ان  ر ياااقاااَ  فاااَ

 
ا نااااَ الَباااا  ياااال  كاااا  لااااَ ْت باااا  ر  ْد هااااَ وا: لااااقااااَ  فااااقااااالاااا 

 

ل    ْرعاااا  س  فااا  س  أَْم عااااَ بر عاااَ ئاااْ ا: أَذ  لااانااااَ  فاااقااا 

 
و   م  هاااااَ أَةر ثااااا  باااااْ ك  إال  ناااااَ ْم تاااااَ لاااااَ تْ فاااااَ  ماااااَ

 

َدل    اةر ر يااااَع أَْم ر يااااَع أَجااااْ طااااَ ا قااااَ لاااانااااَ قاااا   فااااَ

 
ا قاااااً ار  َرح  طاااااَ ن  ألَباااااْ ْن جااااا  ك  مااااا   فاااااإْن ياااااَ

 

ل    س  تَْفعااااَ ا اإلنااْ هاااَ ا كاَ ا ماااَ ك  إ ْنساااااااااً  َوإْن ياااَ

 
 

 كلمة0511والتقل عن  : اكتب مقالة حول المية العرب وأغراضها وميزاتها وأفكارها،سابعا  

 

 :الخاتمة

حيث ظهر في المقدمة الحديث عن أهمية تصميم ، المية العرب للناطقين بغيرها وء على تدريسسلطت هذه الدراسة الض

وحدات دراسة من نصوص األدب بصورة مختصرة، وجاء بالتمهيد التعريف على مفهوم تصميم الوحدات الدراسية وأسسها 

قد صمم فيه ففة، وكيفية العرض لهذا البحث. بإشارة خفيفة، ثم استعرض منطلقات الوحدة، ومحتويات الوحدة، والفئة المستهد

، ويبدأ بتقديم ترجمة الشاعر، المية العرب، مستهدفاً ألن يقدم للطالب صورةً عامةً عن المية العربالباحث وحدات دراسية من 

لمتنوعة اوتذوق النص مع الشرح المبسط، وينتهي بالتدريبات  ،ومناسبة القصيدة، وجو النص، ثم تفسير المفردات الغريبة

 لتعميق فهم الطالب للنص، واستيعاب تعبير الشاعر.
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Poetic drama in Arabic literature 

 الجبار كريدي العنزي  / عنود عبدةإعداد الدكتور

العربية مصر جمهورية االسكندرية، جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم اآلداب، الفلسفة في دكتوراه  

 

 :ملخص البحث

اسعة التأثير، وهي تحتوي على جميع العناصر الفنية التي يجب توافرها في المسرحية الشعرية فن من فنون االدب الو

الرواية النثرية من: عرض، وعقدة؛ وحل، ولكن الحوار وهو الكالم الذي يقع من اشخاص الرواية على خشبة المسرح والذي 

نين فبينما يكون في األولى شعراً يعتبر مادة الرواية التي عن طريقها تعرض حوادث القصة ويعالج الموضوع، يختلف في االث

 .يكون في الثانية نثراً 

والمسرحية الشعرية منتشرة في اآلداب الغربية انتشاراً واسعاً ولها اهمية خاصة في توجيه ونقد المجتمع وهي عريقة  

ثانياً، ولقد كان لهذا الفن  في القدم الن تلك اآلداب ورثت هذا النوع من الفن من أشعار األقدمين من اليونان أوالً ومن الرومان

يكن اال مقاطع من الشعر وكانت هذه  لم -إله الخمر- باخوس اليونان فغناء االله أصل قائم بذاته في األلعاب التمثيلية االولى عند

أما في االدب العربي فإن  .المقاطع هي التراتيل االساسية التي يعتمد عليها الكورس، وهو الغناء الذي يغني بصورة جماعية

 .مصر المسرحية الشعرية من مولدات العصر الحديث دخلت إليه بعد

 الظهورالمسرحي ب العربي،المسرحية، الشعرية، الشعري، االد الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Poetic theatrical art is one of the arts of literature with wide influence, and it contains all the 

technical elements that must be available in the prose novel: presentation, knot; It is resolved, but 

the dialogue, which is the speech that falls from the people of the novel on the stage, and which 

is considered the material of the novel through which the events of the story are presented and 

the subject is treated, differs in the two, while in the first it is poetry, in the second it is prose. 

 Poetic drama is widely spread in Western literatures and has a special importance in directing 

and criticizing society. It is ancient in ancient times because these literatures inherited this type 

of art from the ancient poems of Greece first and Romans second, and this art had a stand-alone 

origin in the first representative games in Greece. 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 The singing of the god Bacchus - the god of wine - was nothing but sections of poetry, and these 

sections were the main hymns on which the chorus relied, and it is the singing that is sung 

collectively. 

In Arabic literature, poetic play is one of the births of the modern era, which entered it after 

Napoleon's campaign against Egypt 

Keywords: Theatrical, Poetic, Poetic, Arabic literature, Theatrical appearance 

 

 :مقدمة

كانت هناك عدة عوامل ساعدت على الظهور المسرحي في البالد العربية نتيجة لالحتكاك الثقافي مع الغرب عبر 

نشأة  والسفارية. واجهتإلى مصر والشام وعن طريق االطالع والتعلم والرحالت العلمية والسياحية  نابليون بونابرت حملة

استنبات المسرح الغربي في التربة العربية من خالل التقليد و  :المسرح العربي ظاهرتا االستنبات والتأصيل. االستنبات هو

مع أول نص مسرحي وهو  مارون النقاش ربية: تمصيرا وتونسة ومغربة وسودنة... كما فعلاالقتباس والترجمة والبيئة الع

تأصيل  هو:، وتابع كثير من المبدعين والمخرجين طريقته في االقتباس والمحاكاة. التأصيل موليير البخيل الذي استلهمه من

 .تراثيالمسرح العربي وذلك بالجمع بين األصالة والمعاصرة، أي التوفيق بين قوالب المسرح الغربي والمضمون ال

يشاهد الشعر العربي مسرحاً يمثل عليه أدواره ولم تكن  متأخر، فلملم يترعرع عند العرب اال في وقت  وفن التمثيل

عند العرب دور للتمثيل ال في العصر الجاهلي وال في عهد الخلفاء وال عند االمويين وال العباسيين حتى انقشاع عصر الفترة 

 الشعر.لمسرحية الشعرية في الشعر العربي ال ينقص من قيمة هذا المظلمة، وال ريب أن عدم وجود ا

  البحث:أهمية 

فكرة المسرح العربي من حيث هو فن عربي تشكل بمقومات عربية قائمة على أسس من فنون القص الشعبي العربية. 

 .وهي بدورها تحدد شكله وتحدد الخالق بينه وبين المسرح الغربي

تاريخه الحديث يعيش تجريباً خاصاً به نابعاً من تراثه. فالمسرح العربي هو محاولة لقد كان المسرح العربي في 

 .لمسرحة قصصية مبنية على الغناء والسرد والقص الذي يمثل عالقة أساسية لفنون الفرجة الشعبية العربية

د الصبور للمسرح والمسرح الشعري العربي قد مر بمراحل تطور منذ أن كتب شوقي مسرحياته حتى كتابة صالح عب

وهو تطور اعتمد اعتماداً كبيراً على تطور الشعر، وما زاد على ذلك في الحرفية وتقنية المسرح إنما هو امتداد التطور الذي 

 حدث للمسرح العربي.

ويمكن أن نسمى جميع هذه المراحل فواصل في حركة مسرحية شعرية واحدة يمكن تسميتها بفترة نشأة المسرحية  

 العربية. المبنية على أسس الفرجة الشعبية في غنائيتها وسردها وحكيه.الشعرية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B1
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  البحث:أهداف 

  خالل:تبدو اهمية البحث من 

أن غياب المسرح الشعري، حالياً، هو التعبير العملي عن أزمة المثقف والثقافة العربية، ربما بسبب العولمة أو األمية أو   -1

 .عوامل غياب الوعي

دم قديماً األساطير بصياغة شعرية، كما بدت الدراما القديمة المصرية والهندية واآلشورية والصينية وغيرها، أن المسرح ق -2

وصيغت شعراً. ويمكن القول جزماً إن التراجيديا الشعرية العربية اآلن تعد تعبيراً حاداً عن الهوية. وهناك العديد من 

 .المسرحيالمؤثرات التي أثرت في هذا الفن 

في نهاية القرن العشرين الميالدي، ومع البحث الدقيق عن النص الدرامي المسرحي الشعري، أصيب بخيبة األمل، وهو ما   -3

أرجعه بداية، للمتغيرات الالهثة التي توالت مع بدايات القرن الواحد والعشرين، سواء غلبة مظاهر العولمة، ثم أضاف 

 .سبباً آخر في تقديره وهو الربيع العربي

أن نقص الصلة الواجبة بين المسرح واألدب، هو نقص المسرح الشعري.. فيكفي أنه خالل العشر سنوات األخيرة لم تنتج  -4

 مسرحية شعرية، إال واحدة في بغداد، ولم تعرض على الجمهور.

 1141عامي م(، مرحلة المد )بين 1114و 1441أن المسرح الشعري مر بثالث مراحل: حالة المد األولى )بين عامي  -5

 م(. 1141و 1191م(، مرحلة بين المد والجزر بين عامي )1191و

 :)وجها لوجه( ومجال الشعرمجال المسرح 

 :ما أن أبدأ في قراءة الشعر إال ويبرز لی قول د. طه حسين

 .1«ال كما تشاء األشياء أو كما تشاء الطبيعة ،الشعر يصور األشياء»

إننا ال شأن لنا بالوجود الطبيعي الفعلي لألشياء »طل ستانسال فسكي برأسه محذراً وما أن أشرع في قراءة مسرحية إال وي

ذلك الذي ال يفـيـدنا إال بقـدر مـا يـهـيـنـه لنا من الظهارة العـامـة أو  ،المحيطة بنا فوق المنصة ال شأن لنا بحقيقة العـالم المـادي

  2«الخلفية التي تعمل أمامها مشاعرنا 

فأنا ال أقرأ الشعر الشعر أن  -هناك عيب في هذا النوع من القراءة فهى تكون قـراءة عـمـل ال قـراءة إستهالك  كما يجب وليس

 .يقرأ ؛ حيث يزدهي بموسيقاه ولكني أقرأ الشعر كما أحب حيث يزدهي المعنى

عمل إبداعي جمع بين  وحيث أقف عند تعريف طه حسين للشعر وعند تعريف ستنسالفسكي للتمثيل في آن واحد فألن أمام

والتوحيد بين خاصية كل فن  ،وحاول التوحيد بين ظاهرة كل من التعبيرين ،مـجـال التـعـبـيـر اإلغريقي ومجال التعبير العربي

 منهما.

                                                           
 (٣٧٩١المطبعة األميرية  القاهرة، شوقي،حافظ  حسين،د. طه  (1 

 .191دست( ص  عربية،ال)بيروت دار النهضة  العشماوي،ترجمة محمود مرسى ومحمد زکی  الممثل،إعداد  ستنسالفسكي،قسطنطين  (2 
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والناقد يقف عند التعريف حين تحيره الظاهرة واعترف أن ظاهرة تالحم التعبير المسرحي مع التعبير الشعري في المسرحية 

 حيرتني.مهدی بندق، قد »للشاعر المسرحي  ،عرية "غيالن الدمشقى"الش

فما أن اتبع أدائي قياد موسيقا  ،ولقد نتجت هذه الحيرة عندما تنازعت قراءتي للنص موسيقا الشعر ومرسيقا الشعور

كـال مـن طـه حـسـيـن ظهرت )الـمـبـالفـة( * ولمحت  الطبيعي؛وما أن اتبع أداني قـيـاد الشعور  (،ظهر )اإلرنان الشعر؛

كما ينيه مخرج غير مثالً رويداً رسماء  -وتعريف كل منهما والفته، مرفوعة من )الكواليس( لينبهاني  وستانسالنسکی؛

 .آرائی لم يکن محققا للتوازن بين كال التعبيرينحيث أن  –أو غير مرفق في األداء  اإلستقراء

مع أني قرأت العديد من المسرحيات التي اتخذت  -معا يقال في الشعر من واعترف أن تلك هي المرة األولى التي برز

وعلى الرغم من إيماني بما قاله بيشر بروك * معبرا عن شجره من المقاب النظرية  .التعبير الشعرى مجاال لكتابة نفس مسرحي

  3.فتح األبواب أمام الخلط والتشويشحين تصاغ النظرية في كلمات تن» :بقوله

هذا إذا كان يؤمن بشئ يجوز له  -واإلبداع المركب كثيرا ما يخصـان الناقد على ترك ما بزمن به  ،عمل العميقإال أن ال

 .باإلضافة إلى أن النقد ال ينهض بمهامه على الرجه الصحيح ما لم يتسلح بخبره نظرية عملية تمكنه -الـحـامـه على النص 

وطبيعة  ،المقاييس النقدية التي يقيس بها طبيعة التركيب والتالزم نفسه؛استفزاز العمل اإلبداعي حتى يعطيه ذلك العمل 

وألني ال أدع إيماني بقيم خارجة عن اإلبداع الذي اتناوله بالنقد يدخل  –البراعث وانعكاساتها والصور اإلبداعية لهذه فلذلك 

يدي "غيالن الدمشقى" وتذكرت دراسية  وعندما وقفت بين نفسه.ضمن عناصر القياس النقدي النابعة من العمل اإلبداعي 

وعندما انتهيت من قراءتي الزولي لنص "مهدي بندق" استدركت أنني قرأت تصا  الدرامية.تدرعت بالمفاهيم  ،تاريخية

وماتذكرت فيما  ،فما ألهمت إال )بقالة( طه حسين في مفهومه للشعر ،فراجعت مفاهيم الشعر في ذاكرتي ،لمسرحية شعرية

 ستانسالفسكي في إعداد الممثل وإبداعه غير هذا التنبيه السابق ذكره التفاعالت :هجقرأت من من

إال أنني  ،وبالرغم من أن المكتبة الخاصة بي تحرى مئات الكتب عن المسرح وعن الشعر وعن عالقة هذا الفن بذاك

اسك وذاكرتك التي عيشا والشيء معك حي سوى أنف ،حيث بصيص الضوء إنفرادي.وجدت نفسي كما لو كنت حبيس سجن 

 بديال عن فقدك المؤقت لحركة الحياة ومظاهرها ودورك فيها. ،تحاول تنشيطها بحثا عن صور باهنة في حياتك خارج السجن

 ،ولما كان األمر كذلك فقد برزت لي )قالة( طه حسين في وظيفة الشعر وبرزت لى قالة ستانسالفسكي في وظيفة الممثل

باعتة أو صورتان تفزنا من أرشيف ذكريات رجل مـحـبـرس حبس انفراديا في زنزانة هجرها الدف. تماما كما تتجمد صورة 

إلى التعامل مع "غيالن الدمشقى" من  -في بادي. األمر  –فاضطررت اضطراراً  ،وحجبت عنها الضوضاء ،رقاطعها الضوء

يالن الدمشقى، من حيث هو الدراما من خالل كما اضطررت إلى التعامل مع وغ .من خالل منظور طه حسين ،حيث هو الشعر

 ستانسالنسکی.تجربة 

                                                           
 (٣٧٩١مؤسسة دار الهالل  ،كتاب الهالل ،فاروق عبد القادر )القاهرة :المساحة الفارغة )عن المسرح الخشن( ت ،بيتر بروك )3
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الذي أمدني بمنهج اعترف بجدته وبصحته  .كل السعادة لهذا األضطرار أو هذا التركيز -اآلن  -ويعلم هللا أني سـعـيـد 

ومن ثم  ،هض ليتصدي لهألن اتساع المفاهيم وكثرتها تخلق حيرة الباحث ولالبداع الذي ن الشعرى.في قياس النص المسرحي 

 .كان مشوشا لقرائه

وإذا كنت قد استمتعت بقراءتي األولى لنص المسرحية مما أقنعني بالوقوف عند أعـتـاب اإلبداع فيها ألستأذن في 

مها متكئاً على مصادر التاريخ ومنابع الصورة الدرامـيـة ومـهـتـديا بوميض الشعر في نظ ،الدخول إليـهـا صـاعـدا درج التحليل

فلقد شرعت في اعادة النظر فيما بين يدي من قول لطه حسين اتخذه منظارا  ،اللغـوى والفكري والنفسي والبيئي واإلنساني

اتخذه منظاراً ثانياً  ،من قول استانسالفسكي عن أداء الممثل وطبيعته يديواعادة النظر فيما بين  ،لمعطيات النص في الشعر

 ،أحدهما للقراءة واآلخر للسير :فأصبحت كمن يمتلك منظارين .داء المسرحي في النص نفسهانظر عن طريقه إلى معطيات األ

إذ تنظر إلى التعبير الشعري بمنظار  ،حيث أن استخدام منظار الشعر ومنظار الدراما يتم في وقت واحد ،ولكن مع فارق واحد

ألن النظرة متوحدة حتى  ،بمنظار الدراما فتجده تعبيرا شعرياً كما تكون نظرتك إلى التعبير الدرامي  ،الشعر فتجده تعبيرا درامياً 

 ولكن المنظور واحد وكيف يكون ذلك ؟! ،مع وجود منظارين

ولتعريف ستانسالفسكي لألداء  ،ويبدو أن االجابة على هذا السؤال تتطلب إعادة تأمل لتعريف طه حسين للشعر

وألن القيمة الحقيقية للنص المسرحي سواء أكان نثرا أم كان  -خيرا وأقول أداء ألن المسرح هو العرض أوال وأ -المسرحي 

 .شعرا تكمن في قابليته للتجسيد الحي علي خشبة المسرح

 :تحرير داللة تعريف طه حسين للشعر من سجن "المفهوم -

وهذا مما يعزل  .اته"الشعر يصور األشياء ال كما تشاء األشياء أو كما تشاء الطبيعة " وهذا معناه أن قيمة الشعر في ذ

فكلما  ،.. ألن قيمة الشيء ليست في ذاته وإنما تكمن قيمة الشيء فيما يعينه بالنسبة لإلنسان.الشعر عن تأثيره اإلجتماعي المباشر

لهذا فإن الشيء يتخذ صورته التي نعطيها له ال  .اتسعت دائرة الذين يعينهم الشيء وزادت عنايتهم به زادت قيمة هذا الشيء

ولذلك نقيمته متغيرة بحسب الناظر إليه فإذا كان الشعر من الشعور فإن قيمة الشيد منظورا  .ي عليها في الطبيعة أو في البيئةالت

إنما هو مادة دخلتها مشاعر المصور  -إليه بمنظار الشعور هي قيمة تصويرية للشيء اظهاره بمظهر مغاير لحقيقته المادية 

فإن  ،وإذا كانت الطبيعة هي جماع األشياء والحيوات .قف بها عن إنتهاء قيمتها في نظر مـصـورهانفسه ندبت فيها الحياة لعمر ي

غير أن ذلك اليكون وظيفة معلومة عند واحد غير شاعر أو  .قيمتها في القدرة على التصور لغير موجود والتصوير للموجود

حين يصورها الثاني بمفردات المنطق  على ،مفردات الشعروالفرق بينهما أن األول يصور الشيء أو الطبيعة ب .غير فيلسوف

على حين يستعين الفيلسوف  .أكثر مما يستعين بأجهزة اإلدراك مباشرة ،ألن األول يستعين بأجهزة الشعور والحس عنده .العقلي

  4«أرسطو»ذا ماجعل وربما كان ه ،ليخلص إلى النتيجة ،بأجهزة اإلدراك وإن عرج على الحدس في البداية ثم ثنى بالبرهان

 .يجد الصلة أقرب بين الشاعر والفيلسوف عنها بين الشاعر والمؤرخ

 فماذا عن المسرح ؟! ،ولكن هذا ينطبق على الشعر

                                                           
 .(٣٧٩١ ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،عبد الرحمن بدوي :ت ،الشعر أرسطو، راجع: (4 
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يمكن أن تقوم للفن المسرحي فال »والعرض ينهض على أكتاف الممثل الذي إن لم يوجد  ،وألن المسرح هو العرض

 .6أنا أكتب بإيمـان عـمـيـق بالمسرح وبالمثل»ات يقول: وربما كان هذا ماجعل دورينم 5قائمة

 .. يغرس هذى ال تعطيني المعني المطلوب.لذلك وقفت عند وغـيـالن 

 ----. بغرز .....

 الحائط(في أعظمنا الهشة كالمسمار الغائص في 

ذا كان األمر كذلك فإن أليس المعنى تاما هكذا بدون األلفاظ ؟! هل ثمة ضرورة حتمية لوجودها ضمن الصباغة ؟! فإ

 فهل هي حشو إلقامة الرزن الشعري ؟! .هذه الزوائد تعتبر حشوا

تعبير لو كان التعبير مجرد تعبير شعري لجاز مثل هذا التقييم النقدي ولكننا أمام ت درامی مسرحي لذلك فإن هذه 

فالشخصية غير  ،وهي خاصة ،ة نفسهااأللفاظ وتلك الحروف واألصوات تعد من لوازم الحالة الخاصة بالشخصية المسرحي

 .متوازنة هذا إلى جانب أن هذه األلفاظ تعطى خصوصية القاموس اللفظي للشخصية

وتتمثل درامية بعض األلفاظ في كونها تشكل )ذريعة( أو تكنه درامية لمواصلة الحدث بعد أن توقف بفعل )جدلية إختيار 

لفظة )هه ؟! هه ؟!( فبهذه اللفظة يتمكن الشاعر المسرحي من بدء تحريك  الشخصية للفظ المعبر عن مزاجيتها السادية( مثل

وبها تعود الشخصية إلى اإللتحام من  .الحدث بعد توقفه اإلضطراري لتنمية صفات الشخصية وتطوير معرفة المتلقى بجوانبها

 .جديد مع الشخصية التي تتحاور معها

عمل على خلق مساحات زمنية للصمت )أو( تعبيراً عن التراجع هذا إلى جانب وظيفة تلك الحروف الجمالية حيث ت

فهذه اإللفاظ  .معنى الفذلكة على الشخصية تضفيواإلتصال و )آه( تعبيرا عن اإلستدراك أو اإلكتشاف حيث البديل و )بالزين( 

فلو كانت تخص  .الشخصيةفهي ال تخص المؤلف ولكنها تخص  .وإن كانت لها وظيفة جمالية إال أنها ذات وظيفة درامية أيضا

بوصفها بالجمالية ولكنها من حيث هي من خصوصيات  نكتفيالمؤلف وكان من الممكن قبولها إذ هي نوع من الزخرف لكننا 

 .الشخصية أصبحت درامية أيضا إذ تعطى حالة الشخصية طبيعتها ومنطقية سلوكها ومزاجية

 الصورة الفنيه في المسرح الشعري

. فينبغي أن نتوقع من شاعر مسرحى مثل شيكسبير أن .إن كان للدراما أن تكون در اما شعرية حقا 7أليوت .س .يقول ت

أي أن العوامل التي تجعل الشعر شعرا رئعا هي نفس  –. وهذا هو الحال تماما .يكتب أجمل شعره في أعمق المواقف الدرامية

 ،ن بعض المسرحيات أكثر شاعرية من سواهاوهكذا التجد من يشير إلى أ .العوامل التي تجعله دراميا عميقا

                                                           
 ٣٧١١فبراير  -السنة األولى ( ۲رح المصري " )مجلة المسرح( ع )"المجال الدرامي في المس ،د. رشاد رشدی (5 

سلسلة  ،ت: أسعد حليم ،"حول زيارة السيدة العجوز " )الرؤيا اإلبداعية( مجموعة كتابات جمعها هاسكل بلوك وسالنجر ،فريدريش دورنمات (6 

 ٩٩٩الزلف كتاب 

 ٩۲ص  –مقاالت مختارة  (7 
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وليس هذا ثمرة اللتقاء  .فالمسرحية بالغة العمق والشاعرية في الوقت ذاته ،وإلى أن البعض اآلخر أعمق من الناحية الدرامية 

 ..بل ثمرة لنفس النشاط الذي ينتج الشعر والدراما في الوقت ذاته ،لونين من ألوان النشاط الفنى الخالق

  .التوحيد بين النشاط الذي ينتج الشعر والنشاط الذي ينتج الدراما وبهذا

فالشعر في المسرح ليس .والوسيلة التي ينتقل عن طريقها هذا الحدس ،هو وحدة الحدس الفني :يشير البوت إلى مبدأ هام

بع الشعر أساسا من وانما ين ،مجرد لغة أو وسيلة لغوية يطوعها الشاعر لمقتضيات مسرحيته من شخصيات ومواقف إلخ

وإذن فليس من المحتوم أن يكون الشعر  .الذي يتعهده الفنان حتى يتضج ويتبلور في صورته النهائية ،الدرامي التصور»

وإنما المحتوم حقا هو أن يكون جوهر الدراما  ،المسرحي شامال للخصائص التي نعهدها في الشعر الغنائي أو القصصى مثال

وشعر المواقف التي تلتقي فيها المشاعر المتجانسة أو  ،القادرة على بلورة أحاسيسها ،لنفوس الحساسةأي شعر ا .الشعرية شعرا

 .وكل هذا يحتم أن تكون وسيلة هذا الحدس الشعري لغة شعرية .وشعر اإليحاء النابع من رمز خاص ،المتناقضة

 ،ضرورة إيجاد معنى جديد الكلمة 8هذا يؤكد في مقال سابق على -بصفته شاعرا وكاتبا للمسرح الشعري  -واليوت 

 - :فيؤكد تلك الوحدة بين الحدس الفنى والوسيلة قائال –« بالغة 

ويقول إننا يجب أن نتجنب المعنى  .إن كلمة بالغة إحدى الكلمات التي يجب على النقد أن يحللها تم يعيد تحديد معناها

اول أن نجد بالغة مادة أيضاً ـ أي بالغة فكرة أو شخصية أو موقف إلخ الذي توحي به من أنها وسيلة من وسائل التعبير وان نح

يعود لتأكيد نفس  9وحين يعود إليوت للحديث عن الشعر والدراما .ألنها تنبع وترتبط بما تعبر عنه ،فهذه هي البالغة الصائية –

 شعر ا كانت أم نثرا ـ  –لمسرحية فكرته فيقول ان النظارة ال ينبغي أن يشعروا بالوسيلة اللغوية التي تكتب بها ا

. إلخ ومن ثم نجد أن دراستنا .ألن الوسيلة جزء ال يتجزأ من الحدث الدرامي والمواقف بين الشخصيات وأحاسيسهم

وانما  ،ثم للشعر ثانيا أو العكس ،فهى ليست دراسة للدراما أوال –للمسرح الشعرى ليست دراسة ذات شقين كما يبدو ألول وهلة 

أي نوع أدبى مستقل ال تنفصل فيه الدراما بكل خصائصها عن الشعر بكل « دراما شعرية»ة للدراما الشعرية بصفتها هي دراس

 .خصائصه

 :دور الشعر في التراجيديا

يحسن  -وقبل أن نناقش دور الصور الفنية في هذا الشعر الدرامي مثال ناقشه الكثيرون في الشعر الغنائي أو القصصي 

أو  ،أوال على طبيعة المسرح الشعرى كما تبدو لنا في روائع المسرح الكالسيكي ـ سواء عند اليونان والرومان أن نلقى بالضوء

  .وبخاصة عند شيكسبير –في اآلداب الحديثة 

  .وأمام هذا المشهد العريض الخاص بالمشكالت بحسن أيضا ان نقصر بحثنا على فن مسرحى واحد هو فن التراجيديا

وما العالقة الجديدة إذا كانا فنا  مستقلين؟تساؤل عن الشعر في التراجيديا ما العالقة بينها باعتبارهما فنين وهنا نبدأ بال

هل هناك خصائص شعرية مثال في الشخصيات التراجيدية أو في المواقف واألحداث التراجيدية  الشعرية؟واحدا هو التراجيديا 

                                                           
   ١٩ص  –مقاالت مختارة  (8 

 ٩۲عن الشعر والشعراء ـ مقال الشعر والدراما ص  (9 
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ذا كان هذا صحيحا فما هو الدور الجديد الذي تلعبه الصور الفنية في الشعر تستتبع أن تكتب دور التراجيديا شعرا ؟ وإ -

 مثال؟الدرامي ـ والذي البد أن مختلف عن دورها في الشعر الغنائي 

. أن يصوغوا من .فهم وحدهم الذين يستطيعون :ان ساحة التراجيديا تنتمى جميعها إلى الشعراء 10تقول إديث هاملتون

 .وال يستطيع كتابة التراجيديا سوى شاعر .رة لحناً واحداً متميزاً أنغام الحياة المتناف

وتعرض اديت هاملتون للعالقة بين التراجيديا والشعر  ،فما التراجيديا سوى ألم حولته كيمياء الشعر إلى سمو خالص 

  .موأنهم قادرون على تحمل األل ،مؤكدة أن أشخاص التراجيديا يتسمون أساسا بأنهم ذوو نفوس شاعرة

اليدخل مملكتها إال من  –فتقوله إن التراجيديا ملكة متوجة  .معاناة أي شخص عاديوعلى المعاناة بصورة أعمق من 

النفوس الشاعرة. فان الشخصية التراجيدية ذات نفس قادرة على  ذويطبقة -ينتمون إلى الطبقة الراقية الحقيقية الوحيدة

  .س كانت أي كارثة تصيبها كارثة تراجيديةفاذا توفرت هذه النف .اإلحساس بعمق وشمول

ولو أنك زلزلت األرض وألقيت الجبال في قاع البحر ثم لم تقدم سوى النفوس الضحلة أو التافهة لما خلقت تراجيديا على 

 :وقين. سواء كان موت من يتمتعون بالجال أو الشباب ـ أو عشاقا أو معش.. بل إن الموت نفسه ليس موضوعا تراجيديا.اإلطالق

« لير»ومثلما أحسه الملك  ،وعاناه «ماكبثمثال أحسه ا  ،فهو ال يصبح موضوعا تراجيديا إال إذا واجهته نفس تحسه وتعانيه

وانما تكمن  ،أنتيجونى». إن تصارع قانون اإلله مع قوانين البشر ليس مصدر التراجيديا في مسرحية .أمام موت ابنته كورديليا

وكذلك نرى أن تردد هاملت في قتل والده ليس تراجيديا  .نفسها ـ في عظمتها وشدة ألمها« أنتيجونى»التراجيديا هنا في شخص 

أو رميت بهاملت في قبضة أي كارثة  ،ومها غيرت أحداث المسرحية .ـ ولكن مصدر التراجيديا هو قدرة هاملت على اإلحساس

هذه هي التراجيديا وال  –نفس قادرة على المعاناة البالغة  . إن التراجيديا هي معاناة.شخصية تراجيدية –أخرى لظل كما هو 

فيجب أن نذكر  ،وإذا سلمنا بصحة هذا المفهوم الحديث أي أن شعر التراجيديا ينبع من طبيعة الشخصية التراجيدية ،شيء سواها

التي تخلق مواقف « اجيدية أيضاً رأى البروفسور كليفورد ليتش من أن مصدر الشعر في التراجيديا هو طبيعة و الرؤيا التر

 –نتيجة للصراع الناشيء بين إرادة اإلنسان وكبريائه و بين إرادة اآللهة أو القدر الذي يفرض إرادته هو اآلخر  ،بالغة التوتر

 فان هذا الصراع المتكافيء الذي يحتم التوتر إما في الشخصية أو الموقف يحتم أيضاً أن تكون وسيلة التعبير شعرا ألنه كما

يقول إليوت و ال يكون الشعر شعرا إال حين يصل الموقف الدرامي إلى حد من العمق والتركيز يصبح معه الشعر الوسيلة 

وإذن فإن ليتش ينتهى  11لتي يمكن بها التعبير عن العواطفاللغوية الوحيدة للتعبير الطبيعي فهو في هذه الحالة اللغة الوحيدة ا

فان اتزان عنصري  .وهو الشعر -جيديا من نشأتها عن ثوبها الحق الذي اعتدنا أن نراها ترتديه لم تتخل الترا: 12من مقاله قائال

. وإذن .ومن ثم نرى أن التراجيديا تتسم بتوتر شديد .ينشأ عن تعارض قوى متكافئة مصرة على االنتصار ،الكبرياء والرعب

جب .. ينبغي أن تكون اللغة محكمة الصنع والبناء، ومن ثم ي.فلكي يستجيب ذهن المتفرج لهذه الرؤيا الخاصة المتوترة الخيوط

 أن تكتب التراجيديا شعرا.

                                                           
 فصل فكرة التراجيديا –الطريق الذي عبده اليونان أمام حضارة الغرب  (10 

 14) مقال الشعر والدراما ( ص  -عن الشعر والشعراء  (11 

 معاني التراجيديا ( -) فصل  -تراجيديا شيكبير ( 12 
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 :مفهوم الصورة الفنية

 –تعنى أحد أمرين  ،ولكن ماذا من أمر الصورة الفنية في هذا الشعر الدرامي ـ أو الدراما الشعرية؟ إن لفظة و صورة

أي استرجاع منظر رآه  .عضه في غياب المنبه األصلى للحاسة المثارةكله أو ب -أولها هو الذاكر الواعي لمدرك حسى سابق 

وقد يكون التذكر شامال للمنظر أو الصوت  ،إلخ بعد أن يبتعد عنه ويزول أثره المباشر على الحواس ..اإلنسان أوصوت سمعه

 .أو قاصرا على جزء أو أجزاء منه

مرادفة للتعبير المجازي أو االستعاري ـ أو أن يعممها  وثانيها هو مفهومها في الفن الذي إما أن يخصصها فيعدها

 ويتوسع في نطاق داللتها فيعنى بها التعبير عن تجربة حسية نقلت بطريق البصر أو السمع أو الشم أو اللمس أو الذوق ـ 

 بين المسرح الشعري والقصيدة الدرامية:

أن الذين اعتمدوا مقولة )الفنون السبعة( أطلقوا على المسرح عبارة )أب الفنون( ألنه يوظف جميع ه هذه الفنون، التي  

كانت مصدرا إللهام الشعراء والمبدعين، بينها كان الشعر األشد التصاقا بفن المسرح، دون أن نستثني من ذلك بقية الفنون، 

إن التراث اإلنساني المسرحي كله قد »الشعر هو األب الشرعي للمسرح، ولنا أن نقول  والحقيقة التي يمكن تأكيدها، هي أن

كتب شعرا، بل إن االحتفاالت الشعبية، واألعياد الدينية في الصين والهند، واليابان، وأندونيسيا، وعند البابليين واآلشوريين، 

ين، من هنود حمر، واسكيمو.. إلى بالد اليونان، واألعياد والمصريين القدماء، وفي قلب أفريقيا، وسكان األمريكتين األصلي

الدينية وأعياد الحصاد، انبثق منها روائع المسرحيات اإلغريقية القديمة، التي كتبها شعرا في القرن الخامس قبل الميالد 

الفنون، لم يكن شعراؤهم سوفوكليس ويوربيدس واسخيلوس، ومع ذلك فنحن نؤكد أن نبوغ النابغين في الشعر وغيره من 

معجزة يونانية، وإنما كان فيضا من معابد العدل والخير، المنحدر من معابد مصر، ونظائرها من معابد بالد شب على دينها، 

 .13وتهذيبها نوابغ شعراء التراجيديا

 أرسطو يضع قواعد الدراما:

كما سبق أن ذكرنا، عن البناء الدرامي،  وجاء )أرسطو( بعد ذلك بقرن كامل ليستخرج القواعد العامة للدراما، ويحدثنا

والشخصية الدرامية، والبطل التراجيدي، والوحدات الثالث وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الحدث، وعن بداية المسرحية 

ن تطهير ووسطها ونهايتها )البداية والوسط والنهاية(، ويحدثنا عما أسماه )الذروة( وعاطفتي )الخوف والشفقة( وما يتبع ذلك م

النفس، ويقول لنا أن مشاهد العنف والدماء والقتل يجب أال تظهر على خشبة المسرح أمام النظارة، وأال يزيد عدد المتحدثين من 

الممثلين على ثالثة أشخاص، كما تحدث عن نبل اللغة، وسمو الشخصيات من اآللهة وأنصاف اآللهة والملوك، والقواد، وهو 

ما هو الصراع، وهو العامل أو األساس الذي بقي وسيبقى سائدا ما بقي المسرح، وقد بقي الصراع في الذي أكد أن أساس الدرا

المرحلة التي تطلق عليها )المرحلة األرسطية(، إلى المرحلة التي سادت فيها قواعد أرسطو، التي لم يجرؤ أحد على الخروج 

اعد أرسطو، والتي تطلق عليها )ما بعد األرسطية( أو )الال أرسطية(، عليها، مثال بقي في المرحلة التالية، التي أسقطت فيها قو

 وبقي أيضا في المرحلة التي يطلق عليها مرحلة )ما بعد الالأرسطية( التي خرجت على كافة القواعد،

                                                           

 لي حافظ، من المسرح العالمي، وزارة اإلعالم الكويتية، الكويت.( من األعمال المختارة، د. ع1سوفوکل ) (13 
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قى، بل وأسقطت دور المؤلف المسرحي، وقالت بموته حيث تم االعتماد على األداء الحركي والتعبير بالجسد، والموسي 

 .والرقص، واالستعانة بمستحدثات التكنولوجيا واالعتماد على جماليات العرض المسرحى

إننا نخلص من كل ذلك إلى القول بأن الشعر هو أساس المسرح، وأن األصل في المسرح أن يكتب شعرا وعندما كانت 

 ناك مصطلح )المسرح الشعري(، لكن هذاالدراما تكتب شعرا قبل أن ينافسه في ذلك الشر نتيجة متغيرات عديدة ولم يكن ه

المصطلح وجد مع وجود )المسرح النثري( تمييزا للنوعين، وبقي الصراع في )المسرح الشعري( و )المسرح النثري(، وإال 

سقط العمل في براثن الثرثرة اليومية، وبال دالالت واضحة؛ ولهذا نقول مؤكدين على مقولة )ت.إس. إليوت(، الذي تحدث عن 

على الشعر أن يبرر نفسه دراميا ال أن يكون شعرا جميال موضوعا في قالب درامي »دة أساسية للمسرح الشعري وهي أن قاع

فحسب، بحيث تستغرق المسرحية المتفرجين، أو تثير انتباههم أحداثها، أو تحرك عواطفهم مواقف شخصياتها، وال يفطنون 

يتحقق ذلك، لما وجب أن تكتب دراما شعرية، بينها يستطيع النثر أن يحقق ذلك  ولو!كلية إلى أن أداة التعبير فيها هي الشعر، 

 .14كله

يقول إن المسرحية  Poetical Dramaوهكذا نصل إلى تعريف قصير جامع للمسرح الشعري والدراما الشعرية 

 الشعرية هي المسرحية المكتوبة شعرا دراميا، لكي تمثل على خشبة المسرح.

 القصيدة الدرامية:

من هذا المفهوم بروح إن الشعر الغنائي أشبه )بالبوح الذاتي(، ويطلق عليه | انطالقا )الشعر الذاتي(، ومع ذلك فمن 

الممكن أن يأتي محمال الدراما التي يبرز فيها عنصر الصراع، والوحدة العضوية، وتنوع الحوار، واللغة التصويرية، والتجربة 

ه القصائد بأنها قصائد درامية. وهكذا نصل إلى ما يسميه النقاد والباحثون الشعر الدرامي الصادقة ولهذا يمكن أن نصف مثل هذ

Dramatic verse  وهو الشعر الذي يتضمن سيات الدراما في البناءStructureخصوصا وجود قوى متصارعة داخلية ، 

و في ظاهرها )غنائية( أي مكتوبة بغير أي القصيدة التي تبد Dramatic Poemأو خارجية، وقد يتخذ شكل القصيد الدرامي 

 .15«وهي في الواقع دراما، أي تتضمن صراعا Dialogueالحوار 

 فن المسرحية

والقدرة  ،وسعة التجربة ،لعلنا ال تجاوز الحقيقية إذا قلنا إن فن المسرحية هو أكثر فنون األدب حاجة إلى نضج الملكة

وال  ،ال ألنه يتعمق إلى جذور الحقائق اإلنسانية ويكشف الغطاء عنها فحسب ،نواإلحاطة بمشاكل الحياة واإلنسا ،على التركيز

فنان  ،وأن يجاوز حدود نفسه إلى سـواه ،ألنه الفن الذي ال يمكن أن يسلم قياده إال لفنان يستطيع أن يتقمص مشاعر اآلخرين

يضع في اعتباره قبل كل شيء أنه يصور أفعال اإلنسان فنان  .قادر على التأثر بالجماعة اإلنسانية التي يعيش معها والتأثير فيها

  ،ممثلة ومرثية ومنظورة

                                                           
، ٣٧٩١، يناير ٣١٩جريمة قتل في الكاتدرائية: ت.س إليوت، ترجمة وتقديم: صالح عبد الصبور، سلسلة من المسرح العالمي، العدد  (14 

 الكويت. 

 ، القاهرة.۲۰۰٣عمال الفكرية، الهيئة العامة للكتاب، محمد عناني )د(: الشعر والمسرح، حاضره ومستقبله، مكتبة األسرة، األ (15
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وإنما يريك وسطا  ،وأنه حينها يحرك جماعة من الممثلين على خشبة المسرح ال يحرك لك أفرادا يتغنى كل منهم عواطفه الذاتية

م وشائج وعالقات تحددها سلوكهم ونفسياتهم وأحداث وتصـل بينه ،اجتماعيا يتفاعل فيه الفرد مع اآلخر كما يتفاعلون في الحيـاة

أو بين الفرد والجماعة أو بين إرادة تكافح مجتمعا للوصول إلى غاية  ،حياتهم ويلونها الصراع الذي يكون بين الفعل ورد الفعل

 .أو إرادة تصارع القوى الغامضة للطبيعة

وأشدها حاجة إلى مهارة فنية خاصة  ،صاء على كاتبهمن أجل هـذا وغيره كان فن المسرحية أكثر فنون األدب استع

وأن تخضع في غير افتعال لقيود  ،تستطيع أن تؤلف بين عناصر هذا الفن المتشعبة من قصـة وممثل ومسرح وجمهور وحوار

 .ناغممتكامل مت فنيوأن تتعاون كل هذه العناصر في غير تضارب أو تنافر حتى يصل الكاتب إلى عمل  ،المسرح والتزاماته

وإذا كان للمسرحية أن تشترك مع سائر فنون األدب األخرى في أنها ضرب من األدب يعطيك مفهوما حيا للحياة مع تشعب 

وما  ،وما حدودها ،مسالكها وتعـدد ضروبها فان لها من الطبيعة والخامة واألداء ما يميزها عن هذه الفنون فما هو طابعها

 التعبير؟قدرتها على 

اإلجابة على هذه االسئلة يتضح لك عند المقارنة بين فن المسرحية وبين كل من القصيدة الغنائية والقصة إن جانبا من 

ولما كانت المادة األولية التي تتشكل منهـا  ،ولما كانت كل هذه الفنون تتناول أفعال اإلنسان وسلوكه وموقفه من الحياة .المروية

أوال للفروق التي تكون بين هذه الفنون في عالجها لهذين العنصرين األساسيين هـذه الفنون هي اللغة فقد رأينا أن نعرض 

 .وعنصر استغالل اللغة والدور الذي تلعبه في إبراز سمات كل فن وخصائصه ،و ،عنصر التعبير عن أفعال اإلنسان

صور لك تجربة معينة عاشها وسط ي ،فالقصيدة الغنائية في أبسط تحديد لها هي وسط من األساط األدبية إذا هذا التعبير

 ،أهم خصائص هذه التجربة أنها تجسيد لموقف إنساني واحد وتعبير عن الحالة النفسية والشعورية لشاعر واحد ،شاعر معين

في خالصة من عناصر الفكر والشعور والوجدان  .ومن ثم فهي تجربة يخضع فيها الشاعر ألجواء خلقها لنفسه بمحض اختياره

بل إن مهمة القصيدة الغنائية هي أن تطلعك على وجدان شاعر معين وتصب في  ،بنفسية الشاعر وذهنيته وحده الذاتي المتصلة

وهكذا  .نفسك أحاسيسه عن طريق العالقات الجديدة التي تتألف منها لغته والتراكيب المستحدثة التي تنبع من تجربته الخاصة

يحصر الشاعر غناءه في نفسه ال  ،ي عملية متصلة بنوع من الغناء الذاتيترى أن عملية الخلق الفني في القصيدة الغنائية ف

وهو  ،الشاعر الثنائي يحاول أن يمر بوجدانه حتى يبلغ المدي الذي يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها ،يتعداها إلى غيره

 - ٣٣ –رية حين يخلق هذا الجر إنا يخلق عالما خياليا يسير فيه عن نفسه تعبيرا بشعر فيه بالح

وليس في ذهنه غير هذا العالم الذي يغلق عليه نفسه اغالقا خشية أن يتسرب إليها شيء من  .ويسود فيه سيادة مطلقة

أو بعبارة أخرى شعر! يعبر عن تجربة  ،ومن ثم كانت القصيدة الغنائية شعرا ذاتيا يعبر عن الجانب الفردي البحت .الخارج

تعرض عليك مجموعة بشرية يحاول كل فرد فيها  وهي ،ية في تصور لك أفرادا ال فردا واحداً أما المسرح ،واحدة إلنسان واحد

ولكن  ،مطلق العنان لوجدانه ،ال على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الخاص سابح في خياالته ،أن يعرض عليك نفسه

 ،د في المسرحية ليسوا ذواتا منفردة وإنما هم ذوات متصلةعلى أنه فرد مرتبط في أفعاله وفي سلوكه بجماعة من الناس. فاألفرا

 ،وال ينحصر في تجربة واحدة دون سواهـا ،وكاتب المسرحية الذي ينطق الشخوص ويحركها ال يعبر عن وجدان ذات واحدة
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ا أفعال جماعة وعن تجارب عديدة يصطرع فيها فعل الفرد بفعل اآلخر، وتشتبك فيه ،وإنما يعبر عن وجدانات مختلفة متضاربة

 .أنسانية باعتبارها وحدة من مجتمع ال باعتبارها أفرادا يتغنى كل منهم مشاعره على حدة

فإن  .أما أوجه الخالف بين القصـة المروية وبين الرواية المسرحية من حيث طبيعـة كل منهما ومداها في قوة التعبير

والمسرحية قصة ال تكتب  ،نين أن المسرحية أدب يراد به التمثيلأبسط وأوجز ما قيل وما زال يقال في الفرق بين هذين اللو

وإذا كان للمسرحية أن تشترك مع القصة المروية في أن كال منها يختار قطاعا من  .لتقرأ فحسب وإنما هي قصة تكتب لتمثل

ا للتعبير عن األحداث وتتحدد وتتخذ األشخاص وسيلة في كليه ،الحياة يصوره الكاتب أو الشاعر في إطار من الحوادث المتعاقبة

إذا كان ذلك ضرورة  ،لك األشخاص وترسم مالمحها في ذهنك عن طريق ما يجسده الحرار والكالم من معان ومشاعر وأفكار

فإن كال من الفنين يختلف إختالفا أساسيا في تناول األحداث ورسم الشخصيات ال من حيث  ،الزمة لكل من القصة والمسرحية

بل ومن حيث مضمون كل فن وطبيعته.. خذ مثال تحديد تشارلتون و تعريفه للقصة المروية  ،طار الخارجي وحدهالشكل أو اإل

يقول تشارلتون في كتابه فنون األدب ترجمة  .فقد يقدم ذلك إلينا بعض العون في مالحظة الفرق بين فني المسرحية والقصة

وهي أن تقص أعمال الرجل العادي في  ،النثرى له مهمة خاصة بهإن القصة ضرب من الخيال »  :الدكتور زكي نجيب محمود

حياته العادية بعد أن تضعها في شبكة من الحوادث كاملة الخيوط متتبعة كل فعـل إلى أدق أجزائه و تفصيالنه وسوابقه 

التترك من  ،لفعل حينا آخرمستعرضة اآلثار الخارجية ل ،موغلة في دخيلة النفس حينا لتبسط مكونها أثناء وقوع الفعل ،ولواحقه

جوانبه وملحقاته ونتائجه شاردة وال واردة إال سجلتها في أمانة وصدق كما تحدث في الحياة الواقعية التي يخوضها الناس 

 . 16ويمارسونها

الجواب بالنفي. الالن المسرحية تستخدم في تصويرها لهذه  اإلنساني؟فهل هذه هي طريقة المسرحية في تصوير الفعل 

مثل عناصر المثلين والمالبس والمسرح والمناظر والنظارة والبناء الذي  ،فعال عناصر أخرى ال تتوافر في القصة المرويةاأل

يجتمع فيه جمهور المتفرجين فحسب بل ألن المسرحية ال يمكنها في حدود الزمن المكفول لها أن تعالج أفعال اإلنسان بنفس 

وأن يتعقب األحداث  ،وية فإذا كان في إستطاعة كاتب القصة أن يصور الفعل وأجزاء الفعلالحرية التي تعالجها بها القصة المر

وأن يتعمق  ،وأال يكتفى بذلك بل ويرى من حقه أن يسترسل إلى سوابق الفعل ولواحقه ،الصغيرة إلى أدق جزئياتها وتفصيالتها

كان ذلك من حق كاتب القصة المروية، بل لعله أن  في نقل صورة دقيقة مفصلة عن واقع الحياة في صدق وأمانة، نقول إذا

أبعدما يكون عن تناول المسرحية ألفعال اإلنسان. ذلك أن المسرحية  فإن ذلك ،يكون من الواجبات التي يلتزمها كاتب القصة

ث الرئيسي أو ما وأوثق ما يكون صلة بالحد ،والذي هو أكثر ما يكون قدرة على اإليحاء ،التختار من الفعل إال جانبه المثير

و نافرض مثال أن  :يقول تشارلتون .والذي يعتبر بمثابة العمود الفقرى لكل مسرحية 17فسكي بخط الفعل المتصليسميه ستانسال

 سرحي كليها يصوران مائدة الغداء.القصصى والم

ئدة، وكل ما على المسرحي وإذا بالمائدة قد هيئت واألضياف قد جلسوا في أماكنهم من الما ،ففي المسرحية يرتفع الستار

أن يمثله بعد ذلك هو تقديم الطعام أو أكله. أما القصصي ففي وسعه أن يرتد إلى األصول األولى لهذا العظام فيرجع بك إلى 

                                                           
 .٣۲٩فنون األدب ترجمة زكي نجيب محمود ص  (16

 .الفصل الثالث عشر من كتاب إعداد الممثل (17 
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 ،واشتراها الطاهي وأخذ يعدها في مطبخه تقشيرا وسلقا وتهيئة في الصحون ،البطاطس حين جناها الزارع وعرضها البائع

بك في ذلك صفحات تلو صفحات ينتهى بك  يمضيطيع أن يصنعه في كل ما قدم في الغداء من ألوان الطعام أن ومثل هذا يست

وليس حتما على المسرحى أن يختار من الفعل  .إلى حيث وجدت المسرحى فيطالعك باألضياف وقد جلسوا إلى المائدة يأكلون

لو رأى أن ذلك الجانب اآلخر أمرز  ،عل غير المائدة وحولها األضياففقد كان يستطيع أن يمثل جانبا آخر من حلقات الف ،نهايته

وأيا ما كان الجانب الذي يختـاره المسرحي فيستحيل أنه يذهب في عرضه وتمثيله إلى  ،عالمة وأوضح داللة للمعنى الذي يريد

 . 18ليه القصصي وبعد من تحليل وتفصيلما يذهب إ

 .19كون شعرا ملحميا او شعرا مسرحيا". اما الشعر الدرامي قد يثم قسم الشعر الي شعر سردي واخر درامي

 :والشعر الملحمي يختلف عن الشعر المسرحي فيما يلي

" الملحمة قصة شعرية موضوعها وقائع االبطال العجيبة التي تبوئهم منزلة الخلود بين وطنهم ويلعب الخيال فيها دورا 

ء االبطال وما به من سمو يختلف عن الشخوص العادية وعنصر القصة كبيرا اذ تحكي علي شكل معجزات ما قام به هؤال

 متمشية مع التطورات النفسية التي يستلزمها تسلسل االحداث. تتوالىواضح في الملحمة فالحوادث 

ولكل ملحمة أصل تاريخي صدرت عنه بعد ان حرفت تحريفا يتفق وجو الخيال في الملحمة، وهي محكية لشعب يخلط 

واالبطال فيها يمثلون  ،قة والتاريخ مما يتيح في هذا المناخ ان تحدث خوارق العادات وان يتقابل االنس والجن وااللهةبين الحقي

 جنسهم وعصرهم ومدينتهم.

محاكاة عن طريق القصص شعرا فهي تروي االحداث وال تقدمها أمام عيون النظارة او القارئين كما يحدث في المأساة 

 20وبين المأساة من فرق" وهذا جوهر ما بينها

 الشعر: كتابه فنعرفها ارسطو في  ملهاة / مأساة(اما المسرحية سواء كانت )

.. تختلف وفقا الختالف .فعل تام نبيل لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزيين يعرفها ارسطو بأنها " محاكاة....

والخوف فتؤدي الي التطهير  وتثير الرحمةيق الحكاية والقصص أشخاص يفعلون ال عن طر األجزاء وهذه المحاكاة تتم علي يد

 .21من هذه االنفعاالت "

 :اما الملهاة

" محاكاة االراذل من الناس ال في كل نقيصة ولكن في الجانب الهزلي الذي هو قسم من القبيح اذ أن الهزلي نقيصة وقبح 

 يالم".بدون إيالم وال ضرر فالقناع الهزلي قبيح ومشوه ولكن بغير إ

                                                           
 ٣۲١ ،٣۲١فنون األدب من  (18 

 .111، ص 1114دليل الناقد األدبي، القاهرة، دار غريب،  :نبيل راغب (19 

 .211ص  القاهرة،األدبي،  دليل الناقد :نبيل راغب (20 

 321ص نهضة مصر، بدون تاريخ، ،النقد االدبي الحديث :محمد غنيمي هالل (21 
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 :ويوجد تعريف اخر

 . يحصل به تطهير المرء بالسرور والضحك من أمثال هذه االنفعاالت"."الملهاة محاكاة فعل هزلي ناقص

وينبغي االشارة الي ان ارسطو عندما يتحدث عن الشعر والدراما فأنه يري فيهما وجهين لعملة واحدة هي المسرح  "

 يعة وعن الشعر أو الدراما كفن من فنون المحاكاة.فهو يتحدث عن محاكاة الفن للطب ،الشعري

فالشعر بصفة عامة والشعر المسرحي بصفة خاصة عند ارسطو ما هما اال تجسيد كل ما هو دائم وعام وحقيقي في حياة 

 االنسان وافكاره ولهذا كان الشعر أفضل من التاريخ.

وهذه المتعة ال تكتمل اال بوجود طرفين الشاعر والمستمع الميل الي االيقاع واالنسجام والتعلم  ويرجع نشوء الشعر الي

 او الشاعر المسرحي والمشاهد.

وال يشترك الشعر والدراما في عنصر االيقاع فحسب بل هناك عناصر مشتركة عديدة بينهما تجعل منهما منظومة 

 لو تخلي الشعر عن النظم او الوزن التقليدي. حتىعضوية واحدة 

ما ال توصل لنا الحياة كما هي باحداثها واخبارها بل في انها تخبرنا عما يمكن ان يحدث فهي فوظيفة الشعر والدرا

 تتعامل مع الممكن وما ينتج عن االرتباط العضوي بين االحداث والشخصيات.

ة وتتبلور العالقة بين الشعر والمسرح في نظرية ارسطو حين يشرح ما يعني بأنواع الزخرف المختلفة فأناشيد الجوق

تغني بسرد ذي إيقاعات متميزة، اما الحوار فيكفي في الشعر وحده وان كان االيقاع يقوم  حتىالبد ان يتم تلحين ابياتها الشعرية 

 .22بدور وظيفي في التعبير عن انفعاالت الشخصيات وعما يدور في عقولها من افكار وصراعات وتناقضات"

مجرد تجميل خارجي لألحداث والمواقف ويمكن االستغناء عنه والقاؤه فال يقصد ارسطو بأنواع الزخرف المختلفة انها 

جانبا بمجرد استيعاب المعاني والمشاعر واالفكار التي تنطوي عليها هذه االحداث والمواقف فااليقاعات الشعرية لها وظيفة 

 عضوية في نظرية التطهير.

كتاب المسرح ان للنثر ايضا ايقاعاته وقيمه  أدركالمسرح الشعري حينما  علىومع مرور الوقت طغي المسرح النثري 

الجمالية وايضا مرونته في التعبير عن الثورات الفكرية بدليل ان شكسبير قد استخدم النثر في بعض مسرحياته الشعرية عندما 

 .مية قد يعجز الشعر عن القيام بهايجد له وظيفة درا

  :الخاتمة

 لشعر الذي كان خير أداة فنية للتعبير عن مضامين المسرحية المختلفة.ارتبط فن المسرح منذ بداياته االولي با

وكان ارسطو في كتابه فن الشعر اول من قنن للعالقة الوثيقة بين الشعر والمسرح حين قال ان الشعر فن من فنون المحاكاة  "

 ح النثريالتي تميزه عن المسر اهم خصائص المسرح الشعريوتوصلنا إلي  .كالموسيقي والرسم مثال

                                                           

 211ص  ،نهضة مصر ،النقد االدبي الحديث :محمد غنيمي هالل (22 
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مساحة أوسع بمعني أن التركيز  علىتسمح شعرية اللغة كما تسمح شعرية الحدث سواء بسواء بتصوير داخل نفس الشخصية 

 خارجها. علىالعمق الداخلي للنفس يوازي التركيز  على

التي تعد أقرب الي االسطورة  ،االستعارة( –تصوير الالمحسوس والالمرئي من خالل الصورة الشعرية )الكناية  علىالقدرة 

 الشعر منها الي النثر

 :نتائج البحث

 لغة الحوار في المسرح الشعري لغة ايقاعية بحكم أن التفعيلة الشعرية تحكم مسار الحركة في اللغة. -1

 الحالة الشعورية في المسرح الشعري حالة مكثفة. -2

 لحدث اللغة الشعرية ليجعلها تعبر عن الموقف الدرامي.تدفع اللغة الحدث في المسرح الشعري الي االمام بقدر ما يكثف ا -3

يسمح الشعر بوصفه فناً قائماً علي الرمز بهيمنة عنصر االيحاء علي عنصر الرسالة في المسرح الشعري بمعني أنه  -4

 يضاعف من وظيفة الشفرة.

 

 :المراجع

 المطبعة األميرية ،القاهرة (.1113حافظ ) ،شوقي طه؛ ،حسين -1

)بيروت دار النهضة  ،ترجمة محمود مرسى ومحمد زکی العشماوي ،إعداد الممثل ت(.)د. طينقسطن ،ستنسالفسكي  -2

  .191دست( ص  ،العربية

مؤسسة دار  ،كتاب الهالل ،القاهرة، فاروق عبد القادر :المساحة الفارغة )عن المسرح الخشن( ت (.1149) .بيتر ،بروك - 3

 .الهالل

  .مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،حمن بدويعبد الر :ت ،الشعر (.1153) ،أرسطو -4

 .السنة األولى( ۲"المجال الدرامي في المسرح المصري " )مجلة المسرح( ع ) (.1194رشاد ) ،رشدی -5

"حول زيارة السيدة العجوز " )الرؤيا اإلبداعية( مجموعة كتابات جمعها هاسكل بلوك  ت(.)د. فريدريش ،دورنمات -9 

 ٩٩٩سلسلة الزلف كتاب  ،ت: أسعد حليم ،وسالنجر

 ٩۲ص  –مقاالت مختارة   -1

   ١٩ص  –مقاالت مختارة  -4

 ٩۲عن الشعر والشعراء ـ مقال الشعر والدراما ص  -1    

 :فصل فكرة التراجيديا –الطريق الذي عبده اليونان أمام حضارة الغرب   -11
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 خصمل

مشروع الكتاب في احتضانه ل أهمية تكمنالعروي.  عبد هللارب" للدكتور مجمل تاريخ المغ" يقدم هذا البحث قراءة تحليلية لكتاب

 ، على ضوء منهج تاريخي حداثيوتونس والجزائرفكري ضخم يروم إعادة قراءة تاريخ الدول العربية لشمال افريقيا، المغرب 

اريخ مشترك على اعتبار أن هذه الدول شهدت نفس ضرورة كتابة ت ويوضح بجالءيركز على السمات المشتركة بين هذه البلدان 

 لالستعمار الغربي بطرق متماثلة.  وتم اخضاعهااألحداث 

مما ترك ستارا كثيفا من الغموض  أو المؤرخين المشارقةلقرون خلت، كان تاريخ المنطقة يدون على أيدي الغزاة األوروبيين 

جال ورالها عليهم تكوينهم األكاديمي الدي جعل من أخبار السالطين يلف كثيرا من جوانبه. فاألوروبيون أتوا بفرضيات أم

لمنهج الفة. فضال عن أن اواالقتصاد المعين الدي استقوا منه معلوماتهم عن مغرب القرن التاسع عشر ومغرب الحقب الس السياسة

-الدي غلب على هده الكتابات التاريخية أغفل كثيرا من الحقائق التي يستحيل الوصول اليها دون اعتماد مقاربة عبر يالوضع

ا في نظر الكاتب مفتقد وسياسي اليزالكتابة تاريخ موحد لشعوب المنطقة يمليه وعي تاريخي  العلوم.تخصصاتية منفتحة على كل 

والسياسية بهذه الضرورة التاريخية  ، مازالت قاصرة عن اإلحاطةوالوطنيةارية منها التاريخية، االستعم وأغلب الكتابات

ركز على البنية ي وهو منهج. يقدم الكاتب منهج التاريخانية كبديل للكتابات التاريخية السائدة حتى زمن تدوين الكتاب والمعرفية

 اري يوحد دول المنطقة ويعد بمستقبل أفضل لشعوبها. حض ولبناء مشروعمعالم التاريخ المسكوت عنه  والنسق الستجالء

  

 البنية التاريخي،، دول شمال افريقيا، االستعمار، الوعي ةتاريخا ني، تاريخ تاحية:المفالكلمات 
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Book Review of Abdallah Laroui’s (A History of the Maghrib)  

 

Abstract 

This paper provides a descriptive, analytical reading of Abdellah Al-Aroui's book مجمل تاريخ المغرب 

[History of the Maghrib : An Interpretive Essay](1970). The book subscribes to a colossal 

intellectual project designed to re-read the history of the Arab countries of North africa, namely, 

Morocco, Tunisia, and Algeria. The book articulates a need to write a common history of these 

countries as they have been subjected to similar colonial practices. For centuries, the history of the 

area has been written by European invaders or historians from the Middle East, who left a number 

of issues totally ignored. Europeans developed hypotheses promoted by their academic positivist 

training, which layed focus on documents about sultans, politicians and traders to write the history 

of the Maghrib in the nineteenth- century and long before. The writer argues for an inter-

disciplinary approach to history that would compensate for this loss. Writing a unified history of 

the peoples of the region is impelled by a historical consciousness that, following the writer, is 

deficient. Most historical writings about the region have so far failed to cater for this need. The 

writer presents historicism as an alternative mode through which the history of these North-African 

countries can be revisited and re-written. This is an approach that focuses on structures and systems 

rather than persons and dynasties. The overall aim is to build a brighter future for the populations 

of these countries. 

Keywords: History, the Maghrib, North Africa, historicism, structural, unified. 

 

 :مدخل

هو مؤرخ؟ هل هو  لفيلسوف؟ ههل هو  المفكرين.يصعب على قارئ عبد هللا العروي إدراجه في خانة معينة من 

التنبيه إلى أن كلمة فقيه هنا تحمل سمات الفقه في العصور الذهبية  عربي، معأم هو فقيه  ،أجنبيةلغوي؟ هل هو مثقف ثقافة 

ولغويا ومؤرخا وطبيبا حينما كان الفقيه فيلسوفا  ،1984)( عابد الجابري للحضارة العربية اإلسالمية، كما يفيد تمييز محمد

سمته البارزة  إن عبد هللا العروي هو كل ذلك. ، إلى غير ذلك من االهتمامات المعرفية التي كان الفقيه يضطلع بها.ممارسا

 سلبي على الذات. ال وال باالنكفاءبالقطرية الضيقة  المعرفية وال تؤمنال تقيم أسوارا بين التخصصات  وثقافته التيموسوعيته 
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ثمرة هذه الثقافة الموسوعية، ورغبة في إعادة قراءة  0791 العروي سنة" الذي كتبه كتاب "مجمل تاريخ المغرب

راسات دالتاريخ المغاربي من منظور جديد مفارق للنمط التقليدي المكرور الذي لم يضف شيئا ذا بال باعتقاد العروي إلى ال

 إلى واقعها الحالي المتأزم على كافة الصعد.  إفريقيا بالنظرالتاريخية لبلدان شمال 

ونس ت إفريقيا الثالثةتاريخ شمولي لبلدان شمال  وريادية لتدوينعلى ذلك عنوانه، محاولة رائدة  وكما يدلالكتاب 

فهذه مهمة أضحت مبتذلة لكثرة ما تم القيام بها  والوقائع،تاريخ ليس الغرض منه السرد المتواتر لألحداث  والمغرب،والجزائر 

إضافة العروي النوعية هي كونه كتب تاريخ هذه البلدان الثالتة المتجاورة  .والطلبة الباحثين ودارسي التاريخمن طرف المؤرخين 

ه ستعماري الذي كانت سياستعلى المشروع اال وليقطع الطريق، والثقافي والحضاريليؤكد من جهة على ارتباطها الجغرافي 

اب " عن مشروع الكتخلفت آثارا ال تزال شعوب المنطقة تعاني منها. يقول العروي متحدثا  وهي سياسةالتفريقية أساس وجوده 

 “الرهان” كلمة .)031 .المجمل، ص (أذكر أن مشروع كتابة تاريخ عام لبالد المغرب كان في حد ذاته رهانا على المستقبل"

ية وحضارية وتاريخاستعملها العروي تشير الى حجم التحديات الكبرى التي واجهت الكاتب اثناء التدوين، تحديات معرفية  التي

 انتاج الكتاب. ونيف علىتفقد بعد راهنيتها على الرغم من مرور عقد  لم

حدة غرار األمم الراقية الموالمستقبل الذي تطلع إليه العروي أوائل السبعينيات طمح إلى توحيد شعوب المنطقة على  

ي تذمره من الوطنيات القطرية الضيقة المسدودة األفق التي تقف حجر عثرة خلت. ال ينفك العروي يبد دوسياسيا منذ عقوثقافيا 

يقابل هذا المشروع الحداثي الضخم تواريخ  كتابة تاريخ المنطقة كوحدة. وهو مشروعأمام هذا المشروع الضخم الذي أسس له، 

خي غياب هذا الوعي التاري ، حول هذا القطر أو ذاك، ما ينم عن غياب شبه كلي للوعي التاريخي.وقصيرة النظر رةسمبتمختزلة، 

 إنجازوفات عند غالبية مؤرخي المنطقة الذين لم تراودهم فكرة كتابة تاريخ شمولي للمغرب يفوت عليهم فرصة استدراك ما 

 إقالع حداثي حقيقي للشعوب.

 أهداف البحث

 يلي: يمكن تسطير أهداف هدا البحث كما

 العربي للقارئتقديم كتاب المجمل في تاريخ المغرب  .0

 التاريخية حول دول المغرب العربي بخصوص الكتابة الكاتباستجالء اهم اطروحات  .0

 الفلسفية بأطروحاتهربط أفكار الكاتب  .3

 ل الدولوحاضر ومستقبيراه األنسب لفهم أعمق لماضي البديل الدي  والمنهج التاريخيشرح الرؤية النقدية للكاتب  .4

 المغاربية.

 :البحثأهمية 

تقديم قراءة نقدية تحليلية لكتاب يعد فريدا من نوعه من حيث مبحثه ومقاربته  خالل تستمد الدراسة الحالية أهميتها من

تم  في كتب التاريخ التي وغير مألوفتاريخ دول المغرب العربي من منظور تاريخاني ال يزال جديدا  لدراسةوالجريئة  الرائدة

في عداد المسلم بها قبل صدور الكتاب الدي أحدث ثورة  ومعتقدات كانتيقدم البحث أيضا خلخلة لمفاهيم  تدوينها حول المنطقة.

  اليوم. ىفكرية اليزال صداها يتردد حت
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 والوعي السياسيلوعي التاريخي مفهوم ا .1

كتابة تاريخ شمولي لبلدان المغرب العربي نابع من الوعي التاريخي باشتراك هذه البلدان في وحدة المصير بالنظر الى 

أنها على حد العروي خضعت الى نفس األساليب االستعمارية من غزو اقتصادي انتهى باالحتالل الفعلي مع فوارق شكلية ال 

 معنى لها.

. رخاآليقرن عبد هللا العروي الوعي التاريخي بالوعي السياسي فهما في عرفه أمران متالزمان ال وجود ألحدهما دون 

 يكون الغرض منهما ليس إذكاء وهم معرفيينالبلدان مع ما يستتبع ذلك من تجرد  وتطور هذهالتاريخي بظروف نشأة  فالوعي

ة، أو انحيازا إلى طرف دون اآلخر، بل صياغة تاريخ كان في معظمه، إن لم يكن في النعرات القبائلية أو العشائرية أو القطري

عيد االتصال ي وعي سياسي. إن تأسيس وعي تاريخي لدى المِؤرخين المغاربة يفضي إلى بناء ومتمازجا ومتماثالكليته، مشتركا 

 السمة الغالبة. ظل واقع ال يزال االنفصال بين هذين المكونين هو والمجتمع فيبين الدولة 

 

 والمجتمعالقطيعة بين الدولة  .2

يكون  والمجتمع يكاداألخير بإعادة اللحمة بين الدولة  وترجمة هذااقتران الوعي التاريخي بالوعي السياسي عند العروي 

نه السبب الرئيسي في التخلف الحضاري الذي تعاني م بنظره، هوقطب الرحى في كتاباته. إذ أن القطيعة بين هذين المستويين، 

يتعذر  ه حينواستشراءتقويته  وتساعد علىشعوب المنطقة على اعتبار أن هذه القطيعة توفر التربة الخصبة التي تغذي الفساد 

ضفاء صفة ض فيها. االخو ويتعذر عليهمستار القداسة على ما يتصل بأمور الناس الدنيوية  وحين تضفيمحاسبة السلطة الحاكمة 

من نطاق التاريخ الذي هو أيضا مرادف لمفهوم العقل  وهذا الشعبيخرج هذه الدولة  وعلى الدولة،القداسة على الفعل السياسي 

 بالدرجة نفسها.  وال عقلية ةال تاريخي كائناتتصبح الدول حينها  عند العروي.

 وقام بتطويرهفي كتاب المجمل  استباقايطرحه  هو مفهوموالعروي،  عبد هللايحيلنا هذا على مفهوم التاريخ عند 

عقلية تجنح دائما الى التقدم نحو االمام، نصبح  وتحكمه صيرورةفي إصداراته الالحقة. التاريخ يحكمه عقل  وتوضيحه أكثر

  خارج التاريخ ان لم نستوعبها.

 

 التاريخ كبنية ونسق مقابل تاريخ السالطين .3

هو مجموع بنى متوارثة تجعل الرجوع إلى الماضي حتمية معرفية للتمكن من فهم الحاضر إن الحاضر بنظر العروي 

عنى بالبنية ، يحاج العروي بأن التاريخ نسق معرفي يووقائعالتقليدي الذي يعتبر التاريخ تاريخ أفراد  لتاريخوخالفا   فهما صحيحا.

  اللتين يمتد تأثيرهما إلى األجيال الالحقة، وهو تأثير ال ينتهي بموت سلطان أو انتهاء غزو أو تحرر من احتالل. والوحدة الشاملة

الماضية حاضرة بيننا. كل يوم يزداد شعورنا بضرورة  وإن األجيال" إن البنى الموروثة تؤثر فينا  الصدد:يقول العروي في هذا 

 أي التغيير" ،واستدراكه الواعي، والفكرية والتخلف التاريخين تظلالن حياتنا السياسية استنطاق الماضي عن الظاهرتين اللتي

في موضع ما في الكتاب يتحدث العروي عن ذهنية المخزن الذي كان يعامل األوروبيين على أنهم أفراد  ) .31 .ص ،(المجمل

مستندا ال على أهواء األشخاص بل على بنيات مترسخة ذوو أطماع شخصية في حين أن الغزو األوروبي آنذاك كان ممنهجا ونسقا 

   اقتصادية و سياسية و اجتماعية، ما أنبأ عن غياب كامل للوعي التاريخي لدى المغاربة في تلك اآلونة.
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، حتى سهل عليه التغلغل إلى والمجتمعيشير العروي إلى أن االستعمار جند كل طاقاته إلحداث هذه الهوة بين الدولة  

انتهت و، واتخذ االستعمار لتحقيق ذلك خطوات ابتدأت بالتدخل االقتصادي ونسيجه الضام وتدمير بنياتههذا المجتمع  خاليا

بلد من  لومع ككانت تتكرر في كل مرة  الكاتب،يوضح  االستعمارية كما االستراتيجية المنطقة. هذهالفعلي لبلدان  باالحتالل

 البلدان الثالثة مع فوارق شكلية ال أهمية لها.

أحدثها في ميزان القوة الدولي جعلت العروي يعتمده في  والتحوالت التيإن أهمية االقتصاد في الفترة االستعمارية 

اد توخى الحيمرد ذلك هو رغبة العروي التي تلح عليه كمؤرخ أن ي التحقيب الذي انتهجه في مقاربته لموضوعه التاريخي.

بحسبه، إال باختيار حقب تاريخية شهدت تحوالت اقتصادية جذرية شكلت قطيعة مع ما سبقها من  هذا، وال يتأتىوالموضوعية 

ترف إيديولوجية، كالوطنية مثال، يجمل بالمؤرخ المح وعقائدية أوكل االعتبارات األخرى المنبثقة من مفاهيم أدبية  فترات تاريخية.

 . التنزه عنها

 

  والتأليف الوطنيتاريخ المغرب بين التأليف االستعماري  .4

ف والتألي، هما التأليف االستعماري وموضوعايميز العروي بين نوعين من التأريخ الذين جعال من المغرب مادة لهما  

ل فالتأليف االستعماري غارق في الذاتية يحف . كال التأليفين بنظر العروي قاصران عن إنجاز المشروع الذي يطمح إليه.الوطني

، حيث إن نشاط هؤالء خلف أكواما من وتجار وغيرهم وقواد عسكريينأيما احتفال بأخبار المعمرين األوروبيين من دبلوماسيين 

والسياسي ي االجتماعالمغاربة  وأما تاريخ. والتدقيقالوثائق المحفوظة التي يعتبر المؤرخ االستعماري أنها وحدها الجديرة بالبحث 

لى ع وظل منظورا إليهعلى حياتهم اليومية فهذا مجال خارج تماما عن اهتمامات المؤرخين االستعماريين،  وتداعيات االستعمار

 . أنه دون مستوى الدرس.

 ةوقوميعلى الضفة األخرى يبرز التأليف الوطني الذي يحاج العروي بأنه هو اآلخر لم يسلم من مزايدات عاطفية 

نعكاسا ا المؤرخين الوطنيينمعظم كتابات  والنتيجة أن أتتعلى المؤرخ الوطني أداء مهمته على الوجه المطلوب.  وقطرية أفسدت

بناء على ما سبق، يتضح بجالء أن اختيار العروي للعامل االقتصادي أتى  الخاصة.نظرهم  ومواقفهم ووجهات مإليديولوجيا ته

يف :" كىهذا المعنيقول العروي في  في فخ التحيز لهذا الطرف أو ذاك. وتجنب السقوط، والموضوعيةفي إطار توخي الحياد 

باإلشارة إلى إن عهد االستعمار ال يمكن أن يكتب موضوعيا إال في إطار االقتصاد العالمي بمعنى أن  اختياراتنا؟ نكتفينبرر 

  ) 605، ص.لالمجم«( نطق السوق الدولية.م والمستعمر هوحياة المستعمر  واألساس فيالمؤثر األول 

 هل نستشف من هذا جنوحا من العروي نحو الماركسية؟ نحو تفسير ظاهرة االستعمار على ضوء البنية التحتية للمغاربة؟

 عدموالوقائع واألكاديمية، يؤكد العروي على أهمية النظر في األحداث  وفي محاضراتهفي غير ما موضع في كتاباته المتعددة 

 يس بالقوة فقط. بمعنى ل وبالفعل،بالقوة  واعتقاده، حاضرملة العروي  فالتاريخ، في .والتصريحات والتنظيراتباألقوال  االكتفاء

نلمس تسليط الضوء على هذه النقطة من فكر الرجل و  العقل،في قراءة عبد اإلله بلقزيز لعبد هللا العروي حول مفهوم  

. فمقاربة العروي لمفهوم  6ت التنظيرية الكالمية التي ال ترقى إلى أفعال ملموسة على أرض الواقعاحتراز هذا األخير من الفلسفا

أساوي في م وغيابه بشكلالعقل عند العرب المسلمين مرتبط ارتباطا وثيقا بعدم مبارحة هذا العقل المسلم لحدود التنظير المطلق 

ه إلى اعتماد االقتصاد كمرجع ابستيمولوجي عام لفهم سيرورة االستعمار، واقعهم اليومي المعيش. هذه المفارقة هي التي حدت ب
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مقولة كالعروي باالتساق المطلوب بين العقل  وإنما باهتمام مقولبة جاهزة،كما قلنا ال عالقة له بانتماءات فلسفية  وهو اختيار

. هذا االتساق الغائب تماما 5م" و "عقل الفعل"، أو بعبارة العروي نفسه، "عقل االسوإجراء يوميين والعقل كفعلمجردة  مطلقة

ونمط اس الواقعية الن انحساره في حياةالعروي يتلمس عواقب  العقليين جعلفي المجتمعات العربية اإلسالمية بين هذين المستويين 

 . والسالطينعنه في روايات األعالم  وفي المسكوت، عيشهم

يقدم لنا بلقزيز شهادته حول منهج العروي المؤرخ، موضحا أن لهذه الطريقة في مقاربة مسائل العقل صلة بالموقع  

وهذا أي الباحث الذي عدته األساس من الواقعات ال من األفكار.  المؤرخ، عموق ”:هذا الصدد يقول فيالذي يتحرك فيه كمفكر. 

التفكير في الماهيات تفكيرا نظريا: فلسفيا تأمليا، لينصرف إلى التفكير في عن  األغلب،معرفي يعرض صاحبه، على  موقع

العروي على  تشديد)02.العقل، صنقد  ("بما هي وحدها الموضوعات التي يمكن إنتاج معرفة بها. والعالقات،الظواهر المادية 

ما ينجز في الواقع، وحصره اهتمامه على التاريخ الذي لم يكتب بعد حول المغرب يروم استنقاذ هذه المنطقة من مما يسميه ب 

 سلفا. مرسومة وبخدمة أهدافكالهما بضيق األفق  والوطني المحكومان"القفص" الذي احتجزه فيه كل من التأليفان االستعماري 

لية زمنية في متوا وتحقيقها وسرد األحداثية مستقبلية استشرافية ترمي إلى أبعد من جرد الوثائق إن رؤية العروي رؤ 

لوثائق التاريخ المنطقة منهجا مستوحى من التوجه الحديث للتاريخ الذي لم يعد يولي  في قراءتهالمؤرخ  انتهج هذامكرورة. لقد 

يتحدث العروي بإعجاب كبير عن حوليات  أهمية. طين واألحداث، عظيموالسالعنه من أخبار األعيان  وما تنبئحد ذاتها،  في

الذين وسعوا مفهوم التاريخ ليشمل مجاالت معرفية أخرى قد تتموضع خارج إطاره  ومارك بلوك ولوسيان لوفافرفرناند برودل 

تحقيقها ودعاة هذا التاريخ الشامل ال يتوقفون عند حدود جرد الوثائق  عضويا.المرجعي االبستيمولوجي إال أنها مرتبطة به ارتباطا 

، بل يتجاوزون هذا المستوى، أو ما يسميه العروي " السطح" إلى توسيع مفهوم التاريخ بتطعيمه بإنجازات علوم أخرى ووصفها

يقة د من الممكن إغفالها أثناء التعامل مع الوثالعلوم التي لم يع والجغرافيا واألنثروبولوجيا واالثنولوجيا وغيرها منكاللسانيات 

عبارة ب ينتقل المؤرخ من تقديم تاريخ وصفي إخباري إلى كتابة تأليف حجاجي تأويلي نقدي. التاريخية. من خالل هذه المقاربة،

وهو ريخانية صلب التا وهذا هولماذا" »ولكن موقعا مهما في صلب اهتمامات المؤرخ المعاصر  " تحتللم تعد "ماذا أخرى،

 ية. للكتابة التاريخية التقليدية التي طمست كثيرا من معالم تاريخ المنطقة المغارب وقدمه كبديلالتاريخي الذي بشر به العروي  المنهج

يستهل العروي كتابه بفصل عنونه ب " مالحظات حول تجديد التاريخ". اعتناء العروي بتجديد التاريخ نابع من إيمانه 

لسيرها في الطريق الصحيح المفضي إلى اإلقالع الحضاري الذي  وشرطا أساسياي تجديد التاريخ انبعاثا لألمة، العميق بأن ف

 لم يعدوالتجديد توحي بأن هناك تراثا قديما مهترئا فقد صالحيته،  المؤرخ فلفظةهنا تظهر مالمح المصلح في  المجتمعات.تنشده 

سمين: إلى ق متجاوزا، ينقسمعرفه، أضحى  والذي فياث التاريخي حول المغرب، يستجيب لمتطلبات الظروف اآلنية. هذا التر

ة من نوع بشاهدة/ وثيق ويستشهد عليهعلى الواقعة أو الحدث  يعتمد األولالتاريخ العربي اإلسالمي وتأليف القرن التاسع عشر. 

من وجهة نظر العروي، ) .06.المجمل، ص ("التربويةعقلية نقدية نشبه في كثير من مالمحها األسطورة »ب معين يتعامل معها 

يتميز التأليف العربي اإلسالمي القديم بتواضع الرؤية المنهجية التي لم تتجاوز سرد األحداث و توثيقها و اإلخبار عن األعالم و 

 األعيان و السالطين، و أما الوثائق فكانت محدودة أيضا ، مكتوبة و غير مكتوبة.

التاسع عشر ليوسع من مفهوم الوثيقة التي لم تعد تعنى فقط بالمكتوب بل امتدت لتشمل الحفريات  أتى تأليف القرن

 . والروايات الشفوية
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جرى تعديل على مفهوم الزمن الذي لم يعد يرادف حقبة بعينها بل " مجموع المؤسسات التي تجسد السلطة  ذلك،فضال عن 

تزال على حالها. هذا المفهوم الجديد للتأليف غذته فكرة التقدم  والبنى النه قد يمر زمن طويل إ إذ)06، ص.لالمجم«( العليا.

المستقاة من فلسفة األنوار األوروبية التي ترى بأن التاريخ نزوع مستمر ال تراجع فيه نحو االرتقاء، وأن الحضارة األوروبية، 

 . ومتخلفة إليها بربرية، بالقياس وكل األممتقدم  تبعا لذلك، هي أقصى ما يمكن لإلنسان أن يصل إليه من

 المنحى وينحون هذاإن معظم ما كتب حول تاريخ المغرب كان بأقالم المؤرخين األوروبيين الذين ينزعون هذا النزع 

في الكتابة التاريخية ليأتي التأليف االستعماري مليئا باألحكام السلبية المبنية على مفاهيم مسبقة وإسقاطات منهجية أساءت إلى 

تند الذي اس والجهاز المفاهيميفالمنطلقات المنهجية  التاريخ،من المفاهيم حول هذا  وشوهت العديدتاريخ المغرب إساءة كبيرة 

 مثال على ذلك هو مصطلح المغربية.ن األوروبيون منفصل انفصاال سكيزوفرينيا مقلقا عن واقع المجتمعات إليه المؤرخو

"بالد المخزن" و "بالد السيبة"  ذلك مصطلحيأضف إلى  المفهوم."الدولة" الذي فرض قسرا على مجتمع لم يطور بعد هذا 

وروبيين. االستعمال العشوائي لهذه المصطلحات دون تكلف مشقة الذين شكال الثنائية األكثر بروزا في كتابات المؤرخين األ

العلمية  يس منولالتثبت من صحتها بإحالتها على السيرورة التاريخية للمجتمعات المعنية عمل ال يحترم قواعد البحث التاريخي 

 يتلخص والذيد "مفهوم التاريخ"، ، في كتابه الفريالعروي، الحقايحيلنا هذا إلى مشكل " التعريف" الذي تحدث عنه  في شيء.

كان ومالتي استخدمها المؤرخون األوروبيون في كتاباتهم التاريخية حول المغرب تعاريف مفارقة لزمان  أن التعاريففي 

  ومجتمعاته وبهذا المغرب

 كثيرا من الوثوقية. وبذلك تفقد، إيديولوجية في عمقها، ةال معرفيتصبح إسقاطات 

  

 التاريخاني كبديل المنهج  .5

أحدث ما وصل إليه التاريخ الغربي زمن تدوينه لكتاب المجمل هو  والذي يشكلالبديل الذي يدافع عنه العروي 

آخر المطاف.  يوالتحليل والتركيب والتألفة فال يكتفي المؤرخ بالوصف التقليدي لألحداث، بل يتجاوزه إلى التفكيك  التاريخانية.

ند الحدث ع .والسذاجةتقليدي أن الحدث واقع ملموس، يؤمن المؤرخ المعاصر أن الحدث ليس بهذه البساطة المؤرخ ال وفيما يرى

 .07، ص.لالمجم (وتساؤالته ومنهاجه"المؤرخ المعاصر "مركب نظري قام هو بتأليفه تبعا لهمومه، التي هي هموم عصره 

أخرى، الحدث التاريخي ليس مادة خاما معزولة عن سياقها المعرفي وعن البناء االبستيمولوجي الذي يحد كافة أطرافها،  بعبارة)

   تحوالت و يلقي بأخرى في سلة المهمالت. بل محصلة اهتمامات المؤرخ و انهماكه المعرفي الذي يجعل من بعض األحداث بؤرة

إن الحدث عند المؤرخ المعاصر يتجاوز حدود الوثيقة ألنه نتاج تحليل الوثيقة على ضوء معطيات أخرى مستقاة من 

سلفنا أ والطبيعية كماكاللسانيات مثال أو األركيولوجيا أو علم االجتماع أو غيرها من العلوم اإلنسانية  مغايرة،مجاالت معرفية 

 القول.

 بدرجة أكبرواريخانية يستلزم ذهنية معينة تنجز قطيعة تامة مع ذهنية القرن التاسع عشر، يؤكد العروي على أن تبني الت

شديد إلى أبعد من ذلك. ت وال تطمحمع ذهنية التاريخ العربي اإلسالمي القديم، التي ال تتجاوز حدود استيعاب مضمون الوثيقة 

غيير الذهنيات التأريخ للمغرب رهين بت والتجديد فيراسخ بأن التغيير العروي على الذهنية التاريخانية لدى المؤرخ مرتبط بإيمانه ال

 الكاتب،حسب  معنى،فال  وانفتاح العقليات.
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كالتاريخانية لنسقطه بكل عشوائية على مجتمع ال يعيش هذه التاريخانية في حياته اليومية وفي فلسفة  مفهوما غربياألن نستعير  

الذهنية التي أنتجته ال يعدو أن يكون تقليدا أجوف فارغا يعجز  وبمعزل عنون تمثل محتواه مفهوم التاريخانية د وجوده. استعارة

وال يه ...ف وحل كلهعن اإلتيان بالتجديد المطلوب. في هذا المعنى يقول العروي " ال يتميز مفهوم التاريخ إال إذا انحاز إلى الوعي 

فة إال إذا تجاوز التغيير مستوى المناهج ليشمل الفلس التاريخانية،لدعوة المجتمع التقليدي فكرة التاريخ إال في إطار ا يكتسب

ال يكفي أن يقلد المجتمع التقليدي منهج توقديد أو ابن خلدون أو ماركس أو فرويد ...الن في ذلك مجرد إبدال  .والتجربة الوجدانية

 يحيلنا) 414مفهوم التاريخ، ص.  (كشفهم األساسي" ويكتشف بدورهتقليد بآخر، بل يجب أن يمر هو نفسه بتجربة هؤالء جميعا، 

 هذا مرة أخرى إلى المفارقة التي يمجها العروي المتمثلة في التنظير مقابل الواقع.

رخ المعاصر " المؤ والنقد عند وهو النقد،التاريخانية تتعدى الوصف التقليدي للوثيقة لترقى إلى مستوى أكثر تعقيدا 

، في أي علم والمنظورتعنى بجدل الناظر  عامة،النقد عنده داخل في ابستيمولوجيا  .والترتيبالمقارنة  والتحقيق،ليس ...هو الفهم 

غير،  إن كانتوقيمة مثل،  وللوثيقة المزورةمستوى. ال يكتفي المؤرخ بالقول هذه وثيقة مزورة، بل يقول للتزوير داللة  وعلى أي

 .)09، ص.لالمجم (د"وانتقاقد قيمة الوثيقة الصحيحة، النقد لديه ن

المعرفي و، وهو انعكاس لتوجهه الفكري ونافح عنهتأسيسا على ما سبق، يتضح أن كتابة العروي وفاء خالص بما تعهد به 

هذا التاريخ بإحداث الطفرة المنشودة في مجتمعات شمال إفريقيا قيد الدرس. الكتاب كذلك انعكاس  وعالقة تجديدالتاريخ  بخصوص

ال وبدونها لن يكون هناك نهضة  وضرورة حضاريةللتوجه اإلصالحي للعروي الذي يرى بأن بلورة وعي تاريخي شرط أساسي 

   .وحضارياتاريخيا  شعوب فاعلة وتحولها إلىترفع هذه الشعوب  حداثة

ائر والجز بلدان تونس"مجمال" لتاريخ المغرب اعتبر فيه إن  التاريخ فكتبلقد دافع العروي عن أطروحة شمولية 

تاريخا  وحدة تملكأبان عن ذلك الكتاب بكل وضوح،  اوهي، كم الوحدة،يمكن مقاربتها من خالل مفهوم  والمغرب األقصى

 . لم يفت العروي أن يتهم المؤرخين المغاربةوالوضوح الالزمينبالشجاعة  مشتركا لم يستطع المؤرخون حتى اآلن التعبير عنه

 إنتاج تاريخ مواز لهذا الحدث ولم يستطيعوا اإلمبراطوريات االستعماريةكونهم لم يستفيدوا من انهيار  "الكسل الفكري"ب 

معرفيا يجعلهم يعيدون ترتيب أوراقهم  ويحدث زلزاالالتاريخي الهائل الذي كان من المفروض أن يغير نظرتهم إلى األشياء 

المغاربة على نفس نهج التأليف االستعماري كما يشهد بذلك  أغلب المؤرخينلقد واصل  ذلك.. ما حدث كان غير ويواكبون التغيير

ن فشل معاب على المؤرخين المغاربة استعارتهم ألدوات اشتغال تنتمي إلى القرن التاسع عشر، مع ما رافق ذلك  العروي، حين

 ذريع في إنتاج وعي تاريخي خاص.

من عهد التبعية كما يسميه العروي إلى وسط القرن  أحوال المغربيصب الجزء األول في  يقع الكتاب في ثالثة أجزاء.

الفكرة األساس في هذا الجزء هي انتقال المغرب  الثامن الميالدي حيث " المغرب يعيد استقالله" على حد تعبير الكاتب أيضا.

االستعماريين، خصوصا غوتييه، لهذه  وإغفال المؤرخين 130) ص. ("من" حضارة رومانية هرمة إلى حضارة إسالمية فتية

األسف على الحضارة الرومانية التي لم يستفد منها المغرب. في الجزء الثاني الذي يفتتحه  وتعمدهم إظهارالحقيقة التاريخية 

"، يعرض فيه لتعمد الرواية التقليدية االستعمارية الخلط  04أواسط القرن  والسطوة إلىالكاتب بعنوان " المغرب في عهد الوحدة 

، وقيام التأليف االستعماري بإساءة قراءة ابن خلدون الذي والنهبالبدو الرحل الذين اتسموا بالتخريب  واألعراب،بين العرب 

 .واألعرابيميز بين العرب 
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رض للثمن كما يع والمرابطين قبلهمفي هذا الجزء يتحدث العروي عن الوحدة المغربية التي تحققت فعليا إبان فترة الموحدين  

يثير  نهيار.اال وتسلك طريقتنفصل الدولة تدريجيا عن المجتمع ل اإلمبراطورية وشملت األندلسالباهظ لهذه الوحدة حين توسعت 

العروي االنتباه إلى المفهوم الملتبس لإلمبراطورية حينما ترد في كتابات المؤلفين األوروبيين، ذلك أن المغرب ما شهد قط 

 ال بخضوع فعلي محدود لمناطقفالمساحة الشاسعة للمغرب في هذا العهد لم تكن تسمح إ إمبراطورية بالمعنى الغربي للكلمة.

  لبيعة.روحيا بسبب ا نما يكوالبعيدة فتدين بوالء غالبا  وأما المناطقمركز الدولة،  القريب منمعينة بسبب موقعها الجغرافي 

التي و" حيث يعرض الكاتب للفترة التي تلت معركة وادي المخازن والركودالجزء الثالث يفتتح بفصل عنوانه " مغرب التوازن 

 لمنطقة.المسيحي ل وردع االستهدافبصد  واجتماعية وثقافية كفيلةلبناء بنية سياسية  وانحطاط وفرص مهدورةتدهور  رافقها

، خالفا للرواية التي تقول إن ومدعومة ومخطط لهايصف العروي العدوان األوروبي على المغرب بأنه حملة صليبية مدروسة 

ال أنه إ الموضوعية،الجهاد بتقدير العروي كانت له أسبابه  وه غزوا اقتصاديا أوروبيا.المغاربة ردوا بجهاد ديني على ما تصور

الغزو االستعماري للمنطقة الذي تميز  واالنحطاط سهالالركود   كان جهادا لم يستكمل شروطه الحضارية ففشل فشال ذريعا.

"، النبعاثا»ب في الفصل األخير المعنون  عموم الشعب. وانفصامها عن وبضعف السلطةباستغالل بشع للمجتمعات المغربية 

ن استيعاب ما وقع م وفكرية وثقافية تمكنبصياغة تعليالت اجتماعية  والتأويلي لألحداثيقوم العروي، مستندا إلى نقده التحليلي 

 خالل فترة االستعمار. 

ية التي ماتزال موضع خالف شديد بين يختم عبد هللا العروي مشروعه الضخم بمحاولة لتقييم الفترة االستعمار

فكرة أن انفصال السلطة الحاكمة عن المجتمعات كان وراء معظم ما حل بالمنطقة من نكبات،  باألساس علىالمؤرخين مركزا 

ولم تكن تخاطب الجماهير العريضة من  فحسب،زيادة على أن اإلصالحات التي تم استهدافها كانت تمس الجانب التقني المادي 

 سكان، أو الرأسمال البشري لهذه الدول، فكان مصيرها الفشل. ال
 

 خاتمة 

عرضنا في هذا المقال قراءة لكتاب يعد فريدا من نوعه في تاريخ الكتابة التاريخية حول منطقة شمال إفريقيا. فرادته 

ا عن يا من كافة جوانبه، عوضكونه يقدم تاريخا شموليا للمنطقة يستهدف اإلحاطة بالدرس التاريخي لشمال إفريق تتجلى في

. هي قراءة من بين عدة قراءات أخرى ممكنة إذا وبعدهالمقاربات القطرية الضيقة األفق التي سادت حتى زمن صدور الكتاب 

أمام تزال تشكل عائقا ال أن نسلط فيها الضوء على الجوانب التي قراءة حاولنانحن بقينا أوفياء لتاريخانية عبد هللا العروي، وهي 

 ما يستتبعهوحديث العروي عن غياب الوعي التاريخي  بلورة الوعي التاريخي الذي ال ينفك العروي ينادي به عبر ثنايا الكتاب.

يزال مشكال قائما في هذه البلدان الثالثة، وهو مشكل لم تستطع الدول حله على الرغم  واالجتماعي المن غياب للوعي السياسي 

لم تجد بعد ما  وللسلطات الحاكمةللمؤرخين المغاربة  واتهامات العروين سنة على صدور الكتاب، من أربعي رمرور أكثمن 

 يبرر سقوطها.

يرى الفيلسوف المغربي ببعد نظره ووعيه التاريخي الحي أنه ال يزال أمام العرب زمن طويل حتى ينخرطوا بكثافة 

جعة باألساس إلى الهوة المعرفية الهائلة التي تفصل العرب عن الغرب إعادة قراءة التاريخ. هذه الفجوة الزمنية را وفعالية في

لة الدرس التاريخي، لخلخ والمنهجية لمقاربةاإلجرائية  وامتالكهم لألدوات والعلوم الدقيقةفي مجاالت اإلنسانيات  وتقدم هؤالء

 . وتفكيكه وإعادة تركيبهالتاريخ 
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نظر ب وأقام الدليلأنه قدم تشخيصا دقيقا لمشاكل هذه المنطقة  الفقهاء، هيتعبير ب وصدقته الجارية،حسنة العروي،  

لفكري ا مصالحه، وعلى الكسلالمؤرخ الثاقب على فساد مقوالت المؤرخ االستعماري الذي كتب من وجهة نظر إيديولوجية تخدم 

انطباعيا ال يخلو من  وكتب تاريخاضها للمؤرخ الوطني الذي إما أنه تبنى هذه المقوالت بدون تبين وال تمحيص، أو أنه رف

نة ولبإذا صح لنا القول، خطوة أولى نحو بناء وعي تاريخي لشعوب المنطقة،  المؤرخين،هذا التشخيص ألمراض  المغالطات.

ذات حقق مصالحة مع المن لبنات إنجاز حداثي يحقق الطفرة أو القطيعة مع ماض مليء بالخطايا الستقبال غد أفضل ي أساسية

 .مع اآلخرو

 

 :نتائج البحث

 يمكن تلخيص نتائج البحث في اآلتي:

حول دول المغرب العربي على ضوء منهج تاريخاني ال  والحقائق التاريخيةضرورة مراجعة مجموعة من المفاهيم  .0

 تحده الوثيقة المكتوبة.

السلبي على المجال السياسي  والوطني واظهار تأثيرهاوربي أهمية تفكيك المقوالت التاريخية في التأليفين األ .0

 الدول واالقتصادي واالجتماعي لهده

 التي التفريقيةالتشديد على القواسم المشتركة لدول المغرب العربي بدال من االنسياق وراء الروايات االستعمارية  .3

 .ومعاناة شعوبهاتسببت في فشل األنظمة السياسية في هده البلدان 

 امتداد في الزمن. ونسق لهما ضرورة النظر الى التاريخ كبنية .4

ص واستخالك رأهمية انشاء وعي تاريخي لدى شعوب المنطقة يكون دعامة أساسا الستيعاب الماضي التاريخي المشت .6

 الح.أفسدتها إيديولوجيا المصالدول التي جنت عليها روايات تاريخية  وتقدما ورقيا لهدهتضمن اقالعا اقتصاديا  دروس

 

 :توصيات البحث

 وجريء ممانقدي صريح  وله بعدكتاب المجمل هو تاريخ للتاريخ الدي كتب حول منطقة المغرب العربي  .0

تاباته ك نيجعلني أفكر في أهمية اجراء دراسة مقارنة لمؤلفات هدا الكاتب الموسوعي الستجالء نقط االلتقاء ما بي

 لقراءة المجمل.ما قد يمد الباحث بعدة أكثر ثراء 

 الدي يقدمه الكاتب كبديل للقراءات التقليدية السائدة التاريخانلقراءة المجمل عبر المنهج  اعداد بحث جديد .0

  من بحوث هستوريوغرافية حول المنطقة. وما كتباعداد دراسة مقارنة بين المجمل  .3

 العروي عبد هللاغاربة من منظور الماجراء بحث لتقصي مفهوم الوعي التاريخي عند  .4
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