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 افتتاحية العدد

بسم هللا العلي الكريم االكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى 

 صحابته الكرام امليامين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين

 وبعد،،،،،،

، من املجلة الدولية للدراسات التربوية 2019الثالث من املجلد السادس.. من العام  –العدد  يسعدني أن أقدم لهذا

والنفسية، والذي يحوي سبعة أبحاث في مجاالت العلوم التربوية: اإلدارة التربوية، وعلم النفس التربوي، واملناهج وطرق 

 التدريس، والتربية الخاصة وأصول التربية.

 نحمد هللا الذي يسر 
 
، لنا  هذا الطريق لنمض ي فيه، طاعة هلل و خدمة للعلم وأهله، فمن سلك طريقا يلتمس به علما

سهل هللا به طريقا إلى الجنة، وهو الطريق الذي باركه هللا وباركه نبيه الكريم، طريق الرفعة والسمو والتقدم والنجاح 

ت، لورثة األنبياء، من العلماء األكاديميين والتربويين والفالح، فما أسعدني وأنا أعيد النداء وأكرر الدعوة مرات ومرا

والباحثين في العالم، في مجاالت التربية وعلم النفس، للسير معنا في هذا الطريق املبارك، وللمساهمة بنتاج فكرهم التربوي 

 
 
ودعما للعلم واملعرفة والخير والنور في أجره وثوابه،   وإبداعهم العلمي في األعداد القادمة لهذه املجلة ، حبا وقربة هلل، وطمعا

 ، مقدرين ومباركين الجهود الطيبة واملشاركات املثمرة.

وال يفوتني  هنا، أن أسجل شكري وعظيم تقديري، ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم في 

 صول ال ينقطع ملن نسق وأخرج وأبدع،إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر مو 

سائلين هللا عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة، من بحوث 

 ودراسات للباحثين واملسؤولين في مجاالت التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 

 رئيس هيئة التحرير

 حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                                   
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في العال  أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل لدى طالبات كلية املجتمع

 واتجاهاتهن نحوه

 األحمديطالل بن فرز 
 اململكة العربية السعودية -جامعة طيبة -مساعد ذأستا

talal_222@hotmail.com 

 18/8/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         11/7/2019تاريخ استالم البحث:  

 امللخص:
وه. هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال واتجاهاتهن نح

طالبة وزعت  210املقلوب في املتغير التابع: التحصيل. تكونت عينة الدراسة من استخدم املنهج شبه التجريبي للتعرف على أثر املتغير املستقل: التعلم 

طالبة، درسن مقرر "مالمح من السيرة النبوية" بطريقة التعلم املقلوب، وضابطة  110بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين: تجريبية وعددها 

ية. تم استخدام اختبار تحصيلي ومقياس لالتجاهات. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق طالبة ودرسن الوحدة نفسها بالطريقة العاد 100وعددها 

واملؤجل، دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات املجوعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل لصال  املجموعة التجريبية في االختبار اآلني 

 التعلم املقلوب كانت إيجابية.  نحو  طالبات املجموعة التجريبية كما أن اتجاهات

  التعلم املقلوب؛ التحصيل اآلني؛ التحصيل املؤجل؛ كلية املجتمع.الكلمات املفتاحية: 

 قدمة:   امل
تتجه املؤسسات التعليمية نحو تطوير وتحسين التعليم من خالل االستثمار في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة إدارة التعلم، 

 الستخدام تطبيقات Web, 2السحابية، والفصول االفتراضية، وبرامج الوسائط املتعددة، وتطبيقات الجيل الثاني للويب ) والحوسبة
ً
(، وغيرها. ونظرا

( وخاصة تطبيقات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والواتس أب والسناب شات وغيرها لدى شريحة واسعة Web, 2الجيل الثاني للويب )

أنه يمكن  من املجتمع وخاصة فئة الشباب، فإنه يمكن استثمار هذه التطبيقات في العملية التعليمية ملا لها من إثارة وتشويق لدى مستخدميها، خاصة

نهايات طرفية كالهواتف الذكية التي يقتنيها معظم الطلبة اليوم. وال شك أن تبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو واألصوات  الولوج إليها بواسطة

ات. ولهذا من خالل أدوات التواصل االجتماعي يسهم في تشكيل الثقافة املجتمعية، وتكوين الرأي العام واملواقف والتصورات واالتجاهات لدى املجتمع

 أن تعزز الوسائط املتعددة وخاصة مقاطع الفيديو التعلم من خالل نقل محتوى الدروس إلى الطلبة مسبقا قبل البدء بالتدريس الفعلي، بحيثيمكن 

 يطلع الطلبة على املحتوى التعليمي بطريقة مشوقة قبل البدء بالحصة الدراسية بما يسمى التعلم املقلوب. 

 التعلم املقلوب:
لوب أحد بيئات التعلم اإللكتروني التي توظف فيه تطبيقات الويب ومقاطع الفيديو أو الصوت والكتب اإللكترونية، في التعلم عد التعلم املقيُ 

لظروفهم الفردي لينفذ املتعلمون أنشطة تعليمية قبل البدء بالفصل الدراس ي العادي. وتسمح بيئة التعلم اإللكتروني للمتعلمين أن يتعلموا وفقا 

 Albert, 2016يث توفر تعلما مرنا يختار املتعلم فيه زمان ومكان التعلم، وطريقة التعلم هل هي فردية مستقلة، أم جماعية تعاونية )الخاصة، ح

Beatty & .) تشرح وفي هذه االستراتيجية يقوم املعلم بنشر مقاطع الفيديو لطالبه التي ينتجها، أو يختار مقاطع معدة مسبقا من اليوتيوب مثال، والتي

. وعلى الرغم من أن أفالم الفيديو هي الشائعة في استخدام التعلم املقلوب إال إن Prudhommm(2016) موضوعات الدرس الذي سيقوم بتدريسه

ديات تذلك ال يمنع من استخدام العروض اإللكترونية، والكتاب اإللكتروني التفاعلي، أو املقاطع الصوتية، أو التفاعل مع الطلبة من خالل املن

 (.Johnson, 2014)اإللكترونية 

http://www.refaad.com/
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ى جعل الصف الدراس ي عبارة عن ورشة عمل تتسم بالنقاش والحوار، وتنفيذ األنشطة وتبادل اآلراء، مما يسهم لوتعمل هذه االستراتيجية ع

 Brusell & Hrejsi (2013وهورجس ي ) في زيادة التفاعل واملشاركة اإليجابية بين الطلبة، وذلك الطالعهم املسبق على محتوى الدرس. ويشير بروسيل

أن استراتيجية التعلم املقلوب تسهم في خفض معدالت الرسوب، وخفض مشكالت االنضباط، وتحسين مشاركة الطالب. كما يناسب هذا التعليم 

يو حسب سرعته الذاتية، وتكرار الطلبة املتفوقين ومنخفض ي املستوى الدراس ي وحتى من لديهم صعوبات في التعلم، فبإمكان كل طالب مشاهدة الفيد

 )أبو الروس وعمارة، 
ً
 (. 2016املشاهدة أيضا

 مفهوم التعليم املقلوب:

عد التعليم املقلوب شكال من أشكال التعلم املدمج التي توظف فيه التقنية الحديثة مع التعليم العادي، حيث يشاهد الطلبة في منازلهم يُ 

املدرس قبل الحضور للصف الدراس ي، ليطلع الطلبة على املحتوى التعليمي، كما يمكنهم التواصل مع بعضهم بعض مقاطع الفيديو التي يرسلها لهم 

(. ويعرف التعلم املقلوب بأنه استخدام التكنولوجيا في تحويل الحصة الدراسية أو 2015 ) البعض والتحاور حول موضوعات الدرس الخليفة ومطاوع

 بنشاطات أخرى داخل غرفة الصفخارج الصف إلفساح املجال للقيام  نترنت بحيث يستطيع الطالب الوصول إليهااملحاضرة إلى دروس مسجلة على اإل 

(Johnson (2014 . كما أنه استراتيجية تعليمية تعتمد على استخدام الوسائط التعليمية وشبكة االنترنت في إعداد الدروس التعليمية من قبل

غيرها من الوسائط ليطلع عليها الطلبة في البيت مثال قبل حضور املحاضرة من خالل  املقاطع الصوتية أواملدرس بواسطة مقاطع الفيديو أو 

، الحواسيب أو الهواتف الذكية، بحيث يخصص وقت املحاضرة للمناقشات حول مفاهيم وموضوعات الدرس وتقديم التعزيز والتغية الراجعة )أبانمي

 بأنه نوع من 2016
ً
التعلم املتمركز حول املتعلم الذي يتم فيه مشاهدة مقاطع فيديو مسجلة للمحاضرات، وعلى الطالب مشاهدتها (. كما يعرف أيضا

أن  Bishop & Verleger (2013. ويرى بيشوب وفيرليقر )Berrett (2012في البيت قبل حضور الدرس من أجل املشاركة في الصف بفاعلية )

تزامن من خالل مشاهدة الطلبة ملقاطع الفيديو املسجلة للمحاضرات والدروس كواجبات منزلية قبل الحضور التعلم املقلوب هو توظيف للتعلم غير امل

 للصف. 

من خالل التعريفات السابقة للتعلم املقلوب يالحظ أن هذه االستراتيجية تتضمن نوعين من األنشطة؛ أنشطة التعلم الفردي خارج الصف، 

اخل الصف. كما أن هذا التعلم يهتم بالتعلم غير املتزامن خارج غرفة الصف والتعلم املتزامن داخل غرفة الصف. وأنشطة التعلم التعاوني الجماعي د

وفي هذا  كما يعتمد على التقنية الحديثة سواء أكان في تسجيل مقاطع الفيديو، أو إرسالها من خالل تحميلها على مواقع أو برامج وتطبيقات معينة.

الواجبات املنزلية من خالل غنية باملناقشات والتفاعالت بين الطلبة واملدرس، بينما يخصص وقت إلى ورشة عمل تكون لدراسية الحصة اتتحول التعلم 

أن دور الطالب يتحول إلى مشارك نشط  Fulton (2012)  وفي هذا السياق يرى فولتن. مشاهدة فيديوهات أو برامج تعليمية تعرض املحتوى التعليمي

ومة ويشارك زمالءه في أنشطة التعلم، بينما يتحول دور املعلم إلى ميسر وموجه يقدم التعزيز والتغذية الراجعة حيث يتم قلب الوقت يستقص ي املعل

روعات املخصص في املنزل من الواجبات املنزلية ليكون مخصصا لتعلم املحتوى والكتساب املعلومات، وتنفيذ األنشطة مثل حل املشكالت، أو عمل مش

 نية، أو املناقشات. تعاو 

إلى خصائص التعلم املقلوب التي تتفق مع مبادئ املدرسة السلوكية في تقسيم الدروس إلى أجزاء وإمكانية  Strayer (2012ويشير ستراير )

ة. كما يتم استخدام تسجيلها على شكل لقطات فيديو والوصول إليها عبر الشبكة في أي مكان. وتكون األنشطة داخل الفصل عبارة عن مشاريع تعاوني

يهتم بتلبية  أساليب تقييم متنوعة ملا تعلمه الطالب. وتنمية املستويات العليا من التعلم مثل التحليل والتقويم واالبتكار.  وهكذا فإن هذا التعلم

 للمسؤولية، وانخراطا في املناقشات الصفية، وأكثر تنظ
ً
يما لطريقة تعلمهم، وتقييم نقاط القوة الحاجات التعليمية للمتعلمين، ويجعلهم أكثر تحمال

 (.(Critz, & Knight, 2013والضعف لديهم، ويعزز مهارات التفكير الناقد لديهم، ويساعد في الوقت نفسه على النمو املنهي للمعلمين 

التفكير من خالل تحضير ويعمل التعلم املقلوب على تنمية تحصيل الطلبة وكذلك تنمية مهارات املتعلمين من خالل التفاعالت وتنمية 

ثقة املتعلمين  األسئلة ومناقشتها في اللقاءات الصفية،  إذ أن إحساس املتعلمين بامتالك املعلومة ولو بشكل غير كامل أثناء اللقاءات الصفية يزيد من

ويعد   Kostaris, Sergis, Sampson, Giannakos, & Pelliccione (2017بأنفسم، ويزيد من دافعيتم نحو التعلم، ويكون اتجاهات إيجابية )

ثر في إثارة الفيديو التعليمي أهم أدوات التعليم املقلوب التي تستخدم في تعليم الطلبة، حيث يشاهد كل طالب الفيديو حسب سرعته، كما أن للفيديو أ

أن إرسال الفيديو للطلبة سهل جدا سواء أكان عن  دافعية الطلبة، وبإمكان املدرس إضافة تعليقات وإرشادات للطلبة من خالل الفيديو، باإلضافة إلى

 (. 2018طريق أدوات التواصل االجتماعي أم عن طريق قنوات اليوتيوب )حرب، 

 ومشرفا على سير األنشطة والنقاشات والتفاعالت الصفية أما الطالب فقد أصبح 
ً
 ومحفزا

ً
 ومساعدا

ً
وبهذا فقد أصبح دور املعلم موجها

بتوجيه من املدرس، ولديه الخبرة ومهارات التعاون والتواصل بين أقرانه من الطلبة  ية؛ وباحثا عن املعلومة، ومستخدما للتقنيةمحور العملية التعليم

(Ogden, 2015.)  
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ولقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن التعلم املقلوب يساعد الطلبة على جدولة وقتهم التعليمي خارج وقت الصف بشكل فعال، ويعمل 

ي يجيتهم فعلى فهم املحتوى، وينمي قدرتهم على التفاعل مع أقرانهم واملعلمين والدخول في مناقشات معمقة أثناء الحصة الدراسية، كما ينمي استرات

 . (Sletten, 2017)التخطيط وإدارة الوقت 

 (:2015ويمكن تلخيص مراحل تنفيذ استراتيجية التعليم املقلوب بما يأتي )الكحيلي، 

 .تحديد الدرس املراد تدريسه بواسطة التعلم املقلوب 

 .تحليل محتوى الدرس إلى قيم ومعارف ومهارات ومفاهيم وحقائق 

  متضمنا الصورة والصوت والنص بمدة ال تتجاوز عشر دقائق.تحديد وصف للفيديو التعليمي 

 .إرسال الفيديو للطلبة وتوجيههم ملشاهدته 

 .تطبيق املفاهيم واملعلومات التي تعلمها الطلبة من خالل الفيديو داخل الفصل 

    .تقويم تعلم الطلبة داخل الصف 

 يمارسها الطالب في هذا النوع من التعلم، وهي:  ( إلى عدة أساليب وطرق تعلم يمكن أن2018 ،السعيدي) وتشير    

 .التعلم الذاتي: وتعتمد هذه االستراتيجية على رغبة املتعلم وقدرته ونشاطه وسعيه املستمر في البحث عن كل جديد 

 .التعلم النشط: ويعتمد على املشاركة اإليجابية والفاعلة التي يمارسها املتعلم في املوقف التعليمي 

  ستقصاء: تقوم هذه االستراتيجية على إعادة بناء املعرفة وتنظيمها وإنتاج وتوليد األفكار، وتطبيقا في مواقف حقيقية.التعلم باال 

 .التعليم املتمايز: وهي طريقة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطالب تهدف إلى تنمية قدرات وإمكانات الطالب 

 خطوات تنفيذ التعلم املقلوب:

 عددا من الخطوات لتنفيذ التعلم املقلوب باآلتي:   Brunsell, & Horejsi ( 2013وبرنسل وهورجس ي )يقترح كل من 

فيجب تحديد األهداف التعليمية مسبقا واختيار املحتوى التعليمي، واختيار النمط التكنولوجي الذي ستقدم به املادة، والذي يوفر  التخطيط: .1

 يد املهام التي سيكلف املتعلم بها واألنشطة التي سينفذونها داخل القاعة.للطالب فرص التعلم ذات املعنى، بعد تحد

 إعداد املحتوى التعليمي: البد من إعداد املحتوى التعليمي في قالب إلكتروني متاح للمتعلمين قبل الحصة الدراسية، بطريقة شيقة وجذابة .2

 والكتب اإللكترونية وغيرها.وواضحة وقد يأخذ أشكاال مختلفة مثل العروض التقديمية والفيديو 

تحديد أنشطة التعلم قبل الصف: في هذه املرحلة يتم  يتم تحديد املهام واألنشطة الفردية التي سيؤديها املتعلمين قبل حضورهم للصف  .3

 الدراس ي، مثل األنشطة البحثية على اإلنترنت، واألسئلة املفتوحة النهاية، وغيرها.

وتتنوع هذه األنشطة ما بين فردية وجماعية، وإن كان يغلب عليها الطابع الجماعي, وعلى املعلم تخصيص ما  :تحديد أنشطة التعلم أثناء الصف .4

 دقيقة في بداية الحصة لغرض مقدمة مختصرة عن موضوع الدرس, والتعرف على أهم األسئلة التي تشغل ذهن املتعلمين.  15-10بين 

 الواجبات والتعيينات واملشروعات البحثية التي يكلف بها املتعلمون.ممارسة ألنشطة ما بعد الصف: وتتمثل في  .5

 التقويم التكويني والنهائي: حيث يتم هنا الحكم على مدى تحقق األهداف. .6

ومن مزايا التعلم املقلوب تنمية مستوى تحصيل الطالب واستثمار الوقت بشكل أفضل، وتجاوز حدود الزمان واملكان في التعلم، وإمكانية 

. وعلى Cynthia, & Brame (2013طالع على املحتوى عدة مرات، إضافة إلى الحماس والتشويق في التعلم، واالستخدام الوظيفي للتقنية الحديثة )اال 

بشبكة  لالرغم من ميزات التعلم املقلوب إال أن هناك بعض املعيقات التي تحد من استخدامه في التدريس، كعدم توافر األجهزة والبرمجيات واالتصا

زمة لذلك، االنترنت بشكل دائم، وعدم امتالك املدرسين للمهارات التكنولوجية في استخدام هذا النوع من التعليم، عدم امتالك الطالب لألجهزة الال 

دى املدرسين الوقت وانشغال الطلبة وعدم مشاهدتهم للمحتوى التعليمي، كما أن هذا التعلم ال يناسب طلبة الصفوف االبتدائية،  وقد ال يتوافر ل

وألهمية التعلم املقلوب فقد أجرى الباحثون العديد من الدراسات،  .ergmann & Sams (2012) الكافي لذلك خاصة الذين يدرسون أكثر من مقرر

املسحي من خالل استبانة التي هدفت إلى تقص ى اتجاهات الطالب نحو التعلم بالصف املقلوب، استخدم املنهج الوصفي   Hao (2014منها دراسة هو )

( فقرة. أظهرت أبرز النتائج أن التدريس بالصف املقلوب يحفز الطلبة على التعلم، ويؤدى إلى إثارة الدافعية نحو التعلم. كما أجرى 18بلغ عدد فقراتها )

األسترالية. اعتمدت املنهج الوصفي دراسة هدفت إلى تقص ي وجهات نظر الطالب حول استخدام الفصول املقلوبة بالجامعات   Butt (2014بات )

ة خارج املسحي من خالل استبانة، كشفت النتائج مدى اهتمام الطالب بالفصول املقلوبة ودورها في التعلم النشط وحرية التعامل مع املادة العلمي

( إلى التعرف على أثر نمطي التعلم 2016) ليفةوهدفت دراسة خ القاعة الدراسية، وكذا أعربت الدراسة عن املتوسط املرتفع لصال  الفصول املقلوبة.

م العامة بكلية املقلوب )تدريس األقران / االستقصاء( في تنمية مهارات استخدام البرمجيات االجتماعية في التعليم والدافعية لإلنجاز لدى طالب الدبلو 
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 وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  70الدراسة من  التربية جامعة اإلسكندرية، استخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي. تكونت عينة
ً
طالبا

كاشين دراسة تجريبيتين، أظهرت النتائج تفوق التعلم املقلوب القائم في تنمية مهارات استخدام البرمجيات االجتماعية والدافعية لإلنجاز. كما هدفت 

(Cashin (2016 نمية مهارات القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، استخدم املنهج شبه إلى التعرف على أثر استخدام بيئة التعلم املقلوب في ت

 من تالميذ الصف السادس االبتدائي، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى تجريبية وعددها )163التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
َ
( 82( تلميذا

 استخدموا بيئة التعلم املقلوب، والثانية ضابطة وع
ً
 واستخدموا التعلم التقليدي، أشارت استجابات الطلبة على اختبار 81ددها )تلميذا

ً
( تلميذا

وهدفت دراسة ( بين متوسطات املجموعتين ولصال  املجموعة التجريبية. α≤  0.05مهارات القراءة بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

( طالبا من 66إلى الكشف عن أثر استراتيجية الصف املقلوب في التحصيل في مادة الكيمياء. تكونت عينة الدراسة من ) Olakanmi (2017أولكانمي )

قبل الحصة طلبة السنة األولى في الجامعة، قسموا إلى إلى مجموعتين: تجريبية قدم لها املحتوى من خالل فيديو ومواد مقروءة ملتابعتها في املنزل 

خرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية. واستخدم املنهج شبه التجريبي، أظهرت نتائج الدراسة تفوق املجموعة التي درست باستراتيجية الدراسية، واأل 

( بإجراء دراسة لقياس فاعلية تطبيق استراتيجية الصف املقلوب في تنمية التحصيل املعرفي في مقرر 2017  (وقام الدوسري وآل مسعد الصف املقلوب.

( 48التحليل، التركيب، التقويم( استخدم املنهج شبه التجريبي. وتكونت عينة الدراسة من ) اسب وتقنية املعلومات، عند مستويات بلوم العليا )الح

 دالة إحصائيا لصا
ً
ل  طالبا من الصف األول الثانوي في مدينة الرياض، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين )ضابطة، وتجريبية( أظهرت النتائج فروقا

( إلى قياس فاعلية الصف 2018) املجموعة التجريبية في تنمية التحصيل املعرفي عند مستوى التحليل والتركيب، واالختبار ككل. وسعت دراسة الروساء

يرة نورة بنت عبد املقلوب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العلوم وتقييمها على التحصيل األكاديمي، وتنمية عادات العقل لدى طالبات جامعة األم

( طالبة مثلت املجموعة الضابطة. كشفت نتائج استجابات 27( طالبة مثلت املجموعة التجريبية و)27الرحمن في الرياض. تكونت عينة الدراسة من )

( دراسة هدفت إلى 2018)وأجرى حرب الطالبات على اختبار التحصيل الدراس ي ومقياس عادات العقل إلى فاعلية الصف املقلوب في تعلم الطلبة.

اجه لدى الكشف عن فاعلية نوعين من التعلم املقلوب باستخدام الفيديو العادي والفيديو التفاعلي في تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنت

ملنهج شبه التجريبي، وتم ( طالبة، استخدم ا25طالبات جامعة األقص ى بغزة. تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبيتين كل مجموعة تكونت من )

وب جمع البيانات من خالل اختبار تحصيلي وبطاقة تقييم لقياس مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه. كشفت النتائج فاعلية التعلم املقل

( 2018 )أبو الدهب وهدفت دراسةهارات.  بالفيديو التفاعلي والعادي في تنمية املهارات. وكذلك تفوق الفيديو التفاعلي على الفيديو العادي في تنمية امل

م ذاتيا لدى طلبة إلى الوقوف على فاعلية نمطي الفصول املقلوبة )املقلوبة/االفتراضية( في تنمية مهارات بناء املستودعات الرقمية ومهارات التعلم املنظ

 32م الفصول املقلوبة، والثانية طالبا درست باستخدا 33(  طالبا  قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين: األولى 65جامعة االزهر. تكونت عينة الدراسة من )

 طالبا درست باستخدام الفصول االفتراضية. أشارت النتائج إلى تفوق املجموعة األولى التي درست باستخدام الفصول املقلوبة، ولم تظهر ال
ً
نتائج أثرا

 .
ً
 على مقياس التعلم املنظم ذاتيا

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 كاشين )التي تناولت التعلم املقلوب، فقد هدفت دراسة  تنوع هدف الدراسات السابقةCashin (2016  إلى معرفة أثر استخدام بيئة التعلم

أبو ) هدفت دراسة  ( إلى تنمية مهارات تصميم الفيديو التعليمي وإنتاجه. في حين2018 ،حرب) هدفت دراسة املقلوب في تنمية مهارات القراءة. 

( إلى التعرف على أثر نمطي 2016 ) وهدفت دراسة خليفة. مهارات بناء املستودعات الرقمية ومهارات التعلم املنظم ذاتياتنمية إلى  (2018 ،الدهب

وهدفت دراسة كل  التعلم املقلوب )تدريس األقران / االستقصاء( في تنمية مهارات استخدام البرمجيات االجتماعية في التعليم والدافعية لإلنجاز

إلى قياس فاعلية الصف املقلوب على تحصيل. أما دراسة كل من ( Olakanmi, 2017؛ 2017؛ الدوسري وآل مسعد، 2018من )الروساء، 

(Hao,; Butt, (2014   .فقد هدفت إلى تقص ى اتجاهات ووجهات نظر الطالب نحو التعلم بالصف املقلوب 

  الروساء، اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من(؛ 2017؛ الدوسري وآل مسعد، 2018Olakanmi, 2017 ) في أنها درست أثر التعلم املقلوب

حرب، ( في دراسة أثر التعلم املقلوب على االتجاهات. في حين تناولت دراسة كل من )Hao, 2014; Butt, 2014على التحصيل ودراسة كل من )

أما هذه الدراسة فقد هدفت إلى استقصاء أثر التعليم تنمية مهارات متنوعة. ( Cashin, 2016؛ 2016؛ خليفة، 2018؛ أبو الذهب، 2018

ن املقلوب باستخدام برنامج سناب شات ومقاطع من اليوتيوب في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال واتجاهاته

لت التعلم املقلوب باستخدام برنامج السناب شات والتحصيل املؤجل، مما يعطي . وحسب علم الباحث فإنها الدراسة الوحيدة التي تناو نحوه

 أصالة في هذا البعد.

  .أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى تفوق طريقة التعلم املقلوب 
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

املجتمع في منطقة العال تدني مستوى تحصيل الطالبات الحظ الباحث من خالل تدريسه ملقرر "مالمح من السيرة النبوية" لطالبات كلية 

 وعدم املواظبة في حضور بعضهن، وقلة مشاركتهن أثناء املحاضرة، وشرود ذهن بعضهن، وربما يعود ذلك العتياد تدريس مقررات مباحث التربية

قلوب يمكن أن يسهم  في تنمية التعلم، والتقليل من املشكالت االسالمية بطريقة تقليدية وغير جاذبة؛ لذا فقد رأى الباحث أن تطبيق نموذج التعلم امل

( في أن هناك العديد من الدراسات تشير إلى وجود عالقة موجبة بين استخدام 2017 )التي تعاني منها الطالبات. وهذا ما أكدت دراسة إسماعيل

املقلوب في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل لدى طالبات مقرر السيرة النبوية التكنولوجيا في التعليم وتعلم الطلبة، فقد ارتأى الباحث دراسة أثر التعلم 

 في كلية املجتمع بمنطقة العال وقياس اتجاهاتهن نحوه، وذك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية:

 ما أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني لدى طالبات كلية املجتمع في العال؟   .1

 ما أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل املؤجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال؟  .2

 ما اتجاهات طالبات كلية املجتمع في العال نحو التعلم املقلوب؟ .3

 ف الدراسة:اهدأ

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

 معرفة أثر التدريس باستخدام التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني لدى طالبات كلية املجتمع في العال؟  .1

 معرفة أثر التدريس باستخدام التعلم املقلوب في تنمية التحصيل املؤجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال؟  .2

 ملقلوب؟معرفة اتجاهات طالبات كلية املجتمع في العال نحو التعلم ا .3

 أهمية الدراسة:

 تتماش ى هذه الدراسة مع التوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، كما ترجع أهميتها إلى:

لفت انتباه الباحثين واملهتمين في مجال التعليم  بضرورة تصميم برامج تعليمية قائمة على التعلم املقلوب. وكذلك إجراء بعض البحوث   .1

 املستقبلية التي تتناول بيئة التعلم املقلوب وأثرها على تعلم الطلبة.

 في العملية التعليمية.قد يفيد أعضاء هيئة التدريس من استراتيجية التعلم املقلوب وتفعيلها  .2

اء وضع قد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار املسؤولين عن تطوير املناهج واملقررات الجامعية إلى أهمية أخذ هذا النوع من التعليم أثن .3

 الخطط الدراسية.

 يهم من خالل استراتيجية التعلم املقلوب. تفعيل دور الطلبة ليكونوا محور العملية التعليمية، من خالل تنمية مهارات التعلم الذاتي لد .4

مية تقديم نموذج للتعلم املقلوب باستخدام أحد تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتي يمكن أن يفيد منها أعضاء هيئة التدريس في مقررات تعلي .5

 أخرى.

 حدود الدراسة:
م 2018/2019النبوية" في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  اقتصرت هذه الدراسة على الطالبات اللواتي يدرسن مقرر "مالمح من السيرة

 في كلية املجتمع في العال.

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية: 
نوع من التعلم املتمركز حول املتعلم يتم فيه مشاهدة مقاطع فيديو مسجلة للمحاضرات، وعلى الطالب مشاهدتها في البيت قبل  التعلم املقلوب:

  .Berrett (2012حضور الدرس من أجل املشاركة في الصف بفاعلية )
ً
بأنه نوع من التعلم يتم فيه تسجيل مقاطع فيديو بواسطة  ويعرف إجرائيا

اهدتها برنامج )سناب شات( أو تحديد روابط ملقاطع فيديو من اليوتيوب وإرسالها للطالبات املسجالت مقرر "مالمح من السيرة النبوية" من أجل مش

 والتعرف على املحتوى التعليمي في املنزل قبل حضور املحاضرة.

 : مجموعة املعارف واملفاهيم والحقائق واملبادئ التي تكتسبها الطالبات املسجالت في مقرر "مالمح من السيرة النبوية" في كلية املجتمعالتحصيل اآلني

 بالعال. ويقاس من خالل أدائهن على االختبار املعد لهذا الغرض بعد تعلم املقرر التعليمي مباشرة.

يم والحقائق واملبادئ التي تكتسبها الطالبات املسجالت في مقرر "مالمح من السيرة النبوية" في كلية املجتمع : مجموعة املعارف واملفاهالتحصيل املؤجل

 بالعال. ويقاس من خالل أدائهن على االختبار املعد لهذا الغرض بعد أسبوعين من االختبار اآلني.
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  منهج الدراسة:
باستخدام التعليم املقلوب في تنمية التحصيل لدى طالبات كلية املجتمع في العال.  استخدم املنهج شبه التجريبي للتعرف على أثر التدريس

 وكذلك استخدم املنهج الوصفي التحليلي لقياس اتجاهاتهن نحو التعلم املقلوب.

 عينة الدراسة:
طالبة من الطالبات املسجالت مقرر "مالمح من السيرة النبوية" من الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  210تكونت عينة الدراسة من 

طالبة، تعلمن مقرر "مالمح من السيرة النبوية" بالتعلم  110م. وزعت بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين: تجريبية وعددها 2018/2019

 طالبة وتعلمن الوحدة نفسها بالطريقة العادية.  100وب، وضابطة وعددها املقل

 متغيرات الدراسة: 
 طريقة التدريس ولها مستويان:، طريقة التدريس باستخدام التعلم املقلوب، وطريقة التدريس العادية. املتغير املستقل:

 استجابة الطلبة على االختبار التحصيلي. املتغير التابع:

 دراسة:أدوات ال
 لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أدوات الدراسة: االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاهات كما يأتي:

 االختبار التحصيلي: .1

( هدفا موزعة على مستويات 50تم إعداد االختبار التحصيلي من خالل تحليل محتوى املادة التعليمي، واستخراج األهداف السلوكية، حيث بلغت )

 (.1املعرفية حسب جدول املواصفات كما هو مبين في الجدول )األهداف 

 جدول املواصفات: (1جدول )

 التذكر الوحدة التعليمية

34% 

 الفهم

25% 

التطبيق 

18% 

التحليل   

14% 

 التركيب

7% 

 التقويم

8% 

املجموع 

100% 

 12 1 1 1 2 3 4 % 30 املوضوع األول 

 16 1 1 2 3 4 5 %40املوضوع الثاني

 12 1 1 1 2 3 4 %30الثالث  املوضوع

 40 3 3 4 7 10 13 %100املجموع 

فقرة، من نوع االختيار من متعدد،  40وفي ضوء جدول املواصفات تم بناء االختبار التحصيلي، حيث تكون االختبار في صورته النهائية من 

 وأقل عالمة صفر. 100اإلجابة، وبهذا تكون أعلى عالمة لكل فقرة أربعة بدائل. علما بأنه تم حساب درجتين ونصف لكل فقرة عند تصحيح 

 صدق وثبات االختبار:   

فقرة على ثمانية أعضاء هيئة التدريس في تخصص أساليب التربية اإلسالمية،  44للتأكد من صدق االختبار عرض في صورته األولية والبالغة 

ومناسبتها لألهداف التعليمية. وتم تعديل  ، وسالمتها اللغوية،فقرات االختبار وضوح واملناهج والتدريس، والقياس والتقويم إلبداء آرائهم من حيث

فقرة. وللتأكد من ثبات االختبار تم تطبيقه على  40عدد من الفقرات بناء على مالحظات املحكمين وحذف بعضها ليصبح االختبار في صورته النهائية 

( وهي 0.81وحسب معامل االتساق الداخلي بمعادلة كرنباخ الفا وكانت قيمته ) .ومن مجتمعهاطالبة من خارج عينة الدراسة  25عينة استطالعية 

 مناسبة إحصائيا ألغراض الدراسة.

 مقياس االتجاهات: .1

(. حيث تم إعداد 2016الدريبي،   ؛2017السبيعي،  تم االطالع على بعض الدراسات السابقة واألدب التربوي ذي العالقة مثل دراسة كل من )

فقرة، وتكون من جزأين: تضمن الجزء األول معلومات عامة عن موضوع الدراسة وأهدافها. وتضمن الجزء الثاني  25املقياس بصورته األولية من 

ت، فقرات االستبانة. واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي، وأعطيت األوزان التالية: موافق بشدة خمس درجات، موافق أربع درجات، محايد ثالث درجا

( أمام االستجابة التي تعبر عن رأيها في كل فقرة. كما تم عكس قيم √ير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة واحدة. وعلى كل طالبة أن تضع عالمة )غ

 الفقرات السلبية التي تضمنتها االستبانة. 

 صدق وثبات مقياس االتجاهات:

فقرة على سبعة من أعضاء هيئة التدريس في  25للتأكد من صدق مقياس االتجاهات نحو التعلم املقلوب فقد تم عرضه في صورته األولية  

 تخصص تكنولوجيا التعليم، واملناهج والتدريس، وطلب إبداء آرائهم حول املقياس من حيث وضوح الفقرات، والسالمة اللغوية، ومدى ارتباطها
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فقرة. وللتحقق من ثبات مقياس االتجاهات نحو التعلم املقلوب تم  22قياس. وبعد إجراء التعديالت أصبح املقياس في صورته النهائية بأهداف امل

طالبة من خارج عينة الدراسة ومن مجتمع الدراسة. وحسب معامل االتساق الداخلي بمعادلة كرنباخ الفا وكانت  20تطبيقه على عينة استطالعية 

 ( وهي مناسبة إحصائيا ألغراض الدراسة.0.83قيمته )

 األساليب اإلحصائية:

 ( الستجابات أفراد عينة الدراسة.T-testلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار"ت" )

 إجراءات الدراسة:
وتم حساب املتوسطات للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة،  الدراسة قبل إجراء الدراسةإجراءات التكافؤ: تم تطبيق االختبار القبلي على مجموعتي 

تكافؤ الحسابية واالنحرافات املعيارية، وقيمة "ت"، الستجابة أفراد عينة الدراسة. حيث أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيا؛ مما يعني 

 املجموعتين.

 التجريب وفق الخطوات اآلتية:إجراءات التجريب: تمت إجراءات 

  مقرر "مالمح من السيرة وزعت عينه الدراسة إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث درست املجموعة الضابطة

 بالطريقة العادية، ودرست املجموعة التجريبية املقرر نفسه بالتعلم املقلوب. النبوية"

 جموعة التجريبية على كيفية التعلم املقلوب، وقد تم تطبيق درس تجريبي في مختبر الحاسوب على كيفية استخدام تم تدريب الطالبات في امل

لى التعلم املقلوب من خالل برنامج سناب شات، ومقاطع من اليوتيوب، وكيفية استقبال مقاطع الفيديو والتعامل معها. كما تم إنشاء مجموعة ع

 لطالبات وتقديم التغذية الراجعة من خالل الهاتف النقال ألنه متوافر طوال الوقت لدى جميع الطالبات. الواتس أب لغرض التواصل مع ا

 ( تم تصميم املادة التعليمية التي ستدرس للمجموعة التجريبية من خالل نموذجADDIE لتصميم التعليم. حيث يعد هذا النموذج من نماذج )

 ر إجرائي لضمان الفاعلية والكفاءة في تحقيق األهداف. ويتكون هذا النموذج من املراحل اآلتية:التصميم النظامي الذي يزود املصمم بإطا

 .التحليل: في هذه املرحلة تم تحديد األهداف العامة للمادة التعليمية، وتحديد املحتوى التعليمي، كما تم تحديد خصائص الفئة املستهدفة - أ

مواصفات مقاطع الفيديو التي تعكس املادة التعليمية التي سيتم بثها للطالبات على الورق. كما  التصميم: في ضوء املرحلة السابقة تم تحديد - ب

 تم تصميم األنشطة والواجبات التي ستنفذ أثناء الحصة الدراسية.

ا بواسطة برنامج سناب التطوير: في هذه املرحلة تم تحويل مواصفات املادة التعليمية املفرغة على الورق إلى مقاطع فيديو، حيث تم تسجيله  - ت

 شات أو عمل روابط من خالل اليوتيوب وإرسالها للطالبات.

يديو التنفيذ )االستخدام(: في هذه املرحلة تم تدريس املادة التعليمية ملقرر "مالمح من السيرة النبوية" بعد أن شاهدت الطالبات مقاطع الف - ث

 يذ الواجبات وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة.  املتعلقة بهذه الوحدة من خالل النقاشات والحوارات وتنف

التقويم: قام الباحث بمتابعة وتقييم استراتيجية التعلم املقلوب بشكل مستمر واألخذ بآراء الطالبات للوقوف على الصعوبات واملشكالت  - ج

 رار في  االستراتيجية.أثناء تنفيذ هذه االستراتيجية من أجل التعديل والتطوير، أو اتخاذ قرار بالتوقف أو االستم

   م.2018/2019وقد استغرق تنفيذ الدراسة طيلة الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

 لى بعد أن أنهت الطالبات دراسة املادة التعليمية طبق االختبار التحصيلي اآلني على مجموعتي الدراسة مباشرة، كما طبق مقياس االتجاهات ع

 املجموعة التجريبية، وبعد 
ً
، وجمعت البيانات وحللت إحصائيا

ً
 .أسبوعين طبق اختبار التحصيل املؤجل على مجموعتي الدراسة أيضا

 نتائج الدراسة ومناقشتها:   

  
 
السؤال تم لإلجابة عن هذا التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني لدى طالبات كلية املجتمع في العال؟  أثرما األول: اإلجابة عن سؤال الدراسة  :أوال

 ( يبين النتائج.2حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الستجابات عينة الدراسة. والجدول )

 
 على االختبار التحصيل اآلني البعدي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الستجابات عينة الدراسة: (2جدول)

 

 االختبار اآلني

املتوسط  العدد جموعةامل

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجت 

 الحرية

مستوى الداللة عند  قيمة "ت"

(0.05) 

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة* 0.00 7.095 208 7.36 83.32 110 التجريبية

 8.35 75.63 100 الضابطة

 (α= 0.05*  دالة عند مستوى الداللة )         
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 بين متوسط استجابات عينة الدراسة. فقد بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )( أن 2يتض  من الجدول )
ً
( 83.32هناك فرقا

(. وللتأكد فيما إذا كان هذه الفروق داللة 8.35( بانحراف معياري )75.63(. وجاء املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )7.36بانحراف معياري )

(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.00( عند مستوى الداللة )7.095شارت النتائج أن قيمة "ت" بلغت )إحصائية استخدم اختبار "ت" حيث أ

(α = 0.05 ؛ مما يدل على أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل لدى طالبات مقرر)"وبهذا فقد تم اإلجابة عن سؤال الدراسة "مالمح من السيرة النبوية .

 األول. 

تعزى هذه النتيجة إلى ما وفره التعلم املقلوب من بيئة تعليمية غير تقليدية غنية باملؤثرات ومقاطع الفيديو، مما وفر أسلوبا  ويمكن أن

 ناءفقد تم تزويد الطالبات باملادة التعليمية بشكل مصور على شكل مقاطع فيديو مما عمل على تجسيد األفكار واملفاهيم، وزيادة االنتباه أث للنمذجة.

وكذلك زادت دافعيتهن  الحصة الدراسية سواء أكان من خالل التهيئة للتعلم الجديد أم من خالل النقاشات والنشاطات التي تتبع ذلك داخل الصف.

لتعلم، مما كون أثناء تنفيذ األنشطة والنقاشات والحوارات. كما أسهمت هذه الطريقة بتنمية مهارة التعلم الذاتي واعتماد الطالبات على أنفسهن أثناء ا

ل مباشر لديهم ثقة بالنفس، وهذا أدى إلى زيادة تحصيلهن مقارنة باملجموعة الضابطة. إن استخدام طريقة التعلم املقلوب جعلت الطالبات على اتصا

ن خالل املجموعة التي تم إنشاؤها ومتابعة التبليغات واإلشعارات م  مع املدرس لتلقي املادة التعليمية والتغذية الراجعة املستمرة خارج وقت املحاضرة

مما أدى إلى رفع  على الواتس أب لهذا الغرض، خاصة أن التواصل كان يتم من خالل الهاتف النقال وهو متوافر طوال الوقت لدى جميع الطالبات 

 مستوى التحصيل. 

. حيث تم تصميم مقا
ً
طع الفيديو واختيارها بصورة منظمة ومخطط لها لقد كان التعلم املقلوب مشوقا للطالبات إذ لم يتم تطبيقه سابقا

عصف حسب أهداف املقرر التعليمي، مما جعلها أكثر متعة وفاعلية، وتم توظيفها في الحصة الدراسية من خالل  أساليب الحوار، واملناقشة،  وال

علم املقلوب مقارنة باملجموعة التي درست بالطريقة الذهني. كل ذلك ساهم في زيادة مستوى تحصيل الطالبات في املجموعة التي درست باستخدام الت

 (.Olakanmi, 2017؛ 2017؛ الدوسري وآل مسعد، 2018العادية. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من )الروساء، 

 
 
املجتمع في العال؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل املؤجل لدى طالبات كلية  :ثانيا

 ( يبين النتائج.3حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الستجابات عينة الدراسة. والجدول )

 املؤجل البعدي على االختبار التحصيل املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" الستجابات عينة الدراسة :(3جدول)

 

 االختبار اآلني

املتوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجت 

 الحرية

مستوى الداللة عند  قيمة "ت"

(0.05) 

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة* 0.007 2.73 208 6.97 76.09 110 التجريبية

 6.78 73.49 100 الضابطة

 (α= 0.05دالة عند مستوى الداللة )

 بين متوسط استجابات عينة الدراسة. فقد بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )3يتض  من الجدول )
ً
( 76.09( أن هناك فرقا

(. وللتأكد فيما إذا كانت هذه الفروق داللة 6.78( بانحراف معياري )73.49(. وجاء املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )6.97بانحراف معياري )

(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.007( عند مستوى الداللة )2.73استخدام اختبار "ت" حيث أشارت النتائج أن قيمة "ت" بلغت )إحصائية 

(α= 0.05؛ مما يدل على أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل املؤجل لدى طالبات مقرر "مالمح من السيرة النبوية". وبهذا فقد تم اإلجابة عن)  سؤال

 الدراسة الثاني. 

 ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن ارسال مقاطع االفالم للطالبات ساهم في مشاهدة املحتوى التعليمي بالزمان واملكان املناسب، وعمل على ترسيخ

محسوسة يسهم في زيادة اإلدراك املعلومة وفهمها بشكل جيد، مما زاد باالحتفاظ بها لفترة أطول. كما أن تحويل املفاهيم واألفكار إلى مقاطع فيديو 

مما شاهده،  .%30% مما سمعه، 20مما قرأه،  %10 تذكر والفهم لها ويزيد من بقاء التعلم، وفي هذا السياق تشير الدراسات إلى أن الفرد يتمكن من

(. وال شك أن التعلم املقلوب 2008 )الحيلة ،% مما رآه في أثناء أدائه لعمل معين90% مما رآه وقاله، 70% مما شاهده وسمعه في الوقت نفسه، 50

ملادة يوفر هذه الخبرات من قراءة وسماع ومشاهدة ومخاطبة أثناء النقاشات، وعمل أثناء تنفيذ األنشطة، وربما هذا ما جعل الطالبات يحتفظن با

احث سواء بحرص الطالبات على مشاهدة مقاطع الفيديو أو التعليمية ويبقى أثر التعلم لديهن لفترة أطول. كما أن للمشاركة الفاعلة التي الحظها الب

ة باملشاركة والتفاعل داخل الحصة الدراسية، والذي اتسم بجو من الحماس والتحفيز واإلثارة والتشويق وجذب االنتباه جعلهن مشاركات مشارك

رة لفترة أطول دون فقدان. وجاءت هذه النتيجة منسجمة مع نتيجة إيجابية في عملية التعلم، وهذا أدى إلى التخزين الجيد للمعلومات وبقائها في الذاك

 (.Olakanmi, 2017؛ 2017؛ الدوسري وآل مسعد، 2018دراسة كل من )الروساء، 
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ب املتوسطات لإلجابة عن هذا السؤال تم حساما اتجاهات طالبات كلية املجتمع في العال نحو التعلم املقلوب؟ اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:  :ثالثا

  ( يبين النتائج.4الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس االتجاهات. والجدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس االتجاهات: (4جدول)
املتوسطات  الفقرات 

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية

 0.08325 4.0909 في تطوير مهارات التعلم الذاتي لدي.التعلم املقلوب يسهم  

 0.08677 4.0818 يساعد التعلم املقلوب تبادل املعلومات واألفكار بين الطالبات. 

 0.08482 4.0818 ساعدني التعلم املقلوب على تحسين مهارة التفكير. 

 0.06553 4.3091 يزيد التعلم املقلوب من فرص التعلم املتمركز على أنشطة املتعلم ويقلل من أنشطة املعلم.  

 0.06659 4.3545  يكسبني التعلم املقلوب خبرات جديدة. 

 0.06944 4.2727 تساعد طريقة التعلم املقلوب على بقاء أثر التعلم لفترة أطول. 

 0.04460 4.2364 التفكير الناقد تنمي طريقة التعلم املقلوب 

 0.04457 4.2727 أنوي استخدام التعلم املقلوب في تدريس طالباتي في املستقبل.  

 0.04492 4.7909 تساعد طريقة التعلم املقلوب في تحقيق أهدافي التعليمية بسهولة. 

 0.06392 3.9909 يزيد التعلم املقلوب من دافعيتي للتعلم. 

 0.05916 4.3818 استخدام التعلم املقلوب في مقررات أخرى.أرغب في  

 0.07254 4.3000 أفضل التعلم باستخدام التعلم املقلوب أكثر من التعلم بالطريقة العادية. 

 0.06448 4.2364 أعتقد أن التعلم املقلوب يعزز الثقة بالنفس 

 0.05059 4.7091 أرى أن التعلم املقلوب أكثر متعة من التعلم العادي. 

 0.06351 4.1818 التعلم املقلوب يحتاج إلى وقت أكثر. 

 0.06574 4.2727 أرى أن استراتيجية التعلم املقلوب غير مجدية. 

 0.04851 4.6727 أرى أن التعلم املقلوب يؤدي إلى امللل واإلرهاق. 

 0.04804 4.8545 على فهم محتويات املقرر بشكل أفضل.  ساعدني التعلم املقلوب 

 0.04788 4.6909 .للمشاركة اإليجابية التعلم املقلوب يدفعني 

 0.05880 4.3636 زمالئي في الدراسة.والحوار مع ل لتواصيعزز التعلم املقلوب ا 

 0.05957 4.3364 أشعر بالراحة عند التعلم بواسطة التعلم املقلوب.  

 0.06801 3.8818 يوفر التعلم املقلوب الجهد في التعلم.  

 0.05563 4.3347 املجموع  .7

( عند االنحراف املعياري 4.33( أن املتوسط الحسابي الكلي التجاهات أفراد املجموعة التجريبية نحو التعلم املقلوب بلغ )5يتبين من جدول )

( فقد اعتمدت هذه القيمة في هذه الدراسة معيارا، بحيث اعتبر كل من حصل على 3. ونظرا ألن االستجابة املحايدة في االستبانة تقابل القيمة )(0.05)

و التعلم أفراد املجموعة التجريبية نح( ذي اتجاه إيجابي. وبهذا تكون اتجاهات 3( ذي اتجاه سلبي، ومن حصل على عالمة أعلى من )3عالمة أقل من )

( ساعدني 18)(. وتراوحت بين أعلى استجابة للفقرة 3املقلوب إيجابية؛ حيث حصلت جميع فقرات االستبانة على متوسط حسابي أعلى من املعيار )

يوفر التعلم ( 22( وبين أقل فقرة )0.048( وبانحراف معيار )4.85، وكان متوسطها الحسابي )على فهم محتويات املقرر بشكل أفضل التعلم املقلوب

(. ويمكن أن يعزى ذلك ملا يوفره التعلم املقلوب من بيئة 0.05( بانحراف معياري )3.88املقلوب الجهد في التعلم. حيث بلغ املتوسط الحسابي لها )

 عن التعقيدات والرتابة، تعليمية آمنة وغير تقليدية وغنية باملثيرات
ً
مما أشعرت الطالبات باألمن واالستقرار  وفي جو من املرح واملتعة والسعادة بعيدا

ن على وبدا ذلك واضحا من خالل الحوارات والنقاشات أثناء الحصة الدراسية، وما ظهر من رضاهن واستمتاعهن أثناء التعلم، مما انعكس على أدائه

بة على أنفسهم في التعلم مما كون لديهم ثقة بالنفس أسهمت طريقة التعلم املقلوب بتنمية مهارة التعلم الذاتي واعتماد الطلكما مقياس االتجاهات. 

  .(,Hao, 2014; Butt, 2014؛2018الروساء، من )وبالتالي كون اتجاهات إيجابية وهذا ما أكدته دراسة كل 

 االستنتاجات والتوصيات: 

لدى طالبات مقرر "مالح من السيرة النبوية"، مما سبق يستنتج أن التدريس من خالل التعلم املقلوب أسهم في تنمية التحصيل اآلني واملؤجل 

 ونمى اتجاهاتهن نحو التعلم. وفي ضوء ذلك يوص ي الباحث بما يأتي:

 ي تنمية توجيه اهتمام أعضاء هيئة التدريس واملسئولين في كلية املجتمع بالعال بضرورة االهتمام باستراتيجية التعلم املقلوب ملا لها من أثر ف

 التحصيل.

  إرشادية لكيفية استخدام هذه االستراتيجية من خالل التكنولوجيا الحديثة في التدريس الجامعي وفق أطر منظمة ومخطط لها.إعداد أدلة 

 و في ضوء ما تم ذكره تقترح الدراسة ما يأتي:
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 .إجراء مزيد من الدراسات حول التعلم املقلوب في تعليم مقررات جامعية أخرى 

 لية التعلم في تنمية مهارات مثل التعلم الذاتي، والتفكير الناقد واإلبداعي، وحل املشكالت، والبحث العلمي. إجراء مزيد من الدراسات حول فاع 
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Abstract.   The aim of this study was to investigate the effect of inverted learning on the development of the 
immediate and deferred achievement of Al-Ola community college students and their attitudes towards it. The 
semi-experimental method was used to identify the effect of the independent variable (the inverted learning) on 
the dependent variable (the students’ achievement). The sample of the study consisted of 210 female students 
distributed randomly into two groups: the experimental group (110 students) who studied the course "Features 
of the Prophet’s Biography " using the inverted learning method, and the control group (100 female students) who 
studied the same course using the normal way. The study tool consisted of an achievement test and an attitudes 
measurement. The results of the study showed that there were statistically significant differences in the 
achievement test in favor of the experimental group on the immediate and deferred test. The students’ attitudes 
toward the inverted learning were also positive. 

Keywords: Inverted learning; immediate achievement; deferred achievement; community college 
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 امللخص:
)الداخلية والخارجية( في مدارس محافظة ينبع، وتحديد درجة هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توفر متطلبات الحوكمة الرشيدة 

( مديرة من 68أهميتها لتحسين أداء مدارس التعليم العام للبنات بمحافظة ينبع. وتم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

 تبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات .ه. واستخدمت االس1439/1440مديرات املدارس بمدينة ينبع للعام الدراس ي 

أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية واملتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها:

،  وأن درجة تطبيق 
ً
املتطلبات الخارجية واملتطلبات الداخلية الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية جدا

 من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة متوسطة.

 ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس. 

 من التوصيات أبرزها:
 
 وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت الدراسة عددا

لحوكمة الرشيدة، العمل على التنسيق بين إدارة التربية والتعليم واإلدارة املدرسية للبنات بمدينة ينبع فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة بتطبيق مدخل ا

 القرارات بناء على االختصاصات املمنوحة لكل منهما.وتحديد اختصاص كل منهما؛ ليتم اتخاذ 

القرارات  ضرورة العمل التكاملي لتطوير إدارة مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع في ضوء مدخل الحوكمة الرشيدة من خالل زيادة مجال اتخاذ

 ذ القرارات الفعالة.املتعلقة بمجاالت إدارة املدارس لتطوير األداء وتسهيل مهمة املدرسة في اتخا

 الحوكمة الرشيدة؛ متطلبات الحوكمة؛ مدارس التعليم العام للبنات؛ بينبع الكلمات املفتاحية:

 

  املقدمة:
يشهد العالم تغيرات وتطورات سريعة وإن التطور الحاصل على الصعيد العالمي وخاصة في مجال التعليم أفرز وجود تراكم معرفي كبير  

بأساليب وفلسفة اإلدارة, إذ أصبحت املنظمات كيانات اجتماعية معرفية إبداعية ال تقبل نماذج وفلسفات إدارية ال ترتقي إلى  ساهم في االرتقاء

الجديدة  التحديات التي تواجه هذه املنظمات في بيئة شديدة املنافسة سريعة التغييرات، وقد عززت املناهج واملداخل املعرفية العديد من النماذج

ة والرقابة وخاصة في مؤسسات التعليم, ويمكن أن تكون الحوكمة الشاملة صيغة عملية تصل  لتطبيقات مختلفة في بيئات متنوعة وعديدة لإلدار 

 (.2010)يوسف،

إن تطبيق متطلبات الحوكمة في املدارس يتطلب وجود تعددية وشمولية واضحة في أنماط الحوكمة، إضافة إلى املشاركة الواسعة ألصحاب 

فيذية صال  عند مستوى القرارات االستراتيجية، وتخصيص املوارد، ووجود آليات رقابية بين أصحاب املصال  تمكنهم من التعامل مع اإلدارة التنامل
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لة من مجلس الحوكمة وتقدم تقريرها عن مدى االلتزام باأل  ،وتوجيه سلوكهم
ّ
نظمة هذا من جانب، ومن جانب آخر ال بد من وجود رقابة داخلية مشك

 (.2012والتعليمات، ومدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي بالجامعة. )ناصر الدين، 

وتواجه عملية تطبيق الحوكمة الجيدة في التعليم عدد من املعوقات أشارت لها العديد من الدراسات في جوانب ومجاالت مختلفة، فقد حدد 

مة التعليم في النقاط التالي: وجود فجوة بين االلتزام والتنفيذ، وهناك توجه نحو ارساء الالمركزية ( أهم القضايا التي تواجه تطبيق حوك2009) بيومي، 

 في مجال تنفيذ األنشطة الخاصة بالتعليم املجتمعي، ودعم برامج التأهيل والتدريب لبناء القدرات الوطنية في مجال التعليم املجتمعي. 

 على نجاح املؤسسة، وعامل ضمان أو تحفيز لإلدارة الكفؤة في املؤسسات لذلك ظهرت الحاجة إلى الحوكمة على 
ً
اعتبار أن الحوكمة تمثل مؤشرا

 (.2010باستخدام العديد من الحوافز، وبالتالي نجاح اقتصادها ككل. )عمرو، 

للموارد، وكان ظهورها بسبب فشل الرقابة وظهر مفهوم الحوكمة ألول مرة في علم االقتصاد، وكان يعنى به أداء الشركات واالستثمار االمثل   

مكانيات املالية، وعدم اإلفصاح والشفافية وضعف أساليب العمل، ومن ثم بدأت الشركات في البحث عن الجوانب التي تتيح لها استثمار املوارد واإل 

 (. 2005وتوظيفها في الجوانب التنظيمية واإلدارية. )أبو بكر،

نها: " مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة املؤسسة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع ( الحوكمة بأ2007وعرف شحاتة)

 الحقوق والواجبات بين املشاركين في إدارة املؤسسة". 

 على نجاح عمل املؤسسة وعامل محفز لإلدارة الناححة في املؤسسات باستخدام2010بينما يرى  عمرو)
ً
العديد  ( أن الحوكمة تعُد مؤشرا

 من العمليات التي تعمل عل تقوية عمل املؤسسة على املدى البعيد وتحديد املسئول واملسؤولية. 

( أن للحوكمة أهمية كبيرة للمؤسسات فهي توفر الهيكلة التنظيمية التي يمكن من خاللها تحقيق االهداف ووسائل بلوغ 2007أورد يوسف) 

لى النحو التالي: الكشف عن أوجه القصور في األداء وضعف املخرجات، وإيجاد مؤسسة مستقلة لها تلك األهداف، ويمكن إجمال هذه األهمية ع

املمكنة  مجلس وهيئه حاكمة مسؤولة عن تحديد االتجاه االستراتيجي، والتأكد من فاعلية االدارة، ومساعدة املؤسسة في تحقيق أهدافها بأفضل السبل

 العناء اإلداري واملادي. ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية وتجنب

ومما سبق ترى الباحثتان أن الحوكمة إذا ما طبقت في املؤسسات التعليمة، فإنها يمكن أن تمكن من رفع كفاءة املدرسة، ووضع اإلطار 

ذة من قبل التنظيمي الذي يضمن حماية حقوق جميع العاملين، ويسهم اإلفصاح الكامل عن أداء املنظمة والوضع املالي لها، والقرارات الجوهرية املتخ

 اإلدارة؛ مما ينعكس على زيادة ثقة املجتمع في املدرسة. 

وتتعدد الجهات املستفيدة من تطبيق الحوكمة حيث ال تستفيد جهة واحدة منها، ويمكن تلخيص أهم فوائد الحوكمة في املدارس على النحو   

تولي أعمال إدارية بما يكفل الديمقراطية والعدالة لجميع األطراف التالي: وضع القوانين والقواعد التي تسترشد بها القيادات التربوية في املدرسة في 

فاءتها الداخلية املعنية، وتحقيق العدالة واملساواة بين العاملين في املدرسة للحصول على أداء مرتفع من الجميع وكذلك تعزيز فاعلية املدارس وزيادة ك

ساءلة لجميع األطراف املستفيدة من وجود الحوكمة في املدرسة، وتحقيق مشاركة جميع والخارجة من خالل تكوين بيئة صالحة للعمل، وتوفير حق امل

 (.2012األطراف من القيادات واإلداريين واملوظفين والطالب بعملية صنع القرار. )مرزوق، 

املدارس ومنها: تحقيق العدالة  ومما سبق ترى الباحثتان أن هناك مجموعة من األهداف يمكن أن تتحقق من خالل تطبيق الحوكمة الرشيدة في

وتعظيم واملساءلة والشفافية لجميع األطراف العاملين في املدرسة، وتعزيز مستوى املسئولية لدى املوظفين، وحماية مصال  املجتمع بصوره عامة، 

قة بسير العمل من خالل توزيع الحقوق واملسئوليات الدور التعليمي التي تقوم به املدرسة مما يؤدي إلى تحسين أدائها وتنظيم القواعد واإلجراءات املتعل

 بين اإلدارة والعاملين.

( أبرز خصائص الحوكمة وتتمثل باالتي: التأكيد التام على التفاعل بين االنظمة الداخلية والخارجية ألداء 2010ذكر نوري وسلمان)  

اء املؤسسات، وكذلك الوصول الى أفضل ممارسة للسلطة ألي مؤسسة،  املؤسسة، واملساءلة واملحاسبية في إدارات املؤسسة، وتعزيز وتفعيل أد

التدقيق  والتوازن في العالقات بين إدارات املؤسسة واألطراف األخرى، معرفة حقوق ومسؤوليات األطراف املختلفة بما في ذلك مجلس اإلدارة، ولجان

 واملراقبة، وأصحاب املصال  املختلفة.

املقومات واملعايير واملتطلبات لتطبيق الحوكمة وهي على النحو التالي: يتوفر القناعة الكاملة لدى االدارة  ( مجموعة من2008وحدد محمد)

 املدرسية بقبول مبادئ الحوكمة وقواعدها، ووضوح التشريعات والسياسات والقواعد الحاكمة التي تسهل عملية التطبيق، وكذلك وضوح إمكانية

لوصول الى الناتج بشكل دقيق وواض ، وجود اتصال فعال ومتطور يتم تزويده بتقنيات حديثة، ووجود قيادات تتمتع تطبيق مراحل الحوكمة من أجل ا

 بالكفاءة والخبرة واملؤهالت املناسبة.

 ( بأن أهم متطلبات تطبيق الحوكمة القضاء على الفساد الناتج عن ضعف املسألة واملحاسبة، ووجود مزيد من2013بينما أضاف الفرا)

 .الشفافية واملصداقية، وتفعيل نظام اداري ومالي متطور، وتفعيل الالمركزية في اإلدارة، وحرية تداول املعلومات، وإصالح شؤون املوظفين

 أما الدراسة الحالية فحددت متطلبات تطبيق الحوكمة الرشيدة في املدارس فيما يلي:
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  الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج، اعتماد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء  املتطلبات الخارجية: وتتمثل في قناعة املسؤولين بجدوى

كل املدرس ي، إشراك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري، اإلفصاح عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بش

لالزمة إلتمام وتنفيذ عملية تحسين األداء املدرس ي، مناقشة انتقادات املجتمع حول أداء متكامل وفي الوقت املالئم، توفير البيانات واملعلومات ا

تربوية عند املدرسة، انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم، متابعة الخطة العامة لوزارة التعليم، إشراك مراكز الخبرة ال

 وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة. 

 اخل املتطلبات الداخلية: وتتمثل في القدرة على تحليل املشكالت املدرسية، القدرة على اتخاذ القرار الرشيد، إلحاق اإلداريات واملعلمات د

سة، در املدرسة بدورات تدريبية، وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة، توزيع السلطة بين إدارة املدرسة والهيئة اإلدارية في امل

تشجيع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة، وجود أسس عادلة في نظام الحوافز للعاملين في املدرسة، االلتزام 

بالشفافية والنزاهة في إدارة للمدرسة، إعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس، ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل، 

تكنولوجيا والتقنيات والبرامج الحديثة للحصول على املعلومات بوضوح، اإلفصاح عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة، استخدام ال

 تحقيق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها.

 من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة باملوضوع مرتبة من 
ً
األحدث إلى األقدم ومنها دراسة الخطيب) وقد تناولت الباحثتان عددا

ت ( والتي هدفت الى تقدير درجة تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في الجامعات االردنية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون2018

داء الكليات ونوابهم ورؤساء االقسام ونوابهم ورؤساء عينة الدراسة من جميع افراد مجتمع الدراسة واملكون من رؤساء الجامعات االردنية ونوابهم وعم

حتل املرتبة االقسام العلمية وتم تطوير االستبانة ضمن خمسة مجاالت وكانت نتائج الدراسة: إن مجال التشريعات والقوانين واالنظمة والتعليمات قد ا

روق ذات داللة احصائية في تقديرات افراد العينة تعزى الختالف متغير االولى وبدرجة كبيرة وجاء مجال صناعة القرار في املرتبة االخيرة، وجود ف

 تعزى ملتغير املوقع االكاديمي وذلك لصال  متغيرات ذوي 
ً
املوقع  الجامعة وذلك لصال  الجامعات الحكومية كما تبين وجود فروق ذات دالة احصائيا

 االكاديمي االعلى .

مدى ممارسة الحوكمة في املدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ( الى الكشف عن  2016وهدفت دراسة قرواني)

دارس الثانوية فيها، وكانت االستبانة أداة الدراسة واستخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: وجود ممارسة للحوكمة  في امل

وبات التي تعوق ممارسة االدارة املدرسية للحوكمة في املدارس الثانوية في فلسطين من وجهة نظر املعلمين في فلسطين بدرجة مرتفعة على مجال الصع

 واملعلمات فيها على األبعاد كافة )الصعوبات التنظيمية، والبشرية، واملادية ( .

دية الحكومية واملعوقات التي تحول دون تطبيقها من وجهة ( فهدفت الى التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات السعو 1437أما دراسة املفيز ) 

 من 51نظر اعضاء مجالس الجامعات فيها، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة أداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( عضوا

، وجاء في املرتبة االولى مجال السلطة  أعضاء مجالس الجامعات السعودية وأظهرت نتائج الدراسة : ان واقع تطبيق مجاالت
ً
الحوكمة كان متوسطا

 واالدارة ومجال املشاركة في املرتبة االخيرة .

دراسة هدفت إلى التعرف على خصائص الحوكمة في مجالس املدارس بوالية ايوا بأمريكا، ولغايات إجراء  Bradley (2015وأجرى برادلي )

مجلس إدارة املدارس بالوالية لعرض خصائص الحكم الفعال واستخدمت الدراسة املنهج النوعي، وكانت اداة  الدراسة تم استطالع وجهات نظر أعضاء

 
ً
 عن الدراسة املقابالت مع أعضاء مجلس اإلدارة ,وتوصلت الدراسة إلى أن الحوكمة تمنح أعضاء مجلس إدارة املدرسة اتخاذ قرارات رشيدة بعيدا

ب على نظام الحوكمة يؤدي إلى ممارسة الحوكمة الفعالة، وأن خصائص الحكم الفعال تتم من خالل تعزيز التعاون التأثيرات الخارجية، وأن التدري

 مجلس اإلدارة واإلسراع في فهم مختلف األدوار واملسؤوليات ألمناء مجلس إدارة املدرسة.

في إصالح اإلدارة املدرسية في التعليم العام التي أنشئت في  إلى التعرف على أثر الحوكمة Jennifer & Diem (2015وهدفت دراسة جنيفر وديام )

 من األعضاء املشرفين على املدارس التي تطبق الحوكمة في التعليم. وأسفرت نتائج  21منطقة العاصمة أوماها في نبراسكا، وتم استطالع آراء 
ً
عضوا

وماها ساهم بدرجة كبيرة في تطور النظرة نحو مدارس التعليم من قبل الدراسة على أن إصالح املدارس وفق نظام الحوكمة في منطقة العاصمة أ

 للسابق.
ً
 املجتمع املحلي، كما أصبح للمجتمع املحلي دور في مجالس املدارس خالفا

إلى التعرف على النظام الجديد لحكم املدارس في ظل الحوكمة من خالل تحديد مسارات  Higham (2014في حين هدفت دراسة هيغام )

مدرسة تطبق الحوكمة، وتوصلت الدراسة إلى أن  58سياسة التعليمية الجديدة في املدارس، وتم االعتماد على عملية مس  ومقابالت مع عينة من ال

دارة إل  إدارة املدارس ومنظمات املجتمع املدني واملنظمات الراعية، لها دور كبير في الحوكمة في املدارس، كما يعطي نظام الحوكمة ضمانات أوسع

 املدارس، وهذا يساعد على تحسين عملية التعليم وتحسين مستوى األداء املدرس ي .

( إلى تسليط الضوء على الجانب املعرفي واملنهج االكاديمي في املجال اإلداري وهو الحوكمة وخصائصها، والذي يؤثر على 2013وهدفت دراسة الطائي)

ائم على مدى قدرة تلك الخصائص على تحسين فاعلية الخدمة التعليمية، معتمدة على األسلوب كل من الهياكل التنظيمية والبناء التنظيمي الق
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واختارت الباحثة عينة من العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت  ،التحليلي الوصفي

 لضبط وتوجيه األجهزة اإلدارية نتائج الدراسة أن عملية إدارة الحوكمة
ً
 مناسبا

ً
 إداريا

ً
عد منهجا

ُ
كما أن فهم وإدراك اإلدارة العليا لخصائص الحكمانية  ،ت

 يسهم في تعزيز وتحقيق مستويات أداء عالية الجودة.

ة نظر أعضاء الهيئتين ( التي هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في جامعة الشرق األوسط من وجه2012وفي دراسة ناصر الدين)

 من أعضاء هيئة التدريس 113التدريسية واإلدارية العاملين فيها. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من)
ً
( عضوا

ق الحوكمة في جامعة الشرق األوسط، واالداريين ولجمع البيانات استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة،  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع تطبي

 بشكل عام، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع تطبيق الحوكمة 
ً
في جامعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل كان مرتفعا

 الختالف املركز الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة.
ً
 الشرق األوسط تبعا

 ة :التعليق على الدراسات السابق

بالنظر الى الدراسات السابقة يتض  أن هناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر من خالل : تتفق 

الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث مجال موضوعها وهو الحوكمة حيث أكدت بعض  الدراسات السابقة  على أهمية الحوكمة ملختلف 

. Higham (2014معات واملؤسسات التعليمية ملا لها من دور في تحسين أداء االفراد واملؤسسات وتعزيز املشاركة املجتمعية كدراسة هيغام )الجا

(. واختلفت من حيث تناولها للموضوع فقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها 2012( ودراسة  ناصر)2018ودراسة الخطيب)

افظة بات الحوكمة الرشيدة )الداخلية والخارجية( في مدارس محافظة ينبع، وتحديد درجة أهميتها لتحسين أداء مدارس التعليم العام للبنات بمحمتطل

من حيث  ةينبع. حيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة ملتطلبات الحوكمة الرشيدة الداخلية والخارجية، وتتفق الدراسات السابقة والدراسة الحالي

  Higham(2014واختلفت مع دراسة هيغام ) (،2013(، الطائي)2012(، ناصر الدين) 2018استخدام االستبانة كأداة للدراسة مثل دراسة الخطيب) 

 حيث استخدمت الدراستان املنهج النوعي وأداه الدراسة املقابلة. Bradley(2015ودراسة برادلي )

 الحاليةأهمية الدراسات السابقة للدراسة 
ً
: أفادت نتائج هذه الدراسات البحث الحالي، حيث كانت نقطة انطالق ملوضوع هذا البحث، ومرشدا

قات للباحثتان في إعداد أدواته وإجراءات تطبيقها، ومناقشة نتائج تطبيقها وتفسيرها،  كما اعطت فكرة عن مفهوم وخصائص الحوكمة وواقع ومعي

 سسات .تطبيق الحوكمة  في الجامعات واملؤ 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 من قبل املهتمين في اململكة العرب

ً
 نسبيا

ً
 جادا

ً
ية على الرغم من حداثة مفهوم الحوكمة املؤسسية في البيئة السعودية نجد أن هناك تحركا

 يعني في أحد جوانبه إن السعودية في محاولة شرح هذا املفهوم، والتعرف على جوانبه، وكيفية تطبيقه في قطاع التعليم، وإن تجسيد 
ً
هذا األمر عمليا

ي. ومن خالل إدارة مدارس التعليم العام تستخدم منهج الحوكمة كصيغة للحكم واإلدارة بإطار نضج أخالقي معرفي لتعزيز النجاح املستمر واألداء العال

ا وفق نظام التعليم باململكة العربية السعودية، وهذه إطالع الباحثتان الحظتا أن اإلدارة املدرسية تحظى بالكثير من الصالحيات املمنوحة له

الصالحيات تتيح لإلدارة املدرسية ممارسة الحوكمة الرشيدة، ولكن هناك قصور في تطبيق أو معرفة متطلبات الحوكمة الرشيدة لدى مديرات 

 من دراسة ) جودة،  املدارس، خاصة وأن وزارة التعليم تسعى لتطوير عمل اإلدارة املدرسية واالرتقاء بها وج
ً
اءت الدراسة الحالية تلبية ملا أوصت به كال

 ( .2011(، و) الزهراني، 2008

 وتنبع أسئلة الدراسة الحالية من السؤال الرئيس ي اآلتي:

 ما متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس التعليم العام للبنات بمحافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟

 األسئلة التالية:وتتفرع منه 

 ما درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟  .1

 ما درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟  .2

 لبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟ ما درجة تطبيق املتط .3

 ما درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟  .4

 ات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس؟ هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلب .5
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 أهداف الدارسة:
 تهدف الدراسة الحالية إلى:

   ــة تحديــد درجــة أهميــة متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة )الداخليــة والخارجيــة( لتحســين أداء مــدارس التعلــيم العــام للبنــات بمحافظــة ينبــع  مــن وجهـ

ــر نظــر مــديرات املــدارس،  والتعــرف علــى درجــة تــوفر متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة )الداخليــة والخارجيــة( فــي مــدارس محافظــة ينبــع مــن وجهــة نظـ

 مديرات املدارس.

  .التعرف على العالقة االرتباطية بين واقع أهمية وتطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس 

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

   تقديم طرح فكري عن إمكانية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع في عصر املعرفة، ودرجة أهميتها

لتعليم معلومات عن مدى أهميه تطبيق ومتطلبات تحقيقها، وقد تسهم الدراسة في إعطاء القيادات التربوية في مواقع اتخاذ القرار في وزارة ا

طلبات متطلبات الحوكمة في تحقيق الشفافية واملساءلة، وتعريف املسؤولين في وزارة التعليم والقائمين على تحسين األداء بإدارات التعليم بمت

  الالزمة لتحسين أدائها بكفاءة عالية.تطبيق الحوكمة الرشيدة من وجهة نظر مديرات املدارس بمحافظة ينبع؛ مما يمكنهم من توفير العوامل 

 حدود الدراسة:
:
 
معرفة درجة أهمية ودرجة تطبيق مديرات املدارس في محافظة ينبع ملتطلبات الحوكمة الرشيدة املتمثلة في: )املتطلبات  الحدود املوضوعية: أوال

 الداخلية، املتطلبات الخارجية(.

: الحدود البشرية: 
 
 حافظة ينبع بجميع املراحل الدراسية، واملتواجدات على رأس العمل أثناء توزيع أداة الدراسة.مديرات املدارس بمثانيا

: الحدود املكانية: 
 
 اقتصرت الدراسة على مدارس تعليم البنات بمدينة ينبع.ثالثا

: الحدود الزمانية: 
 
 ه1440-ه1439تم تطبيق الدراسة رابعا

 مصطلحات الدراسة:

  :عرف الحوكمة الرشيدة
ُ
 بأنهاوت

 
: املمارسة الرشيدة لسلطات اإلدارة من خالل االرتكاز على القوانين واملعايير الحوكمة الرشيدة إجرائيا

ف والقواعد املنضبطة التي تحدد العالقة بين إدارة املدرسة من ناحية، وأصحاب املصال  أو األطراف املرتبطة باملدرسة من ناحية أخرى لهد

 س ي، والذي يقود املدرسة نحو الجودة في العمل والشفافية والعدالة.تحسين األداء املؤس

  :عرف متطلبات الحوكمة بأنها: " املقومات أو املعايير لدعم وتسنين قواعدها ومبادئها األساسية املحددة من إحكام اإلشراف متطلبات الحوكمة
ُ
ت

 (.2008القيادات" )محمد، والرقابة على السياسات واإلجراءات والقرارات التي تتخذ من قبل 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
: منهج الدراسة: 

 
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، الذي يحاول من خالله رصد واقع تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس أوال

 التعليم العام للبنات بمدينة ينبع، ودرجة أهميتها من وجهة نظر مديرات املدارس.

: مجتمع الدراسة وعينته
 
مديرة من مديرات املدارس بمدينة ينبع للعام ( 68تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد املجتمع االصلي والبالغ عددهن ): ثانيا

 1439الدراس ي 
ً
الرسمية إلدارة وفق اإلحصاءات  ه، وقد تم اختيارهن بطريقة املس  الشامل، حيث تم توزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة كامال

 التربية والتعليم بمحافظة ينبع، والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة.

 ملتغير املرحلة الدراسية1جدول )
 
 (: يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا

 النسبة العدد املرحلة الدراسية

 % 55.9 38 ابتدائي

 % 27.9 19 متوسط

 % 16.2 11 ثانوي 

 % 100 68 املجموع
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: أداة الدراسة: 
 
اعتمدت الباحثتان على االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات ولصياغة فقرات االستبانة تم مراجعة األدب لتحقيق هدف الدراسة ثالثا

مقاييس الدراسات السابقة التي  النظري املرتبط بواقع وأهمية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم من وجهة نظر القادة التربويين، ومراجعة

من أجل تحديد استخدمت للتعرف على واقع وأهمية تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم، واملصادر السابقة، واملوضوعات املشتملة عليها، 

ن، هما: )املتطلبات الخارجية، املتطلبات الداخلية(، وتكونت في عبارات كل محور من محاور أداة الدراسة، وصياغة فقراته. وتضمنت فقرات االستبانة محورين رئيسي

(.30صورتها النهائية من )
ً
 ( فقرة، ويستجاب عليها وفق التدرج الخماس ي )أوافق بشدة، أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق، ال أوافق إطالقا

 : تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق: صدق االستبانة

منها، : تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص في التربية ، لالسترشاد بآرائهم في مدى مناسبة فقرات االستبانة للهدف صدق املحكمين 0أ

 وكذلك للتاكد من صحة الصياغة اللغوية ووضوحها، وتم إضافة أو حذف أو تعديل بعض الفقرات بناء على اقتراحات املحكمين.

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل محور من محاور أداة الدراسة، من خالل إيجاد مدى ارتباط الداخلي لفقرات األداة:  ب. صدق االتساق

 ( يوض  ذلك.2كل بعد والدرجة الكلية، وتحققت الباحثان من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول )

 الداخلي ألداة الدراسة ومحاورها (: االتساق2جدول)

 معامل االرتباط محاور أداة الدراسة

 ** 0.743 املتطلبات الخارجية

 ** 0.789 املتطلبات الداخلية

 (.0.01** توجد داللة إحصائية عند مستوى )                

(، أما معامل ارتباط املتطلبات الداخلية من 0.743الرشيدة بلغ )يتض  من الجدول أن معامل ارتباط املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة 

( وهي معامالت ارتباط مرتفعة، ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل محور من محاور أداة 0.789متطلبات الحوكمة الرشيدة بلغ )

 الدراسة.

(، وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب 0.902تمَّ استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كرونباخ، وقد بلغ الثبات الكلي )ثبات أداة الدراسة: 

 (. 3ألغراض الدراسة، كما تم حساب معامالت الثبات لكل محور من محاور أداة الدراسة، ويوضحها الجدول رقم )

 اسة(: معامالت الثبات ملحاور أداة الدر 3جدول)

 الفا كرونباخ محاور أداة الدراسة

 0.884 املتطلبات الخارجية

 0.921 املتطلبات الداخلية

 0.902 الثبات الكلي

: األساليب واملعالجات اإلحصائية: وتمثلت فيما يلي:
 
 رابعا

  كرونباخ، وكذلك املتوسطات الحسابية معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي، ومعامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا

م واالنحرافات املعيارية للتعرف على درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة )الداخلية والخارجية( لتحسين أداء مدارس التعلي

 العام للبنات بمدينة ينبع  من وجهة نظر مديرات املدارس.

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
  :إجابة السؤال األول وتفسيره ومناقشته 

ينص السؤال األول على: ما درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات 

 املدارس؟ 

بارات التي تمثل درجة أهمية املتطلبات الخارجية من ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الع

 متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع.
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من وجهة (: املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة  في مدارس محافظة ينبع 4جدول)

 نظر مديرات املدارس

العبارة في  الترتيب

 املقياس

 حسب املتوسطات
ً
 املتوسط ترتيب العبارة تنازليا

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقدير

  0.722 4.53 يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية 8 1
ً
 درجة عالية جدا

  0.743 4.49 أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل إضافي 9 2
ً
 درجة عالية جدا

  0.742 4.46 اقنع املسؤولين بجدوى الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج   1 3
ً
 درجة عالية جدا

4 10  
ً
  0.903 4.43 احرص على تدريب وتأهيل العامالت خارجيا

ً
 درجة عالية جدا

  0.851 4.41 أشرك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري  3 5
ً
 درجة عالية جدا

  0.738 4.40 أفص  عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بشكل متكامل وفي الوقت املالئم 4 6
ً
 درجة عالية جدا

  0.829 4.37 اعتمد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء املدرس ي 2 7
ً
 درجة عالية جدا

  0.877 4.35 وتنفيذ عملية تحسين األداء املدرس يأوفر البيانات واملعلومات الالزمة إلتمام  5 8
ً
 درجة عالية جدا

  0.899 4.29 ارحب بمناقشة انتقادات املجتمع حول على أداء املدرسة 6 9
ً
 درجة عالية جدا

 درجة عالية 0.926 4.09 اتابع الخطة العامة لوزارة التعليم 11 10

 درجة عالية 0.944 4.07 االستراتيجية للمدرسةأشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة  12 11

 درجة عالية 0.993 4.00 اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم   7 12

  0.847 4.32 املتوسط الحسابي  
ً
 درجة عالية جدا

الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات يتبين من الجدول السابق أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات  

، حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
ً
( والتي 4.53(، بمتوسط بلغ )8(، واحتلت املرتبة األولى العبارة )4.32املدارس كانت بدرجة عالية جدا

عزى هذه النتيجة إلى أن جميع مديرات املدارس بمدينة ينبع يدركن أهمية  تنص على: "يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية".
ُ
وقد ت

باملجتمع تطبيق املتطلبات الخارجية للحوكمة الرشيدة، ألنه من خالل تحقيقها يكون هناك فهم لطبيعة العمليات التي تجري داخل املدرسة وعالقتها 

(، بمتوسط بلغ 7تكون قادرة على تنفيذ احتياجاتها، بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة ) املحيط، ومن خالل تزويد املدرسة باملخصصات الفعلية

إال أنها من وجهة  ( والتي تنص على: "اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم". ورغم أن هذه العبارة في املرتبة األخيرة4.00)

جة عالية، حيث إن توفر قنوات املعلومات يؤدي إلى كفاءة وفعالية الحوكمة الرشيدة من خالل مشاركة جميع األطراف في نظر الباحثتان مهمة بدر 

 .رسةصنع القرارات واتخاذها، ويكون هناك وضوح في الرؤية بطبيعة األدوار املوكلة إليهم ويكون هناك مشاركة تؤدي إلى االرتقاء بمستوى املد

  :إجابة السؤال الثاني وتفسيره ومناقشته 

ينص السؤال الثاني على: ما درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات 

 ؟ املدارس

لعبارات التي تمثل درجة أهمية املتطلبات الداخلية من ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع ا

 متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.

وجهة  ن(: املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع م5جدول)

 نظر مديرات املدارس

 حسب املتوسطات العبارة في املقياس الترتيب
ً
 املتوسط ترتيب العبارة تنازليا

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقدير

  0.536 4.66 أقوم بإعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس 21 1
ً
 درجة عالية جدا

  0.624 4.63 اإلدارية في املدرسةأوزع السلطة بين إدارة املدرسة والهيئة  17 2
ً
 درجة عالية جدا

  0.624 4.63 أوجد أسس عادلة في نظام الحوافز للعاملين في املدرسة 19 3
ً
 درجة عالية جدا

مات  23 4 لى املعلو صول ع ثة للح برامج الحدي يات وال يا والتقن ستخدم التكنولوج ا

 بوضوح 

4.54 0.742  
ً
 درجة عالية جدا

  0.702 4.51 بالشفافية والنزاهة في إدارتي للمدرسةالتزم  20 5
ً
 درجة عالية جدا

  0.723 4.50 استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم  27 6
ً
 درجة عالية جدا

  0.680 4.48 احقق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها 26 7
ً
 درجة عالية جدا

حاق  15 8 لى إل ية لرفع اعمل ع بدورات تدريب خل املدرسة  مات دا يات واملعل اإلدار

 كفاءتهن وفعالية أدائهن

4.44 0.799  
ً
 درجة عالية جدا

  0.834 4.42 أفص  عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة 25 9
ً
 درجة عالية جدا

أقوم بتوفير قنوات اتصال فعالة مع أفراد املدرسة للحصول على معلومات عن  29 10

 سير العمل  

4.39 0.753  
ً
 درجة عالية جدا
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  0.833 4.38 احرص على وضع بدائل في الخطة االستراتيجية 30 11
ً
 درجة عالية جدا

  0.840 4.34 لدي معرفة بمتطلبات الحوكمة وأهدافها في تحقيق جودة األداء املدرس ي 28 12
ً
 درجة عالية جدا

  0.778 4.31 اتمتع بالقدرة على تحليل املشكالت املدرسية 13 13
ً
 درجة عالية جدا

  0.861 4.28 اعمل على وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة 16 14
ً
 درجة عالية جدا

  0.944 4.27 احقق مستوى من الثقة بين إدارة املدرسة والعاملين فيها 24 15
ً
 درجة عالية جدا

  0.990 4.22 ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل 22 16
ً
 درجة عالية جدا

 درجة عالية 0.940 4.16 امتلك القدرة على اتخاذ القرار الرشيد 14 17

 درجة عالية 1.063 4.06 اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة 18 18

  0.793 4.40 املتوسط الحسابي  
ً
 درجة عالية جدا

يتبين من الجدول السابق أن درجة أهمية املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات  

، حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )
ً
( والتي 4.66(، بمتوسط بلغ )21املرتبة األولى العبارة )(، واحتلت 4.40املدارس جاءت بدرجة عالية جدا

 تنص على: "أقوم بإعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس".

عزى هذه النتيجة إلى إدراك مديرات املدارس بمدينة ينبع ألهمية املتطلبات الداخلية للحوكمة الرشيدة، حيث يدركن أهمية العدالة 
ُ
في  وقد ت

(، 18العامالت داخل املدرسة، وأهمية تحقيق اإلفصاح والشفافية واملعاملة العادلة, بينما احتلت املرتبة الثامنة عشر العبارة )التعامل مع جميع 

عزى هذه النتيجة إلى إدراك مديرات 4.06بمتوسط بلغ )
ُ
( والتي تنص على: "اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة"، وقد ت

لهم بكفاءة رس أهمية توفير قنوات اتصال فعالة داخل العمل؛ ألنه متى أدرك العاملين التزام اإلدارة بهذه املعايير فإن هذا يساعد على إنجاز أعمااملدا

 ودافعية أكبر.

  :إجابة السؤال الثالث وتفسيره ومناقشته 

الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات ينص السؤال الثالث على: ما درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات 

 ؟ املدارس

خارجية من ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة تطبيق املتطلبات ال

 نظر مديرات املدارس.متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة 

ن وجهة (: املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع م6جدول)

 نظر مديرات املدارس

العبارة في  الترتيب

 املقياس

 حسب املتوسطات
ً
 املتوسط ترتيب العبارة تنازليا

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقدير

 درجة عالية 0.815 4.15 أشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة 12 1

 درجة عالية 1.346 3.91 ارحب بمناقشة انتقادات املجتمع حول على أداء املدرسة 6 2

 درجة عالية 1.481 3.51 تحسين األداء املدرس يأوفر البيانات واملعلومات الالزمة إلتمام وتنفيذ عملية  5 3

 درجة عالية 1.541 3.50 اعمل على انسيابية قنوات املعلومات بين إدارة املدرسة وإدارة التعليم   7 4

 درجة متوسطة 1.428 3.07 اتابع الخطة العامة لوزارة التعليم 11 5

6 10  
ً
 درجة متوسطة 1.471 2.68 احرص على تدريب وتأهيل العامالت خارجيا

 درجة ضعيفة 1.419 2.54 أفص  عن مؤشر األداء لإلدارة التنفيذية بشكل متكامل وفي الوقت املالئم 4 7

 درجة ضعيفة 1.387 2.53 اقنع املسؤولين بجدوى الحوكمة كأداة لجودة اإلنتاج   1 8

 درجة ضعيفة 1.430 2.52 أشرك لجان تدقيق ومراجعة من خارج املدرسة ملراجعة أدائها املالي واإلداري  3 9

 درجة ضعيفة 1.377 2.50 اعتمد مبادئ الحوكمة كأحد عناصر تحسين األداء املدرس ي 2 10

 درجة ضعيفة 1.413 2.37 يتم دفع مخصصات املدرسة بناء على احتياجاتها الفعلية 8 11

 درجة ضعيفة 1.330 2.15 أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل إضافي 9 12

 درجة متوسطة 1.370 2.95 املتوسط الحسابي  

يتبين من الجدول السابق أن درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات  

( والتي 4.15(، بمتوسط بلغ )12(، واحتلت املرتبة األولى العبارة )2.95بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد )املدارس جاءت 

 تنص على: "أشرك مراكز الخبرة التربوية عند وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة "

عزى هذه النتيجة إلى أنه ال يسمح لجميع املدارس إشراك  
ُ
مراكز الخبرة في وضع خطة املدرسة، وأغلب الخطط املدرسية تكون مكررة من وقد ت

"أقوم باستثمار مرافق املدرسة للحصول على تمويل  :( والتي تنص على2.15(، بمتوسط بلغ )9األعوام السابقة, بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة )
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عزى هذه النتيجة إلى أن إدارة التعليم ب
ُ
مدينة ينبع ال تسمح للمدارس باستثمار مرافقها وهذا ينطبق على أغلب مدارس اململكة ألن الوزارة إضافي" وقد ت

 ال تسمح بذلك.  

  :إجابة السؤال الرابع وتفسيره ومناقشته 

ينص السؤال الرابع على: ما درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات 

 املدارس؟ 

الخارجية من ولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع العبارات التي تمثل درجة تطبيق املتطلبات 

 متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس.

ن وجهة (: املتوّسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع م7جدول)

 نظر مديرات املدارس

ة في العبار  الترتيب

 املقياس

 حسب املتوسطات
ً
 املتوسط ترتيب العبارة تنازليا

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التقدير

 درجة عالية 1.334 3.44 استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم  27 1

 درجة متوسطة 1.238 3.25 اتمتع بالقدرة على تحليل املشكالت املدرسية 13 2

 درجة متوسطة 1.653 3.21 استخدم التكنولوجيا والتقنيات والبرامج الحديثة للحصول على املعلومات بوضوح  23 3

 درجة متوسطة 1.479 3.08 اعمل على وضوح واستقرار نظم وإجراءات العمل داخل املدرسة 16 4

 متوسطةدرجة  1.624 3.07 احقق مستوى من الثقة بين إدارة املدرسة والعاملين فيها 24 5

سير  29 6 لة مع أفراد املدرسة للحصول على معلومات عن  أقوم بتوفير قنوات اتصال فعا

 العمل  

 درجة متوسطة 1.495 3.06

فاءتهن  15 7 بدورات تدريبية لرفع ك مات داخل املدرسة  اعمل على إلحاق اإلداريات واملعل

 وفعالية أدائهن

 درجة متوسطة 1.466 3.04

 درجة متوسطة 1.545 3.03 بين إدارة املدرسة والهيئة اإلدارية في املدرسةأوزع السلطة  17 8

 درجة متوسطة 1.165 3.01 امتلك القدرة على اتخاذ القرار الرشيد 14 9

 درجة متوسطة 1.439 2.75 اشجع املعلمات في تقديم مقترحات خاصة بأدائهن داخل املدرسة 18 10

 درجة متوسطة 1.599 2.74 الحوافز للعاملين في املدرسةأوجد أسس عادلة في نظام  19 11

 درجة متوسطة 1.591 2.72 التزم بالشفافية والنزاهة في إدارتي للمدرسة 20 12

 درجة متوسطة 1.556 2.71 أقوم بإعداد هيكل تنظيمي مالئم لحوكمة املدارس 21 13

 درجة متوسطة 1.350 2.70 أفص  عن معايير تعيين وترقية العاملين في املدرسة 25 14

 درجة ضعيفة 1.439 2.56 ربط التعليم داخل املدرسة بمتطلبات سوق العمل 22 15

 درجة ضعيفة 1.434 2.46 لدي معرفة بمتطلبات الحوكمة وأهدافها في تحقيق جودة األداء املدرس ي 28 16

 ضعيفة درجة 1.385 2.42 احقق استقاللية املدرسة في جميع مجاالت عملها 26 17

 درجة ضعيفة 1.307 2.41 احرص على وضع بدائل في الخطة االستراتيجية 30 18

 درجة متوسطة 1.445 2.78 املتوسط الحسابي  

يتبين من الجدول السابق أن درجة تطبيق املتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات  

( والتي 3.44(، بمتوسط بلغ )27احتلت املرتبة األولى العبارة )(. و 2.87بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البعد ) املدارس كانت

 تنص على: "استغل املوارد واإلمكانيات املتاحة في املدرسة بشكل مالئم".

عزى النتيجة  في ذلك إلى أن أغلب املدارس بمدينة ينبع تقوم  
ُ
 للموارد واإلمكانات املتوفرة لها، وهي في الغالب تكون وقد ت

ً
بتنفيذ أعمالها وفقا

( والتي تنص على: "احرص على وضع 2.41(، بمتوسط بلغ )30محدودة، ألن ميزانية املدرسة تحدد من إدارة التعليم,  بينما احتلت املرتبة األخيرة العبارة )

عزى ال
ُ
نتيجة في ذلك إلى وجود نقص في توافر املعلومات والبيانات الالزمة والتي يتم بناًء عليها اتخاذ القرارات، بدائل في الخطة االستراتيجية". وقد ت

 وليس هناك توقع من قبل مديرات املدارس لحدوث تعديل على الخطة، فال يتم وضع بدائل لحل املشكالت أو إدارة األزمات إن وجدت.

 شته: اإلجابة عن السؤال الخامس وتفسيره ومناق 

ينص السؤال الخامس على: هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من 

 وجهة نظر مديرات املدارس؟

في مدارس محافظة ينبع، تمَّ ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن العالقة االرتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة 

 ( يوض  هذه العالقة:9حساب معامالت االرتباط بيرسون  والجدول )
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 (: معامالت االرتباط بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة  في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس8جدول)

 درجة تطبيق متطلبات الجوكمة األبعاد املتغير

 االرتباط الكلي املتطلبات الداخلية املتطلبات الخارجية

درجة أهمية متطلبات 

 الحوكمة

 0.11 0.12 0.082 املتطلبات الخارجية

 0.10 0.056 0.084 املتطلبات الداخلية

 0.091 0.071 0.059 االرتباط الكلي

أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع، يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة 

، وهذا يدل على وجود قصور في درجة تطبيق الحوكمة في مدارس مدينة ينبع 0.091حيث بلغ معامل االرتباط )
ً
(، وهو معامل ارتباط غير دال إحصائيا

ما هناك بعض تطبيقات الحوكمة من خالل جزء من الصالحيات املمنوحة ملديرات ألنه لم تتخذ قرارات تدعم عمليات تطبيق الحوكمة بشكل كامل، وإن

 املدارس، ولكن تبقى معظم القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى اإلدارة العليا، وإدارة املدرسة مقيدة بتطبيقها.

واملتطلبات الداخلية ودرجة تطبيق املتطلبات الخارجية كما أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية املتطلبات الخارجية 

هي واملتطلبات الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع، وهذا يدل على وجود فجوة بين درجة األهمية ودرجة التطبيق، و 

 يداني ال يشير إلى وجود تطبيق ملتطلبات الحوكمة الرشيدة.فجوة كبيرة إذ ترى مديرات املدارس أهمية تحقيق متطلبات الحوكمة، بينما الواقع امل

 ملخص النتائج والتوصيات 
 ملخص النتائج:

  أن درجة أهمية املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية

.
ً
 جدا

  الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة عالية أن درجة أهمية املتطلبات

.
ً
 جدا

  أن درجة تطبيق املتطلبات الخارجية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة

 متوسطة.

 ت الداخلية من متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس كانت بدرجة أن درجة تطبيق املتطلبا

 متوسطة.

 أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية ودرجة تطبيق متطلبات الحوكمة الرشيدة في مدارس محافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس. 

 التوصيات:

ــيم فــي ضــوء الن     ــي تفعيــل متطلبــات الحوكمــة الرشــيدة فــي مــدارس التعلـ  مــن التوصــيات التــي يمكــن أن تســهم فـ
ً
ــورد عــددا ـا الدراســة تـ تــائج التــي أســفرت عنهـ

 العام للبنات بمحافظة ينبع من وجهة نظر مديرات املدارس، وهي كما يلي:

 بمدينة ينبع فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة بتطبيق مدخل الحوكمة  العمل على التنسيق بين إدارة التربية والتعليم واإلدارة املدرسية للبنات

 الرشيدة، وتحديد اختصاص كل منهما؛ ليتم اتخاذ القرارات بناء على االختصاصات املمنوحة لكل منهما.

 من خالل زيادة مجال اتخاذ  ضرورة العمل التكاملي لتطوير إدارة مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع في ضوء مدخل الحوكمة الرشيدة

العمل  القرارات املتعلقة بمجاالت إدارة املدارس لتطوير األداء وتسهيل مهمة املدرسة في اتخاذ القرارات الفعالة التي تؤدي إلى تحسين جوانب

 داخل املدرسة.

  ألن إدارة ضرورة ترك الحرية الكاملة إلدارة مدارس التعليم العام في تحديد مصادر تمويل املدرسة وصر 
ً
فها في الجوانب التي تقدرها املدرسة، نظرا

 .املدرسة هي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد متطلبات املدرسة وتوفيرها بالسرعة املمكنة دون تعقيد اإلجراءات املالية املتعلقة بذلك

 إلدارة والتخطيط التربوي للتوسع في الدورات التدريبية التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات السعودية، وخاصة في أقسام ا

بداعات املقدمة ملديرات مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ينبع  حول مدخل الحوكمة الرشيدة لتطوير األداء املدرس ي واالستفادة من خبرات وإ

بل املسئولين عن عمليات التدريب, لزيادة إدراك مديري املدارس املتميزين من خالل تبني إقامة الندوات واملحاضرات والحلقات وورش العمل من ق

 نحوها من حيث املعرفة واملمارسة.
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Abstract.     The study aimed to identify the degree of availability of good governance requirements (internal and 
external) in the schools of Yanbu, and determine the degree of importance to improve the performance of public 
education for girls schools stems province. Was used descriptive method Correlative, and the final study sample 
consisted of (68), director of school principals in Yanbu for the academic year 39/1440H . the questionnaire was 

used as a tool for collecting data and information 
 The study concluded that a set of results was the most important: The degree of importance of the 

requirements of internal and external requirements of good governance in the schools of the province stems from 

the standpoint of the requirements of school principals was very high degree. 

The degree of application of the requirements of internal and external requirements of good governance in the 

schools of the province stems from the standpoint of the requirements of school principals were moderately . 

That there is no correlation between the degree of importance and degree of implementation of good governance 

in the schools of the province stems from the standpoint of the requirements of school principals . 

In l ight of the findings of the study  made a number of recommendations including:         
Work on coordination between the Department of Education and school administration for girls in Yanbu in 
relation to decisions concerning the application of the entrance to good governance, and to determine the 
jurisdiction of each of them; to be making decisions based on the terms of reference given to each. 

the need for complementary work to develop public education for girls in schools management stems in light of 
the entrance to good governance by increasing the area of decision-making in the areas of school management for 

the development of performance and to facilitate the task of the school in effective decision making . 

Keywords: Good governance; Governance requirements; General Education Schools for Girls in Yanbu.  
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تحديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في 

 الرياضيات

 عبيد بن مزعل الحربي
  اململكة العربية السعودية -جامعة القصيم  -كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس  -املناهج وطرق تدريس الرياضياتأستاذ مشارك في 

 عماد صالح نجيب العرايضة
  اململكة العربية السعودية -جامعة القصيم  -كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس -أستاذ مشارك في التربية الخاصة

dr.araidah@gmail.com 

 23/6/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         22/4/2019تاريخ استالم البحث:  

 :لخصامل
تحديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات. تكون  هدفت هذه الدراسة الى

 
ً
امللتحقين باملدارس العادية في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية في محافظة الرس في مدارس  مجتمع الدراسة من جميع الطالب املعاقين فكريا

 44البنين والبنات، وبلغ عددهم )
ً
قام الباحثان ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن اختبار لتشخيص  استخدم الباحثان املنهج الوصفي. وطالبة. ( طالبا

 مهارات الرياضيات للطالب ا
ً
 . ملعاقين فكريا

في تشخيص مهارات  إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى كما أشارتأشارت النتائج الى أن مستوى الطالب في املهارات ككل كان متوسطا. 

والثانوية، ولصال   يةاالبتدائبين املرحلتين و  الرياضيات ولصال  اإلناث. ووجدت فروق بين املرحلتين االبتدائية واملتوسطة، لصال  املرحلة املتوسطة.

 املرحلة الثانوية، بينما ال توجد فروق بين املحلتين املتوسطة والثانوية.

 اإلعاقة الفكرية؛ الصف األول؛ الطالب املعاقين.الكلمات املفتاحية: 

 :مشكلة الدراسة
االحتياجات الخاصة، سواء من حيث املناهج شهد ميدان التربية الخاصة تطورات وإنجازات كبيرة، خاصة على صعيد تعليم األطفال ذوي   

ة ودمجهم وأساليب وطرق التدريس، أو آليات تقديم الخدمات لهم. وهذه اإلنجازات والتطورات الكبيرة قادت إلى تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاص

تقوم على الدمج التعليمي، حيث أكدت العديد من الدراسات في التعليم العام. ففي السنوات األخيرة تغيرت النظرة السلبية تجاههم إلى نظرة تفاؤلية 

 الحديثة أنهم يتمتعون بقدرات وإمكانيات تؤهلهم لالندماج في التعليم العام مع أقرانهم غير املعاقين.

الباحثين في التخصصات وتعد فئة اإلعاقة الفكرية إحدى فئات التربية الخاصة الرئيسية والتي حظيت أكثر من غيرها باهتمام العديد من 

 %( من أفراد املجتمع، وتعتبر من أكثر اإلعاقات النمائية انتشارا بين األطفال على مستوى العالم3 -2.5املختلفة. وتشكل هذه الفئة تقريبا ما نسبته )

Islam, Shanaz and Farjana (2013) كافئة للفرص التعليمية املقدمة (. لذلك كان من حق هذه الفئة الحصول على فرص تعليمية متساوية ومت

ملهارات االكاديمية لألفراد العاديين، بما يتالءم مع قدراتهم وامكاناتهم واستعدادهم وميولهم، مع األخذ في االعتبار الصعوبات التي تواجههم في اكتساب ا

 (.2005)املختلفة نتيجة القصور الذي يعانون منه في القدرات الفكرية الروسان

، وطرأت تغييرات على ميدان رعايتهم، وأجريت من قبل علماء النفس لذلك وجد ا
ً
 كبيرا

ً
ألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية في العقد الحالي اهتماما

إلى تحسن والتربية العديد من الدراسات والبحوث، للتعرف على طبيعة هذه الفئة، وأسباب اإلعاقة، وطرق الوقاية منها، وأهم سبل عالجها. مما أدى 

تأهيلية، دمات املقدمة لهم من قبل املؤسسات الحكومية واألهلية، من خالل الخدمات املتعددة واملختلفة، والتي تشمل برامج تعليمية، وترويحية، و الخ

 
ً
توفير فرص النمو لهم  (. كما زاد االهتمام في اآلونة األخيرة بتعليم هذه الفئة، وتم2007)للحياة خليفة وعيس ى وعالجية، تهدف إلى اعداد املعاقين فكريا

 2009)كغيرهم من األطفال في املجتمع، باعتبار أن حق التعليم من أهم حقوقهم الخطيب والحديدي
ً
  (. كما تزايدت االهتمامات التربوية محليا

ً
 وعامليا
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(. كما ازداد االهتمام 2018)ب هللا وزغاري برعاية الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية وذلك تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص بين جميع املواطنين شحاته؛ بحيري؛ جا

. وتحتل عمليات رصد واقعهم من حيث Shurr and Bouck) (2013)وازدادت البحوث في مجال املهارات املعرفية األكاديمية املقدمة لهذه الفئة 

 (.   2016،ابراهيم وحسن)ق التدريس التدريس واملناهج والوسائل والكتب عناية املهتمين من الخبراء واملتخصصين في مجال املناهج وطر 

م البرامج ومن القضايا التربوية املهمة التي تشغل بال التربويين العاملين مع املعاقين فكريا االهتمام بتنمية املهارات األكاديمية لهم، وتقدي  

 (.2007،عواد وشريت)لعاديين التربوية واألنشطة التي من شأنها العمل على تحسين التقبل االجتماعي لهم من قبل أقرانهم ا

 قدراتهم بتطوير تقوم أن يمكنها ورعايتهم ال تأهيلهم من أجل املعاقين فكريا لألطفال تقديمها يتم التي التدريبية البرامج من العديد فإن وعليه

 فروق بينهم توجد العاديين األطفال من غيرهم مثل فهم ذلك ومع واألساليب املستخدمة مع أقرانهم العاديين، بالطرق  األكاديمية املهارات تنمية على

 تقديمها يتم التي والسلوكية التربوية البرامج من ومتعددة مختلفة أنواع وهناك .األكاديمي األداء من مختلفة ومتباينة مستويات وجود إلى تؤدي فردية

 التفاعالت مستوى  تحسين إلى تؤدي بالتالي والتي املالئم، غير السلوك من الحد األكاديمية، كما تعمل على مهاراتهم تحسين على األطفال تعمل لهؤالء

 األطفال. لهؤالء االجتماعية

 كما خطت اململكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو االنتقال باألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية من بيئة العزل إلى بيئة املدرسة العادية 

 .األكبر من هؤالء األفراد)الدمج( التي أصبحت تستوعب العدد 

فهي الوسيلة التي تنمي استقاللية الفرد في التعامل مع  وتعد مفاهيم الرياضيات من املفاهيم األساسية في حياة ذوي اإلعاقة الفكرية، 

(. وقياس نقاط 2010)ديالغام مجتمعه واعتماده على ذاته في حل مشكالت الحياة اليومية، وتوظيف مفاهيم الرياضيات في مواجهة تلك املشكالت

أسس القوة والضعف وتحديد مستوى األداء الحالي واملهارات التي يمتلكها الطالب، يمكن املعلم من اعداد خطة تربوية فردية بكل موضوعية وفق 

 (.2016واملفرجي،ي ثابتة، وبالتالي تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب بشكل فردي )الشرقاوي، املحروقي، الخاطر 

وألن الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية يعانون من العديد من املشكالت التي تؤثر في نموهم السوي من ناحية، وتعوق عملية اندماجهم مع  

 لندرة
ً
لرياضيات مهارات ا التي تناولت الدراسات املحيطين بهم من جهة أخرى؛ نتيجة لتدني قدراتهم العقلية ومشكالت في السلوك التكيفي لديهم، ونظرا

دمجين باملدارس للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية، وبسبب أهمية تلك املهارات، ولوجود أعداد كبيرة من برامج التربية الفكرية والطالب املعاقين فكريا وامل

ة في التعرف على مستوى هؤالء واهتمام الباحثان بهذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة ورغبتهما في مساعدة القائمين على تدريس هذه الفئ، العامة

أفراد  الطالب في مهارات الرياضيات لعلهم يدركوا قدرات هؤالء الطالب ليعملوا على تدارك هذه املشكالت؛ ليسهل اندماج الطالب مع أقرانهم ومع

مستوى مهارات  عن الكشف ضرورة في تتمثل التيو  املشكلة، هذه تناول  إلى املجتمع، ويسهم في تغيير اتجاهات الناس نحو هذه الفئة؛ مما دفعهم

، مثل: الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية، والتي تشكل عائقا أمام تقدمهم التعليمي وتقدير الذات واندماجهم، وذلك في ضوء بعض املتغيرات

 ما حددتها القائمة املعدة لذلك. جنس الطالب، واملرحلة الدراسية؛ ملعرفة تأثير تلك املتغيرات على مستوى مهارات الرياضيات، ك

كما أن املتأمل في أدبيات التربية الخاصة ذات العالقة بالطالب ذوي اإلعاقة الفكرية، يتوقف طويال أمام النتائج التي تمخضت عنها  

 الدراسات فإلى أي مدى تنطبق تلك النتائج على الطالب املعاقين فكريا في البيئة السعودية؟ 

لحالية تعد بمثابة محاولة علمية لتحديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في والدراسة ا     

 الرياضيات.

ديمية وتعد املشكالت األكاديمية من أكثر املشكالت التي تواجه األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية، وتتجلى تلك املشكالت في ضعف املهارات األكا 

 (.   2017)القراءة، الكتابة، الحساب( لديهم )الشخص، أحمد والكيالني،

ويمثل تعليم الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية تحديا كبيرا من حيث توفير الخدمات املالئمة لظروفهم، سواء كانت خدمات تربوية أم صحية،  

 ساسية في الرياضيات لدى الطالب املعاقين فكريا في محافظة الرس. وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على مستوى املهارات األ 

ى ويختلف الطفل املعاق فكريا عن قرينه العادي في النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية واألكاديمية، األمر الذي يؤدي إل 

 (.2016يب تدريسه )إبراهيم وحسن، اختالف البرامج املقدمة له سواء كانت تعليمية أو تأهيلية، أو في أسال

 جدا مهمة عملية لهم، الفعلي األداء مستوى  من اإلعاقة الفكرية، والوقوف على يعانون  الذين لدى الطالب والضعف القوة لجوانب الدقيق والتحديد

 القرارات اتخاذ لالختصاصيين الدقيق التقييم ويسهل كما الطالب، لهؤالء التربوية الفعالة البرامج ووضع تصميم على امليدان في العاملين تساعد

 .املناسبة التربوية

فئة وأثناء الزيارات امليدانية لكثير من البرامج خالل اإلشراف على الطالب املتدربين في مقرر التدريب امليداني واالحتكاك بمعلمي هذه ال 

دعاهما أن يبحثا في هذا املوضوع ليتعرفا على مستوى املهارات  الذي ألمرواملشرفين التربويين والطالب، بدأ احساس الباحثان بمشكلة الدراسة؛ ا

 األساسية في الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من خالل تشخيص املهارات. 
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هذه  حاجة مدى فهم في تساعد على تحديدها؛ الحالية الدراسة تعمل والتي الرياضيات، الطالب املعاقين فكريا في لدى املوجودة املشكالت نوعية أن كما

  .معينة لديهم جوانب في االستقالل ملرحلة للوصول  ؛املهارات تلك مثل لتعلم الفئة

 مما سبق تبلورت مشكلة الدراسة الحالية، وذلك عن طريق اإلجابة عن األسئلة التالية:     

 لصف األول االبتدائي في الرياضيات؟ما مستوى أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات ا .1

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى الجنس؟  .2

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى املرحلة الدراسية؟ .3

  :أهداف الدراسة
 تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:

 تحديد مستوى أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات؟ .1

 التعرف على االختالفات في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى جنس الطالب؟   .2

 االختالفات في مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا تعزى إلى املرحلة الدراسية للطالب )ابتدائي، متوسط، ثانوي(؟التعرف على  .3

  :أهمية الدراسة
 تتض  أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

 األهمية النظرية

وأكيدة، فتحديد مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا في إن الحاجة إلى إجراء هذا النوع من الدراسات في الدول العربية واضحة  .1

 املدارس من شأنه أن يسهم في تطوير البرامج التربوية والعالجية املناسبة لحاجاتهم.

 يحتاج إلى املزيد من االهتمام والدراسة من قبل املسؤولين والباحثين والعاملين في ميدان  .2
ً
 وميدانا

ً
التربية الخاصة بشكل يتناول البحث موضوعا

 عام ومع هذه الفئة بشكل خاص.

 قلة الدراسات التي أجريت على هذه الفئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة، وخاصة فيما يتعلق بمهارات الرياضيات. .3

 فتح املجال أمام الباحثين ملعالجة واقع تعليم الرياضيات لذوي اإلعاقة الفكرية. .4

 األهمية التطبيقية

على مهارات الصف األول االبتدائي في  الدراسة الحالية محاولة التعرف على الواقع الفعلي واملستويات الحقيقية للطالب املعاقين فكرياتعد  .1

 في محافظة الرس في اململكة العربية السعودية. الرياضيات

 املرحلة الدراسية، الجنس(.التعرف على مستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا في ضوء بعض املتغيرات) .2

و على تبصير املعلمين واملشرفين بمستوى مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا لتطوير معلومات املعلم ومهاراته مما ينعكس بالتطور والنم .3

 تعليم الطالب.

 .بمستوى املهارات التي يملكها الطالب كما تكمن أهمية هذه الدراسة بمحاولة إرشاد القائمين على تعليم هذه الفئة واملشرفين عليهم .4

 اعداد مقياس لتشخيص مهارات الرياضيات لدى هذه الفئة.  .5

 :مصطلحات الدراسة

 :( درجة، ويرافقها قصور واض  في اثنين أو أكثر من 70حالة عامة تشير إلى نقص في القدرة العقلية العامة بحيث تكون أقل من) اإلعاقة الفكرية

دمات مظاهر السلوك التكيفي التالية: مهارات االتصال اللغوي، العناية بالذات، الحياة اليومية، املهارات االجتماعية، التوجيه الذاتي، الخ

 (.72، 2003املهارات األكاديمية، الصحة والسالمة، وأوقات العمل والفراغ، وتظهر آثارها بشكل واض  خالل مرحلة النمو )محمد، االجتماعية،

اإلعاقة الفكرية بأنها: إعاقة تتميز بتدني ملحوظ في القدرات العقلية AAIDD) وتعرف الجمعية األمريكية لإلعاقات التطورية والفكرية ) 

( سنة 18ك التكيفي، معبرا عنه من خالل املهارات املعرفية واالجتماعية والتكيفية العملية، وتظهر هذه اإلعاقة قبل سن )ومهارات السلو 

 (.12، ص2008)الصالحات، 

ملراحل الثالثة وأما في هذه الدراسة فيعرفون إجرائيا بأنهم الطالب املعاقين فكريا وامللتحقين ببرامج التربية الفكرية باملدارس الحكومية في ا 

 ه(.1438/1439)االبتدائي، واملتوسط، والثانوي(، الذكور واالناث، باململكة العربية السعودية بمحافظة الرس للعام الدراس ي )
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 مهارات الرياضيات: وتحدد مهارات الرياضيات  
ً
ألغراض هذه الدراسة باستجابات الطالب املعاقين فكريا على القائمة املعدة من قبل  اجرائيا

ة ومقارنة الباحثين، املتعلقة بمهارات الرياضيات للصف األول االبتدائي وتشمل: تصنيف األشياء، وتحديد األنماط وتوسيعها وإنشاءها، قراءة وكتاب

 واملقارنة بين األشياء، وترتيب األشياء.(، الجمع، والطرح، 100األعداد وترتيبها حتى )

 عبارة عن صيغة لغوية تعبر عن العالقات التي تربط بين الكميات، واملساحات التي من وظيفتها العمل على تطوير التفكير لتعلم الرياضيات :

 (.117، 2005الرياضيات، والذي يتطلب من الطالب قدرة على التمييز بين العالقات والكميات، والزمن )برور،

 حدود الدراسة
 تتحدد هذه الدراسة من حيث قابليتها للتعميم بما يأتي:

 الحدود املكانية: سيقتصر أفراد هذه الدراسة على الطالب املعاقين فكريا في محافظة الرس. .1

 ه(.1439-1438الحدود الزمانية: الفترة الزمنية التي ستطبق فيها الدراسة، العام الدراس ي ) .2

 مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا، وصدقها، وثباتها، وموضوعية التقدير على فقراتها.أداة قياس  .3

سيقتصر أفراد هذه الدراسة على الطالب املعاقين فكريا امللتحقين بصفوف التربية الفكرية بمدارس الذكور واالناث، امللحقة الحدود البشرية:  .4

 .ية الثالث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية( بمحافظة الرس في اململكة العربية السعوديةبمدارس التعليم العام في املراحل التعليم

 :النظري والدراسات السابقة اإلطار
 :األدب النظري 

تربوية اإلعاقة الفكرية موضوع يجمع بين اهتمامات العديد من ميادين العلم واملعرفة، فتعتبر مشكلة طبية تتطلب التدخل الطبي، ومشكلة  

فات الطبية تتطلب التدخل التربوي؛ لذلك تعددت التعريفات التي يتناولها املتخصصون والعاملون وفقا للميادين املختلفة املتصلة باملشكلة. فالتعري

الجتماعي فيتجه إلى اعتبار ركزت على األسباب املؤدية إلى إصابة الجهاز العصبي املركزي، والتعريف السيكومتري يركز على نسبة الذكاء، أما التعريف ا

لطالب على الصالحية االجتماعية هي املحك األول لتعريف اإلعاقة الفكرية. وهناك تعريفات تربوية تركز على تحديد اإلعاقة الفكرية من خالل قدرة ا

 التعلم والتدريب.

ي الذي يقل عن املتوسط بانحرافين معياريين، وهم ( قصور جوهري في األداء الوظيفي العقلIntellectual Disabilityواإلعاقة الفكرية ) 

 ئمة لهم.يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية وتربوية واجتماعية، مما يتطلب تضافر جهود كل املختصين في هذا املجال لتقديم الرعاية التربوية املال 

 منها أسباب اإلعاقة، وشدة اإل 
ً
عاقة، واملظهر الخارجي للمعاق، والتصنيف حسب السلوك وقد استخدمت عدة معايير في تصنيف املعاقين فكريا

اقة التكيفي، والتصنيف التربوي. ومن أشهر تصنيفات اإلعاقة الفكرية التصنيف بناًء على نسبة الذكاء والتكيف االجتماعي، ويصنفون إلى اإلع

( درجة على اختبارات 70-55اإلعاقة الفكرية البسيطة ما بين)البسيطة، واملتوسطة، والشديدة، واإلعاقة الشديدة جدا. وتتراوح نسبة الذكاء لفئة 

بة، والرياضيات، الذكاء، ويتراوح عمرهم العقلي بين ثماني إلى عشر سنوات، ويمتازون بقدرتهم على تعلم املهارات األكاديمية البسيطة: كالقراءة، والكتا

ربوي املناسب لهذه الفئة الصفوف الخاصة امللحقة باملدارس العادية، أو مراكز التربية ولكن تقدمهم يكون أقل من العاديين، وغالبا ما يكون املكان الت

%( من األطفال املعاقين فكريا، ويمكن الوصول في تعليمهم إلى مستوى الصف السادس االبتدائي 80هذه الفئة تشكل ما نسبته ) الخاصة النهارية.

 (.2010)العرايضة،

بسيطة تعلم املهارات األكاديمية للمرحلة االبتدائية، إذا توافرت اإلمكانات الالزمة، وأساليب التدريب املناسبة. ويمكن للمعاقين فكريا إعاقة  

 (.2007واملهارات األكاديمية األساسية هي: مهارات القراءة، مهارات الكتابة، ومهارات الرياضيات )الحازمي،

القدرة العقلية؛ لذلك فهم متأخرون في التحصيل األكاديمي من ثالث إلى أربع سنوات خلف  إن القصور األكاديمي للمعاقين فكريا يرتبط بمحدودية

 أقرانهم العاديين.

 في أحسن األحوال يصلون إلى مستوى الصف السادس االبتدائي. ويعانون من ضعف في  Kirk (2002ويذكر كيرك) 
ً
إلى أن املعاقين فكريا

 حلة التفكير املجرد. الرياضيات، وال يستطيعون الوصول إلى مر 

أن النسيان من أهم املشكالت التي يعاني منها الطفل املعاق فكريا، فهو   and Kauffman (2006 Hallahanويشير هلهان وكوفمان ) 

 يحفظ ببطء شديد وينس ى بسرعة؛ لذا فانه يحتاج إلى إعادة املعلومات بشكل متكرر، وبأشكال وأساليب مختلفة.

لى وتعد مفاهيم الرياضيات من املفاهيم األساسية في حياة كل األطفال سواء العاديين أو ذوي اإلعاقة الفكرية، رغم اختالف حاجة كل منهم إ 

أنها الوسيلة في كمية ونوعية تلك املفاهيم، وتبدو أهمية تعليم مفاهيم ومهارات الرياضيات للطلبة العاديين أو لذوي اإلعاقة الفكرية القابلون للتعلم 

لتدريس مفاهيم  الرئيسية التي تنمي استقاللية الفرد في التعامل مع مجتمعه واعتماده على ذاته في حل مشكالت الحياة اليومية، إذ يعتبر الهدف النهائي
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ب استخدام املفاهيم األساسية في الرياضيات للمعاقين فكريا؛ هو مساعدة الطفل على توظيف مفاهيم الرياضيات في مواجهة الحياة اليومية التي تتطل

 (.2010الرياضيات كالجمع والطرح )الغامدي،

 :تعريف اإلعاقة الفكرية

 
ُ
 والسلوك التكيفي العقلية القدرة من كل في واض  بقصور يوصف عجز عن اإلعاقة الفكرية بأنها عبارة (2007عرف الجمعية األمريكية)ت

 (.2014)السرحان، (AAIDD)عشرة  الثامنة سن النمائية قبل الفترة خالل ويحدث والعملي واالجتماعي املفاهيمي التكيفي السلوك في يتجسد الذي

فتشمل: وتشمل املهارات املفاهيمية كل من: اللغة والقراءة والكتابة، والوقت، والنقود، واألعداد والتوجيه الذاتي. أما املهارات االجتماعية 

االجتماعية، وتقدير الذات، وحل املشكالت االجتماعية، وإتباع التعليمات. وتشمل املهارات العملية: مهارات الحياة العالقات االجتماعية، واملسؤولية 

تف اليومية )العناية بالذات(، واملهارات املهنية، والرعاية الصحية، والسفر والتنقل، والسالمة العامة، واستخدام النقود، واستخدام الها

 (.2013)الكندري،

اإلعاقة الفكرية بأنها ضعف ذو داللة في الوظائف العقلية العامة، يرافقه نقص  Knight and Flint (2004كل من نايت وفلينت ) ويعرف

 على أداء الطفل في البيئة التربوية.
ً
 في السلوك التكيفي بنفس الوقت، والذي يؤثر سلبا

 :تصنيف اإلعاقة الفكرية

 ، منها:هناك تصنيفات متعددة لإلعاقة الفكرية

التصنيف حسب الشكل الخارجي، فتصنف إلى: املنغولية، والقماءة، واستسقاء الدماغ، واضطرابات التمثيل الغذائي، وكبر حجم الجمجمة،  .1

 وصغر حجم الجمجمة.

 ديدة.والتصنيف حسب نسبة الذكاء، وتصنف إلى: اإلعاقة الفكرية البسيطة، واإلعاقة الفكرية املتوسطة، واإلعاقة الفكرية الش .2

 وتصنف على أساس السلوك التكيفي إلى: اإلعاقة الفكرية البسيطة, واملتوسطة, والشديدة, والحادة. .3

 إلى بطيئي التعلم, والقابلين للتعلم, والقابلين للتدريب, واالعتماديين. .4
ً
 والتصنيف التربوي: الذي يصنف املعاقين فكريا

وقد تبنت هذا . إلى: اإلعاقة العقلية البسيطة، واملتوسطة، والشديدة، والشديدة جداوتصنف حسب متغيري نسبة الذكاء والتكيف االجتماعي  .5

 (.2005؛ الروسان،2002؛ شاش،2005التصنيف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي، وهو من أشهر التصنيفات )الزيود،

:نسبة انتشار اإلعاقة الفكرية    

 الفكرية، اإلعاقة كمتغير درجة املجتمع، ذلك املستخدمة في املتغيرات من لعدد تبعا آلخر مجتمع من الفكرية نسبة انتشار اإلعاقة تختلف     

 معظم وتشير الفكرية. اإلعاقة من الوقائية البرامج باختالف تلك النسبة تختلف الفكرية، كما تعريف اإلعاقة في املستخدم واملعيار والعمر، والجنس،

(. وتشكل فئة اإلعاقة الفكرية البسيطة Hallahan and Kauffman, 2005الكلي للسكان) املجموع %( من3-2بين ) ما تتراوح النسبة بأن التقديرات

 Bjelošević, Karahmet, Hadžikapetanović and)%( من األطفال املعاقين فكريا، ربع الحاالت ناتجة عن أسباب وراثية80ما نسبته )

Bjelošević,2016)ي البلدان النامية؛ ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى الناحية البيئية والتغذية واألمراض. وتنتشر بنسبة أكبر ف(Fujiura, Park and 

Rutkowsk-Kmitta , 2005)    . 

 :أسباب اإلعاقة الفكرية

 ( أسباب اإلعاقة الفكرية حسب املرحلة التي تحدث فيها إلى:2014يقسم السرحان)

 مجموعتين: العوامل الجينية أو الوراثية، والعوامل غير الجينية.أسباب ما قبل الوالدة، وتنقسم إلى  .1

 أسباب أثناء الوالدة، ومن أهم أسبابها: نقص األكسجين، والصدمات الجسدية، وااللتهابات. .2

 أسباب ما بعد الوالدة، ومن أهم أسبابها: االضطرابات الغذائية، والحوادث والصدمات.  .3
 :ة البسيطةخصائص األطفال ذوي اإلعاقة الفكري

 الخصائص التعليمية .1

ن التحصيل التعليمي ألفراد فئة اإلعاقة الفكرية البسيطة ال يتعدى مستوى الصف الخامس أو السادس االبتدائي، ويرجع هذا االنخفاض ا 

لألداء املدرس ي، مثل قصور القدرة  إلى القصور في القدرة العقلية العامة الذي يصاحبه قصور أو بطء في نمو بعض الوظائف والعمليات العقلية الالزمة

ة على التخيل على تذكر املثيرات البصرية والسمعية، والقدرة على التعميم، والقدرة اللفظية، والقدرة على الفهم واإلدراك، باإلضافة إلى تدني القدر 

 لفكرية البسيطة:واإلبداع. وتعد الخصائص التالية من أبرز الخصائص التعليمية التي تميز افرد فئة اإلعاقة ا

 .تشتت وقصور في االنتباه 

 .قصور في كل من الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية 

 .انعدام الدافعية 
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 .قصور في كل من الذاكرتين قصيرة املدى وطويلة املدى 

 .قصور في القدرة على اتخاذ القرارات واإلدارة الذاتية 

 ،(.2005قصور في التعلم العارض غير املقصود )سيسالم 

 الخصائص الجسمية، من أهم خصائصهم في النواحي الجسمية: .2

 .قصور في التآزر أو التناسق بين حركات اليدين والعينين 

 .قصور في تعرف طبيعة األسطح أو املواد امللموسة عن طريق اللمس 

 .قصور في التآزر الحركي للعضالت واألطراف الدقيقة، مثل حركات الساقين واليدين والذراعين 

 ي التآزر الحركي للعضالت واألطراف الكبيرة، مثل حركات الساقين والصدر والجذع.قصور ف 

  ،(.2005قصور في مهارات اإلدراك البصري والسمعي والتآزر الحركي )سيسالم 

 الخصائص اللغوية .3

  
ُ
رجة اإلعاقة الفكرية، البطء عد الصعوبات اللغوية إحدى املشكالت الناتجة عن اإلعاقة الفكرية، وترتبط درجة شدة هذه الصعوبات بدت

دات اللغوية امللحوظ في النمو اللغوي، والتأخر في النطق واكتساب قواعد اللغة، وغلبة الطابع الطفولي على لغتهم، واضطرابات التلفظ، وضحالة املفر 

 (.2005ة )القريطي،وبساطتها، كاإلبدال والحذف والتحريف واالضافة، واضطرابات الصوت بما ال يتناسب مع أعمارهم الزمني

 الخصائص االجتماعية .4

 يتصفون بالقصور في السلوك التكيفي، وعجز الفرد عن أداء دوره االجتماعي، واالقتصادي في الحياة بدرجة مناسبة لنموه ونضجه الجسماني     

Pandey and Sansi,2015).) 

 الخصائص العقلية .5

مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، كما يتوقف النمو العقلي لهذا املعاق عند العمر العقلي ( درجة على 70تقل نسبة ذكاء املعاق عقليا عن ) 

 لطفل في الثانية عشرة من عمره أو أقل.

 :مهارات الرياضيات

  
ُ
هم، وتنمية عتبر مهارات الرياضيات احدى املهارات األساسية التي يجب أن يتعلمها الطالب املعاقين فكريا، والهدف من تعليمهم هو محو أميتت

رت له الظروف قدراتهم، وزيادة معلوماتهم وخبراتهم االجتماعية مع البيئة التي يعيشون فيها، ويستطيع الطالب املعاق فكريا تعلم الرياضيات إذا تواف

يتطلب اهتماما وتدريبا مركزا من  املناسبة. والفشل في مهارات الرياضيات من املشكالت التي تواجه الطالب املعاقين فكريا؛ ولذلك فإن مجال الرياضيات

ما تعلمه قبل االختصاصيين في مجال التربية الخاصة. ولكي يتعلم املعاق فكريا الرياضيات يجب أن يكون تعليمه من خالل األنشطة اليومية، وتوظيف 

 التواصل مع الناس، وفي رعاية نفسه، وفي التكيفمنها في مواقف الحياة في البيت واملدرسة واملجتمع، فيستفيد مما يتعلمه من مهارات أكاديمية في 

 (.2011االجتماعي )الخالدي،

ل ويواجه الطالب املعاق فكريا صعوبات كثيرة في تعلم الرياضيات بسبب تأخر نموه العقلي. كما يعاني من عدم القدرة على التعميم واالنتقا 

 (.2006على العد دون استخدام ماديات ومحسوسات ضعيفة لديه )يحيى، من قاعدة حسابية إلى غيرها من قواعد ومفاهيم، كما أن القدرة

لطفل بعضا ويقوم منهج الرياضيات على تعليم الطالب العد وقراءة األعداد وكتابتها، والعمليات البسيطة كالجمع والطرح والضرب والتقسيم، وتعريف ا

 (.2001زين واألموال والكميات والزمن والوقت والحجم )القريطي،من املفاهيم الكمية األساسية الضرورية لحياته، كالنقود واملوا

 ( مهارات الرياضيات إلى:2005وتقسم يحيى وعبيد)

 عد االرقام .1

 مفاهيم االرقام .2

 املجموعات .3

 عمليات الرياضيات االساسية )الجمع والطرح والضرب والتقسيم( .4

 االلوان .5

 االحجام .6

 االشكال .7

 االوزان، والقياس، والوقت...الخ. .8
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 :الهدف من تعليم مهارات الرياضيات للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية

 ( بعض األهداف لتعليم الرياضيات لهذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة ومنها:2014يذكر خير هللا )

 فهم رموز األعداد ومدلوالتها، وتعليم الدقة والترتيب والنظام والتركيز والصبر. .1

 ة.فهم األشكال الهندسية البسيط .2

 تنمية القدرة على العد والتعبير عن األفكار والتحليل باستخدام األعداد. .3

 .تنمية القدرة على معرفة مفهوم العالقات .4

 معرفة املصطلحات املتعلقة باملاض ي والحاضر واملستقبل. .5

 .تنمية املفاهيم املتصلة بالتصنيف واملقارنة والحركة والزمان واملكان .6

 :وي اإلعاقة الفكرية في قدرتهم الرياضيةأوجه االختالف بين الطالب ذ
 .الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية يواجهون صعوبات في تعلم املبادئ واملفاهيم األساسية، وذلك بسبب ضعف بصيرتهم، وانخفاض قدرتهم في التعلم .1

 واملعقدة التي يتعلمها عادة التالميذ العاديون.التالميذ ذوو اإلعاقة الفكرية ليس لديهم القدرة العقلية على فهم وإدراك املفاهيم املركبة  .2

 يشيع بين الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية عادة استخدام العد باألصابع، وغير ذلك من العادات غير الناضجة. .3

 .الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية أقل قدرة على االنتقال من مفهوم القاعدة الحسابية إلى غيرها من املفاهيم والقواعد .4

 ذوي اإلعاقة الفكرية أقل قدرة على حل املشكالت الرياضية اللفظية املجردة. الطالب .5

 أقل فهما وادراكا للعمليات الالزمة لحل املشكلة الرياضية. .6

 حينما يواجه الطالب املعاقين فكريا مشكلة يكونون غير قادرين على حلها أو اعطاء أية إجابة عنها. .7

 :الدراسات السابقة
لى الدراسات التي تناولت تقييم مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا فقد وجد الباحثان أن الدراسات في هذا املجال ع االطالعمن خالل  

 ات:قليلة، ومعظم الدراسات كانت عن تنمية مهارات الرياضيات عند الطالب املعاقين فكريا، ومن أهم هذه الدراسات التي اهتمت بمجال الرياضي

دراسة هدفت للتعرف على الفروق في اكتساب الطالب املعوقين فكريا بدرجة بسيطة مهارتي الجمع والطرح باستخدام  (2001)أجرت دياب

ذوي الحاسوب، مقارنة بالطالب املعوقين فكريا بدرجة بسيطة الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية. وقد توصلت الدراسة إلى اكتساب الطالب 

يطة مهارتي الجمع والطرح باستخدام الحاسوب بمستوى أفضل من الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية، حيث تبين أن اإلعاقة الفكرية بدرجة بس

عة هناك فروقا ذات داللة بين املجموعتين التجريبية والضابطة في العالمات البعدية ملتغير طريقة التدريس باستخدام الحاسوب لصال  املجمو 

 التجريبية.

دراسة هدفت إلى بحث مهارات العد األساسية ومفاهيم العدد،  Bochner (2003) Outhred and أوثريد وبوتشنير   وأجرى كل من

كونت عينة وكذلك االستراتيجيات املستخدمة في املهام الخاصة بهما، وذلك بين األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة من مستويات عمرية مختلفة. ت

 وطفلة، )30الدراسة من )
ً
  16أنثى،  14( طفال

ً
( سنة، ويوجد من بين هؤالء 18-7لفكرية، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )( من ذوي اإلعاقة اذكرا

 من ذوي عرض داون، كما تتراوح معامالت ذكائهم ما بين )13األطفال )
ً
( درجة، وهذا يبين أن أفراد العينة من 47( درجة، بمتوسط ذكاء )54-36( فردا

سة إلى أنه مع تقدم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة في العمر باإلضافة إلى تعرضهم للبرامج ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة. وتوصلت نتائج الدرا

 التدريبية نجد أنهم ينمون مهارات العد ومفاهيم األعداد والتي ال تظهر لديهم في مستوياتهم العمرية املبكرة.

دام الكمبيوتر لتجهيز املعلومات في تحسين عمليتي الجمع والطرح لدى ( دراسة هدفت إلى قياس فاعلية برنامج باستخ2005، خليفة) وأجرى 

( طفال وطفلة من ذوي اإلعاقة البسيطة بالصف الثالث االبتدائي، وتوصلت 40األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 لدى أفراد العينة مقارنة بالبرنامج العادي. الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تحسين عمليتي الجمع والطرح

( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات الرياضيات 2007)أجرى حسب هللا وجماع

عة(. اتبع الباحث املنهج التجريبي. تمثل مجتمع لدى املعاقين فكريا القابلين للتعلم. طبقت العمليات على أربعة أرقام هي: )واحد، اثنان، ثالثة، أرب

 16( سنة، تم اختيار عينة الدراسة والتي تكونت من )28-7الدراسة في أطفال معهد سكينة، أعمارهم بين)
ً
. وتمثلت أداة الدراسة في برنامج مقترح ( طفال

وتحسين مهارات: الفهم، والتذكر، والتقليد، والتطبيق، واملالحظة، باستخدام الحاسب. أشارت النتائج إلى أثر الحاسب في تنمية مهارات الرياضيات، 

 واالتقان. وكانت هناك فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ولصال  املجموعة التجريبية.

ى جانب تحسين السلوك التكيفي، من ( دراسة هدفت إلى تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات، إل2010)وأجرى الغامدي

، تم 20خالل تصميم برنامج تدريبي للتدخل املبكر باستخدام الحاسوب لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طفال
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إناث(. متوسط أعمارهم الزمنية تتراوح ما بين  2ذكور،  8( أطفال، )10إناث(، وضابطة ) 5ذكور،  5( أطفال، )10تقسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية )

( درجة. وقد استخدم الباحث األدوات التالية في الدراسة: اختبار رسم الرجل، ومقياس 73-52( سنة، ومعامالت ذكائهم تتراوح ما بين )11.8 –8.1)

يمية في الرياضيات من اعداد الباحث، وبرنامج حاسوبي املستوى االقتصادي االجتماعي، ومقياس السلوك التكيفي، ومقياس املفاهيم ما قبل األكاد

تخدم في الدراسة لتنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات من اعداد الباحث. وأشارت النتائج بوجه عام إلى فاعلية البرنامج التدريبي املس

هيم ما قبل العدد، ومنها: كبير وصغير، كثير وقليل، طويل وقصير، يمين وشمال، الحالية في تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات )مفا

فوق وتحت، قريب وبعيد، بداية ونهاية، أمام وخلف، داخل وخارج، ومهام التصنيف ومنها: التصنيف حسب الشكل، والتصنيف حسب اللون، 

هام التسلسل، ومنها: التسلسل حسب الطول، والتسلسل حسب والتصنيف حسب الحجم، والتصنيف حسب االتجاه، والتصنيف حسب الفئة، وم

 الحجم، إلى جانب فاعلية البرنامج في تحسين السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة.

جتماعية واألكاديمية )القراءة، ( دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي سلوكي معرفي في تنمية املهارات اال 2010)العرايضة وأجرى 

 24والكتابة والحساب( لدى الطالب املعاقين فكريا في اململكة العربية السعودية. وتكون أفراد الدراسة من )
ً
من الذكور املعاقين فكريا بدرجة  ( طالبا

عتين متساويتين )التجريبية والضابطة(. استخدم في ( سنة. تم توزيع أفراد الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجمو 17-9بسيطة، تراوحت أعمارهم ما بين )

على مقياس  هذه الدراسة برنامج تدريبي سلوكي معرفي قام الباحث بإعداده. أشارت النتائج إلى وجود فروق بين أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة

قياس املهارات األكاديمية، لصال  تالميذ املجموعة التجريبية. وال يوجد املهارات االجتماعية واألكاديمية الكلي، وعلى مقياس املهارات االجتماعية، وم

 فروق بين متوسطات درجات تالميذ املجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي واملتابعة ملقياس املهارات االجتماعية واالكاديمية.

دراسة هدفت إلى تعليم مهارات حساب املال لطالب املرحلة الثانوية ذوي اإلعاقة  Richard (2011 Waters andوأجرى واترز وريشارد )

البرنامج  الفكرية البسيطة، من خالل برنامج رياضيات يعتمد على اللمس، وذلك بطرح األرقام املحوسبة واعادة تجميعها. وتوصلت الدراسة إلى فاعلية

 في تحسن مهارات الطالب في حساب املال. 

( دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق في بعض مهارات الرياضيات والقراءة لدى الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 2011)الخالدي كما أجرت

( تلميذا وتلميذة، وقسمت العينة إلى 40البسيطة املدمجين وغير املدمجين في سلطنة عمان، باختالف متغير الجنس. تكونت عينة الدراسة من )

( سنة. تم استخدام اختبار مهارات القراءة واختبار 12-8مدمجين باملدارس العادية واألخرى غير مدمجين، تراوحت أعمارهم بين)مجموعتين احداهما 

جة على مهارات الرياضيات املعدان من قبل الباحثة. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات املجموعتين املدمجة وغير املدم

 ت القراءة وعلى اختبار مهارات الرياضيات لصال  الطالب املدمجين، ولم تظهر فروقا تعزى ملتغير الجنس.بعض مهارا

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريس الرياضيات من خالل القصص الرياضية  Browder and Jimenez (2012كما أجرى براودر وجيمنز )

لدي الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة وظيفية بين تعليم واملخططات الرسومية في تنمية املهارات الرياضية 

 الرياضيات وسلوك الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية املتوسطة.

حياتيا، ( دراسة هدفت إلى تنمية مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم لإلفادة منه 2013)وأجرت صال  وخليل

اعداد  ملساعدتهم على التكيف مع املجتمع. تم اعداد مقياس أثر استخدام األنشطة التربوية لتنمية مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا من

رد بينيه. تم ( درجة على مقياس ستانفو 70-50( سنة ونسبة ذكائهم بين)12-9( أطفال أعمارهم بين )10الباحثين. اشتملت العينة األساسية على )

( على األطفال عينة البحث، وقد توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا بين Tحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )

، وفاعلية االنشطة املقترحة التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم لصال  االختبار البعدي

 لتنمية مفهوم الزمن لدى األطفال املعاقين فكريا القابلين للتعلم.

( التي هدفت إلى تحديد مستوى األداء الحالي للطالب )التوحديين وذوي اإلعاقة 2016)الشرقاوي؛ املحروقي؛ الخاطري واملفرجي دراسة كل من

لضعف أو االحتياج في أداء الطالب باستخدام مجموعة من األنشطة والتمارين التي تقيس املعارف الفكرية(، من خال قياس نقاط القوة ونقاط ا

من ثم تمكن معلم واملهارات التي يمتلكها الطالب) التوحديين وذوي اإلعاقة الفكرية( في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية اإلسالمية، و 

تربوية فردية بكل موضوعية وفق أسس ثابتة، وبالتالي ضمان تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب على التربية الخاصة من إعداد خطة 

 حدة.

( دراسة هدفت إلى معرفة واقع تعليم الرياضيات والعلوم لذوي اإلعاقة الفكرية باملرحلة االبتدائية، 2016)إبراهيم وحسن كما أجرى كل من 

ءات الفعلية التي يستخدمها معلمو الرياضيات والعلوم لذوي اإلعاقة الفكرية )القابلون للتعلم( بمنطقة جازان. واتبع وذلك من خالل معرفة اإلجرا

عينة الدراسة  الباحثان املنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع املعلومات والبيانات وتحليلها. واستخدم الباحثان االستبانة لجمع البيانات. وتكونت

أن معلمي هذه  معلما، من معلمي مادتي الرياضيات والعلوم لذوي اإلعاقة الفكرية باملرحلة االبتدائية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:( 38من )

بحيث تكون  يالفئة يهتمون أكثر ش يء بإعداد دروس من الكتاب املقرر بانتظام ويقومون باالطالع على املراجع املناسبة، واختيار أسئلة الواجب املنزل
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الزمن على  شاملة لكل عناصر الدرس. ويهتمون بالتنويع في طريقة العرض حسب مجريات املوقف التعليمي ومتطلباته حتى ال يتأتى امللل للطالب، وتوزيع

تقديم الواجبات  أجزاء الدرس حسب احتياجات املوقف التعليمي. كما يهتم املعلمون بمحاسبة املقصرين على عدم أداء الواجبات، وحثهم على

 املتأخرة، والدقة واملوضوعية في تصحيح وتقدير درجات االمتحانات الشهرية والنهائية.

 :تعليق على الدراسات السابقة

(، وهدفت أخرى إلى تحديد مستوى األداء الحالي 2016)إبراهيم وحسن هدفت بعضها إلى تقييم مهارات الرياضيات مثل دراسة  :الهدف حيث من .1

وهدفت بعضها ملعرفة الفروق في  (،2016 )في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية اإلسالمية كدراسة الشرقاوي وآخرونللطالب 

(، ودراسة براودر 2013)(. كما هدفت معظمها إلى تنمية املهارات كدراسة صال  وخليل2011)بعض مهارات الرياضيات والقراءة كدراسة الخالدي

ودراسة  Richard(2011 Waters and( ودراسة واترز وريشارد )2010)الغامدي وBrowder and Jimenez (2012 وجيمنز )

 (.  2001)دياب و Bochner (2003) Outhred and ( وأوثريد وبوتشنير  2005)خليفة

وبعضها على األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية (، 2016) إبراهيم وحسن : طبقت بعضها على معلمي الطالب املعاقين فكريا كدراسة من حيث املجتمع  .2

 (، ودراسة 2013)(، وبعضها على الطالب املعاقين فكريا اعاقة بسيطة، كدراسة صال  وخليل2016)والتوحد كدراسة الشرقاوي وآخرون

(، وبعضها 2001 ) (، ودياب2005)(، وخليفة2010)الغامدي ، وWaters and Richard (2011(، ودراسة واترز وريشارد )2011)الخالدي

 Outhred ، ودراسة أوثريد وبوتشنير   Browder and Jimenez (2012على الطالب املعاقين فكريا اعاقة متوسطة كدراسة براودر وجيمنز )

and Bochner,2003).) 

ند الطالب، كدراسة صال  اشارت نتائج الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات الطالب إلى تحسن مستوى تلك املهارات ع :النتائج حيث من .3

 Richard (2011(، ودراسة واترز وريشارد )2010)الغامدي ، وBrowder and Jimenez (2012(، ودراسة براودر وجيمنز )2013)وخليل

Waters andوأوثريد وبوتشنير 2005 ((، ودراسة خليفة ،)Bochner (2003) Outhred and(. وأشارت الدراسات التي 2001)دياب ، و

اهتمت بالتعرف على مستوى األداء الحالي للطالب إلى أهمية معرفة مستوى الطالب حيث تمكن معلم التربية الخاصة من إعداد خطة تربوية 

لشرقاوي ا)فردية بكل موضوعية وفق أسس ثابتة، وبالتالي ضمان تقديم خدمات تربوية مناسبة لقدرات كل طالب على حدة كدراسة 

 (.2016،وآخرون

(، 2010)(، والغامدي2007)(، وحسب هللا وجماع2005)(، خليفة2001)دياب استخدم بعضها برنامج تدريبي كدراسة  من حيث األدوات: .4

 (.2013، وصال  وخليل)Browder and Jimenez (2012، وبراودر وجيمنز )Richard (2011 Waters andودراسة واترز وريشارد )

(، في أنها تحاول التعرف على مستوى مهارات الرياضيات لدى الطالب 2011)الخالدي (، و2016)الشرقاوي وآخرون وتتشابه هذه الدراسة مع دراسة      

 
ً
 .املعاقين فكريا

الدراسات بينما تختلف مع بقية الدراسات في أن هذه الدراسة تحاول تشخيص مستوى الطالب في مهارات الرياضيات، بينما كانت بعض 

(،  ودراسة 2010)، والغامديBrowder and Jimenez (2012(، ودراسة براودر وجيمنز )2013)تحاول تنمية بعض املهارات، كدراسة صال  وخليل

(، 2001 )(، وديابOuthred and (Bochner,2003(، وأوثريد وبوتشنير 2005، ودراسة خليفة)2011 Waters and) Richardواترز وريشارد )

ت، وعمليتي ي هدفت إلى تنمية املهارات كمهارة مفهوم الزمن، واملهارات الرياضية، ومهارات حساب املال، واملفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضياالت

 الجمع والطرح، ومفاهيم العدد.

ب املعاقين فكريا في محافظة الرس لذلك تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تهدف إلى تشخيص مهارات الرياضيات لدى الطال  

املهارات في اململكة العربية السعودية من خالل تحديد املهارات األساسية في الرياضيات التي يتم تدريسها في الصف األول االبتدائي للطالب وهي 

ب، وسيتم االستفادة منها في التركيز على نقاط الوظيفية األساسية لطالب التربية الفكرية، وسيتم تصميم اختبار لهذه املهارات لتطبيقه على الطال 

توصيات الضعف لدى الطالب املعاقين فكريا، ومن ثم تزويد ادارة التربية والتعليم في محافظة الرس التي أجريت فيها الدراسة بنتائج ومقترحات و 

جة جوانب الضعف والقيام بدورات تدريبية للمعلمين بهدف الدراسة لالستفادة منها في الوقوف على نقاط القوة والضعف في البرامج املقدمة ملعال

ت توجيههم وارشادهم، وتقديم املعلومات التي تخدم هذه الفئة. وبذا تبدو الحاجة ملحة إلى مثل هذه الدراسات لتسهم في توضيح مستوى مهارا

 الرياضيات لدى الطالب املعاقين فكريا، وهذا ما سعت الدراسة الحالية إليه.  
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 :اإلجراءات امليدانية
 :املنهج

 
ً
  قامت هذه الدراسة على املنهج الوصفي، والذي اعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، واهتم بوصفها وصفا

ً
، وعبر دقيقا

 
ً
 عنها تعبيرا كيفيا

ً
من خالل اعطاء وصف رقمي يوض  مقدار هذه الظاهرة أو حجمها،  ، من خالل وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها، وأيضا كميا

 وارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى.
 العينة

تكون مجتمع الدراسة من الطالب املعاقين فكريا بدرجة بسيطة في اململكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من جميع الطالب 

(، 44العادية في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية في محافظة الرس في مدارس البنين والبنات، وبلغ عددهم )املعاقين فكريا امللتحقين باملدارس 

وتم تطبيق االختبار على جميع الطالب املعاقين ( طالبة. حيث تم اختيار محافظة الرس بطريقة قصدية حيث يعمل الباحثان بها، 25( طالبا، و)19)

م(. 2018-2017ه( )1439-1438رس في مدارس الذكور واإلناث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(، خالل الفصل الثاني من العام )فكريا في محافظة ال

 ( يوض  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.1( درجة. والجدول رقم )50تم استبعاد بعض الحاالت من مجتمع الدراسة التي يقل ذكاؤهم عن )

 التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات الدراسة :(1جدول)
 النسبة التكرار الفئات 

 %43 19 ذكر الجنس

 %57 25 أنثى

 %43 19 ابتدائي املرحلة الدراسية

 %25 11 متوسط

 %32 14 ثانوي 

 %100 44 املجموع

 :أداة الدراسة

 قام الباحثان ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن اختبار لتشخيص   
ً
، وذلك عن طريق مراجعة كتاب مهارات الرياضيات للطالب املعاقين فكريا

  الصف األول االبتدائي، وإجراء دراسة استطالعية ومقابلة معلمي الطالب
ً
ومعلمي التعليم العام ومناقشتهم في مقرر الرياضيات؛ لإلفادة  املعاقين فكريا

وكذلك من خالل الخبرات العلمية والعملية في هذا املجال  الل الزيارات امليدانية واملقابالت،املهارات التي يدرسها الطالب من خ منهم في تحديد أهم

 عليها يحصل أن يمكن درجة أقل عليها مستوى مرتفع لدى الطالب على املهارات. اإلجابة تعكس مهارة،(18) من بصورته النهائية للباحثين. تكون االختبار

ويقابل كل عبارة من عبارات املقياس قائمة تحمل العبارات التالية: نج  في أداء املهارة، أدى جزء من املهارة، فشل في  (،36درجة) وأعلى (،0) الطالب هي

 ة درجة.أداء املهارة، فإذا أجاب الطالب بطريقة صحيحة يأخذ درجتين، وإذا أجاب عن جزء من السؤال يأخذ درجة، وإذا فشل في اإلجابة ال يأخذ أي

 :دراسةال أداة صدق

النفس من أعضاء هيئة  وعلم الخاصة التربية مجال في محكمين خبراء على عشرة عرضها تم فقد لألداة الصدق الظاهري  من للتحقق

جامعة القصيم/كلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس، ومعلمي اإلعاقة الفكرية، للتأكد من صدق محتوى االختبار وسالمة محتواه من  في التدريس

العلمية واللغوية ومدى مالءمته ملستوى الطالب، ومدى ارتباط مفرداته باملحتوى واملستوى الذي وضعت لقياسه، وأية مالحظات يبديها  الناحية

 من بحذف بعض الفقرات قام الباحثان املحكمين اقتراحات على وبناء (،20) من على املحكمين توزيعها تم التي األولية بصورته االختبار املحكمون. تكون 

وبهذه الطريقة تم التأكد من صدق األداة واعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية والتي  آلرائهم. وفقا االختبار، وتعديل بعضها، ودمج بعض املهارات،

 ( مهارة.18تكونت من )

 :ثبات أداة الدراسة

 معامل االتساق الداخلي .1

ارات قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة االتساق الداخلي لالستبانة، حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عب     

 االختبار والدرجة الكلية لالختبار وتم تقريب األرقام إلى رقمين عشريين، كما هو موض  في الجدول التالي:
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 باط )بيرسون( درجة العبارة مع الدرجة الكلية للمقياسمعامل ارت: (2جدول )
 معامل االرتباط للمقياس رقم العبارة معامل االرتباط للمقياس رقم العبارة

1 0.79** 10 0.87** 

2 0.73** 11 0.83** 

3 0.91** 12 0.84** 

4 0.65** 13 0.84** 

5 0.76** 14 0.85** 

6 0.84** 15 0.79** 

7 0.75** 16 0.83** 

8 0.79** 17 0.73** 

9 0.85** 18 0.80** 

 معامل ألفا كرونباخ .2

( يوض  معامالت 3لقياس مدى ثبات أداة الدراسة)االختبار( استخدم الباحثان )معادلة كرونباخ ألفا( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم )     

 ثبات األداة. 

 ثبات أداة الدراسة معامل )كرونباخ ألفا( لقياس: (3جدول )

 التجزئة النصفية ثبات االختبار عدد العبارات االختبار

 0.90 0.97 18 اختبار الرياضيات

كما أن معامل الثبات  (،0.97عال حيث بلغ )باستخدام طريقة )كرونباخ ألفا( ( أن معامل الثبات العام ألداة الدراسة 3يتض  من الجدول رقم)     

 وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليه في التطبيق امليداني للدراسة. ( 0.90بطريقة التجزئة النصفية بلغ )

 جراءات الدراسةإ

 سارت اجراءات الدراسة وفقا للخطوات اآلتية:

 الطالب املعاقين فكريا عليها، وذلك من خالل:تحديد مهارات الرياضيات التي سيتم تشخيص  .1

 .االطالع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال مهارات الرياضيات 

 .دراسة األدبيات التي تناولت مهارات الرياضيات 

  بتدائي للفصلين األول سؤال معلمي التعليم العام عن أهم مهارات الرياضيات التي يتم تدريسها للطالب واملوجودة في مناهج الصف األول اال

 والثاني.

 .حصر مهارات الرياضيات واعداد قائمة بها 

 .عرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي التربية الخاصة ومعلمي الرياضيات باملدارس 

 .تعديل القائمة في ضوء آراء املحكمين، ووضعها في صورتها النهائية 

 الدراسة وعينته.تحديد مجتمع  .2

 اعداد اختبار بمهارات الرياضيات. .3

 عرض االختبار على املحكمين للنظر في مناسبته مع مهارات الرياضيات التي تم تحديدها. .4

 وضع تعليمات لتطبيق االختبار وشرح آلية تطبيقه للمعلمين. .5

 تطبيق االختبار على عينة البحث في برامج التربية الفكرية في محافظة الرس. .6

 عه، وتفريغ بياناته ودرجاته في جداول.جم .7

 معالجة الدرجات احصائيا وبيان مستوى مهارات الرياضيات عند الطالب. .8

 التعرف على الداللة االحصائية للفروق بين متوسطات تقديرات عينة البحث ملهارات الرياضيات، وفقا ملتغيرات: الجنس، واملرحلة الدراسية .9

 للطالب.

 التوصيات واملقترحات.تفسير النتائج وتقديم  .10
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 :املستخدمة اإلحصائية األساليب
  :التالية اإلحصائية األساليب باستخدام (SPSS) اإلنسانية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج استخدام تم

 .معامل كرونباخ ألفا لحساب معامل ثبات االختبار 

 ثبات االختبار من للتأكد بيرسون  ارتباط معامل. 

 املئوية والنسب الحسابيةواملتوسطات  حساب التكرارات. 

 .تحليل التباين األحادي 

 :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
ضوء أهدافه التي يسعى إليها في تشخيص مستوى مهارات الطالب املعاقين فكريا في الرياضيات، ثم املقارنة بين هذه  تم استعراض نتائج البحث في     

 ملتغير املرحلة
ً
 والجنس، وذلك وفقا ملا يلي: املهارات تبعا

 نتائج الفرض األول وتفسيره .1

يختلف مستوى أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم على مهارات الصف األول االبتدائي في الرياضيات  ينص الفرض األول على أنه: "     

 ."كما يقيمها املعلمون على قائمة تقييم مهارات الرياضيات

 ،املعاقين فكريا في مهارات الرياضيات الطالب ملستوى مهاراتالختبار صحة هذا الفرض تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية      

 والجدول أدناه يوض  ذلك.

 الرياضياتاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى مهارات الطالب املعاقين فكريا في مهارات  :(4جدول )
 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املهارة الرتبة الرقم

 متوسط 0.886 1.23 تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر. 2 1

 متوسط 0.939 0.95 تحديد األنماط وتوسيعها وإنشاءها. 6 2

 متوسط 0.905 1.14 ( وعدها باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية. 20تسمية األعداد ضمن العدد ) 3 3

 متوسط 0.795 0.80 (.100قراءة األعداد ضمن العدد ) 12 4

 متوسط 0.878 0.86 ( بطرق مختلفة.100كتابة األعداد ضمن العدد ) 8 5

 متوسط 0.914 0.95 (.100مقارنة األعداد ضمن العدد ) 6 6

 متوسط 0.883 0.68 ( باستعمال خط األعداد.100ترتيب األعداد ضمن العدد ) 15 7

 متوسط 0.987 0.84 تحديد األعداد الترتيبية حتى العاشر. 9 8

 متوسط 0.954 0.70 حل مسائل رياضية باستعمال استراتيجيات ومهارات مناسبة مع اتباع الخطوات األربع. 14 9

 متوسط 0.954 0.80 الجمع والطرح باستعمال أشياء ملموسة وصور توضيحية.تمثيل جمل  12 10

 منخفض 0.865 0.64 كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز. 17 11

 متوسط 0.947 0.82 ( أفقيا ورأسيا.12جمع عددين ضمن العدد ) 10 12

 متوسط 0.947 0.82 ( أفقيا ورأسيا.12طرح عددين ضمن العدد ) 10 13

 متوسط 0.892 1.25 املساحة(.-السعة-الوزن-مقارنة األشياء حسب )الطول  1 14

 متوسط 0.974 1.07 املساحة(.-السعة-الوزن-ترتيب األشياء حسب )الطول  5 15

 متوسط 0.930 1.14 ينزلق(.-يتراص-تصنيف املجسمات وفق خاصية )يتدحرج 3 16

 متوسط 0.934 0.68 املثلث( ووصفها.-الدائرة-املستطيل-)املربعتعرف األشكال املستوية  15 17

 منخفض 0.697 0.55 العد بالترتيب على لوحة املائة. 18 18

 متوسط 0.726 0.88 املهارات ككل

 
، 16، 3، 1، 14):األرقام اآلتيةالتي تمثل املهارات ، وقد حصلت (1.25-0.55املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن يتض  من الجدول السابق      

 متوسط حسابي، وكانت بمستوى متوسط، وهي بالترتيب كما يلي:أعلى ( على 15

 مقارنة األشياء حسب: الطول، والوزن، والسعة، واملساحة. .1

 تصنيف مجموعة من األشياء وفق خاصية واحدة أو أكثر. .2

 وصور توضيحية. ( وعدها باستعمال أشياء ملموسة20تسمية األعداد ضمن العدد ) .3

 ينزلق.-يتراص-تصنيف املجسمات وفق خاصية: يتدحرج  .4

 .املساحة-السعة-الوزن-ترتيب األشياء حسب: الطول   .5
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(، وكانت بمستوى ضعيف إلى متوسط، وهي مرتبة من 17، 7, 11، 18على أقل متوسط حسابي والتي تمثل األرقام:) املهارات التاليةحصلت بينما       

 يلي: األقل متوسط كما

 العد بالترتيب على لوحة املائة. .1

 كتابة جمل الجمع والطرح بالرموز. .2

 ( باستعمال خط األعداد.100ترتيب األعداد ضمن العدد ) .3

 املثلث( ووصفها. -الدائرة -املستطيل -تعرف األشكال املستوية )املربع  .4

توجد دراسة سابقة حددت مستوى مهارات الرياضيات عند الطالب  وال ( وبمستوى أداء متوسط.0.88وبلغ املتوسط الحسابي للمهارات ككل )     

 املعاقين فكريا حسب علم الباحثين.

على أن تعلم املهارات املعرفية التي تعتمد على الجانب الحس حركي أيسر للطفل من املهارات املعرفية التي تعتمد  واض  مؤشر النتيجة وهذه

 أساسا على العمليات العقلية العليا.

 يعزى السبب في ذلك إلى صعوبة هذه املهارات بالنسبة لألطفال املعاقين فكريا من جهة، وألنها تتطلب نموا في العمليات العقلية كالقدرة وقد

باإلضافة  هذا على الحفظ والتذكر والفهم واالنتباه والتحليل والتركيب من جهة أخرى، في الوقت الذي تتدنى فيه قدرات املعاقين فكريا في هذا الجانب.

 (.Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez, 2019إلى أن حاجاتهم التعليمية عميقة ومتنوعة ومعقدة )

  
ً
يعانون من القصور في القدرات العقلية، حيث أنهم يعانون من قصور في االنتباه، واالدراك، والتذكر، وتكوين املفاهيم، وهذا كله  كما أن املعاقين فكريا

 (.2016من شأنه أن يحول دون تحقيق واكتساب املهارات)حافظ،

فعالية وسائل التعليم املستخدمة، وقصور وضعف  ( ان ذلك يعود لعدة أسباب منها: عدم فعالية أساليب التدريس، وعدم2011،خضر)كما تؤكد  

استعداد املنهج، وتهميش قياس مستوى األداء الحالي للطالب، وعدم فعالية أساليب التقويم املستخدمة. كما أن املمارسات التعليمية واألولويات و 

. كما أنهم يمتازون بعدم االعتماد Knight, Huber, Kuntz, Carter and Juarez (2019املعلمين الذين يخدمون هذه الفئة تلعب دورا في ذلك )

م ونتائج على الذات، وعدم وجود املبادرة، وعدم وجود الثقة بالنفس، والرفض والعناد والتصرف بخالف ما يطلب منه، مما يؤثر على موقفهم من التعل

 .  (SHAPOVALOVA, KARYNBAEVA, EMELYANOVA, BORISOVA and ABRAMENKO,2018التعلم )

التوقعات املنخفضة من قبل املعلمين تجاه الطالب املعاقين فكريا،   Victoria, Carey, Jennifer and Belva (2018)كما يذكر كل من      

إلى ضرورة  (2016،املعايطة والبواليز) يؤكد و  . %( من هؤالء الطالب للمهارات األكاديمية80واقترانها بنقص الفرص لديهم، يؤثر على مستوى امتالك )

السلوك، وصياغة األهداف التعليمية من خالل الخطة التربوية  االهتمام بالجانب العملي والنظري والتركيز على البرامج التدريبية، بخاصة برامج تعديل

الحالي، والسلوك املدخلي، الفردية، واستخدام املقاييس الصادقة، وأن تلبي الخطة التربوية الفردية الحاجات التي تنتج من قياس مستوى األداء 

 باإلضافة إلى إجراء تقييم مستمر لتقديم الخدمات املناسبة. 

( ان الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية يظهرون قصورا واضحا أثناء تعلم املهارات األكاديمية 2010)حيث أشار الناصر منطقية النتيجة وهذه

( بأن جزءا من أسباب ضعف تلك املهارات لدى ذوي اإلعاقة الفكرية يرجع إلى استخدام 2017 )العجمي واملطيري  بشكل عام. ويؤكد عليه كال من 

 املعلمين طرقا تقليدية، واالفتقار إلى استخدام استراتيجيات فعالة في تنمية تلك املهارات لديهم.

فقد كشفت غالبية األبحاث حول محتوى ين فكريا، ويعزو الباحثان هذه النتيجة أيضا إلى ضعف البرامج التدريبية املقدمة للطالب املعاق  

ساعدة الذاتية، بينما املناهج الدراسية املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية بأنها ركزت على املهارات الحياتية الوظيفية كاملهارات املهنية والترفيه وامل

 .Shurr and Bouck) (2013 , لوم والقراءة%( فقط كمهارات الرياضيات والع19ركزت على املهارات املعرفية بنسبة )

دريب كما أن املهارات التي نج  الطالب وحققوا أداء جيدا فيها هي مهارات سهلة، بينما املهارات التعليمية األخرى أكثر صعوبة وتحتاج إلى ت

عظم الطالب فشلوا في األداء عليها. ويحتاج هؤالء مكثف وتكرار وتجزئة للمهارات من قبل املعلم، كما تحتاج إلى وقت وجهد من قبل الطالب، لذلك م

عه الطالب استخدام طريقة التدريب الفردي التي توفر للطفل املعاق فكريا الوقت الكافي والجهد املناسب واألدوات وأسلوب التعزيز الذي يشج

أساليب تقويم تناسب هذه الفئة، وعدم وجود كتاب  باستمرار. كما يمكن أن تكون األسباب عدم وجود فريق متخصص ذي كفاءة علمية ومهنية لوضع

 للمعلم يوض  له األسباب املالئمة لتقييم الطالب، وعدم تدريب املعلم على استخدام أساليب تقويم متنوعة ومتطورة.

 وتفسيره ثانينتائج الفرض ال .2

في مستوى مهارات الرياضيات ( بين متوسطات درجات الطالب α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )" ينص الفرض الثاني على أنه: 

 "تعزى إلى جنس الطالب

ملستوى الطالب املعاقين فكريا في مهارات  الختبار صحة هذا الفرض قام الباحثان باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 والجدول أدناه يوض  ذلك. ،الرياضيات حسب متغير الجنس
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 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء الطالب على اختبار الرياضيات حسب متغير جنس الطالب: (5جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الجنس

 0.477 0.32 ذكور

 0.57 1.31 اناث

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 5يبين الجدول )    
ً
 ظاهريا

ً
املعيارية بين الذكور واإلناث في االجابة على فقرات اختبار الرياضيات، حيث بلغ ( تباينا

(. ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين املتعدد لألداة 1.31( ولإلناث)0.32املتوسط الحسابية للذكور )

 (.5ككل جدول )
 األحادي ألثر الجنس في االجابة على فقرات اختبار الرياضياتتحليل التباين : (6جدول )

 

 

 الجنس

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 *0.000 37.179 10.649 1 10.649 بين املجموعات

 0.286 42 12.030 داخل املجموعات

  43 22.679 املجموع

 في تشخيص مهارات الرياضيات ولصال  اإلناث. α≤   (0.05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة هذه نتائج أشارت

 ( التي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث.2011)الخالدي وهي تختلف مع نتائج دراسة 

يستخدمها املعلمون واملعلمات في تدريس الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة  وهذا برأي الباحثين راجع إلى اختالف االستراتيجيات التعليمية التي     

 الفكرية.

درستهم معلمة، كما يتفق مع ما ( في دراستها، والذي يدعم فرضية تحسن تحصيل الطالب إذا 2017(فرغلي بينما تتفق نتائج الدراسة مع ما أشارت اليه 

 (.Antecol, Eren and Ozbeklik, 2012 وجدته بعض الدراسات السابقة كدراسة أنتيكول ؛ ارين وأوزبكليك)

 نتائج الفرض الثالث .3

( بين متوسطات درجات الطالب في مستوى مهارات الرياضيات α≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند )ينص الفرض الثالث على أنه: "

 " تعزى إلى املرحلة الدراسية

الختبار صحة هذا الفرض قام الباحثان باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى الطالب املعاقين فكريا في مهارات 

 أدناه يوض  ذلك.الرياضيات حسب متغير املرحلة الدراسية، والجدول 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء الطالب على اختبار الرياضيات حسب متغير املرحلة الدراسية للطالب: (7جدول )

 االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املرحلة الدراسية

 0.53 0.43 ابتدائي

 0.79 1.17 متوسط

 0.59 1.27 ثانوي 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بين الطالب حسب املرحلة الدراسية )ابتدائي، متوسط، 7) يبين الجدول  
ً
 ظاهريا

ً
( تباينا

 (.1.27(، والثانوية)1.17(، واملتوسطة)0.43) االبتدائيةثانوي( في االجابة على فقرات اختبار الرياضيات، حيث بلغ املتوسط الحسابية لطالب املرحلة 

 (.8ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين املتعدد لألداة ككل، جدول )

 تحليل التباين األحادي ألثر املرحلة التعليمية على االجابة على فقرات اختبار الرياضيات :(8جدول)

 

 

املرحلة 

 الدراسية

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات الحريةدرجات  مجموع املربعات مصدر التباين

 *0.001 8.894 3.431 2 6.862 بين املجموعات

 0.386 41 15.817 داخل املجموعات

  43 22.679 املجموع

في تشخيص مهارات الرياضيات بين الطالب املعاقين α≤ (0.05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة هذه نتائج أشارت

 (. 8.894فكريا حسب املرحلة الدراسية حيث بلغت قيمة )ف( )
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 ألثر املرحلة على األداء على اختبار الرياضياتشفية املقارنات البعدية بطريقة : (9جدول )

 .Sig متوسط الفرق  املقارنات البعدية

 *0.013 0.73- االبتدائي مع املتوسط

 *0.002 0.84- االبتدائي مع الثانوي 

 0.911 0.11- املتوسط مع الثانوي 

 (α  ≤0.05)* توجد فروق عند                                

( بين املرحلتين االبتدائية واملتوسطة، وجاءت الفروق لصال  املرحلة α  ≤0.05)( وجود فروق ذات داللة احصائية عند 9يتبين من الجدول )

والثانوية، وجاءت الفروق لصال  املرحلة الثانوية، بينما ال توجد  االبتدائية( بين املرحلتين α  ≤0.05)ووجود فروق ذات داللة احصائية عند  املتوسطة.

 (.α  ≤0.05فروق بين املحلتين املتوسطة والثانوية عند )

 
ً
  واملالحظ من الجدول السابق أثر املرحلة الدراسية في االجابة على اختبار الرياضيات اذ ان طالب املرحلة االبتدائية أظهروا متوسطا

ً
 حسابيا

 Bochner (2003)ومستوى أقل من طالب املرحلة املتوسطة وهو أمر منسجم مع نتائج الدراسات السابقة. حيث تتفق مع دراسة أوثريد وبوتشنير

Outhred and  التي وجدت أنه مع تقدم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة في العمر باإلضافة إلى تعرضهم للبرامج التدريبية نجد أنهم ينمون

 مهارات العد ومفاهيم األعداد والتي ال تظهر لديهم في مستوياتهم العمرية املبكرة.

الب في املرحلتين املتوسطة والثانوية قد تدربوا على هذه املهارات بشكل كبير خالل السنوات السابقة، وتم وهذا برأي الباحثين راجع أن الط

 بعمرهم. تكرار هذه املهارات مرات عدة وتم تعزيزهم عليها، على العكس من طالب املرحلة االبتدائية، كما أن هذه املهارات سهلة عليهم باملقارنة

 :الخالصة
 :التوصيات

 .الفكرية اإلعاقة ذوي  من الطالب تعليم برامج على التركيز .1

 القيام بتشخيص مهارات الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية قبل البدء بتعليمهم. .2

 التركيز على نقاط الضعف عند الطالب واستخدام طرق تدريس واستراتيجيات تتناسب مع هذه الفئة مع التكرار والتعزيز للطالب. .3

 في عملية تعليم املعاقين فكريا.ضرورة اشراك األسرة  .4

 وضع خطط تربوية وخطط تعليمية لكل طالب مع القيام بالتشخيص القبلي والتكويني والبعدي للمهارات. .5

 على عمليتي التشخيص والعالج للمشكالت األكاديمية. املعلمين ضرورة تدريب .6

 وتقديمها لهم بأساليب جذابة وشيقة وممتعة.تنويع األنشطة والبرامج التربوية التي تقدم للطالب املعوقين فكريا،  .7

ا؛ ضرورة تدريب معلمي األطفال املعاقين فكريا على مختلف األساليب التعليمية، والتي تتناسب مع خصائص ومتطلبات الفئة التي يتعاملون معه .8

 إليها العلم بهذا املجال.وذلك من أجل زيادة معرفتهم بأساليب رعاية وتأهيل املعوقين، ومعرفة أحدث الوسائل التي توصل 

 اجراء مزيد من الدراسات على فئة اإلعاقة الفكرية، وقياس مهارات أخرى عند هذه الفئة، واجراء دراسات على تنمية املهارات املختلفة. .9

 :املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

اقع تعليم الرياضيات والعلوم لذوي ( 2016)،إبراهيم، بشري؛ وحسن، حمودة  .1 اإلعاقة الفكرية )القابلين للتعلم( باملرحلة االبتدائية في و

 .مجلة القراءة واملعرفة مصر ،اململكة العربية السعودية )منطقة جازان(

)ترجمة: سهى أحمد، ابراهيم عبدهللا(. عمان، دار  ،مقدمة في تربية وتعليم الطفولة املبكرة من مرحلة ما قبل املدرسة( 2005) ،برور، جوان .2

 ر للنشر والتوزيع.الفك

 دار الفكر للنشر والتوزيع عمان. ،اإلعاقة العقلية دليل املعلمين وأولياء األمور (2007) ،الحازمي، عدنان ناصر .3

وحدة مقترحة في التربية االسالمية لتكوين املفاهيم الدينية لدى تالميذ الصف األول االبتدائي بمعاهد وبرامج التربية ( 2016) ،حافظ، وحيد .4

 https://doi.org/10.12816/0036978، 174-131،  79السعودية،  -دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،الفكرية

فاعلية برنامج تعليمي مقترح باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات الرياضيات لدى ( 2017) ،حسب هللا، عبد السالم؛ وجماع، عبد الحميد .5

 رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان االسالمية، الخرطوم. ،معهد سكينةاملعاقين عقليا القابلين للتعلم ب
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الفروق في بعض مهارات الرياضيات والقراءة لدى الطالب ذو اإلعاقة الذهنية البسيطة املدمجين وغير املدمجين في ( 2011) ،الخالدي، منى .6

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليج العربي، البحرين. ،سلطنة عمان

رسالة  ،املشكالت التربوية املتضمنة في تدريس الطالب املعاقين عقليا دراسة حالة والية الخرطوم( 2011) ،ضر، عوضيه عبد الرحمنخ .7

 ماجستير، جامعة أم درمان، السودان.

 عمان،.،دار الفكر  ،املدخل إلى التربية الخاصة( 2009) ،الخطيب، جمال؛ والحديدي، منى .8

فاعلية برنامج باستخدام الكمبيوتر لتجهيز املعلومات في تحسين عمليتي الجمع والطرح لدى األطفال ( 2005) ،خليفة، وليد السيد أحمد .9

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيق. ،املتخلفين عقليا القابلين للتعلم

صة: كيف يتعلم املخ ذو التخلف العقلي )النظرية سلسلة كيف يتعلم املخ ذو االحتياجات الخا( 2007) ،خليفة، وليد السيد؛ وعيس ى، مراد .10

 اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. ،والتطبيق(

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا،  ،تعليم مهارتي الجمع والطرح للطلبة املعوقين عقلي باستخدام الحاسوب( 2001) ،دياب، فتحية .11

 الجامعة األردنية، عمان.

 ، عمان، دار الفكر.3ط ،مقدمة في اإلعاقة العقلية( 2005) ،فاروقالروسان،  .12

  ،(2005) ،الزيود، نادر فهمي .13
 
 ، عمان، دار الفكر.3ط،تعليم الطالب املتخلفين عقليا

ة فاعلية برنامج تدريبي سلوكي في خفض بعض املشكالت السلوكية لدى الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية في محافظ( 2014) ،السرحان، حنين .14

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن. ،املفرق 

ا( 2005) ،سيسالم، كمال .15  بيروت. ،دار العلم للماليين ،ذوو القصور العقلي الترويح عنهم وتأهيلهم اجتماعي 

 2002) ،شاش، سهير محمد .16
ً
 قاهرة.ال ،مكتبة زهراء الشرق  ،بين العزل والدمج ( التربية الخاصة للمعوقين عقليا

 بمرحلة ( 2018) ،شحاته، حسن؛ بحيري، عطاء؛ جاب هللا، علي؛ وزغاري، محمد .17
 
املهارات اللغوية الوظيفية الالزمة للطالب املعاقين عقليا

 .128-96 ، املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، اإلعداد املنهي بمدارس التربية الفكرية

، البسيطة اإلعاقة العقلية ذوي  األطفال لدى األكاديمية املهارات مقياس ،(2017) ،والكيالني، السيدالشخص، عبد العزيز؛ أحمد، مروة؛  .18

 . 658-565، 49مجلة االرشاد النفس ي، ع 

برنامج الكتروني مقترح لتحديد مستوى أداء طالب ( 2016) ،الشرقاوي، صابر؛ املحروقي، عبد الباسط؛ الخاطري، نورة؛ واملفرجي، حسنية .19

 .198-160(،3املجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية، مصر، ع) ،اقة الفكرية والتوحديين في الرياضياتاإلع

فاعلية اكساب األطفال املعاقين عقليا القابلين للتعلم بعض املفاهيم الزمنية باستخدام األنشطة ( 2013) ،صال ، ماجدة؛ وخليل، رشا .20

 .142-106(، 136ع) ،ة واملعرفةالتربوية، مجلة القراء

فعالية الخطة التربوية الفردية املعززة بالحاسوب في تنمية بعض املفاهيم الرياضية لدى الطالب املعاقين ( 2008) ،الصالحات، محمد موس ى .21

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن ،عقليا القابلين للتعلم باململكة العربية السعودية

أثر برنامج مقترح قائم على األنشطة البيئية لتنمية مهارات القراءة والحساب باستخدام الحاسب األلي للطلبة ذوي ( 2017)، طلبة، منى حلمي .22

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الثاني، العدد الثاني. ،اإلعاقات املتعددة

في تنمية بعض مهارات القراءة لدى للطالبات ذوات اإلعاقة  IPad أهمية استخدام األجهزة اللوحية( 2017) ،العجمي، ناصر؛ واملطيري، حنان .23

 .122-83(، 18)5، مجلة التربية الخاصة والتأهيل، الفكرية البسيطة من منظور املعلمات. مصر

 في اململكة أثر برنامج تدريبي سلوكي معرفي في تنمية املهارات اال ( 2010) ،العرايضة، عماد .24
 
جتماعية واألكاديمية لدى الطالب املعاقين عقليا

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، االردن. ،العربية السعودية

اإلسكندرية،  ،دليل األسرة واملعلمة في تنمية املهارات االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة البصرية( 2007) ،عواد، أحمد؛ وشريت، أشرف .25

 سة حورس الدولية.مؤس

فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض املفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات لدى ( 2010) ،الغامدي، عبدهللا .26

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر. ،األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعديل سلوكهم التكيفي

هل يتراجع أداء الطالب الذكور عندما تدرسهم معلمة؟: دراسة تجريبية على طالب الصفوف األولية ( 2017) ،وعابدين محمودفرغلي، آالء؛  .27

 .164-144(، 5)1فلسطين،  –املركز القومي للبحوث -مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،بمدارس اسناد بمنطقة املدينة املنورة

 مصر.، مكتبة االنجلو ،سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم ،(2001) ،القريطي، عبد املطلب .28

 ، مصر، القاهرة.4ط ،دار الفكر العربي ،سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، (2005)،القريطي، عبد املطلب .29
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ير الحس ي الصوري والتحصيل فاعلية برنامج تعليمي قائم على أسلوب الخرائط املفاهيمية في تنمية مهارات التفك( 2013) ،الكندري، عمر .30

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن. ،الدراس ي لدى الطالب املعاقين فكريا في دولة الكويت

 دار الرشاد ،تعديل السلوك لألطفال املتخلفين عقليا باستخدام جداول النشاط املصورة "دراسات تطبيقية"( 2003) ،محمد، عادل عبدهللا .31

 هرة.القا

درجة التزام معلمات املراكز الخاصة النهارية بتطبيق محتوى واستراتيجيات بناء منهاج األطفال ( 2016) ،املعايطة، خليل؛ والبواليز، محمد .32

افية  .52-13(، 1)40مجلة كلية التربية في العلوم النفسية، كلية التربية، عين شمس،  ،ذوي اإلعاقة العقلية في ضوء بعض املتغيرات الديموجر

 الرياض. ،مطابع الحميض ي ،تدريس القراءة لذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ،(2010) ،الناصر، يزيد .33

 عمان،. ،دار وائل ،اإلعاقة العقلية( 2005) ،يحيى، خولة؛ وعبيد، ماجدة .34

 عمان. ،دار املسيرة ،البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة (2006) ،يحيى، خولة أحمد .35

 
 
 املراجع األجنبية: ثانيا

[1] Antecol. H., Eren. O. & Ozbeklik. S., The Effect of teacher gender on the   effect of teacher gender on student 
achievement in primary school: evidence from a randomized experiment Discussion Paper No.( 6453), Bonn, 
(2012) 

[2] Bjelošević. Edin, Karahmet. Amar, Hadžikapetanović. Halima & Bjelošević. Sonja, Incidence of mental 
retardation as compared with other psychiatric disorders and necessary support to persons placed at the 
Public Institution for Placement of Persons with Mental Disabilities „Drin“ Fojnica, Bosnia and Herzegovina, 
Support to persons with mental retardation, 13(2)(2016), 154-161. 

[3] Browder. M., Jimenez. A. & Trela. K., Grade-Aligned Math Instruction for Secondary Students with Moderate 
Intellectual Disability, Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 47(3)(2012), 373–
388. 

[4] Fujiura. G., Park. H. J. & Rutkowsk-Kmitta. V., Disability statistics in the developing world: A reflection on the 
meaning of our numbers, J Appl Res. Intellect. Disabil, 18(4)(2005), 295-304, https://doi.org/10.1111/j.1468-
3148.2005.00268.x 

[5] Hallahan. P. & Kauffman. M., The Exceptional Children Introduction to Special Education. tenth Edition, New 
Jersey, Prentice Hall international, Inc, (2005) 

[6] Hallahan. D. P. & Kauffman. J. M., Exceptional Children: Introduction to Special Education. (4th Ed.). 
Englewood cliffs N. J: Prentice-Hall, (2006) 

[7] Islam. MZ., Shanaz. R. & Farjana. S., Stress among Parents of Children with Mental Retardation. Bangladesh 
Journal of Medical Science, 12(1)(2013), 74-81, https://doi.org/10.3329/bjms.v12i1.13354  

[8] Kirk. S. A., Gallagher. J. & Anastasiow. J., Education exceptional Children. (11th Ed)(2002), U.S.A.  

[9] Knight. J. & Flint. J.,  The use of Subtelomeric probes to study mental retardation, Methods Cell Biol, 75(2004), 
799-831, https://doi.org/10.1016/s0091-679x(04)75035-9 

[10] Knight. Victoria F., Huber. Heartley. B., Kuntz. Emily M., Carter. Erik W. &  Juarez. A. Pablo, Instructional 
Practices, Priorities, and Preparedness for Educating Students With Autism and Intellectual Disability, Focus 
on Autism and Other Developmental Disabilities, 34(1)(2019), 3–14, 
https://doi.org/10.1177/1088357618755694  

[11] Outhred. Lynne &, Bochner. Sandra, Counting Skills and Number Concepts of Students with Moderate 
Intellectual Disabilities, International Journal of Disability, Development, 50(3)(2003), 325‐345, 
https://doi.org/10.1080/1034912032000120480  

[12] Pandey. Vijaysen & Sansi. Deepali, Family environment and problem behavior of children with and without 
mental retardation, Indian Journal of Health and Wellbeing, 6(9)(2015), 927-929. 



 عماد عرايضة&  عبيد احلربي                                       األول االبتدائي يف الرياضياتحتديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم على مهارات الصف  

 2019 -3، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 358 

 

[13] Shapovalova. Olga E., Karynbaeva. Olga V., Emelyanova. Irina A.,  Borisova. Elena A. & Abramenko. Natalia Yu., 
Volitional Qualities of School Students with Mental Retardation, Astra Salvensis, Special Issue, 6(2018), 265-
273 

[14] Shurr. J.; & Bouck. E. C., Research on curriculum for students with moderate and severe intellectual disability: 
A systematic review, Education and Training in Autism and Developmental Disabilities , 48(2013), 76–87. 

[15] Victoria. F. Knight, Carey, E. Creech-Galloway, Jennifer. M. Karl & Belva C. Collins, Evaluating Supported e-text 
to Teach Science to High School Students with Moderate Intellectual Disability, Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities, 33(4)(2018), 227–236, https://doi.org/10.1177/1088357617696273  

[16] Waters. E. & Richard. T., Teaching Money Computation Skills to High School Students with Mild Intellectual 
Disabilities via the Touch Math© Program: A Multi-Sensory Approach. Education and Training in Autism and 
Developmental Disabilities, 46(4)(2011), Cumulative Author Index 2001-2010 (December), 544-555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عماد عرايضة&  عبيد احلربي                                       األول االبتدائي يف الرياضياتحتديد أداء الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم على مهارات الصف  

 2019 -3، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 359 

 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 

      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                              362  -341 ، ص2019 -3العدد  -6املجلد
    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.6.3.3                                             www.refaad.com  

 

 

Determining the Performance of Students With Intellectual Disabilities who Can 
Learn the First Graders’ Skills in Mathematics  

 
Obaid Mazal Al-Harbi

Associate Professor in Curriculum and Methods of Teaching Mathematics, Sciences and Arts College in Alrass, 
Qussaim University, KSA 

Emad Saleh Najeeb Alaraidah 
Associate Professor in Special Education, Sciences and Arts College in Alrass, Qussaim University, KSA  

dr.araidah@gmail.com 

Received Date: 22/4/2019                                                                                                          Accepted  Date:  2 3 /6 /2 0 1 9  

 
Abstract.     This study aimed to determine the performance of students with intellectual disabilities who are able to 

learn the first graders’ skills in mathematics. The study population consists of all the intellectually disabled boys’ 
and girls’ students enrolled in primary, middle and secondary public schools in the governorate of Al -Res. The 
numbers of students were 44. The researchers used the descriptive approach in which they built a test to diagnose 
the mathematics skills of students with intellectual disabilities as the study tool. 

      The results indicated that the level of students in the skills as a whole was in the average. There were also 

significant differences in the diagnosis of mathematics skills favoring female student. Differences were found 
between the primary and intermediate stages, in favor of the intermediate stage, and between the primary and 
secondary levels, favoring the secondary stage.  However there are no differences between the intermediate and 

secondary. 

Keywords: Intellectual disability; first grade; disabled students. 
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 20/9/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         19/8/2019تاريخ استالم البحث:  

 امللخص: 
النبوية. والتوّصل إلى  هدفت الدراسة الحالية إلى التعّرف على مفهوم القدوة في اإلسالم. والكشف عن معالم القدوة في القرآن والسنة

م من خالل معالم القدوة املاثلة في القرآن والسنة. من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
ّ
ما مفهوم القدوة في  :ممارسات تطبيقّية تربوية يستنير بها املعل

م بمعالم القدوة اإلسالم، ما معالم القدوة في القرآن الكريم، ما معالم القدوة في سيرة النبي علية السالم، م
ّ
ا هي التطبيقات التربوية التي يستنير بها املعل

 للبحث الحالي لوصف مفهوم التربية  في القرآن والسنة النبوية،
ً
 مناسبا

ً
وقد اعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي، وبالتالي يجده الباحث منهجا

، ومحاولة 
ً
 في نفسه، وقدوًة وسطّية بالقدوة من منظور إسالمي تربوي،  وتحليلها كيفّيا

ً
ي املسلم كما ينبغي أن يكون عليه مقتديا م و املرّبِّ

ّ
ربطها بواقع املعل

 ملن هم تحت يده في عباداته ومعامالته.

 التربية؛ القدوة؛ اإلسالم؛ القرآن؛ السنة.الكلمات املفتاحية: 

 املقدمة:
 على النبي األمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن واالهم بإحسان إلى يوم الدين، ، وبعد:الحمد هلل حمد الذاكرين وحمد الشاكرين، والصالة والسالم 

فسه، إن من أساليب التربية  في اإلسالم والتي أشار اليها القرآن والسنة، القدوة الحسنة، وهو من األساليب املهمة جدا والخطير في الوقت ن

 انقلبت القدوة إلى عكسها وهي ألنه يهتم بإيصال األخالق الحسنة عن طريق 
ً
 او كان السلوك سلبيا

ً
السلوك اإليجابي، فإذا لم يكن السلوك ايجابيا

يب األوساط الذي القدوة السيئة، لذا وجب على املربين أن يراقبوا سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم التي يقومون بها أمام األوالد، كما عليهم أن يهتموا بتهذ

 نه كما يقتدون به يقتدون بغيره.يتربى فيها األوالد أل 

وقد خلق الخلق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأرسل فيهم رسله عليهم الصالة والسالم ليوحدوه، وختمهم برسوله 

وهم صحابته -لينصروه  الخاتم صلى هللا عليه وسلم ليطيعوه، فمن أطاعه فقد أفل ، ومن عصاه فقد ضل وغوى، وجعل له من أهل األرض خيرهم

ارِّ ُرَحَماُء ، ومدحهم في كتابه العزيز في مواضع شّتى، ومن ذلك ما قاله سبحانه: -رض ي هللا تعالى عنهم
فَّ
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
اُء َعل دَّ شِّ

َ
يَن َمَعُه أ ذِّ

َّ
ِّ ۚ َوال

ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ﴿مُّ

 ّمِّ 
 

ْضال
َ
وَن ف

ُ
ا َيْبَتغ د  ا ُسجَّ ع 

َّ
هُ َبْيَنُهْم ۖ َتَراُهْم ُرك

ُ
ل
َ
ْوَراةِّ ۚ َوَمث

ي التَّ ُهْم فِّ
ُ
ل
َ
َك َمث لِّ

ََٰ
ُجودِّ ۚ ذ رِّ السُّ

َ
ث
َ
ْن أ م ّمِّ هِّ ي ُوُجوهِّ يَماُهْم فِّ ا ۖ سِّ ان  ِّ َورِّْضَو

ْخرََج َن َّللاَّ
َ
َزرْع  أ

َ
يلِّ ك نجِّ ِّ

ْ
ي اإل ْم فِّ

 
َ
يظ َيغِّ اَع لِّ رَّ

ُب الزُّ هِّ ُيْعجِّ ىَٰ ُسوقِّ
َ
اْسَتَوىَٰ َعل

َ
 ف

َ
ظ

َ
ل
ْ
اْسَتغ

َ
آَزَرُه ف

َ
ُه ف

َ
أ
ْ
ط

َ
ا﴾ ش يم  ا َعظِّ ْجر 

َ
 َوأ

 
َرة فِّ

ْ
غ ْنُهم مَّ َحاتِّ مِّ الِّ وا الصَّ

ُ
ل يَن آَمُنوا َوَعمِّ ذِّ

َّ
ُ ال اَر ۗ َوَعَد َّللاَّ فَّ

ُ
ك
ْ
ُم ال هِّ بِّ

ْم وقال سبحانه:  (. 29)الفتح: هِّ وبِّ
ُ
ل
ُ
ي ق َم َما فِّ َعلِّ

َ
َجَرةِّ ف

َّ
ُعوَنَك َتْحَت الش  ُيَبايِّ

ْ
ذ يَن إِّ نِّ ْؤمِّ

ُ ْ
ُ َعنِّ امل َي َّللاَّ َقْد َرض ِّ

َّ
ا﴾  ﴿ ل رِّيب 

َ
ا ق ْتح 

َ
اَبُهْم ف

َ
ث
َ
أ ْم َو ْيهِّ

َ
 َعل

َ
يَنة كِّ نَزَل السَّ

َ
أ
َ
ف

مة في الكتب املتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" )ج2000قال ابن كثير) (.18)الفتح: 
ّ
، 4( " فإن هذه األمة معظ

 عليهم. (. وغيرهما من اآليات التي تبين فضلهم وثناء هللا تعالى135ص

  :مشكلة البحث

تعيش االمة اليوم حالة من الضياع ، بسبب غياب املنهج وفقد القدوات، وهي اليوم اكثر من أي وقت مض ى في حاجة شديدة للعودة ألعالم 

اتباع املنهج الرباني الذي النور والهداية، وخاصة في الوقت الذي تتكالب عليها املصائب من كل ناحية ويطاردها اعدائها من كل جانب، فال نجاة إال ب

ُ ارتضاه رب الناس للناس، وال يمكن ادراك هذا املنهج القويم إال بالعودة إلى جيل القدوات الذين زكاهم هللا ورسوله، قال تعالى:  يَن َهَدى َّللاَّ ذِّ
َّ
َك ال ئِّ

َ
ول

ُ
﴿أ

ْه﴾ )األنعام: َتدِّ
ْ
ُهَداُهُم اق بِّ

َ
(. ومن هنا 109، ص6أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم فأّمته تبع له في ذلك" )ج( "وإذا كان هذا  2000قال ابن كثير ) (. 90ف

 فإن مشكلة البحث تتلخص في  اإلجابة على األسئلة التالية:

http://www.refaad.com/
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 ما مفهوم القدوة في اإلسالم؟ .1

 ما معالم القدوة في القرآن الكريم؟ .2

 ما معالم القدوة في سيرة النبي علية السالم؟ .3

م بمعالم القدوة في القرآن والسنة النبوية؟ ما هي التطبيقات التربوية .4
ّ
 التي يستنير بها املعل

 أهداف البحث:
 حيث تتمّثل أهداف البحث فيما يلي:

 التعّرف على مفهوم القدوة في اإلسالم. .1

 الكشف عن معالم القدوة في القرآن والسنة النبوية. .2

م من  .3
ّ
 خالل معالم القدوة املاثلة في القرآن والسنة.التوّصل إلى ممارسات تطبيقّية تربوية يستنير بها املعل

 وقد تحّدد هذا البحث في حدوده املوضوعية والزمانّية، كما يلي:

حيث اقتصر هذا البحث على بيان مفهوم القدوة في اإلسالم بمعظم جوانبها، من خالل بيان معالم القدوة في القرآن والسنة،  الحدود املوضوعية:

م املسلم القدوة أن يتمّثلها.والتطبيقات التربوّية ا
ّ
 لتي يتوّخى من املعل

 هذا البحث في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي الحدود الزمانّية:
َ
 م.1919-1918ُنّفذ

 منهج البحث: 
يعتمد على دراسة ( بأنه "األسلوب  الذي 2005وقد اعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي، وهو كما عرفه عبيدات وعبدالحق وعدس )

ئصها في حين يعطينا الواقع أو ظاهرة ما، ويهتم بوصفها وصفا دقيًقا والتعبير عنها كيفًيا أو كمًيا، إذ التعبير الكيفي يعطينا وصًفا للظاهرة موضًحا خصا

 (.247األخرى" )ص التعبير الكمي وصًفا رقمًيا موضًحا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة

، ومحاول
ً
 للبحث الحالي لوصف مفهوم التربية بالقدوة من منظور إسالمي تربوي، ، وتحليلها كيفّيا

ً
 مناسبا

ً
ة ربطها وبالتالي يجده الباحث منهجا

 في نفسه، وقدوًة وسطّية ملن هم تحت يده في عب
ً
ي املسلم كما ينبغي أن يكون عليه مقتديا م و املرّبِّ

ّ
 اداته ومعامالته.بواقع املعل

 أهمّية الدراسة:
 وتظهر أهّمية هذا البحث في جانبين: جانٌب علميٌّ نظري، وجانٌب عمليٌّ تطبيقي:

لمي يبدأ من حيث انتهى اآلخرون، وبالتالي األهمية النظرية  في جهود من سبق في البحث والتأليف العلمي؛ فكل بحث عِّ
ً
ما  وُمْسهِّ

ً
فهو : في كونه يأتي مكّمال

 
ّ
كل مهتّم  ط الضوء للمهتّمين من القّراء والدارسين على موضوع من أهّم املوضوعات لتنمية الفكر التربوي اإلسالمي، وطرح أفكار تثري املعرفة لدىيسل

َيرِّ أعالم القدوة لدى كل مسلم، في ظل ضحالة ما -بحسب رأي الباحثة –بموضوع القدوة الذي ينقصه  ْبر في سِّ يطرح وما ُيدار  املزيد من الغور والسَّ

لَم 
َّ
ُم، وهللا املستعان. ثم وُيحاك، وفي ظل أزمة الجهل بمن سبق من القدوات األتقياء األنقياء، والذي ال ُيدرك منها عند الكثير مّمن ينتسب لإلسالم إال ال

ي لسلوك املقتَدى به،  -القدوة الصامتة-إن القدوة التربوية الصالحة ضرب من ضروب الدعوة إلى هللا تعالى بأسلوب غير مباشر في مالحظة املقتدِّ

 تجاه النشء قبل أن ينخرط 
ً
م املسلم القدوة أن يعرف سمات القدوة الحّقة التي تتوجب في حّقه التزاما

ّ
 على املعل

ً
في مهاّمه املوكلة إليه وبالتالي كان لزاما

.
ً
 وظيفيا

َي من أمر املاألهمية العملية  إلى كّل من ولِّ
ً
، سواّء على مستوى أصحاب القرار في وزارة التعليم، أو من هم في املكاتب التابعة : في كونه موّجها

ّ
سلمين شيئا

 
ً
مين األفاضل فيما يناط بهم من تربية أبناء املسلمين، أو لكّل ُمَرّبٍّ قدير في أّي مكان كان، من خالل تمّثلهم قوال ِّ

ّ
مونه  لها، أو للمعل

َ
 ملا يقرؤونه ويعل

ً
وعمال

يَن آَمُنوا حتى يصل  املجتمع وتعود األّمة كما كانت عزيزة فتّية بعيدة عن مهاوي الردى ومعاول الهدم. قال تعالى:  -سّيما النشء -أمام غيرهم ذِّ
َّ
َها ال يُّ

َ
﴿ َيا أ

وَن )
ُ
وَن َما ال َتْفَعل

ُ
َم َتُقول وَن)2لِّ

ُ
وا َما ال َتْفَعل

ُ
ْن َتُقول

َ
ِّ أ

ْنَد َّللاَّ ا عِّ
ُبَر َمْقت 

َ
 (.3-2( ﴾ )الصف3(ك

 الدراسات السابقة:

 ( 2007دراسة يوسف،)  والتي كانت بعنوان "املنهج التربوي القدوة"، وقد هدفت تلك الدراسة إلى تسليط الضوء على حقيقة املنهج

ر ي نتهج اإلسالمي في تربية األطفال عبر الدراسة العلمية وتأصيل املنهج التربوي لألطفال في اإلسالم ومساعدة ُصّناع املناهج في وضع تصوُّ

 عليم األطفال في املرحلة األساسية للتعليم. وهي دراسة وصفية. وقد توصلت إلى نتائج منها:القدوة اإلسالمية في تربية وت

1. .
ً
د نفسّيا  الطفل الذي ينشأ بين أبوين متنافرين يعّقِّ
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 وأقوى  .2
ً
 لقوله تعالى: نّبه القرآن الكريم إلى أن الصفات الوراثّية تنتقل من اآلباء لألبناء فوجب ُحْسن االختيار ليكون الولد أْخَصَب عْقال

ً
ْسما جِّ

 (.2﴿إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا﴾ )اإلنسان:

 ( 2008-2007دراسة أبو نمر،)  والتي هي بعنوان "مواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية اإلسالمية ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة

التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم"، وقد هدفت إلى معرفة درجة تمّثل املعلمين بمواصفات املعلم القدوة في ضوء التربية 

اإلسالمية في األقص ى واألزهر في غّزة من وجهة نظر طلبتهم، وهي دراسة وصفية ميدانية  اإلسالمية ومدى تمثلها لدى محاضري الجامعات

، وتوصلت إلى نتائج منها:342طّبقت على عّينة طالبية قوامها )
ً
 ( طالبا

واصفات املهنية بنسبة %، تلتها امل83%، تلتها املواصفات الشخصية بنسبة 85تمثل املعلم القدوة ملجال املواصفات اإليمانية مع طلبته بنسبة  .1

82.% 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تمثل أعضاء هيئة التدريس للمعلم القدوة من وجهة نظر طلبتهم تعزى ملتغير الجامعة لصال  الجامعة  .2

 اإلسالمية في غّزة.

 ( 1429-1428دراسة الجهيمان،) علوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في والتي كانت بعنوان "أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات ال

مدينة الرياض"، وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أهم معالم التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة 

قدوة لدى الطالبات وأهم املتوسطة والتعرف على اآلثار اإليجابية املتوقعة للتربية بالقدوة من وجهة نظرهّن وواقع إسهاماتهّن في تنمية ال

نهج املعّوقات التي تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة َتُحدُّ من اكتسابهّن للقدوة الحسنة. وهي دراسة ميدانية استخدمت امل

قت على عينة مكّونة من ) ّبِّ
ُ
مة. وقد توصلت إلى نتائج منها:277الوصفي بأسلوبه املسحي، وقد ط

ّ
 ( معل

ما .1
ّ
 ت العلوم الشرعية موافقات على:أن معل

 )أ( وجود معالم للتربية بالقدوة.

 )ب( وجود آثار إيجابّية متوقعة للتربية بالقدوة.

 )ج( وجود معوقات َتُحدُّ من اكتساب الطالبات للقدوة الحسنة بدرجة عالية. 

ْمن بدرجة عالية في تنمية القدوة لدى الطالبات. .2 مات العلوم الشرعية ُيْسهِّ
ّ
 معل

 ( 10-5والتي كانت بعنوان "صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف )(، 2009راسة الرواحية )د

( 10-5بسلطنة ُعمان"، حيث هدفت إلى تحديد صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف )

ملناسبة لها والتعرف على نماذج القدوة التي شكلت فيها هذه الصفات. وهي دراسة وصفية اتبعت أسلوب تحليل وتصنيفها ضمن املجاالت ا

 املحتوى، وتوصلت إلى نتائج منها:

صفة في العقيدة والعبادات  75( 10-5بلغت صفات الشخصية املسلمة القدوة الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف ) .1

 واألخالق.واملعامالت 

 أتى الرسول صلى هللا عليه وسلم في املرتبة األولى كنموذج للقدوات في الكتب عّينة الدراسة. .2

 ( 2010-1431دراسة زهد ،) والتي كانت بعنوان "القدوة الصالحة وأثرها على الفرد واملجتمع"، حيث هدفت تلك الدراسة إلى بيان الحاجة

بة التي تمر بها القضية الفلسطينية لتحقيق النموذج الصحيح ملنهج رب العاملين لتحقيق النصر إلى األسوة الحسنة في هذه الفترة العصي

 على األعداء. وهي دراسة وصفية نظرية، وقد توصلت إلى نتائج منها:

1. .
ً
 وحديثا

ً
 التربية بالقدوة من أفضل األساليب التربوية قديما

 وتحقق ترابط املجتمع املسلم.القدوة الصالحة تعمل على تهذيب األفراد وإصالحهم،  .2

ام. .3
ّ
ء، ورجال الوعظ، واملسؤولين، والحك

ّ
 املصادر األساسية للقدوة هي: األسرة، واألخال

 تعمل القدوة الحسنة على سرعة االمتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد للمجتمع. .4

 ( 2012-1432دراسة التكروني ،)شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية  والتي كانت بعنوان "إسهام املرشد الطالبي في تنمية

اإلسالمية"، وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على إسهامات املرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور 

 التربية اإلسالمية. وهي دراسة وصفية نظرية، وقد توصلت إلى نتائج منها:

 سهم بها املرشد الطالبي في تنمية شخصية التلميذ، ومنها أسلوب القدوة الصالحة.هناك أساليب عديدة ي .1

 ضرورة التحّرر من التبعّية الفكرّية للثقافة الغربية. .2

 ( 2017دراسة الشمراني ،)ربية بالُقدوة
َّ
 -والتي كانت بعنوان:" الت

ً
ْنموذجا

ُ
بحث وصفي تحليلي" وقد هدفت هذه  -أبو ُعبيدة بن الجرَّاح أ

دراسة إلى التعّرف على مفهوم القدوة في اإلسالم والكشف عن معالم القدوة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا عنه والتوّصل إلى ال
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م من خالل معالم القدوة املاثلة في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رض ي هللا تعالى عنه. وقد ت
ّ
وصلت ممارسات تطبيقّية تربوية يستنير بها املعل

 راسة إلى النتائج التالية:الد

م واملرّبي املسلم  .1
ّ
 كان موقعه واستقامته-أن القدوة هي: ذلك املعل

ً
رشاد به. -أّيا ، لالستِّ

ً
تا  ومّيِّ

ً
ه وقوله وفعله حّيا  الذي يحتذى به في َسْمتِّ

 ملحك الحقيقي هو الشرع املطّهر.ال يشترط أن تكون القدوات كلها حسنة، وأن الحيوان قد يكون أهدى من البشر في ذلك، وأن امليزان وا .2

 فوافقه من بعده، وال تخر  .3
ً
ج أن القدوة الحسنة في اإلسالم تعني كل من تمّثل خيرا فوافقه من بعده، وأن القدوة السيئة كل من تمّثل سوءا

 أقسام القدوات في مجملها عن هذين القسمين 

ب الجزيل. توفير الجهد التربوي. االنتفاع بها بإيجاد بيئة تربوية راشدة. اكتساب أن للقدوة الحسنة آثار إيجابية، منها: األجر العظيم، والثوا .4

املقتدي قوة نفسيه مؤثرة بحسب حاله. تجعل املسلم على اتصال دائم بالخالق. ُتنمي الفضائل واألخالق الحميدة في نفوس األفراد. تنش ئ 

 عيوب وترشد إلى األسلوب األمثل. التوازن واالعتدال في سلوك الفرد وشعوره. أنها ُتبّصر بال

بعض  أن للقدوة السيئة آثار سلبية، منها: اإلثم العظيم، وهو على القدوة السّيئة أشد من املقتدي. فساد املقتدي بفساد قدوته، وقد مّر ذكر .5

التربية والدعوة. التفريط في الطاعات، ا، والتكاسل عن بهالشواهد في ذلك كفساد قوم فرعون بفساد فرعون. الركون إلى الدنيا وكثرة االنشغال 

 والتساهل والتقصير فيها. الهزلية وعدم الجدية. هدر األوقات.

م القدوة: اإلخالص، والصدق، والتواضع، والّرِّفق والرحمة، والعدل، والعلم الشرعي، والصبر. .6
ّ
 من صفات القدوة الحسنة للمعل

 القدوة في اللغة:
َدى إذا استقام في 2010في اللغة: كما بّينها ابن منظور )

ْ
ق
َ
ْسوة، وأ

ُ
دوة والُقدوة األ َت به، والقِّ

ْ
ن سنَّ

َ
دوة ملا ُيقتدى به، وما ت

ُ
دوة، وق ( "ُيقال: قِّ

ه2004(. وقال مصطفى؛ والزيات؛ وعبدالقادر؛ والنجار)3557-3556، ص5الخير" )ج َشبُّ
َ
ْعله ت ْثل فِّ  به، وفي الّتنزيل: ) فبهداهم ( "واقَتدى به: فَعل مِّ

ً
ا

 (. 720( )ص90اقتده ( )األنعام: 

وفي االصطالح: القدوة كما عرفها الوادعي )د.ت( "هو الشخص املربي الذي يدعو ألنواع الفضائل والكماالت السلوكية، واألفكار السليمة 

، 8نها "اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة" )ج( بأ1980(. وعرفها الشنقيطي )8ا من قبل" )صبها واتصف بهالصحيحة، وقد عمل 

 (.138ص

م واملرّبي املسلم 
ّ
: ذلك املعل

ً
 كان موقعه واستقامته-والقدوة إجرائيا

ً
رشاد به في عباداته أو  -أّيا ه وقوله وفعله، لالستِّ الذي يحتذى به في َسْمتِّ

؛ فالُقدوة أساسها التقلي
ً
 د واملحاكاة.معامالته أو بهما معا

 قدوة في صفة معينة 
ً
إذن القدوة الحسنة هو: ذلك الشخص الذي اجتمعت لديه الصفات الحسنة كلها، لكن هذا ال يمنع من القول أن فالنا

  -ويكون ممن ينقص حظه في أمور أخرى، فيقال 
ً
 -مثال

ً
، ويقال: إن فالنا

ً
قدوة في طلب العلم  : فالن قدوة في البذل والتضحية ولكنه ال يتصف بالعلم مثال

شرعي، واملوفق دون الشجاعة في األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما يقال: إن هذه األخت قدوة في األدب واللباقة ولكنها ليست على قدر من العلم ال

ئة التي تزين للناس الباطل ويتخذ من ضرب من كل خير بسهم فيكون له باع في كل فضيلة، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وبضد ذلك القدوة السي

، وأشهر القدوات السيئة الشيطان .)نظرة النعيم 
ً
 (11مثال

، ويحتاج الجميع في حياتهم 
ً
 أو سيئة

ً
إلى والقدوة هي التأثر بشخصيةٍّ معينةٍّ ومتابعتها وتقليدها والتأس ي بها، وقد تكون هذه القدوة حسنة

دة من تجربتها في الحياة، بهدف تطوير النفس والقدرات وتحديد الرغبات واالتجاهات منذ بداية وجود شخصية إيجابية وناححة ملحاولة االستفا

 الطريق.

 مفهوم التربية بالقدوة:
 (:2015اختلف الباحثون في تعريف التربية بالقدوة، ومن هذ التعريفات ما ذكره عودة)

ن يكون املربي قدوة أمام النش ئ املراد تربيته، فيسارع إلى املبادئة التربية بالقدوة هي أسلوب علمي من اساليب التربية، وهو يحتاج أ

 والتضحية، ويمتنع عن صغائر األمور.

( أن التربية بالقدوة أسلوب تطبيقي واقعي يثبت مقدرة واستطاعة اإلنسان على البعد عن االنحرافات السلوكية، 1439ويرى ممدوح)

 ماعية.واكتسابهم للقيم واملهارات الشخصية واالجت

 في هذا البحث: ادخال القوة والنموذج الحسن في العملية التعليمية التعلمية من خالل خبرات 
ً
ويمكن تعريف التربية بالقدوة إجرائيا

 ومواقف واقعية تقود إلى إكساب الطلبة بعض املهارات االجتماعية وتحسين االتجاه نحو املادة لدى الطلبة.
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 أركان القدوة:
 االقتداء على أركان البد من تحقيقها حتي يتم االقتداء، وحتى يصدق على الفاعل انه مقتدي، وهذه األركان هي:يشتمل سلوك   

 املقتدى به: وهو الي يتابع في األقوال واألفعال، وال بد ان يكون مختلفا متميزا في القول والعمل، مما يؤهله ألن يكون قدوة للغير،

ي، وهو: من يت ْقتدِّ
ُ
 ابع غيره في سلوكه.الثاني: امل

 الثالث: السلوك الذي يقع فيه االقتداء، وهذا السلوك  فعال كان أو قوال  عام يقع في الخير والشر.

 أسس ومبادئ التربية بالقدوة: 
ل نفس، وهي الشك ان اإلنسان بحاجة إلى القدوة وال يستغني عنها ويبحث عنها، وتنبع حاجة الناس إلى القدوة  من غريزة اودعها هللا في ك

كر بعض غريزة املحاكاة التي تختلف عن غريزة التقليد، وهي رغبة ملحة في النفس تحث صاحبها على محاكاة سلوك بعض األفراد واقفاء أثرهم، وقد ذ

 (2018العلماء بعض األسس التي تحكم هذه املحاكاة، منها: )جميل، 

  خفية غير ظاهرة تدفعه إلى محاكاة من يعجبه سلوكه.الرغبة في املحاكاة واالقتداء، فكل متعلم لديه رغبة 

 ،االستعداد للتقليد: فكل مرحلة من العمر لها استعدادات وطاقات محدودة لذلك 

 رون اإلعجاب: وهذ الذي يجب ان ينتبه إليه املربي، كما يجعل املربي امام مسؤولية عظيمة، فعليه ان يكون ذا شخصية محبوبة جذابة حبها اآلخ

 ها.ويحاكون

 .التنافس: وهو فطري طبيعي في النفس، وهو من العوامل التي تحفز االقتداء 

 .الشعور بالعجز: وهو الذي يحفز النفس على محاكان من تضنه ان يتفوق عليها في بعض الصفات، ويشعر ان ذلك حال للخروج من ذلك العجز 

 البحث عن الشخص الذي يحمل الصفات التي يحتذى بها. الهدف: فال بد ان يقوم االقتداء على هدف سام مرموق ، وهذا يتطلب 

 أهداف التربية بالقدوة: 
 (:2015،العودة 2008ذكر بعض التربويون بعض االهداف للتربية بالقدوة يمكن إجمالها في يلي:)الجهيمان  

 لى األسرة واملجتمع واالمة .البناء الشامل لشخصية الطالب ،والتأثير في اتجاهات الطالب وسلوكه، األمر الذي يؤثر بدوره ع 

 .اكساب الطالب القيم والخبرات واملفاهيم التي يرى املربي انها تفيد الطالب وبشكل يجمع بين النظرية والتطبيق 

 ،إن وجود قدوة حسنة تحقق  إعطاء الدليل العملي على إمكان التطبيق بما يؤثر على سلوك الطالب بشكل عملي .و ترجمة األقوال إلى أفعال

 ألفراده لتطبيقها، متبعين لهذا ال
ً
 ومبادئ يعترف بها املجتمع، يؤدي إلى نشر تلك القيم واملبادئ في ذلك املجتمع، ويكون حافزا

ً
قدوة، ومتأسين قيما

ل بها ب عده، كتب له مثل أجر به في سلوكه، وفي هذا املعنى يقول فيما رواه عبد هللا بن جرير  رض ي هللا عنه  )) من سن في اإلسالم سنة حسنة؛ فُعمِّ

ل بها بعده، كتب عليه.) مثل وزر من عمل بها، وال َيْنُق  ُص من من عمل بها، وال َيْنُقُص من أجورهم ش يء، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة، فُعمِّ

 أوزارهم ش يء (((

 ومبادئ يعترف بها املجتمع، يؤدي إلى نشر تلك القيم 
ً
 ألفراده  نشر الخير، إن وجود قدوة حسنة تحقق قيما

ً
واملبادئ في ذلك املجتمع، ويكون حافزا

اإلسالم سنة لتطبيقها، متبعين لهذا القدوة، ومتأسين به في سلوكه، وفي هذا املعنى يقول فيما رواه عبد هللا بن جرير  رض ي هللا عنه  )) من سن في 

ل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، وال َيْنُقُص من أجورهم ل بها بعده، كتب عليه.)  حسنة؛ فُعمِّ ش يء، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة، فُعمِّ

 مثل وزر من عمل بها، وال َيْنُقُص من أوزارهم ش يء ((

 ومع أن وجود القدوة الحسنة في املجتمع، يعطي الدليل العملي على  .منح االمل بإمكانية الوصول إلى الفضائل كما وصل غيرهم الذي يرونه بينهم

 للتطبيق العملي للقيم إمكانية التط
ً
 صحيحا

ً
بيق  على ما تقدم  فإنها تعطي أيضا صورة التطبيق العملي الصحيح، بحيث تصبح القدوة نموذجا

 عليه: ) صلوا طرق إيصال العلم، يق
ً
دا  هذا املعنى ُمؤكِّ

ً
 من أساليب التعلم، وطريقة من مقررا

ً
ول الرسول واملبادئ والشرائع، وبهذا تصير أسلوبا

 بأعظم شعيرتين عمليتكما رأ
ً
ين في يتموني أصلي (، ويقول: ) خذوا عني مناسككم (، وإذا علمنا أن هذا األمر  منه عليه الصالة والسالم  جاء متعلقا

تفاوت اإلسالم  الصالة والحج  علمنا مدى أهمية وجود القدوة التي تعطي التطبيق العملي الصحيح للشرائع والقيم. ويتأكد هذا إذا أدركنا مدى 

 قد يوقع في االختالف، والتطبيق العملي مانع من التفاوت في الفهم، عاصم من هذا االختال 
ً
 ف.الناس في فهم الخطاب، وتأويل الكالم، تفاوتا

 : أهمية القدوة في عملية التدريس

 إن للقدوة اهمية كبرى في عملية التدريس ، ومن ذلك:
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التعليمية تتأثر  باملواقف التي يقدمها كل من املعلم واملتعلم في عملية التدريس، فاتجاهات املعلم تحريك دافعية املتعلم للتعلم، فالنواتج  .1

ي تحقيق اإليجابية تنعكس لبا على اتقانه وابداع في تنظيم التفاعل الصفي وتقديم الكثير من أنواع االنشطة املناسبة ملوضوع الدرس التي تسهم ف

 (،2001يحظى املعلم القدوة باحترام الطالب وحبهم وثقتهم، وبالتالي يؤثر في سلوكهم وطريقة تفكيرهم.)خوالدة اهدافه وتحقيق تعلم فاعل ،كما 

 (.1415يقول اإلمام النووي :"وينبغي ان يكون املعلم حريصا على تعليمهم مهتما بهم مؤثرا حوائجهم على حوائج نفسه ومصالحه" )النووي   .2

دافعية التعلم وتحرك الطاقات الكامنة، ومع طول الوقت تنمو لدى املتعلم القدرة على معرفة ما يريده املعلم  تسريع عملية التعليم، فهي تثير .3

دون الحاجة للتصريح بذلك. وقد حصل ذلك مع الصحابة الكرام، فقد كان لطول صحبنهم للنبي صلى هللا عليه وسلم أثره في تطوير شفافيتهم، 

 مراد النبي دون ان يصرح به.بحيث أصبحوا قادرين على معرفة 

الن املتعلم تحقيق لتوازن النفس ي واالجتماعي: فاملعلم يزود املتعلم بكل ما يحتاجه من الخبرات واملهارات واملعارف والقيم التي يقبلها املجتمع،  .4

 (.2001مجتمعه.)خوالدة،  يسعى لالنخراط في املجتمع كي يكون واحد من يؤثر به ويتأثر، وهذا يجعله مستقرا النفس، ومقبوال في

 لقد حظيت القدوة باهتمام الباحثين على مختلف املستويات العربية واألجنبية واملراحل الدراسية ومجاالتها، وتعد مرحلة الطفولة ما قبل

 ر سنوات العمر.املدرسة من املراحل العمرية التي تناولها الباحثون بصورة ثرية؛ ألن ما يتلقاه الطفل في هذه املرحلة يبقى على م

إذ توصلت دراسات إلى أن شخصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أفضل نماذج القدوة على مر الزمن، تليها شخصيات الصحابة رضوان هللا 

 عليهم، فشخصية األب واألم واملعلم.

املعلم في كليات التربية في مختلف أصقاع الدنيا  هذا جزء من اإلطار الفكري ألسلوب القدوة، وهو ال يحض باالهتمام الالزم في برامج إعداد

وبالتالي تخرًج فيها ليس لقلة اإلنتاج العلمي في هذا املوضوع، وإنما لقلة اهتمام كليات التربية بمتابعة هذا اإلنتاج واالستفادة منه، وهي مصدر إنتاجه، 

 عنه تصرفات ال تليق بمربٍّ مسئول عن صناعة أجيال املستقبل.معلمون ومعلمات تنقص بعضهم اآلداب واملهارات للمعلم القدوة، ويصدر 

ر الوصول إلى بعضها،  –خاصة الدراسات العربّية–بحسب جهد الباحث وعلمه، فإن الدراسات السابقة حول موضوع القدوة شحيحة في مظاّنها 
ّ
وتعذ

 بموضوع الدراسة الحالية، بالرغم من استف
ً
 مباشرا

ً
فات التجارّية، والكتب التراثّية ومن حيث ارتباطها ارتباطا

ّ
والتي ال -اضة الحديث عن القدوة في املؤل

وكذلك ُبْعد الدراسات األجنبّية عن الطرح اإلسالمّي األصيل، فقد اقتصر الباحث على ما أمكن الحصول عليه من  -تنتهج الطريقة العلمّية املّتبعة

 ا هنا كان من األقدم إلى األحدث، وهي كما يلي:دراسات علمية عربية التي خرجت بطابعٍّ إسالمي، وعرضه

 ( والتي كانت بعنوان "أثر انحراف القدوة على السلوك االنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة 2004-1424دراسة القرني )

وك االنحرافي لدى املراهقات. وهي دراسة وصفية املتوسطة بمدينة مكة املكرمة"، وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن أثر القدوة على السل

َقت على عّينة مكونة من ) ّبِّ
ُ
 ( طالبات. وتوصلت إلى نتائج منها:310ميدانية، وقد ط

 وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين انحراف القدوة وبين االنحراف السلوكي لعّينة الدراسة. .1

ل يمكن التنّبؤ باحتمالّية ظهور االنحراف السلوكي لدى  .2 املراهقة من خالل انحراف القدوة املتمّثل في عدم االلتزام الدينّي وعدم تحمُّ

 املسؤولية.

 أهمية القدوة في التربية:
بيئة تشكل القدوة جزءا مهما وحيويا من األنماط السلوكية للفرد، وبدونها قد يتعثر الفرد كثيرا في اكتساب مهارات الحياة االجتماعية في ال

 (.1997بها،)الخطيب، التي يعيش 

 و  446وال يخلو كتاب في التربية من إيراد القدوة كإحدى الوسائل املهمة لفعاليتها، ففي دراسة أجريت على 
ً
% يرون 75فتاًة تبين أن  94شابا

، وهذا ال شك يعود إلى رؤية الناس للنموذج الواقعي الذي
ً
، وهي من أكثر الوسائل تأثيرا

ً
يشاهدونه، وبدون هذا التطبيق  أن وجود القدوة مهم جدا

جب لها إلى الواقعي تكون التوجيهات كتابة على املاء ال أثر لها في قلوب املتلقين وعقولهم، فتلك التي تدعو إلى الصدق وتكذب ينقلب التقدير الوا

 استهجان واستغراب ممن يدعو إلى ش يء ويخالفه.

يَن َهَدى َّللّاُ : -عز وجل  -في كل األمور، ولذلك قال هللا  -عليهم السالم  -ولعظيم أهميتها ورد الحث على االقتداء باألنبياء  ذِّ
َّ
َك ال ئِّ

َ
ول

ُ
﴿أ

ه ﴾ )األنعام: ُهَداُهُم اقَتدِّ بِّ
َ
، فهم مضرب املثل في الصفات املتميزة، وذلك ألنهم نهضوا بأعظم وأخطر مهمة وهي إصالح الناس، وألن إصالح الناس (90ف

 على نبينا محمد  -عز وجل  -خالق كان لهم منها النصيب الكامل إعانة لهم للقيام باملهام الشاقة، وفي هذا يقول هللا يتطلب مستويات عليا من األ 
ً
 -ممتنا

, ﴾ )القلم:: -صلى هللا عليه وسلم  يم  , َعظِّ ق 
ُ
َعلى ُخل

َ
َك ل نَّ إِّ ي َرُسولِّ : -عز وجل  -، ويقول ابن كثير عند قوله (4﴿َو م فِّ

ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقد ك

َ
ن ﴿ل

َ ّ
 ملِّ
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
سَوة

ُ
ِّ أ

َّللاَّ

 ﴾ )األحزاب:
 
يرا ثِّ

َ
َ ك َر َّللاَّ

َ
ك
َ
َر َوذ  َوالَيوَم اآلخِّ

َ اَن َيرُجو َّللاَّ
َ
في أقواله وأفعاله -صلى هللا عليه وسلم   -، هذه اآلية أصل كبير في التأس ي برسول هللا (21ك

يوم األحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته، وانتظاره  -صلى هللا عليه وسلم  -الناس بالتأس ي بالنبي  -تبارك وتعالى  -وأحواله، ولهذا أمر هللا 

 (.2001عز وجل .)الضياف،  -الفرج من ربه 
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  ومما يدل على أهميتها وجود تلك الغريزة الفطرية امللحة في كيان اإلنسان التي تدفعه نحو التقليد واملحاكاة، وخاصة األطفال فهم أكثر
ً
تأثرا

 . بالق
ً
 دوة، إذ يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيحا

 كأبيه، وهذا م
ً
 ما رجال

ً
ا ورد في موسوعة العناية بالطفل: يبدأ الطفل في سن الثالثة يدرك بوضوح أكثر أنه من الذكور، وأنه سيصبح يوما

 للتشبه بهم في مظهره وسلوكه ورغباته، بينما يحمله على الشعور بإعجاب خاص بأبيه وبغيره من الرجال والصبيان، إنه يراقبهم بدقة، وي
ً
سعى جاهدا

اية بالدمى على هيئة تدرك الطفلة بنت الثالثة أنها ستصبح امرأة فتندفع إلى التشبه بأمها وباقي النساء، إنها تركز اهتمامها على األعمال املنزلية، والعن

 عناية أمها باملواليد، وتقتفي أسلوبها بالتحدث إليهم.

 في الوصول ووجود 
ً
القدوة الحسنة دعم النتشار الخير، ألن الناس بفطرتهم يحبون محاسن األخالق، ودرجات الكمال، وتعطيهم أمال

نماذج تبقى صامدة مجاهدة، تتمثل اإلسالم في  -حتى في أوقات ضعف األمة  -للفضائل، ولذا كان من رحمة هللا أن يوجد في الناس على مر العصور 

ها واعتقاداتها، ولكن قد يقل العدد أو يكثر بحسب قوة األمة، ولكن ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة، وكثيرة هي القصص عن اهتداء أقوالها وأعمال

 كثير من الناس بمجرد رؤية صالة خاشعة، أو تصرف لبق في موقف صعب، وهذا كله بدون أن يشعر املقتدى به.

 بذراع في كل  -صلى هللا عليه وسلم  -طليعة تتأس ى خطوات محمد "وليس للمسلمين من سبيل إال هذا السبيل، 
ً
 بشبر، وذراعا

ً
وأصحابه شبرا

ا صِّ 
َ
نَّ َهذ

َ
 ظاهرة وخفية، وفي كل دقيقة وجليلة، في العبادة والتفكير، والحرب والتدبير، والسياسة والدعوة، والجرأة والحكمة: ))َوأ

ً
يما ي ُمسَتقِّ َراطِّ

بِّ 
َّ
 َتت
َ
ُعوُه َوال بِّ

اتَّ
َ
هِّ (( األنعام:ف يلِّ م َعن َسبِّ

ُ
ك َق بِّ

َتَفرَّ
َ
ُبَل ف ، وال يصل  آخر هذه األمة إال بما صل  به أولها، رجل العقيدة هو السبيل الوحيد لعالج 153ُعوا السٌّ

 (.1979أنواع االنحرافات، ورجل العقيدة أعظم ذخر نقدمه للعقيدة، وأكبر رصيد نعده في سبيل نصرتها".) املصري ، 

القدوة في املنظور االسالمي منطق االقتداء العاطفي إلى منطق االقتداء العقالني، فهي بمثابة الشعلة أو املصدر الذي من خالله وتتخطى 

 تستمد الحركة، ويعمل اسلوك وفق املنهج الحق. املالكي)ب ت(.

ة في املجتمع، وهي عامل التحول السريع الفعال، إن موضوع القدوة من املواضيع املهمة جدا في حياة البشرية، فالقدوة الحسنة هي الركيز 

صلى هللا عليه  -فالقدوة عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين، فهم في أمس الحاجة لالقتداء بالنماذج الحية، كيف ال وقد أمر هللا نبيه 

 (.90عليه أجرا إن هو إال ذكرى للعاملين )األنعام: باالقتداء، فقال: أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده قل ال أسألكم  -وسلم 

حذر من مخالفة  -عز وجل  -وتشتد الحاجة إلى القدوة الحسنة كلما بعد الناس عن االلتزام بقيم اإلسالم وأخالقه وأحكامه، كما أن هللا 

لون ما ال تفعلون * كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون القول الفعل الذي ينفي كون اإلنسان قدوة بين الناس، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقو 

 (.3 - 2)الصف: 

إحداث تغيير في سلوك الفرد في االتجاه املرغوب فيه، عن طريق القدوة الصالحة، وذلك بأن يتخذ شخصا أو أكثر »وقد عرفت القدوة بأنها: 

 «.ثالي أمرا واقعيا ممكن التطبيقيتحقق فيهم الصالح، ليتشبه به، ويصبح ما يطلب من السلوك امل

د ويرى بعض الباحثين أن القدوة وفق املنظور اإلسالمي تتخطى مرحلة التعليم إلى مرحلة التربية والتدريب العملي، وبذلك تكون القدوة أبع

 (.1415من مجرد االنتماء النظري.)خاطر، 

بمثابة نموذج مثالي واقعي، يجمع بين اإليمان واالعتقاد وبين الوعي والرشد  وقد بين أبو الحسن الندوي" أن القدوة في املنظور اإلسالمي هي

 (.1982والنضج، ويقوم على الحب والطاعة والوضوح يقتدي به الفرد او الجماعة قوال وعمال" )الندوي، 

عليهم  -في اإلسالم هم األنبياء ودين اإلسالم دين القدوة، وأصحاب الهمم العالية هم الذين يسعون ليكونوا قدوة حسنة، وأعظم قدوة 

ولذلك جعله هللا لنا أسوة وقدوة، بل وأمرنا بذلك، فقال: لقد كان لكم في رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وعلى رأسهم نبينا محمد  -الصالة والسالم 

 (.21أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا )األحزاب: 

وأنه األسوة الحسنة ال محال. وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -في اآلية داللة على فضل االقتداء بالنبي »ور في تفسير هذه اآلية: يقول ابن عاش

ام بعد أن في سورة األنع -سبحانه وتعالى  -قال «. في أقواله وأفعاله وأحواله -صلى هللا عليه وسلم  -هذه اآلية أصل كبير في التأس ي برسول هللا »ابن كثير: 

ه ﴾ )األنعام:ذكر ثمانية عشر نبيا:  ُهَداُهُم اقَتدِّ بِّ
َ
يَن َهَدى َّللّاُ ف ذِّ

َّ
َك ال ئِّ

َ
ول

ُ
 .(90﴿أ

(،وهذا يدل على عظم أثر 1405وقد ذهب البعض إلى ان القدوة االسالمية هي عبارة عن منهج عالجي يعالج املرض العقلي والنفس ي على السواء ،محمد )

 صية اإلنسانية، ويرجع امليداني هذا التأثير إلى عدة أسباب ركز عليها اإلسالم، منها:القدوة في تشكيل الشخ

 . أن في فطرة اإلنسان ميال قويا لالقتداء.1

وشاهد ة، .أن املثال الحي الذي يتحلى بجملة من الفضائل السلوكية، يعطي غيره قناعة بأن بلوغها من األمور التي هي في متناول القدرات اإلنساني2

 الحال أقوى من شاهد املقال.

 . أن املثال الحي املرتقي في درجات الكمال السلوكي، يثير في األنفس االستحسان واإلعجاب.3
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فالقدوة الحسنة هي املحرك والدافع لإلنسان لالرتقاء بالذات، فمن جعل له قدوة عظيمة في صفاته، فال بد أن يتأس ى به في كل صفاته، 

مثال حي لالرتقاء في درجات الكمال، فهو دائما يطلب الكمال ويطلب املعالي، فهو بذلك مثار لإلعجاب والتقليد من الناس، ألن التأثر  فالقدوة املؤثرة

 -واقعية وحياته ال -صلى هللا عليه وسلم  -باألفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكالم واألقوال، وهذا ما أكده سيد قطب بقوله: كانت سيرة النبي 

مختلطة بحقيقة الدعوة السماوية، مرتقية بها خطوة خطوة،  -بكل ما فيها، من تجارب اإلنسان، ومحاوالت اإلنسان، وضعف اإلنسان، وقوة اإلنسان 

يسرة، العملية الواقعية، كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه، فكانت هي النموذج العملي للمحاولة الناححة، يراها ويتأثر بها من يريد القدوة امل

 التي ال تعيش في هاالت وال في خياالت.

 فالقدوة لها دور كبير في إعالء الهمم وإصالح املسلمين، فمن كان عالي الهمة اقتدى به غيره، فأصل  نفسه وأصل  غيره.

اقعهم:   أهمية القدوة في حياة املسلمين وو

يمثله أفعال وأقوال ومواقف املثال الحي املرتقى في درجات الكمال، مما يثير في نفس اآلخرين  إنَّ القدوة هي ذلك التأثير الغامض الخفي الذي .1

د لديهم حوافز قوية تحفزهم؛ ألن يعملوا مثله، وقد يكون ذل
َّ
ك دون اإلعجاب واملحبة التي تتهيج معها دوافع الغيرة والتنافس املحمود، ويتول

 توجيه مباشر.
الفضائل واالستقامة تعطي اآلخرين قناعة بأنَّ بلوغ هذا املستوى من األمور املمكنة، وأنها في متناول قدرات اإلنسان، وال القدوة الحسنة املتحلية ب .2

 سيما في زمن الفتن وكثرة الصوارف.

اس؛ فإنَّ واقعهم ال يزال يشكو القصور واالنحراف، ما لم يقم بذل .3 ك العلم عاملون مخلصون مهما توسعت دائرة املعارف وانتشر العلم بين النَّ

يكونون قدوات في مجتمعاتهم وطبقاتهم يمتثلون أمره ويخطون على منهجه، يترجمون ذلك العلم إلى واقع عملي للحياة يفهمه الجميع؛ إذ إن 

إيصال املعاني وإحداث مستويات فهم العلم والقول عند الناس يتفاوت، لكن الجميع يتساوى أمام الرؤية بالعين ملثال حي، يكون أيسر وأقوى في 

دوة التغيير، ومن ذلك ما كان من تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم زينب بنت ححش ابنة عمته من زيد بن حارثة مواله الذي أعتقه؛ لكي يكون ق

 للناس ملا تأصل في نفوسهم من الفوارق الطبقية التي جاء اإلسالم بإلغائها، وأنه ال فضل لعربي على 
ً
 حيا

ً
 أعجمي إال بالتقوى.)املالكي ب ت(.ومثاال

ين هللا هم في إنَّ غياب القدوة في حياة املسلمين عامل رئيس في فشو الجهل وانتشار املنكرات واستفحالها؛ وذلك ألنَّ العاملين بالعلم والقائمين بد .4

ه في الناس وتنحسر أمامهم املنكرات بتواجدهم الحقيقة دعاة يعلنون الحق بأفعالهم وينشرون الدين الحق حين ينتشرون بين الناس فيظهر أمر 

 أل
ً
صحابه: الفعال املؤثر في اآلخرين، وهكذا فكلما ازدادت القدوات انتشر العلم واختفت املنكرات. وقد نقل عن إبراهيم ابن أدهم أنه قال يوما

 "ادعوا الناس وأنتم صامتون، قالوا: كيف ذلك؟ قال: ادعوا الناس بأفعالكم".

 يكون في حسابهم من الناس ينظ .5
ً
رون إلى املتعلم العلم الشرعي والصال  نظرة دقيقة فاحصة دون أن يعلم، فرّب خطأ يقوم به ال يلقي له باال

اته الكبائر؛ وذلك ألنه محسوب في مجتمعه قدوة لهم. وهنا تكمن أهمية القدوة وخطورتها، إذ إن كل مفارقة بين أقوال القدوة وسلوكه واهتمام

ل م ِّ
ّ
 صدر حيرة وإحباط لدى عامة الناس، وخصوصا املبتدئين في االلتزام، ويكون مصدر فتنة للناس واستخفاف بالعلم الذي تلقاه.تشك

 ثمرات القدوة:
ى  .1

َّ
عليه  هللاُ حصول األجر والثواب حيث إنه قدوة في العمل وداٌل عليه بهديه، وعند مسلم من حديث جابر جاء ناٌس من األعرابِّ إلى رسولِّ هللاِّ صل

ه. قال: ث َي ذلك في وجهِّ . فحثَّ الناَس على الصدقةِّ فأبطؤوا عنه. حتى ُرؤِّ
ٌ
هم قد أصابتهم حاجة  فرأى سوَء حالِّ

ُ
َم عليهم الصوف

َّ
 من وسل

ً
م إنَّ رجال

ى
َّ
روُر في وجهه. فقال رسوُل هللاِّ صل  السُّ

َ
. ثم جاء آخُر. ثم تتابعوا حتى ُعرِّف قٍّ ةٍّ من َورِّ   األنصارِّ جاء بُصرَّ

ً
ة  في اإلسالمِّ ُسنَّ

َم: "من سنَّ
َّ
هللُا عليه وسل

، فُعمِّ 
ً
 سيئة

ً
ة  في اإلسالمِّ ُسنَّ

َب له مثُل أجرِّ َمن عمل بها. وال ينقُص من أجورِّهم ش يٌء. ومن سنَّ تِّ
ُ
ل بها بعده، ك ، فُعمِّ

ً
تب عليه حسنة

ُ
ل بها بعَده، ك

.)الوادعي. د.ت(.مثُل وِّزرِّ من عمل بها، وال ينقُص من أوزارِّهم ش يٌء ". وفي ر   ُيعَمُل بها بعده" ثم ذكر تماَم الحديثِّ
ً
 صالحة

ً
 واية: "ال َيُسنُّ عبٌد سنة

هللا عليه تهذيب أخالق املتربي وتعديل ما يطرأ من سلوكيات مخالفة، وفي األدب املفرد عن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  .2

 ا
ُ
ذي يخالط

َّ
ُن ال ُر على أذاُهْم" صححه األلباني. وفي قوله )يصبر على وسلم: "املؤمِّ اَس وال يصبِّ  النَّ

ُ
ط ذي ال يخالِّ

َّ
ن ال ُر على أذاُهم، خيٌر مِّ اَس و يصبِّ لنَّ

 إال بمن يعايش ويكون قدوة صالحة في م
ً
 جتمعه.آذاهم( داللة مباشرة التهذيب وتحمل التبعات في سبيل تقويم الخلق وتعديله، وهذا ال يكون جزما

ا لن قتداء أرباب الطاقات والقدرات به. املربي القدوة يحفز ذوي الطاقات بعلمه وإيمانه وتربيته، ومن ثم له غنم ذلك حين يتعدى خيرهم، وهذا .3

مذي ر يكون من مربٍّ ال يتمثل منهجه بكمال ورقي، ولذا وجدنا الصحابة يتقاسمون أخالق الرسول عليه الصالة والسالم ويغنمون منها كما روى الت

ْمرِّ 
َ
ُهْم في أ َشدُّ

َ
، وأ تي:: أبو بكرٍّ

مَّ
ُ
أ تي بِّ

مَّ
ُ
ُهْم من أحديث أنس بن مالك رض ي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرحُم أ

ُ
ْصَدق

َ
: عمُر، وأ  هللاِّ

تٍّ  ابِّ
َ
َرُضُهْم: َزْيُد ْبُن ث

ْ
ف
َ
، وأ َبيُّ ْبُن كعبٍّ

ُ
: أ كتابِّ هللاِّ َرُؤُهْم لِّ

ْ
ق
َ
نَّ َحياًء: عثماُن، وأ يًنا، وإِّ مِّ

َ
ةٍّ أ مَّ

ُ
كّلِّ أ  لِّ

نَّ ، أال وإِّ  ْبُن َجَبلٍّ
ُ
: ُمَعاذ الَحاللِّ والَحَرامِّ ، وأعلُمُهْم بِّ

نَد عبدِّ هللاِّ ب َر عبُدهللاِّ بُن مسعودٍّ عِّ كِّ
ُ
" قال الترمذي: حسن صحيح. وذ احِّ

: أبو ُعَبْيَدَة ْبُن الَجرَّ ةِّ مَّ
ُ
يَن هذه األ مِّ

َ
و فقال: ذاك رجٌل ال أزاُل أ ه،  نِّ عمرٍّ بُّ حِّ

ُ
أ
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هللاِّ بنِّ مسعودٍّ  : من عبدِّ عُت النبيَّ صلى هللُا عليه وسلم يقوُل: "ُخذوا القرآَن من أربعةٍّ َبّيِّ  -فبَدأ به-َسمِّ
ُ
، وأ ، وُمعاذِّ بنِّ جبلٍّ

َ
يَفة

َ
ى أبي ُحذ

َ
وسالمٍّ مول

" رواه البخاري.   بنِّ كعبٍّ

 من أهلِّ الباديةِّ كان غرس املفاهيم، وتعزيز القيم، وارتوِّ من هذا الخبر غرفة تجد ذلك .4
ً

: في البداية والنهاية ورجاله رجال الصحيح عن أنسٍّ أنَّ رجال

َم إذا أراد أن
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
زه النبيُّ صل  من البادية فُيجّهِّ

َ
َم الهدية

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
نا  اسُمه زاهًرا ُيهدي النبيَّ صل

ُ
يخرَج فقال رسوُل هللاِّ إنَّ زاهًرا باديت

َم وهو يبيونحن 
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
 دميًما فأتاه رسوُل هللاِّ صل

ً
ه وكان رجال َم ُيحبُّ

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
ُع متاَعه فاحتَضنه من حاضروه وكان رسوُل هللاِّ صل

َم فجعل ال يألو ما
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
ني من هذا؟ فالتفت فعرف النبيَّ صل

ْ
ل ْرسِّ

َ
ه وال ُيبصُره الرجُل فقال أ ى هللُا عليه  خلفِّ

َّ
ألصق ظهَره بصدرِّ النبّيِّ صل

ْن وهللاِّ تجُدني كاسًد 
َ
َم يقول من يشتري العبَد فقال يا رسوَل هللاِّ إذ

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
َم حين عرفه وجعل رسوُل هللاِّ صل

َّ
ى هللُا وسل

َّ
ا فقال رسوُل هللاِّ صل

" أو قال: "لكن عن َم: "لكن عند هللاِّ لسَت بكاسدٍّ
َّ
". ويؤخذ من هذا الخبر تواضع الرسول عليه الصالة والسالم وانبساطه عليه وسل د هللاِّ أنت غالٍّ

 للناس عامة وصدقه في املزاح والجد، وكل ذلك لم يكن عبر محاضرة بل أسوة حاضرة.

 ميادين القدوة:
وافل والقربات، فذلك ميدان مهم من ميادين العبادة والطاعات املحضة، وذلك باملحافظة على الفرائض والواجبات، والتزود باإلكثار من الن .1

 أمره لنس
ً
 في هدي املصطفى صلى هللا عليه وسلم في عبادته وقيامه بحق ربه، ومن ذلك أيضا

ً
ائه بقيام الدعوة بالقدوة، كما كان التأثير بذلك قويا

 في كل زمان، والسيما زمن كثرة الفتن.الليل حينما رأي تنزل الفتن والخزائن على أمته ليقتدي بهن النساء، خاصة والناس عامة 

عالقة القدوة بالناس وتعامله معهم وكسبه لحبهن واحترامهم وثقتهم من خالل حسن تصرفه وتحليه بمكارم األخالق والسماحة والكرم والعدل  .2

سول هللا صلى هللا عليه وسلم في هذا وطيب العشرة وطالقة الوجه وحسن القول، إلى غير ذلك من مجاالت الدعوة بالقدوة في التعامل، ولنا في ر 

 امليدان أعظم أسوة وأرقاها.

 ـ ال تتحقق القدوة إال به، وهو في الوقت ذاته مجال من .3
ً
، وهذا ـ كما أشرنا سابقا

ً
 ومظهرا

ً
 وسمتا

ً
 وأدبا

ً
مجاالت الدعوة  تكوين النفس وتربيتها علما

 االستفادة من أقواله وعلمه. وقد وأسلوب مؤثر من أساليبها. فيقع التأثر في نفوس الناس بمظ
ً
 يفوق أحيانا

ً
 بليغا

ً
هر القدوة وسمته ووقاره موقعا

لك ورد أنَّ الذين كانوا يجلسون على اإلمام أحمد بن حنبل في مجلس درسه يبلغ املئات، مع أنَّ الذي يطلب عليه ويدون علمه عدد قليل من ذ

 بهدي الشيخ 
ً
 وإقتداء بسمته وأدبه.الحشد الكبير الذي إنما حضر انتفاعا

 بين التقليد واالقتداء:

التأس ي مطلب شرعي، ومحمدة لصاحبه إذا كان من يقتدى به أهل لذلك كاألنبياء والصالحين، وكل من سن في اإلسالم سنة حسنة، ولكن 

َك : -تعالى -ذم من يقتدي بأهل الضاللة قال  -عز وجل  -هللا  بلِّ
َ
ن ق رَسلَنا مِّ

َ
َك َما أ لِّ

َ
ذ
َ
, ﴿ َوك ة  مَّ

ُ
ى أ

َ
ا َوَجدَنا آَباءَنا َعل نَّ وَها إِّ

ُ
اَل ُمتَرف

َ
 ق

َّ
ال , إِّ ير  ذِّ

ن نَّ , مِّّ رَية 
َ
ي ق فِّ

قَتُدوَن﴾ )الزخرف:  م مٌّ ارِّهِّ
َ
ى آث

َ
ا َعل نَّ إِّ  إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه أول -صلى هللا عليه وسلم  -، وقال النبي (23َو

ً
: )ال تقتل نفس ظلما

 تل ( رواه البخاري.من سن الق

: -رحمه هللا  -ومن يقلد أهل الضاللة في طريقة معيشتهم يقوده إلى تقليدهم في كل اعتقاداتهم ونظرتهم لألمور، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة واملنهاج الذي شرعه له، فكان له من هذه الحكمة أن شرع ل
ً
ه من األقوال واألعمال ما يباين "وقد بعث هللا محمدا

 سبيل املغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق مفسدة ذلك ألمور منها:

 بين املتشابهين، يقود إلى موافقة ما في األخالق واألعمال، وهذا أمر 
ً
 وتشاكال

ً
 محسوس.أن املشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا

ومنها: أن املخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب االنقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضالل واالنعطاف على أهل الهدى 

كان إحساسه بمفارقة  ºوالرضوان، وتحقق ما قطع هللا من املواالة بين جنده املفلحين وأوليائه الخاسرين، وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف باإلسالم

 أتم، وبعده عن أخالقهم املوجودة في بعض املسلمين أشد.
ً
 وظاهرا

ً
 اليهود والنصارى باطنا

 بين املهديين املرضيين وبين املغضوب عليهم والضالين".
ً
 ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب االختالط حتى يرتفع التمييز ظاهرا

ملا يعلم من عظيم األجر والثواب الذي يصله من تأثر الناس بفعله  ºة: بعض الناس يحب أن يكون قدوة يقتدى به في الخيراإلمامة في الدين وحب الرياس

 ملن
ً
 لحيه، إماما

ً
 ألهله، إماما

ً
وراء ذلك، فإنه ليس  وقوله كما قال تعالى: ))وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا (( قال الحسن: "من استطاع منكم أن يكون إماما

 (( قال البخاري: " أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدش 
ً
ي بنا من بعدنا يء يؤخذ عنك إال كان لك منه نصيب "، ومن دعاء الصالحين: )) واجعلنا للمتقين إماما

 دنيوية 
ً
 في الدين ليشار إليه بالبنان، ويعبد القلوب إليه، ولينال بذلك حظوظا

ً
، فهذه رياسة في الدين -باهلل  والعياذ -"، وبعض الناس يريد أن يكون رأسا

 مما في أيدي الناس، وإنما تتمنى االزدياد من األجر بقدر استفادة الناس منها، وكون اإلن ºمذمومة
ً
سان قدوة بخالف الرياسة املحمودة التي ال تريد شيئا

 ه، وبلغه مقصودة.يتطلب منه أن يتخلق بأخالق األنبياء، وهذه تحتاج مجاهدة عظيمة، ومن صدق هللا وفقه وأعان
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 صفات القدوة الحسنة:
 وإذا كنا مقتنعين بأهمية وجود القدوة الصالحة فما هي يا ترى مواصفاتها، وما هو املحيط الذي تنشأ فيه؟

 (1425للقدوة الحسنة صفات كثيرة، نتطرق إلى أهمها: )الظاهري، 

من أولى ما ينبغي أن ُيفتش عنه في الرجل املقتدى به. فيكون املقصود  وهو -اإلخالص: وهو سر عظيم وباب دقيق والتميز به من أعظم املطالب .1

وقصًدا. واملرء بالقول والعلم والعمل وجه هللا، بعيًدا عن أغراض النفس وأغراض املخلوقين، بل عبودية خاضعة تمام الخضوع هلل ، أمًرا ونهًيا ونظًرا 

خالص يرقى بالعبد الضعيف إذا أسلم وجهه ّلّل وأخلص نيته ملواله فإن حركاته وس كناته ونومه ويقظته محسوبة في مرضاة هللا. بل إن النص  واإلِّ

 هلل 
ً
، وذلك مرده إلى وضع القبول له في األرض كما في -عز وجل  -العاجز إلى رتبة القادر العامل، وال يمكن للقدوة أن يؤثر في الناس ما لم يكن مخلصا

 فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى -صلى هللا عليه وسلم  -الحديث الذي في الصحيحين عن النبي 
ً
: )إذا أحب هللا العبد دعا جبريل، فقال: إني أحب فالنا

 فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في األرض(، وهذا القبول مفتاح للقلوب، وهو دوا
ً
ء وعصمة من في السماء، فيقول: إن هللا يحب فالنا

 (.1971النفسية، يقول ابو حامد الغزالي :"واإليمان باهلل ورسوله هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة" )الغزالي،  كثير من األمراض

: ) إنما األعمال بالنيات ( تقرير لضرورة اإلخالص في األعمال، وهذا اإلخالص يقو 
ً
د إلى وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر مرفوعا

 -فتعمل على بذل الوسع في ما يرضيه سبحانه، يقول ابن القيم  -عز وجل  -رى، وصفات كريمة، ألن النفس املخلصة تحب ما يحب هللا أعمال أخ

 يثقله وال ينفعه. -رحمه هللا تعالى 
ً
 : "العمل بال إخالص وال اقتداء كاملسافر يمأل جرابه رمال

 لعلم ذو مكانة كبيرة في الناس، ومن هذا شأنه فهو حري أن يؤخذ منه ويهتدى بهديه. العلم: وكيف تكون قدوة صالحة بال علم، إن صاحب ا .2

            وليس أخو جهل كمن هو عالم
ً
 تعلم فليس املرء يولد عاملا

 وإن كبير القوم ال علم عنده             صغير إذا التفت عليه املحافل

 رزق اإلخالص والعلم إال تجده كريم الخصال، عظيم وللعلم تأثير على اكتساب املعالي من الصفات، وفي 
ً
تهذيب األخالق، وال تجد أحدا

 الفعال، محمود السيرة، مرض ي الخليقة، والعلم بال عمل كما قيل:

 وحسن تبصر
ً
 والعلم ليس بنافع أربابه                 ما لم يفد عمال

بعلمه، قال إبراهيم النخعي: " كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، ال يأخذون العلم إال ممن يعمل  -رحمهم هللا  -وكان السلف 

 وإلى صالته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه "،

وقال اإلمام أحمد: " يكتب الحديث عن الناس كلهم إال عن ثالثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث "، ونقل قريب 

 .-رحمه هللا  -ن اإلمام مالك من هذا القول ع

حسن الخلق:  والخلق جماع الدين، وهو يعتبر اول انعكاس لصحة الدين ، الن اإليمان يتجاوز مرحلة مجاهدة النفس وحملها على الجميل من  .3

 القول والعمل إلى ان يصبح اإليمان طبعا وسجية وخلقا.)البنا، د.ت(.

 بها، وال يمكن أن وحسن باب عظيم من أبواب الخير، والخلق 
ً
الحسن أكثر ما يدخل الجنة، ولذلك كان األنبياء والصالحون من أكثر الناس اتصافا

 - يتأثر الناس بسيئ الخلق، ألن الناس مجبولون على حب من أحسن إليهم، ومما يحزن له اإلنسان أنك ترى فظاظة وغلظة من بعض الدعاة إلى هللا

 ل، وترى من بعض دعاة الباط-عز وجل 

كان على خلق عظيم، وكان هذا الخلق  -صلى هللا عليه وسلم  -االبتسامة الدائمة، والسؤال املستمر عن أصحابه، وزيارتهم والتودد إليهم، ورسولنا   .4

 هو القرآن، ووصفه أحد الصالحين بأنه قرآن يمش ي على األرض.

سريرته، يقول اإلمام محمد الغزالي وهو يصف الخلق بانه "عبارة عن وعلى هذا فإن الخلق عندما يكون مخلصا هلل مستقرا فيه مستحوذا على 

 (.1401هيئة في النفس راسخة عنها نصدر األفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر  وروية") الغزالي، 

الش يء املحدد الذي يحتاجونه؛ تقديم الدعم الالزم: الشخصية القدوة تقدم يد العون لألشخاص من حولها، حّتى مع انعدام القدرة على تقديم  .5

 .  فالدعم املعنوّي في هذه الحاالت يكون كافٍّ

م احترام آراء اآلخرين: الشخصية القدوة تحترم آراء اآلخرين سواء كانت مؤيدة لها أم معارضة؛ فكل إنسان له الحق في إبداء رأيه، كما يُ  .6
ّ
مكن تعل

 وية مختلفة.أشياء جديدة من تلك اآلراء أو رؤية موقف معّين من زا

يحة إظهار الحكمة والنضج: والدعوة بالحكمة وتقدير احوال املتلقين واملخاطبين والنظر في ظروفهم واحوالهم والقدر الذي يعطيه لهم من النص .7

بها حسب ما والعلم في كل مرة، فال يثقل عليهم وال يملوا، وال يشق عليهم بالتكاليف قبل ان تستعد نفوسهم ، وطريقة مخاطبتهم والتنويع 

 تقتضيه، فال يستبد به الحماس واالندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه، ) سيد قطب د.ت(.

 أّن هناك أوقات يجب أن ُيثبت فيها اإلنسان وعيه ونضجه، ويجب أن 
ّ

فال مشكلة في أن يتصّرف الشخص بشكلٍّ طفولّي من حين آلخر، إال

ن من التعامل مع املوا
ّ
 قف الصعبة كاملشاكل األسرية، واملنافسة في مجال العمل وغيرها.يتمك
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 سواء مع أفراد العائلة واألطفال أو مع الشريك أو األصدقاء؛ فرغم أّن الحقيقة تؤذي مشاعر اآلخر   .8
ً
ين الصدق: الشخصية القدوة صادقة دائما

 أّن الكذب يظّل األسوأ؛ فالّناس تتجّنب الشخص الكاذب وال
ّ

، إال
ً
  تثق به.أحيانا

 االبتعاد عن الشائعات: إّن نقل الكالم بين األشخاص ونشر الشائعات واحدة من أسوأ األمور التي ُيمكن أن يقوم بها الشخص؛ فهو يزيد من .9

جميعها  املشاكل واملتاعب، والصحيح هو الحفاظ على مسافة بين الشخص وبين اآلخرين، والتركيز على القيام باألمور اإليجابية، فهذه األمور

 تجعل الشخصية قدوة لآلخرين.

 يكاد وتعد تربية األبناء بالقدوة من أقوى الوسائل في تعويدهم فعل الخير، ألن الناش ئ يتعلم من األعمال أكثر من األقوال، بل إن التلقين ال  

ون فيه الصالح لتربيته، وليستفيد الولد من نموذج يثمر الثمرة املطلوبة في وجود الفعل املخالف، ولهذا كان بعض اآلباء يرسلون أبناءهم ملن يظن

حي يعمل بما يقول، قال عمرو بن عتبة ملعلم ولده: "ليكن أول إصالحك لولدي إصالحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم 

 العلم وإنما ليستفيدوا األخالق والسمت. ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت وكان كثير من السلف يذهبون إلى حلق بعض العلماء ال ليطلبوا

والد الصدق واللين، وحسن االستماع، والبشاشة عند اللقاء، والتودد والكرم والشجاعة، ولكل صفة من هذه الصفات تطبيقاتها سواء في تربية األ  .10

 في البيت أو املدرسة، وسواء كان التعامل مع الصغار أو الكبار.

 الكريم:القدوة الحسنة في القرآن 

ل السريع ال ا في حياة البشرية، فالقدوة الحسنة هي الركيزة في املجتمع، وهي عامل التحوُّ ال، إنَّ موضوع القدوة من املواضيع املهمة جدًّ فعَّ

ة، كيف ال وقد أمَر هللا ى هللا عليه فالقدوة عنصر مهم في كّلِّ مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين، فهم في أَمّسِّ الحاجة لالقتداء بالنماذج الحيَّ
َّ
ه صل  نبيَّ

م باالقتداء، فقال: 
َّ
َرى لِّ وسل

ْ
ك  ذِّ

َّ
ال ْن ُهَو إِّ ا إِّ

ْجر 
َ
ْيهِّ أ

َ
ْم َعل

ُ
ك
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
ْل ال

ُ
ْه ق َتدِّ

ْ
ُهَداُهُم اق بِّ

َ
ُ ف يَن َهَدى َّللاَّ ذِّ

َّ
َك ال ئِّ

َ
ول

ُ
يَن ﴾ )األنعام: ﴿ أ ِّ

َ
َعامل

ْ
 (.90ل

ما َبُعد النا
َّ
َيم اإلسالم وأخالقه وأحكامه، كما أنَّ هللا وتشتدُّ الحاجة إلى القدوة الحسنة كل ر من مخالفة القول الفعَل  -عزَّ وجل  -س عن االلتزام بقِّ

َّ
حذ

ْن َتُق الذي ينفي كون اإلنسان قدوة بين الناس، فقال: 
َ
ِّ أ

ْنَد َّللاَّ ا عِّ
ُبَر َمْقت 

َ
وَن * ك

ُ
 َتْفَعل

َ
وَن َما ال

ُ
َم َتُقول يَن آَمُنوا لِّ ذِّ

َّ
َها ال يُّ

َ
وَن ﴾ ﴿ َيا أ

ُ
 َتْفَعل

َ
وا َما ال

ُ
]الصف: ول

2 - 3.] 

خذ شخًصا  وك الفرد في االتجاه املرغوب فيه، عن طريق القدوة الصالحة؛ وذلك بأن يتَّ
ُ
أو أكثر وقد ُعّرِّفت القدوة بأنها: "إحداث تغيير في ُسل

ه به، وُيصبح ما يطلب من السلوك املثالي أمًرا واقعيًّ  ق فيهم الصالح؛ ليتشبَّ  ا ممكَن التطبيق.يتحقَّ

مم العالية هم الذين يسعون ليكونوا قدوة حسنة، وأعظم قدوة في اإلسالم هم األنبياء عليهم الصال  ة ودين اإلسالم دين القدوة، وأصحاب الهِّ

سوة وقدوة، بل وأمرنا بذلك، فقال: 
ُ
م ولذلك جَعله هللا لنا أ

َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
نا محمد صل  والسالم وعلى رأسهم نبيُّ

ٌ
ْسَوة

ُ
ِّ أ

ي َرُسولِّ َّللاَّ ْم فِّ
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
﴿ ل

ا ﴾ )األحزاب:  ير  ثِّ
َ
َ ك َر َّللاَّ

َ
ك
َ
َر َوذ خِّ

ْ
َيْوَم اآل

ْ
َ َوال اَن َيْرُجو َّللاَّ

َ
ْن ك

َ
 ملِّ
ٌ
 (.21َحَسَنة

م وأن
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ْضل االقتداء بالنبي صل

َ
ه األسوة الحسنة ال َمحالة"، وقال ابن يقول ابن عاشور في تفسير هذه اآلية: "في اآلية داللة على ف

م في أقواله وأفعاله وأحواله".
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ي برسول هللا صل  كثير: "هذه اآلية أصل كبيٌر في التأس ِّّ

ا:  ر ثمانية عشر نبيًّ
َ
 قال سبحانه وتعالى في سورة األنعام بعد أن ذك

ْ
ُهَداُهُم اق بِّ

َ
ُ ف يَن َهَدى َّللاَّ ذِّ

َّ
َك ال ئِّ

َ
ول

ُ
ْه ﴾ )األنعام: ﴿ أ . وهذا يدلُّ على (90َتدِّ

ز عليها اإلسالم؛ منها:
َّ
ة، وُيرجع امليداني هذا التأثير إلى عدة أسباب رك ة اإلنسانيَّ م أثر القدوة في تشكيل الشخصيَّ

َ
ظ  عِّ

ا لالقتداء. .1  قويًّ
ً
 أن في فطرة اإلنسان ميال

ى بُجملة من الفضائل السلوكيَّ  .2
َّ
ة، ُيعطي غيَره قناعة بأن بلوَغها من األمور التي هي في متناول القدرات اإلنسانية، وشاهد أنَّ املثال الحي الذي يتحل

 الحال أقوى من شاهد املقال.

 أن املثال الحي املرتقي في درجات الكمال السلوكي، ُيثير في األنفس االستحسان واإلعجاب. .3

 أن يتأس ى به في كّلِّ صفاته، فالُقدوة الحسنة هي املحّرِّك والدافع لإلنسان لالرتقاء بالذات
، فَمن جَعل له قدوة عظيمة في صفاته، فال بدَّ

ناس؛ فالقدوة لها فالقدوة املؤثرة مثال حي لالرتقاء في درجات الكمال، فهو دائًما يطلب الكمال ويطلب املعالي، فهو بذلك مثاٌر لإلعجاب والتقليد من ال

مم وإصالح املسلمين،   غيره. دوٌر كبير في إعالء الهِّ
َ
  نفسه وأصل

َ
ة اقَتدى به غيره، فأصل مَّ  فَمن كان عالي الهِّ

يَن يقول تعالى:  قِّ
ُمتَّ
ْ
ل َنا لِّ

ْ
ْعُين  َواْجَعل

َ
 أ
َ
ة رَّ

ُ
َنا ق اتِّ يَّ ّرِّ

ُ
َنا َوذ ْزَواجِّ

َ
ْن أ َنا مِّ

َ
َنا َهْب ل وَن َربَّ

ُ
يَن َيُقول ذِّ

َّ
ا ﴾ )الفرقان: ﴿ َوال َمام  ، ففي هذه اآلية يريد هللا عز (74إِّ

ها تربية للمؤمنين على الهِّ و 
م يقل سبحانه: واجَعلنا في املتقين، ولكنَّ

َ
ع لألفضل وإلى أعلى املقامات، وانظر ل

ُّ
ة العالية، وأن يكونوا جل من املسلمين التطل مَّ

 
ْ
ن َيقتدي بنا ويأ

َ
ة ملِّ  املتقين؛ يقول شيخ اإلسالم: "أي: فاْجَعلنا أئمَّ

َ
، وال َتجعلنا فتنة ملن يضلُّ بنا ويشقى".مثل إبراهيم عليه السالم يطلب إمامة  َتمُّ

ل من عباد هللا الصا مَّ
ُ
ديقين والك نا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الّصِّ لنا يا ربَّ ْوصِّ

َ
لحين، وهي درجة اإلمامة في ويقول السعدي في تفسير هذه اآلية: "أي: أ

قين في أقوالهم وأفعالهم، ُيقت نُّ ألقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون ويهتدون؛ ولهذا ملا كانت الدين، وأن يكونوا قدوة للمتَّ
َ
دى بأفعالهم، وُيطَمأ
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ممهم ومطالبهم عالية، كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم باملنازل العاليات، فقال:   هِّ
َ

 َوَسال
 
ة يَّ يَها َتحِّ ْوَن فِّ

قَّ
َ
َما َصَبُروا َوُيل  بِّ

َ
ة
َ
ْرف

ُ
غ
ْ
َك ُيْجَزْوَن ال ئِّ

َ
ول

ُ
ا ﴿ أ م 

 (.75﴾ )الفرقان: 

مم! وأَجلَّ هذه املطالب! وأزكى تلك النفوس! وأطهَر تلك القلوب! وأصفى هؤالء الصفوة! وأت قى فلله، ما أعلى هذه الصفات! وأرفع هذه الهِّ

 هؤالء السادة!

َممهم، وأوضَ   ن لهم هِّ
ن لهم أوصافهم، ونَعت لهم هيئاتهم، وبيَّ ة هللا على عباده أن بيَّ نَّ لهم أجورهم؛ ليشتاقوا إلى االتصاف بأوصافهم، ومِّ

ه في كّلِّ زمان ومكان، وفي كّلِّ وقتٍّ وآن  -وَيبذلوا جهدهم في ذلك، ويسألوا الذي َمنَّ عليهم وأكَرمهم 
ُ
هم بتربيته  -الذي فضل

َّ
أن َيهدَيهم كما هداهم، ويتوال

هم".
َّ
 الخاصة كما توال

، يعيش  ًقا لذلك املنهج الرباني الذي جاء به القرآن، ومن هؤالء القدوة إبراهيم فالقدوة الحسنة نموذج إنساني حيٌّ  وُمطّبِّ
ً
ال عليه السالم  -ممّثِّ

 امتَدحه وأثنى عليه في هذه الصفة، فكان قدوة ُيقتدى به؛ قال تعالى:  -عزَّ وجل  -ألن هللا  -
َ
ُهنَّ ق َتمَّ

َ
أ
َ
َمات  ف لِّ

َ
ك ُه بِّ

يَم َربُّ ْبَراهِّ ى إِّ
َ
ذِّ اْبَتل َك ﴿ َوإِّ

ُ
ل ي َجاعِّ ِّ

ّ
ن اَل إِّ

يَن ﴾ )البقرة:  ِّ املِّ
َّ
ي الظ  َيَناُل َعْهدِّ

َ
اَل ال

َ
ي ق تِّ يَّ ّرِّ

ُ
ْن ذ اَل َومِّ

َ
ا ق َمام  اسِّ إِّ لنَّ  ، قال الجزائري: "إماًما: قدوة صالحة ُيقتدى به في الخير والكمال".(124لِّ

غ الرسالة ع
َّ
لى التمام والكمال، ما يستحق بهذا أن يكون للناس إماًما ُيقتدى به وقال ابن كثير: "فقام بجميع األوامر وتَرك جميع النواهي، وبل

 [.9في جميع أحواله وأفعاله وأقواله"]

صف بَمن حوله، أو كان هو قدوة حسنة في نفسه، اهتمَّ باأل  ة، فَمن اتَّ مَّ خالق فال شكَّ وال ريَب أنَّ القدوة الحسنة من أعظم ما يرفع الهِّ

ى بها، فكا
َّ
ة.الفاضلة، وتحل مَّ  ن ذلك له دافًعا لُعلّوِّ الهِّ

انية الصالحة، فسيكون منهم أو قريبً  مم العالية، من القدوات الربَّ  مع أصحاب الهِّ
َّ
ق الذي يروم املعالي، ال نراه إال

َّ
 ا منهم.فالحريص املوف

ا للقدوة الحسنة: رها القرآن الكريم نموذج 
َ
 ومن القدوات الحسنة التي ذك

ك في واقع األرض، وترَجم ذو القرنين؛ حيث  ل املجتمع النظري إلى حقيقة واقعة تتحرَّ فاته  -حوَّ ته وتصرُّ مَّ مبادئ املنهج  -بسلوكه وُعلّوِّ هِّ

صلِّ .
ُ
ة للقائد الصال  امل  ومعانيه، ووَضع في شخصه صورة القدوة الحيَّ

ة والطموح املحمود؛ قال تعالى: التمكين والقوة واألسباب، وعُ  -سبحانه وتعالى  -وذو القرنين رجل آتاه هللا  مَّ ْرضِّ لو الهِّ
َ ْ
ي األ ُه فِّ

َ
ا ل نَّ

َّ
ا َمك نَّ ﴿ إِّ

ا ﴾ )الكهف:  ْيء  َسَبب 
َ

ّلِّ ش 
ُ
ْن ك آَتْيَناُه مِّ درة على التصرُّف فيها، والتمكين: هو تمثيل لقوة (84َو

ُ
دنا له من األسباب، وجَعلنا له ُمكنة وق َدرناه بما مهَّ

ْ
؛ أي: أق

ته.التصرُّف بحيث ال   ُيزعزع قوَّ

م َيستخدم هذا العطاء في الترف والشهوات، وإنما استخدمه في الس
َ
ولو القوة والُحكم، لكنه ل

ُ
وتي من كّلِّ ش يء يحتاجه أ

ُ
عي فذو القرنين أ

ة للمنهج الرباني. ة حيَّ  والحركة في قضاء حوائج الناس، فكان بهذا السلوك ترجمة عملية بشريَّ

ر الناس على افت طِّ
ُ
قون شريعة فقد ف ن لهم كيف يطّبِّ ا ُيبّيِّ

 حيًّ
ً
قاد القدوة والبحث عن األسوة؛ ليكون لهم نبراًسا ُيض يء سبيل الحق، ومثاال

نون للناس ما أنَزل هللا من شريعته. سل، ُيَبّيِّ
 إرسال الرُّ

َّ
م يكن لرساالت هللا من وسيلة لتحقيقها على األرض، إال

َ
 هللا؛ لذلك ل

وا يَ قال تعالى: 
ُ
ال
َ
ْن َتْجَعَل بَ ﴿ ق

َ
ى أ

َ
ا َعل َك َخْرج 

َ
َهْل َنْجَعُل ل

َ
ْرضِّ ف

َ ْ
ي األ ُدوَن فِّ ُجوَج ُمْفسِّ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
نَّ َيأ َقْرَنْينِّ إِّ

ْ
ا ال

َ
ا ﴾ )الكهف: ا ذ َنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ

َ
ْين

94.) 

لبوا منه أن َيقيَ 
َ
ا ط

َ
عل الخيرات، مل م يكن ذو القرنين قدوة حسنة للناس باشتهاره في فِّ

َ
هم من الفساد، وهكذا اقتَرن في مكان واحد القدوة فلو ل

د رؤيتهم ذا القرنين  الذي هو نموذج القدوة الحسنة التي  -الحسنة والحماية من الفساد؛ أي: إنَّ القدوة الحسنة واإلصالح أمران متالزمان، فالقوم بمجرَّ

ة وطلب الكمال  مَّ و الهِّ
ُ
 ه يأجوَج ومأجوج من اإلفساد في األرض.طلبوا منه إصالَح أمرهم بَمْنع -َدفعته لعل

ا ﴾ )الكهف: ثم قال ذو القرنين:  ْم َوَبْيَنُهْم َرْدم 
ُ
ْجَعْل َبْيَنك

َ
ة  أ ُقوَّ ي بِّ يُنونِّ عِّ

َ
أ
َ
ي َخْيٌر ف يهِّ َرّبِّ ي فِّ ّنِّ

َّ
اَل َما َمك

َ
ةٍّ ﴾: أراد (95﴿ ق ُقوَّ ي بِّ يُنونِّ عِّ

َ
أ
َ
، وبقوله: ﴿ ف

ْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما ﴾، وتقديم إضافة تسخيَرهم للعمل، وتنشيطهم وتفعيل إراد
ُ
ْجَعْل َبْيَنك

َ
 إلى مباشرة العمل؛ ﴿ أ

ً
لهم إقباال تهم، وإذا هم فَعلوا ذلك، فهو أوَّ

د ا، وهو أكالظرف إلى ضمير املخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج؛ إلظهار كمال العناية بمصالحهم، ﴿ َرْدًما ﴾: حاجًزا حصيًنا، وَبرزًخا َمتينً  بر من السَّ

م؛ أي: فيه رقاع فوق رِّقاع، وهذا إسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه.
وٌب ُمردَّ

َ
 وأوثق، يقال: ث

صف بها ذو القرنين، وأنَجز بها من نفسه القدوة الحسنة، يكون تغيير املجتمع وإصالحه نحو الخير أمًرا حتم ا؛ وبمثل هذه الصفات التي اتَّ يًّ

ة والعزيمة الصادقة التي هي املحّرِّك للتغيير.ألن العقل إذا اقتَرن بالقد مَّ  الهِّ
 وة الحسنة، نتَجت من هذا االقتران ُعلوُّ

م أنه قدوة لقومه  -لذا قاَوم ذو القرنين  ا َعلِّ
َّ َ
م يكتف ذو القرنين بأن ُيقاوم هذا الظلم  -مل

َ
ته، وقوة عزيمته، ول مَّ ذلك الفساد والظلم بُعلو هِّ

ا، فال بدَّ أن ُيقابله إصالح جماعي، فانظر كيف أنَّ القدوة الحسنة دافٌع بنفسه، بل طلب اإلعانة؛  ألنَّ إفساد يأجوج ومأجوج كان إفساًدا جماعيًّ

مَّ  لإلنسان للعمل والجد، وطلب معالي األمور، فباإليمان الحقيقي الذي يحمله ذو القرنين، ترَجم لنا معنى املسارعة للخيرات وحبَّ العمل،  الهِّ
ة في وُعلوَّ

 الدنيا واآلخرة.
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 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة الحسنة: 

نظرا ألهمية القدوة الطيبة ممثلة في شخص تتوفر فيه عناصر اخالقية متميزة ملفتة للنظر ليتم التعلق واالقتداء بها، فقد اختار هللا 

ريم، من سيدنا آدم حتى وصل الحديث عن سيد الخلق محمد، فاهلل انبياءه من خيرة خلقه خلقا وطهارة, وقد تحدث عنهم وعن اوصافهم القران الك

ئل. تعالى تكفل بتربيته وصنعه على عينه ومنحه من النعم الكثيرة التي لم تكن لغيره من الصفات االخالقية التي ترفع بها عن الزالت والرذا

 (.2001)الضياف،

لتي ينبغي على كل مسلم أن يقتدي بها في أقواله وأفعاله؛ ليسَعد في الدنيا واآلخرة،  فإن نبينا محمًدا صلى هللا عليه وسلم هو القدوة الحسنة ا

َ يقول هللا تعالى:  َر َّللاَّ
َ
ك
َ
َر َوذ خِّ

ْ
َيْوَم اآل

ْ
َ َوال اَن َيْرُجو َّللاَّ

َ
ْن ك

َ
 ملِّ
ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِّ أ

ي َرُسولِّ َّللاَّ ْم فِّ
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
ا ﴾  )األحزاب: ﴿ ل ير  ثِّ

َ
 (.21 ك

لهذا اإلمام ابن كثير )رحمه هللا(: "هذه اآلية الكريمة أصل كبير في التأس ي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله؛ و قال 

وات هللا لأمر الناس بالتأس ي بالنبي صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب، في صبره ومصابرته، ومرابطته ومجاهدته، وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، ص

 وسالمه عليه دائًما إلى يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم األحزاب: 
ٌ
ْسَوة

ُ
ِّ أ

ي َرُسولِّ َّللاَّ ْم فِّ
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
﴿ ل

 ﴾ )األحزاب: 
ٌ
 اقتديتم به وتأسيتم بشمائله!"؛ )تفسير ابن كثير جـ (21َحَسَنة

َّ
 (.391صـ:  9؛ أي: هال

  نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في العبادة: .1

ْو 
َ
 * أ

ً
يال لِّ

َ
ْنُه ق وِّ اْنُقْص مِّ

َ
ْصَفُه أ  * نِّ

ً
يال لِّ

َ
 ق

َّ
ال ْيَل إِّ

َّ
مِّ الل

ُ
ُل * ق ّمِّ زَّ

ُ ْ
َها امل يُّ

َ
ْيَك قال هللا تعالى: ﴿ َيا أ

َ
ي َعل قِّ

ْ
ا َسُنل نَّ  * إِّ

ً
يال ُقْرآَن َتْرتِّ

ْ
لِّ ال ْيهِّ َوَرّتِّ

َ
 * زِّْد َعل

ً
يال قِّ

َ
 ث

ً
ْوال

َ
ق

رِّ اْس 
ُ
ك
ْ
 * َواذ

ً
وِّيال

َ
َهارِّ َسْبًحا ط

ي النَّ َك فِّ
َ
نَّ ل  * إِّ

ً
يال َوُم قِّ

ْ
ق
َ
ًئا َوأ

ْ
َشدُّ َوط

َ
َي أ ْيلِّ هِّ

َّ
 الل

َ
َئة نَّ َناشِّ هُ إِّ

ْ
ذ خِّ

اتَّ
َ
 ُهَو ف

َّ
ال َه إِّ

َ
ل  إِّ

َ
ْغرِّبِّ ال

َ ْ
ْشرِّقِّ َوامل

َ ْ
 * َربُّ امل

ً
يال ْيهِّ َتْبتِّ

َ
ل ْل إِّ

َك َوَتَبتَّ  َم َرّبِّ

 ﴾ ]املزمل: 
ً

يال  [.9 - 1َوكِّ

 امتَثل النبي صلى هللا عليه وسلم ألمر ربه سبحانه، فاجتهد في عبادة هللا تعالى.

 َم تصن ر قدماه، فقالت عائشة: لِّ
َّ
ع هذا يا روى الشيخان عن عائشة رض ي هللا عنها: أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفط

ى جالًسا، فإذا أراد أن يركع رسول هللا وقد 
َّ
غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ))أفال أحب أن أكون عبًدا شكوًرا((، فلما كثر لحمه، صل

 (.2820/ مسلم حديث 4837قام فقرأ ثم ركع؛ )البخاري حديث 

  ة، فقلت: يركع عند املائة، ثم مض ى، فقلت: يصلي بها في روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقر

ح، وإذ ؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّ
ً

ا مر بسؤال ركعة، فمض ى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسال

ذ، ثم ركع، فجعل يقول: ))سبحان ربي العظيم(( ذ تعوَّ ، فكان ركوعه نحًوا من قيامه، ثم قال: ))سمع هللا ملن حمده((، ثم قام سأل، وإذا مر بتعوُّ

 قريًبا مما ركع، ثم سجد، فقال: ))سبحان ربي األعلى((، فكان سجوده قريًبا من قيامه؛ )مسلم حديث 
ً

 (.772طويال

  بوا إلى هللا؛ فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة((؛ )مسلم روى مسلم عن عبدهللا بن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))يا أيها الناس، تو

 (.2702حديث: 

 ؛ إنك روى أبو داود عن عبدهللا بن عمر قال: إن كنا لنُعدُّ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في املجلس الواحد مائة مرة: ))رب، اغفر لي، وت ب عليَّ

 (.1342أللباني حديث: أنت التواب الرحيم((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي داود ل

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الصبر على البالء: .2

ُهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن قال هللا تعالى مخاطًبا نبينا صلى هللا عليه وسلم:  نَّ
َ
أ
َ
ُهْم ك

َ
ْل ل ْسَتْعجِّ

َ
 ت

َ
ُسلِّ َوال َن الرُّ َعْزمِّ مِّ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
َما َصَبَر أ

َ
ْر ك اْصبِّ

َ
ْم  ﴿ ف

َ
ل

ُقوَن ﴾ )األحقاف: يَ  َفاسِّ
ْ
َقْوُم ال

ْ
 ال

َّ
ال ُك إِّ

َ
َهْل ُيْهل

َ
 ف

ٌ
غ

َ
ْن َنَهار  َبال  مِّ

 
 َساَعة

َّ
ال وا إِّ

ُ
َبث
ْ
 ﴾ ، وقال جل شأنه: (35ل

 
يال ا َجمِّ وَن َواْهُجْرُهْم َهْجر 

ُ
ى َما َيُقول

َ
ْر َعل ﴿ َواْصبِّ

ل من (.10)املزمل:  ي نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وتحمَّ  ما ال يستطيع إنسان أن يتحمله. -من أجل نشر اإلسالم  -األذى  لقد ابُتلِّ

 ما يلي: -على سبيل املثال  -ويمكن أن نذكر من ذلك 

 النبي  روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ش يء صنعه املشركون بالنبي صلى هللا عليه وسلم، قال: بينا

جر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه خنًقا شديًدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ صلى هللا عليه و  سلم يصلي في حِّ

ُ ﴾ )غافر: بمنكبه ودفعه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  َي َّللاَّ ْن َيُقوَل َرّبِّ
َ
 أ

 
وَن َرُجال

ُ
َتْقُتل

َ
 (.3856؛ )البخاري حديث: (28﴿ أ

 عن عبدهللا بن مسعود قال: بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد ُنحرت  روى الشيخان

 جزور بني فالن فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما
َ

 جزور باألمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى َسال

عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته  سجد النبي صلى هللا

، عن ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والنبي صلى هللا عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي ُجوَ 
ٌ
يرية

ا، وإذا فطرحته عنه، ثم أقب
ً
لت عليهم تشتمهم، فلما قض ى النبي صلى هللا عليه وسلم صالته، رفع صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثالث

ا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثالث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل
ً
 سأل سأل ثالث
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ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث بن هشام، وعتبة بن 

/ مسلم 52محمًدا صلى هللا عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى َصْرَعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب )البئر( قليب بدر؛ )البخاري حديث 

 (.1794حديث 

  ْفُت في هللا وما يخاف أحد، ولقد أوذيُت في هللا وما يؤذى أحد، روى خِّ
ُ
ولقد أَتْت الترمذي عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))لقد أ

 بالل((؛ )حديث صحيح( )صحيح الترمذي لأل
ُ
ْبط  ثالثون من بين يوم وليلة وما لي ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال ش يء يواريه إِّ

لباني حديث عليَّ

2012.) 

ا يحمله قال أبو عيس ى الترمذي: معنى هذا الحديث: حين خرج النبي صلى هللا عليه وسلم هارًبا من مكة ومعه بالل، إنما كان مع بالل من الطعام م

ْبطه؛ )سنن الترمذي جـ   (.556صـ  4تحت إِّ

  ئًرا إلبراهيم روى البخاري عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه، قال: دخلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أبي سيف الَقْين )الحداد(، وكان ظِّ

ه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود ب له، وَشمَّ نفسه، عليه السالم )زوج مرضعته(، فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبراهيَم، فقبَّ

ْت عيَنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تذرفان )يجري 
َ
دمعهما(، فقال له عبدالرحمن بن عوف رض ي هللا عنه: وأنت يا رسول هللا؟ فقال: ))يا  فجعل

ما َيرض ى  بن عوف، إنها رحمة((، ثم أتبعها بأخرى )أتبع الدمعة بأخرى(، فقال صلى هللا عليه وسلم: ))إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال

نا، وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون((؛  (.1303)البخاري حديث:  ربُّ

  ا شديًدا، فمسسته بيدي
ً
روى الشيخان عن عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه، قال: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك وعك

ا شديًدا؟! )يصيبك األلم والتعب(، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أجل، 
ً
إني أوعك كما يوعك رجالن فقلت: يا رسول هللا، إنك لتوعك وعك

يصيبه منكم((، فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أجل((، ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ما من مسلم 

ى، مرض فما سواه، إال حط هللا له سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها((؛ )البخاري حديث: 
ً
 (.2571/ مسلم حديث: 5660أذ

  عن روى الشيخان عن عبدهللا بن مسعود رض ي هللا عنه، قال: ملا كان يوم حنين، آثر النبي صلى هللا عليه وسلم أناًسا )اختارهم وخصهم بش يء

 من اإلبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناًسا من أشراف العرب، فآث
ً
رهم غيرهم( في القسمة )قسمة الغنائم(، فأعطى األقرع بن حابس مائة

هللا عليه  يومئذ في القسمة، قال رجل )من املنافقين(: وهللا إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه هللا، فقلت: وهللا ألخبرن النبي صلى

/ 3150ي حديث: وسلم، فأتيته، فأخبرته، فقال: ))فمن يعدل إذا لم يعدل هللا ورسوله، رحم هللا موس ى قد أوذي بأكثَر من هذا فصبر((؛ )البخار 

 (.1062مسلم حديث: 

 :إيذاء أهل الطائف لنبينا صلى هللا عليه وسلم 

لى هللا ملا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول هللا ص

واملنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من هللا عز وجل، فخرج إليهم وحده، عليه وسلم إلى الطائف، يلتمس النصرة من ثقيف، 

يل بن فلما انتهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثالثة: عبدي ال

حبيب بن عمرو بن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول هللا صلى عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو بن عمير، و 

يمرط  هللا عليه وسلم، فدعاهم إلى هللا، وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على اإلسالم والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم: هو

 من هللا كما تقول، ثياب الكعبة إن كان هللا أرسلك، وقال اآلخر
ً

: أَما وجد هللا أحًدا يرسله غيرك، وقال الثالث: وهللا ال أكلمك أبًدا، لئن كنت رسوال

م وقد ألنت أعظم خطًرا من أن أرد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب على هللا ما ينبغي لي أن أكلمك، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عنده

رهم ذلك يئس من خير ثقيف، وقد قا ئِّ
ْ
ل لهم: ))إذا فعلتم ما فعلتم، فاكتموا عني((، وكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه، فُيذ

عليه، فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط )بستان( لعتبة بن ربيعة 

فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعَمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وكان ذهاب الرسول إلى الطائف وشيبة بن ربيعة، وهما 

 (.31: صـ 29صـ  2وعودته منها سيًرا على األقدام؛ )سيرة ابن هشام جـ 

  ق عتبة بن أبي لهب رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكذلك طلق أخوه عتيبة أم
َّ
كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك طل

اَت قبل الدخول بهما، بغًضا في رسول هللا حين أنزل هللا سورة املسد: 
َ
ا ذ ى َنار 

َ
َسَب * َسَيْصل

َ
ُه َوَما ك

ُ
َنى َعْنُه َمال

ْ
غ
َ
َهب  َوَتبَّ * َما أ

َ
ي ل بِّ

َ
ْت َيَدا أ ﴿ َتبَّ

بِّ *
َ
َحط

ْ
 ال

َ
ة
َ
ال ُتُه َحمَّ

َ
أ َهب  * َواْمَر

َ
ْن َمَسد  ﴾ )املسد:  ل َها َحْبٌل مِّ يدِّ ي جِّ  (.268صـ  3؛ )البداية والنهاية البن كثير جـ (5 – 1فِّ

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الزهد: .3

  بض رسول هللا صلى هللا
ُ
عليه روى الشيخان عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى هللا عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى ق

 (.2970/ مسلم حديث 5416وسلم؛ )البخاري حديث 

  (.6456روى البخاري عن عائشة قالت: كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف؛ )البخاري حديث 
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  رسول صلى هللا عليه روى مسلم عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيُت

 )رديء التمر( يمأل به بطنه؛ )مسلم حديث 
ً

ال
َ
 (.2978وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد َدق

 يث روى البخاري عن عروة عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى هللا عليه وسلم أكلتين في يوم إال إحداهما تمر؛ )البخاري حد

6455.) 

  رض ي هللا عنها قالت: توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودرُعه مرهونة عند يهودي بثالثين صاًعا من شعير؛ )البخاري روى البخاري عن عائشة

 (.2916حديث 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في العفو عن الناس: .4

 ،فلما أدركته القائلة وهو في وادٍّ كثير العضاة، فنزل  روى البخاري عن جابر بن عبدهللا قال: غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة نجد

تحت شجرة واستظل بها، وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجئنا، 

هو قائم على رأس ي، مخترط صلًتا، قال: من يمنعك مني؟ فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: ))إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي، فاستيقظت و 

 (.4139قلت: هللا، فشامه ثم قعد، فهو هذا((، قال: ولم يعاقبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ )البخاري حديث 

 ،أتت النبي صلى هللا عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها 
ً
فجيء بها فقيل: أال نقتلها؟ قال:  روى البخاري عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه: أن يهودية

 (.2617))ال((، فما زلت أعرفها في لهوات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ )البخاري حديث 

ا، أخ ملا فتح الرسول صلى هللا عليه وسلم مكة، اجتمع له أهلها عند الكعبة، ثم قال: ))يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟(( قالوا: خيرً 

 (.412صـ  4بن أخ كريم، قال: ))اذهبوا فأنتم الطلقاء((؛ )سيرة ابن هشام جـ كريم، وا

 بل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمام  قِّ
ً

ة بن روى البخاري عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: بعث النبي صلى هللا عليه وسلم خيال

لى هللا عليه وسلم فقال: ))ما عندك يا ثمامة؟((، فقال: عندي خير يا محمد، إن أثال، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه النبي ص

رِّك حتى كان الغد، ثم قال له: ))ما عندك يا
ُ
ثمامة؟((  تقتلني تقتل ذا دم، وإن ُتنعم ُتنعم على شاكر، وإن كنت تريد املال، فسل منه ما شئت، فت

ى كان بعد الغد، فقال: ))ما عندك يا ثمامة؟((، فقال: عندي ما قلت لك، فقال: ))أطلقوا قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حت

مد، ثمامة((، فانطلق إلى نجل قريب من املسجد، فاغتسل، ثم دخل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمًدا رسول هللا، يا مح

، وهللا ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك وهللا ما كان على األرض وجه أبغض إليَّ من وجهك ، فقد أصبح وجُهك أحبَّ الوجوه إليَّ

، وهللا ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ت ره أحبَّ الدين إليَّ رى؟ فبشَّ

ره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوَت؟ قال: ال، ولكن أسلمت مع محمد رسول هللا صلى هللا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأم

 حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى هللا عليه وسلم؛ )البخاري حديث 
ُ
 (.4372وسلم، وال وهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة

 يد بن األعصم، قالت: حتى كان رسول هللا روى مسلم عن عائشة قالت: سَحر رسوَل هللا صلى هللا ع بِّ
َ
ليه وسلم يهوديٌّ من يهود بني زريق، يقال له: ل

ل إليه أنه يفعل الش يء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ث م دعا، ثم صلى هللا عليه وسلم يخيَّ

ن هللا أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجالن، فقعد أحدهما عند رأس ي، واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند دعا، ثم قال: ))يا عائشة، أشَعْرتِّ أ

ه؟ قال: لبيد بن األعصم، قال في  رأس ي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأس ي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب )مسحور(، قال: َمن طبَّ

قال: وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، قالت: فأتاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أي ش يء؟ قال: في مشط ومشاطة، 

أحرقته، أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، وهللا لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين((، قالت: فقلت: يا رسول هللا، أفال 

ا، فأمرت بها فدفنت((؛ )مسلم حديث قال: ))ال، أما أنا فقد   (.2189عافاني هللا، وكرهُت أن أثير على الناس شرًّ

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في العدل: .5

  عليه روى الشيخان عن عائشة رض ي هللا عنها: أن قريًشا أهمهم شأن املرأة املخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول هللا صلى هللا

مه أسامة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه و وس
َّ
بُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فكل سلم: لم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إال أسامة بن زيد حِّ

فيهم  ق ))أتشفع في حد من حدود هللا؟!((، ثم قام فاختطب، ثم قال: ))إنما أهلك الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سر 

 (.1688/ مسلم حديث 3475الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعُت يدها((؛ )البخاري حديث 

  بانا رَِّبا روى مسلم عن جابر بن عبدهللا: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال )وذلك في حجة الوداع(: ))وربا الجاهلية موضوع، وأول رًبا أضع ر

 (.1218عباس بن عبداملطلب، فإنه موضوع كله((؛ )مسلم حديث 
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 ل بعضنا على بعض في القسم ، من روى أبو داود عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يا بن أختي، كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يفّضِّ

غير مسيس )جماع(، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها؛  مكثه عندنا، وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا جميًعا، فيدنو من كل امرأة من

 (.1868)حديث حسن صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الشجاعة: .6

 لناس، ولقد فزع أهل روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع ا

َبل الصوت، فتلقاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راجًعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس ألبي طل حة املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قِّ

؛ )أي معروف بالبطء عري في عنقه السيف، وهو يقول: ))لم تراعوا، لم تراعوا((، قال: ))وجدناه بحًرا، أو: إنه لبحر((، قال: وكان فرًسا ي
ُ
أ
َّ
بط

 (.2307والعجز وسوء السير(؛ )مسلم حديث 

  سلم؛ )مسلم روى مسلم عن البراء قال: كنا وهللا إذا احمرَّ البأس )القتال( نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى هللا عليه و

 (.1776حديث 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الوفاء: .7

 نا كفاُر قريش، قالوا: إنكم تريدون م
َ
حمًدا، روى مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال: ما منعني أن أشهد بدًرا إال أني خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذ

 عليه وسلم، فقلنا: ما نريده، ما نريد إال املدينة، فأخذوا منا عهد هللا وميثاقه لننصرفن إلى املدينة، وال نقاتل معه، فأتينا رسول هللا صلى هللا

ي لهم بعهدهم، ونستعين هللا عليهم((؛ )مسلم حديث   (.1787فأخبرناه الخبر، فقال: ))انصرفا، َنفِّ

 لبي اإلسالم، روى أبو داود عن أبي رافع، قال: بعثتني قريش إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألقي في ق

يُس )أي أنقض( بالعهد، وال أحبس الُبُرد ) فقلت: يا رسول  خِّ
َ
حامل هللا، إني وهللا ال أرجع إليهم أبًدا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إني ال أ

الرسالة(، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك اآلن، فارجع((، قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فأسلمت؛ )حديث 

 (.2396حيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث ص

  رت على أحد من نساء النبي صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان روى البخاري عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: ما غِّ

ائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة النبي صلى هللا عليه وسلم ُيكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاًء ثم يبعثها في صد

 (.3818إال خديجة، فيقول: ))إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد((؛ )البخاري حديث: 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الكرم: .8

 أجوُد ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه  روى مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان

َيه جبريل كان رسول هللا  صلى السالم كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن، فإذا لقِّ

 (.2308هللا عليه وسلم أجود بالخير من الريح املرسلة؛ )مسلم حديث 

 ما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اإلسالم شيًئا إال أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنًما بين جبلين، فرجع روى مسلم عن أنس قال :

موا؛ فإن محمًدا يعطي عطاًء ال يخش ى الفاقة؛ )مسلم حديث   (.2312إلى قومه فقال: يا قوم، أسلِّ

 أيها:نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في تكريم املرأة واحترام ر  .9

 روى البخاري عن خنساء بنت خذام األنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب )أي: تزوجت قبل ذلك(، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى هللا عليه وسلم 

 (.5138فرد نكاحها؛ )البخاري حديث 

 ،وال تنكح البكر حتى تستأذن((، قالوا: كيف  روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ال تنكح األيم حتى تستأمر

 (.1419/ مسلم حديث 5136إذنها؟ قال: ))أن تسكَت((؛ )البخاري حديث 

  هللا، روى مسلم عن جابر بن عبدهللا: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في حجة الوداع: ))اتقوا هللا في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان

ة هللا، ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرًبا غير مبّرِّح، ولهن عليكم رزقهن واستحللتم فروجهن بكلم

 (.1218وكسوتهن باملعروف((؛ )مسلم حديث: 

 ة ابنته تستره، روى الشيخان عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبُت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطم

عات فسلمت عليه، فقال: ))من هذه؟((، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: ))مرحًبا بأم هانئ((، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني رك

 قد أَجْرُته، فالن بن هبير 
ً

ة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه ملتحًفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول هللا، زعم ابن أمي عليُّ بن أبي طالب أنه قاتٌل رجال

 (.336/ مسلم حديث: 3171وسلم: ))قد أجرنا َمن أجرت يا أم هانئ((، قالت أم هانئ: وذلك ضًحى؛ )البخاري حديث: 
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 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في معاملة غير املسلمين: .10

ن الحق، والرسالة اإلسالمية الخاتمة، فكان رحمة للعاملين، ولقد كانت إن هللا تعالى قد أرسل نبينا محمًدا صلى هللا عليه وسلم بالهدى ودي

سهم وأموالهم الدولة اإلسالمية في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم رحمة وأماًنا للناس جميًعا، فعاش اليهود والنصارى بجوار املسلمين آمنين على أنف

عليهم الدخول في اإلسالم بالحكمة واملوعظة الحسنة، ولم يجبر أحًدا منهم على الدخول في وأماكن عبادتهم، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعرض 

يسفك النبي اإلسالم، وهؤالء الذين بُقوا على دينهم كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحث املسلمين على حسن معاملتهم وعدم التعرض لهم باألذى، ولم 

 ق.صلى هللا عليه وسلم دم أحد منهم بغير ح

  هو روى أحمد عن أنس بن مالك: أن غالًما من اليهود كان يخُدُم النبي صلى هللا عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم يعوده و

ْع أبا القاسم، فأسلم، ثم مات، فخرج رسول هللا ص لى هللا عليه باملوت، فدعاه إلى اإلسالم، فنظر الغالم إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له أبوه: أطِّ

 (.13375، حديث 21وسلم من عنده وهو يقول: ))الحمد هلل الذي أنقذه بي من النار((؛ )حديث صحيح( )مسند أحمد جـ 

 عن رسول هللا صلى هللا 
ً
ْنَية  عليه روى أبو داود عن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن آبائهم دِّ

ال: ))أال َمن ظلم معاَهًدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيًئا بغير طيب نفس، فأنا َحجيجه يوم القيامة((؛ )حديث صحيح( وسلم ق

 (.2626)صحيح أبي داود لأللباني حديث 

  معاَهًدا لم َيرَْح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد روى البخاري عن عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))َمن قَتل

 (.3166من مسيرة أربعين عاًما((؛ )البخاري حديث 

 عقد جزية قال اإلمام ابن حجر العسقالني: قوله صلى هللا عليه وسلم: )من قتل معاهًدا( املراد باملعاهد: هو من له عهد مع املسلمين، سواء كان ب

 (.271صـ  12مسلم؛ )فتح الباري البن حجر العسقالني جـ أو هدنة من سلطان، أو أمان من 

 ها، حرَّم هللا عليه الجنة أن ِّ
ّ
ل يَشمَّ ريحها((؛  روى النسائي عن أبي بكرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))َمن قتل نفًسا معاهدًة بغير حِّ

 (.284صـ  2)حديث صحيح( )صحيح سنن النسائي لأللباني جـ 

 على دمه، فقتله، فأنا روى النسا 
ً

ئي عن عمرو بن الحمق الخزاعي رض ي هللا عنه، قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))من آمن رجال

 (.6103بريء من القاتل، وإن كان املقتول كافًرا((؛ )حديث صحيح( )صحيح الجامع لأللباني حديث: 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم هو القدوة في بيته: .11

 هله، روى البخاري عن األسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أ

 (.676فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة؛ )البخاري حديث 

 عليه وسلم يعمل في بيته شيًئا؟ قالت: نعم، كان رسول هللا صلى  روى أحمُد عن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول هللا صلى هللا

 (.25341حديث  42هللا عليه وسلم يخصف نعله، وَيخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته؛ )حديث صحيح( )مسند أحمد جـ 

 ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة روى النسائي عن أبي املتوكل عن أم سلمة: أنها أتت بطعام في َصْحفة )وعاء( لها إل

هر )حجر(، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى هللا عليه وسلم بين فلقتي الصحفة، وقال: ))كلوا، غارت أمكم(( مرت ين، ثم متزرًة بكساء ومعها فِّ

صحفة أم سلمة عائشة؛ )حديث صحيح( )صحيح سنن  أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى

 (.62صـ  2النسائي لأللباني جـ 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في التواضع: .12

يَن ﴾ )الحجر: قال هللا تعالى مخاطًبا النبي صلى هللا عليه وسلم:  نِّ ُمْؤمِّ
ْ
ل ْض َجَناَحَك لِّ  (.88﴿ َواْخفِّ

 م عليهم؛ )مسلم حديث  روى مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول هللا
َّ
 (.2168صلى هللا عليه وسلم مرَّ على غلمانٍّ فسل

 روى الطبراني عن سهل بن حنيف رض ي هللا عنه، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي ضعفاء )فقراء( املسلمين، ويُزورهم، ويُعود 

 (.4877 مرضاهم، ويشَهد جنائزهم؛ )حديث صحيح( )صحيح الجامع لأللباني حديث

 ب(ُ الشاة، ويجيب
ُ
دعوة  روى الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يجلس على األرض، ويأكل على األرض، ويعتقل )يحل

 (.4911اململوك على خبز الشعير؛ )حديث صحيح( )صحيح الجامع لأللباني حديث 

 لى هللا عليه وسلم يوم األحزاب ينقل معنا التراب، ولقد واَرى التراب بياض بطنه وهو يقول: روى مسلم عن البراء بن عازب قال: كان رسول هللا ص

 أبينا(( ويرف
ً
 علينا، إن املال قد أبوا علينا، إذا أرادوا فتنة

ً
ع بها صوته؛ )مسلم ))وهللا لوال أنت ما اهتدينا، وال تصدقنا وال صلينا، فأنزلن سكينة

 (.1803حديث 
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  مون من كراهيته روى الترمذي عن
َ
ا يعل أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ ملِّ

 (.289لذلك؛ )حديث صحيح( )مختصر الشمائل املحمدية لأللباني حديث 

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في تربية الشباب: .13

ا أتى النبيَّ صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه،  روى أحمد عن أبي أمامة قال: إن فًتى شابًّ

فداءك، قال: ))وال  قالوا: مه مه، فقال صلى هللا عليه وسلم: ))ادُنه((، فدنا منه قريًبا، قال: فجلس، قال: ))أتحبه ألمك؟((، قال: ال وهللا، جعلني هللا

ه س يحبونه ألمهاتهم((، قال: ))أفتحبه البنتك؟((، قال: ال وهللا يا رسول هللا، جعلني هللا فداءك، قال: ))وال الناس يحبونه لبناتهم((النا ، قال: ))أفتحبُّ

ه لعمتك؟((، قال: ال و  هللا، جعلني هللا فداءك، قال: ))وال ألختك؟(( قال: ال وهللا، جعلني هللا فداءك، قال: ))وال الناس يحبونه ألخواتهم((، قال: ))أفتحبُّ

ضع يده عليه، وقال: الناس يحبونه لعماتهم((، قال: ))أفتحبه لخالتك؟((، قال: ال وهللا، جعلني هللا فداءك، قال: ))وال الناس يحبونه لخاالتهم((، قال: فو 

ن فرجه((، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إل ر قلبه، وحّصِّ  (.22265حديث  256صـ  5ى ش يء؛ )حديث صحيح( )مسند أحمد جـ ))اللهم اغفر ذنبه، وطّهِّ

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في اإليثار: .14

معنى اإليثار: اإليثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية، ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد 

 (.28صـ  18القرطبي جـ  املحبة، والصبر على املشقة؛ )تفسير

 :ملة،  روى البخاري عن سهل رض ي هللا عنه: أن امرأًة جاءت النبي صلى هللا عليه وسلم بُبردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشَّ

نها فالن، فقال: قال: نعم، قالت: نسجُتها بيدي، فجئت ألكسوكها، فأخذها النبي صلى هللا عليه وسلم محتاًجا إليها، فخرج  إلينا وإنها إزاره، فحسَّ

سها النبيُّ صلى هللا عليه وسلم محتاًجا إليها، ثم سألته، وعلمت أنه ال يرد، قال: إ ني وهللا ما سألته اكسنيها؛ ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنَت! لبِّ

 (.1277أللبسه، إنما سألته لتكون كَفني، قال سهل: فكانت كَفَنه؛ )البخاري حديث 

  روى البخاري عن جابر رض ي هللا عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة )القطعة الصلبة من األرض(، فجاؤوا النبي صلى هللا

ا،عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: ))أنا نازل((، ثم قام وبطنه معصوب )مربوط( بحجر، ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذوا
ً
 ق

ْن لي إلى ال
َ
( أهيل )غير متماسك( أو أهيم، فقلت: يا رسول هللا، ائذ

ً
بيت، فقلت فأخذ النبي صلى هللا عليه وسلم املعول فضرب فعاد كثيًبا )رمال

َعناق، المرأتي: رأيت بالنبي صلى هللا عليه وسلم شيًئا ما كان في ذلك صبر، فعندك ش يء؟ قالت: عندي شعير وَعناق )شاة صغيرة(، فذبحت ال

رة التي وطحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة )القدر(، ثم جئت النبي صلى هللا عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين األثافي )الحجا

ل: ))كثير توضع عليها القدور( قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول هللا ورجل أو رجالن، قال: ))كم هو؟((، فذكرت له، قا

أته قال: ويحك طيب(( قال: ))قل لها: ال تنزع البرمة وال الخبز من التنور حتى آتي((، فقال: ))قوموا، فقام املهاجرون واألنصار((، فلما دخل على امر 

طوا((، فجعل يكسر الخبز جاء النبي صلى هللا عليه وسلم باملهاجرين واألنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال: ))ادخلوا وال تضاغ

قال:  ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، وبقي بقية،

ي هذا وأهدي؛ فإن الناس أصابتهم مجاعة((؛ )البخاري حديث  لِّ
ُ
 (.4101))ك

 الرفق بالناس:نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في  .15

 َعْنهُ قال هللا تعالى: 
ُ
اْعف

َ
َك ف ْن َحْولِّ وا مِّ

ْنَفضُّ
َ

بِّ ال
ْ
َقل

ْ
 ال

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
ْنَت ف

ُ
ْو ك

َ
ُهْم َول

َ
ْنَت ل ِّ لِّ

َن َّللاَّ َما َرْحَمة  مِّ بِّ
َ
ْمرِّ ﴿ ف

َ ْ
ي األ ْرُهْم فِّ اوِّ

َ
ُهْم َوش

َ
ْر ل فِّ

ْ
ْم َواْسَتغ

نَّ  ِّ إِّ
ى َّللاَّ

َ
ْل َعل

َّ
َتَوك

َ
ا َعَزْمَت ف

َ
ذ إِّ

َ
يَن ﴾ )آل عمران:  ف لِّ ِّ

ّ
َتَوك

ُ ْ
بُّ امل َ ُيحِّ  (.159َّللاَّ

يوقال سبحانه:   َرحِّ
ٌ
يَن َرُءوف نِّ ْؤمِّ

ُ ْ
امل ْم بِّ

ُ
ْيك

َ
ْم َحرِّيٌص َعل تُّ ْيهِّ َما َعنِّ

َ
ْم َعزِّيٌز َعل

ُ
ك ْنُفسِّ

َ
ْن أ ْم َرُسوٌل مِّ

ُ
َقْد َجاَءك

َ
 (.128ٌم ﴾ )التوبة: ﴿ ل

 رَ وقال جل شأنه: 
َّ

ال َناَك إِّ
ْ
ْرَسل

َ
يَن ﴾ )األنبياء: ﴿ َوَما أ ِّ

َ
َعامل

ْ
ل  لِّ

 
 (.107ْحَمة

  ا بال في املسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))دعو ه وأهريقوا على روى البخاري عن أبي هريرة: أن أعرابيًّ

رين، ولم تبَعثوا   من ماء؛ فإنما بعثتم ميّسِّ
ً

نوًبا من ماء، أو َسْجال
َ
رين((؛ )البخاري حديث بوله ذ  (.220معّسِّ

  َّز في روى الشيخان عن أنس بن مالك: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))إني ألدخل في الصالة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجو

 (.470/ مسلم حديث 709صالتي؛ مما أعلم من شدة َوْجد أمه من بكائه((؛ )البخاري حديث 

 روا، روى مسلم عن أ روا وال تنّفِّ بي موس ى األشعري قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث أحًدا من أصحابه في بعض أمره قال: ))بّشِّ

روا((؛ )مسلم حديث  روا وال تعّسِّ  (.1732ويّسِّ

  َي من أمر أمتي شيًئا فشق عليهم، فاشقق  روى مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول في بيتي هذا: ))اللهم َمن َولِّ

 (.1828عليه، وَمن ولي من أمر أمتي شيًئا فرفق بهم، فارفق به((؛ )مسلم حديث 



دوة  
ُ
ربية بالق

َّ
 أحالم رضوان                                                                                                                                                                                               الت

 2019 -3، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 381 

 

 مون على النبي صلى هللا عليه وسلم يقولون: السام عليك، ففطنت عائشة إلى ِّ
ّ
قولهم  روى البخاري عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: كان اليهود يسل

 يا عائشة! إن هللا يحب الرفق في األمر كله((، فقالت: يا نبي هللا، أولم تسمعفقالت: عليكم ال
ً

 سام واللعنة، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))مهال

 (.6927ما يقولون؟ قال: ))أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول: وعليكم؟!((؛ )البخاري حديث 

  سلم، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))إن الرفق ال يكون في ش يء إال زانه، وال ُينَزع من ش يء روى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و

 (.2594إال شانه((؛ )مسلم حديث 

  مسلم 7376روى الشيخان عن جرير بن عبدهللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ال يرحم هللا من ال يرحم الناس((؛ )البخاري حديث /

 (.2319 حديث

 مي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك هللا
َ
ل ، روى مسلم عن معاوية بن الحكم السُّ

فجعلوا يضربون  فرماني القوم بأبصارهم؛ )أي: نظروا إليَّ بشدة(، فقلت: واثكل أمياه؛ )أي: وافقد أمي إياي؛ فإني هلكت(، ما شأنكم تنظرون إلي؟

تونني )أي يسكتونني(، لكني سكت، فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت  بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصّمِّ

الة ال يصل  فيها ش يء من كالم معلًما قبله وال بعده أحسن تعليًما منه، فوهللا، ما كهرني؛ )أي ما نهرني(، وال ضربني وال شتمني، قال: ))إن هذه الص

هلية، وقد الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن((، أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قلت: يا رسول هللا، إني حديث عهد بجا

م((، قال: ومنا رجال يتطيرون هِّ  يأتون الكهان، قال: ))فال تأتِّ
ً

، قال: ))ذاك ش يء يجدونه في صدورهم، فال جاء هللا باإلسالم، وإن منا رجاال

، فمن وافق خطه فذاك((، قال: وكانت لي جارية ترعى غنًما ل
ُّ
ون، قال: ))كان نبي من األنبياء يخط

ُّ
ُحد يصدنهم((، قال قلت: ومنا رجال يخط

ُ
َبل أ ي قِّ

حد(، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
ُ
انية )مكان قريب من جبل أ غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آَسُف؛ )أي أغضب( كما والجوَّ

، قلت: يا رسول هللا، أف م ذلك عليَّ
َّ
؛ )أي ضربتها على وجهها(، فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فعظ

ً
ال أعتقها؟ يأَسفون، لكني صككتها صكة

ْقها؛ فإنها مؤمنة((؛ قال: ))ائتني بها((، فأتيته بها، فقال لها: ))أين هللا؟((، قالت: في السما ء، قال: ))من أنا؟(( قالت: أنت رسول هللا، قال: ))أعتِّ

 (.537)مسلم حديث: 

 في املزاح: .16
ُ
 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة

 ا((؛ )حديث صحيح( )مختصر الشمائ ل املحمدية روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول هللا، إنك تداعبنا، قال: ))إني ال أقول إال حقًّ

 (.202لأللباني حديث 

 أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، احملني، قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))إنا حا 
ً

ملوك على ولد روى أبو داود عن أنس: أن رجال

ُد اإلبَل إال وُق((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني ناقة((، قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))وهل تلِّ  النُّ

 (.4180حديث 

 وقا ، مت فردَّ
َّ
ل: روى أبو داود عن عوف بن مالك األشجعي قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسل

ك((، فدخلت؛ 
ُّ
ل
ُ
ي يا رسول هللا؟! قال: ))ك ِّ

ّ
ل
ُ
 (.4181)حديث صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث ))ادخل((، فقلت: أك

  ذنين((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث
ُ
 (.4182روى أبو داود عن أنس قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))يا ذا األ

 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في اإلصالح بين الناس: .17

 ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك، فقال: روى البخاري عن سهل بن سع خبِّ
ُ
باء اقتتلوا حتى تراَمْوا بالحجارة، فأ

ُ
د رض ي هللا عنه: أن أهل ق

 (.2693))اذهبوا بنا ُنصلِّ  بينهم((؛ )البخاري حديث 

 ا صال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل ال
َّ َ
حديبية، كتب عليُّ بن أبي طالب بينهم كتاًبا، روى البخاري عن البراء بن عازب رض ي هللا عنهما قال: مل

 لم نقاتلك، فقال لعلي: ))اْمُحُه((، فقال علي: ما
ً

أنا بالذي  فكتب: محمد رسول هللا، فقال املشركون: ال تكُتْب: محمد رسول هللا، لو كنت رسوال

به ثالثة أيام، وال يدخلوها إال بجلبان السالح، فسألوه: ما أمحاه، فمحاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحا

(. وهكذا تنازل النبي صلى هللا عليه وسلم عن حقه، وهو كتابة: محمد رسول هللا، 2698جلبان السالح؟ فقال: القراب بما فيه؛ )البخاري حديث 

 من أجل الصل .

  َديًنا كان له عليه في املسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول هللا صلى هللا روى الشيخان عن كعب رض ي هللا عنه: أنه تقاض ى ابن أبي حدرد

ك هذا( ن َدينِّ ْجَف حجرته، فنادى: ))يا كعب((، قال: لبيك يا رسول هللا، قال: َضْع مِّ (، فأومأ عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سِّ

ه((؛ )البخاري حديث إليه أي: الشطر، قال: لقد فعلُت يا رسول هللا، ق ْم فاقضِّ
ُ
 (.1558/ مسلم حديث 2710ال: ))ق
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 نبينا صلى هللا عليه وسلم القدوة في الرفق بالحيوانات: .18

 ئم روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: ))اتقوا هللا في هذه البها

((؛ )حديث صحيح( )صحيح أبي داود لأللباني حديث املعجمة، فاركبو 
ً
لوها صالحة

ُ
، وك

ً
 (.2221ها صالحة

 يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من ف 
ً
عل روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة

 (.1958/ مسلم حديث 5515هذا؛ )البخاري حديث هذا؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن من فعل 

 نتان حفظتهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: ))إن هللا كَتب اإلحسان على كل ش يء، فإذا قتل تم روى مسلم عن شداد بن أوس قال: ثِّ

دَّ أحدكم شفرَته، فلُيرِّْح ذبيحته((؛ ُيحِّ
ْ
تلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ول  (.1955)مسلم حديث  فأحسنوا القِّ

 سلفنا الصالح قدوة

ها هو عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يعلمنا بأن العاقل هو: َمن يحاسب نفسه ويقهرها حتى يصل إلى طاعة هللا )عز وجل( قبل أن يقَف في 

 موقف الحساب؛ يقول عمر رض ي هللا عنه:

زوا للعرض األكبر "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؛ فإنه أيسُر وأهون لحسابكم، وزِّ   ُنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهَّ
َ

ْعَرُضوَن ال
ُ
ذ  ت ﴿ َيْوَمئِّ

 ﴾ )الحاقة: 
ٌ
َية ْم َخافِّ

ُ
ْنك  (.18َتْخَفى مِّ

 وعن حاتم الزاهد رحمه هللا قال:

البالء، وال قدر الصحة إال املرض ى، وال قدر الحياة إال "أربعة ال يعرف قدرها إال أربعة: الشباب ال يعرف قدره إال الشيوخ، وال يعرف قدر العافية إال أهل 

هما جميًعا؛ املوتى، والناس في هذه الدنيا تجاه األعمال الصالحة ثالثة: رجل َيشَغله معاُده عن معاشه، ورجل يشغله معاشه عن معاده، ورجل يشتغل ب

 ن".فاألول درجة الفائزين، والثاني درجة الهالكين، والثالث درجة املخاطري

ا". ا وال تكن شعبانيًّ  سئل اإلمام الشبلي: أيهما أفضل رجب أم شعبان؟ فقال: "كن ربانيًّ

يه طوال العام، وسالت دموعه في رمضان، وقحطت في غير رمضان.  بهذه الكلمة يقرع أسماع َمن عبدهللا على حرف فعَرفه في شعبان ونسِّ

ا إال في شهر رمضان، ويضع النقاط على الحروف وملا قيل لبشر بن الحارث الحافي: إن قوًما يتعبدون  ويجتهدون، فقال: بئس القوم ال يعرفون هللا حقًّ

 فيقول: "إن الصال  الذي يعبد ويجتهد السنة كلها".

هم، فأين هؤالء الحمقى من قوم كان الدهُر كله رمضان؟ ليلهم قيام، ونهارهم صيام، فكان هؤالء يحافظون على أوقاتهم، ويعدونه هو حيات

 كما قال اإلمام البنا رحمه هللا: "الوقت هو الحياة".

ومن هذه األمثلة أيًضا: الجارية التي باعها سيدها، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له بما لذ وطاب من الطعام والشراب، فسألتهم، 

 م كان كل زمانهم رمضان... ردني عليهم.فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان، فقالت: وأنتم ال تصومون إال رمضان؟! لقد كنت عند قو 

لون إال وباع الحسُن بن صال  جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادت: يا أهل الديار، الصالة الصالة، قالوا: أطلع الفجر؟ قالت: وأنتم ال تص

ني.. ْعَتني لقوم سوء ال يصلون إال املكتوبة، ُردَّ  . ردني.املكتوبة؟! ثم جاءت الحسن وقالت: لقد بِّ

 املعلم القدوة:

يمّثل أسلوب القدوة أهم أساليب التربية؛ ألنه جامع لتلك األساليب التربوية، لذا من الضروري بمكان أن يكون اإلنسان محل املسؤولية 

 ى وأسرع وأدوم،قدوة حسنة أمام أجيال البراعم والنشء والشباب؛ ألنه كلما التزم املربون بسمات القدوة الحسنة كلما جاء تأثيرهم أقو 

حية ومطبقة لذا فاملقتدي ال يتشبه أو يقلد إال بمن أحبه وأعجب به وأكبره في سنه. وللقدوة أهمية على الفرد واملجتمع، فهي تعطي املقتدين شواهد 

 
ً
علمية عن شرائع اإلسالم كما وذلك للتأس ي كحاجة الفرد للتشبه والتقليد وهي بهذا تتفق مع فطرة الفرد، وتسهم في تشكيل شخصيته، وتقدم دروسا

 نزلت، ووسيلة للتقويم لتعديل سلوك الفرد.

والقدوة لها نماذج عديدة وتتوزع إلى مجموعتين: املجموعة األولى وتسمى بأنماط القدوة وفق الهدف وتتضمن القدوة الحسنة والقدوة 

جاالت الديني واألسري واملدرس ي واإلعالمي والسياس ي وهكذا. ويمكن أن السيئة، واملجموعة الثانية وتسمى بأنماط القدوة وفق املجال وتتضمن عدة م

 تتوافر أنماط املجموعة األولى في كل مجال من مجاالت املجموعة الثانية.

 منه بأن القدوة خدعة وأنها مسألة رجعية مضللة
ً
، وأن وعلى الرغم من هذه األهمية للقدوة إال أنه يوجد من ينكرها ويدعو إلى تجاهلها زعما

شخص األب واألم  مجالها أخالقي وال عالقة لها بالسلوك العلمي والعملي والحياتي، وهذا بزعمه إنما يدعو إلى التمرد على القدوة والتي يمكن أن تكون في

 ة واإلسالمية خاصة.واملعلم واألخطر من ذلك التمرد على االقتداء بالرسل واألنبياء وهذه الشك أنها دعوة للتحلل من القيم اإلنسانية عام
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نها وتسهم عوامل كثيرة في صياغة أنماط القدوة أمام األجيال الحاضرة منها: ميل بعض األجيال إلى االقتداء واحترامه لشخص املقتدى به ، وم

نوع الجنس بين املقتدي واملقتدى وجاهته العلمية والوظيفية واالجتماعية وعامل العمر، ومنها التشابه أو التقارب في الخلفية االجتماعية والثقافية و 

 به، وتحديات العوملة الثقافية التي قد تؤثر على نظرة بعض هذه األجيال إلى الشخصية محل االقتداء.

 الخاتمة:
التي وبعد: فنحن هذا الوقت في أمس الحاجة إلى قدوات في العبادة، والدعوة، واألخالق، وإلى أمس الحاجة إلى البحث في أسباب قلة النماذج 

، ونسير على -صلى هللا عليه وسلم  -بأن يقتدى بهدى األنبياء، فنحن نتأس ى به  -صلى هللا عليه وسلم  -يقتدى بها. وإذا كان التوجيه الرباني للرسول 

ي اختارت طريق الجنة، خطاه، مع استحضار أن وجود القدوة في هذا الوقت عنوان على شموخ اإليمان، وعزة اإلسالم، فيا لها من قلوب مؤمنة تلك الت

 وصبرت، وجاهدت.

 نسأل هللا أن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 : كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات، أعرضها مختصرة في النقاط التالية:التوصيات واملقرحات

 سلوك له ثالثة .دلت هذه الدراسة على أن القدوة واالقتداء،  .1

إن سلوك االقتداء والتأثر باملحيط؛ سلوك فطري، نابع من أصل تكوين اإلنسان، ال يمكن للمرء أن يسلم منه؛ ألنه يصادف رغبة ملحة تدفع  .2

  مهما كانت أعمارهم، أو مستوياتهم العلمية  إلى سلوك االقتداء والتقليد لغيرهم، وإن اختلفت درجات التأثر و 
ً
 االقتداء.البشر جميعا

 تبين لنا من خالل هذا البحث أهمية القدوة الحسنة، وأثرها البالغ على األفراد واملجتمعات. .3

كشفت هذه الدراسة أن نماذج القدوة الحسنة في القرآن الكريم كثيرة متنوعة، يصعب اإلحاطة بها؛ فكل الشخصيات والقصص التي ذكرت في  .4

 أو نساًء، هي في الحقيقة نماذج للقدوة الحسنة، وهذا يكشف لنا القران الكريم، التي تمثل جانب الخير، 
ً
 أو جماعات، رجاال

ً
سواء كانوا أفرادا

 أحد أهم جوانب فوائد قصص القرآن الكريم، ألن هللا تعالى إنما ذكرها ألخذ العبرة منها، واالقتداء باملحسنين من أهلها.

جرد تقليد؛ ألن هللا ملا أمر باالقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم؛ قال بعد ذلك: والرجاء ال يجب أن يكون سلوك االقتداء عن وعي وإدراك، وليس م .5

 يكون إال بقصد وإدراك. 

اء. الطريق جاءت آيات القرآن الكريم داعية إلى أخذ القدوة واألسوة الحسنة بطريقين: الطريق األول: الدعوة الصريحة ألخذ القدوة: كاألمر باالقتد .6

 لدعوة غير الصريحة: كالثناء على صفات القدوة وأفعاله.الثاني ا

، إال أن يرد ترجع أصناف القدوة إلى صنفين؛ األول: األنبياء. الثاني: الصالحون من أتباع األنبياء، فإما الصنف األول فاألصل أن االقتداء به مطلق .7

 ، وأما من عداهم فإن االقتداء بهم مشروط بأن يكون في جانب الخير. ما يستثني هذا، كما في قصة إبراهيم مع أبيه، وقصة يونس عليهما السالم

، وهو العبودية هلل تعالى، ونعني بها العبودية التامة،  .8
ً
املتضمنة تضمن البحث ذكر عدد من صفات القدوة؛ وهي ترجع إلى معنًى كلي ينتظمها جميعا

 كمال الخضوع واالنقياد، والتجافي عن كل مظاهر الشرك، 

تركيز في القرآن الكريم على السلوك الذي هو محل االقتداء، دون شخصيات القدوة ذاتها، يؤكد هذا أن آيات القرآن الكريم وهي تعرض تلك كان ال .9

عتبار ون اال النماذج ال تشير  في غالب الحال  إلى اسمها، أو مكانها، أو زمانها، وإنما يكون االهتمام بمواقفها مجردة عن زمانها ومكانها، حتى يك

، ما لم يكن لذكرها أثر.
ً
 ومكانا

ً
 عن شخوصها زمانا

ً
 باملواقف، بعيدا

 فقد ظهر من خالل البحث أن القرآن الكريم كما تحدث عن جانب القدوة الحسنة؛ فقد تحدث عن الجانب اآلخر، وهو القدوة السيئة،  .10
ً
وأخيرا

 ب القدوة السيئة في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة علمية مستقلة.وهو جانب جدير بالبحث والدراسة ولهذا فالباحث يوص ي بأن يدرس جان

 مرضاته، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسال  .11
ً
 له سبحانه، مقربا

ً
م على هذا وأسأل هللا تعالى الكريم، البر الرحيم، أن يجعل هذا العمل خالصا

 املرسلين والحمد هلل رب العاملين

 املراجع:
 (بيروت: دار املعرفة.1، )طالتاريخ الصغير( 1986-1406عيل،)البخاري، محمد بن إسما .1

، القاهرة: املطبعة السلفية الجامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه( 1400البخاري، محمد بن إسماعيل، ) .2

 ومكتبها.

، القاهرة، م أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ االماني في أسرار الفتح الربانيالفتح الرباني لترتيب مسند اإلماالبنا، احمد عبد الرحمن، )د.ت(  .3

 2دار الشهاب.

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.الجامع الصحيح سنن الترمذي( 1983الترمذي، محمد بن عيس ى،) .4
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تلميذ املرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية، رسالة ( إسهام املرشد الطالبي في تنمية شخصية 2012-1432التكروني، نسيم عبدالهادي،) .5

 ماجستير. كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

أهمية التربية بالقدوة كما تراها معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في مدينة الرياض دراسة ( 1429-1428الجهيمان، شذا محمد،) .6

 ير. كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض.، رسالة ماجستميدانية

 . بدون تاريخ.اإلصابة في تمييز الصحابة. القاهرة: دار الكتب األزهريةابن حجر، أحمد بن علي،  .7

وة في إكساب بعض املهارات االجتماعية ( فاعلية وحدة مطورة في التاريخ قائمة على التربية بالقد2018جميل، عبدهللا عبدالخالق عبدالهادي، ) .8

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا، كلية التربية.واالتجاه نحو املادة لدى طالب املرحلة الثانوية

 املنتدى اإلسالمي، لندن, الطبعة األولى.فن التعامل مع الناس، ه( 1415خاطر، عبدهللا، ) .9

، الرياض، مكتب ة وأثرها في التنمية االجتماعية لتالميذ املرحلة االبتدائية في دول الخليج العربيةالقدو (،1997شحات)------الخطيب، محمد بن  .10

 5التربية العربي لدول الخليج.

 1طرائق تدريس التربية اإلسالمية، عمان، دار حنين،ط( 2001خوالده، ناصر و عيد، يحيي اسماعيل،) .11

 ،الرياض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.(1د.)طسنن أبي داو ه( 1408بوداود، سليمان بن األشعث،) .12

، (بسلطنة ُعمان10-5صفات الشخصية املسلمة القدوة ونماذجها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف)( 2009الّرواحية، صفاء ناصر سليمان، ) .13

 رسالة ماجستير. كلية التربية، جامعة السلطان قابوس: مسقط.

، بحث وصفي تحليلي (2018الشمراني، ناصر محمد، ) .14
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 ، كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.مسؤولية املعلم في الدعوة إلى هللا. رسالة ماجستير غير منشورة( 1426-1425الظاهري، إبراهيم هاني،) .16

اقع ممارستها من قبل معلمات التربية االبتدائيةالتربية بالقدوة في ضوء الفكر التربوي االسالمي ( 2015العودة، سمية بنت سليمان،) .17 ، رسالة وو
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أثر انحراف القدوة على السلوك اإلنحرافي لدى املراهقات دراسة وصفية على طالبات املرحلة املتوسطة ( 2004-1424القرني، محمد مسفر، ) .21

 ، الرياض: كلية امللك فهد األمنية.بمدينة مكة املكرمة
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Abstract.    The present study aimed to identify the concept of role model in Islam. Detection of the role models in 
the Quran and Sunnah. Achieving practical educational practices that inform the teacher through the role models 
of the Qur'an and Sunnah. By answering the following questions: What is the concept of role model in Islam, what 
are the role models in the Holy Quran, what are the role models in the biography of the Prophet peace be upon 
him, what are the educational applications that inform the teacher of the parameters of role models in the Koran 
and the Sunnah of the Prophet, the current research has been based on the curriculum Descriptive, and therefore 
find a suitable approach to the current research to describe the concept of education by example from an Islamic 
educational perspective, and analyze it qualitatively, and try to link it with the reality of the Muslim teacher and 
educator as it should be Muqtada in himself, and an example of the mediator under his hand in his worship and 

transactions. 

Keywords: Education; Role model; Quran; Sunnah    
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 وعالقتها بدافعيتهم لإلنجاز 2030اتجاهات الشباب الجامعي نحو رؤية 
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 لخص:امل
ــة  ــو رؤيـ ــامعي نحـ ــباب الجـ ــات الشـ ــد اتجاهـ ــى تحديـ ــة إلـ ــة الحاليـ ــة تبـــوك،  2030هــدفت الدراسـ ــاز لـــدى طـــالب جامعـ ــة لإلنجـ ـا بالدافعيـ ـ وعالقتهـ

ــن ) ــم اختيــار عينــة تكونــت مـ ــ ي 250وألغــراض هــذه الدراســة تـ ــل األول مــن العــام الدراسـ ــة الجامعيــة بــأملج املســجلين للفصـ ـا مــن طلبــة الكليـ / 1439( طالًبـ

والدافعيـة لإلنجـاز مـن إعـداد الباحـث حيـث تــم  2030تجـاه نحـو رؤيـة هــ، تـم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية الطبقيـة، وقـد تـم اسـتخدام مقياســ ي اال1440

 نحــو رؤيــة 
ً
ــدا ــات إيجابيــة وبدرجــة عاليــة جـ ــة جامعــة تبــوك يمتلكــون اتجاهـ ـا. أظهــرت نتــائج الدراســة أّن طلبـ ـ ــة التحقــق مــن دالالت صــدقهما وثباتهمـ اململكـ

ـا دلـت النتـائ2030 ج علــى وجـود عالقـة ارتبـاط موجبــة ذات داللـة إحصـائية فــي تقـديرات أفـراد العينــة ، ويمتلكـون مسـتوى مرتفـع مــن الدافعيـة لإلنجـاز، كمـ

 ملقيـاس االتجـاه نحـو رؤيـة  2030على مقياس االتجاه نحـو رؤيـة 
ً
فـي التنبـؤ بدافعيـة اإلنجـاز لـدى طـالب الجامعـة.  2030ودافعيـة اإلنجـاز وأن هنـاك إسـهاما

لــدى أفــراد عينــة الدراســة  2030إحصــائية فــي مسـتوى الدافعيــة لإلنجــاز ودرجــة االتجــاه نحـو رؤيــة  كمـا وأشــارت النتــائج إلــى عــدم وجـود فــروق ذات داللــة

 2030اململكــة تعـزى ملتغيـر التخصـص األكـاديمي. وفـي نهايـة الدراسـة تـم اإلشـارة إلـى عــدد مـن التوصـيات منهـا ضـرورة قيـام الجامعـات بـدورها فـي تحقيـق رؤيـة 

 فهوم الرؤية لطالبها واثارة دافعيتهم لإلنجاز.واحد هذه األدوار هو نشر وتبسيط م

 .طالب جامعة تبوك ؛الدافعية لإلنجاز ؛2030رؤية  :فتاحيةالكلمات امل 

 قدمة:امل
ن النمو االجتماعي واالقتصادي في أي دولة من الدول مرتبط بالتعليم، فالتعليم هو أحد أعمدة بناء األمم وتقدمها وازدهارها في جميع ا

لق وهو يعتبر سالح األمم للتقدم والتطور واالرتقاء فما من أمة أهملت التعليم إال وتراجعت وتخلفت، لذا فإن العلم هو سر التقدم ومن منط املجاالت،

بهدف بناء جيل ا هذا املفهوم كانت للمملكة العربية السعودية رؤيتها الخاصة بهذا الشأن، وتمّثل هذه الرؤية رسالة للعملية التعليمية دعما وتطويرا له

ى القمم في كافة املجاالت املختلفة. كما أكدت الرؤية على أهمية تطوير إمكانات اإلنسان السعودي و 
َ
تسليحه باملهارات قادر على الوصول باململكة الى أعل

 من أهم موارد البالد، حيث نصت على التالي: 
ً
 ا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة.تعد مهارات أبنائن»واملعارف النوعية واعتبرت املهارات خصوصا

؛ فهو يلعب دورا مهما في حياة األمم والشعوب فهو يصنع حاضرها ويرسم معظم معالم مستقبلها ويعالج  2030وحظي التعليم بأهمية كبرى في رؤية 

 .(1998)العاني،  قضايا املجتمع ومشكالته ويطور إمكانياته

باعتبار أن الجامعات من  وتحويلها إلى واقع ملموس، وذلك 2030ولذلك كانت الجامعات أحد املرتكزات الرئيسية لتنفيذ رؤية 

بصورة مباشرة مع الفئة العمرية للشباب، وارتباطها بأحد أهم أنشطة الجامعات وهو التعليم والتدريب، وكذلك  املؤسسات الوطنية، وأنها تتعامل أكبر

جغرافيا على مستوى اململكة، وتوفر عدد كبير من الخبراء واملختصين داخل الجامعات، إضافة إلى توفر مساحات شاسعة من املباني  الجامعاتانتشار 

     وما تحظى به الجامعات من ثقة املواطنين واملؤسسات الوطنية والدولية. واملعامل واملالعب،

تي يعول عليها الكثير ملواكبة هذه الرؤية الوطنية واالسهام بنجاحها من خالل املعرفة بقدرة الطالب على فالجامعات هي من ادوات التطوير والتغيير ال

من العائد التربوي او الهدر التعليمي وضمان تحقيق أعلى عائد في الكم والكيف بأقل كلفة ممكنة  االستمرار في تخصصه وتقليل الفاقد

 (.2014)الداوود،

 للجامعات في ترسيخ القيم اإليجابية لدى الشباب. حيث نصت الرؤية الوطنية وأناطت الرؤية الوطني
ً
 متعاظما

ً
ة وبرنامج التحول الوطني دورا

 .ترسيخ القيم اإليجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير املنظومة التعليمية والتربوية، وتوفير تعليم قادر على بناء الشخصية»على الهدف التالي: 
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 فتحقيقها يتطلب تكاموهذه األه
ً
 أكبر مما هو عليه حاليا

ً
 داف التي نصت عليها الرؤية الوطنية تتطلب من الجامعات إعطاء الجانب التربوي اهتماما

ً
ال

 وبشكل كاس  على الجانب التعليمي.
ً
 بينما التركيز في جامعاتنا حاليا

ً
 تربويا

ً
 .(2016)ساعاتي،  تعليميا

ومن قراءة متأنية للرؤية نجد أنها تسعى إلى تطوير التعليم العالي وسد الفجوة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل، وتستهدف أن تصبح 

( جامعة دولية. وتطوير التعليم وتحقيق مخرجات التعلم يتطلب االهتمام بالبيئة التعليمية وخصائص 200خمس جامعات على األقل من بين أفضل )

ئة تعليمية، بل م، التي تؤثر مباشرة في أداء املتعلم، ومنها دافعية التعلم، وتعتبر الدافعية املحرك الرئيس وراء حدوث التعلم بشتى أنواعه في أي بياملتعل

بقاء الطلبة فترة أطول هي من أكثر العوامل املؤثرة في عملية التعلم، وأن انخفاض الدافعية لدى الطلبة يترتب عليه زيادة في نسب الرسوب والتسرب، و 

 من املدة املحددة لهم للتخرج، وهذا يعني وجود هدر تعليمي، وبالتالي زيادة في تكلفة التعليم. 

تشكل الدوافع في ميدان علم النفس محفزا للطاقة البشرية الكامنة لتعديل سلوك الفرد نحو تحقيق األهداف املنشودة، وتعتبر األساس في 

رسات واالتجاهات لدى األفراد، وركز بعض الباحثين على ماهية الدافعية وإثارتها لدى املتعلم داخل الغرفة الصفية وتحسين تشكيل العادات واملما

  (.Brophy, 1988: 206, Waugh, 2002, Martin, 2005عملية التعليم والتعلم، وبالتالي تحقيق أهداف تلك العملية باملستوى املقبول )

بشــكل بوجـه عــام إلــى مجموعــة مـن املحفــزات والظــروف الخارجيــة والداخليـة التــي تــدفع وتحــرك الفـرد إلــى إعــادة التــوازن الــذي ويشـير مصــطل  الدافعيــة 

 لحـدوث الـتعلم وانتفائهـا يحـول دون 
ً
 أساسـيا

ً
ذا اختل لديه، كما تعنـي الدافعيـة العوامـل التـي تقـود السـلوك وتوجهـه وتحـافظ عليـه، وتعـد شـرطا حدوثـه. واذ

فــاءة افع بصـفة عامــة مهمـة فـي عمليـة الــتعلم، فالـدافع لإلنجـاز يعـد مــن أهـم تلـك الـدوافع فــي هـذا املجـال، فالدافعيـة لإلنجــاز ُتكسـب األفـراد الككانـت الـدو 

فيــذ الواجبــات نواملثــابرة فــي أشــكال مختلفــة مــن األداء، وتلعــب الدافعيــة لإلنجــاز فــي الــتعلم الجــامعي والتفــوق الدراســ ي حيــث يتمثــل الــدافع بقيــام الفــرد بت

 (.2016واالعمال املطلوبة في أقصر وقت مع التميز واالتقان. )النملة،

( الدافعية على أنها املحرك الذي يستثير الفرد لبذل أقص ى الجهد Litchfield & Newman, 1999:16ويعرف "لتشفيد" و"نيومان" )

بت نسبًيا يحدد مدى الجدية والسعي لدى الفرد في سبيل تحقيق هدف، والطاقة لتحقيق أهدافه. ويعرفها "أتكنسون" على انها محرك داخلي ثا

 (.2018اليوسف، (والوصول لنجاح الذي يشكل درجة من اإلشباع في املواقف التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى محدد من التميز

فتح الطريق في املساهمة الفعالة لهم لخدمة املجتمع واملثابرة من ويعد االهتمام لدافعية االنجاز لدى طلبة الجامعة من أهم األهداف التربوية بغية 

( ويكمن أساس الدافع لإلنجاز والتحصيل في حالة السرور واالفتخار التي نتوقعها من إنجازنا ملهمة 1994 )ملعان اجل تقدمة العلمي في مختلف امليادين

 (. 1998ما بطريقة متميزة وبمعايير ممتازة )الوقفي، 

رقت العديد من الدراسات إلى دافعية اإلنجاز وعالقتها بكثير من املتغيرات كالجنس واملستوى التحصيلي ونوع التخصص... الخ من لقد تط

( هدفت إلى تحديد مستوى الدافعية لإلنجاز لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية في ضوء 2018)العوامل. فقد استهدفت دراسة اليوسف 

( طالًبا وطالبة، وأوضحت 733ملتغيرات هي: الجنس والبرنامج األكاديمي والتخصص األكاديمي ومستوى التحصيل. حيث بلغت عينة الدراسة )عدد من ا

ات داللة د فروق ذنتائجها إلى أّن طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية يمتلكون مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز، وأشارت نتائجها أيضا إلى وجو 

ي مستوى إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس وكانت لصال  اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ذات داللة إحصائية الدافعية لإلنجاز لديهم تعزى ملتغير مستوى التحصيل األكاديمي وكانت لصال  الطلبة ذوي التحصيل املرتفع، كذلك وجود فروق 

الدراسة إلى عدم في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى أفراد العينة تعزى ملتغير نوع البرنامج األكاديمي وكانت لصال  طلبة الدكتوراه. في حين أشارت نتائج 

عزى ملتغير التخصص 
ُ
 األكاديمي.وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية لإلنجاز لدى أفراد عينة الدراسة ت

( دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين الدافعية لإلنجاز ومستوى الذكاء االنفعالي لدى عينة من طلبة الجامعة 2013وأجرى "كمور" )

ج ( طالًبا وطالبة موزعين على تخصصات إنسانية وأخرى علمية، وقد أشارت نتائ201العربية املفتوحة / فرع األردن، حيث بلغت عينة الدراسة )

عزى إلى الجنس الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الدافعية لإلنجاز والذكاء االنفعالي كما أشارت إلى عدم وجود فروق في مستوى الدافعية لإلنجاز 
ُ
ت

 أو التخصص الدراس ي.

ز ومفهوم الذات وعالقتهما ( بدراسة هدفت إلى التعرف على دافعية اإلنجاAwan &Noureen & Naz,2011وقام "أوان" و"نيزا" و"ناز" )

 وطالبة من أربع مدارس في املرحلة الثانوية الخاصة بمنطقة سرغودا. وأظهرت نتائج 336بالتحصيل الدراس ي. وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 الدراسة أن دافعية اإلنجاز ومفهوم الذات يرتبطان إلى حد كبير بالتحصيل الدراس ي.

التي هدفت إلى استقصاء الفروق في دافعية التعلم املستندة إلى "نظرية تقرير الذات" لدى عينة من طلبة كليات ( 2011أما دراسة "نوفل" )

( طالًبا وطالبة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن مستويات دافعية التعلم لدى الطلبة 803العلوم التربوية في الجامعات األردنية، و تضمنت عينة الدراسة )

 شكل عام، ومرتفعة في كل من مجال بذل الجهد واألهمية ومجال القيمة والفائدة، ومتوسطة في بقية املجاالت. كانت متوسطة ب

( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين دافعية االنجاز ومركز الضبط لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية  2005وأجرى "املومني" ) 

 ملتغيرات ال
ً
 وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة  250جنس والتخصص واملؤهل العلمي، حيث تكونت عينة الدراسة من ) بجامعة اليرموك تبعا

ً
( طالبا
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العنقودية العشوائية، وقد استخدم الباحث مقياًسا من إعداده لقياس دافعية اإلنجاز كما واستخدم مقياس مركز الضبط لروتر، حيث أظهرت 

 إلنجاز لدى الطلبة، وعدم وجود فروق في دافعية اإلنجاز تعزى ملتغيرات الجنس والتخصص واملؤهل العلمي.النتائج وجود درجة متوسطة لدافعية ا

ـا بــدافع اإلنجــاز الدراســ ي لــدى طلبــة 2003وفـي دراســة )الــرواف، ـا يــدركها األبنــاء وعالقتهـ ( التــي هــدفت إلــى معرفــة أســاليب املعاملــة الوالديـة كمـ

ــبة، 203( طالبــا و)197طالـــب وطالبــة بواقــع )( 400الجامعــة، بلــغ حجــم العينــة ) ــلوب املعاينــة الطبقيــة العشــوائية املناسـ ــة تــم اختيــارهم تبعــا ألسـ ( طالبـ

 25اسـتخدمت الباحثـة اسـتبيان أســاليب املعاملـة الوالديـة الــذي تكـون مـن صــورتين احـديهما لـألب وتكـون مــن )
ً
( يضــم 25واآلخـر لــألم وتكـون مـن ) ( موقفـا

(درجـه, وقامـت الباحثـة ببنـاء مقيـاس لـدافع اإلنجـاز الدراسـ ي وتكـون مـن 100-80سـتخراج الصـدق الظـاهري وكانـت نسـبة القبـول مـن )أربعة أساليب، وتـم ا

فـي أسـاليب املعاملـة  أثـر( درجـة، وكانـت النتـائج تفـوق اإلنـاث علـى الـذكور فـي دافـع اإلنجـاز، وهنـاك 0، 91( فقـرة واسـتخرج الصـدق والثبـات وبلـغ الثبـات )39)

 والدية بالنسبة لدافع اإلنجاز الدراس ي.ال

( دراسة هدفت إلى تحديد أثر بعض سمات الشخصية على مستوى الدافعية لإلنجاز لدى طلبة جامعة اليرموك في 1999أجرى "عبابنة" )

الدراسة إلى أّن مستوى الدافعية ( طالبا وطالبة من طلبة درجة البكالوريوس. وقد أشارت نتائج 746مرحلة البكالوريوس حيث تضمنت عينة الدراسة )

 لإلنجاز لدى طلبة جامعة اليرموك يقع ضمن املستوى املتوسط، وكذلك أشارت إلى عدم وجود أي أثر ذي داللة إحصائية ملتغير الجنس والكلية

ستوى دافعية االنجاز يعزى إلى )التخصص( واملرحلة الجامعية على مستوى دافعية االنجاز في حين أشارت إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية في م

 مستوى التحصيل األكاديمي، وكان لصال  املستوى األكاديمي جيد جدا فما فوق.

ويظهـر مــن سـياق األدبيــات التربويـة والنفســية املعاصـرة أهميــة اسـتثارة دافعيــة الـتعلم لــدى طلبـة الجامعــة لتحقيـق أفضــل املسـتويات العلميــة 

تحـوالت السـريعة التـي تشـهدها شـتى املجـاالت العلميـة والتكنولوجيـة فـي الوقـت الـراهن، ومـن اسـتعراض الباحـث للدراسـات واملعرفيـة وملواكبـة التطـورات وال

وأثرهــا علــى   2030بحثــا أو مقـاال فــي املكتبـة الســعودية يرصـد اتجاهــات الشـباب نحــو رؤيـة  -فــي حـدود علــم الباحـث –السـابقة واألدبيــات لـم يجــد الباحـث 

 إلنجاز والتقدم العلمي على الرغم من أهمية هذا املوضوع، األمر الذي ُيظهر أصالة الدراسة الحالية وتفردها.إثارة دافعيتهم ل

 مشكلة الدراسة:
ـا بــدافعيتهم لإلنجـاز. فــي ضـوء عــدد مــن  2030هـدفت الدراســة الحاليـة إلــى التعــرف علـى اتجاهــات الشـباب الجــامعي بجامعــة تبـوك نحــو رؤيـة  وعالقتهـ

 ث حاولت الدراسة الحالية اإلجابة على األسئلة التالية:املتغيرات حي

 من وجهة نظرهم؟ 2030ما مستويات اتجاهات الشباب الجامعي بجامعة تبوك نحو رؤية  .1

 ما مستوى دافعية االنجاز لدى الشباب الجامعي بجامعة تبوك من وجهة نظرهم؟ .2

ومستوى الدافعية لإلنجاز  2030ب الجامعي بجامعة تبوك نحو رؤية هل هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الشبا .3

 لديهم؟

 تعزى ملتغير املستوى الدراس ي؟ 2030هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي بجامعة تبوك نحو رؤية  .4

 بجامعة تبوك تعزى ملتغير املستوى الدراس ي؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الشباب الجامعي .5

 أهمية الدراسة: 
ـا  ـا علــى اثــارة  2030 األولــى التــي ســعت إلـى رصــد اتجاهــات الشــباب نحــو رؤيــة-حسـب علــم الباحــث–تـأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهـ وأثرهـ

ــة اململكــة  ــة بــأثر رؤيـ ــي، اذ إن اإلحاطـ ــاز والتقــدم العلمـ ــادة 2030دافعيــتهم لإلنجـ ــى زيـ ــرامج علـ ــات فــي تكثيـــف البـ ــاعد الجامعـ ــباب الجــامعي يسـ دافعيــة الشـ

وتطلعاتهـا املســتقبلية وتوفيرهـا لفـرص العمــل للشـباب الجـامعي املــتعلم واملثقـف بمـا يــنعكس علـى إثـارة دافعيــة  2030واالنشـطة التـي تعـرف الطلبــة برؤيـة 

ــ ــذه الدارسـ ـإّن هـ ـ ــى ذلــك فـ ــافة إلـ ــي. باإلضـ ــدم والتفــوق العلمـ ــو التقـ ــي الطلبــة نحـ ــرى فـ ــات أخـ ــم إجــراء دراسـ ــن لهـ ــرين يمكـ ــبة لبــاحثين آخـ ــية خصـ ة تمثــل أرضـ

 املستقبل بما يثري األدب النظري والبحثي املرتبط بموضوع هذه الدراسة.

 مصطلحات الدراسة:  
 فـي الشخصـية يحــدد مـدى سـعي الفـرد ومثابرتــه فـي سـبيل تحقيـق نجــاح أو بلـوغ هـدف الدافعيـة لإلنجـاز

ً
( وتعــرف Mayers,2004): اسـتعداد ثابــت نسـبيا

 إجرائيا بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب نتيجة استجابته على مقياس دافعية اإلنجاز املستخدم في هذه الدراسة.

( لتكــون منهجــا وخارطــة طريــق للعمــل االقتصــادي والتنمــوي فــي 2030هــي رؤيــة تبنتهــا اململكــة تحــت مســمى )رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  :2030رؤيــة 

يات، فـة املسـتو اململكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكـة، والهـداف وااللتزامـات الخاصـة بهـا، لتكـون اململكـة نموذجـا رائـدا علـى كا

 (.2030الســعودية  وترتكـز علــى مرتكــزات ثــالث: العمــق العربـي اإلســالمي، والقــوة االســتثمارية، وأهميــة املوقــع الجغرافـي االســتراتيجي. )رؤيــة اململكــة العربيــة

  https://vision2030.gov.sa/ar     في  انظر

https://vision2030.gov.sa/ar
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 محددات الدراسة:
 إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية باملحددات التالية: تتحدد

 جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية. الحدود املكانية:

 تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكلية الجامعية بأملج وهي أحد فروع جامعة تبوك. الحدود البشرية:

ــ.1440/ 1439ى طبقت هذه الدراسة خالل الفصل األول الحدود الزمانية: ـ  هـ

 الطريقة واإلجراءات
 : استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي االرتباطي ملناسبته ألهداف الدراسة. منهج الدراسة

 حسب إحصائيات الجامعة لعام )1316: تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكلية الجامعية بأملج والبالغ عددهم )مجتمع الدراسة
ً
-1439( طالبا

 (هـ.1440

 من تخصصات مختلفة في الكلية الجامعية بأملج تم اختيارهم بطريقة عشوائية لتشكل ما نسبة 250: تكونت عينة الدراسة )عينة الدراسة
ً
( طالبا

 ( توزيع عينة البحث وفق متغير املسار)علمي/أدبي(.1%( من مجتمع الدراسة ويبن الجدول )19)

 متغير املسار)علمي/أدبي((: توزيع عينة الدراسة حسب 1جدول )
 %النسبة العدد فئات املتغير املتغير

 52.8 132 العلمي املسار

 47.2 118 األدبي

 100.0 250 املجموع

 أدوات الدراسة:

لإلنجـاز، وفيمـا يــأتي ، ومقيـاس الدافعيــة 2030لجمـع البيانـات واإلجابـة عــن تسـاؤالت الدراسـة، قـام الباحــث باسـتخدام مقياسـ ي اتجـاه الطــالب نحـو رؤيـة 

 وصف لهذين املقياسين:

 
 
  2030: مقياس اتجاه الطالب نحو رؤية أوال

واألطر النظرية املفسرة لها. ولم  2030في سبيل اإلعداد لهذا املقياس قام الباحث بفحص األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة برؤية 

، وبعد ذلك تم صياغة فقرات املقياس في صورته األولية، حيث تضمن املقياس على 2030ية يجد الباحث أي مقياس يقيس اتجاهات الشباب نحو رؤ 

، وروعي في صياغتها البساطة والوضوح. وتم تدريج 2030( فقرة تقيس املكونات املعرفية والوجدانية والسلوكية الدالة على االتجاهات نحو رؤية 24)

لتدريج والذي يحتسب أوزان تلك الفقرات بطريقة خماسية على النحو اآلتي: )موافق بشدة، موافق، ( خماس ي اLikertالفقرات وفقا ملقياس )ليكرت 

 محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

  :صدق املقياس

( فقرة على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة 24للتحقق من صدق املقياس، قام الباحث بعرضه في صورته األولية التي تكونت من )

غوية التدريس في جامعة تبوك من املختصين، وذلك للتأكد من مدى مناسبة الفقرات من حيث شموليتها، وتنوع محتواها، وتقويم مستوى الصياغة الل

مين، واقتراحاتهم، وأجرى بعض الّتع ِّ
ّ
يالت في ضوء دواإلخراج، وإضافة أية اقتراحات، أو تعديالت يرونها مناسبة. وقام الباحث بدراسة مالحظات املُحك

توصيات، وآراء هيئة الّتحكيم، كحذف بعض الفقرات، وتعديل صياغة بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللغوية وعالمات الترقيم. 

( فقرة. وبعد ذلك قام الباحث بالتحقق من صدق البناء لهذا املقياس بعد تحكيمه بتطبيقه على عينة 20ليصبح املقياس في صورته النهائية مكون من )

، وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقراته مع الدرجة الكلية للمقياس. حيث كان معامل 40استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
ً
( طالبا

 ( يبين ذلك.2( وذو داللة إحصائية والجدول رقم ) 0.30االرتباط لجميع الفقرات أعلى من )

 معامالت االرتباط بين عبارات املقياس والدرجة الكلية للمقياس (:2)جدول 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.575**  6 0.347**  11 0.360**  16 0.487**  

2 0.551**  7 0.489**  12 0.623**  17 0.509**  

3 0.562**  8 0.377**  13 0.459**  18 0.456**  

4 0.469**  9 0.562**  14 0.725**  19 0.644**  

5 0.375**  10 0.468**  15 0.481**  20 0.631**  

 0.01**دالة عند مستوى الداللة              
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 ثبات املقياس: 

( طالبـا، ثــم تــم حســاب معامــل االتســاق الــداخلي 40للتحقـق مــن ثبــات املقيــاس تــم تطبيقــه علـى عينــة مــن مجتمــع الدراســة تكونــت مــن )

 ( وتعد هذه القيم مناسبة إلجراء مثل هذه الدراسات.0.843باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمة هذا املعامل)

 
 
 : مقياس دافعية االنجازثانيا

الطالع على األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بالدافعية لإلنجاز، وكذلك املقاييس التي أمكن الحصول عليها والتي وضعت بعد ا

(؛ 1982)الذي عربة للبيئة املصرية عبدالفتاح Hermansلقياس دافعية االنجاز لدى األفراد ،أو بعض جوانبه في الحياة العامة مثل مقياس هيرمانز 

(، وقد الحظ الباحث أن معظم 2010)(؛ ومقياس سواقد2005)(؛ ومقياس املومني1994)والذي عربته للبيئة االردنية قطامي Smithس سميث ومقي

لذلك قام  املقاييس اتفقت على بعض االبعاد املكونة للدافعية االنجاز واختلفت في ابعاد أخرى كما وان طرق االستجابة على املقياس اختلفت وتنوعت

املنافسة، (عليها معظم الدراسات واملقاييس وهي الباحث ببناء مقياس لقياس دافعية االنجاز لدى طالب الجامعة باالعتماد على االبعاد التي اتفقت 

هذه األبعاد االجتهاد، تحمل املسؤولية، تنظيم الوقت، الطموح ، الثقة بالنفس( ، وقام الباحث بصياغة مجموعة من العبارات التي تعبر عن كل بعد من 

ا أن تكون واضحة ، ومفهومة للفرد وبذلك يمكن الحصول على ( فقرة روعي عند صياغته46الستة وقد بلغ عدد فقرات املقياس في صورته األولية )

ز تم تحويل استجابة الفرد. وتتراوح االستجابات عليه بين )موافق بشدة، إلى غير موافق بشدة(. وللحكم على مستويات امتالك الطلبة للدافعية لإلنجا

 لبة لها إلى ثالث فئات على النحو التالي:( درجات، وتم تقسيم مستوى امتالك الط5-1هذه الدرجات بحيث تنحصر بين )

 ( يمتلك مستوى متدن من الدافعية لإلنجاز.2.33 -1من ) 

 ( يمتلك مستوى متوسط من الدافعية لإلنجاز.3.67-2.34من ) 

 ( يمتلك مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز.5 -2.68من  ) 

 صدق املقياس:

( فقــرة، علــى مجموعـة مــن املحكمـين املتخصصــين فــي 46صــورته األوليــة التـي تكونــت مـن )للتحقـق مــن صـدق املقيــاس، قــام الباحـث بعرضــه فـي 

سـبا مـن حـذف علم النفس والقياس والتقـويم، إلبـداء آرائهـم حـول مـدى انتمـاء الفقـرات للمحـور، ومـدى سـالمة صـياغتها اللغويـة وإبـداء أي تعـديل يرونـه منا

 للتطبيـق حيــث أو إضـافة. وبعــد عـرض املقيــاس علـى املحكمــين، قـام 
ً
الباحــث بـإجراء التعــديالت التـي أوصــ ى بهـا املحكمــون، وبـذلك أصــبح املقيـاس صــالحا

ــن )  مـ
ً
ا ـ ـ ــة مكّونـ ــورته النهائيـ ــاس بصـ ــبح املقيـ ــة 40أصـ ـ ــى عينـ ــه علـ ــه بتطبيقـ ــد تحكيمـ ــاس بعـ ــذا املقيـ ــاء لهـ ــالتحقق مـــن صـــدق البنـ ـ ــام الباحـــث بـ ـا قـ ـ ــرة. كمـ ( فقـ

، وتـم حسـاب معامـل االرتبـاط املصـح  الرتبـاط كـل فقـرة مـن فقراتـه مـع املحـور الـذي تنتمـي إليـه 40استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
ً
( طالبـا

ـا: وجــود وكـذلك مــع الدرجـة الكليــة للمقيـاس. وقــد تـم اعتمــاد معيـارين لإلبقــاء علـى الفقــرة فـي املقيــاس، وال يكفـي تــوافر أحـدهما دون اآلخــر، واملعيـا ران همـ

( وبعـد تطبيــق 0.20الفقـرة مـع الدرجـة الكليـة للمقيـاس، وأال تقـل قيمــة معامـل االرتبـاط بـين الفقـرة والدرجـة الكليـة للمقيـاس عـن )داللـة إحصـائية الرتبـاط 

 من )
ً
 ( فقرة موزعة على ستة محاور.40املعيارين السابقين على جميع الفقرات أصبح املقياس بصورته النهائية مكونا

 :ثبات مقياس دافعية االنجاز

ـا لقيـاس االتسـاق الــداخلي، والجـدول ) للتحقـق ( يوضــ  3مـن ثبــات مقيـاس الدراسـة الخــاص بدافعيـة االنجـاز، قــام الباحـث بحســاب معامـل كرونبـاخ ألفـ

 :ذلك
 معامل ثبات مقياس دافعية االنجاز (: 3جدول)

 معامل الثبات محاور مقياس دافعية اإلنجاز

 0.82 املنافسة

 0.78 االجتهاد

 0.84 تحمل املسؤولية

 0.87 تنظيم الوقت

 0.79 الطموح 

 0.82 الثقة بالنفس

 0.85 املقياس ككل 

( وتعد هذه 0.85(، وبلغ معامل الثبات الكلي للمقياس )0.87 – 0.78( أن قيم معامل الثبات ملقياس دافعية االنجاز تراوحت بين )3يتض  من الجدول )

 القيم مناسبة إلجراء مثل هذه الدارسات.
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 الدراسة ومناقشتها:نتائج 
 
 
 لدى طالب الكلية الجامعية بأملج؟   2030" ما مستوى درجة االتجاه نحو رؤية : عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي ينص علىأوال

لــدى طــالب الكليـة الجامعيــة بــأملج  2030ولإلجابـة عــن هـذا الســؤال، تــم حسـاب املتوســطات الحســابية واالنحرافـات املعياريــة لدرجـة االتجــاه نحــو رؤيـة 

 ( يوض  ذلك. 4)والجدول 

   2030املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة االتجاه نحو رؤية (: 4جدول)
 
 مرتبة تنازليا

رقم 

 الفقرة

املتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

 درجة االتجاه الرتبة  االنحراف املعياري 

 عالية جد 1 0.39 4.81 اسعى جاهدا لنشر وتبسيط مفهوم الرؤية لزمالئي الطالب في الجامعة. 15
ً
 ا

مل رؤية  19 جات  2030تع ليم، لتلبية متطلبات التنمية واحتيا ظام التع على تعزيز ن

 سوق العمل.

 عالية جد 1 0.46 4.79
ً
 ا

 عالية جد 3 0.47 4.76 ستحقق للملكة رفعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. 2030أومن بأن رية  6
ً
 ا

 عالية جد 4 0.58 4.66 تحقق رغبات وطموحات الشباب.  2030اشعر بأن رؤية  7
ً
 ا

 عالية جد 5 0.51 4.65 تتماش ي وتطلعاتي املستقبلية  2030أشعر بان رؤية  18
ً
 ا

 عالية جد 6 0.55 4.64 القيم االسالمية )الوسطية والتسامح(. 2030تعزز رؤية  20
ً
 ا

 عالية جد 7 0.61 4.64 .2030اناقش مع زمالئي باستمرار أهمية رؤية  5
ً
 ا

 عالية جد 8 0.60 4.60 تعمل على ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن. 2030رؤية  12
ً
 ا

 عالية جد 9 0.59 4.58 تسعى إلى تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها.2030اعتقد بأن رؤية  13
ً
 ا

 عالية جد 10 0.67 4.58 تخلق بيئة تعليمية محفزة لإلبداع واالبتكار. 2030رؤية  9
ً
 ا

 عالية جد 11 0.68 4.58 2030اشعر بفخر عند سماعي األخرين بالحديث عن رؤية  2
ً
 ا

 عالية جد 12 0.57 4.57 ستغير الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم 2030أومن بأن رؤية  14
ً
 ا

 عالية جد 13 0.64 4.52 ستجعل البالد أكثر تطورا في املجاالت التعليمية. 2030أومن بأن رؤية  11
ً
 ا

 عالية جد 14 0.61 4.50 .2030اشعر بفخر عند حديثي عن رؤية  1
ً
 ا

 عالية جد 15 0.78 4.48 2030على تطوير قدراتي ومهاراتي تماشيا مع رؤية  اعمل 16
ً
 ا

 عالية جد 16 0.67 4.43 اشعر بأن لي دور كبير في تحقيق ونجاح الرؤية. 17
ً
 ا

 عالية جد 17 0.76 4.34 ستوفر مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية. 2030أومن بأن رؤية  10
ً
 ا

 عالية جد 18 0.78 4.30 2030دور فعال في رؤية أومن بأن الشباب لهم  4
ً
 ا

 عالية  19 0.99 3.98 .2030ال اتردد في املشاركة باي عمل تطوعي يخدم نشر وتحقيق رؤية  8

 عالية  20 0.98 3.84 2030اتابع محطات االعالم في حديثها عن رؤية  3

 عالية جد 0.33 4.51 الوعي باألمن الوطني 
ً
ا  

 وبمتوسط حسابي بلغ ) 2030( أن اتجاهات الشباب الجامعي نحو رؤية 4الجدول)يتبين من 
ً
(. كما 4.51جاءت إيجابية وبدرجة عالية جدا

( وهي قيمة قليلة ومؤشر على التجانس بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.33يالحظ أن قيمة االنحراف املعياري للمتوسط العام يساوي )

 . 2030اتجاهاتهم نحو رؤية 

ادية وهذه النتيجة تشير إلى قناعة وايمان الشباب الجامعي بأهمية رؤية اململكة الطموحة في ازدهار وتطور اململكة في جميع املجاالت االقتص

هتمام الرؤية بالشباب الجامعي وخوصا أن أهم محور تناولته الرؤية هي شريحة الشباب والطاقة الكامنة لديهم؛ وجميع والتنموية والتعليمية، وكذلك ال 

الجنسين، البرامج التي أعلنت عنها اململكة ضمن رؤيتها الجديدة تستهدف استحداث الوظائف للشباب، وتوفير األماكن العامة والترفيهية للشباب من 

في  11لقيم الشرعية، وذلك من خالل ما أعلن في برنامج الرؤية املستقبلية للمملكة عن نية الجهات املعنية لتخفيض نسب البطالة من وفق الضوابط وا

 في املائة خالل السنوات القليلة املقبلة. 7املائة إلى 

فقد جاءت جميع العبارات بدرجة اتجاه  2030 وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة على اتجاهات الشباب الجامعي نحو رؤية

 (.4.81 – 3.84ايجابية وعالية جدا باستثناء عبارتين جاءت بدرجة اتجاه عالية وتراوحت متوسطات هذا املحور من )

. ( والتـي تــنص علـى " اسـعى جاهـدا لنشــر وتبسـيط مفهـوم الرؤيــة لزمالئـي الطـالب فـي الجامعــة " فـي املرتبـة األ 15وجـاءت الفقـرة )
ً
ولـى بدرجــة اتجـاه عاليـة جــدا

 وقد يعود ذلك إلى قناعة الشباب الجامعي بأهمية الرؤية لذلك 

 :
 
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

 نص السؤال الثاني على: ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة الكلية الجامعية بأملج من وجهة نظرهم؟

توسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على محاور املقياس الثاني ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب امل

 ( يوض  ذلك.5واملتعلق بقياس درجة دافعية اإلنجاز لدى الشباب الجامعي والجدول )
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 حسب املتوسطات الحسابيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور دافعية اإلنجاز مرتبة تنازليا : (5جدول)
 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور الترتيب في االستبانة

 مرتفع 1 0.40 4.41 الثقة بالنفس 6

 مرتفع 2 0.42 4.37 تحمل املسؤولية 3

 مرتفع 3 0.41 4.24 االجتهاد 1

 مرتفع 4 0.50 4.21 املنافسة 2

 مرتفع 5 0.50 4.12 تنظيم الوقت 4

 مرتفع 6 0.47 4.02 الطموح  5

  مرتفع 0.38 4.23 املجموع الكلي

( أن درجة دافعية اإلنجاز لدى طلبة الكلية الجامعية بأملج جاءت مرتفعة، حيث بلغ املتوسط الحسابي الكلي للمحاور 5يبين الجدول )

رتبة األولى (، وهو يقابل املستوى بدرجة مرتفعة على املقياس. أما األداء على األبعاد املكونة للمقياس فيالحظ أّن ُبعد الثقة بالنفس جاء في امل4.23)

(، ثم بعد املنافسة 4.24(، يليه بعد االجتهاد بمتوسط حسابي)4.37(، ثم بعد تحمل املسؤولية بمتوسط حسابي )4.41حسابي مقداره )بمتوسط 

(، وكانت جميعها 4.02(، ثم بعد الطموح في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )4.12(، تاله بعد تنظيم الوقت بمتوسط حسابي)4.21بمتوسط حسابي )

 ضروريا حتى مع عدم الحصول على بمستوى مر 
ً
تفع. يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى التوجه املجتمعي الكبير نحو الدراسة، واعتبار الشهادة أمرا

واألنظمة  وظيفة، إذ أصبح املجتمع يرى في الشهادة شيئا مكمال للشخصية، ويزيد من فرص املستقبل للفرد. كذلك يمكن تعزى هذه النتيجة إلى اللوائح

( يحرم من املكافئة املالية التي تدفع إلى الطلب بشكل شهري 2يقل معدله التراكمي عن )بالجامعة من حيث شروط االستمرار بالدراسة الجامعية فمن 

لدى الطالب  طوال دراسته بالجامعة ويتلقى إنذارا لرفع معدله التراكمي فإن لم يحقق ذلك يفصل من الجامعة لذلك نجد أن الدافعية لإلنجاز مرتفعة

 بالجامعة.

( التـي أشـارت إلـى امـتالك طلبــة كليـات العلـوم التربويـة فـي الجامعــات 2011تتفـق هـذه النتيجـة جزئيـا مـع النتيجــة التـي توصـلت إليهـا دراسـة نوفــل )

التــي أشـارت إلــى امـتالك طلبــة جامعــة  (1999األردنيـة ملســتوى مرتفـع فــي بعـض األبعــاد املكونــة للدافعيـة لإلنجــاز، فـي حــين تختلــف مـع نتــائج دراسـة عبابنــة )

ــة املــومني) ــة لإلنجــاز، وكــذلك دراسـ ــة 2005اليرمــوك ملســتوى متوســـط مــن الدافعيـ ــة التربيــة بجامعـ ـا بكليـ ــات العليـ ــى امــتالك طلبــة الدراسـ ــي أشــارت إلـ ( التـ

 اليرموك مستوى متوسط من الدافعية لإلنجاز.

: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
 
 ثالثا
ودافعيـة اإلنجـاز لـدى طلبـة الكليـة الجامعيـة  2030داللـة إحصـائية بـين االتجـاه نحـو رؤيـة  السؤال الثالث على: هل توجد عالقة ارتباطية ذاتنص 

 بأملج؟

علــى دافعيــة  2030للتنبـؤ بقــدرة مقيــاس االتجــاه نحـو رؤيــة  االنحــدارلإلجابـة عــن هــذا السـؤال، تــم اســتخدام معامــل ارتبـاط بيرســون وتحليــل 

 .( يوض  معامل ارتباط بيرسون 6اإلنجاز، والجدول )
 وابعاد مقياس دافعية اإلنجاز 2030معامل ارتباط بيرسون بين مقياس االتجاه نحو رؤية : (6جدول)

 مقياس دافعية اإلنجاز ككل الثقة بالنفس الطموح  تنظيم الوقت تحمل املسؤولية االجتهاد املنافسة 

 0.554** 0.695** 0.665** 0.649** 0.463** 0.756** 0.758** 

 بــين مقيـاس االتجـاه نحــو رؤيـة 6يتضـ  مـن نتــائج الجـدول )
ً
وابعــاد مقيـاس دافعيــة اإلنجـاز، وهــذا  2030( وجــود ارتبـاط موجــب دال إحصـائيا

ــات عاليــة نحــو رؤيــة  ــديهم دافعيــة اإلنجــاز مرتفعــة. وهــذا  2030يعنــي أن أفــراد عينــة الــذين يمتلكــون اتجاهـ ــن تكــون لـ ــى مــا تقدمــه رؤيــة اململكــة مـ يعــود إلـ

اململكــة مسـتقبل واعـد للشــباب السـعودي فــي شـتى املجــاالت لـذلك نجـد أن دافعيــة اإلنجـاز مرتفعــة لـدى الطــالب الـذين لـديهم اتجاهــات إيجابيـة نحــو رؤيـة 

ــي 2030 ــة التــي اعطــت دور كبيــر للشــباب املــتعلم واملثقــف فـ ــتوى ، ليكــون لهــم اســهام فــي تحقيــق رؤيــة اململكـ املشــاركة بتحقيــق محــاور الرؤيــة. ولتعــرف مسـ

 ( يوض  ذلك.7بالتنبؤ بدافعية اإلنجاز تم استخدام اختبار معامل االنحدار والجدول ) 2030مساهمة مقياس االتجاه نحو رؤية 

 على دافعية اإلنجاز 2030نتائج تحليل معامل االنحدار ملقياس االتجاه نحو رؤية : (7جدول)
مصدر 

 التباين

موع مج

 املربعات

درجات 

 الحرية

 معامل االرتباط ف متوسط املربعات

R  

التغير 

 R2في 

 الداللة

 0.000 0.574 0.758 334.133 15.429 1 15.429 االنحدار

 0.046 248 11.452 الباقي

  249 26.880 الكلي
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( وهــذا يعنـي أن التبــاين املفســر مــن قبــل 0.01( أنــه يوجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مسـتوى الداللــة أقــل مــن )  7يتضـ  مــن الجــدول )

قـادر علـى التنبـؤ بدافعيـة اإلنجـاز لـدى طـالب  2030املتنبئـات )فـي مقيـاس الدافعيـة لإلنجـاز( ال يفسـر علـى أنـه تبـاين مفسـر باملصـادفة. بـل أن مقيـاس رؤيـة 

%( مـن التبــاين فــي أداء 57.4% مــن التبـاين ويعنــي ذلــك أن )57.4( مفسـرا نحــو 0.758ة بــأملج بشـكل إيجــابي، حيــث بلـغ معامــل االرتبــاط )الكليـة الجامعيــ

 .2030الطلبة على مقياس الدافعية لإلنجاز يفسر من خالل درجتهم على مقياس رؤية 

 
 
 : عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:رابعا

 االتجاه( بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس α = 0.05على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)نص السؤال الرابع 

 علمي( -تعزى ملتغير املسار )أدبي 2030نحو رؤية 

 ( يبين ذلك .8للعينات املستقلة والجدول رقم ) T-Testلإلجابة عن السؤال الرابع تم إجراء اختبار 

T)نتائج اختبار : (8جدول ) - T es t )تبعا ملتغير املسار )أدبي/علمي( 2030ملقياس االتجاه نحو رؤية  للعينات املستقلة 
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املسار املقياس

نحو رؤية  االتجاهمقياس 

2030 

 0.967 0.042 0.32433 4.5102 132 األدبي

 0.33455 4.5085 118 العلمي

 ملتغيـر املسـار )أدبـي /علمـي( علـى مقيـاس االتجـاه نحـو 9يتض  من الجدول )
ً
 بين متوسطي درجات الطـالب وفقـا

ً
( أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا

بينـت أن مهـارات الشـباب  2030، وقد يعود ذلك ملا تمثله الرؤية من أمل وجانـب مشـرق للشـباب فهـي تعبـر عـن طموحـاتهم وخصوصـا بـإن رؤيـة 2030رؤية 

ـا قيمــة لــذلك ســيتم الســعي لالســتفادة القصــوى مــن طاقــات الشــباب فــي جميــع املجــاالت اإلنســانية والعلميــة مــن  خــالل وقـدراتهم مــن أهــم املــوارد وأكثرهـ

 اكسابهم املهارات الالزمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم.

 
 
 الخامس:: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال خامسا

( فـي مسـتوى الدافعيـة لإلنجـاز لـدى طلبـة الكليـة الجامعيـة α = 0.05نص السؤال الخامس على هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى)

 بأملج تعزى للمسار العلمي؟

 ( يبين ذلك .9للعينات املستقلة والجدول رقم ) T-Testلإلجابة عن السؤال الخامس تم إجراء اختبار 

Tنتائج اختبار ): (9جدول ) - T es tتبعا ملتغير املسار )أدبي/علمي( 2030ملقياس االتجاه نحو رؤية  ( للعينات املستقلة 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املسار ابعاد مقياس دافعية االنجاز

املنافسة  

 

 0.932 0.41901 4.2608 132 األدبي

 

0.352 

 0.40995 4.2119 118 العلمي 

املثابرة  

 

 0.32 0.50222 4.2150 132 األدبي

 

0.975 

 0.50698 4.2129 118 العلمي 

 املسؤولية

 

 0.475 0.42331 4.3813 132 األدبي

 

0.635 

 0.41967 4.3559 118 العلمي 

 تنظيم الوقت

 

 0.366 0.50596 4.1320 132 األدبي

 

0.714 

 0.48694 4.1090 118 العلمي 

 الطموح

 

0.321- 0.45579 4.0076 132 األدبي  

 

0.748 

 0.49209 4.0268 118 العلمي 

الثقة بالنفس 0.759- 0.39512 4.3927 132 األدبي   0.449 

 0.39784 4.4308 118 العلمي

 0.864 1.71 0.38055 4.2290 132 األدبي دافعية اإلنجاز ككل

 0.37638 4.2208 118 العلمي

( وهـذا يعنـي أنـه ال توجـد فـروق فـي دافعيـة اإلنجـاز لـدى طــالب α= 0.05( أن قيمـة )ت( غيـر دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى )9يالحـظ مـن الجـدول )  

صصـات اإلنســانية الكليـة الجامعيـة بـأملج تعـزى إلــى متغيـر املسـار )أدبـي /علمــي( ويمكـن أن تعـزى هـذه النتيجــة إلـى أّن طـالب الكليـة الجامعيــة بـأملج فـي التخ

إلـى درجــة كبيــرة مـن حيــث أهــدافها وغاياتهـا، وأّن التخصصــات اإلنســانية والعلميــة  والعلميـة فــي الكليــة يواجهـون مهمــات لهــا متطلبـات وواجبــات متشــابهة

معدلــه  تتطلـب تحقيـق النجـاح املسـتمر نظــرا ألّن شـروط النجـاح التـي تسـمح للطلبــة باالسـتمرار فـي الدراسـة بالجامعـة واحــدة لجميـع التخصصـات فمـن يقـل

فـع معدلــه التراكمـي فــإن لــم يحقـق ذلــك يفصـل مــن الجامعــة لـذلك نجــد أن الدافعيـة لإلنجــاز متقاربــة ( يحـرم مــن املكافئـة ويتلقــى إنــذارا لر 2التراكمـي عــن ) 
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( التـي أشــارت 2013؛ كمـور، 2005؛ املـومني، 1999لـدى طـالب التخصصـات اإلنسـانية والعلميــة. تتفـق هـذه النتيجـة مــع نتـائج دراسـات كـل مـن: )عبابنــة، 

 مستوى الدافعية لإلنجاز تعزى إلى نوع التخصص األكاديمي لدى طلبة الجامعات. إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

 توصيات الدراسة:
 في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة الحالية، يمكن الخروج بعددٍّ من التوصيات، من أهمها:

 ومحاورها. 2030العمل على إيجاد برامج تثقيفية في الجامعات لتعريف الطالب برؤية  .1

 وأهدافها وحث الطالب على املشاركة فيها. 2030الجامعات مبادرات وبرامج خاصة برؤية طرح  .2

 العمل على إيجاد البرامج التعليمية واإلرشادية التي تساعد على رفع مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطالب. .3

؛ تتضمن مؤشرات قابلة للقياس، للتعرف على نقاط وضع أدوات للمتابعة والتقويم في تحليل دافعية اإلنجاز، ووضع نماذج ذات جودة عالية .4

 القوة لدى طالب الجامعة وتعزيزها، ونقاط الضعف ومعالجتها.

 وأهدافها. 2030اجراء دراسات لقياس مدى وعي طالب الجامعات برؤية  .5

 اإلنجاز.إجراء املزيد من الدراسات لقياس دافعية االنجاز وعالقتها بمختلف املتغيرات التي تؤثر في دافعية  .6

 املراجع: 
: املراجع العربية:

 
 أوال

، تأثير اإلعداد األكاديمي في إكساب السلوك القيادي لطلبة جامعة الكويت من وجهة نظرهم( 2018)،الديحاني، سلطان والخالدي، عنود .1

 https://doi.org/10.31559/eps2018.4.2.6، املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد الرابع، العدد الثاني

، أساليب املعاملة الو الدية كما يدركها األبناء وعالقتها بدافع اإلنجاز الدراس ي لدى طلبة جامعة بغداد( 2003) ،الرواف، أالء سعد لطيف .2

 رسالة ماجستير) غير منشورة( كلية التربية للبنات، جامعة بغداد.

 .صحيفة الجزيرة،  2030دور الجامعات في تحقيق أهداف رؤية اململكة  ،(2016)عبدهللا ساعاتي ساعاتي،  .3

، سلسلة العلوم بناء وتقنين مقياس الدافع لالنجاز لدى طلبة الجامعات األردنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات(  2010)  ،سواقد، ساري  .4

 .150-121(.1)25االنسانية واالجتماعية، املجلد 

 (.32، مجلة آداب املستنصرية، العدد)املسؤولية االجتماعية من مميزات االلتزام القيمي لألستاذ الجامعي( 1998)،ين جميلالعاني، عالء الد .5

رسالة ماجستير غير  ،مستوى دافعية االنجاز لدى طلبة جامعة اليرموك وعالقتها ببعض سمات الشخصية( 1999) ،عبابنة، محمد .6

 ردن.منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األ 

، مجلة دراسات، أثر الجنس وموقع الضبط واملستوى األكاديمي على دافع االنجاز لدى طلبة التوجيهية العامة(  1994)  ،قطامي، نايف .7

 .38-4،7،ع21املجلد 

، مجلة األردنالدافعية لإلنجاز وعالقتها بمستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة العربية املفتوحة / فرع (  2013)  ،كمور، ميماس .8

 https://doi.org/10.12816/0016210، 354- 321، 2،ع1جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، املجلد 

العالقة بين مستوى التحصيل الدراس ي وبعض املتغيرات العقلية والدافعية واالنفعالية واالجتماعية لدى ( 1994)،ملعان، مصطفى محمود .9

 ، أطروحة دكتوراه )غير منشوره( كلية التربية، بغداد.رحلة اإلعداديةطلبة امل

، رسالة العالقة بين دافعية االنجاز ومركز الضبط لدى طلبة الدارسات العليا بكلية التربية بجامعة اليرموك(  2005)  ،املومني، قتيبة .10

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن.

 في منطقة ( 2016) ،النملة، عبدالرحمن .11
 
العالقة بين الكفاءة االجتماعية والدافعية لإلنجاز لدى طالب املرحلة الثانوية املتفوقين دراسيا

د الرياض
ّ
 https://doi.org/10.12816/0033902، 4، ملحق  43، دراسات، العلوم التربوية، املجل

ظرية تقرير الذات لدى عينة من طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات الفروق في دافعية التعلم املستندة إلى ن(  2011) ،نوفل، محمد .12

 .308-277،(2) 25املجلد ، ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(األردنية

 ، عمان.3، دار الشروق للنشر، طمقدمة في علم النفس (1998) ،الوقفي، راض ي .13

دراسات،  ،املتغيرات من عدد ضوء األردنية في الجامعة في العليا الدراسات طلبة لدى لإلنجاز الدافعية( 2018)،اليوسف، رامي محمود .14

د 
ّ
 .2، العدد  45العلوم التربوية، املجل
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Abstract.   The current study aimed to determine The Attitudes Of the University tudents Towards Vision 2030, and 
the level of motivation to achievement ,and discover the relationship between The Attitudes Of the University 
Students Towards Vision 2030 and the motivation to achievement. For the purposes of this study were selected 
sample consisted of (250) students, from Umlj university College students registered the First semester of the 
academic year 2015/2016 has been chosen randomly stratified way, I have been using a measure of Attitudes 
Towards Vision 2030 and achievement motivation prepared by the researcher as has been verified validity and 
reliability. Results of the study showed that the students of Tabuk University have positive attitudes and a very 
high degree towards the vision of the Kingdom 2030, and have a high level of achievement motivation, and results 
findings indicated a positive and significant relationship between The Attitudes Of the University Students 
Towards Vision 2030 and the motivation to achievement. While the results of the study indicated that there were 
no statistically significant differences in The Attitudes Of the University Students Towards Vision 2030 and the 
level of achievement motivation differences among the study sample due to the variable of academic 
specialization. 

Keywords: vision2030; Achievement Motivation. 
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راع الّنفس ي االجتماعي في تشخيص صراع الوالء األسري عند املراهق  دور الّصِّ

 أيت مولود يسمينة 
 الجزائر -جامعة قاصدي مرباح ورقلة -تخصص علم النفس العيادي

 بوعيشة أمال 
 الجزائر -جامعة محمد خيضر بسكرة -تخصص علم النفس املرض ي االجتماعي

amelbouaicha@gmail.com 

 25/7/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         19/4/2019تاريخ استالم البحث:  

  :لخصامل
نحاول ومن خالل عرض توضيحي عيادي مختصر تسليط الّضوء على نتائج دينامية العالقات األسرية املضطربة على املراهق، والذي يكون 

راع الّنفس ي االجتماعي الذي يع ر بذلك عن صراع الوالء الذي تقّمصه في أحضان أسرته من خالل الّصِّ اني منه. مخلصا لها بطريقة ال شعورية، فيعّبِّ

راع الّنفس ي االجلذل تماعي ك، نسعى من خالل هذا العمل فحص صراع الوالء األسري من خالل الّتعّرف على طبيعة إدراك املراهق الذي يعاني من الّصِّ

ات جمع لدينامية نسقه األسري، باعتباره )أي الصراع النفس ي االجتماعي( شكل من أشكال صراع الوالء،  معتمدين في ذلك على املنهج العيادي وأدو 

راع الّنفس ي االجتماعي.  FATالبيانات املتمّثلة في: املقابلة العيادية نصف املوّجهة، واختبار اإلدراك األسري   واستبيان الّصِّ

راع الّنفس ي االجتماعي. ؛صراع الوالء؛ : الوالء الكلمات املفتاحية  الّصِّ

 

راسةإ  :شكالية الّدِّ
اهرة ومحاولة قمعها، غير أّنه هذا )أي قد ينتبه بعض الّناس لنتائج العنف على 

ّ
زمة للحّدِّ من الظ

ّ
األبناء، بل وتّتخذ الّسلطات االجراءات الال

ذان يعيشان خ
ّ
الفات العنف( قد يسلك سلوكا أكثر صمتا وقبوال اجتماعيا ليقف وراء قناع الّدور الوالدي املضطرب )العنيف(. هذان الوالدان الل

راع، والذي ستظهر عليه معالم صراع الوالء عاجال أو آجال في متكّرٍّرة، تجعل من العش األس ري متصارعا، يندمج فيه حتى االبن فيتوسط حلبة الّصِّ

راع الّنفس ي االجتماعي.   صورة اضطرابات مختلفة كالّصِّ

راع الّنفس ي بعدا من أبعاد حياة اإلنسان، فهو حالة نفسية مؤملة ناتجة عن وجود رغبتين تسعى  ل الّصِّ لإلشباع في آن واحد ومنه يمّثِّ

بت إحدى القوتين عن األخرى، ويكون بذلك 
ّ
راع في استحالة تحقيق ذلك، مّما يجعل الفرد مرتبكا في  سلوكه،" وال يكون هذا اإلشباع إال إذا تغل حّل الّصِّ

جاه القوة العظمى، أّما إذا تعادلت القّوتان استمّر الّشعور بالعجز " )محدب،   (. 9، ص 2011اّتِّ

راع الّنفس ي االجتماعي أثناء عملية الّتفاعل االجتماعي بين أفراد األسرة، مّما يخلق لدى املراهق شعورا نفسيا مضطربا، ين عكس في سلوكه يحدث الّصِّ

 الذي يبدو مشوشا، وأحيانا يأخذ طابعا عنيفا حتى مع من يحيط به من غير أفراد أسرته.

سقيون أمثال تعد األسرة الّرحم االجتماعي األول الذي
ّ
 ،ناجي-دوكمان تنمو فيه وتتطّور عالقات االتصال، لذلك أجمع الباحثون الن

Ducommun-Nagy  دورييDurier  ،صال الفّعال ضرورية لضمان استقرار وتوازن األسرة دة القائمة على االّتِّ وغيرهم على أّن العالقات األسرية الجّيِّ

ي  صاالت املرضية تؤّدِّ  عرض يدّل في حين أّن االّتِّ
ّ
بالّضرورة إلى عالقات غير سوية تنفّجر نتائجها في أحد أعضائها، باعتبار أّن الفرد املضطرب ما هو إال

 على وجود سوء توظيف أسري.
سقية، ومنه على طبيع

ّ
ينامية الن ران بطبيعة العالقة التي تجمعهما على الّدِّ ِّ

ّ
رين لعملية الّتفاعل هذه، إذ يؤث ة إدراك األبناء ويعّد الوالدان مسّيِّ

الق الوالدي أثناء مرحلة املراهقة والّتوافق في بداية الّرشد، بهدف دراسة 2001)لها، فمن خالل دراسة الباحثين استانكوفيش ودرجن
ّ
( والتي تناولت الط

راع الّشخص ي وأثر املوّدة بين الوالدين على توافق األبناء في بداية مرحلة الرشد، مستخدمين في ذلك ع نة قوامها الّصِّ الب الجامعيين، تّم  167ّيِّ
ّ
من الط

راع بين الّشخص ي وبين الّتوافق الّنفس ي االجتما عي والعالقة الوصول إلى نتائج مفادها وجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة بين املستوى املرتفع للّصِّ

 (.257، ص2003الحميمة التي تجمع  الوالدين واألبناء )عبد النابلس ي، 
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راع بين الّزوجين وردود الفعل العاطفية واإلدراكية لألبناء، أّن أبناء  1991ق نفسه توّصلت دراسة الباحث برين وآخرون وفي السيا   حول الّصِّ

سمون بصراع منخ
ّ
فض)محدب، األزواج الذين يعانون من صراع عال كانت بينهم ردود فعل عدوانية بدنية و تشّوش ذاتٍّ أكثر من أبناء األزواج الذين يت

ر سلبا على األبناء. (،14، ص 2011 ِّ
ّ
راع القائم بين الّزوجين يؤث راستين تشير إلى أّن الّصِّ  فنتائج الّدِّ

لنا العالقة بين الّزوجين فإّننا نجدها تتكّون من مجموعة من الواجبات والحقوق التي تملي على كّلِّ واحد منهما الّدور الذي ي      
ّ
قوم به داخل إذا حل

م
ّ
راع الّزوجي ثّم  األسرة، وتتحك ينامية نحو سوء الّتوظيف، والذي يتصّدره الّصِّ ما مالت الّدِّ

ّ
ما كانت مضطربة كل

ّ
زان شخصيتهما، فكل في ذلك مدى اّتِّ

 األسري، مّما يعكس وجود هفوات بنائية في شخصيتهما.

راع الّزوجي عادة ما يحدث عندما ينتقد أح Le Run  ،2012 يضيف ج.)ل. لورين  الته بالّشتم ( أّن الّصِّ  من مؤّهِّ
ّ
د الوالدين اآلخر ليحط

رفين دون أن يشترط ذلك أن يكون بينه
ّ
قات له " ودوام الوضع يعكس وجود طالق عاطفي بين الط م والّسخرية...إلخ، أو بهدف خلق معّوِّ

ّ
ما طالق والذ

الق العاطفي يؤل (the alienating parent)فعلي، هذا الّسلوك الّتهجمي الذي يّتخذه أحد الّزوجين 
ّ
م الوالد الّثاني والذي سيتخذه عدوا، ذلك أّن الط

ل ألحد الوالدين أو كالهما االنفصال الهوامي من اآلخر ومنه الّشعور بالجرح النرجس ي"  ، لتمتازالعالقة الّزوجية إذن (Le Run, 2012, p.60)"ال يسّهِّ

خطر من ذلك أّن أنانية أحد الوالدين أو كالهما إضافة إلى شّدة ألم الصراع، يجعالنهما بالّسيطرة الفكرية والهجر املستحيل مع احتقار العواطف، واأل 

خصيته و" يخوضان في هذه املعركة دون االنتباه إلى حساسية ابنهما، بل وقد يشركانه في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، األمر الذي سيصّقل ش

نب، إذ يدركه على أّنها انتقا
ّ
يه سيشعره بالذ شعورية، هذا ما يسّمِّ

ّ
، إذ  brainwashing غسل الدماغبـ Gardnerدات ناتجة عن هواماته األوديبية الال

املراهق لنسقه األسري الذي هو أساس تحقيق  ، والذي يعكس اضطراب والءcleavage of loyalty (Le Run, 2012)النشطار الوالء يعرض االبن 

راع الّزوجي مع إشراك االبن فيه the conflict of loyalty الوالء صراعالوالءات االجتماعية األخرى، ومنه الّدخول في دوامة  ، الّناتج عن تكرار الّصِّ

لوالد اآلخر بطريقة ضمنية أو صريحة، دون األخذ بعين االعتبار استحالة تفريط هذا األخير بإجباره من طرف الوالدين الّتحالف مع كّلٍّ منهما ضد ا

راع الّنفس ي االجتماعي وال ى فيهما معا، ومنه صعوبة إرصان الّتجربة الّصادمة والتي ستبدو تشوهاتها في صورة اضطرابات شّتى: منها الّصِّ
ّ
ذي سيتجل

التي كتب عنها العديد من الباحثين النفسانيين أمثال يونغ و أدلر و فرويد...إلخ أّنها املرحلة التي يعاد فيها إحياء بوضوح عند االبن في مرحلة املراهقة  و 

فولية. 
ّ
راعات الط  الّصِّ

ر عن صراع   والء مخفي أو ضمني غير صريح يعّبِّ
ّ
راع الّنفس ي االجتماعي الذي يمارسه املراهق في هذه املرحلة إذن ما هو إال الوالء األسري فالّصِّ

لبي الذي مورس عليه )في مرحلة الّضعف لم والّسلوك الّسِّ
ّ
( أو من أحد أفراد عائلته، passivity  الذي يدفعه " بطريقة غير مباشرة نحو تصحيح الظ

 destructive legitimacy  "(Ducommun-Nagy, 2006)شرعية هّدامة وذلك بتقّمص شخصية املعتدي، فيقوم بسلوكات صراعية سلبية "

ت على ش يء فإّنما تدّل 
ّ
ات مثل قضم األظافر...أو على الّصعيد العالئقي فيقوم بسلوكيات الّتمّرد والعصيان التي إن دل

ّ
على وجود صراع  سواء اتجاه الذ

 
ً
  نفس ي داخلي قبل أن يكون صراعا عالئقيا

ً
 .اجتماعيا

 
ً
راته في اختبار اإلدراك األسري، وذلك بعد  انطالقا رات صراع الوالء األسري من خالل مؤّشِّ مّما سبق، نوّد ومن خالل هذا العمل توضيح مؤّشِّ

راع الّنفس ي االجتماعي.  جمع بياناته كما يدركها املراهق الذي يعاني من الّصِّ

ساؤل املوالي:      
ّ
راع الّنفس ي االجتماعي كيف يدركوبناء على ما سبق، نطرح الت  نسق أسرته؟ املراهق الذي يعاني من الّصِّ

راسة  :أهمية الّدِّ
راع الّنفس ي  من خالل الّتعّرف على يكتس ي هذا البحث أهميته الّتطبيقية   دة ملراهقين يعانون من الّصِّ

ّ
ينامية األسرية املول طبيعة الّدِّ

راع من خالل إسقاط املفهوم الّنظري لصراع الوالء األسري على محاور اختبار اإلدراك األ  رات هذا الّصِّ ، مّما FATسري االجتماعي، مع الّتعرف على مؤّشِّ

ذات توّجه نسقي ملساعدة املراهقين الذين يعانون من هذه املشكلة بهدف فّك رابطة العالقات األسرية يسمح لنا مستقبال بإعداد برامج إرشادية عالجية 

 املضطربة، خاصة وأّن العالج العائلي أثبت فعاليته في مثل هذه الحاالت.

سق  
ّ
يكولوجي عامة والعيادي الن راث الّسِّ

ّ
راسة في إثراء الت ي خاصة، والذي يرى أّن الفرد املضطرب ما هو كما تتمّثل األهمية الّنظرية لهذه الّدِّ

ر الضطراب العالقات التي تجمع أفراد أسرته.   مؤّشِّ
ّ
 إال

راسة:  أهداف الّدِّ
ئة الّتوظيف في إنتاج الّسلوك املضطرب لدى األبناء، وذلك برفع ال   راسة الحالية إظهار مدى مساهمة العالقات األسرية السّيِّ تار تسعى الّدِّ ّسِّ

ر عنه بطريقة ال شعورية أثناء تفاعله مع أفراد املجتمع على شكل صراع نفس ي اجتماعي.عن مدى   وفاء املراهق لطبيعة دينامية أسرته، والذي يعّبِّ
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راسة  :مفاهيم الّدِّ

 :الوالء 

سقي بهذا املفهوم أمثال 
ّ
 .E. Boszotmenyi-Nagy , C . Ducommun-Nagy, Fاهتّم الكثير من الباحثين واملعالجين ذوي الّتوّجه الن

Patoiseau غوية "هو مفهوم إغريقي
ّ
كما يشير  (Daniel, 2012, p.27)أي العدالة"  according to the lawويعني  légalis...، فمن الّناحية الل

 ( إلى العهد والقرب والّنصرة واملحبة وااللتزام.2002كذلك حسب لوزي )

( من جهته أّن املفهوم يشير كذلك إلى الشعور باالنتماء واالنتساب، فاألبناء والء آلبائهم أي أّنهم ينتمون وينتسبون 2007ويضيف خلف سليمان )

جاه الغير )أيت مولود ،  زان (، ذلك أّنه " قوة بداخ2017ويخلصون آلبائهم، وبذلك ينطوي املفهوم على االلتزام واالنسجام واالنجذاب اّتِّ لنا تسمح باّتِّ

 .(De Becker, 2010, p.4)األجهزة" 

جاه فرد آخر أو جماعة يتفاعل معهم باستمرار نظرا ألهميتهم في حياته، فنحن بذلك بحاجة إلى اآلخر   كي  فالوالء إذن شعور يبلوره الفرد اّتِّ

د وجودنا كذات مستقلة، وأول وسط نتفاعل معه هو األسرة. ِّ
ّ
 نؤك

والذي الحظ أّن العالقات األسرية  Boszotmenyi-Nagyهو طبيب األمراض العقلية  Family loyaltyالوالء األسري مفهوم "... إن أول من استخدم

ساوي وذلك في املمتلكات، الواجبات، الحقوق، املستحقات، االحترام 
ّ
واالنتباه"  مبنية على أسس الوالء، والذي يتلّخص في "... مفهومي العدالة والت

(C .Ducommun-Nagy, 2007, p.15). 

قه بفرد أو أكثر يتفاعل معهم في إطار نسقي  دينامي، سوا
ّ
ء نستنتج أّن الوالء هو إخالص املراهق ووفاؤه والتزامه وشعوره بالعاطفة وتعل

 داخل األسرة )الوالدين واإلخوة( أو ضمن  جماعة الّرِّفاق.

  صراع الوالءConf lict of  loyalty: 

 مفهوم أصبح أكثر تداوال بين الباحثين في مجال العالقات االنسانية عامة واألسرية خاصة، "فهو صراع خارجي بين الّزوجين يظهر في الطفل

 .(Le Run, 2012, p.61)في صورة اضطراب نفس ي، ناتج عن إبعاد الوالد للّزوج اآلخر مع محو الحدود بينه وبين ابنه أي االنصهار بين الوالد واالبن" 

بيب 
ّ
راع في طياته مشكل االختيار بين شيئين، لذلك يضيف الط the ethical أرجوحة األخالقأّن املفهوم يتبّنى  Boszotmenyi-Nagyيحمل هذا الّصِّ  

bal ance  بين قيمة املستحقات والّديون(Govandama, 2012 ; p.47). 

من اآلخر، فعندما  the legitimate expectations االنتظارات الشرعيةفالوالء إذن عبارة عن أرجوحة الّديون التي تترجم في مدى إشباع 

ما تراكم
ّ
ظارات لتصبح ت االنتيتذبذب إشباع هذه االنتظارات التي هي شرعية في مطلبها كالحاجة إلى الحب، والّرِّعاية الوالدية، واالحترام املتبادل...، كل

سديد، لذلك يعّرِّف بيرل 
ّ
صراع الوالء على أّنه "اعتداء عاطفي على االبن، يمارس في ديناميات عالئقية مختلفة: إّما (  Pearl, 1994)ديونا تسعى وراء الت

 .   (De Becke, 2010, p.2)أن يكون مهّمشا أو مهمال أو مظلوما أو مصدوما أو مرفوضا أو مهاجما لفظيا 

راع الّنفس ي االجت ماعي بناء على ما سبق، يمكن حصر صراع الوالء األسري اجرائيا في الدرجة التي يتحّصل عليها املراهق الذي يعاني من الّصِّ

ى األدوار ومنه لفي أبعاد اختبار االدراك األسري، بعد إسقاطه لديناميتها داخل أحضان أسرته التي يدركها على أّنها سيئة الّتوظيف، مّما ينعكس سلبا ع

قة بالّزوجين، األمر الذي يخّل بميزان الحق / والواجب، هذا ما يجعل من الّديون العالئقية ضخمة وا ِّ
ّ
لتي هي بمثابة املسؤوليات الفردية خاصة املتعل

ر عنها املراهق على شكل صراع نفس ي اجتماعي عادة إذا كان في موقف عال  سديد، و يعّبِّ
ّ
ئقي اجتماعي )مع الوالدين، االخوة، انتظارات شرعية تنتظر الت

 رفاق املدرسة...إلخ(.   

 :راع الّنفس ي االجتماعي  الّصِّ

 يتكّون املصطل  من شقين: صراع نفس ي وآخر اجتماعي.        

تينية  
ّ
راع فهو أوال "كلمة مشتقة من الال وتعني املواجهة أو الّصدمة"، يستعان به في العديد من الّتخصصات، حيث يضفي  conflictusأّما عن الّصِّ

راع الّنفس ي على أّنه مفهوم يعكس عدم الّتوافق ما استعّنا به في تخّصص محّدد، ففي علم الّنفس يعرَّف الّصِّ
ّ
شعوري  املفهوم معنى خاصا به كل

ّ
الال

 . (Lysek, 1994)على شكل تصّورات عاطفية معّقدة يتّم تفعيلها بواسطة دينامية الغرائز  الّناتج عن عدم تحقيق الّرغبة رغبتها، والذي يسّجل

صال بين الّداخل كون أّن االنسان اجتماعي بطبعه فإّنه يتفاعل مع األفراد املحيطين به في جملة من العالقات االجتماعية في صورة سلوكيات توحي باالّتِّ 

سديد، لذلك تسعى دائما )الّنفس( والخارج )املحيطين به(، لذلك يظهر األلم الّنفس ي الّناتج عن الّرغبة غير املشبعة ) والتي تعتبر كدين داخلي يتط
ّ
ب الت

ّ
ل

" العملية االجتماعية التي يهدف من خاللها األفراد أو الفئات االجتماعية تحقيق غاياتهم Jiblenوراء اإلشباع ( في صورة صراع اجتماعي، والذي يعني به 

 (.  38، ص 2011باستخدام الّتحدي العدائي أو املباشر أو العنف أو التهديد به "  )محدب، 

 
ً
راع الّنفس ي االجتماعي املعد من طرف الباحث إجرائيا راع الّنفس ي االجتماعي في الدرجة التي يتحّصل عليها املراهق في مقياس الّصِّ ة محدب يتمّثل الّصِّ

 .2011رزيقة سنة 
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  :خصية
ّ
 صراع الوالء وطبيعة الش

تخلق العالقات األسرية ديناميات تالحظ على مسرح املواقف األسرية، وهي في الحقيقة تدّل عن مدى والء الفرد ألسرته سواء الّنووية أو 

ده الباحث بوسزرمويي ناجي  ِّ
ّ
 دون سنة، أّن العالقات األسرية مبنية على أساس الوالء: Nagy Boszormenyiاألصلية أو حتى املمتّدة، هذا ما يؤك

قة، األمانة، واملساواة، وأّن الوالء قوة أساسية تضمن استمرار العالقات األسرية، فكّل واحد مخلص بطريقة شعورية أو ال شعورية    ألسالفه وأوليائهالّثِّ

(Ducommun-Nagy, 2012). 

كانت غير ذلك فإّنها ستكون مضطربة إذا كانت العالقات سليمة في أساسها أدت إلى خلق جو أسري سليم يبدو في سلوك أفراده، أّما إذا 

راع شخصية املشرفين عليه أال وهما الوالدان كالتالي: م في طبيعة هذا الّصِّ
ّ
 تجعل من والء الفرد ألسرته صراعيا، يتحك

confl صراع امللكية .1 ict of ownership: 

ي لذاته ومعاش صدمي مبكر، فهو يبدو على شكل سعي الوالد ملك ابنه أو الوالد اآلخر بتقليص حريته ونهك حقوقه استب ِّ
ّ
عادا تقديره املتدن

 والد يخاف من هجر ابنه له مّما سيشعره بالقلق. 

راع طبيعة شخصية معّينة تتمّثل في:      تقف وراء هذا الّصِّ

رجسية -
ّ
خصية الن

ّ
 بكّلِّ تلقائية.والتي تسعى وراء العال والّتفّرد، كما تمارس الّتفاوض العاطفي  narcissistic personalityالش

خصية املالكة -
ّ
 واملوسومة بالغيرة والّتعّصب وعدم قبول فقدان اآلخر. possessive personalityالش

خصية ذات االضطراب في الهوية -
ّ
idالش entity prob lem  إذ يلجأ إليه الوالد للّتقّرب أكثر من ابنه وترشيدهad u ltisant فيصبح هذا االبن حاميا ،

فل يلجأ دائما نحو الوالد الّضعيف بفعل ميكانيزم 1989)بوسان يذكرنا بقول لوالده، هذا ما  ِّ
ّ
parentification األبوية( أّن الط ، والذي يظهر في سلوكه  

 . أي تقّمص االبن لوالده

Generational confصراع األجيال : .2 lict  

جداد فيه تبدو القبيلة على شكل عائلة ممتّدة، وفيها يدافع األجداد عن أبنائهم الذين يرون فيهم أطفاال صغارا مهما كبروا، لذلك يتدّخل األ 

ون الوظيفة األبوية ألبنائهم املتزّوِّجين. هذا ا
ّ
راع تنتج عنه مباشرة عند وجود خالف زوجي عند األبناء املتزّوِّجين، بل وأكثر من ذلك فإّنهم يتول لّصِّ

paranoidالّشخصية البرانويدية   personality  خصية املنحرفة
ّ
personality perverseوالش                       (Le Run, 2012 , p.62) . 

راسة:   اإلجراءات امليدانية للّدِّ
راسة الحالية، والذي   يبرز املواقف وتصّرف الحالة في وضعيات محّددة داخل استعنا باملنهج العيادي من أجل الوصول إلى ما تصبو إليه الّدِّ

كور في سّنِّ املراهقة، وهم يدرسون في الّسنة األولى والّثانية في كّلٍّ 
ّ
من ثانوية العقيد  نسقها األسري واملدرس ي، حيث استعّنا بثالث حاالت من جنس الذ

راع النفس ي أعميروش واللة فاطمة انسومر  بوالية تيزي وزو، وقد تّم اختيار تلك  الحاالت من بين عشر حاالت تّم االستعانة بها بهدف دراسة درجة الّصِّ

صال بهذه الحاالت باللهجة العربية الجزائرية، كما أّنه تّم استخدام أسماء مستعارة في  االجتماعي لديها وطبيعة إدراكهم لدينامية أسرهم. وقد تّم االّتِّ

راسة راسة:وفيما يلي نقّدِّ  ، وصف مجموعة الّدِّ  م عرضا موجزا لخصائص مجموعة الّدِّ

راسة1جدول) ح خصائص مجموعة الّدِّ  (: يوّضِّ

ن الحاالت  املؤّسسة الّتعليمية املستوى الّتعليمي الّسِّ

 اللة فاطمة نسومر أولى ثانوي  15 سامي

 اللة فاطمة نسومر ثانية ثانوي  16 الياس

 العقيد أعميروش أولى ثانوي  14 نزيم

 3 املجموع

سنة، وهم يدرسون في الّصف األول والّثاني ثانوي، وهم  16وسن  14يبدو أّن أعمار الحاالت ومن خالل الجدول أعاله تتراوح بين سن  

أّما عن ، موّزعون على مؤّسستين تعليميتين، حيث تّم انتقاء حالة واحدة من ثانوية العقيد أعميروش مقابل حالتين من ثانوية اللة فاطمة انسومر

 أدوات جمع البيانات فقد تّم االعتماد على ما يلي:

 اختبار االدراك األسري:

ـبـار اإلدراك األسري  • ـ Family Apperceptionصّمم اخـتـ  Test (FAT ) أمثال سوتل ماري   على يد مجموعة من الباحثينSothle Mary ألكسندر ،

غة اإلنجليزية سنة Alexender Julia جوليان 
ّ
غة الفرنسية من قبل 1988، وقد صدر في صورته األولى بالل

ّ
 "مركز علم الّنفس الّتطبيقي"، وترجم إلى الل

Wayne & all, 1)1999سنة  9 9 9 , p .5 ف في املجتمع الجزائري على يد الباحث ميزاب ناصر وفريقه في مشروع بحث ( ّيِّ
ُ
، كما تّم ترجمته إلى العربية، وك

جنة الوطنية لترقية البحث الجامعي.بخاص 
ّ
 الل
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( لوحة ُتظهر وضعيات ونشاطات أسرية معتادة تعكس تداعيات إسقاطية أسرية. ولكّلِّ لوحة اسم خاص بها مثل العشاء، 21يشمل االختبار على ) •

ياب، غرفة االستقبال...إلخ، أّما فيما يخص تطبيق االختبار، فقد  دت نتائج مجموعة من البحوث الخاصة بهذا االختبار املسّجل، العقوبة، متجر الّثِّ
ّ
أك

 .(11 ، ص.2012)ميزاب،  (، كما أثبتت الّتجربة العيادية أّنه يمكن تطبيقه أكثر على املراهقين والراشدين06إمكانية تطبيقه ابتداء من سن الّسادسة )

راع الّنفس ي االجتماعي:  استبيان الّصِّ

نة ال غير، يحتوي االستبيان على )2012عّدته الباحثة محدب رزيقة تّم االستعانة باالستبيان الذي أ ( بندا، 36، بهدف انتقاء أفراد العّيِّ

تة
ّ
راع االجتماعي، ومنها ما هو موجب ومنها ما هو سالب، وهي موّزعة بطريقة مشت راع الّنفس ي والبعض اآلخر يقيس الّصِّ لتفادي  بعضها يقيس الّصِّ

االجابات فقد اّتبعت صاحبة االستبيان طريقة ليكرت في تحديدها وجاءت كالّتالي: دائما، غالبا، أحيانا، أبدا، وتمنح درجات االيحاء. أّما عن احتماالت 

لبية )4،3،2،1البنود االيجابية بــ) سبة للبنود الّسِّ ِّ
ّ
 (.2011( )محدب، 1،2،3،4( مع عكس امليزان بالن

راع الّنفس ي االجتماعي، تجدر االشارة أّنه تّم انتقاء أفراد مجموعة الب حث من بين عشر حاالت بناًء على الّدرجة املعتبرة التي تحّصلوا عليها في مقياس الّصِّ

مين الذي كان يشرف عليهم في الّدروس الخصوصية، ِّ
ّ
وذلك لتطبيق  وبعد ثالثة أيام من تطبيق املقياس تّم استدعاء الحاالت الّثالثة بمساعدة أحد املعل

 األسري.         اختبار االدراك 

تائج:
ّ
 عرض وتحليل وتفسير ومناقشة الن

راع الّنفس ي االجتماعي.  عرض وتحليل نتائج اختبار االدراك األسري والّصِّ

فس ي االجتماعيو  (FAT)األسري  اإلدراك اختبار نتائج :(2جدول)
ّ
راع الن  للحاالت الّصِّ

الحاالت           

 األبعاد 

 املجموع نزيم إلياس سامي

 الصراع الظاهر:-1

 صراع أسري  - 

 صراع زوجي-

 صراع من نوع آخر-

15 

05 

10 

03 

10 

03 

07 

05 

09 

02 

07 

03 

34 

10 

24 

11 

 كيفية حل الصراع: 2-

 حل سلبي -

 حل ايجابي -

05 

05 

02 

07 

07 

00 

04 

04 

01 

16 

16 

03 

 ضبط النهايات:  -3

 مناسب/ غير مشارك-

 غير مناسب/ مشارك - 

 وغير مشاركغير مناسب/ -

04 

01 

01 

02 

05 

00 

02 

03 

06 

02 

00 

04 

15 

03 

03 

09 

 : نوعية العالقات -4

 أخ/ أخت حليف )ة(-

 أب عامل ضاغط  -

 أم عامل ضاغط-

 أخ/ أخت عامل ضغط -

 زوج عامل ضاغط-

07 

02 

02 

02 

01 

02 

11 

01 

04 

01 

02 

04 

12 

01 

05 

01 

02 

04 

30 

04 

11 

04 

05 

10 

 ضبط الحدود:5-

 انصهار  -

 عدم التزام  -

 تحالف أم/ طفل   -

 تحالف أب/ طفل-

 نسق مغلق -

 نسق مفتوح-

07 

02 

01 

03 

01 

00 

01 

08 

03 

02 

02 

00 

01 

01 

09 

03 

03 

03 

00 

00 

02 

 

24 

08 

06 

08 

01 

01 

04 

 10 03 05 02 الدائرة غير الوظيفية-6

 سوء املعاملة -7

 إساءة-

 إهمال/ تخلي-

 (النفسية )الكحول تناول املواد -

03 

02 

01 

00 

07 

02 

03 

02 

06 

04 

01 

01 

16 

08 

05 

03 
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زنا على أبعاد اختبار االدراك األسري لتحديد طبيعة إدراك الحاالت لدينامية أنساقهم األسرية، حيث بلغ 
ّ
اهر لقد رك

ّ
راع الظ محور الّصِّ

 ( و هي موّزعة كما يلي:N=15العالمة بـ )

 (18/5( ،راع األسري راع الّزوجي، و )18/10( عالمة مّسجلة للّصِّ راع من نوع آخر، وما هو مالحظ أّن 18/3( عالمة مسّجلة للّصِّ ( مسّجلة للّصِّ

راعات الّزوجية تحتّل الّصدارة، هذا ما يجعلنا نقّرِّر أّن أسر  راع.الّصِّ  الحاالت الّثالثة تمتاز بالّصِّ

  سق املفتوح
ّ
سق  (n=1)مقابل  (n= 3)كما ملسنا امكانية األنساق من الّتنفيس االنفعالي من خالل الّنقطة املسّجلة للن

ّ
سق املغلق، مّما يسمح للن

ّ
للن

تفّتح على العالم الخارجي. 
ّ
 بالحفاظ على هويته، وبذلك نرى أن أسر املراهقين يمتزون بال

 ( راعات، فإّنه سّجلنا لبية مقابل ) n=15وإذا تفّقدنا نوعية الحلول املستعانة بها في سبيل حّلِّ الّصِّ هذا ما ( للحلول االيجابية.  n=3( للحلول الّسِّ

راعات لدى أسر الحاال   أّنه ال يساهم في حّلِّ الّصِّ
ّ
د أّن الّتفّتح بالرغم من أّنه يساهم في الّتنفيس االنفعالي إال ِّ

ّ
لبية يؤك ت، نظرا لطغيان الحلول الّسِّ

 على االيجابية منها. 

 ( هايات فقد جاءت غير مضبوطة  ( وهي موّزعة كما يلي: N=15أّما عن نوعية الّنِّ

 ( مناسب/ غير مشارك.15/3) - - أ

 ( غير مناسب/ مشارك.18/3)- - ب

 ( غير مناسب/ غير مشارك.18/9) - ت

مني والّصريح  - ث راع في هذه األسر والتي نرى أّنها تمتاز وهذا ما يوحي بعدم الّتوافق الّضِّ لألفراد مع املواقف الخارجية، كما يفّسر هذا دوام الّصِّ

 بسوء ضبط النهايات.

 سق األسري للحالة
ّ
ر حتما في نوعية العالقات التي تربط أفراد الن ِّ

ّ
هايات متذبذبة و متداخلة بشكل سلبي، فإّن ذلك سيؤث ، والّدليل على وبما أّن الّنِّ

 ( في هذا البعد وهذه الّنقطة موّزعة كالتالي: N=24أّننا سجلنا )ذلك 

 (.24/11أب عامل ضاغط ) .1

 (.24/4أم عامل ضاغط ) .2

 (.24/5أخ/أخت عامل ضاغط ) .3

 (.24/10زوج عامل ضاغط ) .4

سق يشاركون في إنتاج الّضغط خاصة الوالدين، لذلك جاءت كذلك درجة الّدائرة 
ّ
د أّن كّل عناصر الن ِّ

ّ
غير الوظيفية مرتفعة نوعا ما هذا ما يؤك

راعات10)  وبذلك نستنتج أّن أسر الحاالت الّثالثة تمتاز بسوء توظيف العالقات.، (، وهي تدّل على تكرار سيناريو الّصِّ

 ( وهي موّزعة كما يلي:N=24أّما فيما يخص ضبط الحدود فقد سّجلنا )     

 ( لـ انصهار.24/8) .1

 ( لـ "عدم التزام".24/6) .2

 ( لـ األم حليفة للحالة.24/8)  .3

 ( لــ األب حليف للحالة.24/1) .4

 ( للنسق املغلق.24/1) .5

 وكّل هذا يعكس سوء ضبط الحدود عند أسر الحاالت.    

 كما كشف االختبار عن سوء املعاملة والتي بلغت درجتها في االختبار الّنتيجة، (N=15):وهي تتوّزع كالتالي 

 ( االساءة.16/8) -

 (.16/5تخلي )إهمال/  -

 (.16/3تناول املواد النفسية )

ئة عند الّتعامل والّتواصل فيما بينهم.  هذا ما يوحي إلى استعانة أفراد األسر بالعالقات الّسّيِّ

ر بـ )و  اهرية أو الّضمنية N=145بهذا جاء الّدليل العام لسوء الّتوظيف مرتفعا حيث قّدِّ
ّ
راعات سواء الظ رة بالّصِّ ِّ

ّ
(، وهذه الّنتيجة بالطبع متأث

راسة.   الواردة في بروتوكوالت أفراد مجموعة الّدِّ

 145 49 53 43 الدليل العام لسوء التوظيف-8

 216 73 78 65 الصراع النفس ي االجتماعي
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 ( راع الّنفس ي االجتماعي جاءت مرتفعة عند الحاالت (، حيث جاءت الّدرجة القصوى لصال  216وبالّرجوع مرة أخرى إلى الجدول نرى أّن درجة الّصِّ

(، 49( والذي كانت درجة سوء الّتوظيف العام لديه )73(، تليها درجة نزيم )53(، والذي كانت له أعلى درجة سوء الّتوظيف العام )78إلياس ) الحالة

راع الّنفس ي االجتماعي مقابل )65ثم سامي الذي تحّصل على )  ( في الّدليل العام لسوء الّتوظيف األسري.43( درجة في استبيان الّصِّ

تائج:تفسير 
ّ
 ومناقشة الن

راع الّنفس ي االجتماعي تمتا راع، بّينت نتائج الجدول أعاله أّن طبيعة األنساق األسرية التي ينتمي إليها املراهقون الذين يعانون من الّصِّ ـ: الّصِّ ز بـ

الحدود وتفّتحها على العالم الخارجي، األمر سوء توظيف الحلول، عدم الّتوافق بين مشاركة األفراد وتناسبها، إضافة إلى اضطراب العالقات مع نفاذية 

فل على املستوى  ِّ
ّ
ى في الّدليل العام لسوء الّتوظيف الذي جاء مرتفعا عند الحاالت الثالثة. وهدف هذه األجواء هو إعاقة الط

ّ
االجتماعي،  الذي يتجل

مات ا(De Becker, 2010, p.3)العالئقي، العاطفي واملعرفي  راع الّنفس ي االجتماعي ، لذلك انعكست هذه الّسِّ  .ملضطربة في الدرجة املرتفعة للّصِّ

راع فإّن والءه كذلو شعوري للمراهق ألسرته، ومادامت أسرته تمتاز بالّصِّ
ّ
ر أّنه عبارة عن اإلخالص الال ِّ

ّ
ك جاء بالعودة إلى مفهوم الوالء نذك

راع الّنفس ي االجتماعي،  راع األسري والذي اّتخذ صورة الّصِّ يه الباحثة ك. دوكمان ناجيوفّيا للّصِّ بالوالء  Ducommun-Nagy, C 2006 هذا ما تسّمِّ

مني  أو الّسلبي. الّضِّ

ده تاريخ الّزوجين وطريقة استجابتهما للمواقف الحياتية "  راع يحّدِّ راعات طغت عليها الّزوجية ذلك أن "طبيعة الّصِّ  ,Le Run.J)وبما أّن الّصِّ

2012, p.62)،  سبة لهم، ذلك أّن االبن كما يرى ِّ
ّ
الن القدوة بالن -Boszormenyفإّن املراهقين امتّصوه ألّنهم مخلصون الشعوريا آلبائهم الذين يمّثِّ

Nagy  البنوة"يبدي واجبا أخالقيا والئيا نحو أبويه بفعل the fi l iation  "يسعى لتحقيقه(De Becker, 2010). 

راع زوجي فإّن والء كّلِّ والد يعارض والء الّزوج اآلخر مّما يخلق خالفات بينهما، هذا ما يعكس وجود ديون سابقة عند ا رفين وكون أّن الّصِّ
ّ
لط

ين وإسقاطه على تتمّثل في العالقات املرضية السابقة التي مّيزت تاريخهما األسري )قبل الّزواج وهم في أحضان والديهما(، ذلك أّن الّشعور بهذا الّد 

ن " عدم حظوظ هذا الوالد بالقدر الكافي من االهتمام من طرف والديه، والذي يعتبر انتظارا شرعيا، فيسقطه على أشخاص أب رياء شخص بريء يبّيِّ

ي إلى اضطراب عالئقي ومنه إحباط انتظار األ   .(AGFAH, p.3)ولياء لإلصالح " كاألبناء أو زمالء العمل أو...، والذي بدوره يعتبر تعويضا غير شرعي يؤّدِّ

راع العالئق ي أي أّن إسقاط هذا الّدين )الوالدي( على األبناء لم يصل  العطب املاض ي، بل خلق اضطرابا في العالقات، والذي ظهر في الّصِّ

الّتحالف خاصة بين األم وابنها الذي لم للمراهقين سواء مع الزمالء )كما صرحت به الحاالت في بعد العالقات االجتماعية(، والوالدي الذي يبدو في 

وضوع الحب تساعده على تحقيق الّتمايز، إذ استمالت االبن ليكون حلفا لها ضد أبيه )زوجها(، والذي يلعب دورا أساسيا في تحقيق انفصال االبن عن م

ق باملرحلة األوديبية، مّما يقوم بتحريف طاقة األنا  صراع اإلزدواجيةأّن "تحالف الوالد مع االبن ضّد زوجه يعكس )  2012)لورين )األم(. ويضيف ِّ
ّ
املتعل

راع والعنف ". فل نحو الّصِّ ِّ
ّ
 عند الط

راع األوديبي عند الوالدين، فإّن إسقاطه إجرائيا على املراهق يكون على راع الذي يجد جذوره في تثبيت الّصِّ شكل  اضافة إلى تاريخ هذا الّصِّ

، (Le Run, 2012, p.5)ء لصالحها، هذا ما يشعره "بقلق فقدان املوضوع خاصة عندما يكون صريحا: أنا أو هو " إجبار األم ابنها على اختيار الوال

فل ملعاني كّلٍّ من النشطار الوالء، فيقوم املراهق بخيانة والئه ألبيه مّما يعّرِّضه  ِّ
ّ
 الّتكامل، reciprocity الّتبادلحيث تبدو سيرورته في "فقدان الط

compl ementari ty  اإلزدواجيةالّضروريين لبلورة مفهوم العالقة intersubjectiv i té   (De Becker, 2010, p.5). 

 
ً
الق العاطفي بين الّزوجين  فبدال

ّ
ال من أن تستثمر األم هذه املعاني في ابنها، تقوم باالعتداء العاطفي عليه بطريقة غير مباشرة، ذلك أّن "الط

ل ألحدهما أو كالهما االنفصال الهوامي، ومنه الشعور بالجرح النرجس ي  في نتيجة ، هذا ما بّينه اختبار االدراك األسري (Le Run, 2010, p.4) يسّهِّ

(، إذ تستعين به األم كتهديد لهذا االبن، وذلك بفعل نفاذية الحدود بينهما، أي أّنها ال تعترف بفردانيته بل هناك انصهار بينهما 5)االهمال/ التخلي = 

 )والذي ظهر كذلك في انصهار األبناء في املشاكل الّزوجية(.

ا طبيعته من خالل بروتوكول الحاالت أحيانا واملقابلة العيادية أحيانا أخرى على أّنه كما بّينت الّنتائج وجود عدم التزام، والذي استنتجن

ى الوالد بدوره لصال  اال 
ّ
بن فإّن صراع أبوي، لذلك أصبحت الحدود الفردية غير واضحة، األمر الذي خّل باألدوار، وفي هذا الّصدد إّنه " عندما يتخل

، أي أّن املراهق يتقّمص دور والده والء له أيضا وألمه التي يرضيها مواصال هو the parentification   (Le Run, 2010, p.47)الوالء يبدو في األبوية 

 أيضا لصراعه األوديبي الذي لم يحله نظرا الستبعاد األم لألب. 

 :خالصة
نفسية هّشة لدى االبن املراهق، والذي سيتصف حاولت الدراسة الحالية القاء الضوء على دور العالقات األسرية املضطربة في تكوين بنية 

الصراع بسلوكيات مرضية والء للموروث النفس ي العالئقي الذي تقمصه من أسرته. ولقد تم إظهار الوالء لألسرة من خالل عرض ثالث حاالت تعاني من 

ت في اختبار االدراك األسري الستنتاج صراع الوالء األسري النفس ي االجتماعي. وفي سبيل ذلك تّم االستعانة باملنهج العيادي وأداتين للقياس تتمثال 

الفكري بين الوالدين  ومقياس الصراع النفس ي االجتماعي لقياس درجة الصراع املشار اليه سابقا وانتقاء أفراد مجموعة الدراسة، باعتبار أن الشقاق
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في رعة، وكثيرا ما يشركان ابنهما في خالفاتهما، مّما يشعره باالنشطار الوالئي، واملنبع األساس ي لشعور االبن بصراع الوالء، إذ يخلقان بيئة أسرية متصا

ئ منها: سقيون مساهمات اسمية مختلفة لألسر ذات الّتوظيف الّسّيِّ
ّ
 سبيل ذلك قّدم الن

  األسرة الفوضويةChaotic family 

  األسرة القربيةFamily of proximity 

  األسرة املتشابكةTangled family   

ء أبناءها منذ صغرهم للغوص في أحضان صراع الوالء أو مرادفه الوالء املنشطر أو حتى  ّيِّ
تعرض بذلك األسرة ذات الّتوظيف الدينامي الس ّ

فل نفسيا"، إذ تختلف نتيجة صراع  De Becker 2010إذ يرى دو بيكر العنف الّزوجي،  ِّ
ّ
أّنه مرادف للعنف الّزوجي الذي يترجم في سوء معاملة الط

راع الّزوجي وأهميته وكذا نضج االبن ومنه قدرته على إرصانه ومساندة والديه له بدال من دفعه نحو االنصها ر فيه، فإن غاب الوالء باختالف تكرار الّصِّ

فولي املوسوم ذلك فإّنه "سيظهر عليه الح
ّ
هول، الكف، أرق، الكوابيس...والتي تعود جذورها إلى املاض ي الط

ّ
قا في صورة اضطرابات شتى كاالكتئاب، الذ

  emotional abuse ".(Le Run.J.L, 2012)باالعتداءات العاطفية 

ئة الّتوظ  يف، لذلك ال بّد من األخذ بعين االعتبار هذا الّسلوك املضطرب في املراهق، والذي يعتبر عرضا يدّل على وجود دينامية أسرية سّيِّ

 .(De Becker, 2010)ذلك ألّن انشطار الوالء الذي يعيشه "سيشعره الحقا بالخيانة الوالدية ومنه لخطر تعّرضه ملشكل اضطراب الهوية" 
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Abstract.  Through a brief clinical presentation, we try to shed light on the results of the troubled family dynamics of the 
adolescent, who are faithfully faithful to her, thus expressing the loyalty struggle he has placed in his family through his 
psychosocial conflict. In this work, we seek to examine the conflict of family loyalty by recognizing the nature of the 
adolescent's perception of the dynamics of family conflict as a form of conflict of allegiance, relying on the clinical 
approach and data collection tools Namely, the semi-directed clinical interview, the FAT test and the psychosocial 
conflict questionnaire. 
Keywords: loyalty, conflict of allegiance; psychosocial conflict. 
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ُ
 بهات الفكرية املعاصرةدور التربية اإلسالمية في مواجهة الش

 آسيا بنت حسين محمد منشط
 اململكة العربية السعودية -جامعة القصيم -التربيةطالبة دكتوراه الفلسفة في أصول 

phd.ah40@gmail.com 

 14/5/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                         21/4/2019تاريخ استالم البحث:  

 :لخصامل
راد ما يدور في فلك الحياة املعاصرة من األحداث وما يستحثه التقدم العلمي من التفات الناس إلى الغرب، ذلك الذي ولد لدى الكثير من األف

الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية في مواجهة  إشكاالت فكرية أورثت شبهات تمس كيان الدين اإلسالمي، جاء هذا البحث للتعرف على الدور 

تخدمت املنهج الشبهات الفكرية املعاصرة، والذي هدف إلى التعرف على معنى الشبهة وأسبابها والدور الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية، وقد اس

عدد من النتائج التي تتمثل في أن للتربية اإلسالمية دور كبير وعلى عاتقها الوصفي التحليلي الذي يعمد إلى جمع البيانات وتحليلها، وخلص البحث إلى 

ثارة حول مسؤولية عظمى في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة، ويمكن لها أن تقوم بدور وقائي مسبق لحفظ وصيانة العقائد اإلسالمية من الفتن امل

املقترحة املوجودة في الساحة صدى كبير في املواجهة والوقاية والعالج، وتعزيز اليقين يقوم على  أصول اإلسالم، وأن للوسائل املختلفة والبرامج العلمية

 التربية اإليمانية التي ينبغي على كل مربي أن يولي العناية بها.

 .الشبهات ؛التربية اإلسالميةالكلمات املفتاحية: 

 قدمة:امل
اإليمان، يرى أنه الحجر األساس لنظام اإلسالم كله، وبالتالي فإن التربية اإلسالمية التي تعنى املتتبع آليات القرآن الكريم التي تتحدث عن 

ميًزا، وكل تربية بتنشئة اإلنسان املسلم املنطبع بطابع اإلسالم العامل بكل تعاليمه، يجب أن تبنى على أساس اإليمان بكل أركان الدين إيماًنا واضًحا م

(. واملعرفة اإللهية هي املرتكز األساس للدخول في 67هـ، ص1431 )مان تصبح تربية ناقصة شوهاء، ال فائدة منها النحالوي،تهمل ركًنا من أركان اإلي

(، وقد ظهر في الواقع املعاصر الكثير من الشبهات 10هـ، ص1428حظيرة اإليمان، وقنطرة اإلسالم، وبدون هذه املعرفة ال يكون اإلنسان مؤمًنا علوان،) 

 شوه هذه البنية اإليمانية، وتفسد العقيدة الراسخة، وتنحو نحًوا ملحًدا منكًرا لتعاليم الدين اإلسالمي، وثوابته األصيلة.التي ت

 ومن أبرز التشوهات الحاصلة لضعف ارتباط التربية باإليمان، مظاهر االنحراف الفكري، والشبهات املعاصرة التي تحيط بالفرد من كل جانب،  

للرعاية واالهتمام  قيًقاوالتي كانت سبًبا مباشًرا في الصراعات وتعدد االتجاهات، وقد نبه القرآن الكريم على البيئة التي ينشأ فيها املتربي وجعلها مصدًرا ح

ْقَوى﴾  ﴿ لتَّ  لِّ
ُ
َبة َعاقِّ

ْ
َك َوال

ُ
ا َنْحُن َنْرُزق

 
ْزق َك رِّ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 ن

َ
ْيَها ال

َ
ْر َعل بِّ

َ
ةِّ َواْصط

َ
ال الصَّ َك بِّ

َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
، وكلما تداعت الصور املتالحقة إلفسادها كلما دعا (132طه: )َوأ

 )عقيدة راسخة ال تهي في األزمات، ويقين ال يزيغ لدى الشدائد. وقد أشارت دراسة: الحدري ذلك إلى التوجه السليم نحو تربية رشيدة تعزز اليقين وتبني 

م(، إلى أهمية العناية بجانب اإليمان واليقين، وهي السبيل اآلكد للتصدي لتيار الشبهات الفكرية املعاصرة، ومن هذا املنطلق، 2009هـ(، وزيود )1418

هات املعاصرة والحماية منها، بل من أبرز أدوارها تعزيز اليقين عن طريق سلوك التربية اإليمانية القويمة، القائمة فإن للتربية دور كبير في مواجهة الشب

ها كل ما يدخل في على املنهج اإلسالمي األصيل. واملالحظ أن التربية اإلسالمية تتناول العناية بالجوانب املختلفة من شخصية الفرد املسلم، وتعنى بشمول

، وتفسدها وتسعى للتشكيك دائرة 
ً

في اهتمامه، ومما يالحظ في الواقع املعاصر انتشار الكثير من الشبهات الفكرية التي تأكل من عقيدة الفرد أكال

يجابي اإل األصول اإلسالمية التي يدين بها كل مسلم، ولذلك كان مما ينبغي على كل مربٍّ الحرص على حفظ وصيانة األفراد والقيام السليم بالتوجيه 

واالنحالل مما يؤدي  املدروس للتعامل البناء والناجع مع كل ما يثار في بيئاتهم املعاصرة، واملثابرة في حفظ وصيانة العقيدة اإلسالمية من التشويه والزيع

وض  ظاهرة اجتماعية مستمرة، وتتأثر إلى ضياع الهوية اإلسالمية من بنية املجتمع وأفراده، ويشير مفهوم التربية إلى كونها عملية إنسانية تفاعلية، ت

، 1432، بالقوى والعوامل املختلفة املحيطة باإلنسان وبيئته، وتؤكد على أنها عملية موجهة ومنظمة يقوم بها أفراد أو مؤسسات معينة. )أبو عراد

 (.28، ص1شيًئا" )ج(، وقد عرفها البيضاوي: "الرب في األصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الش يء إلى كماله شيًئا ف14ص

http://www.refaad.com/
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املسلم، وتهتم التربية اإلسالمية بالكيان اإلنساني كله، وتجعل من التربية اإليمانية أساسها األول، ومنطلقها الرئيس في بناء شخصية اإلنسان 

وفي الظاهر استسالًما وإذعاًنا  حيث تهدف إلى غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس املربي، مع القناعة بها؛ لتكون في الباطن إيماًنا راسًخا،

 (.18هـ، ص1425ملمارسة مقتضيات اإليمان، ومستلزماته، في صورة سلوك وممارسة واقعية في الحياة )باحارث، 

ختلفة املوقد تعددت التعاريف تبًعا الختالف املشاركين في العملية التربوية، ويتمثل املفهوم اإلجرائي للتربية: بأنها تنمية الجوانب الشخصية 

لتربية في هذا السياق لدى الفرد، ورعايتها والعناية بها والسعي لبلوغها أعلى الدرجات واملراكز، بما يقدم النفع والفائدة للفرد واملجتمع واألمة. وتعنى ا

فيمكن تعريف التربية اإليمانية على أنها:  لدى األفراد، والتركيز على تعزيز اليقين واملعرفة بأصول اإلسالم وحمايتها وصيانتها، اإليمانيبتنمية الجانب 

يمان هي: كل ما "ربط اإلنسان منذ تعقله بأصول اإليمان، وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم، وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء"، وأصول اإل 

 سبحانه، واإليمان باملالئكة، واإليمان بالكتب السماوية، واإليمان ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق اإليمانية، واألمور الغيبية كاإليمان باهلل

(، ومن هذا 157، ص1هـ، ج1406بالرسل جميًعا، واإليمان بسؤال ملكين، وعذاب القبر، والبعث، والحساب، والجنة، والنار... وسائر املغيبات. علوان،) 

ا وال تقف فقط عند أركان اإليمان، فيسبق اإليمان الغيبي العمل املشاهد من القيام التعريف يتض  شمول التربية اإليمانية ألركان الدين جميعه

اد في املجتمع بالطاعات وأداء العبادات والواجبات، ويرمي مفهوم الشبهات املعاصرة إلى تحديد معنى االلتباس واالشتباه الذي قد يعاني منه بعض األفر 

 لالختالط بما يثير هذه ال
ً
شبهات لديهم، فيمكن أن تعرف الشبهة بأنها: في اللغة: بالضم االلتباس، وشبه عليه األمر: أي لبس الكفوي ) املسلم، نتيجة

: االلتباس، واملشتبهات من األمور املشكالت )ص1986(، وعند الرازي )538هـ، ص1419
ُ
هـ( بأنها: 1402(، وفي االصطالح عرفها الزحيلي )138م(: الشبهة

هي كل ما يثار حول صورة الحق ويمنع (، ونخلص من ذلك إلى أن الشبهة املعاصرة: 756احب أمًرا فيمتنع تمييزه عن غيره )صالش يء الغامض الذي يص

كان  ، وال شك أن العاقل املنصف إذا فتح قلبه للحق، وقرأ بإمعان وتدبر، وحرر نفسه من العصبية والهوى، إن كان مؤمًنا ازداد إيماًنا، وإنمن قبوله

ا
ً
(، ومما يظهر في الواقع املعاصر أن املوجات التشكيكية والشبهات املعاصرة 11هـ، ص1428وجد في صدره حالوة اإليمان وبرد اليقين )علوان،  متشكك

اية والتنشئة لعنتحيط بالفرد من كل جانب، إال أن يرزق إيماًنا خالًصا، وعقيدة راسخة، تحميه من الزيغ واالنحراف، ولذلك دعت التربية اإلسالمية إلى ا

ن تربي التربية منذ الصغر بعقيدة الفرد، وجعلها الصورة التي يظهر بها كونه شخًصا مسلًما، وهذا يزيد من الحاجة إلي التعرف على الجوانب التي يمكن أ

 من العقيدة السمحاء،  "والفرد بغير دين وال إيمان ريشة في مهب 
ً
 صادرة عن اإليمان منطلقة

ً
الريح ال تستقر على حال، وال تعرف لها فيها النشء تريبة

(، وهذا اإللحاد ليس بجديد على الناس، وال هو من مبتكرات هذا العصر، وإنما هو قديم، 3د.ت، ص )وجهة، وال تسكن إلى قرار مكين." القرضاوي،

  ﴿وقديم جًدا، قاومه األنبياء عبر األجيال والعصور، يقول هللا تعالى: 
َّ

ال َي إِّ وا َما هِّ
ُ
ال
َ
ْن َوق َك مِّ لِّ

َ
ذ ُهم بِّ

َ
ْهُر َوَما ل  الدَّ

َّ
ال َنا إِّ

ُ
ك ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهلِّ  َحَياُتَنا الدُّ

وَن﴾  نُّ
ُ
 َيظ

َّ
ال ْن ُهْم إِّ م  إِّ

ْ
ل ، "فهل ثمة فارق بين ما قاله األولون في عصر الجاهلية، وبين ما يقوله اآلخرون في العصر الذي يتحدثون عنه (24الجاثية: )عِّ

(، واآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثيرة جًدا، توض  الرابط بين قول األولين واآلخرين، 49د.ت، ص )سيد سابق، أنه عصر النور والعرفان؟ب

ومن أبرز األحاديث  والشبهات املثارة حول الكثير من اآليات واألحاديث واضحة جلية والتي لم تتغير في جوهرها، وإنما الذي يتغير فيها األسلوب والكيفية،

يقول: )وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه(: "إن  -صلى هللا عليه وسلم –عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول هللا   التي تحذر من مواطن الشبهات:

لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع الحالل بين، وإن الحرام بّين، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 

صلحت صل  في الحرام، كالراعي يراعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا محارمه، أال وإن في الجسد مضغة إذا 

مدار التحقق من هذه األعمال هو القلب؛ ألنه (، و 750، ص 1599هـ حديث رقم 1427 )مسلم، الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كه أال وهي القلب

 – املحرك لكل الجوارح، فإذا صّ  يقينه ومعتقده ظهر ذلك على كل أفعاله، وعن أبي الحوراء السعدي قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول هللا

، 2518م، حديث رقم 1996 )وإن الكذب ريبة. الترمذي،؟ قال: حفظت منه: دع ما يريبك إلى ما ال يريبك، فإن الصدق طمأنينة، -صلى هللا عليه وسلم

(، والريب الشك والتردد في األمر، وهذه صفة الشبهات التي ال تلبس لوبسا واحد بل تتعدد وتتشكل، وليست كالحق واإليمان صادقة 286، ص5ج

د؛ ألن القلب ضعيف ورقيق ويتأثر باملثيرات من حوله، فإذا مطمئنة، وفي االستقامة على أمر هللا سبيل قويم للوصول إلى الحق وتطلبه من مصدره األكي

ْم  ﴿ ما حقق معنى اإليمان واالستقامة على شريعة هللا، سما عن االنحطاط والتأثر بالشبهات، واألمر باالستقامة واض  ظاهر، فقد قال تعالى: اْسَتقِّ
َ
ف

مَ  ُه بِّ
نَّ ْوا إِّ

َ
غ
ْ
 َتط

َ
ْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوال مِّ

ُ
َما أ

َ
يٌر﴾ ك وَن َبصِّ

ُ
ْعَمل

َ
أصل االستقامة استقامة القلب على التوحيد...  : " -رحمه هللا -، يقول ابن رجب(122هود:)ا ت

امت الجوارح فمتى استقام القلب على معرفة هللا وعلى خشيته وإجالله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه واإلعراض عما سواه، استق

ه، فإن القلب هو ملك األعضاء، وهي جنوده فإذا استقام امللك استقامت جنوده ورعاياه، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من كلها على طاعت

ر عنه من حديث النعمان السابق،  -صلى هللا عليه وسلم  -(، وهذا يوض  ما قاله190هـ، ص1429ابن رجب )  .الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب واملعّبِّ

واجهة القلب هو املنطلق لكل عمل، والباعث على كل مجال، وقد استفادت الباحثة من بعض الدراسات التي تناول الدور الذي تقوم به التربية في م أن

ن مفهوم التربية م(، بعنوان: التربية الوقائية في القرآن الكريم، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيا2009كثير من القضايا املعاصرة، ومنها: دراسة زيود )

فوس، ورفع بناء الوقائية في القرآن الكريم، وتحديد أسسها، وتوضيح املنهج القرآني العام في بناء مجتمع الفضيلة من خالل: ترسيخ عنصر اإليمان في الن
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به وبتعاليمه، فقد حمى نفسه ومجتمعه  الضمير فيها، وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم، هو منهج وقائي قبل أن يكون منهًجا عالجًيا، من أخذ

هـ(، بعنوان: مفهوم األمن الفكري في اإلسالم وتطبيقاته التربوية، وقد هدفت الدراسة إلى 1428من األضرار واآلفات الواقعة أو املتوقعة، ودراسة نور )

لدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: أن األمن الفكري التعرف على مفهوم األمن الفكري، وبيان أهميته والوقوف على مخاطر فقدانه، وقد خلصت ا

ن السنة النبوية من املطالب األساسية التي جاء اإلسالم لتحقيقها في املجتمعات اإلنسانية، وهو يعتبر بمثابة الرأس من الجسد مع باقي أنواع األمن، وأ

هـ(، بعنوان: إسهامات املسجد في مواجهة االنحرافات الفكرية 1427اسة ضامري )الشريفة فيها إشارات إلى اختالل األمن الفكري في آخر الزمان، ودر 

اقع املعاصر في والخلقية من منظور التربية اإلسالمية، وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم االنحرافات الفكرية والخلقية التي يمكن أن تؤثر في الو 

أن يؤديه املسجد في مواجهة هذه االنحرافات، وقد خصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: أن  حياة األمة اإلسالمية، وإبراز الدور الذي يمكن

ة، وأن أهم املسجد من أهم األسس التي قامت عليها دولة اإلسالم األولى، وأنه يحتوي على أساليب مؤثرة وفعالة تشمل توجيه املجتمع في جوانب مختلف

في العصر الحاضر: الفكر الخارجي، والرافض ي، والحداثي، واالعتزالي، والفلسفي، والصوفي، إضافة إلى ما أثاره أعداء  االنحرافات الفكرية املسيطرة

ه(، بعنوان: دور التربية اإلسالمية في مواجهة التحديات الثقافية للعوملة، وقد 1422اإلسالم من انحرافات من خالل الغزو الفكري، ودراسة الحارثي )

سة إلى محاولة معرفة طبيعة العوملة وطبيعة التحديات التي يمكن أن تحدثها على املجال الثقافي والتربوي، ومحاولة إبراز دور التربية هدفت الدرا

ياتي ها الحللتصدي لهذه التحديات، وقد خصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها: أن العوملة ظاهرة غربية بزعامة أمريكية تطمح في تعميم نموذج

ة التعامل معها، الشامل، وأن املحصلة النهائية آلثارها تتجسد في املنظومة الثقافية، وأن على التربية دور كبير في توعية الناس بحقيقة الظاهرة وكيفي

لدراسة إلى إيضاح مفهوم التربية هـ(، بعنوان: التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها، وقد هدفت هذه ا1418ودراسة الحدري )

تربية الوقائية في اإلسالم، وبيان مصادرها وبعض أساليبها ومجاالت تطبيقها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن ال

من التربية اإلسالمية جزًءا كبيًرا واسع  اإلسالمية تقوم على جانبين عظيمين هما الجانب الوقائي والجانب العالجي، وأن الجانب الوقائي قد أخذ

أمس الحاجة إلى هذا املساحة، وأن على املربين في املجتمعات املسلمة أيا كانت مواقعهم أن يولوا هذا الجانب عناية كبيرة، وعليهم أن يدركوا أن األمة في 

في بناء الشخصية املسلمة عن طريق ترسيخ العقيدة في القلوب وتعاهدها  املنهج، وأن على القائمين على املحاضن التربوية أن يدركوا أهمية هذا الجانب

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح وجود أوجه اتفاق واختالف مع الدراسة الحالية، وال يخفى الجهود العظيمة املبذولة كل حين، و

 فيها.

  اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الحارثي( و)ضامري( و)نور( في املنهج املستخدم، فقد تم استخدام املنهج الوصفي الذي يقوم على جمع

 البيانات واملعلومات وتحليلها وتفسيرها، واختلفت مع دراسة )الحدري( و)زيود( في املنهج املستخدم. 

  التربوية للتربية اإلسالمية في مواجهة بعض القضايا املختلفة، ودورها الوقائي.واتفقت أيًضا معها في إبراز الدور 

  .واختلفت عن الدراسات السابقة في كونها تناولت دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة 

  .وتميزت عن باقي الدراسات باقتراح برنامج عملي لتطبيق الدور التربوي للتربية 

لباحثة كثيرا من طريقة العرض والتبيين التي سلكوها، وأخذت بالتوصيات التي كانت تدور حول االهتمام بمعالجة القضايا الفكرية وقد استفادت ا

 واملعاصرة، وقد استفادت أيًضا منها منهجية البحث وكتابة اإلطار النظري، واملراجع واملصادر املختلفة.

 مشكلة البحث: 

وتقدمها يدفعها إلى الجنوح عن طريق الصواب والهدي اإليماني، وإن في ذلك خطر على  -في عصرنا هذا–ة عقلها إن األمم مع غزارة علمها وسع

ة التي النفس اإلنسانية بل على البشرية كلها، "لهذا كان من الضروري العمل على تغيير جوهري في النفس اإلنسانية عن طريق غرس العقيدة الصحيح

(، وهذا التغيير إنما يناط بالتربويين الذين يعزى إليهم األثر الكبير في توجيه 6ة ولم تعبث بها اآلراء وال األهواء." )سابق، د.ت، صلم تتأثر باألفكار البشري

التربوية  ؤسساتالنشء ورعايته واالهتمام به، وقد انتشرت في العصر الحاضر الشبهات الفكرية املختلفة بصورة كبيرة جًدا، كان لزاًما معها أن تقوم امل

تواجه به والفكرية بدور فاعل حيال ذلك، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمحور في حقل الدور العالجي والوقائي للتربية اإلسالمية، وما يمكنها أن 

 الشبهات الفكرية املعاصرة، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:

 الشبهات الفكرية املعاصرة؟ما دور التربية اإلسالمية في مواجهة 

 وتجيب هذه الدراسة عن عدة تساؤالت فرعية ناتجة عن السؤال الرئيس: 

  ما املقصود بالتربية والشبهات الفكرية املعاصرة؟ 

 ما أسباب ظهور وتأثر األفراد بالشبهات الفكرية املعاصرة؟ 

  ما الدور الذي يمكن أن تقوم به التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة؟ 
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 أهمية البحث:
 مما الشك فيه أن املجتمع املسلم بحاجة مستمرة إلبراز الدور التربوي الذي تحث عليه الشريعة اإلسالمية، وتسعى من خالله لحل املشكالت

لتربية اإلسالمية إذ تعنى بتحقيق األهداف الكبرى التي تسعى الشريعة اإلسالمية لتحقيقها، تسعى للمحافظة الفكرية التي قد يقع فيها أفراد املجتمع، وا

 كما أمر بها هللا تبارك وتعالى، ومن خالل هذا البحث تسعى الباحثة لتناول هذه املشكلة املعاصرة بالدرا
ً
سة والتحليل، وتبرز على العقيدة اإلسالمية نقية

 حث في املفردات التالية: أهمية هذا الب

 ار التي تنبع أهمية البحث من كونها محاولة صادقة في املحافظة على العقيدة اإلسالمية السمحة في نفوس األفراد، ورعايتها من الشبهات أو األفك

 قد تفسدها. 

  .إثراء املكتبات اإلسالمية بهذه النوعية من البحوث التي تساعد على التعرف على الدور التربوي في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة 

  .إبراز أهمية التربية اإلسالمية في تعاملها مع الشبهات الفكرية، وزيادة الوعي بها ومعرفة طرق الرد والحوار 

 لى حفظ األفراد وصيانة عقائدهم وإيمانهم من الشبهات الفكرية املعاصرة. إبراز أهم السبل التي تعين ع 

  مواجهة يفيد املربين باملعلومات التي تعزز اليقين والجوانب اإليمانية لديهم ولدى األفراد، وتسهم في الحث على توظيف التربية اإلسالمية في

 الشبهات واالنحرافات الفكرية املعاصرة. 

 م(، إلى أهمية التركيز على الجوانب الوقائية من خالل توظيف التربية اإلسالمية في ذلك. 2009 )زيود ه(، و1418 )لحدري ا أشارت الدراسات 

  .حاجة امليدان التربوي والثقافي إلى الوقاية من الشبهات املثارة ضد اإلسالم، ومعرفة كيفية التعامل معها 

  والتعليمية في املجتمع.يفيد هذا البحث بإذن هللا املؤسسات التربوية 

 مصطلحات البحث:
 (.92عرفه الجرجاني بـ: " الدور: هو توقف الش يء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور املصرح كما يتوقف أ على ب" )ص دور: .1

الجواد  ب ومتولي وعبدتنمية الشخصية في اتجاه يتحقق به خير اإلنسان وخير املجتمع، الذي يعيش فيه وخير اإلنسانية جمعاء )الخطيالتربية:  .2

 (.25هـ، ص1425والغبان والفزاني، 

(، وتعرف الباحثة املواجهة إجرائًيا: 296م، ص1986 )جاء في مختار الصحاح، في مادة )و ج ه( قوله: " واملواجهة: املقابلة" الرازي،مواجهة:  .3

 لشبهات الفكرية املعاصرة. بالعمل الوقائي العالجي الذي يمكن أن تقوم به التربية اإلسالمية في التصدي ل

. الجرجاني،الشبهات .4
ً

هـ( بأنها: الش يء الغامض الذي يصاحب أمًرا 1402(، وقد عرفها الزحيلي)107د.ت، ص ): هو ما لم يتقين كونه حراًما أو حالال

 (. 756فيمتنع تمييزه عن غيره. )ص

ضة التي تثار حول أصول اإلسالم، والتي تسعى إلفساد عقيدة التوحيد : يمكن تعريفها إجرائًيا: باملوضوعات الغامالشبهات الفكرية املعاصرة .5

 والتشكيك في اليقين.

 إجراءات البحث:
 أسباب ظهور وتأثر االفراد بالشبهات الفكرية املعاصرة

دعا إلى انتشارها،  تعدد األسباب وتتنوع، ومنها القريب الظاهر وبعضها البعيد املتخفي، والشك أن سهولة الوصول إلى مواطن الشبهات مما

تقف خلف "واملتأمل يجد أن كثيرا من االنحرافات املعاصرة ليست عائدة إلى إشكالية معرفية علمية تدخل في إطار الشبهة، وإنما ثمة محركات أخرى 

ي هذا الزمن سيجد أنها عائدة إلى املشهد هي من يسهم في تشكيل كثير من القناعات والتصورات املنحرفة، ومن تأمل في كثير من االنحرافات الفكرية ف

 مركب:

 .هينمة النموذج الثقافي األجنبي 

  (، وهذا يتض  بصورة كبيرة لدى املتأثرين بالحضارة الغربية 19هـ، ص1434) العجيري  .-صلى هللا عليه وسلم-ضعف التسليم هلل ورسوله

وقد أشار املهندس أحمد حسن إلى مدى تأثير ت من خالل املشاهد واألفالم، واملنغمسين فيها سواء بالعيش أو املتابعة، وكثيًرا ما تبث هذه الشبها

عل أو األفالم واملسلسالت والرسوم املتحركة في نشر اإللحاد الشعبي الذي يقوم على التأثير على طرف واحد باملشهد والصورة والكلمة دون رد ف

تتناول جوانب متعددة، وصور مختلفة وال تنحاز إلى جانب واحد، فليست ألسباب توضيح من الطرف اآلخر... في كتابه امليديا واإللحاد، وهذه ا

الخفاء بالبساطة التي قد يظنها متقول، وقد يظهر بعضها واضًحا يمكن التعامل معه بصورة مباشرة، وقد يكن متخفًيا بعيًدا عن األعين، يفسد في 

 يح ذلك من خالل املفردات التالية:دون االنتباه إليه إال بعد الوقوع في الشبهة، ويمكن توض
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 انيات النشأة في بيئة خالية من اآلداب والقيم اإلسالمية ومبادئ هدايته، فال يتلقى فيها الفرد ما يقيم سلوكه أو يوجه عقيدته، فتضعف اإليم

 والدين.املنتشرة حوله، وبالتالي فأقل شبهة تمس ذهنه وقلبه، ويرجع ذلك إلى ضعف املتابعة اإليمانية من ال

 ،واملربي  االتصال بالرفاق السيئين فاسدي العقيدة، الذين يتأثر بهم الفرد باألسلوب املغري، واللسان البارع، والتأثير بالتفاعل املباشر معهم

 الفطن يحرص على تربية أبناءه على العقيدة الراسخة التي توجهه وتنفره من أصدقاء السوء.

 القلب بسوء، من مؤلفات بعض امللحدين أو الفالسفة، أو يتابع بعض منتجاتهم اإلعالمية أًيا كان نوعها،  القراءة في بعض الشبهات التي تمس

لتي وهذه أثرها كبير جًدا من خالل الترويج لشبهات بطريقة براقة، ومادة ملفتة، أو يخوض في "وسائل التواصل االجتماعي" مع بعض الحسابات ا

 كه ألدوات النقد والعلم الشرعي الذي ينقض الشبهة ويوجه التعامل معها.تروج الشبهات، فيتأثر لعدم امتال

  دون اإلشكاالت واألسئلة املتداولة التي تنز بالفكر عن طريق استقامته، ويدعمها بعض املواقف السلبية التي من شأنها أن تعزز هذه األسئلة

 إجابات واضحة موجهة لها.

 ،والضغوطات النفسية التي لم يستطع التخلص منها، والتي تؤدي إلى وقوعه في الشبهة، والسؤاالت  كذلك بعض املشكالت التي تحيط بالشخص

 الكبرى التي ال يجد لها جواب كأسئلة الوجود، وسؤال الشر، والحكمة وغير ذلك. 

  ع لها خال من كل حكمة، فيخرج من هذا ومن أسبابها أيًضا: أن تغلب الشهوات على نفس الفرد، فتريه أن املصلحة في إباحتها، وأن تحريم الشار

 (.9هـ، ص1406الباب إلى إباحية وححود. )حسين، 

  ،واعتبار بعض املناهج واملقررات التي ترجمت عنها معظم املناهج التعليمية في البالد العربية واإلسالمية، أقيمت على أساس من الكفر واإللحاد

ر عنه جميع حوادث التاريخ في العالم، وقسمت عصور التاريخ على هذا األساس، وهذا مخالف البالد الغربية هي املدار الذي تدور حوله وتصد

ظر في للواقع التاريخي، حيث كانت األمة اإلسالمية هي منبع النهضة العلمية، والحضارية في العالم، لذلك فإن من واجب علماء األمة إعادة الن

(، وخصوصا في أبواب العلوم الطبيعية، واعتمادهم 74هـ، ص1431 )للضابط الشرعي. النحالوي تدوين العلوم على ضوء الواقع بدون تحيز وفقا 

أدت إلى بناء على النقل الحرفي دون نقد أو دراسة للعوامل والقوي التي تؤثر في البينية الثقافية والدينية، والتي تعيش فيها هذه املجتمعات والتي 

م أن تلك املجتمعات تقوم على عقيدة فاسدة، وتأخذ بأقوال علماءها على اختالف مذاهبهم هذه املناهج بصورة تتناسب معها، ومعلو 

 ومعتقداتهم، وهذا ينعكس على املقررات، واملناهج. 

 وقد تصنف هذه األسباب إلى قسمين: داخلية وخارجية..

الالت فالداخلية، يمكن أن توصف بأنها: وجود املحل القابل للشبهة، وذلك من ضعف اإليمان، وضعف التحصيل العلمي، وعدم املعرفة باألحكام والد

عل املباشر مع التي تشير إليها، والخارجية، كاالبتعاث والتعايش املباشر مع امللحدين، أو التأثر بما يعرض على الشاشات أو برامج التواصل، أو التفا

 الشبهة مع قلة الخبرة وضعف اإليمان. 

 دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة 

ا، وال إن مهمة املربي إزاء الشبهات التعرف عليها والسعي إلى املحافظة على النشء من الوقوع فيها، وتبصيرهم بالقيم الكبرى التي تحفظهم منه

 يقدرون فضل شك أن تعزيز اليقين واإليما
ً

ن من أولى ما يقوم به املربي، ويبذل جهده لغرسه في الناشئين، "ومتى قيض هللا للشعوب اإلسالمية رجاال

في بسط الدين في إصالح حال األفراد والجماعات، وفضله في إخراج رجال يطمحون إلى العزة، ويقتحمون كل ما يعترضهم في سبيلها من عقبات، وفضله 

، متى قد أولوا األمر فضل الدين، ومتى تضافر علماء الشريعة على الدعوة إلى الحق بحكمة، وعلى مكافحة الزائفين بالحجة، طهرت األمة األمن في البالد

 (.23هـ، ص1406من خبث اإللحاد، وبلغت أقص ى غايات املجد والفالح" )حسين، 

ساليب والطرق التي نتعامل فيها مع الشبهات صغيرها وكبيرها، بل أعطى امللمح هو املربي والقدوة، والذي بّصرنا باأل  -صلى هللا عليه وسلم-والنبي 

: ))يأتي -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رض ي هللا تعالى عنه-األهم في مواجهتها، فعند اإلمام مسلم في كتاب اإليمان، روى بسنده إلى أبي هريرة 

ه(( مسلم، الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟  باهلل، ولينتِّ
ْ
، 214هـ، حديث رقم 1426 )حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ

في  -رحمه هللا-(، ففي هذا بّين أن اإلعراض واالنتهاء يقطع الطريق عن هذه الشبهة، وهي أكبر الشبهات املثارة حول الدين، وقد فصل اإلمام املازري 72ص

أمرهم أن يدفعوا الخواطر باإلعراض عنها،  -صلى هللا عليه وسلم-هذا الحديث وكيفية التعامل معها فقال: "ظاهر الحديث أنه  بيان أنواع الشبهات من

ة وال اجتلبتها شبهوالّرّد لها، من غير استدالل وال نظر في إبطالها، لكن: والذي يقال في هذا املعنى: إن الخواطر على قسمين؛ فأما التي ليست بمستقرة، 

ا أراد أمًرا طارًئا بغير أصلٍّ 
ّ
؛ ُدفع بغير نظر في طرأت فهي التي ُتدفع باإلعراض عنها، وعلى هذا ُيحمل الحديث، وعلى مثلها ُيطلق اسم الوسوسة، فكأنه مل

ي إبطالها." )مناهج جامعة املدينة دليل، إذ ال أصل له ُينظر فيه، وأما الخواطر املستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها ال تدفع إال باالستدالل والنظر ف

 (. 20العاملية، د.ت، ص
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ع فيها، وللتربية اإلسالمية دور في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة، ويتحقق دورها بالقيام بالوسائل التي تكافح هذه الظواهر وتقي من الوقو    

تزول إال باألدوية "والتوجيهات اإلسالمية عنيت بأولئك املرض ى أشد العناية إلنقاذهم من املهاوي إلى الفضائل، وهذه األمراض أصلها أمراض قلبية ال 

(. ومن هذا املنطلق 69هـ، ص1420) اإليمانية النبوية، فهي التي توجب له الشفاء، وإن لم يتداركها بأدويتها املضادة لها، أصيب بالعذاب الدائم" الحازمي

 يتض  دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة، نستعرضها في املفردات التالية: 

 ا معيًنا داخلًيا أو خارج إيجاد الحافز
ً
ًيا، الذاتي: فهو القوة الداخلية في اإلنسان، املحركة لعواطفه، واملوجهة إلرادته، والدافعة له حتى يمارس سلوك

 (، واهتمام202، ص1هـ، ج1420) وعن طريق تكرار ممارسة هذا السلوك تتكون العادة النفسية الباطنة، أو العادة الجسدية الظاهرة امليداني

ي املربي بهذا الحافز، وعنايته به، يساعد على توجيهه وجهة صحيحة نحو عقيدة إسالمية راسخة متينة، وقد يتنوع هذا الحافز ما بين املعنو 

ن الراسخ وكلما كان األثر أظهر في أحدهما لزم استعماله والبناء عليه، حتى يتشكل لدى املتربي صورة كاملة من العادة املتبعة وهي اإليماواملادي، 

 النافذ في كل جانب.

  ابتغاء اإليمان باهلل يولد قوة فوق كل القوى، فهو يقبض على زمام العقل بالحق والبرهان من هللا، ويقبض على ناصية القلب بعاطفة محبة هللا و

يمانية رضاه والثقة بحكمته، ويقبض على زمام النفس بعاملي الخوف من عقاب هللا والطمع بثوابه العظيم، وبناء اإليمان إنما يكون بالتربية اإل 

 الصحيحة، القائمة على أصول الدين، واملتجه نحو الغيبيات وكيفية التعامل معها بما دلنا عليها الكتاب والسنة. 

  تعمل على القاعدة اإليمانية اإلسالمية: متى بنيت في أعماق كيان اإلنسان استطاعت هذه القاعدة أن تهيمن على فكره وقلبه وعواطفه وإرادته، وأن

يأمر إال  ه بما يرض ي هللا تعالى، وتركيز هذه القاعدة في الكيان الداخلي لإلنسان يرتبط به اليقين املهيمن بأنه ال حكم إال هلل، وبأن هللا الربط إرادت

هللا يجازي على  بالخير، وال ينهى إال عن الشر، وبأن مصلحة اإلنسان مرتبطة بفعل ما يأمر هللا به، وترك ما ينهى هللا عنه، ويرتبط به اليقين بأن

فيصبر، وال  الخير خيرا وعلى السوء سوًءا، وبأن هللا ال يجري في مقاديره لعباده إال ما هو خير لهم، فاملؤمن يقابل مقادير هللا بالرضا والتسليم

 (.202، ص1هـ، ج1420يغضب وال يضجر، وال يحسد وال يستكبر)امليداني، 

  في تكوين األفراد، ومنهج السنة النبوية في تربية املجتمع، وقد ورد ذكرها في النصوص الشريعة في مواضع قاعدة التحذير: وهي طريقة القرآن الكريم

﴾ متعددة، منها: 
 

وال
ُ
ْخذ ا مَّ ُموم 

ْ
َتْقُعَد َمذ

َ
ا آَخَر ف ه 

َ
ل ِّ إِّ

 َتْجَعْل َمَع َّللاَّ
َّ

ن ، وقد تكرر لفظ " إياكم " في كثير من األحاديث، تحذيًرا م(22اإلسراء: )﴿ال

ر األفراد من الشبهات و 
ّ
االنبهار بالغرب الوقوع في تلك األخالقيات أو الزيغ في العقيدة، والفساد في الخلق، والسوء في املعاملة، وعلى املربي أن يحذ

ية، وملا تحمل هذه الذي يركز في دعوته اإللحادية على بالد اإلسالم بشكل خاص، ملا تعلم ما ملبادئ اإلسالم من قوة دفع حضارية وسياسية وعلم

بتصرف(، وتتضمن قاعدة التحذير العناية باألسلوب  850-841هـ، ص1406)املبادئ من مقومات الشمول وخصائص التجديد واالستمرار.! علوان

ني في التحذير، يجد النبرة املستخدم ووقته، فالنبرات واملواقف تزيد التأثير في املتلقي، وتدفعه إلى االنصياع أو اإلعراض، واملتأمل في األسلوب القرآ

 القوية والصارمة التي توض  مدى سوء هذا العمل. 

 ومن الوسائل "الحكمة": وإعطاء كل فريق ما يناسب فكره وعقله، ويخاطب األفراد بما يصل إلى إدراكهم وفهمهم، فليس كلهم على دراية بهذه 

أ الواقع فيه، وهذا يدفع املربي إلى التعرف على مستويات الناس الفكرية والتعامل الشبهة، وقد يكون بعضهم مقلًدا لغيره، دون معرفة علمية بالخط

)امليداني، معها بما يتناسب، "ويندرج فيها كل األساليب املنطقية الهادئة السليمة، التي من شأنها أن توصل الحقيقة إلى موقع القناعة في النفس. 

 (.205، ص1هـ، ج1420

  أن يترك بعض ما فيه فائدة ونفع ليدفع شبهات أهل الباطل وما يترتب عليه من ضرر، وسبب ذلك كله أن الشبهة إذا أثيرت ينبغي على املربي الفقيه

جهد كبير، بين الناس وشاعت فال بد أن تترك أثًرا في النفوس ال سيما الضعيفة والجاهلة واملتربصة، ويصعب عند ذلك مكافحتها والقضاء عليها إال ب

هـ، 1423 ) حدوث الشبهات أو إعطاءها ما تستند إليه مطلوب من الداعي مالحظته واعتباره وأخذه وإن فوت عليه بعض الفوائد زيدانفكل ما يمنع 

(، واملالحظ في كثير من اللقاءات والخطب واملحاضرات إغفال هذا الجانب بصورة كبيرة، فتجد املوضوعات مكررة ممجوجة، وال تتناسب 436ص

، ويكتفي بتناول هذه الشبهات في مجالس النخب، والتي ال تصل إلى مستوى فهم العوام، فلذلك ينبغي إطالع اإلمام أو الخطيب مع نوازل العصر

 والفقيه على ما يقع فيه األفراد وما يدور من مستحدثات تهي بالدين وتفسد العقائد، ويصورها بأسلوب سهل بسيط يفهمه الجميع.

 (، فاالهتمام بتعزيز اليقين بأصول 20هـ، ص1414)اليقين كما تعلموا القرآن، حتى تعرفوه فإني أتعلمه ابن أبي الدنيا قال خالد بن معدان: "تعلموا

ام اإلسالم بصورة تزيد اإليمان وتحمي القلب من لهيب الشكوك، وذلك من خالل إشاعة عبادة التفكر في آيات هللا الكونية والشرعية، واالهتم

جهة للحديث عن هللا وصفاته وعظمته ووحدانيته، والتركيز على عبادات القلوب واالهتمام بها وتوضيحها والحديث عنها بالخطاب الدعوي املو 

(، وعبادة التدبر في كتاب هللا تعالى، وفي قصص األمم السابقة مما يزيد اليقين، واملعرفة باهلل، وتنبي الخوف والحذر 62-55هـ، ص 1437 )السيد،

 بهات، مخافة الوصول إلى سوء العاقبة. من الشهوات والش
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  رادة اإلنسانية ومن أنجع األدوار وأكثرها تأثيًرا، االقتناع اإليماني بسلطان القضاء والقدر، وأنه هو املهيمن على كل األحداث التي تخرج عن حدود اإل

د لقضاء هللا، اطمأن قلبه، وثبت فؤاده، وأراح نفس من طلب املسؤولة عن األعمال الصادرة عنها، فمتى علم أن املقادير أمور مرسومة، وأنه ال را

 471، ص2هـ، ج1420) تغيير املقادير النافذة. امليداني
ً
في السؤاالت الكبرى، من موضوعات الشك في الحكمة الخفية من األحداث،  (، وخصوصا

مل مع هذه الشبهات، واملربي الواعي يسعى إلى توضيح هذه وسؤال الشر، وإرادة اإلنسان، وسر الوجود، فالقضاء والقدر محكان مهمان في التعا

 املعاني وأنها مدار كثير من التفاعالت في الحياة، وال يخرج عنها مهما حصل، تسليًما ألمر هللا، ورضا بما يقدره.

  تعالى ليسلم له وينفذه، فيجعل من تلك العناية بمصدر التلقي: كان الصحابة يقرؤون القرآن ويطالعون السنة مطالعة من يريد أن يتلقى أمر هللا

أدب املعارف النظرية حقائق واقعية، ويجعلون من أنفسهم أنموذًجا عملًيا لصورة الشريعة. فلم يكن درسهم للقرآن والسنة دراسة ثقافة وفكر و 

حقيق األهداف السامية، وكل ما يحقق سبل (، والتلقي من املصادر األصلية اإللهية، جدير بت131هـ، ص1434 ) وإنما دراسة إيمان وعمل العجيري 

املية لكل الخير والسعادة، وطلب مرضاة هللا تعالى، ففي القرآن الكريم كل االحتياجات البشرية التي تعنى باإلنسان، في شمولية لكل مجاالته، وتك

مصادر وضعية يجد أثرها في توجهات معتنقوها، في جوانبه، وعمق وعناية بفكره وعقله وروحه وجسده، واملتأمل في النظم البشرية القائمة على 

 صور من التخبط والتيه واالنحطاط والشك، ويزيد الفساد في هذا الجانب بناء بعض املقررات على منهاج وضعي متخبط، يشكك في اإلله، ويثير

 الشبهات. 

 رافات والشطحات التي تستنزف الجهد والدين دون فائدة. العمل بمقتض ى العلم: العناية بإكساب الفرد مهارة التفكير العلمي البعيد عن الخ

(، وال يتم ذلك إال بأن يكون املربي 264هـ، ص1422 )وتمكينهم من مهارات التوظيف الناجع للمعلومة وتعويدهم على التفكير الناقد والتأمل. الحارثي

 
ً
ن املجاالت التي تسعى النظم التعليمية لتعزيزها في الدارسين، من خالل بهذه املهارات، من خالل التدريب والتطوير واإلرشاد، وهذه م نفسه متحليا

 تطوير املناهج، ولكن إذا كان املربي ال يتحلى بها فكيف سيكتسبها الدارس؟ 

 ات ومجالستهم، مجالسة العلماء: من أبرز الوسائل لحماية األفراد من الوقوع في موجات الشبهات الفكرية املعاصرة، االقتراب من أهل العلم الثق

 واتباع توجيهاتهم والعناية بتنمية الجوانب الشرعية، وحمايتها وتحقيقها ممن لهم باع في وصف وتوضيح وتفنيد الشبهة املعاصرة.

 املحبة،  تلبية االحتياجات اإلنسانية: وذلك من خالل االعتراف بدور كل فرد في األسرة واإلشادة به، مما يغرس الثقة ويعزز العطاء ويقوي أواصر

 )ارثيوعدم االستبداد برأي دون اآلخرين، مما يسهم في جعل املتربي يبدي رأيه في جو آمن، ورقابة تحب له الخير وتعترف بحاجاته املختلفة الح

األسلوب النبوي (، والحوار من أكثر الحاجات التي لم تعط حقها في كثير من األسر، فبمجرد وقوع الناش ئ في الخطأ يهاجم ويوبخ، و 218هـ، ص1422

في الزنا، ثم يأخذه النبي بأسلوب عقلي بّناء، يخرج من عنده بتسامي  -صلى هللا عليه وسلم-قائم على الحوار والتفاهم، فذاك الشاب يستأذن النبي 

 وترفع عن تلك الدنايا. 

 ،فتعمل جميع املؤسسات التربوية بالعمل على غرس  االهتمام باملعتقد الصحيح والعناية بالعبادات الشرعية فهما أساس البناء الفكري السليم

 (.6هـ، ص1429 ،الصال )  ،العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة وتعلمهم العبادات الشرعية وتعويدهم على أدائها

 داته، وتلبية حاجاته القدوة الصالحة: مهما توافر منهج تربوي متكامل، يرسم خطة لنمو اإلنسان وتنظيم مواهبه وقدراته، وتوجيه تفكيره ومعتق

د إقامة املختلفة، فإنه ال يغني عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان مرّبٍّ يحقق بسلوكه وأسلوبه التربوي، كل األسس واألساليب واألهداف التي يرا

يه وفيه حياة الناش ئ، وأكثر املردود (، والتربية تقوم على القدوة الصالحة، فهي املدار الذي تدور عل205هـ، ص1431املنهج التربوي عليها. النحالوي)

بالتأس ي بمن سبقه من  -صلى هللا عليه وسلم-يعود منها في كثير من األحيان، وقد حث القرآن الكريم على القدوة في مواضع متعددة، ووجه النبي 

ْه﴾ األنبياء فقال تعالى:  َتدِّ
ْ
ُهَداُهُم اق بِّ

َ
 .(90األنعام:)﴿ف

 تحقيقه من خالل إيجاد سياج آمن في التعاطي مع ظروف العصر، وشبهاته املختلفة واملنتشرة في كل مكان، وتعني األمن الفكري، وتسعى التربية ل

عاصرة والحديثة باملحافظة على الفكر نقًيا منفتًحا، باتباعه الطريق القويم في التفكير والتي حد حدودها القرآن، واالنفتاح على الجديد بالوسائل امل

لعلمي، والتربية اإلسالمية إذ تعنى بهذه الوسائل إلدراكها مقدار ما يحمله املربي من مسؤولية تجاه من يقوم على شأنهم، فعن أبي وأساليب البحث ا

يا " قيل : كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه: " -صلى هللا عليه وسلم–، قال: قال رسول هللا -رض ي هللا عنه-هريرة 

 (. 17، ص2138، حديث رقم 4م، ج1996" )الترمذي، هللا أعلم بما كانوا عاملين بهرسول هللا فمن هلك قبل ذلك؟ قال: " 

  العالجي، إذ  وهذه األدوار التي يمكن أن تقوم بها التربية اإلسالمية في مواجهة الشبهات الفكرية، يمكن تصنيفها إلى قسمين، الدور الوقائي، والدور

ة هذين املفهومين أن الوقاية تسبق العالج، وقد اتض  ذلك من خالل املفردات السابقة، وال ينس ى املربي أن الدور الذي يقوم به في الوقاي يظهر من

يكفيه مؤنة العالج الذي يتطلب أوضاًعا مختلفة ومراحل متعددة من النقاش والحوار مع متشرب الشبهة، وكلما كان املربي أحرص على توجيه 

" وإنما السبيل فراد واالهتمام بما يدور في فلكهم والعناية بما يمر عليهم وما يتوجه نحوهم، كلما كان العطاء اإليجابي مثمًرا أكثر، وله دور أكبر. األ 
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ذه الحقيقة، يراه الحقيقي للرد على خصوم اإلسالم هو إخراج نماذج من املسلمين تربت على حقيقة اإلسالم، فأصبحت أنموذًجا تطبيقًيا واقعًيا له

 (.9هـ، ص1413الناس فيحبونه، ويسعون إلى اإلكثار منه، وتوسيع رقعته في واقع الحياة" )قطب، 

  أمام وحتى تحقق التربية اإلسالمية الدور الذي تسعى إليه، يمكن اتباع بعض االستراتيجيات الناجعة في تحقيق ذلك من الوقاية والعالج للوقف

 : الشبهات الفكرية، ومنها

 لفت نظر الفرد إلى اآليات الكونية، لغرس عقيدة التوحيد في النفوس. ويمكن تطبيق ذلك من خالل: عرض املواد اإلعالمية املتخصصة وربطها 

قريب من  سطباآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تناولت اآليات الكونية، أو إعداد برامج تربوية موجهة لألطفال تنمي هذا الجانب، بأسلوب مب

 مرحلتهم العمرية، وباالستفادة من األنشطة الالصفية واعتمادها ملنهج محدد في عرض ذلك.

   .استغالل أسئلة األطفال البريئة التي تحركها في الغالب نداءات الفطرة؛ لغرس مفاهيم التوحيد الكامل والشامل بصورة صحيحة وهادئة 

 ي إعداد استغالل وسائل الترفيه، وخاصة ذات الطابع اإلعالمي؛ لتكون منابر دعوية إسالمية تسهم في تغذية العقيدة، من خالل: إقامة املنافسات ف

لذي يجذب البحوث، وتوظيف التقنيات الحديثة في دراسة القيم اإليمانية ونشرها في األوساط املتأثرة بالشبهات، وذلك بتوظيف املحتوى املالئم ا

 االنتباه. 

  أو في املجاالت -وسائل التواصل االجتماعي-إعداد برمجيات تعليمية تربوية توظف أهم األفكار التي تعزز اليقين، وتدعم السياج اإليماني ونشرها في ،

 التي يمكن أن تحقق فائدة منها.

  لهذه الجهات بتقديمها في  -من ذوي الكفاءة -تكليف بعض املنسوبينإعداد برنامج علمي أو دورة تطبيقية تتالئم مع مستويات التعليم العام، و

 املدارس واملحاضن التربوية.

  التي تعزز اليقين، وتذب عن حياض اإلسالم، بطريقة مبسطة تتالئم مع كافة الطبقات الفكرية في -أمثال صناعة املحاور –إقامة البرامج والدورات ،

 املجتمع. 

  بمشاهير اإلعالم، يمكن االستفادة منهم بتوضيح سبل الوقاية من الشبهات املعاصرة، بأساليب إعالمية جاذبة،  -هقيناملرا–يتأثر البعض خصوًصا

 تستقطب كافة املراحل العمرية والفكرية. 

  البسيطة فيها، أن يواصل ومن املشاريع في التربية قديًما: "مشروع العامي املوحد" وهي مرحلة تأهيلية ملا بعدها حيث يستطيع من ألم باملعلومات

(، لو اتبعت استراتيجية مشابهة في توضيح أساليب التعامل واملعالجة للشبهات املثارة 279هـ، ص1435 )مسيرة التعليم حسب استطاعته أبو عراد

 . املعاصرة، كبداية يكون لدى الفرد املنطلق الذي يبني عليه توجهاته الفكرية، ويقاوم من خالله الشبهات املثارة.

  باليوم إن األفراد املسلمين بحاجة ماسة إلى تحصين العقول، وتبصيرهم بوسيلة التعامل مع متغيرات هذا العصر وتحدياته، و" إن اإليمان باهلل و

ذلك أن اآلخر وبقضاء هللا وقدره يمثل الجذر الرئيس ي إلصالح اإلنسان من أعمق كيانه الداخلي، وعليه تتجمع جذور النفس اإلنسانية كلها. و 

لتسليم التام، اإلنسان متى أيقن باهلل حق اليقين، غدا متعطًشا لبلوغ كماالته بسرعة، ومطمئًنا إلى أن هللا هو العليم الحكيم، فيأخذ وصايا هللا با

ا، قبل أن يعرف بالتفصيالت الجزئية وبالحجج والبراهين ما في كل فرد من أفرادها من خيرات وم
ً
صال  وثمرات كريمة..." ويلتزمها التزاًما صادق

(، وهذا يدفع املربين لتبني مواجهة هذه القضية والعناية بالجيل الناش ئ حتى يضع قدمه على أساس ثابت ال 203، ص1هـ، ج1420)امليداني،

 تزعزعه الصوارف، وال تؤدي به الكروب.. 

 النتائج: 

 ج: الحمد هلل الذي وفق وأعان على إعداد هذا البحث الذي تناول جانب مهم في الواقع املعاصر، وقد خلصت الباحثة في ذلك إلى عدد من النتائ

 الشبهات الفكرية املعاصرة. للتربية اإلسالمية دور كبير وعلى عاتقها مسؤولية عظمى في مواجهة  

 ائي مسبق لحفظ وصيانة العقائد اإلسالمية من الفتن املثارة حول أصول اإلسالم. يمكن للتربية اإلسالمية أن تقوم بدور وق 

 ور في الدور العالجي للتربية اإلسالمية يتضمن القيام بعدد من البرامج والدورات وتوظيف وسائل اإلعالم والترفيه املختلفة في تحقيق هذا الد

 املواجهة. 

 وجه العموم، ومؤسساتها التربوية خصوًصا إلى الدفاع واملواجهة، والوقاية خير من العالج.  حاجة األمة اإلسالمية في كل مؤسساتها على 

 ث تطمح إلى أن الوسائل املختلفة والبرامج العلمية املقترحة املوجودة في الساحة حالًيا تركت صدى كبير في املواجهة والوقاية والعالج، وهذا البح

 ل. إيجاد برامج مشابهة تعنى بهذا املجا

  .املؤسسات التربوية لها دور كبير في تفعيل الدور التربوي في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة 
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  .ضرورة توثيق التفاعل اإليجابي مع برامج اإلعالم لتنقيح اإلصدارات املختلفة 

  وتطبيًقا وتطويًرا.تعزيز اليقين يقوم على التربية اإليمانية التي ينبغي على كل مربي أن يولي العناية بها 
ً
 دراسة

 التوصيات: 

 وبعد الوصول لعدد من النتائج في هذا البحث، توص ي الباحثة بما يلي: 

 على الجهات التربوية االستفادة من التوجهات اإلعالمية املعاصرة وتوظيفها في إبراز دور التربية في مواجهة الشبهات الفكرية املعاصرة . 

  .يمكن للمربين استحداث أساليب مختلفة ضمن البرامج الالصفية لبناء اليقين وتعزيزه، وفًقا للعلم الشرعي الصحيح 

 ي الصحيح. أن يحرص املربون على التأصيل الشرعي، والفكري واالهتمام بعوامل انتشار الشبهات املثارة، وإجادة التعامل معها وفقا للمنظور اإلسالم 

 بيقات الوقائية والعالجية التي تسهم في تحقيق األمن الفكري.االهتمام بالتط 

 :املراجع

 القرآن الكريم 
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Abstract.    What is going on in the orbit of contemporary life of events and what is motivated by the scientific 
progress of the attention of people to the West, which was born to many individuals of intellectual problems and 
inherited suspicions about the entity of the Islamic religion, this research came to know the role that can be played 
by Islamic education in the face of suspicions The objective of the study was to identify the meaning of the 
suspicion and its causes and the role that Islamic education can play. The analytical descriptive approach was used 
to collect and analyze the data. The research concluded that a number of the results are that Islamic education has 
a great role and responsibility for preaching Mei in the face of contemporary intellectual suspicions, and can play a 
preventive role in advance for the preservation and maintenance of Islamic doctrines of the strife raised around 
the origins of Islam, and that the various means and scientific programs proposed in the arena resonate 
significantly in the confrontation and prevention and treatment, and promote certainty based on the faith 
education that should All that breeders. 
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