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افتتاحية العدد
احلمد لله رب العاملني وال�شالة  وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني �شيدنا حممد �شلى الله عليه و�شلم   

وعلى اآله الطيبني الطاهرين ومن �شار على نهجهم اإىل يوم الدين وبعد ...
عزيزي القارئ الكرمي ها هو العدد الثالث، ال�شنة الثانية من جملة العلوم الرتبوية يطل عليكم ويف ثناياه   
جمموعة من البحوث املوؤ�شلة التي تغطي جمموعة من فروع املعرفة بالرتكيز على امل�شكالت الرتبوية والتعليمية ونح�شب 

اأنها متيزت باجلدية والتحليل العميق ا�شتنادًا اإىل مرجعية تاأ�شيلية  ، وقد �شارك فيها كوكبة من الباحثني.
فجاء البحث الأول بعنوان : معوقات التنمية ال�شناعية يف حملية الكاملني للدكتور / فتح الرحمن   
عدالن مو�سى . هدفت الدرا�شة الوقوف على اأهم معوقات التنمية ال�شناعية ، وبني فيها الباحث اأهم املتغريات التي 

طراأت على التنمية ال�شناعية.
الدر�س  تقنني  مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية   : بعنوان  الثاين  البحث  وجاء   
لدى طالب كلية الرتبية بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم ، من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س 
للدكتور لوؤي عبد الوهاب ال�سقري ، وقد انطلق هذا بالبحث من م�شكلة تواجه الطالب املعلمني قبل تنفيذ  بالكلية ، 
اأبان الباحث اأن التدري�س  الرتبية العملية ، يتمثل يف �شعف تدريب الطالب على بع�س مهارات تنفيذ الدر�س ، وقد 

امل�شغر من اأف�شل الو�شائل امل�شتخدمة يف تنمية هذه املهارة.
الكرمي  القراآن  بجامعة  الأ�شا�س  مرحلة  الرتبية  كلية  دور   : بعنوان  جاء  فقد  الثالث  البحث  اأما   
وتاأ�شيل العلوم يف حتقيق الأمن الفكري لدى الطلبة املعلمني درا�شة تطبيقية من وجهة نظر الطالب 
املعلمني . للدكتور خالد رحمة اهلل �سالح عبد اهلل . هدفت الدرا�شة معرفة الدور الذي تقوم به كلية الرتبية يف حتقيق 
املكونات  على  واملحافظة  للمجتمع  الفكري  الأمن  اأهمية  اإىل  الباحث  واأ�شار   ، اخلريجني  الطالب  لدى  الفكري  الأمن 

الثقافية يف مواجهة التيارات الوافدة.
وجاء البحث الرابع بعنوان : العوامل القت�شادية لهجرة العرب لبالد البجا . للدكتورة / مقبولة عبد   

اهلل العو�ض ، تناولت الدرا�شة العوامل القت�شادية التي اأدت اإىل هجرة العرب لبالد البجا يف القرن الثالث الهجري.
اأما املبحث ال�شاد�س فقد جاء حتت عنوان : اأ�ش�س بناء املنهج املوؤ�شل ، للدكتور / اإبراهيم ال�سادق �سامل   
حممد ، وقد اأو�شى الباحث باإقامة نظام التعليم على اأ�شا�س معريف قيمي اقت�شادي ، ودعا اإىل تاأ�شيلها من مناهج 

التعليم يف كافة مراحلها.
اأما البحث ال�شابع . فقد جاء حتت عنوان : اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو معلماتهم للدكتورة   

/ رويدا ح�سني اأحمد عبد الرحمن . ك�شفت الدرا�شة اجتاهات الطلبة باملرحلة الثانوية .
وجاء البحث الثامن بعنوان : القيم الجتماعية يف �شورة يو�شف عليه ال�شالم ، لكل من الدكتور /   
�سالح نورين اإبراهيم والدكتور/ بركات حممد اأحمد ، تناولت الدرا�شة القيم الجتماعية امل�شتنبطة من �شورة يو�شف 

عليه ال�شالم.
/ �سفاء  للدكتور   ، اإدارته  واأنظمة  اللكرتوين  التعليم   : عنوان  اأتى حتت  فقد   ، التا�شع  البحث  اأما   
تعرت�شه  التي  العقبات  واأهم  وخ�شائ�شه  اللكرتوين  التعليم  مفهوم  تو�شيح  الدرا�شة  هدف  وكان  الواثق،  حممد 

وكيفية التغلب عليها .
درا�شة   " الرتبوية  املنظومة  يف  الغيبي  البعد  دور   : بعنوان  جاء   ، والأخري  العا�شر  البحث  اأما   
تاأ�شيلية" للدكتور / حامد حممد اآدم حمد ، يهدف البحث التعرف على ت�شور البعد الغيبي القائم على املرجعية 

القراآنية ، واأهمية ذلك يف املنظومة الرتبوية وبيان اأثر الإميان بالغيب على �شلوك الأفراد .
ويف ختام هذه الكلمة الفتتاحية يطيب لنا اأن نتقدم بخال�س ال�شكر وعاطر الثناء لكل من اأ�شهم يف هذا   
العدد كتابة اأو حتكيمًا اأو تدقيقًا وت�شحيحًا ، ول يفوتنا اأن نرحب مبالحظات القراء الكرام التي ت�شكل اإ�شافة حقيقية 

يف جتويد الأداء يف الأعداد القادمة باإذن الله.
              دكتور/ حامد حممد اآدم حمد

                    رئي�س هيئة التحرير
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قواعد الن�شر يف املجلة :
تن�شر املجلة البحوث العلمية املتوافقة مع ر�شالة واأهداف اجلامعة.  /1

تعتمد املجلة يف ن�شر البحوث اللغة العربية، والإجنليزية.  /2
ال�شليمة  املنهجية  فيها  تتوافر  ن�شرها، بحيث  ي�شبق  التي مل  العلمية والدرا�شات  البحوث  املجلة  تن�شر   /3

والتاأ�شيل واجلدة والبتكار، وت�شكل اإ�شافة نوعية يف التخ�ش�س املعني.

اإجراءات الن�شر:
 )Simplified Arabic( منط ، )word( يقدم الباحث ثالث ن�شخ من البحث مطبوعة على برنامج  /1
 »CD«بحجم)16( للمنت، وبهوام�س)2�شم( علوي و�شفلي واأي�شر، و)3�شم( اأمين، وتخزن يف قر�س

اأو اأي و�شيلة من و�شائل ا�شتقباله يف احلا�شوب، ويجوز اإر�شاله بالربيد الإلكرتوين.
ل يزيد عدد �شفحات البحث عن )35( �شفحة ول يقل عن )25( �شفحة، مبا يف ذلك الأ�شكال واملراجع   /2

واملالحق.
يقدم الباحث ملخ�شًا للبحث ل يزيد عن )200( كلمة بلغة البحث العربية، والإجنليزية.  /3

يتم توثيق واإثبات امل�شادر واملراجع وفق املنهج العلمي.  /4
ت�شلم البحوث معنونة اإىل رئي�س هيئة التحرير، اأو تر�شل اإىل املوقع الإلكرتوين للمجلة.   /5

تخ�شع البحوث املقدمة للن�شر للتحكيم ويبلغ �شاحب البحث بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�شاها ثالثة   /6
اأ�شهر من تاريخ ت�شليم البحث للمجلة.

قائمة  من  التحرير  رئي�س  يختارهما  املخت�شني  من  الأقل  على  اثنني  بوا�شطة حمكمني  التحكيم  يكون   /7
اأحد املحكمني على رئي�س  البحث من قبل  التحرير، ويف حالة رف�س  املعتمدة من قبل هيئة  املحكمني 

التحرير اختيار حمكم ثالث مرجح.
عدم  حالة  ويف  املجلة،  حترير  هيئة  تقررها  فنية  لعتبارات  وترتيبها  البحوث  ن�شر  اأولويات  تخ�شع   /8

�شالحية البحث للن�شر ل يرد ل�شاحبه.
توؤول حقوق ن�شر البحوث املحكمة للمجلة.  /9

مينح الباحث ثالث ن�شخ على الأقل من عدد املجلة املن�شور فيها بحثه.   /10





معوقات التنمية الصناعية يف حملية 
الكاملني

د. فتح الرحمن عدلن مو�شى
ا�شتاذ اجلغرافيا امل�شارك

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم
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الكاملني،  ال�شناعية يف حملية  التنمية 
الفنية  الكوادر  و�شعف  قلة  كذلك 
كما   ، ال�شناعية  التنمية  معوقات  من 
التو�شيات  لبع�س  الدرا�شة  خل�شت 
من اأهمها ، دعم روؤو�س اأموال امل�شانع 
بتمويل ال�شناعات ، على الدولة ت�شجيع 
ال�شناعات وخا�شة ال�شناعات الزراعية 
الإنتاج  تكاليف  تقليل   ، التحويلية 
بخف�س تعريفة الطاقة والوقود للقطاع 
ال�شناعية  املن�شاآت  ، حتفيز  ال�شناعي 
بخف�س الر�شوم وال�شرائب احلكومية 
اإىل اأقل ما ميكن، وتقليل اجلمارك على 
املعدات والآلت ال�شناعية ، ن�شر ثقافة 
ال�شتثمار التعاوين ومن�شاآت امل�شاهمة 
التكنولوجي  التطور  مواكبة   . العامة 
 ، العاملي  ال�شعيد  على  يطراأ  ما  وكل 
التعليم  الفنية ، ون�شر  تدريب الكوادر 
يلبي حاجة �شوق  الفني والتقني حتى 
الالزمة  الفنية  الكوادر  من  العمل 
لتحريك ال�شناعة، وت�شجيع راأ�س املال 
الوطني على ال�شتثمار بتوفري احلوافز 
امل�شتثمرين  ل�شتقطاب  ال�شتثمارية 

م�شتخل�س الدرا�شة
على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  تهدف 
حملية  يف  ال�شناعية  التنمية  معوقات 
املتغريات  اأهم  وتو�شيح   ، الكاملني 

التي طراأت على التنمية ال�شناعية .
وقد ا�شتخدم الباحث املنهج التاريخي 
والو�شفي التحليلي واملنهج الإح�شائي 
الدرا�شة  يف  الإ�شتقرائي  واملنهج 
الأ�شاليب  ا�شتخدام  مت  اإطاره  وفى 
اجلغرافيا  يف  امل�شتخدمة  الإح�شائية 
من  املعلومات  جمع  مت  وقد   ، الكمية 
امل�شادر  اإىل  اإ�شافة  الثانوية  امل�شادر 
بع�س  فيها  ا�شتخدم  التي  الأولية 
الأ�شاليب البحثية املتمثلة يف املالحظة 
اأما   ، وال�شتبانة  ال�شخ�شية  واملقابلة 
ع�شوائية،  عينة  فكانت  الدرا�شة  عينة 
ومت  مبحوث   100 العينة  حجم  بلغ 

 T. test حتليل عن طريق
اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  واأهم 
من  ُيعد  املال  راأ�س  �شعف  الدرا�شة 
اأكرب معوقات التنمية ال�شناعية ، واأن 
معوقات  من  الإنتاج  مدخالت  ارتفاع 

معوقات التنمية الصناعية يف حملية الكاملني
د. فتح الرحمن عدالن مو�سى
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مواكبة التغريات اجلديدة يف النهو�س 
م�شاكلها  حل  عن  ف�شاًل  القت�شادي 
املالية  الأزمة  اندلع  وبعد  الآنية)2(، 
العاملية ، اأطلقت الدول العاملية وخا�شة 
العوا�شم القت�شادية الكربى خمططات 
يف   ، القت�شادية  للتنمية  اإ�شرتاتيجية 
والبتكار  ال�شناعية  التنمية  جمال 
متعددة  تدابري  واتخاذ   ، التكنولوجي 
للت�شدي لالأزمة ، واحلفاظ على النمو 

القت�شادي على املدى الطويل . 
ال�شودان من �شمن الدول النامية التي 
من  اأنها  اعتبار  على  بال�شناعة  اهتمت 
القت�شادي  للنهو�س  الو�شائل  اأهم 
الذي  امل�شتمر  ال�شغط  على  للتغلب 
الدول  على  ال�شناعية  الدول  تفر�شه 
وجهت  الأولية)3(،  للمواد  املنتجة 
نحو  التنموية  خططها  اجلزيرة  ولية 
وتقلي�س  الإنتاجي  الهيكل  ت�شحيح 
واإر�شاء  النفط  قطاع  على  العتماد 
الأ�ش�س ال�شليمة لقت�شاد قوي ، وذلك 
جغرافية  اأ�ش�س   ، واآخرون   ، والتميمي  ال�شماك   -2
العايل  التعليم   ، 1987م   ، وتطبيقاتها  ال�شناعة 

والبحث العلمي ، جامعة املو�شل �س17.
ال�شودان   ، 1973م   ، ال�شامي  الدين  �شالح   -3
درا�شة جغرافية ، مكتبة نه�شة ال�شرق ، القاهرة، 

�س495.

للعمل يف املحلية ، تهيئة ال�شوق املحلي 
مبنع ا�شترياد املنتجات املتوفرة حمليًا 

بجودة معقولة واأ�شعار منا�شبة . 

الف�شل الأول
اأ�شا�شيات البحث

1ـــ1 مقدمة :
اعتمد  التي  الأ�ش�س  من  ال�شناعة  ُتعد 
دول  اإىل  العامل  ت�شنيف  يف  عليها 
املتقدمة  فالدول  نامية  ودول  متقدمة 
هي التي قطعت �شوطًا كبريًا يف جمال 
ال�شناعة اأما الدول النامية فهي الدول 
يف  بال�شناعة  الهتمام  بداأت  التي 
جمال  يف  �شوطًا  وقطعت  لحقة  فرتة 
لأخرى  دولة  من  يختلف  ال�شناعة 
ح�شب موارد كل منها)1(، تتميز الدول 
توفري  على  بقدرتها  �شناعيًا  املتقدمة 
والتقدم،  للبناء  ال�شرورية  املتطلبات 
للم�شتوى  مرتفع  مبعدل  تتميز  كما 
والثقايف  ال�شحي  والتقدم  املعي�شي 
اأعينها  ن�شب  النامية  الدول  ت�شع  لذا 
ال�شناعية  الدول  يف  التطور  مرحلة 
مبثابة هدف ينبغي الو�شول اإليه اأوًل ثم 
املعادن  ، 1988م جغرافية  الزوكة  حممد خمي�س   -1

وال�شناعة ، دار املعرفة الإ�شكندرية ، �س523.
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هو : ما معوقات التنمية ال�شناعية يف 
حملية الكاملني ؟ والذي ميكن �شياغته 

يف اأ�شئلة فرعية : 
هل �شعف راأ�س املال من معوقات   -1
منطقة  يف  ال�شناعية  التنمية 

الدرا�شة ؟ 
هل مدخالت الإنتاج من معوقات   -2
منطقة  يف  ال�شناعية  التنمية 

الدرا�شة ؟ 
من  املدربة  الفنية  الكوادر  قلة  هل   -3
الأ�شباب التي اأدت اإىل �شعف التنمية 

ال�شناعية يف منطقة الدرا�شة؟ 
هل �شعف م�شتوى الكوادر الفنية   -4
من معوقات التنمية ال�شناعية يف 

حملية الكاملني ؟
1ــــ3 فرو�س الدرا�شة :

تتمثل فرو�س الدرا�شة يف الآتي :
التنمية  معوقات  من  املال  راأ�س   -1

ال�شناعية يف منطقة الدرا�شة .
الإنتاج  مدخالت  اأ�شعار  ارتفاع   -2
ال�شناعية  التنمية  معوقات  اأحد 

يف منطقة الدرا�شة .
من  الفنية  الكوادر  و�شعف  قلة   -3
ال�شناعة  التنمية  �شعف  عوامل 

 ، خا�شة  اأولوية  ال�شناعة  منح  عرب 
القت�شادية  للمقايي�س  وطبقًا  لأنها 
يتوجب  الذى  املوؤهل  القطاع  الدولية 
نظرًا  التنمية  جهود  حوله  تقوم  اأن 
لتوافر العوامل امل�شاعدة على قيامها . 
اأدركت ولية اجلزيرة اأهمية ال�شتثمار 
كمعدل رئي�س للنمو ليعمل على حتقيق 
م�شادر  وتنويع  القومي  الدخل  زيادة 
الإيرادات وحتقيق التنمية القت�شادية 
والجتماعية)1(. وت�شم حملية الكاملني 
�شناعة  مثل  ال�شناعات  من  العديد 
�شناعة  توقفت  ولكن  والدقيق  احلديد 
وتعاين   ، كلية  ب�شورة  الن�شيج 
من  العديد  الغذائية  ال�شناعات  اأغلب 
تناول  الأ�شباب  ولهذه   ، امل�شكالت 
التنمية  م�شكالت  مو�شوع  الباحث 

ال�شناعية مبحلية الكاملني .
1ـــ2 م�شكلة الدرا�شة :

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف �شعف التنمية 
ال�شناعية يف حملية الكاملني ومتركزها 
يف منطقة معينة مما اأثر �شلبًا على النمو 

ال�شناعي فيها ب�شورة خا�شة.
ال�شوؤال الرئي�س الذي يجب عنه البحث 
 ، القت�شادي  التقرير   ، اجلزيرة  ولية  مو�شوعة   -1

2016م .
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التنمية  اإمكانية  على  التعرف   /4
منطقة  تنمية  ثم  ومن  ال�شناعية 

الدرا�شة .
معرفة اإىل اأي مدى حققت �شيا�شة   -5
التنمية  جتاه  اأهدافها  الدولة 
م�شتوى  رفع  ثم  ومن  ال�شناعية 
الفقر  وحماربة  ال�شكان  معي�شة 

والعطالة . 
1ـــ6 اأهمية الدرا�شة :

تتبع اأهمية الدرا�شة من التي :- 
للدرا�شات  اإ�شافة  املو�شوع  ُيعد   -1

ال�شناعية وجغرافية التنمية. 
القرارات  متخذي  ت�شاعد   -2
واملخططني لإيجاد حلول منا�شبة 

ميكن تنفيذها . 
درا�شة معوقات التنمية ال�شناعية   -3
ال�شعف  نقاط  ومعرفة  بالولية 
مبنطقة  تتطور  حتى  وتعديلها 

الدرا�شة . 
1ـــ7 حدود الدرا�شة : 

تنق�شم اإىل :
هذه  حتدد  املكانية:  احلدود  1ــــ7ـــ1 
الإدارية  باحلدود  الدرا�شة 

املعروفة حملية الكاملني .

يف منطقة الدرا�شة .
1-4 اأ�شباب اختيار املو�شوع : 

ال�شناعية  التنمية  معوقات  اإبراز   -1
يف منطقة الدرا�شة . 

منطقة  به  حظيت  الذي  الهتمام   -2
نظرًا  احلكومة  قبل  من  الدرا�شة 
لوقوع املنطقة بو�شط ال�شودان . 

التنمية  التي حدثت يف  التغريات   -3
اجلزيرة  ولية  يف  ال�شناعية 
ال�شناعية  جياد  منطقة  خا�شة 
 -1995 عام  الدرا�شة  منطقة  يف 

2016م . 
واملقرتحات  احللول  اإيجاد   -4

للتو�شل لعالج امل�شكلة .
1-5 اأهداف الدرا�شـــــــة:

على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  تهدف 
الآتي:

ال�شناعية  التنمية  حجم  حتديد   -1
مبدينة حملية الكاملني . 

التنمية  معوقات  على  التعرف   -2
ال�شناعية يف حملية الكاملني خا�شة 

وولية اجلزيرة ب�شورة عامة . 
للتنمية  احلايل  الو�شع  معرفة   -3

ال�شناعية مبنطقة الدرا�شة .
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ووزعت على كل م�شنع 10ا�شتبانات. 
1ـــ10 م�شادر جمع املعلومات : 

الطرق املراد اتباعها يف جمع املعلومات 
تتمثل يف الآتي :

1ـــ10ــ1 امل�شادر الأولية :
وهي تتمثل يف الآتي : الدرا�شة امليدانية 
ال�شخ�شية  واملقابالت  واملالحظة 

وال�شتبانة.
1ــ10ـــ2 امل�شادر الثانوية :

امل�شادر والكتب اجلغرافية  تتمثل يف 
كما  والإنرتنت  العام  املكتبات  يف 
والأ�شكال  باملراجع  البحث  ي�شتعني 

والر�شومات والتقارير والدوريات . 
واجهت  التي  ال�شعوبات  1ـــ11 

الباحث:
بع�س  اإىل  الو�شول  �شعوبة   -1

امل�شانع. 
كثري من املوظفني يتبعون اأ�شلوب   -2
وعدم  الإدارية  البريوقراطية 
واحل�شول  الطالب  مع  التجاوب 
معينة  اإدارة  من  املعلومات  على 
جلاأت الباحثة اإىل تكرار الزيارات 
وترتب على ذلك تعطيل الدرا�شة، 
جلاأت  امل�شكلة  لهذه  وعالجًا 

احلدود الزمنية : حتدد درا�شة  1ـــ7ـــ2 
يف  ال�شناعية  التنمية  معوقات 
من  الفرتة  يف  الكاملني  حملية 

1995- 2016م .
1ـــ8 منهج الدرا�شة :

واملنهج  التاريخي  املنهج  الباحث  اتبع 
الو�شفي التحليلي واملنهج ال�شتقرائي 

حتقيقًا لأهداف الدرا�شة . 
1ـــ9 اإجراءات الدرا�شة :

باملالحظة  الدرا�شة  اإجراءات  متت 
واملقابالت  امليدانية  والدرا�شة 
ال�شخ�شية وال�شتبانة التي مت اختيار 
عن  الدرا�شة  جمتمع  من  فيها  العينة 
 ، الب�شيطة  الع�شوائية  العينة  طريق 
الع�شوائية  العينة  جداول  با�شتخدام 
مناهج  يف  بها  املعمول  الأ�ش�س  وفق 
ال�شتبانة  اإعداد  بعد  العلمية  البحوث 
ب�شورتها النهائية وحتديد حجم العينة 
ومواقعها،  املعروفة  الأ�ش�س  وفق 
البيانات  اأخذ  يف  امليداين  العمل  بداأ 
ال�شتبانة  بوا�شطة  العينة  اأفراد  من 
بها  العمل  قبل  ميدانيًا  جتربتها  بعد 
ب�شورة نهائية ، وزعت ال�شتبانة على 
امل�شانع  اأ�شحاب  من  ع�شوائية  عينة 
فرد   100 العينة  حجم  وبلغ  والعمال، 
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الف�شل الثاين
الإطار النظري

2ـــ1 مفهوم التنمية اللغوي : 
تقول : منيت احلديث اإىل فالن تنميًا، 
منيت  وكذلك  ورفعته  اأ�شندته  اإذا 
 ، اإليه  ن�شبته   : منيًا  اأبيه  اإىل  الرجل 
وانتمى انت�شب . قال الأ�شمعي : منيت 
على  بلغته  اإذا  منيًا،  خمففًا  احلديث 
الرفع.  واأ�شله  واخلري  الإ�شالح  وجه 
على  بلغه  اإذا   ، تنمية  احلديث  ومنيت 
النار  ومنيت   ، والف�شاد  النميمة  وجه 
وذكيتها  حطبًا  عليها  األقيت  اإذا  تنمية 
ارتفع   : وال�شعر  اخل�شاب  ومنى   ، به 
ما منيت . والنامي : قال اأبو زيد اأريت 
وذكيتها  تنمية  ومنيتها  تاأرية  النار 
 ، والزيادة  الرفعة  والتنمية  تذكية)1(، 
من  ال�شئ  ارتفاع  لغة  التنمية  كذلك 

مكانه اإىل مكان اآخر .
2ـــ2 مفهوم التنمية ا�شطالحًا :

عملية  تعني   Development التنمية   
اأف�شل منها  حتويل من حالة اإىل حالة 
باأ�شكاله  التطوري  الفعل  تعني  واأي�شًا 
معي�شة  رفع  اإىل  يوؤدي  الذي  املختلفة 

حممد ابن منظور ، ل�شان العرب ،9/56.  -1

للجهات  تو�شيات  لأخذ  الباحثة 
التي تريد الذهاب اإليها . 

1ـــ13 تنظيم البحث :
يتكون هذا البحث من خم�شة ف�شول : 
اأ�شا�شيات  يتناول   : الأول  الف�شل 
البحث  وم�شكلة  املقدمة  البحث 
واأهدافه  واأ�شبابه  البحث  وفرو�س 
الزمنية  البحث  واأي�شًا حدود  واأهميته 
جمع  وطرق  ومناهجه  واملكانية 
واجهت  التي  وال�شعوبات  املعلومات 

الباحث وتنظيم البحث . 
الإطار  يتناول   : الثاين  الف�شل 

النظري .
الف�شل الثالث : يتناول اخل�شائ�س 

الطبيعية والب�شرية ملنطقة الدرا�شة .
مو�شوع  يناول   : الرابع  الف�شل 

الدرا�شة معوقات التنمية ال�شناعية .
الف�شل اخلام�س : هو خامتة البحث 
والنتائج  البحث  خال�شة  من  يتكون 
واملقرتحات والتو�شيات ويختم بقائمة 

املراجع ثم املالحق .
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املجتمع حتدث نتيجة التدخل الإداري 
الطاقات  بني  التفاعل  لتوجيه  املق�شور 
البيئة  وعوامل  املجتمع  يف  الب�شرية 
بهدف زيادة قدرة املجتمع على الإنتاج 
)2001م(،  الفاحت  ويعرفها   ، والنمو 
جميع  ت�شمل  عملة  هي   )321 �س 
جوانب احلياة القت�شادية والجتماعية 
 ، الثقافية  و  وال�شيا�شية  وال�شحية 
احلياة  جوانب  جميع  تعالج  وهي 
بهدف  البيئة  مع  تكاملها  يف  لل�شكان 
التنمية  حمور  هو  والإن�شان  اإدامتها 
ول تتم التنمية اإل به واأ�شار اإىل التنمية 
الرتقاء  تعني  ال�شامل  مفهومها  يف 
مب�شتوي الفرد وتوفر مقومات احلياة 
الكرمية له ، واإ�شباع حاجاته الأ�شا�شية 
من غذاء وماأوى وك�شاء بالإ�شافة لتلبية 
املجالت  �شتي  يف  املجتمع  احتياجات 
والثقافية  والجتماعية  القت�شادية 
اآخر  وتعريف  الخ.   .... وال�شحية 
تبذل  عمليات  عن  عبارة  باأنها  للتنمية 
وفق اإ�شرتاتيجيات وخطط و�شيا�شات 
تطور  لإحداث  مدرو�شة  وبرامج  عامة 
وبيئة  واقت�شادية  اجتماعية  نه�شة  اأو 
جمتمعات  يف  اأكانوا  �شواء  للنا�س 

املجتمع من م�شتوى اأدنى اإىل م�شتوى 
اأعلى ن�شبيًا . اإذن التنمية عملية متعددة 
عملية  تغريات  اإجراء  تت�شمن  الأبعاد 
كل  ت�شمل  ومتكاملة  �شاملة  جذرية 
والدولة  املجتمع  يف  احلياة  جوانب 
والقت�شادية  الجتماعية  والهياكل 
والثقافية وال�شلوكية والنظم ال�شيا�شية 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والإدارية 

واخلا�شة والأهلية ...الخ)1(. 
عملية  باأنها  )1967م(  �شدقي  يعرفها 
عادة  وهو  املختلف  القت�شاد  حتويل 
اقت�شاد  اإىل  تابع  راعي  اقت�شاد 
)1981م(  احمد  ويعرفها  تام.  زراعي 
عملية  الب�شري  املجتمع  التنمية يف  اإن 
م�شتوى  فعن  متعددة  جوانب  ذات 
م�شمونها  يف  التنمية  تعني  الفرد 
واملقدرة  املهارات  ارتفاع يف م�شتوى 
الن�شباط،   ، الكافية  باحلرية  التمتع 

امل�شئولية والرفاهية املادية.
فيعرفها  )1982م(  البارئ  عبد  اأما 
عملية  عن  يعرب  معنوي  مفهوم  باأنها 
من  �شل�شلة  من  تتكون  ديناميكية 
يف  والهيكلية  الوظيفية  املتغريات 
على  القيا�شي  القت�شاد   ، اإ�شماعيل  حممد  زكي   -1

طريق التنمية ، �س12 .
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العوامل التالية :
منها  تتكون  التي  الأر�شدة  كمية   /1
املدخرات اأو حجم الناجت ال�شايف 

يف ال�شناعة .
قوة امليل لالدخار .  /2

اأن�شار  من  ميل  اأن  من  الرغم  على 
اأن  يجب  التي  القت�شادية  احلرية 
اأنه حدد دور  اإل  العامة  القاعدة  تكون 
عند  القت�شادي  الن�شاط  يف  الدولة 
امللكية  توزيع  اإعادة  مثل  الأدنى  حده 
يرى  كان  اأنه  كما   ، الإنتاج  وو�شائل 
نوعية  على  يتوقف  الإنتاج  جناح  باأن 

العن�شر الب�شري)2(.
2/ النظرية الكال�شيكية : 

زيادة  حدوث  الكال�شيكيون  يفرت�س 
اأدت اإىل زيادة ال�شتثمار  يف الأرباح 
من  املوجود  الر�شيد  اإىل  اأ�شاف  مما 
الفن  اإىل حت�شني  اأدى  املال مما  راأ�س 
الرتاكم  يف  الزيادة  وهذه   ، الإنتاجي 
الأجور  رفع  اإىل  �شتوؤدي  الراأ�شمايل 
ال�شكان  منو  رفع  اإىل  توؤدي  والتي 
وتزايد الطلب على الغذاء الذي يتطلب 
املزيد من الطعام ، والذي يتطلب بدوره 
علي علي البنا، 1982م، اجلغرافيا العامة، مكتبة   -2

الأجنلو امل�شرية.

حملية اأو اإقليمية اأو قومية)1(.
يرى الباحث اأن التنمية عبارة عن عملية 
خمتلف  يف  م�شتمرة  وتغيري  تطوير 
والقت�شادية  الجتماعية  املجالت 

ملواكبة متطلبات الع�شر.
2ـــ3 نظريات يف التنمية ال�شناعية :

التنمية  يف  نظريات  عدة  هنالك 
القت�شادية :

1/ نظرية جون ا�شتيوارت ميل : 
ينظر ميل للتنمية القت�شادية بو�شعها 
 ، املال  وراأ�س  والعمل  لالأر�س  وظيفة 
عن�شرين  والأر�س  العمل  ميثل  حيث 
راأ�س  يعد  حني  يف  لالإنتاج  اأ�شليني 
�شابقة  تراكمات  اأي   ، ر�شيدًا  املال 
يف  الرثوة  وتزيد   ، �شابق  عمل  لناجت 
الأر�س  ت�شاعد  عندما  واحدة  حالة 
ب�شرعة  الإنتاج  زيادة  املال عل  وراأ�س 
الرثوة  وتتكون   . العمل  قوة  من  اأكرب 
والأدوات  الو�شائل  من  ميل  عند 
اأما   ، العمل  بقوة  اخلا�شة  واملهارات 
معدل الرتاكم الراأ�شمايل فيتوقف على 
مدى توظيف قوة العمل ب�شكل منتج ، 
ويتوقف معدل الرتاكم الراأ�شمايل على 
 ، املحلي  احلكم   ، 2006م   ، داين  احمد  حممد   -1

الروؤى والتحديات ، اخلرطوم .
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الطريقة  بنف�س  تتكرر  والتي  الدائري 
التدفق  حالة  ففي   ، �شنة  بعد  �شنة 
كل  املنتجات  نف�س  اإنتاج  يتم  الدائري 
�شنة وبنف�س الطريقة ، ويف مقابل كل 
�شلعة معرو�شة ينتظرها الطلب اخلا�س 
بها يف مكان ما يف القت�شاد الوطني 
الدائري عبارة  التدفق  وُيعد �شومبتري 
عن تيار يتم تغذيته من تيارات م�شتمرة 
من القوة العاملة والأر�س ، وتدفق يف 
ما  �شكل  يف  املتلقيني  اإىل  فرتة  كل 
اإىل  حتويلها  بغر�س   ، بالدخل  يعرف 

اإ�شباع احلاجات الإن�شانية .
ومن هنا فاإن التنمية تعد تغريًا مفاجئًا 
وذاتيًا يف قنوات التدفق الدائري وتقع 
املتغريات املتقطعة والتلقائية يف احلياة 
من  ذاتية  مبادرات  نتيجة  القت�شادية 
حميط  يف  وتظهر  نف�شه  القت�شاد 
اأن  التجارية وال�شناعية مبعنى  احلياة 
التنمية تت�شمن بال�شرورة حدوث نوع 
من التجديدات والبتكارات التي تتمثل 
يف اإدخال اأي منتج جديد اأو حت�شينات 
م�شتمرة فيما هو موجود من منتجات 

مبا يقود للتطور .

توظيف اأعداد اأكرب من العمال ومزيدًا 
�شوف  ذلك  اأن  اإل   ، املال  راأ�س  من 
تناق�س  قانون  ظهور  اإىل  يف�شي 
 ، العمل  عن�شر  تكلفة  من  ويرفع  الغلة 
الزراعية،  احلا�شالت  ترتفع  ثم  ومن 
ثم  والأجور،  الإيجارات  وترتفع 
ترتاجع الأرباح الذي وي�شفر عن ذلك 
الأجور  وتقلي�س  ال�شتثمار  تخفي�س 
وانخفا�س معدل منو ال�شكان والرتاكم 
الراأ�شمايل، مبعنى اأن النتيجة النهائية 
هي الركود الذي ينتج عن امليل الطبيعي 
لالأرباح نحو الرتاجع ، وما يرتتب على 
ذلك من قيود على الرتاكم الراأ�شمايل 
يتوقف  ف�شوف  هذا  يحدث  وعندما 
عدد  وي�شتقر  الراأ�شمايل  التكوين 

ال�شكان وت�شود حالة من ال�شكون . 
3/ نظرية �شومبتري :

بداأ �شومبتري نظريته بافرتا�س اقت�شاد 
ت�شوده حالة من املناف�شة الكاملة ويف 
مثل  ويف   ، ا�شتاتيكي  توازن  حالة 
اأرباح  توجد  ل  ال�شاكنة  احلالة  هذه 
ول  مدخرات  ول  فائدة  اأ�شعار  ول 
ا�شتثمارات كما توجد بطالة اختيارية ، 
تو�شف هذه احلالة من التوازن ح�شب 
القت�شادي  بالتدفق  �شومبتري  قول 
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والتكنولوجيا احلديثة من اأجل الآتي :
بالعتماد  الذاتية  الكفاية  حتقيق   /1
علي ما ت�شنعه ولي�س ما ت�شتورده 
تبعيتها  من  تتحرر  وحتى 
القت�شادية  و�شيطرتها  للدول 

وال�شيا�شية.
تنويع م�شادر الدخل القومي بدًل   /2
من العتماد على م�شدر واحد اأو 

م�شدرين .
الق�شاء  و  العاملة  الأيدي  ت�شغيل   /3

على البطالة اإن ظهرت .
الأفراد  معي�شة  م�شتوى  رفع   /4
لدخل  اأعلى  م�شتوى  وحتقيق 
الفرد ي�شمن له حياه كرمي وهادئة 

وم�شتقلة.
ت�شييق الفجوة الكبرية بني دول   /5
العامل املتقدم و النامي يف املجالني 

الأقت�شادي و العاملي .
امللمو�شة  النه�شة  اإىل  الو�شول   /6
الداخلية  مقوماتها  ورفع  للدولة 

والإنتاجية . 
احلديثة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  اإن 
احلالية  العامل  دول  يف  مهم  دور  لها 
وامل�شتقبل القريب حيث اأن ال�شناعات 

4/ النظرية الكنزية : 
ُيعد  الكلي  الدخل  اأن  كينز  يرى 
اأي  يف  الت�شغيل  م�شتوى  يف  دالة 
زاد  الت�شغيل  حجم  زاد  فكلما  دولة 
حجم  ويتوقف   ، الكلي  الدخل  حجم 
الفعلي،  الطلب  على  بدوره  الت�شغيل 
الكلي  الطلب  ت�شاوي  عند  ويتمدد 
على  الطلب  من  الفعلي  الطلب  ويتكون 
 ، ال�شتثمار  على  والطلب  ال�شتهالك 
على  ال�شتهالك  على  الطلب  ويتوقف 
اإىل  ي�شري  والذي   ، لال�شتهالك  امليل 
اأن الزيادة يف ال�شتهالك ل ت�شتوعب 
وبالتايل   ، كلها  الدخل  يف  الزيادة 
ملوؤها  يتم  ال�شتهالك  الفجوة يف  فاإن 
القدر  ذلك  يتحقق  مل  فاإذا  بال�شتثمار 
املطلوب من ال�شتثمار مللئها فاإن الطلب 
الكلي يكون اأقل من العر�س ، ومن ثم 
والت�شغيل  الدخل  م�شتوى  ينخف�س 

حتى تنخف�س الفجوة)1(.
2ــ4 اأهمية التنمية ال�شناعية:

اأن  العامل  دول  من  الكثري  اأدركت  لقد 
و�شيلتها للحاق بركب التقدم و النه�شة 
ال�شناعة  اإىل  الجتاه  هو  القت�شادية 

على على البنا ، 1982م ، مرجع �شابق.  -1
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العط�س(  )حماربة  واحليوان  لالإن�شان 
الريف  على  النفتاح  يف  وال�شتمرار 
والزراعي  الرعوي  قطاعيه  وحتديث 

وتوفري الطاقة الكهربائية)2(.
على  ت�شاعد  التي  العوامل  2ـــ6 

التنمية:
للو�شول اإىل حتقيق التنمية ال�شناعية 
اأي املجتمعات واحل�شول  ال�شاملة يف 
على �شناعات قوية وذات جودة عالية 
واقت�شادية  �شناعية  نه�شة  حتقق 
عدد  وجود  من  لبد  الدولة  يف  كربي 
حترك  التي  الأ�شا�شية  املقومات  من 
على  وتعمل  ال�شناعية  التنمية  وتقوم 

ازدهارها ومن اأهم تلك املقومات :
1/ راأ�س املال:

من  العديد  باإن�شاء  الدولة  اهتمت  وهنا 
ميثلها  التنموية  والبنوك  املوؤ�ش�شات 
للنمو  اأ�شا�شية  كدعامة  التنمية  بنك 
ال�شتثمار  لت�شجيع  وكان  ال�شناعي 
اأي�شا دورا كبريا يف توفري راأ�س املال 
كالقطاع  الأخرى  القطاعات  واأي�شا 
يف  وا�شحة  ب�شورة  �شاهم  الزراعي 

اإمناء راأ�س املال وتوفريه لل�شناعات.
 ، 1997م   ، واآخرون  مو�شى  عبا�س   ، حممد    -2
ال�شودان على طريق التنمية ، دار الن�شر الرتبوي، 

ط3 .

ال�شناعية  الثورة  احلديثة ظهرت عقب 
البخار  قوة  ا�شتغالل  يف  التو�شع  و 
قد  و  الآلت  اإدارة  يف  وا�شتخدامه 
اأنها  اإل  القرنني 17 و 18  بداأت خالل 
الأخري  الربع  نهاية  يف  تنطلق  اأخذت 

من القرن التا�شع ع�شر)1(. 
2ـــ5 اأهداف التنمية :

من اأهم اأهداف التنمية ال�شناعية :
والقت�شادية  الجتماعية  والتنمية 
الذاتي يف  الكتفاء  اإىل حتقيق  تهدف 
الأ�شعار  وتركيز  الأ�شا�شية  املنتجات 
وحماية الأجور والدخول و العمل على 
النمو  يف  التوازن  من  درجة  حتقيق 
والقطاع  القت�شاد احلديث  بني قطاع 
املختلفة  البالد  اأقاليم  وبني  التقليدي 
حيث  من  الزراعة  بني  التوازن  وكذلك 
تنوع املح�شولت وبني تربية وكذا احلد 
وال�شتهالك  احلكومي  ال�شراف  من 
ال�شار ، ولهذه الأهداف مبادئ موجهة 
القت�شادية  التنمية  جمال  ففي  لها 
اأعطيت اأهمية خا�شة مل�شاألة ربط مناطق 
ال�شودان ببع�شها البع�س وتوفري املاء 

موقع وزارة ال�شناعة :  -1
http:www.industry.gov.sd/ara/main/ 
insudan
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6/ و�شائل النقل واملوا�شالت.
2ـــ7 تعريف ال�شناعة :

املفهوم اللغوي : كلمة )�شناعة(  اأ/ 
مبعنى  �شنع  الفعل  من  م�شتقة 

عمل.
املفهوم ال�شطالحي: ال�شناعة  ب/ 
وغري  ع�شوية  مواد  حتويل  هي 
كيميائية  بعمليات  ع�شوية 
اأخرى،  منتجات  اإىل  وميكانيكية 
بوا�شطة  اأو  يدويا  اأنتجت  �شواء 
الآلت �شواء اأكان ذلك يف م�شنع 
لتجارة  بيعت  اأنها  اأو  منزل  اأو 

جملة اأو جتزئية .
املفهوم العلمي : ي�شري اإىل اأن  ج/ 

كلمة �شناعة لها معنيان :
مبعني امل�شنع .  /1

نطاق  علي  املال  راأ�س  ت�شغيل   /2
وا�شع.

كما تعرف ال�شناعة باأنها تلك العمليات 
التي يقوم بها الإن�شان م�شتخدمًا اأنواعًا 
من الآلت والأجهزة معتمدًا على نوعًا 
من الوقود اأو الطاقة لإنتاج مواد جيدة 
اأكرب  ب�شكل  ال�شناعة  متطلبات  حتقق 
من املواد الأولية التي ا�شتخدمت )ح�شن 

2/ املواد اخلام :
يتمثل يف املنتجات الداخلية وامل�شتوردة 
مثل املنتجات الزراعية واإن�شاء العديد من 
وم�شانع  احلديد  خام  لتوفري  امل�شانع 
واملاكينات  والتغليف  البال�شتيك 

ل�شتخدامها يف ال�شناعات.
3/ القوى املحركة : 

ميثلها الوقود الذي ظل ال�شودان ينتج 
منه اإنتاجا مقدرا نتيجة لوجود البرتول 
العديد  اأي�شا  واأن�شاأت  مقدرة  بكميات 

من م�شانع الغاز. 
4/الأيدي العاملة :

عوامل  اأهم  من  الب�شري  الكادر  ُيعد 
جناح وحتقيق التنمية ال�شناعية فكلما 
تدريبها  ومت  العاملة  الأيدي  عدد  زاد 
اإىل  امل�شتويات وو�شولها  اأح�شن  على 
كلما  اجليدة  الت�شنيع  جمالت  اأعلى 

كان حتقيق التنمية ال�شناعية حمققا .
5/ الأ�شواق : 

من  لبد  دولة  اأي  يف  ال�شناعة  لقيام 
املناطق  من  وقربها  الأ�شواق  توافر 
ال�شناعات  يف  وخا�شة  ال�شناعية 

ال�شغرية .
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اخلا�س  للقطاع  كله  الأمر  ترك  فقد 
والأجنبي  الوطني  املال  راأ�س  فقام 
احلديثة  ال�شناعات  بع�س  باإن�شاء 
الزيوت   ، الزجاج   ، الأ�شمنت  مثل 
النباتية ، ال�شابون وبع�س ال�شناعات 
اأ�شطر  وقد   . واملن�شوجات  الغذائية 
يف  وخا�شة  ال�شناعي  النمو  ذلك  بعد 
القطاع  ال�شتينات وقد �شارك يف ذلك 
واخلا�س  امل�شرتك  والقطاع  العام 
ال�شناعة  ح�شة  فو�شلت  والتعاوين 
من   %9 حوايل  اإىل  1969م  عام  يف 
 %14،9 اإىل  و�شلت  و  القومي  الدخل 

يف الفرتة )1995-1998م( .
العوامل  النمو  هذا  علي  �شاعد  ومما 

الآتية :
للفحم  بدياًل  الكهربائية  للطاقة  اللجوء 
م�شئولية  لتحمل  والبرتول  احلجري 
ت�شغيل امل�شانع واإدارة الآلت ، تنوع 
اإىل  حيواين  اإىل  زراعي  من  الإنتاج 
اخلام،  للمواد  غنيًا  موردًا  غابي ميثل 
الإنتاج  قطاعات  بني  للرتابط  ويوؤدي 
القطاعات  هذه  وم�شاندة  القت�شادي 
العتماد  لبع�شها مما يخفف من حدة 
علي ت�شويق الفائ�س من هذه املنتجات 

القومية  اللجنة  اأما   )1(  )55 �س   ، 1982م   ،

ال�شناعة  فتعرف  ال�شناعية  للرقابة 
باأنها �شل�شلة من العمليات التي يتم من 
�شلع  اإىل  الأولية  املواد  خاللها حتويل 

ا�شتهالكية اأو منتجات و�شيطة .
2ـــ8 تاريخ ال�شناعة يف ال�شودان:

كان ال�شودان فيما قبل احلرب العاملية 
وكانت  ال�شناعة  عن  بعيدًا  الثانية 
�شناعات  اآنذاك  القائمة  ال�شناعات 
تقليدية تتمثل يف طحن الغالل وع�شر 
الأقطان  اجللود وحلج  ودباغة  الزيوت 
اأن  اإليه  الإ�شارة  جتدر  ومما  والن�شيج 
حديثة  �شناعة  اأقدم  كان  القطن  حلج 
احلكومي  الإ�شراف  اإطار  يف  منظمة 
افتقار  كان  وقد  املبا�شر  املبا�شر وغري 
ال�شودان ملقومات ال�شناعة من العوامل 
الأ�شا�شية التي اأدت لبطئ منوها وتتمثل 
املهارات   ، الطاقة  يف  املقومات  هذه 
لالإن�شاء  الالزم  والتمويل  الفنية، 
والت�شغيل والإنتاج ، واخلربة والقدرة 

على الت�شويق وت�شريف الإنتاج .
1956م(   –  1949( الفرتة  و�شهدت 
بداية النمو الفعلي لل�شناعة ال�شودانية 
ح�شن عبد البا�شط حممد ، 1982م علم الجتماع   -1

ال�شناعي ، دار غريب – القاهرة ، �س55.
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اإىل  اجلزيرة  منطقة  يف  القطن  زراعة 
اإن�شاء م�شانع حللج الأقطان يف مناطق 
اإن�شاء  مت  1925م  عام  ففي  زراعته 
اأربعة حمالج وبحلول عام 1935م بلغ 
منطقة  اأغلبها يف  عددها )21( حملجًا 
ود  مدينة  �شواحي  )اإحدى  مارجنان 
تاأ�شي�س  القطن  حلج  عن  ونتج  مدين( 
ومعا�شر  والن�شيج  الغزل  م�شانع 

الزيوت .
2ـــ9 مراحل ال�شناعة :
اأول : املرحلة القدمية :

وا�شتغرقت  التاريخ  قبل  ما  بداأت 
اأطول  وهي  قرن(  األف   18( حوايل 
بداأت  حيث   ، �شناعية  مرحلة  واأب�شط 
يف  الأحجار  الإن�شان  ا�شتغل  اأن  منذ 
الثورة  قيام  وحتى  الأدوات  اأنتاج 

ال�شناعية . 
ثانيًا : مرحلة الثورة ال�شناعية :

القرن  الثاين من  الن�شف  بداأت خالل 
القرن  منت�شف  وحتى  ع�شر  الثامن 
 200( حوايل  وا�شتغرقت  الع�شرون 
طبيعة  يف  جذريًا  تغريًا  �شهدت  عامًا( 
املواد  حتويل  اأ�شبح  بحيث  ال�شناعة 
متعددة  منتجات  اإىل  املختلفة  اخلام 

والقبول باأ�شعار منخف�شة لها . وميكن 
املواد اخلام قد فر�س  باأن نوع  القول 
علي ال�شناعة اأن تكون حتويلية وخفيفة 
كذلك حال عدم وفرة اخلامات املعدنية 
اأو  الثقيلة  ال�شناعات  اإىل  التحول  اإىل 

التو�شع يف ال�شناعات املعدنية)1(.
اأمني  مهدي  يتفق  املفهوم  ذات  ويف 
الرحمن مع  وبابكر عبدالله عبد  التوم 
الغني  عبد  الباقي  عبد  اإليه  اأ�شار  ما 
ال�شناعة  تعرف  )مل  قال  حيث  بابكر 
منت�شف  حتى  ال�شودان  يف  احلديثة 
ال�شناعة  كانت  حيث  الع�شرين  القرن 
علي  قامت  التي  التقليدية  احلرفية 
املجهود الفردي هي املتوطنة يف اأقاليم 
احلكم  لأن  ذلك   ، املختلفة  ال�شودان 
الع�شرين  القرن  بداية  يف  الثنائي 
نحو  املوجه  القت�شاد  �شيا�شة  اختط 
ولذلك  الأولية  الزراعية  املواد  ت�شدير 
م�شروع  ال�شتعماري  النظام  اأن�شاأ 
اجلزيرة م�شجعًا زراعة القطن وبع�س 
ال�شودان  ليبقى  الزراعية  احلا�شالت 
يف  التو�شع  اأدى  وقد  زراعية(  دولة 
2008م   ، واآخرون  بابكر  الغني  عبد  الباقي  عبد   -1
دار   ، الطبيعية  البيئية  والدرا�شات  اجلغرافيا   ،

اجلزيرة للطباعة والن�شر ، ود مدين ، �س172 .
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طبيعي �شنتناول فيما يلي : 
اأ/ املواد اخلام :

الهامة  الأ�ش�س  من  اخلام  املادة  ُتعد 
تكون  وقد   ، التحويلية  لل�شناعات 
كاجللود  حيوانية  اأو  كاملطاط  زراعية 
اأو  كالأخ�شاب  نباتية  اأو   ، وال�شوف 
تتوزع  ول   ، املعدنية  كاملواد  معنية 
املواد اخلام ب�شورة عادلة على �شطح 
اأو  حرك  تن�شيط  اأدى  مما  الأر�س 
ال�شناعة  تكاليف  وتتباين   ، التجارة 
يف  امل�شتخدمة  املواد  تعددت  كلما 
على  قدرتها  يف  تباينت   . ما  �شناعة 
موقعها  اإىل  املعتمدة  ال�شناعات  جذب 
ومدى  وطبيعتها  خ�شائ�شها  ح�شب 

تعر�شها للتلف .
ب/ الأيدي العاملة :

على  القت�شاد  رجال  معظم  يتفق 
يف  اأ�شا�شيا  املهرة  العمالة  توافر  اأن 
التوطني ال�شناعي ، وخا�شة ال�شناعات 
توافر  اأن  كما   ، كما  املعقدة  الدقيقة 
يعمل  كبرية  باإعداد  العاملة  الأيدي 
الغذائية.  ال�شناعات  بع�س  جذب  على 
من  الدول  بع�س  تعاين  وبالعك�س 
م�شكلة عدم توفر الأيدي العاملة ، مما 

بالأ�شاليب الآلية املتطورة واحلديثة . 
ثالثًا : املرحلة احلديثة :

الوقت  الع�شرين حتى  القرن  بداأت من 
خاللها  قطعت  مرحلة  وهي  احلا�شر 
جمال  يف   ، طويال  �شوطا  ال�شناعة 
ق�شرها  رغم   – والتحدث  التطور 
وتعدد  الإن�شان  معرفة  لتزايد   –
ابتكاراته التي انعك�شت على ال�شناعة 
الإلكرتونية  العقول  ا�شتخدمت  حيث 
اأ�شهمت  التي   ، املتقدمة  والتكنولوجيا 

علي املنتجات كمًا وكيفًا)1(.
الدرا�شة  منطقة  اأن  الباحثة  تالحظ 
متر بنف�س متطلبات مراحل ال�شناعة، 
معايري  تطبيق  يف  الق�شور  بع�س 
ال�شناعات  ، يف  القيا�شية  املوا�شفات 

الزيوت النباتية .
2ـــ10 مقومات ال�شناعة :

جمموعة  علي  ال�شناعة  قيام  يعتمد 
التي  والب�شرية  الطبيعية  العوامل  من 
، تركزها عوامل  ت�شاعد علي جناحها 
اختيار  يف  وتتحكم  توؤثر  متعددة 
دون غريها ، بع�شها ، ب�شري والآخر 
املعادن  ، جغرافية  الزوكة 1981م  حممد خمي�س   -1

ال�شناعية ، دار املعرفة الإ�شكندرية ، �س315.
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جذب ال�شناعة لأنها تعمل علي جتميع 
يف  املقام  امل�شنع  اأن  كما   ، ال�شكان 
يجد  قد  ال�شدقة  بعامل  الكبرية  املدن 
درا�شة  اإىل  حتتاج  الدعاية  اأن  فر�شة 
توزيع  بيان  اأن  اإذ  جغرافيا  التوزيع 
عن  يك�شف  خرائط  علي   . امل�شرتين 
الأ�شواق الحتياطية ومدي �شخامتها 

وحت�شني نظام ال�شلع)2(.
هـ/ النقل :

ال�شناعة،  توزيع  يعلب دورا كبري يف 
النقل  و�شائل  تطور  بعد  خ�شو�شا 
الفر�شة اأمام ال�شناعة اأن ترتكز حيثما 
ورخي�شة  كثيفة  نقل  �شبكة  تتوفر 

لتحقق اأق�شي اأرباح ممكنة)3(.
عامل  و�شائل  ورخ�س  وتوفر  والنقل 
من  كثري  وتوطني  تركيز  يف  جاذب 
ال�شناعات بها ، هذا املوقع جعلها نقطة 
التقاء للطرق التي متر عرب ال�شاحنات 
املحملة بالب�شائع منها واليها من جميع 

اأنحاء البالد)4(.
الدينا�شوري 1968 ، اجلغرافية التطبيقية ، مكتبة   -2

الجنلو امل�شرية ، �س160 .
علي احمد هارون ، 2002م ، جغرافية ال�شناعة ،   -3

دار الفكر العربي ، �س62 .
جمدي فرج الله ، 2007م ، البعد البيئي للتخطيط   -4
ر�شالة  مدين  ود  مبدينة  وال�شناعة  العمراين 

ماج�شتري ، جامعة اجلزيرة ، �س36 .

يلزم ال�شتعانة بالعمالة الأجنبية)1(. 
 ج/ الوقود والطاقة :

حتتاج ال�شناعة للطاقة بدرجة متفاوتة، 
قدرتها  ومدى  درجة  يف  تختلف  كما 
علي جذب الن�شاط ال�شناعي . والطاقة 
قوة  �شكل  يف  تكون  قد  امل�شتخدمة 
حمركة حرارية يف الوقت نف�شه حتول 
اإىل طاقة كهربائية ، والوقود هنا يعني 
كل مادة تولد النار كالفحم ، البرتول ، 
الغاز والأخ�شاب ، اأما الطاقة فهي القوة 
الكامنة يف اأي مادة بحيث ت�شاعد على 
متنوعة  الطاقة  وم�شادر   ، العمل  اأداء 
الرتكيز  على  ال�شناعة  يلزم  ما  منها 

ال�شناعي حيث توافرها.
د/ الأ�شواق :

لت�شريف  اأ�شواق  من  لل�شناعة  لبد 
حمليا  كالت�شريف  �شوي   ، منتجاتها 
 . الت�شدير  طريق  عن  خارجيا  اأو 
مكان  من  الداخلي  ال�شوق  ويختلف 
تقدم  ومدي  ال�شكان  لعدد  تبعا  لأخر 
�شناعات  علي  واعتمادها  ال�شناعة 
جانبية اأخري ، الواقع اأن وجود مراكز 
عوامل  من  عامل  الكبرية  ال�شتقرار 
حممد خمي�س الزوكة ، 1988م ، مرجع �شابق ،   -1

�س315، 321 .
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زيادة تكلفة الإن�شاء . ب- 
عدم مناف�شة بع�س امل�شانع . ج- 

ال�شعوبات يف توفري بع�س املواد  د- 
اخلام .

ال�شنة  من  الفرتات  بع�س  تعطيل  هـ- 
لأ�شباب عديدة 

الإنتاجية  الطاقة  من  باأقل  العمل  و- 
بكثري)1(.

الأيدي  يف  النق�س  م�شكلة   -2
العاملة املدربة :

هذه امل�شكلة تواجه معظم اأو كل الدول 
الفنية  اخلربات  اإن  �شك  ول   ، النامية 
منظم  وتدريب  طويلة  ممار�شة  تتطلب 
املدار�س  وقلة  الأمية  درجة  فانت�شار 
الرئي�شية  الأ�شباب  من  واملهنية  الفنية 
لهذه امل�شكلة يف ال�شودان . بالرغم من 
حماولت الدولة لإن�شاء املدار�س الفنية 
واملهنية اإل اأن اجلهد يف هذا الجتاه ل 

يواكب احلاجة احلقيقية لها . 
اإذا فاإن العتماد علي اخلرباء الأجانب 
�شرورة  ي�شبح  املنا�شب  بع�س  يف 
ولكنها ل تكفي حاجة البالد بالإ�شافة 
علي  باهظة  تكاليف  ت�شيف  اأنها  اإىل 
فوزية عبد الفراج اأمان 2005م �شيا�شات اجلودة   -1
 ، اخلرطوم   ، ال�شوداين  ال�شناعي  بالقطاع 

�س162 .

ال�شناعة  م�شاكل ومعوقات  2ـ11 
يف ال�شودان :

�شاأن  �شاأنها  ال�شودان  يف  ال�شناعة 
تواجهه  النامية  الدول  يف  ال�شناعة 
من  حتد  التي  ال�شعاب  من  العديد 
اأهم  اإيجاز  وميكن   ، تقدمها  انطالق 
يف  ال�شناعة  ومعوقات  م�شاكل 

ال�شودان يف النقاط التالية :
درا�شة  �شعف  م�شكلة   -1
اجلدوى القت�شادية للم�شروعات 

ال�شناعية :
يف  يتطلب  �شناعي  م�شروع  اأي  اإقامة 
البداية تدقيق النظر فيه بعناية ودرا�شته 
درا�شة عميقة ملعرفة جدواه القت�شادية 
الأمور  ا�شتثمار  البدء يف  قبل  والفنية 
يف  العلمية  التجربة  اأطرت  وقد   ، عليه 
خالل  العام  القطاع  م�شانع  اإن�شاء 
قبل  اأجريت  التي  الدرا�شات  اإن  اخلطة 
بال�شمول  تكن  مل  امل�شانع  هذه  اإقامة 
والعمق والدقة التي ت�شاعد تنفيذ واإقامة 
هذه امل�شانع وت�شغيل بع�شها تتلخ�س 

اأهمها هذه امل�شاريع امل�شاكل يف :
امتداد فرتة امل�شانع لفرتة اأطول  اأ- 

مما كانت متوقعًا.
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والنقل  املوا�شالت  و�شائل  فتوفر 
والتوزيع �شرورة لتحريك املواد اخلام 
واملنتجات وغريها اإىل امل�شانع ومنها 
اإىل امل�شتهلك النهائي . كما اأن املرافق 
الأ�شا�شية كالكهرباء ، املياه ، الطرق ، 
ت�شاعد علي  البنوك �شرورة  وخدمات 

تطور ال�شناعة ب�شورة م�شتمرة .
6/ �شعوبة التمويل :

دوافع  ركائز  اأهم  من  التمويل  توفر 
ال�شتثمار يف ال�شناعة . طبيعة الدول 
النامية تعك�س ال�شعف فيحجم الدخل 
الفرد  القومي ، و�شعف متو�شط دخل 
ذلك  وتوجيه  الدخار  اأمكانية  ي�شعف 
ومن   . ال�شناعة  يف  ال�شتثمار  نحو 
خماطر ال�شناعة اأنها ل جتلب روؤو�س 
اإىل  الجتاه  وتف�شل  املحلية  الأموال 
اأكرث ربحية ، ول �شك  اأخري  جمالت 
روؤو�س  يجذب  ل  ال�شتقرار  عدم  اأن 
هناك  كانت  اإذا  اإل  اخلارجية  الأموال 
املعروفة  الأرباح  وجمالت  تاأكيدات 
وامل�شمونة جتعل امل�شتثمرين يحجمون 
اجلديدة  امليادين  يف  الدخول  عن 
املخاطر  من  اأنواع  تك�شفها  التي 

والغمو�س.

البالد . ي�شاعد التدريب علي ال�شتغالل 
موا�شلته  اأن  كما   . للموارد  الأمثل 
تعو�س الفقد امل�شتمر للمهارات وتفتح 

فر�س عمل.
3/ م�شكلة �شيق نطاق ال�شوق :

حجم ال�شوق يختلف بالن�شبة لل�شناعات 
نف�شه  الطلب  حجم  علي  بناءا  املختلفة 
وعلي املنتجات ومقدار قوة ال�شلع البديلة 
امل�شتوردة ون�شاطات الت�شويق بالن�شبة 
لهذه املنتجات ، فعدم حماية ال�شناعات 
يعر�شها للمناف�شة ال�شديدة غري املتوازنة 

توثر على املنتجات املحلية.
الإدارية  املقدرة  يف  النق�س   /4

والتنظيمية :
هذه من �شمات الدول النامية وال�شودان 
كدولة نامية يعي�س هذا النق�س باأبعاده 
املختلفة ول �شك اأن هذا النق�س الكبري 
والت�شغيل  التخطيط  على  ينعك�س 

والإنتاج والت�شويق)1(.
الأ�شا�شية  املن�شاآت  �شعف   /5

الالزمة لدعم ال�شناعة :
من�شاآت  ال�شناعي  النمو  يتطلب 
تقدم  اأ�شا�شية  بنية  اأو  اأ�شا�شية 
اخلدمات ال�شرورية لل�شناعة النا�شئة 

تقرير اأ�شبوع الت�شنيع الأفريقي ،1997م .  -1
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امل�شدر: الهيئة العامة للم�شاحة ال�شودانية-اخلرطوم 2016م

خريطة )1( موقع حملية الكاملني

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني

 الف�شل الثالث
اخل�شائ�س الطبيعية والب�شرية 

ملنطقة الدرا�شة
3-1 اخل�شائ�س الطبيعية:

3-1-1 املوقع اجلغرايف:
تقع حملية الكاملني يف اجلزء ال�شمايل 
ولية  حتدها  اجلزيرة  ولية  من 
اخلرطوم �شمال وحملية احل�شاحي�شا 
وحملية  غربًا  القطينة  وحملية  جنوبًا 
�شرق اجلزيرة �شرقًا وتعد قرية برتي 
ود  وقرية  �شمال  لها  امتداد  اأق�شى 

جنوبا  لها  امتداد  اأق�شى  املاجدي 
وتاأخذ املحلية �شكال طوليا مع حماذاة 
خريطة  الأزرق  للنيل  الغربي  ال�شاطئ 
الكاملني  حملية  تقع  كما   )1( رقم 
داخل اكرب م�شروع زراعي بال�شودان 
منطقة  وهي  اجلزيرة  م�شروع  وهو 
العر�س  دائرتي  بني  فتقع  الدرا�شة 
)14/13( و)15/29( �شماًل، وخطى 
�شرقًا  و)33/14(   )38/32( طول 
حملية  وجنوبا  وغربا  الأزرق  النيل 
1750ك.م  .م�شاحتها  احل�شاحي�شا 

وعدد �شكانها 401.930 ن�شمة)1(.

م�شلحة امل�شاحة الكاملني ،2015م .  -1

3-1-2 الرتكيب اجليولوجي:
معظم ال�شخور التي ترتكب منها حملية 
الكاملني تنتمي اإىل ر�شوبيات اجلزيرة 
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لنظام  طبقا  جنوبًا  اجتهنا  كلما  الطني 
لرتبة  تتبع  كرتبه  الأمريكي  الرتبة 

الفريت�شول.
مت�شاوية  �شقوق  ذات  عميقة  اأنها  كما 
ن�شبة لحتواها على معدن املونتمورلتني 
الرتبة  لحتفاظ  مهم  الت�شقق  وهذا 
الهواء من  ي�شمح مبرور  اإذ  برتكيبتها 
اأنها تربه تتمدد يف ف�شل  خاللها كما 
الأمطار اأو الرطوبة الأمر الذي ي�شاعد 

على فقدان املاء عن طريق ال�شرب)2(.
3-1-5 اخل�شائ�س املناخية:

احلرارة: • درجة 
اجلاف  املناخ  حزام  يف  املحلية  تقع 
وتزيد كمية الأمطار كلما اجتهنا جنوبًا 
بني 200- 350  ما  الأمطار  وترتاوح 
ملم يف العام ويوفر النيل على الكميات 
الكبرية التي توفرها الأودية املو�شمية 
البطانة.  منطقة  يف  تنت�شر  ل  التي 
فيه  اجلزيرة مبا  ولية  مناخ  اأن  وجند 
منطقة الدرا�شة مالئم لقيام م�شروعات 
للمراأة اإذ جند اأن الولية تتميز بارتفاع 
درجات احلرارة ولكن هنالك تباين يف 
حممد ال�شيخ عبد الرحمن )2002(، عوامل النمو   -2
على  املرتتبة  والآثار  مدين  ود  مبدينة  ال�شكاين 
جامعة  من�شورة،  غري  دكتوراه  ر�شالة  اخلدمات، 

اخلرطوم.

تتكون من طني وِقرير �شاعد على حجز 
املاء يف ف�شل اخلريف وتتجمع لفرتات 

طويلة من الزمن)1( )الر�شي: 2012م(. 
3-1-3 ال�شطح والت�شاري�س:

اأر�س م�شطحة وم�شتوية ول توجد بها 
اأي ت�شاري�س وهي ار�س زراعية طينية 
عن  عبارة  اجلزيرة  ولية  معظم  حيث 
�شهول م�شطحة ول توجد بها مرتفعات 
الأجزاء  التالل يف بع�س  �شواء بع�س 
يف  م�شاحتها  معظم  وتقع  اجلنوبية 
ال�شودان  اأوا�شط  الطينية من  ال�شهول 

وحتى اأعلى النيل.
من  متامًا  تخلو  الدرا�شة  منطقة  اأما 
بال�شتواء  اأرا�شيها  وتتميز  املرتفعات 
اجلنوب  من  طفيف  انحدار  مع  التام 

لل�شمال يف اجتاه جريان النيل . 
3-1-4 الرتبة:

لكل  ت�شلح  خ�شبة  ثقيلة  طينية  تربة 
والذرة  والفول  القطن  من  املحا�شيل 
برتبة  الرتبة  هذه  وتعرف  باأنواعها 
تربه  باأنها  ومتتاز  ال�شوداء  القطن 
ن�شبة  فيها  تزداد  م�شتنقعه  طينية 
تاأثري   ، 2012م   ، الر�شي  مو�شى  حممد  �شامية   -1
اخل�شائ�س القت�شادية والجتماعية والبيئية على 
انت�شار مر�س املالريا يف حملية الكاملني – ر�شالة 

دكتوراه غري من�شورة – جامعة اجلزيرة .

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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جدول رقم )1( 
كمية الأمطار مبنطقة الدرا�شة 

 )2016-2012(
الأمطار بامللمال�شنوات

2012368،4
2013251،1
2014477،1
2015221،9
2016234،5
2017247،1

امل�شدر: الأر�شاد اجلوي – مدين 2016م.

يالحظ من اجلدول رقم )1( اأن الأمطار 
مبحلية بحالة تزايد وتناق�س وتزايدت 

يف ال�شنوات الأخرية . 
3ـــ1ــــ6 الت�شريف املائي:

تقع منطقة الدرا�شة على ال�شفة الغربية 
اأن  معروف  هو  وكما  الأزرق  للنيل 
اإىل  يتجه  ال�شطحي  الت�شريف  معظم 
ت�شريف  نظام  هنالك  جند  كما  النيل 
التي  الري  قنوات  يف  يتمثل  اآخر 
توجد يف كل الأرا�شي التابعة مبنطقة 
�شبه  ال�شتواء  لوجود  الدرا�شة ونظرا 
فالت�شريف يف  الدرا�شة  التام مبنطقة 
تظهر  حيث  الرتبة  اأنواع  يتبع  معظمه 
يف  بالذات  الطينية  الرتبات  بع�س 

ارتفاعها خالل ال�شهور املختلفة. 
• الرياح:

الرياح  هي  الكاملني  حملية  على  تهب 
ال�شتاء  مو�شم  يف  ال�شرقية  ال�شمالية 
الياب�س  من  لهبوبها  جافة  رياح  وهي 
ال�شودان  منخف�س  لوجود  ون�شبة 
يف  ال�شودان  �شمال  يف  احلراري 
ف�شل ال�شيف فهو يوؤدي اإىل اجتذاب 
الرياح اجلنوبية الغربية الرطبة ون�شبته 
�شقوط  اإىل  توؤدي  فاإنها  لرطوبتها 

الأمطار)1(. 
• الأمطار:

حملية الكاملني تقع يف اجلزء ال�شمايل 
من ولية اجلزيرة ويقل فيها معدل املطر 
اأن  كما  ملم   200-100 بني  ويرتاوح 
الأمطار تختلف من مو�شم لأخر كما هو 
احلال يف بقية اإنحاء ال�شودان ونالحظ 
اأن هطول الأمطار مبنطقة الدرا�شة يبداأ 
اأكتوبر وجند  يوليو وي�شتمر حتى  من 
الكاملني  حملية  يف  الأمطار  وجود  اأن 
ي�شاعد على ا�شتمرار بع�س م�شروعات 

متكني املراأة الريفية اقت�شاديًا.
عبد الرحمن، حممد ال�شيخ )2002(، عوامل النمو   -1
على  املرتتبة  والآثار  مدين  ود  مبدينة  ال�شكاين 
جامعة  من�شورة،  غري  دكتوراه  ر�شالة  اخلدمات، 

اخلرطوم.

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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الدرا�شة،  مبنطقة  ال�شيقة  املراعي  اأو 
ومن اأهم احل�شائ�س باملنطقة هي:

، )Ipmeacardiosealla( ال�شنمكـــــــــة
، )Dirceratelleuiptica( احلنتــــــوت
، )Bracteolatearistolchia( اأم جالجل
، )PhlantHusfraternus( ال�شوريب
، )Phusnatlensis( احل�شكنيـــــــــــــــــــت
 )Lndigoferanummularifolia( �شر�س  اأم 

. )Dirceaella( والهمبوك
القطاعات  بعد  قيام  علي  ي�شاعد  مما 
التجارية التي ت�شاعد يف متكني املراأة 

اقت�شاديًا)2(.
3-2 اخل�شائ�س الب�شرية:

خا�شة  الب�شرية  اخل�شائ�س  تعد، 
واملتمثلة  الدميوغرافية  املعنية،  تلك 
لالأفراد  ال�شكاين  احلراك  يف 
يف  الب�شرية  وتتمثل،  واجلماعات، 
)التعداد  الدميوغرافية  النواحي 
والنوعي،  العمري  الرتكيب  ال�شكاين، 
التوزيع اجلغرايف(  ال�شكانية،  الكثافة 
من  ال�شكان  لهوؤلء  املعدة  واخلدمات 
نقل،  كهرباء،  مياه،  )�شحة،تعليم، 
عبد الرحمن، حممد ال�شيخ )2002(، عوامل النمو   -2
على  املرتتبة  والآثار  مدين  ود  مبدينة  ال�شكاين 
جامعة  من�شورة،  غري  دكتوراه  ر�شالة  اخلدمات، 

اخلرطوم.

الأرا�شي الواقعة على مبنطقة الدرا�شة 
لذلك  بطيء  املياه  ان�شياب  يجعل  مما 
نظام  اأما  برك  �شكل  يف  املياه  تظل 
فيما  الدرا�شة  منطقة  يف  الت�شريف 
يتعلق بت�شريف مياه الأمطار وقنوات 
اإىل  الت�شريف  �شوء  ويرجع  الري 

وتراكم الطمي)1(.
3ــــ1ـــــ7 الغطاء النباتي:

ال�شجريات  نطاق  يف  املنطقة  هذه  تقع 
ح�شر  وميكن  ال�شحراوية  ال�شوكية 
الأنواع  يف  ال�شجريات  اأنواع 
 )cappariseid( الطندب  الآتية، 
وال�شنط   )Aehrenbergig( وال�شلم 
 )Acacorfota( واللعوت )Anitotica(
والأراك )Persicsalvadora( ويختلف 
الغطاء النباتي من حيث الكثافة والنوع 
الت�شاري�س  لختالف  تبعا  واملوقع 
على  وقدرتها  الرتبة  وقوام  باملحلية 
الحتفاظ باملاء. اأما احل�شائ�س فتنت�شر 
يف اأجزاء وا�شعة خالل ف�شل اخلريف 
مل�شروع  املتاخمة  البور  الأرا�شي  يف 
اجلزيرة اإل اأن فرتة النمو ق�شرية جدا 
نتيجة لتذبذب الأمطار اأو الرعي اجلائر 

م�شلحة الأرا�شي الكاملني 2017م .  -1
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بديرية، تامة، فالتة( ، وكل هذه القبائل 
نزحت اإىل املنطقة عرب فرتات متالحقة 
للمنطقة  وفدت  كما  متباينة،  ولأ�شباب 
وا�شتقرت  البالد  خارج  من  جماعات 
القبائل  هذه  ونزحت  البالد  باأوا�شط 
من الدول الأفريقية اأما نتيجة احلروب 
العمل  عن  بحثًا  اأو  املجاعات  نتيجة  اأو 
وكونوا  مبحلية  يف  وا�شتوطنوا 
اإىل  جلوء  �شغرية  وقرى  م�شتوطنات 

قيام بع�س امل�شاريع.
جدول رقم )3( 

توزيع ال�شكان ح�شب النوع 
مبحلية الكاملني يف الفرتة ما 

بني 2008-2017م
ال�شنواتالذكورالإناثاجلملة

4019302004242014882008
4629012309882319132012
4814162397172417002013

امل�شدر اجلهاز املركزي لالإح�شاء مدين 2017م

يت�شح  اأعاله   )3( رقم  اجلدول  من 
متوازنة  لل�شكان  النوعية  الرتكيبة  اأن 
ولي�س هنالك فوارق كبريه بني الذكور 
والإناث وهذه الفوارق تتفاوت من عام 

موا�شالت، ات�شالت( .
3-2 اخل�شائ�س الدميوغرافية:

3-2-1 التعداد ال�شكاين:
يبلغ عدد �شكان حملية الكاملني ح�شب 
 )401930( حوايل  2008م  تعداد 

ن�شمة.
جدول رقم )2( 

تعداد ال�شكان مبحلية الكاملني 
للفرتة ما بني )2012-2017م( 

ال�شنةاأعداد ال�شكان
4019302012
4129642013
4306862014
4467382015
4629012016
4814162017

امل�شدر اجلهاز املركزي لالإح�شاء ود مدين 2017م
من جدول )2( جند اأن اأعداد ال�شكان 
تعداد  من  بداية  م�شتمر  تزايد  يف 
ذلك  ويتطلب  2014م  اإىل  2008م 
الأ�شغر  التمويل  ميزانية  يف  زيادة 
رفع م�شتوى املعي�شة والتكافوؤ بني هذه 

امل�شروعات وزيادة الإنتاج.
3-2-2 الرتكيبة القبلية:

وجند اأن �شكان حملية الكاملني عبارة 
)ال�شايقية،  قبائل  عدة  من  خليط  عن 
حم�س،  دناقلة،  رفاعة،  الكواهلة، 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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الدرا�شة( ب�شفة خا�شة بالإ�شافة 
عن  التي  والآليات  العمالة  اإىل 
تدهور  معاجلة  يتم  طريقها 
بالإ�شافة  البيئة  �شحة  خدمات 
ال�شحية  والكوادر  الأجهزة  اإىل 

املختلفة واملعدات. 
جدول رقم )4( 

توزيع املوؤ�ش�شات ال�شحية 
مبحلية الكاملني عام 2016

-رعاية �شحيه اأولية
1بنك الدم

م�شت�شفى تخ�ش�شي
3م�شت�شفى عام

4م�شت�شفى ريفي
3مركز �شحي

76مركز حت�شني
68نقطة غيار

12�شفخانة
امل�شدر املو�شوعة الولئية – ولية اجلزيرة 

2008م والعمل امليداين:2017م.
من خالل اجلدول اأعاله جند اأن. توجد 

9 �شيدليات حكومية 17 خا�شة. 

لعام ت�شكل �شغط على امل�شروعات.
3-2ــــ3 اخلدمات:

ُيعد نق�س وتدهور اخلدمات الأ�شا�شية 
تدهور  يف  ت�شاهم  التي  العوامل  من 
خدمات  ت�شمل  وهي  البيئة  �شحة 
وكهرباء،  ومياه،  وتعليم،  �شحة، 
بيئة  يوؤمن  وطرق، ونقل، وغريها مما 
وهي  اأمرا�س  غري  من  للحياة  �شاحلة 

مهمة بالن�شبة لل�شكان.
3-2-3ــــ1 ال�شحة:

القطاعات  اأهم  من  ال�شحة  قطاع  ُيعد 
لن  وذلك  بها  الهتمام  يجب  التي 
يف  مبا�شره  يوؤثر  ال�شحي  الو�شع 
الق�شاء  وفر�س  التنمية  يف  البيئة 
ال�شحية  اخلدمات  وت�شمل  الفقر  على 
ووحدات  وم�شت�شفيات  مراكز  توفري 
لكل  توؤمن  بحيث  وعاملني  واأطباء 
مواطن فر�شة معاجلة اأي مر�س مهما 
كانت خطورته مع التوزيع العادل لهذه 

اخلدمات بالن�شبة للولية)1(.
:تت�شمن  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  )اأ(  
بولية  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
ب�شفة  املحليات  ح�شب  اجلزيرة 
)منطقة  الكاملني  وحملية  عامة 

املو�شوعة ولية اجلزيرة ، 2017م .  -1
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لأخرى.  تتفاوت يف عددها من وحدة 
كما وجود بنوك الدم وخمازن الأدوية 

مبنطقة الدرا�شة .
3-2-3-2 التعليم:

تنعك�س  التعليم  خدمات  تقدمي  اإن 
كان  فكلما  ال�شحة  على  اإيجابيًا 
املجتمع متعلمًا كانت معرفته بالنواحي 
اخلدمات  وت�شمل  اأو�شع.  القت�شادية 
وحمو  املدر�شي  قبل  التعليم  التعليمية 
الأمية والأ�شا�س والثانوي واجلامعي.

جدول رقم )6( 
مدار�س الأ�شا�س والثانوي 

يف الوحدات الإدارية باملحلية 
للفرتة ما بني 2012-2017م

املجموعاملدار�س اخلا�شةاملجموعاملدار�س احلكوميةالوحدات
خمتلطةبناتبننيخمتلطةبناتبنني

44--17171347الكاملني
----13122146املعيلق
181822572159امل�شيد

77--14162151ال�شناعات
629377201211721املجموع

امل�شدر: اإدارة تعليم الأ�شا�س حملية الكاملني 
2017م.

عدد  اأكرث  اأن  جند  اأعاله  اجلدول  من 
توجد  والبنات  البنني  مدار�س  من 

جدول رقم )5( 
توزيع املوؤ�ش�شات ال�شحية مبحلية 

الكاملني ح�شب الوحدات الإدارية
املجموعاملعيلقال�شناعاتامل�شيدالكاملنيالوحدة الأدارية

3--3-خمازن دواء
1--1-بنك دم

695323�شيدلية خا�شة
12--1�شيدلية حكومية

912111547�شفخانات
1117131151مركز �شحي

4--4-م�شت�شفى ريفي
13-11م�شت�شفى تخ�ش�شي

حملية   – ال�شحية  ال�شئون  اإدارة  امل�شدر: 
الكاملني- 2017م

اأن  نالحظ  اأعاله  رقم)5(  اجلدول  من 
تخ�ش�شيه  م�شت�شفيات  ثالثة  وجود 
من  كل  يف  توجد  حيث  باملحلية  فقط 
بقيه  دون  واملعيلق  وامل�شيد  الكاملني 
هو  وكما  الأخرى  الإدارية  الوحدات 
امل�شت�شفيات  عدد  اأن  اأي�شا  مالحظ 
امل�شيد  يف  وتوجد  فقط   )4( الريفية 
ال�شحية  املراكز  اأن  اأي�شا  ويالحظ 
الوحدات  كل  يف  توجد  وال�شفخانات 
متكافئ  غري  توزيعها  اأن  اإل  الإدارية 

بني هذه الوحدات. 
كما يالحظ اأن عدد ال�شيدليات اخلا�شة 
يفوق عدد ال�شيدليات احلكومية وهي 
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جدول رقم )7( 
عدد مدار�س الثانوي احلكومي 

باملحلية للعام 2012-2017م

وحدات
ال

نني
ب

ات
بن

رتكة
م�ش

ني
ف

يف
نيحر
ملجموعدي

ا

34911018الكاملني
331300019املعيلق
551502027امل�شيد

121200117ال�شناعات
12143913171املجموع

حملية  الثانوي:  التعليم  اإدارة  امل�شدر 
الكاملني 2017م

وحده  اأن  يت�شح  اأعاله  اجلدول  من 
املعيلق حتظي باأكرب عدد من املدار�س 
احلكومية )19( مدر�شة تليها الكاملني 
وال�شناعات )17( مدر�شة على التوايل. 
الفنية  املدار�س  اأن  يالحظ  اأنه  اإل 
باملحلية  الهتمام  جتد  مل  واحلرفية 
يرتكز  حيث  فقط  مدار�س  اأربع  فهي 
واحلريف  الكاملني  يف  الفني  التعليم 
مالحظ  هو  كما  وامل�شيد  الكاملني  يف 
من اجلدول، ورمبا يعود ذلك اإىل عدم 
الفني  بالتعليم  للمواطن  الدولة  اهتمام 
واحلريف وجند اأن امل�شروعات ت�شاعد 

علي وجود اأن�شطة حرفية وفنية . 

اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  امل�شيد  يف 
وتليها  الأبناء  تعليم  يف  الأهايل  رغبه 
الكاملني. اأما بقيه الوحدات فتقل فيها 
مدار�س البنني والبنات وهذا يدل على 
متكافئة  ب�شوره  املدار�س  توزيع  عدم 
املختلطة  املدار�س  اأما  الوحدات.  بهذه 
امل�شيد  يف  منها  عدد  اأكرث  اأن  فنجد 
واملعيلق  ال�شناعات  من  كل  وتليها 
وهذا يوؤدي اإىل ازدحام املدار�س بعدد 
على  ال�شغط  اإىل  يوؤدي  مما  التالميذ 
اخلدمات يف تلك الوحدات مما يودي 
�شحة  خا�شة  اخلدمات  تدهور  اإىل 
يف  فنجد  اخلا�شة  املدار�س  البيئة.اأما 
وتليها  منها  عدد  اأكرب  امل�شيد  وحده 
يف  توجد  ول  الكاملني  ثم  ال�شناعات 
املعيلق مدر�شة خا�شة وهذا يعود ذلك 
الختالف يف اإعداد املدار�س اخلا�شة 
اإىل انخفا�س الدخل لذلك �شعت املراأة 
م�شتوى  لرتفاع  دخل  م�شدر  اإىل 
املعي�شة عن طريق قيام م�شاريع متكنها 

اقت�شاديًا.
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التنمية  موؤ�شرات  عن  ف�شال  والتعليم 
الولية  مدن  معظم  وترتبط  الجتماعية 
ل  فالولية  للكهرباء  القومية  بال�شبكة 
اأما  الكهرباء.  يف  نق�س  اأي  من  تعاين 
حملية الكاملني ت�شتمتع با�شتقرار �شبه 
والإنارة  الكهربائي  التيار  يف  دائم 
عددها)155(  البالغ  القرى  كل  �شملت 
قرية وعدد من الكنابي اإذ مير باملحلية 
الر�شري�س  العايل  ال�شغط  خطي 
وخط  دقيقه(  )220كلم/  اخلرطوم 
)110كلم/دقيقه(  اخلرطوم  �شنار 
وللكهرباء اأثر كبري على البنوك مبنطقة 
تنميه  يف  اأ�شهم  فتوفرها  الدرا�شة 
لها  وكذلك  ب�شهوله  وتوزيعها  البنوك 
ت�شتعمل  التي  الأفران  يف  كبري  دور 
على  بدوره  يوؤثر  الذي  الوقود  حطب 
القطع  من  احلد  يف  واأ�شهمت  البيئة 

اجلائر لالأ�شجار)1(.
3-2-3ــــــ4 املياه:

مياه  بخدمات  الكاملني  حملية  تتمتع 
ممتازة اإذا ما قورنت باملحليات الأخرى 
وهذا ناجت من توفر م�شادر مياه ال�شرب 
اأق�شى  من  النيل  يعربها  اإذ  النقية 
وكذلك  �شمالها،  اأق�شى  اإىل  جنوبها 

تقرير مكتب الكهرباء الكاملني ،2017م .  -1

جدول رقم )8( 
عدد التالميذ يف مرحلتي الأ�شا�س 

والثانوي مبحلية الكاملني
 عدد التالميذ

بالثانوي
 عدد التالميذ

بالأ�شا�س
الوحدة

5900 18892 امل�شيد
4960 16429 ال�شناعات
3000 15489 الكاملني
2310 13658 املعيلق

16170 67468 املجموع
والثانوي  الأ�شا�س  تعليم  اإدارة  امل�شدر: 

مبحلية الكاملني 2017م
يالحظ  اأعاله   )8( رقم  اجلدول  من 
مرحله  يف  التالميذ  اإعداد  ن�شبه  اأن 
وحده  يف  ترتفع  والثانوي  الأ�شا�س 
امل�شيد  وحدة  وتليها  ال�شناعات 
اإعداد  ارتفاع  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا 
مع  باملقارنة  الوحدات  بهذه  ال�شكان 
الزيادة  وهذه  الأخرى.  الوحدات  بقية 
قله  مع  باملقارنة  التالميذ  اإعداد  يف 
الف�شول واملدار�س توؤدي اإىل ازدحام 
فيها  قيام ف�شول  فيها ويطلب  الطالب 

عن طريق التمويل.
3-2-3ــــــ3 الكهرباء:

ارتبط تزايد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية 
بتقدم القت�شاديات وكذلك بتزايد طول 
العمر املتوقع وارتفاع م�شتويات ال�شحة 
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اأو  فيها  والنق�س  املختلفة  التمكني 
�شواها يقلل من تنفيذ تلك امل�شروعات 
ملا فيها قيام البنوك وو�شول املنظمات 
الدرا�شة  فمنطقة  البعيدة.  للمناطق 
مع  املعبدة  الطرق  من  ب�شبكه  ترتبط 
املحليات الأخرى بالولية ومع الوليات 
املعبدة  فالطرق  ناحية.  من  الأخرى 
مدين   - اخلرطوم  طريق  يف  تتمثل 
)186كلم( وطريق مدين �شنار وطريق 
مدين بور ت�شودان وطرق ترابية تربط 
قرى ومدن املحلية ب�شبكة وا�شعة وطرق 
)ترابية(  معبده  وغري  معبدة  داخليه 
املحلية مبا جاورها.  ومدن  قرى  تربط 
طريق  املعبدة  الداخلية  الطرق  ومن 
امل�شيد اللعوتة بطول )9كلم( وال�شديرة 
اجلديد الثورة بطول )13كلم( والطرق 
كاب  املعيلق  طريق  يف  تتمثل  الرتابية 
اجلداد وهو طريق مو�شمي بطول )58 
البيانات، 2014م،  قاعدة  )تقرير  كلم( 
�س 2(. بالإ�شافة اإىل خط ال�شكة حديد 
الذي ميتد مع حماذاة طريق اخلرطوم 
مدين بطول )91 كلم( الذي يعرب املناطق 
من  اجلزيرة  م�شروع  داخل  الزراعية 

الولية غنية باملياه اجلوفية وبها الكثري 
واملر�شحات)1(،  اجلوفية  الآبار  من 
الكاملني  املياه مبحلية  عن خدمات  اأما 
النيل  من  القريبة  القرى  اأن  فنجد 
تقنيه  بعد  ال�شرب  يف  عليه  تعتمد 
حيث  التنقية  حمطات  بوا�شطة  املياه 
تلك  اأما  تنقيه  بها )197( حمطة  توجد 
التي تبعد عن النيل فتعتمد على الآبار 
اجلوفية ومياه الرتع وان كانت ب�شكل 
حمدود)2( )تقرير اإدارة حملية الكاملني 
، 2017م( . وبالن�شبة للمياه ما يهم هنا 
اأن يتمتع كل فرد بوجود مياه ماأمونة 
وبكميه  املنزيل  وال�شتخدام  لل�شرب 
كافيه. فالإمداد املائي مبنطقة الدرا�شة 
متوفر عرب ال�شبكات يف معظم املناطق 
بعيدة  اأو  النيل  اأكانت قريبة من  �شواء 
عنه. كما اأن املياه نقية يف معظم اأرجاء 

منطقة الدرا�شة)3(. 
3-2-4 طرق النقل واملوا�شالت:

تاأتي اأهمية النقل واملوا�شالت بالن�شبة 
للم�شروعات متكني املراأة يف اأنها �شبل 
امل�شروعات  لتحقيق  واآمن  �شريعة 

اإدارة املياه الكاملني ، 2017م.  -1
تقرير اإدارة حملية الكاملني ، 2017م.  -2

اإدارة املياه الكاملني ، 2017م.  -3
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الف�شل الرابع 
الدرا�شة امليدانية ملعوقات التنمية 

ال�شناعية وحتليل البيانات 
4ـــ1 مقدمة :

اأجريت هذه الدرا�شة لختبار معوقات 
الكاملني،  ال�شناعية يف حملية  التنمية 
البيانات  بجمع  الباحث  قام  وقد 
البيانات  جلمع  اإ�شتمارتني  با�شتخدام 
)ال�شتبانة( ، من جمتمع الدرا�شة يف 
ع�شر  من  املكونة   )1( رقم  الإ�شتمارة 
ال�شناعات  متثل  �شناعية  �شركات 
جمالت  يف   ، وال�شغرية  املتو�شطة 
والأثاثات   ، الغذائية  ال�شناعات 
وال�شناعات الأخرى ، ويف الإ�شتمارة 
رقم )2( مت اختيار 100 عينة ع�شوائية 

من اأفراد جمتمع الدرا�شة . 
املال  راأ�س  �شعف  الأول:  الفر�س 
التنمية  تعرت�س  التي  الأ�شباب  من 
ال�شناعية يف حملية الكاملني وللتحقق 
الباحث  ا�شتخدم  الفر�س  هذا  من 

اختبار )ت( .

باملحلية  توجد  كما  للجنوب.  ال�شمال 
اأربع معديات كبرية على النيل الأزرق 
وهي معدية الكاملني، ودراوة ، التكينة، 
الطرق يف  هذه  اأ�شهمت  وقد   ، العيدج 
�شرق  مبحليات  الدرا�شة  منطقة  ربط 
كانت  �شواء  الطرق  هذه  فكل  النيل 
معبده اأو غري معبده اأو مائية ت�شهم اإىل 
باملحلية  امل�شروعات  حد كبري يف ربط 

يبع�شها. 
3-2-5 الت�شالت:

الت�شالت  ب�شبكة  املحلية  ترتبط 
الوحدات  معظم  تربط  التي  املختلفة. 
املحلية  تربط  كما  يبع�شها،  الإدارية 
الأخرى  والوليات  الأخرى  باملحليات 
والعامل  ال�شودان  اأنحاء  جميع  اأي 
اخلارجي كما توجد باملحلية الت�شالت 

الال�شلكية وخدمات الفاك�س.
امل�شروعات  تطور  اإىل  اأدى  وهذا 
الت�شال  وربط  الريفية  املراأة  ومتكني 
بني البنوك املختلفة مما يوؤدي اإىل معرفة 
متكني املراأة الريفية باملحلية)1(. كما اأن 
باملحلية بحالة تزايد وتناق�س  الأمطار 

وتزايدت يف ال�شنوات الأخرية.
حملية الكاملني ، 2017م.  -1
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تبعًا  الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية 
لراأ�س مال امل�شنع يف هذا املحور.

املحور الثاين: اأن الو�شط احل�شابي 
هو  ال�شعيف  امل�شانع  مال  لراأ�س 
 8.623 معياري  بانحراف   32.30
امل�شانع  مال  احل�شابي  الو�شط  بينما 
املتو�شط هو 36.69 بانحراف معياري 
قيمة ت 2.134  بلغت  11.054 حيث 
بدرجة حرية 69.702 وقيمة احتمالية 
0.036 وهي اأ�شغر من القيمة املعنوية 
فروق  وجود  اإىل  ت�شري  مما   )0.05(
متو�شط  يف  اإح�شائية  دللة  ذات 
درجات م�شكالت التنمية ال�شناعية يف 
حملية الكاملني تبعًا لراأ�س مال امل�شنع 

يف هذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اإن  ككل:  املقيا�س 
هو  ال�شعيف  امل�شانع  مال  لراأ�س 
 17.690 معياري  بانحراف   72.87
مال  لراأ�س  احل�شابي  الو�شط  بينما 
امل�شانع املتو�شط هو 78.24 بانحراف 
قيمة ت  بلغت  معياري 21.851 حيث 
1.294 بدرجة حرية 67.241 وقيمة 
احتمالية 0.200 وهي اأكرب من القيمة 
فروق  توجد  ل  عليه   )0.05( املعنوية 

جدول رقم )9( 
الفروق يف املتو�شطات

حجم ال�شفةاملحاور
العينة

الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

درجة قيمة )ت( 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

املحور 
الأول

980.708-0.375-3040.5711.464�شعيف
7041.5612.355متو�شط

املحور 
الثاين

69.7020.036-2.134-3032.308.623�شعيف
7036.6911.054متو�شط

املحاور 
ككل

67.2410.200-1.294-3072.8717.690�شعيف
7078.2421.851متو�شط

نالحظ من اجلدول رقم )26( الآتي:
الو�شط احل�شابي  اأن  املحور الأول: 
هو  ال�شعيف  امل�شانع  مال  لراأ�س 
 11.464 معياري  بانحراف   40.57
لراأ�س  احل�شابي  الو�شط  بينما 
 41.56 هو  املتو�شط  امل�شانع  مال 
حيث   12.355 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 0.375 بدرجة حرية 98 
وقيمة احتمالية 0.708 وهي اأكرب من 
القيمة املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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 45.50 هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج 
حيث   11.722 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 3.744 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.000 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  املعنوية )0.05( مما  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
تبعًا  الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية 

ملدخالت الإنتاج يف هذا املحور.
املحور الثاين: اأن الو�شط احل�شابي 
هو  �شعيفة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 10.721 معياري  بانحراف   32.70
ملدخالت  احل�شابي  الو�شط  بينما 
 38.04 هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج 
بانحراف معياري 9.737 حيث بلغت 
قيمة ت 2.607 بدرجة حرية 98 وقيمة 
احتمالية 0.011 وهي اأ�شغر من القيمة 
املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
الإنتاج  ملدخالت  تبعًا  الكاملني  حملية 

يف هذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اأن  ككل:  املقيا�س 
هو  �شعيفة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 20.228 معياري  بانحراف   69.72
ملدخالت  احل�شابي  الو�شط  بينما 
 83.54 هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج 

متو�شط  يف  اإح�شائية  دللة  ذات 
ال�شناعية  التنمية  معوقات  درجات 
مال  لراأ�س  تبعًا  الكاملني  حملية  يف 

امل�شانع.
الفر�س الثاين: هل مدخالت الإنتاج من 
التنمية ال�شناعية  الأ�شباب التي تعوق 
هذا  من  وللتحقق  الكاملني  حملية  يف 
الفر�س ا�شتخدم الباحث اختبار )ت(. 

جدول رقم )27( 
الفروق يف املتو�شطات

حجم ال�شفةاملحاور
العينة

الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

درجة قيمة )ت( 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

املحور 
الأول

980.000-3.744-5037.0210.912�شعيفة
5045.5011.722متو�شطة

املحور 
الثاين

980.011-2.607-5032.7010.721�شعيفة
5038.049.737متو�شطة

املحاور 
ككل

980.001-3.516-5069.7220.228�شعيفة
5083.5419.061متو�شطة

نالحظ من اجلدول رقم )2( الآتي:
الو�شط احل�شابي  اأن  املحور الأول: 
هو  �شعيفة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 10.912 معياري  بانحراف   37.02
ملدخالت  احل�شابي  الو�شط  بينما 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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الو�شط احل�شابي  اأن  املحور الأول: 
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   39.00 هو  بال 
احل�شابي  الو�شط  بينما   10.207
ملدخالت الإنتاج بدرجة بنعم هو 41.97 
بانحراف معياري 12.547 حيث بلغت 
قيمة ت 1.174 بدرجة حرية 46.916 
وقيمة احتمالية 0.246 وهي اأكرب من 
القيمة املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
تبعًا  الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا يف 

هذا املحور.
املحور الثاين: اأن الو�شط احل�شابي 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا بال 
هو 29.04 بانحراف معياري 10.507 
بينما الو�شط احل�شابي لتدريب الكوادر 
 37.37 هو  بنعم  كافيًا  تدريبًا  الفنية 
بانحراف معياري 9.790 حيث بلغت 
قيمة ت 3.570 بدرجة حرية 98 وقيمة 
احتمالية 0.001 وهي اأ�شغر من القيمة 
املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل وجود 

حيث   19.061 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 3.516 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.001 احتمالية  وقيمة 
من القيمة املعنوية )0.05( عليه توجد 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
الإنتاج  ملدخالت  تبعًا  الكاملني  حملية 

مل�شلحة الدرجة املتو�شطة.
الفنية  الكوادر  قلة  هل  الثالث  الفر�س 
اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  من  املدربة 
حملية  يف  ال�شناعية  التنمية  �شعف 
الفر�س  هذا  من  وللتحقق  الكاملني 

ا�شتخدم الباحث اختبار )ت( . 
جدول رقم )28( 

الفروق يف املتو�شطات
حجم ال�شفةاملحاور

العينة
الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

درجة قيمة )ت( 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

املحور 
الأول

46.9160.246-1.174-2439.0010.207ل
7641.9712.547نعم

املحور 
الثاين

980.001-3.570-2429.0410.507ل
7637.379.790نعم

املحاور 
ككل

980.019-2.380-2468.0419.949ل
7679.3420.378نعم

نالحظ من اجلدول رقم )28( الآتي:

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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جدول رقم )29( 
يو�شح الفروق يف املتو�شطات

حجم ال�شفةاملحاور
العينة

الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

درجة قيمة )ت( 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

املحور 
الأول

980.018-2.413-5838.8412.514ل
4244.6010.631نعم

املحور 
الثاين

980.000-3.661-5832.2810.711ل
4239.648.737نعم

املحاور 
ككل

980.001-3.269-5871.1221.384ل
4284.2417.371نعم

نالحظ من اجلدول رقم )30( الآتي:
الو�شط احل�شابي  اأن  املحور الأول: 
لعدد املدربني تدريبًا كافيًا يف امل�شانع 
بانحراف   38.84 هو  ل  بدرجة 
الو�شط  بينما   12.514 معياري 
كافيًا  تدريبًا  املدربني  لعدد  احل�شابي 
 44.60 هو  نعم  بدرجة  امل�شنع  يف 
حيث   10.631 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 2.413 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.018 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  املعنوية )0.05( مما  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 

فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
الكوادر  لتدريب  تبعًا  الكاملني  حملية 

الفنية تدريبًا كافيًا يف هذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اأن  ككل:  املقيا�س 
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   68.04 هو  بال 
احل�شابي  الو�شط  بينما   19.949
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   79.34 هو  بنعم 
قيمة ت 2.380  بلغت  20.378 حيث 
احتمالية  وقيمة   98 حرية  بدرجة 
0.019 وهي اأ�شغر من القيمة املعنوية 
دللة  ذات  فروق  توجد  عليه   )0.05(
اإح�شائية يف متو�شط درجات معوقات 
الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية  التنمية 
الدرجة  مل�شلحة  الإنتاج  ملدخالت  تبعًا 

نعم.
الفنية  الكوادر  عدد  الرابع:  الفر�س 
�شعيف وقليل وللتحقق من هذا الفر�س 

ا�شتخدم الباحث اختبار )ت( .

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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احتمالية  وقيمة   98 حرية  بدرجة 
0.001 وهي اأ�شغر من القيمة املعنوية 
دللة  ذات  فروق  توجد  عليه   )0.05(
اإح�شائية يف متو�شط درجات معوقات 
الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية  التنمية 
يف  كافيًا  تدريبًا  املدربني  لعدد  تبعًا 

امل�شنع مل�شلحة الدرجة نعم.

الف�شل اخلام�س
اخلامتة النتائج التو�شيات

5ـــ1 اخلامتة :
التنمية  معوقات  الدرا�شة  تناولت 
فقد  الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية 
وتعاىل،  �شبحانه  الله  بحمد  اكتملت 
وا�شتملت الدرا�شة على خم�شة ف�شول، 
الف�شل الأول تناول اأ�شا�شيات البحث 
البحث  وم�شكلة  املقدمة  على  وا�شتمل 
اختيار  واأ�شباب  البحث  وفرو�س 
واأهميته  البحث  واأهداف  املو�شوع 
وامل�شادر  البحث  ومناهج  واحلدود 
الثاين  والف�شل  املعلومات  وجمع 
والف�شل  النظري  الإطار  على  ا�شتمل 
الثالث اخل�شائ�س الطبيعية وال�شكانية 
ملنطقة الدرا�شة والف�شل الرابع حتليل 

ال�شناعية يف حملية الكاملني تبعًا لعدد 
املدربني تدريبًا كافيًا يف امل�شانع لهذا 

املحور.
املحور الثاين: اأن الو�شط احل�شابي 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا بال 
هو 32.28 بانحراف معياري 10.711 
بينما الو�شط احل�شابي لتدريب الكوادر 
 39.64 هو  بنعم  كافيًا  تدريبًا  الفنية 
بانحراف معياري 8.737 حيث بلغت 
 98 حرية  بدرجة   3.661 ت  قيمة 
اأ�شغر  وهي   0.000 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  املعنوية )0.05( مما  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
ال�شناعية يف حملية الكاملني تبعًا لعدد 
املدربني تدريبًا كافيًا يف امل�شانع لهذا 

املحور.
احل�شابي  الو�شط  اأن  ككل:  املقيا�س 
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   71.12 هو  بال 
احل�شابي  الو�شط  بينما   21.384
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   84.24 هو  بنعم 
قيمة ت 3.269  بلغت  17.371 حيث 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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بدرجة حرية 69.702 وقيمة احتمالية 
0.036 وهي اأ�شغر من القيمة املعنوية 
فروق  وجود  اإىل  ي�شري  مما   )0.05(
متو�شط  يف  اإح�شائية  دللة  ذات 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
حملية الكاملني تبعًا لراأ�س مال امل�شانع 

يف هذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اإن  ككل:  املقيا�س 
هو  ال�شعيف  امل�شانع  مال  لراأ�س 
 17.690 معياري  بانحراف   72.87
مال  لراأ�س  احل�شابي  الو�شط  بينما 
امل�شنع املتو�شط هو 78.24 بانحراف 
قيمة ت  بلغت  معياري 21.851 حيث 
1.294 بدرجة حرية 67.241 وقيمة 
احتمالية 0.200 وهي اأكرب من القيمة 
فروق  توجد  ل  عليه   )0.05( املعنوية 
متو�شط  يف  اإح�شائية  دللة  ذات 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
حملية الكاملني تبعًا لراأ�س مال امل�شانع. 
تقول  التي  الأوىل  الفر�شية  على  بناًء 
توجد فرو�س ذات دللة اإح�شائية يف 
حملية  يف  ال�شناعية  التنمية  معوقات 

الكاملني تبعًا ل�شعف راأ�س املال . 
وبناًء على الفر�شية الثانية اأن مدخالت 

على  اخلام�س  والف�شل  ال�شتبانة 
اخلامتة والنتائج والتو�شيات .

5ــــ2 النتائج : 
تقول  التي  الأوىل  الفر�شية  على  بناًء 
الأ�شباب  من  املال  راأ�س  �شعف  اإن 
التي من معوقات التنمية ال�شناعية يف 
حملية الكاملني فقد ات�شح امل�شانع اأن 
امل�شانع  مال  لراأ�س  احل�شابي  الو�شط 
ال�شعيف هو 40.57 بانحراف معياري 
11.464 بينما الو�شط احل�شابي لراأ�س 
 41.56 هو  املتو�شط  امل�شانع  مال 
حيث   12.355 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 0.375 بدرجة حرية 98 
وقيمة احتمالية 0.708 وهي اأكرب من 
القيمة املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
التنمية  م�شكالت  متو�شط درجات  يف 
ال�شناعية يف ال�شودان تبعًا لراأ�س مال 
الو�شط  واأن  املحور.  هذا  يف  امل�شنع 
احل�شابي لراأ�س مال امل�شنع ال�شعيف 
هو 32.30 بانحراف معياري 8.623 
امل�شنع  مال  احل�شابي  الو�شط  بينما 
املتو�شط هو 36.69 بانحراف معياري 
قيمة ت 2.134  بلغت  11.054 حيث 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني
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درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
الإنتاج  ملدخالت  تبعًا  الكاملني  حملية 

يف هذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اإن  ككل:  املقيا�س 
هو  �شعيفة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 20.228 معياري  بانحراف   69.72
ملدخالت  احل�شابي  الو�شط  بينما 
 83.54 هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج 
حيث   19.061 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 3.516 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.001 احتمالية  وقيمة 
من القيمة املعنوية )0.05( عليه توجد 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
درجات معوقات التنمية ال�شناعية يف 
الإنتاج  ملدخالت  تبعًا  الكاملني  حملية 

مل�شلحة الدرجة املتو�شطة.
قلة  اأن  التي  الثالثة  الفر�شية  على  بناًء 
معوقات  من  املدربة  الفنية  الكوادر 
الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية  التنمية 
لعدد  الو�شط احل�شابي  اأن  ات�شح  فقد 
امل�شنع  يف  كافيًا  تدريبًا  املدربني 
بانحراف   38.84 هو  ل  بدرجة 
الو�شط  بينما   12.514 معياري 
كافيًا  تدريبًا  املدربني  لعدد  احل�شابي 

ال�شناعية  التنمية  معوقات  من  الإنتاج 
يف حملية الكاملني فد ات�شح اأن الو�شط 
بدرجة  الإنتاج  ملدخالت  احل�شابي 
�شعيفة هو 37.02 بانحراف معياري 
احل�شابي  الو�شط  بينما   10.912
هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 11.722 معياري  بانحراف   45.50
بدرجة   3.744 ت  قيمة  بلغت  حيث 
حرية 98 وقيمة احتمالية 0.000 وهي 
 )0.05( املعنوية  القيمة  من  اأ�شغر 
ذات  فروق  وجود  اإىل  ت�شري  مما 
درجات  متو�شط  يف  اإح�شائية  دللة 
حملية  يف  ال�شناعية  التنمية  معوقات 
يف  الإنتاج  ملدخالت  تبعًا  الكاملني 
احل�شابي  الو�شط  واأن  املحور.  هذا 
هو  �شعيفة  بدرجة  الإنتاج  ملدخالت 
 10.721 معياري  بانحراف   32.70
ملدخالت  احل�شابي  الو�شط  بينما 
 38.04 هو  متو�شطة  بدرجة  الإنتاج 
بانحراف معياري 9.737 حيث بلغت 
قيمة ت 2.607 بدرجة حرية 98 وقيمة 
احتمالية 0.011 وهي اأ�شغر من القيمة 
املعنوية )0.05( مما ت�شري اإىل وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
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احل�شابي  الو�شط  اإن  ككل:  املقيا�س 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا بال 
هو 71.12 بانحراف معياري 21.384 
بينما الو�شط احل�شابي لتدريب الكوادر 
 84.24 هو  بنعم  كافيًا  تدريبًا  الفنية 
حيث   17.371 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 3.269 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.001 احتمالية  وقيمة 
من القيمة املعنوية )0.05( عليه توجد 
فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط 
ال�شناعية  التنمية  م�شكالت  درجات 
يف ال�شودان تبعًا لعدد املدربني تدريبًا 
الدرجة  مل�شلحة  امل�شنع  يف  كافيًا 
م�شتوى  �شعف  الرابع:  الفر�س  نعم. 
الكوادر الفنية وللتحقق من هذا الفر�س 

ا�شتخدم الباحث اختبار )ت( . 
احل�شابي  الو�شط  اإن  الأول:  املحور 
يف  كافيًا  تدريبًا  املدربني  مل�شتوى 
 38.84 هو  ل  بدرجة  امل�شانع 
بينما   12.514 معياري  بانحراف 
املدربني  مل�شتوى  احل�شابي  الو�شط 
تدريبًا كافيًا يف امل�شنع بدرجة نعم هو 
 10.631 معياري  بانحراف   44.60
بدرجة   2.413 ت  قيمة  بلغت  حيث 

 44.60 هو  نعم  بدرجة  امل�شنع  يف 
حيث   10.631 معياري  بانحراف 
بلغت قيمة ت 2.413 بدرجة حرية 98 
اأ�شغر  وهي   0.018 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  املعنوية )0.05( مما  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
ال�شناعية يف حملية الكاملني تبعًا لعدد 
لهذا  املدربني تدريبًا كافيًا يف امل�شنع 

املحور.
احل�شابي  الو�شط  اأن  الثاين:  املحور 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا بال 
هو 32.28 بانحراف معياري 10.711 
بينما الو�شط احل�شابي لتدريب الكوادر 
 39.64 هو  بنعم  كافيًا  تدريبًا  الفنية 
بانحراف معياري 8.737 حيث بلغت 
 98 حرية  بدرجة   3.661 ت  قيمة 
اأ�شغر  وهي   0.000 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  املعنوية )0.05( مما  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
ال�شناعية يف حملية الكاملني تبعًا لعدد 
لهذا  املدربني تدريبًا كافيًا يف امل�شنع 

املحور.
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احل�شابي  الو�شط  بينما   21.384
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   84.24 هو  بنعم 
قيمة ت 3.269  بلغت  17.371 حيث 
احتمالية  وقيمة   98 حرية  بدرجة 
0.001 وهي اأ�شغر من القيمة املعنوية 
دللة  ذات  فروق  توجد  عليه   )0.05(
اإح�شائية يف متو�شط درجات معوقات 
الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية  التنمية 
يف  كافيًا  تدريبًا  املدربني  لعدد  تبعًا 

امل�شنع مل�شلحة الدرجة نعم.
5ـــ3 التو�شيات : 

التو�شيات  هذه  اأهم  تلخي�س  وميكن 
يف الآتي : 

ال�شناعات  ت�شجيع  الدولة  على   /1
الزراعية  ال�شناعات  وخا�شة 
تزخر  الولية  اأن  حيث  التحويلية، 
احلبوب  )مثل  الزراعية  باملنتجات 
املواد  وتعليب  واإنتاج  الزيتية، 
احليوانية  واملنتجات  الغذائية، 
...اإلخ(. والتي ميكن اأن تكون الركيزة 

الأ�شا�شية للتنمية ال�شناعية.
بخف�س  الإنتاج  تكاليف  تقليل   /2
للقطاع  والوقود  الطاقة  اأ�شعار 

حرية 98 وقيمة احتمالية 0.018 وهي 
 )0.05( املعنوية  القيمة  من  اأ�شغر 
مما ت�شري اإىل وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف متو�شط درجات معوقات 
الكاملني  حملية  يف  ال�شناعية  التنمية 
يف  كافيًا  تدريبًا  املدربني  لعدد  تبعًا 

امل�شنع لهذا املحور.
احل�شابي  الو�شط  اإن  الثاين:  املحور 
لتدريب الكوادر الفنية تدريبًا كافيًا بال 
هو 32.28 بانحراف معياري 10.711 
بينما الو�شط احل�شابي لتدريب الكوادر 
 39.64 هو  بنعم  كافيًا  تدريبًا  الفنية 
بلغت  معياري 8.737 حيث  بانحراف 
 98 حرية  بدرجة   3.661 ت  قيمة 
اأ�شغر  وهي   0.000 احتمالية  وقيمة 
ت�شري  مما   )0.05( املعنوية  القيمة  من 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 
التنمية  معوقات  درجات  متو�شط  يف 
ال�شناعية يف حملية الكاملني تبعًا لعدد 
لهذا  امل�شنع  كافيًا يف  تدريبًا  املدربني 

املحور.
احل�شابي  الو�شط  اإن  ككل:  املقيا�س 
كافيًا  تدريبًا  الفنية  الكوادر  لتدريب 
معياري  بانحراف   71.12 هو  بال 

د. فتح الرحمن عدالن مو�سىمعوقـات التنميــة الصناعيــة فــي حمليــة الكاملــني



{45}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

التي تعرت�س ال�شناعات املحلية . 

املراجع وامل�شادر
اأوًل - امل�شادر :

القراآن الكرمي.
ثانيًا - املراجع :

واآخرون،  حممد  مو�شى  عبا�س   -
طريق  على  ال�شودان  1997م، 
التنمية، دار الن�شر الرتبوي، ط3.

2009م،   ، فرح  حافظ  اأحمد   -
يف  العلمي  البحث  مهارات 
 ، الرتبوية والجتماعية  الدرا�شات 

عامل الكتب ، القاهرة ، ط1 .
اجلغرافية   ،1968 الدينا�شوري   -
التطبيقية، مكتبة الجنلو امل�شرية.

ح�شن عبد البا�شط حممد ، 1982م   -
دار   ، ال�شناعي  الجتماع  علم 

غريب – القاهرة .
ح�شن عبد الله املنقوري ، 2006م،   -
جلغرافيا ال�شيا�شية ، مطبعة جامعة 

اخلرطوم ، ط1 . 
القت�شاد   ، اإ�شماعيل  حممد  زكي   -

القيا�شي على طريق التنمية .. 
واآخرون،   ، والتميمي  ال�شماك   -

ال�شناعي.
حتفيز املن�شاآت ال�شناعية بخف�س   /3
احلكومية،  وال�شرائب  الر�شوم 
اإىل اأقل ما ميكن ، وتقليل اجلمارك 

على املعدات والآلت ال�شناعية. 
التعاوين  ال�شتثمار  ثقافة  ن�شر   /4
ومن�شاآت امل�شاهمة العامة ، والذي 
اأموال  روؤو�س  جتميع  �شاأنه  من 

كبرية . 
مواكبة التطور التكنولوجي ، وكل   /5

ما يطراأ على ال�شعيد العاملي.
ون�شر   ، الفنية  الكوادر  تدريب   /6
يلبي  حتى  والتقني  الفني  التعليم 
الكوادر  من  العمل  �شوق  حاجة 
الفنية الالزمة لتحريك ال�شناعة. 

على  الوطني  املال  راأ�س  ت�شجيع   /7
احلوافز  بتوفري  ال�شتثمار، 
ل�شتقطاب  ال�شتثمارية، 
امل�شتثمرين للعمل يف الولية عامة 

وحملية الكاملني خا�شة . 
تهيئة ال�شوق املحلي مبنع ا�شترياد   /8
املحليات  يف  املتوفرة  املنتجات 
منا�شبة،  واأ�شعار  معقولة  بجودة 
حتى تزيح جزء من املناف�شة العالية 
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ال�شناعي ال�شوداين ، اخلرطوم .
التخطيط   ، ال�شقار  فوؤاد   -
املعارف  من�شاأة  النا�شر   ، الإقليمي 

بالإ�شكندرية، القاهرة ، 1969م .
ترجمة   ، 1980م   ، كلمان  مارتن   -
جغرافية   ، اأحمد  الله  عبد  اأحمد 

النبات ، دار الن�شر الدوحة . 
العرب  ل�شان   ، منظور  بن  حممد   -

 . 9 9/56،
حممد التيجاين اجلعلي ، 2005م   -
 ، والتطور  الن�شاأة  مدين  ود   ،

من�شورات اخلرطوم . 
ال�شودان   ، ال�شياد  حممد حممود   -
درا�شة يف الو�شع الطبيعي والكيان 
الب�شري والبناء القت�شادي ، دار 
الدائرة للطباعة ، القاهرة 1974م ، 

�س20 .
 ، 1981م  الزوكة  خمي�س  حممد   -
دار   ، ال�شناعية  املعادن  جغرافية 

املعرفة الإ�شكندرية.
 ، ، 1988م  الزوكة  حممد خمي�س   -
دار   ، وال�شناعة  املعادن  جغرافية 

املعرفة الإ�شكندرية. 
حممود عبد الرحيم �شامل ، 1993م،   -

1987م ، اأ�ش�س جغرافية ال�شناعة 
وتطبيقاتها ، التعليم العايل والبحث 

العلمي ، جامعة املو�شل .
�شرف عبد العزيز طريح ، 1966م ،   -
اجلغرافيا املناخية والنباتية ، الن�شر 

من�شاأة املعارف بالإ�شكندرية.
 ، 1973م   ، ال�شامي  �شالح   -
ال�شودان درا�شة جغرافية ، مكتبة 

نه�شة ال�شرق ، القاهرة ، . 
 ، واآخرون  الغني  عبد  الباقي  عبد   -
والدرا�شات  اجلغرافيا   ، 2008م 
�شركة  ط4   ، الطبيعية  البيئية 
ود   ، والن�شر  للطباعة  اجلزيرة 

مدين .
 ، حممود  �شامل  الرحيم  عبد   -
 ، وذاكرة  طفل  بعيني  مدين  ود 

1993م.
 ، 2002م   ، هارون  احمد  علي   -
الفكر  دار   ، ال�شناعة  جغرافية 

العربي . 
على على البنا ، 1982م اجلغرافيا   -

العامة ، مكتبة الجنلو امل�شرية . 
2005م  اأمان  الفراج  عبد  فوزية   -
بالقطاع  اجلودة  �شيا�شات 
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ر�شالة ماج�شتري .
جمال اأبو القا�شم �شديق ، 2002م،   -
التخطيط الإقليمي للرعاية ال�شحية 
دكتوراة  ر�شالة   ، اجلزيرة  بولية 

غري من�شورة ، جامعة اخلرطوم. 
تنري،  حممد  اأحمد  العظيم  عبد   -
البناء  يف  الهجرة  اأثر  2002م، 
قبيلة  لأبناء  والجتماعي  القت�شادي 
ود  مدينتي  يف  املهاجرين  التامة 
غري  دكتوراة  ر�شالة  واملناقل،  مدين 
من�شورة، جامعة اخلرطوم ، 2002م.

عبد  اإدري�س  ال�شيخ  القادر  عبد   -
القادر ، 2001م ، جغرافية املدن ، 
درا�شة حالة ملدينة احل�شاحي�شا ، 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة . 
 ، 2007م   ، الله  فرج  جمدي   -
العمراين  للتخطيط  البيئي  البعد 
وال�شناعة مبدينة ود مدين ر�شالة 

ماج�شتري ، جامعة اجلزيرة . 
 ، مو�شى  عدلن  الرحمن  فتح   -
الطبيعية  العوامل  تاأثري   ، 2008م 
الق�شم  يف  القمح  زراعة  على 
 ، اجلزيرة  مب�شروع  ال�شماىل 
 ، من�شورة  غري  ماج�شتري  ر�شالة 

ود مدين بعيني طفل وذاكرة .
عبدالله  وبابكر  التوم  اأمني  مهدي   -

عبدالرحمن .
اجلغرافية   ، اجلوهري  ي�شري   -
، موؤ�ش�شة �شباب اجلامعة  املناخية 

بالإ�شكندرية ، 1981م .
حممد احمد داين ، 2006، احلكم   -
 ، والتحديات  الروؤى   ، املحلي 

اخلرطوم .
الر�شائل اجلامعية :

2011م،   ، اإبراهيم  فوؤاد  اأميمة   -
للمدار�س  املكاين  التوزيع 
ود  مبدينة  احلكومية  الثانوية 
املعلومات  نظم  با�شتخدام  مدين 

اجلغرافية، ر�شالة ماج�شتري .
2000م،   ، اأحمد  حممد  علي  منى   -
الأدوية  �شناعة  وتوطن  تطور 
ر�شالة   ، بحري  اخلرطوم  مبدينة 
جامعة   ، من�شورة  غري  ماج�شتري 

اخلرطوم .
اأحمد على عبد الرحمن ، الأبعاد البيئية   -
ا�شتخدام  اأمناط  لتمييز  والقت�شادية 

الأر�س الريفي املفازة والفاو .
جنم الدين الأمني ، ظاهرة ال�شكن   -
الإ�شطراري يف مدينة ود مدين ، 
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. 2013
الإنرتنت :

Arabic.people.cn/- www.al-
hakawti.net
gazirastate.gov.sd – موقع اخلطة

معوقات  عن  :بحث  امل�شطبة  موقع)2( 
ال�شناعة يف م�شر .

h t t p : / /v b .a l m a s t b a .c o m /
t208133.html 
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فاعلية التدريس املصغر يف تنمية بعض 
كلية  لدى طالب  الدرس  تنفيذ  مهارات 
الرتبية جبامعة القرآن الكريم وتأصيل 
هيئة  أعضاء  نظر  وجه  )من  العلوم 

التدريس بالكلية( 

د. لوؤي عبدالوهاب ال�شقري
اأ�شتاذ املناهج وطرائق التدري�س امل�شاعد

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم





{51}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية 
بدرجة  الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل   ، عالية 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة %0.05 
الدرا�شة  عينة  تقديرات  متو�شط  بني 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  لفاعلية 
اإىل  ترجع  الدر�س  تنفيذ  مهارة  بع�س 
ووجدت  التخ�ش�س،  اأو  النوع  متغري 
امل�شغر  التدري�س  فاعلية  يف  فروق 
اخلربة  مل�شلحة  اخلربة  ملتغري  ترجع 
واأو�شت   ، فاأكرث(  �شنة   11( الطويلة 
التدري�س  بربنامج  بالهتمام  الدرا�شة 
يف  به  خا�شة  قاعات  واإن�شاء  امل�شغر 

الكلية .

م�شتخل�س الدرا�شة
هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على فاعلية 
بع�س  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
الطالب  لدى  الدر�س  تنفيذ  مهارات 
املعلمني يف كلية الرتبية بجامعة القراآن 
وجهة  من  العلوم  وتاأ�شيل  الكرمي 
 ، بالكلية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نظر 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي ، مت 
اختار عينة الدرا�شة من جمتمع الأ�شل 
حيث   ، الع�شوائية  الطبقية  بالطريقة 
واأعد   ، ع�شوًا   )45( العينة  اأفراد  بلغ 
حماور  ثالثة  على  ا�شتملت  ا�شتبانة 
وتو�شلت   ، عبارة   )36( تت�شمن 
اأهمها:  النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�شة 

فاعلية التدريس املصغر يف تنمية بعض مهارات تنفيذ الدرس لدى طالب كلية الرتبية 
جبامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم )من وجه نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية( 
د. لــوؤي عبدالوهـــــاب ال�سقـــري

the point of view of the faculty 
members. The researcher used 
the descriptive approach. The 
sample of the study was chosen 
from the original society by 
the random stratified method. 
The total number of the sample 
was (45) members from the 
teaching staff, questionnaire 
was prepared, which included 

Abstract
The aim of this study was 
to identify the effectiveness 
of micro-teaching in the 
development of some skills 
to implement the lesson 
for students teachers in the 
Faculty of Education at the 
University of the Quran and 
the Taseel of science and from 
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. There are no statistically 
significant differences at the 
level of 05% The skills of 
implementing the lesson for 
the teachers students in the 
Faculty of Education is due 
to the variable of (scientific-
literary) , specialization.There 
were statistically significant 
differences at the level of 
50% among the sample for 
the effectiveness of the micro 
-teaching in developing the 
skills of implementing the 
lesson for the teachers students 
in the Faculty of Education due 
to the (short--medium-long,) 
for long experience .The study 
recommends taking care of 
the micro-teaching program 
and establishing its own 
classrooms in the college.

(36) statements divided into 
three axes. The study reached 
several results, the most 
important of which is: the 
effectiveness of micro-teaching 
with a high degree of 51.1% in 
the development of some of 
the skills of implementing the 
lesson among students teachers 
in the Faculty of Education 
according to the view of the 
members of the faculty. There 
are no statistically significant 
differences at the level of 50% 
between the average of the study 
sample for the effectiveness 
of the micro -teaching in the 
development of the skills of 
implementing the lesson for 
the teachers students in the 
Faculty of Education due to the 
gender variable (male-female) 

مقدمــــــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�شالة وال�شالم 
�شيدنا  اأجمعني  الله  خلق  اأ�شرف  على 
اآله  وعلى  اخلري  الب�شرية  معلم  حممد 

و�شحبه و�شلم.
ُتعد مهنة التدري�س من اأ�شرف املهن طاملا 
يفيدهمفى  ما  النا�س  بتعليم  تهتم  اأنها 
اأمور دينهم ودنياهم. ولنا يف ر�شول 

الله �شلى الله عليه و�شلم اأ�شوة ح�شنة 
عندمااأهتم باأمر التعليم فقرر اأن يفدي 
اأبناء  من  ع�شرة  بتعليم  نف�شه  الأ�شري 
امل�شلمني يف املدينة املنورة ، يف حادثة 

اأ�شرى بدر الكربى.
هي  املدر�شة  ُتعد  هذا  ع�شرنا  وفى 
اأفراد  تعليم  باأمر  تقوم  التي  املوؤ�ش�شة 
يتبناها  التي  الفل�شفة  وفق  املجتمع 
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يتيح  مما  احلقيقي  التدري�س  ت�شابه 
فر�شة اأكرب للطالب املعلم للتدريب على 
ممار�شة وا�شتخدام مهارات التدري�س 
مع  تتكامل  اأن  يجب  التي  املختلفة 
التدري�س  ي�شبح  لكي  البع�س  بع�شها 

فعاًل.
وتعد مهارات تنفيذ الدر�س من املهارات 
ارتباطًا  التدري�س  بعملية  ترتبط  التي 
بهذا  الباحث  اهتمام  جاء  لذا  مبا�شرًا 

املو�شوع.
م�شكلة الدرا�شة:

اإن التدري�س مهنة لديها مهارات ترتبط 
املهن  �شاأن  �شاأنها  وثيقًا،  ارتباطًا  بها 
الأخرى ، بل من �شروط ممار�شة مهنة 
التدري�س و�شول املعلم اإىل درجة عالية 
يف اأداء هذه املهارات، ومن خالل عمل 
القراآن  بجامعة  الرتبية  بكلية  الباحث 
الكرمي وتاأ�شيل العلوم لحظ اأن هنالك 
قبل  املعلمني  الطالب  تواجه  م�شكلة 
تنفيذ برنامج الرتبية العملية ، ويتمثل 
هذا الإ�شكال يف �شعف مترن وتدريب 
مهارات  بع�س  على  املعلمني  الطالب 
تنفيذ الدر�س ، وُيعد التدري�س امل�شغر 
يف  امل�شتخدمة  الو�شائل  اأف�شل  من 

املجتمع ، لت�شبح بذلك املدر�شة م�شئولة 
عن نقل معتقدات وقيم ومبادئ وعادات 
ب�شورة  اأبنائه  اإىل  املجتمع  وتقاليد 
جوانب  كل  فيها  تراعي  منظمة  علمية 

العملية التعليمية التعلمية.
وُيعد املعلم هو القائد واملر�شد واملوجه 
للعملية التعليمية وفق املعطيات احلديثة 
للرتبية ، لذا لبد من الهتمام بتدريب 
بدوره  يقوم  حتي  املعلم  هذا  وتاأهيل 
اإل  ذلك  يتم  ول   ، املطلوب  الوجه  على 
بالتدريب امل�شتمر على كافة امل�شتجدات 
اإيجابًا  ينعك�س  مما  الرتبية  ميدان  يف 

على اأدائه ملهامه وواجباته.
يف  عنه  نبحث  الذي  الكف  املعلم  اإن 
اإيجاده  باملتغريات ل ميكن  مليء  عامل 
كليات  بربامج  الهتمام  خالل  من  اإل 
مل�شتجدات  مواكبتها  حيث  من  الرتبية 
واهتمامات  حلاجات  وتلبيتها  الع�شر 

املتعلمني.
اأهم  اأحد  هو  امل�شغر  والتدري�س 
الو�شائل التي تعمل على تهيئة الطالب 
و�شروط  متطلبات  ملواجهة  املعلم 
ومعارف  مهارات  من  التدري�س  مهنة 
اأو  حتاكي  بيئة  يوفر  بل   ، واجتاهات 
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تقديرات  متو�شطات  بني   )0،05(
التدري�س  لفاعلية  الدرا�شة  عينة 
مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر 
املعلمني  للطالب  الدر�س  تنفيذ 
النوع  ملتغري  تعزى  الرتبية  بكلية 

)ذكر / اأنثي(.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية   -2
بني   )0،05( الدللة  م�شتوى  عند 
متو�شطات تقديرات عينة الدرا�شة 
لفاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية 
الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 
للطالب املعلمني بكلية الرتبية تعزى 
ملتغري التخ�ش�س )علمي / اأدبي(.

اإح�شائية  توجد فروق ذات دللة   -3
بني   )0،05( الدللة  م�شتوى  عند 
متو�شطات تقديرات عينة الدرا�شة 
لفاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية 
الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 
الرتبية  بكلية  املعلمني  للطالب 
تعزى ملتغري اخلربات )ق�شرية / 

متو�شطة / طويلة( .
اأهداف الدرا�شة :

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على الآتي:
فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية   -1
بع�س مهارات تنفيذ الدر�س لدى 

تنمية هذه املهارات ، مما دفع الباحث 
على  للتعرف  الدرا�شة  بهذه  للقيام 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية 

بع�س مهارات تنفيذ الدر�س.
وتتلخ�س م�شكلة الدرا�شة يف ال�شوؤال 

الرئي�س الآتي:
امل�شغر  التدري�س  فاعلية  ما   •
يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ الدر�س 
لدى طالب كلية الرتبية بجامعة القراآن 
وجه  )من  العلوم  وتاأ�شيل  الكرمي 
بالكلية(؟  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نظر 

وتتفرع منه الأ�شئلة الآتية:
يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية  ما   -1
لدى  الدافعية  اإثارة  مهارة  تنمية 

الطالب املعلمني بكلية الرتبية؟
يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية  ما    -2
لدى  الأ�شئلة  طرح  مهارة  تنمية 

الطالب املعلمني بكلية الرتبية؟
يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية  ما   -3
لدى  ال�شف  اإدارة  مهارة  تنمية 

الطالب املعلمني بكلية الرتبية؟
فر�شيات الدرا�شة:

دللة  ذات  فروق  توجد  ل   -1
الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية 



{55}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

تفيد الدرا�شة القائمينعلى تدريب   -3
مهارات  على  املعلمني  الطالب 
املعلومات  خالل  من  التدري�س 

التي توفرها نتائج الدرا�شة.
حدود الدرا�شة:

هذه  تطبيق  مت   : الزمانية  احلدود 
 –  2017 اجلامعي  فىالعام  الدرا�شة 

2018م
القراآن  جامعة   : املكانية  احلدود 
الكرمي وتاأ�شيل العلوم – كلية الرتبية 

–ودمدين– ال�شودان.
احلدود املو�شوعية : اقت�شرت الدرا�شة 

على مهارات تنفيذ الدر�س الآتية:
مهارة اإثارة الدافعية.  -1
مهارة طرح الأ�شئلة.  -2
مهارة اإدارة ال�شف.  -3
م�شطلحات الدرا�شة:

التدري�س امل�شغر:
 ، 2002م   ، خطايبة  )ماجد  عرف 
اأ�شلوب  اأنه  امل�شغر  التدري�س  �س29( 
يعمل على اإك�شاب وتنمية اأحد مهارات 
التدري�س يف موقف حقيقي اأو م�شطنع 
فرتة  وفى  الطالب  من  حمدود  لعدد 
لتقومي  يخ�شع  اأن  بعد  ق�شرية  زمنية 

الرتبية  بكلية  املعلمني  الطالب 
بجامعة القراآن وتاأ�شيل العلوم.

فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية   -2
مهارة اإثارة الدافعية .

فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية   -3
مهارة اإدارة ال�شف 

فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية   -4
مهارة طرح الأ�شئلة.

التعرف على الفروق بني تقديرات   -5
التدري�س  لفاعلية  الدرا�شة  عينة 
مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر 
ملتغريات  تبعًا  الدر�س  تنفيذ 
التخ�ش�س   – )النوع  الدرا�شة 

. – اخلربة( 
اأهمية الدرا�شة:

تنبع اأهمية الدرا�شة يف الآتي:
املعلمني  الطالب  تدريب  مو�شوع   -1
من  الدر�س  تنفيذ  مهارات  على 

املو�شوعات اجلديرة بالدرا�شة.
الأدبيات  بع�س  الدرا�شة  توفر   -2
مما  املجال  هذا  كتبتفى  التي 
اأن  ميكن  معرفيًا  اإطارًا  ي�شكل 

يقدم اإ�شافة للمكتبة الرتبوية.
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مهارة تنفيذ الدر�س: 
هي قدرة املعلم علىاأداء عمله الذي خطط 
مبهارة  ال�شف  غرفة  داخل  م�شبقا  له 
مبجموعة  يرتبط  العمل  وهذا  واإتقان، 
من الأداءات التي تعرب عن جمموعة من 
حتقيق  على  املعلم  تعني  التي  املهارات 
عملية  حدوث  وبالتايل  الدر�س  اأهداف 
التعلم لدى املتعلمني ، )جابر عبداحلميد 

واآخرون ، 1997م، �س10( .
املعلم  قدرة  )باأنها  الباحث  ويعرفها 
باأقل  فاعلة  ب�شورة  الدر�س  علىاأداء 
املحدد  الزمن  وفى  وجهد  اإمكانات 
بحيث يرتك اأثرًا يف نف�س املتعلم ويعزز 
معارفه ومهاراته وميوله واجتاهاته مبا 

يحقق اأهداف الدر�س( .
خلفية الدرا�شة

التدري�س امل�شغر:
اإن التدري�س امل�شغر ُيعد اأحد الو�شائل 
الطالب  تهيئة  على  تعمل  التي  املهمة 
الرتبية  لربنامج  الرتبية  بكليات  املعلم 
يقدمه  ما  خالل  من  وذلك  العملية 
�شقل  من  امل�شغر  التدري�س  برنامج 
للمعلم  ينبقي  التي  للمهارات  وتنمية 
عملية  يف  ي�شتخدمها  اأو  ميار�شها  اأن 

التدري�س.

يبلغ  امل�شرف، ويكرر عدة مرات حتي 
اأداء  من  املطلوب  امل�شتوى  املتدرب 

املهارة.
2002م،  براون،  )جورج  وعرف 
باأنهاأ�شلوب  التدري�س امل�شغر  �س26( 
يعملعلى تنمية مهارات تدري�س جديدة 
الطالب  اأخرىويقوم  مهارات  و�شقل 
املعلم بالتدري�س يف جمموعات �شغرية، 
وزمن قليل، وي�شجل الدر�س بالفيديو 
ليقوم الطالب املعلم مب�شاهدته وحتليله 

بعد مالحظات امل�شرف .
ومن خالل ما ذكر اأعاله يعرف الباحث 
التدري�س امل�شغر باأنه : )و�شيلة لتنمية 
خالل  من  التدري�شية  املهارات  بع�س 
ي�شابه  اأو  يحاكي  تدري�شي  موقف 
به  يقوم   ، احلقيقي  التدري�س  املوقف 
الطالب املعلم ملهارة تدري�شية واحدة يف 
زمن اقل ن�شبيًا ، وعدد قليل من الطالب 
الزمالء يقوم بعدها بتحليل اأدائه حتت 
هذا  ويكرر  التدريب  م�شرف  اإ�شراف 
املوقف التدري�شي عدة مرات للو�شول 

اإىل درجة مرغوبة فىاأداء املهارة.
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مميزات التدري�س امل�شغر:
�س   ،2006  ، زيتون  )ح�شن  اأورد 
يف  امل�شغر  التدري�س  مميزات   )568

النقاط التالية:
املوقف  حدة  تخفيف  على  يعمل   -1
يبعث  مما   ، احلقيقي  التدري�شي 

الثقة يف املتدرب .
املوقف  تب�شيط  على  يعمل   -2
على  يعتمد  اإنه  حيث  التدري�شي 
مهارة واحدة وزمن ق�شري وعدد 

م�شاركني اأقل.
بالن�شبة  الأداء  تكرار  على  يعمل   -3
للمهارة مما ي�شهم ب�شكل وا�شح 

فىاإتقان هذه املهارة.
يركز على مهارة واحدة فقط.  -4

ثم   ، للمتدرب  ذاتيًا  نقدًا  يوفر   -5
توجيهات امل�شرف والزمالء.

اأهداف التدري�س امل�شغر:
يهدف التدري�س امل�شغر اإىل:

مهارات  املعلم  الطالب  اكت�شاب   -1
تدري�شية جديدة.

من  املزيد  املعلم  الطالب  اإك�شاب   -2
ممار�شته  عند  وذلك  بنف�شه  الثقة 

تطور اأ�شلوب التدري�س امل�شغر بتطور 
اأثرفى  بدوره  والذى  التدري�س  مفهوم 
اأن  بعد   ، املتعلمني  واهتمامات  ميول 
من  يتكون  امل�شغر  التدري�س  كان 
تتمثل  والتي  اخلطوات  من  �شل�شلة 
امل�شاهدة   ، التدري�س   ، التخطيط  يف 
اخلطوات  هذه  كل  واإعادة  )النقد( 
اأ�شبح  والإتقان،  للتجويد  اأخرى  مرة 
ومت  التخطيط  بعملية  اأكرث  الهتمام 
يتكون  جماعي  عمل  �شكل  اإدراجهفى 
كفريق  يعملون  فاأكرث  ثالثة طالب  من 
واحد حتت اإ�شراف وتوجيه الأ�شتاذ ، 
حيث يعمل اجلميع �شويًا بل ال�شتفادة 
من خربات اجلميع يف عملية التخطيط 
الدر�س  ينفذوا  اأي�شًااأن  ميكنهم  حيث 
الفريق  ، ويتلقى هذا  اأو منفردين  معًا 
الزمالء  اأو  امل�شرف  من  املالحظات 
ويقومون باإعادة التخطيط اأو التدري�س 
يوفر  مما  املالحظات  تلك  على  بناء 
ترقية  يف  ت�شهم  فاعلة  راجعة  تغذية 
وتنمية مهارات الأداء )جورج براون ، 

2005م ، �س27( .
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من  اأكان  �شواء  التدريب  حمل 
من  اأو  الزمالء  اأحد  اأو  امل�شرف 

فيديو م�شور.
بالتخطيط  املعلم  الطالب  قيام   -3

لتنفيذ املهارة حمل التدريب .
املهارة  بتنفيذ  املعلم  الطالب  قيام   -4

يف �شكل در�س م�شغر.
التدري�س  معامل  وجتهيز  اإعداد 

امل�شغر:
امل�شغر  التدري�س  برنامج  تنفيذ  عند 
معمل  اأو  قاعة  تخ�شي�س  من  لبد 
بع�س  توافر  من  لبد  وكذلك  خا�س 
ب�شورة  الربنامج  تنفيذ  على  املعينات 

اأف�شل، ميكن اأن نذكر منها:
توافر الإ�شاءة والتهوية .  اأ- 

توافر ال�شبورات واأجهزة العر�س.  ب- 
الإجال�س املنا�شب.  ج- 

حتدث  ل  التي  الأر�شية   د- 
�شو�شاء.

مكربات ال�شوت.  هـ- 
كامريات الت�شوير.  و- 

اأجهزة التنبيه الزمني.  ز- 
مهارات التدري�س:

التقليدي  املفهوم  وفق  التدري�س  اإن 
للطالب  املعلومات  نقل  يف  ينح�شر 

التدري�س  قبل  امل�شغر  للتدري�س 
احلقيقي.

اأتاحت الفر�شة للطالب املعلم لتلقي   -3
والتوجيهات  الإر�شادات  بع�س 
ب�شاأن اأدائه )التغذية الراجعة( من 

امل�شرف والزمالء.
يتيح اأي�شًا تكرار الأداءفى املهارة   -4
املعلم  الطالب  فيها  يحتاج  التي 

للتح�شني.
املعلم  للطالب  فر�شة  يتيح   -5
التدري�شية  العملية  على  للتدريب 
يف  النخراط  قبل  مكوناتها  بكل 

التدري�س احلقيقي.
لدى  التدري�شية  املهارات  ينمي   -6
ووقت  جهد  باأقل  املعلم  الطالب 
 ، 2013م   ، ب�شارة  )عمر  ممكن. 

�س25( .
خ�شائ�س التدري�س امل�شغر:

حدد )جورج براون ، 2005م ، �س 268( 
خ�شائ�س التدري�س امل�شغر يف الآتي:

املهارة  عن  معرفية  خلفية  يعطي   -1
حمل التدريب .

يعطي الطالب املعلم فر�شة مل�شاهدة   -2
منوذج مثايل عن ممار�شة املهارة 
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اأوًل: مهارة طرح الأ�شئلة:
ل ميكن اأن نت�شور اأي عملية للتدري�س 
الأ�شئلة  ُتعد  حيث  اأ�شئلة  طرح  بدون 
وبعد  واأثناء  قبل  املعلم  يطرحها  التي 
بالن�شبة  مبكان  الأهمية  من  الدر�س 
للمعلم واملتعلم ، حيث تعطي املعلم فكرة 
اأحرزه  الذي  التقدم  وا�شحة عن مدى 
الطالب يف حتقيق اأهداف الدر�س.اأما 
علىاإثارة  تعمل  فهي  للمتعلم  بالن�شبة 
الدافعية وتعزيز الجتاه الإيجابي نحو 
تعزيز  على  وتعمل   ، والتعلم  التعليم 
املتعلمني  لدى  فيها  مرغوب  �شلوكيات 
نذكر منها على �شبيل املثال: ال�شجاعة 
 ، زيتون  )كمال  والتعاون.  واملبادرة 

2009م،�س483(.
الرتبوية  الدرا�شات  من  العديد  اأكدت 
اإنها  حيث  ال�شفية  الأ�شئلة  علىاأهمية 
ت�شاعد على تنمية التفكري لدى املتعلمني 
ب�شورة  وتطرح  ت�شاغ  اأن  ب�شرط 
على  ال�شوؤال  كان  ما  فكل  علمية، 
درجة  كانت  اجلودة  من  عاٍل  م�شتوى 
اإ�شهامه فى تنمية م�شتوى التفكري لدى 
عرفه،  الدين  اأعلى.)�شالح  املتعلمني 

2005م ،�س 120( .

انح�شر  وبالتايل  بها  اأذهانهم  وح�شو 
وبعد  فقط،  املهمة  هذه  يف  دوراملعلم 
 ، املجتمعات  طالت  التي  التطورات 
وحاجات  اهتمامات  لها  تبعًا  تغريت 
للتدري�س  مفهوم حديث  فظهر  النا�س، 
ومراعاة  باملتعلم  الهتمام  على  يقوم 
حاجاته وميوله ورغباته، فاأ�شبح املعلم 
احلاجات  هذه  على  بالتعرف  مطالبًا 
ومراعاتها، بل وتنميتها ، وا�شتثمارها 

يف عملية التعليم والتعلم.
ميتلك  اأن  ال�شروري  من  اأ�شبح  لذلك 
بهذه  للقيام  الالزمة  املهارات  املعلم 
املهام ، وللتدري�س مهارات تتمثل يف :

1- مهارة التخطيط .
2- مهارة التنفيذ .
3- مهارة التقومي.

و�شوف يتناول الباحث بع�س مهارات 
تنفيذ الدر�س بالدرا�شة والتحليل.

ما  بتنفيذ  املعلم  يقوم  املرحلة  هذه  فى 
خطط له ويحتاج املعلم اإىلاإجادةالعديد 

من املهارات.
هذه  من  ثالث  البحث  يتناول  و�شوف 

املهارات بالدرا�شة والتحليل .
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معلومات  لديهم  الذين  الطالب 
خاطئة عن هذه النقاط.

مع  الدر�س  مو�شوعات  ربط   -4
اإن فهم املو�شوع  بع�شها ، حيث 
باملو�شوع  يرتبط  الالحق 

ال�شابق.
التاأكد من الفهم العام للدر�س.  -5

العقلية  واملهارات  التفكري  تنمية   -6
العليا لدى الطالب .

املعرفية  النواحي  عن  الك�شف   -7
لدى  واملهارية  والوجدانية 

الطالب.
اأنواع مهارات طرح الأ�شئلة:

حدد )كمال زيتون، 2009، �س487( 
مهارات فرعية ملهارة طرح الأ�شئلة :

وُتعد   : الأ�شئلة  �شوغ  مهارة    )1
�شياغة الأ�شئلة ب�شورة �شحيحة 
الطالب  فهم  يف  اأ�شا�س  مدخل 

لل�شوؤال.
وهي  الأ�شئلة:  ت�شنيف  مهارة    )2
وفق  الأ�شئلة  بت�شنيف  ترتبط 

نوعها وم�شتواها ووظيفتها.
الأ�شئلة:  وطرح  توجيه  مهارة    )3
التي  بالكيفية  تهتم  مهارة  وهي 

تعريف مهارة طرح الأ�شئلة:
من  جمموعة  اأنها  زيتون  ح�شن  ذكر 
بها  يقوم  التي  التدري�شية  الأداءات 
املعلم بدقة و�شرعة وقدرة على التكيف 
مع معطيات املوقف التدري�شي وتتكون 
الفرعية  املهارات  من  جمموعة  من 

املرتبطة مبهارة طرح الأ�شئلة.
ما احلاجة لطرح الأ�شئلة على الطالب؟

منظمة  عملية  التدري�شية  العملية  اإن 
اآلية  من  لبد  لذلك  بعناية  لها  وخمطط 
اأو و�شيلة يتم من خاللها التاأكد من اأن 

العملية ت�شري وفقًا ملا هو خمطط لها .
وتت�شح احلاجة على طرح الأ�شئلة على 

الطالب يف النقاط التالية:
الطالب  اإملام  مدى  من  التاأكد   -1
الدر�س  من  العلمية  باخللفية 
ال�شابق والتي لها عالقة بالدر�س 

الالحق.
 ، اجلديد  للدر�س  الطالب  تهيئة   -2
باإثارة التفكري  اأ�شئلة تتعلق  وهي 
ا�شتدعاء  من  بدًل  الطالب  لدى 

املعلومات فقط .
التاأكد من فهم الطالب ملو�شوعات   -3
مت تدري�شها وذلك مبعاجلة بع�س 
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ا�شتثارة  مبهارة  نق�شد  ماذا 
الدافعية للتعلم؟

ال�شلوكية  الأداءات  جمموعة  هي 
التدري�شية التي يقوم بها املعلم ب�شرعة 
املوقف  مع  التكيف  على  وقدرة  ودقة 
الطالب  اإثارة رغبة  بغر�س  التدري�شي 
للقيام  وحتفيزهم  ما  مو�شوع  لتعلم 

باأن�شطة حتقق اأهداف ذلك املو�شوع.
وظائف الدافعية يف التعلم :

ي�شعى  اأهدافًا  املتعلم  اأمام  ت�شع   اأ- 
اإىل حتقيقها.

وتثري  بالطاقة  ال�شلوك  متد  اإنها   ب- 
الن�شاط .

الن�شاط املطلوب  اأوجه  اإنها حتدد   ج- 
ليتم التعلم.

وهذا يعني الآتي:
ربط ال�شلوك بالن�شاط الذي يقوم   -1
املتعلم بهدف معني ي�شعىاإىل  بها 
حتقيقه وكلما كان الهدف وا�شحًا 
وقريبًا من رغبات وميول املتعلمني 
اأكرب يف �شبيل  بذل املتعلم جهدًا 

حتقيقه.
بظهور  الن�شاط  ربط  يتم  هنا   -2
الدافع، فالدوافع طاقة كامنة تعزز 

يتم بها طرح الأ�شئلة على الطالب 
عن  الك�شف  مرحلة  وتتخطى 
اإىل  الطالب  اأحرزه  الذى  التقدم 

رفع م�شتوى اإجابات الطالب.
مهارة اإثارة الدافعية :

اأن  ي�شتطيع  الذي  هو  الناجح  املعلم 
العملية  يف  الطالب  دوافع  ي�شتثمر 
بيئة  توفري  على  يعمل  بل  التعلمية، 
وميولهم  حاجاتهم  تلبي  �شفية 
يف  رغبة  اأكرث  ليكونوا  ورغباتهم 
ُتعد  الدافعية  اأن  املعلوم  ومن  التعلم، 
اأحد �شروط التعلم ، لذا وجب الهتمام 
التعليمية  العملية  يف  ومراعاتها  بها 

التعلمية. )عبدالله العامري ، 2009م، �س195( .
تعريف الدافعية:

 )327 �س   ، 2006م  زيتون،  )ح�شن  يعرفها 
باأنها: )تلك القوة الداخلية الذاتية التي 
لتحقيق  وتوجهه  الفرد  �شلوك  حترك 
اأو  اإليها  باحلاجة  ي�شعر  معينة  غاية 
باأهميتها املادية ، و تثار هذه الدافعية 
 "  ، نف�شه  الفرد  من  تنبع  بعوامل 
اأو   " اهتماماته   – ميوله   – حاجاته 
الأ�شياء  اأو  )الأ�شخا�س(  املادية  البيئة 

اأو املو�شوعات.
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فو�شى و�شغب يف غرفة ال�شف. وهذا 
حفظ  بني  الوثيقة  العالقة  على  يوؤكد 
وحدوث  ال�شفي  والن�شباط  النظام 
كطفان  )هادي   . الطالب  لدى  التعلم  عملية 

، 2017م ، 194( . 

تعريف اإدارة ال�شف املدر�شي:
هي   )436 �س   ، 2006م   ، زيتون  )ح�شن  عرفها 
التي  التدري�شية  الأداءات  جمموعة من 
يقوم بها املعلم بكل دقة و�شرعة وبقدرة 
املوقف  متطلبات  مع  التكيف  على 
�شلوكيات  منع  بق�شد  التدري�شي 
التعرف عليها  اأو  ال�شغب قبل حدوثها 
والتعامل  وقت حدوثها  اأ�شبابها  وفهم 
معها بالأ�شلوب الذي ينا�شبها للتخفيف 

من حدتها اأواإيقافها.
باإدارة  املتعلقة  الإر�شادات  بع�س 

ال�شف املدر�شي:
من  عدد   )113 �س   ، 2001م  ح�شن،  )فوؤاد  عدد 
الإر�شادات املتعلقة باإدارة ال�شف منها: 

التمكن من املادة العلمية.   -1
التعامل باحل�شنى دائمًا.   -2

قوة ال�شخ�شية .   -3
للتعبري عن  الطالب فر�شة  اإعطاء    -4

م�شاعرهم.

طاقة  وبذل  الن�شاط  ا�شتمرار  من 
اأكرب لالجناز.

دافع  ا�شتثمار  على  املعلم  يعمل   -3
كل  يف  املتعلمني  لدى  التعلم 
بع�شها  ولي�س  املطلوبة  الأن�شطة 
املتعلمني  �شلوك  تعديل  يتم  لكي 
بوردن  )بول  واأكمل.  ا�شمل  ب�شورة 

، 2005م، �س191( .

علىاإثارة  ت�شاعد  التي  الأ�شاليب 
دافعية الطالب للتعلم :

جمموعة   )76 ،�س  2001م   ، ال�شيد  )علي  ذكر 
اإثارة  على  ت�شاعد  التي  الأ�شاليب  من 

الدافعية منها :
تنويع املثريات .  اأ-  
تركيز النتباه .  ب-  

تنويع الأ�شاليب.  ج-  
ا�شتخدام التوقعات.  د-  

تذكري الطالب بقيمة ما يتعلمونه.  هـ(  
توفرياأن�شطة تناف�شية.  و-  

الدر�س  مو�شوع  بني  الربط   ز-  
وميول الطالب.

مهارة اإدارة ال�شف:
ل خالف بني الرتبويني على اأن التدري�س 
وجود  يف  يحدث  اأن  ميكن  ل  الفعال 



{63}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

التجريبية  املجموعة  اأفراد  املعلمني، 
وال�شابطة .

اأن�س دفع الله احمد :  )2( درا�شة 
2012م

هدفت الدرا�شة اإىل بيان اأثر ا�شتخدام 
الكفايات  رفع  يف  امل�شغر  التدري�س 
الأ�شا�س  مرحلة  ملعلمي  التدري�شية 
 ، ال�شودان  احل�شاحي�شا–  مبحلية 
التجريبي،  املنهج  الباحث  وا�شتخدم 
املعلمني  من  الدرا�شة  جمتمع  وتكون 
احل�شاحي�شا  مبحلية  واملعلمات 
 )60( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت 
الدرا�شة  وتو�شلت   ، ومعلمة  معلمًا 
توجد  ل  منها:  النتائج  من  عدد  اإىل 
فروق يف متو�شطات درجات الكفايات 
التدري�شية ملعلمي مرحلة الأ�شا�س الذين 
امل�شغر  التدري�س  اأ�شلوب  ا�شتخدموا 
فروق  وتوجد   ، النوع  ملتغري  تعزى 
متو�شطات  اإح�شائيةفى  دللة  ذات 
ملعلمي  التدري�شية  الكفايات  درجات 
ا�شتخدموا  الذين  الأ�شا�س  مرحلة 
ملتغري  تعزى  امل�شغر  التدريب  اأ�شلوب 
املوؤهل الرتبوي وغري الرتبوي مل�شلحة 

املوؤهلني تربويًا.

مراعاة الفروق الفردية.   -5
جذب انتباه الطالب للدر�س.   -6

اأو  البدين  العقاب  ا�شتخدام  عدم    -7
املعنوي.

الود  ي�شوده  �شفي  مناخ  توفري    -8
والحرتام .

ب�شورة  ال�شف  �شوابط  و�شع    -9
عادلة وواقعية .

10-  اإ�شراك الطالب يف و�شع قواعد 
ال�شف.

الدرا�شات ال�شابقة:
)1( حممد يا�شر مهدي : 2010م

اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
امل�شغر  التدري�س  برنامج  ا�شتخدام 
 ، التدري�س  مهارة  بع�س  تنمية  يف 
التجريبي،  املنهج  الباحث  وا�شتخدم 
 )166( من  الدرا�شة  جمتمع  وتكون 
طلبة  من  تخ�ش�شات  اأربعة  من  طالبًا 
الرتبوية  الكلية  من  الرابعة  املرحلة 
ومت   ، )العراق(  النجف  يف  املفتوحة 
اأخذ عينة من املجتمع تكونت من )40( 
اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  وطالبة  طالبًا 
نتائج منها : ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية بني متو�شط درجات الطالب 
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واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة 
مهارات  جميع  م�شتوى  بني  اإح�شائية 
التدري�س وبني الن�شبة املعيارية )%75( 
وفروق   ، التدري�س  مهارات  مل�شلحة 
ملتغري  تعزي  اإح�شائية  دللة  ذات 

التخ�ش�س مل�شلحة الريا�شيات.
الدين:  �شعد  اأحمد عبدالقادر   )5(

2010م
دور  تو�شيح  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
العملية  يف  امل�شغر  التدري�س  واأهمية 
املنهج  الباحث  واتبع   ، التدري�شية 
على  يعتمد  الذي  التحليلي  الو�شفي 
وتنظيمها  حتليلها  ثم  البيانات  جمع 
نتائج  واأهم   ، النتائج  اإىل  و�شول 
امل�شغر  التدري�س  فعالية   : الدرا�شة 
اإعداد وتدريب املعلمني ، واأو�شت  يف 
املعلمني  اإعداد  الدرا�شة بتوجيه كليات 
للقيام  باأ�شاتذةاأكفاء  بال�شتعانة 
بتدريب الطالب املعلمني على التدري�س 

امل�شغر.
)6( ماهر �شربي: 2015م

هدفت الدرا�شة اإىل معرفة اأثر التدري�س 
التدري�شية  املهارات  تنمية  يف  امل�شغر 
بجامعة  امليدانية  الرتبية  طلبة  لدى 

)3( عمر ب�شارة احمد : 2013م
اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
امل�شغر  التدري�س  برنامج  ممار�شة 
اللغة  تدري�س  مهارات  تنمية  يف 
وا�شتخدم   ، ال�شودان   ، الإجنليزية 
التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث 
من  املعلومات  جلمع  ال�شتبيان  واأداة 
اإىل  الدرا�شة  وخل�شت  العينة  اأفراد 
طرائق  يف  نظرية  مقررات  تلقي  اأن: 
التدري�س من غري تدريب عملي ل يكفي 
لكت�شاب واإتقان مهارات تدري�س اللغة 
التدري�س  برنامج  واأن   ، الإجنليزية 
تنمية  يف  بالفعالية  يت�شف  امل�شغر 

مهارات اللغة الإجنليزية .
ومو�شى  دحالن  علي  عمر   )4(

حممد جودة : 2017م
فعالية  على  للتعرف  الدرا�شة  هدفت 
توظيف التدري�س امل�شغر يف اكت�شاب 
املرحلة  تعليم  لطلبة  التدري�س  مهارات 
وقد   ، الأق�شى  جامعة  يف  الأ�شا�شية 
التجريبي،  املنهج  الباحثان  ا�شتخدم 
جمموعة  من  الدرا�شة  عينة  وتكونت 
 ، وطالبة  طالبًا   )80( بلغت  واحدة 
 ، املالحظة  اأداة  الدرا�شة  وا�شتخدمت 
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املجموعة التجريبية وال�شابطة مل�شلحة 
الأداء  تنمية  يف  التجريبية  املجموعة 
دللة  ذات  فروق  توجد  ول  املهني، 
التجريبية  املجموعة  بني  اإح�شائية 
وال�شابطة تعزى ملتغري النوع )معلمني 
دللة  ذات  فروق  توجد   ، معلمات(   /
التجريبية  املجموعة  بني  اإح�شائية 
ملتغري  تعزى  ال�شابطة  واملجموعة 

اخلربة مل�شلحة اخلربة الطويلة.
)8( عثمان علي اإبراهيم : 2008م

على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  مدى 
املهارات  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
العملية الالزمة لتدري�س العلوم باملرحلة 
ال�شعودية،  اأبها،  منطقة  البتدائية، 
الو�شفي  املنهج  الباحث  وا�شتخدم 
التحليلي واملنهج التجريبي، وتو�شلت 
دللة  ذات  فروق  اإىل: وجود  الدرا�شة 
اإح�شائية بني متو�شطي درجات معلمي 
والقبلي  البعدي  التطبيق  يف  العلوم 
واأو�شت  البعدي،  التطبيق  مل�شلحة 
املرحلة  معلمي  تقييم  اإىل  الدرا�شة 
احلاجات  لتق�شي  �شنتني  كل  الثانوية 

التدريبية يف جمال تنمية املهارات.

من  الدرا�شة  جمتمع  وتكون   ، حائل 
بجامعة  امليدانية  الرتبية  طالب  جميع 
حائل للعام اجلامعي 2013/2012م، 
 )50( من  ع�شوائية  عينة  اختيار  ومت 
 : اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت   ، طالب 
املهارات  لأداء  املعلمني  الطالب  �شعف 
دللة  ذات  فروق  واأي�شا   ، التدري�شية 
اإح�شائية بني متو�شط التطبيق البعدي 
 ، البعدي  التطبيق  مل�شلحة  والقبلي 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ووجود 
والريا�شيات  العلوم  تخ�ش�شات  بني 
ال�شف،  واإدارة  التهيئة  مهارتي  يف 
معمل  باإيجاد  الدرا�شة  واأو�شت 

للتدري�س امل�شغر بالكلية.
)7( ماجدة راغب حممد : 2013م
فاعلية  على  للتعرف  الدرا�شة  هدفت 
برنامج مقرتح قائم على فل�شفة التدري�س 
امل�شغر يف تنمية الأداء املهني والجتاه 
نحو املهني لدى معلمي املواد الفل�شفية 
العربية  )اململكة  الثانوية  باملرحلة 
ال�شعودية( ، وا�شتخدم الباحث املنهج 
الو�شفي واملنهج التجريبي ، وتو�شلت 
 : اأهمها  النتائج  اإىل عدد من  الدرا�شة 
بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
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وهنالك اأربع درا�شات اأجريتفى اململكة 
ماهر  درا�شة  وهي  ال�شعودية  العربية 
ماجدة  ودرا�شة  2015م،  �شربي 
علي  عثمان  ودرا�شة   ، 2013م  راغب 
عبا�س  عبدالقادر  ودرا�شة  2008م، 
1993م ، واأي�شا هنالك درا�شة واحدة 
يف كل من العراق ، حممد يا�شر مهدي 
2010م ، وفى القد�س املحتلة عمر علي 
دحالن ومو�شى حممد جودة 2017م.

يف  امل�شتخدم  للمنهج  بالن�شبة  اأما 
خم�س  اأن  جند  ال�شابقة  الدرا�شات 
درا�شات ا�شتخدمت املنهج التجريبي، 
ودرا�شتان ا�شتخدمتا املنهج التجريبي 
والو�شفي معًا والدرا�شتان ا�شتخدمتا 
ملجتمع  بالن�شبة  اأما  الو�شفي،  املنهج 
درا�شات  خم�س  اأجريت  الدرا�شة 
 ، الرتبية  لكليات  املعلمني  الطالب  على 
باملرحلة  املعلمني  على  واحدة  ودرا�شة 
املعلمني  على  درا�شات  وثالثة  الثانوية 

مبرحلة الأ�شا�س .
الدرا�شات  من  الباحث  وا�شتفاد 
الدرا�شة  اأداة  ت�شميم  يف  ال�شابقة 

وحتديد املجتمع والعينة.
 

)9( عبدالقادر عبا�س : 1993م
فاعلية  على  التعرف  الدرا�شة  هدفت 
مهارات  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
مهارة  وتنمية  اخلرائط  ا�شتخدام 
و�شياغة وتوجيه الأ�شئلة ال�شفوية لدى 
يف  اجلغرافيا  مادة  يف  املعلم  الطالب 
الباحث  وا�شتخدم   ، القرى  اأم  جامعة 
عينة  اختيار  ومت   ، التجريبي  املنهج 
املعلمني  الطالب  من   )8( من  الدرا�شة 
يف  طالب   )18( عددهم  يبلغ  الذي 
الدرا�شة  واأظهرت   ، 1412هـ  العام 
عدم فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية 
املعلم  لدى  اجلغرافية  اخلرائط  مهارة 
يف مادة اجلغرافيا ، واأي�شا عدم فاعلية 
مهارة  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
ال�شفوية،  الأ�شئلة  وتوجيه  �شياغة 
واأو�شت الدرا�شة بتدريب املعلمني على 

املالحظة العلمية املقننة.
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:

جند  ال�شابقة  الدرا�شات  اإىل  بالنظر 
ال�شودان  اأجريتفى  منها  ثالثًا  اأن 
2013م،  ب�شارة  عمر  درا�شة  وهي 
 ، 2012م  الله  دفع  اأن�س  ودرا�شة 
 ، 2010م  عبدالقادر  اأحمد  ودرا�شة 
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جدول رقم )1( يو�شح اأن غالبية اأفراد 
العينة من الذكور بن�شبة%66.7، بينما 

الإناث بن�شبة %33.3 .

�شكل رقم )1( : توزيع اأفراد العينة
ح�شب النوع

جدول رقم )2( 
توزيع اأفراد العينة وفقًا للتخ�ش�س

الن�شبة املئويةالعددالتخ�ش�س
%1022.2علمي
%3577.8اأدبي

%45100املجموع
جدول رقم )2( يو�شح اأن غالبية اأفراد 
بلغت  بن�شبة  اأدبي  تخ�ش�شهم  العينة 

%77.8 ، بينما العلمى%22.2.

 

�شكل رقم)2( : توزيع اأفراد العينة
ح�شب التخ�ش�س 

اإجراءات الدرا�شة
منهج الدرا�شة:

القائم  الو�شفي  املنهج  الباحث  اتبع 
الأن�شبوالأكرث  باعتباره  التحليل  على 

مالءمة لطبيعة الدرا�شة.
جمتمع الدرا�شة:

اأع�شاء  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
جامعة  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة 
القراآن وتاأ�شيل العلوم للعام اجلامعي 
 )90( عددهم  والبالغ  2019/2018م 

معلم ومعلمة.
عينة الدرا�شة :

املجمع  من  الدرا�شة  عينة  اختيار  مت 
الع�شوائية،  الطبقية  بالطريقة  الأ�شل 
طبقات  كل  متثيل  ملراعاة  وذلك 
املجتمع يف عينة الدرا�شة ، والختيار 
بلغت  بن�شبة  طبقة  كل  من  الع�شوائي 
)رجاء وحيد  الأ�شل.  املجتمع  من   )%50(

دويدي ، 2000م ، �س 311( .

جدول رقم )1( 
توزيع اأفراد العينة وفقًا للنوع

الن�شبة املئوية العددالنوع
%3066.7ذكر
%1533.3اأنثي

%45100املجموع
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واطلع الباحث على الدرا�شات ال�شابقة 
لتحديد  املو�شوع  كتب عن  ما  وبع�س 
وجاءت   ، ال�شتبانة  وعبارات  حماور 
ي�شتمل  حماور  ثالثة  من  ال�شتبانة 
املحور الأولعلى )11( عبارة ، واملحور 
الثاين )12( عبارة والثالث )13( ، ومت 
النهائية  ب�شورتها  ال�شتبانة  اعتماد 
بعد ا�شتقائها جلميع اإجراءات ال�شدق 

والثبات.
املعاجلات الإح�شائية: 

مت ا�شتخدام برنامج احلزمة الإح�شائية 
لتحليل   SPSS الجتماعية  للعلوم 
ا�شتخدام  بوا�شطة  الدرا�شة  بيانات 

الختباراتالإح�شائية التالية:
املئوية  والن�شبة  التكرارات   .1
لأفراد  الأولية  البيانات  لو�شف 

عينة الدرا�شة.
والنحرافات  احل�شابية  الأو�شاط   .2
بني  الفروق  لإيجاد  املعيارية 

حماور الدرا�شة.
لإيجاد   T. test )ت(  اختبار   .3
ذات  املتو�شطات  يف  الفروق 

جدول رقم )3( 
توزيع اأفراد العينة وفقًا ل�شنوات 

اخلربة
الن�شبة املئوية العدد�شنوات اخلربة

%1533.3ق�شرية
%1737.8متو�شطة

%1328.9طويلة
%45100املجموع

غالبية  اأن  يو�شح   )3( رقم  جدول 
اأفراد العينة �شنوات خربتهم متو�شطة 
خربتهم  �شنوات  الذين  بينما   37.8%
الطويلة  واخلربة  ق�شرية%33.3 

28.9% على التوايل.

 

�شكل رقم )3( توزيع اأفراد العينة
ح�شب �شنوات اخلربة

اأداة الدرا�شة:
جلمع  ال�شتبانة  اأداة  الباحث  اختار 
وذلك  العينة  اأفراد  من  املعلومات 
وهدف  البحث  لطبيعة  ملنا�شبتها 

الدرا�شة واأفراد العينة.
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جدول رقم )4( 
يو�شح درجة فاعلية التدري�س 

امل�شغر يف مهارات تنفيذ الدر�س من 
وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س

مهارات تنفيذ الدر�ساملحور

ــــة
ــــــــ

يـــــــ
اعل

الف
ـــة 

ــــــــ
جـــــــ

در
23عالية

%51.1
8متو�شطة

%17.8
14�شعيفة

31.1
0�شعيفة جدًا

%0
0لتوجد فاعلية

%0
املقارنة  تتم  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
بني حماور ال�شتبيان باإيجاد الأو�شاط 

احل�شابية والنحرافات املعيارية.
اأن )23(  يت�شح  من اجلدول رقم )4( 
 %51،1 بلغت  بن�شبة  العينة  اأفراد  من 
يرون اأن درجة فاعلية التدري�س امل�شغر 
يف تنمية مهارات تنفيذ الدر�س عالية، 
بن�شبة  العينة  اأفراد  من   )8( بينما 
الفاعلية  اأن درجة  بلغت 17،8% يرون 
العينة  اأفراد  من  و)14(  متو�شطة، 

الدللة الإح�شائية ملتغريي النوع 
والتخ�ش�س.

الآحادي التباين  حتليل  اختبار   .4
لإيجاد   One- way ANOVA

ذات  املتو�شطات  يف  الفروق 
�شنوات  ملتغري  الإح�شائية  الدللة 

اخلربة.
الفروق  اأقل  متو�شط  اختبار   .5
ذات  الفروق  اأقل  لإيجاد   ،LSD

خيارات  بني  الإح�شائية  الدللة 
متغري �شنوات اخلربة.

عر�س النتائج ومناق�شتها
ح�شب  النتائج  عر�س  يتم  �شوف 
ثم  الأ�شئلة  عن  الإجابة  فتتم   ، ترتيبها 

الفرو�س.
ال�شوؤال الرئي�س: ما فاعلية التدري�س 
امل�شغر يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ 
الدر�س لدى طالب كلية الرتبية بجامعة 
)من  العلوم  وتاأ�شيل  الكرمي  القراآن 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة 

بالكلية(؟
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جدول رقم )5( 
يو�شح درجة فاعلية التدري�س 

امل�شغر يف تنمية مهارةاإثارة الدافعية 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س

مهارة اإثارة دافعية الطالباملحور

ــــة
ــــــــ

يـــــــ
اعل

الف
ـــة 

ــــــــ
جـــــــ

در
28عالية

%62.2
16متو�شطة

%35.6
1�شعيفة

2.2
0�شعيفة جدًا

%0
0لتوجد فاعلية

%0
ويت�شح من اجلدول رقم )5( ان )28( 
 %62،2 بلغت  بن�شبة  العينة  اأفراد  من 
الدافعية  اإثارة  فاعلية  مهارة  اأن  يرون 
العينة  اأفراد  من   )16( واأن   ، عالية 
مهارة  اأن  يرون   %35،6 بلغت  بن�شبة 
فاعلية اإثارة الدافعية متو�شطة ، وواحد 
من اأفراد العينة بن�شبة 2،2% يرى اأنها 
اأفراد  من  اأي  ير  مل  ما  فيما  �شعيفة، 
العينة اأن درجة الفاعلية �شعيفة جدا اأو 

ل توجد فاعلية.

درجة  اأن  يرون   %31،1 بلغت  بن�شبة 
الفاعلية �شعيفة. فيما ما مل ير اأي من 
اأفراد العينة اأن درجة الفاعلية �شعيفة 
جدا اأو ل توجد فاعلية، وبالتايل فاعلية 
مهارات  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 

تنفيذ الدر�س عالية.
اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية يوؤكدون 
امل�شغر  التدري�س  برنامج  اأهمية  على 
تنمية  فوائد كبرية يف  من  له  ملا  وذلك 
ما  خالل  من  الدر�س  تنفيذ  مهارات 
تبقي  حمفزة  تعليمية  بيئة  من  يوفره 
على اأثر تعلم املهارة، بالإ�شافة اإىل اأن 
حر�شًا  اأكرث  يكونون  املعلمني  الطالب 
علىجتويد واإتقان املهارات التدري�شية 

اأمام زمالئهم.
الأول  الفرعي  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
التدري�س  فاعلية  )ما  على:  ن�س  الذى 
امل�شغر يف تنمية مهارة اإثارة الدافعية 

لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية( .
لتحديد  املئوية  الن�شب  ا�شتخدام  مت 

درجة الفاعلية :
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اأفراد  من  اأي  ير  مل  ما  فيما   ، �شعيفة 
العينة اأن درجة الفاعلية �شعيفة جدا اأو 

ل توجد فاعلية.
الثالث  الفرعي  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
التدري�س  فاعلية  )ما  ن�شعلى:  الذى 
امل�شغر يف تنمية مهارة اإدارة ال�شف 

لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية( .
جدول رقم )7( 

يو�شح درجة فاعلية التدري�س 
امل�شغرفى تنمية مهارة اإدارة ال�شف 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س

مهارة اإدارة ال�شفاملحور

ــــة
ــــــــ

يـــــــ
اعل

الف
ـــة 

ــــــــ
جـــــــ

در

34عالية
%75.6

11متو�شطة
%22.4

0�شعيفة
%0

0�شعيفة جدًا
%0

0لتوجد فاعلية
%0

ويت�شح من اجلدول رقم )7( ان )34( 
 %75،6 بلغت  بن�شبة  العينة  اأفراد  من 
عالية،  ال�شف  اإدارة  مهارة  ان  يرون 
بن�شبة  العينة  اأفراد  من   )11( واأن 

الثاين  الفرعي  ال�شوؤال  علي  ولالإجابة 
التدري�س  فاعلية  على:)ما  ن�س  الذى 
امل�شغر يف تنمية مهارة طرح الأ�شئلة 

لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية( .
جدول رقم )6( 

يو�شح درجة فاعلية التدري�س 
امل�شغر يف تنمية مهارة طرح الأ�شئلة 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س

مهارة طرح الأ�شئلةاملحور

ــــة
ــــــــ

يـــــــ
اعل

الف
ـــة 

ــــــــ
جـــــــ

در

32عالية
%71.1

12متو�شطة
%26.7

1�شعيفة
%2.2

0�شعيفة جدًا
%0

0لتوجد فاعلية
%0

ويت�شح من اجلدول رقم )6( اأن )32( 
 %71،1 بلغت  بن�شبة  العينة  اأفراد  من 
الأ�شئلة  طرح  مهارة  فاعلية  اأن  يرون 
العينة  اأفراد  من   )12( واأن   ، عالية 
فاعلية  اأن  يرون   %26،7 بلغت  بن�شبة 
مهارة طرح الأ�شئلة متو�شطة ، وواحد 
من اأفراد العينة بن�شبة 2،2% يرى اأنها 
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دافعية  اإثارة  مهارة  ح�شلت  حيث 
 46.00 ح�شابي  و�شط  اأقل  الطالب 

بانحراف معياري 4.64.
الفر�س الأول:

اإح�شائية يف  )توجد فروق ذات دللة 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية 
تعزى  الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 

ملتغري النوع )ذكر ، اأنثى(( .
ا�شتخدام  الفر�س مت  هذا  من  للتحقق 
 Indented sample T. )ت(  اختبار 
املتو�شطات  يف  الفروق  لختبار   test

ذات الدللة الإح�شائية . 
جدول رقم )9( 

يو�شح يف فاعلية التدري�س امل�شغر يف 
تنمية بع�س مهارات تنفيذ الدر�شتعزى 

ملتغري النوع )ذكر ، اأنثى( 

ـــــــر
ـــــــــــ

ـــــــــــ
غيــــ

املت

اور
ـــــــــــ

ـــــــــــ
حــــــــــ

امل

ــوع
ـــــــــــ

ـــــــــــ
نــــــــــ

ال
ــــــــة

نــــــــــ
العي

جم 
ح

ابي
حل�ش

شط ا
لو�

ا

اري
املعي

اف 
نحر

ال
ت( 

ـــة )
ـــــــــــ

ـــــــــــ
قيم

ــــــــة
ريــــــ

 احل
رجة

د
ائية

ح�ش
ة الإ

دلل
ال

ر�س
ذ الد

تنفي
رات 

مها

مهارة اإثارة 
دافعية الطالب 

3045.7764.9ذكر
0.473440.639

1546.474.05اأنثى
مهارة طرح 

الأ�شئلة 
3051.606.590.750440.457ذكر 1550.135.22اأنثى

مهارة اإدارة 
ال�شف

3055.435.93ذكر
0.735440.467 1554.203.68اأنثى

الإ�شتبيان 
ككل

30152.80715.5ذكر
0.450440.655

15150.8010.28اأنثى

اإدارة  مهارة  اأن  يرون   %22،4 بلغت 
اأفراد  من  وواحد   ، متو�شطة  ال�شف 
 ، �شعيفة  اأنها  يرى   %0 بن�شبة  العينة 
اأن  العينة  اأفراد  من  اأي  ير  مل  ما  فيما 
درجة الفاعلية �شعيفة جدا اأو ل توجد 

فاعلية.
جدول رقم )8( 

تنفيذ  مهارات  ترتيب  يو�شح 
الدر�س ح�شب ما يراها اأفراد العينة 
الأو�شاط  الباحث  )وا�شتخدم 
املعيارية(  والنحرافات  احل�شابية 
ملعرفة ترتيب مهارات تنفيذ الدر�س.

مهارات تنفيذ 
الدر�س

الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

مهارة اإدارة 
ال�شف

55.025.28
مهارات طرح 

الأ�شئلة
51.116.15

اإثارة دافعية 
الطالب

46.004.64

اأظهرت نتائج الدرا�شة يف اجلدول رقم 
احتلت  ال�شف  اإدارة  مهارة  اأن   )8(
بلغ  ح�شابي  بو�شط  الأوىل  املرتبة 
55.02بانحراف معياري 5.28، تليها 
مهارة طرح الأ�شئلة مبتو�شط ح�شابي 
 ،6.15 معياري  وانحراف   51.11
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)ذكر ، اأنثى(.
واأو�شحت نتائج الدرا�شة يف اجلدول 
للذكور  الو�شط احل�شابي  اأن   )9( رقم 
لالإناث  ،والو�شط احل�شابي   )55.43(
اإدارة  مهارة  حمور  يف   )54.20(
ال�شف ،حيث بلغت قيمة )ت( )0.735( 
وهي   ،  )0.467( اإح�شائية  بدللة   ،
،عليهالتوجد  اإح�شائيًا  دالة  غري  قيمة 
فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
بع�س  تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
مهارات تنفيذ الدر�س يف حمور مهارة 
اإدارة ال�شف تعزى ملتغري النوع )ذكر، 

اأنثى(.
يف  الدرا�شة  نتائج  اأو�شحت  كذلك 
اجلدول رقم )9( اأن الو�شط احل�شابي 
للذكور )152.80( ، والو�شط احل�شابي 
لالإناث )150.80( يف ال�شتبيان ككل 
بلغت  ، حيث  الدر�س(  تنفيذ  )مهارات 
قيمة )ت( )0.450( ، بدللة اإح�شائية 
دالة  غري  قيمة  وهي   ،  )0.655(
اإح�شائيًا ،عليه لتوجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف فاعلية التدري�س امل�شغر 
يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ الدر�س 

اجلدول  يف  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
للذكور  الو�شط احل�شابي  اأن   )9( رقم 
)45.77( ، والو�شط احل�شابي لالإناث 
اإثارة  مهارة  حمور  يف   )46.47(
)ت(  قيمة  بلغت  ،حيث  الطالب  دافعية 
)0.473( ، بدللة اإح�شائية )0.639(، 
،عليه  اإح�شائيًا  دالة  غري  قيمة  وهي 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  لتوجد 
التدري�س امل�شغر يف تنمية  يف فاعلية 
بع�س مهارات تنفيذ الدر�س يف حمور 
مهارة اإثارة دافعية الطالب تعزى ملتغري 

النوع )ذكر ، اأنثى(.
يف  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  كذلك 
اجلدول رقم )9( اأن الو�شط احل�شابي 
للذكور )51.60( ،والو�شط احل�شابي 
مهارة  حمور  يف   )50.13( لالإناث 
)ت(  قيمة  بلغت  حيث   ، الأ�شئلة  طرح 
)0.750( ، بدللة اإح�شائية )0.457(، 
،عليه  اإح�شائيًا  دالة  غري  قيمة  وهي 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  لتوجد 
التدري�س امل�شغر يف تنمية  يف فاعلية 
بع�س مهارات تنفيذ الدر�س يف حمور 
مهارة طرح الأ�شئلة تعزى ملتغري النوع 
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جدول رقم )10( 
التدري�س  فاعلية  يف  يو�شح 
مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر 
ملتغري  تعزى  الدر�س  تنفيذ 

التخ�ش�س )علمى، اأدبي( 

ـــــــر
ـــــــــــ

ـــــــــــ
غيــــ

املت

اور
ـــــــــــ

ـــــــــــ
حــــــــــ

امل

ــوع
ـــــــــــ

ـــــــــــ
نــــــــــ

ال
ــــــــة

نــــــــــ
العي

جم 
ح

ابي
حل�ش

شط ا
لو�

ا

اري
املعي

اف 
نحر

ال
ت( 

ـــة )
ـــــــــــ

ـــــــــــ
قيم

ــــــــة
ريــــــ

 احل
رجة

د
ائية

ح�ش
ة الإ

دلل
ال

ر�س
ذ الد

تنفي
رات 

مها

مهارة اإثارة 
دافعية الطالب 

1046.204.73علمى
0.153430.891 3545.944.68اأدبي

مهارة طرح 
الأ�شئلة 

1052.4085.30.747430.459علمى 3550.746.38اأدبي
مهارة اإدارة 

ال�شف
1054.605.690.284430.778علمى 3555.1445.2اأدبي

الإ�شتبيان 
ككل

10153.2014.89علمى
0.271430.787 353151.8713.8اأدبي

يف  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  كذلك 
اجلدول رقم )10( اأن الو�شط احل�شابي 
للتخ�ش�س علمى )46.20( ،والو�شط 
 )45.94( اأدبي  للتخ�ش�س  احل�شابي 
يف حمور مهارة اإثارة دافعية الطالب ، 
حيث بلغت قيمة )ت( )0.153( ، بدللة 
غري  قيمة  وهي   ،  )0.891( اإح�شائية 
دالة اإح�شائيًا ،عليه لتوجد فروق ذات 
التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة 
مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر 
اإثارة  مهارة  حمور  يف  الدر�س  تنفيذ 

تعزى ملتغري النوع )ذكر ، اأنثى( .
)اأن�س دفع الله  وافقت هذه النتيجة درا�شة 

،2012م( ، )وماجدة راغب ،2013م( .

اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
املعلمني واملعلمات لديهم خلفية معرفية 
واحدة على التدري�س امل�شغر، واملعارف 
املرتبطة بتنفيذ املهارة ، واأي�شا يتوافر 
للنوعني الظروف نف�شها املرتبطة بتنفيذ 
التدري�س امل�شغر، ويلتقي اأع�شاء هيئة 
التدري�س اأثناء تنفيذ برنامج التدري�س 
امل�شغر مما يوحد اإىل حد كبري روؤيتهم 
حول فاعلية التدري�س امل�شغر يف تنمية 

مهارات الدر�س.
الفر�س الثانى :

اإح�شائية يف  )توجد فروق ذات دللة 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية 
تعزى  الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 

ملتغري التخ�ش�س )علمى، اأدبي(( .
ا�شتخدام  الفر�س مت  هذا  من  للتحقق 
 Indented sample T. )ت(  اختبار 
املتو�شطات  يف  الفروق  لختبار   test

ذات الدللة الإح�شائية . 
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بع�س مهارات تنفيذ الدر�س يف حمور 
ملتغري  تعزى  الدر�س(  تنفيذ  )مهارات 

للتخ�ش�س )علمي، اأدبى( .
على  )عمر  درا�شة  النتيجة  هذه  وافقت 
)وماهر   ، 2017م(  جودة  حممد  ومو�شي  دحالن، 

�شربي،2017م( .

اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
على  يعمل  امل�شغر  التدري�س  برنامج 
النظر  بغ�س  التدري�س  مهارات  تنمية 
ويت�شح   ، اأدبى(  )علمى،  امل�شاق  علي 
اأن هذه املهارات مهارات تدري�س عامة 
امل�شاق  يف  املعلم  الطالب  لها  يحتاج 
مهارات  وُتعد  بل  العلميوالأدبي، 

اأ�شا�شية ملمار�شة املهنة.
الفر�س الثالث :

اإح�شائية يف  )توجد فروق ذات دللة 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س  فاعلية 
تعزى  الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س 
 ، )ق�شرية  اخلربة  �شنوات  ملتغري 

متو�شطة ، طويلة(( .
ا�شتخدام  الفر�س مت  هذا  من  للتحقق 
اختبار حتليل التباين الأحادى لختبار 
الدللة  ذات  املتو�شطات  يف  الفروق 

الإح�شائية . 

دافعية الطالب تعزى ملتغري للتخ�ش�س 
)علمى، اأدبي( .

اجلدول  يف  الدرا�شة  نتائج  واأو�شحت 
احل�شابي  الو�شط  اأن   )10( رقم 
،والو�شط   )54.60( علمى  للتخ�ش�س 
اأدبي)55.14(  للتخ�ش�س  احل�شابي 
،حيث  ال�شف  اإدارة  مهارة  حمور  يف 
بدللة   ،  )0.284( )ت(  قيمة  بلغت 
اإح�شائية ))0.778 ، وهي قيمة غري دالة 
اإح�شائيًا ،عليه لتوجد فروق ذات دللة 
امل�شغر  التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية 
الدر�س  تنفيذ  مهارات  بع�س  تنمية  يف 
تعزى  ال�شف  اإدارة  مهارة  حمور  يف 

ملتغري للتخ�ش�س )علمى ، اأدبي(.
يف  الدرا�شة  نتائج  اأو�شحت  كذلك 
اجلدول رقم )10( اأن الو�شط احل�شابي 
للتخ�ش�س علمى )153.20( ،والو�شط 
احل�شابي للتخ�ش�س اأدبي )151.83( 
تنفيذ  )مهارات  ككل  ال�شتبيان  يف 
)ت(  قيمة  بلغت  ،حيث  الدر�س( 
)0.271( ، بدللة اإح�شائية )0.787( 
، وهي قيمة غري دالة اإح�شائيًا ، عليه 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  لتوجد 
التدري�س امل�شغر يف تنمية  يف فاعلية 
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)ق�شرية ،متو�شطة، طويلة( .
 اأظهرت نتائج الدرا�شة من اجلدول رقم 
ت�شاوى)5.247(  )ف(  قيمة  اأن   )11(
)بقيمة احتمالية )0.001( ، وهي قيمة 
دالة اإح�شائيًا ، عليه توجد فروق ذات 
التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة 
امل�شغر يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ 
الدر�س يف حمور مهارة طرح الأ�شئلة 
)ق�شرية  اخلربة  �شنوات  ملتغري  تعزى 

،متو�شطة ، طويلة( .
 اأظهرت نتائج الدرا�شة من اجلدول رقم 
ت�شاوى)5.478(  )ف(  قيمة  اأن   )11(
بقيمة احتمالية )0.001( ، وهي قيمة 
دالة اإح�شائيًا ، عليه توجد فروق ذات 
التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة 
امل�شغر يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ 
الدر�س يف حمور مهارةاإدارة ال�شف 
تعزى ملتغري �شنوات اخلربة )ق�شرية، 

متو�شطة، طويلة( .
اأظهرت نتائج الدرا�شة من اجلدول رقم 
ت�شاوى)7.547(  )ف(  قيمة  اأن   )11(
بقيمة احتمالية )0.000( ، وهي قيمة 
دالة اإح�شائيًا ، عليه توجد فروق ذات 
التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة 

جدول رقم )11( 
يو�شح يف فاعلية التدري�س امل�شغر 
تنفيذ  مهارات  بع�س  تنمية  يف 
الدر�س تعزى ملتغري �شنوات اخلربة 

)ق�شرية ،متو�شطة ، طويلة( 
 القيمة

الحتمالية
قيمة 
)ف( 

 درجة
احلرية

 متو�شط
املربعات

 جمموع
املربعات

م�شدر التباين  مهارات
 تنفيذ

 الدر�س

0.002 4.254
2 28.615 57.230 بني املجموعات  مهارة اإثارة

 دافعية
الطالب

42 21.209 890.770 داخل املجموعات
44 948.000 املجموع

0.001 5.247
2 38.341 76.682 بني املجموعات  مهارة طرح

42الأ�شئلة 37.851 1589.763 داخل املجموعات
44 1666.444 املجموع

0.001 5.478
2 15.294 30.587 بني املجموعات  مهارة اإدارة

42ال�شف 28.485 1196.390 داخل املجموعات
44 1226.978 املجموع

0.000 7.547
2 228.613 457.226 بني املجموعات  ال�شتبيان

42ككل 192.666 8091.974 داخل املجموعات
44 8549.200 املجموع

اأظهرت نتائج الدرا�شة من اجلدول رقم 
ت�شاوى)4.254(  )ف(  قيمة  اأن   )11(
بقيمة احتمالية )0.002( ، وهي قيمة 
دالة اإح�شائيًا ، عليه توجد فروق ذات 
التدري�س  فاعلية  يف  اإح�شائية  دللة 
امل�شغر يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ 
اإثارة دافعية  الدر�س يف حمور مهارة 
اخلربة  �شنوات  ملتغري  تعزى  الطالب 
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لي�شت مل�شلحة املتغري امل�شار اإليه .
ا�شتخدام  مت  الطالب  دافعية  اإثارة 
اختبار متو�شط الفروق LSD ، وجدت 
مل�شلحة  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 

اخلربة الطويلة.
جدول رقم )13( 

 LSD يو�شح متو�شط اأقل الفروق
حمور  يف  اخلربة  ل�شنوات  تبعًا 

مهارة طرح الأ�شئلة
 اخلربةاملتغري

الق�شرية
اخلربة 
الطويلة

متو�شط 
الفروق

2.23333-2.23333*

الدللة 
11.00الإح�شائية

ال�شتنتاج
دللة  ذات  فروق  توجد 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية 

الطويلة
مهارة  حمور  يف  الفروق  اأقل  ملعرفة 
اختبار  ا�شتخدام  مت  الأ�شئلة  طرح 
متو�شط الفروق LSD ، وجدت فروق 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية  دللة  ذات 

الطويلة .

امل�شغر يف تنمية بع�س مهارات تنفيذ 
)مهارات  ككل  فىالإ�شتبيان  الدر�س 
�شنوات  ملتغري  تعزى  الدر�س(  تنفيذ 

اخلربة )ق�شرية ،متو�شطة ، طويلة( .
جدول رقم )12( 

 LSD يو�شح متو�شط اأقل الفروق
حمور  يف  اخلربة  ل�شنوات  تبعًا 

مهارة اإثارة دافعية الطالب
 اخلربةاملتغري

الق�شرية
اخلربة 
الطويلة

متو�شط 
الفروق

2.08824-2.08824*

الدللة 
13.00الإح�شائية

ال�شتنتاج
دللة  ذات  فروق  توجد 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية 

الطويلة 
اأن  اإىل  ت�شري  العالمة  هذه   )*(
الإح�شائية  الدللة  ذات  املتو�شطات 

مل�شلحة املتغري امل�شار اإليه .
ان  اإىل  ت�شري  العالمة  هذه   )-(
الإح�شائية  الدللة  ذات  املتو�شطات 
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جدول رقم )15( 
 LSD الفروق  اأقل  متو�شط  يو�شح 
تبعًا ل�شنوات اخلربة يف ال�شتبيان 

ككل )مهارات تنفيذ الدر�س( 
 اخلربةاملتغري

الق�شرية
اخلربة 
الطويلة

متو�شط 
الفروق

6.23410-6.23410*

الدللة 
1.00الإح�شائية

ال�شتنتاج
دللة  ذات  فروق  توجد 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية 

الطويلة
ملعرفة اأقل الفروق يف ال�شتبيان ككل 
ا�شتخدام  مت  الدر�س(  تنفيذ  )مهارات 
اختبار متو�شط الفروق LSD ، وجدت 
مل�شلحة  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 

اخلربة الطويلة.
وافقت هذه النتيجة درا�شة )ماجدة راغب، 

2013م( .

اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
اخلربة  ذوى  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
الطويلة )11 �شنة فاأكرث( تتوافر لديهم 
خالل  من  واإجرائية  معرفية  خربة 
التدري�س  لربنامج  الطويلة  املمار�شة 

جدول رقم )14( 
 LSDاأقل الفروق يو�شح متو�شط 
حمور  يف  اخلربة  ل�شنوات  تبعًا 

مهارة اإدارة ال�شف
 اخلربةاملتغري

الق�شرية
اخلربة 
الطويلة

متو�شط 
الفروق

2.121212-2.121212*

الدللة 
21.00الإح�شائية

ال�شتنتاج
دللة  ذات  فروق  توجد 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية 

املتو�شطة
مهارة  حمور  يف  الفروق  اأقل  ملعرفة 
اختبار  ا�شتخدام  مت  ال�شف  اإدارة 
متو�شط الفروق LSD ، وجدت فروق 
اخلربة  مل�شلحة  اإح�شائية  دللة  ذات 

املتو�شطة.
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املعلمني  لدى  التدري�شية 
املتدربني.

)2012م(  احمد  الله  دفع  اأن�س   -2
الإن�شانية  العلوم  جملة 
ال�شودان  جامعة  والقت�شادية، 
يوليو   ، والتكنولوجيا  للعلوم 
اأثر  الأول،  العدد  2012م، 
امل�شغر  التدري�س  ا�شتخدام 
التدري�شية  الكفايات  تنمية  يف 
مبحلية  الأ�شا�س  مرحلة  ملعلمي 

احل�شاحي�شا.
3-  بول بوردن )2005م( ، الإدارة 
طالب  حممد  ترجمة   ، ال�شفية 
 ، الكتاب اجلامعي  دار   ، ال�شيد 

غزة ، ف�شلطني.
توفيق مرعي و�شريف م�شطفي   -4
 ، العملية  الرتبية   ، )2008م( 
ال�شركة العربية املتحدة للت�شويق 

والتوريدات ، القاهرة.
جابر عبداحلميد جابر واآخرون   -5
)1997م( ، مهارات التدري�س ، 

دار النه�شة العربية ، القاهرة.
)2005م(  براون  جورج   -6
والرتبية  امل�شغر  التدري�س 

بقية  على  ميزة  اأك�شبهم  مما  امل�شغر 
ذوى  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

اخلربات املتو�شطة والطويلة.

التو�شيات
فى �شوء النتائج يو�شى الباحث بالآتى:

التدري�س  بربنامج  الهتمام   -1
التخطيط  حيث  من  امل�شغر 

والتنفيذ.
لتنفيذ  خا�شة  قطاعات  تهيئة   -2

برنامج التدري�س امل�شغر.
هيئة  اأع�شاء  من  ال�شتفادة   -3
اخلربة  ذوى  من  التدري�س 
الطويلة يف التدري�س اجلامعي يف 
التدري�س  برنامج  على  الإ�شراف 

امل�شغر.
 

قائمة املراجع وامل�شادر
الدين  �شعد  عبدالقادر  اأحمد   -1
النيلني،  اآداب  )2010م( ، جملة 
النيلني،  جامعة  الآداب،  كلية 
الثاين  العدد  الثاين،  املجلد 
2014م، دور التدري�س امل�شغر 
الكفايات  مهارات  تطوير  يف 
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اإبراهيم)2008م(  علي  عثمان   -12
من�شورة  ماج�شتري  ر�شالة   ،
قائم  تدريبي  برنامج  بعنوان: 
لتنمية  امل�شغر  التدري�س  على 
معلمي  لدى  العلمية  املهارات 
 ، البتدائية  باملرحلة  العلوم 
جامعة امللك خالد ، كلية الرتبية ، 
ق�شم املناهج وطرائق التدري�س ، 

اململكة العربية ال�شعودية.
)2001م(  �شليمان  ال�شيد  علي   -13
التدري�س  ومهارات  مبادئ   ،
للطباعة  �شياء  دار  الفعال، 

والن�شر والتوزيع ، القاهرة.
عمر ب�شارة اأحمد )2013م( جملة   -14
العلمي،  والبحث  دنقال  جامعة 
العدد اخلام�س ، يونيو 2013م ، 
فاعلية برنامج التدري�س امل�شغر 

يف تنمية مهارات التدري�س .
عمر علي دحالن ومو�شى حممد   -15
جودة )2017م( ، جملة البحوث 
جامعة   ، والنف�شية  الرتبوية 
الق�شي ، غزة ، العدد رقم )54( 
فاعلية توظيف التدري�س امل�شغر 
التدري�س  مهارات  فىاإك�شاب 

حممد  ترجمة  امليدانية،  العملية 
حممد  وهيام  البغدادي  ر�شا 
الفكر  دار   ، البغدادي  ر�شا 

العربي ، القاهرة ، ط2.
ح�شن زيتون )2006م( ، مهارات   -7
التدري�س روؤية يف تنفيذ التدري�س، 

عامل الكتب، القاهرة، ط3.
)2000م(،  دويدي  وحيد  رجاء   -8
اأ�شا�شياته  العلمي،  البحث 
النظرية وممار�شته العملية ، دار 

الفكر ، دم�شق .
 ، )2005م(  عرفة  الدين  �شالح   -9
تفريد التعليم ومهارات التدري�س، 

عامل الكتب ، القاهرة.
)1993م(  عبا�س  عبدالقادر   -10
من�شورة  ماج�شتري  ر�شالة   ،
التدري�س  فاعلية   : بعنوان 
امل�شغر يف تنمية بع�س املهارات 
التدري�شية للطالب املعلمني بق�شم 
 ، القري  اأم  جامعة   ، اجلغرافيا 

كلية الرتبية.
 ، )2009م(  العامري  عبدالله   -11
املعلم الناجح ، دار ا�شامة للن�شر 

والتوزيع ، عمان ، الأردن .
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الأداء املهني والجتاه نحو املهنة 
الفل�شفية  املواد  معلمي  لدى 

للمرحلة الثانوية.
اأثر   ، )2015م(  �شربي  ماهر   -20
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 
طلبة  لدى  التدري�شية  املهارات 
حائل،  بجامعة  امليدانية  الرتبية 
درا�شات عربية يف الرتبية وعلم 
htt://( يناير 2015م   ، النف�س 

. )aae2016.com
 ، )2011م(  مهدي  يا�شر  حممد   -21
التدري�س  برنامج  ا�شتخدام  اأثر 
مهارات  بع�س  تنمية  يف  امل�شغر 
التدري�س، جملة كلية الرتبية للعلوم 
الإن�شانية، جامعة الكوفة ، العراق، 

العدد )8( ال�شنة اخلام�شة.
واآخرون  �شون  كطفان  هادي   -22
العملية  الرتبية   ، )2017م( 
واآفاق التدري�س، ال�شركة العربية 
 ، والتوريدات  للت�شويق  املتحدة 

القاهرة.

لطلبة كلية املرحلة الأ�شا�شية يف 
جامعة الأق�شي.

فوؤاد ح�شن اأبو الهجاء )2001م(   -16
ومهاراته  التدري�س  ،اأ�شا�شيات 
 ، املناهج  دار   ، العامة  وطرقه 

عمان ، الأردن.
زيتون  عبداحلميد  كمال   -17
مناذجه  التدري�س  )2009م(، 
ومهاراته، عامل الكتب ، القاهرة .

)2002م(  خطائبة  ماجد   -18
النظرية  الأ�ش�س  العملية  الرتبية 
وتطبيقاتها، دار ال�شروق للن�شر 

والتوزيع ، عمان ، الأردن.
)2013م(  حممد  راغب  ماجدة   -19
جملة درا�شات عربية يف الرتبية 
 )36( العدد  النف�س،  وعلم 
2013م.  ابريل   ،  )3( املجلد 
htt://searchmandumah.(

 ،  )com/Rocrod/526456
فل�شفة  على  قائم  برنامج  فاعلية 
تنمية  يف  امل�شغر  التدري�س 





دور كلية الرتبية مرحلة األساس جبامعة 
القرآن الكريم وتأصيل العلوم يف حتقيق 

األمن الفكري لدى الطلبة املعلمني
)دراسة تطبيقية من وجهة نظر الطالب املعلمني( 

د. خالد رحمةالله �شالح عبدالله
اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية امل�شارك

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم
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مقدمـــــة
الأمن  اأهمية  حول  اثنان  يختلف  ل 
على  الفكري  والأمن  عامة  ب�شفة 
الأهمية  هذه  وتاأتي  اخل�شو�س.  وجه 
لأن  كافة  الأهميات  قائمة  مت�شدرة 
املوىل تعاىل امنت بها على كفار قري�س 
مذكرًا لهم بها يف قوله تعاىل:{الَِّذي 
ْن َخْوٍف} 

ِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

ِّ
َأْطَعَمُهم م

)قري�ش: ٤( فالأمن من املقومات ال�شرورية 

التي تقوم عليها الدول واملجتمعات، فال 
اأو يزدهر  اأن يتقدم  ميكن لأي جمتمع 
وال�شتقرار،  الأمن  وجود  يف  اإل 
دورًا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وتلعب 
وا�شتتبابه  الأمن  هذا  هامًا يف حتقيق 
وذلك لأن هذه املوؤ�ش�شات وخ�شو�شًا 
عقول  �شياغة  على  تعمل  اجلامعات 
الطالب كواحدة من اأهم وظائفها وذلك 
ملا متلكه من هيئة تدري�س على اأعلى قمة 
الهرم التعليمي ، وجماًل خ�شبًا لتالقح 
الأفكار وحت�شني ال�شباب �شد خطورة 
كليات  واملنحرفة.اأما  الهدامة  التيارات 

الرتبية فهي اأوىل كليات اجلامعة باأداء 
هذه املهمة وتنفيذ هذا الدور لأنها تقوم 
ب�شياغة العقول وفقًا لربامج اأكادميي 
معد من قبل خرباء وخمت�شني من خالل 
وقد  والتعليمي.  التدري�شي  دورهم 
اأهمية  على  الدرا�شات  من  عدد  اأكدت 
التكامل بني موؤ�ش�شات املجتمع املختلفة 
وتعزيزه  الفكري  الأمن  على  للحفاظ 
اجلامعات  طالب  لدى  خ�شو�شًا 
فيها  يوؤمل  التي  ال�شريحة  باعتبارهم 
 )35 �س  النا�شر:2013م  )عبد  املجتمع.  قيادة 
اأ�شبحت  قد  اجلامعات  �شوح  واأن   ،
الأفكار  فيه  تت�شارع  خ�شبًا  ميدانًا 
امليدان  هذا  ينفلت  ل  ، وحتى  املختلفة 
واأن   ، واإر�شاد  لتوجيه  حمتاج  فالأمر 
يقوموا  اأن  اجلامعات  اأ�شاتذة  على 
، وقد  فعال يف هذا اخل�شو�س  بدور 
�شعر الباحث بهذه امل�شكلة منذ اأن كان 
طالبًا ، و�شارت اأكرث و�شوحًا بعد اأن 
�شار واحدًا من اأع�شاء هيئة التدري�س 
اجلامعي ، واإن على اجلامعات اأن تقوم 

حتقيق  يف  العلوم  وتأصيل  الكريم  القرآن  جبامعة  األساس  مرحلة  الرتبية  كلية  دور 
األمن الفكري لدى الطلبة املعلمني )دراسة تطبيقية من وجهة نظر الطالب املعلمني( 
د. خالد رحمة اهلل �سالح عبداهلل
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منه اأ�شئلة فرعية وال�شوؤال الرئي�س هو: 
الأ�شا�س  مرحلة  الرتبية  كلية  مادور 
بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم 
يف حتقيق الأمن الفكري لدى الطالب 

املعلمني من وجهة نظرهم؟
وتتفرع منه الأ�شئلة التالية :

ما الطرق والو�شائل التي ت�شتخدم   -1
لتعزيز  اأ�شا�س  الرتبية  كلية  يف 
الأمن الفكري لدى الطلبة املعلمني؟

التي  واملعوقات  ال�شعوبات  ما   -2
حتول دون قيام الأ�شاتذة بدورهم 
لدى  الفكري  الأمن  حتقيق  يف 

الطلبة املعلمني؟
اأهداف الدرا�شة :

تهدف هذه الدرا�شة اإىل حتقيق الآتي:
الأمن  م�شطلح  على  التعرف   -1
يف  امل�شطلح  هذا  وو�شع  الفكري 

اإطاره ال�شحيح.
كلية  به  تقوم  الذي  الدور  معرفة   -2
بجامعة  الأ�شا�س  مرحلة  الرتبية 
القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم يف 
لدى طالبها  الفكري  الأمن  حتقيق 

اخلريجني من وجهة نظرهم.

لإمتام  منقو�س  غري  كاماًل  بدورها 
هذه  حتديد  على  والوقوف  املهمة  هذه 

امل�شكلة . 
م�شكلة الدرا�شة :

موؤ�ش�شات  جمرد  اجلامعات  تعد  مل 
الذين  املتخ�ش�شني  تخرج  تعليمية 
خمتلف  يف  العمل  �شوق  يحتاجهم 
موؤ�ش�شات  جمرد  ول   ، التخ�ش�شات 
للبحث العلمي تعي�س مبعزل عن املجتمع 
مطالبة  هي  بل  وم�شكالته،  وظروفه 
تتلم�س م�شاكله  املجتمع  تعي�س مع  باأن 
ظل  ويف   . اأهدافه  وحتقيق  وهمومه 
التي  والتطورات  الأخرية  املتغريات 
وخ�شو�شًا  احلياة  واقع  على  حدثت 
يتطلب  مما  والأمن  الفكر  ميدان  يف 
وخ�شو�شًا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من 
الأمن  اإ�شاعة  يف  ت�شهم  اأن  اجلامعات 
هذا  من  غم�س  ما  وتو�شيح  الفكري 
ميتلك  الذي  الفرد  لأن  وذلك   ، املفهوم 
فطرة �شليمة هو الفرد القادر على حتريك 
طاقات املجتمع الذي ينتمي اإليه ويحقق 

ال�شتقرار الذي ين�شده املجتمع.
يف  الدرا�شة  م�شكلة  ح�شر  وميكن 
الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�س الذي تتفرع 
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العملية بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل 
العلوم.

الدرا�شي  العام   : الزمانية  احلدود 
)2017م( .

م�شطلحات الدرا�شة :
اإجرائيًا  يعرف   : املعلم  الطالب 
لغر�س هذا البحث : الطالب الذي اأنهى 
الدرا�شة حتى الف�شل ال�شاد�س بنجاح 
ال�شابع  الدرا�شي  للف�شل  و�شجل 

واأ�شحى جاهزًا للرتبية العملية .
التي  اجلهود  جمموعة  وهو   : الدور 
تقوم بها يف تطوير جمال ما. ونق�شد 
التي  اجلهود  الدرا�شة  هذه  يف  بها 
من  الرتبية جتاه طالبها  كليات  تبذلها 
رفع  اإىل  تهدف  وعلمية  مهنية  ناحية 

كفاياتهم املهنية.
الأ�شا�س:  مرحلة  الرتبية  كلية 
القراآن  جامعة  كليات  اإحدى  هي 
يف  اأ�ش�شت   ، العلوم  وتاأ�شيل  الكرمي 
الطالب  باإعداد  وتعنى  2005م  العام 
الأ�شا�س  مبرحلة  معلمني  لي�شبحوا 
يف  البكالوريو�س  درجة  منحهم  بعد 
الكرمي  القراآن  جامعة  )دليل  الرتبية. 

وتاأ�شيل العلوم( .

التي  واملعوقات  ال�شعوبات  معرفة   -3
حتول دون حتقيق الأ�شتاذ اجلامعي 

لدوره يف حتقيق الأمن الفكري.
اأهمية الدرا�شة :

تكمن اأهمية هذه الدرا�شة يف الآتي :
الك�شف  الدرا�شة  هذه  حتاول   -
وكيفية  الفكري  الأمن  ماهية  عن 
املجتمع  موؤ�ش�شات  من  ال�شتفادة 
يف  الإ�شهام  يف  الرتبوية  املدين 

حتقيقه.
تقدم هذه الدرا�شة بع�س املقرتحات   -
القائمني  تب�شري  على  تعمل  التي 
ا�شتباقي  بعمل  بالقيام  الأمر  على 
الفكرية  النحرافات  يك�شف 
مقرتحات  وتقدمي  وقوعها  قبل 

لعالجها.
الباب  الدرا�شة  هذه  تفتح  قد   -
هذا  لتناول  اآخرين  باحثني  اأمام 

املو�شوع من جوانب اأخرى.
حدود الدرا�شة :

مو�شوعية  حدودًا  الدرا�شة  هذه  حتد 
الرتبية  كلية  اأدوار  معرفة  يف  تتمثل 
الأمن  حتقيق  يف  الأ�شا�س  مرحلة 
الرتبية  طالب  لدى  وحتديدًا  الفكري 
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البناء  تقوي�س  �شاأنها  التي من  الفكري 
الفكري القومي واإحالل اأفكار ومفاهيم 
اإن�شانية  ل  منطلقات  ذات  هزيلة  بديلة 
باآخر  اأو  ب�شكل  توؤدي  اأن  �شاأنها  من 
اإىل النهيار الفكري والنحالل اخللقي 
لكل اأو لبع�س اأفراد الأمة )�شعيد : 2013م ، 
�س37( ، لذا لبد من اإعطاء الأمن الفكري 

اأهمية واأولوية خا�شة نظرًا حل�شا�شية 
اأخذه  بحكم  وخطورته  اجلانب  ذلك 
اجلوانب  كل  بني  مميزًا  متقدمًا  دورًا 
الأمنية الأخرى وتربعه على قمة الهرم 
باأنه  تعريفه  فيمكن  الفكر  اأما  الأمني. 
اإىل  للو�شول  العقل  اإعمال وا�شتخدام 
العقل  ويعد   ، �س25(   ،200 احلقيقـة.)طه: 
بها  الله  ميز  التي  الأ�شا�شية  امليزة  هو 
وعليه   ، املخلوقات  �شائر  عن  الإن�شان 
بانه حالة  الفكري  الأمن  تعريف  ميكن 
يف  الإن�شان  ت�شيب  التي  الطماأنينة 
و�شالمة  واملعتقدات  الأفكار  جانب 
العقل والفكروفق توجيه الإ�شالم  هذا 
الأخالق  ومراعاة  الوحي  وهدى 
النزلق  وعدم   ، واملواثيق  والأعراف 
الدينية  الأمور  فهم  يف  الت�شدد  اإىل 
على  �شلبًا  ينعك�س  مما  وال�شيا�شية 

عقول  حماية  هو   : الفكري  الأمن 
النا�شئة من كل ما يتعار�س مع تعاليم 
ال�شلوك  اإىل انحراف  الإ�شالم وتوؤدي 
التي  اجلهود  باأنه  اإجرائيًا  – ويعرف 
تقوم بها كليات الرتبية من اأجل حماية 
الفكري  الغزو  خطر  من  من�شوبيها 

الهدام.
الإطار النظري

والدرا�شات ال�شابقة
اأوًل :الإطار النظري :

مفهوم الأمن الفكري :
هي  التي  الطماأنينة  باأنه  الأمن  يعرف 
عك�س اخلوف وعدم توقع حدوث مكروه 
بالطماأنينة.  ال�شعور  مما يورث حالة من 
ويعرف الأمن هو اطمئنان الإن�شان على 
و�شائر  وماله  واأهله  وعقله  ونف�شه  دينه 
اأو  احلا�شر  يف  خوفه  وعدم   ، حقوقه 
اأن  ومبا   ، )ح�شن: 2015م، �س 15(  امل�شتقبل 
فاإن  املجالت  تلك  جميع  ي�شمل  الأمن 
الإن�شان  باأمن  يهتم  الفكري  الأمن 
على اأفكاره ومعتقداته واآرائه . ومهمة 
توفري  يف  تتلخ�س  الفكري  الأمن 
كل  �شد  للجميع  والطماأنينة  ال�شالمة 
وغري  الفكري  الطابع  ذات  الجتاهات 
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و�شلوكيًا  وعقديًا  فكريًا  ال�شحيح 
وذلك بالعودة اإىل الكتاب وال�شنة.

الراأي  وتقبل  احلوار  ثقافة  اإ�شاعة   -
الآخر واحرتامه من اأجل الو�شول 
اإىل احلقيقة التي ين�شدها اجلميع.

ل  اإذ  الت�شامح  ثقافة  اإ�شاعة   -
على  حياتنا  منار�س  اأن  ن�شتطيع 
الوجه ال�شحيح والأكمل يف غياب 

الت�شامح.
الو�شطية  ممار�شة  على  احلث   -
والعتدال اإذ اأن �شنة الله يف احلياة 
اأن خلق الكون واحلياة مبنية على 

التوازن.
اأهمية الأمن الفكري للمجتمع:

ويوؤدي  ي�شتمر  لكي  بد لأي جمتمع  ل 
من  له  لبد  الأكمل  الوجه  على  دوره 
كان  �شواء  �شنوفه  ب�شتى  ال�شتقرار 
هنا  ومن  معنويًا  اأو  ماديًا  ا�شتقرارًا 
تاأتي اأهمية الأمن و�شرورة جعله على 
اأعلى هذه القائمة من حيث الأهمية فال 
حياة بدون اأمن وطماأنينة وتاأكيدًا لهذه 
الكرمي  القراآن  يف  ورد  فقد  الأهمية 
اأن رب العزة قد امنت على اأهل قري�س 
مذكرًا لهم باأهم النعم وهي نعمة الأمن 

املجتمع. )عبد اجلليل : 2007م ، �س47( .
حماية  باأنه  الفكري  الأمن  عرف  كما 
ودخيل  �شائب  فكر  كل  من  العقول 
التي  العقيدة  مع  يتعار�س  وخاطئ 
يف  اجلهود  وبذل  املجتمع  بها  يدين 
هذه  لتحقيق  املجتمع  موؤ�ش�شات  كل 
ولهذا   . �س50(   ، 2012م   : )الطراونه  احلماية 
اأوىل  هي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  فاإن 
هذه اجلهات قاطبة يف حماية املجتمع 
خ�شو�شًا  الفكري  واأمنهم  واأفراده 
فيها  يتم  منابرًا  باعتبارها  اجلامعات 
تبادل الأفكار والتوجهات ذات امل�شادر 
املوؤ�ش�شات  اأنها  عن  ف�شاًل  املتعددة 
امل�شتقبل  قادة  فيها  يعد  التي  الرتبوية 
مرحلة  يف  باأنه  الطالب  فيها  وي�شعر 
يحظى بدرجة من احلرية الفكرية وهنا 
يت�شاعف  هنا  ومن   ، اخلطورة  مكمن 
الر�شالة  هذه  اأداء  يف  اجلامعات  دور 
الرامية اإىل التح�شني الفكري لل�شباب 
اجلامعات  تتبع  الغاية  هذه  ولتحقيق 
 : اأهمها:)ع�شام  الو�شائل  من  جمموعة 

2017م ، �س33( .

نفو�س  يف  الديني  الوازع  تقوية   -
بالإ�شالم  وربطهم  الطالب 
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املكونات  على  يحافظ  الفكري  فالأمن 
الثقافية الأ�شلية يف مواجهة التيارات 
امل�شبوهة  الأجنبية  اأو  الوافدة  الثقافية 
الهوية  حماية  على  يعمل  بهذا  وهو   ،
اأو  الخرتاق  من  و�شيانتها  الثقافية 
على  ويعمل   ، اخلارج  من  الحتواء 
الحتواء  من  العقل  على  احلفاظ 
الثقافية  اخلارجي و�شيانة املوؤ�ش�شات 
والأمن   ، النحراف  من  الداخل  يف 
الفكري م�شاألة يجب اأن حتظى باهتمام 
جميع موؤ�ش�شات املجتمع وعلى راأ�شها 
ت�شهم  التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  تاأتي 
للحفاظ  اأبعاده  بكل  الأمن  تعزيز  يف 
عالقة  فثمة   ، املجتمع  �شالمة  على 
والتعليمي  الرتبوي  النظام  بني  طردية 
لهذا  الفكري  والأمن  ما  جمتمع  يف 
مبعنى   ، �س63(   ، 2007م   : )حممد  املجتمع 
مرتبطًا  التعليمي  النظام  كان  كلما  اأنه 
الإ�شالمي  املجتمع  بخ�شو�شيات 
من  عالية  درجة  وعلى   ، ومعتقداته 
هذا  كان  والتنفيذ  والتقان  التخطيط 
التدخالت  مواجهة  على  اأقدر  النظام 
الفكرية . وللجامعات دور فاعل وبالغ 
الأهمية يف تعزيز الأمن الفكري ، وذلك 

 • ُقَرْيٍش  {ِلِيَلِف   : تعاىل  قوله  يف 
 • ْيِف  َوالصَّ َتاء 

ِّ
الش ِرْحَلَة  إِيَلفِِهْم 

الَِّذي   • الَْبْيِت  َهَذا  َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا 
ْن َخْوٍف} 

ِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

ِّ
َأْطَعَمُهم م

)قري�ش: 1-٤( . لذا فالأمن من اأهم الأ�ش�س 

قاعدة  تاأ�شي�س  يف  عليها  يعتمد  التي 
حفاظًا  لالنطالق  من�شة  تكون  متينة 
على مكت�شبات املجتمع �شمن منظومة 
بها  الحتفاظ  بات  الرتبوية  القيم  من 
 ، ال�شرورات  من  عليها  واملحافظة 
الفكري  الأمن  بتعزيز  اإل  ذلك  يتم  ول 
اأ�شا�شية  ركيزة  باعتباره  املجتمع  يف 
اإىل  يوؤدي  الفكري  الأمن  اختالل  لأن 
 ، جوانبه  جميع  يف  الأمن  اختالل 
وميكن الق�شاء على النحراف الفكري 
الأمن  مهددات  اأهم  من  يعد  الذي 
الوطني مبقوماته املختلفة ، ويقود اإىل 
واملقومات  العقائدية  الثوابت  زعزعة 
�شك  ل  ومما   ، والجتماعية  اخللقية 
الفكرية  النحرافات  جميع  اأن  فيه 
وال�شلوكية والأن�شطة ال�شارة مب�شالح 
يكون  دائمًا  ال�شرع  ومقا�شد  النا�س 

مردها اإىل الفكر املنحرف.
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الأهداف كالآتي: )موقع قوقل( 
الوحدة  ودعم  الأمة  هوية  تاأكيد 

الوطنية.
ة  تاأ�شيل املناهج الدرا�شية لتكون معربرِّ
ال�شوداين  املجتمع  خ�شائ�س  عن 
باملعارف  الطالب  تزويد  خالل  من 
التي  ال�شرورية  والتقانات  واملهارات 
تعينهم على امل�شاركة يف تنمية املجتمع 

وحتقيق تطلعاتهم.
العايل  بالتعليم  اللتحاق  فر�س  توفري 
على اأ�شا�س القدرة والكفاءة مع و�شع 
املجتمع  فئات  لبع�س  خا�س  اعتبار 

وت�شاهم يف ن�شر العلم واملعرفة.
ون�شر  التطبيقي  العلمي  البحث  تطوير 
ال�شاملة  التنمية  نتائجه وم�شاهمته يف 

للبالد.
عالية  مهارات  ذوي  خريجني  اإعداد 
ومواطنني م�شئولني قادرين على تلبية 
متطلبات التوجه التنموي للبالد واإعادة 
الدرا�شية  واملقررات  املناهج  �شياغة 
ول�شد  التوجهات  تلك  مع  يت�شق  مبا 
حاجات الدولة الراهنة واملقبلة وجتمع 
امل�شتوى  ذات  واملهارات  املعارف  بني 
ملهارات  خا�س  اعتبار  واإعطاء  الرفيع 

التعليمية  العملية  عنا�شر  خالل  من 
تعليمية  واأهداف  معلم،  ومكوناتها من 
تدري�س  وطرائق  درا�شي  وحمتوى   ،

واأن�شطة تعليمية . )اأحمد : 2016، 256( .
على  املحافظة  يف  اجلامعة  دور 

الأمن الفكري :
معزولة  موؤ�ش�شات  اجلامعات  تعد  مل 
تعي�س مبعزل عن املجتمع. فاملوؤ�ش�شات 
التعليمية يقا�س جناحها مبدى ارتباطها 
معه،  وتفاعلها  له  وخدمتها  باملجتمع 
املعايري  من  معيارًا  هذا  اأ�شبح  بل 
املوؤ�ش�شات  هذه  تقييم  بها  يتم  التي 
موؤ�ش�شة  كل  موقع  يو�شح  وموؤ�شرًا 
من الت�شنيف الدويل )اإليا�س : 2015 ، 32( . 
لذا فاإن ر�شالة اجلامعات تتمثل ب�شكل 
العلمي  والبحث  التدري�س  يف  رئي�س 
وخدمة املجتمع ومن خالل هذه النقطة 
الأمن  تعزيز  يف  دورها  يربز  حتديدًا 
 ، والت�شدد  التطرف  وحماربة  الفكري 
وباجلملة فاإن هذه النقطة غالبًا ما تكون 
العايل  التعليم  لأهداف  واقعية  ترجمة 
املر�شومة من قبل وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي وهي اجلهة القيمة على 
هذه املوؤ�ش�شات ، وميكن تلخي�س هذه 
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لال�شتثمار  وم�شدرًا  م�شتوياته  اأرفع 
وتنمية ثروات املجتمع التي ُتعد الرثوة 
لذلك   ، الطالق  على  اأغالها  الب�شرية 
جاء اهتمام كليات الرتبية بطالبها يف 
وخ�شو�شًا  الدرا�شية  مراحلهم  كل 
الذين هم على اأعتاب التخرج بح�شبانهم 
فهم  املنتظر  املرجوة واحل�شاد  الثمرة 
ت�شع  الكلية  واإدارة  امل�شتقبل  معلمو 
بها  يقوم  التي  الأدوار  اأعينها  ن�شب 
نقل  يف  التقليدي  لدوره  خالفًا  املعلم 
نزودهم  اأن  علينا  يحتم  مما  املعرفة 
على  قادرين  جتعلهم  معينة  مبهارات 
على  دورهم  واأداء  التطور  مواكبة 
الوجه الأكمل كاأن يكونوا قدوة �شاحلة 
العقدية  جوانبهم  يف  �شواء  لطالبهم 
ال�شخ�شية  �شماتهم  يف  اأو  والإميانية 
الرتبية  لربامج  اأدائهم  عند  خ�شو�شًا 
ف�شيحًا  ميدانًا  متثل  والتي  العملية 
للطالب لتطبيق ما در�شوه يف الكلية ، 
وميتد ن�شاط الرتبية العملية اإىل تفاعل 
الطالب مع املجتمع حولهم مما يك�شبهم 
معارف مل تكن متوفرة لهم يف قاعات 
الدر�س . يتدرب فيها الطالب على حياة 
املجتمعات املختلفة وخرباتها وجتاربها 

لدى  املبادرة  وبناء روح  الأعمال  خلق 
الطالب لت�شيري اإمكانات ت�شغيلهم بعد 
التخرج بحيث ل يظلون جمرد باحثني 
العمل بل ي�شبحون عنا�شر فاعلة  عن 

يف ا�شتحداث فر�س العمل .
هذه  عر�س  خالل  ومن  �شبق  ومما 
ميكن  الذي  الدور  يت�شح  الأهداف 
الأمن  تعزيز  يف  اجلامعات  تلعبه  اأن 
من  املعلمني  الطلبة  لدى  الفكري 
من  �شواء  املر�شوم  براجمها  خالل 
الرتجمة  باعتبارها  املناهج  خالل 
خالل  من  اأو  الأهداف  لهذه  احلقيقية 
من  اأو  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأدوار 
اجلامعة  اأن  اإذ   ، املجتمع  خدمة  خالل 
هو  ما  بكل  تخت�س  تربوية  كموؤ�ش�شة 
الذي  العلمي  والبحث  بالتعليم  متعلق 
�شبيل  يف  ومعاهدها  كلياتها  به  تقوم 
ح�شاريًا  به  والرتقاء  املجتمع  خدمة 
متوخية يف ذلك الإ�شهام يف رقي الفكر 
الإن�شانية  القيم  وتنمية  الأمة  وتقدم 
واخلرباء  باملخت�شني  البالد  وتزويد 
يف املجالت املختلفة لي�شهموا يف بناء 
وتدعيم املجتمع وخدمة الإن�شانية، لذلك 
ُتعد اجلامعات معقاًل للفكر الإن�شاين يف 
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كو�شيلة  ال�شتبانة  ا�شتخدمت  كما 
جلمع البيانات، وكان جمتمع الدرا�شة 
ال�شالمية  الرتبية  معلمي  عن  عبارة 
وعددهم  اليمنية  حجة  حمافظة  يف 
الدرا�شة كانت 100  )1000( ، وعينة 

معلم بن�شبة 10% من جملة املجتمع.
تو�شلت الدرا�شة اإىل جملة من النتائج 
بهذه  فيالقيام  املعلمني  دور  اأن  اأبرزها 
املراحل  اأن�شب  واأن  جدًا  كبري  املهمة 
الدرا�شية التي يجب اأن يتم فيها تناول 
املرحلة  هي  الفكري  الغزو  مو�شوع 
الثانوية لأن الطالب فيها �شغار ال�شن.

درا�شة : دياب : )2006م( 
اجلامعي  املدر�س  )دور  بعنوان: 
الواحد  القرن  حتديات  �شوء  يف 

والع�شرين( .
على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الجتاهات العاملية املعا�شرة يف جمال 
التحديات  اأبرزها  من  والتي  التعليم 
املتوقعة  والأدوار  والعقائدية  الفكرية 
للمدر�س اجلامعي وال�شمات واملقومات 
ا�شتخدم   . فيه  تتوافر  اأن  يجب  التي 
وال�شتبيان  الو�شفي  املنهج  الباحث 
الدرا�شة  جمتمع  للدرا�شة.  كاأداة 

ويدربهم  اجلماعة  روح  فيهم  ويبث 
مثل  من�شودة  اإ�شالمية  قيم  على 
يدعم  كما  والت�شاور  اجلماعية  القيادة 
حتديات  من  يالقونه  مبا  �شخ�شياتهم 
وما يقابلهم من م�شكالت وما يتحملونه 
على  يعينهم  هذا  كل   . م�شئوليات  من 
جمال  يف  املعرفية  ح�شيلتهم  زيادة 

الفكر ويجنبهم الأفكار املنحرفة.
الدرا�شات ال�شابقة:

اطلع الباحث على العديد من الدرا�شات 
الرتبوية التي لها عالقة مبو�شوعه هذا، 
وا�شتفاد منها يف جوانب خمتلفة �شواء 
يف الإطار النظري اأو يف و�شع ا�شتبانة 

الدرا�شة . واأهم هذه الدرا�شات:
درا�شة طارق جمذوب: )2012م( 
ملعلمي  الإر�شادي  )الدور   : بعنوان 
الغزو  مواجهة  يف  ال�شالمية  الرتبية 

الفكري( .
الدور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
املدر�شني  قبل  من  املبذول  الإر�شادي 
الغزو  ملواجهة  الثانوية  املرحلة  يف 
الدرا�شة  هذه  وا�شتخدمت   ، الفكري 
باعتباره  التحليلي  الو�شفي  املنهج 
اأن�شب املناهج لهذا النوع من الدرا�شات 
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نتائج  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت   %14
مهمة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
يف تقديرات عينة الدرا�شة لدور اأع�شاء 
البحثي  املجال  يف  التدري�س  هيئة 
وعدم   . الذكور  مل�شلحة  والتدري�شي 
وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف حمور 
دالة  فروق  وكذلك  اخلدمية  الن�شطة 
التدري�شي  الدور  حمور  يف  اإح�شائيا 

واملنهجي والن�شطة تبعًا للجامعة.
درا�شة : طه عبد الله : )2017( 

يف  الف�شائية  القنوات  )دور  بعنوان 
الإ�شهام يف تنمية الوعي الفكري( 

الدور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
يف  الف�شائية  القنوات  به  تقوم  الذي 
املواطنني  لدى  الفكري  الوعي  تنمية 
الف�شائية  القنوات  هذه  اأن  خ�شو�شًا 
النا�س يف بيوتهم  اإىل  اأ�شبحت ت�شل 
وبكثافة عالية وهو اأمر ل منا�س منه. 
امل�شحي  املنهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
وال�شتبانة واملقابلة كاأدوات للدرا�شة. 
من  عينتها جمموعة  و  وكان جمتمعها 
حي  درمان  اأم  مدينة  يف  املواطنني 
الثورة ، تو�شلت الدرا�شة اإىل جمموعة 
من النتائج التي ت�شري اإىل الدور الكبري 

الأزهر  بجامعة  الأ�شاتذة  من  جمموعة 
الدرا�شة  تو�شلت   ، املفتوحة  والقد�س 
ح�شب  الأ�شتاذ  اأدوار  ترتيب  اإىل 
الدرا�شة  عينة  نظر  وجهة  من  اأهميتها 
مهنة  يف  العاملون  يطلع  باأن  واأو�شت 
يجب  التي  ال�شمات  على  التدري�س 

توافرها يف املدر�س اجلامعي.
درا�شة �شعد و�شالح: )2016( 

بعنوان )دور اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
الأمن  تعزيز  يف  ال�شعودية  اجلامعات 
التحديات  �شوء  يف  للطالب  الفكري 

املعا�شرة( 
على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأدوار 
الأمن  تعزيز  يف  ال�شعودية  اجلامعات 
اتبع  الهدف  هذا  ولتحقيق   ، الفكري 
التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحثان 
القائم على الدرا�شة امليدانية وا�شتخدما 
ال�شتبانة كاأداة للدرا�شة يتكون جمتمع 
اجلامعات  بع�س  اأ�شاتذة  من  الدرا�شة 
طيبة   ، خالد  امللك   ، )بي�شة  ال�شعودية 
 )501( املجتمع  وبلغ  في�شل(  امللك   ،
عينة  اأما  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 
بن�شبة  ع�شوًا   )71( فكانت  الدرا�شة 
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العلمي  املوؤهل  ملتغري  الرتبوي  العالم 
و�شنوات اخلربة.

درا�شة : ح�شن: )2013( 
ودورها  الدينية  )املوؤ�ش�شة  بعنوان 
امل�شجد   - الفكري  الوعي  تكوين  يف 

منوذجًا( .
الذي  الدور  اإىل معرفة  الدرا�شة  هدفت 
لها  تربوية  كموؤ�ش�شة  امل�شجد  به  يقوم 
دورها الفاعل يف ت�شكيل الوعي الفكري 
الدور  هذا  واأهمية  امل�شلم  ال�شباب  لدى 
التاريخي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم   .
دور  تتبع  من  ميكنه  الذي  ال�شتدليل 
عرب  املختلفة  احلقب  يف  املوؤ�ش�شة  هذه 
الع�شور كما ا�شتخدم املقابلة مع بع�س 
يف  الدرا�شة  انح�شرت  حيث  ال�شباب 
جمتمع  تكون  الكربى  القاهرة  منطقة 
�شن 30-20  ال�شباب يف  من  الدرا�شة 
 100 الدرا�شة  هذه  عينة  وكانت  �شنه 
املذكورة.  اجلغرافية  املنطقة  يف  �شاب 
النتائج  بع�س  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت 
يف  مهمًا  دورًا  للم�شجد  ان   : اأهمها 
تاريخ  يف  واحلقب  الع�شور  خمتلف 
امل�شلمني وبداأ هذا الدور يف ال�شمحالل 
عن  امل�شلمني  بعد  اأهمها  عوامل  لعدة 

الذي تقوم به و�شائل الإعالم امل�شاهدة 
لدى  الفكري  الوعي  ت�شكيل  يف 
لهم  ملا  ال�شباب  وخ�شو�شًا  املواطنني 
من رغبات واأفكار حتتاج اإىل تعزيزات 

يتلقونها من هذه القنوات الف�شائية.
درا�شة احلارث: )2015( 

يف  الرتبوي  الإعالم  )اإ�شهام  بعنوان 
طالب  لدى  الفكري  الأمن  حتقيق 

املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة( .
على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الرتبوي  الإعالم  اإ�شهام  اأهمية  درجة 
طالب  لدى  الفكري  الأمن  حتقيق  يف 
املكرمة  مكة  مبدينة  الثانوية  املرحلة 
الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم   .
وكان  للدرا�شة  كاأداة  وال�شتبانة 
جميع  من  مكون  الدرا�شة  جمتمع 
املكرمة  الثانوية مبكة  املدار�س  مديري 
وتو�شلت  مديرًا   152 عددهم  والبالغ 

الدرا�شة اإىل جمموعة نتائج:
الرتبوي  العالم  ممار�شة  درجة  اأن 
طالب  لدى  الفكري  الأمن  لتحقيق 
كما  متو�شطة  كانت  الثانوية  املرحلة 
ذات  فروق  وجود  الدرا�شة  اأظهرت 
دللة اإح�شائية بالن�شبة لدرجة ممار�شة 
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، و�شعد ، و�شالح( .

من  احلالية  الدرا�شة  ا�شتفادت 
الإطار  اإعداد  يف  ال�شابقة  الدرا�شات 
املراجع  بع�س  اإىل  والرجوع  النظري 
التي ا�شتفادت منها الدرا�شات ال�شابقة 

خ�شو�شًا درا�شة )دياب و�شالح( .
عن  الدرا�شة  هذه  متيز  عن  اأما   
اأن  القول  فيمكن  ال�شابقة  الدرا�شات 
الدرا�شة احلالية تناولت مو�شوع الأمن 
الفكري عند الطالب اخلريجني من كلية 
املعنيون  وهم  الأ�شا�س  مرحلة  الرتبية 
يف املقام الأول بغر�س القيم واملفاهيم 
الدرا�شة  مراحل  يف  طالبهم  عند 
يف  املجتمع  ي�شاعد  الذي  الأمر  الدنيا 
من  معافى  �شليم  جيل  على  احل�شول 

مرحلة التكوين الأول )الأ�شا�س( .
منهج واجراءات الدرا�شة امليدانية:

الإجراءات  كل  الف�شل  هذا  يتناول 
و�شف  من  امليدانية  بالدرا�شة  املتعلقة 
واملنهج  وعينتها  الدرا�شة  ملجتمع 
امل�شتخدم باإ�شافة اأداة جمع املعلومات 

واملعاجلة الإح�شائية .
منهج الدرا�شة :

 : الدرا�شة  هذه  يف  الباحث  ا�شتخدم 

دينهم والغزو الفكري الذي يتعر�شون 
له .. اأو�شت الدرا�شة بالهتمام بال�شباب 
من خالل برامج معدة بعناية تنطلق من 
امل�شجد باعتباره موؤ�ش�شة تربوية فعالة.
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:

مو�شوع  ال�شابقة  الدرا�شات  تناولت 
من  الثقايف  والأمن  الفكري  الأمن 
طبيعة  ح�شب  خمتلفة  وزوايا  جوانب 
وبع�س  العينة  حيث  من  درا�شة  كل 

املتغريات.
اتفقت الدرا�شات ال�شابقة مع الدرا�شة 
كاأداة  ال�شتبانة  ا�شتخدام  احلالية يف 
يف  كذلك  معها  واتفقت  للدرا�شة 
عدا   ، )الو�شفي(  امل�شتخدم  املنهج 
درا�شة )ح�شن( فقد ا�شتخدمت املنهج 
ثانية  من جهة   . ال�شتدليل  التاريخي 
امتدادًا  الدرا�شة  هذه  الباحث  ُيعد 
للدرا�شات ال�شابقة وتطويرًا لها. اتفقت 
الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  كذلك 
ال�شابقة يف �شرورة تكامل الدور بني 
و�شوًل  املختلفة  املجتمع  موؤ�ش�شات 
لدى  وخ�شو�شًا  املن�شود  الهدف  اإىل 
ودور  �شلدان(  )درا�شة  اجلامعيني  الطالب 
رباب  .)درا�شة  ذلك  يف  اجلامعي  الأ�شتاذ 
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�شكل رقم )1( 
يو�شح و�شف املجتمع

عينة الدرا�شة :
الدرا�شة  عينة  باختيار  الباحث  قام 
الب�شيطة  الع�شوائية  العينة  طريق  عن 
بني  الن�شب  اأوزان  على  املحافظة  مع 
العدد  حيث  من  والطالبات  الطالب 
بحيث  كٍل  من   %50 بن�شبة  وذلك 
ي�شبح املجموع ميثل 50% من جمتمع 
طالب  فردًا   175( وي�شاوي  الدرا�شة 
اإىل  .ويقود  معقول  عدد  وهو  وطالبة( 
نتيجة ميكن الطمئنان اإليها واجلدول 

التايل يو�شح ذلك :
�شكل رقم )2( 

يو�شح ن�شبة عينة الدرا�شة اإىل املجتمع

املنهج  وهو  التحليلي  الو�شفي  املنهج 
القائم على حتديد العالقة بني متغريات 
و�شوًل  وحتليلها  و�شفها  الدرا�شة 
الأن�شب  وهو  ال�شحية  العلمية  للنتائج 

ملثل هذا النوع من الدرا�شات.
جمتمع الدرا�شة:

يتكون جمتمع هذه الدرا�شة من طالب 
الأ�شا�س  الرتبية مرحلة  كلية  وطالبات 
وتاأ�شيل  الكرمي  القراآن  بجامعة 
ل�شنة  ال�شابع  الدرا�شي  الف�شل  العلوم 
2017م وعددهم )350( طالبًا و طالبة. 

واجلدول اأدناه يو�شح ذلك :
جدول رقم )1( 

يو�شح و�شف املجتمع
العددالتخ�ش�س

68 بنات1. لغة عربية
43 بنني

89 بنات2. جغرافيا
31 بنني

51 بنات3. ريا�شيات
12 بنني

22 بنات4. لغة اإجنليزية
20 بنني

14 بنات5. تاريخ
350املجموع

امل�شدر الدرا�شة امليدانية 2017م.
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اإعدادها.  عند  مراحل  بعدة  ال�شتبانة 
بع�س  على  الباحث  اطالع  اأهمها 
الدرا�شات يف هذا املجال ، وقد ق�شمت 
تغطية  على  تعمل  حماور  ثالث  اإىل 
نواحيه  كل  من  الدرا�شة  مو�شوع 
ون كل حمور من عدد 20 عبارة.  وتكَّ
من  جمموعة  اإىل  الباحث  بها  دفع  ثم 
املحكمني املخت�شني يف الرتبية لقيا�س 
�شدقها ، ومتت التعديالت التي اأو�شوا 
بها واأ�شبح عدد فقرات ال�شتبانة بعد 
التعديل 30 فقرة موزعة على حمورين 

وهما:
الرتبية  كلية  دور  الأول:  املحور 
اأ�شا�س يف حتقيق الأمن الفكري لدى 

الطلبة املعلمني والو�شائل املتبعة لذلك.
متنع  التي  املعوقات  الثاين:  املحور 
كلية الرتبية من حتقيق الأمن الفكري.
املحورين  فقرات  من  فقرة  كل  ويقابل 
قائمة بها ثالث خيارات )اأوافق ، حمايد، 
ل اأوافق( ولكل عبارة درجات ت�شاعد 

فيما بعد على املعاجلة الإح�شائية :
 )3( اأوافق    
 )2( حمايد     
 )1( ل اأوافق    

جدول رقم )2( 
يو�شح و�شف العينة

العددالتخ�ش�س
34 طالبة1. لغة عربية

21 طالبًا
45 طالبًة2. جغرافيا

15 طالبًا
25طالبًة3. ريا�شيات

6طالبًا
11طالبًة4. لغة اإجنليزية

10طالبًا
7طالبات5. تاريخ

174املجموع
امل�شدر الدرا�شة امليدانية 2018م

�شكل رقم )3( 
يو�شع و�شف العينة

اأداة الدرا�شة :
الدرا�شة  هذه  يف  الباحث  ا�شتخدم 
املعلومات  جلمع  كو�شيلة  ال�شتبانة 
ومنا�شبة  مهمة  باتت  و�شيلة  وهي 
مرت  وقد  امل�شتهدفة.  العينة  لطبيعة 
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جدول رقم )3( 
يو�شع �شدق معامل الثبات

املحـــــــــــــــــــــــور
ات

بار
الع

دد 
ع

دق
ــــــــ

ــــــــ
�شـ

ال

ات
لثب

ل ا
عام

م

كلية  1.دور 

مرحلة  الرتبية 

يف  الأ�شا�س 

الأمن  تعزيز 

الفكري

150.82790.743

ت  ا ملعقو ا .2

كلية  متنع  التي 

مرحلة  الرتبية 

من  الأ�شا�س 

الأمن  تعزيز 

الفكري

150.83430.821

30 املجموع
امل�شدر: الدرا�شة امليدانية 2017م

باجلدول  اأعاله  النتائج  خالل  من 
ثبات كل حمور  اأن  يت�شح   ،  )3( رقم 
 )0.8279( مرتفع  املحورين  من 
)0.8343( على التوايل مما يدل على 
اأن ال�شتبانة �شاحلة للتطبيق امليداين 

وميكن اأن تعطي قيمة جيدة.
دالة  اأعاله  الرتباط  معامالت  جميع 
اإح�شائية عند م�شتوى الدالة )0.51(.

ثبات ال�شتبانة :
الختبار  يعطى  اأن  بالثبات  )يق�شد 
نف�س النتائج اإذا ا�شتخدم اأكرث من مرة 
 : .)عبدالرحمن  مماثلة(  ظروف  حتت 
طرق  عدة  وهناك  �س29(  1995م، 
لقيا�س هذا الثبات اأهمها طريقة التجزئة 
الن�شفية وطريقة الفاكرونباخ. وقد قام 
الن�شفية  التجزئة  با�شتخدام  الباحث 
)بري�شون(  ارتباط  معامل  باإيجاد 
مكونة  ا�شتطالعية  عينة  على  وتطبيقه 
معامل  بلغ  وقد  وطالبة  طالبا   30 من 
الزوجية  العبارات  بني  الرتباط 
معامل  وحل�شاب   0.73 والفردية 
مت  كلية  ب�شورة  للمقيا�س  الثبات 
حيث  براون  �شبريمان  معادلة  تطبيق 
بلغ معامل ثبات املقيا�س 0.86 واأي�شًا 
معامل  بطريقة  الثبات  ح�شاب  مت 
الفاكرونباخ حيث بلغ 0.81 واجلدول 

التايل يو�شح ذلك :
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املعاجلة الإح�شائية للبيانات :
بعد جمع البيانات قام الباحث بت�شنيفها 
تكون  بحيث  ا�شتمارات  يف  وتفريغها 
حيث  احلا�شوب  اإىل  لالإدخال  جاهزة 
متت معاجلتها اإح�شائيًا بوا�شطة برامج 
ببع�س  الباحث  ا�شتعان  وقد   )SPSS(

املخت�شني يف بع�س اجلوانب الفنية.
عر�س وحتليل النتائج ومناق�شتها:
يتناول الباحث يف هذه اجلزئية عر�س 

للنتائج وحتليلها كما يلي :
عبارات املحور الأول :

ملعرفة دور كلية الرتبية اأ�شا�س جامعة 
يف  العلوم  وتاأ�شيل  الكرمي  القراآن 
ح�شاب  مت   ، الفكري  الأمن  تعزيز 
التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات 
احل�شابية والنحراف املعياري والرتب 
النتائج  وجاءت   . املحور  عبارات  على 

كما يف اجلدول الآتي:

ال�شدق الذاتي لال�شتبانة : 
الداخلي  الت�شاق  �شدق  ح�شاب  مت 
معادلة  با�شتخدام  ال�شتبانة  لعبارات 

�شبري�شون والتي ن�شها :
ر =             ن مج �س �س - )مج �س( )مج �س( 

   }ن مج �س2-)مج �س( 2)ن مج �س2-)مج �س( 2{

حيث ر : معامل الرتباط بني عبارات 
ال�شتبانة

�س: درجات العبارات الفردية 
�س : درجات العبارات الزوجية

ن : عدد اأفراد العينة
اإجراء تطبيق ال�شتبانة :

الظاهري  ال�شدق  من  التاأكد  بعد 
عينة  على  ميدانيًا  طبقت  لال�شتبانة 
طالب(   53+ )122طالبة  الدرا�شة 
)الطلبة املعلمني( ، فتم ت�شليم كل اأفراد 
عينة الدرا�شة عدد 175 ا�شتبانة بغر�س 
فرتة  انتهاء  بعد  وا�شرتجاعها  تعبئتها 
 150 ا�شرتجاع  مت  العملية.  الرتبية 
ا�شتبانة منها )105 + 45( حيث فقدت 
وبعد   . خمتلفة  لأ�شباب  ا�شتبانة   25
اإح�شائيًا  وحتليلها  تفريغها  مت  ذلك 

وعر�شت نتائجها بعد ذلك.
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جدول رقم )4( 
يبني راأي عينة الدرا�شة حول )دور كلية الرتبية مرحلة الأ�شا�س يف تعزيز 

الأمن الفكري و الو�شائل التي تتبعها لتحقق هذا الهدف( 

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
املتو�شط درجة حتقق م�شتوى املوافقة

احل�شابي
النحراف 

املعياري
م�شتوى 

الرتتيبالدللة غري موافقحمايدموافق
%ن%ن%ن

اأف�شل  اجلامعيون  الأ�شاتذة   .1
الأمن  باأهمية  الطالب  ف  يعررِّ من 

الفكري

12425153.3110.583500013

2. القيام بالبحوث العلمية وتطبيق 
خمرجاتها يعمل على تعزيز الأمن 

الفكري

1232703.7640.287310005

3. اإقامة عالقات جيدة بني الطالب 
الأمن  ي�شهم يف حتقيق  والأ�شتاذ 

الفكري.

1401003.9780.221320001

مهمة  ال�شخ�شية  الأ�شتاذ  4. �شفات 
جدًا لدى الطالب.

10025253.4990.5623100012

احلوار  اأ�شلوب  ا�شتخدام   .5
الأمن  لتحقيق  �شروري  واملناق�شة 

الفكري لدى الطالب.

1351503.9760.231300002

6. م�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
من  متكنهم  الثقافية  الطالب  منا�شط 
اكت�شاف النحرافات الفكرية وت�شهم 

يف حتقيق الأمن الفكري

1202553.6130.299700006

حتمي  الال�شفية  الأن�شطة  اإقامة   .7
ال�شوء  اأ�شدقاء  خطر  من  الطالب 
طاقة  وت�شتوعب  اجلامعة  خارج 

ال�شباب اجلامعي الزائدة فيما يفيد.

1302003.9750.244300003

يف  الكلية  طالب  م�شاركة   .8
الأمن  حتقق  املجتمع  كلية  اأن�شطة 

الفكري.

1252503.8810.264110004

للطالب  تتيح  العملية  الرتبية   .9
فر�شة للوقوف على طبيعة املجتمع.

11223153.6010.352410008

10. م�شاركة املجتمع يف املنا�شط 
الثقة  تعزز  اجلامعة  داخل  املقامة 

بني الطرفني.

11525103.6020.312100007
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11. الرحالت اإىل مناطق ال�شودان 
رموز  مع  والتوا�شل  املختلفة 
املا�شي  يربط  التاريخية  املجتمع 

باحلا�شر وحتقق الأمن الفكري.

11025153.5910.398710009

12. مناهج كلية الرتبية تعمل على 
وتعرف  الجتماعي  الن�شيج  متتني 
الأمن  وحتقق  بلدهم  على  الطالب 

الفكري.

11320173.5120.4731200010

بجهود  ال�شتعانة  مبكن   .13
جمال  يف  جتاربهم  يف  الآخرين 

الأمن الفكري.

10525203.5000.4986100011

تدريبية  دورات  اإعداد   .14
للمعلمني يف جمال الأمن الفكري

10030203.2770.5997800014

15. و�شع مقررات خا�شة بالأمن 
تعزز  الطالب  يدر�شها  الفكري 

الأمن الفكري.

9535253.2560.6123100015

بناء  ال�شتجابات  بتق�شيم  الباحث  قام 
ثالث  اإىل  اجلدول  يف  رتبتها  على 
 1( من  الأوىل  املجموعة   . جمموعات 
 )10 –  6( الثانية  املجموعة   ،  )5 –
وقد   .  )15 –  11( الثالثة  واملجموعة 
ح�شب  تنازليًا  العبارات  ترتيب  مت 
اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط 

عينة الدرا�شة على النحو التايل :
املجموعة الأوىل ت�شمل العبارات التي 
ترتيبها من )1 – 5( باجلدول التايل:

جدول رقم )5( 
يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 

الأوىل من املحور الأول
و�شطها العبارة

ترتيبهااحل�شابي

3.9781العبارة رقم )3( 
3.9762العبارة رقم )5( 
3.9753العبارة رقم )7( 
3.8814العبارة رقم )8( 
3.7645العبارة رقم )2( 

التف�شري : 
الأول  الرتتيب   )3( رقم  العبارة  نالت 
من بني عبارات املحور ال 15 ، ويعزى 
من  هو  التدري�س  اأن  اإىل  ذلك  الباحث 
اأهم وظائف الأ�شتاذ اجلامعي ويختلف 
التدري�س يف املرحلة اجلامعية عّما عداه 
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مكملة للمنهج داخل قاعات املحا�شرات 
بت�شكيل  تقوم  لأنها  اأهميتها  وتاأتي 
�شخ�شية الطالب وتعمل على ا�شتغالل 
الطاقة الزائدة عندهم وا�شتغاللها فيما 
والتذكوية  الدعوية  كالأن�شطة  يفيد 
مع  الكلية  طالب  فيها  ي�شارك  التي 
املعنى  وذات   . باجلامعة  املجتمع  كلية 
تتناول  التي   )11( رقم  العبارة  توؤكده 
الأن�شطةالال�شفية التي تقوم بها الكلية 
على  تعمل  التي  العلمية  كالرحالت 
زيادة الوعي واملعرفة مبناطق ال�شودان 
املختلفة وتزيد ح�شيلة الطالب ومعرفته 
بالتنوع الثقايف والبيئي يف البالد اإذ 
اأن كثريًا من امل�شاكل مردها اإىل جهلنا 
بالآخر مما يجعلنا نكون اأفكارًا �شالبة 
الأزمة  ، وهذا ما يعمق  الآخرين  جتاه 
ويدفع بها اإىلالجتاه ال�شالب وي�شعف 
اأمننا الفكري . وتاأتي العبارة رقم )2( 
توؤكد   )5( الرتتيب  على  حازت  والتي 
على مهمة ع�شو هيئة التدري�س الثانية 
اأن  يجب  والتي  العلمية  البحوث  وهي 
تكون من واقع العملية التعليمية وتعمل 
على حل امل�شاكل التي تهدد ال�شتقرار 

الأ�شتاذ  فدور   . الأخرى  املراحل  من 
بقدر  فقط  للمعلومات  ملقنًا  لي�س  هنا 
متبادًل  وعطاًء  حوارًا  هناك  اأن  من 
يتم  ل  وقطعًا  والطالب  الأ�شتاذ  بني 
ذلك اإل من خالل عالقات طيبة قوامها 
التجارب  دلت  وقد  املتبادل  الحرتام 
بني  العالقات  هذه  كانت  كلما  اأنه  على 
كانت  كلما  والأ�شتاذعميقة  الطالب 
الفكرية  النحرافات  اكت�شاف  اإمكانية 
اإمكانية  وبالتايل  وي�شر  �شهولة  اأكرث 
عالج هذه النحرافات مبكرًا . ويوؤكد 
نالت  التي   )5( العبارة رقم  القول  هذا 
احلوار  اأ�شلوب  لأن   )2( رقم  الرتتيب 
يف  باأنه  الطالب  ي�شعر  ل  واملناق�شة 
باأنه  ي�شعره  ما  بقدر  املتلقي  مقعد 
وهنا   ، التعليمية  العملية  يف  �شريك 
تاأتي قدرة الأ�شتاذ على فهم اجتاهات 
الطالب واكت�شاف مداخل التعبري فيهم 
التعليمية  املواقف  ا�شتغالل  خالل  من 
ثم  ومن  ال�شحيح  الفهم  لإي�شال 
لديهم وحماربة  الإيجابي  الفكر  تعزيز 

الفكرال�شالب .
ترتيبها  جاء  فقد   )7( رقم  العبارة  اأما 
الال�شفية  الأن�شطة  تعد  اإذ   )3( رقم 
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تقرب  الطالبية  املنا�شط  يف  التدري�س 
ال�شقة بني الطرفني ومتكن الأ�شتاذ من 
خالل  ومن   . قريب  من  طالبه  معرفة 
هذا التقارب ميكن اأن يو�شح لتالميذه 
خطورة مثل هذه الأفكار الهدامة . فهذا 
للجهود  مكماًل  يكون  اأن  ميكن  اجلهد 
التي  املنا�شط  يف  املجتمع  وم�شاركة 
يعزز  مما  اجلامعي  احلرم  داخل  تقام 
الثقة بني الطرفني . اأما العبارة رقم )9( 
وترتيبها )8( فت�شري اإىل اأنه يف كثري من 
الأحيان تو�شف اجلامعات باأنها تعي�س 
يف اأبراج عاجية ومعزولة عن حميطها 
املجتمعي ، وتاأتي برامج الرتبية العملية 
لتتيح فر�شة للطالب ملعرفة املجتمع عن 
منا�شطه  كل  يف  وي�شاركونه  بل  قرب 
حد  يف  وهذا  الجتماعية،  ومنا�شباته 
التي  املهمة  الأهداف  من  واحدًا  ذاته 
ت�شعى الرتبية العملية اإىل حتقيقها كما 
ت�شري الفقرة رقم )11( والتي ترتيبها 
تبداأ  والتي  الثالثة  املجموعة  اأما   .  )9(
 )15 – التي ترتيبها )11  العبارة  من 

باجلدول التايل:

الفكري  بالأمن  وتع�شف  الأخالقي 
الذي يعد من اأبرز املو�شوعات واأكرثها 
حاجة للمناق�شة والتي يجب على اأع�شاء 
بجعلها  فيها  امل�شاهمة  التدري�س  هيئة 
حمورًا لدرا�شاتهم واأبحاثهمفي جمال 
خالل  ومن  تخ�ش�شاتهماملختلفة، 
حتديد  ميكن  البحوث  هذه  خمرجات 
ان�شب  وحتديد  الظاهرة  هذه  اأ�شباب 

الطرق لعالجها والق�شاء عليها.
ت�شمل  والتي  الثانية  املجموعة  اأما 
 )10 – العبارات التي ترتيبها من )6 

باجلدول التايل:
جدول رقم )6( 

يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 
الثانية من املحور الأول

و�شطها العبارة
احل�شابي

ترتيبها

3.6136العبارة رقم )6( 
3.6027العبارة رقم )10( 

3.6018العبارة رقم )9( 
3.5919العبارة رقم )11( 
3.51210العبارة رقم )12( 

اأن  نالحظ   )6( رقم  اجلدول  من 
اإىل  ت�شري   )6( ترتيبها  التي  العبارة 
هيئة  اأع�شاء  قبل  من  امل�شاركة  اأن 
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املناهج  تعديل  عند  الإدارة  اهتمامات 
الدرا�شية لحقًا . عالوة على ذلك يرى 
الباحث �شرورة اإعداد دورات تدريبية 
لالأ�شاتذة يف جمال الأمن الفكري الأمر 
الذي يعزز دورهم يف حماربة الأفكار 
الفكري  ال�شلوك  وتعزيز  املتطرفة 
جنده  ما  وهذا  طالبهم  عند  الإيجابي 
ترتيبها  والتي   )14( رقم  العبارة  يف 
)14( . كما ميكن ال�شتفادة من جتارب 
يف  ال�شودان  وخارج  داخل  الآخرين 
وحماربة  الفكري  الأمن  تعزيز  �شبيل 
ال�شلبيات وتعزيز اجلوانب الإيجابية ، 
وو�شع مقررات درا�شية خا�شة بالغزو 
الفكري  والأمن  والتطرف  الفكري 

وكيفية تعزيزه.
اجلدول التايل، جدول رقم )8( يو�شح 
املعوقات التي متنع كلية الرتبية مرحلة 
الأ�شا�س من تعزيز الأمن الفكري لدى 

الطلبة املعلمني:

جدول رقم )7( 
يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 

الثالثة من املحور الأول
و�شطها العبارة

احل�شابي
ترتيبها

3.50011العبارة رقم )13( 
3.49912العبارة رقم )4( 
3.31113العبارة رقم )1( 

3.27714العبارة رقم )14( 
3.25615العبارة رقم )15( 

 )12( رقمها  التي  العبارة  نالحظ 
دور  �شعف  تو�شح   )15( وترتيبها 
وعدم  اأ�شا�س  الرتبية  كلية  مناهج 
م�شاهمتها يف متتني الن�شيج الجتماعي 
�شعفاإ�شهامها  وبالتايل  الكايف  بالقدر 
الطالب  لدى  الفكري  الأمن  تعزيز  يف 
املناهج  هذه  طبيعة  اأن  ذلك  وتف�شري   ،
تخ�ش�شية  طبيعة  ذات  واملقررات 
بحتة وميكن معاجلة هذا الأمر بو�شع 
مقررات درا�شية ُتعنى مبو�شوع الأمن 
الفكري وبحث ال�شبل الكفيلة بتحقيقه 
�شمن  املقررات  هذه  اإدراج  وميكن   ،
مطلوبات اجلامعة والكلية ، وهذا الأمر 
�شمن  و�شعه  ويجب  الأهمية  غاية  يف 
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جدول رقم )8( 
يو�شح املعوقات التي متنع كلية الرتبية مرحلة الأ�شا�س من تعزيز 

الأمن الفكري لدى الطلبة املعلمني

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
املتو�شط درجة حتقق م�شتوى املوافقة

احل�شابي
النحراف 

املعياري
م�شتوى 

الرتتيبالدللة غري موافقحمايدموافق
%ن%ن%ن

وال�شيا�شية  الدينية  اجلماعات   .1
توؤثر �شلبُا على الأمن الفكري

11030103.2810.5978100013

وقبول  احلوار  ثقافة  �شعف   .2
الآخر �شببًا لالنحرافات الفكرية

1203003.3000.5121000010

3. ال�شغط الأكادميي الزائد يوؤدي 
اإىل اعتناق الطالب اأفكارًا منحرفة

1252053.4210.4873500014

الأن�شطة  عن  الطالب  عزوف   .4
الال�شفية يهدد الأمن الفكري

11020203.2910.5643100012

5. ابتعاد الطالب عن اأ�شرهم يوؤدي 
لال�شطياد  عر�شة  جعلهم  اإىل 
بوا�شطة اأ�شحاب الأفكار املنحرفة

12515103.5300.465910007

ادى  املجتمع  عن  املناهج  عزلة   .6
اإىل ف�شلها يف تعزيز الأمن الفكري

12520153.2900.5123100011

7. �شعف الأن�شطة الال�شفية يقوده 
الطالب اإىل اعتناق اأفكار متطرفة

12015153.1210.498170009

يف  الطالب  ح�شيلة  �شعف   .8
اإىل  تقود  وال�شيا�شة  الدين  جمال 

قبول الأفكار املنحرفة

1401003.7410.367210003

للجامعة  املمنوحة  ال�شالحيات   .9
غري كافية ملواجهة الأفكار املتطرفة

1371033.5110.398710004

101351553.6420.431200006. اقت�شار الأ�شاتذة على دورهم الأكادميي
تتناول  ل  الدرا�شية  املقررات   .11
مو�شوع الأمن الفكري ب�شورة مبا�شرة

145503.8620.332200001

الأمن  مفهوم  و�شوح  عدم   .12
الفكري يف الثقافة ال�شودانية

140733.8540.342300002

التن�شيق بني اجلامعة  13. �شعف 
اإىل  يوؤدي  الأمنية  اجلهات  و 

�شعف الأمن الفكري

1351053.7000.41110005

التدريبية  الدورات  نق�س   .14
لالأ�شاتذة يف جمال الأمن الفكري

10040103.2100.653120008

15. �شوء ا�شتخدام و�شائط التوا�شل 
الجتماعي تهدد الهوية الثقافية

1004553.2000.6871000015
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وي�شرتك فيه كل الطالب يف كل كليات 
وهو  تخ�ش�شاتهم  مبختلف  اجلامعة 
غالبًا ما تكون حم�شورة يف اجلوانب 
الطالب  معارف  ترفع  التي  العامة 
احلياتية . وهذه املقررات هي التي يجب 
اأن ت�شتمل على مفردات درا�شية تعمل 
وتقوية  الجتماعي  الن�شيج  رتق  على 
وحماربة  والثقافية  الوطنية  الهوية 
اأن  غري   ، واملنحرفة  الدخيلة  الأفكار 
املالحظ اأن هذه املقررات تكاد تخلو من 
هذه اجلوانب التي تعزز الأمن الفكري. 
 )11( رقم  العبارة  اإىل  يقودنا  وهذا 
وهذا   )2( الرتتيب  على  حازت  التي 
تف�شريه اأن خلو املقررات الدرا�شية من 
الفكري.  الأمن  م�شطلح  اإىل  الإ�شارة 
يف  بامل�شطلح  اجلهل  ي�شبح  وبالتايل 
حد ذاته عاماًل من العوامل التي تعيق 
اجلامعة وتقف حاجزًا مينع من تعزيز 
الأمن الفكري ، ويرى الباحث اأن على 
الدرا�شية  واملقررات  املناهج  وا�شعي 
مو�شوع  ا�شتيعاب  �شرورة  باجلامعة 
هذه  و�شع  اأثناء  معهم  الفكري  الأمن 
الفقرة  تع�شده  الراأي  وهذا  املقررات 
)7( التي نالت الرتتيب رقم )3( ، اإذ اأن 
الطالب وخ�شو�شًا يف �شوء ال�شعف 

بناء  ال�شتجابات  بتق�شيم  الباحث  قام 
ثالث  اإىل  اجلدول  يف  رتبتها  على 
من  الأوىل  املجموعة   . جمموعات 
)1–5( ، املجموعة الثانية )6 – 10( 
وقد   .  )15 –  11( الثالثة  واملجموعة 
ح�شب  تنازليًا  العبارات  ترتيب  مت 
اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط 

عينة الدرا�شة على النحو التايل :
املجموعة الأوىل ت�شمل العبارات الآتية 

بالرتتيب :
جدول رقم )9( 

يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 
الأوىل من املحور الثاين

و�شطها العبارة
احل�شابي

ترتيبها

3.8621العبارة رقم )10( 
3.8542العبارة رقم )11( 

3.7413العبارة رقم )7( 
3.5114العبارة رقم )8( 

3.7005العبارة رقم )12( 
 )10( رقم  العبارة  اأن  الباحث  يالحظ 
ويعزي  املحور  هذا  يف   )1( ترتيبها 
ال�شكل  وبهذا  الرتتيب  هذا  الباحث 
اإىل اأن املقررات الدرا�شية التي يتلقاها 
الطالب يف كلية الرتبية تق�شم اإىل ثالثة 
اأق�شام ، الق�شم الأول مطلوبات اجلامعة 
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جدول رقم )10( 
يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 

الثانية من املحور الثاين
و�شطها العبارة

احل�شابي
ترتيبها

3.6426العبارة رقم )9( 
3.5307العبارة رقم )4( 

3.2108العبارة رقم )13( 
3.2219العبارة رقم )6( 
3.30010العبارة رقم )2( 

 )6( وترتيبها   )9( رقم  العبارة  من 
نالحظ اأن بع�س الأ�شاتذة يركزون على 
اللتفات  دون  فقط  الأكادميي  دورهم 
اآخر ، وهذا يف حد ذاته  اأي دور  اإىل 
الأ�شتاذ  كفاية  يف  �شعف  نقطة  يعد 
عمل  التعليمية  العملية  اأن  اإذ   ، املهنية 
بع�س،  بع�شها من  ينف�شل  متكامل ل 
عن  الطرف  يغ�س  الأ�شتاذ  هذا  ومثل 
اأي مظهر �شلوكي منحرف ويف اجلانب 
يحملون  الأ�شاتذة  بع�س  هناك  الآخر 
اأفكارًا اأقل ما يقال عنها اإنها غري �شوية 
 . الأفكار  بهذه  طالبهم  يتاأثر  وبالقطع 
والأخطر من ذلك اأنهم يقومون بالإيحاء 
لطالبهم ب�شحة هذه الأفكار . ويعد هذا 
من اأكرب العقبات التي تعيق اجلامعة من 
الفكري.  الأمن  تعزيز  دورها يف  اأداء 
 )8( ترتيبها  التي   )12( رقم  والعبارة 
توؤكد هذا املعنى لأن الأمر يف النهاية له 

نق�س  اإىل  بالإ�شافة  العام  الأكادميي 
الثقافة الدينية وجهلهم بحيل واأ�شاليب 
املنحرفة  الأفكار  واأ�شحاب  ال�شا�شة 
هذه  �شباك  يف  �شحية  يقعوا  ما  عادة 
يف  هذا  ويتم   . الهدامة  املجموعات 
وطيب  نية  بح�شن  الأحيان  بع�س 
اإذا  الأمر  هذا  خطورة  وتزداد  ق�شد 
الن�شاط اجلامعي مفتوح ول  اأن  علمنا 
تقيده قيود وا�شحة واأن اجلامعة تقف 
اأن  اإذ  املتفرج  موقف  الأمر  هذا  حيال 
اللوائح املنظمة ل تتيح لالإدارة التدخل 
التنظيمات  هذه  مثل  لكبح  املبا�شر 
العامة  بال�شالمة  الإخالل  حالة  يف  اإل 
وهذا ما تو�شحه الفقرة )9( التي نالت 
الرتتيب )4( . وباملقابل ل بد من اإحكام 
كموؤ�ش�شة  اجلامعة  بني  ما  التن�شيق 
الأمنية  اجلهات  بني  وما  فاعلة  تربوية 
داخل  الوجود  لالأخرية  يت�شنى  بحيث 
مالحظاتهم  وعك�س  اجلامعي  احلرم 
لإدارة اجلامعة لتفادي حدوث اأ�شرار 
فكرية كبرية ، وهذا ما تعك�شه الفقرة 

)12( التي ترتيبها )5( .
عباراتها  رتبت  التي  الثانية  املجموعة 
عينة  اأفراد  ا�شتجابات  ح�شب  تنازليًا 

الدرا�شة على النحو التايل :
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التي   )11( وترتيبها   )5( رقم  العبارة 
املنهج  حمتوى  �شرورة  اإىل  ت�شري 
الطالب  رغبات  يلبي  الذي  الدرا�شي 
وماأخوٌذ من �شميم احتياجات املجتمع 
ي�شاعد  خط  تبني  على  ت�شاعد  حتى 
تكون  كاأن  الفكري  الأمن  تعزيز  على 
بع�س  الدرا�شية  املقررات  �شمن 
النماذج التي ت�شري اإىل ف�شل الت�شامح 
يف  الو�شطية  مفهوم  وت�شييع  والعفو 
اأما الفقرة رقم )3(  العتقاد واملعاملة. 
اإىل م�شاألة ظل  فت�شري  وترتيبها )12( 
الطالب ي�شتكون منها با�شتمرار وهي 
يقود  مما  الأكادميي  ال�شغط  م�شاألة 
الأفكار  بع�س  اعتناق  اإىل  بع�شهم 
والتنفي�س  الهروب  من  كنوع  الهدامة 
الأحيان.  بع�س  يف  الإدمان  ورمبا 
الفكرية  اجلماعات  ت�شتغل  ما  وعادة 
على  وتعمل  الظروف  هذه  املتطرفة 
 . �شفوفها  اإىل  الطالب  هوؤلء  جذب 
ال�شيا�شية  واحلركات  اجلماعات  هذه 
اجلو  تعكري  يف  الرئي�س  العامل  تعد 
لالأمن  الرئي�س  واملهدد  الأكادميي 
الع�شري  من  ويظل  باجلامعات  الفكري 
با�شتخدام  ولكن  بالكامل  احتوائها 

عالقة مبا�شرة بالكفاية املهنية لالأ�شتاذ 
فمن اأبجديات الأمانة العلمية اأن يطرح 
الأ�شتاذ كل الآراء حول امل�شاألة الواحدة 
م�شحوبة بالدليل ومن ثم يرتك لطالبه 
عليهم  التاأثري  دون  الختيار  حرية 
من  لذا  اخلفي(  )باملنهج  يعرف  فيما 
اإىل  الأ�شاتذة  يخ�شع  اأن  ال�شروري 
جمال  يف  تدريبيةمتخ�ش�شة  دورات 
اأما العبارة بالرقم )2(  الأمن الفكري. 
جانب  اإىل  ت�شري  فهي   )10( وترتيبها 
�شلبي من الثقافة ال�شودانية القائمة على 
عدم تقبل الآخر والتي ميكن ت�شميتها 
الثقايف  والتعاىل  العرقية  بالعن�شرية 
ما  قبلي  جمتمع  كوننا  اإىل  ذلك  ومرد 

زالت ثقافته يف طور الت�شكيل.
عباراتها  نالت  والتي  الثالثة  املجموعة 

ترتيبًا على النحو التايل :
جدول رقم )11( 

يو�شع ترتيب عبارات املجموعة 
الثالثة من املحور الثاين

و�شطها العبارة
احل�شابي

ترتيبها

3.29011العبارة رقم )5( 
3.29112العبارة رقم )3( 
3.28113العبارة رقم )1( 
3.12114العبارة رقم )6( 

3.20015العبارة رقم )15( 
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بقدر  ي�شهم  والريا�شية  الثقافية 
كبري يف تعزيز الأمن الفكري لدى 

الطالب.
الرتبية  كلية  يف  املطبقة  املناهج   -
تلبية  عن  قا�شرة  الأ�شا�س  مرحلة 
قادرة  وغري  الطالب  احتياجات 
الأمن  تعزيز  يف  ال�شهام  على 

الفكري بدرجة كافية.
وا�شح  غري  الفكري  الأمن  مفهوم   -
الطالب  اأذهان  يف  جيدة  ب�شورة 

وهذا يقود اإىل خلق بلبلة فكرية.
التو�شيـــــــــات

الباحث  يو�شي  تقدم  ما  خالل  من 
بالآتي :

الأ�شاتذة  اختيار  يكون  اأن   -
موا�شفات  وفق  اجلامعيني 
بحيث  حمددة  مهنية  وكفايات 
لهم  امل�شهود  من  الأ�شتاذ  يكون 
بعيدًا  والعتدال  الو�شطية  بتبني 

عن الغلو والتطرف.
لدورات  الأ�شاتذة  يتم اخ�شاع  اأن   -
الفكري،  الأمن  عن  مكثفة  تدريبية 
والأفكار  املفاهيم  لت�شحيح 
الأحيان  من  كثري  ففي  املغلوطة، 

الفكرية  واحلوارات  املعاجلات  بع�س 
اأبعد حد ممكن  اإىل  اأثرها  ميكن تقليل 
وهذا ما ت�شري اإىل العبارة رقم )1( التي 
 )4( رقم  العبارة  اأما   .  )13( ترتيبها 
بع�س  اإىل  فت�شري   )14( ترتيبها  التي 
وهي  اإليها  اأ�شرنا  التي  املعاجلات  هذه 
على  قادرة  لأنها  الال�شفية  الأن�شطة 
امت�شا�س الطاقات الطالبية وتوظيفها 
ب�شورة مثلى تعود عليهم بالنفع ، ول 
بد اأن تكون هذه الأن�شطة م�شتمدة من 
رغبات الطالب وتلبي اأ�شواقهم حتى ل 

يكون هناك عزوف عنها.

اخلامتـــــــــــــــــــــــة
النتائــــــج

تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج الآتية :
لكت�شاف  الطرق  اأن�شب  اإن   -
و�شط  مبكرًا  الفكرية  النحرافات 
بعد  يتم  ومعاجلتها  الطالب 
الأ�شتاذ  بني  جيدة  عالقات  اإقامة 
والطالب، ويتوقف هذا على �شفات 

املعلم ال�شخ�شية.
ا�شتخدام اأ�شلوب احلوار وم�شاركة   -
منا�شطهم  يف  لطالبهم  الأ�شاتذة 
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يف  العوملة  مواجهة   : عمار  حامد   -
 )2011(، ط2   ، والثقافة  التعليم 

الدار العربية للكتاب.
املوؤ�ش�شة   : اأحمد  املاحي  ح�شن   -
الرتبوية ودورها يف تكوين الوعي 

الفكري )2013( .
خالد �شالح الدين حممود: العنف   -
ط2  الجتماعية،  واآثاره  ال�شيا�شي 
)2011( ، مطبعة اخلليل، القاهرة.

دياب حيدر ح�شني : دور املدر�س   -
القرن  اجلامعي يف �شوء حتديات 
ر�شالة   ، والع�شرين  احلادي 
جامعة   ، من�شورة  غري  ماج�شتري 

الأزهر)2006( .
زيد احلارث اأحمد : اإ�شهام الإعالم   -
الرتبوي يف حتقيق الأمن الفكري 
الثانوية مبدينة  املرحلة  لدى طالب 
اأم  ، ماج�شتري جامعة  املكرمة  مكة 

القرى )2015( .
كيف   : �شعيد  بن  اأحمد  �شعيد   -
دار   ، الفكري  اأمننا  على  نحافظ 

وائل للطباعة )2013( .
والرمثي:  اإبراهيم  نورين  �شالح   -
يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  دور 

يف  �شببًا  اخللط  هذا  يكون 
النحراف الفكري.

مقررات  وو�شع  ا�شتحداث   -
درا�شية للطالب عن الأمن الفكري 
الال�شفية  الأن�شطة  دور  وتفعيل 
واإجراء حوارامتفتوحة مع العلماء 
اأ�شحاب  الرا�شخني  لهم  امل�شهود 

العطاء الفكري يف هذا املجال.
 

املراجـــــــــــــــــــــــع
دور  مرعي:  احل�شن  حممد  اأحمد   -
تعزيز  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي 
 ، الرتبوية  املجلة   ، الفكري  الأمن 
جامعة م�شراته، العدد ال�شاد�س ، 

دي�شمرب2016.
اإليا�س اأنطوان: اجلامعة واملجتمع، ط2   -

)2015( ، دار املعلم، بريوت، لبنان.
الإرهاب  اأرباب:  حممود  بركة   -
 ، ط3   ، الإ�شالم  يف  واأحكامه 

2013 ، دار الهالل ، القاهرة.
حت�شني اأحمد الطروانه : م�شكالت   -
ط2،   ، املعا�شر  الفكري  الأمن 
نايف  جامعة  دار  مكتبة   ،2012

العربية ، الريا�س.
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 : ح�شن  اخلتم  �شر  النا�شر  عبد   -
 ، املجتمع  جتاه  اجلامعة  ادوار 
ط2 )2013( ،دار امل�شري للن�شر ، 

عمان.
اللطيف:  عبد  ح�شن  ع�شام   -
بناء  يف  ودورها  اجلامعــات 
اإقراأ  دار   ،  )2003( ط3  املجتمع، 

، القاهرة.
حممد با عظيم: املوؤ�ش�شات الرتبوية   -
ودورها، مطبوعات جامعة �شنعاء، 

اليمن )2007( .
الرحمن:  عبد  �شعبان  نعمات   -
كلية  طالب  لدى  املهنية  امليول 
الرتبية بني الواقع واملاأمول ، جملة 
العلوم الرتبوية ، جامعة اإم درمان 

الإ�شالمية ، 4 �شبتمرب 2014م.

تعزيز  يف  ال�شعودية  اجلامعات 
جامعة  جملة   ، الفكري  الأمن 
جملد   ، الرتبوية  للعلوم  اجلزيرة 

13 عدد 2 )2016( .
طارق جمذوب احل�شن: الدور الإر�شادي   -
مواجهة  يف  الإ�شالمية  الرتبية  ملعلمي 
غري  ماج�شتري  درا�شة  الفكري،  الغزو 

من�شورة، جامعة �شنعاء )2012( .
طه عبد الله املن�شور: دور القنوات   -
تنمية  يف  ال�شهام  يف  الف�شائية 
الوعي الفكري . جملة جامعة البطانة 

للرتبية ، عدد 3 ، )2017(.
اجلليل:  عبد  ح�شن  اجلليل  عبد   -
 ، واأبعاده  العربي  القومي  الأمن 
ط2 ، دار وائل للن�شر ، الأردن – 

عمان )2000( .



اإلفصاح عن قراءات خمتار الصحاح

د. مو�شـــــــــــى تيــــــــــــــــه كـــــــــــــودي
اأ�شتاذ القراءات امل�شاعد

مركز الدرا�شات القراآنية - جامعة اجلزيرة
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ملخ�س البحث
اهتم البحث باإلقاء ال�شوء على القراءات 
بها  ا�شت�شهد  التي  املتواترة  القراآنية 
الإمام الرازي يف خمتاره وتوجيهها، 
ال�شتقرائي  املنهج  الباحث  �شلك  وقد 
حيث يتتبع القراءات القراآنية املتواترة 
بن�شبتها  الرازي  عنها  يف�شح  مل  التي 
ورواتهم،  الع�شرة  القراء  اأحد  اإىل 
وقدبلغ عدد القراءات القراآنية املتواترة 
التي ذكرها الّرازي يف معجمه )142( 
وبلغ  قراءة،  ومائة  واأربعون  اثنان 
قرائها  اإىل  املن�شوبة  القراءات  عدد 
واأبي  قراءة حمزة،  قراءات،  اأربع   )4(
بلغ  حني  يف  والك�شائي،   )2( عمرو 
عدد القراءات غري املن�شوبة اإىل قرائها 
قراءة،  ومائة  وثالثون  ثمانية   )138(
يف  اأثر  املتواترة  القراآنية  وللقراءات 
معجم خمتار ال�شحاح؛ اأي: لها اأثرها 
يف تعدد املعاين واّت�شاعها، وُتعّد مادة 
القراءات القراآنية وما يتعلق بها رافدًا 
لأنه  اللغوي؛  الدر�س  روافد  من  مهمًا 

اللغوية  الق�شايا  من  الكثري  يك�شف 
والنحوية  وال�شرفية  )ال�شوتية  املهمة 
الكثري  على  ال�شوء  ويلقي  والدللية( 
اّت�شمت  التي  الّلهجية  اخل�شائ�س  من 
اعتمد  وقد  العربية،  القبائل  بع�س  بها 
الّرازي يف ا�شت�شهاداته على القراءات 
باإدراج  يهتم  لأنه  املتواترة  القراآنية 
من  ت�شتقى  التي  اللغوية  املعاين 

القراءات، ويو�شي الباحث بالآتي:
طباعة البحوث التي اأُلفت يف خدمة   -
هذا املعجم واإبرازها جنبًا اإىل جنب 
موؤلف  جمعها يف  اأو  املعجم،  بهذا 

م�شتقل.
على الباحثني والدار�شني الهتمام   -
يف  الواردة  القراآنية  بالقراءات 
عنها  والإف�شاح  اللغوية  املعاجم 
الغر�س  لأن  فيها،  التق�شري  وعدم 
امل�شاهمة  هو  املعاجم  تاأليف  من 
واّت�شاعها،  الدللت  ازدياد  يف 
لذا جند اأن املعاجم قد تعزز وقوي 

ُعودها بتلك القراءات القراآنية.

اإلفصاح عن قراءات خمتار الصحاح
د. مو�ســــــــــــــــــى تيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــودي
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النبوية وكتب  والأحاديث  الكرمي 
الرتاث الفقهي والأدبي.

املتواترة  القراآنية  القراءات  اأهمية   -2
يف معجم خمتار ال�شحاح واأثرها 

يف تعدد املعاين واّت�شاعها.
درا�شة مو�شوع القراءات القراآنية   -3
يك�شف  ال�شحاح  خمتار  يف 
اللغوية املهمة  الكثري من الق�شايا 
والنحوية  وال�شرفية  )ال�شوتية 
على  ال�شوء  ويلقي  والدللية( 
اللهجية  اخل�شائ�س  من  الكثري 
القبائل  بع�س  بها  اّت�شمت  التي 

العربية.
م�شكلة البحث:

القراآنية  القراءات  على  ال�شوء  اإلقاء 
الإمام  بها  ا�شت�شهد  التي  املتواترة 
وتوجيهها،  خمتاره  يف  الرازي 
اللغوية  الدرا�شات  يف  تاأثريها  ومدى 

والأدبية.
اأهداف البحث:

القراآنية  القراءات  عن  الإف�شاح 
خمتار  معجم  يف  الواردة  املتواترة 
من  وتوجيهها  للرازي،  ال�شحاح 
وغريها،  واللغوية  ال�شرعية  مواردها 

مقدمـــــــــــة
وال�شالم  وال�شالة  وكفى،  لله  احلمد 
و�شحبه  واآله  امل�شطفى،  النبي  على 
باإح�شان  تبعهم  ومن  النهى،  اأويل 

واقتفى.
اأما بعد:

مهمًا  م�شدرًا  العربية  املعاجم  فتمثل 
للباحث يف الدرا�شات اللغوية والأدبية، 
وقد اعتمد اأ�شحاب املعاجم على القراآن 
العرب  كالم  وعلى  وقراءاته  الكرمي 

�شعرًا ونرثًا وعلى احلديث النبوي.
رافدًا  القراآنية  القراءات  كانت  وملا 
على  اختياري  وقع  اللغوية  للدرا�شات 
املتواترة  القراآنية  القراءات  درا�شة 
ال�شحاح  خمتار  معجم  يف  الواردة 
ال�شرعية  مواردها  من  وتوجيهها 

واللغوية وغريها.
اأ�شباب اختيار املو�شوع:

ما امتاز به معجم خمتار ال�شحاح   -1
من ميزات متعددة، فهو يجمع من 
يحتاجه  ما  العربية  اللغة  مفردات 
درا�شته  مراحل  يف  الطالب 
و�شهولة  وو�شوحه  املتعددة، 
القراآن  لألفاظ  ومعاجلته  متناوله 
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القراآنية  القراءات  الثالث:  املبحث   •
املتواترة الواردة يف الكتاب.

النتائج  على  ا�شتملت  اخلامتة:   •
والتو�شيات.

واملراجع. امل�شادر  فهر�س   •

املبحث الأول
التعريف ب�شاحب الكتاب

هو الإمام الكبري احلافظ العاّلمة احلجة 
املفيدة  الت�شانيف  �شاحب  الثبت 
ال�شيخ زين الدين اأبو عبد الله حممد بن 
اأبي بكر بن عبد القادر بن عبد املح�شن 
الري -بلد  اأ�شله من  الرازي احلنفي، 

معروف والن�شبة اإليه رازّي-.
حتقيق  �شاحب  ال�شاأن،  عظيم  كان 
ال�شرية،  الع كثري، ح�شن  واإتقان واطرِّ
بارعا  ع�شره،  وحيد  الأثر،  جميل 
احلفظ  يف  اأعجوبة  كثرية،  علوم  يف 
الورع،  يف  والذكاء،غاية  والفهم 
راأ�شًا  اللغة  يف  اإمامًا  بالعربية  ب�شريًا 
يف الأدب، مع الزهد والولية والعبادة 

والنقطاع والك�شف.
واللغة  والفقه  التف�شري  يف  �شنف 
والوعظ، وكان ثقة ماأمونًا، زار م�شر 

املعاين  تعدد  يف  تاأثريها  مدى  وبيان 
واّت�شاعها.

منهج البحث:
يتتبع  حيث  ال�شتقرائي  املنهج 
القراءات القراآنية املتواترة التي وردت 
يف�شح  مل  والتي  ال�شحاح  خمتار  يف 
القراء  اأحد  اإىل  بن�شبتها  الرازي  عنها 

الع�شرة ورواتهم.
م�شطلحات البحث:

هي  املتواترة:  القراآنية  القراءات 
قراآنيتها  ثبتت  التي  ال�شحيحة  القراءات 
من طريق طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر 
وابن  نافع،  قراءُة:  وهي  اجلزري،  لبن 
كثري، واأبي عمرو، وابن عامر، وعا�شم، 
جعفر،  واأبي  والك�شائي،  وحمزة، 

ويعقوب، وخلف العا�شر، ورواتهم.
هيكل البحث:

مقدمة وثالثة  على  البحث  هذا  ا�شتمل 
على  جاءت  وفهار�س  وخامتة  مباحث 

النحو التايل:
املقدمة: ذكرت فيها اأهمية البحث.  •

ب�شاحب  التعريف  الأول:  املبحث   •
الكتاب.

بالكتاب. التعريف  الثاين:  املبحث   •
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الأحاديث  من  جمعه  خمت�شر 
والآثار واملواعظ وجعله �شتني بابًا.

من  واأجوبتها  الرازي  م�شائل   -7
على  التنزيل.يحتوي  اآي  غرائب 
�شوؤال،  واألف  مائتي  من  اأكرث 
البابي  م�شطفى  مبطبعة  مطبوع 
بتحقيق  مب�شر  واأولده  احللبي 
وت�شحيح اإبراهيم عطوه عو�س. 

دقائق احلقائق يف الت�شوف.  -8
زهر الربيع من ربيع الأبرار)1( .  -9

املبحث الثاين
التعريف بالكتاب

حاح" لالإمام  ال�شرِّ "خمتار  معجم  اإن   
ازي هو اخت�شار  حممد بن اأبي بكر الرَّ
العربية"  و�شحاح  اللغة  "تاج  ملعجم 
وقد   ، 393هـ(  )ت  اجلوهري  لالإمام 
حاح  ال�شرِّ معجمه  اجلوهري  �شّمى 
حر�شه  اإىل  الت�شمية  بهذه  م�شريًا 
انظر يف ترجمته: الأعالم، خلري الدين بن حممود   -1
العلم  دار   ، 1396هـ(  )ت  الدم�شقي  ِرْكِلي  الزرِّ
املوؤلفني،  للماليني، ط5، 2002م، 6/ 55، معجم 
الغني  عبد  بن  راغب  حممد  بن  ر�شا  بن  لعمر 
كحالة الدم�شقي )ت 1408هـ( ، دار اإحياء الرتاث 
كتاب  حتقيق  مقدمة   ،112  /9 بريوت،  العربي- 
م�شائل الرازي واأجوبتها من غرائب اآي التنزيل، 
البابي  م�شطفى  مطبعة   ، عو�س  عطوه  لإبراهيم 

احللبي واأولده، ط1، 1381هـ/ 1961م.

يف  فكان  الروم  بالد  ودخل  وال�شام، 
الرتكية(  املدن  )من  "قونية" ال�شهرية 
اآخر  وهذا  1268م  666هـ/  �شنة 
ذلك  يف  الله  رحمه  وتويف  به،  العهد 
العام، فيكون من اأعالم القرن ال�شابع 

الهجري.
موؤلفاته: 

الذهب الإبريز يف تف�شري الكتاب   -1
العزيز.

البيان  علم  يف  الف�شاحة  رو�شة   -2
والبديع.

خمتار ال�شحاح يف اللغة. فرغ من   -3
تاأليفه ليلة اأول رم�شان �شنة 666هـ، 
و�شياأتي  بحثنا،  مو�شوع  وهو 

التعريف به يف املبحث التايل.
املقامات  �شرح  يف  الرباعة  كنوز   -4
بدار  ن�شختان  منه  للحريري. 

الكتب امل�شرية.
يف  خمت�شر  وهو  امللوك.  حتفة   -5
ع�شرة  على  م�شتمل  العبادات 
املخت�شر  هذا  �شرح  وقد  اأبواب، 
بن  حممود  الدين  بدر  العالمة 
يف  855هـ  �شنة  العيني  اأحمد 
جملد واحد �شماه " منحة ال�شلوك 

يف �شرح حتفة امللوك".
وهو  املواعظ.  يف  احلقائق  حدائق   -6

د. مو�ســــــــــــــــــى تيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــودي



{119}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

اأو  اأو حمدث  اأو حافظ  فقيه  لكل عامل 
وحفظه،واأ�شاف  معرفته  من  اأديب 
"تهذيب  معجم  من  كثرية  فوائد  اإليه 
املعاجم  من  وغريه  لالأزهري  اللغة" 
اجتنب  كما  العربيةاللغويةالقدمية، 
طلبًا  اللغة  وعوي�س  الغريبة  الألفاظ 

لالخت�شار وت�شهياًل للحفظ)2( .

املبحث الثالث
القراءات القراآنية املتواترة 

الواردة يف الكتاب
باب الألف:

ياأِت((  ))يوم  وُقرئ:  ي-  ت  اأ   -1
بحذف الياء كما قالوا: ل اأَْدِر وهي لغة 

ُهَذْيل. �س 10، 11.
القراءات والتوجيــه: قولـــــــه تعاىل: 
{َيْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم َنْفٌس إالَّ بِِإْذنِِه َفِمْنُهْم 

َشِقيٌّ َوَسِعيٌد} )هود: 105( .
قراأ ابن عامر، وعا�شم، وحمزة، وخلف 

العا�شر،بحذف الياء يف احلالني)3( .
ال�شحاح،  خمتار  �شواهد  �شرح  انظر:   -2
الإر�شاد  دار  اخلطيب،  جمال  الأ�شتاذ  تاأليف 
 ،9 �س  2009م،  ط1،  �شورية،  للن�شر،حم�س- 

10، ومقدمة الكتاب.
من  وتوجيهها  الع�شر  القراءات  يف  املهذب  انظر:   -3

حيحة  ال�شرِّ الألفاظ  ذكر  على  ال�شديد 
دون �شواها، فهو ي�شرد يف معجمه ما 

�شّح عنده رواية ودراية من اللغة.
اأ�شلوب  الرازي على  الإمام  وقد جرى 
ح�شب  الكلمات  اإيراد  يف  اجلوهري 
اأواخرها، واإن وزارة املعارف امل�شرية 
"خمتار  مفردات  تن�شيق  يف  رغبت 
حاح" وترتيب اأوائلها يف حروف  ال�شرِّ
"اأ�شا�س  كتاب  نظام  على  الهجاء 
ما  منه  وُحذف  البالغة" للزخم�شري، 
العمل  بهذا  فقام  الطالب،  ينا�شب  ل 
عام  خاطر  حممود  الأ�شتاذ  قيام  خري 
فتح  حمزة  ال�شيخ  وراجعه  1904م 
الله، وظهرت اأول طبعة لهذا املعجم بعد 
وزارة  نفقة  على  عام 1905م  الرتتيب 

املعارف العمومية يف القاهرة.
الإمام  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  وهنا 
من  اللغوي  خمتاره  و�شع  قد  الرازي 
اجلوهري  للعالمة  "ال�شحاح"  كتاب 
لأنه راآه " اأح�شن اأ�شول اللغة ترتيبًا، 
تناوًل،  واأ�شهلها  تهذيبًا،  واأوفرها 

واأكرثها تداوًل")1( . 
بد  ل  ما  على  الرازي  فيه  واقت�شر 
عّمان-  عّمار،  دار  )مطبعة  الكتاب  مقدمة  انظر:   -1
فار�س  ع�شام  وتدقيقه  ب�شبطه  اعتنى  الأردن، 

احلر�شتاين، ط9، 1425هـ/ 2005م( .
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َة  اأَمِيَّ ))فقاتلوا  وُقرئ  م-  م  اأ   -3
الكفر،واأئمة الكفر(( بهمزتني. �س20

القراءات والتوجيه: وقع هذا اللفظ 
يف القراآن يف خم�شة موا�شع، مو�شع 
إِنَُّهْم ال  اْلُكْفِر  َة  َأئِمَّ {َفَقاتُِلوْا  التوبة  يف 
يف  ومو�شع   ،  )12 )التوبة::  لَُْم}  َأيَْاَن 
يَْهُدوَن  ًة  َأئِمَّ {َوَجَعْلَناُهْم  الأنبياء 
يف  ومو�شعني   ،  )73 )االأنبياء:  بَِأْمِرنَا} 
َونََْعَلُهُم  ًة  َأئِمَّ {َونََْعَلُهْم  الق�ش�س 
{َوَجَعْلَناُهْم   ،  )5 )الق�س�ش:  الَْواِرثنَِي} 
ال  الْقَِياَمِة  َوَيْوَم  النَّاِر  إىل  َيْدُعوَن  ًة  َأئِمَّ
يف  ومو�شع   ،  )٤1 )الق�س�ش:  يُنَصُروَن{ 
يَْهُدوَن  ًة  َأئِمَّ مِْنُهْم  {َوَجَعْلَنا  ال�شجدة 
بَِأْمِرنَا لَّا َصبَُوا َوَكانُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنوَن} 

)ال�سجدة: 2٤( .

نافع، وابن كثري، واأبو  : قراأ  ة((  ))اأميرِّ
باإبدال  جعفر،  واأبو  وُرَوْي�س،  عمرو، 
عدم  مع  خال�شة  ياء  الثانية  الهمزة 

الإدخال.
بالتحقيق  ه�شام  قراأ   : ))اأئمة(( 
الباقون  وقراأ  وعدمه،  الإدخال  مع 

بالتحقيق مع عدم الإدخال)4( .
اجليل-  دار  حمي�شن،  �شامل  حممد  د.  تاأليف 

بريوت، ط1، 1409هـ/ 1989م، �س 323.
املهذب 1/ 273.  -4

فللتخفيف  احلالني  يف  حذفها  وجه 
والكتفاء بالك�شرة، وهي لغة هذيل)1( .

)ت  الفراهيدّي  اأحمد  بن  اخلليل  قال 
اأدر(  )ل  تقول  العرب  اإن   : 170هـ( 
اإل  بالك�شر،  وجتتزئ  الياء  فتحذف 
اأنهم يزعمون اأن ذلك لكرثة ال�شتعمال، 

والأجود يف النحو اإثبات الياء)2( .
عليه  ))َلَتِخْذَت  وُقرئ:  ذ-  خ  اأ   -2

اأجرًا(( . �س 12
تعاىل:  قوله  والتوجيه:  القراءات 
َأْجراً}  َعَلْيِه  ْذَت  ِشْئَت التََّ َلْو  {َقاَل 

)الكهف:77( .

ويعقوب  عمرو،  واأبو  كثري،  ابن  قراأ 
))لتخذت(( بتخفيف التاء الأوىل وك�شر 
اخلاء من غري األف و�شل، على اأنه فعل 

ما�سٍ من )َتِخَذ َيْتَخُذ( كعلم يعلم)3( .
بة الن�شر، تاأليف د. حممد حممد حممد  طريق طيرِّ
�شامل حمي�شن، مكتبة الكليات الأزهرية، 1389هـ/ 
1969م، 2/ 40، اإحتاف ف�شالء الب�شر بالقراءات 
الأربعة ع�شر، لأحمد بن حممد البنا )ت 1117هـ/ 
اإ�شماعيل،  حممد  �شعبان  د.  حتقيق:   ، 1705م( 

عامل الكتب، ط1، 1407هـ/ 1987م، 2/ 135. 
انظر: طالئع الب�شر يف توجيه القراءات الع�شر، ملحمد   -1

ال�شادق قمحاوي، مطبعة الن�شر، ط1، �س 18.
الرحمن  عبد  ُزْرعة  لأبي  القراءات،  حجة  انظر:   -2
حتقيق:   ، هـ(   403 نحو  )ت  لة  َزجْنَ بن  بن حممد 
�شعيد الأفغاين، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط5، 1418هـ/ 

1997م، �س 348، 349.
املتواترة،  القراءات  تخريج  يف  امل�شتنري  انظر:   -3
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))اأ�شحاب  قراأ  فمن  ك-  ي  اأ   -5
قراأ  ومن  ُة،  اْلَغْي�شَ فهي  الأيكة(( 
القرية،  ا�شم  فهي  لْيَكة((  ))اأ�شحاب 

وقيل: هما مثل بكة ومكة. �س 25
تعاىل:  قوله  والتوجيه:  القراءات 
الُْْرَسلنَِي}  َأْصَحاُب   َب  َكذَّ  }
لُوٍط  َوَقْوُم  {َوثَُوُد   ،  )176 )ال�سعراء: 

الَْْحَزاُب}  ُأْولَِئَك  اَلْيَكِة  َوَأْصَحاُب 
)�ش: 13( .

عامر،  وابن  كثري،  وابن  نافع،  قراأ 
مفتوحة  بالم   )) (( جعفر  واأبو 
ون�شب  بعدها  ول  قبلها  همز  غري  من 
من�شرف  غري  ا�شم  اأنه  على  التاء، 
للعلمية والتاأنيث كطلحة، وقراأ الباقون 
))اْلأَْيَكِة(( باإ�شكان الالم وهمزة و�شل 
قبلها، وهمزة قطع مفتوحة بعدها وجر 

التاء)3( .
)ت  الدايّن  عمرو  اأبو  الإمام  قال 
امل�شاحف:  444هـ(:" وكتبوا يف كل 
( يف ال�شعراء و�شاد  )َأْصَحاُب 

2013م، 2/ 418.
الع�شر،  القراءات  يف  الن�شر   ،161  /2 امل�شتنري   -3
الدم�شقي  حممد  بن  حممد  اخلري  اأبي  للحافظ 
ال�شهري بابن اجلزري )ت 833هـ( ، مراجعة علي 
حممد ال�شباع، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، 

.336 /2

من قراأ اإبدال الهمزة الثانية ياء حم�شة 
ومن  لغة،  فهي  بالك�شر  وحتريكها 
على  فذاك  الهمزتني  يف  بالتحقيق  قراأ 
بينهما  األف  باإدخال  قراأ  الأ�شل، ومن 
لغة،  وهي  الهمزتني،  بني  فللف�شل 
فقد  التخفيف،  اأنواع  من  نوع  ولأنه 
من  مينع  بحائل  الهمزتني  بني  حال 

اجتماعهما)1(. 
تاأمّنا على  اأ م م- وُقرئ ))ما لك ل   -4
يو�شف(( بني الإدغام والإظهار. �س 21.

تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 
َعَلى  َتْأَمنَّا  ال  َلَك  َما  َأَبانَا  يَا  {َقالُوْا 
يُوُسَف َوإِنَّا َلُه لََناِصُحوَن} )يو�سف: 11( .

جعفر  اأبا  عدا  الع�شرة  القراء  قراأ 
وهو  والإدغام:  الإظهار  بني  ))تاأمّنا(( 
اأي�شًا،  بالختال�س  عنه  ويعرب  وم  الرَّ
الأوىل،  النون  �شمة  باإبقاء  وذلك 
�ُشرعٍة  مع  قلياًل  �شوتها  وخف�س 

بالن�شبة ملا جاورها من احلروف.
واحلجة يف ذلك: ا�شتثقال توايل ثالثِة 

كة)2( . اأحرِف غنٍة متحررِّ
طالئع الب�شر �س 10.  -1

تاأليف  امل�شور،  التجويد   ،46  /2 املهذب  انظر:   -2
للدرا�شات  الغوثاين  دار  �شويد،  ر�شدي  اأمين  د. 
1434هـ-  ط3،  �شورية،  دم�شق-  القراآنية، 

د. مو�ســــــــــــــــــى تيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــودي



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{122}

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َع َبْيَنُكْم} )االأنعام: 9٤( . {لََقد تََّقطَّ

واأبو  والك�شائي،  وحف�س،  نافع،  قراأ 
على  النون،  بن�شب  ))بينكم((  جعفر، 
�شمري  والفاعل  لتقطع،  ظرف  اأنها 
يعود على الت�شال لتقدم ما يدل عليه 
وهو لفظ �شركاء، اأي: تقطع الت�شال 
اأنه  على  برفعها  الباقون  وقراأ  بينكم، 
اإليه  الفعل  فاأ�شند  الظرف  يف  تو�شع 
جمازًا، كما اأ�شيف اإليه يف قوله تعاىل: 

{َشَهاَدُة َبْيِنُكْم} )املائدة: 106()3(. 
باب التاء :

8- ت ا- كما قرئ قوله تعاىل: ))فبذلك 
فلتفرحوا(( . �س 44

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َفِبَذلَِك َفْلَيْفَرُحوْا} )يون�ش: 58( .

قراأ ُرَوْي�س ))فلتفرحوا(( بتاء اخلطاب 
َجاءْتُكم}  {َقْد  تعاىل:  قوله  ملنا�شبة 
لغة  وهي  ال�ّشابقة،  الآية  57(، يف  )يون�ش: 

قليلة؛ لأن الأمر بالالم)4( .
ال�شبع،  القراءات  يف  احلجة   ،164  /1 امل�شتنري   -3
370هـ(  )ت  اأحمد  بن  احل�شني  خالويه  لبن 
مكرم،  �شامل  العال  عبد  د.  و�شرح:  حتقيق   ،
�س  1990م،  1410هـ/  ط5،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة 

145، طالئع الب�شر �س 86.
امل�شتنري 1/ 246، طالئع الب�شر �س 117، احلجة   -4

�س 182.

بالم من غري األف قبلها ول بعدها، ويف 
احلجر وقاف: )اْلأَْيَكِة( ")1( .

باب الباء :
6- ب د ا- وُقرئ ))الذين هم اأراذلنا 
الراأي،  ظاهر  يف  اأي:  الراأي((  بادَي 
ومعناه:  بداأُت،  من  جعله  همزه  ومن 

اأّوُل الراأي. �س 30
تعاىل:  قوله  والتوجيــه:  القراءات 
ْأِي} )هود: 27(. {الَِّذيَن ُهْم َأَراِذلَُنا َباِدَي الرَّ

قراأ اأبو عمرو ))بادئ(( بهمزة مفتوحة 
َرِوّية  بال  الراأي  اأول  اأي:  الدال،  بعد 
همز،  بغري  الباقون  وقراأ  وتاأمل، 
الأوىل،  كالقراءة  يكون  اأن  ويحتمل 
اأي:  ظهر،  مبعنى  بداأ  من  يكون  واأن 
يف  وهو  باطنه،  دون  الراأي  ظاهر 

املعنى كالأول)2( .
تقطع  ))لقد  وقرئ  ن-  ي  ب   -7
بالرفع والن�شب، فالرفع على  بينكم(( 
والن�شب  ُلكم،  َو�شْ تقّطع  اأي:  الفعل، 

على احلذف: يريد ما َبْيَنكم. �س 42
مر�شوم  معرفة  يف  املقنع  انظر:  بالألفني،  اأي:   -1
م�شاحف اأهل الأم�شار، لأبي عمرو عثمان بن �شعيد 
دهمان،  اأحمد  حممد  حتقيق:   ، 444هـ(  )ت  الدايّن 

دم�شق- �شورية، 1359هـ/ 1940م، �س 21.
املهذب 2/ 27، طالئع الب�شر �س 119، الإحتاف   -2
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والك�شائي  وحمزة،  حف�س،  قراأ 
اإتباع  على  اجليم  بك�شر  ))جثيًا(( 
ب�شمها  والباقون  للثاين،  الأول  حركة 

على الأ�شل، وهما لغتان)2( .
ِجَمالٌة  ))كاأنه  وقرئ:  ل-  م  ج   -11

�شفر(( . �س 63
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

اَلٌت ُصْفٌر} )املر�سالت: 33( . { َكَأنَُّه جَِ
وحمزة،  حف�س،  قراأ   : ))جمالت(( 
بك�شر  العا�شر  وخلف  والك�شائي، 
الالم  بعد  التي  الألف  وحذف  اجليم 
مثل:  جمل،  جمع  ِر�شالة  وزن  على 

حجر وحجارة)3( .
باب احلاء:

12- ح ر ج- مكاٌن )َحِرٌج( و)َحَرٌج( 
اأي: �شّيق كثري  الراء وفتحها،  بك�شر 
تعاىل:  قوله  بهما  وقرئ  ال�شجر، 

))�شيقًا حرجًا(( . �س 71
تعاىل:  قوله  والتوجيـه:  القراءات 
ُد  عَّ َيصَّ ا  َكَأنََّ َحَرجاً  قاً 

ِّ
َضي {َصْدَرُه 

َماء} )االأنعام: 125( . ِف السَّ
جعفر  واأبو  و�شعبة،  نافع،  قراأ 
املهذب 2/ 134، طالئع الب�شر �س 158، الإحتاف   -2

.238 /2
امل�شتنري 3/ 236، 237، طالئع الب�شر �س 276.  -3

باب اجليم :
من  اجلماعة  و)اجُلْبُل(  ل-  ب  ج   -9
النا�س، وفيه لغات قرئ بها قوله تعاىل: 
))ولقد اأ�شل منكم جباًل كثريًا(( قرئ: 
بك�شرتني  وِجِباّلً   ... ُقْفٍل،  بوزن  ُجْباًل 
م�شدد  ب�شّمتني   ً وُجُبالَّ الالم،  م�شددة 

الالم وخمففها. �س 53
تعاىل:  قوله  والتوجيــه:  القراءات 
ً َكِثريًا} )ي�ش: 62(. {َولََقْد َأَضلَّ مِنُكْم ِجِبلاّ

عامر  وابن  عمرو،  اأبو  :قراأ  ))جباًل(( 
وتخفيف  الباء  و�شكون  اجليم  ب�شم 
جعفر  واأبو  وعا�شم،  نافع،  و  الاّلم، 
الاّلم،  وت�شديد  والباء  اجليم  بك�شر 
وت�شديد  والباء  اجليم  ب�شم  وَرْوح 
الاّلم،وابن كثري، وحمزة، والك�شائي، 
هما  ب�شمرِّ العا�شر  وخلف  وُرَوْي�س، 

وتخفيف الاّلم، وكلُّها لغاٍت)1( .
10- ج ث ا- ومنه قوله تعاىل: ))ونذر 
اجليم،  ب�شم  جثيًا((  فيها  الظاملني 

وك�شرها اأي�شًا اإتباعًا للثاء. �س 54
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
اِلنَِي فِيَها ِجثِياًّا} )مرمي: 72( . َنَذُر الظَّ {وَّ

امل�شتنري 3/ 273، طالئع الب�شر �س 227، احلجة   -1
�س 229.
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ِمن  َعَلْيِه  َعلِْمَنا  َما   ِ لاّ َحاَش  {ُقْلَن 
ُسوء} )يو�سف:51( .

باألف  عمرو  اأبو  قراأ   : لله((  ))حا�س 
الكلمة،  اأ�شل  على  و�شاًل،  ال�شني  بعد 
اتباعًا  احلالني  يف  بحذفها  والباقون 

للر�شم)3( .
15- ح �س �س- وقرئ: ))ول حتا�شون 

على طعام امل�شكني(( . �س 78 
تعاىل:  قوله  والتوجيه:  القراءات 
اْلِْسِكنِي}  وَن َعَلى َطَعامِ  {َوال تََاضُّ

)الفجر: 18( .

عا�شم،  قراأ   : حتا�شون((  ))ول 
جعفر،  واأبو  والك�شائي،  وحمزة، 
واإثبات  احلاء  بفتح  العا�شر،  وخلف 
التاءين  اإحدى  األف بعدها، على حذف 
تخفيفًا، لأن الأ�شل )تتحا�شون( )4( . 

َيِحّل  العذاُب  و)حّل(  ل-  ل  ح   -16
بالك�شر )َحالل( وَيُحّل بال�شم )ُحُلول( 
))فيحل  قوله:  بهما  وقرئ  نزل.  اأي 

عليكم غ�شبي(( . �س 82
تعاىل:  قوله  والتوجيــه:  القراءات 

{َفَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضب} )طه: 81( .
املهذب 2/ 50.، الإحتاف 2/ 146.  -3

امل�شتنري 3/ 265، احلجة �س 370، 371.  -4

))حرجًا(( بك�شر الراء على وزن )َدِنق( 
و)َحِذر( .

مبعنى  وهما  بفتحها،  الباقون  وقراأ 
م�شدر،  املفتوح  وقيل:  واحد، 
واملك�شور ا�شم فاعل، وقيل: املك�شور 

اأ�شيق ال�شيق)1( .
قري�س،  لغة  و)َحَزنه(  ن-  ز  ح   -13
و)اأَْحَزنه( لغة متيم، وُقرئ بهما. �س 74 
يف  واختلف  والتوجيه:  القراءات 
و))يحزنك  و))يحزنهم((  ))يحزنك(( 

الذين(( و))يحزنني(( حيث وقع:
وك�شر  امل�شارعة،  حرف  ب�شم  فنافع 
اإل حرف  رباعيًا،  )اأحزن(  من  الزاي، 
و�شم  ففتحه،  يحزنهم((  ))ل  الأنبياء 
من  الكل،  يف  الباقني  كقراءة  الزاي 
)حزن( ثالثيًا، اإل اأبا جعفر وحده يف 

حرف الأنبياء فقط، ف�شم وك�شر)2( .
لله((  ا- وقرئ: ))حا�َس  14- ح �س 
فالأ�شل  واإل  للكتاب،  اتباعًا  األف  بال 

حا�شى بالألف. �س 76
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
)يو�سف: 31(،  َبَشراً}  َهـَذا  َما   ِ {َحاَش لاّ
امل�شتنري 1/ 172، احلجة �س 149، طالئع الب�شر   -1

�س 89، 90.
الن�شر 2/  امل�شتنري 2/ 68،  الإحتاف 1/ 495،   -2
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من  ))ويحيى  وقرئ:  ا-  ي  ح   -18
حيَّ عن بينة(( . �س 89

القراءات والتوجيـــــه: قوله تعاىل: 
َمْن  َنٍة َويََْيى 

ِّ
َبي َهَلَك َعن  َمْن  َيْهِلَك 

ِّ
{ل

َنٍة} )االأنفال: ٤2( .
ِّ
َحيَّ َعن َبي

(( : قراأ اأبو عمرو، وابن عامر،  ))من حيَّ
والك�شائّي،وُقنبل  وحمزة،  وحف�س، 

بخلف عنه، بياء م�شددة مفتوحة)3( .
باب اخلاء :

19- خ ر ج- وقرئ قوله تعاىل: ))اأم 
ت�شاألهم خرجًا فخراج ربك خري(( و))اأم 
تعاىل:  قوله  وكذا   ، خراجًا((  ت�شاألهم 
))فهل جنعل لك خرجًا(( و))خراجًا((. 

�س 92 
تعاىل:  قوله  والتوجيــه:  القراءات 

{َفَهْل نََْعُل َلَك َخْرجًا} )الكهف: 9٤( .
َك 

ِّ
َرب َفَخَراُج  َخْرجاً  َتْسَألُُْم  {َأْم 

َخريٌْ} )املوؤمنون: 72( .
عامر  ابن  قراأ   : فخراج((  ))خرجًا 
الراء  باإ�شكان  ))فخرج((  ))خرجًا(( 

وحذف الألف فيهما.
وخلف  والك�شائّي،  حمزة،  وقراأ 
العا�شر، ))خراجًا فخراج(( بفتح الراء 
املهذب 1/ 268، احلجة �س 171، طالئع الب�شر   -3

�س 106، 107.

))فيحل(( : قراأ الك�شائّي ب�شم احلاء، 
يحــُّل(  )حـــــّل  من  م�شارع  اأنه  على 
قوله  ومنه  باملكان،  نزل  اإذا  بال�شم 
َداِرِهْم}  ن 

ِّ
م َقِريباً  تَُلُّ  {َأْو  تعاىل: 

عليكم  فينزل  واملعنى:   ،)31 )الرعد: 

غ�شبي خطابًا لبني اإ�شرائيل.
وقراأ الباقون بك�شرها، على اأنه م�شارع 
بك�شر  )يِحّل(  الدين  عليه  )حّل(  من 
واملعنى:  ق�شاوؤه،  وجب  اأي:  احلاء 
فيجب غ�شبي، ومن يجب عليه غ�شبي 

فقد هوى)1( .
حليهم((  ))من  وقرئ:  ا-  ل  ح   -17

ب�شم احلاء وك�شرها. �س 82
تعاىل:  قوله  والتوجيـه:  القراءات 
ِهْم ِعْجلً َجَسداً لَُّه ُخَواٌر} 

ِّ
{ِمْن ُحلِي

)االأعراف: 1٤8( .

قراأ حمزة، والك�شائّي، ))حليهم(( بك�شر 
مك�شورة،  الياء  وت�شديد  والالم  احلاء 
اأ�شلها  احلاء  لأن  الالم،  لك�شرة  اإتباعًا 
ب�شم  يعقوب  عدا  الباقون  ال�شم.وقراأ 
احلاء وك�شر الالم وك�شر الياء م�شددة، 

جمع حلي مثل: فل�س وفلو�س)2( .
امل�شتنري 2/ 39، طالئع الب�شر �س 166.  -1

امل�شتنري 1/ 200، احلجة �س 245، 246، طالئع   -2
الب�شر �س 166.
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و�شعبة بخلف عنهما، بفتح الياء وك�شر 
�شعبة  ال�شاد.وقراأ  وت�شديد  اخلاء 
واخلاء  الياء  بك�شر  الثاين  وجهه  يف 
بفتح  عمرو  اأبو  اد،وقراأ  ال�شّ وت�شديد 
فتحة  واختال�س  ال�شاد  وت�شديد  الياء 

اخلاء)2( .
اأُُكِل  ))َذَواَتْي  وقرئ:  21- خ م ط- 

َخْمٍط(( بالإ�شافة. �س 101
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
لَْناُهم بَِنََّتْيِهْم َجنََّتنيِ َذَواَتى ُأُكٍل  {َوَبدَّ

خٍَْط} )�سباأ: 16( .
))اأكل خمط(( : قراأ اأبو عمرو، ويعقوب، 
ب�شم الكاف وترك التنوين على اإ�شافته 
اإىل خمط من اإ�شافة ال�شيء اإىل جن�شه 

كـ)ثوب خز( )3( . 
باب الدال :

22- د ب ر- قال الله تعاىل: ))والليل 
وقرئ  النهار،  تبع  اأي:  اأَْدَبَر((  اإذ 

))َدَبَر(( . �س 104
تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 

} َواللَّْيِل إِْذ َأْدَبَر{ )املدثر: 33( .
طالئع الب�شر �س 226، 227، امل�شتنري 2/ 271،   -2

احلجة �س 216، 217.
امل�شتنري 2/ 250، الن�شر 2/ 350، الإحتاف 2/   -3

.385

واإثبات الألف فيهما.
وقراأ الباقون ))خرجًا فخراج(( الأول: 
باإ�شكان الراء وحذف الألف، والثاين: 
واخلرج  الألف.  واإثبات  الراء  بفتح 
وقيل:  واحد،  ملعنى  لغتان  واخلراج 
ملا  ا�شم  واملمدود  م�شدر،  املق�شور 

يخرج من املال)1( .
حمزة:  قراءة  ومنه  م-  �س  خ   -20
قراأ  من  واأما  ُمون((  َيْخ�شِ ))وهم 
فقلب  يخت�شمون  اأراد  ُمون((  ))َيِخ�شرِّ
اإىل  حركته  ونقل  واأدغم  �شادًا  التاء 
ويك�شر  ينقل  ل  من  ومنهم  اخلاء. 
ال�شاكن  لأن  ال�شاكنني  لجتماع  اخلاء 
عمرو  واأبو  بالك�شر.  ُحّرك  ُحّرك  اإذا 
اجلمع  واأما  اختال�شًا.  حركة  يختل�س 

بني ال�شاكنني فيه فلحن. �س 95 
تعاىل:  قوله  والتوجيه:  القراءات 
َواِحَدةً  َصْيَحًة  إالَّ  يَنُظُروَن  {َما 

ُموَن} )ي�ش: ٤9( .
ِّ

َتْأُخُذُهْم َوُهْم يَِص
الياء  بفتح  قراأ حمزة   : ))يخ�شمون(( 
واإ�شكان اخلاء وتخفيف ال�شاد،.وقراأ 
والك�شائّي،  وحف�س،  ذكوان،  ابن 
وه�شام  العا�شر،  وخلف  ويعقوب، 
امل�شتنري 2/ 109، احلجة �س 231، طالئع الب�شر   -1

�س 153.
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كاأنه قال: دكه دكًا، اأو اأراد جعله ذا دكٍّ 
فحذف ذا، وقرئ: ))دكاء(( باملد، اأي: 
جعله اأر�شًا دكاء، فحذف الأر�س؛ لأن 

اجلبل مذكر فال َلْب�س. �س 109
تعاىل:  قوله  والتوجيه:  القراءات 
اء}  َدكَّ َجَعَلُه  ي 

ِّ
َرب َوْعُد  َجاء  {َفِإَذا 

)الكهف: 98( .

وحمزة،  عا�شم،  قراأ   : ))دكًا(( 
والك�شائي، وخلف العا�شر، مبد الكاف 
منونة،  غري  بعدها  مفتوحة  وهمزة 
اأر�شًا  اأي:  ال�شرف،  من  ممنوع 
م�شتوية، والباقون بحذف الهمزة واملد 
مع التنوين، على اأنه م�شدر واقع موقع 

املفعول به، اأي: مدكوكًا)3( .
باب الذال :

ي�شح  ل  لأنه  َذاِن؛  َذا  وتثنية  ذا-   -25
فت�شقط  ل�شكونهما  الألفني  اجتماع 
))اإّن  قراأ  ذا  األف  اأ�شقط  فمن  اإحداهما: 
اأ�شقط  ومن  فاأعرب.  ل�شاحران((  هذْين 
األف التثنية قراأ ))اإّن هذان ل�شاحران(( ؛ 
لأن األف ذا ل يقع فيها اإعراب، وقيل: اإنها 

على لغة َبْلحاِرث بن كعب. �س 115 
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن} )طه: 63( .
املهذب 2/ 124، طالئع الب�شر �س 99.  -3

وحف�س،  نافع،  قراأ   : اأدبر((  ))اإذ 
العا�شر،  وخلف  ويعقوب،  وحمزة، 
))اإذ(( باإ�شكان الذال ظرفًا ملا م�شى من 
مفتوحة  قطع  بهمزة  ))اأدبر((  الزمان، 
ودال �شاكنة فعل رباعي، وقراأ الباقون 
))اإذا(( بفتح الذال ظرفًا ملا ي�شتقبل من 
وفتح  الهمزة  بحذف  ))دبر((  الزمان، 
لغتان مبعنى  ، وهما  الدال فعل ثالثي 

واحد)1( .
يٌء(( بال�شم والهمز،  23- د ر اأ- وقرئ ))ُدررِّ

يٌء(( بالفتح والهمز. �س 106 و))َدررِّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

} )النور: 35( . يٌّ
ِّ

{ َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدر
ب�شم  وحمزة،  �شعبة،  قراأ   : ))دري(( 
وبعدها  مدية  �شاكنة  الراء  وبعد  الدال 
تعاىل:  لقوله  �شفة  وهي  همزة، 
))كوكب(( على املبالغة.وقراأ اأبو عمرو، 
والك�شائي، بك�شر الدال وبعد الراء ياء 
�شاكنة مدية بعدها همزة، �شفة الكوكب 
اأي:  الدفع،  مبعنى  )الدرة(  من  اأي�شًا 

بدفع �شووؤه ظلمة الليل)2( . 
24- د ك ك- قال الله تعاىل: ))جعله 
دكًا(( قال: ويحتمل اأن يكون م�شدرًا 

املهذب 3/ 434، طالئع الب�شر �س 272.  -1
امل�شتنري 2/ 131، احلجة �س 262.  -2
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واملنظر،اأو  الب�شرة  ح�شن  اإىل  اإ�شارة 
من  له  الريان  لأن  املاء،  من  المتالء 

احل�شن والن�شارة ما ي�شتح�شن.
من  بالهمز،  ))ورئيًا((  الباقون  وقراأ 

روؤية العني، اأي: ح�شن املنظر)2( .
27- ر ج اأ- وقوله تعاىل: ))واآخرون 
ُمْرَجُئون لأمر الله(( اأي: موؤّخرون حتى 
ُيْنِزَل فيهم ما يريد... لأن بع�س العرب 
وتو�شيت  واأخطيت  )اأَْرَجْيُت(  يقول: 

فال يهمز. �س 122 
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
} )التوبة: 106( . {َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن لَِْمِر الاِّ

قراأ ابن كثري، واأبو عمرو، وابن عامر، 
و�شعبة، ويعقوب، ))مرجئون(( بهمزة 

م�شمومة ممدودة بعد اجليم.
وقراأ الباقون ))مرجون(( بواو �شاكنة 
لغتان،  بعد اجليم من غري همز، وهما 
كاأعطى،  واأرجى  كاأنباأ،  اأرجاأ  يقال: 

مبعنى موؤّخرون عن التوبة)3( .
28-ر ج ر- وقرئ: ))والرجز فاهجر(( 

بك�شر الراء و�شمها. �س 122
تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 

ْجَز َفاْهُجْر} )املدثر: 5( . {َوالرُّ
امل�شتنري 2/ 19، الإحتاف 2/ 239.  -2

طالئع الب�شر �س 113، امل�شتنري 1/ 233.  -3

النون،  بت�شديد  ))اإن((  عمرو  اأبو  قراأ 
(( هي  و))هذان(( بالألف على اأن ))اإنَّ
ا�شمها،  و))هذين((  العاملة،  املوؤكدة 
و))ل�شاحران((  للتاأكيد،  والالم 
عامر،  وابن  نافع،  وقراأ  خربها، 
))اإن((  والك�شائي،  وحمزة،  و�شعبة، 
بالألف  و))هذان((  النون،  بت�شديد 
اأي�شًا،  الّنا�شبة  هي   )) ))اإنَّ اأن  على 
من  لغة  على  جاء  ا�شمها  و))هذان(( 
يلزم املثنى الألف يف الأحوال الثالثة، 

وهي لغة بلحارث بن كعب)1( .
باب الراء :

26- ر اأ ى- وقوله تعاىل: ))هم اأح�شن 
اأثاثًا ورئيًا(( من همزه جعله من املَْنَظر 
من راأيُت، وهو ما راأته العني من حالة 
ح�شنة وك�شوة ظاهرة. ومن مل يهمزه: 
فاإما اأن يكون على تخفيف الهمزة، اأو 
يكون من َرِوَيْت األواُنهم وجلودهم رّيًا، 

اأي: امتالأت وح�شنت. �س 119 
تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 

{ُهْم َأْحَسُن َأَثاثاً َوِرئْيًا} )مرمي: 7٤( .
قالون، وابن ذكوان، واأبو جعفر،  قراأ 
همز،  بال  الياء  بت�شديد  ))ورئيًا(( 

امل�شتنري 2/ 31، 32، الن�شر 2/ 320، 321.  -1
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�شيدنا داود عليه ال�شالم)3( .
عن  اَوُر  ))َتزَّ وقرئ:  ر-  و  ز   -31
كهفهم(( وهو ُمْدَغُم تتزاور. �س 143

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
الَْيِمنِي}  َذاَت  َكْهفِِهْم  َعن  {تََّزاَوُر 

)الكهف: 17( .

قراأ نافع، وابن كثري، واأبو عمرو، واأبو 
الزاي م�شددة  بفتح  ))تزاور((  جعفر، 
واألف بعدها، وتخفيف الراء، م�شارع 
)تزاور( واأ�شله )تتزاور( فاأُدغمت التاُء 

يف الزاي، مبعنى امليل)4( .
باب ال�شني :

32- �س اأ ل- وقرئ: ))اأوتيت �ُشوؤْلك 
يا مو�شى(( بالهمز وبغريه. �س 145

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى} )طه: 36( .

واأبو  الأ�شبهايّن،  قراأ   : ))�شوؤلك(( 
باإبدال  واأبو عمرو بخلف عنه،  جعفر، 
يف  حمزة  وكذا  احلالني،  يف  الهمزة 

الوقف، والباقون بالهمز)5( .
الآية:  والإ�شراء،  هنا،  ))زبورًا((  يف  واختلف   -3
الإحتاف   ،105 الآية:  بالأنبياء،  55،و))الّزبور(( 

2/ 526 ، املهذب 1/ 177.
الن�شر 2/ 310، امل�شتنري 1/ 310.  -4

املهذب 2/ 139  -5

))والرجز(( : قراأ حف�س، واأبو جعفر، 
ويعقوب، ب�شم الراء لغة اأهل احلجاز، 

والباقون بك�شرها لغة متيم)1( .
29- ر ف ق- فمن قراأ: ))ويهيئ لكم 
ِمْقَطٍع.  مثل  جعله  ِمْرَفقًا((  اأمركم  من 
مثل  ا�شمًا  جعله  ))َمْرفقًا((  قراأ:  ومن 
َم�ْشِجد. ويجوز َمْرَفقًا، اأي: ِرْفقًا، مثل 

َمْطَلٍع وَمْطِلٍع ومل ُيقراأ به. �س 130
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ْرَفقًا} )الكهف: 16( .

ِّ
ْن َأْمِرُكم م

ِّ
ْئ َلُكم م

ِّ
{ويَُهي

جعفر،  واأبو  عامر،  وابن  نافع،  قراأ 
مع  الفاء  وك�شر  امليم  بفتح  ))مرفقًا(( 
تفخيم الراء، وقراأ الباقون بك�شر امليم 
لغتان  الراء، وهما  الفاء وترقيق  وفتح 

فيما يرتفق به)2( . 
باب الزاي :

بع�شهم:  قراأ  ومنه  ر-  ب  ز   -30
))واآتينا داود ُزُبورًا(( . �س 138

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً} )الن�ساء: 163( .

))زبورًا(( : قراأ حمزة، وخلف العا�شر، 
وهما  بفتحها،  والباقون  الزاي.  ب�شم 
على  املنزل  الكتاب  ا�شم  يف  لغتان 

احلجة �س 355، امل�شتنري 3/ 225.  -1
الن�شر 2/ 310، امل�شتنري 2/ 308.  -2
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العا�شر، ويعقوب، ب�شم ال�شني والقاف، 
على اجلمع، مثل: َرْهن وُرُهن)3( .

رت  36-�س ك ر- وقوله تعاىل: ))�ُشكرِّ
النظر  عن  ُحِب�شت  اأي:  اأب�شارنا(( 
يت،  وُغ�شرِّ يت  ُغطرِّ وقيل:  ت،  وُحريرِّ
وف�ّشرها  خُمّففة،  احل�شن  وقراأها 

�ُشِحرت. �س 156
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

َرْت َأْبَصاُرنَا} )احلجر: 15( .
ِّ

ا ُسك {إِنََّ
بتخفيف  ))�شكرت((  كثري  ابن  قراأ 
مثل  اأب�شارنا،  ُحب�شت  اأي:  الكاف، 
حب�شته  اأي:   ، النهر(  )�شكرت  قولهم: 
بت�شديدها،  الباقون  اجلري.وقراأ  عن 
د  و�ُشدرِّ املخفف  من  يكون  اأن  ويجوز 
من  حريت  مبعنى  يكون  واأن  للكرثة، 

ال�شكر)4( . 
عمرو:  اأبو  وقراأ  م-  ل  �س   -37
وذهب  كافة((  لم  ال�شرِّ يف  ))ادخلوا 

مبعناها اإىل الإ�شالم. �س 158
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

ْلِم َكآفًَّة} )البقرة: 208( .
ِّ

{اْدُخُلوْا ِف الس
وعا�شم،  عامر،  وابن  عمرو،  اأبو  قراأ 
العا�شر،  وخلف  ويعقوب،  وحمزة، 

طالئع الب�شر �س 242،امل�شتنري 3/ 60.  -3
الن�شر 2/ 301، امل�شتنري 1/ 287.  -4

))َفُي�ْشِحَتكم  33- �س ح ت- وقرئ: 
بعذاب(( ب�شم الياء. �س 148

تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 
{َفُيْسِحَتُكْم بَِعَذاٍب} )طه: 61( .

والك�شائي،  وحمزة،  حف�س،  قراأ 
وروي�س، وخلف العا�شر،))في�شحتكم(( 
اأنه  على  احلاء  وك�شر  الياء  ب�شم 
ا�شتاأ�شله،  مبعنى  )اأ�شحته(  م�شارع 

وهي لغة جند ومتيم)1( . 
34- �س ع د- وقراأ الك�شائّي: ))واأما 

الذين �ُشعدوا(( ب�شم ال�شني. �س 153
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
الَْنَِّة  َفِفي  ُسِعُدوْا  الَِّذيَن  {َوَأمَّا 

َخالِِديَن فِيَها} )هود: 108( .
قراأ حف�س، وحمزة، والك�شائي، وخلف 
العا�شر، ))�ُشِعُدوا(( ب�شم ال�شني، على 

البناء للمفعول)2( .
))�ُشُقفًا من  35- �س ق ف- وقرئ: 

ف�شة(( ب�شمتني. �س155، 156
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

ٍة} )الزخرف: 33( . ن َفضَّ
ِّ
{ُسُقفاً م

عامر،  وابن  نافع،  قراأ   : ))�شقفًا(( 
وخلف  والك�شائي،  وحمزة،  وعا�شم، 

امل�شتنري 2/ 30، 31، احلجة �س 242.  -1
الإحتاف 2/ 135، امل�شتنري 1/ 260.  -2
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فاأدغمت  ت�شمع،  م�شارع  )يت�شمعون( 
وهو  �شينًا،  قلبها  بعد  ال�شني  يف  التاء 
م�شارع  هو  الذي  )ت�شمع(  م�شتقبل 
الكالم  �شمعت  ويقال:  )�شمع( 
واأ�شمعته.وقراأ الباقون باإ�شكان ال�شني 
اإليه  )�شمع(  م�شارع  امليم،  وتخفيف 

اإذا اأ�شغى اإليه)3( . 
40- �س و اأ- وقرئ: ))عليهم دائرة 
ال�شوء(( بال�شم، اأي: الهزمية وال�شر، 

وقرئ: بالفتح من املَ�شاءة. �س 162
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

} )الفتح: 6( .
ِ
ْوء {َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

واأبو  ابن كثري،  قراأ   : ال�شوء((  ))دائرة 
وهو  ال�شني،  ب�شم  ))ال�شوء((  عمرو، 
ال�شرر، والباقون بفتحها، وهو الذم)4(.
األقي  ))فلول  وقرئ:  ر-  و  �س   -41

عليه اأ�شاورة من ذهب(( . �س 163
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ن َذَهٍب} 

ِّ
{َفَلْوال أُلِْقَي َعَلْيِه َأْسِوَرةٌ م

)الزخرف: 53( .

كثري،  وابن  نافع،  قراأ   : ))اأ�شاورة(( 
و�شعبة،  عامر،  وابن  عمرو،  واأبو 

طالئع الب�شر �س 229، امل�شتنري 3/ 6.  -3
الفتح،  هنا، وثاين  ال�شوء((  ))دائرة  واختلف يف   -4

الآية: 6، الإحتاف 2/ 96، امل�شتنري 3/ 106.

معنى  على  ال�شني،  بك�شر  ))ال�شلم(( 
الم)1( . لح، اأو على معنى ال�شَّ ال�شُّ

))ورجاًل  وقرئ:  م-  ل  �س   -38
�َشَلمًا(( . �س 158

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوَرُجلً َسَلمًا} )الزمر: 29( .

عامر،  وابن  نافع،  قراأ   : ))�شلمًا(( 
واأبو  والك�شائي،  وحمزة،  وعا�شم، 
الألف  بحذف  العا�شر،  وخلف  جعفر، 
بعد ال�شني وفتح الالم، على اأنه م�شدر 
َحِذر  تقول  كما  �َشَلمًا  �َشِلم  قولك  من 
يف  مبالغة  لـ))رجاًل((  �شفة  َحَذرًا، 

اخللو�س من ال�شركة)2( .
عون  مَّ 39- �س م ع- وقرئ: ))ل َي�شَّ
))ل  وقرئ:   ... الأعلى((  املالإ  اإىل 
خمّففًا.  الأعلى((  املالإ  اإىل  َي�ْشَمعون 

�س 160
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ُعوَن إىل الََْلِ الَْْعَلى} )ال�سافات: 8( . مَّ {ال َيسَّ
حف�س،  قراأ   : ي�شمعون((  ))ل 
العا�شر،  وخلف  والك�شائي،  وحمزة، 
اأ�شلها  اأن  على  وامليم،  ال�شني  بت�شديد 
واختلف يف ))ال�شلم(( هنا، والأنفال، الآية: 61،   -1
 ،435  ،434  /1 الإحتاف   ،35 الآية:  والقتال، 

امل�شتنري 1/ 48.
احلجة �س 309، امل�شتنري 3/ 27.  -2
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امل�شدر، وبال�شم ا�شم امل�شدر)3( .
تعاىل:  قوله  ومنه  �س-  ق  �س   -44
ُيْفَتح.  قد  وهذا  الأنف�س((  ب�شق  ))اإل 

�س 173
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

 اَلنُفِس} )النحل: 7( .
ِّ

{إالَّ بِِشق
ال�شني،  بفتح  ))ب�شق((  جعفر  اأبو  قراأ 
م�شدران  وهما  بك�شرها،  والباقون 

مبعنى واحد وهو امل�شقة )4( .
باب ال�شاد :

َدُف( بفتحتني  45- �س د ف- و)ال�شَّ
اجلبل  ُمْنَقَطُع  اأي�شًا،  وب�شّمتني 
املرتفع. وقرئ بهما قوله تعاىل: ))بني 

ال�شدفني(( . �س 181
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

َدَفنيِْ} )الكهف: 96( . {َساَوى َبنيَْ الصَّ
قراأ ابن كثري، واأبو عمرو، وابن عامر، 
ال�شاد  ب�شم  ))ال�شدفني((  ويعقوب، 
�شعبة  وقراأ  قري�س.  لغة  وهو  والدال، 
خمففًا،  الدال  واإ�شكان  ال�شاد  ب�شم 
الباقون  وقراأ  قبلها.  التي  القراءة  من 

بفتحهما، وهو لغة اأهل احلجاز)5( .
امل�شتنري 3/ 148، طالئع الب�شر �س 258.  -3

الإحتاف 2/ 181، امل�شتنري 1/ 290.  -4
املهذب 2/ 123، الن�شر 2/ 316.  -5

جعفر،  واأبو  والك�شائي،  وحمزة، 
واألف  ال�شني  بفتح  العا�شر،  وخلف 

بعدها، على اأنه جمع اجلمع)1( .
42- �س ي ن- وقرئ: ))طور �َشيناء، 

يناء(( بالفتح والك�شر. �س 165 و�شِ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{ِمن ُطوِر َسْيَناء} )املوؤمنون: 20( .
))�شيناء(( : قراأ نافع، وابن كثري، واأبو 
لغة  ال�شني،  عمرو، واأبو جعفر، بك�شر 
{وطور  تعاىل:  ولقوله  كنانة،  بني 

سينني} )التني: 2( .
وقراأ الباقون بفتحها، لغة اأكرث العرب، 
العرب �شفٌة يف هذا  ياأت عن  ولأنه مل 

الوزن اإّل بفتح اأولها)2( . 
باب ال�شني :

))ف�شاربون  وقرئ:  ب-  ر  �س   -43
�ُشْرب الهيم(( بالوجوه الثالثة. �س 169

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َفَشاِربُوَن ُشْرَب اْلِيِم} )الواقعة: 55( .

))�شرب(( : قراأ، وعا�شم، وحمزة، واأبو 
جعفر، ب�شم ال�شني، والباقون بفتحها، 
بالفتح  وقيل:  �شرب،  م�شدر  وهما 

امل�شتنري 3/ 65، الن�شر 2/ 369.  -1
احلجة �س 256، امل�شتنري 2/ 99.  -2
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بك�شر  ))ف�شرهن((  العا�شر،  وخلف 
ال�شاد،  ب�شم  الباقون  وقراأ  ال�شاد، 
والقراءتان قيل: هما مبعنى واحد وهو 
مبعنى  الك�شر  وقيل:  امليل،  اأو  القطع 
اأي:  الإمالة،  مبعنى  وال�شم  القطع، 

اأملهن اإليك فقطعهن)2( .
باب ال�شاد :

ُة( املُ�شاكلة  اَهاأَ 48- �س هـ ل- )املُ�شَ
، وقرئ بهما. �س 193 ُ ُتْهَمُز وُتَلنيَّ

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا} )التوبة: 30( .

قراأ عا�شم ))ي�شاهئون(( بك�شر الهاء 
وهمزة م�شمومة بعدها، وقراأ الباقون 
وحذف  الهاء  ب�شم  ))ي�شاهون(( 
الهمزة، وهما لغتان مبعنى امل�شابهة)3(.

باب الطاء :
49- ط ي ر- وقرئ: ))فيكون طريًا 

باإذن الله(( . �س 201
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ِ} )اآل عمران: ٤9(. {َفَيُكوُن َطرياً بِِإْذِن الاّ

قراأ ابن كثري، واأبو عمرو، وابن عامر، 
وخلف  والك�شائي،  وحمزة،  وعا�شم، 
وبياء  األف  من غري  ))طريًا((  العا�شر، 

طالئع الب�شر �س 48، امل�شتنري 1/ 67، 68.  -2
املهذب 1/ 275، الإحتاف 2/ 90.   -3

لَّى  ))وُي�شَ وقرئ:  ا-  ل  �س   -46
�شعريًا(( ، ومن خفف فهو من قولهم: 
َلى  َي�شْ بالك�شر  النار  فالن  ِلى(  )�شَ

ليًا( ، اأي: احرتق. �س 185 )�شِ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{َوَيْصَلى َسِعرياً} )االن�سقاق: 12( .
كثري،  وابن  نافع،  قراأ   : ))وي�شلى(( 
وابن عامر، والك�شائي، ب�شم الياء وفتح 
ال�شاد وت�شديد الالم، م�شارع )�شلى( 
مبنيًا للمفعول امل�شعف، لأنه اأراد بذلك: 
دوام العذاب عليهم، ودليله قوله تعاىل: 

{وتصلية جحيم} )الواقعة: 9٤( .
وقراأ الباقون بفتح الياء واإ�شكان ال�شاد 
وتخفيف الالم، م�شارع )�شلى( خمففًا 
مبنيًا للفاعل، ودليله قوله:{إال من هو 

صال الحيم} )ال�سافات: 163( )1( .
))ف�شرهن  وقرئ:  ر-  و  �س   -47
قال  وك�شرها،  ال�شاد  ب�شم  اإليك(( 

. �س 187 ْهُهنَّ الأخف�س: يعني َوجرِّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َفُصْرُهنَّ  ريِ  الطَّ ماَّن  َأْرَبَعًة  {َفُخْذ 

إِلَْيَك} )البقرة: 260( .
وروي�س،  جعفر،  واأبو  حمزة،  قراأ 

امل�شتنري 3/ 256، احلجة �س 366.  -1
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ويعقوب،  جعفر،  واأبو  عمرو،  واأبو 
احللق،  حروف  من  لأنها  العني،  بفتح 
اأرادوا  لأنهم  ب�شكونها،  والباقون 
امل�شدر، وهما لغتان كالنْهر والنَهر)3(.

باب العني :
52- ع ب د- وقراأ بع�شهم: ))َوَعُبَد 
الإ�شافة  مع  ٍد  َع�شُ بوزن  الطاغوت(( 

اأي�شًا، اأي: خدم الطاغوت. �س 205
تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 
{َوَجَعَل مِْنُهُم الِْقَرَدَة َوالََْناِزيَر َوَعَبَد 

اُغوَت} )املائدة: 60( . الطَّ
حمزة  قراأ   : الطاغوت((  ))وعبد 
الدال  وفتح  الباء  ب�شم  ))َوَعُبَد(( 
))َعُبَد((  اأن  على  ))الطاغوِت((  وجر 
بجمع  ولي�س  الكرثة  به  مرادًا  واحدًا 
بالإ�شافة،  جمرور  والطاغوت  َعْبد، 
اأي:  الطاغوِت،  َعُبَد  منهم  وجعل  اأي: 

خدُمه)4( .
تعاىل:  قوله  ومنه  ا-  د  ع   -53
وقراأ  علم((  بغري  عدوًا  الله  ))في�شبوا 

. �س 210 احل�شن ُعُدّوًا مثل �ُشُموٌّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{َفَيُسبُّوْا الاَّ َعْدواً بَِغريِ ِعْلٍم} )االأنعام: 108(.
احلجة �س 212، 213، املهذب 2/ 87.  -3

املهذب 1/ 191، طالئع الب�شر �س 76، 77.  -4

�شاكنة بعد الطاء، على اأن املراد به ا�شم 
اجلن�س)1( .

م�شهم  ))اإذا  وقرئ:  ف-  ي  ط   -50
من  و)))طائف(  ال�شيطان((  من  طيف 
ال�شيطان(( وهما مبعنًى واحٍد. �س 202

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ْيَطاِن} )االأعراف: 201(. َن الشَّ

ِّ
ُهْم َطائٌِف م {َمسَّ

قراأ ابن كثري، واأبو عمرو، والك�شائي، 
ويعقوب، ))طيف(( بحذف الألف التي 
بعدها  �شاكنة  ياء  واإثبات  الطاء،  بعد 
)�شيف(  وزن  على  الهمزة،  مكان 
م�شدر، من طاف يطيف، وقراأ الباقون 
وهمزة  الطاء،  بعد  باألف  ))طائف(( 
مك�شورة من غري ياء، ا�شم فاعل، من 

طاف يطوف)2( .
باب الظاء :

51- ظ ع ن- )َظَعَن( �شار وبابه قطع 
بهما  وقرئ  بفتحتني.  اأي�شًا  و)َظَعنًا( 
قوله تعاىل: ))يوم ظعنكم(( . �س 203

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{بُُيوتاً َتْسَتِخفُّونََها َيْوَم َظْعِنُكْم} )النحل: 80(.

كثري،  وابن  نافع،  قراأ   : ))ظعنكم(( 
طريًا((  فيكون  فيه  فانفخ  ))الطري  يف  واختلف   -1
 ، باإذين((  فيكون طريًا  ))الطري  املائدة  هنا، ويف 

الإحتاف 1/ 479، امل�شتنري 1/ 88.
امل�شتنري 1/ 207، الن�شر 2/ 275.  -2
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تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َفَهْل َعَسْيُتْم إِن َتَولَّْيُتْم َأن ُتْفِسُدوا ِف 

الَْْرِض} )حممد: 23( .
ال�شني،  بك�شر  نافع  قراأ   : ))ع�شيتم(( 

والباقون بفتحها، وهما لغتان)3( .
56- ع م د- و)ُعُمٌد( ب�شمتني، وقرئ 
 . ُعُمٍد ممدة((  ))يف  تعاىل:  قوله  بهما 

�س 226
تعاىل:  قوله  والتوجيــه:  القراءات 

َدةٍ} )الهمزة: 9( . دَّ {ِف َعَمٍد مَُّ
وحمزة،  �شعبة،  قراأ   : ))عمد(( 
ب�شم  العا�شر،  وخلف  والك�شائي، 
العني وامليم جمع )عمود( مثل: ر�شول 
كتاب  مثل:  )عماد(  جمع  اأو  ور�شل، 

وكتب)4( .
َيْت((  ))َفُعمرِّ وقرئ:  ي-  م  ع   -57

بالت�شديد. �س 227
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َيْت 

ِّ
َفُعم ِعنِدهِ  ْن 

ِّ
م ًة  َرحَْ {َوآَتانِي 
َعَلْيُكْم} )هود: 28( .

والك�شائي،  وحمزة،  حف�س،  قراأ 
وخلف العا�شر، ))فعميت(( ب�شم العني، 
الآية:  البقرة،  ويف  هنا،  ))ع�شيتم((  واختلف يف   -3

246، امل�شتنري 3/ 100.
امل�شتنري 3/ 273، الن�شر 2/ 403.  -4

العني  ب�شم  ))عدوًا((  يعقوب  قراأ 
َعدا  يقال:  الواو،  وت�شديد  والدال، 
َعْدوا، وُعُدّوًا، وُعْدوانًا، وهو من�شوب 

على امل�شدر، اأو مفعول لأجله)1( .
من  املعذرون  ))جاء  ر-  ذ  ع   -54
وخمّففًا...  م�شددًا  يقراأ  الأعراب(( 
املُْعِذُروَن((  ))وجاء  عبا�س  ابن  وقراأ 

بالتخفيف من اأعذر. �س 211
القراءات والتوجيــــــه: قوله تعاىل: 
ُروَن ِمَن اَلْعَراِب لُِيْؤَذَن 

ِّ
{َوَجاء الَُْعذ

لَُْم} )التوبة: 90( .
قراأ يعقوب ))املعذرون(( ب�شكون العني، 
من  فاعل  ا�شم  خمففة،  الذال  وك�شر 
الباقون  يكرم.وقراأ  كاأكرم  يعذر  اأعذر 
م�شددة،  الذال  وك�شر  العني،  بفتح 
الفاعل من )عذر( م�شعفًا مبعنى  ا�شم 
التكلف، واملعنى اأنه يوهم اأن له عذرًا، 
ول عذر له. اأو ا�شم فاعل من )اعتذر( 
فاأُدغمت التاء يف الذال بعد اإبدالها)2( .

55- ع �س ا- ويقال: ع�شيت اأن اأفعل 
وقرئ  وك�شرها.  ال�شني  بفتح  ذاك، 
بهما قوله تعاىل: ))فهل ع�شيتم(( . �س 

216
الإحتاف 2/ 26، املهذب 1/ 220.  -1

طالئع الب�شر �س 112، امل�شتنري 1/ 231.   -2
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اأحدًا  النبي  يخون  اأن  ينبغي  ل  اأي: 
من  اأو  النهي،  معنى  يف  نفي  فهو 
للغلول،  ن�شبته  اأي:  الرباعي،  )اأغّل( 
مثل اأكذبته، ن�شبته للكذب فهو نفي يف 

معنى النهي اأي�شًا)3( .
باب الفاء :

))�شورة  وقرئ:  �س-  ر  ف   -60
اأي:  بالت�شديد،  �شناها((  وفرَّ اأنزلناها 

لناها. �س 247 ف�شّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{ُسوَرةٌ َأنَزلَْناَها َوَفَرْضَناَها} )النور: 1( .
واأبو  كثري،  ابن  قراأ   : ))وفر�شناها(( 
الإيجاب  لتاأكيد  الراء،  بت�شديد  عمرو، 
كرثة  اإىل  الإ�شارة  اأو  والإلزام، 
الأحكام املفرو�شة يف هذه ال�شورة، اأو 
لالإ�شارة اإىل زيادة التف�شيل والبيان، 
لنا  �شناها، اأي: ف�شّ قال اأبو عمرو: وفرَّ

اأحكامها)4( .
َطِرَب  باب  61- ف ر ه- و)َفِرَه( من 
))وتنحتون  تعاىل:  وقوله  وَبِطَر.  َر  اأَ�شِ
قراأه  من  فرهني((  بيوتًا  اجلبال  من 
كذلك فهو من هذا، ومن قراأ ))فارهني(( 

فهو من )َفُرَه( بال�شم. �س 249
الن�شر 2/ 243، امل�شتنري 1/ 101، 102.  -3
امل�شتنري 2/ 118، طالئع الب�شر �س 186.  -4

وت�شديد امليم، على بناء الفعل ملا مل ي�شّم 
فاعله، اأي: عماها الله عليكم)1(.

باب الغني :
58- و )الغ�شاق( البارُد املُننت، ُيخّفف 
وُي�شّدد. وقرئ بهما قوله تعاىل: ))اإل 

حميمًا وغ�شاقًا(( . �س 236
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

اقًا} )النباأ: 25( . {إالَّ َحِيماً َوَغسَّ
وحمزة،  حف�س،  قراأ   : ))وغ�شاقًا(( 
بت�شديد  العا�شر،  وخلف  والك�شائي، 
راب، وقراأ  ال�ّشني، �شيغة مبالغة كال�شّ

الباقون بتخفيفها، ا�شم م�شدر)2( .
59- غ ل ل- وقرئ: ))وما كان لنبي 

(( . �س 238 اأن َيُغلَّ وُيَغلَّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

} )اآل عمران: 161( .  َأن َيُغلَّ
ٍّ
{َوَما َكاَن لَِنِب

وعا�شم،  عمرو،  واأبو  كثري،  ابن  قراأ 
))يغل(( بفتح الياء، و�شم الغني، مبينًا 
نبي  يقع من  اأن  ينبغي  اأي: ل  للفاعل، 

غلول، اأي: خيانة البتة.
وقراأ الباقون ب�شم الياء، وفتح الغني، 
الثالثي،  اإما من )غّل(  للمفعول،  مبنيًا 

املهذب 2/ 28، احلجة �س 186.   -1
يف  و))وغ�شاٌق((  هنا،  ))وغ�ّشاقًا((  يف  واختلف   -2
�س، الآية: 57، الإحتاف 2/ 584، امل�شتنري 3/ 

.239
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من َنْظرٍة وراحٍة واإفاقٍة. �س 255 

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َواِحَدةً  َصْيَحًة  إالَّ  َهُؤالء  يَنُظُر  {َوَما 

مَّا لََا ِمن َفَواٍق} )�ش: 15( .
والك�شائي،  حمزة،  قراأ   : ))فواق(( 
لغة  وهو  الفاء،  ب�شم  العا�شر،  وخلف 
الباقون  وقراأ  وقي�س.  واأ�شد،  متيم، 
والفواق  احلجاز،  لغة  وهو  بفتحها، 

الزمان بني احللبتني)3( .
باب القاف :

َمقام  ))ل  تعاىل:  وقوله  م-  و  ق   -64
ع لكم، وقرئ: ))ل ُمقام  لكم(( اإي: ل مو�شِ

لكم(( بال�شم، اأي: ل اإقامة لكم. �س 274
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
يَْثِرَب  َأْهَل  يَا  ْنُهْم 

ِّ
ائَِفٌة م َقاَلت طَّ {َوإِْذ 

ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا} )االأحزاب: 13( .
))ل مقام لكم(( : قراأ حف�س ب�شم امليم 
الأوىل على اأنها ا�شم مكان من )اأقام(، 
اأي�شًا،وقراأ  )اأقام(  من  م�شدر  اأو 
الباقون بفتح امليم على اأنها ا�شم مكان 

من )قام( اأو م�شدر منه)4( .
املهذب 3/ 302، طالئع الب�شر �س 231.  -3

نافع،   ،51 الآية:  الدخان،  ثاين  يف  بال�شم  وقراأ   -4
 ،371  /2 الإحتاف  جعفر،  واأبو  عامر،  وابن 

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َفاِرِهنَي}  بُُيوتاً  اْلَِباِل  ِمَن  {َوَتْنِحُتوَن 

)ال�سعراء: 1٤9( .

))فارهني(( : قراأ ابن عامر، وعا�شم، 
العا�شر،  وخلف  والك�شائي،  وحمزة، 
ا�شم  اأنه  على  الفاء،  بعد  األف  باإثبات 
فاعل مبعنى حاذقني مبا يعملونه، وقراأ 
�شفة  اأنه  على  الألف،  بحذف  الباقون 

رين، بِطرين)1( . م�شبهة مبعنى اأَ�شِ
62- ف ك ه- وقرئ: ))ونعمة كانوا 
ِرين، و))فاكهني((  فيها فكهني(( اأي: اأ�شِ

اأي: ناعمني. �س 252
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوَنْعَمٍة َكانُوا فِيَها َفاكِِهنَي} )الدخان: 27(.

بحذف  جعفر  اأبو  قراأ   : ))فاكهني(( 
الألف بعد الفاء، على اأنه �شفة م�شبهة، 
ا�شم  اأنه  على  باإثباتها،  والباقون 

فاعل)2(.
63- ف و ق- وقوله تعاىل: ))مالها من 
فواق(( ُيقراأ بالفتح وال�شم، اأي: مالها 

املهذب 2/ 219، احلجة �س 268.   -1
هنا،  و))فاكهون((   ، ))فاكهني((  يف  واختلف   -2
وي�س، الآية: 55، والطور، الآية: 18، واملطففني، 
الآية: 31، فاأبو جعفر بال األف بعد الفاء فيها كلها، 
وقراأ حف�س كذلك يف املطففني، واختلف فيه عن 
ابن عامر، الإحتاف 2/ 402و 462، امل�شتنري 3/ 
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الك�شر)2( .
فيها  ))َلِبِثنَي  وقرئ:  ث-  ب  ل   -67

اأحقابًا(( . �س 290
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{البِِثنَي فِيَها َأْحَقابًا} )النباأ: 23( .
بغري  وروح،  حمزة،  قراأ   : ))لبثني(( 
م�شبهة  �شفة  وهو  الالم،  بعد  األف 
باإثبات  الباقون  وقراأ  وفرح،  كحذر 

الألف، ا�شم فاعل من لبث)3( .
الذي  ))ل�شان  وقرئ:  د-  ح  ل   -68

َيْلَحُدون اإليه(( . �س 292
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َأْعَجِميٌّ  إِلَْيِه  يُْلِحُدوَن  الَِّذي  َساُن 

ِّ
{ل

َوَهـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُِّبنٌي} )النحل: 103( .
قراأ حمزة، والك�شائي، وخلف العا�شر، 
واحلاء،  الياء  بفتح  ))يلحدون(( 

م�شارع )حلد( الثالثي)4( .
واأ�شُله  العيب،  )الّلْمُز(  م ز-  ل   -69
وباُبه �شرب  ونحوها،  بالعني  الإ�شارة 
ون�شر وقرئ بهما قوله تعاىل: ))ومنهم 

املهذب 1/ 188، احلجة �س 131.  -2
طالئع الب�شر �س 276، امل�شتنري 3/ 239.  -3

الآية:  والأعراف،  هنا،  ))يلحدون((  يف  واختلف   -4
الياء  بفتح  فحمزة   ،40 الآية:  وف�شلت،   ،180
واحلاء يف الثالثة، وقراأ الك�شائي، وخلف العا�شر، 
كذلك يف النحل، والباقون ب�شم الياء وك�شر احلاء 

يف الثالثة، امل�شتنري 1/ 298.

باب الكاف
تعاىل:  قوله  ومنه  ل-  ف  ك   -65

َلَها زكرّيا(( . �س 283 ))وَكفَّ
القراءات والتوجيــــــه: قوله تعاىل: 

َلَها َزَكِريَّا} )اآل عمران: 37( . {َوَكفَّ
والك�شائي،  وحمزة،  عا�شم،  قراأ 
بت�شديد   : ))وكّفلها((  العا�شر،  وخلف 
الفاء، على اأن فاعل )كفل( �شمري يعود 
ثان  مفعول  والهاء  تعاىل،  الله  على 

مقدم، وزكرّيا مفعول اأول)1( .
باب الالم :

دخل  اإذا  الأمر  ولم   - )الالم(   -66
الك�شر  فيها  جاز  عطف  حرف  عليها 
والت�شكني كقوله تعاىل: ))وليحكم اأهل 

الإجنيل(( . �س289
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
الاُّ  َأنَزَل  بَِا  الِنِيِل  َأْهُل  {َولَْيْحُكْم 

فِيِه} )املائدة: ٤7( .
الالم  بك�شر  حمزة  قراأ   : ))وليحكم(( 
ون�شب امليم، على اأن الالم لم كي واأن 
م�شمرة بعدها، وقراأ الباقون ب�شكون 
لم  الالم  اأن  على  امليم،  وجزم  الالم 
اأ�شلها  حيث  تخفيفًا  نت  و�ُشكرِّ الأمر 

امل�شتنري 2/ 231.
امل�شتنري 1/ 84، 85، الن�شر 2/ 239.  -1
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باب امليم
تعاىل:  قوله  وقرئ  ا-  ر  م   -71

))اأََفَتْمُروَنُه على ما يرى(( . �س 305 
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى} )النجم: 12( .

ويعقوب،  والك�شائي،  حمزة،  قراأ 
بفتح  ))اأفتمرونه((  العا�شر،  وخلف 
الألف،  وحذف  امليم  و�شكون  التاء 
وجحدته،  علمته  اإذا  ماريته  م�شارع 

اأي: اأفتجحدونه)3( .
ُكوا  �شرِّ 72- م �س ك- وقرئ: ))ول مُتَ

بع�شم الكوافر(( . �س 306
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوال تُِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر} )املمتحنة: 10( .

عمرو،  اأبو  قراأ   : مت�شكوا((  ))ول 
ال�شني،  وت�شديد  امليم  بفتح  ويعقوب، 

م�شارع )م�ّشك( )4( .
باب النون :

73- ن ج ا- و)اأجنى( غريه و)جّناه( 
وقرئ بهما قوله تعاىل: ))فاليوم ننجيك 

ببدنك(( . �س 317
تعاىل:  قوله  القراءات والتوجيــــه: 
لَِْن  لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك 

ِّ
نَُنج {َفالَْيْوَم 

احلجة �س 335، امل�شتنري 3/ 134.  -3
طالئع الب�شر �س 263، املهذب 3/ 408.  -4

من يلمزك يف ال�شدقات(( . �س 297
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َدَقاِت} )التوبة: 58(. {َومِْنُهم مَّن يَْلِمُزَك ِف الصَّ

حرف  بفتح  ))يلمزك((  يعقوب  قراأ 
امل�شارعة، و�شيم امليم، والباقون بفتح 
امليم  وك�شر  اأي�شًا،  امل�شارعة-  حرف 

فيها، وهما لغتان يف امل�شارع)1( .
70- ل و ى- وقوله تعاىل: ))واإن تلووا 
بواو  وقرئ  بواوين...  تعر�شوا((  اأو 
. �س 299 واحدة م�شموم الالم، من َويِلَ

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َكاَن  الاَّ  َفِإنَّ  ُتْعِرُضوْا  َأْو  َتْلُووْا  {َوإِن 

بَِا َتْعَمُلوَن َخِبرياً} )الن�ساء: 135( .
))واإن تلووا(( : قراأ ابن عامر، وحمزة، 
))تُلوا(( ب�شم الالم وواو �شاكنة بعدها، 
من الولية، وولية ال�شيء هي الإقبال 
عليه. وقراأ الباقون ))تْلُووا(( باإ�شكان 
م�شمومة  الأوىل  ووان  وبعدها  الالم 
والثانية �شاكنة، من لوى يلوي، يقال: 

لويت فالنًا حقه اإذا مطلته)2( .
واختلف يف ))يلمزك(( هنا، و))يلمزون(( يف نف�س   -1
احلجرات،  تلمزوا((  و))ل   ،79 الآية:  ال�شورة، 

الآية: 11، الإحتاف 2/ 94، امل�شتنري 1/ 228.
املهذب 1/ 173، الن�شر 2/ 252.  -2
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بفتح  ))ن�شيًا((  وحمزة،  حف�س،  قراأ 
 ، )ن�شيت(  قولك  من  م�شدر  النون، 
�شيئًا  كنت  اأي:  بك�شرها،  والباقون 
ي، وهما لغتان مبعنى ال�شيء  اأُْلِقي َفُن�شِ

املرتوك)3( .
وؤُا  76- ن �س اأ- وقرئ: ))اأو من ُيَن�شَّ

يف احللية(( بالت�شديد. �س 322
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
ُأ ِف اْلِْلَيِة َوُهَو ِف الَِْصامِ  {َأَوَمن يَُنشَّ

َغريُْ ُمِبنٍي} )الزخرف: 18( .
وحمزة،  حف�س،  قراأ   : ))ين�شاأ(( 
والك�شائي، وخلف العا�شر، ب�شم الياء 
ال�شني، م�شارع  النون وت�شديد  وفتح 
مبنيًا  بالت�شعيف  ُمعّدى  )ن�شاأ( 

للمفعول، اأي: ُيرّبى)4( .
تعاىل  الله  و)اأَْن�َشَرُه(  77- ن �س ر- 
اأحياه. ومنه قراأ ابن عبا�س ر�شي الله 

ُرها(( . �س 323 عنه: ))كيف ُنْن�شِ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{ُثمَّ إَِذا َشاء َأنَشَره} )عب�ش: 22(.
قراأ نافع، وابن كثري، واأبو عمرو، واأبو 
بالراء  ))نن�شرها((  ويعقوب،  جعفر، 
مبعنى  املوتى  الله  اأن�شر  من  املهملة، 

اأحياهم)5( . 
امل�شتنري 2/ 7، احلجة �س 237.  -3

املهذب 3/ 340، طالئع الب�شر �س 241.  -4
الن�شر 2/ 231، امل�شتنري 1/ 66.  -5

َخْلَفَك آَيًة} )يون�ش: 92( .
الثانية  النون  باإ�شكان  يعقوب  قراأ 
 ، )اأجنى(  م�شارع  اجليم،  وتخفيف 
وت�شديد  الثانية  النون  بفتح  والباقون 

اجليم، م�شارع )جّنى( )1( .
74- ن ز ف- وقرئ: ))ل ينزفون(( 

بك�شر الزاي. �س 320
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوال ُهْم َعْنَها يُنَزُفـــوَن} )ال�سافات: ٤7( ، 
ُعوَن َعْنَها َوال يُنِزُفوَن} )الواقعة: 19( . {ال ُيَصدَّ

هنا،   : يف))ينزفون((  واختلف 
وخلف  والك�شائي،  فحمزة،  والواقعة. 
العا�شر، ب�شم الياء وك�شر الزاي، يف 
الرجل  )اأنزف(  م�شارع  املو�شعني، 
نفد  اأو  ال�شكر،  من  عقله  ذهب  مبعنى 
�شرابه. وقراأ عا�شم كذلك، يف الواقعة 

فقط لالأثر)2( .
�ْشُي( بفتح النون  75- ن �س ا- و)النَّ
تعاىل:  قوله  بهما  وقرئ  وك�شرها... 

))وكنت ن�شيًا من�شّيًا(( . �س 322
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َنْسياً  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  لَْيَتِن  {يَا 

مَّنِسياًّا} )مرمي: 23( .
الن�شر 2/ 287، املهذب 2/ 22.  -1

الإحتاف 2/ 411، امل�شتنري 3/ 146.  -2
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80- ن و �س- وقوله تعاىل: ))واأنى 
لهم التناو�س من مكان بعيد(( ... ولك 
َتْت،  َتْت َوُوقرِّ اأن تهمز الواو كما يقال: اأُقرِّ

وقرئ بهما. �س 334
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َوَأنَّى لَُُم التََّناُوُش ِمن  بِِه  {َوَقالُوا آَمنَّا 

َمَكاٍن َبِعيٍد} )�سباأ: 52( .
))التناو�س(( : قراأ اأبو عمرو، و�شعبة، 
العا�شر،  وخلف  والك�شائي،  وحمزة، 
في�شري  الألف  بعد  م�شمومة  بهمزة 
م�شدر  اأنه  على  مت�شاًل  عندهم  املد 
)تناء�س( ، مبعنى تباعد، وقراأ الباقون 
بواو م�شمومة بال همز م�شدر )نا�س(، 

مبعنى تناول)3( .
باب الهاء :

وؤًا( مبعنًى  اأُْت( له )تهيُّ 81- هـ ي اأ- و)َتَهيَّ
وقرئ منه: ))ِهْئُت لك(( . �س 343

تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
{َوَقاَلْت َهْيَت َلَك} )يو�سف: 23( .

قراأ ه�شام ))ِهْئُت(( بك�شر الهاء وهمزة 
يل  تهياأ  مبعنى  التاء،  وفتح  �شاكنة 

اأمرك، اأو ح�شنت هيئتك)4( .
احلجة �س 295، املهذب 3/ 280.  -3

طالئع الب�شر �س 125، امل�شتنري 1/ 267.  -4

عظام  و)اإِْن�َشاُز(  ز-  �س  ن   -78
وتركيب  موا�شعها  اإىل  رفعها  امليت 
بع�شها على بع�س. ومنه قرئ: ))كيف 

ُزها(( . �س 323 ُنن�شِ
القراءات والتوجيـــه:  قولــه تعاىل: 

{الِعَظامِ َكْيَف نُنِشُزَها} )البقرة: 259(.
وحمزة،  وعا�شم،  عامر،  ابن  قراأ 
العا�شر،  وخلف  والك�شائي، 
من  املعجمة،  بالزاي  ))نن�شزها(( 
يرتفع  اأي:  الرتفاع،  وهو  �ْشز،  النَّ
بع�شها على بع�س للرتكيب عند اإرادة 

اخللق)1( .
ُفور  النُّ و)ال�شِتْنفار(  ر-  ف  ن   -79
اأي:  م�شتنِفرة((  ))حمر  ومنه  اأي�شًا 
الفاء،  بفتح  ،و))م�شتنَفرة((  )نافرة( 

اأي: مذعورة. �س 328
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{ َكَأنَُّهْم حٌُُر مُّْسَتنِفَرٌة} )املدثر: 50( .
نافع، وابن عامر،  قراأ   : ))م�شتنفرة(( 
مفعول  ا�شم  الفاء  بفتح  جعفر،  واأبو 
اأي: ينفرها القنا�س،  مبعنى مذعورة، 
مبعنى  فاعل  ا�شم  بك�شرها  والباقون 

نافرة)2( .
امل�شتنري 1/ 66، الن�شر 231.  -1

املهذب 3/ 434، الإحتاف 2/ 572.  -2
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بك�شر الواو وفتح الطاء واألف ممدودة 
بعدها همزة، على وزن )ِقتال( ، م�شدر 
)واَطاأ( ، ومعناه: يواطئ ال�شمع القلب، 
والباقون بفتح الواو و�شكون الطاء بال 
مد ول همز، م�شدر )وِطئ( ، ومعناه: 

اأ�شد مكابدة)2( .
84- و ق ت- وقرئ: ))واإذا الر�شل 
اأي�شًا  و))ُوِقَتْت((  بالت�شديد،  َتْت((  ُوقرِّ

خمففًا. �س 356
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

َتْت} )املر�سالت: 11( .
ِّ
ُسُل ُأق {َوإَِذا الرُّ

قراأ اأبو عمرو ))وقتت(( بواو م�شمومة 
على  القاف،  ت�شديد  مع  الهمزة  مكان 
بدل  والهمز  الوقت،  من  لأنه  الأ�شل 
عن  بخلف  جعفر  اأبو  وقراأ  الواو،  من 
از بالواو وتخفيف القاف، على  ابن جمَّ

معنى جعل لها يوم القيامة وقتًا)3( .
َيِقُر  الرجل  )َوَقَر(  وقد  85- و ق ر- 
بالك�شر... ومنه قوله تعاىل: ))وِقرن يف 
بيوتكن(( بالك�شر. ومن قراأ ))وَقرن(( 

بالفتح فهو من القرار. �س 356
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َتبَُّج  َتبَّْجَن  َوال  بُُيوتُِكنَّ  ِف  {َوَقْرَن 

الَْاِهلِيَِّة الُْوىل} )االأحزاب: 33( .
املهذب 3/ 432، احلجة �س 354.  -2

طالئع الب�شر �س 275، املهذب 3/ 440.  -3

باب الواو:
وقرئ:))والَي�َشُع،  ع-  �س  و   -82

ْي�َشُع(( بالمني. �س 351 واللَّ
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 
َولُوطاً  َويُوُنَس  َوالَْيَسَع  اِعيَل  {َوِإسَْ
)االأنعام: 86(،  ْلَنا َعَلى الَْعاَلنَِي}  َوُكلًّ فضَّ
اِعيَل َوالَْيَسَع  وقوله تعاىل:{َواْذُكْر ِإسَْ

ْن الَْْخَياِر} )�ش: ٤8( .
ِّ
َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ م

قراأ حمزة، والك�شائي، وخلف العا�شر، 
مفتوحة،  م�شددة  بالم  ))والي�شع(( 
اأ�شله  اأن  على  �شاكنة،  ياء  وبعدها 
)لي�شع( ك�شيغم، وقدر تنكريه، فدخلت 
عليه األ للتعريف، ثم اأدغمت الالم يف 
الالم.وقراأ الباقون بالم خفيفة �شاكنة 
اأ�شله  اأن  على  مفتوحة،  ياء  وبعدها 
)ي�شع( على وزن ي�شع، ثم دخلت عليه 
الألف والالم، كما دخلت على يزيد)1( . 
))اأ�شد  تعاىل:  وقوله  اأ-  ط  و   -83
وقرئ:  ُمَواَطاأًَة...  اأي:  باملد،  ِوطاًء(( 

))اأ�شد َوْطئًا(( ، اأي: ِقيامًا. �س 354
تعاىل:  قوله  والتوجيـــه:  القراءات 

{َأَشدُّ َوْطءاً َوَأْقَوُم قِيًل} )املزمل: 6( .
))وطئًا(( : قراأ اأبو عمرو، وابن عامر، 
امل�شتنري 1/ 162، 163- 3/ 19، 20، الن�شر 2/   -1

.260
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اخلامتــــــــــــة
القراءات  درا�شة  عن  متخ�شت  لقد 
معجم  يف  الواردة  املتواترة  القراآنية 
وتوجيهها  للّرازي  ال�شحاح  خمتار 
ما  يف  اأجملها  النتائج  من  جمموعة 

يلي:
القراآنية  القراءات  عدد  بلغ  لقد  اأول: 
يف  الّرازي  ذكرها  التي  املتواترة 
ومائة  واأربعون  اثنان   )142( معجمه 
قراءة، وبلغ عدد القراءات املن�شوبة اإىل 
قرائها )4( اأربع قراءات، قراءة حمزة، 
واأبي عمرو )2( والك�شائي، يف حني بلغ 
عدد القراءات غري املن�شوبة اإىل قرائها 

)138( ثمانية وثالثون ومائة قراءة.
اأثر  املتواترة  القراآنية  للقراءات  ثانيا: 
لها  اأي:  ال�شحاح؛  خمتار  معجم  يف 

اأثرها يف تعدد املعاين واّت�شاعها.
القراآنية وما  القراءات  ُتعّد مادة  ثالثا: 
يتعلق بها رافدًا مهمًا من روافد الدر�س 
اللغوي؛ لأنه يك�شف الكثري من الق�شايا 
وال�شرفية  )ال�شوتية  املهمة  اللغوية 
والنحوية والدللية( ويلقي ال�شوء على 
التي  الّلهجية  اخل�شائ�س  من  الكثري 

اّت�شمت بها بع�س القبائل العربية.

واأبو  وعا�شم،  نافع،  قراأ   : ))وقرن(( 
فعل  اأنه  على  القاف،  بفتح  جعفر، 
الأوىل  الراء  بك�شر  )قررن(  من  اأمر 
الباقون بك�شر  )يقررن( بفتحها. وقراأ 
)قّر(  من  اأمر  فعل  اأنه  على  القاف، 

باملكان )يقرر( بك�شر الراء الأوىل)1( .
باب الياء :

86- )الياء( - ... وكذا اإن جاءت بعد 
اأنتم  ))وما  تعاىل:  كقوله  اجلمع،  ياء 
القراء  بع�س  وك�شرها   ، مب�شرخي(( 

ولي�س بالوجه. �س 361
قوله  والتوجيـــــه:  القراءات 
َأنُتْم  َوَما  بُِْصِرِخُكْم  َأنَْا  {مَّا  تعاىل: 

} )اإبراهيم: 22( . بُِْصِرِخيَّ
قراأ حمزة ))مب�شرخي(( بك�شر الياء، 
وجهت  وقد  يربوع،  بني  لغة  وهي 
من  التخل�س  اأ�شل  على  الك�شر  باأن 
م�شرخني  واأ�شلها  ال�شاكنني،  التقاء 
فالتقى  لالإ�شافة،  النون  حذفت  يل، 
الإ�شافة  وياء  الإعراب،  ياء  �شاكنان: 
للتخل�س  فك�شرت  ال�شكون،  واأ�شلها 

من ال�شاكنني)2( .

الإحتاف 2/ 375، امل�شتنري 2/ 237.  -1
الن�شر 2/ 298، 299، امل�شتنري 1/ 283.  -2
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امل�شحف  لطباعة  فهد  امللك 
ال�شريف باملدينة املنّورة.

اإحتاف ف�شالء الب�شر بالقراءات   -2
مياطي  الدرِّ للبنا  ع�شر،  الأربعة 
1117هـ(،  )ت  حممد  بن  اأحمد 
حممد  �شعبان  د.  حتقيق 
مكتبة   ، )معا�شر(  اإ�شماعيل 
الكليات الأزهرية، القاهرة، ط1، 

1407هـ/ 1987م.
الأعالم، للزركلي خري الدين بن   -3
الدم�شقي )ت 1396هـ(  حممود 
ط5،  للماليني،  العلم  دار   ،

2002م.
التجويد امل�شور، د. اأمين ر�شدي   -4
�ُشَويد )معا�شر( ، دار الغوثاين 
دم�شق  القراآنية،  للدرا�شات 
1434هـ/  ط3،  �شورية،   -

2013م.
ال�شبع،  القراءات  يف  احلجة   -5
اأحمد  الله احل�شني بن  لأبي عبد 
ابن خالويه )ت 370هـ( ، حتقيق 
دار  مكرم،  �شامل  العال  عبد  د. 
�شنة  ط4،  بريوت،  ال�شروق، 

1401هـ/ 1981م.

رابعًا: اعتمد الّرازي يف ا�شت�شهاداته 
لأنه  املتواترة  القراآنية  القراءات  على 
التي  اللغوية  املعاين  باإدراج  يهتم 

ت�شتقى من القراءات.
يو�شي الباحث بالآتي:

يف  اأُلفت  التي  البحوث  طباعة   -1
جنبًا  واإبرازها  املعجم  هذا  خدمة 
اأو جمعها  اإىل جنب بهذا املعجم، 

يف موؤلف م�شتقل.
على الباحثني والدار�شني الهتمام   -2
يف  الواردة  القراآنية  بالقراءات 
عنها  والإف�شاح  اللغوية  املعاجم 
وعدم التق�شري فيها، لأن الغر�س 
امل�شاهمة  هو  املعاجم  تاأليف  من 
واّت�شاعها،  الدللت  ازدياد  يف 
لذا جند اأن املعاجم قد تعزز وقوي 

ُعودها بتلك القراءات القراآنية.

فهر�س امل�شادر واملراجع
القراآن الكرمي:  -1

رواية  على  امل�شبوط  امل�شحف   
ع  جممَّ طبع  عا�شم،  عن  حف�س 

د. مو�ســــــــــــــــــى تيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــودي
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مطبعة  عو�س،  عطوه  اإبراهيم 
م�شطفى البابي احللبي واأولده، 

ط1، 1381هـ/ 1961م.
معجم املوؤلفني، لعمر بن ر�شا بن   -12
حممد راغب بن كّحالة الدم�شقي 
)ت 1408هـ( ، دار اإحياء الرتاث 

العربي - بريوت.
مر�شوم  معرفة  يف  املقنع   -13
لأبي  الأم�شار،  اأهل  م�شاحف 
الدايّن  �شعيد  بن  عثمان  عمرو 
حممد  حتقيق:   ، 444هـ(  )ت 
اأحمد دهمان، دم�شق - �شورية، 

1359هـ/ 1940م.
الع�شر  القراءات  يف  املهذب   -14
بة  طيرِّ طريق  من  وتوجيهها 
�شامل  حممد  د.  تاأليف  الن�شر، 
الكليات  مكتبة  حمي�شن، 

الأزهرية، 1389هـ/ 1969م.
الع�شر،  القراءات  يف  الن�شر   -15
)ت  اجلزرّي  حممد  بن  ملحمد 
حممد  علّي  ت�شحيح   ، 833هـ( 
الكتب  دار  توزيع  ّباع،  ال�شّ

العلمية، بريوت، لبنان.

عبد  ُزْرَعة  لأبي  القراءات،  حجة   -6
َلَة  َزجْنَ بن  حممد  بن  الرحمن 
)ت نحو403هـ( ، حتقيق �شعيد 
الر�شالة،  موؤ�ش�شة  الأفغايّن، 

ط5، 1418هـ/ 1997م.
�شرح �شواهد خمتار ال�شحاح،   -7
اخلطيب،  جمال  الأ�شتاذ  تاأليف 
 - حم�س  للن�شر،  الإر�شاد  دار 

�شورية، ط1، 2009م.
طالئع الب�شر يف توجيه القراءات   -8
ال�شادق  حممد  تاأليف  الع�شر، 

قمحاوي، مطبعة الن�شر، ط1.
خمتار ال�شحاح، ملحمد بن اأبي بكر   -9
الرازي، اعتنى ب�شبطه وتدقيقه: 
دار  احلر�شتاين،  فار�س  ع�شام 
ط9،  الأردن،   - عّمان  عّمار، 

1425هـ/ 2005م.
القراءات  تخريج  يف  امل�شتنري   -10
املتواترة، تاأليف د. حممد �شامل 
حمي�شن، دار اجليل - بريوت، 

ط1، 1409هـ/ 1989م.
من  واأجوبتها  الّرازي  م�شائل   -11
حتقيق:  التنزيل،  اآي  غرائب 
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ملخ�س البحث
تتناول هذه الدرا�شة العوامل القت�شادية 
التي اأدت اإىل هجرة العرب لبالد البجةيف 
القرن الثالث الهجري مع ت�شليط ال�شوء 
على وادي العالقي لأهميته القت�شادية، 
وادي  �شهرة  الدرا�شة من  اأهمية  وتاأتي 
والدور  الذهب  اإنتاج  يف  العالقي 
العربية  الهجرات  جذب  يف  لعبه  الذي 
تهتم  كما  الهجري،  الثالث  القرن  يف 
الدرا�شة ببالد البجة ن�شبة لأهميتها يف 
الإ�شرتاتيجي  موقها  و  العرب  دخول 
م�شر  جنوب  ال�شرقية  ال�شحراء  بني 
ُتعد  والتي  الأحمر،  البحر  و�شاحل 
منطقة تداخل �شكاين، وركزت الدرا�شة 
وادي  اإىل  العربية  القبائل  هجرة  على 
معادن  حول  بينها  وال�شراع  العالقي 

يف  العرب  ودور  والزمرد،  الذهب 
يف  وا�شتقرارهم  املعادن  ا�شتخراج 
منطقة وادي العالقي، واتبعت الدرا�شة 
والتحليلي،  والو�شفي  التاريخي  املنهج 
منها  نتائج  اإىل عدة  الدرا�شة  وتو�شلت 
اأن العوامل القت�شادية دفعت بالهجرات 
تتوفر  البجةحيث  بالد  اإىل  العربية 
وا�شتقر  والزمرد،  الذهب  مثل  املعادن 
مهنة  ومار�شوا  املنطقة  هذه  العرب يف 
ذلك  على  �شجعها  والتجارة،  التعدين 
ب�شالت  وارتبطت  وال�شتقرار،  الأمن 
القبائل  البجة، وتناف�شت  اجتماعية مع 
يف  الذهب  مناجم  امتالك  على  العربية 
ب�شكان،  واختلطوا  العالقي،  وادي 
القت�شادية  النواحي  يف  اأثروا 

والجتماعية .
Extract

This study deals with the 
economic factors that led to 
the emigration of the Arabs 
to thecountries of Al-Bajja in 
the third century AH with the 
highlight of Wadi Al-Alaiqi 
for its economic importance. 
The importance of the study 

العوامل االقتصادية هلجرة العرب لبالد البجة
د. مقبولــــة عبد اللــــه العـــو�ش

comes from the fame of Wadi 
Al-Alaqi in the production of 
gold and the role he played 
in attracting Arab migrations 
in the third century AH, The 
study focused on the migration 
of the Arab tribes to Wadi al-
Alaqi and the conflict between 
them about gold and emerald, 
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املتاخمة  اجلنوبية  اأجزائه  من  اأو�شع 
ارتفاعات  وتتباين  احلب�شية،  للحدود 
هذه اجلبال فت�شل يف بع�س املوا�شع 
اإىل األفي مرت، كما هو احلال يف الكتلة 
املرتفعة الواقعة بني خطي عر�س 20 و 
ال�شال�شل  هذه  تبلغ  حيث  �شماًل،   22
قمة ارتفاعها ووعورتها، وتتخلل هذه 
اخل�شبة  الأودية  بع�س  ال�شال�شل 
ال�شمال،  يف  العالقي،  وادي  مثل 
عن  ف�شاًل  اجلنوب،  يف  بركة  وخور 
يف  املتناثرة  الأخرى  الوديان  بع�س 

ال�شحراء. )اليعقوبي : 1960 – ج1، �س92( .
الو�شطى  الع�شور  يف  العرب  عرف 
القبائل احلامية التي ت�شكن ال�شحراء 
البجاة،  با�شم  م�شر  جنوبي  ال�شرقية 
اجليم  وفتح  الباء  )ب�شم  الُبجا  وكذلك 

in this area and practiced 
mining and trade. Stability and 
social ties with Al-Bajeh. The 
Arab tribes competed for the 
possession of the gold mines 
in Wadi al-Alaqi, and they 
mixed with residents, which 
affected the economic and 
social aspects.

مقدمـــــــــــــــــة
تقع بالد البجة )بني بحر القلزم وبحر 
النيل( ، ومتتد بالدهم جنوبًا اإىل بالد 
الذين  النوبة  بالد  اإىل  وغربًا  احلب�شة 
منيعة،  جبال  بالدهم  عن  تف�شلهم 
لآخر،  موقع  من  الت�شاري�س  وتختلف 
ممتدة  جبيلية  �شال�شل  تتخللها  حيث 
موازية  ال�شمال،  اإىل  اجلنوب  من 
ول  اأحيانًا،  الأحمر  للبحر  ومال�شقة 
�شاحلي  �شريط  ال  وبينه  بينها  ترتك 
مل  واإن  امتدادها،  طول  على  �شيق 
الكامل  باملعنى  �شاحليًا  �شهاًل  يكن 
نحو  تتجه  منحدرات  �شكل  تاأخذ  بل 
ال�شريط  هذا  وي�شيق  الأحمر،  البحر 
مبعنى  جنوبًا،  اجته  كلما  ال�شاحلي 
امل�شرية  للحدود  املتاخمة  الأجزاء  اأن 

and the role of the Arabs in the 
use of And the study followed 
the historical, descriptive and 
analytical method. The study 
concluded that the economic 
factors pushed the Arab 
migrations to the countries 
of Al-Bajeh where minerals 
such as gold and emeralds are 
available. The Arabs settled 
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النيل  وبني  عطربة  نهر  بني  الواقعة 
مطرًا  اأرا�شيهم  اأغزر  وهي   - الأزرق 
واأخ�شبها تربة اأما بقية اأوطانهم فيغلب 
بيئة  فهي  عامة،  ب�شفة  اجلفاف  عليها 
هذه  ويف  لق�شوتها،  العزلة  اإىل  تدعو 
البيئة القا�شية عا�شت قبائل البجة منذ 
تعتمد  حياتهم  فكانت  الع�شور،  اأقدم 
وحله  وحربهم  �شلمهم  يف  الإبل  على 

وترحالهم. )حممد عو�س : �س 30( .

املبحث الأول
عالقات العرب ببالد البجة قبل 

الإ�شالم
العربية  اجلزيرة  بني  العالقة  ترجع 
وبلدان  عام،  بوجه  ال�شودان  وبالد 
ما  اإىل  خا�س،  ب�شكل  النيل  وادي 
التجارة  وكانت  الإ�شالم،  ظهور  قبل 
ن�شطت  اإذ  الت�شال،  هذا  و�شيلة  اأهم 
واللبان  وال�شمغ  العاج  جتارة  حركة 
من  العربية  اجلزيرة  بني  والذهب 
وال�شودان  م�شر  مواين  وبني  ناحية 
.واتخذ  اأخرى  ناحية  من  واحلب�شة 
على  النقاط  بع�س  من  العرب  التجار 
ال�شاحل الإفريقي مراكز لهم، يتوغلون 

اأي�شًا  عرفوا  كما  الآخر(  يف  واألف 
البجةمن  اأر�س  ومتتد  البجاوة،  با�شم 
ال�شمالية  الأطراف  اإىل  �شمال  اأ�شوان 
لبالد احلب�شة جنوبًا ومن البحر احلمر 
 : جبري  )ابن  غربًا  النيل  نهر  اإىل  �شرقًا 

1986م، �س75( .

احلامي،  الأ�شل  اإىل  وين�شبالبجة 
من  اجلبلية  النواحي  ي�شكنون  وكانوا 
عند  دهلك  جزر  يقابل  ما  اإىل  اأ�شوان 
الأحمر،  البحر  �شاحل  على  م�شوع 
جن�س  والأحبا�س  كالنوبيني  وهم 
والن�شاط  بالذكاء  ميتاز  اللون  اأ�شمر 
والقدرة على التجارة، وهم م�شهورون 
ومركزهم  احلرب،  يف  بال�شجاعة 
احلقيقي هو �شاحل البحر الأحمر قبالة 
امل�شرية  التجارة  حملة  وكانوا  النوبة، 
ال�شلة  هذه  زادت  وقد  اجلنوب  اإىل 
بينهم وبني م�شر بعد الفتح الإ�شالمي، 
عرب  م�شر  من  امل�شلمني  دخول  فكرث 

بالدهم. )موؤن�س : 1980م، �س 171( .
حرفة  متتهن  القبائل  هذه  ظلت  وقد 
الرعي وتتبع مناطق املطر مظان الكالأ 
يف بواديها معتمدة يف ذلك على �شهل 
خل�شبة  الأرا�شي  وهي   - البطانة 
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اإفريقية  و�شمال  البجة  واأر�س  النوبة 
باحلاميني  احلمرييون  هوؤلء  واختلط 
ملك  وورثوا  ال�شودان،  �شرق  �شكان 
اأجدادهم من ناحية الأم ح�شبما يق�شي 
به نظام التوريث املعروف عند ال�شعوب 
اأو  الأخت  ابن  توريث  وهو  احلامية 
ابن البنت، ومن ما انتفع من هذا بهذا 
من  جماعة  العرب  من  الوراثي  النظام 
احل�شارمة )�شكان ح�شرموت( الذين 
�شاحله  اإىل  الأحمر  البحر  عربوا 
الإفريقي يف القرن ال�شاد�س امليالدي 
هذا  عن  ون�شاأ  بالبجة،  اختلطوا  ثم 
الو�شول  من  متكنت  جماعة  الختالط 
بالزنافج  البجةعرفت  بالد  حكم  اإىل 
م�شر  اإىل  العربية  الهجرات  اأن  كما 
عرب  القدمية  الع�شور  طوال  ا�شتمرت 
�شيناء وبع�شهم كان يتجه جنوبا ي�شل 
وطريق  بهم،  ويختلط  النوبة  بالد  اإىل 
ال�شاللت  �شلكته  هوالذي  املندب  باب 
منذ  الإفريقية  القارة  اإىل  والأجنا�س 
)ابن خلدون  ال�شنني.  من  الآلف  ع�شرات 

: 2007م، �س 176( .

والتاريخية  الأثرية  الأبحاث  دلت  وقد 
على اأّن هجرات عربية قدمت من جنوب 

القارة  قلب  يف  وب�شائعهم  ب�شلعهم  منها 
هذه  وبلغت  النيل،  وادي  حتى  الإفريقية 
ت  م  1500ق  مابني  اأق�شاها  الهجرات 
و�شباأ  معني  دولتي  عهد  يف  م  ق   300
التجارة  لواء  املعينيونوال�شبئيون  وحمل 
توغلهم  يف  وو�شلوا  الأحمر  البحر  يف 
 MacMichael :( النيل  وادي  اإىل  غربًا 

 )4-I.pp. 3

خا�شة  العرب  التجار  حركة  ون�شطت 
اأن  �شك  .ول  والرومان  البطاملة  زمن 
ا�شتقروا يف  قليل من هوؤلء  عددًا غري 
اأجزاء خمتلفة من حو�س النيل، وحلق 
ويف  واأهليهم،  اأقاربهم  من  عدد  بهم 
القرنني ال�شابقني للميالد عرب عدد كبري 
من احلمرييني )اأهل اليمن( م�شيق باب 
احلب�شة  يف  بع�شهم  فا�شتقر  املندب 
النيل  متتبعًا  الآخر  بع�شهم  وحترك 
هذا  عن  لي�شلوا  اأتربا  ونهر  الأزرق 
الطريق اإىل بالد النوبة . )�شعد : �س 171( .

التاريخية  الروايات  بع�س  وت�شري 
بها  قام  ع�شكرية  حمالت  اأن  اإىل 
الأو�شط  النيل  وادي  يف  احلمرييون 
و�شمال اإفريقيا، وتركت هذه احلمالت 
بالد  يف  ا�شتقرت  جماعات  وراءها 
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مناخات وفر�س اأف�شل لك�شب العي�س 
يف تلك املناطق، كما هو احلال عندما 
يحملون  الذين  امل�شلمون  العرب  جاء 
واحدة،  لغة  ويتكلمون  واحدة،  عقيدة 
وميثلون دولة واحدة، وين�شدون اأهدافًا 
موّحدة، ويكادون يتفقون يف ال�شلوك 
على  الإ�شالم،  بتعاليم  املن�شبط  العام 
العالقة  تاريخ  نقطة حتّول يف  اأهم  اأّن 
بني العرب امل�شلمني وبني منطقـة وادي 
حدثت  وال�شودان  النوبة  وبالد  النيل 
بعد الفتح الإ�شالمي مل�شر �شنة 21هـ/ 
639م، يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ر�شي الله عنه، بقيادة ال�شحابي عمرو 
بن العا�س ر�شي الله عنه، وكانت هي 
مع  البقط(  )معاهدة  امل�شلمني  توقيع 
الن�شارى  من  وال�شودان  النوبة  ملوك 
�شمايل  يف  يقيمون  كانوا  الذين 
)دنقلة(  مدينة  وحا�شرتهم  ال�شودان 
اجلوار  ح�شن  املعاهدة  تلك  وت�شمنت 
على  الطمئنان  للم�شلمني  يحقق 
اجلنوب،  ناحية  من  حدودهم  �شالمة 
للتجارة، واحل�شول على  البالد  وفتح 
�شواعد النوبة القوية يف خدمة الدولة، 
وحريتهم  امل�شلمني  م�شالح  وحفظ 

الأحمر،  البحر  عرب  واليمن  اجلزيرة 
قبل  اخلام�س  القرن  اإىل  بع�شها  يعود 
اجلاليات  هذه  بع�س  وثّبتت  امليالد، 
البحر  بع�س جزر  اأقدامها يف  العربية 
الأحمر )مثل: دهلك( منذ عدة قرون قبل 
اجلاليات  وجود  يقت�شر  ومل  الإ�شالم، 
بل  الإفريقي،  ال�شاحل  على  العربية 
يف  توّغلوا  قد  اجلاليات  هذه  اأفراد  اإّن 
�شفاف  اإىل  بع�شهم  وو�شل  الداخل، 
النيل، واأقاموا �شبكة من طرق القوافل 
الأحمر  البحر  �شاحل  بني  التجارية 
العرب  و�شلت  وقد  الداخلية،  واملناطق 
الطريق  عن  النيل  وادي  انحاء  اإىل 
اإىل  �شيناء  عرب  املاّر  الربي  ال�شمايل 
بالد  اإىل  جنوبًا  انحدرت  ثم  م�شر، 

البجةوالنوبة )خليفات : 1983م، �س 47( .
وعلى الرغم من ثبوت الوجود العربي 
النوبة  ببالد  والت�شال  املبكر، 
الإ�شالم،  قبل  ما  فرتة  يف  وال�شودان 
يف  وا�شح  تاأثري  ذا  يكن  مل  اأنه  اإل 
اأّن  اإىل  ذلك  ويرجع  البالد،  �شكان 
واحدة  عقيدة  يحملوا  وقتها مل  العرب 
حمدد  هدف  لهم  يكن  ومل  وا�شحة، 
�شوى العمل يف التجارة، والبحث عن 
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بن اجلهم �شنة 231هـ /841م فقام بغزو 
معاهدة  توقيع  اإىل  وا�شطرهم  بالدهم 
وكان  الإ�شالمية،  للخالفة  خ�شوع 
العزيز،  عبد  بن  كنون  ي�شمى  رئي�شهم 
وبهذه اأ�شبحت بالدهم جزء من اخلالفة 
 ، املوؤمنني  لأمري  وتابعني  الإ�شالمية، 
اأبوابهم  وفتحت  اخلراج  عليهم  وفر�س 
اأو  قيد  للم�شلمني جتارًا ومقيمني، دون 
لأذى  امل�شلمني  تعر�س  وعدم  �شرط، 
�شواء من البجة اأو من النوبة، مما �شجع 
القبائل العربية اإىل الهجرة وال�شتقرار، 
ونزحت اإىل بالدهم جماعات من العرب 
نهاية  ويف  وجهينة،  بلي  من  وخا�شة 
امليالدي  ال�شابع  الهجري  الأول  القرن 
الأحمر جماعات  البحر  اإىل بالد  عربت 
من هوزان عرفت باحلالنقة، انتقلت فيما 
بعد اإىل ناحية تاكا يف ال�شودان .وُيعد 
اأول من ا�شتقر من العرب يف  احلالنقة 
احلمالت  هذه  اأتاحت  وقد  البجة،  بالد 
�شد  م�شر  ولة  وجهها  التي  التاأديبية 
البجة الفر�شة لبع�س اجلماعات العربية 
البجاوية  البيئة  للتعرف على خ�شائ�س 
فا�شتقرت فيها واختلطت ب�شكانها. )ابن 

عبد احلكم : 1999م، �س129( .

متثل  املعاهدة  هذه  وظلت  الدينية، 
نوعًا من الت�شال الدائم بني امل�شلمني 
قرون،  �شتة  ملدة  امل�شيحيني  والنوبيني 
و�شمحت  املعاهدة  هذه  �شّهلت  كما 
للقبائل العربية بالهجرة، والتدفق نحو 
النوبة وال�شودان ب�شكل كبري مل  بالد 

يحدث له مثيل. )علي : 2018م، �س 109( 
بالد البجة جزء من دولة الإ�شالم:

يرد  مل  البقط  معاهدة  وقعت  عندما 
اإىل  ذلك  ويرجع  البجة،  عن  ن�س  فيها 
عدم اهتمام عبد الله بن �شعد بهم، غري 
�شعيد  على  اأغاروا  اأن  لبثوا  ما  اأنهم 
ف�شاحلهم  /725م  106هـ  عام  م�شر 
لهم  وكتب  احلبحاب  ابن  م�شر  وايل 
عقدًا ين�س على دفع ثالثمائة من الإبل 
الريف  يتجاوزوا  ان  على  ال�شغرية، 
جتارًا غري مقيمني، واأن ل يقتلوا م�شلمًا 
اأو ذميًا ويظل وكيلهم يف الريف رهينة 
قرن  مي�س  مل  اأنه  غري  امل�شلمني،  عند 
اإىل  البجة  عاد  حتى  املعاهدة  هذه  على 
�شن الغارات من جديد على جهة اأ�شوان 
ولة  فرفع  للم�شلمني،  اإيذاوؤهم  وكرث 
الأمور يف اأ�شوان اإىل اخلليفة املاأمون، 
فاأر�شل حملة بقيادة وايل م�شر عبد الله 
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)خور�شيد : 1967،  ينتج يف وادي العالقي 
�س 120( .

الرقيق،  جتارة  كانت  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
ال�شلبة،  والأخ�شاب  والعاج، 
ل�شناعة  الفيل  و�شّن  والأبنو�س، 
الزينة،  يف  ُي�شتخدم  الذي  العاج، 
وري�س النعام، واحلديد الذي ُي�شتخرج 
ومروى،  نباتا  من  بالقرب  وي�شهر 
املن�شوجات،  النوبة  اإىل  ترد  وكانت 
وحني  م�شر،  من  والنحا�س  والقمح، 
ال�شلح(  )عهد  �شعد  بن  الله  عبد  وّقع 
مع ولة النوبة ن�ّس �شراحة على حّق 
الرتحال لرعايا البلدين يف البلد الآخر 
الدائمة؛ واأدى هذا احلّق  الإقامة  دون 
اأعماق  اإىل  التوغل  امل�شلمون  التجار 
وجتارتهم،  ب�شاعتهم،  مع  النوبة 
وا�شتطاعوا مبا  الإ�شالمية،  وعقيدتهم 
البالد  باأحوال  معرفٍة  من  اكت�شبوا 
العربية  القبائل  لهجرة  الطريق  متهيد 
اأعدادًا  اأّن  جند  بل  كبرية،  اأعداد  يف 
ا�شتقرت يف فرتة مبكرة يف  قد  منهم 

بالد النوبة )ال�شحبي : 1969م، �س 4( .
ومن العوامل القت�شادية التي �شاعدت 
مراعي  اأن  العربية  القبائل  هجرة  على 

بالد  اإىل  العربية  القبائل  هجرة 
البجة :

م�شر  بني  التجارية  العالقات  ظلت 
الزمان،  قدمي  منذ  مزدهرة  والنوبة 
اإذ كانت م�شر  البلدين؛  وذلك حلاجة 
التي  املنتجات  من  كثري  اإىل  حتتاج 
الأخ�شاب،  مثل:  فيها،  تتوفر  ل 
والعاج، والأبنو�س، وبع�س التوابل.. 
وغريها، فخرجت قوافل جتارتها منذ 
اإىل اجلنوب منها، حتى  الزمان  قدمي 
القارة  من  نائية  اأجزاء  اإىل  و�شلت 

الإفريقية.
وارتبطت م�شر مع بالد النوبة ب�شالت 
اأ�شوان  مدينة  فكانت  قوية؛  جتارية 
ال�شودان  اأهل  من  للتجار  جممعًا 
النوبيون  التجار  وكان  النوبة،  ومن 
النيل  طريق  عن  اأ�شوان  اإىل  يقدمون 
حتى اجلنادل، ثم يتجولون على ظهور 
وقد  اأ�شوان،  اإىل  ي�شلوا  حتى  الإبل 
الذي  ملناخها  العرب  من  كثري  �شكنها 
يقارب مناخ اجلزيرة العربية وملركزها 
النوبة  اأّن  اإىل  اإ�شافة  التجاري، 
اأهم  اأ�شواقها  طريق  عن  ت�شّدر  كانت 
منتجاتها من: )الذهب والزمرد( الذي 
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املناطق، واأدى هذا الختالط اإىل تاأثر 
هوؤلء بالدماء العربية التي كانت تتجدد 
عنا�شر  و�شول  توايل  مع  با�شتمرار 
عربية جديدة اإىل هذه اجلهات، اإ�شافة 
اإىل اعتناق عدد منهم لالإ�شالم يف هذه 
الفرتة بالرغم من جهلهم باللغة العربية، 
والراجح اأّن العرب تعّلموا لغة النوبيني 
وا�شتطاعوا  بهم،  اختلطوا  اأن  بعد 
بذلك ن�شر ثقافتهم الإ�شالمية يف بالد 

النوبة.
التي  كذلك  القت�شادية  العوامل  ومن 
العربية  القبائل  دفع  يف  اأ�شهمت 
للهجرة نحو جنوب م�شر، يف الن�شف 
الأول من القرن الثالث الهجري، �شماع 
والزمرد(  )الذهب،  مبعدين:  القبائل 
النوبة،  لبالد  ال�شرقية  ال�شحراء  عرب 
وادي  يف  خا�شة  اأمرهما،  وا�شتهر 
ذلك  فاأدى  البجة،  اأر�س  من  العالقي 
العربية  القبائل  من  كثري  اجتذاب  اإىل 
للعمل فيها،  اإىل هذه الأوطان  املختلفة 
وا�شتغالل مناجمها، واأدى ا�شتقرارهم 
البجةعن  بقبائل  اختالطهم  اإىل  هناك 
اإليهم العقيدة  طريق امل�شاهرة، فنقلوا 
الإ�شالمية، وتغرّيت كثري من عاداتهم 

خ�شوبة  اأكرث  واأرا�شيها  النوبة 
العربية  اجلزيرة  �شبه  اأرا�شي  من 
اخل�شو�س  وجه  وعلى  ومراعيها، 
النوبة اجلنوبية)علوة( التي كانت اأكرث 
ثروة  واأوفر  اأر�شًا  واأخ�شب  ات�شاعًا 
اأّن مناخ  من املقرة )32( ، اإ�شافة اإىل 
مناخ  ي�شابه  )املقرة(  ال�شمالية  النوبة 
 )33( وبيئتها  العربية  اجلزيرة  �شبه 
وهو ما يالئم حياتهم التي ُجبلوا عليها 

يف حّب الرتحال والتنقل . 
وقد كان لهذا الت�شابه يف املناخ وطبيعة 
البالد والأر�س امل�شطحة اأثره يف دفع 
هذه القبائل للتقّدم نحو اجلنوب، وهي 
رعوية،  �شبه  اأو  رعوية،  بدوية  قبائل 
ال�شهول  يف  اإل  التقّدم  ت�شتطيع  ل 
املك�شوفة؛ فكان تدفقهم يف كّل اأر�س 
و�شلوها يقف عند ا�شطدامهم بعقبات 
طبيعية: كالبحار، واجلبال، والغابات، 
مل  القبائل  تلك  اإّن  اإذ  حدث،  ما  وهذا 
املناطق  عند  اإل  زحفها  يف  تتوقف 
وتتف�شى  الطرق،  فيها  ت�شوء  التي 
هذه  اأّن  بيد  الفتاكة،  الأمرا�س  فيها 
اختلطت  املهاجرة  العربية  اجلماعات 
تلك  يف  والبجاوية  النوبية  بالعنا�شر 
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وا�شتغالل مناجمها التي و�شل عددها 
مركزًا.  وثالثني  خم�شة  من  اأكرث  اإىل 
اإىل  توؤديان  طريقني  اليعقوبي  ويذكر 
ال�شحراء  يف  والزمرد  الذهب  مناجم 
ال�شرقية اأحدهما يبداأ من قفط والآخر 
يبداأ من اأ�شوان . اأما مناجم طريق قفط 
العرو�س،  وجبل  امللك،  خربة   : فمنها 
ال�شابوين،  وكوم  اخل�شوم،  وجبل 
و�شفيد،  ومكابر،  مهران،  وكوم 
وال�شكري،  والكلبي،  �شاعد،  وجبل 
والريفة،  الأدنى،  والعالقي  والعجلي، 

ورحم .)اليعقوبي : �س 122( 
 اأما املناجم التي يوؤتى اإليها من اأ�شوان 
فمنها ال�شيقة، البويب، البي�شة، ببيت 
جبل  الأحمر،  جبل  عديفر،  زياد،  ابن 
البيا�س، قرب اأبي م�شعود، عقار، بطن 
الأخ�شاب،  ال�شخر،  ماء  اعماد،  داح، 
ميزان، عربة بطحا، ركان دح، �شخيت 
وهذه املناجم التي ي�شل اإليها امل�شلمون 
املالحظ  ومن  الترب  لطلب  ويق�شدونها 
اأ�شماء  يحمل  املناجم  هذه  معظم  اأن 
اأ�شماء  يحمل  بع�شها  اأن  بجاوية، غري 
القبائل  املناجم  هذه  واجتذبت  عربية 
العربية، التي قامت با�شتخراج املعادن 

وتقاليدهم بهذا الن�شب اجلديد و بداأت 
يف  الذهب  مناجم  اأهمية  للعرب  تظهر 
البجةل يعريونها  العالقي وكان  وادي 
على  العرب  اإقبال  فزاد  اأهمية،  كبري 
الطريق بني  الذي يقع يف  الوادي  هذا 
وقد  خا�شة،  عيذاب  وميناء  اأ�شوان 
بها،  الزمرد  تبني وجود مناجم حلجر 
فاأ�شبحت الناحية تعرف باأر�س املعدن 
وا�شتهر  عليها  النا�س  توافد  وكرث 
البجاوية  اللغة  العرب  وتعلم  اأمرها 
والتاأثري  معهم  التعامل  عليهم  لي�شهل 

فيهم .)اجلمل : 1969م، �س 245( .
 

املبحث الثاين
املوارد القت�شادية يف اأر�س 

البجة
مناجم الذهب والزمرد يف بالد البجة:

اإىل  العربية  الهجرة  تيارات  ازدادت 
بالد البجة منذ الن�شف الأول من القرن 
 ، امليالدي(  )التا�شع  الهجري  الثالث 
والزمرد  الذهب  معدين  وجود  واأدى 
وادي  يف  وخا�شة  البجة  بالد  يف 
القبائل  اإىل اجتذاب كثري من  العالقي 
فيها  للعمل  الأوطان  هذه  اإىل  املختلفة 
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حواليه  وما  العالقي  ووادي  والذرية، 
يعتمل  للترب، وكل ما قرب منه  معادن 
اأهل  من  قوم  ..."وبه  النا�س  فيه 
اليمامة من ربيعة ""وميزاب تنزله بلى 

وجهينة.
الذين  بع�س  اأن  حوقل  ابن  وي�شيف 
�شد  اجلهم  ابن  حملة  يف  ا�شرتكوا 
حيث  العالقي  يف  البقاء  اآثروا  البجة 
بهم  حلقت  ثم  الذهب،  معادن  بهرتهم 
اأهل  من  جماعات  نف�شه  الوقت  يف 
اليمامة، ومل يكد مي�شي اأكرث من �شت 
�شنوات على حملة ابن اجلهم على البجة 
حتى وفدت جماعات من ربيعة وجهينة 
بعد  العالقي  اإىل  238هـ/837م  �شنة 
حتويها  التي  املعادن  اأنباء  و�شلتها  اأن 
فيه  �شك  ل  ومما   . الوادي  هذا  تربة 
التي وجهها ولة  اأن احلمالت احلربية 
الفر�شة  البجةاأتاحت  بالد  اإىل  م�شر 
امل�شرتكة  العربية  اجلماعات  من  لكثري 
لال�شتقرار  فيها  الأوطان  عن  للتخلف 
وامل�شاركة يف خرياتها، بعد ان راجت 
على  العرب  اإقبال  ازداد  كما   . �شوقها 
اأر�س املعادن ب�شبب ما طراأ على الدولة 
الإ�شالمية يف القرن الثالث الهجري من 

هذه  العرب  واحتكر  فيها،  والتجارة 
كثريًا  يهتموا  البجةمل  لأن  ال�شناعة 
لولة  الدافع  كان  ورمبا   ، با�شتغاللها 
م�شر على التمكني للعرب من ا�شتغالل 
هذه املعادن م�شاطرتهم اأرباحها ويظهر 
اأن البجة اأطماأنوا للعرب الذين عا�شوا 
فقل  بهم  واختلطوا  جوارهم،  اإىل 
اعتداوؤهم على امل�شلمني، مما ادى اإىل 
هجرة جماعات كثرية منهم اإىل اأر�س 
كثري  عن  الك�شف  مت  اأن  بعد  املعادن، 
 . جتارتها  يف  وتو�شعت  مناجمها  من 

)املقريزي : �س 194( .

من  كثري  اأ�شماء  اليعقوبي  وذكر 
اإىل  وفدت  التي  العربية  اجلماعات 
كما  ثرواتها  ل�شتغالل  املعادن  اأر�س 
قوله:  ومنها  العالقي  وادي  و�شف 
"وبرحم قوم من بلى وجهينة وغريهم 
يق�شدون  الذين  النا�س  اأخالط  من 
كاملدينة  العالقي  "ووادي  للتجارات، 
واأخالط  النا�س،  من  خلق  به  العظيمة 
املطالب  العرب والعجم، واأ�شحاب  من 
من  .""واأكرث  وجتارات  اأ�شواق  وبها 
بالعالقي قوم من ربيعة من بني حنيفة 
من اأهل اليمامة انتقلوا اإليها بالعيالت 
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فخرج القمي يف ع�شرين األفًا من اجلند 
املتطوعة، �شنة 241هـ/854م و�شار اإىل 
اأ�شوان واأتى العالقي، واأخذ من ربيعة 
الرجال  اآلف من  وم�شر واليمن ثالثة 
من كل بطن اآلف رجل وجلاأ ملك البجة 
اأن  امل�شلمينغري  لتجويع  املطاولة  اإىل 
القمي جلاأ اإىل حيلة حربية بارعة انهزم 
ب�شببها البجة، واأثخن فيهم القمي حتى 
اأن  على  ال�شلح  بابا  علي  ملكهم  طلب 
يدفع اخلراج، واأل مينعوا امل�شلمني من 
 " القمي  ف�شاحلهم  املعدن،  يف  العمل 
على اأن يطاأ علي بابا ب�شاط اخلليفة يف 
 . اخلليفة  اأكرمه  " حيث  راأي  من  �شر 

)البالذري : �س 239( .

وكان ال�شلح الذي وقعه على بابا ملك 
عليه  تعاقد  اأن  �شبق  ملا  تاأكيدًا  البجة 
العرب والبجة وا�شتغالل مناجم الذهب 
متمتعني  العرب  واأ�شبح  والزمرد 
بحماية الدولة، وعني عليها وال من قبل 
اإليها  املعادن  هذه  فاجتذبت  اخلليفة 
جماعات عربية قامت على ا�شتخراجها 
هذه  العرب  واحتكر  فيها،  والجتار 
ال�شناعة لأن البجةفيما يبدو مل يهتموا 
لولة  الدافع  ورمبا  با�شتغاللها  كثريًا 

حتول من حياة الب�شاطة اإىل حياة الرتف 
والرفاهية )ابن حوقل : 1992م، �س55(.

العربية  القبائل  هجرة  وارتبطت 
باحلمالت الع�شكرية التي كان ير�شلها 
تلك  اأن  املوؤكد  ومن  م�شر،  من  الولة 
هجرة  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  احلمالت 
ومنها   . البجة  لبالد  العربية  القبائل 
اخلليفة  اأر�شلها  التي  اجلهم  ابن  حملة 
على  ردًا  عام232هـ/841م  املاأمون 
عبد  بن  كنون  البجة  زعيم  اعتداءات 
على  اعتدوا  البجة  وكان  العزيز، 
اأ�شوان وكانوا يوؤذون امل�شلمني، فكان 
لهم معهم وقائع، ثم �شاحلهم، ثم عاد 
ال�شعيد  على  فاأغاروا  الفتنة  البجةاإىل 
وامتنعوا عن دفع اخلراج، وقتلوا كثريًا 
بالعالقي،  الذهب  مبناجم  امل�شلمني  من 
فكتب عامل الربيد اإىل اخلليفة املتوكل 
اخلليفة  وكتب  247/232هــ  العبا�شي 
اإىل واليه على م�شر عنب�شة بن ا�شحاق 
والعتاد  بالرجال  ميده  باأن  ال�شبي، 
ف�شاأل القمي اأن يختار من الرجال من 
ل�شعوبة  الكرثة  اإىل  يرغب  ومل  اأحب، 
الرجال  من  طلب  مبا  فجهزه  امل�شالك 

وال�شالح . 
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القدمي، وعانوا �شيقًا اقت�شاديًا �شديدًا 
اأتاوات  من  عليهم  فر�س  ما  ب�شبب 
املدبر  ابن  ابتدعها  خمتلفة  و�شرائب 
واأثارت هذه  وايل اخلراج يف م�شر، 
التغريات املالية اجلديدة حفيظة العرب 
يف  ثورات  بعدة  فقاموا  الأتراك  على 
بعنف  الأتراك  قمعها  خمتلفة  اأنحاء 
وق�شوة، وزج بزعمائهم يف ال�شجون، 

وفر�شت عليهم غرامات باهظة . 
ال�شيا�شي  ال�شغط  لهذا  وكان 
نفو�س  يف  الأثر  اأ�شواأ  والقت�شادي 
منهم  كثرية  جماعات  وبداأت  العرب 
يكن  ومل  والهجرة،  للرحيل  ت�شعى 
وغربًا  جنوبًا  الجتاه  �شوى  اأمامهم 
م�شر  يف  الأتراك  �شغط  عن  بعيدَا 
بعد  اأف�شل  حياة  هناك  يجدون  لعلهم 
يكونوا  وحتى  ال�شبل  بهم  �شاقت  اأن 

بعيدين عن �شلطة الولة الأتراك .
وعندما اأ�ش�س اأحمد بن طولون الدولة 
الطولونية حانت للقبائل العربية الفر�شة 
اإعدادحملة حربية اإىل  اأعلن عن  عندما 
255هـ/  واأر�شالبجة�شنة  النوبة  بالد 
868م بقيادة اأبي عبد الرحمن عبد الله 
بن عبد احلميد العمري، وا�شرتك فيها 

م�شر على التمكني للعرب من ا�شتغالل 
اأرباحها.  م�شاطرتهم  املعادن  هذه 
العرب  اإىل  اطماأنوا  البجة  اأن  ويظهر 
واختلطوا  جوارهم  اإىل  عا�شوا  الذين 
مما  امل�شلمني  على  اعتداوؤهم  فقل  بهم 
منهم  كثرية  جماعات  هجرة  اإىل  ادى 
عن  ك�شف  ان  بعد  املعادن  ار�س  اإىل 

كثري من مناجمها . 
وزادت هجرة القبائل العربية اإىل بالد 
البجة ووادي العالقي ب�شبب الظروف 
التي واجهتها  ال�شيا�شية والقت�شادية 
ولعل  الإ�شالمي  الفتح  بعد  م�شر  يف 
يف  اأثرت  التي  الأ�شباب  تلك  اأهم  من 
�شنة  يف  اأنه  العربية  القبائل  هجرة 
واليه  املعت�شم  اأمر  218هـ/833م 
ال�شفدي  ن�شر  بن  كيدر  م�شر  على 
من  م�شر  ديوان  يف  من  باإ�شقاط 
الأتراك  وتثبيت  العطاء  وقطع  العرب، 
بدًل عنهم. واأدى هذا القرار اإىل ثورة 
باأ�شر زعماء  انتهت  الوايل  عربية �شد 
على  الولة  اأن  كما  العرب،  من  الثورة 
اإ�شحق يف  بن  عنب�شة  بعد عزل  م�شر 
اختيارهم  يتم  اأ�شبح  املتوكل  عهد 
نفوذهم  العرب  فقد  وبذا  الأتراك،  من 
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حلياة  الكافية  املياه  على  للح�شول 
م�شتقرة يف هذا الإقليم بعد تغلبه على 
غري  النوبة،  ملك  الأول  جورج  قوات 
ال�شام  بالد  يف  العربية  القبائل  اأن 
حملة  يف  ا�شرتكت  التي  القبائل  وهي 
بينها  ومن  بالدالبجة،  على  العمري 
وعيالن،  وقي�س  الع�شرية  �شعد  قبيلة 
ح�شلوا  اأن  بعد  العمري  على  خرجوا 
يف  الدائمة  الإقامة  حق  النوبيني  من 
وجبل  اأدندان  بني  ما  مري�س،  منطقة 
بقواته  وان�شحب  العمري  فانهزم  عدة 
منطقة  من  قريب  منجم  اإىل  �شماًل 
مري�س، وات�شعت اأعمال العمري وامتد 
و�شماًل  عيذاب،  حتى  �شرقًا  نفوذه 
العمارة  بهم  فكرثت  اأ�شوان،  حتى 
التي  الرواحل  �شارت  البجةحتى  يف 
�شتني  اأ�شوان  من  اإليهم  املرية  حتمل 
حتمل  التي  اجلالب  غري  راحلة،  األف 
من القلزم اإىل عيذاب . و�شك اأحمد بن 
من  وخ�شي  العمري  نوايا  يف  طولون 
ويطمع  البالد،  هذه  يف  نفوذه  ازدياد 
بقيادة  جي�شًا  اإليه  فاأر�شل  م�شر  يف 
اأن  غري  البابكي،  حركام  بن  �شباح 

ربيعة  من  معظمهم  العرب،  من  كثري 
جديدة  مرحلة  تبداأ  وبهذا   . وجهينة 
من مراحل هجرات القبائل العربية اإىل 
بالد البجة�شمت ال�شاخطني على الولة 
يف م�شر والذين ا�شتهوتهم الرثوة يف 
املقريزي  بالدالبجة، ويظهر من رواية 
جمرد  يكن  مل  احلملة  هذه  هدف  اأن 
تاأديب البجة بل كان هدفها الك�شف عن 
مناطق جديدة تت�شع لأولئك العرب، بعد 
اأن �شاقت به م�شر حيث ذكر : " اأنه 
بلغه خرب املعدن واإ�شارة النا�س للترب، 
فاأ�شرتى عبيدًا لعمل املعدن و�شار اإىل 
اأ�شوان على �شبيل التجارة، ونزل بها، 
 ". العلم  وجراهم  �شيوخها  وجال�س 

)م�شعد : �س 34( .

العالقي  العمري جنوبًا متجاوزًا  تقدم 
مواقع  اإىل  واهتدى  �شنقري  اإقليم  اإىل 
قرب  بال�شلة  تعرف  للترب  جديدة 
الذي  النزاع  فر�شة  وانتهز  �شنقري، 
ن�شب داخل البيت امللكي النوبي ب�شبب 
وراثة العر�س وح�شل من الأمري نيوتي 
الثائر على خاله امللك جورج الأول ملك 
النوبة على حق اإقامة قواعد على النهر 
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ثراء  حول  العرب  قبائل  اإىل  الأخبار 
تلك البالد، و�شعيًا وراء موارد جديدة 
يرى  بينما  العرب.  للمهاجرين  تت�شع 
بع�س الباحثني اأن العمري كان معروفًا 
هذه  تكون  ان  اأراد  والورع،  بالتقوى 
ولوقف  الله،  �شبيل  يف  جهادًا  احلملة 
ون�شبة  امل�شلمني  على  البجة  اعتداءات 
وذاع  باملناجم،  البجة  اأر�س  ل�شتهار 
واجلماعات  القبائل  بني  الأمر  ذلك 
العربي  الوجود  تركيز  فكان  العربية، 
على الإقامة يف العالقي اأكرث من غريه 

من مناطق بالد البجة.
كان  العمري  حملة  اأن  القول  وميكن 
هدفها تاأديب البجة، ولكن بعد و�شول 
احلملة  يف  امل�شرتكة  العربية  القبائل 
وجود  من  لهم  البجةات�شح  بالد  اإىل 
القبائل  هذه  فوجدت  املعادن،  مناجم 
لهم ف�شلوها عن  مهاجر جديدة تت�شع 
مواقع  اكت�شفوا  بعد  خا�شة  م�شر، 
وم�شاملة  الأمن  توفر  مع  للترب،  جديدة 
البجة لهم، فا�شتقروا فيها وعملوا يف 
 . فيها  والتجارة  املعادن  ا�شتخراج 

)املقريزي : ج1، �س 404( .

طولون،  ابن  قوات  على  تغلب  العمري 
وتقدم بجي�شه �شماًل حتى مدينة اأدفو 
متجها اإىل الف�شطاط، ولكنه اآثر العودة 
يف  ال�شبب  يرجع  ورمبا  املناجم،  اإىل 
هو  املناجم  منطقة  اإىل  العمري  رجوع 
وبني  بينه  اخلالف  وقوع  من  خوفه 
عليه  خرجت  باأن  ظنه  وحتقق  رجاله، 
قبيلة ربيعة ومتكنت قوات العمري من 
ُقتل على يد  اأن العمري  هزميتها، غري 
اأحد اأفراد قبيلة م�شر، وانتهت حياته 

يف تلك املناطق.
يدب  ال�شراع  بداأ  العمري  موت  وبعد 
على  وربيعة  جهينة  عرب  �شفوف  يف 
وترجع   . بالعالقي  املعادن  امتالك 
اأهمية حملة العمري يف جلب الهجرات 
العربية اإىل بالد البجة اأكرث من غريها 
حملة  ت�شكل  ولهذا  احلمالت،  من 
مراحل  من  جديدة  مرحلة  العمري 
ومل  البالد،  تلك  يف  العرب  ا�شتقرار 
تكن حملة العمري اإىل بالد البجة بهدف 
البجة، وعقابهم فح�شب،  تاأديب هوؤلء 
البحث  اإىل  اأي�شًاً  تهدف  كانت  بل 
ت�شارعت  اأن  بعد  املعادن  مناجم  عن 
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" وينتهي يف حدهم  ابن حوقل  يذكر 
ي�شري  بينما   " والذهب  الزمرد  معدن 
من  املعادن  بالدهم  :" ويف  اليعقوبي 
الترب، واجلوهر، والزمرد " وتو�شف 
مناجم  من  بالقرب  تقع  التي  الأر�س 
جبل  ل  مب�شوطة  اأر�س  باأنها  الذهب 
ور�شرا�س  رمال  هي  واإمنا  فيها 
كان  ولذلك   ، احلجم(  �شغري  )ح�شى 
رئي�شًا  جتاريًا  مركزًا  العالقي  وادي 
البجة،  بالد  كافة  يف  الذهب  لتجارة 
الهجرات  لأكرث  مهمًا  مق�شدًا  و�شار 
العربية واأ�شبح جممع جتارات املعدن 

بالعالقي .
مما ل�شك فيه اأن القبائل العربية لعبت 
دورًا مهمًا يف اأر�س البجة، ويف زيادة 
عمران هذه البالد، اإذ ت�شف امل�شادر 
العالقي باأنه كان اأ�شبه باملدينة العظيمة، 
به  وكانت  بال�شكان  يعج  كان  واأنه 
والعجم.  العرب  من  ل حت�شى  اخالط 
الأ�شواق  بالعالقي  تنت�شر  كانت  كما 
والينابيع  العيون  به  وكانت  التجارية 
وذلك  العذب،  املاء  م�شدر  كانت  التي 
الثالث  القرن  منذ  بالذهب  ل�شهرته 

الهجري / التا�شع امليالدي .

املبحث الثالث
ا�شتقرار القبائل العربية بوادي 
العالقي والعمل يف جتارة الذهب

خني اإىل اأن ا�شم وادي  يذهب بع�س املوؤررِّ
العربية  القبائل  لإحدى  ين�شب  العالقي 
تدعى  وكانت  املنطقة،  تلك  �شكنت  التي 
" فيما  " العقيالت  " وقيل :  " الُعليقات 
يرى اآخرون اأن هذا ال�شم م�شتق من " 
العليقات " وهم جماعات عربية من ن�شل 
ر�شي  طالب  اأبي  بن  عقيل  ال�شحابي 
بل  كبرية،  قبيلة  لي�شت  وهى  عنه،  الله 
تنت�شب  التي  ال�شغرية  البطون  اإحدى 
اأر�س  �شكنت  قد  كانت  الطالبيني،  اإىل 
بعد  ا�شمها  املنطقة  حملت  ثم  العالقي، 
باملعادن  العالقي  �شهرة  وبلغت   . ذلك 
العربية، وهو ما كان  القبائل  الكثري من 
من  كبرية  اأعداد  قدوم  يف  رئي�شًا  هدفًا 
الإقامة  بهدف  وبطونها  العربية  القبائل 
بالقرب من مناجم الذهب للعمل يف هذه 
اآثرت  التي  العربية  واجلماعات  املناجم 
من  اأكرث  العالقي  اأر�س  اإىل  الذهاب 
1996م،   : )الريطي  البجة  مناطق  من  غريها 

�س 284( .

يوجد  البجة  بالد  اأن  الثابت  ومن 
الزمرد،  معدن  الذهب  جانب  اإىل  بها 
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ثم  الليل،  ظلمة  يف  اأ�شاء  املعدن  بها 
كان العمال يرتكون يف املو�شع الذي 
وجدوا به املعدن عالمة ُيعرف بها، ثم 
يبحث  ال�شباح  ويف  بجواره،  يبيتون 
عن  العمال  من  يرافقه  ومن  تاجر  كل 
العالمة التي تركوها . ثم ياأخذ الُتجار 
املناجم  من  ماء  اأقرب  اإىل  القطع  هذه 
من  املعدن  قطع  ت�شتخرج  ثم  لغ�شلها 
التي حتيط بها، ثم  املواد الأخرى  بني 

يوؤنقه بالزئبق، وي�شبكه بعد ذلك . 
الو�شائل  اإىل  امل�شعودي  اأ�شار  كما 
يف  ت�شتخدم  كانت  التي  والأ�شاليب 
خا�شة  املختلفة  املعادن  عن  البحث 
الذهب والزمرد، فيذكر اأن العمال كانوا 
وقد  �شيم  ت�شمى  يحفرون خنادق كبرية 
اأنه  كما  طويلة،  فرتة  حفرها  ي�شتغرق 
درجة  وتتوقف  كبريًا،  جمهودًا  يتطلب 
يعملون  الذين  العمال  وعدد  اجلهود  تلك 
الرتبة  اأو  الأر�س  نوع  على  احلفر  يف 
التي يحفرون فيها، فاإذا كانت تربتها تربة 
رملية كان احلفر مي�شورًا، اأما اإذا كانت 
االرتبة التي يعملون بها طينية اأو �شخرية 
فاإنها تتطلب جهود اأكرب، وت�شتغرق فرتة 

زمنية اأطول . )امل�شعودي : 1973م، �س 45( .

ازهار  اإىل  اأدى  الذهب  وجود  اأن  كما 
بحر  على  تقع  التي  التجارية  املوانئ 
القلزم ومنها �شواكن وبا�شع وعيذاب 
ويو�شف  البجة،  لبالد  تتبع  وكانت 
وكان  الذهب،  ميناء  باأنه  با�شع  ميناء 
من  ي�شتخرجونه  ما  ي�شدرون  البجة 
خا�شة  امليناء  هذا  طريق  عن  الذهب 
عرب القوافل القادمة من مملكة جارين 
البجة،  من ممالك  الرابعة  اململكة  وهي 
بانتاجها  ت�شتهر  اململكة  هذه  وكانت 
وازداد  الذهب،  معدن  من  الوفري 
يف  والتجاري  العمراين  الزدهار 
وادي العالقي ويف بالد البجة وزادت 
ا�شتخراج  يف  الراغبني  التجار  اأعداد 
بعد  العرب  خا�شة  به  والجتار  املعدن 
اأن دانت لهم ال�شيطرة على تلك البالد 
يف ذلك الوقت . )القو�شي : 1982م، �س 17( .

املناجم  تلك  يف  العمل  طريقة  عن  اأما 
يف  العمل  يف�شلون  العرب  فكان 
فكانوا  العربي،  ال�شهر  ُغرة  املناجم 
يذهبون اإىل املوا�شع التي يعتقدون اأن 
بها املعدن، ثم يبحثون يف الرمال لياًل، 
التي  ال�شخور  يف  ينظرون  وكانوا 
كان  فاإذا  الأر�س،  من  ي�شتخرجونها 
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النفقات  توفري  بهدف  العالقي،  وادي 
من  العديد  وجود  على  �شاعد  ما  وهو 
هذه  يف  للذهب  التجارية  الأ�شواق 
جتارة  اأن  على  مايو�شح  .وهو  البالد 
الذهب من اأهم الأعمال التي يقبل عليها 
من  اأكرث  بالدالبجة  يف  العرب  التجار 
 . الأخرى  التجارة  اأنواع  من  غريها 
العنا�شر  وا�شتفادت   ، ج286(  )القلق�شندي: 

بالد  يف  املختلفةالتيا�شتقرت  العربية 
البجة عامة وبوادي العالقي خا�شة من 
واجتهت  امل�شتقرة،  الأمنية  الأو�شاع 
عن  والبحث  للعمل  منهم  كبرية  اأعداٌد 
املعادن املتبقية يف املراكز القدمية، يف 
حني اجتهت اأعداٌد اأخرى منهم لإيجاد 
مناجم جديدة م�شتفيدة يف ذلك الوقت 
من عدم اهتمام البجة وعدم حما�شتهم 
وا�شتخراج  املجال،  هذا  يف  للعمل 
بها  تزخر  كانت  التي  املختلفة  املعادن 
بالدهم، وقد برعت هذه القبائل لدرجة 
اأن بع�س املناجم املهمة �شميت باأ�شماء 
القبائل العربية التي و�شعت يدها عليه 
وعجل،  كلب،  مثل  بجواره  �شكنت  اأو 
وبني  جهينة،  بطون  وبع�س  وكاهل، 

�شليم .

وقد كان الزمرد والذهب اأكرث املعادن 
املراكز،  تلك  يف  ت�شتخرج  التي 
متوافرًا  كان  الذي  الزمرد  وبخا�شة 
بكميات كبرية يف منطقة العالقي، مما 
جعل بع�س املوؤرخني يقولون بان معدن 
الزمرد ل يوجد يف اأي مكان اآخر يف 
حيث  العالقي،  وادي  بخالف  العامل 
واأ�شحوا  املنطقة  يف  طالبه  عدد  كرث 
بعد ا�شتخراجه من مناجمه ي�شدرونه 
وت�شري   ، الأخرى  البلدان  �شائر  اإىل 
�شكل  على  يوجد  الزمرد  اأن  امل�شادر 
احلجر  من  طبقة  يف  خ�شراء  عروق 
اأخرى  اأحيان  ويف  الرخو،  الأبي�س 

يوجد خمتلطًا بالرتاب والطني .
من  وفرية  اأعداٌد  التجار  لدى  وكانت 
العبيد والرقيق الذين مت جلبهم من بالد 
الذهب،  منجم  يف  ليعملوا  ال�شودان 
الغربي يف  ال�شودان  اأهل  رمبا خلربة 
ل�شهرة  الذهب،  ا�شتخراج  يف  العمل 
بالدهم به، خا�شة اأهل غانةالتي كانت 
وكانوا  الذهب  باأر�س  تعرف  بالدهم 
ي�شتخرجونه من ال�شخر ثم ي�شبكونه، 
القريبة  التجارية  املراكز  اإىل  وينقل 
من  بالقرب  تقع  التي  خا�شة  لبيعه 
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العالقي  اأمري  من  لعي�شهم  الالزمة 
يقوم  ديوانًا خا�شًا  املهمة  لهذه  واأن�شاأ 
ودفع  العمال  �شوؤون  على  بالإ�شراف 

اأجورهم وارزاقهم .
وقد ا�شتطاعت العنا�شر العربية العاملة 
يف املعدن من تطوير معرفتها يف كيفية 
ا�شتخراجه من الأر�س وا�شتفادوا من 
لدرجة  اجلغرافيا،  علم  يف  خرباتهم 
وتوفره  كرثته  يربطون  اأ�شبحوا  اأنهم 
الطق�س  بتقلبات  كبرية  بكميات 
" ووجدت  امل�شعودي  يقول  والرياح، 
جماعة ب�شعيد م�شر من ذوي الدراية 
مما ات�شلت معرفتهم بهذا املعدن الذي 
يقل  الزمرد  بان  يخرب  الزمرد  هو 
ويكرث يف ف�شول ال�شنة يف قوة مواد 
الهواء وهبوب الرياح الأربعة، وتقوى 
يف  النووي  وال�شعاع  فيه  اخل�شرة 
اأوائل ال�شهر، والزيادة يف نور القمر، 
التي يكرث  ال�شنة  ويكرث يف معدنه يف 
ذلك  ويدل  �شواعقها  وت�شتد  برقها، 
اهتمام  مدى  على  وا�شحة  ب�شورة 
وادي  يف  املوجودة  العربية  العنا�شر 
العالقي وربطت قلتها وتوفرها ببع�س 
املظاهر اجلغرافية املهمة كما يدل على 

زيادة  اإىل  العربية  القبائل  واجتهت 
مراكز التعدين وتطوير اأ�شاليب التنقيب 
وحتديث و�شائله، واأ�شبحت معاملتهم 
و�شعت  حيث  وتنظيمًا،  دقة  اأكرث 
اأ�ش�شًا للتعامل مع العمال امل�شتخدمني 
معظمهم  كان  الذين  ا�شتخراجه،  يف 
بع�شهم  كان  حني  يف  البجة،  من 
وغريهم  والنوبيني  احلب�س  من  الآخر 
اأن  الأ�ش�س  تلك  ومن  ال�شودان،  من 
مينح العامل اأجرًا ثابتًا يتفق عليه بني 
الطرفني نظري عمله ومنها كذلك اأن يتم 
منحهم  على  العمال  هوؤلء  مع  التفاق 
من  ا�شتخراجه  يتم  مما  معلومًا  قدرًا 
املعادن املختلفة، يقول ياقوت احلموي 
عن وادي العالقي " به معدن الترب بينه 
فياحة، يحتفر  اأر�س  اأ�شوان يف  وبني 
�شيئًا  فيها  وجد  فاإن  فيها  الإن�شان 
ل�شلطان  منه  وجزء  للمحتفر،  فجزء 
"ومع  ربيعة  من  رجل  وهو  العالقي 
العربية  العنا�شر  نظمت  الزمن  مرور 
ا�شتخراجه  عملية  املعدن  يف  العاملة 
وغريهم  البجاويون  العمال  فاأ�شبح 
يتقا�شون اأجورًا حمددة نظري عملهم، 
النفقة  على  يح�شلون  اأ�شبحوا  كما 
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ب�شكل  التعدين  مراكز  وتطورت 
الأخرى  العرب  قبائل  وبلغ  ملحوظ، 
اأخبار  البجة  بالد  اإىل  تاأتي  مل  التي 
اإىل  حفزهم  مما  الأخرى،  القبائل 
املزيد من الهجرات لتلك البالد وبرزت 
من  خا�شة  العرب  التجار  من  طوائف 
ظهرت  ولكن  وجهينة،  ربيعة  قبيلتي 
قبيلتني  اأقوى  ببني  اخلالف  بوادر 
ربيعة  وهما  الوقت  ذلك  يف  عربيتني 
واأظهرت  غريهما،  من  اأكرث  وجهينة 
والطاعة  الولء  العربية  القبائل  جميع 
ال�شيطرة  من  متكن  ان  بعد  للعمري 
اأن  فيه  ل�شك  ومما  البجة،  بالد  على 
عرب جهينة وحلفاءهم كانوا �شاخطني 
ب�شبب  البجة  بالد  ربيعة يف  عرب  من 
حماولتهم ال�شيطرة على مناجم الذهب 
العرب،  ،من  غريهم  دون  وجتارته 
له  املناف�شني  اإق�شاء  حماولتهم  وكذلك 
من القبائل، خا�شة بعد مقتل العمري.

العربية،  اجلماعات  بني  الأمور  تغريت 
بني  وا�شحة  ال�شقاق  بوادر  وبدت 
بع�شها  وحاول  العربية،  القبائل 
غريها،  دون  املعدن  على  ال�شيطرة 
اأن  يدركون  ربيعة  زعماء  وكان 

املعادن  هذه  با�شتخراج  اهتمامهم 
والعمل فيها .

يف  العربية  القبائل  بني  التناف�س 
وادي العالقي :

وادي  يف  العربية  القبائل  تناف�شت 
التعدين  مراكز  امتالك  على  العالقي 
على  بينها  التناف�س  نوع  ويختلف 
يف  ونفوذها،  القبيلة  قوة  ح�شب 
والتحالفات  الأخرى،  القبائل  مواجهة 
القرابة  و�شلة  الأخرى،  القبائل  مع 
واجلماعات،  البطون  بني  وامل�شاهرة 
وهو ما يوؤثر يف قوة القبيلة ومناف�شتها 
احلمالت  ومكنت  الأخرى،  للقبائل 
الع�شكرية التي اأر�شلت اإىل بالد البجة 
على  اعتداءاتهم  وايقاف  لتاأديبهم 
من  العربية  والبطون  القبائل  امل�شلمني 
هذه  يف  باأمان  وال�شتقرار  الإقامة 
املعدن،  اأر�س  يف  العمل  ثم  البالد، 
وطاب للعديد من القبائل العربية املقام 
بداأت  كما  بالأمان،  اإح�شا�شهم  بعد 
معاملة البجة تتح�شن جتاههم، وكرثت 
فيهم  وتزاوجوا  وخالطوهم  اأعدادهم 

)املقريزي : ج1، �س 319( .

ازدهرت  كلما  الأمور  هداأت  وكلما 
ومنت  البالد،  هذه  يف  الذهب  جتارة 
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لزعماء  وحتقق  اآخر.  جانب  من  ربيعة 
ربيعة هدفهم ومتكنوا من بلوغ غايتهم 
يف التخل�س من مناف�شيهم من القبائل 
يقول  البجة.  بالد  الأخرى يف  العربية 
ربيعة(  )بنو  "فاأخرجت   : املقريزي 
من خالفهم من العرب " وهو يوؤكد اأن 
عرب ربيعة بط�شوا بكل من حالف قبيلة 
القبائل  كافة  من  وتخل�شوا  جهينة، 

املناوئة لهم . 
قبيلة  بني  ال�شراع  هذا  انتهى  وقد 
منت�شف  حوايل  يف  وجهينة  ربيعة 
بنو  ح�شم  اأن  بعد  4هـ/10م،  القرن 
ربيعة الأمر ل�شاحلهم، و�شيطروا على 
ويذكر  الذهب  ومناجم  العالقي  وادي 
من  كان  البجة  حاكم  اأن  امل�شعودي 
بن  مروان  اأبو   " وُيدعى  ربيعة  قبيلة 
ب�شر بن اإ�شحاق الربيعي "، وهو الذي 
" وهذا  املعدن  "�شاحب  باأنه  يو�شف 
تتحكم  �شارت  ربيعة  قبيلة  اأن  يوؤكد 
ذلك  يف  وجتارته  الذهب  مناجم  يف 
جهينة  قبيلة  موقف  و�شعف  الوقت، 
اأمام مناف�شيهم الأقوياء من بني ربيعة، 
خالل  القبيلتني  هاتني  بني  واأنتهى 

الن�شف الأول من القرن 4هـ/10م.

من  لهم  الأقوى  املناف�س  هم  اجلهنيني 
عقبة  وي�شكلون  القبائل،  �شائر  بني 
مناجم  على  ال�شيطرة  على  �شعيهم  يف 
العالقي،  اأر�س  يف  وجتارته  املعدن 
ولهذا عمل بنو ب�شر وهم اأقوى بطون 
قبيلة ربيعة يف ذلك الوقت على اإجبار 
عرب جهينة ومن حالفهم على اخلروج 
احلداربة،  مب�شاعدة  الذهب  اأر�س  من 
ومن املوؤكد هذا ما ارادوا فعله مع كل 
مل  ومن  ل�شيطرتهم،  تخ�شع  مل  قبيلة 
القبائل  من  لهم  والولء  الطاعة  تظهر 
لقبيلة  الطريق  يخلو  حتى  الأخرى، 
ال�شيطرة  اأحكام  يف  وبطونها  ربيعة 
الذهب  واحتكار  العالقي  مناجم  على 
بني  اأ�شده  وبلغ  التناف�س  .وتطور 
�شف  �شق  اإىل  اأدى  مما  القبيلتني، 
كل  حاولت  حيث  العربية،  اجلماعات 
لإحداهما  يكون  اأن  ربيعة وجهينة  من 
احلق يف امتالك الذهب، واأن يكون لها 
ومل  جتارته،  على  ال�شيطرة  يف  احلق 
يتخذ هذا ال�شراع �شكاًل من املواجهة 
�شراع  غالبه  يف  كان  بل  الع�شكرية، 
التي  القبائل  بني  ما  ونفوذ،  حتالفات 
وحلفاء  جانب  من  جهينة  توؤيد  كانت 
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املبحث الرابع
اخلامتة والنتائج والتو�شيات

من خالل درا�شة العوامل القت�شادية 
بالد  اإىل  العرب  هجرة  اإىل  ادت  التي 
البجة يف القرن الثالث الهجري التا�شع 
امليالدي تو�شلت الدرا�شة اإىل عدد من 

النتائج تنح�شر يف النقاط التالية :
بني  العالقة  اأن  الدرا�شة  اأكدت   .1
ما  اإىل  ترجع  البجة  وبالد  العرب 
البحر  يكن  مل  حيث  الإ�شالم  قبل 
الهجرات  تلك  اأمام  عائقًا  الأحمر 
ال�شرقي  ال�شاحل  من  القادمة 
النيل  واي  بالد  حيث  لإفريقيا، 
العربية  الهجرات  على  �شاعد  مما 

اإىل بالد النوبة واأر�س البجة .
عبد  فتح  بعد  اأنه  الدرا�شة  بينت   .2
الله بن �شعد بن اأبي ال�شرح مل�شر 
من  العديد  ار�شلت  21هـ  عام 
احلمالت لبالد النوبة، وقعت عهد 
ال�شلح مع النوبة ، والذي ت�شمن 
ح�شن اجلوار مما حقق للم�شلمني 
الأمان  لهم  وهياأت  الطمئنان 
ال�شتقرار يف بالد النوبة، وفتحت 
م�شالح  وحفظت  للتجارة،  البالد 

امل�شلمني وحريتهم الدينية، 

على  �شلبي  اأثر  ال�شراع  لهذا  وكان 
هجرة  اإىل  اأدى  اإذ  الذهب،  جتارة 
خارج  اإىل  العربية  القبائل  من  الكثري 
وزهدوا  العالقي  وبالد  البجة،  بالد 
اإذ  علوة،  اأر�س  اإىل  وتركوها  فيها، 
كان من نتيجة ذلك اأن توقف التعدين، 
وتدهور ميناء عيذاب، وتوقف الن�شاط 
القت�شادي الذي اعتمد عليه كثري من 
العرب، فا�شطرت اأغلبيتهم اإىل الهجرة 
اإىل داخل ال�شودان، حتى بلغوا اأر�س 
اإىل  الزرق،  النيل  وعربوا  البطانة، 

كردفان .)اأمني : 1973م، �س 202( .
ومما �شبق يت�شح اأن توفر املعادن يف 
بالد البجة عامة ووادي العالقي خا�شة 
الهجرة  اإىل  العربية  بالقبائل  دفعت 
وعملت  البالد،  تلك  يف  وال�شتقرار 
التي  والزمرد،  الذهب  ا�شتخراج  على 
ازدهرت وتطورت طريقة �شناعته، كما 
عمل العرب على ا�شراك البجة والنوبة 
بهم  واختلطوا  املناجم،  تلك  العمل  يف 
وتزاوجوا منهم، وزاد عدد املهاجرين 
وادي  �شهرة  زادت  عندما  العرب 
العربية  القبائل  وتناف�شت  العالقي، 
على امتالك تلك املراكز، مما ادى اإىل 

ازدهار �شناعته وجتارته .
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يف عهد اخلليفة املتوكل فتح الباب 
ل�شتغالل  العربية  القبائل  اأمام 
وادي  يف  والزمرد  الذهب  مناجم 
متمتعني  العرب  واأ�شبح  العالقي 
هذه  فاجتذبت  الدولة،  بحماية 
قامت  عربية  جماعات  اإليها  املعادن 

على ا�شتخراجها والجتار فيها .
الذهب  مناجم  اأن  الدرا�شة  بينت   .6
اهتمام  جذب  العالقي  وادي  يف 
والتجارة  للعمل  العربية  القبائل 
اجلماعات  هجرات  فزادت  فيه، 
وتطورت  املنطقة  تلك  اإىل  العربية 
املناجم وطرق ا�شتخراج املعادن، 
يف  جانب  اإىل  البجة  وا�شرتك 

العمل فيها .
اثبتت الدرا�شة اأن القبائل العربية   .7
تناف�شت على امتالك مناجم الذهب 
ال�شراع  مثل  العالقي،  وادي  يف 
ربيعة  قبيلتي  بني  حدث  الذي 
بانت�شار  انتهى  والذي  وجهينة، 
بعرب جهينة  ما دفع  عرب ربيعة، 
الذهب  اأر�س  خارج  اإىل  بالهجرة 
والتوجه جنوبًا اإىل منطقة اجلزيرة 

والبطانة و�شوًل اإىل كردفان.

التي  احلملة  ن  الدرا�شة  ك�شفت   .3
بقيادة  املاأمون  عهد  يف  اأر�شلت 
انتهت  البجة  بالد  اإىل  اجلهم  ابن 
البجة  ملك  مع  معاهدة  بتوقيع 
واأ�شبحت  العزيز،  عبد  بن  كنون 
من  جزء  املعاهدة  بهذه  بالدهم 
وفتحت  الإ�شالمية،  اخلالفة 
اأبوابهم للم�شلمني جتارًا ومقيمني، 
اإىل  العربية  القبائل  �شجع  مما 

الهجرة وال�شتقرار.
العوامل  اأن  الدرا�شة  اأكدت   .4
العربية  القبائل  القت�شادية دفعت 
النوبة  بالد  اإىل  الهجرة  اإىل 
الثالث  القرن  يف  البجة  واأر�س 
املعت�شم  ا�شقط  عندما  الهجري، 
واإثار  العطاء،  ديوان  من  العرب 
العن�شر  العبا�شيني  اخللفاء 
الرتكي، وا�شطهاد الولة الأتراك 
مما  العربية،  للقبائل  م�شر  يف 
جعلها تتجه جنوبًا وال�شتقرار يف 
مناطق اأكرث اأمنًا وبعيدًا عن �شلطة 

الأتراك .
بينت الدرا�شة اأن ال�شلح الذي وقعه   .5
القمي مع علي بابا ملك البجة عندما 
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بن  الرحمن  عبد   : خلدون  ابن   .4
وديوان  العرب  خالد،  بن  حممد 
والعجم  العرب  اأيام  يف  املبتداأ 
كحيلة،  عبادة  د.  تقدمي  والرببر، 
الثقافة،  لق�شور  العامة  الهيئة 

ج1، القاهرة، 207م.
العبدلب  حممد،  حممد   : اأمني   .5
جملة  علوة،  ملكة  و�شقوط 
معهد  الإفريقية،  الدرا�شات 
الإفريقية،  والدرا�شات  البحوث 

العدد الثاين، القاهرة، 1973م.
بن  يحيى  بن  اأحمد   : البالذري   .6
املكتبة  البلدان،  فتوح  جابر، 

التوفيقية .
�شودان  تاريخ  �شوقي،   : اجلمل   .7
وعالقته  ح�شارات  النيل  وادي 
الأجنلو  مكتبة  القاهرة  مب�شر، 

امل�شرية، القاهرة، 1969م.
مملكة   : حممد  عو�س  خليفات،   .8

ربيعة العربية، عمان، 1983م.
عبد الله خور�شيد: القبائل العربية   .9
الكتاب  دار  القاهرة،  م�شر،  يف 

العربي 1967م.

العوامل  اأن  الدرا�شة  اأكدت   .8
كبريًا  دورًا  لعبت  القت�شادية 
البجة،  اإىل بالد  العرب  يف هجرة 
علي  �شجعها  فيها،  وال�شتقرار 
يف  والزمرد  الذهب  وجود  ذلك 
وادي العالقي، والأمن وال�شتقرار 
ترتبط  جعلها  مما  املنطقة،  يف 
ب�شالت اجتماعية، وت�شاهرت مع 
تطوير  يف  �شاهم  مما  البجاويني، 
مراكز التعدين، وانتعا�س التجارة 
وتطور منطقة البجة عامة وواداي 

العالقي خا�شة .
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اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية امل�شارك

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم 
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ملخ�س البحث
هدف هذا البحث لبيان الأ�ش�س البنائية 
للمنهج املوؤ�شل، وهي الأ�شا�س الفل�شفي، 
املعريف، النف�شي والجتماعي، فهي تعمل 
مت�شامنة كل منها يف�شي اإىل الآخر يف 
تكامل وظيفي وتداعم ا�شتقاليل وحركة 
يف  املتكامل  الإن�شان  لتكوين  مت�شقة 

�شخ�شيته الإن�شانية.
الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
التحليلي ملحتوى هذه الأ�ش�س وما يدل 
عليها من اآيات من القراآن الكرمي والأدب 
الرتبويني  العلماء  لبع�س  الرتبوي 

والأ�شوليني.
تو�شل الباحث اإىل نتائج اأهمها:

بناء املناهج على هذه الأ�ش�س تكامل   -
للنظرة ال�شليمة التي ولدتها.

ن�شق  يف  املادة  حمتوى  تنظيم   -
منظمًا  معرفيًا  ن�شقًا  ي�شكل  منهجي 

يف ذهن الطالب.
املرجعية احلاكمة للدين تولد القدوة   -

احلية والنموذج املتحرك.

يو�شي الباحث بـ: 
العام(  )العايل-  التعليم  نظام  اإقامة   -
قيمي،  معريف،  اأ�شا�س  على 

اعتقادي. 
كافة  يف  التعليم  مناهج  تاأ�شيل    -

مراحلها.
للميول  وفقًا  التعلم  وظيفة  مراعاة   -

والإرادة.
الهتمام ببناء املناهج التقنية مواكبة   -

مع تطورات العامل.
باكت�شاب  للتفوق  معايري  جعل   -

املهارات وللتميز بالتم�شك بالقيم.

مقدمـــــــــــة
الُْقْرآَن  َهـَذا  {إِنَّ  القائل:  لله  احلمد 
الُْْؤمِِننَي  ُر 

ِّ
َويَُبش َأْقَوُم  ِهَي  لِلَِّت  يِْهِدي 

َأْجراً  لَُْم  َأنَّ  الَِاِت  الصَّ َيْعَمُلوَن  الَِّذيَن 
َكِبرياً} )االإ�سراء: 9( .

ر�شــــــــول  علــــــى  وال�شــــالم  وال�شــــــالة 
ما  فيكم  )تركت  القائل:   ) ( الله 
الله  كتاب  ت�شلوا،  لن  به  مت�شكتم  اإن 

و�شنتي( )رواه البخاري( .

أســــــس بنـــــــــاء املنهـــــــج املؤصــــــــل
د. اإبراهيــم ال�سادق �سالـــم حممــد
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من  وحذر  ال�شعود  مدارج  اإىل  واأ�شار 
ب�شرية  اأ�ش�شها  ولكن  النحدار  مزالق 
مثالية يف درجتها وب�شرية يف طبيعتها، 

لذا علق الإن�شان مبطلق الرتبية.
امل�شدر  الكرمي  القراآن  اأثر  ظل  لقد 
الروحي والفكري والعلمي و�شر نحاج 
على  قائمًا  الإ�شالح،  من حركات  كثري 
النمـــوذج  لتحقق  مالءمتـــــها  مـــدى 
قال  ع�شرها،  متطلبات  وفق  الأعلى 
َشهِيداً  ُأمٍَّة   

ِّ
ُكل ِف  نَْبَعُث  {َوَيْوَم  تعاىل: 

َشهِيداً  بَِك  َوِجْئَنا  َأنُفِسِهْم  ْن 
ِّ
م َعَلْيِهم 

لَْنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياناً  َعَلى َهـُؤالء َوَنزَّ
َوُبْشَرى  ًة  َوَرحَْ َوُهًدى   

ٍ
َشْيء  

ِّ
ُكل

ِّ
ل

لِْلُمْسلِِمنَي} )النحل: 89( .
م�شكلة البحث:

لقد اخت�شر الوحي لنا كثريًا من جتارب 
الكثري  علينا  ووفر  وال�شواب،  اخلطاأ 
النظرية  جمال  يف  الطاقات  اإهدار  من 
الرتبية  من  املطلوب  وبقي  الفل�شفية 
والو�شائل  الطرق  اإبداع  يف  الجتهاد 
والآليات التي حتدث التفاعل يف داخل 

الإن�شان نف�شه ومع غريه.
تواجهه  ل  الدين  لهذا  امل�شتقبل  اإن 
به  الإميان  م�شتوى  على  امل�شاعب 
على  تواجهه  ما  قدر  على  اعتقادًا، 

الهداية يف هذا القراآن للتي هي اأقوم، 
على وجه الإطالق يف من يهديهم وفيما 
يهديهم، في�شتمل الهدى اأقوامًا واأجياًل 
بال حدود زمان اأو مكان، وي�شتمل ما 
طريق،  وكل  منهج  كل  اإليه  يهديهم 
يهدي للتي هي اأقوم يف عامل ال�شمري 
يف التن�شيق بني ظاهر الإن�شان وباطنه، 
ويف عامل العبادة باملوازنة ويف عالقات 
نظام  ويف  ببع�س  بع�شهم  النا�س 
والتعامل  والجتماع  واملال  احلكم 
خارج  اإطار  يف  الإن�شان  بعامل  الالئق 
عن قيد الزمان واملكان، وي�شع القاعدة 

الأ�شيلة يف العمل واجلزاء.
الب�شرية  تاريخ  يف  القراآين  الأثر  متيز 
اخللقية  التوجيهات  م�شدر  باأنه 
والتزكيات الروحية، ترتبط فيه الأحكام 
التوجيهات  فيه  تنفك  ول  والتوجيهات 
قال  والأحكام،  القوانني  عن  الأخالقية 
َخرياً  ةٍ  َذرَّ مِْثَقاَل  َيْعَمْل  {َفَمن  تعاىل: 

َيَرُه} )الزلزلة: 7( .
اجلامعة  بالكليات  اأحكامه  تعلقت 
املحددة  الوقائع  يف  الأحكام  وباإيراد 
عربًا  اأو  قيا�شية  اأحكامًا  منها  لي�شتنبط 
ومعايري  قيم  على  ا�شتمل  م�شتفادة، 
عاليًا  اإن�شانيًا  اأمنوذجًا  ور�شم  عالية 
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ُشَهَداء  َتُكونُوْا 
ِّ
ل َوَسطاً  ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم 

َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى 
ُكنَت  الَِّت  الْقِْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما  َشهِيداً 
مَّن  ُسوَل  الرَّ يَتَّبُِع  َمن  لَِنْعَلَم  إالَّ  َعَلْيَها 
َلَكِبرَيةً  َكاَنْت  َوإِن  َعقَِبْيِه  َعَلى  يَنَقِلُب 
الاُّ  َكاَن  َوَما  الاُّ  َهَدى  الَِّذيَن  َعَلى  إالَّ 
َلَرُؤوٌف  بِالنَّاِس  الاَّ  إِنَّ  إَِياَنُكْم  لُِيِضيَع 

ِحيٌم} )البقرة: 1٤3( . رَّ
وتتفرع منه اأ�شئلة البحث الآتية:

ماهية اأ�ش�س بناء املنهج؟  -1
العقدي  الأ�شا�س  مكونات  ما   -2
الفل�شفي وما يتعني عليه يف تكوين 

املناهج؟
وما  املعريف  الأ�شا�س  مكونات  ما   -3

يتعني عليه يف تكوين املناهج؟
4 -ما مكونات الأ�شا�س الجتماعي وما 

يتعني عليه يف تكوين املناهج؟
وما  النف�شي  الأ�شا�س  مكونات  -ما   5

يتعني عليه يف تكوين املناهج؟
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل حتقيق:
اأ�ش�س  على  تعليمية  مناهج  بناء   -1

اإ�شالمية.

يف  ففعاليته  �شلوكًا،  به  العمل  م�شتوى 
احلياة تكون دومًا مرتبطة مبا يكتب له 
من التنزيل يف الواقع ل مبا يتحقق له من 
الوجود يف الأذهان حفظًا وا�شتظهارًا.

غابت  املعا�شر  تعليمنا  يف  مناهجنا  اإن 
فيها القدرة على بناء املعرفة وح�شر فيها 
التلقني والنقل عو�شًا عن البناء املعريف 
التفاعلي الذي ي�شهم فيه العامل واملتعلم، 
مما حرم املتعلم من منهجية التفكري تعينه 
على التكوين الذاتي امل�شتمر ومن تنمية 
مهارات النقد والتحليل التي ت�شكل لب 

العملية التعليمية.
بال�شوؤال  بنيت  الإ�شالمية  املعرفة  اإن 
لتنمية  املجالت  �شائر  على  وانفتحت 
يف  القيم  وتر�شيخ  املختلفة  املهارات 
مثلث  اأ�شالع  ب�شكل  ثالثي  تكامل 
واملهارة   املعرفة  العلمية،  املنظومة 
هذا  م�شكلة  اإجمال  وميكن  والقيمة. 
بناء  اأ�ش�س  ما  ال�شوؤال  هذا  يف  البحث 
التكامل  ذلك  لنا  حتقق  حتى  املناهج 
والقيمي،  املهاري،  املعريف،  الثالثي 
والتبعية  الغثائية  من  الأمة  تنتقل  حتى 
احل�شارية اإىل مكانة اخلريية وال�شهادة 
{َوَكَذلَِك  تعاىل:  قال  النا�س.  على 
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ال�شلة  وثيقة  علوم  جمموعة  تطبيقات 
متداخلة الدوائر.

العالقات  هي  املفاتيحية:  املفاهيم 
التي تكون بني املتغريات، وهي املرحلة 
التي  املعاين  ا�شتخراج  فيها  يتم  التي 

تدل عليها الألفاظ.
التي  امل�شارات  جمموعة  هو  املنهاج: 
تتاألف منها ميادين احلياة املختلفة وما 
اأقامها  مهارات  من  امل�شارات  هذه  على 
ولي�شهد  واحلرام،  احلالل  لتبني  الدين 
�شوئها  يف  والب�شر  وال�شمع  العقل 

معارف كل م�شار وعلومه.

املبحث الأول
الأ�شا�س العقدي الفل�شفي

توؤ�ش�س الرتبية الإ�شالمية فل�شفتها على 
والكليات  املفاهيم  من  متكاملة  منظومة 
الت�شور  مبجموعها  تو�شح  التي 
الإن�شان  للكون  ال�شامل  الإ�شالمي 
واحلياة، ومتثل اإطارًا فكريًا ي�شاعد يف 
حتديد اأهداف املنهج واختيار م�شمونة 
منظومة  يف  تقوميه  واأ�شاليب  ومن�شطه 

يت�شق فيها البناء والتكوين.
الفكرية  والروؤية  الإ�شالمية  الفل�شفة 

اإخ�شاع املفاهيم املفاتيحية للعلوم   -2
لأوامر ال�شرع ونواهيه.

حتقيق نظام علمي اعتقادي معريف   -3
قيمي.

على  قدوة وممار�شة ح�شنة  اإعداد   -4
اأثر القدوة احلية املتحركة.

اأهمية البحث:
تاأتي اأهمية البحث يف الآتي:

تنظيم الدرو�س يف مفاهيم مفاتيحي   -
من  بدًل  امل�شكالت  حل  على  تعمل 

تلقي احلقائق فقط.
منهجية  متليك  يف  الطالب  م�شاعدة   -

التفكري.
للنظام  حاكمة  مرجعية  الدين  جعل   -

التعليمي.
منهج البحث:

ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي 
واملعرفية  الفل�شفية  الأ�ش�س  ملحتوى 
الإ�شالمية  والجتماعية  والنف�شية 

ل�شتنباط ما يعني وا�شعي املناهج.
م�شطلحات البحث:

ي�شتند  التي  الأ�شول  هي  الأ�ش�س: 
اإليها يف املادة والتفاعالت والتجديدات 
فيه  تلتقي  ميدان  وهي  والطموحات 
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ليح�شن  الله...  با�شم  الوجود  عنا�شر 
قوانني  ويدرك  الكون  مع  التعامل 
الإ�شالمية  الأبجدية  وميتلك  الت�شخري 
با�شم  منظور  من  ال�شحيحة  للقراءة 
الله.. وي�شت�شعر ف�شل الله الأكرم الذي 
)اإ�شحق  املعارف والعلوم كلها  يرتافق مع 

اأحمد الفرحان، 1999م( .

ظاهرة  لأية  ينظر  اأن  ينبغي  فال  وعليه 
ال�شليم  العقدي  املنظار  هذا  بغري  كونية 
الذي يوؤمن اإميانًا قاطعًا باأن الله �شبحانه 
وم�شخره  الكون  هذا  خالق  هو  وتعاىل 

لعبده.
وعلى وا�شعي املناهج تناول هذا الكون 
قوانني  واكت�شاف  والتفكري،  بالدرا�شة 
يف  الدرا�شية  املناهج  فاإن  و�شنته،  الله 
ينبغي  الكون  اإىل  الإ�شالم  نظرة  �شوء 

اأن تت�شمن:
الدائم  الرتباط  على  الطالب  تربية   -
واخل�شوع  وتعاىل،  �شبحانه  بالله 
املطلق لأوامره كما يخ�شع له الكون 
هذا  من  جزء  وهو  بكائناته،  كله 

الن�شق الكوين.
التاأكيد على اأن اأقوات الأر�س مقدرة   -
املتعلم  تدريب  ينبغي  ولذلك  فيها، 

اأ�شا�س  اأف�شل  هي  بالعقيدة  املرتبطة 
ميكن اأن تبنى عليه مناهجنا، لأنها األهية 
الوحي  ومر�شدها  والتوجيه،  امل�شدر 
فالنظام  غيبًا،  اأم  �شهادة  كان  �شواء 
الت�شورات  ي�شمل  الفل�شفي  العتقادي 
والإن�شان  للكون  الكلي  والتف�شري 

واحلياة وتن�شاأ عنه املثل العليا.
املطلب الأول

نظرة الإ�شالم اإىل الكون
لله  خملوٌق  الكون  اأن  الإ�شالم  يرى 
ُح 

ِّ
تعاىل:{ُتَسب قال  هادفًا،  خلقًا  تعاىل 

َوَمن  َواَلْرُض  ْبُع  السَّ َماَواُت  السَّ َلُه 
ُح بَِْمَدهِ 

ِّ
ُيَســب  إالَّ 

ٍ
ن َشْيء

ِّ
فِيِهنَّ َوإِن م

َكاَن  إِنَُّه  َتْسبِيَحُهـــْم  َتْفَقُهوَن  الَّ  َولَـِكن 
َحلِيماً َغُفـوراً} )االإ�سراء: ٤٤( .

 
ٍّ
ْمُس تَِْري لُِْسَتَقر وقـال تعالــى: {َوالشَّ
 ،)38 )ي�ش:  الَْعلِيِم}  الَْعِزيِز  َتْقِديُر  َذلَِك  ا  لََّ
َعاَد  َحتَّى  َمَنــاِزَل  ْرنَاُه  َقدَّ {َوالَْقَمـــَر 

َكالُْعْرُجوِن الَْقِديِم} )ي�ش: 39( .
ْمُس يَنَبِغي لََا َأن ُتْدِرَك الَْقَمَر  {ال الشَّ
َفَلٍك  ِف  َوُكلٌّ  النََّهاِر  َسابُِق  اللَّْيُل  َوال 

َيْسَبُحوَن} )ي�ش:٤0( .
لله الذي بداأ الر�شالة اخلامتة  ثم احلمد 
الَِّذي َخَلَق}  َك 

ِّ
بِاْسِم َرب {اْقَرْأ  بقوله: 

لكل  املطلوبة  القراءة  فجاءت   ،  )1 )العلق: 
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قطعية  القراآنية  الن�شو�س  اأن  تاأكيد   -
احلقيقة،  تقرير  يف  ونهائية  الدللة، 
على  ي�شت�شهد  اأن  يجوز  ل  ثم  ومن 
�شدقها بالقوانني والنظريات العلمية 

املت�شلة بالدرا�شات الكونية.
مق�شود  اجلمال  عن�شر  اأن  تاأكيد   -
وظواهره  الكون  بناء  يف  لذاته 
الب�شر  يف  اجلمال  حا�شة  واإيقاظ 

مق�شودة لذاتها من اأجل الآتي: 
يطرحها  التي  اجلمالية  امل�شامني   *
�شرورية  عنا�شر  الكرمي  القراآن 
املوؤمنة  احلياة  لتجرية  متممة 

امل�شتقيمة.
يربي  اجلمايل  الأ�شلوب   *
الإح�شا�س باجلمال وتذوق القيم 

الكامنة يف احلياة والإحياء. 
التدريب على الإح�شا�س باجلمال   *
والتنا�شق يف هذا الكون وما فيه 

من اإبداع طبيعي.
*  نقل هذا الإح�شا�س اجلميل اإىل 

عالقته بالكون والإن�شان والله.
مع  التعامل  يف  قدرته  تنمية   *
والأحجام  والألوان  الأ�شكال 
املن�شبطة.)عماد  والقيم  املتنا�شقة 

الدين خليل، 2000م( .

�شخره  ما  ملعرفة  اجلاد  العمل  على 
الله وما خلق له من النعم وحثه على 
وتوزيعها  وا�شتثمارها  ا�شتخراجها 
قال  الله،  منهــــج  وفق  بالعدل 
ِمن  َرَواِسَي  فِيَها  {َوَجَعَل  تعالــــــــى: 
َر فِيَها َأْقَواَتَها ِف  َفْوقَِها َوَباَرَك فِيَها َوَقدَّ
ائِلنَِي} )ف�سلت: 10(.  لسَّ

ِّ
َأْرَبَعِة َأيَّامٍ َسَواء ل

نّظمها  لله  خلق  الطبيعة  اأن  تاأكيد   -
اأن  ينبغي  التي  قوانينها  فيها  وخلق 
تكت�شف بها وت�شتغل لها يف عمارة 

الأر�س وترقية احلياة.
واأن  و�شهادة  غيب  الكون  اأن  تاأكيد   -
�شفات  اأول  هو  بالغيب  الإميان 
يُْؤمُِنوَن  {الَِّذيَن  تعاىل:  قال  املتقني، 
َومَّا  لَة  الصَّ َويُقِيُموَن  بِالَْغْيِب 
واإن   ،  )3 )البقرة:  يُنِفُقوَن}  َرَزْقَناُهْم 
عامل الغيب يعلمه الله وحده، وهناك 
�شهادة(  عامل  ي�شبح  مت�شيء  غيب 
)ماجد عر�شان، 2002م( ، وعلى الإن�شان اأن 

يتعامل مع عامل الغيب كما اأمره الله 
ومع عامل ال�شهادة بالدرا�شة والبحث 
واكت�شاف قوانني الله فيه وت�شخريه 

لأعمار احلياة.
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واخل�شوع للزينة لكي يكون الإن�شان 
وهو ميلك حريته اأكرث فعالية وعطاء 
ارتباطًا  واأكرث  بتجرده  واأعمق 

بال�شماء.)عبا�س حمجوب، 2000م( .
التي  ال�شنن  باأن  العميق  الإميان   -
الله  قدر  من  قدٌر  الكون  حتكم 
والن�شباط  عليها  والتعـرف  تعاىل، 
التكليف  حقيقة  هو  مبقت�شاها 
وهي  والتوكل،  الإميان  وحقيقة 
الإلهي  العدل  مظاهر  من  مظهر 

املطلق.)عمر عبيد ح�شنة، 2000م( .
املطلب الثاين

نظرة الإ�شالم اإىل الإن�شان
لله  خلٌق  الإن�شان  اأن  الإ�شالم  يرى 
ليعبده  هادفًا  خلقًا  وتعاىل  �شبحانه 
{َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ  ويتقيه، قال تعاىل: 

َواْلِنَس إالَّ لَِيْعُبُدوِن} )الذاريات56( . 
قال  مكرم،  خملوق  كائن  الإن�شان 
آَدَم  َبِن  ْمَنا  َكرَّ {َولََقْد  تعاىل:، 
َوَرَزْقَناُهم  َوالَْبْحِر   

ِّ
اْلَب ِف  ْلَناُهْم  َوحََ

َكِثريٍ  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَفضَّ َباِت 
ِّ
ي الطَّ َن 

ِّ
م

ومع   ،  )70 )الإ�شراء:  َتْفِضيًل}  َخَلْقَنا  َّْن 
ِّ
م

الإن�شان  هذا  الله  يرتك  مل  التكرمي  هذا 
اْلِنَساُن  {َأيََْسُب  تعاىل:  قال  �شدى، 

لتوجيه  اجلمالية  الرتبية  تعمل 
هذه اجلوانب املهمة، وهي:

فيه،  يعي�س  الذي  للكون  النظر  لفت   -
والأحياء التي تعي�س معه بخ�شائ�شها 
املتبادلة  العالقة  لتحقيق  اجلمالية 
له،  �شخر  الذي  الكون  وبني  بينه 
ليقوم بوظيفة ال�شتخالف والإعمار 
اإميانًا  حتقيق  اأجل  من  والإ�شالح 
وان�شجامًا  الكون  هذا  يخالف  قويًا 
باإعمال  الكون  هذا  مع  وتفاعاًل 
وتفكرًا  وتدبرًا  تاأماًل  فيه،  حوا�شه 

يف خلقه واإبداعه.
اجلوهر  بني  ربط  على  امل�شلم  تربية   -
ال�شكل  والباطن،  الظاهر  واملظهر، 
وامل�شمون حتى ل يقف عند ال�شكل 
اجلميل واملظهر اخلادع ثم ل يحمل 
قيمة جمالية متثل م�شمونه وجوهره 
تباين  يف  ومطلوبة  هدفه  وتعزز 
آيَاتَِنا  {َسُنِريِهْم  تعاىل:  قال  احلق، 
ِف اْلَفاِق َوِف َأنُفِسِهْم َحتَّى يََتَبنيََّ لَُْم 
 
ِّ
َك َأنَُّه َعَلى ُكل

ِّ
َأنَُّه الَْقُّ َأَوَلْ َيْكِف بَِرب

 َشهِيٌد} )ف�سلت: 53( .
ٍ
َشْيء

و�شوًل  اخلارجي  ال�شكل  جتاوز   -
الإغراء  من  حتريرًا  اجلوهر  اإىل 
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املخلوقات، وبقدر ما ي�شتخدم الإن�شان 
فكره وعقله يرقى يف �شلم الكائنات واإذا 
احليوانات  رتبة  اإىل  انحط  عقله  األغى 

التي ل تعقل.
الكرمي  القراآن  ف�شرها  فقد  والنف�س 
باأنها القوة احليوية التي ت�شمل الإرادة 
والغريزة وهي تعمل واعية وغري واعية، 
وحتا�شب  والتقوى  الفجور  وتلهم 
{َوَنْفٍس  تعاىل:  قال  تعمل،  ما  على 
{َفَألََْمَها   ،  )7 )ال�سم�ش:  اَها}  َسوَّ َوَما 
{َقْد   ،  )8 )ال�سم�ش:  َوَتْقَواَها}  ُفُجوَرَها 
{َوَقْد   ،  )9 )ال�سم�ش:  اَها}  َزكَّ َمن  َأْفَلَح 

اَها} )ال�سم�ش: 10( . َخاَب َمن َدسَّ
الإ�شالم  اإليه  نظر  فقد  اجل�شم  واأما 
الطبعة  اأنه مكون مهم من مكونات  على 
من  تعد  اجل�شم  قوة  واأن  الإن�شانية، 
على  وقدرته  الإن�شان  �شيادة  اأ�شباب 
اأداء دوره يف احلياة، قال تعلى: {َوَقاَل 
َطالُوَت  َلُكْم  َبَعَث  َقْد  الاَّ  إِنَّ  نَبِيُُّهْم  لَُْم 
َعَلْيَنا  اْلُْلُك  َلُه  َيُكوُن  َأنَّى  َقالَُوْا  َملِكاً 
َن 

ِّ
َونَُْن َأَحقُّ بِاْلُْلِك مِْنُه َوَلْ يُْؤَت َسَعًة م

الَْاِل َقاَل إِنَّ الاَّ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه 
َبْسَطًة ِف الِْعْلِم َوالِْْسِم َوالاُّ يُْؤتِي ُمْلَكُه 
َمن َيَشاُء َوالاُّ َواِسٌع َعلِيٌم} )البقرة: 2٤7( 
تهذيب  بها  يق�شد  اجل�شمية  والرتبية   ،

هو  بل   ،  )36 )القيامة:  ُسًدى}  ُيتََْك  َأن 
حما�شب على جميع اأعماله يوم القيامة، 
ةٍ َخرياً  قال تعاىل: {َفَمن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرَّ
ةٍ  َيَرُه} )الزلزلة: 7( . {َوَمن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرَّ
املحا�شبة  وتلك   ،  )8 )الزلزلة:  َيَرُه}  َشراّاً 
قائمة على مبداأ احلرية الكاملة لالإن�شان، 
تََّبنيََّ  َقد  يِن 

ِّ
الد ِف  إِْكَراَه  {ال  تعاىل:  قال 

اُغوِت  بِالطَّ َيْكُفْر  َفَمْن   
ِّ

الَْغي ِمَن  ْشُد  الرُّ
بِالُْعْرَوةِ  اْسَتْمَسَك  َفَقِد   ِ بِالاّ َويُْؤِمن 
الُْوْثَقَى ال انِفَصاَم لََا َوالاُّ َسِيٌع َعلِيٌم} 
)البقرة: 256( ، ولكنها احلرية التي ت�شتلزم 

امل�شوؤولية التامة عما ي�شدر من الإن�شان 
من خري اأو �شر.

ينطلق  الإن�شانية  بالطبيعة  يتعلق  فيما 
املتكامل  للنظر  عميق  فهم  عن  الإ�شالم 
يتاألف من روح وعقل وج�شم  لالإن�شان 
الذي  الإلهي  ال�شر  الروح متثل  ونف�س، 
ل يعلمه اإل الله، قال تعاىل: {َوَيْسَألُوَنَك 
َوَما  ي 

ِّ
َرب َأْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وحِ  الرُّ َعِن 

 ،  )85 )االإ�سراء:  َقلِيًل}  إالَّ  الِْعْلِم  ن 
ِّ
م ُأوتِيُتم 

ي�شتخدمه  فكرية  وظيفته  ن�شاط  والعقل 
الإن�شان للت�شدي اإىل احلقيقة والإميان 
وحمور  التكليف  مناط  والعقل  بها، 
�شائر  على  الإن�شان  ميز  وبه  امل�شوؤولية 
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عهد من الله هو ال�شمع والطاعة.
تكوينه  ح�شب  الإن�شان  ا�شتعداد   -
اآفاق  يف  يرقى  ان  اإىل  الذاتي 
ينحط  لأن  م�شتعد  اأنه  كما  املقربني، 

اإىل اأدنى مدركات احليوان.
يف  خمريًا  بجعله  ُكرم  قد  الإن�شان   -
يف  م�شريًا  وجعله  حياته  من  �شطر 

�شطر اآخر.
الدنيا  يف  الإن�شان  حركة  ربط   -
مب�شريه يف الآخرة، فثواب الآخرة 
بواجبات  القيام  باإح�شان  مرهون 

اخلالفة يف الدنيا.
التاأكيد على اأنه ل توجد يف الإ�شالم   -
اإل  يغفر  ل  وذنب  موروثة  خطيئة 

ال�شرك بالله .
املطلب الثالث

نظرة الإ�شالم اإىل احلياة
واإنها  لله  هادفًا  خلقًا  خملوٌق  احلياة 
تعالـــــى:  قـــــال  الآخـــرة،  للحياة  مقدمــــة 
َلُكُم  قِيَل  إَِذا  َلُكْم  َما  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا 
اَلْرِض  إىل  اثَّاَقْلُتْم   ِ الاّ َسبِيِل  ِف  انِفُروْا 
َمَتاُع  َفَما  الِخَرةِ  ِمَن  نَْيا  الدُّ بِالََْياةِ  َأَرِضيُتم 
)التوبة: 38(،  َقلِيٌل}  نَْيا ِف الِخَرةِ إالَّ  الدُّ الََْياةِ 
بني  الدقيقـة  باملوازنة  مطالب  وامل�شلم 

يف  واملتمثلة  اجل�شم  من  املنبثقة  الطاقة 
م�شاعر النف�س.)حممد قطب، 1995م( ، يعرتف 
يربيها  ولكنه  الطاقة  بهذه  الإ�شالم 
الإ�شالم  اأن  كما  ت�شرفاتها،  وي�شبط 
يحر�س على املظاهر اجل�شمية والنف�شية 
يف جمال اجلن�س يجب اأن يكون الرجل 
وا�شح الرجولة والأنثى وا�شحة الأنوثة، 
من  املت�شبهني  الله  )لعن   :  ) ( قال 
املت�شبهات  الله  ولعن  بالن�شاء،  الرجال 

من الن�شاء بالرجال( )رواه م�شلم( .
ذلك  خال�شة  هي  الفطرية  الدوافع  اإن 
والنف�س  اجل�شم  بنية  يف  الكامن  املزيج 
واأنها رغائب حتف بها الأمل واللذة، لذلك 
حتى  الإ�شراف  بعدم  الإ�شالم  نظمها 
يكون هناك جمال يتمثل يف ح�شن الأداء 

ل يف جمرد الأداء. )حممد قطب، 1995م( .
الإ�شالم  نظرة  �شوء  يف  واملناهج 

لالإن�شان تبنى عليها ما ياأتي:
اإل  الإن�شان  حقيقة  اإدراك  ميكن  ل   -
اإذا اأدركنا اأنه من خملوقات الله يف 
الكون له وظيفة وهي عبادة الله، وله 

غاية وهي اأعمار الأر�س.
كيان  ذو  خا�س  خملوق  الإن�شان   -
الأر�س  هذه  يف  م�شتخلف  متميز، 
جمهز بالنهو�س بوظيفة اخلالفة على 
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من  الأر�س  وجه  على  يدب  ما  كل   -
كالب�شر  تنظيمات  كانت  اأمم  اأحياء 
الأمم  هذه  اأودع  الذي  هو  الله  واأن 
هو  فالإن�شان  و�شوابطها،  فطرتها 
قمة هذه املخلوقات واأنها م�شخرة له.

على الإن�شان فهم �شنن وقوانني هذه   -
الكائنات وتلك الأحياء حتى ي�شتطيع 

ت�شخريها.
الزوجية  قاعدة  على  قائمة  احلياة   -
اإىل  املف�شي  الجتماعي  والتنوع 
الوحدة والتكامل.)عبد احلميد اأبو �شليمان، 
2005م( ، قال تعاىل: {يَا َأيَُّها النَّاُس إِنَّا 

َوَجَعْلَناُكْم  َوأُنَثى  َذَكٍر  ن 
ِّ
م َخَلْقَناُكم 

َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً 
ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ الََّ َعلِيٌم َخِبرٌي}  ِعنَد الَّ

)احلجرات: 13( .

املكره  على  ال�شرب  املتعلمني  تعويد   -
وم�شاعب احلياة وم�شكالتها.

�شلوك  يف  الو�شطية  املوازنة  تاأكيد   -
والآخرة  الدنيا  احلياة  بني  املتعلمني 

والدنيا مطية الآخرة.
مكفولون  الأحياء  اأن  على  التاأكيد   -
برزق الله، قال تعاىل: {َوَما ِمن َدآبٍَّة 

فِيَما  {َوابَْتغِ  تعالـى:  يقول  احلياتني، 
َنِصيَبَك  َتنَس  َوال  اْلِخَرَة  اَر  الدَّ الَُّ  آَتاَك 
إِلَْيَك  الَُّ  َأْحَسَن  َكَما  َوَأْحِسن  نَْيا  الدُّ ِمَن 
الَْفَساَد ِف الَْْرِض إِنَّ الََّ ال يُِبُّ  َتْبغِ  َوال 
�شيء  كل  لذا   ،)77 )الق�س�ش:  اْلُْفِسِديَن} 
وفق  ي�شري  اأن  يجب  احلياة  �شوؤون  من 
يكون  ل  الآخرة  والفوز يف  الله،  منهج 
اإل بالتقوى، قال تعاىل: {يَا َأيَُّها النَّاُس 
َوَجَعْلَناُكْم  َوأُنَثى  َذَكٍر  ن 

ِّ
م َخَلْقَناُكم  إِنَّا 

َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً 
ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ الََّ َعلِيٌم َخبِــــــرٌي}  ِعنَد الَّ
يجعل  اأن  الله  حكمة  ومن   ،  )13 )احلجرات: 

وجماهدة  ون�شبًا  تعبًا  احلياة  هذه  يف 
حتى يتعود الإن�شان ال�شرب على املكره 
وجماهدة النف�س واإعمال الفكــر يف حل 
َخَلْقَنا  {لََقْد  تعاىل:.  قال  امل�شكالت، 

اْلِنَساَن ِف َكَبٍد} )البلد: ٤( .
لذا يتعني على وا�شعي املناهج يف اإطار 
نظرة الإ�شالم للحياة اأن يت�شمن الآتي:

تعاىل:  قال  احلياة،  اأ�شل  هو  املاء   -
َماَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَر  {َأَوَلْ 
ففتقتاهما  َرْتقاً  َكانََتا  َوالَْْرَض 
 َأَفَل 

ٍّ
 َحي

ٍ
َوَجَعْلَنا ِمَن الَْاء ُكلَّ َشْيء

يُْؤمُِنوَن} )االأنبياء: 30( .
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على  قادرة  املتعاقبة  الأجيال  لتكون 
وال�شتخالف  الأعمار  بواجبات  القيام 
واملعارف  العلوم  اأنواع  با�شتخدام 
الدوام.)عبد  على  واملنظومة  املتجددة 

الوهاب �شر اخلتم، 2007م( .

اإل  يتحقق  ل  هذا  اأن  الباحث  ويرى 
بتاأ�شيل العلوم واملعارف اأي بناء العلوم 
واملعارف على نهج الإ�شالم )موؤمتر التاأ�شيل- 

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم، 2013م( .

مبادئ  اأ�شا�س  عبيد  حمجوب  ويرى 
التاأ�شيل يف الكون والوحي كالآتي:

وراءه  امل�شاهد  الله  خلق  الكون  اأوًل: 
فر�شية  اإىل  يقود  وهذا  وحكمة،  تدبري 

وجود النظام والقانون الطبيعي.
الوحيد  امل�شدر  هو  الوحي  ثانيًا: 
للمعرفة اليقينية باملوجودات واملغيبات، 

وهذا يقود ملحدودية الت�شور الب�شري.
اأتقن  مهما  الب�شرية  املعرفة  ثالثًا: 
اختبارها بالتجربة – ظنية - اإل ما اأيده 
ملبداأ  يقود  وهذا  خا�شة،  ب�شفة  املتعلقة 
تعددية النظريات والنماذج املتعلقة بذات 
من  وهي  الكونية،  والنظريات  احلقائق 
حلكمة  ومهياأة  الطبيعي  العلم  مميزات 

التنظري والتطوير للمفاهيم.

ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم  ِف اَلْرِض إالَّ َعَلى الاّ
َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِف كَِتاٍب  ُمْسَتَقرَّ
والك�شب  والعمل   ،  )6 )هود:  مُِّبنٍي} 
واأ�شا�س  وتعاىل  �شبحانه  لله  عبادة 
ح�شاري ي�شهد عليه علم الله واأتباع 
( ومنفعة للم�شلمني به  �شنة نبيه )
ويحا�شب عليه املرء يوم القيامة، قال 
ع  َفَسريََى الاُّ  اْعَمُلوْا  {َوُقِل  تعاىل: 
وَن  ََمَلُكْم َوَرُسولُُه َوالُْْؤمُِنوَن َوَستَُدُّ
ُئُكم بَِا 

ِّ
َهاَدةِ َفُيَنب إىل َعاِلِ الَْغْيِب َوالشَّ

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} )التوبة: 105( .

املبحث الثاين
الأ�شا�س املعريف

 
ِّ
ُكل ِف  نَْبَعُث  {َوَيْوَم  القائل:  لله  احلمد 
َوِجْئَنا  َأنُفِسِهْم  ْن 

ِّ
م َعَلْيِهم  َشهِيداً  ُأمٍَّة 

َعَلْيَك  لَْنا  َوَنزَّ َهـُؤالء  َعَلى  َشهِيداً  بَِك 
َوُهًدى   

ٍ
َشْيء  

ِّ
ُكل

ِّ
ل تِْبَياناً  اْلِكَتاَب 

ًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمنَي} )النحل: 89( . َوَرحَْ
نظامًا  لين�شئ  الكرمي  القراآن  نزل 
معرفيًا، وهذا النظام بخ�شائ�س القراآن 
الذي �شمله كفيل بربط الب�شرية تخالفها 
الآيات  اكت�شاف  من  ومتكنها  جهة  من 
اأخرى  جهة  من  وت�شخريها  الكونية 



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{186}

الأ�شول التي ا�شتمل عليها النظام 
القراآين )نظام االوحي( :

ي�شتند  التي  الأ�ش�س  هي  الأ�شول 
والتجديد  والتفاعالت  املادة  يف  اإليها 
والطموحات)�شعيد اإ�شماعيل، 2005م( 
تطبيقات  فيه  تلتقي  ميدان  وهي   ،
متداخلة  ال�شلة  وثيقة  علوم  جمموعة 
يتفرع  قد  الواحد  العلم  اأن  يف  الدوائر 
ذلك  لتحقيق  تت�شافر  كثرية  افرع  اإىل 

الأ�شل.
عربي  ل�شان  باأنه  القراآين  الن�س  يتميز 
العلمية  والإ�شارات  بالدللت  ترى 
والرتبوية والنف�شية، قال تعاىل: {َولََقْد 
َساُن 

ِّ
ل َبَشٌر  ُمُه 

ِّ
يَُعل ا  إِنََّ َيُقولُوَن  َأنَُّهْم  َنْعَلُم 

َوَهـَذا  َأْعَجِميٌّ  إِلَْيِه  يُْلِحُدوَن  الَِّذي 
لَِساٌن َعَربِيٌّ مُِّبنٌي} )النحل: 103( .

فما اأحوج امل�شلمني لقراءته قراءة منهجية 
وي�شتلهمون  املناهج  عليها  يوؤ�ش�شون 
الطاقة  منها  وي�شتمدون  الأهداف  منها 
له  متكامل  تربوي  نظام  يف  ي�شعونها 
اأ�ش�س واأهداف وو�شائل واأ�شاليب ت�شعى 
لعالج م�شكالت الع�شر وترتقي باملجتمع 
الإ�شالمي اإىل مواقع ال�شيادة وال�شهود 

احل�شاري.)عمر عبيد ح�شنة، 1999م( .
ومن اأهم تلك الأ�شول:

العاقل  املخلوق  هو  الإن�شان  رابعًا: 
لأمره  والن�شياع  الله  بعبادة  املكلف 
وخ�شائ�شها  الكائنات  اأحوال  بتدبر 
وتفاعلها وا�شتنباط �شنن الله يف اخللق 
القانون  عن  البحث  ملبداأ  يقود  وهذا 
الطبيعي بامل�شاهدة والتجريب والتاأمل، 
عن  عبارة  هي  رابعًا  اأن  الباحث  ويرى 
البحث  اإىل  يقود  الذي  التاأ�شيل  مفهوم 
والإعمار.)حمجوب  ال�شتخالف  اأجل  من 

عبيد طه، �شل�شلة البحث احل�شاري، 1995م( .

ومما مييز هذا النظام املعريف الوحي اأنه 
يقوم على الإميان والعلم والعمل ال�شالح، 
إِْبَراِهيَم  نُِري  {َوَكَذلَِك  تعاىل:  قال 
َولَِيُكوَن  َواَلْرِض  َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت 
ِمَن الُْوقِِننَي} )االأنعام: 75( . ومن هذا املنهج 
اآيات  يف  النظر  اأن  ندرك  الإبراهيمي 
الباحث عن  القلب  باإخال�س  الكونية  الله 
احلقيقة هو الذي يقود اإىل العلم والإميان 
معًا اللذان يوؤهالن اإىل العمل ال�شالح يف 

نف�شه وم�شالح لغريه.
على  ي�شتمل  اجلامعة  دور  كان  وملا 
املجتمع،  وخدمة  والبحث  التدري�س 
جند اأن نظام الوحي يحقق هذه املطالب 

جميعها.
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عبوديته بربه �شبحانه وتعاىل نال مكانًا 
{َواتَُّقوْا  تعاىل:  يقول  املعرفة،  من  عليا 
 
ٍ
َشْيء  

ِّ
بُِكل َوالاُّ  الاُّ  ُمُكُم 

ِّ
َويَُعل الاَّ 

َعلِيٌم} )البقرة: 282( .
الكون  من  يتكون  الوحي  كان  فاإذا 
املنظور والكتاب امل�شطور، فالكون خلق 
الله، والكتاب كالم الله، والعبد عبد الله، 
فالقا�شم امل�شرتك اأنكم لله جميعًا، فاخللق 
وهدى  �شيء  لكل  تبيانًا  والكتاب  ثابت 
على  فما  للم�شلمني،  وب�شرى  ورحمة 
التي  الدرجات  لتلك  يرتقي  اأن  اإل  العبد 
املنظومة  تكتمل  وبذلك  لله  عبدًا  جتعله 
متمتعًا  عبوديته،  يف  العبد  ارتقى  كلما 
قال  كتابه،  خالل  من  ربه  كون  مبعرفة 
َك الَِّذي َخَلَق} 

ِّ
تعاىل: {اْقَرْأ بِاْسِم َرب

)العلق: 1( ، ويقول تعاىل: {َفَوَجَدا َعْبداً 

ِعنِدنَا  ِمْن  ًة  َرحَْ آَتْيَناُه  ِعَباِدنَا  ْن 
ِّ
م

َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا} )الكهف: 65( .
الكرمي  القراآن  تاأ�شيل  ثانيًا: 

للمنهجية العلمية:
تربوية  مبادئ  الكرمي  القراآن  اأر�شى 
الب�شري مع عوامل  العقل  تعامل  حتكم 
قواعد  متثلت  وقد  والأ�شياء،  الفكر 

املنهجية يف النقاط الرئي�شية التالية:

اأوًل: حتقيق العبودية لله:
وافتخار،  ت�شريف  مقام  العبودية  مقام 
خ�شوع  مقام  به  ال�شتعانة  اأن  كما 
{إِيَّاَك  وافتقار، جمعت.يف قوله تعاىل: 

َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعنُي} )الفاحتة: 5( .
ويتحقق املعنى لهذا اللفظ املوؤكد م�شبقًا 
احلرية  بتحقيق  وال�شتعانة  للعبودية 
وهنا  وتعاىل،  �شبحانه  لله  اخلال�شة 
بيني  ما  هذا  واجلاللة  العزة  رب  يقول 
وبني عبدي، وما تهدف اإليه الرتبية هي 
وتعاىل،  �شبحانه  لله  اخلال�شة  العبادة 
قال تعاىل: {َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ َواْلِنَس 

إالَّ لَِيْعُبُدوِن} )الذاريات: 56( .
الر�شول  وتعاىل  �شبحانه  الله  نعت  وقد 
اأ�شمى مواقف الدعوة واأدق  ( يف  (
مراحلها بالعبودية، قال تعاىل: {الَْْمُد 
َوَلْ  اْلِكَتاَب  َعْبِدهِ  َعَلى  َأنَزَل  الَِّذي   ِ لَّ
يََْعل لَُّه ِعَوَجا} )الكهف: 1( ، وقوله تعاىل: 
َعْبِدهِ  َعَلى  الُْفْرَقاَن  َل  َنزَّ الَِّذي  {َتَباَرَك 
لَِيُكوَن لِْلَعاَلنَِي َنِذيراً} )الفرقان: 1( ، وقوله: 
َناٍت 

ِّ
ُل َعَلى َعْبِدهِ آيَاٍت َبي

ِّ
{ُهَو الَِّذي يَُنز

َوإِنَّ  النُّوِر  إىل  ُلَماِت  الظُّ َن 
ِّ
لُِيْخِرَجُكم م

ِحيٌم} )احلديد: 9( . الََّ بُِكْم َلَرُؤوٌف رَّ
اأن العبد كلما ارتقى يف  ويرى الباحث 
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ِمْن  بِِه  {َوَما لَُم  تعاىل:  قال  ال�شحيح، 
نَّ ال يُْغِن  نَّ َوإِنَّ الظَّ ِعْلٍم إِن يَتَّبُِعوَن إالَّ الظَّ

 َشْيئًا} )النجم: 28( .
ِّ

ِمَن الَْق
الأكرثية  مبداأ  اأن  الآيات  بينت  كما 
)اأكرث النا�س- الدميقراطية يف الغالبية 
امليكانيكية( ، فاملزعم والفرو�س لأثبتها 
عليه  تبنى  ما  بل  يقولونها  من  كرثة 
دلئل  من  يثبتها  وما  �شحيح  علم  من 
قال تعاىل:  اليقني،  اإىل  تنتهي  وبراهني 
ُيِضلُّوَك  اَلْرِض  ِف  َمن  َأْكَثَر  ُتِطْع  {َوإِن 
َوإِْن  نَّ  الظَّ إالَّ  يَتَّبُِعوَن  إِن   ِ الاّ َسبِيِل  َعن 
وقال   ،  )116 )االأنعام:  يَُْرُصوَن}  إالَّ  ُهْم 
َإنَّ  َظناّاً  إالَّ  َأْكَثُرُهْم  يَتَّبُِع  {َوَما  تعاىل: 
 َشْيئاً إِنَّ الاَّ َعَليٌم 

ِّ
نَّ ال يُْغِن ِمَن الَْق الظَّ

بَِا َيْفَعُلوَن} )يون�ش: 36( .
2-حماربة التقليد الأعمى:

كما ل ي�شح اتباع الظن ل يعتد بالتقليد 
القراآن  عاب  لقد  الدليل،  يعوذه  الذي 
مذهبهم  و�شبقه  وذمهم  املقلدين  الكرمي 
اآباءهم  وجدوا  باأنهم  ويتذرعون  العقلي 
يفعلون كذا فقلدوهم يف اجلهل وال�شرك 
لَُْم  قِيَل  {َوإَِذا  تعاىل:  قال  وال�شالل، 
ُسوِل َقالُوْا  َتَعاَلْوْا إىل َما َأنَزَل الاُّ َوإىل الرَّ
َحْسُبَنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آَباءنَا َأَوَلْو َكاَن 

الدليل  على  احلقائق  بناء  اأ- 
والربهان:

احلقائق  تتبع  على  الكرمي  القراآن  حث 
على  اعتماد  دون  �شدقها  من  والتثبيت 
اأو  اإثباتها  يف  والتقليد  والهدي  الظن 
الإن�شان  الكرمي  القراآن  وطالب  نفيها، 
والإتيان  دعواه  على  الدليل  باإقامة 
تعاىل:  قال  نقول،  ما  على  بالربهان 
َكاَن  َمن  إالَّ  الَْنََّة  َيْدُخَل  َلن  {َوَقالُوْا 
َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوْا  ُهوداً 
ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي} )البقرة: 111(. 
اإ�شدار  من  الكرمي  القراآن  حذر  كما 
الأحكام بال دليـــل بني اأو برهــان قاطع، 
َلَك  لَْيَس  َما  َتْقُف  {َوال  تعاىل:  قال 
ُكلُّ  َوالُْفَؤاَد  َوالَْبَصَر  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه 

ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل} )االإ�سراء: 36( .
التفكري  معيقات  حماربة  ب- 

ال�شحيح: ومن تلك املحاربات:
عن  البتعاد  اإىل  العقل  دعوة   -1

الظن يف ا�شتنتاج احلقائق:
دعا القراآن الكرمي اإىل نق�س ال�شتدلل 
واعترب  الظن  اتباع  على  يقوم  الذي 
العلمي  للمنهج  خمالفة  عليه  العتماد 
وال�شتنباط  احلقائق  اإىل  الو�شول  يف 
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ويجعل على قلبه غ�شاوة متنعه من روؤية 
احلق واأتباعه، لذلك قرر القراآن الكرمي 
من اأتباع النف�س هواها واأمر مبجاهدتها 
واإن  والإ�شالح،  اخلري  على  وحملها 
تعاىل:  قال  وميلها،  رغبتها  ذلك  خالف 
ِه َونََهى النَّْفَس 

ِّ
{َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب

الَْْأَوى}  ِهَي  الَْنََّة  َفِإنَّ  الََْوى  َعِن 
)النازعات: ٤1( )ماجد زكي اجلالد، 2004م( .

عنه  يعرب  الهوى  عن  النف�س  وجتريد 
لأي  لزم  �شرط  هي  التي  باملو�شوعية 
عمل علمي، وهي تعني جتريد الإن�شان 
عن ذاته وهو ي�شعى لكت�شاف احلقيقة 
دون  نتائج  من  اإليه  تو�شل  ما  وعر�س 
�شواء  حتريف،  اأو  تبديل  اأو  تغيري 
عد�س  الرحمن  )عبد  خالفته.  اأو  ميوله  وافقت 

واآخرون، 1995م( .

ملنهج  الكرمي  القراآن  تاأ�شيل  ثالثًا: 
البحث العلمي:

لقد كان منهج البحث قبل نزول القراآن 
الكرمي يعتمد على اخلرافات والأ�شاطري 
ونوامي�شه،  الكون  ملظاهر  والعبودية 
مما اأعاق التقدم والتطور العلمي عندما 
جاء القراآن الكرمي اأر�شى قواعد املنهج 
ال�شتقرائي، ال�شتقراء منهج علمي يبداأ 

يَْهَتُدوَن}  َوال  َشْيئاً  َيْعَلُموَن  ال  آَباُؤُهْم 
)املائدة: 10٤( .

وهذا الذم للتقليد لأنه يقتل التفكري ويلغي 
والنظر  والتدبر  التاأمل  يف  العقل  دور 
يف  دوره  ويلغي  الإن�شان  ويطم�س 
ال�شابقون  داأب  وقد  والإبداع.  التجديد 
للر�شل  معاندتهم  يف  امل�شركني  من 
)اإنا  ال�شهرية:  مبقولتهم  بال�شت�شهاد 
اآثارهم  على  واإنا  اأمة  على  اآباءنا  وجدنا 
مقتدون( ، ولقد نفى القراآن الكرمي على 
اأ�شحابها ماآلهم العقلي الذي تردوا فيه، 
ِمن  َأْرَسْلَنا  َما  {َوَكَذلَِك  تعاىل:  قال 
ُمتَُْفوَها  َقاَل  إالَّ  نَِّذيٍر  ن 

ِّ
َقْرَيٍة م ِف  َقْبِلَك 

َعَلى  َوإِنَّا  ُأمٍَّة  َعَلى  آَباءنَا  َوَجْدنَا  إِنَّا 
آَثاِرِهم مُّْقَتُدوَن} )الزخرف: 23( . 

3- ذم اتباع الهوى:
ال�شتجابة  يعني  املذموم  الهوى  اتباع 
دون  رغباتها  وحتقيق  النف�س  مليل 
يف  والعقل  ال�شرع  حد  عند  الوقوف 

الفعل. )ابن قيم اجلوزية، 1982م( . 
فمتتبع هواه يجعل من رغباته و�شهواته 
قائدًا يقوده دون فكر وتاأمل يف العواقب 
مما يفقده قدرته على الختيار واإرادته 
وت�شرفاته  ذاته  على  ال�شيطرة  يف 
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الفكرية  العمليات  تلك  ويتوج  العقلي، 
واملعرفة  العلم  حقيقة  اإىل  بالو�شول 
والربوبية  بالإلوهية  الإقرار  يف  املتمثلة 

لله عّز وجلّ )اجلالد، 2004م، 43( .
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعاىل: 
َواَلْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِف  {إِنَّ 
الَِّت  َوالُْفْلِك  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتَلِف 
َوَما  النَّاَس  يَنَفُع  بَِا  الَْبْحِر  ِف  تَِْري 
َفَأْحَيا  مَّاء  ِمن   

ِ
َماء السَّ ِمَن  الاُّ  َأنَزَل 

ِمن  فِيَها  َوَبثَّ  َمْوتَِها  َبْعَد  الْرَض  بِِه 
َحاِب  َوالسَّ يَاحِ 

ِّ
الر َوَتْصِريِف  َدآبٍَّة   

ِّ
ُكل

ليَاٍت  َواَلْرِض  َماء  السَّ َبنيَْ  ِر 
ِّ

الَُْسخ
َقْومٍ َيْعقُِلوَن} )البقرة: 16٤( .

ِّ
ل

رابعًا: تو�شيح القراآن الكرمي ملعامل 
ال�شخ�شية الإن�شانية:

ال�شخ�شية  الكرمي معامل  القراآن  اأر�شى 
اجل�شمية  كافة  اأبعادها  يف  الإن�شانية 
والعقلية، ج�شمًا ماديًا يف تكوينه وخلقه 
من ماء وتراب، واأبعاده العقلية وقدراته 
واأ�شواقه  والتفكر  التعليم  يف  وملكاته 
واللجوء  والعبادة  املحبة  يف  الوجدانية 

اإىل الله عّز وجّل.
ال�شخ�شية  حقيقة  يجلي  ما  وخري 
الإن�شانية الآدمية هو ما ت�شمنته الآيات 
الكرمية يف ق�شة اآدم عليه ال�شالم والتي 

بينما  الكليات،  اإىل  لي�شل  باجلزئيات 
ال�شتنباط يعتمد على ق�شايا وم�شلمات 
)عمر حممد زياد،  بنتائج.  قائمة ليخرج منها 

1983م( .

التفكري  الإن�شاين  العقل  اأنكر  لذا 
التفكري  به  ليكمل  ال�شتقرائي 

ال�شتنباطي يف البحث عند املعرفة.
تعد املالحظة العلمية الدقيقة اأوىل خطوات 
اأكدتها  خطوة  وهي  ال�شتقرائي،  املنهج 
دعت  التي  القراآنية  الآيات  من  العديد 

الإن�شان للتفكر يف كل ما يحيط به.
وثمرة املالحظة يف املنهج القراآين تنتهي 
وعظمته  الكون  خالق  على  التعرف  اإىل 
وعظم  خلقه  بديع  يف  التفكر  خالل  من 

خملوقاته. )ماجد زكي، 2004م( .
اْلِبِِل  إىل  يَنُظُروَن  {َأَفَل  تعاىل:  قال 

َكْيَف ُخلَِقْت} )الغا�سية: 17( .
بارعًا يف  نهجًا  الكرمي  القراآن  نهج  لقد 
اإىل  املح�شو�س  من  بالعقل  النتقال 
منهج  يف  الغائب  اإىل  وامل�شاهد  املجرد 
منطقي ا�شتدليل، حيث يوجه العقل اأوًل 
وامل�شهودة،  املقروءة  الداعية  بالأ�شئلة 
وجمع الأدلة والرباهني العقلية واملقارنة 
والربهان  ال�شتنتاج  ثم  البدائل  بني 
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َوُكَل  الَْنََّة  َوَزْوُجَك  َأنَت  اْسُكْن 
َتْقَرَبا  َوال  ِشْئُتَما  َحْيُث  َرَغداً  مِْنَها 
اِلنَِي}  اْلظَّ ِمَن  َفَتُكونَا  َجَرَة  الشَّ َهـِذهِ 

)البقرة: 35( .

اإن ال�شخ�شية الإن�شانية متلك القابلية   -
الف�شيلة  نحو  وال�شمو  لالرتقاء 
الله  اأطاعت  اإذا  والإميان  واحلق 
عر�شة  اأنها  كما  وتعاىل،  �شبحانه 
ال�شرك والكفر والغواية  للرتدي يف 
اإذا ع�شته وخالفت اأوامره ونواهيه، 
قال تعاىل: {َفَأَكَل مِْنَها َفَبَدْت لََُما 
َعَلْيهَِما  يَِْصَفاِن  َوَطِفَقا  َسْوآُتُهَما 
َربَُّه  آَدُم  َوَعَصى  الَْنَِّة  َوَرِق  ِمن 

َفَغَوى} )طه: 121( .
وتعهده  لالإن�شان  عدو  اإبلي�س  اإن   -
ا�شتطاع  واأنه  واإ�شالله  بغوايته 
غواية اآدم والو�شو�شة اإليه من خالل 
اأعطتها  التي  الفطرية  ال�شتعدادات 
قال  التملك،  وحب  البقاء  حب  وهي 
ْيَطاُن  الشَّ لََُما  {َفَوْسَوَس  تعاىل: 
ِمن  َعْنُهَما  ُووِرَي  َما  لََُما  لُِيْبِدَي 
َربُُّكَما  نََهاُكَما  َما  َوَقاَل  َسْوَءاتِهَِما 
َجَرةِ إالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكنيِ  َعْن َهـِذهِ الشَّ

َأْو َتُكونَا ِمَن الَْالِِديَن} )االأعراف: 20( .

�شبع  يف  واأ�شرارها  تف�شيالتها  جاءت 
�شور من القراآن الكرمي وهي : )البقرة، 
الكهف،  الإ�شراء،  احلجر،  الأعراف، 

طه، �س( .
واأهم تلك احلقائق الرئي�شية حول 

الإن�شانية:
خملوقات  من  خملوق  الإن�شان  اإن   -
على  وف�شله  بيديه  الله  خلقه  الله 
{َوإِْذ  تعاىل:  خملوقاته،قال  �شائر 
ِف  َجاِعٌل  ي 

ِّ
إِن لِْلَمَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل 

َمن  فِيَها  َأتََْعُل  َقالُوْا  َخلِيَفًة  اَلْرِض 
َونَُْن  َماء 

ِّ
الد َوَيْسِفُك  فِيَها  يُْفِسُد 

ي 
ِّ
إِن َقاَل  َلَك  ُس 

ِّ
َونَُقد بَِْمِدَك  ُح 

ِّ
ُنَسب

َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن} )البقرة: 30( .
هما  عن�شرين  من  مكون  الإن�شان   -
املادي من  املتمثل يف اجلانب  الطني 
وجود  �شر  وهي  والروح  الإن�شان، 
قال  التكليف  منحه  الذي  الإن�شان 
فِيِه  َوَنَفْخُت  يُْتُه  َسوَّ {َفِإَذا  تعاىل: 
َساِجِديَن}  َلُه  َفَقُعوْا  وِحي  رُّ ِمن 

)احلجر: 29( .

مناط  الذي هو  العقل  الإن�شان  ُوهب   -
اختيار  الإرادة يف  واأُعطي  التكليف 
آَدُم  يَا  {َوُقْلَنا  تعاىل:  قال  اأفعاله، 
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العلمي جنبًا اإىل جنب مع بنية املعرفة 
يف كافة جمالتها.

جتعل  اإن�شانية  ك�شمة  التفكري  تعلم   -
وابتكارًا  ا�شتقالًل  اأكرث  املتعلم 

واإنتاجًا.
الرتكيز على املعارف املهنية والفنية   -
الع�شر  لروح  مالئمة  اأكرث  بو�شفها 

وثقافة املجتمع.
يف  متمثاًل  التفوق  معيار  جعل   -
بدًل  وا�شتخدامها  املهارات  امتالك 

من احلفظ وال�شتظهار للمعلومات.
بالقيم  التم�شك  التميز  معيار  جعل   -
احلفظ  من  بدًل  و�شلوكًا  منهجًا 

وال�شتظهار.

املبحث الثالث
الأ�شا�س النف�شي

منوه  وخ�شائ�س  املتعلم  طبيعة  تعد 
منطلقًا مهمًا يف بناء املنهج، وقد التفت 
ب�شورة  الأ�شا�س  هذا  اإىل  الإ�شالم 
وا�شحة، اإذ يعد معرفة النف�س الب�شرية 
�شبحانه  الله  اإىل  املعرفة  مفتاح  هي 
آيَاتَِنا ف  {َسُنِريِهْم  تعاىل:  قال  وتعاىل، 
َأنَُّه  لَُْم  يََتَبنيََّ  َحتَّى  َأنُفِسِهْم  َوِف  اْلَفاِق 

التوبة واملغفرة من  الإن�شان منح  اإن   -
الأر�س  اإىل  واأهبط  �شبحانه،  الله 
واإنه  فيها،  وال�شتخالف  لعمارتها 
واتباع  الله  �شرع  به  نيط  مكلف 
فالبعث  املوت  م�شريه  واأن  هداه، 
فاحل�شاب، قال تعاىل: {َقاَل اْهِبَطا 
مِْنَها َجِيعاً َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفإِمَّا 
ُهَداَي  اتََّبَع  َفَمِن  ُهًدى   

ِّ
ن

ِّ
م يَْأتَِينَُّكم 

َفَل َيِضلُّ َوال َيْشَقى} )طه: 123( ، )ماجد 
اجلالد، 2004م، 44-43( . 

ويرى الباحث يف هذا املجال )الأ�شا�س 
املعريف( اأن يركز على الأفكار الأ�شا�شية 

يف البنية املعرفية وهي:
املفاهيم املفتاحية.  -

املبادئ الأ�شا�شية والتعميمات.  -
على  العلمية  املواد  يف  البحث  طرق   -

اختالفها.
بحث  اأ�شلوب  معرفية  بنية  فلكل   
خا�س يف جمالتها املعنية جنبًا اإىل 
مراعاة  املنهج  وا�شعي  وعلى  جنب، 

الآتي يف هذا الأ�شا�س املعريف.
الرتكيز على اأ�شا�شيات البنية املعرفية   -

ت�شمينًا يف املنهج.
الرتكيز على اإك�شاب مهارات البحث   -
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حلالته املا�شية وت�شكل حالته م�شتقباًل، 
اأن يقدم خرباته  وعليه فاإن املنهج يجب 
خا�شية  ينا�شب  نحو  على  املربية 
ال�شتمرار بحيث ت�شتند اخلربات املراد 
تعلمها اإىل اخلربات ال�شابقة ومتهد تلك 
اأخرى  خربات  اكت�شاب  اإىل  اخلربات 

يف امل�شتقبل، وهذا يلزم بالآتي:
عر�س  يف  التتابع  بفكرة  الهتمام   -

املفاهيم.
التعمق  وزيادة  التعقيد  يف  التدرج   -

مع التقدم يف امل�شتويات التعليمية.
النمو عملية �شاملة متكاملة:

اجلوانب  جميع  النمو  عملية  ت�شمل 
اجتماعية،  ج�شمية،  انفعالية،  عقلية، 
على  تقوم  اجلوانب  هذه  بني  والعالقة 
اأ�شا�س التفاعل، اإذ كل جانب يوؤثر على 
الآخر ويتاأثر به، مما يفر�س على املنهج 
متنوعة  تعليمية  واأن�شطة  خربات  تقدمي 
ال�شامل  النمو  على  ت�شاعد  ومرتابطة 
متكامل  اإن�شان  تخريج  ميكن  حتى 
ال�شخ�شية، ومراعاة املواد الدرا�شية يف 
للمراحل  الراأ�شي  واملدى  الأفقي  املدى 

التعليمية.

 
ٍ
 َشْيء

ِّ
َك َأنَُّه َعَلى ُكل

ِّ
الَْقُّ َأَوَلْ َيْكِف بَِرب

َشهِيٌد} )ف�سلت: 53( ، لقد ذهب اأبو حامد 
الغزايل اإىل اأن معرفة طبيعة الإن�شان من 
حيث خ�شائ�س منوه وحاجاته وميوله 
واهتماماته يعطينا ت�شورًا كاماًل للنف�س 

الب�شرية )الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج4، 125( .
من اأهم املو�شوعات التي تتعلق بالأ�شا�س 
النف�شي هي: خ�شائ�س النمو، ومراحل 

النمو.
املطلب الأول

خ�شائ�س النمو
بهذا  املتعلقة  اخل�شائ�س  تلك  اأهم  من 

البحث هي:
النمو عملية فردية:

اآخر،  اإىل  فرد  من  النمو  جوانب  تختلف 
خربات  توفري  املنهج  على  يفر�س  وهذا 
متنوعة ومتدرجة يف امل�شتوى ليحقق كل 
فرد ذاته، كما يفر�س التنوع يف التدري�س 
التقومي  واأ�شاليب  والو�شائل  والأن�شطة 

بالقدر الذي ينا�شب الفروق الفردية.
النمو عملية م�شتمرة ومت�شلة:

والت�شال  بال�شتمرار  النمو  يت�شم 
املح�شلة  هي  للفرد  الراهنة  فاحلالة 



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{194}

من مرحلة اجلمود اإىل البحث والتفكري 
على خمططي املناهج تقدمي مو�شوعات 

درا�شية تثري التفكري.
- تتفاعل مع املجرد.

- تعمل على حل امل�شكالت.
- نقد وتقدمي الآراء والأفكار.

حتى يتمكن الطالب من التوافق النف�شي 
العلمية  املختلفة  ونوازعه  دوافعه  بني 
من  فيها  مبا  اخلارجية  بالبيئة  وعالقته 
مو�شوعات واأ�شخا�س. )علي را�شد، 2007م(.

ول يفوتني يف هذا املكان اأن اأوؤكد على 
حمتويات املنهج يف هذه املرحلة مرحلة 
وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التخ�ش�شية 
املنهج  وا�شعي  وعلى  التعلم  بوظيفة 
متمركزة  يجعلها  ب�شكل  اأهدافه  �شياغة 

حول احلاجات املهنية لوظيفة التعلم.

املبحث الثالث
الأ�شا�س الجتماعي

يف  الجتماعي  الأ�شا�س  اأهمية  تاأتي 
املجتمع  بني  التاأثري  اأن  من  املناهج  بناء 
واملنهج متبادل وم�شتمر، لذا فهو اأقوى 
الأ�ش�س تاأثريًا يف حتديد مالمح املنهج 
نظرًا للطبيعة اخلا�شة باملجتمع من حيث 

النمو ي�شري من العام اإىل اخلا�س:
ب�شكل  وال�شلوك  عام  ب�شكل  الإدراك  اإن 
ومن  اخلا�س  اإىل  العام  من  يبداآن  خا�س 
الكل اإىل اجلزء ومن القاعدة اإىل امل�شدر.

م�شوؤولية  املنهج  خمططي  على  يقع  لذا 
كربى يف تنظيم حمتوى املنهج بالطريقة 

الكلية.
املطلب الثاين

مراحل النمو
متتاز مرحلة منو الطالب اجلامعي مرحلة 
التفكري  بداية  وهي  ر�شد،  اأو  تكليف 
الذي  املجرد  والتفكري  املجرد،  املنطقي 
هو  املرحلة  هذه  يف  الطالب  ميار�شه 
تفكري ي�شتند اإىل ق�شايا ومييز الطالب 
يف انتقالهم من م�شتوى ال�شتقراء اإىل 
اإىل  العام  من  النتقال  اأي  ال�شتنباط، 
وتكوين  املقارنات  وو�شع  اخلا�س، 
املجردة  املفاهيم  واإدراك  الفرو�س 

و�شبط املتغريات.
اإىل  الدخول  اأن  هنا  تناوله  املهم  ومن 
الكليات  اأغلب  يف  اأ�شبح  اجلامعات 
العلمية خا�شة �شعب املنال، لأنها بداية 
الطالب  ت�شمني  وهي  املجردة  العمليات 
والنتقال  الكليات  تلك  يف  ال�شتمرار 
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و�شع الإن�شان حتى ل ي�شبح الإن�شان 
الوقت  يف  املعايرة  وحمل  املعيار  هو 

نف�شه.)عمر عيد ح�شنة، 2007م( .
الكرمي  القراآن  باأن  البيان  عن  وغني 
ال�شابقة،  الكتب  عن  و�شاهد  معيار  هو 
قال  عليها،  مهيمنًا  فجاء  اإليه  وانتهت 
 

ِّ
بِالَْق اْلِكَتاَب  إِلَْيَك  {َوَأنَزلَْنا  تعاىل: 

َا َبنيَْ َيَديِْه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناً 
ِّ
قاً ل

ِّ
ُمَصد

َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم بَِا َأنَزَل الاُّ َوال َتتَّبِْع 
 

ٍّ
لُِكل  

ِّ
الَْق ِمَن  َجاءَك  ا  َعمَّ َأْهَواءُهْم 

َجَعْلَنا مِنُكْم ِشْرَعًة َومِْنَهاجاً َوَلْو َشاء 
َيْبُلَوُكْم 

ِّ
ل َولَـِكن  َواِحَدةً  ُأمًَّة  لَََعَلُكْم  الاُّ 

ال  إىل  اَلريَْاِت  َفاْسَتبُِقوا  آَتاُكم  َما  ِف 
فِيِه  ُكنُتْم  بَِا  ُئُكم 

ِّ
َفُيَنب َجِيعاً  َمْرِجُعُكْم 
تََْتلُِفوَن} )املائدة: ٤8( .

يف  والريادة  ال�شهادة  وم�شتلزمات 
ثقافة  �شليمة،  عقيدة  تتطلب  اليوم  عامل 
تعاىل،  الله  مبنهج  �شارم  التزام  حية، 
َحقَّ   ِ الَّ ِف  {َوَجاِهُدوا  تعاىل:  قال 
َعَلْيُكْم  َجَعَل  َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهاِدهِ 
إِْبَراِهيَم  َأبِيُكْم  لََّة 

ِّ
م َحَرٍج  ِمْن  يِن 

ِّ
الد ِف 

َهَذا  َوِف  َقْبُل  ِمن  الُْْسلِمنَي  اُكُم  سَّ ُهَو 
َوَتُكونُوا  َعَلْيُكْم  ُسوُل َشهِيداً  لَِيُكوَن الرَّ
َلَة  الصَّ َفَأقِيُموا  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء 

لذلك  وطموحاته،  وم�شكالته  تقاليده 
دقيق  حتليل  يجري  اأن  ال�شروري  من 
يلزمها  التي  واملبادئ  والقيم  للمفاهيم 
على  احلياة  اإقامة  اإىل  وي�شعى  املجتمع 
التي  الرتبوية  الفل�شفة  لتحديد  اأ�شا�شها 

يجب اللتزام بها يف بناء املنهج.
املجتمع ال�شوداين جمتمع هويته اإ�شالمية 
�شبحانه  الله  �شرع  لتطبيق  ي�شعى 
يف  الجتماعي  بتكافله  متفرد  وتعاىل، 
العرب  بني  هجني  والأتراح،  الأفراح 
به  مناط  يجعله  التكوين  هذا  والزنوج، 
والعربية،  الأفريقية  الأمة  على  ال�شهود 
ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذلَِك  تعاىل:  قال 
النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء  َتُكونُوْا 

ِّ
ل َوَسطاً 

َوَما  َشهِيداً  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن 
لَِنْعَلَم  إالَّ  َعَلْيَها  ُكنَت  الَِّت  الْقِْبَلَة  َجَعْلَنا 
يَنَقِلُب َعَلى َعقَِبْيِه  ُسوَل مَّن  يَتَّبُِع الرَّ َمن 
َوإِن َكاَنْت َلَكِبرَيةً إالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى 
الاَّ  إِنَّ  إَِياَنُكْم  لُِيِضيَع  الاُّ  َكاَن  َوَما  الاُّ 

ِحيٌم} )البقرة: 1٤3( . بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَّ
على  اأكان  �شواء  احل�شاري  ال�شهود 
الذات اأو على الآخر يتطلب قيمًا ومبادئ 
ومعايريًا ثابتة ومن�شبطة وواقعية بعيدة 
من  ولي�س  اخليال،  وجنوح  الهوى  عن 
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واحل�شارة املتوازنة.
دللت  لتج�شيد  التوجيهي  املنهج   -3

ومعاين النموذج احل�شاري.
والدين بذلك يكون قد و�شع:

الطاقة احليوية الب�شرية.  -
و�شع الإن�شان يف ال�شورة احلقيقية   -
وال�شحيحة لر�شالته وواجبه خلليفة 

الله يف هذا العامل.
اأهل الإن�شان ملمار�شة دور ح�شاري   -

فاعًل م�شتقيًم.
وبذلك حتقق الثقافة الإ�شالمية:

موجهًا  ت�شبح  بحيث  الأ�شالة،   -1
تلقائيًا يف ال�شلوكيات.

من  املتعلم  حتمي  اإذ  الوقاية،   -2
الذوبان يف الكليات الأخرى.

التي  امل�شامني  اأعلنت  اإذا  التميز،   -3
تعلمها املتعلم عن نف�شها واأ�شبحت 
واجلمال  للحق  اإعالنًا  متيز  ملحة 
عطا،  حممد  واخلري.)اإبراهيم 

2002م( .
نيله  ميكن  ل  هذا  اأن  الباحث  ويرى 
اليقني  وقوة  الإميان  ر�شوخ  عرب  اإل 
الإ�شالمي،  للدين  العملي  بالتطبيق 
وثقافته يف هذا املجتمع يف عمومياتها 

ِ ُهَو َمْوالُكْم  َكاَة َواْعَتِصُموا بِالَّ َوآُتوا الزَّ
َفنِْعَم الَْْوىل َونِْعَم النَِّصرُي} )احلج: 78( .

وحركة الإن�شان يف كافة املجالت 
بهذه املعتقدات تكون ثقافية:

ذلك  اأهمها  عديدة  تعريفات  وللثقافة 
الأفكار  من  املعقد  الكلي  الن�شيج 
والتقاليد  والعادات  واملعتقدات 
التفكري  واأ�شاليب  والقيم  والجتاهات 
يقوم  ما  وكل  ال�شلوك  واأمناط  والعمل 
وابتكارات  جتديدات  من  ذلك  على 
النا�س.)الدمردا�س ومنري  وو�شائل يف حياة 

كامل، 1991م( . 

: للثقافة دور  )عبد العزيز برغوث، 2005م(  قال 
م�شدر  ،والدين  الإن�شان  بناء  يف  مهم 
الأخالقية  الإن�شانية  للقيم  اأ�شا�س 
والثقافية على حد �شواء الدين حني ي�شهم 
والثقافية  الأخالقية  القيم  ت�شكيل  يف 
ي�شكلها باعتبارها قوى وطاقات للتوجيه 

والرت�شيد الإن�شاين ويقدم الآتي:
يت�شور  العقدية  الكونية  الروؤية   -1
الغيب والكون واحلياة والإن�شان.

اخلا�س  احل�شاري  النموذج   -2
واملجتمع  ال�شالح  بالإن�شان 
الفاعلة  والثقافة  املتما�شك 
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الجتماعية  الفوارق  لإزالة  ومكانية 
وحتطيم احلواجز النف�شية.

عن  الك�شف  مهارات  اإك�شابهم   -
والهتمام  الطبيعية  الرثوة  م�شادر 

بدرا�شتها واملحافظة عليها.
واملهارات  باملعارف  تفقههم   -
والتكنولوجيا التي تزيد من اإنتاجهم 

وم�شاهمتهم يف بناء الأمة.
التوا�شل  مهارات  اإ�شاعة   -

الجتماعي.

اخلامتـــــــــــــة
الفل�شفي،  اأ�شا�شه  يف  البحث  هذا  جاء 
وهي  والجتماعي،  النف�شي،  املعريف، 
كل  الإ�شالمي،  الدين  من  نابعة  اأ�ش�س 
منها يف�شي اإىل الآخر ومي�شك بع�شها 
التخ�ش�س  و�شع  يف  الآخر  برقاب 
ذاتي يف  وا�شتقالل  تكامل  وظيفي يف 
تداعم ومت�شقة علمًا يف بناء منهج رباين 
هذا  وتنمية  تطهري  على  يعمل  تزكوي 
من  الرتبوية  الغاية  حتقيق  يف  الطالب 
ورعاية  مليوله  وتوجيه  لإرادته  ت�شكيل 
وتزويده  لقدراته  واكت�شاف  لقابليته 

باملهارات ومت�شك بالقيم.

يكون  حتى  وبديالتها،  وخ�شو�شياتها 
املجتمع طابعة املميز و�شخ�شية الثقافية 

واأهدافه واآماله وحاجاته ومطالبه.
الأ�شا�س  هذا  �شوء  يف  املنهج  ومهمة 

اأن:
التطبيع الجتماعي  ي�شهم يف عملية   -
يف  للمتعلمني  الجتماعية  والتن�شئة 
تكيفًا  الإ�شالمي  للمجتمع  تكيفهم 

كاماًل.
والأدوار  امل�شوؤوليات  اإعدادهم   -
الجتماعية يف اإخراج الأمة امل�شلمة.

تكافلهم وتعاونهم واحرتام واجباتهم   -
وتقدير م�شوؤولياتهم جتاه الت�شحية 
والفداء يف �شبيل الدفاع عن العقيدة 

والوطن.
نقيًا  ونقله  الإ�شالمي  الرتاث  �شون   -

اإىل الأجيال النا�شئة من بعدهم.
جت�شيد قيم الدين يف مناذج حياتية   -
خارج  اإطار  يف  حركتهم  ت�شتوعب 

عن قيد الزمان واملكان.
واملوؤ�ش�شات  التنظيمات  تدعيم   -
الجتماعية لإثارة الهتمام مب�شكالت 

الأمة ومعاجلتها.
تو�شيع حمت�شن الأ�شرة قربة زمنية   -



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{198}

الهتمام ببناء املناهج التقنية مواكبة   -
مع تطورات العامل.

جعل معايري للتفوق بامتالك املهارات   -
وللتميز التم�شك بالقيم.

امل�شـــــــــــــــــــادر
القراآن الكرمي.  -

�شحيح البخاري، ج1.  -
املراجــــــــــــــــــــــــع

يف  الثابت  عطا،  حممد  اإبراهيم   -
الثانية،  الطبعة  الدرا�شية،  املناهج 

القاهرة، الدار البي�شاء، 2003م.
- اإ�شحاق اأحمد الفرحان، نحو �شياغة 
والتعليم،  الرتبية  ملناهج  اإ�شالمية 

قطر، دار العلوم 1399هـ.
املدر�شي  املنهج  خليفة،  جعفر  ح�شن   -
املعا�شر، الطبعة العا�شرة، الريا�س، 

مكتبة الر�شد، 2010م.
العقل  اأزمة  �شليمان،  اأبو  احلميد  عبد   -
امل�شلم، الطبعة الأوىل، فريجينيا، املعهد 

العايل للفكر الإ�شالمي، 1991م.
النف�س  علم  عد�س،  الرحمن  عبد   -
الرتبوي نظرة معا�شرة، عمان، دار 

الفكر، 1998م.

النتائـــــــــــــــــــج
مناهج  بناء  اأجل  من  الباحث  تو�شل 

موؤ�شلة اإىل الآتي:
الوحي  اأ�شا�س  على  املناهج  بناء   -1
ولد  التي  ال�شليمة  للفطرة  تكامل 

بها الإن�شان.
تنظيم حمتوى املادة العلمية يف ن�شق   -2
املدى  يف  ي�شكل  متدرج  منهجي 
البعيد ن�شقًا معرفيًا منظمًا يف ذهن 

الطالب يكون �شوقًا للمادة العلمية.
املرجعية احلاكمة للدين تولد القدوة   -3
احلية والنموذج املتحرك للم�شلم. 

التو�شيــــــــــــــــــات
يو�شي الباحث:

العام(  )العايل-  التعليم  نظام  اإقامة   -
قيمي،  معريف،  اأ�شا�س  على 

اعتقادي.
)العايل،  التعليم  مناهج  تاأ�شيل   -

العام(.
للميول  وفقًا  التعلم  وظيفة  مراعاة   -
والإرادة حتى نقلل من عملية الفاقد 
بعد  ممتدًا  اأ�شبح  الذي  الرتبوي 

التخرج.
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الدويل،  الن�شر  دار  الأوىل،  الطبعة 
الريا�س، 2006م.

- حممد قطب، منهج الرتبية الإ�شالمية، 
بريوت، دار ال�شروق، 1995م.

الدوريات:
 ، الرتبية(  )اأ�شلمه  عبا�س حمجوب،   -  
املعرفة،  اإ�شالم  معهد  تفكر،  جملة 

العدد الرابع، 2000م.
 ، املعرفة(  )تاأ�شيل  عبيد،  حمجوب   -
احل�شاري،  البعث  ر�شائل  �شل�شلة 
الإعالمي،  لالإنتاج  القومي  املركز 

اخلرطوم، 1995م.
يف  النبوة  )منهج  علي  الرحيم  عبد   -
�شل�شلة   ، الجتماعي(  الإ�شالح 
القومي  املركز  احل�شاري،  البعث 
اخلرطوم،  الإعالمي،  لالإنتاج 

1995م.
- عمر عيد ح�شنة، )نحن وال�شهود احل�شاري( 

، كتاب الأمة، قطر، 2001م.
الدين يف  )دور  برغوث،  العزيز  - عبد 
تنمية الثقافة( ، جملة تفكر، معهد اإ�شالم 

املعرفة، 2005م.

- عبد الوهاب �شر اخلتم، تاأ�شيل العلوم 
الرتبوية، الطبعة الأوىل، اخلرطوم، 

معهد اإ�شالم املعرفة، 2004م.
املناهج،  كامل،  ومنري  األدمردا�س   -
مكتبة  القاهرة،  الرابعة،  الطبعة 

الأجنلو، 1991م.
- على را�شد، اجلامعة والتدري�س اجلامعني 

بريوت، مكتبة الهالل، 2007م.
- عمر عيد ح�شنة، مراجعات يف الفكر 
فرجينا،  الأوىل،  الطبعة  والدعوة، 
الإ�شالمي،  للفكر  العاملي  املعهد 

1999م. 
- عمر حممد مزيان، اأ�شلمه علم الجتماع، 

معهد اإ�شالم املعرفة، 2001م.
اأ�شلمه  املدخل  خليل،  الدين  عماد   -
املعرفة، الطبعة الأوىل، معهد اإ�شالم 

املعرفة، 1995م.
- ماجد زكي اجلالد، الرتبية الإ�شالمية 
الطبعة  العملية،  الأ�شاليب  النظرية 
امل�شرية،  دار  عمان،  الأوىل، 

2004م.
الرتبية  العجمي،  ال�شالم  عبد  حممد   -
والتطبيقات،  الأ�شول  الإ�شالمية، 





اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية
حنـــو معلماتهـــم

د. رويده ح�شني اأحمد عبد الرحمن
باحثة يف جمال علم النف�س

وزارة ال�شئون الجتماعية - ولية اجلزيرة
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ملخ�س البحث
هدف هذا البحث اإىل الك�شف عن اجتاهات 
الكاملني  مبحلية  الثانوية  باملرحلة  الطلبة 
)الكفاءة  نحو  واجتاهاتهم  معلماتهم  نحو 
التوا�شل  للمعلمة،  والأكادميية  العلمية 
والتفاعل الجتماعي للمعلمة، املظهر العام 

للمعلمة والإدارة ال�شفية للمعلمة( .
الو�شفي،  املنهج  الباحثة  ا�شتخدمت 
طالبًا   )311( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
منهم )164( من ال�شف الأول و)147( 

من ال�شف الثاين.
ا�شتبانة اجتاهات  الباحثة على  اعتمدت 
املعلومات،  جلمع  معلماتهم  نحو  الطلبة 
�شورتها  يف  البحث  اأداة  تطبيق  بعد 
النهائية وا�شتخدام الأ�شاليب الإح�شائية 
النتائج  اإىل  الباحثة  تو�شلت   ، املنا�شبة 

الآتية :

نحو  مرتفع  اإيجابي  اجتاه  وجود   -1
املعلمات .

مرتفع  اإيجابي  اجتاه  وجود   -2
والأكادميية  العلمية  الكفاءة  نحو 

للمعلمة.
نحو  مرتفع  اإيجابي  اجتاه  وجود   -3

التوا�شل والتفاعل للمعلمة .
نحو  مرتفع  اإيجابي  اجتاه  وجود   -4

املظهر العام للمعلمة.
نحو  مرتفع  اإيجابي  اجتاه  وجود   -5

الإدارة ال�شفية للمعلمة.
التفاعل  اجتاه  اأبعاد  ترتيب  كان   -6
للمعلمة:  الجتماعي  والتوا�شل 
الكفاءة العلمية والأكادميية للمعلمة 
الإدارة  ثم  للمعلمة  فاملظهرالعام 
للمعلمة ح�شب املتو�شمات  ال�شفية 

والنحراف املعياري.
Abstract

This research aims at discovering 
the attitudes of students in 
secondary stage in Kaleen state 
towards their female teachers 
and their scientific academic 
ability, social react and contacts, 

اجتاهـات طلبـة املرحلـة الثانويـة حنـو معلماتهـم
د. رويده ح�سني اأحمد عبدالرحمن 

general appearance and class 
management.
The research sample consists of 
(311) students of the first and 
second level. Then, the sample 
was chosen in a random social 
rank way.
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attitudes towards the female 
teachers' social react and 
contact.

4- There is a great positive 
attitudes towards the 
female teachers' general 
appearance.

5- There is a great positive 
attitudes towards the 
female teachers' class 
management.

6- Arrangement of distance 
standard attitudes is social 
react and contacts in first, 
scientific academic ability, 
general appearance and 
class management.

مقدمــــــــــــــة
من  ُتعد  التعليم  عملية  اأن  املعروف  من   
ت�شع  دولة  كل  العليا،  الدولة  �شيا�شات 
 ، اأهدافها  يخدم  ت�شورًا  العملية  لهذه 
ال�شودان على  التعليمي يف  ال�شلم  يقوم 
اأربع مراحل هي مرحلة ريا�س الأطفال 
الثانوية  فاملرحلة  الأ�شا�س  مرحلة  ثم 
يف  الطالب  اجلامعية،  املرحلة  واأخريًا 
كل هذه املراحل يتلقى العلوم الأكادميية 
ومع  معها  ويتفاعل  املرحلة  تخ�س  التي 
املرحلة  اإىل  املرحلة  تلو  مرحلة  معلميه 

The researcher used the 
descriptive method. She depended 
on (1) stander (' attitudes towards 
their female teachers) .
After applying the studying 
tool in the final form, using 
suitable statistical methods, 
the researcher ended with the 
following results:
1- There is a great positive 

attitudes towards the female 
teachers’.

2- There is a great positive 
attitudes towards the 
female teachers' scientific 
academic ability.

3- There is a great positive 

مهمة،  اإنتقالية  مرحلة  ُتعد  التي  الثانوية 
الطفولة  مفارقة  نحو  ينحو  الطالب  لأن 
لينتقل اإىل مرحلة املراهقة التي يتعر�س 
ال�شطرابات  من  عدد  اإىل  املراهق  فيها 
الجتماعية واجل�شدية والنفعالية بحكم 
من  بعدد  تتميز  اأنها  كما  النمو،  مرحلة 
املميزات الجتماعية والعقلية والنفعالية، 
مثل مظاهر الن�شج الجتماعي والإعتماد 
وهي  الذاتي،  وال�شتقالل  النف�س  على 
مرحلة يحتاج فيهاالطالب املراهق اإىل منو 
واأكادميية  ونف�شية  اجتماعية  اجتاهات 
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املعلم  نحو  ال�شلبية  الجتاهات  وجود 
امل�شكالت  بع�س  حتدث  فقد  واملعلمة 
على  يوؤثر  مما  الدرا�شي  الف�شل  داخل 
يف  وخارجها  املدر�شة  داخل  الطالب 
بع�س  اأو�شحت  وقد  الأحيان،  بع�س 
نحو  �شلبية  اجتاهات  وجود  الدرا�شات 
هيئة التدري�س )درا�شة اأحمد ال�شمادي 
اأظهرت  كما   )2006 معابرة  وحممد 
)درا�شة طارق 1998( انخفا�س اجتاه 

الطلبة نحو املعلمني مقارنة بالطالبات .
يف  الن�شائي  العن�شر  دخول  لوحظ 
التدري�س يف املدار�س الثانوية بنني يف 
،التي  الأخرية  ال�شنوات  ال�شودان ويف 
كان يقوم بالتدري�س فيها �شابقًا معلمون 
الأفندي  مدر�شة  ذكرمدير  وقد  فقط، 
مدار�س  اأكرب  وهي  بالكاملني  الثانوية 
املحلية، اأنه وحتى العام )1998( مل يكن 
لقاء  )يف  ن�شائي  عن�شر  اأي  باملدر�شة 
للباحثة معه( . وجتربة دخلول العن�شر 
الن�شائي يف التدري�س يف مدار�س البنني 
النا�س  بع�س  من  قبوًل  لقت  الثانوية 
ورف�شًا من بع�شهم، وكل من الفريقني 

لديه من الأ�شباب ما ي�شتند عليه.

املعلم  اأواملعلمة،لن  واملعلم  بينه  �شليمة 
يف  الوارد   )1999 )عوي�شة  ذكر  كما 
املعلم  اأن   )2006 ومعابرة  )ال�شمادي 
ُيعد من اأهم ركائز البيئة املدر�شية وتقع 
ينظم  من  فهو  ج�شام  مهام  عاتقه  على 
تنفيذه  على  وي�شرف  املدر�شي  العمل 
ف�شاًل عن ذلك فهو يوؤدي دورًا مهما يف 
يوؤثر  مما  املدر�شية  الجتماعية  احلياة 

على �شلوك التالميذ الجتماعي. 
لذا فنمو الجتاه الإيجابي نحو املعلم اأو 
املعلمة ُيعد من اأهم اأ�شباب جناح العملية 
منو  على  ي�شاعد  و  الرتبوية،  التعليمية 
ال�شليم  الإيجابي  والتوا�شل  التفاعل 
للطالب داخل املجتمع املدر�شي وخارجه. 
ويوؤكد )من�شور واآخرون517-1989( 
الذي  للمدر�س والدور  الطالب  اإن نظرة 
املتبادلة  العالقات  نوع  حتدد  به  يقوم 
العالقات  واإىل  وبينه،  املدر�س  بني 
التي تقوم داخل الف�شل التي ميكن اأن 
باملجتمع  الطالب  عالقات  على  تنعك�س 
اخلارجي. فوجود الجتاهات الإيجابية 
يف  ي�شاعد  املعلمة  اأو  املعلم  نحو  للطلبة 
العملية الرتبوية وميكنهم من الإ�شتفادة 
اأما  العمرية،  املرحلة  مميزات  من 
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الدرا�شات ال�شابقة :
الدرا�شات  نتائج  الباحثة  �شتعر�س 
اجتاهات  بدرا�شة  اهتمت  التي  ال�شابقة 

الطلبة نحو املعلمني .
حاج  الرحمن  عبد  طارق  درا�شة 
اإىل  الدرا�شة  هدفت  نور)1996( 
بني  الرتباطية  العالقة  عن  الك�شف 
الثانية  الفرقة  وطالبات  اجتاهات طالب 
التح�شيل  وبني  معلميهم  نحو  الثانوية 
والدافع  الدرا�شي  والتوافق  الدرا�شي 
اإىل الجناز. وقد تكونت العينة )275( 

طالبًا وطالبة .
دالة  فروق  هناك  اأن  النتائج  اأظهرت 
واجتاه  الطلبة  اجتاه  بني  اإح�شائيًا 
الطالبات نحو املعلمني مل�شلحة الطالبات 
من  نفورًا  اأكرث  الطالب  اأن  حيث 

املعلمني. 
درا�شة رويده ح�شني اأحمد  اأ�شارت 
)1998( والتي هدفت اإىل الك�شف عن 
علم  اأق�شام  طالب  اجتاهات  بني  العالقة 
علم  درا�شة  نحو  باجلامعات،  النف�س 
والجتماعي  النف�شي  وتوافقهم  النف�س 
ت�شمنت  وقد  الدرا�شي،  وحت�شيلهم 
حماور ا�شتبانة الجتاهات الجتاه نحو 

اأن للمعلم و املعلمة دورًا مهمًا يف  ومبا 
والجتماعية،  الأكادميية  الطالب  حياة 
 )256-2005( الداهري  يوؤكده  الذي 
تلعب  والطالب  املعلم  بني  العالقة  اأن 
�شخ�شيته وهي  بناء  اأ�شا�شيًا يف  دورًا 
اخلطوة الأوىل على طريق جناح الطالب 

اأو ف�شله درا�شيًا.
ومبا اأن املرحلة الثانوية لها خ�شو�شية 
مبرحلة  ميرون  لأنهم  طالبها  متيز 
ذكر  الجتاهات  ،ولأهمية  املراهقة 
الجتاهات  اأن  مو�شى)341-1981( 
ت�شكل بعدًا مهمًا يف �شخ�شية الأفراد، 
وهي نتاج انفعايل ثانوي خلربات الفرد 
الداخلية  حوا�شه  يف  اأ�شولها  ولها 
حتدث  اأن  ،وميكن  املكت�شبة  وعاداته 
الفرد  على  فعاًل  تاأثريًا  الجتاهات 
راأت  فقد  ال�شلوك،  م�شببات  من  لأنها 
ملعرفة  علمية  بدرا�شة  تقوم  اأن  الباحثة 
معلماتهم  نحو  الطالب  اجتاهات  نوعية 
للتجربة  املبا�شرين  املتاأثرين  باعتبارهم 
لأهمية  وذلك  واأكادمييًا،  اجتماعيا 
واأثرها  املعلمة  نحو  الطلبة  اجتاهات 

عليهم اجتماعيًا واأكادمييًا وانفعاليًا.
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البتدائي.  الثالث  ال�شف  تالميذ  من 
تقارب  وجود  عن  الدرا�شة  اأ�شفرت 
ن�شبي عال بني اأمناط �شلوك التالميذ يف 
والتي  املعلمني  يدر�شها  التي  ال�شفوف 
تدر�شها املعلمات. اإّل اأن هناك �شعوبات 
الذكور. مدار�س  يف  املعلمات  تواجهها 
املنزلية  الواجبات  يف  التق�شري  مثل 
احلركةالزائدة لدى بع�س التالميذ اأثناء 
الدر�س واإثارة ال�شو�شاء وتلفظ بع�س 
التالميذ بعبارات غري لئقة. اأما بالن�شبة 
املعلمات  تدري�س  حول  التالميذ  لآراء 
من   )%62.5( راأي  فقد  الذكور  للطلبة 
هيئة  تكون  اأن  الكلية  العينة  التالميذ 
ال�شف  تالميذ  اأما  معلمات.  التدري�س 
اأن  الرابع   )%56.2( راى  فقد  الرابع 

يكون اأفراد الهيئة التدر�شية معلمات.
 )1997( عبدالله  تي�شري  درا�شة 
التي هدفت اإىل التعرف على خ�شائ�س 
يدركها  كما  اجليد  اجلامعي  الأ�شتاذ 
 )142( العينة  حجم  بلغ  وقد  الطالب. 
اأدبية  تخ�ش�شات  من  وطالبة  طالبًا 
بفل�شطني.  حلم  بيت  بجامعة  وعلمية 
اأن اخل�شائ�س الجتماعية  اأ�شارت اإىل 
يف  كانت  والت�شامح  العطف  مثل 

الأ�شاتذة . وقد تكونت عينة الدرا�شة من 
ال�شف  من طالب  وطالبة  طالبًا   )199(
الثاين والثالث والرابع من طالب اأق�شام 
علم النف�س باجلامعات، اأ�شفرت الدرا�شة 
عن وجود اجتاه اإيجابي نحو الأ�شاتذة. 
علي  حممد  علي  حممد  درا�شة 
هدفها  كان  والتي  ال�شوء)2010( 
ال�شفي  التفاعل  مهارات  على  التعرف 
طالب  يدركها  كما  الكيمياء  ملعلمي 
ال�شف الثالث الثانوي مبحلية اأم درمان 
والتوافق  الطموح  مب�شتوى  وعالقتها 
العينة )197(  بلغ حجم  الدرا�شي. وقد 
طالبًا وطالبة ، خل�شت اإىل وجود فروق 
ذات دللة اإح�شائية يف مهارات التفاعل 
ال�شفي تعزى لنوع الطالب ذكور واإناث 

مل�شلحة الإناث.
عمر  عادل  با�شمة  درا�شة  اأما 
الدقاق)1989( التي هدفت اإىل معرفة 
ال�شلوك  على  املعلم  جن�س  اختالف  اأثر 
البتدائية  املرحلة  لتالميذ  ال�شفي 
نحو  التالميذ  لأراء  ا�شتطالع  وكذلك 
يف  الذكور  للتالميذ  املعلمات  تدري�س 
اأ�شا�س.  والثالث  والثاين  الأول  ال�شف 
تلميذًا   )128( العينة  حجم  بلغ  وقد 
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الرتب  ال�شخ�شية  اخل�شائ�س  نالت 
اأما اخل�شائ�س الأكادميية فقد  الأعلى، 

نالت الرتب الو�شطى اأو الأخرية.
يف حني اأ�شارت درا�شة عمار يون�س 
اإىل  هدفت  التي   )2010( الهنيني 
التعرف على خ�شائ�س املعلم اجليد كما 
يراها الطالب البالغ عددهم )800( طالبًا 
من مدار�س الذكور يف مرحلة الأ�شا�س، 
اإن الطالب يهتمون اهتمامًا �شديدًا  اإىل 
ثقة  يليه  هندامه،  وح�شن  املعلم  مبظهر 
والتمكن  املادة  عر�س  ثم  بنف�شه  املعلم 
منها، فتعزيز الطالب وال�شماح للطالب 
يكون  واأن  اأذهانهم،  يف  عما  بالتعبري 
لغرفة  ومنظمًا  الطالب  مع  مت�شاحمًا 

ال�شف. 
 )2015( ع�شوي  م�شطفى  درا�شة 
التي هدفت اإىل معرفة اجتاهات الطالب 
املرحلة  يف  طالبًا   )137( عددهم  البالغ 
طرف  من  تدري�شهم  نحو  الثانوية 
املدر�شات اأو املدر�شني يف ال�شنة الأوىل 
 . الأ�شا�س  مرحلة  يف  والثالثة  والثانية 
اأن )86.6%( من الطلبة ف�شلوا  اأظهرت 
الثاين  ال�شف  يف  مدر�شة  تدر�شهم  ان 
البتدائي و ف�شل )6.14%( اأن يدر�شهم 

اخل�شائ�س  تليها  اخل�شائ�س  مقدمة 
الثقة  الذكاء،  ال�شرب،  مثل  ال�شخ�شية 
مثل  املهنية  فاخل�شائ�س  بالنف�س 

ال�شمري احلي ،احرتام الطالب .
املجيد  عبد  اأحمد  درا�شة  اما 
معابرة  ح�شن  وحممد  ال�شمادي 
التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2003(
الأ�شا�شية  املرحلة  طلبة  اجتاهات  على 
املتو�شطة نحو املدر�شة وعالقتها ببع�س 
 )808( العينة  حجم  بلغ  املتغريات. 
طالبًا وطالبة. اأ�شفرت عن وجود فروق 
للم�شتوى  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات 
ال�شف  طلبة  مل�شلحة  الدرا�شي 
ال�شاد�س، واإىل وجود اجتاهات �شلبية 

نحو هيئة املدر�شة . 
واإبراهيم  معمرية  ب�شري  درا�شة 
اإىل  هدفت  التي   )2008( ماحي 
التي  اخل�شائ�س  اأكرث  على  التعرف 
يت�شف بها الأ�شتاذ اجلامعي من وجهة 
 )403( عددهم  البالغ  الطالب  نظر 
وقد  اجلامعة،  طالب  من  وطالبة  طالبًا 
كما  اجلامعي  الأ�شتاذ  كانت خ�شائ�س 
مع�شمها  واإناث(  )ذكور  طالبه  يدركها 
كانت خ�شائ�س �شخ�شية ومهنية، وقد 
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القليل من الدرا�شات ك�شفت عن وجود 
وبع�شها  املعلمني  نحو  �شلبي  اجتاه 
املعلم  نحو  الإيجابي  الجتاه  اأن  ك�شف 
اأكرث اإيجابية مقارنة بال�شنوات ال�شابقة 

الطلبة  اأن  الدرا�شات  نتائج  ك�شفت 
تاأتي  الجتماعية  اخل�شائ�س  اأن  يرون 
تليها  املعلم اجليد  يف مقدمة خ�شائ�س 

ال�شخ�شية فاملهنية .
م�شكلة البحث :

لعل جميع الرتبويني يتفقون على اأهمية 
املعلم،  نحو  للطلبة  الإيجابية  الجتاهات 
للطلبة  ال�شلبية  الجتاهات  ظهور  واأن 
العملية  على  توؤثر  بال�شكل  املعلم  نحو 
املراحل  كل  يف  التعليمية  الرتبوية 
لها  الثانوية  املرحلة  اأن  اإّل  التعليمية، 
اإىل  فيها  الطلبة  لتعر�س  خ�شو�شيتها 
عدد من ال�شطرابات بحكم خ�شو�شية 
مرحلة املراهقة، التي توؤثر على عالقاتهم 
ومعلماتهم،  معلميهم  نحو  واجتاهاتهم 
وفقًا  الإيجابية  اأو  بال�شلبية  وت�شبغها 
يتعر�شون  التي  املوؤثرات  من  ملجموعة 
وجمتمعهم  الكبري  جمتمعهم  يف  لها 

ال�شغري داخل املدر�شة .

مدر�س بينما مل ير )5.1%( اأي فرق بني 
من  واختار)%38(  واملدر�شة،  املدر�س 
الطلبة تدري�شهم من طرف املدر�شني فقط 
 )%27( ف�شل  بينما  الثالث  ال�شف  يف 
مدر�شة،  تدر�شهم  اأن  العينة  اأفراد  من 
اأن يدر�شهم  اأما الذين مل يروا فرقًا بني 
ن�شبتهم  بلغت  فقد  مدر�شة  اأو  مدر�س 

 . )%2.9(
 )2003( اآن  ماري  �شابل  درا�شة 
التي اجريت على )1540( تلميذ والتي 
هدفت اإىل معرفة التغيريات الرئي�شة يف 
مواقف الطالب ال�شويدي جتاه املدر�شة 
واملدر�شني والأقران اأو�شحت اأن مواقف 
اأكرث  واملدر�شني  املدر�شة  نحو  التالميذ 
اإيجابية يف العام )2003( مقارنة بالعام 

. )1960(
ك�شفت اأغلب الدرا�شات عن وجود اجتاه 
اأكرث  الطالب  اأن  اإلَّ  املعلم  نحو  اإيجابي 
وان  الطالبات،  من  املعلمني  من  نفورا 
تدري�س  يف  �شعوبات  يقابلن  املعلمات 
يف�شلون  الطلبة  اأن  كما  الذكور  الطلبة 
الأول  ال�شف  يف  املعلمات  تدري�س 
الطلبة  تقدم  كلما  التف�شيل  ن�شبة  وتقل 
يف املراحل الدرا�شية بالإ�شافة اإىل اأن 
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امل�شاكل  بع�س  ي�شبب  مما  واجتماعيًا، 
 . التعليمية  والعملية  واملعلمات  للطلبة 
على  الإجابة  البحث يف  م�شكلة  وتتمثل 

ال�شوؤال التايل :
املرحلة  يف  الطلبة  اجتاهات  ما   •
الكاملني  مبحلية  احلكومية  الثانوية 

نحو معلماتهم؟ 
اأهمية البحث:

فهم  يف  املعلمات  البحث  ي�شاعد   .1
يرجونها  التي  وتطلعاتهم  طالبهن 
عملية  ي�شهل  وبالتايل  منهن، 
التعليم ويخلق جوًا فعاًل يف البيئة 

املدر�شية للمعلمة والطالب.
طبيعة  من  اأهميته  البحث  ي�شتمد   .2
طلبة  وهي  األَّ  امل�شتخدمة،  العينة 
ميثلون  الذين  الثانوية  املرحلة 
تتميز  التي  املراهقة،  مرحلة 
النمو  مراحل  يف  بخ�شو�شية 
عن  علمية  مادة  فتقدمي  الب�شرية، 
الرتبويني  ي�شاعد  قد  املرحلة  هذه 
املراهق  واإر�شاد  توجه  والأباء يف 
اجتماعيًا  ال�شليمة  الوجهة  اإىل 

واأكادمييًا.
علمية  مادة  تقدمي  يف  البحث  ي�شهم   .3
تو�شح دور املراأة يف العملية التعليمية 

به  الباحثة يف جمتمع  من خالل وجود 
بالتدري�س  تقوم  بنني  ثانوية  مدار�س 
فيها معلمات، فقد لحظت الباحثة وجود 
بع�س  من  ال�شلبية  الجتاهات  بع�س 
الجتاه  منها  معلماتهم،  نحو  الطلبة 
ال�شلبي نحو الإدارة ال�شفية للمعلمات، 
العلمي  التمكن  نحو  ال�شلبي  والجتاه 
ذلك  ،واأكد  وغريها  لديهن  والأكادميي 
وبع�س  الرتبويني  املوجهيني  بع�س 
التي  التمهيدية  املقابلة  يف  وذلك  الطلبة 

قامت بها الباحثة . 
يجب األَّ نغفل اأن هذا املجتمع مثل بع�س 
لديها  مازال  التي  العربية  املجتمعات 
املراأة،  نحو  ال�شلبية  الجتاهات  بع�س 
التي اأكد وجودها بع�س قيادات املجتمع 
بع�س  يف  الكاملني  حملية  يف  املحلي 
العتبار  يف  الأخذ  مع  املحلية  مناطق 
كما ذكر يون�س )1986-278( اأن الفرد 
يكت�شب اجتاهاته يف معظم احلالت دون 
كثري من التفكري ،لأنه ميت�شها عادة من 

اأ�شرته اأو املت�شلني به .
ال�شلبية  الجتاهات  هذه  مثل  ظهور 
اإىل  يوؤدي  قد  معلماتهم  نحو  للطلبة 
اأكادمييًا  الطلبة  على  تنعك�س  نتائج 



{211}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

الجتماعي للمعلمة.
الطلبة يف  على اجتاهات  التعرف    .4
مبحلية  احلكومية  الثانوية  املرحلة 
الكاملني نحو املظهر العام للمعلمة.

املرحلة  يف  الطلبة  اجتاهات  بيان    .5
الثانوية احلكومية مبحلية الكاملني 

نحو الإدارة ال�شفية للمعلمة.
الجتاه  اأبعاد  تريب  على  التعرف    .6

نحو املعلمة. 
فرو�س البحث:

الفر�س  اأن   )123-2005( الطيب  ذكر 
هو العبارة التي تت�شمن عالقة �شمنية بني 
املتغريات مو�شوع الدرا�شة ،التي ت�شاعد 

على حل امل�شكلة مو�شوع البحث.
الفر�س  عن  الإجابة  البحث  هذا  يحاول 

الرئي�س التايل : 
باملرحلة  الطلبة  اجتاهات  تت�شف   •
الكاملني  مبحلية  احلكومية  الثانوية 

نحو معلماتهم بال�شلبية. 
وينبثق من هذا الفر�س الفر�س الفرعية 

التالية : 
املرحلة  يف  الطلبة  اجتاهات  تت�شم   -1
الثانوية احلكومية مبحلية الكاملني 

اجلمعيات  ي�شاعد  الذي  ال�شئ 
الدور، وتقدمي  لتعزيز هذا  الن�شائية 
جمال  يف  العامالت  للن�شاء  العون 

التعليم لتخطي العقبات.
التوظيف  اإدارات  البحث  يخدم   .4
الرتبية  وكليات  التعليم  جمال  يف 
خطط  ر�شم  يف  وي�شاعدهم 

و�شيا�شات تخدم التعليم.
جمال  يف  البحث  من  املكتبة  خلو   .5
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو 

معلماتهم ح�شب علم الباحثة.
اأهداف البحث:

ولهذا البحث عدد من الأهداف وهي:
يف  الطلبة  اجتاهات  على  التعرف   .1
مبحلية  احلكومية  الثانوية  املرحلة 

الكاملني نحو معلماتهم . 
يف  الطلبة  اجتاهات  عن  الك�شف   .2
مبحلية  احلكومية  الثانوية  املرحلة 
العلمية  الكفاءة  نحو  الكاملني 

والأكادميية للمعلمة.
يف  الطلبة  اجتاهات  تو�شيح   .3
مبحلية  الثانويةاحلكومية  املرحلة 
التفاعل  و  التوا�شل  الكاملني نحو 
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م�شطلحات البحث
الجتاه لغة:

 )1015-1985( واآخرون  اأني�س  عرفه 
يكون  وقد   ، نق�شده  الذي  الوجه  هو 

مبعنى املوقف.
تعريف الجتاه ا�شطالحًا:

�شيوعُا  املفاهيم  اأكرث  من  الجتاه  ُيعد 
لذا  الجتماعي  النف�س  علم  واأهميته يف 
بو�شفه  اهتموا  العلماء  من  عددًا  فاإن 

وتعريفه . 
باأنه   )154-2005( زهران  عرفه 
لال�شتجابة  متعلم  نف�شي  ا�شتعداد 
املوجبة اأو ال�شالبة ،نحو الأ�شخا�س اأو 
املو�شوعات اأو املواقف اأو رموز البيئة 

التي تثري هذه ال�شتجابة.
ينحو  الذي  امليل  باأنه  بوجادر�س  عرفه 
بال�شلوك قريبًا من بع�س عوامل البيئة اأو 
بعيدًاعنها، وي�شفي عليها معايري موجبة 
نفوره منها.  اأو  اليها  اأو �شالبة لجنذابه 

الوارد يف الكندري )294-1992( .
اأما الباحثة فتعرفه باأنه )ا�شتعداد نف�شي 
متعلم لال�شتجابة لالأ�شياء اأو املو�شوعات 
اأوالأ�شخا�س و يحمل طابعًا اإيجابيًا اأو 

�شلبيًا، نتيجة خلربة ال�شابقة.

والأكادميية  العلمية  الكفاءة  نحو 
للمعلمة بال�شلبية.

2- تت�شف اجتاهات الطلبة يف املرحلة 
الثانوية احلكومية مبحلية الكاملني 
نحو التوا�شل والتفاعل الجتماعي 

للمعلمة بالإيجابية.
باملرحلة  الطلبة  اجتاهات  تت�شم   -3
مبحلية  احلكومية  الثانوية 
للمعلمة  العام  املظهر  الكاملني نحو 

بالإيجابية.
باملرحلة  الطلبة  اجتاهات  تت�شف   -4
مبحلية  احلكومية  الثانوية 
ال�شفية  الإدارة  نحو  الكاملني 

للمعلمة بال�شلبية.
نحو  الجتاه  ياأتي  اأن  املتوقع  من   -5
الجتماعي  والتوا�شل  التفاعل 
للمعلمة يف اأعلى ترتيب اإيجابيًا يليه 
للمعلمة  العام  املظهر  نحو  الجتاه 
العلمية  الكفاءة  نحو  الجتاه  ثم 
نحو  فالجتاه  للمعلمة  والأكادميية 

الإدارة ال�شفية للمعلمة.
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الأربعة  الإدارية  بوحداتها  الكاملني، 
الكاملني،  الإدارية  الوحدة  وهي 
والوحدة  امل�شيد،  الإدارية  والوحدة 
والوحدة  وال�شريحة،  املعيلق  الإدارية 

الإدارية ال�شناعات .
تغطي  الدرا�شي  امل�شتوى  حيث  من 

الدرا�شة طلبة ال�شف الأول والثاين .
املجتمع)5187( طالبًا وذلك  بلغ حجم   
التعليم  مرحلة  اإدارة  لإح�شائية  وفقا 
الثانوي مبحلية الكاملني للعام الدرا�شي 

)2014( -)2015م( .
جدول رقم )1( 

وفقا  الطلبة  توزيع  يو�شح 
للم�شتوى الدرا�شي ون�شبها املئوية 

بالن�شبة للعدد الكلي للمجتمع

امل�شتوي التعليمي
عدد 

الطلبة
الن�شبة 
املئوية

57%2968طلبة ال�شف الأول
43%2219طلبة ال�شف الثاين

100%5187املجموع
عينة البحث :

ن�شبة  باختيار  الباحثة  قامت  قد    -1
لتمثيل  البحث  جمتمع  من   )%6(
البحث  لإجراء  كعينة  املجتمع 

التعريف الإجرائي :
)هو الدرجة التي يتح�شل عليها الطالب 

يف مقيا�س الجتاه املعد لذلك(.
منهج البحث :

و�شليمان   )2007( دويدار  ذكر 
)2014( اأن املنهج الو�شفي يهدف اإىل 
اأو  اأ�شياء  اأو  اأحداث  اأو  ظواهر  و�شف 
عالقات معينة كما توجد عليه يف الواقع 
و�شفًا دقيقًا لها مما ي�شاعد على تف�شري 
امل�شكالت التي تت�شمنها اأو الإجابة عن 
من�شي  واأ�شاف   . بها  اخلا�شة  الأ�شئلة 
ي�شف  الو�شفي  املنهج  اأن   )2011(
الظاهرة و�شفًا دقيقًا ويف�شرها تف�شريًا 

علميًا.
لهذه املميزات ا�شتخدمت الباحثة املنهج 
البحث،  هذا  لطبيعة  ملنا�شبته  الو�شفي 
الذي يهدف اإىل معرفة اجتاهات الطلبة 

نحو معلماتهم.
الباحثة �شتقوم يف هذا البحث بو�شف 
اجتاهات الطلبة نحو معلماتهم، وتف�شر 

ذلك تف�شريًا علميًا. 
و�شف جمتمع البحث :

طلبة  من  البحث  هذا  جمتمع  يتكون 
مبحلية  احلكومية  الثانوية  املرحلة 
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 جدول رقم )2( 
املدار�س  يف  الطلبة  عدد  يو�شح 
املختارة يف وحدة الكاملني ح�شب 

امل�شتوى الدرا�شي

ا�شم املدر�شةالرقم
عدد طلبة 

ال�شف 
الأول

عدد طلبة 
ال�شف 
الثاين

113107الأفندي الكاملني1
3740الربعي الك�شمرب2
2214الب�شاقرة3
2621التكلة4
1726حمد الرتابي5

215208املجموع
ال�شف  طلبة  جمموع 

423الول والثاين

جدول رقم )3( 
املدار�س  يف  الطلبة  عدد  يو�شح 

 املختارة يف وحدة امل�شيد

ا�شم املدر�شةالرقم
عدد طلبة 

ال�شف 
الأول

عدد طلبة 
ال�شف 
الثاين

10781التكينة بنني 1
8170التي بنني2
135116اللعوتة بنني3
3723النوبة بنني4
4848امل�شعودية5

408338املجموع
ال�شف  طلبة  جمموع 

746الأول والثاين

اأفراد  عدد  لكرب  ن�شبة  ذلك  عليها، 
جمتمع البحث نتيجة لهذا الإجراء 
طالبًا   )311( العينة  حجم  بلغ 

وزعتها الباحثة كالآتي:
الثانوية  املدار�س  �شنفت  اأ- 
الوحدات  ح�شب  احلكومية 

الإدارية للمحلية.
 )%50( ن�شبة  الباحثة  اأخذت  ب- 
من الوحدات الإدارية الأربعة 

باملحلية.
وبالطريقة  الباحثة  اختارت   -2
التي  الإدارية  الوحدات  الع�شوائية 
فيها  امليدانية  الدرا�شة  �شتجري 
اختيار  الإجراء  هذا  عن  ونتج 

وحدتي امل�شيد والكاملني . 
اختارت الباحثة )10( مدار�س من   -3
من  احلكومية،  الثانوية  املدار�س 
البالغ  والكاملني  امل�شيد  وحدتي 
مدار�س   5( مدر�شة،   )23( عددها 
من كل وحدة اإدارية( بن�شبة)%50(. 
العينة  الباحثة  اختارت  ذلك  بعد 

ح�شب امل�شتوى الدرا�شي.
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يف  طالبًا   )112( عن  الإجراء  هذا 
و)199(  الكاملني  مدار�س  وحدة 

طالبًا يف وحدة مدار�س امل�شيد.
ثم قامت الباحثة بتوزيع العينة التي   -8
حت�شلت عليها من الإجراء ال�شابق، 
م�شتوى  لكل  املئوية  للن�شبة  وفقا 
لطلبة  الكلي  املجموع  مع  درا�شي 
اأدناه  اجلدول  الإدارية.  الوحدة 

يو�شح هذا الإجراء.
اجلدول رقم )5( 

يو�شح عدد اأفراد العينة
يف وحدة الكاملني

لرقم
ا

لأولا�شم املدر�شة
لبة ا

دد ط
ع

لأول
لبة ا

بة ط
ن�ش

لأول
لبة ا

ة لط
العين

فراد 
عدد اأ

ثاين
بة ال

د طل
عد

ثاين
بة ال

بةطل
ن�ش

ثاين
بة ال

ة لطل
العين

فراد 
عدد اأ

2528%2730107%113الأفندي الكاملني1
1011%91040%37الربعي الك�شمرب2
33%5514%22الب�شاقرة3
56%6721%26التكلة4
67%26 45%17حمد الرتابي5

4955%5157208%215املجموع
112----جمموع العينة

قامت الباحثة بجمع عدد الطلبة يف   -6
املختارة  الكاملني  وحدة  مدار�س 
وحدة  مدار�س  يف  الطلبة  وعدد 
ا�شتخرجت  ثم  املختارة،  امل�شيد 
من  كل  يف  للطلبة  املئوية  الن�شبة 
بالن�شبة  الإداريتني  الوحدتني 
للمجموع الكلي للطلبة يف املدار�س 
الإداريتني. الوحدتني  من  املختارة 
اجلدول اأدناه يو�شح هذا الإجراء. 

جدول رقم )4( 
يف  للطلبة  املئوية  الن�شب  يو�شح 

كل من الوحدتني الإداريتني
الوحدة الرقم

لإدارية
عدد 

الطلبة
الن�شبة 
املئوية

36%423الكاملني1
64%746امل�شيد2

100%1169املجموع
مت  التي  العينة  عدد  اإىل  ا�شتنادًا   -7
املجتمع  من   )%6( بن�شبة  حتديدها 
احلكومية  املدار�س  )جميع  الكلي 
بلغت  التي  الكاملني(  مبحلية  بنني 
)311( طالبًا، قامت الباحثة بتوزيع 
من  املئوية  للن�شبة  وفق  العدد  هذا 
اجلدول اأعاله لكل وحدة اإدارية من 
الوحدات التي مت اختيارها، واأ�شفر 
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وحدة  مدار�س  طلبة  من   )%54( بن�شبة 
اأفراد  جمموع  اأما   ، املختارة  امل�شيد 
العينة من ال�شف الثاين بلغ)92( بن�شبة 
)46%( . من طلبة مدار�س وحدة امل�شيد 

املختارة.
عليه بلغ عدد اأفراد العينة يف الوحدتني 
من   )164( منهم   )311( الإداريتني 

ال�شف الأول و من ال�شف)147( .
اأداة البحث :

نحو  الطلبة  اجتاهات  مقيا�س 
معلماتهم: 

قامت الباحثة بعد الإطالع على عدد من 
الأدب  و  باملو�شوع  املتعلقة  املقايي�س 
نظرية  خلفية  ي�شكل  الذي  الرتبوي 
الأبعاد  باختيار  الجتاهات  ملقيا�س 
املقيا�س، وقد تكون  ي�شتمل عليها  التي 
الكفاءة  هي:  اأبعاد  اأربعة  من  املقيا�س 
التفاعل  للمعلمة،  والأكادميية  العلمية 
املظهر  للمعلمة،  الجتماعي  والتوا�شل 
للمعلمة،  ال�شفية  الإدارة  للمعلمة،  العام 
العبارات  من  عدد  من  بعد  كل  ويتكون 
هي  خيارات  خم�شة  عبارة  كل  اأمام 
ل   - اأدري  ل  –اأوافق-  ب�شدة  )اأوافق 
اأوافق -ل اأوافق مطلقًا( على امل�شتجيب 

جمموع  اأن  يت�شح  اأعاله  اجلدول  من 
اأفراد العينة يف ال�شف الأول بلغ)57( 
اأي بن�شبة )51%( من طلبة مدار�س وحدة 
الكاملني املختارة وجمموع اأفراد العينة 
بلغ  الكاملني  بوحدة  الثاين  ال�شف  يف 
مدار�س  طلبة  من   )%46( بن�شبة   )55(

وحدة، الكاملني املختارة. 
اجلدول رقم )6( 

يو�شح عدد اأفراد العينة
يف وحدة امل�شيد

لرقم
ا

لأولا�شم املدر�شة
لبة ا

دد ط
ع

لأول
لبة ا

بة ط
ن�ش

لأول
لبة ا

ة لط
العين

فراد 
عدد اأ

ثاين
بة ال

د طل
عد

ثاين
بة ال

بةطل
ن�ش

ثاين
بة ال

ة لطل
العين

فراد 
عدد اأ

1122%2781 14%107التكينة بنني1
918%112270%81التي بنني2
1632%1836116%135اللعوتة بنني3
48%51023%37النوبة بنني4
612%61248%48امل�شعودية5

4692%54107338%408املجموع
199----جمموع العينة

اأن جمموع  اأعاله نالحظ  ومن اجلدول 
اأفراد العينة من ال�شف الأول بلغ)107( 
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التح�شيل  من �شعوبات  ابتداًء   ، طالبه 
يتعر�س  اأن  ميكن  مبا  وانتهاًء  العلمي 
لهم من �شعوبات اأخرى ، يهتم باإ�شباع 
والجتماعية،  النف�شية  تالميذه  حاجات 
كاحلاجة اإىل احلب والنتماء والتقدير، 
واأن يت�شم بالتعاون والروح الدميقراطية 
الآخرين  �شعور  واحرتام  والعطف 
واإظهار  التالميذ،  مب�شاكل  والهتمام 
التقدير والثناء وال�شتح�شان وان يحب 
جو  اإيجاد  على  القدرة  ولديه  التالميذ 

جميل من ال�شداقة حوله .
3-املظهر العام:

ورقة  النكته  بروح  املعلم  يتميز  اأن 
الب�شا�شة  املزاج ،واملرونة  الطبع وثبات 
تكون  واأن  واحلما�شة،  واحليوية 
مالب�شه نظيفة واأنيقة، واأن يجرب �شلوكه 
عن  يبتعد  واأن  احرتامه،  على  التالميذ 
 ، منه  ي�شخرون  التالميذ  يجعل  ما  كل 
يجعل  رزينًا،  يكون  اأن  عليه  يجب  كما 
واحرتام  تقدير  مو�شوع  در�شه  من 

التالميذ .
4-الإدارة ال�شفية :

واأن   ، النظام  حفظ  على  املعلم  حر�س 
تكون  واأن  �شفه،  يف  الهدوء  ي�شود 

اأن يختار ما ينا�شبه من هذه اخليارات 
الدرجة  وت�شري   ، ليكرت  طريقة  على 
الإيجابي  الجتاه  ارتقاع  اإىل  العليا 

و�شف اأبعاد املقيا�س:
والأكادميية  العلمية  الكفاءة   -1

للمعلم:
الدرا�شية،  املادة  من  متمكنًا  يكون  اأن 
وتطبيقاتها  احلديثة  بالطرق  وملمًا 
التدري�س  يف  املمتازة  كفاية  الرتبوية، 
لكل  نف�شه  ومعدًا  جيد  اعداد  لدر�شه 
مايطرح عليه من اأ�شئلة من قبل الطلبة، 
واأن ي�شتطيع تو�شيل املعلومات للمتعلمني 
اأف�شل، ان يقدمي املعلم املحتوى  ب�شكل 
الدرا�شي املالئم مليول الطلبة، وان توفر 
فيه املعرفة العلمية اجليد و�شعة الطالع 
للطلبة  امل�شتمر  التقومي  على  يعمل  ان 
وي�شجيع  التدري�شية  اأ�شاليبه  وينوع 

الطلبة على املعرفة.
2- التفاعل والتوا�شل الجتماعي 

للمعلم :
تالميذه،  مع  ودية  عالقات  يبني  اأن 
العتبار،  بعني  الطلبة  م�شاعر  وياأخذ 
من  ليتمكن  املالحظة  بدقة  يت�شم  واأن 
التعرف على امل�شاعب التي يعاين منها 
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املكونة  النهائية  �شورته  يف  اأبعاده  من 
البحث  جمتمع  يف  عبارة   )47( من 
معادلة  بتطبيق  الباحثة  قامت  احلايل، 
العينة الأولية  األفا كرونباخ على بيانات 
النتائج  الإجراء  هذا  نتائج  فبينت 

املعرو�شة باجلدول اأدناه
جدول رقم )7(

يو�شح نتائج معامالت الثبات لالأبعاد 
ل�شتبانة  الكلية  والدرجة  الفرعية 

اجتاهات الطلبة نحو معلماتهم

الأبعــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ات
بار

الع
دد 

ع

اخ
ونبـ

 كر
لفاأ

ا

العلمية  الكفاءة 
والأكادميية للمعلمة

110.763

والتفاعل  التوا�شل 
والجتماعي للمعلمة

160.745

100.713املظهر العام للمعلمة
100.654الإدارة ال�شفية للمعلمة

470.798الجتاهات
ثبات  اإن   )69  -2007( غامن  يقول 
املقيا�س يق�شد به مدى اإعطائه نف�س الأداء 
يف  املفحو�شني  على  التطبيق  تكرار  عند 
ويو�شح  خمتلفني،  موقفني  اأو  منا�شبتني 
الرتباط  معامل  اأن   )42-2001( جالل 

يريد  الذي  بالأثر  موحية  �شوته  نربات 
اأن يرتكه يف نفو�س �شامعيه ،واأن يوزع 
مبا  الطالب  فئات  خمتلف  على  الأ�شئلة 
حت�شيلهم  وم�شتوى  قدراتهم  ينا�شب 
وتوجيه  للتالميذ  متابعته  وكذلك 
بينهم  الفردية  الفروق  اأدائهم، ومراعاة 
يح�شن  واأن  املواعيد  يف  والن�شباط 

الت�شرف يف املواقف والأزمات . 
اخلوا�س ال�شيكومرتية للمقيا�س :

بطريقتني  املقيا�س  �شدق  ح�شاب  مت 
اأو�شوا  وقد  املحكمني  �شدق  الأوىل 
بحذف بع�س العبارات، واإعادة �شياغة 
وا�شافةعبارة  الأخرى  العبارات  بع�س 

وقد مت ذلك. 
التكويني  ال�شدق  هي  الثانية  الطريقة 
كل  بني  الرتباط  معامل  بح�شاب  وذلك 
والدرجة  املقيا�س  عبارت  من  عبارة 
عينة  على  املقيا�س  بتطبيق  وذلك  الكلية 
 )30( من  تتكون  البحث  جمتمع  من 
طالبا ، ومن ثم ح�شاب معامل الرتباط 
)بري�شون(.  ارتباط  معامل  با�شتخدام 
بني  الرتباط  معامل  قيم  تراوحت  وقد 
الباحثة  قامت  و)0.011(   )0.692(

بحذف العبارات غري الدالة اإح�شائيًا. 
بعد  كل  وثبات  للمقيا�س  الثبات  ملعرفة 
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ُيعد هذا ال�شدق مقبوًل لأغرا�س الدرا�شة 
مقيا�س اجتاهات  اأ�شبح  بالتاىل  والبحث. 
الطلبة نحو معلماتهم واملكون من 47 عبارة 

من جاهز ل�شتعماله يف البحث . 
عر�س وحتليل

وتف�شري نتائج البحث
الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 

الرئي�س:
للتحقق من نتيجة الفر�س الرئي�س الذي 
ن�شه )تت�شم اجتاهات الطلبة يف املرحلة 
نحو  الكاملني  مبحلية  بنني  الثانوية 

معلماتهم بال�شلبية( .
اختيار )ت( ملجتمع  الباحثة  ا�شتخدمت 
املرحلة  طلبة  اجتاهات  ملعرفة  واحد 
الثانوية مبحلية الكاملني نحو معلماتهم. 

اجلدول اأدناه يو�شح هذا الإجراء :
جدول رقم )9(

يو�شح اختبار )ت( ملجتمع واحد ملعرفة 
اجتاهات الطلبة نحو معلماتهم

الجتاهاتاملتغريات
311حجم العينة

141املتو�شط املحكي
163.542الو�شط احل�شابي
14.01005النحراف املعياري

28.373قيمة )ت(
310درجة احلرية

0.000القيمة الحتمالية
ال�شمة تتميز بالإيجابيةال�شتنتاج

الختبارات  ثبات  درجة  يبني  الذي 
من  1(.املالحظ   +( اإىل  لي�شل  النف�شية 
اجلدول ال�شابق اأن هذا الثبات ُيعد مقبوًل 
لأغرا�س الدرا�شة والبحث، اإذ وقع �شمن 
املدى الذي افرت�شه ليكرت وزمالءه، وهو 
 )0.93  -62( بني  يرتاوح  الذي  املدي 

املذكوريف طه )2003- 128( .
اجتاهات  مقيا�س  �شدق  على  للح�شول 
الباحثة  قامت  معلماتهم  نحو  الطلبة 
الذاتي لكل بعد فرعي  بح�شاب ال�شدق 
القانون  ح�شب  وذلك  الكلي  وللمقيا�س 
الذي اأ�شار اليه الغريب )ب ث – 683( 
بالقانون  يح�شب  الذاتي  ال�شدق  اأن 

الآتي: ر =   ر اأ اأ 
اجلدول اأدناه يو�شح هذا الإجراء:

جدول رقم )8(
ل�شتبانة  الذاتي  ال�شدق  يو�شح 

اجتاهات الطلبة نحومعلماتهم 
ال�شدق ثباتاملقايي�س الفرعيةالرقم

الذاتي
العلمية 1 الكفاءة 

والأكادميية للمعلمة
0.7630.873

والتفاعل 2 التوا�شل 
الجتماعي للمعلمة

0.7450.863

0.7130.844املظهر العام للمعلمة3
0.6540.808الأدارة ال�شفية للمعلمة4
0.7980.893املقيا�س الكلي5
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ونوع الطلبة الذين تدر�شهم ، ،بالأ�شافة 
املراهقة  مبرحلة  ميرون  الطلبة  اأن  اإىل 
اأ�شعب  من  باأنها  تو�شف  مرحلة  وهي 
مراحل النمو الإن�شاين كل هذه التحديات 
وال�شعاب قد جتعل املعلمة يف حتٍد يحفز 
عندها الدافعية .عبد الرحيم )28-2012( 
فتبذل   )www.tawtheegnline.com(
مزيد من اجلهد وذلك باهتمامها بالإعداد 
من  وجتويدها  الدرا�شية  للمادة  اجليد 
اأنها  ،كما  واملعرفية  الأكادميية  الناحية 
تبذل مزيدًا من اجلهد يف تنمية ال�شفات 
ت�شاعدها  التي  ال�شخ�شية،  واملهارات 
يجعل  مما  مهمتها،  يف  النجاح  يف 
ال�شخ�شية  قدراتها  يف  يثقون  الطلبة 
يف  ذلك  في�شهم  واملهنية  والأكادميية 

ن�شوء الجتاه الإيجابي نحوها.
املرحلة  لطبيعة  املعلمة  املراأة  لتفهم  رمبا 
املراأة  لطبيعة  وذلك  للطلبة  العمرية 
لهم،  وم�شاركتها  بالآخرين  واهتمامها 
والأمومة  والرعاية  الحتواء  )�شمة 
اإ�شماعيل  ذكر  املراأة(  متيز  التي 
 www.islam\oday.net( )6-2011(
املراأة  اأن   )...\bohoothlartshow
احل�شا�شية  مثل  ال�شمات  ببع�س  تتميز 

الرئي�شي:-من  الفر�س  نتيجة  عر�س 
طلبة  اجتاهات  متيزت  اأعاله  اجلدول 
مل  بالتايل  بالإيجابية،  الثانوية  املرحلة 

يتحقق الفر�س الول .
تف�شري نتيجة الفر�س الرئي�س :

ماري  �شابل  درا�شة  نتيجة  اتفقت 
)2005م( مع نتيجة هذا البحث يف وجود 
اإجتاه اإيجابي نحو املعلمني ، اختلفت مع 
درا�شة اأحمد وحممد )2003( التي دلت 
الهيئة  نحو  �شلبي  اجتاه  وجود  على 
تاأخذا  مل  الدرا�شتني  اأن  اإلَّ  املدر�شية 
يف  الطالب  عن  املعلم  جن�س  اختالف 

العتبار.
من  اإيجابي  اجتاه  وجود  الباحثة  تف�شر 
اإىل  يعود  ورمبا  معلماتهم،  نحو  الطلبة 
ببذلن  الذات  حتقيق  اإىل  املعلمات  �شعي 
من جهد يف �شبيله، وذلك يف اإطار �شعي 
املراأة اإىل الإرتقاء بو�شعها يف املجتمع، 
املراة  اأن  عي�شى)25-1996(  ذكر 
اأثبتت  وقد  املجالت،  بع�س  يف  تقدمت 
القبول  نتائج  كفاءة علمية عالية ك�شفتها 
النجاح  املعلمة  فتحاول  العايل.  للتعليم 
ال�شعوبات  من  بالرغم  املجال  هذا  يف 
نوعها  باختالف  واملتعلقة  تواجهها  التي 
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يرى زهرن اأن من اخل�شائ�س النفعالية 
احلب   )394-2005( املراهقة  ملرحلة 
الأخر  اجلن�س  نحو  امليل  ين�شج  حيث 
يوافقه ال�شيد)ب ت-319( بقولة اأن من 
اخل�شائ�س الجتماعية ميل املراهق اإىل 

اجلن�س الآخر.
الذي  ال�شوداين  املجتمع  لطبيعة  رمبا 
املراأة ويجلها، وذكر  الرجل  فيه  يحرتم 
ل�شني )2007( اأن الإ�شالم دعا اأفراده 
اإىل التحلي بالقيم والعادات الطيبة التي 
اأفراد  بني  والرتاحم  بالتوادد  تتميز 
املجتمع، وعلى توقري الكبري وحب اخلري 
 ، والتقوى  الرب  على  والتعاون  للنا�س 
معلماتهم  احرتام  اإىل  الطلبة  في�شعى 

وحبهم مت�شيًا مع هذه العادات .
عر�س وتف�شري نتيجة

الفرو�س الفرعية 
الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 

الأول : 
الذي  الأول  الفر�س  نتيجة  من  للتحقق 
ن�شه )تت�شم اجتاهات الطلبة يف املرحلة 
نحوالكفاءة  الكاملني  مبحلية  الثانوية 
بال�شلبية(  للمعلمة  والأكادميية  العلمية 
اختيار )ت( ملجتمع  الباحثة  ا�شتخدمت 

والأمومة،  والرعاية  والحتواء  واملرونة 
مما  املعلمة  يف  تتوفر  ال�شمات  هذه 
يجعلها مرغوبة من قبل الطلبة وبالتايل 

يكونون نحوها اجتاهًا اإيجابيًا .
قد يرجع اإىل املوروث الثقايف الجتماعي 
باعتبارها  للمراأة  الذكور  معاملة  يف 
)مقنع  م�شاعدته.  جتب  �شعيفًا  جن�شًا 
�شيال  احلوبة،   دخري  الكا�شفات، 
احلمول( كلها موروثات �شعبية حتر�س 

الذكر على حماية وم�شاعدة الأنثى . 
نحو  الإيجابي  الجتاه  يكون  قد  رمبا 
املعلمة هو امتداد لالجتاه الإيجابي نحو 
الأم، فقد يعامل الطالب املعلمة على اأنها 
الدوافع  فاإن  لذا  الأخت،  اأو  لالأم  بديل 
التي  والنفعالت  والجتاهات  وامليول 
ينميها داخل الأ�شرة جتاه الأم اأو الأخت 
ينقلها ويدعمهما يف املدر�شة مع املعلمة، 
نظرة  اأن  اأوزي)98-95-2014(  يرى 
نوع  عليها  ي�شقط  معلمه  اإىل  التلميذ 
العالقة اأو الجتاه الذي يكنه ل�شخ�شية 

الوالدين.
من  الآخر  اجلن�س  اإىل  امليل  لأن  رمبا 
خ�شائ�س هذه املرحلة فيميل الطلبة اإىل 
املعلمة حتقيقًا خل�شائ�س النمو املرحلية، 



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{222}

الجتاه الإيجابي اإىل جناح املراأة عموما 
واملعرفية  العلمية  مقدرتها  اإبراز  يف 
ال�شهادة  اإمتحانات  نتائج  اأظهرتها  التي 
الإناث  تفوق  نالحظ  حيث  ال�شودانية، 
على الذكور مما �شاعد على تغيري اجتاه 
اإىل  ال�شلبية  من  الإناث  نحو  املجتمع 
الإيجابية، و�شاعد على اعرتافه بالقدرات 
،ذكر  للمراأة،  واملعرفية  الأكادميية 
ال�شامراتي واأم مين )2006( اأن الأفراد 
يكت�شبون املعلومات والأفكار ويتقبلون 
الآخرين  مع  تفاعلهم  خالل  من  الآراء 
تكوين  يف  ذلك  ي�شاعد  واملجتمع،مما 
الجتماعية  بالتن�شئة  ونقلها  الجتاهات 
ينتقل  بالتايل  املختلفة،  و�شائلها  عرب 
هذا الجتاه الإيجابي من هذه اجلماعات 
الجتماعية اإىل الطلبة وي�شهم يف تكوين 
العلمية  الكفاءة  نحو  الإيجابي  الجتاه 
اإىل  النظر  األفت  للمعلمة،  والأكادميية 
تعليم  على  �شاعد  اجلزيرة  م�شروع  اأن 
اجلوانب  من  عدد  يف  وتطويرها  املراأة 
احلياتية والتعليمية يف هذه املنطقة مما 

انعك�س على و�شع املراأة فيها .
العلمية  باجلوانب  املعلمة  اهتمام  اأو 
والأكادميية، حيث تبذل جهد يف اإعداد 

املرحلة  طلبة  اجتاهات  ملعرفة  واحد 
نحوالكفاءة  الكاملني  مبحلية  الثانوية 
،اجلدول  ملعلماتهم  والأكادميية  العلمية 

اأدناه يو�شح هذا الإجراء.
جدول رقم )10(

واحد  ملجتمع  اختبار)ت(  يو�شح 
ملعرفة اجتاهات الطلبة نحو الكفاءة 

العلمية والأكادميية ملعلماتهم 
الجتاهاتاملتغريات

311حجم العينة
33املتو�شط املحكي
37.1994الو�شط احل�شابي
4.61681النحراف املعياري

16.041قيمة )ت(
310درجة احلرية

0.000القيمة الحتمالية
ال�شمة تتميز بالإيجابيةال�شتنتاج

عر�س نتيجة الفر�س الأول:
اجتاهات  متيزت  اأعاله  اجلدول  من 
والأكادميية  العلمية  الكفاءة  نحو  الطلبة 
يتحقق  مل  وبالتايل  بالإيجابية  للمعلمة 

هذا الفر�س.
تف�شري نتيجة الفر�س الأول:

اجتاه  وجود  اإىل  ت�شريالنتيجةال�شابقة 
العلمية  الكفاءة  نحو  الطلبة  من  اإيجابي 
هذا  يعود  رمبا  للمعلمة،  والأكادميية 
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مما  التدري�س،  نحو  ودافعيتهن  اأدائهن 
قبل  من  نحوها  اإيجابيًا  اجتاهًا  ينمي 

طلبتها. اأبوعاجه )2000(.
ال�شوداين  املجتمع  ثقافة  اإىل  يرجع  قد 
بداأها  التي  البنات  تعليم  يف  املتطورة 
امل�شتمر  العمل  ودعمها  بدري  بابكر 
لرائدات احلركات الن�شوية ، مما اأ�شهم 
يف تغيري النظرة ال�شلبية للمراأة ، وحفز 
العلمية  مقدراتها  تطوير  على  املراأة 

واملهنية .
الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 

الثاين:
الثاين  الفر�س  نتيجة  من  للتحقق 
والذي ن�شه )تت�شم اجتاهات الطلبة يف 
الكاملني  مبحلية  بنني  الثانوية  املرحلة 
الجتماعي  التفاعل  و  نحوالتوا�شل 

للمعلمة بالإيجابية( .
اختيار )ت( ملجتمع  الباحثة  ا�شتخدمت 
املرحلة  طلبة  اجتاهات  ملعرفة  واحد 
نحو  نحو  الكاملني  مبحلية  الثانوية 

التوا�شل و التفاعل الجتماعي للمعلمة
اجلدول اأدناه يو�شح هذا الإجراء.

جيد  ب�شكل  وتدر�شها  العلمية  املادة 
اتباع  على  حر�شها  مع  علمية،  ووفرة 
ا�شتثارة  على  تعمل  تدري�شية  اأ�شاليب 
زيادة  اإىل  و�شعيها  الطلبة  دافعية 
والعلوم  بتخ�ش�شها  العلمية  معرفتها 
التقنيات  انت�شار  �شهله  الذي  الأخرى، 
املعلمة  جعل  مما  الإلكرتونية  التعليمية 
�شاعدتها  علمية  وفاعلية  ح�شور  ذات 
يف بناء اإجتاه اإيجابي نحوها، وقد ذكر 
الطالب  اأن   )220  -2005( ال�شامي 
بنوعيهم واملديرين واملفت�شني الرتبويني 
املعلمني  على  تتفوق  املعلمة  اأن  يرون 
وفقا  وذلك  الأكادميية  اخلربة  بعد  يف 

لدرا�شة قام بها .
رمبا يرجع ذلك اإىل اأن وظيفة التدري�س 
عند  ر�شا  تلقى  التي  الوظائف  من 
الإناث بطبيعتهن لأنها امتداد لوظيفتهن 
الرتبوية ، كما اأن مهنة التدري�س من املهن 
التي تتميز بطول الإجازات وق�شر اليوم 
العملي وهذا يتنا�شب مع املعلمة ممايزيد 
على  ينعك�س  وبالتايل  الوظيفي  الر�شا 
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اأن   )...net \bohoothlartshow
املراأة تتميز ببع�س ال�شمات مثل املرونة 
والحتواء والرعاية والمومة، فينعك�س 
ذلك على عالقتها مع طلبتها ،فهي تعطف 
وم�شاكلهم  مب�شاعرهم  وتهتم  عليهم 
عالقة  اإىل  ذلك  فيوؤدي  حللها،  وت�شعى 
اجتماعية قوية مليئة بال�شداقة والأخوة 
اإىل  احلاجة  عندهم  فت�شبع  والحرتام 
من  وهي  والحرتام،  والتقدير  احلب 
املرحلة  هذه  الأهمية يف  ذات  احلاجات 
بالر�شا  ي�شعرون  يجعلهم  العمرية،مما 
عن املعلمة ، يوؤدي ذلك اإىل اجتاه اإيجابي 

نحو تفاعلها وتوا�شلها الجتماعي .
لهتمامات  املعلمة  معرفة  اإىل  يرجع 
بخلفياتهم  ملعرفتها  الطلبة  وهوايات 
الجتماعية والثقافية النابعة من عالقتها 
التعليم  اإدارة  درجت  )حيث  باأ�شرهم 
معلمات  تعيني  على  الثانوية  باملرحلة 
لحظت  حيث  غالبًا(،  املنطقة  نف�س  من 
امليدانية،  درا�شتها  اأثناء  ذلك  الباحثة 
والتفاعل  التوا�شل  يف  ي�شهم  مما 
الجتماعي، وينعك�س اإيجابا على اجتاه 

الطلبة نحوالتفاعل والتوا�شل للمعلمة .
ا�شتخدام  عن  تبتعد  بطبيعتها  املراأة 
واأ�شاليب  والت�شلط  املفرطة  الق�شوة 

جدول رقم )11(
واحد  ملجتمع  اختبار)ت(  يو�شح 
ملعرفة اجتاهات الطلبة نحوالتفاعل 

والتوا�شل الجتماعي للمعلمة
الجتاهاتاملتغريات

311حجم العينة
48املتو�شط املحكي
55.8585الو�شط احل�شابي
6.49113النحراف املعياري

21.350قيمة )ت(
310درجة احلرية

0.000القيمة الحتمالية
ال�شمة تتميز بالإيجابيةال�شتنتاج

عر�س نتيجة الفر�س الثاين:
اجتاهات  متيزت  اأعاله  اجلدول  من 
الطلبة نحو التوا�شل و التفاعل للمعلمة 
بالإيجابية وبالتايل حتقق هذا الفر�س .

تف�شري نتيجة الفر�س الثاين:
اجتاه  وجود  اإىل  ت�شريالنتيجةال�شابقة 
و  التوا�شل  نحو  الطلبة  من  اإيجابي 
الجتاه  هذا  يعود  للمعلمة رمبا  التفاعل 
والتي  الأنثي  طبيعة  اإىل  الإيجابي 
وبناء  الجتماعي  التوا�شل  اإىل  متيل 
والهتمام  وامل�شاركة  الودية  العالقات 
ا�شماعيل  ذكر  بها.  املحيطني  مب�شاكل 
www.islam\oday.(  )6-2011(
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الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 
الثالث:

الذي  الثالث  الفر�س  نتيجة  من  للتحقق 
ن�شه )تت�شم اجتاهات الطلبة يف املرحلة 
املظهر  نحو  الكاملني  مبحلية  الثانوية 

العام للمعلمة بالإيجابية( 
اختيار )ت( ملجتمع  الباحثة  ا�شتخدمت 
املرحلة  طلبة  اجتاهات  ملعرفة  واحد 
الثانوية مبحلية الكاملني نحو نحو املظهر 

العام للمعلمة .
اجلدول اأدناه يو�شح هذا الإجراء.

جدول رقم )12(
واحد  ملجتمع  اختبار)ت(  يو�شح 
ملعرفة اجتاهات الطلبة نحو املظهر 

العام للمعلمة 
الجتاهاتاملتغريات

311حجم العينة
30املتو�شط املحكي
36.9035الو�شط احل�شابي
4.21560النحراف املعياري

28.880قيمة )ت(
310درجة احلرية

0.000القيمة الحتمالية
ال�شمة تتميز بالإيجابيةال�شتنتاج

عر�س نتيجة الفر�س الثالث:
اجتاهات  متيزت  ال�شابق  اجلدول  من 
للمعلمة  العام  املظهر  نحو  الطلبة 

ُأ  يَُنشَّ {َأَوَمن  تعالـــى:  قال  التهديد 
ُمِبنٍي}  َغريُْ  اِلَصامِ  ِف  َوُهَو  اْلِْلَيِة  ِف 
)الزخرف: 18(، هذا ينطبق على العالقة بني 

التوا�شل  على  وي�شاعد  والطلبة  املعلمة 
ويهييء  بينهما  الجتماعي  والتفاعل 
معهم،  تعاملها  يف  بالأمن  مليئا  جوا 
نحو  الطلبة  من  اإيجابيًا  اجتاهًا  فينمي 
التفاعل والتوا�شل الجتماعي للمعلمة . 
حتلى املعلمة بطبيعتها الأنثوية بال�شرب 
اإليهم  الطلبة وت�شغى  فتتحمل م�شاكل 
وت�شاعدهم يف حلها فينمي ذلك اجتاها 
اإيجابيا التفاعل والتوا�شل الجتماعي 

للمعلمة.
م�شاركة املعلمة يف الن�شاطات الجتماعية 
ادارات  الرحالت)درجت  مثل  والعلمية 
للطلبة  �شنوية  رحالت  بتنظيم  املدار�س 
بع�س  تقوم  املحلية  مدار�س  بع�س  يف 
املعلمات يف ال�شراف وامل�شاركة فيها( 
)كما ذكرت املعلمات يف مدرا�س البنني( 
هذا الن�شاط من قبل املعلمات يوفر جوًا 
اجتماعيًا ي�شاعد على تكوين ال�شداقات 
الإيجابي  الجتاه  وينمي  املعلمة،  مع 
والتوا�شل  التفاعل  نحو  الطلبة  عند 

الجتماعي للمعلمة.
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الإعجاب وامليل اإىل التزين ، واهتمامها 
باملظهر العام وح�شنه واأناقته، فتحر�س 
مبظهر  والظهور  املظهر  اأناقة  على 
ينعك�س  مما  حمرتمة،  وطلعة  ح�شن 
تقبلها  على  الطلبة  ويحفز  �شلوكها  على 
اجتاهًا  يكونون  وبالتايل  واحرتامها، 
بالذكر  وجدير   ، مظهرها  نحو  اإيجابيُا 
ان الهتمام باملظهر وح�شنه من مميزات 
مرحلة املراهقة وهي الفئة العمرية لعينة 
الداهري)2005- ذلك  البحث.يوؤكد 
248( اأن املراهق يف هذه املرحلة يتميز 

بالهتمام باملظهر العام وح�شنه.
الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 

الرابع:
الذي  الرابع  الفر�س  نتيجة  من  للتحقق 
ن�شه )تت�شم اجتاهات الطلبة يف املرحلة 
الإدارة  نحو  الكاملني  مبحلية  الثانوية 

ال�شفية للمعلمة بالإيجابية( 
اختيار )ت( ملجتمع  الباحثة  ا�شتخدمت 
املرحلة  طلبة  اجتاهات  ملعرفة  واحد 
الإدارة  نحو  الكاملني  مبحلية  الثانوية 
ال�شفية للمعلمة . اجلدول اأدناه يو�شح 

هذا الإجراء.

بالإيجابية حققت هذه النتيجة �شحة هذا 
الفر�س.

تف�شري نتيجة الفر�س الثالث:
اجتاه  وجود  اإىل  ت�شريالنتيجةال�شابقة 
العام  املظهر  نحو  الطلبة  من  اإيجابي 
للمعلمة رمبا يعود هذا الجتاه الإيجابي 
القيم  على  الفتاة  تربية  طبيعة  اإىل 
حتر�س  والتي  ال�شليمة  الجتماعية 
الأ�شر ال�شودانية على حتلي بناتها بها، 
الب�شا�شة  على  تن�شئتهن  على  فتحر�س 
وتفطيب  العبو�س  عن  والبعد  والتب�شم 
عليها  ال�شالم  و�شى  ما  هى  و  اجلبني 
)لحتقرن  و�شلم  عليه  الله  �شل  قال 
اأخاك  تلقى  اأن  ولو  �شيئَا  املعروف  من 
بوجه طلق( ، وكذك حتر�س الأ�شر على 
احلميد  وال�شلوك  بالرزانة  بناتها  حتلي 
ينمي  حمبب  مظهر  ذوات  يجعلهن  مما 
واملعلمة  نحوهن.  الإيجابي  الجتاه 
بحكم انتمائها لهذا املجتمع فانها حتمل 

هذه ال�شفات املحببة .
من  التي  الأنثي  املعلمة  لطبيعة  ورمبا 
ذكر   ، العام  باملظهر  الهتمام  مميزاتها 
www.islam\(  )6-2011( ا�شماعيل 
 )...oday.net \bohoothlartshow

لنيل  ال�شعي  املراأة  �شمات  من  اإن 
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اللتزام  على  تاأدبها  بحكم  ال�شفات 
النبيلة  الفا�شلة  الجتماعية  بالأداب 
 ، احلنيف  الدين  تعاليم  من  امل�شتمدة 
اإيجابيًا نحو  اإجتاهًا  اأوجد  الذي  الأمر 
الإدارة ال�شفية للمعلمة من قبل الطلبة 
بني  اجتماعية جيدة  اأو وجود عالقات 
يتقبل  يجعله  مما  واملعلمة،  الطالب 
توجيهاتها ويعمل على تنفيذها في�شاعد 
النظام  وحفظ  ال�شف  هدوء  على  ذلك 
الإيجابي  الجتاه  منو  يف  ،في�شاعد 

نحو الإدارة ال�شفية للمعلمة. 
امل�شتمر  التقومي  على  املعلمة  حر�س  اأو 
املعلمات  بع�س  تقوم  )حيث  للطلبة 
ذكرت  )كا  للطلبة(  م�شتمره  باختبارات 
 ، البنني(  مدار�س  يف  املعلمات  بع�س 
مما ي�شاعدها يف ك�شف نواحي ال�شعف 
والقوة لديهم ، فت�شعى مل�شاعدتهم فيح�س 
لديه  في�شبع  به  املعلمة  باهتمام  الطالب 
احلاجة اإىل التقدير والحرتام ،مما يولد 
يتجة  بالتايل  والر�شا  بالراحة  �شعورًا 

نحو الإدارة ال�شفية للمعلمة اإيجابيًا.
اإن   )173  -1984( اجل�شماين  ذكر 
ب�شيء  لتت�شم  اأمة  اإزاء  املراهق  نظرة 
من الإكرتاث فهو ُيعدها تعرب عن معايري 

جدول رقم )13(
واحد  ملجتمع  اختبار)ت(  يو�شح 
نحو  الطلبة  اجتاهات  ملعرفة 

الإدارة ال�شفية للمعلمة 
الجتاهاتاملتغريات

311حجم العينة
30املتو�شط املحكي
33.5788الو�شط احل�شابي
4.302897النحراف املعياري

14.667قيمة )ت(
310درجة احلرية

0.000القيمة الحتمالية
ال�شمة تتميز بالإيجابيةال�شتنتاج

عر�س نتيجة الفر�س الرابع:
من اجلدول اأعاله متيزت اجتاهات الطلبة 
بالإيجابية  للمعلمة  ال�شفية  اإدارة  نحو 

وبالتايل مل يتحقق الفر�س.
تف�شري نتيجة الفر�س الرابع:

اإىل وجود اجتاه  ت�شريالنتيجةال�شابقة 
ال�شفية  اإدارة  نحو  الطلبة  من  اإيجابي 
رمبا  الإيجابي  الجتاه  هذا  للمعلمة 
يتمتعن  املعلمات  غالبية  ان  اإىل  يعود 
الناحجة  للمعلمة  ال�شخ�شية  ب�شفات 
املتمثلة يف احلزم   ، ال�شف  اإدارة  يف 
واملرونة  احل�شة  مبواعيد  اللتزام  و 
الت�شجعيع للطلبة ، واملعلمة حتمل هذه 
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الجتاه  منو  يف  ت�شهم  جيدة،  ب�شورة 
الإيجابي للطلبة نحو اإدارتها لل�شف .

الفر�س  نتيجة  وتف�شري  عر�س 
اخلام�س:

اخلام�س  الفر�س  نتيجة  من  للتحقق 
الذي ن�شه )من املتوقع اأن ياأتي الجتاه 
الجتماعي  والتوا�شل  التفاعل  نحو 
يليه  اإيجابيًا  ترتيب  اأعلى  يف  للمعلمة 
ثم  للمعلمة  العام  املظهر  نحو  الجتاه 
الجتاه نحو الكفاءة العلمية والأكادميية 
ال�شفية  نحوالإدارة  فالجتاه  للمعلمة 

للمعلمة(.
ا�شتخدمت  الفر�س  هذا  من  للتحقق 

املتو�شطات والنحراف املعياري.

من  وطاأة  اأخف  باأنها  ويظن  بها  خا�شة 
.وقد  بالت�شلط  امل�شطنعة  الأب  �شطوه 
ينقل الطالب نف�س هذه امل�شاعر والجتاه 
حدة  يخفف  مما  املعلمة  اإىل  الأم  نحو 
التمرد عليها وعلى �شلطتها ، فيوفر ذلك 
وبالتايل  ال�شف  غرفة  اإيجابيًا يف  جوًا 
الطلبة  قبل  من  الإيجابي  الجتاه  ينمي 

نحو الإدارة ال�شفية للمعلمة .
يف  الوارد  حميد  ذكر  كما  يرجع  قد 
من  التعليم  اأن   )349-2008( الأحمد 
كفاءة  املراأة  فيها  اأثبتت  التي  امليادين 
علمية عالية دلت عليه ارتفاع ن�شبة املراأة 
مقدرتها  على  يدل  مما  املجال،  هذا  يف 
املهنية والتي تنعك�س على ادارتها لل�شف 

جدول رقم)14(
يو�شح ترتيب اأبعاد مقيا�س اجتاهات الطلبة نحو معلماتهم وفقا 

الو�شط احل�شابي النحراف املعياري
املتغريات

حجم 
العينة

الو�شط 
احل�شابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
درجة 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

ال�شتنتاج

والتوا�شل  التفاعل 
الجتماعي للمعلمة

تتميز بالإيجابية31155.85856.4911321.3503100.000

الكفاءة العلمية والأكادميية 
للمعلمة

تتميز بالإيجابية31137.19944.6168116.0413100.000

تتميز بالإيجابية31136.90354.2156028.8803100.000املظهر العام للمعلمة
تتميز بالإيجابية31133.57884.3028914.6673100.000الإدارة ال�شفية للمعلمة
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اأوًل  ال�شخ�شية  اخل�شائ�س  كالآتي: 
الو�شطى  ترتيبها  فكان  الأكادميية  اأما 
عمار)2010(  درا�شة  اأما   ، والأخرية 
اأوًل باملظهر وال�شخ�شية  فقد اهتم طلبة 
كل  فالتوا�شل.  الأكادميية  ال�شفات  ثم 
هذه الدرا�شات كانت تدور حول التفاعل 
العلمية  والكفاءة  الجتماعي  والتوا�شل 
للمعلم  ال�شفية  والإدارة  اجليد  واملظهر 
اجليد،  املعلم  اأهم �شفات  من  باعتبارها 
املرحلة  طلبة  اجتاهات  اإىل  وبالنظر 
فاإن  الكاملني  مبحلية  احلكومية  الثانوية 
هذه  معلماتهم يف  نحو  الطلبة  اجتاهات 
الطلبة  اأن  اأي  اإيجابية  كانت  اجلوانب 
يرون اأن معلماتهم يت�شفن بهذه ال�شفات 
مما يجعلهن معلمات جيدات قادرات على 
حتقيق اأهداف الرتبية والتعليم اأكادمييًا 

واجتماعيًا من وجهة نظر طالبهن .

التو�شيـــــــــــــات
مهارات  تنمية  دورات  قيام    - 1
اجتماعية و�شخ�شية ترعاها وزارة 
الرتبية واملهتمون باملجال الرتبوي 
الذكور  مدار�س  يف  للمعلمات 
من  يتمكنَّ  حتى  عمومًا  واملعلمات 

اأداء مهمتهنَّ بنجاح وفاعلية .

عر�س نتيجة الفر�س اخلام�س:
من اجلدول اأعاله فقد كان ترتيب اأبعاد 
الجتماعي  والتوا�شل  التفاعل  الجتاه 
والأكادميية  العلمية  الكفاءة  للمعلمة 
الإدارة  للمعلمة  العام  املظهر  للمعلمة 

ال�شفية للمعلمة.
الجتاهات  اأبعاد  ترتيب  تف�شري 

الطلبة نحو معلماتهم :
تفاعل  توا�شل  فاإن  ال�شابقة  النتيجة  من 
الطلبة  يراه  بالطلبة  الجتماعي  املعلمة 
يف مقدمة ال�شفات اجليدة التي متيزها، 
كفاءتها  بالقليل  لي�شت  وبفارق  يليها 
العام  مظهرها  ثم  والأكادميية  العلمية 
هذا  نتيجة  وتتفق   ، ال�شفية  والإدارة 
التي  عبدالله)1997(  تي�شري  مع  البحث 
الجتماعية  اخل�شائ�س  باأن  خرجت 
اخل�شائ�س  مقدمة  يف  تاأتي  لالأ�شتاذ 
هذه  ودلت  اجليد،  لالأ�شتاذ  املميزة 
النتيجة اأن الطلبة يرون اأن املعلمة متتاز 
جاءت  كما  اجليد،  الأ�شتاذ  بخ�شائ�س 
الدرا�شات  مع  متفقة  البحث  هذا  نتيجة 
ب�شري  درا�شة  مثل  بذلك  اهتمت  التي 
التي   )2008( ماحي  واإبراهيم  معمرية 
اجليد  الأ�شتاذ  خ�شائ�س  طلبتها  رتب 
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الرتبية  وزارة  من  اجلهود  تكثيف   -6
واإدارات التعليم واملجتمع والإعالم 
والربامج  الندوات  باإقامة  وذلك 
املعلم  هيبة  تدعم  التي  والأن�شطة 

عموما واملعلمة ب�شفة خا�شة .
الفر�س  الرتبوية  الإدارة  توفر  اأن   -7
لالإعداد الكايف للمراأة وم�شاواتها 
يف  للرجل  اأتيحت  التي  بالفر�س 
�شغل الوظائف القيادية يف املجال 

الرتبوي .
اأن تزيد كليات الرتبية من الهتمام   -8
على  وتدريبه  مهنيًا  املعلم  بتاأهيل 
بينه  النوعية  الفروق  مراعاة 

وطلبته.
اأن تقوم الإدارة املدر�شية بتن�شيط   -9
والأن�شطة  والجتماعات  اللقاءات 
الأمور  اأولياء  بني  الجتماعية 
واملعلمات والإدارة املدر�شية حتى 
للطالب  امل�شتمرة  املتابعة  يت�شنى 
وملعاجلة  والبيت  املدر�شة  بني 
ولتوفري  للطلبة  ال�شلوكية  امل�شاكل 

جو اجتماعي �شليم .

اإدارات  بني  اجلهود  ت�شافر   -2
والإدارة  واملعلمات  املدار�س 
الرتبوية يف معاجلة كل امل�شكالت 
الجتاهات  منو  اإىل  توؤدي  التي 
ال�شلبية من قبل الطلبة نحو املعلمة 
وبحوت  عمل  ور�س  بقيام  وذلك 
متخ�ش�شة يف هذا اجلانب وتنزيل 

تو�شياتها على اأر�س الواقع .
اأن تقوم اإدارات املدار�س واملعلمات   -3
تدعم  التي  الأن�شطة  بتفعيل 
الجتماعي  والتفاعل  التوا�شل 
واملعلمات،  الطلبة  بني  ال�شليم 
اختالفات  فيه  يراعي  والذي 
الأ�شرية  والأيام  كالرحالت  النوع 
الأدبية  واجلمعيات  املدر�شية 

وغريها .
والتعليم  الرتبية  وزارة  ترعى  اأن   -4
املعلمات  لتدريب  تدريبية  دورات 
التعامل  مبهارات  وتزويدهن 
يف  الذكور  الطلبة  مع  الجتماعي 

مرحلة املراهقة .
والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�شع  اأن   -5
مناهج درا�شية ت�شاعد على غر�س 

الجتاهات الإيجابية نحو املراأة.
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ال�شغوط التي تعاين منها املعلمات   .8
يف مدار�س الذكور من وجهة نظر 
الرتبويني  واملوجهيني  املعلمات 
)درا�شة مقارنة بني مرحلة الأ�شا�س 

والثانوي(.

امل�شــــــــادر واملراجــــــــــع 
القراآن الكرمي  -1

املعجم   :  )1985( واآخرون  اأني�س   -2
الو�شيط ، اجلزء )2( ، م�شر ، دار 

الفكر العربي.
اأباطني، اأحمد بن حممد )1993(:   -3
واحلرية،  الفطرة  دين  ال�شالم 

ط)3(، ال�شعودية ، عامل الكتب 
هارون)2000(:  ،يحيى  اأبوعاجة   -4
الثانوية  املرحلة  معلمي  اجتاهات 
غري  ،دكتوراة  التعليم  مهنة  نحو 
من�شورة، ال�شودان، جامعة اإفريقيا 

العاملية.
عبد  و�شالمة،  �شميح  مغلي،  اأبو   -5
النف�س  علم   :  )2002( احلافظ 
 ، الأردن   ، ط)1(  الجتماعي، 
للن�شر  العلمية  اليازوري  دار 

والتوزيع.

املقرتحــــــــــــــات
نحو  الطلبة  اجتاهات  درا�شة   .1
الأ�شا�س  مرحلة  يف  معلماتهم 
املتغريات  ببع�س  وعالقتها 

الدميغرافية.
الطلبة  لجتاهات  مقارنة  درا�شة   .2
والطالبات نحو املعلمات يف املرحلة 
الثانوية وعالقتها ببع�س املتغريات 

النف�شية والدميغرافية .
املرحلة  طلبة  اجتاهات  درا�شة   .3
وعالقتها  معلماتهم  نحو  الثانوية 

بالتح�شيل الدرا�شي. 
لدى  الوظيفي  الر�شا  درا�شة   .4
مدار�س  يف  العامالت  املعلمات 
وعالقتها  الثانوية  باملرحلة  البنني 

ببع�س املتغريات الدميغرافية .
املعلمات  لدى  النف�شي  الحرتاق   .5
يف مدار�س البنني باملرحلة الثانوية 

وعالقته ببع�س املتغريات.
درا�شة عن التفاعل ال�شفي للمعلمة   .6

كما يدركه طلبة املرحلة الثانوية .
تدري�س  نحو  الآباء  اجتاهات   .7
الثانوية  باملرحلة  الطلبة  املعلمات 

وعالقته ببع�س املتغريات. 
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بحوث  جملة   – من�شورة  درا�شة   
ودرا�شات نقدية حتليلية متخ�ش�شة 
يف علم النف�س – اجلزء الثاين – 

املكتبة الع�شرية بانتة اجلزائر .
 :  )1997( عبدالله  تي�شري،   -12
اجلامعي  الأ�شتاذ  خ�شائ�س 
اجليد كما يدركها الطالب . درا�شة 
من�شورة – جملة بحوث ودرا�شات 
متخ�ش�شة يف علم النف�س – اجلزء 

الثاين –فل�شطني .
العلي:  عبد  اجل�شماين،   -13
واملراهقة  الطفولة  �شايكولوجية 
 ، ،ط)ب(  الأ�شا�شية  خ�شائ�شها 

لبنان ، الدار العربية للعلوم.
القيا�س   : �شعد)2001(   ، 14-جالل 
 ، والختبارات(  )املقايي�س  النف�شي 

ط)ب( ، م�شر ، دار الفكر العربي .
حبيب ، اأحمد علي )2007( : علم   -15
النف�س الجتماعي، ط)1( ، م�شر، 

موؤ�ش�شة طبية للن�شر والتوزيع.
:دور   )2009( با�شمة  حالوة،   -16
ال�شخ�شية  تكوين  يف  الوالدين 
الجتماعية عند الأبناء ، جملة جامعة 
العدد)4-3(  دم�شق،املجلد)27( 

،�شوريا ،جامعة دم�شق.

الدور   :  )2008( اأمل  الأحمد،   -6
الرتبوي للمراأة العربية يف التنمية 
عمل(،  واأوراق  )بحوث  امل�شتدامة 
م�شر ، من�شورات املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.
حممد  و  ،ال�شمادي  اأحمد   -7
طلبة  اجتاهات   :  )2006( معابرة 
املدر�شة نحو  الأ�شا�شية  املرحلة 

 )22 ،جملةجامعةدم�شق،املجلد)
،العددالثاين،�شوريا. 

 :  )2011( ا�شماعيل،عبدالرحمن   -8
القدميية  اجلاهلية  ظل  املراأةيف 
www.islam\oday.( واحلديثة، 

.)net \bohooth artshow
املراهق   : اأحمد)2014(   ، اأزوي   -9
 ، )ب(  ط  املدر�شية،  والعالقات 

م�شر ، ماهي للن�شر والتوزيع.
با�شمة ،عادل الدقاق )1989( : مدى   -10
باختالف جن�س  التالميذ  تاأثري�شلوك 
املرحلة  املوؤنثة يف  املدار�س  املعلم يف 
من�شوره،  ماج�شتري  البتدائية، 

الأردن، اجلامعة الأردنية.
ماحي  وابراهيم  معمرية  ب�شري،   -11
الأ�شتاذ  خ�شائ�س   :  )2008(

اجلامعي كما يدركها طالبه 
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،دار زهران للن�شر والتوزيع.
 :  )2009( حممد  �شناء  23-�شليمان، 
الرتبية  يف  العلمي  البحث  مناهج 
الأ�شا�شية  ومهاراته  النف�س  وعلم 

،ط)1( ، م�شر، عامل الكتب.
�شيد  الرحمن  عبد  24-�شليمان، 
،ط)1(،  البحث  مناهج   :  )2014(

م�شر،عامل الكتب .
 : ت(  البهي)ب  فوؤاد  25-ال�شيد، 
الأ�ش�س النف�شية للنمو من الطفولة 
 ، م�شر   ، ،ط)4(  ال�شيخوخة  اإىل 

دار الفكر العربي .
26- ال�شامي .علي حممد)2005( :تقومي 
والرتبوية  النف�شية  اخل�شائ�س 
واملفت�شني  الطالب  نظر  وجه  من 
الرتبويني واملديرين ملعلمي العلوم، 
دكتوراة غري من�شورة، ال�شودان ، 

جامعةالنيلني.
 :  )1996( نور  حاج  27-طارق، 
الثانوية  ااملرحلة  طالب  اجتاهات 
ببع�س  وعالقتها  معلميهم  نحو 
املتغيريات النف�شية، ماج�شتريغري 
اأم  جامعة   ، ال�شودان  من�شورة، 

درمان الإ �شالمية.

ح�شن  �شالح  17-الداهري، 
 :  )1999( والعبيدي،ناظم 
 ، النف�شية  وال�شحة  ال�شخ�شية 
دارالكندري   ، الأردن   ، ط)1( 

للن�شر والتوزيع.
18-دويدار، عبد الفتاح حممد)2007(: 
يف  البحث  مناهج  يف  املرجع 
البحث  كتابة  وفنيات  النف�س  علم 
العلمي،ط)4( ، م�شر ، دار املعرفة 

اجلامعية .
 )1998( اأحمد  ح�شني  19-رويده، 
درا�شة  نحو  الطالب  اجتاهات   :
بالتح�شيل  وعالقتها  النف�س  علم 
والتوافق ،ماج�شتري غري من�شوره، 

ال�شودان ، جامعة اخلرطوم.
علم   : ،حامد)2003(  20-زهران 
النف�س الجتماعي، ط)6( ، م�شر، 

عامل الكتب.
نف�س  علم   :  )2005(  ........-21
النمو)الطفولة واملراهقة( ،ط )6(، 

م�شر، عامل الكتب.
و  �شالح  نبيهه  22-ال�شامراتي، 
اأميمن،عثمان علي)2006( : مقدمة 
الأردن   ، ط)ب(  النف�س،  علم  يف 
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موؤ�ش�شة   ، ال�شودان   ، الرتبوي 
الرتبية للطباعة والن�شر .

 :  )2007( ح�شن  ،حممد  34-غامن 
القيا�س النف�شي لل�شخ�شية ،ط)1( 

،م�شر املكتبة امل�شرية .
35-فائقة،علي طه )2003( : اجتاهات 
بولية  الثانوية  املرحلة  طالب 
التخ�ش�س  نحو  اخلرطوم 
 ، الدرا�شي  بالتح�شيل  وعالقتها 
دكتوراة غري من�شورة ، ال�شودان، 

جامعة اإفريقيا العاملية.
36-القذايف، رم�شان حممد )2010( : 
، م�شر،  العام ،ط)ب(  النف�س  علم 

املكتب اجلامعي احلديث.
 :)1992( اأحمد  مبارك،  37-الكندري 
واحلياة  الجتماعي  النف�س  علم 
املعا�شرة ،ط)1( ،الكويت ، مكتبة 

الفالح .
38-ل�شني ، فتحي واآخرون )2007( : 
ميثاق الأ�شرة يف الإ�شالم، ط)1(، 

م�شر ، الأورمان.
ال�شوء  علي  ،حممد  علي  39-حممد 
)2010( : مهارات التفاعل ال�شفي 
طالب  يدركها  كما  الكمياء  ملعلمي 

28-الطويل، عزت عبد العظيم )1999(: 
معامل علم النف�س املعا�شر ،ط)3(، 

م�شر، دار املعرفة اجلامعية.
 :)2005( واآخرون  29-الطيب،حممد 
الرتبوية  العلوم  البحث يف  مناهج 
دار  ،م�شر،  ط)1(  والنف�شية، 

املعرفة اجلامعية.
حممد)2013(:  احلميد  30-علي،عبد 
املدخل اإىل علم النف�س الجتماعي، 
طيبة  موؤ�ش�شة  م�شر،   . ط)1( 

للن�شر والتوزيع
م:   )2010( الهنيني  يون�س  31-عمار، 
خ�شائ�س و�شمات املعلم اجليد من 
وجهة نظر طالب ال�شف التا�شع ، 
مديرية تربية عمان ، جملة منتدى 
الرتبية والتعليم العدد)5( موؤ�ش�شة 

الرتبية للطباعة والن�شر الأردن.
 :  )2008( حممود  ماهر  32-عمر، 
�شيكولوجية العالقات الجتماعية، 
املعرفة  دار  الكويت،   ، ط)ب( 

اجلامعية.
 )1996( ابراهيم  �شعاد  33-عي�شى، 
و�شع  تعزيز  يف  املناهج  دور   :
التوثيق  ، جملة  املجتمع  املراأة يف 
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ال�شالم،  وعبد  ،حممد  من�شور   -42
فاروق )1989( : النمو من الطفولة 

اإىل املراهقة .
43-يون�س ،انت�شار )1986( :ال�شلوك 
الن�شاين . القاهرة ،دار املعارف .

الفتاح  عبد  ،فاروق  44-مو�شى 
 ، الرتبوي  النف�س  علم   :)1988(

القاهرة ، دار الثقافة للن�شر .
املراجع الأجنبية:

 45- Huang,Karen(1999) : 
Psychology,New York,. 
46- Myers,David.c) 
(1986:Psychology, New 
York . 

47- Matlin,Margaret.w: (1992) 
Psychology, New York. 

48- Bernstein, Doyglas.a,and 
ather(1994) :Psychology, 
New Jersey. 

مبحلية  الثانوي  الثالث  ال�شف 
مب�شتوى  وعالقتها  درمان  اأم 
الدرا�شي،  والتوافق  الطموح 
دكتوراة غري من�شورة ، ال�شودان، 

جامعةالنيلني.
 :)2015( ع�شوي  م�شطفى،   -40
املدر�س  جن�س  نحو  الجتاهات 
www.(. البتدائية  املرحلة  يف 

gulfids.com( ال�شعودية ،جامعة 

امللك فهد .
الرحيم  عبد  حممود   ، 41-من�شي 
يف  البحث  مناهج   :  )2011(
والنف�شية،  الرتبوية  املجالت 
املعرفة  دار   ، م�شر  )ب(،  ط 

اجلامعية.
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 د. �شالح نورين اإبراهيم
اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية امل�شارك
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ملخ�س البحث
القيم  تناول  الدرا�شة  ا�شتهدفت 
�شورة  من  امل�شتنبطة  الجتماعية 
�شيدنا يو�شف عليه ال�شالم وا�شتخدم 

الباحثان املنهج التحليلي الو�شفي . 
اأوجه  من  ال�شورة  درا�شة  متت 
القيم  هذه  وتعدد  لتنوع  نظرًا  متعددة 
ولالختالف الوا�شع يف حتديد مفهوم 

القيم لختالف الآراء حولها 
هذه  يف  الجتماعية  القيم  ظهرت  وقد 
ال�شورة وهي كثرية ولذلك مل يتعر�س 
واإمنا  القيم  تلك  كل  لدرا�شة  البحث 
الإطالة  خ�شية  ببع�شها  البحث  اكتفى 
ال�شجاعة   : منها  الدرا�شة  فتناولت 
الوالدين  وبر  والعدالة  والكرم 

والت�شحية والتعاون .  

مقدمـــــــــــــــة 
بحثًا  واأهميتها  القيم  يف  البحث  يعد 
بفل�شفة  لرتباطه   ، متجددًا  حيويًا 
وثقافة املجتمعات ، وهو ميدان معريف 
تعددت فيه وجهات النظر وتباينت فيه 

على  ال�شعب  من  جعلت  لدرجة  الآراء 
مفهوم  حتديد  على  التفاق  الباحثني 
لأن  ذلك  ماهيتها وت�شنيفها،  اأو  القيم 
وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  وفل�شفتها  القيم 
املدار�س  اأ�شحاب  وم�شارب  مبنابع 
الفكرية املتنوعة ، والتي تتخذ مواقف 
يف  جذرية  اختالفات  ذات  متعددة 
والوجود،  والإن�شان  للمعرفة  نظرتها 
زوايا  تختلف  التنوع  هذا  ومبقدار 
م�شطلح  تناول  عند  والهتمام  النظر 

القيم اأو درا�شة مو�شوعاتها .
يف  البحث  اإ�شكالية  يف  يزيد  ومما 
املتاأ�شل  تداخلها  القيم  مو�شوع 
والعميق مع فل�شفة وثقافة املجتمع بكل 
واخلارجية  الداخلية  وموؤثراته  اأبعاده 
،والتي توؤثر على حتديد وت�شكيل النظام 
املجتمع.  اأفراد  يتبناه  الذي  القيمي 
�شبيل  على  الإ�شالمية  فاملجتمعات 
من  ومقوماتها  اأ�شولها  ت�شتمد  املثال 
تعاليم الإ�شالم واأحكامه امل�شتمدة من 
املطهرة  النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن 
من  غريها  مع  تتفاعل  بدورها  والتي 

القيـم االجتماعية يف سورة يوسـف )عليه السالم(
 د. �سالح نورين اإبراهيم و د. بركات حممد اأحمد

تعليم املوهوبني بوالية اجلزيرة
بني الواقع واملأمول

 د. �سذى عمر علي عبد اهلل ود. �سنـــاء الطيـــب علــــــــي



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{240}

ال�شوؤال الثاين :
؟  الإ�شالمية  القيم  مفهوم  • ما 

ال�شوؤال الثالث :
يف  املت�شمنة  الجتماعية  القيم  ما   •

�شورة يو�شف ؟ 
اأهمية الدرا�شة : 

املجتمعات  تعي�شها  التي  املرحلة  اإن 
العوملة  ظل  يف  اليوم  الإ�شالمية 
الثقافية  ومكوناتها  واأبعادها 
والقت�شادية  والعلمية  والتكنولوجية 
واأهدافها  وال�شيا�شية  والجتماعية 
النظام  غياب  ظل  يف  لها  املو�شوعة 
رعاية  على  القائم  الإ�شالمي  الرتبوي 
التوقف  ت�شتوجب   ، وتاأ�شيلها  القيم 
علمية وا�شحة  منهجية  ت�شكيل  لإعادة 
النظام  عن  تك�شف  وال�شمات  املعامل 
القيمي للرتبية الإٍ�شالمية امل�شتمدة من 
املطهرة،  النبوية  لل�شنة  الكرمي  القراآن 
التي  والأ�شاليب  الو�شائل  اإيجاد  مع 
يف  وتاأ�شيلها  تنميتها  على  تعمل 
نفو�س الأفراد والنا�شئة . ولذلك جاءت 
القيم  وا�شتنباط  لإبراز  الدرا�شة  هذه 
الجتماعية املت�شمنة يف �شورة يو�شف 
والتي متثل مرتكزًا اأ�شا�شيًا يوجه حياه 

الثقافات فاأثرت فيها وتاأثرت بها وهي 
وموؤثرًا  كبريًا  تفاًعال  تتفاعل  تزال  ل 
يعي�شها  التي  والتحديات  الظروف  مع 

املجتمع املعا�شر .
م�شكلة الدرا�شة : 

تعد  ومو�شوعاتها  القيم  درا�شة  اإن 
التعقيد لرتباطها  البالغة  من اجلوانب 
، ول�شيما يف  املجتمع  وثقافة  بفل�شفة 
ع�شر تداخلت فيه الثقافات وامتزجت 
ب�شكل اأدى لذوبان بع�شها يف بع�س، 
ولذا حتاول هذه الدرا�شة حتديد القيم 
التي اأ�شار اإليها القراآن الكرمي باعتباره 
هاديًا ومر�شدًا حلياة الأفراد ، وتركز 
القيم  اأهم  اأو  الدرا�شة على بع�س  هذه 
الجتماعية املت�شمنة يف �شورة يو�شف 
والتي متثل مدر�شة تربوية تت�شح فيها 
للرتبية  القيمي  النظام  و�شمات  معامل 
الأ�شرة  م�شتوى  على  الإ�شالمية 

واجلماعة واملجتمع.  
الدرا�شة  حاولت  فقد  ذلك  ولتحقيق 

الإجابة عن الأ�شئلة الآتية : 
ال�شوؤال الأول :

يف  وردت  كما  القيم  مفهوم  ما   •
الأدب الرتبوي املعا�شر؟ 
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املبحث الأول
مفهوم القيم
املطلب الأول

مفهوم القيم يف اللغة
جاء يف ل�شان العرب )القيم )ال�شتقامة( 
له  ا�شتقام  يقال  العتدال،  وال�شتقامة 
َبَشٌر  َأنَا  ا  إِنََّ {ُقْل  تعاىل  وقوله  الأمر)1(. 
َواِحٌد  إَِلٌه  إِلَُُكْم  ا  َأنََّ إَِليَّ  يُوَحى  مِْثُلُكْم 
َوَوْيٌل  َواْسَتْغِفُروُه  إِلَْيِه  َفاْسَتقِيُموا 
لِْلُمْشِرِكنَي} )ف�سلت: 6(، اأي يف التوجه اإليه 
دون الآلهة . والقوام العدل ، قال تعاىل: 
َيْقتُُوا  َوَلْ  ُيْسِرُفوا  َلْ  َأنَْفُقوا  إَِذا  {َوالَِّذيَن 

َوَكاَن َبنيَْ َذلَِك َقَواًما} )الفرقان: 67(.
وقوام الأمر : نظامه وعماده، لقوله، هو 
وهو   ، بيته  اأهل  وقيام  بيته،  اأهل  قوام 
الذي يقيم �شاأنهم)2(، فــي قولــــه تعالــــى: 
الَِّت  َأْمَواَلُكُم  َفَهاَء  السُّ ُتْؤُتوا  {َوال 
فِيَها  َواْرُزُقوُهْم  قَِياًما  َلُكْم  الَُّ  َجَعَل 
َمْعُروفًا}  َقْوال  لَُْم  َوُقولُوا  َواْكُسوُهْم 
)الن�ساء: 5(، وقد جتئ القيم مبعنى املحافظة 

والإ�شالح ومنه قوله تعاىل: {َوِمْن َأْهِل 
هِ إِلَْيَك 

ِّ
اْلِكَتاِب َمْن إِن َتْأَمْنُه بِقِنَطاٍر يَُؤد

جمال الدين بن مكرم بن منظور: ل�شان العرب ،ج   -1
5 ، دار املعارف، بريوت،�س 3780.

ابن منظور ، مرجع �شابق ، �س 3781.  -2

لتحقيق  وال�شالح  اخلري  نحو  الأفراد 
الإ�شالمية يف  الرتبية  وفل�شفة  اأهداف 

واقع احلياة . 
منهج الدرا�شة : 

ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج ال�شتقرائي 
ال�شتنباطي. 

حدود البحث :
يو�شف  �شورة  يف  الجتماعية  القيم 

عليه ال�شالم.
م�شطلحات البحث :

مفهوم القيم :
 جمموعة من املعايري والأحكام ، تتكون 
لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف 

واخلربات الفردية والجتماعية . 
هيكل البحث :

املبحث الأول :
مفهوم القيم.
املبحث الثاين :

يف  املت�شمنة  الجتماعية  القيم 
�شورة يو�شف.

خامتة :
ت�شتمل على:

النتائج والتو�شيات.
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والثبات  باحلق  والتم�شك  واملحافظة 
عليه .

املطلب الثاين
مفهوم القيم يف ال�شطالح

اأما يف ال�شطالح فاإن مفهوم القيم قد 
العلماء  اهتمامات  من  كبريًا  قدرًا  نال 
 ، وتربويني  فال�شفة  من  والباحثني 
، مما  العلمية  انتماءاتهم  اختالف  على 
يف  نظرهم  وجهات  تباين  اإىل  اأدى 
فينظر   ، القيم  ومدلول  مفهوم  حتديد 
التي  الأ�شياء  تلك  اأنها  للقيم غالبًا على 
واحلق  اجلمال  مثل  لذاتها  جيدة  تعد 
تعد  ،والتي  والولء  والأمانة  واحلب 
اأ�شياء مف�شلة �شواء ب�شورة �شخ�شية 

اأم اجتماعية.
فقد راآها بع�شهم باأنها جمرد اهتمامات 
اأو رغبات غري ملزمة بينما راآها اآخرون 

اأنها معايري مرادفة للنظام ككل)5(.
اأو اأنها تلك الأ�شياء ) ن�شاطات وخربات 
وغريها( ، التي بتوازنها يتحقق الوجود 

الإن�شاين .
وقد اأ�شار جون ديوي اإىل عمق اخلالف 
التي حتيط  الآراء  الت�شارب يف  و�شعة 
 ،2 ط   ، الرتبوية  العملية  يف  القيم   ، زاهر  �شياء   -5

موؤ�ش�شة اخلليج العربي ، 1984، �س 10.

هِ إِلَْيَك 
ِّ
َومِْنُهم مَّْن إِن َتْأَمْنُه بِِديَناٍر الَّ يَُؤد

إالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقآئِماً َذلَِك بَِأنَُّهْم َقالُوْا 
َوَيُقولُوَن  َسبِيٌل  نَي 

ِّ
ي
ِّ
اُلم ِف  َعَلْيَنا  لَْيَس 

)اآل  َيْعَلُموَن}  َوُهْم  اْلَكِذَب   ِ الاّ َعَلى 
ويف   . حمافظًا  مالزمًا  اأي   .)75 عمران: 

ثابتًا  اأي  قيمًا(  )دينًا  للراغب  املفردات 
مقومًا لأمور معا�شهم ومعادهم ،فالقيمة 

ا�شم لالأمة القائمة بالق�شط)1(.
والقيمة واحدة القيم ، واأ�شله الواو لأنه 
يقوم مقام ال�شيء ،والقيمة ثمن ال�شيء 

واحدة بالتقومي)2(.
وقيم الأمر : مقيمه ، واأمر قيم : م�شتقيم، 
َمٌة} )البينة: 3(، 

ِّ
وقوله تعاىل {فِيَها ُكُتٌب َقي

اأي م�شتقيمة تبني احلق من الباطل على 
ا�شتواء وبرهان)3(.

والقيم : ال�شيد و�شائ�س الأمر وقيم القوم 
:الذي يقومهم وي�شو�س اأمرهم)4(.

ومن خالل ال�شرد ال�شابق ملفهوم القيم 
ال�شتقامة  تعني  اأنها  يت�شح  اللغة  يف 
والإ�شالح  والتو�شط  والعتدال 
 ، ال�شاأن  غريب  يف  املقرب   : الأ�شفهاين  الراغب   -1

دار املعارف ، بريوت ، بدون تاريخ.
ابن منظور، م�شدر �شابق ، 3782.  -2
ابن منظور، م�شدر �شابق ، 3785.  -3

امل�شدر ال�شابق ، 3784.  -4
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خاللها  من  نحكم  التي  املعايري  وهي 
 ، والأغرا�س  )النا�س  الأ�شياء  على 
باأنها  واملواقف(  والأفعال،   ، والأفكار 
جيدة ، قيمة ، مرغوبة ، اأو على عك�س 
،اأو  قيمة  غري  ،ومن  �شيئة  باأنها  ذلك 
قبيحة ، اأما ال�شافعي فقد عرف القيمة 
واملقايي�س  املعايري  من  جمموعة  باأنها 
املعنوية بني النا�س ، يتفقون عليها فيما 
بينهم ، ويتخذون منها ميزانًا يزنون به 
اأعمالهم ،ويحكمون به على ت�شرفاتهم 

املادية واملعنوية()3(.
وعرفها اأبو العينني)4( باأنها جمموعة من 
الفرد  لدى  تتكون   ، املعايري والأحكام 
من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات 
الفردية والجتماعية ، بحيث متكنه من 
اختيار اأهداف وتوجهات حلياته ، يراها 
وتتج�شد  اإمكانياته  بتوظيف  جديرة 
اأو  الجتاهات  اأو  الهتمامات  خالل 
بطريقة  اللفظي  اأو  العملي  ال�شلوك 

مبا�شرة وغري مبا�شرة .
العربية  ال�شرتاكية  ال�شافعي:  حممد  اإبراهيم   -3
كفل�شفة للرتبية، القاهرة ، مكتبة النه�شة امل�شرية، 

.1971
الرتبية  فل�شفة  العينيني:  اأبو  م�شطفى  خليل  علي   -4
الإ�شالمية يف القراآن الكرمي، دار الفكر العربي ، 

القاهرة، �س 1980.

مبو�شوع القيم حني قال )اأن الآراء حول 
مو�شوع القيم تتفاوت بني العتقاد من 
يف  لي�س  قيما  ي�شمى  ما  باأن  ناحية، 
الواقع �شوى اإ�شارات انفعالية ، وجمرد 
يف  العتقاد  وبني   ، �شوتية  تعبريات 
 ، العقلية  املعايري  باأن  املقابل  الطرف 
الفعلية �شرورية ، ويقوم على اأ�شا�شها 

كل من الفن والعلم والأخالق)1(.
املطلب الثالث

لقيم معايري ومقايي�س للحكم 
على الأ�شياء

باأن  القول  اإىل  الباحثني  بع�س  ذهب 
حمددة  معايري  عن  عبارة  هي  القيم 
من  احل�شن  متييز  خاللها  من  ميكن 
،والتي  ال�شر  من  واخلري  القبيح، 
الأ�شياء  للحكم على  ا�شتخدامها  ميكن 
جيدة  كونها  حيث  من  والت�شرفات 
الجتاه  هذا  اأ�شحاب  ،ومن  �شيئة  اأو 
عرفا  اللذان  و�شرتنغ)2(  �شيفر 
التي  واملبادئ  )املقايي�س  باأنها  القيم 
 ، ال�شيء  قيمة  على  للحكم  ن�شتعملها 
فوزية دياب ، القيم والعادات الجتماعية ، بريوت،   -1

النه�شة العربية ،1980،�س 19.
2- Shaver، J، and Strong، W Facing Value 

necisions; Rationale-building for 
Teachers، Belmont، CA، Wadsworth، 
1976، p 51.
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املطلب الرابع
القيم موجهات لل�شلوك

القيم  اإىل  نظر  من  الباحثني  ومن 
الب�شري،  لل�شلوك  موجهات  باعتبارها 
�شلوكًا  عليها  بناء  الفرد  يف�شل  حيث 
لذلك  ذهب  وممن  اآخر  �شلوك  على  ما 
باأنها  القيم  عرف  الذي  هال�شتد)1( 
)املبادئ واملعتقدات الأ�شا�شية ، واملثل 
اأو اأمناط احلياة التي تعمل  واملقايي�س 
مر�شدًا عامًا لل�شلوك ، اأو نقاط تف�شيل 
يف �شنع القرار ، اأو لتقومي املعتقدات 
وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  ،والتي  والأفعال 
بال�شمو اخللقي والذاتي لالأ�شخا�س(.

اأن  موري�س  عن  نقاًل  دياب)2(  وو�شف 
اإذ  التف�شيلي(  ال�شلوك  القيم هي )علم 
تف�شيال  ميثل  فرد  لكل   : فعل  اأي  اأن 
مل�شلك على الآخر ، وامل�شلك املختار هو 
الأح�شن والأكرث قبوًل ، والأكرث اأهمية 
يف نظر الفرد ،وطبقًا لتقديره واإدراكه 
للظروف القائمة يف املوقف ،فبالقيا�س 
القيم دائمًا عن خري  اإىل امل�شالك تعرب 
العمل  اأحكامه واأف�شلها واأح�شنها يف 
1- Halstead، j. Values and Values 

Education in schools، London: The 
Falmer Pross، 1996،p 16.

فوزية دياب ، مرجع �شابق ، 16 .  -2

اإىل  الإ�شارة  يجب  ال�شياق  هذا  ويف 
اأنها  حيث  من  املعايري  هذه  م�شداقية 
،وقد  ن�شبية  اأو  مطلقة  اأو  مو�شوعية 
اأ�شار هال�شتد اإىل ثالثة اأمور مهمة تتعلق 
وجهات  متثل  والتي  املنطقية  باملعايري 

النظر املختلفة يف هذه الق�شية:
اأن  الن�شبية  املدر�شة  اأن�شار  يرى   .1
ح�شب  تتغري  الأخالقية  احلقائق 
الفرد والزمان واملكان والظرف، 
معايري  هي  القيمية  املعايري  واأن 

ن�شبية وغري مو�شوعية.
يرى اأن�شار املدر�شة التي ترى اأن   .2
ومو�شوعية،  مطلقة  القيم  اأحكام 
وتطبق  ت�شتعمل  القيم  اأن  ذلك 
وهناك   ، ومكان  زمان  كل  يف 
بع�س  اأن  النا�س  بني  عام  اتفاق 
واأن  �شواب  دائمًا  هي  الأعمال 
النظر  بغ�س  خطاأ  دائمًا  بع�شها 

عن الظروف اأو الأحوال.
بني  التو�شط  مذهب  وهناك   .3
اأن  فيقرر   ، ال�شابقتني  النظريتني 
هناك قيما حمددة ميكن اعتبارها 
املجتمع  راآها  ما  اإذا  مطلقة  قيمًا 
حتقق معا�شًا اأف�شل مثل الوطنية، 

ت�شاوي الفر�س .
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حيال  معينة  لجتاهات  اهتمامات  هي 
واإن  اأ�شخا�س،  اأو  مواقف  اأو  اأ�شياء 
كانت يف احلقيقة اهتمامات واجتاهات 
عامة ولي�شت نوعية اأو خا�شة . كما ذكر 
اأي�شًا ح�شني)3( نقاًل عن �شويف اأن القيم 
تقدم امل�شمون والجتاهات . كما اأورد 
دياب)4( راأي ثورندايك اعتبار اأن القيم 
هي جمموعة من التف�شيالت املبنية على 
بالأمل وهذان  اأو  باللذة  الإن�شان  �شعور 
على  للحكم  الرئي�شيني  املحكني  يعدان 
القيم وتكونها ، فتم�شك الإن�شان بالقيم 
مناط اأما بتحقيق لذة اأو بدفع اأمل ، اأما 
القيمة  عدمي  يكون  فاإنه  ذلك  �شوى  ما 

على الإطالق .
القيم معتقدات:

القول  اإىل  الباحثني  بع�س  وذهب 
املعتقدات  من  جمموعة  هي  القيم  باأن 
يتم�شك بها الأفراد واملجتمع ويحكمون 
بو�شاطتها على قبح الأ�شياء اأو ح�شنها. 
كريت�س  من  كل  تعريف  ذلك  من  و 
 : باأنها  القيم  يعرفان  اإذ  وبالت�شي)5( 

املرجع نف�شه ، 30.  -3
فوزية دياب ، مرجع �شابق ، 26.  -4

5- Kreech، D، and Ballachey، E. Individual 
Society، Comp، C. Megrant Hill Book، 
1962، 10.

ال�شيارة،ومعنى  احلياة  مواقف  يف 
اختار  كلما  ي�شتعملها  الفرد  اأن  ذلك 
به  يف�شل  قرارًا  اتخذ  كلما  اأو  م�شلكًا 
لأن  بدائل،  عدة  بني  من  معينًا  م�شلكًا 
عدة  يف  وموازناته  اأحكامه  خمتارات 
م�شائل   ، للعمل  وقراءاته   ، ممكنات 
دائمة ، تواجهه با�شتمرار يف كل وقت 

ويف كل خربة من خربات حياته.
ووافق هذا الجتاه كل من بايلر ونوفلر 
التي  القيم  )باأن  ح�شني)1(  اأورده  كما 
يتبناها الأ�شخا�س عوامل هامة حمددة 
�شلوكًا  املرء  يوؤدي  فعندما   ، ل�شلوكهم 
معينًا اأو يختار م�شارًا مف�شاًل له على 
يفعل هذا  فاإنه   ، اآخر  اأو م�شار  �شلوك 
ويف ذهنه اأن ال�شلوك اأو امل�شار الأول 
قيمه  من  بع�س  حتقيق  على  ي�شاعده 

ب�شورة اأف�شل يف ال�شلوك الآخر(.
املطلب اخلام�س

القيم اهتمامات واجتاهات 
وتف�شيالت

الربت   : الجتاه  هذا  اأ�شحاب  ومن 
وفريتون ، كما اأورده ح�شني)2( باأن القيم 
لدى  اخلا�شة  القيم   ، ح�شني  اأحمد  الدين  حمي   -1

املبدعني ، القاهرة، دار املعارف، 1981 ،137.
املرجع ال�شابق ، 32.  -2
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التاأثر  هذا  ،ويظهر  املعا�شرة  الرتبوية 
يف بلورة بع�س الآراء املطروحة حول 
الإ�شارة  �شبق  والتي  القيم،  تعريف 

اإليها واإ�شافة البعد الإ�شالمي لها .
ويالحظ هذا البعد يف تركيز التعريفات 
املقرتحة على ركنني اأ�شا�شيني مييزان 
القيم الإ�شالمية عن غريها وهي : البعد 
الذي  ال�شرعي  ،واحلكم  ال�شلوكي 
حيث  فمن  ال�شلوك  هذا  على  به  يحكم 

كونه ح�شنًا اأو قبيحًا .
القيم  ومرعي)2(  فرحات  عرف  فقد 
معريف  نف�شي  مكون  باأنها  الإ�شالمية 
ال�شلوك  يوجه  اأدائي  ووجداين  عقلي 
ويدفعه ولكنه اإلهي امل�شدر ويهدف اإىل 
القي�شي)3(  وينظر   . تعاىل  الله  اإر�شاء 
جمموعة  باأنها  الإ�شالمية  القيم  اإىل 
واملعتقدات  والغايات  العليا  املثل  من 
وال�شوابط  والو�شائل  والت�شريعات 
اإ�شحاق فرحات وتوفيق مرعي : اجتاهات املعلمني   -2
حددها  كما  الإ�شالمية  القيم  نحو  الأردن  يف 
العلوم  �شل�شلة  الريموك،  اأبحاث   ، البيهقي  الإمام 
 ،2 عدد   ، الرابع  املجلد   ، والجتماعية  الإن�شانية 

1987،  �س99.
القيمية  املنظومة   ، القي�شي  اإبراهيم  مروان   -3
الإ�شالمية كما حتددت يف القراآن الكرمي وال�شنة 
 ، الأردنية  اجلامعة  درا�شات  جملة   ، ال�شريفة 
�س  ملجلد  ،ا  1995م   ، الإن�شانية  العلوم  �شل�شلة 

.32 ،22

يتقا�شمها  املعتقدات  من  مهمة  طبقة 
اأع�شاء املجتمع الواحد ، وبخا�شة فيما 
يتعلق مبا هو ح�شن اأو قبيح ، اأو ما هو 

مرغوب فيه اأو مرغوب عنه(.
وهريمن  رائ�س  من  كل  ويعرفها 
و�شيمون)1( باأنها املعتقدات والجتاهات 
اأو امل�شاعر التي يفتخر بها الفرد ويعلق 
عنها، والتي اختريت بتفكر من بني عدة 

بدائل ، والتي تطبق مرارًا وتكرارًا .
املطلب ال�شاد�س

مفهوم القيم الإ�شالمية
 ، الإ�شالمية  القيم  يف  البحث  اإن 
تربويًا  وحمورًا  م�شطلحًا  باعتبارها 
الدرا�شات  بع�س  تناولته  قد  حديثًا، 
ل  وهو  النظري  بالبحث  املعا�شرة 
اجلهود  من  مزيد  اإىل  بحاجة  يزال 
التي  املتخ�ش�شة  امليدانية  والدرا�شات 
الرتبوية  الأطر  وتو�شح  املنهج  حتدد 
والنف�شية للقيم الإ�شالمية ، التي ت�شعى 

لو�شعها مو�شع التنفيذ والتطبيق .
تعريفات  الإ�شالمية  القيم  عرفت  وقد 
بالجتاهات  جمملها  يف  تاأثرت  حديثة 
1- Raths، L.، Harmin، M. and Simon، S. 

Values and Teaching: Working with 
Values in the  Classroom، Columbus، 
OH، Charles E.Menill، 1966، 28.
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خمتلف  يف  ومتطلباتها  املعا�شرة 
مناحي احلياة .

املبحث الثاين 
القيم الجتماعية املت�شمنة

يف �شورة يو�شف
مدخل:

�شورة يو�شف اإحدى ال�شور املكية التي 
اأفردت  وقد   ، الأنبياء  ق�ش�س  تناولت 
بن  )يو�شف  الله  نبي  ق�شة  عن  احلديث 
يعقوب( وما لقاه عليه ال�شالم من اأنواع 
البالء ومن �شروب املحن وال�شدائد من 
اأخوته ومن الآخرين يف بيت عزيز م�شر، 
ويف ال�شجن ، ويف تاآمر الن�شوة ، حتى 
واملق�شود  ال�شيق،  ذلك  من  الله  جناه 
( مبا مر عليه من  النبي ) ت�شلية  بها 
الكرب وال�شدة وما لقاه من اأذى القريب 

والبعيد)1(. 
نزلت ال�شورة الكرمية على ر�شول  
بعد �شورة )هود( يف تلك الفرتة احلرجة 
الأعظم  الر�شــول  الع�شيبــــة من حيـــــــاة 
(، حيث توالت ال�شدائد والنكبات  (
بعد  وبالأخ�س  املوؤمنني،  وعلى  عليه 
القرطبي اأبو عبد الله حممد بن اأحمد بن اأبي بكر ،   -1

اجلامع لأحكام القراآن ، ج9 �س101 .

واجلماعة  الفرد  ل�شلوك  واملعايري 
القيم  وهذه  وجل.  عز  الله  م�شدرها 
هي التي حتدد عالقة الإن�شان وتوجهه 
ومع  تعاىل  الله  مع  وتف�شياًل  اإجماًل 
نف�شه ومع الب�شر ومع الكون ،ويت�شمن 

هذه القيم غايات وو�شائل.
القيم  اإىل  نظر  القي�شي  اأن  جند  ولذا 
�شامل  وا�شع  منظور  من  الإ�شالمية 
العام  للمعنى  مرادفًا  يكون  يكاد 
لالإ�شالم باعتباره دينًا �شاماًل جلوانب 
جمال  يف  البحث  فاإن  ولذلك  احلياة 
على  تركز  اأن  تتطلب  الإ�شالمية  القيم 
متثل  حتكم  التي  الأ�شا�شية  اجلوانب 
احلياة  واقع  يف  القيم  هذا  وتطبيق 
لدى الأفراد من خالل اجلوانب العقدية 
والت�شريعية  والنف�شية  والجتماعية 

التي ت�شبط هذا ال�شلوك وتوجهه.
الإ�شالمية  القيم  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
عن  متيزها  وطبيعة  بخ�شائ�س  تتميز 
اإىل  ،نظرًا ل�شتنادها  القيم  غريها من 
الثبات  بني  ولذلك فهي جتمع  الإ�شالم 
للتفاعل  وقابليتها  واملرونة  والتغري 
الزماين واملكاين واآليات التفاعل معها، 
احلياة  م�شتجدات  ذلك  يف  مراعية 
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ْسَوةِ 
ِّ
َك َفاْسَألُْه َما َباُل الن

ِّ
اْرِجْع إىل َرب

ي بَِكْيِدِهنَّ 
ِّ
ْعَن َأْيِديَُهنَّ إِنَّ َرب تِي َقطَّ اللَّ

َعلِيٌم} )يو�سف: 50(.
وذكر ابن كثري يف تف�شريه قوله تعاىل 
{هَي َراَوَدْتِن َعْن َنْفِسي} . قال بارًا 
حتى  اإليها  جتذبه  اتبعته  اأنها  �شادقًا 

قدت قمي�شه()2(.
ومما ورد يف تف�شري هذه الآية : )اأي 
قال يو�شف مكذبًا لها هي التي دعتني 
بها  اأردت  اأين  الفاح�شة ل  اإىل مقارفة 

ال�شوء()3(.
{َوَقاَل  تعاىل  قوله  تف�شري  يف  اأما 
الر�شول  فلما جاءه  بِِه}،  ائُْتونِي  الَِْلُك 
بال  ما  فا�شاأله  ربك  اإىل  ارجع  قال 
الن�شوة الالتي قطعن اأيديهن ، اإن ربي 
يف  كثري  ابن  ذكر  فقد  عليم،  بكيدهنَّ 
تف�شريها، يقول تعاىل اإخبارًا عن امللك 
اإليه بتعبري الروؤيا التي كان  ملا رجعوا 
اأعجبه، فعرف ف�شل يو�شف  راآها مبا 
اطالعه  وح�شن  وعلمه  ال�شالم،  عليه 
من  على  اأخالقه  وح�شن  روؤياه،  على 
ببلده من رعاياه، فقال )ائتوين به( اأي 

ابن كثري ، �س 475.  -2

ال�شابوين ، �س 48.  -3

زوجه  ن�شرييه:  ال�شالم  عليه  فقد  اأن 
)اأبا  وعمه  )خديجة(  احلنون  الطاهر 
طالب( الذي كان له خري ن�شــري ، وخري 
والبالء  الأذى  ا�شتد  وبوفاتهما  معني، 
املوؤمنني.  وعلى   ) ( الله  ر�شول  على 
ال�شديق  يو�شف  ق�شة  جاءت  وهكذا 
 ، يلقاه  عما   ) ( لر�شول  ت�شلية 
وجاءت حتمل الب�شر والأن�س والراحة، 
الأنبياء  درب  على  �شار  ملن  والطماأنينة 
ومن   ، ال�شيق  بعد  الفرج  من  فالبد 
الي�شر بعد الع�شر . ويف ال�شورة درو�س 
وعرب، وعظات بالغات، حافالت بروائع 
الأخبار العجيبة ، والأنباء الغريبة {إِنَّ 
ِف َذلَِك َلِذْكَرى لَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َألَْقى 

ْمَع َوُهَو َشهِيٌد} )ق: 37()1(. السَّ
املطلب الأول

قيمة ال�شجاعة
قيمة  الكرمي  القراآن  تناول   
قوله  يف  يو�شف  �شورة  يف  ال�شجاعة 
تعاىل {َقاَل ِهَي َراَوَدْتِن َعْن َنْفِسي}  
الَِْلُك  {َوَقاَل  تعاىل  وقوله   .)26 )يو�سف: 

َقاَل  ُسوُل  الرَّ َجاَءُه  ا  َفَلمَّ بِِه  ائُْتونِي 
الطربي حممد بن جرير ، اجلامع لأحكام القراآن   -1
، ط الأوىل بريوت لبنان ، دار الكتب العلمية ، ج7 

�س147.
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ودخلت  اأحب�شت  ملاذا  يدري  وهل 
اأي  ب�شببهن؟  ظلمت  واأنى  ؟  ال�شجن 
عليه ال�شالم اأن يخرج من ال�شجن حتى 
 ، ال�شنيعة  التهمة  تلك  ترباأ �شاحته من 
بال  حب�س  اأنه  جميعًا  النا�س  يعلم  واأن 

جرم)3(.
مدلولها  يف  ال�شجاعة  تناول  عند  اأما 
اللغوي جند اأنها تعني �شدة القلب عند 
اإنك  له  قال  ت�شجيعًا  و�شجعه  الباأ�س 
تكلف  وت�شجع   ، قلبه  قوي  اأو  �شجاع 

ال�شجاعة)4(.
تعني  فال�شجاعة  ال�شطالح  ويف 
واجلراأة  خوف  دون  املخاطر  مواجهة 
يف ن�شرة احلق ورف�س الذل والهوان 

دون تهور واندفاع . 
الآيات  لتف�شري  ال�شابق  العر�س  من 
الواردة عن ال�شجاعة يت�شح اإجماع من 
ال�شجاعة  اأن  على  تفا�شريهم  عر�شت 
قوًل وفعاًل تتطلب ال�شدق والرب للدفاع 
اأن  جند  ولذا  الظلم.  ورد  النف�س  عن 
يو�شف  �شجاعة  يف  متثلت  القيمة  هذه 
عليه ال�شالم عندما قال : )هي راودتني 
عن نف�شي( على الرغم من مكانة امراأة 

�شيد قطب يف ظالل القراآن ج12 �س248 .  -3
خمتار ال�شحاح ،ج 1 ، �س 139.  -4

اأخرجوه من ال�شجن واأح�شروه ، فلما 
جاءه الر�شول بذلك امتنع من اخلروج 
حتى يتحقق امللك ورعيته براءة �شاحته 
اإليه من جهة  ن�شب  ونزاهة عر�شه مبا 
مل  ال�شجن  هذا  واأن  العزيز،  امراأة 
ظلمًا  كان  بل  يقت�شيه  اأمر  على  يكن 

وعدوانًا. 
تِي  ْسَوةِ اللَّ

ِّ
ويف قوله {َفاْسَألُْه َما َباُل الن

ي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيٌم} 
ِّ
َأْيِديَُهنَّ إِنَّ َرب ْعَن  َقطَّ

)لو   :  ) ( ر�شول  فقال   ،)50 )يو�سف: 

ابتغيت  وما  الإجابة  لأ�شرعت  اأنا  كنت 
العذر()1(.

وقد جاء يف تف�شري هذه الآية ) وملا رجع 
ال�شاقي اإىل امللك وعر�س عليه ما عرب 
به يو�شف روؤياه ا�شتح�شن ذلك فقال: 
تف�شريها  منه  لأ�شمع  يل  اأح�شروه 
الر�شول  )فلما جاءه  بنف�شي ولأب�شره 
اأي فلمًا جاء ر�شول امللك يو�شف )قال 
يو�شف  قال  اأي  ربك()2(  اإىل  ارجع 
امللك  �شيدك  اإىل  )ارجع   : للر�شول 
قطعن  الالئي  الن�شوة  بال  ما  فا�شاأله 
الن�شوة  ق�شة  عن  �شله  اأي  اأيديهن( 
اأمرهن؟  اأيديهن هل يعلم  الالتي قطعن 

م�شند اأحمد ج18 �س313 .  -1
الطربي ، 12 �س297 .  -2
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يَْنَفَعَنا َأْو نَتَِّخَذُه َوَلًدا} )يو�سف: 21(.
َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  ال  {َقاَل  تعاىل  وقوله 
َأْرَحُم  َوُهَو  َلُكْم  الَُّ  َيْغِفُر  الَْيْوَم 

احِِنَي} )يو�سف: 92(. الرَّ
قوله  تف�شري  يف  كثري  ابن  ذكر  وقد 
ِمْصَر  ِمْن  اْشتََاُه  الَِّذي  {َوَقاَل  تعاىل 
يَْنَفَعَنا  َأْن  َعَسى  َمْثَواُه  َأْكِرِمي  الْمَرَأتِِه 

َأْو نَتَِّخَذُه َوَلًدا} )يو�سف: 21(.
يقول يخرب تعاىل باإلطافه بيو�شف عليه 
ا�شرتاه من  الذي  له  قي�س  اأنه  ال�شالم 
م�شر حتى اعتني به واأكرمه ، واأو�شى 
اأهله به ، وتو�شم فيه اخلري وال�شالح. 
وكان الذي ا�شرتاه من م�شر عزيزها 

وهو الوزير)2(.
قال   ، )اأي   : الآية  هذه  معنى  يف  جاء 
الذي ا�شرتاه من مدينة م�شر لزوجته 
اأكرمي اإقامته عندنا ، قال ابن عبا�س : 
وهو  )قطفري(  ا�شرتاه  الذي  ا�شم  كان 
 ، الذي كان على خزائن م�شر  العزيز 
اأي  ولدا(  نتخذه  اأو  ينفعنا  اأن  )ع�شى 
اإذا  املهمات  بع�س  يكفينا  اأن  ع�شى 
لهما  يولد  يكن  مل  حيث  نتبناه  اأو  بلغ 

ولد)3(.
ابن كثري ،�س 472.  -2

الطربي ج12 �س175 .  -3

العزيز وتهديدها اإياه مل يرتك لها املجال 
لتقول ما ت�شاء بل كانت ال�شجاعة الأدبية 
التي حتفظ له حق الدفاع عن نف�شه وعن 

�شرفه وطهارته.
ويتعلم الفرد امل�شلم من قيمة ال�شجاعة 
عليه  يو�شف  �شورة  يف  املت�شمنة 
ورد  احلق  على  الفرد  ثبات  ال�شالم 
كانت  ومهما  الظامل  كان  اأيا  الظلم 
مراعاة  دون  بالفرد  املحيطة  الظروف 
الفوائد وال�شتحقاقات الذاتية ، وجند 
ذلك متج�شدًا يف موقف �شيدنا يو�شف 
ر�شول  جاءه  عندما  ال�شالم  عليه 
وبهذا   . ربك  اإىل  ارجع  له  فقال  امللك 
من  �شاحته  وبراءة  احلق  اإحقاق  يريد 
اأنه يف  بالرغم من  به  الذي حلق  الظلم 
الثبات  ال�شجن. وهذه درجة عالية من 
الظلم  من  ذلك  يعد  ولذا  احلق.  على 
واأف�شل  الله  �شبيل  يف  اجلهاد  اأنواع 

اجلهاد كلمة حق عند �شلطان جائر)1(.
املطلب الثاين
قيمة الكرم

يف  الكرم  قيم  الكرمي  القراآن  تناول 
ِمْن  اْشتََاُه  الَِّذي  {َوَقاَل  تعاىل  قوله 
َأْن  َعَسى  َمْثَواُه  َأْكِرِمي  الْمَرَأتِِه  ِمْصَر 
�س   ، ،ج4  ال�شحيحني  على  امل�شتدرك   ، احلاكم   -1

.551
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نفو�س الآخرين .
الآيات  لتف�شري  ال�شابق  العر�س  ومن 
الواردة عن قيمة الكرم يت�شح اإجماع 
من عر�شت تفا�شريهم اأن الكرم يعني 
العتناء وتقدمي اخلري لالآخرين �شواء 

يف اإقامتهم اأو غريها .
ب�شلوك  يت�شالن  وال�شخاء  فالكرم 
حيث  من  ذاتها  حيال  ال�شخ�شية 
امل�شروع  غري  اأو  امل�شروع  الإ�شباع 
تر�شح  �شمة  يظل  فال�شخاء  للذات، 
ذاتها  دائرة  ال�شخ�شية  بتجاوز 
ولجتاه نحو الآخرين، اأي اإنها تفي�س 

من ممتلكات ذاتها على الآخرين)3(.
يف  اأُثر  له  واملعدن  الأ�شل  اأن  �شك  ول 
تكوين حياة الإن�شان فلذا كان تاأثري ذلك 
وا�شحًا يف �شرية يو�شف عليه ال�شالم 
( حيث قال  وهو كما و�شفه النبي )
)الكرمي ابن الكرمي بن الكرمي يو�شف 
بن يعقوب بن اإ�شحاق بن اإبراهيم عليهم 

ال�شالم()4(.
النف�س  علم  يف  :درا�شات  ال�شيباين  حممود   -3
الإ�شالمي ،دار البالغة ، ط 2، 1991 م ، بريوت ، 

لبنان.
البخاري : ال�شحيح ، باب قول الله تعاىل )اأم كنتم   -4
�شهداء اإذ ح�شر يعقوب حدث ، حديث رقم 2ـ32 ، 

ج3، �س 237.

ال  {َقاَل  تعاىل  قوله  تف�شري  يف  اأما 
َتْثِريَب َعَلْيُكُم الَْيْوَم َيْغِفُر الَُّ َلُكْم َوُهَو 
ابن  ذكر   ،)92 )يو�سف:  احِِنَي}  الرَّ َأْرَحُم 
كثري بقوله : اأي تاأنيب عليكم ول عتب 
عليكم اليوم ، ول اأعيد عليكم ذنبكم يف 
حقي بعد اليوم ، ثم زادهم الدعاء لهم 
عتب  ل  يو�شف  لهم  قال  اأي  باملغفرة، 
عليكم اليوم ول عقوبة بل اأ�شفح واأعفو 
)يغفر الله لكم، دعى لهم باملغفرة وهذا 

زيادة تكرمي منه ملا فرط منهم()1(.
اللغوي  املدلول  الكرم يف  تناول  وعند 
الله  �شفات  من  الكرمي  اأن  جند 
اجلواد  اخلري  الكثري  وهو  واأ�شمائه 
املعطي الذي ل ينفذ عطاءه وهو الكرمي 
اخلري  لأنواع  اجلامع  والكرمي  املطلق 
ا�شم  والكرمي   ، والف�شائل  وال�شرف 
والكرم   ، فاعله  يحمد  ما  لكل  جامع 
بنف�شه واإن  الرجل  اللوؤم يكون  نقي�س 

مل يكن له اإباء)2(.
اإ�شراف  دون  الإنفاق  هو  وا�شطالحًا 
قوًل  العطاء  يف  بالرغبة  وال�شعور 
على  البهجة  لإدخال  امليل  مع  وعماًل 

ال�شابوين: �س 66.  -1
ل�شان العرب ، ج12 ، �س 510.  -2
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من  مزيدًا  تتطلب  التي  املواقف  يف 
الذين  لالأفراد  والرعاية  الهتمام 

يحتاجون تلك اخلدمة .
املطلب الثالث
قيمة العدالة

يف  العدالة  قيم  الكرمي  القراآن  تناول 
{إِْذ  تعاىل  قوله  يف  يو�شف  �شورة 
َأبِيَنا  إىل  َأَحبُّ  َوَأُخوُه  لَُيوُسُف  َقالُوا 
َضَلٍل  لَِفي  َأَبانَا  إِنَّ  ُعْصَبٌة  َونَُْن  مِنَّا 
تعالــــى:  قولـــــه  وفـــي   ،)8 )يو�سف:  ُمِبنٍي} 
{َعَسى الَُّ َأْن يَْأتَِيِن بِِهْم َجِيًعا إِنَُّه ُهَو 

الَْعلِيُم الَِْكيُم} )يو�سف: 83(.
{إِْذ  تعاىل  قوله  كثري  ابن  ف�شر  وقد 
َأبِيَنا  إىل  َأَحبُّ  َوَأُخوُه  لَُيوُسُف  َقالُوا 
َضَلٍل  لَِفي  َأَبانَا  إِنَّ  ُعْصَبٌة  َونَُْن  مِنَّا 
يظنون  فيما  حلفوا  اأي   : بقوله  ُمِبنٍي} 
والله ليو�شف واأخوه ، ويعنون بنيامني 
وكان �شقيقه لأمه ، )اأحب اإىل اأبينا منا 
اأحب  اأي جماعة فكيف  ونحن ع�شبة( 
ذينك الثنني اأكرث من اجلماعة )اإن اأبانا 
لفي �شالل مبني( يعنون يف تقدميهما 

علينا، ويحبه اإياهما اأكرث منا)1(.
عليه  ليو�شف  الأوىل  املحنة  هي  هذه 
اأي حني قالوا : والله ليو�شف  ال�شالم 

ابن كثري ، �س 469.  -1

عليه  يو�شف  �شيدنا  اأن  جند  ولذا 
ال�شالم عندما اأكرمه عزيز م�شر، حفظ 
هذا اجلميل وذكره عندما اأرادت امراأة 
اأح�شن  ربي  )اإنه  فقال  مراودته  العزيز 
عليه  يو�شف  كرم  يوؤكد  مما  مثواي( 
ال�شالم واأ�شالة معدنه . كما جند متثل 
يو�شف عليه ال�شالم لقيم الكرم بالعفو 
عن اإخوته بعد اأن حاولوا قتله وما حلقه 
وبال  تردد  بال   ، اأذى  من  ذلك  ب�شبب 
توقف، اأي ل تاأنيب عليكم ول عتب ثم 

زادهم على ذلك باأن دعا لهم باملغفرة .
املت�شمنة  الكرم  قيم  من  الفرد  ويتعلم 
ال�شالم  عليه  يو�شف  �شورة  يف 
ومقابلته  امل�شيء  عن  والعفو  الت�شامح 
بالإح�شان، فيو�شف عليه ال�شالم كان 
اإخوته  على  تعرف  عندما  با�شتطاعته 
بهم  ليزج  �شدهم  تهمة  اأي  ينتحل  اأن 
يف ال�شجن ويذيقهم األوانًا من العذاب 
جزاء كيدهم له ، ولكن �شمو نف�شه وكرم 
عن�شره وترفعه عن النتقام جعله ياأبى 
اأن ينزلق اإىل هذا املنزلق الذي ينغم�س 

فيه عادة الأ�شخا�س العاديون .
الإنفاق  قيم  امل�شلم  الفرد  يتعلم  كما 
ل�شيما  بالآخرين  والعتناء  وال�شخاء 
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يعدل  احلكم  يف  احلاكم  عدل  اجلور، 
عدًل وهو عادل من قوم عدول . ويف 
ل  الذي  وهو  العدل  �شبحانه  اأ�شمائه 
مييل به الهدى فيجور يف احلكم وهو 
في�شع  به  �شمي  م�شدر  الأ�شل  يف 
مو�شع العادل وهو اأبلغ منه لأنه جعل 

امل�شمى نف�شه عادًل)4(.
فتعني  ال�شطالح  يف  العدالة  اأما 
عن  بعيدًا  ن�شابها  يف  الأمور  و�شع 
الظلم واإعطاء كل ذي حق حقه لتحقيق 
امل�شاواة بني النا�س يف احلكم والعدل 

واملعاملة واأداء احلق .
لكل  ما  تقدر  اأن  العدالة  فمفهوم 
واخلريات  والثمار  احلقوق  من  فرد 
من  عليه  وما   ، ال�شالح  العمل  ومن 
الذنوب  اأو  والواجبات  اللتزامات 

الآثام واجلرائم)5(.
الإ�شالم  العدالة يف  ولهذا كان مفهوم 
والأفكار  العقائد  ي�شمل  جدًا  وا�شعًا 
 ، والوجدان  ال�شعور  ي�شمل  كما 
وينعك�س كل ذلك يف ال�شلوك الفردي 

ل�شان العرب ،ج11، �س 430.  -4
الفكر  بني  العدالة  مفهوم   ، اإمام  ب�شري  زكريا   -5
 ،  2  3  ،  208 �س   ، الغربي  والفكري  الإ�شالمي 

وقائع جمدلوي ، عمان ، الأردن.

اأبينا،  عند  منا  اأحب  )بنيامني(  واأخوه 
اأرادوا اأن زيادة حمبته لهما اأمر ثابت 
)واأخوه(  قالوا  واإمنا  فيه،  �شبهة  ل 
كانت  اأمهما  لأن  اإخوة  جميعًا  وهم 
واحلال  اأي  ع�شبة(  .)ونحن  واحدة 
نحن جماعة ذوو عدد، نقدر على النفع 
اأبانا  واأن  ال�شغريين  وال�شر، بخالف 
خطاأ  يف  اأنه  اأي  مبني،  �شالل  لفي 
 . وا�شح  بني  ال�شواب  عن  وخروج 

لإيثاره يو�شف واأخاه علينا باملحبة)1(.
{َعَسى  تعاىل  قوله  تف�شري  يف  واأما 
الَْعلِيُم  ُهَو  إِنَُّه  َجِيًعا  بِِهْم  يَْأتَِيِن  َأْن  الَُّ 
الَِْكيُم} )يو�سف: 83(. فقد ذكر ابن كثري 
يف  )احلكيم(  بحايل  العليم  اأي  بقوله 

اأفعاله وق�شائه وقدره)2(.
لهم  �شملي  يجمع  اأن  الله  ع�شى  اأي 
ويقر عيني بروؤيتهم جميعًا )اأنه العليم 
بحايل احلكيم يف  العامل  اأي  احلكيم( 

تديره وت�شريفه)3(.
اأما عند تناول العدالة يف املدلول اللغوي 
ما  والعدل  عدل،  من  العدالة  اأن  فنجد 
قام يف النفو�س اأنه م�شتقيم وهو �شد 

ال�شابوين، �س 42.  -1
ابن كثري ، �س 486.  -2

ال�شابوين، �س 164.  -3
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 ، الأ�شرة  داخل  الجتماعي  امل�شتوى 
�شحيحه  يف  م�شلم  الإمام  اأخرج  فقد 
عن النعمان ابن ب�شري ر�شي الله عنهما 
اأعجبها  اأمه  واأن  ب�شتانًا  وهبه  اأباه  اأن 
 ، ذلك  على   ) ( النبي  ي�شهد  اأن 
( فقال  فاأخذه اأبوه اإىل ر�شول الله )
اأين نحلت ابني هذا  الله :  : يا ر�شول 
الب�شتان واأن اأمه اأعجبها اأن ت�شهد على 
( )األك غريه  ذلك فقال له ر�شول الله )
؟ قال نعم. قال : اأعطيتهم كلهم مثل ما 

اأعطيته : قال : ل ، فقال له النبي )
( : )اأرجعه فاإين ل اأ�شهد على زور .. 

اتقوا الله واعدلوا بني اأولدكم()3(.
العدالة  قيم  من  امل�شلم  الفرد  ويتعلم 
عليه  يو�شف  �شورة  يف  املت�شمنة 
احلقوق  واأداء  امل�شئولية  ال�شالم 
والواجبات على الوجه الأكمل ، لذا جند 
ال�شجن  يف  وهو  ال�شالم  عليه  يو�شف 
عندما طلب منه تف�شري روؤيا امللك قدم 
ذلك  ا�شرتاط  دون  والتف�شري  امل�شورة 
 ، له يو�شف  فقال   ، عليه  تعود  بحقوق 
�شبع  �شنوات  عليها  �شتمر  البالد  اإن 
الأر�س  فيها  جتود   ، اخلريات  فيها 
م�شلم : ال�شحيح ، باب كراهية تقبيل بني الأولد   -3

يف الهبة ، حديث رمق 1923 ،ج3، �س 1243.

الدولة  م�شتوى  على  والجتماعي 
والهيئات)1(.

البن  يعامل  اأن  العدالة  تقت�شي  كما 
الوالدين وهما يف حالة �شعف معاملة 
كرمية ، لأنه تلقى منهما معاملة كرمية 
،والعدالة  �شعيفًا  �شغريًا  كان  عندما 
ت�شود يف معاملة النا�س بع�شهم ببع�س، 
فلي�س من العدل اأن يفرط الإن�شان يف 
اأن  العدل  من  ول  امل�شروعة،  حقوقه 

يتغول على حقوق الآخرين)2(.
اأن  لقد كان يعقوب عليه ال�شالم يدرك 
حبه ليو�شف عليه ال�شالم لي�س عاطفة 
اأبوية فح�شب ولكن وراء العاطفة �شيء 
هذا  يف  املت�شل�شلة  النبوة  اإنه   ، اآخر 
اأن  من  الرغم  وعلى   ، الكرمي  البيت 
الذي كان مبينًا  هذا احلب والتف�شيل 
ما  له  فكان  العاطفة  وراء  اأ�ش�س  على 
ي�شوغه، وقد اأحدث يف نفو�س الأخوة 

ما اأحدث .
اأ�شارت  النبوية  ال�شنة  اأن  جند  ولذا 
على  العدالة  مبداأ  مراعاة  اإىل �شرورة 
والفكري  الإ�شالمي  الفكر  بني  العدالة  مفهوم   -1

الغربي ، �س 210.
والفكري  الإ�شالمي  الفكر  بني  العدالة  مفهوم   -2

الغربي ، �س 212.
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تقدم لإخوانه اأن ياأتوه باأهلهم اأجمعني ، 
فلما اأخرب يو�شف عليه ال�شالم باقرتابهم 
خرج لتلقيهم واأمر امللك اأمراءه واأكابر 
النا�س باخلروج مع يو�شف لتلقي نبي 
الله يعقوب عليه ال�شالم ، ثم اأختار ما 
اأحكاه عن ال�شدي اأن يو�شف اأوى اإليه 
باب  و�شولوا  ملا  ثم  تلقاهما،  ملا  اأبويه 
البلد قال {َوَقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر إِْن َشاَء 

الَُّ َآمِِننَي} )يو�سف:٤9(.
فلما  )اأي  الآية:  هذه  تف�شري  يف  جاء 
على  واأهلوهم  واأبناوؤه  يعقوب  دخل 
واعتنقهما،  اأبويه  اإليه  �شم  يو�شف 
وقال اأدخلوا م�شر اإن �شاء الله اآمنني( 
كل  من  امنني  م�شر  بلدة  اأدخلوا  اأي 
مكروه ، واإمنا قال اإن �شاء الله  تربكًا 

وتيمنًا)1(.
اأما يف تف�شري قوله تعاىل )َوَرَفَع اأََبَوْيِه 
فقد  ًدا(  �ُشجَّ َلُه  وا  َوَخرُّ اْلَعْر�ِس  َعَلى 
ابن عبا�س  قال   : بقوله  ابن كثري  ذكر 
وجماهد : يعني ال�شرير ، اأي اأجل�شهما 
اأي  �شجدًا(  )وخروا  ال�شرير  على  معه 

�شجد له اأبواه واإخوته الباقون)2(.
اأي   : الآية  هذه  معنى  يف  جاء  وقد 

ال�شابوين: �س 68.  -1

ال�شابوين: �س 49.  -2

بالغالت الوافرة ، ثم يعقبها �شبع �شنني 
جمدبة ، تاأكل الأخ�شر والياب�س ، واأن 
الرخاء  �شني  من  يقت�شدوا  اأن  عليهم 
يوؤكد  مما  والقحط.  اجلدب  �شني  اإىل 
�شرورة متثل الفرد امل�شلم بقيم العدالة 
الر�شا  يف  وظروفه  اأحواله  كل  يف 
والغ�شب وال�شدة والرخاء وغريها من 
احلياة  هذه  والبتالءات يف  املتغريات 

الدنيا.
املطلب الرابع

قيمة بر الوالدين
بر  قيـــم  الكريـــــم  القــــراآن  تناول 
قوله  يف  يو�شف  �شورة  يف  الوالدين 
ا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف َآَوى  تعاىل {َفَلمَّ
َشاَء  إِْن  ِمْصَر  اْدُخُلوا  َوَقاَل  َأَبَويِْه  إِلَْيِه 
تعاىل:  وقوله   ،)99 )يو�سف:  َآمِِننَي}  الَُّ 
َلُه  وا  َوَخرُّ الَْعْرِش  َعَلى  َأَبَويِْه  {َوَرَفَع 

ًدا} )يو�سف: 100(. ُسجَّ
وذكر ابن كثري يف ت�شريه قوله تعاىل 
اإَِلْيِه  اآََوى  ُيو�ُشَف  َعَلى  َدَخُلوا  ا  )َفَلمَّ
ُه  اللَّ �َشاَء  ْن  اإِ َر  ِم�شْ اْدُخُلوا  َوَقاَل  اأََبَوْيِه 
اآَِمِننَي(، يخرب تعاىل عن ورود يعقوب 
عليه ال�شالم على يو�شف عليه ال�شالم ، 
وقدومه بالد م�شر ، ملا كان يو�شف قد 
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 ، تعاىل  له  ال�شكر  ثم   ، بالعبادة  تعاىل 
ولذا كان من احلقوق الواجبة والآداب 
وطاعتهما  الوالدين  بر  الالزمة  الأبوية 
بخدمتهما  والقيام  اإليهما  والإح�شان 

والدعاء لهما بعد مماتهما)3(.
بها  يتعامل  اأن  التي يجب  الآداب  ومن 
حديثهما  ي�شمع  اأن  والديه  مع  الولد 
دعوتهما  ويلبي  لقيامهما،  ويقوم 
الرحمة  من  الذل  لهما جناح  ويخف�س 
بالقيام  ول  بالرب  عليهما  مين  ول 
ول  �شذرًاَ  اإليهما  ينظر  واأل  باأمرهما 

يع�شى لهما اأمرًا)4(.
عليه  يو�شف  �شيدنا  اأن  جند  ولهذا 
يلزم  مما  الآداب  هذه  ج�شد  ال�شالم 
اأفراد  لدى  والآداب  القيم  هذه  متثل 

املجتمع امل�شلم.
اإليهما  بالإح�شان  يكون  الوالدين  فرب 
والإنفاق  وتوقريهما  لهما  القول  ولني 
لهما  والدعاء   ، احلاجة  عند  عليهما 
بكل خري يف حياتهما وبعد مماتهما ، 
والبعد عن عقوقهما باإحلاق الأذى بهما 

�شيد قطب ، يف ظالل القراآن ، ج1، �س 40.  -3
اأبوحامد حممد بن : املنقذ من ال�شالل ومعه يحيا   -4
وال�شعادة والقواعد ال�شعرة لالأدب ، حديد ، تعليق 
، بدون  وت�شحيح ، حممد جابر ، مكتبة اجلقول 

تاريخ ، �س 1132.

بجانبه،  امللك  �شرير  على  اأجل�شهما 
اأبوه  له  �شجد  اأي  �شجدا  له  وخروا 
فقال  عليه  دخولهم  حني  واأخوته  واأمه 
عندهم حتية  ال�شجود  كان  املف�شرون، 

وكرامة ل عبادة)1(.
مدلوله  الرب يف  مفهوم  تناول  عند  اأما 
اللغوي جند اأنه يعني ال�شدق والطاعة 
واخلري والعطف والإكرام ، والرب �شد 
الوالدين هو يف حقهما  وبر   . العقوق 
العقوق  �شد  الأهل  من  الأقربني  وحق 
اإليهم والت�شييع حلقهم،  وهو الإ�شاءة 
�شرب  اأي  من  خري  كل  فعل  والرب 

كان)2(.
الآيات  لتف�شري  ال�شابق  العر�س  ومن 
يت�شح  الوالدين  بر  عن  الواردة 
على  تفا�شريهم  عر�شت  من  اإجماع 
الإن�شان  على  واجب  الوالدين  بر  اأن 
واأنه   ، وتعاىل  �شبحانه  الله  عبادة  بعد 
�شيء  كل  يف  وبرهما  طاعتهما  يجب 
اإن   . وتعاىل  �شبحانه  به  ال�شرك  اإلَّ 
برهما  جعلت  بالوالدين  القراآن  و�شية 
الله  واإفراد  للتوحيد  الأهمية  يف  تاليًا 

ال�شابوين، �س 68.  -1
�س   ، الرابع  املجلد   ، لعرب  ل�شانا   ، منظور  ابن   -2

.4051
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الله  عند  الوالدين  ومكانة  منزلة  منها 
نعمة  على  الوالدين  �شكر  ثم  تعاىل، 
الرتبية والرعاية ، مما يتطلب طاعتهما 
والإح�شان  اإليهما  والوفاء  وبرهما 
بالدعاء  والر�شا  معنويًا  �شواء   ، لهما 
عليهما  بالإنفاق  ماديًا  اأو  وال�شتغفار 
اأو اجتماعيًا ب�شلتهما و�شلة اأرحامهما 
. اإ�شافة اإىل ذلك يتعلم الفرد امل�شلم من 
باملعروف  �شحبتهما  الوالدين  بر  قيم 
مع�شية  غري  يف  اإليهما  والإح�شان 
القيام  يتطلب  مما   ، بالله  اإ�شراك  اأو 
هذه  يف  وجه  اأكمل  على  بواجبهما 

احلياة الدنيا.
قيم  من  امل�شلم  الفرد  ي�شتفيد  وكذلك 
والأدب  والتقدير  الحرتام  الوالدين  بر 
يف  وم�شاورتهما  معهما  احلديث  عند 
اأثر  له  كل ما يتعلق بحياته ، مما يكون 
ابنهما  على  الوالدين  واطمئنان  ثقة  يف 
و�شعورهما باقتطاف ثمار تربيتهما، مما 
يكون زادًا اإ�شافيًا للعطاء الذي ل ينقطع 

ول يتوقف مهما كان �شلوك ابنهما.
�شيدنا  اأن  �شبق من عر�س جند  ومما 
بر  قيمة  متثل  ال�شالم  عليه  يو�شف 
تعامله  يف  واقعًا  وج�شدها  الوالدين 

اأو  معنويًا  اأو  الأذى  ذلك  كان  نف�شيًا 
ماديا ، قوًل كان اأو فعاًل)1(.

وجاءت ال�شنة النبوية املطهرة مو�شحة 
الله  الوالدين ومكانته عند  بر  �شرورة 
رواه  الذي  وذلك يف احلديث   ، تعاىل 
اأي   ) ( النبي  �شاألت   : قال  الله  عبد 
قال   ، وجل  عز  الله  اإىل  اأحب  العمل 
بر  قال  اأي  ثم  قال   ، لوقتها  ال�شالة   :
قال اجلهاد يف  اأي  ثم  قال   ، الوالدين 

�شبيل الله)2(.
( بني اأن  وكذلك جند اأن الر�شول )
عقوق الوالدين من الكبائر ، وذلك يف 
اأبيه،  عن  بكر  اأبو  رواه  الذي  احلديث 
)األ  فقال   ) ( ر�شول  عند  كنا  قال 
اأنبئكم باأكرب الكبائر ثالث : الإ�شراك 
الزور  و�شهادة  الوالدين  وعقوق  بالله 

اأو قول الزور()3(.
ويتعلم الفرد امل�شلم قيما تربوية متعددة 
الأ�شرة  ال�شعيدي:  اللطيف  عبد  احلكم  عبد   -1
امل�شلمة، اأ�ش�س ومبادئ ، الدار امل�شرية ، القاهرة، 

1993، �س 138ـ140.
 : م�شلم  بن  احلجاج  بن  م�شلم  اأبواحل�شني  الإمام   -2
�شحيح م�شلم : كتاب الرب وال�شلة والآداب ، باب 

بر الوالدين ، جملد 8 ، ج 16، �س 102.
�شحيح   : البخاري  اإ�شماعيل  بن  الله  اأبوعبد   -3
الأول،  ،جملد  واأكربها  الكبائر  باب   ، البخاري 

ج2، �س 81ـ82.
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باملال  لرفقهم  والتوؤدة  الرفق  مو�شع 
يف �شحائها كي توايف املنزل)1(.

من  النف�س  تقدمي  هي   : وا�شطالحًا 
املال  على  واحلث  والقبيلة  الدين  اأجل 

يف �شبيل الإجنازات املثمرة . 
فمكث  بال�شجن  يو�شف  على  حكم 
قال  كما  �شبعا  تبلغ  عديدة  �شنوات 
َرَأُوا  َما  َبْعِد  ِمْن  لَُْم  َبَدا  {ُثمَّ  تعاىل: 
الَْيَاِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنٍي} )يو�سف: 35(، 
دخل يو�شف ال�شجن على غري جرمية 
 : فتيان  ال�شجن  معه  ودخل  اقرتفها 
والثاين   ، امللك  �شقاة  رئي�س  اأحدهما 
منهما  كل  فراأى   . اخلبازين  رئي�س 

حلما وعر�شه على يو�شف . 
اأنه  راأى  فقد   ، ال�شقاة  رئي�س  اأما 
واأما   . اخلمر  امللك  كاأ�س  يف  بع�شر 
راأ�شه  فوق  يحمل  اأنه  راأى  فقد  الثاين 
ذلك  من  تاأكل  والطري  اخلبز  من  طبقا 
اأن يخرب كل واحد  اخلبز . وطلبا منه 
منهما بتف�شري روؤياه ، فقال لالأول: اإنك 
�شتخرج من ال�شجن ، وتعود اإىل عملك 
فت�شقي امللك خمرا ، وقال للثاين : اإنك 
راأ�شك،  من  الطري  وتاأكل  �شت�شلب 

ل�شان العرب ج14:�س480.  -1

ومعامالته مع اأبويه واأخوته .
املطلب اخلام�س

قيمة التعاون والت�شحية
الت�شحية لغة : من �شحى و�شحى عن 
ال�شيء رفق به و�شح رويدا اأي ل تعجل 
وقال زيد اخليل الطائي فلو اأن ن�شرا 
اأ�شلحت ذات بينها ل�شحت رويدا عن 
مطالبها عمرو ون�شر وعمرو ابنا قعني 
كتاب  ويف  اأ�شد  بني  من  بطنان  وهم 
األ  عنهم  ر�شيا  عبا�س  ابن  اإىل  علي 
�شح رويدا فقد بلغت املدى اأي ا�شرب 
ت�شع  قد  والعرب  الأزهري  قال  قليال 
يف  والتاأين  الرفق  مو�شع  الت�شحية 
الأمر واأ�شله اأنهم يف البادية ي�شريون 
الكالأ  من  بلمعة  مروا  فاإذا  ظعنهم  يوم 
قال قائدهم األ �شحوا رويدا فيدعونها 
الت�شحية  و�شعوا  ثم  وجترت  ت�شحي 
بحمولتهم  لرفقهم  الرفق  مو�شع 
ومالهم يف �شحائها وما لها من الرفق 
وقد  مثواها  وبلوغها  ت�شحيتها  يف 
فقول  اخليل  زيد  بيت  واأما  �شبعت 
رويدا  ل�شحت  قوله  يف  الأعرابي  ابن 
اأو�شحت  مبعنى  عمرو  مطالبها  عن 
الت�شحية  ت�شع  والعرب  وبينت ح�شن 
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حني تتوفانا ، ويحتمل اأنه �شاأل ذلك عند 
احت�شاره عليه ال�شالم كما �شاأل النبي 
�شلى الله عليه و�شلم عند احت�شاره اأن 
والرفقاء  الأعلى  املالأ  اإىل  روحه  يرفع 
كما  واملر�شلني  النبيني  من  ال�شاحلني 
قال : ))اللهم يف الرفيق الأعلى(( ثالثا 
ويحتمل اأن يو�شف عليه ال�شالم �شاأل 
�شحة  يف  منجزا  الإ�شالم  على  الوفاة 
بدنه �شالمته ، واأن ذلك كان �شائغا يف 
ملتهم و�شرعهم ، فاأما يف �شريعتنا فقد 
نهي عن الدعاء باملوت عند الفنت . فاأما 
البخاري  روى  فقد  الرفاهية  حال  يف 
))ل   : مرفوعا  �شحيحهما  يف  وم�شلم 
يتمنني اأحدكم املوت ل�شر نزل به ، اإما 
حم�شنا فلعله يزداد ، واإما م�شيئا فلعله 
ي�شتعتب ، ولكن ليقل: اللهم اأحيني ما 
اإذا  وتوفني   ، يل  خريا  احلياة  كانت 
كانت الوفاة خريا يل(( واملراد بال�شر 
هنا ، ما يخ�س العبد يف بدنه من مر�س 

ونحوه ، ل يف دينه)1(.
ال�شفات  من  الت�شحية  اأن  واملق�شود 
بها  يتحلى  اأن  ينبغي  التي  اجلميلة 
القائد والداعية وكل من ينتمي اإىل دين 

ابن كثري ، ق�ش�س الأنبياء ، �س206 .  -1

عليه  يو�شف  اأخرب  كما  الأمر  وكان 
ال�شالم . 

التي  الق�شة  هذه  على  نظرة  وباإلقاء 
والعرب جند  الدرو�س  من  حوت كثريًا 
�شحى  قد  ال�شالم  عليه  يو�شف  اأن 
ال�شجن  فقبل  �شحى  ربه،  �شبيل  يف 
و�شحى  و�شهواتها،  الدنيا  مالذ  على 
من  عليه  كان  ما  على  الله  لقاء  فاختار 
النعمة وح�شن املن�شب فقال حينما اأمت 
ِمَن  آَتْيَتِن  َقْد   

ِّ
{َرب النعمة  عليه  الله 

الََْحاِديِث  َتْأِويِل  ِمْن  َوَعلَّْمَتِن  الُْلِك 
َمواِت َوالَْْرِض َأْنَت َولِياّي ِف  َفاِطَر السَّ
َوأْلٌِقِن  ُمْسلًِما  َتَوفَِّن  َواْلِخَرةِ  نَْيا  الدُّ
عليه  يو�شف  راأى  فلما  الِِنَي}،  بِالصَّ
ال�شالم نعمة الله قد متت ، واأن �شمله قد 
اجتمع ، وعرف اأن هذه الدار ل يقر بها 
عليها  فيها ومن  واأنَّ كل �شيء   ، قرار 
النق�شان،  اإل  التمام  بعد  وما   ، فان 
اأهله،  هو  مبا  ربه  على  اأثنى  ذلك  فعند 
وف�شله،  اإح�شانه  بعظيم  له  واعرتف 
و�شاأل منه – وهو خري م�شوؤول – اأن 
يتوفاه على الإ�شالم ، واأن يلحقه بعباده 
ال�شاحلني ، وهكذا كما يقال يف الدعاء 
اللهم اأحينا م�شلمني وتوفنا م�شلمني اأي 
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فلذلك  النا�س  يف  والدخول  املنا�شب 
احلري�س  الداعية  �شفات  من  لي�س 
املنا�شب  تلك  لأن  النا�س  اإ�شالح  على 
ميكن اأن تكون مناجم للدعوة اإىل الله 
اإذ ل يخفى ما للمنا�شب من التاأثري يف 
التغيري اإىل الأف�شل والأح�شن والأخذ 
بيد النا�س اإىل ما ي�شلحهم وي�شعدهم 
وذلك من اأعظم فقه الدعوة اإىل الله كما 
قال �شيدنا عثمان ر�شي الله عنه: )اإن 
الله ليزع بال�شلطان ما ليزع بالقراآن)2( 
يبادر  ال�شالم  عليه  يو�شف  جند  ولذا 
من�شبًا  يوليه  اأن  امللك  على  ويعر�س 
تلك  اأهمية  يدرك  لأنه  مهمًا يف مملكته 
منها  ال�شتفادة  واإمكانية  املنا�شب 
كان  مما  اخلري  اإىل  النا�س  دعوة  يف 
املجتمع  اإ�شالح  يف  وا�شح  اأثر  لذلك 

وترقيته وتب�شريه بنور الله تعاىل .
جتلى  كما  �شلبيًا  يكون  قد  والتعاون 
عليه  يو�شف  اإخوة  تعاون  يف  ذلك 
عليه  يو�شف  اأخيهم  اإيذاء  يف  ال�شالم 
 . عنه  الله  ر�شي  عفان  بن  عثمان  عن  مروي  اأثر   -2
انظر : ابن عبد الرب ، يو�شف بن عبد الله بن عبد 
الرب ، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�شانيد ، 
حتقيق : م�شطفى اأحمد العلوي ، وزارة الأوقاف 
ج1   . – 138م  – املغرب  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

�س118.

الإ�شالم لأنه دين الدعوة الذي مل ياأت 
اإل بالت�شحية لأجل الدين . 

التعاون: 
تعاون  الإعانة  معناه   : لغة  التعاون 
واعتونوا  بع�شا  بع�شهم  اأعان  القوم 

اأي�شا مثله)1(.
الفريق  بروح  العمل  : هو  وا�شطالحًا 
مل�شلحة  املفيدة  الأعمال  يف  والرغبة 
الفرد والقبيلة ثم تقدمي احلاجة اإىل من 

يحتاجها . 
اأهمية  ال�شالم  عليه  يو�شف  اأدرك  لقد 
التعاون ومدى احلاجة اإليه فنجده عندما 
ا�شتاأن�س العزيز به واأعجب براأيه وعقله 
ليكون  امللك  على  نف�شه  يعر�س  جنده 
يكن  ومل  مملكته  �شوؤون  يف  له  معاونا 
ذلك منه رغبة يف ال�شلطان واجلاه ولكنه 
اآن�س من نف�شه الكفاءة واملقدرة فاأحب اأن 
يديل بدلوه ولأنه يدرك اأن ذلك املن�شب 
�شيكون له اأثر اإيجابي عظيم يف الدعوة 
اإىل الله والتمكني لدين الله فنجده ي�شري 
تعاىل  الله  �شرعه  ما  وفق  �شيا�شته  يف 

ليحقق العدل وامل�شاواة . 
عن  الدعاة  بع�س  اإعرا�س  واأما 

خمتار ال�شحاح ج1:�س194.  -1
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وبر  والعدالة  والكرم  ال�شجاعة   -6
الوالدين والت�شحية والتعاون من 
القيم الجتماعية يف �شورة  اأبرز 

يو�شف.  
تدر�س  اأن  ميكن  ال�شورة  هذه   -7
القت�شادي  متعددة  جوانب  من 
اجلمايل وال�شيا�شي ولهذا نو�شي 

بدرا�شة هذه اجلوانب وغريها . 

امل�شــادر واملراجــع
اأوًل : امل�شادر :

القراآن الكرمي.  .1
ثانيًا : املراجع العربية :

جمال الدين بن مكرم بن منظور:   .2
ل�شان العرب ،ج 5 ، دار املعارف، 

بريوت،�س 3780     
يف  املقرب   : الأ�شفهاين  الراغب   .3
 ، املعارف  دار   ، ال�شاأن  غريب 

بريوت ، بدون تاريخ
ال�شابوين،:  علي  حممد  ال�شيخ   .4
�شفوة التفا�شري ، تف�شري القراآن 
دار   ،  9 ط   ، املجلد2   ، الكرمي 

ال�شابوين ، القاهرة، �س 249.
قول  باب   ، ال�شحيح   : البخاري   .5
اإذا  �شهداء  كنتم  )اأم  تعاىل  الله 

هموا  اأن  الأمر  بهم  و�شل  بل  ال�شالم 
{اْقُتُلوا   : تعاىل  قوله  يف  كما  بقتله 
َلُكْم  يَُْل  َأْرًضا  اْطَرُحوُه  َأِو  يُوُسَف 
َقْوًما  َبْعِدهِ  ِمْن  َوَتُكونُوا  َأبِيُكْم  َوْجُه 

َصالِِنَي} )يو�سف: 9(.

خامتــــــــــــــة
يف ختام هذه الدرا�شة خل�س الباحث 

اإىل النتائج التالية : 
الختالف الوا�شع يف حتديد مفهوم   -1

القيم نظرًا لتعدد الآراء حولها.
2-  القيم يف امليزان الإ�شالمي جتمع 
ال�شلوكي  ال�شرعي والبعد  احلكم 

ك�شائر الق�شايا الإ�شالمية . 
الجتماعية  القيم  لكرثة  نظرًا    -3
ال�شالم  عليه  يو�شف  �شورة  يف 

تعر�س البحث لبع�س منها .
تتجلى  الدرا�شة  هذه  خالل  من    -4
من  الجتماعية  القيم  مفهوم 
بني  والفرق  الإ�شالمي  املنظور 
الإ�شالمي  املفهوم  يف  القيم 

واملفهوم الرتبوي احلديث . 
اجلوانب  من  ُتعد  القيم  درا�شة   -5
بفل�شفة  لرتباطها  التعقيد  البالغة 

وثقافة املجتمع . 
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ملخ�س البحث
هو  البحث  هذا  من  الرئي�س  الهدف 
الإلكرتوين  التعليم  مفهوم  تو�شيح 
التي  العقبات  منافعه،  وخ�شائ�شه، 
هنالك  عليها.  التغلب  وكيفية  تعرت�شه 
عدة اأنظمة متخ�ش�شة يف اإدارة التعليم 
اإدارة  نظام   )LMS( منها  الإلكرتوين 
التعلم و)LCMS( نظام اإدارة املحتوى 
لذلك  خ�شائ�شه،  منها  ولكل  التعليمي 
واأوجه  تداخل  اأوجه  هنالك  كانت 
املهم  من  وكان  بينهما.  اختالف 
اإىل  بينهمااإ�شافة  الدمج  اإىل  التطرق 
التقليدي  الأ�شلوب  بني  مقارنة  اإجراء 

والأ�شلوب الإلكرتوين يف التعليم. 
تو�شيحًا  اأي�شًا  البحث  ويت�شمن 
متكاماًل عن كيفية ا�شتخدام بروتوكول 
SCORM للتوا�شل بني املادة العلمية 
 ،)LMS(التعليم ت�شيري  ونظام  املفردة 
التعليمي  املحتوى  حتويل  وكيفية 

التقليدي اإىل حمتوى اإلكرتوين.

Abstract
The main objective of this 
research is to clarify the concept 
of e-learning, its characteristics, 
benefits, obstacles and how 
to overcome them. There are 
several specialized systems in 
the management of e-learning, 
including LMS learning 
management system (LCMS) 
and the management system of 
educational content and each 
of its characteristics, so there 
were overlaps and differences 
between them. It was important 
to address their integration as 
well as a comparison between 
the traditional and electronic 
methods of education.The 
research also includes an 
integrated explanation of how 
the SCORM protocol can be 
used to connect individual 
scientific material and 
learning management system 
(LMS), and how to transform 
traditional educational content 
into electronic content

التعليـــم اإللكــرتوني وأنظمــــة إدارتــــه
ELearning and its management systems
 د. �سفاء حممد الواثق
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الف�شل الأول
مدخل اإىل التعليم الإلكرتوين

املبحث الأول
ما التعليم الإلكرتوين؟

اأنه  الإلكرتوين:  بالتعليم  يق�شد 
و�شيلة من الو�شائل التي تدعم العملية 
التعليمية وحتولها من طور التلقني اإىل 
طور الإبداع والتفاعل وتنمية املهارات، 
ويجمع كل الأ�شكال الإلكرتونية للتعليم 
الطرق  اأحدث  ت�شتخدم  والتعلم، حيث 
والرتفيه  والن�شر  التعليم  جمالت  يف 
وو�شائطها  احلوا�شيب  باعتماد 
التخزينية و�شبكاتها ولقد اأدت النقالت 
ظهور  اإىل  التقنية  جمال  يف  ال�شريعة 
اأمناط جديدة للتعلم والتعليم، مما زاد 
الفردي  التعليم  مفهوم  تر�شيخ  يف 
تعّلمه  املتعلم  يتابع  حيث  ؛  الذاتي  اأو 
تعلمه  و�شرعة  وقدرته  طاقته  ح�شب 
ومهارات  خربات  من  لديِه  ملا  ووفقا 
اأحد  الإلكرتوين  التعليم  وُيعد  �شابقة. 
هذِه الأمناط املتطورة ملا ي�شمى بالتعلم 
على  املعتمد  والتعليم  عامة،  بعد  عن 
احلا�شوب خا�شة. حيث يعتمد التعليم 
احلا�شوب  على  اأ�شا�شا  الإلكرتوين 

مقـدمـــــــــــــــة
الإلكرتوين  التعليم  ا�شطالح  ظهر 
خ�شم  ويف  الت�شعينيات  منت�شف  يف 
ما  اإىل  ال�شناعي  الع�شر  من  التحول 
نتيجة  وذلك  املعلومات،  بع�شر  ي�شمى 
املعلومات  لتقنيات  الوا�شع  النت�شار 
اجلامعات  مكنت  والتي  والت�شالت 
من  والتدريبية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

اإطالق براجمها عرب الإنرتنت. 
ويتطلب التعلم الإلكرتوين وجود نظام 
الت�شال  يوفر  والتعلم  التعليم  لإدارة 
 ، الرتبوية  املنظومة  اأطراف  بني جميع 
اأهم  من  موردًا  الإدارة  اأ�شحت  حيث 
 . احلديث  الع�شر  يف  املجتمع  موارد 
اأهم  من  التعلم  اإدارة  اأنظمة  تعد  ولذا 
مكونات التعلم الإلكرتوين فهي منظومة 
العملية  اإدارة  عن  م�شئولة  متكاملة 
ال�شبكة  عرب  الإلكرتونية  التعليمية 
اأو   " "الإنرتنت  للمعلومات  العاملية 
ال�شبكة املحلية وهذه املنظومة تت�شمن 
يف  والت�شجيل   ، والت�شجيل  القبول 
تعلم  ومتابعة   ، والواجبات   ، املقررات 
الطالب ، والإ�شراف على اأدوات التعلم 
التزامني وغري التزامني والختبارات 

وا�شتخراج ال�شهادات.
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ل�شكل الكتاب اأو املكتبة. 
يف  التكنولوجي  النظام  اإدخال  اإن 
تاأثري  له  والكتب  املكتبات  ويف  التعلم 
اإىل  التعلم  اأوتوماتيكية  لدفع  وا�شح 

الأمام.
التعليم  على  الدالة  الكلمات 

الإلكرتوين:
احلا�شوب:  على  املعتمد  التعليم   •
 CBT Computer-Based

Training :CBT
 Learning Management نظام  •

System :LMS
التعليمي  املحتوى  اإدارة  نظام    •
 Learning Content
 Management System

LCMS:. اإدارة التعليم
بالت�شميم  عاملية  معيارية   •
 Sharable Content Object
Reference Model :SCORM
الرخ�شة الدولية لقيادة احلا�شوب   •
 International Computer

Driving License:ICDL
مفهوم التعليم الإلكرتوين:

اإىل ظهور  التكنلوجي  التقدم  اأدى  لقد 
اأ�شاليب وو�شائل تعليمية حديثة، تعتمد 
تكنلوجيـة  م�شـتحدثات  توظيـف  علـى 
اأف�شل  فاعلية وكفاءة  اأجل حتقيق  مـن 

وال�شبكات يف نقل املعارف واملهارات. 
الويب  عرب  التعلم  تطبيقاته  وت�شم 
التدري�س  وغرف  باحلا�شوب  والتعلم 
الرقمي.  والتعاون  الفرتا�شية 
عرب  الدرو�س  حمتوى  تقدمي  ويتم 
الإنرتنت والأ�شرطة ال�شمعية والفيديو 
التفريق  و.يجب  املدجمة  والأقرا�س 
عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعليم  بني 
بعد، اإذ اإن الأخري ل يوجب ا�شتخدام 
تقنيات الت�شالت احلديثة حيث ميكن 
للطالب اأو املتدرب احل�شول على املادة 
العلمية اأو التدريبية على �شكل كتب اأو 
اأجهزة  اإىل  اللجوء  مواد مطبوعة دون 
واإن  املتعددة،  الو�شائط  اأو  احلا�شوب 
اأو  الدرا�شية  الف�شول  عن  بعيدًا  كان 

قاعات املحا�شرات. 
اإن ات�شاع قدرة احلا�شبات الإلكرتونية 
على خزن الكميات الهائلة من البيانات 
والن�شو�س يوؤدي اإىل ظهور الكرا�شات 
امل�شتخدم  متكن  التي  الإلكرتونية 
مبا�شرة  املعلومات  اإىل  الو�شول  من 
CD's( وهذا  اأو من خالل  النت  )على 
النمط  اختفاء  لإعالن  الباحثون  قاد 
التقليدية  ال�شيغة  للتعلم،اأو  التقليدي 
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التعليم  اأن   )2(Qiu كيـو  يـرى  بينما 
بعد  من  التعليم  عن  عبارة  الإلكرتوين 
والـذي   )Distance Learning(
عـن  بعيـدًا  املـتعلم  يكـون  خاللـه  مـن 
الزمان،  ورمبا  املكان  ناحية  املعلمني 
ُوُيعر�س هذا عن طريق تقدمي املقررات 
با�شتخدام  والتدريبية  التعليمية 
اأن  يرى  من  وهناك  احلديثة.  التقنيات 
بالتعليم  يرتبط  الإلكرتوين  التعليم 
 )Virtual Learning( الفرتا�شي 
حيث تتم العملية التعليمية يف �شفوف 
عن  تختلف  افرتا�شية  بيئات  اأو 
ال�شفوف التقليديـة املعتـادة، وذلـك عـن 
طريـق ا�شـتخدام التقنيـات الإلكرتونيـة 

احلديثـة للواقع الفرتا�شي)3(. 
اأما مازن)4( وبالي�س )Bahlis()5(فرييان 
2- Qiu، H. )2003(. Effectiveness of 

e-learning. //A:page\Files\Slide…1.
htm.

"التعليم   ،)2002( الله،  عبد  اإبارهيم  املحي�شن،   -3
الإلكرتوين: ترف اأم �شرورة " ورقة عمل مقدمة اإىل 

ندوة مدر�شة امل�شتقبل،، جامعة امللك �شعود، �س16
مناهجنا   ،)2004(  ،" حممد،  ح�شام  مازن،   -4
الإلكرتوين  التعليم  وتكنولوجيا  التعليمية 
روؤية  العربي:  املعلوماتية  لبناء جمتمع  وال�شبكي 
ع�شر،  ال�شاد�س  العلمي  املوؤمتر   ،" م�شتقبلية 
امل�شرية  اجلمعية  الأول،  املجلد  املعلم،  تكوين 

للمناهج وطرق التدري�س، �س5.
5- Bahlis، J. )2002(. E-Learning the hype 

and reality. )Abstract(، Retrieved 
Nov 20، 2005 from: http://www.
bnnexpertsoft.com.english/ resources/
v0l.10105.htm.

احلا�شوب  ا�شتعمال  ومنها  للتعليم، 
وملحقاته وو�شائل العر�س الإلكرتونية 
والقنـوات الف�شـائية والأقمار ال�شناعية 
و�شبكة الإنرتنت واملكتبات الإلكرتونية، 
اليوم  مدار  على  التعلم  اإتاحة  لغر�س 
ينا�شبه،  الذي  املكان  ويف  يريده  وملن 
متنوعة  وطرائق  اأ�شاليب  بوا�شطة 
بعنا�شر  التعليمي  املحتوى  لتقدم 
مرئية ثابتة ومتحركة وتاأثريات �شمعية 
اأكرث  التعليم  يجعل  مما  وب�شرية، 
وبجهـد  اأعلـى  بكفاءة  و  ومتعة  ت�شويقا 
الآن  يعـرف  مـا  وهـذا  اأقـل.  ووقـت 
بـالتعليم الإلكرتوين،والذي وردت عدة 
تقدم  الذي  التعريف  منها  له  تعريفات 
 " اأن:  على  ين�س  الذي  املو�شى)1(  به 
للتعليم  طريقـة  هو  الإلكرتوين  التعليم 
من  احلديثة  الت�شال  با�شتخداماآليات 
حا�شوب و�شبكاته و و�شائطه املتعـددة 
مـن �شـورة و�شـوت ور�شـومات واآليـات 
وكذلك  اإلكرتونية  ومكتبات  بحث 
عن  ذلك  اأكان  �شواء  الإنرتنت  بوابات 

بعد اأم يف الف�شل الدرا�شي.
 "  ،)2002( العزيز،  عبد  بن  الله  عبد  املو�شى،   -1
خ�شائ�شه...،  مفهومه...،  اللكرتوين:  التعلم 
فوائده...، عوائقه " ورقة عمل مقدمة اإىل مدر�شة 

امل�شتقبل، جامعة امللك �شعود، �س9.
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الأقرا�س  ت�شمل  متنوعة  اإلكرتونية 
و�شبكة الإنرتنت باأ�شلوب متزامن اأو غري 

متزامن وباعتماد مبداأ التعلم الذاتي.

املبحث الثاين
الغر�س من التعليم الإلكرتوين

فئات  من  عدد  لأكرب  الفر�شة  اإتاحة 
التعليم  على  للح�شول  املجتمع 
والتدريب. لأنه تغلب على عوائق املكان 
املوا�شالت  �شعوبة  مثال  والزمان، 
حمدد  وقت  على  التفاق  �شعوبة  اأو 

للمحا�شرة. 
املدى  على  التعليم  تكلفة  تقليل  اأي�شا 
وتنامي  انت�شار  �شبب  يرجع  الطويل، 
التكلفة  قلة  اإىل  الإلكرتوين  التعليم 
تكون  تكاد  التنقل  تكلفة  اإن  حيث 
للطالب  بالن�شبة  �شواء  موجودة  غري 
ل  املحا�شرين  اإن  كما  املتدرب،  اأو 
يتقا�شون رواتب �شهرية كما هو احلال 
يتقا�شون  بل  التقليدي،  التعليم  يف 
معظم  يف  حما�شرة  كل  نظري  اأجورًا 
فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  احلالت، 
اإىل  يحتاج  ل  اإلكرتونيًا  التعليم  توفري 
ميزانيات �شخمة لإن�شاء مباين كبرية 

اأن التعليم الإلكرتوين عبارة عن تقـدمي 
الو�شـائل  جميـع  عبـر  املتعلمـة  املـادة 
التعلـيم  عمليـة  فـي  املعينـة  الإلكرتونيـة 
ال�شـبكة  عبـر  اأكانـت  �شـواء  والـتعلم 
اإلكرتونية  و�شـيلة  اأو  الإلكرتونيـة، 
الهاتف  اأو  الآيل و�شبكاته،  كاحلا�شب 
اجلوال )النقال اأو املحمول(، اأو غريها. 
اأما زيتون)1( فكان اأكرث �شمولية حيث 
نحو  املختلفة  النظر  وجهات  خل�س 
رقم  ال�شكل  يف  الإلكرتوين  التعليم 
الإلكرتوين  التعليم  اأن  يرى  )1( حيث 

ي�شمل اأمناط متنوعة:

 
ال�شكل رقم )1( اأمناط التعليم الإلكرتوين

تعريف التعليم الإلكرتوين:
الربامج  تقدمي  هو  الإلكرتوين  التعليم 
و�شائط  عرب  والتعليمية  التدريبية 
جديدة  "روؤية   )2005( ح�شني،  ح�شن  زيتون،   -1
الدار  الإلكرتوين"الريا�س:  التعليم:التعلم  يف 

ال�شوتية للرتبية ، �س219.

التعليم بتوظيف 
التكولوجيا الرقمية

التعليم بوا�شطة 
تكنولوجيا املعلومات 

والت�شال

التعلم يف بيئــــة 
افرتا�شيـــــــــــــــــة

توظيف تقنيات 
التعليم عن بعد

التعلم من خالل 
ال�شبكـــــــــــــــــــات

التعلم من خالل 
الإنرتنــــــــــــــــــت

التعليــــــــــــــــــــم 
الإلكرتونــــــــي

التعلـــــــــــــــــم باأي 
و�شيط اإلكرتوين

التعلـــــــــــــــــــــــــــم 
بالكمبيوتر و�شبكاته
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املعتمد على الفرد وذلك من خالل: 
تعتمد  ومتارينه  واملنهج  الوقت   •
الطالب  ومهارات  م�شتوى  على 

ولي�س على معدل املجموعة. 
الطالب املتميز ي�شتطيع التقدم دون   •

انتظار الطالب الأقل م�شتوى. 
وقت  لديه  م�شتوى  الأقل  الطالب   •

لرفع م�شتواه.

املبحث الثالث
بيئات التعليم الإلكرتوين

اأوًل: التعلم ال�شبكي املبا�شر: تلغي 
هذه البيئة مفهوم املدر�شة كاماًل وتقدم 
املادة التعليمية ب�شكل مبا�شر بوا�شطة 
يعتمد  الطالب  اأن  بحيث  ال�شبكة، 
والو�شائل  الإنرتنت  على  كلي  ب�شكل 
التكنولوجية للو�شول للمعلومة و تلغي 
العالقة املبا�شرة بني الأ�شتاذ و الطالب. 
لكن هذه البيئة ميكن اأن توؤثر �شلبًا على 
والتفاعل  املعلم  لأهمية  وذلك  التعلم، 

املبا�شر بينه وبني الطالب. 
املتمازج:  ال�شبكي  التعلم  ثانيًا: 
التعليمية  البيئات  اأكرث  ُيعد  والذي 
الإلكرتونية كفاءة اإذ ميتزج فيه التعلم 

تتطلب  عادة  والتي  درا�شية  وف�شول 
و�شيانتها.  لإدارتها  مبالغ  تخ�شي�س 
األإلكرتوين  التعليم  انت�شار  ويعود 
اأي�شًا اإىل مرونة التعلم حيث اإن عملية 
كبرية  مبرونة  تتم  التدريب  اأو  التعليم 
اإن  كما  واملكان.  الزمان  حيث  من 
بني  ال�شديدة  واملناف�شة  التقني  التطور 
ار�شية والتدريبية  الد  الربامج  مقدمي 
جعال هذه الربامج يف متناول �شرائح 
اأدى  الذي  الأمر  املجتمع  من  كبرية 
بدوره اإىل انت�شار التعليم الإلكرتوين.

ال�شتغالل  الإلكرتوين  التعليم  ُيعد 
فاإنه  واملادية  الب�شرية  للموارد  الأمثل 
النادرة  التخ�ش�شات  م�شكلة  يحل 
املتعلم  على  ال�شهل  من  اأ�شبح  حيث 
التوا�شل مع اأي تخ�ش�س علمي نادر 
يف اأي موقع من العامل مبا�شرة وخالل 
حلظات معدودة كما ان املادة التدريبية 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  املعدة 
متاحة ملن يرغب وهذا ي�شاعد يف تراكم 

اخلربات و بكلفة قليلة)1(. 
التقليدية  التعليمية  الفل�شفة  حتويل 
التعليم  اإىل  املجموعة،  على  املعتمدة 
مرجع   ،)2002( الله،  عبد  اإبراهيم  املحي�شن،   -1

�شابق، �س17.
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الطريقة التعليمية؛ اإذ اأن تلقي املعلومة 
لدى بع�س الطالب عن طريق م�شاهدة 
على  ت�شاعد  الفيديو  وم�شاهد  ال�شور 
الفهم ب�شورة اأ�شرع مقارنة بال�شتماع 

والقراءة. 
ثالثًا: التعلم ال�شبكي امل�شاند: وفيه 
الطلبة  قبل  من  ال�شبكة  ا�شتخدام  يتم 
املعلومات  م�شادر  على  للح�شول 

املختلفة)1(.
اإىل ما  التعليم الإلكرتوين  حتتاج بيئة 

يلي: 
التكنولوجية  الو�شائل  توفر   •
املعلمني والطالب  و�شهولة و�شول 

اإليها.
مع  واجلامعات  املوؤ�ش�شات  تكافل   •
ودعم  �شابة  قيادة  وبناء  املدار�س 

اإداري لإعداد املعلمني. 
م�شاعدة الطالب و املعلمني من قبل   •
التكنولوجيا  ل�شتعمال  خمت�شني 
باأكرب  منها  وال�شتفادة  مبهارة 

قدر ممكن. 
التقييم امل�شتمر لفاعلية التكنولوجيا   •
�شبكة  عرب  الإلكرتوين  التعليم   ، حممد  الهادي،   -1
 ، اللبنانية  امل�شرية  الدار  القاهرة،   ، الإنرتنت 

2005 ، ط1، �س32.

الإلكرتوين مع التعليم التقليدي ب�شكل 
متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه املعلم 
الطالب  لكون  ممتعة  بطريقة  والطالب 
جزء  هو  بل  فح�شب  م�شتمعًا  لي�س 
على  وتطبيقًا  املحا�شرة،  يف  رئي�س 
للدر�س  الطالب  قراءة  مثال  لناأخذ  ذلك 
على  املحا�شرة  اإىل  احل�شور  قبل 
بتح�شريها حتتوي  املعلم  قام  اأقرا�س 
على املادة باأ�شكال متنوعة كا�شتخدام 
ال�شوت لبع�س منها وال�شور لبع�شها 
اأخذ  قد  الطالب  يكون  وبهذا  الآخر. 
املعلم  قيام  عند  و  الدر�س  عن  ت�شورًا 
من  لديه  مبا  الطالب  يناق�س  بال�شرح 
اأفكار كون املادة ل تطرح للمرة الأوىل 
على ذهن الطالب فقد اأخذ مرحلة اأولية 
قادرا  واأ�شبح  والتفكري  الت�شور  يف 
اأكرث  والتعمق  تفكريه  تطوير  على 

بالدر�س. 
تعمل هذه البيئة على خلق روح الإبداع 
وحتفز على التفكري و حتمل امل�شوؤولية 
الو�شائل  تنوع  اأن  كما  للمتعلمني، 
و  ا�شتخدامها  كيفية  و  التكنولوجية 
من  طرحها  كيفية  و  منها  ال�شتفادة 
اختيار  حرية  للطالب  تتيح  املعلم  قبل 
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الأ�شكال  ويت�شمن  املبا�شر،  وغري 
والأ�شكال  ال�شرائح،  مثل  الثابتة 
الفيديو،  و�شرائط  كالأفالم  املتحركة 
يف  املنتجة  الإ�شكال  اإىل  بالإ�شافة 
مع  جتمع  التي  احلقيقي  الوقت 
الفيديو  طريق  عن  ال�شمعية  املوؤمترات 
امل�شتخدم يف اجتاه واحد اأو اجتاهني 

مع م�شاحبة ال�شوت)2(. 
وهو  و�شبكاته:  احلا�شوب  ثالثًا: 
عملية  يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأهم 
ي�شتخدم يف  فهو  الإلكرتوين،  التعليم 

عملية التعلم بثالثة اأ�شكال وهي: 
التعلم املبني على احلا�شوب والتي  اأ - 
احلا�شوب  بني  بالتفاعل  تتمثل 

واملتعلم فقط.
التعلم مب�شاعدة احلا�شوب يكون  ب - 
للمعرفة  م�شدرًا  احلا�شوب  فيه 
ا�شرتجاع  مثل  للتعلم  وو�شيلة 
الأ�شئلة  مراجعة  اأو  املعلومات 

والأجوبة. 
حيث  احلا�شوب  باإدارة  التعلم  ت - 
توجيه  على  احلا�شوب  يعمل 
الهادي حممد ) 2005 (، مرجع �شابق ،، �س96  -2

املطروح  واملنهاج  امل�شتخدمة 
ومواكبته للتطور امل�شتمر)1(.

جتهيز الف�شول املدر�شية واملن�شاآت   •
حيث  .من  التقنية  دمج  مبتطلبات 
الإنرتنت  و�شبكة  الداخلية  ال�شبكة 

وخمتربات حا�شب عديدة. 
�شبكة  ببناء  احلكومة  تقوم  اأن   •
ات�شالت ذات كفاءة عالية وتغطية 

جلميع مناطق الدولة.
تقنيات التعليم الإلكرتوين :

م�شتمرة  تطورات  الع�شر  هذا  ي�شهد 
ميكن  التي  التكنولوجية  الو�شائل  يف 
التي  التعليمية و  العملية  ا�شتخدامها يف 
تندرج حتت ثالث تقنيات رئي�شة وهي: 

على  املعتمدة  اأوًل:التكنولوجيا 
نوعني،  اإىل  تنق�شم  والتي  ال�شوت: 
ال�شمعية  املوؤمترات  مثل  تفاعلي  الأول 
الثانية  اأما  املوجات،  ق�شري  والراديو 
مثل  �شاكنة  �شوتية  اأدوات  فهي 

الأ�شرطة ال�شمعية والفيديو.
ثانيًا: تكنولوجيا املرئيات )الفيديو(: 
التعليم  يف  الفيديو  ا�شتخدام  يتنوع 
ويعد من اأهم الو�شائل للتفاعل املبا�شر 
 ، �شابق  مرجع   ،)  2005  (  ، حممد  الهادي،   -1

�س102.
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قراءة التالميذ من خالل نطق الكلمات 
ال�شعبة �شوتيًا.

املبحث الرابع
اعتمادية التعليم الإلكرتوين

على احلا�شوب
املعتمد  الإلكرتوين  التعليم  زال  ل 
CBT Computer- احلا�شوب  على 
مرادفًا  اأ�شلوبًا   Based Training

وميكن  التقليدي  الأ�شا�شي  للتعليم 
لأ�شاليب  مكملة  ب�شورة  اعتماده 
التعليم املعهودة وب�شورة عامة ميكننا 
�شمن  عديدة  واأ�شاليب  تقنيات  تبني 
تعتمد على  تعليم وتدريب �شاملة  خطة 
جمموعة من الأ�شاليب والتقنيات، مثاًل 
اإذا كان من ال�شعب بث فيديو تعليمي 
عرب الإنرتنت فال مانع من تقدميه على 
اأقرا�س مدجمة اأو اأ�شرطة فيديو طاملا 
اإن ذلك ي�شاهم يف رفع جودة وم�شتوى 
التدريب والتعليم ومينع اختناقات �شعة 

املوجة على ال�شبكة. 
ناحية  الإلكرتوين  التعليم  ويتطلب 
وال�شتثمار  اعتماده  تربر  اأ�شا�شية 

واإر�شاد املتعلم)1(. 
ال�شابق  التقنيات  ل�شتخدام  نتيجة 
ذكرها ن�شاأ م�شطلح الو�شائط املتعددة 

وعرفت كما يلي: 
اأكرث  اأو  بو�شيطني  ال�شتعانة  "هي 
التعليمية  اخلربات  وتقدمي  عر�س  يف 
بت�شغيلها  يتحكم  برامج  عرب  للتالميذ 
الو�شائط  هذه  وت�شمل  الكمبيوتر. 
وال�شور  والر�شوم  املكتوب  الن�س 
الثابتة واملتحركة وال�شوت واملو�شيقى 

مبوؤثرات لونية مثرية")2(. 
خربات  من  املتعددة  الو�شائط  تزيد 
التالميذ ودافعهم نحو التعامل مع املواد 
ا�شتخدام  اأ�شاليب  تتنوع  التعليمية. 
الكتب  منها  ونذكر  املتعددة  الو�شائط 
يعر�س  بحيث  املتحدثة  الإلكرتونية 
ن�س الكتاب على �شا�شة الكمبيوتر يف 
نف�س وقت عر�س �شور ثابتة واإ�شدار 
املكتوبة.  العبارات  عن  تعرب  اأ�شوات 
�شحة  تدعيم  على  التقنية  هذه  وتعمل 
قنديل ، اأحمد ، التدري�س بالتكنولوجيا احلديثة ،   -1

القاهرة ، عامل الكتب ، 2006 ، ط1 ، �س94.
قنديل ، اأحمد مرجع �شابق ، �س )2006 (،ط 1،   -2

�س174.
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الف�شل الثاين
خ�شائ�س واأهداف ومزايا 

و�شلبيات التعليم الإلكرتوين 
املبحث الأول

خ�شائ�س التعليم الإلكرتوين واأهدافه
خ�شائ�س التعليم الإلكرتوين:

التعليم  جمتمع  يتكون  اأن  ميكن  ل 
واحد،  �شخ�س  بوا�شطة  الإلكرتوين 
العملية  ت�شهيل  عن  م�شوؤول  فالأ�شتاذ 
وامل�شاركني  والطالب  التعليمية، 
املجتمع،  هذا  اإن�شاء  عن  م�شوؤولني 
باأننا  القول  ميكن  الطريقة  بهذه 
فعالة،ول  اإلكرتونية  درو�شًا  اأ�ش�شنا 
اإىل  الو�شول  على  دورالطلبة  يقت�شر 
املقرارت فقط بل يتعدى اإىل امل�شاركة 
والتعليق واإبداء الراأي يف كل الق�شايا 
دائمًا  فعليه  الأ�شتاذ  اأما  املطروحة، 
التوجيه والتحكم يف العملية التعليمية 
والعمل على اأن تكون الدرو�س مالئمة 
عليها  مواظبني  الطالب  جلعل  وجذابة 
كي يح�شل التوا�شل بني الطالب فيما 
بينهم وكذلك بينهم وبني الأ�شتاذ لبناء 

املجتمع التعليمي.
اإمكانية التفكري قبل الرد والتعليق  اإن 
رفع  على  ت�شاعد  املالحظات  واإبداء 

به  لاللتزام  النافذة  الروؤية  وهي  فيه 
لتجنب عقبات  البعيد وذلك  املدى  على 
وم�شاعب يف تقنية املعلومات ومقاومة 
التعليم  اإن جناح  املتعلمني منه،  ونفور 
الإلكرتوين يتوقف على تطوير وانتقاء 
من  منا�شب  اإلكرتوين  تعليم  نظام 
حيث تلبية متطلبات التعليم كالتحديث 
ومراعاة  التطوارت  ملواكبة  املتوا�شل 
التعليم  نظام  يف  وال�شوابط  املعايري 
املتعلم  املختار ليكفل م�شتوى وتطوير 
والرتبوية  التعليمية  الغايات  ويحقق 
اأو  هدفًا  لي�شت  املعلومات  تقنية  اإن  اإذ 
غاية بحد ذاتها بل هي و�شيلة لتو�شيل 
املعرفة وحتقيق الأغرا�س املعروفة من 
املتعلم  جعل  ومنها  والرتبية  التعليم 
احلياة  متطلبات  ملواجهة  م�شتعدا 
اأ�شبحت  والتي  اأوجهها  بكل  العملية 
تقنيات  على  باآخر  اأو  ب�شكل  تعتمد 
املعلومات وطبيعتها املتغرية ب�شرعة)1(.

ا�شتخدام  " اأثر  اإبراهيم،)2003(،  خليل  �شرب،   -1
العلوم  "، جملة  املول  تعلم مفهوم  احلا�شوب يف 

الرتبوية والنف�شية،4، �س، 143.
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واإي�شاح العملية التعليمية.
ب�شورتها  التعليمية  املادة  توفري   •

الإلكرتونية للطالب واملعلم.
لأ�شاتذة  درو�س  توفري  اإمكانية   •
مميزين، اإذ اأن النق�س يف الكوادر 
حكرا  يجعلهم  املميزة  التعليمية 
ي�شتفيد  و  معينة  مدار�س  على 
الطالب.  من  حمدود  جزء  منهم 
يف  النق�س  تعوي�س  ميكن  كما 
والتدريبية  الأكادميية  الكوادر 
عن  التعليمية  القطاعات  بع�س  يف 

طريق ال�شفوف الفرتا�شية)1(.
ت�شاعد الطالب على الفهم والتعمق   •
ي�شتطيع  حيث  بالدر�س  اأكرث 
وقت،  اأي  يف  للدر�س  الرجوع 
بواجباته  القيام  على  ي�شاعده  كما 
م�شادر  اإىل  بالرجوع  املدر�شية 
�شبكة  على  املتنوعة  املعلومات 
الإلكرتونية  للمادة  اأو  الإنرتنت 
لطالبه  الأ�شتاذ  يزودها  التي 
بالتايل  املتعددة.  بالأمثلة  مدعمة 
الطالب يحتفظ باملعلومة ملدة اأطول 
التدري�س  وطرق  احلا�شوب   ، غ�شان  قطيط،   -1
والتقومي ، عمان ، دار الثقافة،2009 ، ط1،�س 

.34

فالتعليم  واللتزام،  امل�شاركة  روح 
الإلكرتوين يجعل النقا�س مفتوحًا يف 
امل�شاركني  اإن  اإذ  املطروحة،  املوا�شيع 
فاآراوؤهم  حتفظ  اأو  خوف  لديهم  لي�س 
فيها  ي�شاهدهم  ل  تقنية  عرب  تر�شل 
للح�شول  التوجيه  يتم  حيث  اأحد 
النقا�س  عرب  ال�شحيحة  الإجابة  على 
فاإن  ذلك  اإىل  واإ�شافة  الطالب  بني 
ويف  املكتوبة  الو�شائل  عرب  العمل 
فر�شة  يتيح  املبا�شرة  امل�شاهدة  غياب 
معاين  على  بالرتكيز  للم�شاركني 
فاإن  لذلك  نتيجة  الر�شائل،  وم�شمون 

الأفكار تتطور وتكون اأكرث ن�شجًا. 
اأهداف التعليم الإلكرتوين :

حتقيق  اإىل  الإلكرتوين  التعليم  يهدف 
العديد من الأهداف على م�شتوى الفرد 

واملجتمع منها:
املعلمني  فاعلية  م�شتوى  حت�شني   •
اإعداد  يف  لديهم  اخلربة  وزيادة 

املواد التعليمية.
املعلومات  م�شادر  اإىل  الو�شول   •
والفيديو  ال�شور  على  واحل�شول 
�شبكة  طريق  عن  البحث  اأوراق  و 
�شرح  يف  وا�شتخدامها  الإنرتنت 
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 )2002( عام  دولر  مليار   )6( من 
فـي   )2004( عام  دولر  مليار  و)32( 
الإلكرتوين،  التعلـيم  تقنيـات  جمـال 
بتقـدم  م�شـتمر  تزايـد  فـي  والـرقم 
ال�شـنني.ومـن بـني مزايـا هـذا النوع من 

التعليم ما ياأتي)1(]1[:
و�شائل  من  العديد  ا�شتعمال   .1
ال�شمعية  والإي�شاح  التعليم 
تتوافر  ل  قد  والتي  والب�شرية 

لدى العديد من املتعلمني.
ت�شويقا ومتعة  اأكرث  التعليم  جعل   .2
يف  وامللل  الرتابة  عن  والبتعاد 

التعليم التقليدي.
تعليم عدد كبري من الطالب دون   .3

قيود الزمان واملكان.
اجلهد  وتقليل  الوقت  اخت�شار   .4

املبذول يف التعليم.
كبري  كم  ا�شتعرا�س  اإمكانية   .5
مواقع  خالل  من  املعلومات  من 
الإلكرتونية  الذاكرة  اأو  الإنرتنت 

اأو قواعد البيانات.
العلمي  التطور  الآنية  املواكبة   .6
املذهل احلا�شل يف كافة ميادين 

املعرفة.
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز، )2002(، مرجع   -1

�شابق، �س7.

بال�شوت  مدعمة  اأ�شبحت  لأنها 
وال�شورة والفهم.

اأ�شا�شي  كجزء  الإنرتنت  اإدخال   •
فائدة جمة  له  التعليمية  العملية  يف 
العلمي  الثقايف  امل�شتوى  برفع 
للطالب، و زيادة الوعي با�شتغالل 
الوقت مبا ينمي لديهم القدرة على 
الإبداع بدل من اإهداره على مواقع 
امل�شتوى  انحطاط  اإىل  اإل  توؤدي  ل 

الأخالقي والثقايف.
بحيث  مدر�شة  لكل  �شبكة  بناء   •
الأمور  اأولياء  يتوا�شل من خاللها 
يكونوا  لكي  والإدارة  املعلمني  مع 
م�شتوى  على  دائم  ا�شطالع  على 

اأبنائهم ون�شاطات املدر�شة.
توا�شل املدر�شة مع املوؤ�ش�شات الرتبوية   •

واحلكومية بطريقة منظمة و�شهلة.
املبحث الثاين

مزايا التعليم الإلكرتوين
مبزايا  الإلكرتوين  التعليم  يت�شم 
و�شيلة  منه  جتعل  عديدة  واإيجابيات 
كفاءته،  زيادة  و  التعليم  لتطوير  فاعلة 
وال�شتثمارات  الأموال  حجم  وتربر 
التي ت�شرف ب�شاأنه. حيث اأنفقت اأكرث 
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املبحث الثالث
�شلبيات التعليم الإلكرتوين

والإيجابيات  املزايا  هذه  مقابل  ويف 
بع�س  هناك  فاإن  الإلكرتوين،  للتعليم 
التـي  والتحـديات  واملعوقـات  ال�شلبيات 
تواجـه هذا التعليم نذكر منها ما ياأتي)1(:
بني  الإن�شاين  التفاعل  �شعف   .1

الأ�شتاذ والطالب.
طريقـة  مـن  التحـول  �شـعوبة   .2
علـى  تقوم  التـي  التقليديـة  التعلـيم 
اإلقـاء املحا�شـرة مـن قبـل  اأ�شـا�س 
املدر�س،وا�شتذكار املعلومـات مـن 
التعلـيم  طريقـة  اإلـى  الطالـب،  قبـل 
علـى  تعتمـد  التـي  الإلكرتوين 
لكم  والتحليل  والنقـا�س  احلـوار 

كبري من املعلومات.
افتقار ن�شبة كبرية من التدري�شيني   .3
والطلبة خلربة التعامل مع و�شائل 
والت�شالت  املعلومات  تكنلوجيا 

والربجميات التعليمية.
وكلفة  اأكرب  جهد  اإىل  احلاجة   .4
للتدري�شي،  بالن�شبة  اأكرب  مادية 
اإعداد حما�شرته  من  يتمكن  لكي 
�شابق،  مرجع  اإبراهيم،)2003(،  خليل  �شرب،   -1

�س145.

ت�شجيع التعلم الذاتي.  .7
اإمكانية تبادل احلوار والنقا�س.  .8

التقييم ال�شريع والفوري والتعرف   .9
على نتائج الختبا ارت وت�شحيح 

الأخطاء.
لكل  الفردية  الفوارق  مراعاة   .10
يف  الذاتية  لتحقيق  نتيجة  متعلم 

ا�شتعمال اجلهاز.
خالل  من  املعرفة  م�شادر  تعدد   .11
املختلفة  باملواقع  الت�شال 
البيانات  قواعد  اأو  لالإنرتنت 

واملكتبات الإلكرتونية.
اأمكانية تبادل اخلربات واملعارف   .12
البحثية  واملراكز  اجلامعات  بني 
و  ب�شرعة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

ي�شر.
املحتوى  حتديث  و�شرعة  �شهولة   .13

املعلوماتي.
حت�شني وتطوير مهارات الطالع   .14
املهارات  وا�شتعمال  والبحث 

التكنولوجية.
باخلرباء  ال�شتعانة  اإمكانية    .15

النادرين.
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واإجراءات  للتطوير،  متحم�شة 
جامدة  ولوائح  روتينية  اإدارية 
تعيق التطوير ول تتيح املرونة يف 

العمل.
املبحث الرابع

فوائد التعليم الإلكرتوين 
وعقباته وتذليلها)1(

زيادة اإمكانية الت�شال بني الطلبة   .1
فيما بينهم، وبني الطلبة واملدر�شة، 
الت�شال  �شهولة  خالل  من  وذلك 
عدة  يف  الأطراف  هذه  بني  ما 
النقا�س،  جمال�س  مثل  اجتاهات 
الربيد الإلكرتوين، غرف احلوار. 
الأ�شياء  هذه  اأن  الباحثون  ويرى 
تزيد وحتفز الطالب على امل�شاركة 
والتفاعل مع املوا�شيع املطروحة. 
امل�شاهمة يف وجهات النظر املختلفة   .2
مثل  الفورية  املنتديات  للطالب، 
احلوار  وغرف  النقا�س  جمال�س 
تتيح فر�س لتبادل وجهات النظر 
مما  املطروحة  املوا�شيع  يف 
الآراء  من  ال�شتفادة  فر�س  يزيد 
ودجمها  املطروحة  واملقرتحات 
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز، )2002(، مرجع   -1

�شابق، �س8.

جهد  مع  اإلكرتونية،  ب�شورة 
ووقت اأكرب يحتاجه الطالب ملتابعة 

وفهم املحا�شرة.
التعليم  م�شتلزمات  تـوفر  عدم   .5
من  كاٍف  ب�شكل  الإلكرتوين 
عر�س  وو�شائل  حا�شوب  اأجهزة 
�شبكة  عرب  وات�شال  اإلكرتونية، 
بني  ات�شالت  و�شبكة  الإنرتنت 
البحثية  واملراكز  اجلامعات 
بيانات،  قواعـد  وموؤ�ش�شات 

وقاعات وتاأثيث منا�شب.
الإجنليزية  اللغة  اإجادة  �شعف   .6
من  كبرية  ون�شبة  الطلبة  ملعظم 
عقبـات  ي�شـع  مما  املدر�شيني، 
التعليم  على  الإقبـال  اأمـام 
معظم  اإن  حيث  الإلكرتوين 
مكتوبة  واملعلومات  الربجميات 

باللغة الإجنليزية.
مع  الكايف  التمويل  اإىل  الفتقار   .7
املدربة  الفنية  الكوادر  يف  نق�س 
و�شائل  و�شيانة  ت�شغيل  على 
الت�شالت وتكنلوجيا املعلومات.

يف  اأحيانًا  تتمثل  اإدارية  عقبات   .8
وغري  واعية  غري  جامعية  قيادات 
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اأكرب يف  يتمتعون بجراأة  الطالب 
اأفكارهم والبحث عن  التعبري عن 
يف  كانوا  لو  مما  اأكرث  احلقائق 
وقد  التقليدية.  الدر�س  قاعات 
اأثبتت الدراأ�شات اأن النقا�س على 
اخلط ي�شاعد ويحث الطالب على 

املواجهة ب�شكل اأكرب.
املعلم،اأتاح  اإىل  الو�شول  �شهولة   .4
التعليم الإلكرتوين �شهولة كبرية 
يف احل�شول على املعلم والو�شول 
اإليه يف اأ�شرع وقت وذلك خارج 
امل  لن  الر�شمية،  العمل  اأوقات 
ير�شل  اأن  مبقدوره  اأ�شبح  تعلم 
خالل  من  للمعلم  ارته  ا�شتف�شا 
امليزة  وهذه  الإلكرتوين،  الربيد 
بدًل  اأكرث  للمعلم  ومالئمة  مفيدة 
مكتبه.  على  مقيدًا  يظل  اأن  من 
وتكون اأكرث فائدة للذين تتعار�س 
�شاعات عملهم مع اجلدول الزمني 
ا�شتف�شار  وجود  عند  اأو  للمعلم، 

يف اأي وقت ل يحتمل التاأجيل.
ويف  اليوم  طوال  املناهج  توفر   .5
�شاعة   24( الأ�شبوع  اأيام  كل 
ال�شبوع( يف  اليوم،7اأيام  يف 
لالأ�شخا�س  مفيدة  امليزة  هذه 

مما  بالطالب  اخلا�شة  الآراء  مع 
ي�شاعد يف تكوين اأ�شا�س متني عند 
املتعلم وتتكون عنده معرفة واآراء 
قوية و�شديدة وذلك من خالل ما 
اأكت�شبه من معارف ومهارات عن 

طريق غرف احلوار.
اأن  مبا  بامل�شاواة،  الإح�شا�س   .3
طالب  لكل  تتيح  الت�شال  اأدوات 
وقت  اأي  براأيه يف  الإدلء  فر�شة 
لقاعات  خالفًا  حرج،  ودون 
حترمه  التي  التقليدية  الدر�س 
�شوء  ل�شبب  اإما  امليزة،  هذه  من 
�شوت  �شعف  اأو  املقاعد،  تنظيم 
اأو  اخلجل،  اأو  نف�شه،  الطالب 
هذا  لكن  الأ�شباب،  من  غريها 
الفر�شة  يتيح  التعليم  من  النوع 
باإمكانه  لأنه  للطالب  الكاملة 
خالل  من  و�شوته  راأيه  اإر�شال 
بريد  من  املتاحة  الت�شال  اأدوات 
النقا�س  وجمال�س  اإلكرتوين 
وغرف احلوار. هذه امليزة تكون 
الذين  الطالب  لدى  فائدة  اأكرث 
لأن  والقلق  باخلوف  ي�شعرون 
يجعل  التعليم  يف  الأ�شلوب  هذا 
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تعتمد على الإنرتنت ولكي نفهم ب�شكل 
اأف�شل عيوب التعليم الإلكرتوين يجب 
اأن نبداأ بفهم �شبكة الإنرتنت من حيث 

اأنها تقنية واأداة ات�شال)1(. 
ولكونها نظام مفتوح فاإن �شبكة الإنرتنت 
ل تعر�س املعلومات املفيدة فقط ولكنها 
تقدم الكثري من اخلدمات منها ال�شالح 
مثل البحوث العلمية ومنها الطالح مثل 
الطالب  فاأن  وعليه  الإباحية،  املواقع 
تعتمد  التي  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 
تكون  �شوف  الإلكرتوين  التعليم  على 
عر�شة لكل ما يجود به النظام املفتوح 
الذي متثله �شبكة الإنرتنت، �شواء كان 
الطالب  اأم معيبًا كما يجب على  مفيدا 
لأغرا�س  الإنرتنت  ا�شتخدام  عند 
لي�س  باأن  يعوا  اأن  والتعليم  البحث 
�شحيحًا  الإنرتنت  على  ين�شر  ما  كل 
قد  ال�شحيح  اأن  رغم   %100 بن�شبة 
يتعني  ولذلك  الأكرب،  اجلزء  ي�شكل 
على الطالب واملدر�شني على حد �شواء 
اإمعان النظر  تطوير قدارتهم من حيث 
عرب  عليها  يح�شلون  معلومة  اأية  يف 
ودقتها  �شحتها  لتبني  الإنرتنت  �شبكة 
�شابق،  مرجع  اإبراهيم،)2003(،  خليل  �شرب،   -1

�س147.

املزاجيني اأو الذين يرغبون التعلم 
يف وقت معني، وذلك لأن بع�شهم 
والآخر  �شباحًا  التعلم  يف�شل 
يتحملون  للذين  كذلك  م�شاًء، 
�شخ�شية،  وم�شوؤوليات  اأعباء 
التعلم  للجميع  تتيح  امليزة  فهذه 

يف الزمن الذي ينا�شبهم. 
اإىل  الو�شول  يف  ال�شتمرارية   .6
الطالب  جتعل  امليزة  املناهج،هذه 
يف حالة ا�شتقرار ذلك لأن باإمكانه 
التي  املعلومات  على  احل�شول 
ينا�شبه،  الذي  الوقت  يف  يريدها 
واإغالق  فتح  باأوقات  يرتبط  فال 
اإىلارحة  يوؤدي  مما  املكتبة، 

الطالب وعدم اإ�شابته بال�شجر. 
املدر�شة،  يف  العمل  حجم  تقليل   .7
اأدوات  وفر  الإلكرتوين  التعليم 
والنتائج  الدرجات  بتحليل  تقوم 
و�شع  وكذلك  والختبارات 

اإح�شائيات عنها.
عقبات التعليم الإلكرتوين وتذليلها:
كما هو احلال يف �شتى نواحي احلياة 
جيد  عمل  لكل  وجهان  دائمًا  هنالك 
التعليم  على  اأي�شًا  ينطبق  ما  وهو 
الإلكرتوين  التعلم  فعملية  الإلكرتوين، 
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الأكادميية. يتعني على جميع املدار�س 
على  واملحافظة  البقاء  يف  الراغبة 
ع�شر  يف  التعليمية  خمرجاتها  جودة 
عينها  ن�شب  ت�شع  اأن  الإنرتنت 
ق�شايا الأمانة الأكادميية وذلك بو�شع 
ال�شرامة �شد كل من  �شديدة  �شيا�شة 
عند  املرعية  القواعد  مبخالفة  يقوم 
اإىل  الفتقار  اإن  الإنرتنت.  ا�شتخدام 
املولعني  و  الهواة  وتدخالت  الأمن 
ب�شبكة الإنرتنت، حيث اإنه ل وجود ملا 
يعرف بالأمن يف عامل الإنرتنت ل�شبب 
ب�شيط وهو اأن اأي �شيء يتم قفله ميكن 
يتعلق  والأمر  باأخرى  اأو  بطريقة  فتحه 
وقت  من  الهواة  يخ�ش�شه  ما  مبقدار 
لخرتاق املواقع، ولذلك فاإن الأمن يف 
وامل�شكلة  مزعجة  ق�شية  ُيعد  الإنرتنت 
يف  حم�شورة  لي�شت  ال�شدد  هذا  يف 
حتى  بل  فقط  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
موارد  متلك  التي  الكربى  ال�شركات 
وتقنيات وخربات ل حدود لها ل ت�شلم 

من مثل هذه الهجمات اأي�شًا.
هو  ال�شارمة  الأمن  ب�شيا�شة  املق�شود 
ومن  له  ي�شمح  من  حتديد  على  القدرة 
معلومات  اإىل  بالو�شول  له  ي�شمح  ل 

وميكن اأدارج اأهم العقبات يف التي:
املعلومات  من  الكثري  توفر   - اأوًل 
امل�شللة واخلاطئة على �شبكة الإنرتنت 
والتي من �شاأنها اإحلاق ال�شرر بالأمانة 
نوعية  على  �شلبًا  والتاأثري  الأكادميية 

املعرفة التي يح�شل عليها الطالب.
بالبحوث  تكتظ  الإنرتنت  �شبكة  ولأن 
والأوارق اجلاهزة "للن�شخ و الل�شق" 
وهي باأعداد ل حدود لها وت�شكل ن�شبة 
كبرية من املواد املن�شورة على ال�شبكة 
باأ�شرها، وعلى هذا الأ�شا�س ي�شتطيع 
من  بحوثهم  وانتحال  الغ�س  الطالب 
الإنرتنت بحيث تبدو �شليمة من الناحية 
الأكادميية متامًا كاأي بحث يتم اإعداده 

بكل اأمانة. 
اإذًا العقبة هنا هي املعلومات والبحوث 
والتي  الإنرتنت  على  النت�شار  وا�شعة 
ميكن اأن توفر مالذا �شهال بدل من بذل 
التوجه  وهذا  املعرفة  واكت�شاب  اجلهد 
كمفهوم ميكن اأن يدمر الأكادميية يف 

اأي موؤ�ش�شة تعليمية)1(.
�شيا�شة  بو�شع  العقبة  هذه  تذليل  يتم 
الأمانة  اإزاء  مت�شاحمة  غري  �شارمة 
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز، )2002(، مرجع   -1

�شابق، �س10.
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مبكرًا بع�س ال�شيء لفرتا�س اإمكانية 
الإلكرتوين  التعليم  اإدخال  يف  النظر 
معظم  يف  الإنرتنت  �شبكة  وتوفري 
القاعات الدرا�شية على نطاق العامل يف 
امل�شتقبل القريب، ومن اجلدير بالذكر 
غري  الأمريكية  املدار�س  بع�س  اأن  هو 
هذا  يومنا  حتى  بالإنرتنت  مت�شلة 
الأمريكية  الرتبية والتعليم  )عن وازرة 
2002(. هكذا وتبعًا ملا ذكر من حقائق 
التقنيات  وتوفر  للموارد  الفتقار  ُيعد 

والبنى التحتية لالت�شالت)1(. 
للمدر�شني  العلمي  امل�شتوى   - ثالثًا 
الإنرتنت  با�شتخدام  يقومون  الذين 
واإدارة  الإلكرتوين  التعليم  لأغرا�س 
حيث  ال�شبكة  هذه  خالل  من  التعليم 
هذه  ا�شتخدام  با�شتطاعتهم  يكون 
ذلك  يف  مبا  املطلوبة  بالفاعلية  الأداة 
واحلر�س  بوا�شطتها  البحوث  اإجراء 
على التمييز بني ما هو �شالح وما هو 
واخلاطئة  املوثقة  املعلومات  من  طالح 
وكذلك بني املعلومات القدمية واحلديثة. 
املدر�شني  تدريب  و  تعليم  يجب  لذلك 

والرتبويني. 
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز، )2002(، مرجع   -1

�شابق، �س11.

املدر�شة اأو اجلامعة مع �شرورة اللتزام 
بهذه ال�شيا�شة وو�شعها مو�شع التنفيذ 
العلمي با�شتخدام الو�شائل التقنية مثل 
جدار النار)Firewall( وهو عبارة عن 
برنامج حا�شوبي يعمل حلماية ال�شبكة 
�شد التهديدات اخلارجية مثل املولعني 
اإىل  الدخول  تراقب  وهي  باحلوا�شيب 
ال�شبكة واخلروج منها، وهنالك العديد 
من التقنيات احلا�شوبية وخدع الت�شال 
التي ميكن اأن تخدم هذا الغر�س ولكن 
الأهم هو �شرورة الو�شوح يف ق�شية 
من ي�شمح له ومن ل ي�شمح له بالدخول 
التعليمية  النظم  اأن  طاملا  ال�شبكة.  اإىل 
تتميز بخا�شية الرقابة والكفاءة التقنية 
�شيء  كل  على  ال�شيطرة  ميكن  فاإنه 
يتعلق بالتعليم الإلكرتوين مبا يف ذلك 
ذلك  كل  وفوق  التعليم  ونوعية  موارد 

الأمانة الأكادميية. 
ثانيًا - الإنرتنت اأداة معقدة التقنية من 
حيث الأجهزة وو�شائل الت�شال ولذلك 
فاإن اإدخال التعليم �شمن البنية التحتية 
التمويل  نق�س  ظل  ويف  ال�شبكة  لهذه 
معظم  منه  تعاين  الذي  املوارد  و�شح 
املدار�س يف العامل، فاإن الوقت ل يزال 
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ومثلها مثل كل فكرة جديدة يف احلياة 
تواجه �شبكات األإنرتنت بالفعل رف�شًا 
العامل  يف  خا�شة  كبريًا  اجتماعيا 
ا�شتخدام  ق�شية  متثل  حيث  العربي 
حقيقيًا  حتديًا  لالإنرتنت  الطالبات 
مبحاولة  الأمر  يتعلق  عندما  ل�شيما 

اإقناع اأولياء اأمورهن اأو ذويهن.
لذا  ملزم،  واجب  هو  املجتمع  تعليم   
املطاف  نهاية  الرتبويني يف  يتعني على 
الطالب  اأمور  اأولياء  مع  التعامل 
ال�شتعانة  يجب  ولذلك  وعائالتهم 
كاإ�شرتاتيجية  الإلكرتوين  بالتعليم 
رئي�شة لتعليم املجتمعات عن اأهمية مثل 
هذه التقنية وقدرتها على خدمة املجتمع 

نحو م�شتقبل اأف�شل.

الف�شل الرابع
اأنظمة اإدارة التعليم الإلكرتوين

اإن نظام اإدارة التعليم يهدف اإىل اإدارة 
وحتديد  الإلكرتوين  التعليم  برامج 
واملوؤ�ش�شة  املتدرب  من  لكل  م�شارها 
تطوير  باجتاه  ي�شري  بذلك  وهو 
منحها  يتطلب  التي  والدورات  العمل 
للمنت�شبني للموؤ�ش�شة اأو الطلبة، وتنقل 
املعرفة واخلربات اإىل املوظفني وذوي 

التقنية  جمال  يف  التدريب  وي�شمل 
التدريب  بجانب  الإنرتنت  وا�شتخدام 
والق�شايا  التدري�س  و�شائل  على 
يف  الأخرى  والإن�شانية  الجتماعية 
ال�شف مبا ميكنهم من حت�شني قدراتهم 

على التعاطي مع التعليم الإلكرتوين. 
جانب  من  واملقاومة  الرف�س   - رابعًا 
املرء  يظن  اأن  بالإمكان  لي�س  املجتمع، 
واكت�شاب  الإنرتنت  مع  التعامل  باأن 
املعرفة اإلكرتونيًا �شوف جتدان القبول 
اأخرى  جديدة  فنية  و�شائل  اأي  مثل 
تقرن  عندما  ال�شكوك  من  فالكثري 
الإنرتنت بالعملية التعليمية بل وامتدت 
هذه ال�شكوك لتطال حتى روؤ�شاء بع�س 
اجلامعات الأمريكية مثل رئي�س جامعة 
قناة  ار�شل  مل  �شرح  الذي  كولومبيا 
يوليو   16 يف  الإخبارية   MSNBC
الدار�شون  كان  قائاًل:"اإذا   2001
�شغلهم  الإلكرتوين  التعليم  بنظام 
�شغلنا  فنحن  الإنرتنت  هو  ال�شاغل 

ال�شاغل هو التعليم!")1(. 
1- Sterling،J،Gray،M، )1991( " The effect of 

simulation software on )37( students 
attitudes and understanding in 
introductory statistics " ، Journal of 
Computer، Mathematics ، and Science 
Teaching ، 10 )4(، pp )51- 55(.
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لذا فهو ُيعد حل اإ�شرتاتيجي للتخطيط 
التعلم  اأوجه  جميع  واإدارة  والتدريب 
احلي  البث  ذلك  يف  مبا  املن�شاأة  يف 
 Virtual اأو القاعات التخيلية Online
املوجهة  املقرارت  اأو   Classroom
�شيجعل  وهذا  املدربني.  قبل  من 
منف�شلة  كانت  التي  التعليمية  الأن�شطة 
تعملوفق  ت�شبح  بع�شها  عن  ومعزولة 
م�شتوى  رفع  يف  ي�شهم  مرتابط  نظام 

التدريب.
ل   LMS فاإن  الآخر،  اجلانب  وعلى 
تركز كثريًا على املحتوى، ل من حيث 
ا�شتخدامه ول حتى  اإعادة  تكوينه ول 
من حيث تطوير املحتوى. وهنا نحتاج 

لتعريف م�شطلح اآخر. 
املحتوى  تعليم  اإدارة  نظام 

 :LCMS
اخت�شار   LCMS م�شطلح  ُيعد 
 Learning Content لعبارة 
وتعني   Management System

نظام اإدارة املحتوى التعليمي.
فاأن   ،LMS عن  خمتلف  نحو  على 

LCMS تركز على حمتوى التعليم. 
وامل�شممون  املوؤلفني  متنح  فهي 

العالقة بداخل وخارج املوؤ�ش�شة. 
ويف هذا ال�شدد هناك نظامان لإدارة 
التعليم يعرف الأول با�شم LMS والثاين 
LCMS وميكن تعريف الفرق بني  هو 
نظام اإدارة التعليم)LMS( ونظام اإدارة 
املحتوى التعليمي)LCMS( باأن الأول 
واملتدربني  الأ�شخا�س  باإدارة  يعنى 
بالتحكم  يعنى  الثاين  بينما  واملدربني 
ينبغي  الذي  التعليمي  املحتوى  باإدارة 
منحه للمتدربني والوقت املنا�شب لذلك 
وكال  للمحتوى  املرافقة  والأن�شطة 
النظامني يعمالن جنبا اإىل جنب ب�شكل 
عن  احدهما  ف�شل  يجوز  ول  متكامل 
الآخر عند التطبيق اأو التخطيط)1(.]5[

املبحث الأول
نظام اإدارة التعليم LMS ونظام 

LCMS اإدارة تعليم املحتوى
 Learning( هو اخت�شار لعبارة :LMS
وتعني   ،)Management System
عن  عبارة  وهو،  التعليم.  اإدارة  نظام 
للم�شاعدة  �شمم   Software برنامج 
التدريب  وتقييم  ومتابعة  اإدارة  يف 
والتعليم امل�شتمر وجميع اأن�شطة التعلم 

يف املن�شاآت. 
1- Bahlis، J. )2002(.http://www.

bnnexpertsoft.com.english/ resources/
v0l.10105.htm، op.cit
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م�شطلح  يرد  وقد  لبع�شهما.  مكملني 
CMS ويعني نظام اإدارة املحتوى فقط 
ومن ثم يرد LCMS ليكون املظلة التي 
النظر  وميكن   CMS و   LMS تغطي 

لأهم ميزات LMS على اإنها)1(: 
بيانات  واإدارة  اإدراج  الت�شجيل:   •

املتدربني. 
وو�شع  املقرر،  جدولة  اجلدولة:   •

خطة التدريب.
املحتوى  اإتاحة  التو�شيل:   •

للمتدرب.
املتدرب  اأداء  التتبع:متابعة   •

واإ�شدار تقارير بذلك.
املتدربني  بني  التوا�شل  الت�شال:   •
منتديات  الدرد�شات،  خالل  من 
وم�شاركة  الربيد،  النقا�س، 

ال�شا�شات. 
اختبارات  اإجراء  الختبارات:   •

للمتدربني والتعامل مع تقييمهم.
لت�شمل   LCMS ميزات  تربز  اأحيانًا 
 ،CMS وميزات   ،LMS ميزات 
فبالإ�شافة اإىل ميزات LMS، فت�شاف 
اإن�شاء  من  باملحتوى  يتعلق  ما  ميزات 
1- Bahlis، J. )2002(.http://www.

bnnexpertsoft.com.english/ resources/
v0l.10105.htm، op.cit.

العلمية  باملواد  واملخت�شني  التعليميني 
وتعديل  وتطوير  اإن�شاء  على  القدرة 
اأكرث  ب�شكل  التعليمي  املحتوى 
م�شتودع  بو�شع  ذلك  ويكون  فاعلية. 
العنا�شر  يحوي   repository
جلميع   Learning Object التعليمية 
التحكم  ي�شهل  املمكن، بحيث  املحتوى 
واإعادة  وتوزيعها  وجتميعها  فيها 
ا�شتخدامها مبا ينا�شب عنا�شر العملية 
التدريبية، من مدرب ومتدرب وم�شمم 

تعليمي وخبري للمقرر. 
باملحتوى  يوجد  اأن  غالبًا  ويف�شل 
على  املتعة  من  �شيء  ت�شفي  تفاعلية 
التدريب وحتث املتدرب على ال�شتمرار 
وتقي�س ما اأكت�شبه من مهارات، وبنف�س 
الوقت ميكن ا�شتقراء هذه التفاعلية من 
املتدرب لكي يتمكن امل�شمم من تعديل 

املحتوى مبا ينا�شب اأداء املتدرب. 
املحتوى  اإدارة  اأنظمة  بع�س  اإن  كما 
للمحتوى  الإ�شافة  للمتدربني  تتيح 

وتبادل املعارف فيما بينهم. 
 LMS ورغم تعريفنا لأنظمة اإدارة التعلم
LCMS حتت  اإدارة املحتوى  اأنظمة  و 
بالواقع  اإنهما  اإل  خمتلفني،  عنوانني 
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:LCMS خ�شائ�س اإ�شافية لأنظمة
التعليم  منوذج  على  اعتماده   .1

املثايل. 
من  واملناهج  املحتوى  اختالف   .2

موؤ�ش�شة اإىل اأخرى.
على  يعتمد  ل  التعليمي  املحتوى   .3
وميكن  بدقة،  حمددة  منذجة 
حتويلها اإىل عدة اأ�شكال كالن�شر 
اأقرا�س  يف  واحلفظ  الإلكرتوين 

مدجمة، وطباعة املحتويات.
بني  املالحة  اأو  الإبحار  طريقة   .4
ت�شنف  ل  واملحتويات  املعلومات 
كال�شفحات  م�شارية  يف طريقة  

مثاًل.
كامل)تق�شيم(  ف�شل  هنالك   .5
وبني  الت�شل�شل  يف  املنطقية  بني 
للمتعلم  ميكن  حيث  امل�شمون، 
وفقًا  معلومات  على  احل�شول 

لقدراته بغ�س النظر عن اأقرانه.
يف  واملعلومات  املحتويات  تخزن   .6

قاعدة بيانات مركزية.
املعلومات  ا�شتخراج  ميكن   .7
 )format( باأ�شكال  )املحتويات( 
اأو   XML اأو   XLS مثاًل  متعددة 

واإدارته وا�شترياده  حمتوى وتطويره 
ون�شره. 

التنا�شق  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
 LCMS و CMS و LMS والتوافق بني
متحقق وب�شكل كبري خا�شة يف حالة 
بالت�شميم  عاملية  معيارية  ا�شتخدام 
 The خمت�شر   SCORM معيار  مثل 
 Sharable Content Object
املعايري  وهذه   ،Reference Model
ت�شدر من عدة جمعيات وجهات تهتم 
يف مو�شوع املعيارية والتي من اأبرزها 
 The AviationIndustry CBT
 )Computer-BasedTraining(
و�شعت  التي   Committee-AICC
التدريب  وتقييم  للتطوير  اإر�شادات 
بوا�شطة الكومبيوتر)CBT(. وما يتعلق 
 LCMS نظام  يعطي  التدريب  بتقنيات 
وال�شالحيات  اخل�شائ�س  من  املزيد 
حول  ومديريه  النظام  موفري  اإىل 
املحتوى  البياناتو�شبط  تخزين  عملية 
وهناك  وتعديل  وحذف  اإ�شافة  من 

خ�شائ�س لهذه الأنظمة)1(.

1- Bahlis، J. )2002(.http://www.
bnnexpertsoft.com.english/ resources/
v0l.10105.htm، op.cit.
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ال�شتخدام. �شهلة   •
اللغات. تعددية   •

التو�شع. اإمكانية   •
تعليمية  مناذج  ا�شتخدام  اإمكانية   •

خمتلفة.
الأ�شعار.  •

الرتاخي�س. نظام   •
الويب. على  الن�شر  اإمكانية   •

على  الإمكانات  تخ�شي�س  اإمكانية   •
ح�شب الحتياج.

وبعد  واأثناء  قبل  الفني  الدعم   •
الرتكيب.

م�شتويات  و�شع  اإمكانية   •
و�شالحيات لالإدارة.

التداخل والختالفات
)LMS & LCMS( :بني

LMS LCMS عن�شر املقارنة
 جميع

 املتعلمني
 مطوري
 املحتوى

 من هم امل�شتفيدون؟

 اأداء
 املتعلم،
 طلبات
 التعلم
 خطط

 وبرامج
 التعلم

 املحتوى
 التعليمي

تقدمي اإدارة ل... 

 اإدارة التعليم الإلكرتوين نعم نعم
التقليدية ل نعم النماذج   اإدارة 

 للتدريب
نعم نعم  متابعة النتائج

املحتويات  كافة   .PDF اأو   TXT
)البحث(  لعملية  قابلة  تكون 
الو�شائط  فيها  مبا  لها،  وخا�شعة 

.)multimedia( املتعددة
الختبارات  نتائج  حتليل  يتم   .8
عن  تعطى  التي  والمتحانات 
ومتنح  اآيل  ب�شكل  النظام  طريق 
نتائج  واملدربني  الأعلى  لالإدارات 
حرفية وم�شورة جلميع املتدربني 

ولكل منهم على حدة.
على  القدرة  النظام  هذا  يعطينا   .9
الأداء  من  معني  م�شتوى  توفري 

بحديه الأعلى والأ�شفل.
داخل  مالحة  خ�شائ�س  فيه   .10
املحتويات ويوفر اإمكانيات ت�شهل 
من عملية تعلم املتعلم وحتوله من 

معلومة اإىل اأخرى)1(. 
ويوجد العديد من اأنظمة اإدارة املحتوى 
والتعليم ي�شعب معها الختيار الأن�شب 
اأو املقارنةبينها، ولعل عنا�شر املقارنة 

ميكن تلخي�شها بالتايل: 
العاملية.  املعايري  مع  توافقيتها   •

مغلقة. اأو  مفتوحة  اأنظمة   •
1- Ravaglia، A. ، )1995(، " Computer based 

mathematics and physics "، )33( Gifted 
Child Quartely ، 39 )1( ، pp 7 – 13
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وتدمج  التاأليف  اأنظمة  تدعم  اإنها  كما 
ب�شهولة مع اأنظمة اإدارة املحتوى. تدمج 
LCMS مع LMS بوا�شطة خ�شائ�س 
تقنية ومعايري متفق عليهابحيث تتوىل 
LMS كل املهام املتعلقة باإدارة املحتوى 
امل�شتودع  يف  املحتوى  تخزين  من 
التجميع  وفك  جتميع  و   repository
للمحتوى واإ�شراك املحتوى داخل خطة 
تعليمية تقليدية مع متابعة اأداء املتعلمني 

خالل املقرر)1(. 
خطوات اختيار LMS منا�شب:

)م�شت�شار يف   Pat Alvarado ي�شري 
تقنيات التعلم( باأن هناك �شبع خطوات 
املنا�شب.  التعلم  اإدارة  نظام  لتحديد 
الختيار  خطوات  يف  النطالق  وقبل 
ل بد من �شرورة مراعاة جوانب مهمة 
للم�شروع  املتاحة  بامليزانية  تتعلق 
املتناف�شة على  للجهات  املايل  والو�شع 
امل�شروع مع قد ارتهم على الدعم الفني 
تلخي�س  املعرو�شة. وميكن  والأ�شعار 

هذه اخلطوات بالتايل:
1- Callaway، Judith Ann )1997(، " An 

interactive multimedia computer 
package on photosynthesis for hi 
school students based on a matrix of 
cognitive and learning styles " DAI-
A5707/، P2951.

وم�شاركة نعم نعم تعاون   دعم 
 املتدربني

�شخ�شي ل نعم ملف   ت�شمني 
 للمتدرب

املتدربني  ل نعم ل�شئون  ال�شماح 
اأو  املوظفني  �شئون  اأو 
مل�شاركة   ERP اأنظمة 

بيانات املتدربني
الأحداث ل نعم  جدولة 

التدريبية
الكفاءة  ل نعم خرائط  تقدمي 

وحتليل الفارق بني املهارة 
املطلوبة واملتحققة

متطلب ل نعم ت�شجيل   ت�شمني 
للعنا�شر وحذف   �شابق 

 التعليمية
نعم نعم واإدارة اأ�شئلة   اإن�شاء 

 اختبارات
 دعم اإن�شاء املحتوى نعم ل

ا�شتخدام نعم نعم اإعادة   تنظيم 
 املحتوى

لتتبع نعم ل اأدوات   ت�شمني 
مراحل اإن�شاء املحتوى

 Bahlis, J. (2002). E-Learning امل�شدر: 
 the hype and reality. (Abstract),
Retrieved Nov 20, 2005 from: http://
 www.bnnexpertsoft .com.engl ish/

resources/v0l.10105.htm

املبحث الثالث
)LMS & LCMS( :الدمج بني

اإدارة اأنظمة التعليم LMS اجليدة توفر 
البيئة التي متكن املنظمة من التخطيط 
املناهج  واإدارة  املحتوى  توفر  اأن 
املتدربني.  يخدم  ما  وفق  التعليمية 
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التعلم  اأنظمة  توفر  التي  باجلهات 
ما  كل  حول  معهم  والتحاور 
كرا�شة  وفق  مبنتجهم  يتعلق 
اأن  وعلى  املطروحة.  املوا�شفات 
يتخلل الجتماع عرو�س جتريبية 
تغطي  اأنها  التاأكد  مع  للمنتجات 

جميع املتطلبات.
نظام  حتديد  يتم   : القرار  اتخاذ   -7
يفي  والذي  املنا�شب  التعلم  اإدارة 
يف  جتريبه  مراجعة  بالطلبات 
مع  يتوافق  ومبا  خمتلفة  اأماكن 

امليزانيات املحددة للم�شروع)1(.
 املبحث الرابع

ا�شتخدام املعيارية
يف التعليم الإلكرتوين

اأ�شبح احلديث عن اأهمية املعيارية يف 
للحديث  مالزما  الإلكرتوين  التعليم 
ملا متلكه  نف�شه  الإلكرتوين  التعليم  عن 
تعليم  اإنتاج  يف  اأهمية  من  املعيارية 

اإلكرتوين متميز. 
ميكن  العجلة  اخرتاع  نعيد  ل  لكي 
العاملية  املعايري  اأحد  من  ال�شتفادة 
SCORM والتي  ال�شائعة مثل معايري 
مرجع   ،)2002( الله،  عبد  اإبراهيم  املحي�شن،   -1

�شابق، �س18.

بد  ل  التعلم:  اإ�شرتاتيجية  حتديد   -1
التعلم  اإ�شرتاتيجية  و�شوح  من 
امل�شتهدفة  الفئة  حتديد  حيث  من 
وامليزانية  املتاحة  والإمكانيات 
املتوفرة وحتديد العوائق والفوائد 
املتوقعة من التعلم. لذا فاإ�شرتاتيجية 
التعلم  من  الأهداف  هي  التعلم 

وكيف �شيتم تقدميه وملن؟
ال�شروري  من  الطلبات:  توثيق   -2
كتابة الطلبات التي تراها املن�شاأة 
مهمة يف نظام اإدارة التعلم. حيث 

يتم ترتيبها بالأولوية. 
البحث عن اأنظمة التعلم املتاحة.  -3

موا�شفات  كرا�شة  جتهيز   -4
 Request FOR(تكون بحيث 
مظلة  حتت   )Proposal-RFP
باملتطلبات  وتفي  الإ�شرتاتيجية 
مع اإ�شافة اأح�شن امليزات املتوفرة 

يف الأنظمة املوجودة. 
ويتم  املقدمة:  العرو�س  مراجعة   -5
باأوازن  معايري  و�شع  خالل  من 
تقييم  اإىل  للو�شول  خمتلفة 

معياري لأنظمة التعلم املطروحة.
والعرو�س  الجتماعات  جدولة   -6
الجتماع  املهم  من  التجريبية: 
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حيث تكون من جهة من�شجمة مع هذا 
النظام ومن جهة اأخرى قائمة بذاتها. 

كربى  �شركات  عدة  فاإن  وعليه   
 Authoring" املوؤلف  برامج  و�شعت 
ملف  بتحويل  ت�شمح   "System
نظام  اإىل   Microsoft نظام  من  معني 
 SCORM بروتوكول  مع  من�شجم 

مبجرد التحويل. 
جمموعة  من   SCORM تتاألف 
مواد  وتو�شيل  لتطوير  موا�شفات 
اإىل  امل�شتوى  عالية  والتدريب  التعليم 
ومكان  وقت  اأي  يف  يحتاجها  من  كل 
بنية   SCORM لدى  ويتوفر  ي�شاء، 
حتتية ل�شبكة معلومات كاأ�شا�س لتنفيذ 
ا�شتخدام  اإعادة  وميكن  التقنية.  تلك 
تنتجها  التي  التعليمية  املادة  وتعديل 
تنتج  اأنها  اإىل  اإ�شافة  وي�شر،  ب�شهولة 
عليها  البحوث  لإجراء  �شاحلة  مادة 
وحتويلها اإىل مادة تعليمية تتوافق مع 
الربامج  ومطوري  املتعلمني  حاجات 
التعليمية، وتعمل هذه الربامج التعليمية 
احلا�شب  اأجهزة  من  كبري  تنوع  عرب 
و�شبكات  الت�شال،  واأنظمة  الآيل 
كبرية  تعديالت  تتطلب  ول  الإنرتنت، 

ال�شنوات  خالل  النت�شار  يف  اأخذت 
 SCORM وكلمة  املا�شية.  الأربع 
الإنكليزية  اللغة  من  ترجمة حرفية  هي 
 Sharable Content Object
وتعني:   Reference Model
املحتوى  ملكونات  املرجعي  النموذج 
عن  عبارة  هو  الت�شاركي)امل�شاع(، 
للتوا�شل  اأ�شا�شي  قيا�شي  بروتوكول 
ونظام  املفردة  التعليمية  املادة  بني 
هذه  اأن  حتى   )LMS( التعليم  ت�شيري 
 SCO املادة التعليمية اأ�شبحت ت�شمى بـ
باأن  العلم  مع   SCORMلـ اخت�شار 
الأ�شا�شية  الوحدة  هي  التعليمية  املادة 
عنها حتقيق هدٍف  ينتج  والتي  للتعليم 
نظام  مع  تتوا�شل  اأن  وباإمكانها  معنٍي 
نتائج  عن  امل�شري  يعرف  معني  ت�شيري 
ق�شاها  التي  الزمنية  واملدة  املتدرب 
املادة  ا�شتيعاب  يف  تدرجه  وكذلك 

التدريبية)1(. 
فاإن  الأهداف  هذه  اإىل  وللو�شول 
يو�شي   SCORM بروتوكول 
اإتباعها  الواجب  القواعد  مبجموعة من 
التدريبية  املادة  وتطوير  ت�شميم  عند 
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز، )2002(، مرجع   -1

�شابق، �س14.



{293}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

الرقمي  املحتوى  ن�شر  اإمكانية   •
حمتوى  اإدارة  باأي  )وجزيئاته( 

)LMS( ب�شهولة. 
اإمكانية ا�شتخدام املحتوى الرقمي   •
ا�شتخدامه  واإعادة  )وجزيئاته( 

مرات متعددة وباأ�شكال متعددة.
اإمكانية متابعة اأداء املتعلم وتطوره   •
التقييم  ذلك  يف  مبا  الأكادميي 

والوقت الالزم للتعلم وغريها.
املحتوى  جزيئات  �شم  اإمكانية   •
حمتوى  على  للح�شول  املختلفة 
وت�شعب  تتابع  ذي  تعليمي  رقمي 

مالئم للمتطلبات التعليمية. 
)بح�شب  التعليمي  املحتوى  ويتكون 
اجلزيئات  من   )SCORM معايري 
التوزيعات  وهذه  التالية،  الأ�شا�شية 
وقابلة  متداخلة  بل  فا�شلة  لي�شت 

للت�شعب والتوزيع: 
املكتوبة.  الن�شو�س   •

وال�شور  الإي�شاحية  الر�شومات   •
الفوتوغ ارفية.

واملوؤثرات  ال�شوتية  الت�شجيالت   •
ال�شوتية.

املتحركة. والر�شوم  الفيديو   •
التو�شيحية. اخلرائط   •

اأنظمة  خالل  من  ا�شتخدامها  لإعادة 
عديدة متنوعة. 

عبارة عن ثالثة   SCORM اإن معايري 
واملقايي�س  املعايري  من  جمموعات 
مع  )تنمو  الرتاكمية  )املوا�شفات( 
اجلهات  خمتلف  من  املتجمعة  الزمن( 
مبجموعها  تكّون  والتقنية  التعليمية 
الرقمي  املحتوى  ل�شناع  فنيًا  مرجعًا 

التعليمي. واملجموعات الثالث هي: 
منوذج جتميع املحتوى

)Content Aggregation Model(
منوذج البيئة املثالية

)Run-Time Environment(
منوذج التتابع والتق�شي

)Sequencing and Navigation(
 SCORM ومن امليزات املهمة ملعايري 
اأنها تعتمد على جتزئة املحتوى الرقمي 
قابلة  وجعلها  الأ�شلية  مكوناته  اإىل 
للت�شارك من خالل التجميع والتكوين 
التعليمية.  العملية  متطلبات  وفق 
لبناء   SCORM معايري  تطبيق  عند 
فاإنها حتقق  التعليمي  الرقمي  املحتوى 

مل�شتخدميها املميزات التالية)1(: 
1- Allen، D. )1998(، " The effects of 

computer-based multimedia lecture 
presentation on comment collage 
microbiology students achievement، 
attitudes and retention ، D.A.I.، August، 
448-A
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ُي�شتخدم  منف�شل،  تعليمي  حمتوى 
لتحقيق هدف تعليمي خا�س، ويق�شم 
�شغرية  اأجزاء  اإىل  التعلم  مو�شوع 
موا�شيع  تكون  اأن  لوحدها  ميكنها 
ا�شتخدامها  ميكن  م�شتقلة.  تعلم 
لتواجه  اأخرى  تعلم  موا�شيع  مع 
متطلبات وحاجات متعلم ما يف وقت 

ما ويف مكان ما.
تعليمي  منوذج   SCORM  •

لتجميع املحتوى:
اإعادة ا�شتخدامه وم�شاركته مع  ميكن 
ويت�شمن  اأخرى،  تعليمية  م�شادر 

النموذج دلياًل.
لنموذج  الرئي�س  الهدف  يتلخ�س 
SCORM لتجميع املحتوى، يف توفري 
لتحديد وجتميع  ملحتوى  عامة  و�شائل 
امل�شادر وحتويلها اإىل حمتوى تعليمي 
اإىل   SCORM منوذج  ي�شري  حمكم، 
واملعايري  املوا�شفات  من  جمموعة 
بع�شها  مع  املتداخلة  التكنولوجية 
البع�س، وعند الرغبة يف اإنتاج برامج 
حا�شوب اآيل تتوافق مع هذا النموذج 
ومعايري  مبوا�شفات  ازم  اللت  فيجب 

النموذج التزامًا تامًا)2(. 
زيتون، ح�شن ح�شني، )2005( مرجع �شابق.  -2

: SCORM امل�شطلحات امل�شتخدمة يف
موا�شيع املحتوى قابلة للم�شاركة  •
Sharable Content Object -SCO
للم�شاركة  القابل  املحتوى  ميثل   
SCO اأدنى م�شتوى مل�شادر التعلم 
اأنظمة  قبل  من  ا�شتعماله  ميكن 
التعليم LMS يف حني اإن موا�شيع 
للم�شاركة  القابلة  التعليم  حمتوى 
النموذج  تتبع  تعلم  موا�شيع  هي 
القابلة  التعلم  مبحتويات  اخلا�س 

 .)1(SCORM للم�شاركة يف
Assets املوجودات:  •

القابلة  املحتوى  موا�شيع  بناء  يتم   
مثل  م�شادر  با�شتخدام  للم�شاركة 
ال�شور  وملفات  ال�شبكة  �شفحات 
التي  امل�شادر  وهي  البيانية...الخ، 
ميكن اأن ت�شرتك مع موا�شيع حمتوى 
اأخرى، وتدعى هذه كلها موجودات 

امل�شاق اأو امل�شادر امل�شرتكة.
 Learning التعلم  مو�شوع   •

:  Object- LO
التعلم  مو�شوع  يكون  اأن  يجب   
وهو  ذاتيًا،  م�شتقاًل  مو�شوعًا 
1- Watkins، G. ، )1999(، " Effects of cd 

rom instructions on achievement and 
Attitudes "، D. A. I. 571)4(، October، 
1446-A. 
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على  ي�شاعد  برنامج خا�س  با�شتخدام 
من  امللف  با�شتدعاء  الن�شر  فيتم  ذلك. 
التعلم.  اإدارة  نظام  من  املدر�س  قبل 
اأخريًا تاأتي مرحلة التقييم امل�شتمر من 
قبل مدر�س املادة. وبذلك تكون الدائرة 

قد اكتملت وظهرت مالحمها.
يف  عليها  ي�شتند  التي  الربامج 

عملية التحويل:
ب�شكل  التحويل  عملية  لتتم   •
اإىل  البداية  يف  نحتاج  �شليم 
اأ�شهرها. ومن  للن�شو�س  حمرر 

)Microsoft Word(
برنامج لتحميل امل�شتندات الن�شية   •
 Micro media(مثل مللفات 

)Dream weaver
التفاعلية  التمارين  لإن�شاء  برنامج   •

 )Micro media Flash(:مثل
وحتريرها  ال�شور  لإن�شاء  برنامج   •

)Adobe Photoshop( :مثل
التحزمي  لعملية  برنامج   •

)Reload Editor(:مثل
معايري  وفق  املحتوى  حتويل 

:SCORM
لتحويل  التنفيذية  اخلطوات 

: SCORM توقيت بث برامج
يت�شمن توقيت بث برامج SCORM دليل 
البث،  هي  مكونات  ثالثة  وي�شف  البث 

وتطبيق الربامج، ومنوذج البيانات. 
املحتوى  حتويل  عملية   8-2
التقليدي اإىل حمتوى اإلكرتوين:

من  عدد  عرب  تتم  التحويل  عملية 
العملية  تبداأ  واملراحل.  اخلطوات 
بتحويل املقرر اأو املحتوى التعليمي من 
اأوارق اإىل م�شتند ن�شي، ويقوم بذلك 
مدر�س املادة. ثم يتعاون مدر�س املادة 
املحتوى  التدريبيبتجزئة  امل�شمم  مع 
اإىل اأجزاء �شغرية كل جزء يحقق هدفًا 
امل�شمم  يقوم  ثم  قيا�شه.  ميكن  واحدًا 
بني  الو�شل  حلقة  بدور  التدريبي 
األر�شوميالذي  وامل�شمم  املادة  مدر�س 
ملف  اإىل  ال�شغرية  الأجزاء  يحول 
وي�شيف مترينًا   )HTML file( ويب 
تفاعليًا و�شوتًا و�شورة اإن وجدت اأو 
تاأتي  ثم  لذلك.  التعليمية  احلاجة  دعت 
مرحلة  وهي  الأخرية  قبل  ما  املرحلة 

التحزمي والن�شر.
وامللفات  الويب  ملفات  حتول  حيث   
واحد  م�شغوط  ملف  اإىل  الأخرى 
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ثانيًا: تهيئة املحتوى بعد التجزئة: 
ملفات  اإىل   Word ملفات  حتويل   
املادة  جتزئة  بعد   .HTML اإنرتنت 
�شكل  على  �شغرية  اأجزاء  اإىل  العلمية 
العمل  فريق  يقوم   ،Word ملفات 
مثل   ،HTML ملفات  اإىل  بتحويلها 
ويعطى   ،Dream weaver:برنامج
يحمله  كان  الذي  الرقم  نف�س  كل جزء 
 Word ملف  �شكل  على  كان  حينما 
 HTML جملد  يف  يحفظ  ثم  ومن 

اخلا�س باملقرر. 
ثالثًا : حتزمي املحتوى: 

 Reload با�شتخدام  املحتوى  يحزم 
Editor، الهدف من التحزمي هو و�شع 
املقرر  لن�شر  الالزمة  امل�شادر  جميع 
داخل ملف م�شغوط واحد. هذا امللف 
امل�شغوط ل يحتوي على ملفات املقرر 
فقط بل على ملفات بلغة XML حتتوي 
كالفهر�شة  باملادة  يتعلق  ما  كل  على 
ذلك.  وغري  املادة  ملحتويات  والرتتيب 
تعبئة هذه امللفات ي�شتغرق وقتًا طوياًل 
ف�شاًل على حجم الوقت الالزم للتدرب 
على هذه املهارة. ولتاليف اإهدار الوقت 
حتى  م�شاعد  برنامج  عن  البحث  مت 

حمتوى  اإىل  تعليمي  حمتوى 
)1(:SCORM متوافق مع

اإىل  املادة  حمتوى  جتزئة   : اأوًل 
اأهداف تعليمية �شغرية: 

اإىل  للمادة  التعليمي  املحتوى  يق�شم 
اأهداف تعليمية �شغرية ت�شمى كائنات 
 .)Learning Objects( تعليمية 
ذو  التعليمي  الكائن  يكون  اأن  ويجب 
تعليمية  بكائنات  يرتبط  ل  مميز  هدف 
اأخرى.  تعليمية  كائنات  اإىل  يتفرع  اأو 
يتكون الكائن التعليمي من ثالثة اأجزاء 
الهدف  لتحقق  بع�شها،  مع  مرتبطة 
هذا  �شمم  اأجله  من  الذي  التعليمي 

الكائن التعليمي، وهذه الأجزاء هي: 
امل  املادة  عر�س  يتم  التعلم:وفيها   •

ارد تعلمها. 
املعلومة  ربط  يتم  وفيها  التطبيق:   •

املتعلمة بتطبيق مبا�شر. 
يخترب  وفيها  الذاتي:  الختبار   •
للهدف  ا�شتيعابه  مدى  املتعلم 

التعليمي املراد تعلمه.
1- Korfiatis، K. ، Papajheadoran، E. & 

Stamon، G. )1999(، " An investigation 
of the effectiveness of computer 
simulation programs as tutorial tool 
for teaching population ecology at 
university "، International Journal of 
Science Education، 21، 1269 – 1280.
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فيما  منها  بع�شا  نذكر  للتقليدي، 
ياأتي)2(:

بيلجـني  الباحث  بها  قام  درا�شة   .1
 Bilgin Avenoglu افينوجلو 
 MIDDLE جامعة  من 
 EAST TECHNICAL
مايو  بتاريخ   UNIVERSITY
الدرا�شة  هذه  تناق�س   .2005
الطالب  وتفاعل  مدىاإدراك 
الت�شـالت  ل�شـتخدام  واإقبـالهم 
املتنقلـة فـي الـدوارت التعليميـةعبـر 
فـي  وتثبـتالدرا�شـة  الإنرتنت. 
الطالب  غالبيـة  اأن  ختامهـا 
ي�شتمتعون عند ا�شتخدام تقنيـات 
درا�شـتهم  املتحـركفـي  التعلـيم 
املـواد  ويطلبـون تعميمـه علـى كـل 

الدرا�شـية.
اأي�شا  تقرر  الدرا�شة  ولكن   
لـدى الطـالب  اأنهرغم هذه الرغبـة 
نفـ�س  علـى  نلمـ�س  ل  قـد  فاإننـا 
امل�شـتوى جتاوبـا وتفـاعالوارتقاء 
اأن  كما  الدرا�شي.  امل�شتوى  يف 
تدعم  ل  املتحرك  التعليم  تقنيات 
" مقارنة  املطريي، عواطف بنت خالد،)2007(،   -2
بني التعليم التقليدي واللكرتوين "، ق�شم و�شائل 
امللك  جامعة   - الرتبية  التعليم-كلية  وتكنلوجيا 

�شعود، �س3.

 )Reload Editor( :تو�شلنا للربنامج
املتوافق مع SCORM والذي يخت�شر 
وح�شب  واجلهد  الوقت  من  الكثري 
ارمج  الب  من  النوع  لهذا  درا�شتنا 

وجدنا اإنه هو الأف�شل.
املحتوى  حزمة  تركيب   : رابعًا 
اإدارة  نظام  يف  باملادة  اخلا�شة 

التعلم: 
نظام  على  املحتوى  حزمة  تركيب 
املادة  ا�شترياد حزمة  التعلم،يتم  اإدارة 
ال�شترياد  خا�شية  بوا�شطة  التعليمية 
املوجودة يف نظام اإدارة التعلم)1(. ]7[ 
كما ميكن تركيب حزمة املادة على اأي 
معايري  يتوافق  اأخر  تعلم  اإدارة  نظام 

.SCORM
التعليم  بني  التعليم  بني  مقارنة 

الإلكرتوين والتعليم التقليدي:
من  الإلكرتوين  التعليم  ميثله  ملا  نظرًا 
التعليم  كفاءة  تطوير  يف  واعدة  اآمال 
من  العديد  جرت  فقد  فاعليته،  وزيادة 
التعليم  وبني  بينه  للمقارنة  ار�شات  الد 
1- Scardamalia ، M. ، and Bereiter ، 

A. )2000(، " Computer Support for 
Knowledgen building communities "، 
Journal of the learning science، 4 )2( ، 
311 - 325.
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علـى  فيـه  التـدريب  مـادة  حتتـوي 
الإنرتنت  خالل  الويب  �شفحات 
اأو النرتانت. وبالرغم من اأن هذا 
ن�شبيًا  جديد  التدريب  من  النوع 
بكفاءة  التعلم  عمليـة  دعم  انه  اإل 
عالية وبنجاح. فرتكز التعليم على 
املتعلم وعلى الحتياجات الفردية 
اأن كفاءة  له. وترى هذه الدرا�شة 
يختلف  التدريب  من  النوع  هذا 
باختالف كفاءة املدربني اأنف�شهم.

كذلك هناك درا�شة قدمها الدكتور   .4
حممد اآدم اأحمد ال�شيد – اأ�شتاذ 
م�شاعد بكلية املعلمني يف بي�شه – 
نهاية عام 2004 بعنوان " تقنيات 
خل�شت   " بعد  عن  التدريب 

الدرا�شة لعدة نتائج، منها)1(:
التدريب عن بعد ميكن اإي�شاله اإىل   •
ولكل  متعددة  بتقنيات  املتدربني 
و�شلبياته،وهو  اإيجابياته  منها 
ولي�س  التقليدي  للتـدريب  جتديـد 
لتحقيق  بجواره  ي�شري  عنه  بدياًل 
احتمالت  وان  التدريبية  الأهداف 
مرجع  خالد،)2007(،  بنت  عواطف  املطريي،   -1

�شابق، �س4.

اأو  اأنف�شهم  التوا�شل بني الطالب 
بني الطالب والأ�شاتذة.

 Rose وقدم الباحث روز فران�شـز  .2
درا�شة   2006 عام   Frances

كـان  اإذا  مـا  حتديـد  اإىل  تهدف 
اأداء  م�شـتوى  فـي  فـرق  هنـاك 
تدري�شـهم  عند  الطـالب  واجناز 
عن  الليكرتونـي  التعليم  بطريقة 
النتائج  دلـت  التقليدية.  الطرائـق 
التعليم  بني  كبري  فرق  على وجود 
التعليم  وبني  التقليدي  بالأ�شلوب 
التعليم  مل�شلحة  الإلكرتوين 
الإلكرتوين،واأظهرتالإح�شاءات 
زيادة درجات الجناز يف التعليم 
عليه  هي  عما  الليكرتوين، 
بالطرائق  التدري�س  با�شتعمال 

التقليدية.
اأورجنر  اإليا  الباحث  قام  كذلك   .3
 2005 عام   )Illia Auringer(
املعتمد  التدريب  تناق�س  بدرا�شة 
 WEB( الإنرتنت  �شبكة  على 
وهـو   )BASED TRAINING

الـذي  التـدريب  مـن  النـوع  ذلـك 
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احلالة  هذه  ويف  له،  داعمًا  فيكـون 
املتدربني  يحيل  اأن  للمدرب  ميكن 
الواجبات  اأو  الأن�شطة  بع�س  اإىل 
املعتمدة على الو�شائط الإلكرتونية. 

منوه م�شتقباًل م�شتمرة.
ارفـدًا  الإلكرتوين  التـدريب  يعـد   •
وميكـن  املعتـاد،  التقليـدي  للتدريب 
التقليـدي  التـدريب  مع  يخلـط  اأن 

املبحث اخلام�س
اأمثلة لبع�س اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين 

اأوًل : اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتونية املفتوحة امل�شدر:
)1(moodle نظام مودل

(اأ�شم النظام مودل   (  Moodle
على نبذة عنه �شمم  امل�شدر  مفتوح  تعلم  اإدارة  نظام  هو 

بيئة  توفري  على  املعلمني  لي�شاعد  تعليمية  اأ�ش�س 
ب�شكل  ا�شتخدامه  املمكن  ومن  اإلكرتونية  تعليمية 
�شخ�شي على م�شتوى الفرد كما ميكن اأن يخدم 
موقع  اأن  كما  متعلم.  األف   40000 ت�شم  جامعة 
النظام ي�شم 75000م�شتخدم م�شجل ويتكلمون 
70 لغة خمتلفة من 138 دولة. اأما من ناحية تقنية 
فاإن النظام �شمم با�شتخدام لغة )PHP( و لقواعد 

.)MySQL( البيانات
بع�س مميزاته

عن  النظام  هذا  مييز  )ما 
غريه(

1.   نظام مفتوح امل�شدر .
2.   متاح للجميع وب�شكل جماين .
3.  ُيعد اأحد اأنظمة اإدارة املحتوى .

4. ُيعد اأحد اأنظمة اإدارة التعلم .
اجلرف ، رميا �شعد : "متطلبات تفعيل مقررات مودل الإلكرتونية مبراحل التعليم العام باململكة العربية ال�شعودية"،   -1

كلية اللغات والرتجمة ، جامعة امللك �شعود �س21.
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5. بيئة تعليم افرتا�شية .
6. بيئة تعليمية قابلة للتعديل .

7. �شمم با�شتخدام مبادئ تربوية .
8. تبنته منظمة اليون�شكو واجلامعة املفتوحة يف 
باأقل  الإلكرتوين  التعليم  ن�شر  بهدف  بريطانيا 

التكاليف .
يقدمها  التي  اخلدمات 

مودل
Moodle

)الختبارات  :كتقدمي  تعليمية  اأن�شطة  تقدمي   •
ا�شتعرا�س   – الواجبات   – المتحانات   –

املحتويات(
 – الن�شية  :كامللفات  امل�شادر  وتهيئة  ن�شر   •
ال�شور   – –الفيديو  �شوتية  ملفات  حتميل 

وغريها. –الفال�س 
• الت�شالت والتعاون :كاملناق�شات – الدرد�شة 
 – – الربيد  – املدونات  – الويكي  – الر�شائل 

املكتبة الرقمية .
والت�شنيفات  امللفات  :كاإدارة  املوقع  اإدارة   •
 - وحدات   - – املقررات– موا�شيع  الدرا�شية 

تقارير– اإح�شائيات.
 - املتعلمني  جمموعة   : امل�شتخدمني  اإدارة   •
حترير(   – ا�شافة   – )حتميل  امل�شتخدم  اإدارة 
 – اخليارات  من  وا�شعة  )جمموعة  التوثيق   -

الدخول املفرد(.
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اإح�شائيات ا�شتخدام نظام 
مودل

Moodle
2010-4-22

• املواقع
الدول • عدد 

• املقررات
• امل�شتخدمون

• املعلمون
• الت�شجيالت

• املنتدى
• امل�شادر

• المتحانات

50،312
210

3،483،827
35،184،629

1،218،198
19،393،832
53،340،685
28،566،471
45،597،552

يدعم النظام 45 لغة.اللغات
اأما بالن�شبة للغة العربية فهو معرب بالكامل.

رابط موقع النظامالرابط
 http://moodle.org

ثانيًا : اأنظمة اإدارة التعلم مغلقة امل�شدر )التجارية(:
Blackboard "نظام" بالك بورد

Blackboard ) بالك بورد (اأ�شم النظام

وهو نبذة عنه )التجارية(  التعلم  اإدارة  اأنظمة  اأحد  هو 
للخدمات   Blackboard  ، موؤ�ش�شة  اإنتاج  من 
وا�شنطن  ومقرها  املبا�شر  اخلط  على  التعليمية 
اأقوى  من  واحدًا  النظام  هذا  وُيعد  العا�شمة. 
اأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتونية، حيث ت�شتخدمه 
م�شتوى  على  تعليمية  موؤ�ش�شة   3600 من  اأكرث 
للمعلم  راقية  تعليمية  خدمات  تقدمي  يف  العامل 
والطالب، وغريها من عنا�شر الإدارة التعليمية. 
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• توفري اأدوات تفاعل املتعلم: )الإعالنات اخلدمات التي يقدمها بالك بورد
الزمني  التقومي   -Announcements
Calendar -املهام Tasks- التقديرات 
 - Users دليل امل�شتخدمني - Grades

.)Address Book دفرت العناوين
وامللفات  )الوثائق  املحتوى:  عر�س   •

املرتبطة مبو�شوع الدرا�شة
ال�شبكة  على  املتاحة  واملراجع  • الكتب 
 - بقراءتها  املعلم طالبه  ين�شح  التي  اأو 

الو�شالت باملواقع الهامة (.
• الت�شال: )الر�شائل الربيدية - لوحات 

النقا�س - الف�شل الفرتا�شي(
العربية اللغات و  الإجنليزية  باللغة  موجود 

والإ�شبانية و الإيطالية والفرن�شية.
/http://www.blackboard.comالرابط

us/index.aspx
ال�شتنتاجات والتو�شيات

متخ�ش�س  رقمي  نظام  فكرةبناء   .1
للمراحل  الإلكرتوين  التعليم  يف 
يف  اأوىل  كمرحلة  البتدائية 
يف  تكمن  الفكرة   ، التطبيق 
اإلكرتوين  درا�شي  نظام  توفري 
املراحل  يف  املعطاة  املادة  يوازي 
ويدعمها  ويغذيها  البتدائية 

ال�شرح  من  واملزيد  بالأمثلة 
واملحاكاة الواقعية بالعتماد على 
فال�شات،  )فيديو،  كامل  توثيق 
للدرو�س  واأمثلة(  �شوتيه  ملفات 
املعطاة يف املدار�س لتكون مرجع 

دائم للطفل والأهل.
املتوفرة  الإي�شاح  و�شائل  اإن   .2
فيديو  �شور،اأفالم  من  النت  على 
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عمل  ورقة   " �شرورة  اأم  ترف 
مقدمة اإىل ندوة مدر�شة امل�شتقبل، 

جامعة امللك �شعود. 
مازن، ح�شام حممد، "، )2004(،   .3
وتكنولوجيا  التعليمية  مناهجنا 
وال�شبكي  الإلكرتوين  التعليم 
لبناء جمتمع  املعلوماتية العربي: 
روؤية م�شتقبلية "، املوؤمتر العلمي 
 ، املعلم  تكوين  ع�شر،  ال�شاد�س 
امل�شرية  اجلمعية  الأول،  املجلد 

للمناهج وطرق التدري�س.
 )2005( ح�شني،  ح�شن  زيتون،   .4
التعليم:التعلم  يف  جديدة  "روؤية 
الدار  الإلكرتوين"الريا�س: 

ال�شوتية للرتبية.
�شرب، خليل اإبراهيم ،)2003(، "   .5
اأثر ا�شتخدام احلا�شوب يف تعلم 
العلوم  جملة   ،" املودل  مفهوم 
 143  ،4، النف�شية  و  الرتبوية 

.174-
 ، حممد  احلافظ  عبد  �شالمة،   .6
ا�شتخدام �شبكة  " اأثر   ،)2005(
الإنرتنت يف التح�شيل الد ار�شي 
املفتوحة- القد�س  جامعة  لطلبة 

حتتاج  كلها  و�شمعيات  �شوتيات 
عند  ومهارة  وكفاءة  خربة  اإىل 
للطالب  وتقدميها  ا�شتخدامها 
املدر�شني  بتدريب  نو�شي  لذا 
بتقدمي  ليقوموا  واملدربني 
واملتدربني  للطلبة  املحا�شرات 

ب�شورة مبا�شرة وب�شكل كفوء.
يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق   .3
بيئة متمازجة مع التقليدي بحيث 
بل  التقليدي  عن  ن�شتغني  ل 
يكونا مكمالن لبع�شهما وخا�شة 
ل  كي  مبكرة  �شن  يف  لالأطفال 
يوؤثر على جوانب اأخرى كرتاجع 

م�شتوى الكتابة باليد.

املراجــــــع العربيـــــة
املو�شى، عبد الله بن عبد العزيز،   .1
الإلكرتوين:  التعلم   "  ،)2002(
 ،... خ�شائ�شه   ،... مفهومه 
عمل  " ورقة  عوائقه   ،... فوائده 
امل�شتقبل،  مدر�شة  اإىل  مقدمة 

جامعة امللك �شعود. 
الله،  عبد  اإبراهيم  املحي�شن،   .2
الإلكرتوين:  "التعليم   ،)2002(
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بالتكنولوجيا احلديثة ، القاهرة ، 
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د. حامد حممد اآدم حمد
اأ�شتاذ اأ�شول الرتبية امل�شارك

جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم





{309}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

الباحث  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأهم 
الآتي:

وغايته  مل�شريه  الإن�شان  ت�شور  اإن   -
الأثر الأكرب يف حتديد �شلوكه.

الفل�شفات  يف  الرتبوية  املنظومة   -
الغربية تتعامل مع عامل ال�شهادة و 
تلغي عامل الغيب اأما الفكر الرتبوي 
الإ�شالمي فيتعامل مع عاملني )عامل 
ب�شكل  ال�شهادة(  عامل  و  الغيب 

متوازن و دون الف�شل بينهما.
اإذا �شقط البعد الغيبي عن املنظومة   -
ح�شارة  بناء  ن�شتطيع  ل  الرتبوية 
ب�شاطة  بكل  لأننا  اأمة  اإن�شاء  ول 
يف  املتمثل  النف�س  عمران  فقدنا 
الإميان بالغيب القائم على املرجعية 

القراآنية. 
اإن الإميان بالغيب يدخل فيه اأعمال   -
القلوب، كالت�شديق بكل ما اأخربه 
ثماره  ومن   ) ( الر�شول  به 
اأعمال اجلوارح كال�شالة وال�شوم 
ال�شيف،  واإكرام  القراآن  وتالوة 
من  هذه  فكل  واحلج،  واجلهاد 

م�شتخل�س البحث
يهدف هذا البحث: التعرف على ت�شور 
املرجعية  على  القائم  الغيبي  البعد 
املنظومة  يف  واأهميتها  القراآنية 

الرتبوية.
�شلوك  على  بالغيب  الإميان  اأثر  وبيان 
عامل  م�شادر  على  والتعرف  الأفراد، 
وذكر  الإ�شالمية،  الرتبية  يف  الغيب 
الإ�شالمية.  الرتبية  يف  حماورالإميان 
وبيان اأ�شاليبها القراآنية وال�شنة امل�شرفة 
الغيب.مع  بعامل  الإميان  تر�شيخ  يف 
بيان خ�شائ�س الرتبية الإ�شالمية. قد 
املبحث  اإىل �شتة مباحث:  البحث  ُق�شم 
بالغيب:)مفهومه-  الإميان  عن  الأول: 
حماور  عن  الثاين  املبحث  م�شادره(، 
الآثار  الثالث:  املبحث  بالغيب،  الإميان 

الرتبوية لالإميان بالغيب .
القراآن  اأ�شاليب  عن  الرابع:  املبحث 
تر�شيخ  يف  امل�شرفة  وال�شنة  الكرمي 
عن  اخلام�س  واملبحث  الغيب.  عامل 
املبحث  الإ�شالمية،  الرتبية  خ�شائ�س 
ال�شاد�س عن النتائج والتو�شيات. ومن 

دور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 
د. حامد حممد اآدم حمد
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للوجود  مفهوم  عن  تنبثق  اإن�شانية 
يف  موقعه  يحدد  لالإن�شان  وت�شور 
وراء  ومبا  بالكون  وعالقته  الوجود 
به  يوؤمن  اعتقاد  من  وتنطلق  الكون 
فالعقيدة  املجال.  هذا  يف  الإن�شان 
فكرية  فل�شفة  اأم  دينية  اأكانت  �شواء 
هي الأ�شا�س الذي تقوم عليه ح�شارة 
العقيدة  بتلك  يدينون  الذين  اأولئك 
جميع  عليه  تقوم  بل  الفل�شفة  تلك  اأو 
الأنظمة الجتماعية يف تلك احل�شارة. 
ول  ح�شارة  بناء  ن�شتطيع  ل  وعندما 
اإقامة عمران، لأننا بكل  اأمة ول  اإن�شاء 
املتمثل  النف�س  عمران  فقدنا  ب�شاطة 
على  القائم  الغيبي  البعد  ت�شور  يف 

املرجعية القراآنية.
ويف ت�شور الفكر الرتبوي الإ�شالمي 
عامل  ا�شم  عليه  نطلق  عامل  هنالك 
القراآين؛  التعبري  من  اأخذًا  ال�شهادة 
وهو العامل املح�شو�س اأو املكون املادي 
القراآن  يلفت  ما  اأكرث  وما  للوجود، 
هذا  اإىل حوادث  الإن�شان  نظر  الكرمي 
�شنبني يف  كما  كثرية  اآيات  العامل يف 
اآخر  عامل  وهنالك  القادمة،  املباحث 
نطلق عليه عامل الغيب؛ وي�شمل الوجود 

عليه،  ودلئل  الإميان،  �شعب 
ولي�شت خارجة عن ا�شم الإميان.

الإميان  بني  الإ�شالم  يف  فرق  ل   -
والأخالق  الدين  وبني  وال�شلوك، 
كان  :)من   ) ( الر�شول  يقول 
فليقل  الأخر  واليوم  بالله  يوؤمن 

خريًا اأو ي�شمت()1( .
يعمل  الإ�شالمي  الرتبوي  الفكر   -
ال�شهادة  )عامل  العاملني  لتكامل 
وعامل الغيب( عرب م�شادر املعرفة 
الوحي  اأهمها  ومن  الإ�شالم  يف 
وال�شنة  الكرمي  )القراآن  ب�شقيه 
عن  ت�شورًا  يقدم  وهو  امل�شرفة( 
كليات عامل ال�شهادة وعامل الغيب.
ومن اأهم تو�شيات البحث: - اعتماد 
التعليم  مناهج  يف  حموري  املنهج 
الإميان  حمورها  ويكون  العام، 
بالله تعاىل. اجراء بحوث تربط بني 

عامل الغيب وعامل ال�شهادة.
مقدمــــــــة

احلمد لله رب العاملني وال�شالة وال�شالم 
على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني وبعد:

ح�شارة  وكل  اجتماعي  نظام  فكل 
البخاري،ج5�س2272كتاب:الأدب،باب:  اأخرجه   -1

من كان يوؤمن بالله، حديث رقم:5784.

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 
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الإن�شان  بني  الفارق  احلقيقة  يف  هو  بل 
واحليوان؛ اأو َمْن هو اأ�شل من احليوان)1( 
الإن�شان،  يعي�شها  حقيقة  اأكرب  فهو   .
واأكرب م�شاألة من م�شائل العتقاد، واأكرب 
اأي�شًا،ويلزم  العمل  ق�شايا  من  ق�شية 
من  الإفادة  والتعليمية  الرتبوية  املنظومة 
والإعداد  التن�شئة  عند  الغيبي  البعد  هذا 
جليل امل�شتقبل، وحتويل الإميان بالغيب 
اإىل اأداة فاعلة قادرة على اإن�شاء الفاعلية 
وتوليد الإرادة وتربية العزمية واحلماية 
من ال�شقوط والنحراف، ومن هنا جاءت 
الإميان  دور  بعنوان:  البحث  هذا  فكرة 
)درا�شة  الرتبوية  املنظومة  يف  بالغيب 

تاأ�شيلية( ويجيب عن الأ�شئلة الآتية:
اأ�شئلة البحث:

يجيب هذا البحث عن ال�شوؤال الرئي�س 
الآتي:

على  القائم  الغيبي  البعد  ت�شور  • ما 
املرجعية القراآنية واأهميته يف املنظومة 

الرتبوية؟
الأ�شئلة  ال�شوؤال  هذا  عن  ويتفرع 

الفرعية الآتية:
ما مفهوم الإميان بالغيب يف الرتبية   -1
العلمية  الكتب  دار  الإميان،  كتاب  تيمية،  ابن   -1

بريوت، الطبعة الرابعة، 1994، �س7.

ما ل ت�شل اإليه احلوا�س ول يقع حتت 
ول  حقيقته  العقل  يدرك  ول  التجربة 
طريق  اإىل  ير�شد  قد  ولكن  تفا�شيله 
هو  بالغيب  ملعرفته.والإميان  اآخر 
احلقيقة العظمى والق�شية الكربى التي 
جعلها الله حمور احلياة احلقيقية التي 
التي  احلياة  وهي  الفرد  �شلوك  توجه 
تعقب هذه احلياة، ويحدد الإميان بها 
امل�شلم،  الإن�شان  م�شري  لها  والعمل 
فو�شف بها عباده يف اأول �شورة بعد 

�شورة الفاحتة.
فِيِه ُهًدى  َرْيَب  اْلِكَتاُب ال  • َذلَِك  {ال 
ْلُمتَِّقنَي { الَِّذيَن يُْؤمُِنوَن بِالَْغْيِب َويُقِيُموَن 

ِّ
ل

يُنِفُقوَن• والَِّذيَن  َرَزْقَناُهْم  َومَّا  لَة  الصَّ
َقْبِلَك  ِمن  أُنِزَل  َوَما  إِلَْيَك  أُنِزَل  يُْؤمُِنوَن بَِا 
َعَلى  ُأْولَـِئَك   • يُوقُِنوَن  ُهْم  َوبِالِخَرةِ 
ِهْم َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن} 

ِّ
ب ن رَّ

ِّ
ُهًدى م

عالماتهم  من  عالمة  فاأوىل   . )البقرة:5-1( 

يوؤمنون  اأنهم  �شفاتهم  من  �شفة  واأول 
بينهم  الطرق  مفرتق  هو  وهذا  بالغيب، 
وينق�س  يزيد  والإميان  غريهم.  وبني 
هذا  وبقدر  فيه،  النا�س  تفاوت  ح�شب 
الإميان  و  الفرد.  �شلوك  يكون  التفاوت 
واملوؤمن؛  الكافر  بني  الفارق  هو  بالغيب 

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 
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الأفراد.
الرتبية  يف  الإميان  حماور  بيان   -5

الإ�شالمية.
القراآن  اأ�شاليب  على  التعرف   -6
الكرمي وال�شنة امل�شرفة يف عر�س 

و تر�شيخ عامل الغيب.
اأهمية البحث:

هو  البحث  لهذا  الإجرائية  الأهمية 
على  القائم  الغيبي  البعد  ت�شور  بيان 
املرجعية القراآنية واأهميتها يف املنظومة 
اخللل  تدارك  يف  والإ�شهام  الرتبوية، 
ذات  املعا�شرة  الرتبوية  الأنظمة  يف 
الرتكيز  واأهمية  الو�شعية.  املرجعية 
الرتبية،  يف  الت�شورات  حمور  على 
والفعل  فعل  اإىل  تتحول  الفكرة  لأن 
اإىل �شلوك يعرب عنها وتكون عادة لدى 

الأ�شخا�س.
منهج البحث:

ا�شتخدم الباحث يف هذا البحث املنهج 
الو�شفي واملنهج ال�شتقرائي.

حدود البحث:
احلدود املو�شوعية هو: )دور الإميان 
)الإبعاد  الرتب  املنظومة  يف  بالغيب 

الإ�شالمية؟
ما اأهمية البعد الغيبي يف املنظومة   -2

الرتبوية الإ�شالمية؟
ما مراحل احلياة الآخرة؟  -3

ما م�شادر عامل الغيب يف الرتبية   -4
الإ�شالمية؟

يف  بالغيب  الإميان  حماور  ما   -5
الرتبية الإ�شالمية؟ 

�شلوك  على  بالغيب  الإميان  اأثر  ما   -6
الأفراد؟

وال�شنة  الكرمي  القراآن  اأ�شاليب  ما   -7
امل�شرفة يف تر�شيخ عامل الغيب؟
ما خ�شائ�س الرتبية الإ�شالمية؟  -8

اأهداف البحث:
الأهداف  حتقيق  اإىل  الباحث  ي�شعي 

الآتية: 
القائم على  الغيبي  البعد  بيان دور   -1

املرجعية القراآنية. 
التعرف على مراحل احلياة الآخرة.  -2
يف  الغيبي  البعد  م�شادر  بيان   -2

الرتبية الإ�شالمية. 
الرتبية  خ�شائ�س  على  التعرف   -3

الإ�شالمية.
بيان اأثر الإميان بالغيب على �شلوك   -4

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 



{313}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

حماور  الثاين:  املبحث  م�شادره(، 
عن  الثالث:  املبحث  بالغيب،  الإميان 
املبحث  الإ�شالمية،  الرتبية  خ�شائ�س 
الرابع: عن و�شائل تر�شيخ عامل الغيب 
املبحث  القراآنية.  الآيات  خالل  من 

اخلام�س عن النتائج والتو�شيات.

املبحث الأول
الإميان بالغيب

)مفهومه - م�شادره( 
يف  بالغيب  الإميان  مفهوم  اأوًل- 

الرتبية الإ�شالمية :
 : اللغة  الإميان يف  تعريف الإميان: 

هو الت�شديق بالقلب.
و  بالقلب  العتقاد  هو   : ال�شرع  ويف 
�شهد وعمل  قيل من  بالل�شان،  الإقرار 
و مل يعتقد فهو منافق ومن �شهد و مل 
اأخل  ومن  فا�شق،  فهو  واعتقد  يعمل 

بال�شهادة فهو كافر)2( .
ال�شر  هو  والغيب  الغيب:  تعريف 
لهذا  و  هو  اإل  يعرفه  ل  الذي  املكنون 
كان م�شونًا عن الأغيار و مكتومًا عن 

العقول و الأب�شار.
عن  ال�شي  �شرت  على  يدل  والغيب 

2-  ابن تيمية، كتاب الإميان، مرجع �شتبق، �س11.

والدلت( .
م�شطلحات البحث:

هناك بع�س امل�شطلحات �شترتدد يف هذا 
البحث من املفيد الإ�شارة اإليها ومنها:

يعني  الأبعاد؛  اأبعاد،قيا�س  ُبْعٌد:جمعه 
قيا�س الطول والعر�س وغريها.

يف  اجرائيًا  الغيبي  بالبعد  واملق�شود 
وات�شاعه،  مداه  هو  املو�شوع:  هذا 
بالغيب  يتعلق  ما  واأثره، وكل  واأعماقه 

يف الرتبية الإ�شالمية.
الغيب لغة: هو كل ما غاب عن حوا�س 

الإن�شان ول ي�شتطيع اإدراكه.
الغيب ا�شطالحًا: هو كل ما ا�شتاأثر الله 

عز وجل نف�شه بعلمه ومل ُيطلع عليه اأحدًا.
الت�شديق  �شرعًا:  بالغيب  الإميان 
اجلازم بكل ما جاء به �شّيدنا حممد �شلى 
الله عليه و�شّلم من الغيبّيات التي تغيبعن 
اأوتردد،  �شٍك  دون  وحوا�شنا  مداركنا 
مثل الإميان بوجود الله واملالئكة واجلّنة 

والّنار والبعث والن�شور)1( .
هيكل البحث:

ق�شم البحث اإىل اأربعة مباحث: املبحث 
)مفهومه-   : بالغيب  الإميان  الأول: 

1-  ابن تيمية، كتاب الإميان، مرجع �شابق، �س9.

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 
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الإميان بالنبوات وكتبهم)1( .  -3
التام  العلم  وجود  الإميان  �شروط  من 
ابن  قال  العلم.  مقت�شى  وفق  والعمل 
عامل  ثالثة  )العلماء  التميمي:  حيان 
بالله وباأمر الله، وعامل بالله ولي�س عاملًا 
باأمر الله، وعامل باأمر الله، ولي�س عاملًا 
بالله، فالعامل بالله الذي يخ�شاه والعامل 
باأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائ�شه، 
هذا يدل على اأن كل من خ�شـىالله فهو 
 
ِ
َماء عامل()2( {َأَلْ َتَر َأنَّ الََّ َأنَزَل ِمَن السَّ
َألَْوانَُها  َتلِفاً  مُّْ ثَََراٍت  بِِه  َفَأْخَرْجَنا  َماًء 
َتِلٌف  َوِمَن اْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َوحٌُْر مُّْ
النَّاِس  • َوِمَن  ُسوٌد  َوَغَرابِيُب  َألَْوانَُها 
 َوالَْنَْعامِ مَُْتِلٌف َألَْوانُُه َكَذلَِك 

ِّ
َواب َوالدَّ

ا يََْشى الََّ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعَلَماء إِنَّ الََّ  إِنََّ
َعِزيٌز َغُفوٌر} )فاطر:27-28(. تلفت الآيات 
الأنظاراإىل قدرة الله يف اخللق والإبداع 
فقد خلق النا�س والدواب كالإبل والبقر 
والغنم ما هو خمتلف األوانه كذلك، فمن 
والأ�شود وغري  والأبي�س  الأحمر  ذلك 
واجلبال.  الثمار  األوان  كاختالف  ذلك 
دار  واحلياة،  الإميان  القر�شاوي،  يو�شف    -1
ال�شروق ، بريوت ، الطبعة العا�شرة ، �شنة 1400هـ 

1980م . �س 230.
ج  �شابق  مرجع  الفتاوى،  جمموع  تيمية  ابن   -2

7،�س542.

العيون، وهو ما غاب ممال يعلمه اأحد 
عقيدة  الغيب  امل�شلمني  وعند  الله.  اإل 
الإميان  اأركان  اأحد  هو  بل  را�شخة 
نعنيه  الذي  الإميان  ال�شتة،واإن حقيقة 
وهو  بالغيب  الإميان  البحث:  هذا  يف 
الإميان الذي ينح�شر يف خامتة العقائد 
بينها  كما  الإ�شالم  عقيدة  ال�شماوية 
�شلى  النبي  هدي  و  الكرمي  القراآن 
الإميان  يف  متمثلة  �شلم  و  عليه  الله 
باملالئكة  والإميان  الآخر  واليوم  بالله 
وهذه   . والنبيني  بالكتب  والإميان 
الوجود  ت�شور  حتمل  التي  العقيدة 
وتف�شري الإن�شان و�شر احلياة واملوت 
؛ وجتيب عن الأ�شئلة اخلالدة من اأين؟ 
هي  العقيدة  وهذه  ؟  ومِلَ  ؟  اأين  واإىل 
قاطبة  ال�شماوية  الكتب  بها  نزلت  التي 
العقيدة  لهذه  الأ�شا�شية  والعنا�شر 

هي:
الإميان  وي�شمل   : بالله  الإميان   -1
الله  بذاتية  والإميان  الله  بوجود 

والإميان بكمال الله.
وما  الآخرة:  باليوم  الإميان   -2

ي�شتمل عليه من اأهوال ومراحل.
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للوجود:
الرتبية  ت�شور  يف  الوجود  يق�شم 

الإ�شالمية اإىل عاملني:
مادي  عامل  وهو  ال�شهادة:  عامل   -1

حم�شو�س و مرئي .
عامل غيبي: وهو عامل غري مادي   -2
مرئي،  وغري  حم�شو�س  وغري 
عرب  اإل  فهمه  ميكن  ل  وهذا 
اأن  من  له  لبد  والعقل  العقل، 
اإل  و  الوحي  بتوجيهات  ي�شتعني 
الفكري  ال�شالل  النتيجة  كانت 
والدمار  ال�شلوكي  والنحراف 
الرتبية  اهتمت  ولقد  الأخالقي. 
الإميان  تر�شيخ  يف  الإ�شالمية 

بعامل الغيب بامتداداته الثالثة :
الإن�شان  كخلق  املا�شي   -

والوجود عمومًا.
وامتداد يف احلا�شر، ومنه كيف   -
مبا  الإن�شان  يعي�س  اأن  ينبغي 
يتوافق مع ما يوؤمن به من عقيدة،

وهو  امل�شتقبلية؛  وامتداداته   -
و  الإن�شان  مب�شري  املتعلق 

الكون واحلياة عمومًا.
والفكر الإ�شالمي ي�شعى لتكامل العاملني 

بطاعته  عقابه  ويتقي  اللَه  يخ�شى  اإمنا 
واجتناب مع�شيته العلماُء به �شبحانه، 
كل  على  وقدرته  وب�شرعه،  وب�شفاته، 
املخلوقات  هذه  اختالف  ومنها  �شيء، 
فيها  ما  ويتدبرون  �شببها،  احتاد  مع 
قويٌّ  عزيز  الله  اإن  وعرب.  عظات  من 
الطاعة،  اأهل  يثيب  غفور  يغاَلب،  ل 
له  البعد  بهذا  والإميان  عنهم.  ويعفو 
ف�شل  وقد  الأفراد،  �شلوك  يف  اأهمية 
املو�شوع  هذا  عن  الكرمي  القراآن 
يف  �شعف  واأي  فيه.  مراء  ل  تف�شياًل 
هذا اجلانب يوؤدي اإىل �شعف يف اأداء 
بالتوبة  اإ�شالح  اإىل  يحتاج  و  امل�شلم 
ال�شالح  ال�شلف  يف  ولنا  ال�شتقامة  و 
البعد  هذا  اأثر  يف  الطيب  النموذج 
وكيف اأثر ذلك يف �شلوكهم، فمنهم من 
اإن حيت حتى  اإنها حلياة طويلة  يقول 
اآكل هذه التمرات فريمي بها ونح�شب 
التدين  اليوم من �شعف يف  ما نعي�شه 
�شببه �شعف يف هذا النوع من الإميان 
من  الغيبي  البعد  واإ�شقاط  بالغيب. 
املنظومة الرتبوية يوؤدي اإىل النحراف 
على  ال�شلوكي  وال�شطراب  الفكري 

م�شتوى الأفراد و اجلماعات.
الإ�شالمية  الرتبية  ت�شور  ثانيًا: 
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حتى  اجل�شد  عن  الروح  انف�شال  من 
حدوث ما �شماه القراآن الكرمي بـ )بيوم 
الدين( و )يوم اخللود( و )يوم اجلمع( 
اأهم  ومن  التغابن(  و)يوم  )الف�شل(  و 

مراحلها الآتي:
بعد  ما  مرحلة  وهي  الأوىل:  املرحلة 
ومل  القيامة،  يوم  وقبل  الإن�شان  موت 
يتحدث القراآن الكرمي اإل بع�س الإ�شارات 
كاحلديث عن ال�شهداء وو�شفهم بالأحياء 
اأحاديث  جاءت  ولكن  يرزقون  ربهم  عند 
مثل  املرحلة  هذه  و�شف  عن  كثرية 
اأحاديث )قب�س الروح و�شوؤال امللكني..( 
و�شميت هذه املرحلة مبرحلة الربزخ لأنها 
ي َأْعَمُل 

ِّ
ج�شر بني نوعني من احلياة.{َلَعل

ُهَو  َكلَِمٌة  إِنََّها  َكلَّ  َتَرْكُت  فِيَما  َصاِلاً 
َقائُِلَها َوِمن َوَرائِِهم َبْرَزٌخ إىل َيْومِ يُْبَعُثوَن} 

)املوؤمنون: 100( .

ل  اإ  لي�شل  يبحث  اأن  للعقل  جمال  ول 
ن  ا  فك  احلياة  هذه  حقائق  معرفة  ى 
الوحي  م�شدر  اإىل  الرجوع  من  لبد 

باعتباره امل�شدر الوحيد يف ذلك)2( .
املرحلة الثانية: وهي مرحلة اختالل 
نظام الكون القائم، ويف القراآن الكرمي 
والعبادة،  العقيدة  الإ�شالم  نظام  املبارك،  حممد   -2
دار الفكر بريوت الطبعة الأوىل،1987،�س140.

عرب م�شادر املعرفة يف الإ�شالم ومنها 
كليات  عن  ت�شورًا  يقدم  هو  و  الوحي 

عامل ال�شهادة وعامل الغيب.
الغيب  دائرة  يف  تدخل  التي  والأمور 

كثرية جدًا ل ح�شر لها منها:
احلقيقة الإلهية ذاتها و�شفاتها.  -1

طبيعة الكون وحركته وم�شريه.  -2
حقيقة املالئكة واجلن.  -3
حقيقة الدار الآخرة .  -4
حقيقة العقل والروح.  -5

حقيقة املوت وم�شري الإن�شان بعد   -6
املوت.

املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.  -7
كل هذه الغيبيات ل ميكن الإجابة عنها 
ينقله  الذي  اخلرب  طريق  عن  اإلَّ 
اإلينا الر�شل عن طريق الوحي حتى 
ليتخبط فيها النا�س ويقولون ما ل 
الغيبيات  هذه  كل  ولكن  يعرفون. 
اأركان  مرجعها  بها  نوؤمن  التي 
فروع  كلها  والبقية  ال�شتة  الإميان 

لتلك ال�شتة)1( .
ثالثًا- مراحل احلياة الآخرة:

لالإن�شان  بالن�شبة  الآخرة  تبداأاحلياة 
ب�شام �شالمة، الإميان بالغيب، مكتبة املنار الأردن،   -1

الطبعة الأوىل،1983،�س32.
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َيْظلُِم  َوال  َحاِضراً  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا 
{َوَنَضُع   ، )الكهف:٤9(  َأَحداً}  َربَُّك 
ُتْظَلُم  َفَل  الْقَِياَمِة  لَِيْومِ  الِْقْسَط  الََْواِزيَن 
ْن 

ِّ
م َحبٍَّة  مِْثَقاَل  َكاَن  َوإِن  َشْيئاً  َنْفٌس 

َحاِسِبنَي}  بَِنا  َوَكَفى  بَِها  َأَتْيَنا  َخْرَدٍل 
إِلَْيَك  َأنَزلَْناُه  ،{كَِتاٌب   )٤7  : )االأنبياء 

ُأْولُوا  َولَِيَتَذكََّر  آيَاتِِه  بَُّروا  َيدَّ
ِّ
ل ُمَباَرٌك 

القراآن  حذر  وقد   ، )�ش:29(  الَْلَْباِب} 
اليوم  هذا  ن�شيان  من  الإن�شان  الكرمي 
ُكلُّ  تَُِد  منها:{َيْوَم  كثرية  اآيات  يف 
َوَما  َضراً  مُّْ َخريٍ  ِمْن  َعِمَلْت  مَّا  َنْفٍس 
َوَبْيَنُه  َبْيَنَها  َأنَّ  َلْو  َتَودُّ   

ٍ
َعِمَلْت ِمن ُسَوء

َوالاُّ  َنْفَسُه  ُرُكُم الاُّ 
ِّ

َويَُذ َبِعيداً  َأَمداً 
،{إِنَُّهْم   )30 عمران:  )اآل  بِالِْعَباِد}  َرُؤوُف 

َكانُوا ال َيْرُجوَن ِحَسابًا} )النباأ: 27( .
املرحلة اخلام�شة والأخرية: وهي 
ن�شال  اخلالد  والنعيم  ال�شعادة  مرحلة 
الله اأن يجعلنا منهم اأو ال�شقاء والعذاب 
الدائم ن�شاأل الله ال�شالمة منه. فقد ب�شر 
القران الكرمي املوؤمنني املتبعني ر�شالت 
النبياء بنعيم خالد وتوعد الذين كفروا 
بعذاب �شديد)1(  الر�شـالت  بالله وبهذه 
وال�شريعة،  العقيدة  الإ�شالم  نطام  املبارك،  حممد   -1

دار الفكر، مرجع �شابق �س 145.

مثل  املرحلة  هذه  ت�شف  كثرية  اآيات 
وتناثر  وان�شقاقها،  ال�شماء  )انفطار 
الكواكب، وارجتاج الأر�س، واجتماع 
حتى  اجلبال  وخفت  والقمر،  ال�شم�س 

ت�شبح هباء منبثا...( 
املرحلة الثالثة: مرحلة بعث الأحياء 
من مراقدهم وقيامهم،وقد�شمى القراآن 
الآخرة(  )بالن�شاأة  الإحياء  هذا  الكرمي 
التي  الآيات  ومن  اجلديد(  و)اخللق 
ُق  َتَشقَّ {َيْوَم  املرحلة:  هذه  عن  حتدث 
َحْشٌر  َذلَِك  ِسَراعاً  َعْنُهْم  الَْْرُض 
اَعَة  السَّ ،{َوَأنَّ   )٤٤  : )قـ  َيِسرٌي}  َعَلْيَنا 
َمن  يَْبَعُث  الََّ  َوَأنَّ  فِيَها  َرْيَب  الَّ  آتَِيٌة 
وِر  الصُّ ِف  7( ،{َونُِفَخ   : )احلج  الُْقُبوِر}  ِف 
َماَواِت َوَمن ِف الَْْرِض  َفَصِعَق َمن ِف السَّ
إالَّ َمن َشاء الَُّ ُثمَّ نُِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفِإَذا 

ُهم قَِياٌم يَنُظُروَن} )الزمر : 68( .
مرحلة  وهي  الرابعة:  املرحلة 
�شجل  وبيان  للح�شاب  املوازين  ن�شب 
عن  تتحدث  التي  والآيات  الأعمال. 
{َوُوِضَع  ومنها:  كثرية  املرحلة  هذه 
فِيِه  اْلِكَتاُب َفتََى الُِْْرِمنَي ُمْشِفِقنَي مَّا 
ال  اْلِكَتاِب  َهَذا  َماِل  َويَْلَتَنا  يَا  َوَيُقولُوَن 
َأْحَصاَها  إالَّ  َكِبرَيةً  َوال  َصِغرَيةً  يَُغاِدُر 
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ِطْبُتْم  َعَلْيُكْم  َسَلٌم  َخَزنَُتَها  لَُْم  َوَقاَل 
َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن} )الزمر:73-68( .

يف  الغيبي  البعد  م�شادر  رابعًا: 
الرتبية الإ�شالمية :

ُتعد ق�شية م�شادر املعرفة من الق�شايا 
الفكر  و  عمومًا  الفكر  يف  املحورية 
لأنها  اخل�شو�س  وجه  على  الرتبوي 
املعرفة  ق�شية  يف  الأ�شا�شية  الرتكيبة 
جلواب  �شرط  الفكر  �شواب  لأن 
ب�شواب  رهني  العمل  و�شواب  العمل 

م�شادره. 
اأكرث  من  الغيبي  البعد  وم�شادر 
الب�شري  العقل  واجهت  التي  الق�شايا 
العامل  وهو  الطبيعة  وراء  ما  ق�شية 
الذي  الغيب  عامل  وهو  املنظور  غري 
فيه  وانك�شف  العقل  هزائم  فيه  كرثت 
�شعفه وعجزه واإن كثريًا من الفال�شفة 
خا�شوا  قد  وحديثًا  قدميًا  واملفكرين 
وكانت  الغيب  عامل  ملعرفة  املعرتك  هذا 
انتهى  ولقد  بالعجز،  الإقرار  النتيجة 
مبدعًا  للعامل  القول:)باأن  اإىل  اأر�شطو 
ل ندرك �شفته للقول من جهة جوهره 
وكذلك  اآثاره(  جهة  من  يدرك  واإمنا 
يقرر اأفالطون: )اإن ادراك العقل للعامل 

)النباأ:  ِحَسابًا}  َيْرُجوَن  ال  َكانُوا  {إِنَُّهْم 
الَِاِت  27( ،{إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ

تَْتِِهُم  ِمن  تَِْري  بِإَِيانِِهْم  َربُُّهْم  يَْهِديِهْم 
 )9 )يون�ش:  النَِّعيِم}  َجنَّاِت  ِف  اَلنَْهاُر 
�شورة  اآخر  يف  الآيات  جمعت  وقد   .
ِف  وهي:{َونُِفَخ  املراحل  هذه  الزمر 
َماَواِت َوَمن  وِر َفَصِعَق َمن ِف السَّ الصُّ
نُِفَخ  ُثمَّ  الَُّ  َشاء  َمن  إالَّ  الَْْرِض  ِف 
 • يَنُظُروَن  قَِياٌم  ُهم  َفِإَذا  ُأْخَرى  فِيِه 
َوُوِضَع  َها 

ِّ
َرب بُِنوِر  الَْْرُض  َوَأْشَرَقِت 

َهَداء  َوالشُّ نَي 
ِّ
بِالنَّبِي َوِجيَء  اْلِكَتاُب 

 َوُهْم ال ُيْظَلُموَن • 
ِّ

َوُقِضَي َبْيَنُهم بِالَْق
َيْت ُكلُّ َنْفٍس مَّا َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم 

ِّ
َوُوف

إىل  َكَفُروا  الَِّذيَن  • َوِسيَق  َيْفَعُلوَن  بَِا 
َجَهنََّم ُزَمراً َحتَّى إَِذا َجاُؤوَها ُفِتَحْت 
يَْأتُِكْم  َأَلْ  َخَزنَُتَها  لَُْم  َوَقاَل  َأْبَوابَُها 
ُكْم 

ِّ
نُكْم يَْتُلوَن َعَلْيُكْم آيَاِت َرب

ِّ
ُرُسٌل م

َقالُوا  َهَذا  َيْوِمُكْم  لَِقاء  َويُنِذُروَنُكْم 
َعَلى  الَْعَذاِب  َكلَِمُة  ْت  َحقَّ َوَلِكْن  َبَلى 
َجَهنََّم  َأْبَواَب  اْدُخُلوا  • قِيَل  اْلَكافِِريَن 
ِيَن • 

ِّ
َخالِِديَن فِيَها َفبِْئَس َمْثَوى اْلَُتَكب

َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إىل الَْنَِّة ُزَمراً 
َأْبَوابَُها  َوُفِتَحْت  َجاُؤوَها  إَِذا  َحتَّى 

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 



{319}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

الكني�شة.  قرارات  بتنفيذ  النا�س  يلزم 
لهذين  والعلماء  املفكرون  ت�شدى 
الدين  بني  �شراع  وحدث  النظامني 
والعلم وانت�شر العلماء على تعامل الدين 
احلياة  عن  الكني�شة  تعاليم  اق�شى  ومت 
اإىل  الإ�شالم  و�شول  على  ذلك  �شاعد 
اأوروبا وهو يدعو اإىل منهج ال�شتقراء 
والتجريب كان ذلك يف القرنني احلادي 
القرن  ويف  امليالديني.  والثاين  ع�شر 
الفكر  جترد  امليالدي  ع�شر  الثامن 
الديني و�شمي  الفكر  الغربي متامًا عن 
هذا الع�شر بع�شر )التنوير( و املق�شود 
توجيه  الوحي عن  اإبعاد  هو  )بالتنوير( 
احلياة. ومن هنا اأ�شبح الإن�شان عندهم 
واعطاء  امل�شاهد،  املادي  الكون  مركز 
الثقة الكاملة للعقل الب�شري يف ال�شيطرة 
على الكون وظهورالعلمانية، �شواء كانت 
الوحي  وابعاد  جزئية  اأو  كاملة  علمانية 
م�شادر  عن  وبحثوا  احلياة  توجيه  عن 

للمعرفة ونتيجة ذلك ظهر اجتاهان)3( :
1- اجتاه ح�شي: على يد فران�شي�س 
بيكون، يركز على ا�شتخدام احلوا�س 

يف اكت�شاب املعرفة العلمية.
عبد  الدين  وجمال  النعيم،  الأمني  حممد  عبدالله   -3
اإ�شالم  معهد  الإ�شالمية،  املعرفة  م�شادر  العزيز، 

املعرفة، الطبعة الثانية، 2007،�س18.

لعملية  نتيجة  اإمنا هو  الطبيعة  ما وراء 
قيا�شية ذهنية ترى غري املوجود قيا�شًا 

على الوجود()1(.
الواقع  وراء  ما  اأدراك  يحاول  فالذي 
املحدودة  والطاقة  املحدود  بالعقل 
فا�شلة  وعابثة  فا�شلة  حماولة  فهي 
تخلق  ام  حمددة  اداة  ت�شتخدم  لأنها 
لر�شد هذا املجال املطلق، وعابثة لأنها 
هذا  ملثل  لتخلق  التي  العقل  طاقة  تبدد 

املجال)2(.
الغربية  الفل�شفة  يف  الرتبوية  واملنظومة 
تتعامل مع عامل ال�شهادة و تلغي عامل الغيب 
مع  يتعامل  الإ�شالمي  الرتبوي  الفكر  اأما 
عاملني عامل الغيب و عامل ال�شهادة ب�شكل 

متواز و دون الف�شل بينهما.
جذور تلك امل�شكلة: يرجع اإىل الكني�شة 
املقد�س  الكتاب  تف�شري  احتكرت  التي 
مب�شاندة  العلمي  التف�شري  وحاربت 
و�شار  الإقطاعي  ال�شيا�شي  النظام 
تقدم  فالكني�شة  الآخر  يخدم  منهما  كل 
عليها  ي�شري  اأن  ينبغي  التي  الأفكار 
القطاعي  الع�شكري  والنظام  املجتمع 
الفل�شفة  بني  والقدر  الق�شاء  الطيب،  الكرمي  عبد   -1

والدين، املرجع ال�شابق،�س34.
�شيد قطب، يف ظالل القراآن، دار ال�شروق بريوت،   -2

الطبعة الثالثة والع�شرون، 1994،ج1 �س43.
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يقول  ال�شاملة)2(.  الإحلادية  العلمانية 
الإميان  م�شادر  ق�شية  قطب يف  �شيد 
بالغيب)3( : )... عدم اإدراكه للمجهول ل 
ينفي وجوده يف �شمري الغيب املكنون 
طاقة  اإىل  الغيب  يكل  اأن  عليه  واأن 
اأخرى غري طاقة العقل واأن يتلقى العلم 
يف �شاأنه من العليم اخلبري الذي يحيط 
بالظاهر والباطن، والغيب وال�شهادة.. 
هذا  يف  العقل  ملنطق  الحرتام  وهذا 
املوؤمنون،  به  يتحلى  الذي  هو  ال�شاأن 
املتقني  الأوىل من �شفات  ال�شفة  وهو 
�شــورة  مطلــــع  يف  ذكرهـا  جاء  التي 
{الَِّذيَن  تعالــــــــى:  قال  البقــــــــرة، 
َومَّا  لَة  الصَّ َويُقِيُموَن  بِالَْغْيِب  يُْؤمُِنوَن 
يُنِفُقوَن} )البقرة: 3(، لقد كان  َرَزْقَناُهْم 
الطريق  مفرتق  هو  بالغيب  الإميان 
البهيمة.  عامل  عن  الإن�شان  ارتقاء  يف 
الزمان،  هذا  املاديني يف  ولكن جماعة 
كجماعة املاديني يف كل زمان، يريدون 
اإىل  القهقرى..  بالإن�شان  يعودوا  اأن 
لغري  فيه  وجود  ل  الذي  البهيمة  عامل 
»تقدمية«  هذا  وي�شمون  املح�شو�س! 

2-  املرجع ال�شابق،�س29.
�شيد قطب اإبراهيم، يف ظالل القراآن، دار ال�شروق   -3
 - ع�شر  ال�شابعة  الطبعة:   - القاهرة  بريوت-   -

1412 ه ج،1 �س30.

يقابل  الذي  عقالين:  اجتاه   -2
ظهر  منه،  ويقلل  احل�شي  الجتاه 
اأبعدت  هكذا  و  ديكارت،  يد  على 
متامًا  الوحي  من  امل�شتمدة  املعرفة 
من  امل�شتمدة  اإىلاملعرفة  واجتهت 
ال�شهادة  عامل  يف  الإن�شاناملح�شورة 
الغيب  عن  العزوف  مت  و  املح�شو�س، 
معرفة  اإىل  املعرفة  وحتولت  متامًا 
امل�شاهد  الواقع  يف  حم�شورة  ب�شرية 
لال�شتقراءواملنظومة  يخ�شع  الذي 
تتعامل  الغربية  الفل�شفة  يف  الرتبوية 
الغيب  عامل  تلغي  و  ال�شهادة  عامل  مع 
بخالف الفكر الرتبوي الإ�شالمي الذي 
عامل  و  الغيب  عامل  عاملني  مع  يتعامل 
ال�شهادة ب�شكل متوازن و دون الف�شل 
بالوحي  العرتاف  عدم  )واإن  بينهما. 
يف  الأهم  العامل  هو  للمعرفة  م�شدرًا 
ونتيجة  الو�شعية()1(.  الفل�شفة  ف�شاد 
انح�شار الفكر الرتبوي الو�شعي على 
عامل ال�شهادة مت الرتكيز على الإن�شان 
والطبيعة بل تاأليههما وجعلهما كفيالن 
باإ�شعاد الإن�شان وجعل الإن�شان قادرًا 
على ال�شيطرة يف الكون ونتج عن ذلك 

1-  املرجع ال�شابق،�س19.
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قواعد الإميان الأ�شا�شية.
املبحث الثاين

حماور الإميان بالغيب
اأول-الإميان بوجود الله تعاىل:

ل�شلوك  الرتكاز  نقطة  بالله  والإميان 
والأ�شا�س  املنطلق  وهو  امل�شلم،  الفرد 
واأن  الأعمال،  بقية  عنه  تتفرع  الذي 
ن�شاط امل�شلم قائم على اأ�شا�س العبودية 
تعاليم  جميع  واأّن  الأحد؛  الواحد  لله 
القراآن  يف  وردت  التي  الإ�شالم 
بالله  بالإميان  مرتبطة  جاءت  وال�شنة 
واليوم الآخر. فالعقيدة هي التي ت�شع 
الإن�شان  �شلوك  حتكم  التي  ال�شوابط 
وحتدد عالقته بالكون وعالقته بالنا�س؛ 

عرب روؤية فكرية جتيب عن الأ�شئلة:
ي�شري؟  واأين  جاء؟  وملاذا  جاء؟  اأين  من 
جتيب  التي  العقيدة  غياب  ويف  وكيف؟ 
عن هذه الأ�شئلة تختلط املوازين؛ وتختلف 
و  التناق�س  لدرجة  لالأ�شياء  النا�س  نظرة 
الإن�شان  مركز  حتدد  التي  اجلهة  لغياب 
يف الكون وطبيعة دوره يف احلياة، ومن 
الذي ي�شع ال�شوابط التي حتكم �شلوكه؟ 
عن عمر بن اخلطاب ر�شي الله عنه قال: 
( اإذ  )بينما نحن ذات يوم عند نبي الله )

املوؤمنني  الله  وقى  التي  النك�شة  وهو 
�شفة:  املميزة،  �شفتهم  فجعل  اإياها، 
»الَِّذيَن يُْؤمُِنوَن بِالَْغْيِب« واحلمد لله على 
هو  بالغيب  ويقول:)والإميان  نعمائه( 
العتبة التي يجتازها الإن�شان، فيتجاوز 
ما  اإل  يدرك  ل  الذي  احليوان  مرتبة 
الإن�شان  مرتبة  اإىل  حوا�شه،  تدركه 
واأ�شمل  اأكرب  الوجود  اأن  يدرك  الذي 
الذي  املحدد  ال�شغري  احليز  ذلك  من 
تدركه احلوا�س- اأو الأجهزة التي هي 
امتداد للحوا�س- وهي نقلة بعيدة الأثر 
الوجود  حلقيقة  الإن�شان  ت�شور  يف 
الذاتي، وحلقيقة  كله وحلقيقة وجوده 
الوجود،  املنطلقة يف كيان هذا  القوى 
ويف اإح�شا�شه بالكون وما وراء الكون 
من قدرة وتدبري. كما اأنها بعيدة الأثر 
من  فلي�س  الأر�س  على  حياته  يف 
يعي�س يف احليز ال�شغري الذي تدركه 
الكبري  الكون  يعي�س يف  حوا�شه كمن 
ويتلقى  وب�شريته  بديهته  تدركه  الذي 
اأطوائه()1(  يف  واإيحاءاته  اأ�شداءه 
فيجعل �شفة الإميان بالغيب قاعدة من 
�شيد قطب اإبراهيم، يف ظالل القراآن،مرجع �شابق   -1

ج 5، �س30.
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ذاته و�شفاته؛ قال تعاىل:{ُقْل ُهَو الَُّ 
يُوَلْد•  َوَلْ  يَلِْد  • َلْ  َمُد  الصَّ • َأَحٌد الَُّ 
)االإخال�ش:1-٤(،  َأَحٌد}  ُكُفواً  َلُه  َيُكْن  َوَلْ 
اأن  يجب  التي  القاعدة  هو  فالتوحيد 
الأوامر  يف  الدخول  قبل  اأول  تقوم 
التكاليف  اإليها  وترجع  والنواهي، 
 . والواجبات)3(  احلقوق  منها  وت�شتمد 
عن عبادة بن ال�شامت قال: قال ر�شول 
( )من قال اأ�شهد اأن ل اإله الله  الله )
عبده  حممدًا  واأن  له،  �شريك  ل  وحده 
ور�شوله واأن عي�شى عبد الله وابن اأمته 
كلمته األقاها اإىل مرمي وروح منه، واأن 
اجلنة حق واأن النار حق اأدخله الله من 

اأي اأبواب اجلنة الثمانية �شاء()4(.
نعني  بالوحدانية  الله  ن�شف  وحني 
واحد  الله  اأن  وهو  املطلقة،  الوحدانية 
يف  واحد  �شفاته،  يف  واحد  ذاته  يف 
انتفاء  الذات  بوحدانية  واملراد  اأفعاله. 
عن  الكرثة  وانتفاء  كذاته  اأخرى  ذات 
ذاته تعاىل)5(، اأي عدم قبوله لالنق�شام. 
اأن  انتفاء  ال�شفات  بوحدانية  واملراد 
تربوية  و�شايا  ال�شعيبي  اإ�شحاق  �شوامخ  علي   -3

قراآنية ونبوية مرجع �شابق �س 17..
اأخرجه م�شلم ج1 �س 58،كتاب الإميان ،باب من   -4

مات على التوحيد، حديث رقم :28..
اليقينيات  كربى  البوطي  رم�شان  �شعيد  حممد    -5

الكونية �س77 .

طلع علينا رجل �شديد بيا�س الثياب �شديد 
�شواد ال�شعر ل يرى عليه اأثر ال�شفر ول 
يعرفه اأحــد، حتى جلــ�س اإلــى ر�شول الله 
( فاأ�شند ركبتيه اإىل ركبتيه، وو�شع  (
كفيه على فخذيه ثم قال: يا حممد اأخربين 
عن الإ�شالم فقال: الإ�شالم اأن ت�شهد اأن 
الله،  ر�شول  حممدًا  واأن  الله  اإل  اإله  ل 
وت�شوم  الزكاة،  وتوؤتي  ال�شالة،  وتقيم 
اإليه  ت�شتطيع  اإن  البيت  وحتج  رم�شان، 
ي�شاأله  له  فعجبنا  �شدقت  قال:  �شبياًل، 
الإميان  عن  اأخربين  قال:  ثم  وي�شدقه؛ 
ومالئكته  بالله  توؤمن  اأن  الإميان  قال: 
كله  والقدر  الآخر  واليوم  ور�شله  وكتبه 
خريه و�شره قال �شدقت، قال: فاأخربين 
عن الإح�شان، الإح�شان اأن تعبد الله كاأنك 

تراه فاإمل تكن تراه فاإنه يراك ..()1(. 
عن اأبي هريرة ر�شى الله عنه عن النبي 
و�شبعون  ب�شع  :)الإميان  قال   ) (

�شعبة واحلياء �شعبة من الإميان()2(.
والإميان بالله ي�شتمل على الآتي:

تعاىل،  الله  بوجود  الإميان  اأ- 
يف  عنه  ال�شريك  ونفي  وبوحدانية، 
اأخرجه اأحمد ج 1�س50، م�شند عمر بن اخلطاب،   -1

حديث رقم:367.
عن  9�س20،  :ج  الأو�شط  يف  الطرباين  اأخرجه   -2

اأبي هريرة ، حديث رقم:9004.
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يقت�شي  بالله  الإميان  اأّن  الأوىل؛ وهو 
اأن يكون الله هو امل�شرع لأعمال العباد 
اأر�شلت  ذلك  اأجل  ومن  الدنيا،  يف 
حياة  لتنظيم  الكتب  واأنزلت  الر�شل 
لهم،  ال�شعادة  طريق  ور�شم  النا�س، 
ولذلك  ال�شقاوة،  طريق  من  والتحذير 
العتقاد  وهو  ال�شحيح  الإميان  فاإن 
اجلازم بوحدانية الله، والعمل املوافق، 
عن  يعرب  امل�شلم  لأن  له،  وامل�شدق 
الإميان بالعمل ال�شالح املوافق ملا جاء 
ذلك  كان  �شواء  وال�شنة،  القراآن  يف 
اجلوارح  اأو  الل�شان  اأو  القلوب  اأعمال 
َك ال يُْؤمُِنوَن 

ِّ
كما قال تعاىل: {َفل َوَرب

َبْيَنُهْم ُثمَّ ال  ُموَك فِيَما َشَجَر 
ِّ

َحتَّى يَُك
َقَضْيَت  مَّا  َحَرجاً  َأنُْفِسِهْم  ِف  يَُِدوا 

ُموا َتْسلِيمًا} )الن�ساء:65( .
ِّ
َوُيَسل

الله عنهما  الله بن عمر ر�شى  عن عبد 
( قال: )امل�شلم من �شلم  عن النبي )
امل�شلمون من ل�شنه ويده، واملهاجر من 

هجر ما نهى الله عنه()3(.
 عن اأبي بكر ر�شى الله عنه قال �شمعت 
التقى  يقول:)اإذا   ) ( الله  ر�شول 
واملقتول  فالقاتل  ب�شيفيهما  امل�شلمان 
الديات،  البخاري،ج6�س2520كتاب:  اأخرجه   -3

باب: قوله تعاىل ومن اأحياها، حديث رقم:10..

اأّما  �شفاته.  من  �شفة  لغريه  يكون 
الوحدانية يف الأفعال فرياد بها انفراده 
وامتناع  الكائنات  جميع  بخلق  تعاىل 
ل  تعاىل  فالله  لغريه.  التاأثري  اإ�شناد 
قدماء  زعم  كما  خلقه  من  اأحدًا  ي�شبه 
م�شلوب  فناء  هو  ولي�س  امل�شريني، 
معتزًل،  ول  الهنود،  ذهب  كما  الّذات؛ 
كما  ثالثة،  ثالث  ول  اليهود،  قال  كما 
العاملني  هو رب  بل   . الن�شارى)1(  زعم 
واحد اأحد فرد �شمد مل يلد ومل يولد ومل 
يكن له كفوًا اأحد. {لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء 
َوُهَو السَـِّميُع الَْبصـرُِي})ال�سورى:11(، وهو 
م�شخره،  و  والكون  الإن�شان  خالق 
وهو عامل بكل ما ي�شدر عن الإن�شان ل 
تخفى عليه خافية ، ولهذا فاإن الإن�شان 

مطلوب منه ال�شتقامة على الدين.
عن �شفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت 
يا ر�شول الله قل يل يف الإ�شالم قوًل 
ل اأ�شاأل عنه اأحدًا بعدك قال: )قل اآمنت 

بالله ثم ا�شتقم()2(.
احلياة  يف  امل�شّرع  باأن  الإميان  ب- 
للفقرة  مكملة  الفقرة  وهذه  الله:  هو 
عدنان حممد زرزور، درا�شات يف الفكر الإ�شالمي   -1

مرجع �شابق �س54.
اأخرجه البخاري،ج1�س 12كتاب:الإميان،باب:من   -2

�شلم امل�شلمون من ل�شانه ويده حديث رقم:10.
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اإذا نظر  اإل  ال�شلوك القائم على املنطق 
الذات  من  منزلة  اأوامر  اأنها  على  اإليها 

الإلهية( )2( .
من  كونها  الإ�شالم  يف  يكفي  ول   
الإميان  من  بد  ل  بل  بها،  والعمل  الله 
اأ�شلح  باأّنها  التامة  والقناعة  اجلازم 
تعاىل:{َفل  قال  كما  الت�شريعات، 
فِيَما  ُموَك 

ِّ
يَُك َحتَّى  يُْؤمُِنوَن  ال  َك 

ِّ
َوَرب

َأنُْفِسِهْم  ِف  يَُِدوا  ال  ُثمَّ  َبْيَنُهْم  َشَجَر 
َتْسلِيمًا}  ُموا 

ِّ
َوُيَسل َقَضْيَت  مَّا  َحَرجاً 

)الن�ساء:65(.

ثانيًا - الإميان باحلياة الأخرى: من 
الأمور الأ�شا�شية يف العقيدة الإ�شالمية 
و من الإميان بالغيب، الإميان باحلياة 
اأركان  اأحد  وهي  فيها،  وما  الأخرى 
العقيدة الإ�شالمية، فال بد من العتقاد 
اجلازم باأن احلياة ل تنتهي باملوت، بل 
املوت مرحلة جديدة حلياة جديدة فيها 
احل�شاب وفيها الثواب والعقاب ؛ يجد 

فيها الإن�شان جزاء عمله.
ةٍ  َذرَّ مِْثَقاَل  َيْعَمْل  تعاىل:{َفَمْن  قال 
ةٍ  َذرَّ مِْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   • َيَرُه  َخرياً 
العقاد  يقول  )الزلزلة:8-7(،  َيَرُه}  َشراّاً 
، احلياة والوحدانية والعقيدة  الله  حممود ح�شب   -2

الدينية مرجع �شابق �س26.

هذا  الله  ر�شول  يا  فقلت  النار(  يف 
كان  قال:)اإنه  املقتول؟  بال  فما  القاتل 
وكما   ،  )1( �شاحبه(  قتل  على  حري�شًا 
آَمُنوا  ا الُْْؤمُِنوَن الَِّذيَن  {إِنََّ قال تعاىل: 
َوَجاَهُدوا  َيْرَتاُبوا  َلْ  ُثمَّ  َوَرُسولِِه   ِ بِالَّ
ِ ُأولَِئَك  بَِأْمَواِلِْم َوَأنُْفِسِهْم ِف َسبِيِل الَّ

اِدُقوَن} )احلجرات:15(. ُهُم الصَّ
املقبول  الإميان  اأن  اإىل  ت�شري  فالآيات 
يخالطه  ل  الذي  العتقاد  هو  ال�شادق 
ريب، والعمل املتمثل يف اجلهاد باملال 
والنف�س يف �شبيل الله.واعتبار م�شدر 
الت�شريع من الله؛ يعطي القيم القد�شية 
الله  من  مفرو�شة  لأنها  الإلزام،  وقوة 

خالق الكون ومدبر احلياة.
يف  الإ�شالم  نظر  وجهة  مع  ويتفق 
امل�شلمني  غري  املربني  من  كثري  ذلك 
اإن  الأخالقية  القيم  )اإن  جم�س  يقول 
من  تكون  فيه  اإله  ل  عامل  يف  وجدت 
يوجد  يكاد  ل  التي  ال�شخ�شية  القيم 
احلقيقي  اللتزام  اأما  اإلزام،  فيها 
كان  اإن  اإل  تكون  فال  اخللقية  بالقيم 
لقيم الأ�شياء،  امللزم و املحدد  الإله هو 
وقال اآخر:)ول يحتكم الإن�شان لقواعد 

الرتمذي حتفة احلوذي ج6، �س 123.  -1
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يوم  الأ�شماء  هذه  ومن  منه.  والغاية 
التغابن،  يوم  احل�شاب،  يوم  الدين، 
وال�شنة  والقراآن  ...األخ.  احل�شر  ويوم 
�شي�شيب  ما  اأحوال  ببيان  يزخران 
َنْطِوي  {َيْوَم  عمـره،  نهاية  يف  الكون 
َكَما  لِْلُكُتِب   

ِّ
ِجل

ِّ
الس  

ِّ
َكَطي َماء  السَّ

إِنَّا  َعَلْيَنا  َوْعداً  نُِّعيُدُه  َخْلٍق  َل  َأوَّ َبَدأْنَا 
إِنَُّكْم  {ُثمَّ   ،)10٤ )االأنبياء:  َفاِعلنَِي}  ُكنَّا 
16(،{ُثمَّ  )املوؤمنون:  تُْبَعُثـــوَن}  الْقَِياَمِة  َيْوَم 
َيْوَم  إِنَُّكْم  ُثمَّ   • ُتوَن 

ِّ
لََي َذلَِك  َبْعَد  إِنَُّكْم 

الْقَِياَمِة تُْبَعُثوَن} )املوؤمنون: 16-15(.
الذي  ال�شالم  ويف حديث جربيل عليه 
اإىل   ) ( النبي  اأ�شار  ذكره  تقدم 
بالإ�شافة  ال�شغرى  ال�شاعة  اأمارات 
وظهور  العلم  كرفع  اأخرى  اأمارات 
الزنا و�شرب اخلمر...  اجلهل؛ وكرثة 
عليها  املتفق  الكربى  العالمات  واأما 
فهي ظهور الدجال ونزول عي�شى عليه 
وماأجوج  ياأجوج  وخروج  ال�شالم، 
املغرب)3( من  ال�شم�س  وطلوع  والدابة 

حقائق  من  حقيقة  البعث  كان  واإن 
فاإنها  الإ�شالم؛  بها  جاء  التي  الدين 
اأي�شًا من احلقائق التي ياأمر بها العقل 
من  لبد  هو  ال�شحيح  واملنطق  ال�شليم 

مو�شى �شاهني لهني، فتح املعلني ، ج1 �س42.  -3

بالغيب  الإميان  اأهمية  على  تاأكيده  يف 
اأحد  من  )وما  اإنكاره:  ا�شتحالة  وعلي 
اإن   : العلم  با�شم  يقول  اأن  على  يجروؤ 
الإميان بالغيب م�شتحيل؛ لأنه اإذا جزم 
با�شتحالته وجب عليه قبل ذلك اأن يجزم 
اأن  اأمني  باأمور كثرية ل ي�شتطيع عامل 
�شند  اأو  حجة  على  معتمًدا  يقررها 
يجزم  الذي  العامل  على  ويجب  قومي، 
لنا  يقرر  اأن  بالغيب  الإميان  با�شتحالة 
اأّنه عرف حقيقة الزمن، وعرف من ثّم 
حقيقة امل�شتقبل ..()1(. هذا هو موقف 
الإ�شالم من ق�شية الإميان بالغيب، فال 
اإليه  ذهب  ما  الإ�شالمية  الرتبية  تقبل 
املاديون من العتقاد باأن الإن�شان نبات 
ينتظره،  ح�شاب  ول  له  رب  ل  اأر�شي 
عار�س  اإح�شا�س  احلياة  باأن  وقالوا 
اللحم والعظم لفرتة  يبقى يف كتلة من 
من الزمن ثم يتال�شى اإىل الأبد)2(. وقد 
اأكرث القراآن وال�شنة من ذكر هذا اليوم 
و�شماه باأ�شماء كثرية وو�شفه ب�شفات 
فيه  الأحداث  �شدة  على  تدل  عديدة، 
اإ�شالمية  فري�شة  التفكري  العقاد  حممود  عبا�س   -1

مرجع �شابق �س 76 .
الفكر  والعلوم،  الثقافية  للرتبية  العربية  املنظمة   -2
مرجع  واملبادئ،  والأ�شول  الإ�شالمي  الرتبوي 

�شابق �س146.
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َعَلْيَك})غافر:78(،  َنْقُصْص  َلْ  َمْن  َومِْنُهْم 
يف  النا�س  وقدوة  اإجماًل.  بهم  نوؤمن 
وت�شرفاتهم،  واأخالقهم،  �شلوكهم، 
وقد اقت�شت حكمة الله اأن يبعث ب�شرًا 
والقتداء  عنهم  الأخذ  لي�شهل  مثلهم 
الَِّذيَن  {ُأولَِئَك  تعاىل:  قال  بهم)4(، 

َهَدى الَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه})االأنعام:90(.
اإىل  يدعوه  داع  اإىل  الإن�شان  يحتاج 
امل�شتقيم  الطريق  ي�شلك  كي  اخلري 
واإىل مر�شد ير�شده اإىل نور الهداية ، 
ولهذا بعث الله الر�شل ليكونوا منارات 
للهداية واأعالمًا للف�شيلة ون�شر ال�شياء 

يف اإرجاء املعمورة)5(.

املبحث الثالث
الآثار الرتبوية لالإميان بالغيب 

اأثار كثرية للرتبية الإميانية على  هناك 
�شلوك امل�شلم نذكر منها:

ل�شك اأن لت�شور الإن�شان مل�شريه   -1
حتديد  يف  الأكرب  الأثر  وغايته 
�شفينة  براكب  اأ�شبه  فهو  �شلوكه 
يختلف  رحلة  يف  م�شرتك  اأو 

�شوقي �شيف درا�شات يف الرتبية الإ�شالمية �س77.  -4

حممد علي ال�شابوين، النبوة والأنبياء �س219.  -5

حياةيلقى فيها الأخيار جزاء ما قدموا 
فيها  وينال  الأعمال،  �شاحلات  من 
الأ�شرار عقاب ما كان منهم من �شرور 
واآثام والغاية من تر�شيخ عقيدة الإميان 
ما  فق  الإن�شان  ليعي�س  الأخر  باليوم 
والذي  وتعاىل،  �شبحانه  الله  يريده 
بالله،.  الكفروالعياذ  اإنكاره  ي�شتوجب 
والنقالب  باملوت،  اليوم  هذا  يبداأ 
كل  ي�شيب  الذي  ال�شامل  الكوين 
�شنن  من  احلياة  يف  الإن�شان  األفه  ما 

الطبيعة ومظاهر الكون)1(.
والكتب  بالر�شل  الإميان  ثالثا: 
بالر�شل  الت�شديق  وهو  ال�شماوية: 
فيما  لهم  والنقياد  به،  اأخربوا  فيما 
اأمروا به)2(، وعلى امل�شلم اأن يوؤمن مبن 
ر�شله؛  من  كتابه  يف  تعاىل  الله  �شمى 
ر�شاًل  اأر�شل  الله  باأن  الإميان  مع 
كما  الله)3(،  اإل  عددهم  يعلم  ل  �شواهم 
ُرُسلً  َأْرَسْلَنا  تعـاىل:{َولََقْد  قال 
َعَلْيَك  َقَصْصَنا  َمْن  مِْنُهْم  َقْبِلَك  ِمْن 
وحاجة  الإ�شالم  مو�شى،  يو�شف  حممد   -1
الطبعة  الكويت،  الفالح  مكتبة  اإليه،  الإن�شانية 

الرابعة،1980.
ابن تيمية، جمموع الفتاوى ، كتاب الأميان مرجع   -2

�شابق �س633.
الإ�شالمي  الفكر  يف  درا�شات  زرزور،  عدنان   -3

مرجع �شابق �س225.
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نظر  قلبه،  من  الإميان  فمن متكن 
اإىل اأرحامه نظرة ال�شفقة والرحمة 
ماله وعوًنا من  بًرا من  فاأو�شعهم 
�شائر  يف  بعنايته  وحاطهم  قوته، 

ما يطلبون.
الإميان بوجود الله الذي ل تخفى   -3
على  والطمئنان  خافية،  عليه 
الإن�شان  به  يقوم  جمهود  كل  اأّن 
م�شجل عند الله ، عامل به و�شوف 
يعطي  العتقاد  عليه، هذا  يجازيه 
يف  وال�شجاعة  الأمان  امل�شلم 
وعدم  الباطل؛  اأهل  مع  �شراعه 
وال�شت�شالم  ال�شر  اإىل  الركون 
وجربوته،  قوته  كانت  مهما  له، 
اأّن العاقبة للحق، وكل  لأّنه يعتقد 
امل�شلم  يف  تكون  املعاين  هذه 
عاطفة قوية، تدفعه اإىل �شلوك قيم 

الف�شيلة دون تردد)3( .
الإميان بالله واليوم الأخر، يعطي   -4
حياته،  بامتداد  ال�شعور  الإن�شان 
الدائم،  البقاء  غريزة  فيه  وي�شبع 
؛  اخللود،  حب  على  مفطور  لأنه 

ح�شن اخللق، حديث رقم:2791.
الجتماعي  النف�س  لعلم  مقدمة  يو�شف،  م�شطفى   -3

�س96.

ال�شفينة  داخل  وت�شرفه  �شلوكه 
الرحلة  تلك  يف  ا�شتقراره  ومدي 
ولذلك  وامل�شري  الغاية  باختالف 
فاإن ال�شتعداد للح�شاب واجلزاء 
يف الدار الآخرة تقرتن يف القراآن 
مع كل اأمر اأو نهى ومع كل حكم 
توجيه  وكل  ال�شريعة  اأحكام  من 
َأيَُّها  :{يَا  كقوله  وذلك  اأخالقي 
َن اَلْحَباِر 

ِّ
الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ َكِثرياً م

النَّاِس  َأْمَواَل  لََيْأُكُلوَن  ْهَباِن  َوالرُّ
 ِ وَن َعن َسبِيِل الاّ بِالَْباِطِل َوَيُصدُّ
َة  َهَب َوالِْفضَّ َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ
ْرُهم 

ِّ
ِ َفَبش َوال يُنِفُقونََها ِف َسبِيِل الاّ

بَِعَذاٍب َألِيم} )التوبة: 3٤( .
كل  يف  الله  معية  ا�شتح�شارالعبد   -2
الأحوال عامل من عوامل ال�شتقامة 
على املبادئ والأخالق الإ�شالمية ؛ 
الإن�شان  الإميان يف  ي�شكل  مبعنى 
يراقب  وبالتايل  ذاتية)1(،  رقابة 
�شلوكه وت�شرفاته مع النا�س، يقول 
حيثما  الله  )اتق   ) ( الر�شول 
كنت واتبع ال�شيئة احل�شنة متحها 
ح�شن()2(.  بخلق  النا�س  وخالق 

اأحمد اخل�شاب، التفكري الجتماعي �س106.  -1
باب:  الرقاق،  الدارمي،ج2�س415كتاب:  اأخرجه   -2
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فال يخاف اإل من الله، ول يراقب 
اإل الله.

الدنيوية  حياتهم  يف  الب�شر  اإن   -6
كثري  يف  جزاءهم  ي�شتوفون  ل 
املظلوم  ميوت  فقد  الأحيان،  من 
دون  اأو  مظلمته،  ترفع  اأن  دون 
فال  اأحيانًا،  اأحد  بها  ي�شمع  اأن 
بد اإًذا للحياة الإن�شانية من دورة 
للمظلوم  فيها  يوؤخذ  اأخرى،  مرة 
على  الظامل  ويجازي  الظامل  من 
على  يخفف  العتقاد  ظلمه، وهذا 

العبد املكاره وال�شدائد.
يعطي  الأخوي  باجلزاء  الإميان   -7
للقيم القد�شية وتعظيم ملا جاء فيها، 
لالإن�شان  النف�شي  وال�شتقرار 
التزامه  باأن  يعلم  لأنه  بها،  امللتزم 
بتلك املبادئ، يجلب له ر�شى الرب، 
بال�شعادة،  ال�شعور  فيه  ويولد 
يعمل  لأنه  والطمئنان يف احلياة، 

وفق مراد الله �شبحانه وتعاىل. 
الآثار  تيميه  ابن  اأجمل  وقد   
الرتبوية التي يورثها الإميان بالله 
اخلالق  بالله  العبد  قوله:علم  يف 

هذا  ميالأ  الأخر  باليوم  والإميان 
واأّن  فيه)1(  الفراغ  وهذا  امليل 
الآخر،  باليوم  الإميان  �شعف 
املوت،  من  يخاف  الإن�شان  يجعل 
ويتعلق بالدنيا و�شهواتها، وي�شلك 
من  للف�شيلة،  املناق�س  ال�شلوك 
جنب و�شّح وغري ذلك . اأما املوؤمن 
يخاف  ل  مقدامًا،  �شجاًعا  فرناه 
الفناء  دار  من  انتقال  لأنه  املوت؛ 
اإىل دار اخللود و البقاء ، ويكون 
باذل و�شعه يف �شبيل النجاح يف 
الله يف  مهمته كمخلوق ا�شتخلفه 

هذه الأر�س)2(. 
من  الغاية  يف�ّشر  بالله  الإميان   -5
عنه  وينفي  الإن�شان،  وجود 
العبث، ويعطي للوجود الإن�شاين 
امل�شلم  ويحرر  احلقيقي،  معناه 
بهم  والتعلق  املخلوقني،  رق  من 
التحرر  وهذا  لأجلهم)3(.  والعمل 
والأمن،  ال�شجاعة  امل�شلم  يعطي 
يف  و�شفاته  الله  اأ�شماء  الأ�شقر،  �شليمان  عمر    -1

معتقد اأهل ال�شنة واجلماعة �س20.
م�شكويه اأحمد بن حممد بن يعقوب تهذيب الأخالق   -2

�س 36.
الإ�شالمي،  الفكر  يف  درا�شات  زرزور،  عدنان   -3

مرجع �شابق، �س233.

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 



جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م{329}

قال  ي�شمت()2(،  اأو  خريًا  فليقل 
يُْؤمُِنوَن  ال  َك 

ِّ
َوَرب تعاىل:{َفل 

َبْيَنُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُموَك 
ِّ

َحتَّى يَُك
َحَرجاً  َأنُْفِسِهْم  ِف  يَُِدوا  ال  ُثمَّ 
َتْسلِيمًا}  ُموا 

ِّ
َوُيَسل َقَضْيَت  مَّا 

)الن�ساء:65( فالإميان بالله يدخل فيه 

بكل  كالت�شديق  القلوب،  اأعمال 
( ومن  ما اأخربه به الر�شول )
كال�شالة  اجلوارح  اأعمال  ثماره 
واإكرام  القراآن  وتالوة  وال�شوم 
فكل  واحلج،  واجلهاد  ال�شيف، 
هذه �شعب من جملة قيم الإميان، 
اأهل  خلق  واأّنها  عليه،  ودلئل 
عن  خارجة  ولي�شت  الت�شديق، 

ا�شم الإميان)3(.
تعاىل  الله  بوحدانّية  ال�شعور   -8
ووحدة الب�شرّية جميعها يقوداإىل 

النظرة الإيجابّية يف احلياة
قلب  يف  الغيبي  البعد  اأ�شبح  اإذا   -9
ريب  ل  را�شخة  عقيدة  املوؤمن 
�شليمة  قناعة  عقله  ويف  فيها، 
ينعك�س  فيها،  لب�س  ل  �شحيحة 
البخاري،ج5�س2272كتاب:الأدب،باب:  اأخرجه   -2

من كان يوؤمن بالله،حديث رقم:5784.
قا�شم حممد حمزة ، هدى ال�شاري �شرح خمت�شر   -3

�شحيح البخاري مرجع �شابق ج2 �س157.

يثمر  املميت،  املحيي  الرزاق 
من  اخلوف  وعدم  التوكل،  قيمة 
الله  باأن  العبد  وعلم  املخلوقات، 
�شميع ب�شري ل تخفى عليه خافية 
يف الأر�س ول يف ال�شماء؛ يثمر 
وجوارحه  ل�شانه  العبد  حفظ  عنه 
من الآثام والذنوب ومعرفة العبد 
بجالل الله وعظمته، تثمر عنه قيمة 
واإذا  له،  وال�شتكانة  اخل�شوع 
حم�شن،  رحيم  الله  اأن  العبد  علم 
تثمر عنه قيمة الرجاء والأمل فيما 
قيمة  جتلت  واإذا  تعاىل؛  الله  عند 
الإميان بالله اأنه �شميع ب�شر يعلم 
ما يلج يف الأر�س وما يخرج منها 
وما ينزل من ال�شماء اأثمرت قيمة 
احلياء من الله اأن يراه حيث نهاه 

ويفقده حيث اأمره)1(. 
هكذا ترتبط جميع القيم بالإميان،   
فال فرق يف الإ�شالم بني الإميان 
والأخالق  الدين  وبني  وال�شلوك، 
:)من   ) ( الر�شول  يقول 
الأخر  واليوم  بالله  يوؤمن  كان 

عبد  وترتيب  جمع  الفتاوى  جمموع  تيمية  ابن   -1
الرحمن بن حممد القا�شم ج5 �س 235.

د. حامد حممد اآدم حمددور البعد الغييب يف املنظومة الرتبوية )دراسة تأصيلية( 



{330}جملة العلوم الرتبوية - العدد الثالث/ ال�شنة الثانية - رم�شان/�شوال 1439هـ - يونيو 2018م

احلياة.
الإن�شان  يربط  بالغيب  13- الإميان 
عليه  الله  �شلى  قال  كما  بامل�شري 
َقاَل:  اأَْو�ٍس  ْبِن  اِد  �َشدَّ َعْن  و�شلم 
َعَلْيه  اللُه  لَّى  �شَ ِه  اللَّ َر�ُشولُ  َقاَل 
نف�شه  دان  من  َِو�َشلََّم:)الكي�س 
من  والعاجز  املوت  ملابعد  وعمل 
اتبع نف�شه هواها ومتنى على الله 

الأماين()1(.
14- الإميان بالغيب فيه و�شوح الروؤية 

والع�شمة من التخبط 
�شخ�شية  يجعل  بالغيب  الإميان   -15
ربانية  الت�شور  ربانية  امل�شلم 

ال�شعور ربانية ال�شلوك.
�شرك  يف  الوقوع  من  16- احلماية 
والدجل  وال�شعوذة  واخلرافات 
والكذب وعدم ت�شديق امل�شعوذين 
حول قدراتهم اخلارقة يف معرفة 

الغيب.
اإذا �شقط البعد الغيبي عن املنظومة   -17
الرتبوية ل ن�شتطيع بناء ح�شارة 
عمران،  اإقامة  ول  اأمة  اإن�شاء  ول 
�شابق  مرجع  الإ�شالم،  نظام  املبارك،  حممد   -1

�س149.

ذلك يف �شلوكه ومظهره الرتبوي 
الفكري  ال�شالل  من  ويع�شمه 

والانحراف اأخالقي.
10- ال�شعور برعاية الله تعاىل للب�شرّية 
والأنبياء  الر�شل  لهم  بعث  باأْن 
بيده،  �شيٍء  كل  وباأّن  لهدايتهم، 
وعدم  بالقّوة  ال�شعور  يعطي 
الياأ�س والتفاوؤل وال�شربعلى كل 
امل�شلم  ويع�شم  احلياة،  ابتالءات 
خرافات  �شراك  يف  الوقوع  من 
ويكذب  والدجالني  امل�شعوذين 
قدراتهم اخلارقة يف معرفة الغيب 

وامل�شتقبل.
ا�شت�شعار  يعطي  بالغيب  11- الإميان 
جميع  يف  تعاىل  الله  رقابة 
حيث  والأحوال،  الظروف 
والبعث  واحل�شاب  والّنار  اجلّنة 
العبد  يحّفز  ذلك  كل  والن�شور 
ال�شاحلة  بالأعمال  القيام  على 

واجتناب النواهي للفوز باجلّنة.
12- الإميان باأّن هذه احلياة ما هي اإّل 
قراريعطي  دار  ولي�شت  عمل  دار 
الياأ�س  وعدم  القّوة  املوؤمن 
والتفاوؤل وال�شرب على كل ما يف 
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يخلقه يف مرحلة تالية بعد موته.
يف  الواردة  احلجج  ومن   -2
الذي  اخلالق  اأن  الكرمي  القراآن 
الكون  هذا  يخلق  اأن  ا�شتطاع 
غري  من  الأول  فيهالإن�شان  مبا 
�شابق مثال قادر بالطبع اأن يخلقه 
ويعيده مرة اأخرى كما {َوَضَرَب 
لََنا َمَثلً َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن يُِْيي 
يُْيِيَها  ُقْل   • َرمِيٌم  َوِهَي  الِْعَظاَم 
 
ِّ
بُِكل َوُهَو  ةٍ  َمرَّ َل  َأوَّ َأنَشَأَها  الَِّذي 
َن 

ِّ
َخْلٍق َعلِيٌم • الَِّذي َجَعَل َلُكم م

َأنُتم  َفِإَذا  نَاراً  الَْْخَضِر  َجِر  الشَّ
ْنُه ُتوِقُدوَن • َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق 

ِّ
م

َعَلى  بَِقاِدٍر  َوالَْْرَض  َماَواِت  السَّ
ُق  الَْلَّ َوُهَو  َبَلى  مِْثَلُهم  يَُْلَق  َأْن 
َشْيئاً  َأَراَد  إَِذا  َأْمُرُه  ا  • إِنََّ الَْعلِيُم 
َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن • َفُسْبَحاَن 
 َوإِلَْيِه 

ٍ
 َشْيء

ِّ
الَِّذي بَِيِدهِ َمَلُكوُت ُكل
ُتْرَجُعوَن} )ي�ش: 82-78(.

غري  طريقة  الثانية  الطريقة 
مبا�شرة: وهي اإخبار الأنبياء عنها. 

غري  ولكن  عقلية  طريقة  اأي�شًا  وهي 
الأنبياء  طريق  عن  وذلك  مبا�شرة 
الأنبياء  جميع  اأجمع  وقد  والر�شل 

عمران  فقدنا  ب�شاطة  بكل  لأننا 
الإميانبالغيب  يف  املتمثل  النف�س 
القراآنية،  املرجعية  على  القائم 
اْلِكَتاُب ال  تعاىل:{َذلَِك  الله  قال 
• الَِّذيَن  ْلُمتَِّقنَي 

ِّ
ل ُهًدى  فِيِه  َرْيَب 

يُْؤمُِنوَن بِالَْغْيِب} )البقرة:3-2(.

املبحث الرابع
اأ�شاليب القراآن الكرمي يف عر�س 

وتر�شيخ عامل الغيب
للقراآن الكرمي يف اإثبات احلياة الآخرة 

طريقتان عقليان:
وذلك  مبا�شرة:  الأوىل  الطريقة 

ببيان اإمكان احلياة الآخرة
يف  اأن  الإن�شان  يالحظ  فمثاًل   -1
دورات  لها  خملوقات  الوجود 
مثاًل  فالنبات  احلياة  من  متعاقبة 
وي�شمحل  يذبل  ثم  وينمو  يظهر 
فلماذا ل يكون �شاأن الب�شر كذلك 
خلق  قد  اخلالق  الله  كان  واإذا   
عديدة  مراحل  يف  الإن�شان 
اإىل  نطفة  كان  اأن  منذ  متعاقبة 
ل  فلماذا  هرما  �شيخًا  اأ�شبح  اأن 
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يدي  بني  لكم  نذير  فاإين  قال:  كذبًا 
لك  تبًا  لهب:  اأبو  فقال:  �شديد(،  عذاب 
األهذا جمعتنا)3(، فنـزلت :َ{بَّْت َيَدا َأبِي 

})امل�سد:1(. لٍََب َوَتبَّ
التي  الرتبوية  املبادئ  ومن 

ا�شتملت عليها اخلطبة: 
هذه   ) ( الر�شول  ا�شتهل  فقد   -
اخلطبةباحلمد ثم بداأ بتو�شيح واإبراز 
ق�شايا  باأهم  وبداأ  ر�شالته،  معامل 
الأميان  وهي  الدين  اأمر  عليها  يقوم 
باللهوبر�شوله،  الإميان  ومنها:  بالغيب 
هذه  يف  وركز  الآخر  باليوم  والإميان 
وحاجتهم  املخاطبني  مراعيًا  القيم 
وهوما يعرف عند علماء الرتبية مبراعاة 
وا�شتعدادهم  وقدراتهم  املتعلمني 
املبادئ  وهذه  التعليمية.  والأهداف 
الرتبوية والتعليمية كانت مبثابة اأهداف 
الدعوة الأ�شا�شية يف تلك الفرتة وهي 
( وهي  قيمة الإميان بالله وبر�شوله )
نقطة النطالق اإىل بقية القيم؛ ولبد اأن 
يبداأ بها كل داعية وم�شلح، فهي مبثابة 
املركز الذي ينطلق على اأ�شا�شه ن�شاط 
الإن�شان يف حياته وتقوم عليها حركاته 
و�شاكناته وال�شخ�س الذي تقوم حياته 
يف  يتقلب  فاإنه  بالله  الإميان  بدون 
حممد املبارك، نظام الإ�شالم، مرجع �شابق، �س 149.  -3

احلياة  هذه  بعد  اأخرى  حياة  بوجود 
والنعيم  واجلزاء  احل�شاب  فيها  يكون 
ركز  وقد   : ال�شقاء)1(  اأو  وال�شعادة 
اأن  بعد  خطبة  اأول  يف   ) ( النبي 
قال:  حيث  بالدعوة  بال�شدع  اأمر 
اأحمده واأ�شتعينه واأوؤمــــن  لله  ))احلمد 
به واأتوكل عليه واأ�شهد اأن ل اإله اإل الله 
الرائد  قال:)اإن  ثم  له  �شريك  ل  وحده 
اإل هو  اإله  ل  الذي  والله  اأهله  يكذب  ل 
واإىل  خا�شة  اإليكم  الله  ر�شول  اإين 
النا�س عامة ، والله لتموتن كما تنامون 
ولتحا�شنّب  ت�شتيقظون  كما  ولتبعثن 
النار  اأو  اأبدًا  مبا تعملون، واإمنا اجلنة 
ويف رواية عن ابن عبا�س قال  اأبدًا()2( 
{َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك الَْْقَربنَِي}  ملا نزلت 
على   ) ( النبي  �شعد  )ال�سعراء:21٤(، 

بني  يا  فهر  يابني  ينادي  ال�شفا فجعل 
اجتمعوا  حتى  قري�س  ليطوف  عدي 
اأن يخرج  اإذا مل ي�شتطع  فجعل الرجل 
اأر�شل ر�شوًل لينظر ما هــــــــــــــــــو؟ فقال 
( : )اأراأريتم لو اأخربتكم اأن خياًل  (
اأكنتم  عليكم  تغري  اأن  تريد  بالوادي 
عليك  جربنا  ما  نعم:  قالوا  م�شدقّي؟ 
�شابق  مرجع  الإ�شالم،  نظام  املبارك،  حممد   -1

�س149.
اأخرجه م�شلم: ج 1، �س193، كتاب الإميان، باب   -2

واأنذر ع�شريتك- حديث 2080.
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َومَّا َرَزْقَناُهْم يُْنِفُقون} )البقرة:1-3( ، ثم 
يف  مطمئنًا  يعي�س  املوؤمن  الإن�شان  اإن 
باليوم  يوؤمن  ل  الذي  عك�س  احلياة، 
الآخر؛ يعي�س يف قلق دائم لأنه ل يدري 
ملاذا جاء يف هذه احلياة؟ واأين يذهب 
�شبح  له  بالن�شبة  واملوت  ؟  املوت  بعد 
والعدم،  الفناء  عنده  يعني  لأنه  رهيب، 
بعد رحلة احلياة وهو عنده بداية رحلة 
انحرف  اإذا  يحدث  ذلك  كل  املجهول. 
باليوم  الله والإميان  النا�س عن معرفة 
وخالفوا  الله،  طريق  وتنكبوا  الآخر، 

منهج الأنبياء.
بالغيب  الإميان  تر�شيخ  عالج  والقراآن 
خمتلفة  وباأ�شاليب  كثرية  اآيات  يف 

منها:
 َهالٌِك إالَّ َوْجَهُه 

ٍ
قال تعاىل:{ُكلُّ َشْيء

ُتْرَجُعوَن})الق�ش:88(.  َوإِلَْيِه  الُْْكُم  َلُه 
 الَِّذي 

ِّ
وقوله تعاىل:{َوَتَوكَّْل َعَلى الَْي

ْح بَِْمِدهِ َوَكَفى بِِه بُِذنُوِب 
ِّ
ال يَُوُت َوَسب

ِعَباِدهِ َخِبريًا})الفرقان:58(.
يف  ما  كل  اأن  امل�شلم  يوؤمن  اأن  فالبد 
اأكان  �شواء  وزائل  ذاهب  الكون  هذا 

ولهذا  ن�شاطه)1(  يف  وي�شطرب  �شلوكه 
جعل الإ�شالم اأول ما يطرق اأذن املولود 
كلمة التوحيد. واملو�شوع الثاين: الذي 
اإليه الر�شول يف خطبته الإميان  اأ�شار 
اأركان  من  ركن  وهو  الآخر،  باليوم 
الإميان  ي�شمل  الآخر  واليوم  الإميان. 
حمالة  ل  �شتحدث  التي  الأمور  بكل 
القيام واحل�شر والن�شر  بعد املوت من 
واحل�شاب وما يعقبه من جنة ونار وما 
من  اخلالئق  من خروج  ذلك  ي�شاحب 
وال�شراط  واأهواله  واملوقف  القبور 
يف  به  الله  اأخرب  ما  وكل  واحلو�س 
 ) ( الر�شول  وبلغه  الكرمي  القراآن 
بهذه  والإميان  امل�شرفة)2(.  ال�شنة  يف 
يحفز  اأنه  منها  تربوية  فوائد  له  القيم 
اخلري  اأعمال  يف  الجتهاد  اإىل  الفرد 
التي  والتوجيهات  بالأخالق  واللتزام 
اأمر بها الإ�شالم. فالإميان بالغيب يحفز 
الإن�شان لإقامة ال�شالة واإخراج الزكاة 
الله، كما  واللتزام بالإنفاق يف �شبيل 
• َذلَِك  تعاىل:{ال  قوله  نلمح ذلك يف 
 • لِْلُمتَِّقنَي  ُهدًى  فِيِه  َرْيَب  ال  اْلِكَتاُب 
لَة  َويُقِيُموَن الصَّ بِالَْغْيِب  يُْؤمُِنوَن  الَِّذيَن 
الإ�شالمية  الرتبية  اأ�شول  عبداخلالق  عبدالرحمن   -1

واأ�شاليبها، مرجع �شابق �س75.
عبداملجيد الزنداين واآخرون الإميان مرجع �شابق   -2

�س 146.
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َماَواِت بَِغريِ َعَمٍد  {الاُّ الَِّذي َرَفَع السَّ
َر  َتَرْونََها ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى الَْعْرِش َوَسخَّ
َلَجٍل  يَِْري  ُكلٌّ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ
ُل اليَاِت َلَعلَُّكم 

ِّ
ُر اَلْمَر يَُفص

ِّ
مَُّسمًّى ُيَدب

َمدَّ  الَِّذي  • َوُهَو  ُتوقُِنوَن  ُكْم 
ِّ
َرب بِلَِقاء 

َوَأنَْهاراً  َرَواِسَي  فِيَها  َوَجَعَل  اَلْرَض 
َزْوَجنيِ  فِيَها  َجَعَل  الثََّمَراِت   

ِّ
ُكل َوِمن 

َذلَِك  ِف  إِنَّ  النََّهاَر  اللَّْيَل  يُْغِشي  اثَْننيِ 
اَلْرِض  َوِف   • ُروَن  يََتَفكَّ َقْومٍ 

ِّ
ل َليَاٍت 

َأْعَناٍب  ْن 
ِّ
ِقَطٌع مَُّتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت م

ِصْنَواٍن  َوَغريُْ  ِصْنَواٌن  َوَنِيٌل  َوَزْرٌع 
َبْعَضَها  ُل 

ِّ
َونَُفض َواِحٍد  بَِاء  ُيْسَقى 

َليَاٍت  َذلَِك  اُلُكِل إِنَّ ِف  َبْعٍض ِف  َعَلى 
َقْومٍ َيْعقُِلوَن} )الرعد: 2-٤(.

ِّ
ل

بعد  الله:  رحمه  اِفِعي  ال�شَّ الإمام  قال 
مناظرة لتلميذه املزين رحمه اللَّه تعاىل: 
ارجع اإىل الله، واإىل قوله:{إِنَّ ِف َخْلِق 

َماَواِت َوالَْْرِض} الآية. السَّ
ول  اخلالق،  على  باملخلوق  فا�شتِدلَّ 
قال  عقلك.  يبلغه  مل  ما  ِعْلَم  تتكلف 

املزين: )فتبت()2(.
اإدري�س، تف�شري  الله حممد بن  اأبو عبد  ال�شافعي    -2
ودرا�شة:دار  وحتقيق  جمع  ال�شافعي  الإمام 
الأوىل،  ،ط  ال�شعودية  العربية  اململكة   - التدمرية 

2006 م،ج 1،�س41.

احلياة  وكل  اأو�شلطانًا،  جاهًا  اأو  ماًل 
الله  وجه  اإل  يبقى  فال  هالك  فيها  وما 
اأن  وينبغي  بالبقاء)1(.  متفردًا  الباقي 
تكون حياة الإن�شان وفق هذا الت�شور 
وهادئة. م�شتقرة  حياة  يعي�س  حتى 
القراآن  اتخذها  التي  الأ�شاليب  ومن 
باليوم  الإميان  عقيدة  لرت�شيخ  الكرمي 
الأخر، ول�شيما يف ال�شور املكية، مثل 
ابتداًء،  الإن�شان  خلق  على  ال�شتدلل 
وذكر اأطوار احلياة، وخلق ال�شمـاوات 
األخ،   ... النوم  بعـد  واليقـظة  والأر�س 
خالل  من  الله  معرفة  ذلك  واأ�شا�س 
كتاب  وهو  امل�شاهد  الكون  مفردات 
الله املنظور وهو �شاهد على خالقه جل 
جالله وم�شدر هذه املعرفة كتاب ناطق 
َواَلْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِف  {إِنَّ 
الَِّت  َوالُْفْلِك  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتَلِف 
َوَما  النَّاَس  يَنَفُع  بَِا  الَْبْحِر  ِف  تَِْري 
َفَأْحَيا  مَّاء  ِمن   

ِ
َماء السَّ ِمَن  الاُّ  َأنَزَل 

ِمن  فِيَها  َوَبثَّ  َمْوتَِها  َبْعَد  الْرَض  بِِه 
َحاِب  َوالسَّ يَاحِ 

ِّ
الر َوَتْصِريِف  َدآبٍَّة   

ِّ
ُكل

ليَاٍت  َواَلْرِض  َماء  السَّ َبنيَْ  ِر 
ِّ

الَُْسخ
تعاىل:  قال   ،)16٤ )البقرة:  َيْعقُِلوَن}  َقْومٍ 

ِّ
ل

ج5  �شابق  مرجع  القراآن  ظالل  يف  قطب  �شيد    -1
�س2716.
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املخلوقات،  باقي  عن  واختالفه 
نف�شه  جتاه  واجباته  حقوقه، 

ربه)2(. 
يف  بالغة  دللة  له  )القلم(  ولفظ 
واحلجة.  للتدوين  و�شيلة  فهو  الآية، 
اأنه  كما  العقل،  بعد  الثانية  اإنهالذاكرة 
املعرفة والنتقال  تنظيم  كناية عن  جاء 
بها منال�شماع اإىل التدوين حتى يربط 
الدائمة. وهذايوؤكد  الإن�شان باملمار�شة 
رقمًا  اأو  مادية  �شلعة  لي�س  اأنالإن�شان 
اقت�شادًيا يف �شوق الإنتاج، كما يدعي 
مارك�س واأتباعه، ولي�س نزوة حيوانية 
هوكائن  واإمنا  فرويد،  يعتقد  كما 
واأع�شاء  ج�شد:  له  مكرم  خملوق 
وعقل  بال�شلوك،  لهاارتباط  وظائفية 
ووجود  وعاطفة:  احليوان.  عن  مييزه 
دوافع و�شلوك وحركات ذات معنى)3(. 
َوِف   • ْلُموقِِننَي 

ِّ
ل آيَاٌت  الَْْرِض  {َوِف 

َماء  • َوِف السَّ َأَفَل تُْبِصُروَن  َأنُفِسُكْم 
 

ِّ
َفَوَرب  • ُتوَعُدوَن  َوَما  ِرْزُقُكْم 

ْثَل َما َأنَُّكْم 
ِّ
َماء َوالَْْرِض إِنَُّه لََقٌّ م السَّ

يف ظالل القراآن، �شيد قطب اإبراهيم، دار ال�شروق   -2
- بريوت- القاهرة الطبعة: ال�شابعة ع�شر 1412ه 

ج 6�س 324.
املرجع  اإبراهيم،  قطب  �شيد  القراآن،  ظالل  يف   -3

ال�شابق ج 6�س 321.

ويف �شورة العلق يقول احلق �شبحانه 
َك الَِّذي َخَلَق • َخَلَق 

ِّ
{اْقَرْأ بِاْسِم َرب

اْلِنَساَن ِمْن َعَلٍق • اْقَرْأ َوَربَُّك الَْْكَرُم 
• الَِّذي َعلََّم بِالَْقَلِم • َعلََّم اْلِنَساَن َما َلْ 
َيْعَلْم} )العلق:1-5(، وهذا التق�شيم لالآيات 

يعطينا ثالثة اأمور اأ�شا�شية هي)1(:
اأن الأمر بالقراءة جاء من قوة اإلهية  1ـ 
اأن  الذي يجب  التي خلقت هذا  هي 
يقراأ، وهذه املالحظة توؤكد حكم الله 
يف ال�شنع )نطفة علقة م�شغة عظام 
حلم( ولذلك ففعل الأمر مل ياأتعبثا، 
م�شور  �شانع،  خالق،  من  واإمنا 

يعرف ماأموره منذ الن�شاأة الأوىل.
ملعرفة  و�شيلة  ت�شبح  القراءة  اأن  2ـ 
نف�شها،  الإن�شانية  الذات  �شيئني: 
وراء  التي  الإلهية  الذات  ثم 

هذااخللق.
لالإن�شان  القراءة  ت�شمح  حني  3ـ  
ترقى  فاإنها  وربه،  ذاته  مبعرفة 
اإىل قراءة اأخرى اأعمق هي العلم، 
وبالتايل �شيعلم الإن�شان جمموعة 
مل  ما  �شابقا  يجهلها  كان  اأ�شياء 
ووظيفته  كينونته  ومنها:  يعلم 
1-  ال�شافعي ، تف�شري الإمام ال�شافعي مرجع �شابق، 

�س44.
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ذلك احليز ال�شغري املحدد الذي تدركه 
احلوا�س- اأو الأجهزة التي هي امتداد 
يف  الأثر  بعيدة  نقلة  وهي  للحوا�س- 
كله  الوجود  حلقيقة  الإن�شان  ت�شور 
وحلقيقة  الذاتي،  وجوده  وحلقيقة 
الوجود،  املنطلقة يف كيان هذا  القوى 
ويف اإح�شا�شه بالكون وما وراء الكون 
من قدرة وتدبري. كما اأنها بعيدة الأثر 
من  فلي�س  الأر�س  على  حياته  يف 
يعي�س يف احليز ال�شغري الذي تدركه 
الكبري  الكون  يعي�س يف  حوا�شه كمن 
ويتلقى  وب�شريته  بديهته  تدركه  الذي 

اأ�شداءه واإيحاءاته يف اأطوائه()1(.

املبحث اخلام�س
خ�شائ�س الرتبية الإ�شالمية

بخ�شائ�س  الإ�شالمية  الرتبية  تتميز 
الرتبوية  الأنظمة  عن  تختلف  و�شمات 

الأخرى.
الرتبية �شالمية  واملق�شود بخ�شائ�س 
على  بها  تتميز  التي  ال�شفات  هي 
وهي  الأخرى،  الرتبية  مذاهب  بقية 
كل  يف  تتجلى  م�شرتكة  خ�شائ�س 
يف ظالل القراآن، �شيد قطب اإبراهيم، مرجع �شابق   -1

�س 329.

َتنِطُقــوَن} )الذاريات: 23-20(.
قال تعاىل: {َولََقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن ِمن 
ِف  ُنْطَفًة  َجَعْلَناُه  • ُثمَّ  ِطنيٍ  ن 

ِّ
م ُسَلَلٍة 

َعَلَقًة  النُّْطَفَة  َخَلْقَنا  • ُثمَّ  مَِّكنيٍ  َقَراٍر 
الُْْضَغَة  َفَخَلْقَنا  ُمْضَغًة  الَْعَلَقَة  َفَخَلْقَنا 
ِعَظاماً َفَكَسْونَا الِْعَظاَم لَْماً ُثمَّ َأنَشْأنَاُه 
َخْلقاً آَخَر َفَتَباَرَك الَُّ َأْحَسُن الَْالِِقنَي 
إِنَُّكْم  • ُثمَّ  ُتوَن 

ِّ
لََي َذلَِك  َبْعَد  إِنَُّكْم  • ُثمَّ 

َيْوَم الْقَِياَمِة تُْبَعُثوَن} )املوؤمنون: 16-12(.
َماَواِت  قال تعاىل: {الاُّ الَِّذي َرَفَع السَّ
َعَلى  اْسَتَوى  ُثمَّ  َتَرْونََها  َعَمٍد  بَِغريِ 
ُكلٌّ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ الَْعْرِش 
ُل 

ِّ
يَُفص اَلْمَر  ُر 

ِّ
ُيَدب يَِْري َلَجٍل مَُّسمًّى 

ُتوقُِنوَن}  ُكْم 
ِّ
َرب بِلَِقاء  َلَعلَُّكم  اليَاِت 

الَُّ  إالَّ  آلٌَِة  فِيهَِما  َكاَن  {َلْو   ، )الرعد:2( 

الَْعْرِش   
ِّ

َرب  ِ الَّ َفُسْبَحاَن  لََفَسَدَتا 
ا َيِصُفوَن} )االأنبياء :22( . َعمَّ

يقول �شيد قطب يف تف�شري هذه الآية: 
التي  العتبة  هو  بالغيب  )والإميان 
مرتبة  فيتجاوز  الإن�شان،  يجتازها 
تدركه  ما  اإل  يدرك  ل  الذي  احليوان 
الذي  الإن�شان  مرتبة  اإىل  حوا�شه، 
من  واأ�شمل  اأكرب  الوجود  اأن  يدرك 
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�شالمة النف�س من التمزق وال�شراع   -
الداخلي.

الإن�شانية  العبودية  من  التحرر   -
لدى  الغايات  لتفاوت  وال�شهوات 

الأفراد)2(.
2 ارتباط الرتبية بالعقيدة)3(:

غر�س  اإىل  الإ�شالمية  الرتبية  ت�شعى 
العقيدة وبيان باأن الإميان، ف�شيلة خلقية 
ال�شيء يف مو�شعه،  لأنه عدل وو�شع 
لأنه  خلقية،  رذيلة  ال�شرك  باأن  وبيان 
مو�شعه،  غري  ال�شيء يف  وو�شع  ظلم 
الِبْنِِه  لُْقَماُن  َقاَل  تعاىل:{َوإِْذ  قال  كما 
إِنَّ   ِ بِالَّ ُتْشِرْك  ال  ُبنَّ  يَا  َيِعُظُه  َوُهَو 
واإن  )لقمان:13(،  َعِظيٌم}  َلُظْلٌم  ْرَك 

ِّ
الش

الإميان  على  تركز  الإ�شالمية  العقيدة 
العمل  الإميان  ذلك  يدعم  اأن  �شريطة 
يو�شف القر�شاوي، اخل�شائ�س العامة لالإ�شالم،   -2

مرجع �شابق �س 53.
الر�شول  ع�شر  بعد  �شاع  لفظ   : العقيدة  م�شطلح   -3
و�شحابته الكرام، ومن معانيه فيالعقيدة يف اللغة: 
ماأخوذة عقد احلبل، والعهد تقول: عقد قلبه علي 
عليه  عقدت  اأي  كذا،  واعتقدت  لزمه،  اأي  ال�شيء، 

القلب وال�شمري. وهو مت�شك القلب باملعتقد.
ويف ال�شطالح : الت�شديق بال�شيء واجلزم به؛   
يقال:  الإميان؛  مبعني  فهي  ريبة؛  اأو  �شك  دون 
مبعني  والإميان  ؛  به  اآمن  اأي  كذا،  يف  اعتقد 
الت�شديق ؛ يقال اآمن بال�شيء ؛ �شدق به ت�شديقا 

لريب فيه.

الإ�شالم  انفرد  وقد  اإ�شالمي)1(  هو  ما 
النظم  عن  يختلف  به،  خا�س  بنظام 
عنها  حتدثت  التي  الأخرى  الرتبوية 
الفل�شفات الرتبوية املختلفة، ومن هذه 

اخل�شائ�س:
تربية  الإ�شالمية  الرتبية   -1

ربانية:
خالق  بالله  الإميان  اأ�شا�س  على  تقوم 
كل �شيء ومدبر الكون وتطلب الرتبية 
الإ�شالمية اأن يكون عمل الإن�شان وفق 
ا َأنَا َبَشٌر  هذا الإميان. قال تعاىل:{ُقْل إِنََّ
ا إِلَُُكْم إَِلٌه َواِحٌد  ْثُلُكْم يُوَحى إَِليَّ َأنََّ

ِّ
م

ِه َفْلَيْعَمْل َعَملً 
ِّ
َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َرب

َأَحداً}  ِه 
ِّ
َرب بِِعَباَدةِ  ُيْشِرْك  َوال  َصاِلاً 

)الكهف:110(، فهي ربانية من حيث الغاية 

والهدف والو�شائل ، مبعنى الهدف من 
�شبحانه  الله  ر�شا  الإ�شالمية  الرتبية 

وتعاىل. ومن ثمرات الربانية:
الإن�شاين. الوجود  غاية  معرفة   -
عن  الإ�شالمية  الرتبية  جتيب 
هذا  جاء  اأين  من  الأبدية:  الأ�شئلة 
خلق؟  وملاذا  خلقه؟  ومن  الإن�شان؟ 

واإىل اأين يذهب بعد املوت؟.
حممد الزحيلي، خ�شائ�س الرتبية النبوية، املرجع   -1

ال�شابق، �س 112.
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َواْفَعُلوا  َربَُّكْم  َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا 
الَْريَْ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن})احلج:77(.

الإميان  الكرمية  الآية  ربطت  حيث 
فعل  ميثل  حيث  اخلري  وفعل  بالعبادة 
والذى  املبا�شر  امل�شلم  �شلوك  اخلري 
مبا�شرة  غري  بطريقة  العبادات  حتققه 
وخ�شال  اخلري  اأفعال  وتن�شجم 
فتعود  احلق  الإميان  ظل  يف  التقوى 
على �شاحبها وعلى الأمة باخلري ومن 
الأعمال ال�شاحلة مال تعد ول حت�شي 
والكلمة  والرفق  والرحمة  كال�شماحة 
وال�شرب  والنظافة  وال�شدقة  الطيبة 
والح�شان  والطهر  والعفو  والثبات 
واملودة  والت�شامن  ال�شيافة  وح�شن 
وغريها)2(. واإن منهج الرتبية الإ�شالمية 
للكون  �شامل  ت�شور  من  ينبثق 
هو  الت�شور  هذا  والوجود،وم�شدر 
الله خالق الكون، ويجيب عن الأ�شئلة: 
من اأينجاء هذا الكون؟ ومن اأبدعه؟ وما 
�شلة الإن�شانبهذا اخلالق املبدع؟ واإىل 
اأين امل�شري بعد رحلة احلياة؟ وما دور 
الإن�شان يف هذه احلياة ؟جتيب العقيدة 
والعبادة،  العقيدة  الإ�شالم  نظام  املبارك،  حممد   -2
اخلام�شة،1984،  الطبعة  بريوت،  الفجر،  دار 

�س125.

القومي وال�شلوك احل�شن واإل ليكتمل 
اْلِنَساَن  • إِنَّ  {َوالَْعْصِر  الفرد  اإميان 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  • إالَّ  ُخْسٍر  لَِفي 
َوَتَواَصْوا   

ِّ
بِالَْق َوَتَواَصْوا  الَِاِت  الصَّ

الر�شول  وينبهنا  )الع�سر:3-1(  بِْ}  بِالصَّ
الإميان  �شعب  عن  حديثه  يف  الأعظم 
فيقول: )الإميان ب�شع و�شبعون �شعبة 
اأعالها �شهادة اأن ل اإله اإل الله واأدناها 
اإماطة الأذى عن الطريق واحلياة �شعبة 

من الإميان()1(.
الإميان  اأن  احلديث  هذا  لنا  يلخ�س 
بالإميان  مرتبط  ال�شلوك  واأن  مت�شعب 
لهذا  مكمل  باعتباره  وثيق  ارتباط 

الإميان.
يف  وت�شرفاته  الإن�شان  �شلوك  اأن 
عقيدته  مظاهر  من  مظهر  احلياة 
�شلح  العقيدة  �شحة  فاإذا  ال�شحيحة 
ف�شدت  واإذا  اعوجاج  دون  ال�شلوك 
هنا  الإميان  لأن  ال�شلوك  ف�شد  العقيدة 
الإن�شان  عنها  ي�شتقني  ل  �شرورة 
ويحقق  �شخ�شيته  بها  ي�شتكمل 
اْرَكُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا  اإن�شانيته 
حممدبن اإ�شماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري،   -1
دار  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  حتقيق  املفرد،  الأدب 

الب�شائر الإ�شالمية، بريوت، الطبعة: الثالثة، 198.
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اأن  اأن ينزل عنها كما ل يجوز له 
يتجاوزها .

اإن النا�س جمعيًا عباد لله وحده،  ج ـ 
وامل�شري،  املبداأ  يف  مت�شاوون 
ف�شل  ل  الإن�شانية،  يف  اأخوة 
على  لون  على جن�س، ول  جلن�س 

لون، اإل بالتقوى.
النا�س  اإىل  الر�شل  الله  بعث  د ـ 
ليدلوهم على الطريق وير�شدوهم 
اأجلها،  الغاية التي خلقوا من  اإىل 
ختمت  الر�شالت  هذه  واإن 
اأكمل  التي  املحمدية  بالر�شالة 
الله بها ال�شرائع ومتم بها مكارم 

الأخالق)4(.
ول  املطاف  نهاية  لي�س  املوت  اإن  هـ- 
هو  بل  الإن�شاين،  الوجود  ختام 
مرحلة  اإىل  مرحلة  من  انتقال 
جديدة، جتزى فيها كل نف�س مبا 

ك�شبت.
تقوم الرتبية يف الإ�شالم م�شتنًدا  و- 
ر�شوخ  وبقدر  العقيدة،  هذه  على 
الإن�شان  نف�س  يف  املعاين  هذه 
يكون را�شخًا يف دينه ؛ وبقدر خلو 
يو�شف القر�شاوي اخل�شائ�س العامة يف الإ�شالم   -4

مرجع �شابق �س 129.

الكبرية،  الأ�شئلة  هذه  علي  الإ�شالمية 
وت�شع لها املوجهات الآتية)1(:

خلق  الذي  بالله  الإميان  وجوب  اأ ـ 
يجوز  فال  فهدى،  وقدر  ف�شوى، 

ملخلوق اأن يتجه اإىل غريه.
احلياة  هذه  يف  الإن�شان  مهمة  ب ـ 
الأر�س،  وعمارة  الله  عبادة 
وفعل  والعدل،  احلق  بقيم 
الفح�شاء  ومقاومة  اخلريات، 
القوانني  مبوجب  واملنكر؛والعمل 
والنوامي�س الطبيعية والجتماعية 
النظام  هذا  يف  الله  اأودعها  التي 
ويكون خليفة  فيه  لينمو  الكوين، 
هذا  واأن  الأر�س)2(.  يف  الله 
يخرج  األ  يقت�شي  ال�شتخال�س 
اأمره  مما  �شيء  عن  امل�شتخلف 
�شيئًا  ويفعل  ا�شتخلفه،  من  به 
�شفته،  بذلك  يفقد  لأنه  عنه،  نهاه 
ويعي�س يف عمياء ل معامل لها ول 
حدود)3(. وهذا يعني اأن الإن�شان 
يف احلياة له منزلة معينة ل ينبغي 
يف  والأخالق  القيم  دور   ، القر�شاوي  يو�شف    -1

القت�شاد الإ�شالمي مرجع �شابق، �س35.
2-  يعقوب ح�شني ن�شوان مرجع �شابق �س119.

يف  احل�شاري  الرتاجع  حممود  احلليم  عبد  علي   -3
العامل الإ�شالمي وطريق التغلب عليه مرجع �شابق 

�س 135.
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ِمْن  الِْعْلَم  َوُأوتِيَنا  ُهَو  َكَأنَُّه  َقاَلْت 
َها  َوَصدَّ ُمْسلِِمنَي  َوُكنَّا  َقْبلَِها 
إِنََّها   ِ الَّ ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُد  َكاَنْت  َما 
َكافِِرين})النمل:٤2(،  َقْومٍ  ِمْن  َكاَنْت 
العلم  ح�شول  عن  �شدها  )اأي 
بذلك  فكانت  ال�شم�س،  عبادتها 
الكمال  عن  من�شرفة  العتقاد 
العلمي والر�شد الفكري()4(، ومنها 
َعْنُهْم  َأْغَنْت  تعاىل:{َفَما  قوله 
 ِ الَّ ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  الَِّت  آلَُِتُهُم 
َوَما  َك 

ِّ
َأْمُر َرب  لَّا َجاَء 

ٍ
ِمْن َشْيء

َتْتبِيٍب})هود:101(،  َغريَْ  َزاُدوُهْم 
يف  اأثًرا  اعتقادهم  حلال  فجعل 
فيه،  الت�شبب  اأي  هالكهم،  زيادة 
الآلهة،  اأفعال  من  ذلك  ولي�س 
اأفعال  منها  ت�شدر  ل  الآلهة  اإذ 
تنفع، اأو ت�شر، واإمنا الذي ي�شر 
نفو�س  يف  املوؤثرة  التعاليم  هو 
اأتباعهم، من العتماد علي اأوهام 
باطلة، التي تت�شادم تعاليمها مع 
الهالك  فيجيء  الكون،  نوامي�س 
يف  النا�س  اأعمال  لأن  �شريًعا، 
اأمثال  علي  تتمثل  العامل  هذا 

النظام  ا�شول   ، عا�شور  بن  الطاهر  حممد   -4
الجتماعي يف الإ�شالم �س 134.

قلبه من تلك املعاين، تخلو اأفعاله، 
اأحواله  و�شائر  و�شلوكه  واأقواله، 
من الأخالق الإ�شالمية، فال�شلوك 
العملي ثمرة الإميان ومكوناته)1(. 
لي�س  الإ�شالم  يف  الإميان  لأن 
لها  عالقة  ل  جمردة  اأفكارًا 
بالواقع، واإمنا هي م�شائل تت�شل 
وبواقع  والنف�س،  والروح  بالعقل 
احلياة كلها)2(. لقد و�شف الإمام 
هذا  �شلتوت،  حممود  الأكرب 
وال�شلوك  العقيدة  بني  الرتباط 
يف الإ�شالم بقوله:)العقيدة بدون 
ثمر،  ول  لها  لظل  ك�شجرة  خلق 
�شبح  كظل  العقيدة  دون  واخللق 
غري م�شتقر()3(. وعلماء الجتماع 
يعدون من اأكرب اأ�شباب النهو�س 
وال�شقوط حالة الدين والعقيدة يف 
نفو�س النا�س، والقراآن له اإ�شارات 
وتنبيهات اإىل هذا املعني يف اآيات 
ا  تعاىل:{َفَلمَّ قوله  منها  ؛  كثرية 
َعْرُشِك  َأَهَكَذا  قِيَل  َجاَءْت 
مقارنًا  ال�شيا�شي  النظام   ، البياتي  حميد  منري    -1

بالدولة القانونية �س352.
اإبراهيم ع�شمت مطاوع ، اأ�شول الرتبية �س112.  -2

�س  و�شريعة  عقيدة  الإ�شالم  �شلتوت  حممود   -3
.465
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والر�شول  املوؤمنني،  و�شفات  الإميان، 
اأحاديث  يف  املعنى  هذا  يوؤكد   ) (
( )ل اإميان ملن ل  كثرية منها: قوله )
اأمانة له ، ولدين ملن ل عهد له()2( وقوله 
الله عنه:  اأبي هريرة ر�شى  ( عن  (
يوؤمن  كان  )من  قال   ) ( النبي  اأن 
بالله واليوم الأخر فليكرم �شيفه، ومن 
فلي�شل  الأخر  واليوم  بالله  يوؤمن  كان 
واليوم  بالله  يوؤمن  كان  ومن  رحمه، 

الأخر ، فليقل خريًا اأو لي�شمت()3(.
يوؤكد  وغريها  الن�شو�س  هذه  ويف 
الإميان  تالزم   ) ( الر�شول 
ينف�شالن  واأنهما ل  العملي،  وال�شلوك 
الأول  احلديث  ففي  بع�شهما،  عن 
الكامل  الدين   ) ( النبي  ينفي 
الأمانــــة  قيمـــة  من  يتجرد  الذي  عن 
الثاين  احلديث  ويف  بالعهد،  والوفــاء 
عالمات  من   ) ( امل�شطفى  جعل 
اإكرام ال�شيف، و�شلة  الإميان الكامل 
اإل يف  الكالم،  من  والإقالل  الأرحام، 
عن  والنهي  باملعروف  كالأمر  اخلري، 
ال�شغري،ج1�س113،  املعجم   ، الطرباين  اأخرجه   -2

عن ابن عمر،حديث رقم:161.
اأخرجه البخاري،ج5�س2272،كتاب الأدب: باب   -3

حق ال�شيف ، حديث رقم:5787.

واأخالقهم)1(.  وعقولهم،  فكرهم 
الكرمي  القراآن  نظرنا يف  وحيثما 
وال�شنة امل�شرفة جند هذا الرتباط 
الوثيق بني العقيدة والأخالق يف 
َأْفَلَح  تعاىل:{َقْد  الإ�شالم،قال 
• الذين ُهْم ِف َصلتِِهْم  الؤمنون 
َعِن  ُهْم  َوالَِّذيَن   • َخاِشُعوَن 
هم  والذين   • ُمْعِرُضون  اللَّْغوِ 
هم  والذين   • فاعلون  لزكاتهم 
حافظون})املوؤمنون:5-1(.  لفروجهم 
ُتَولُّوا  َأْن  اْلبَّ  تعاىل:{لَْيَس  وقال 
َوالَْْغِرِب  الَْْشِرِق  قَِبَل  ُوُجوَهُكْم 
َوالَْيْومِ   ِ بِالَّ آَمَن  َمْن  اْلبَّ  َوَلِكنَّ 
نَي 

ِّ
اْلِخِر َوالَْلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِي

ِه َذِوي الُْقْرَبى 
ِّ
َوآَتى الَْاَل َعَلى ُحب

بِيِل  َوالَْيَتاَمى َوالََْساِكنَي َواْبَن السَّ
َوَأَقاَم  َقاِب 

ِّ
الر َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ

َوالُْوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  لَة  الصَّ
ابِِريَن  إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ بَِعْهِدِهْم 
َوِحنَي   

ِ
اء َوالضَــّرَّ  

ِ
الَْبْأســــَاء ِف 

صــــََدُقوا  الَِّذيَن  ُأولَِئَك  الَْبْأِس 
َوُأولَِئَك ُهُم اْلُتَُّقوَن} )البقرة:177( .

مطلع  يف  الإميان  ذكر  تعالـــى  الله  اإن 
هذا  مقومات  ذكر  ثم  الآيات  هذه 

حممد الطاهر بن عا�شور �س 27.  -1
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املبحث ال�شاد�س
النتائج والتو�شيات

اأوًل: النتائج:
اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأهم  من 

الباحث: 
وغايته  مل�شريه  الإن�شان  ت�شور   .1

الأثر الأكرب يف حتديد �شلوكه
املنظومة الرتبوية يف الفل�شفة الغربية   .2
تتعامل مع عامل ال�شهادة وتلغي عامل 
الغيب اأما الفكر الرتبوي الإ�شالمي 
فيتعامل مع عاملني عامل الغيب وعامل 
ودون  متوازن،  ب�شكل  ال�شهادة 

الف�شل بينهما.
عليها  تقوم  التي  الأ�شول  من   .3
الرتبية الإ�شالمية: اإن املوت لي�س 
الوجود  ختام  ول  املطاف  نهاية 
من  انتقال  هو  بل  الإن�شاين، 
مرحلة اإىل مرحلة جديدة، جتزى 

فيها كل نف�س مبا ك�شبت.
تقوم الرتبية يف الإ�شالم م�شتندة   .4
على العقيدة، وبقدر ر�شوخ معاين 
يكون  الإن�شان  نف�س  يف  العقيدة 
خلو  وبقدر  دينه؛  يف  را�شخًا 
قلبه من تلك املعاين، تخلو اأفعاله، 

املنكر، والكلمة الطبية)1(.
ميار�شه  اجتماعي  �شلوك  كله  وهذا 
العقيدة  توجيهات  وفق  الإن�شان 
ولي�س  بذلك،  الله  ويتعبد  الإ�شالمية، 
ينطبق  ل  الإ�شالم  يف  ن�شاط  هناك 
)وما  العقاد:  يقول  العبادة.  معنى  عليه 
من  اإل  اأخالقه  ف�شل  الإن�شان  اكت�شب 
عن  به  يعلو  �شماوي  مب�شدر  الإميان 
القيا�س  هو  هذا  الأر�شية،  طبيعته 
الإ�شالم()2(.  الأخالق يف  ملكارم  الأوفى 
عقيدة  من  الأخالق  انطالق  واعتبار 
فيه  هذا  الكون،  خالق  الله  م�شدرها 
م�شدر  كون  وهو:  هام  تربوي  مغزى 
من  الع�شمة  يعطيها  ربانيًا  الرتبية 
منه  ي�شلم  ل  الذي  والّتحيز،  التناق�س 
الحرتام  اإىل  بالإ�شافة  ب�شري،  منهج 

و�شهولة النقياد)3(.

م�شطفى �شعيد اخلن ج 1 �س 38.  -1
عبا�س حممود العقاد، خ�شائ�س الإ�شالم واأباطيل   -2

خ�شومه، �س371 .
يف  العامة  اخل�شائ�س   ، القر�شاوي  يو�شف   -3

الإ�شالم �س5.
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 َخْلٍق َعلِيٌم})ي�ش:79-78(.
ِّ
بُِكل

غري  طريقة  الثانية  الطريقة   
طريقة  اأي�شًا  وهي  مبا�شرة: 
وذلك  مبا�شرة،  غري  ولكن  عقلية 
وقد  والر�شل  الأنبياء  طريق  عن 
الأنبياء وجود حياة  اأجمع جميع 
يكون  احلياة  هذه  بعد  اأخرى 
والنعيم  واجلزاء  احل�شاب  فيها 

وال�شعادة اأو ال�شقاء.
اأفكارًا  لي�س  الإ�شالم  يف  الإميان   -6
جمردة ل عالقة لها بالواقع، واإمنا 
هي م�شائل تت�شل بالعقل والروح 

والنف�س، وبواقع احلياة كله.
7- اإذا �شقط البعد الغيب عن املنظومة 
الرتبوية ل ن�شتطيع بناء ح�شارة 
عمران،  اإقامة  ول  اأمة  اإن�شاء  ول 
عمران  فقدنا  ب�شاطة  بكل  لأننا 
الإميانبالغيب  يف  املتمثل  النف�س 

القائم على املرجعية القراآنية.
الإميان  بني  الإ�شالم  يف  فرق  ل   -8
والأخالق  الدين  وبني  وال�شلوك، 
)من   :) ( الر�شول  يقول 
الأخر  واليوم  بالله  يوؤمن  كان 

اأحواله  و�شائر  و�شلوكه  واأقواله، 
من الأخالق الإ�شالمية، فال�شلوك 

العملي ثمرة الإميان ومكوناته. 
احلياة  اإثبات  يف  الكرمي  للقراآن   .5

الآخرة طريقتان عقليان:
مبا�شرة:  الأوىل  الطريقة   
وذلك ببيان اإمكان احلياة الآخرة 
مبالحظة الإن�شان اأن يف الوجود 
خملوقات لها دورات متعاقبة من 
فالنبات مثاًل يظهر وينمو  احلياة 
ثم يذبل وي�شمحل فلماذا ل يكون 

�شاأن الب�شر كذلك.
مراحل  يف  الإن�شان  خلق  وقد   
نطفة  كان  اأن  منذ  متعاقبة  عديدة 
فلماذا  اأ�شبح �شيخًا هرما  اأن  اإىل 
ل يخلقه يف مرحلة تالية بعد موته.

اأن  ا�شتطاع  الذي  اخلالق  واأن   
يخلق هذا الكون مبا فيه الإن�شان 
قادر  مثال  �شابق  غري  من  الأول 
مرة  ويعيده  يخلقه  اأن  بالطبع 
اأخرى كما قال تعاىل: {َوَضَرَب 
َمْن  َقاَل  َخْلَقُه  َوَنِسَي  َمَثلً  لََنا 
ُقْل   • َرمِيٌم  َوِهَي  الِْعَظاَم  يُِْيي 
ةٍ َوُهَو  َل َمرَّ يُْيِيَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ
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عليه  الله  �شلى  حممد  نبينا  على 
و�شلم وعلى اآله و�شحبه و�شلم

امل�شادر واملراجع 
القراآن الكرمي

ال�شيخ   ، و�شريعة  عقيدة  ال�شالم   -1
حممود �شلتوت ، دار ال�شروق ، 
�شنة   ، العا�شرة  الطبعة   ، بريوت 

1400هـ 1980م 
الإن�شانية  وحاجة  الإ�شالم   -2
مو�شى،  يو�شف  حممد  اإليه، 
الطبعة  الكويت،  الفالح  مكتبة 

الرابعة،1980.
3- اأ�شماء الله و�شفاته يف معتقد اأهل ال�شنة 
دار  الأ�شقر  �شليمان  عمر  واجلماعة 
النفائ�س ، بريوت ، الطبعة اخلام�شة 

، �شنة 1404هـ 1984م .
ع�شمت  اإبراهيم  الرتبية  اأ�شول   -4
للطباعة  الفكر  دار  مطاوع، 
والن�شر والتوزيع ، بريوت لبنان 

عاطل عن تاريخ الطباعة، 
يف  الجتماعي  النظام  ا�شول   -5
الإ�شالم حممد الطاهر بن عا�شور 
الطبعة  بريوت،   ، ال�شروق  دار 

قال  ي�شمت()1(،  اأو  خريًا  فليقل 
يُْؤمُِنوَن  ال  َك 

ِّ
َوَرب تعالــــــى:{َفل 

َبْيَنُهْم  َشَجَر  فِيَما  ُموَك 
ِّ

يَُك َحتَّى 
َحَرجاً  َأنُْفِسِهْم  ِف  يَُِدوا  ال  ُثمَّ 
َتْسلِيمًا}  ُموا 

ِّ
َوُيَسل َقَضْيَت  مَّا 

فيه  يدخل  بالله  فالإميان  )الن�ساء:65(. 

ما  القلوب، كالت�شديق بكل  اأعمال 
( ومن ثماره  اأخربه به الر�شول )
اأعمال اجلوارح كال�شالة وال�شوم 
ال�شيف،  واإكرام  القراآن  وتالوة 
�شعب  هذه  فكل  واحلج،  واجلهاد 
من جملة قيم الإميان، ودلئل عليه، 
واأّنها خلق اأهل الت�شديق، ولي�شت 

خارجة عن ا�شم الإميان.

ثانيًا: التو�شيات:
اعتماد املنهج حموري يف مناهج   -1
حمورها  ويكون  العام،  التعليم 

الإميان بالله تعاىل. 
عامل  بني  تربط  بحوث  اجراء   -2
ما  اآخر  هذا  الغيب.  وعامل  الغيب 
واحلمد  البحث،  هذا  يف  ق�شدته 
لله من قبل ومن بعد، و�شلى الله 

انظر.  -1
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1403هـ 1983م.
عبا�س  اإ�شالمية  فري�شة  التفكري   -12
حممود العقاد ، دار الفكر للطباعة 
والن�شر والتوزيع ، بريوت لبنان، 

�شنة 1415هـ 1995م .
م�شكويه  ابن  الأخالق  تهذيب   -13
يعقوب، عامل  بن  اأحمد بن حممد 
�شنة  الوىل،  الطبعة  الكتب، 

1416هـ1996م .
14- جامع البيان يف تاأويل القران، اأبو 
جعفر حممد بن جرير الطربي، دار 
الكتب العلمية ، بريوت لبنان، الطبعة 

الوىل، �شنة 1412هـ 1992م .
احلياة والوحدانية والعقيدة الدينية   -15
حممود ح�شب الله ، مطابع �شمحة 
الطبعة   ، الريا�س   ، لالوف�شت 

الوىل ، �شنة 1415هـ 1995م. 
واأباطيل  الإ�شالم  خ�شائ�س   -16
العقاد  حممود  عبا�س  خ�شومه، 
مكتبة الإميان باملن�شورة ، الطبعة 
اخلام�شة ، �شنة 1417هـ 1997م.

لالإ�شالم،  العامة  اخل�شائ�س   -17
�شركة  القر�شاوي،  يو�شف 
للطباعة والن�شر والتوزيع،  المل 
�شنة   ، الثانية  الطبعة   ، القاهرة 

العا�شرة ، �شنة 2009 
�شالمة  ب�شام  بالغيب،  الإميان   -6
الطبعة  الأردن،  املنار  مكتبة 

الأوىل،1983 .
يو�شف  واحلياة،  الإميان   -7
للطباعة  الفكر  دار  القر�شاوي 
والن�شر والتوزيع ، بريوت لبنان، 

�شنة 1415هـ 1995م .
العامل  يف  احل�شاري  الرتاجع   -8
الإ�شالمي وطريق التغلب عليه علي 
الكتاب  دار  حممود،  احلليم  عبد 
الطبعة  لبنان،  بريوت   ، العربي 

الثانية ، �شنة 1402هـ 1982م .
9- الرتمذي حتفة احلوذي �شنن ، ابو 
عي�شى حممد بن عي�شى بن �شورة 
احمد  و�شرح  حتقيق   ، الرتمذى 
حممد �شاكر ، دار الكتب العلمية، 
تاريخ  عن  عاطل  لبنان،  بريوت، 

الطباعة،
10- تف�شري الفريد، عبد الهادي الباين دار 
الفكر املعا�شر، بريوت لبنان، الطبعة 

الوىل ، �شنة 1411هـ 1991م .
اأحمد   ، الجتماعي  التفكري   -11
 ، ال�شالمي  املكتب  اخل�شاب، 
�شنة   ، الثانية  الطبعة   ، بريوت 
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العربي ، �شنة 1395هـ 1975م .
عبد  بن  الله  عبد  حممد  ابو   ، �شنن   -24
طبع   ، الدارمي  الف�شل  بن  الرحمن 
 : ن�شر   ، دهان  احمد  : حممد  بعناية 
النبوية ، عاطل عن  ال�شنة  دار احياء 

تاريخ الطباعة .
25- �شنن ، علي بن عمر الدارقطنى، عامل 
الكتب ، بريوت ، الطبعة الثانية ، �شنة 

1403هـ 1983م .
بن  احمد  بكر  اأبو   ، الكربى  �شنن   -26
مطبعة   ، البيهقي  علي  بن  احل�شني 
العثمانية  املعارف  دائرة  جمل�س 
بحيدر اباد الهند، ت�شوير مطابع دار 
تاريخ  عن  عاطل   ، بريوت   ، �شادر 

الطباعة .
27- �شحيح البخاري ، الإمام حممد 
ابن ا�شماعيل البخاري ، مراجعة 
م�شطفى البغاء ، دار ابن كثري ، 

بريوت لبنان ، �شنة 1407هـ .
لالإ�شالم،،  العامة  اخل�شائ�س   -28
�شركة  القر�شاوي،  يو�شف 
للطباعة والن�شر والتوزيع،  الأمل 
�شنة   ، الثانية  الطبعة   ، القاهرة 

1407هـ -1986م . 
الإ�شالمية  الرتبية  يف  درا�شات   -18
ومطبعة  مكتبة  �شيف  �شوقي 

حممد علي �شبيح ، القاهرة 
الإ�شالمي  الفكر  يف  درا�شات   -19
عدنان حممد زرزور، مطبعة دار 

الكتب ، م�شر ، �شنة 1972 
20- دور القيم والأخالق يف القت�شاد 
القر�شاوي،  يو�شف  الإ�شالمي 
للطباعة  العربية  النه�شة  دار 

والن�شر ، بريوت ، �شنة 209م 
21- �شنن ، اأبو داود �شليمان بن ال�شعث 
ال�شج�شتانـي،   الأزدي  ا�شحاق  بن 
احللبي  البابي  مط�شفى  مطبعة 

واأولده .
22-�شنن ، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �شعيب 
ال�شيوطي  اجلالل  ب�شرح   ، الن�شائي 
 ، املعرفة  دار   ، ال�شندي  وحا�شية 

بريوت ، �شنة 1418هـ 1997م .
يزيد  بن  حممد  الله  عبد  اأبو   ، �شنن   -23
حممد  حتقيق   ، ماجة  ابن  القزويني 
فوؤاد عبد الباقي ، دار احياء الرتاث 
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الرابعة، 1994.
ال�شالم  �شيخ  فتاوى  جمموع   -35
وترتيب  جمع   ، تيمية  بن  احمد 
قا�شم  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد 
النجدي ، طبع باأمر �شاحب ال�شمو 
بن  فهد  املعظم  العهد  وىل  امللكي 
عبد العزيز ال �شعود، دار العربية 
للطباعة والن�شر والتوزيع، بريوت 
لبنان ، عاطل عن تاريخ الطباعة . 

36- م�شادر املعرفة الإ�شالمية عبدالله 
حممد الأمني النعيم، وجمال الدين 
عبد العزيز، معهد اإ�شالم املعرفة، 

الطبعة الثانية، 2007.
الجتماعي  النف�س  لعلم  مقدمة   -37
البحوث  دار  يو�شف،  م�شطفى 
للدرا�شات ال�شالمية واحياء الرتاث، 

الطبعة الوىل ، �شنة 2002م. 
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