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امللخص
إن القرآن الكرمي هو حبل هللا املتني ،ونوره املبني ،وهو املعني الذي ال ينضب ،وال تنقضي عجائبه ،والعالقة بني
القرآن الكرمي واللغة العربية عالقة أزلية أبدية ،ال ينكرها عاقل ،ومن هنا جاء هذا البحث ليفتح الباب أمام
اإلفادة من القرآن الكرمي يف جمال علم اللغة التطبيقي ،من خالل تقدمي منوذج مقرتح يوظف القرآن الكرمي يف
بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ابستخدام املفردات املشرتكة بني اللغة املالوية واأللفاظ القرآنية.
مشكلة الدراسة
 :إن مما دفع الباحثون للقيام هبذا البحث هو ندرة املناهج وكتب تعليم اللغة العربية اليت تعتمد توظيف القرآن
أساسا يف بنائها ،ومع أن هناك إمجاع على أن القرآن الكرمي هو كتاب العربية األول ،إال أنه قلما جتد
الكرميً ،

كتااب يستفيد من هذا النص املعجز ،يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ ومن مث فقد اهتمت هـذه
منهجا أو ً
ً
الدراسـة إبلقـاء الضـوء علـی أمهية توظيف القـرآن الكريـم واإلفادة منه يف بناء منهاج تعليمي يوظف القــرآن الكريــم

يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقني بغريها .منهج الدراسة :اعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي يف إعداد
حبثه .أهداف الدراسـة :هتدف هذه الدراسة إلـی رسم خطوط عريضة ملنهـج تعليمي متكامل ،يتم فيه توظيف
النص القرآين يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ نتائج الدراسة :تظهر نتائج هذه الدراسة أن اعتماد توظيف
آاثرا إجيابية
القرآن الكرمي كأساس يف بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقيــن بغريهــا ،ممكن ومتاح ،كما أن له ً

شىت على الطالب.

الكلمات املفتاحية :القرآن الكرمي -توظيف  -اللغة العربية -منهاج  -الناطقني بغريها  -الوصفي.
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املبحث األول :التمهيد التارخيي ،وأساسيات البحث
 1.1متهيد
إن اللغـة العربيـة من قلوب املسلمني ووجداهنم لبمكان ،يشار إليه ابلبنان ،وال غرو يف ذلك؛ فهي لغـة الوحي
التـي نطـق هبا القـرآن الكريـم ،وهي لغة احلديث الشريف اليت نطق هبا النيب الكرمي ،وهي كذلك لغة أهل اجلنة
الكرام.
وتعليما بشغف قل نظريه؛ فتعليــم اللغــة العربيــة يف اجملتمــعات
تعلمــا
ً
وقد أقبــل املسلمون على اللغـة العربيـة ً
بدعا من القول؛ إذ ال يقوم اإلسالم إال ابلقرآن الكرمي ،واحلديث الشريف ،ومها ،أي القرآن
اإلسالمية ليــس ً

والسنة ،ال يقومان إال ابللغة العربية ،فال عجب إ ًذا أن يرتبطـ اإلسـالم ابللغـة العربيـة ارتباطا وثي ًقا ،وأن حتظى
اللغة العربية هبذه املكانة الفريدة ،وتلك الدرجة العالية الرفيعة الرتباطهـا ابلعقيـدة اإلسالمية؛ فهـي لغـة القـرآن
الكريـم والسنة النبـوية املطهرة.
واالهتـمام بتعليم اللغة العربية انبع من أن تعلمهـا وتعليمها مـن أسس وواجبـات املســلم جتــاه دينــه ،حيــث تعتـبـر
مــن أهــم الوســائل التــي يتــم هبا فَـ ْهـ ُـم اإلسالم :شريعــة ،وعقيدة ،وأحكامـًا.
إن االهتمام بتوظيف القــرآن الكريــم يف تعليـم اللغة العربيـة للناطقـني بغريهـا ،ال شك سريفع كثريا من مستوى
الطالب يف إتقان وإجادة اللغة العربية ،مبهاراهتا األربع :استماعا وحتداث ،وقراءة وكتابة.
ولقد بَََن الباحثون قناعته بنجاعة توظيف القــرآن الكريــم يف تعليـم اللغة العربيـة للناطقـني بغريهـا ،بَََن
هذه القناعة من خالل ما شاهده الباحثون بعينه ،وعاينه بنفسه ،من إتقان الطالب املاليزيني حفظة القرآن
الكرمي للغة العربية ،وإجادهتم هلا.
وهو ما الحظه الباحثون ،وأدركوه ،وحاولوا التأكد منه أبنفسهم ابملالحظة واالستقراء ،لعدد من الطالب
غري الناطقني ابلعربية ،يف كلية اللغات واالتصال ،يف جامعة السلطان زين العابدين-ترينجانو-ماليزاي.
" لقد أظهرت اإلحصاءات املتعددة ،أن  %86من األسباب الرئيسة الكامنة وراء إقبال غري الناطقني
ابلعربية ،رهني ابلرغبة يف تعلم لغة القرآن ،وحتصيل معرفة كافية بعلوم الشريعة اإلسالمية ،وهذا يقتضي
االستفادة من القرآن الكرمي ،وجهود علمائه يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،والتزود ابلثقافة الالزمة لذلك،
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ومن العجيب ح ًقا -بعد ما تقرر يف السطور السابقة -أن جند كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ال
نصيب هلا يف توظيف القرآن الكرمي ،أو االستفادة من جهود علمائه ،إال فيما ندر.
ويتعلل املؤلفون ،والعاملون يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،يتعللون ويعتذرون عن عدم توظيف
أسبااب يراها الباحثون واهية؛ حيث يدعون -على غري احلقيقة -أنه
القرآن الكرمي يف هذا اجملال ،ويذكرون ً

جيب احلياد يف تعلم اللغة وتعليمها.

ومن مث يسعى البحث لتوظيف القرآن الكرمي عمليًا ،وتطبيقه يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،خالل هذا

البحث ،وذلك من خالل اقرتاح منهج تعليمي يوظف القرآن الكرمي يف تعليـم اللغة العربيـة للناطقـني بغريهـا.
 1,2خلفية البحث
جهودا حثيثة ،بُذلت خالل السنوات األخرية يف جمال أتليف مناهج
بدايةً ،فإنه ال أحد يستطيع أن جيحد
ً
وكتب وتطبيقات ،لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،لكن املتأمل يف االجتاهات العامة هلذه الكتب ،وأدبياهتا
يف بناء مناهجها ،يالحظ "أنه على الرغم من وجود عالقة وثيقة ،ال تنكر ،بني اإلسالم والعربية-فاحلضارة
اإلسالمية عربية الوعاء ،إسالمية القيم -فإن الناظر يف كثري من مؤلفات تعليم العربية للناطقني بغريها جيدها
تتسم ابلفقر الشديد يف عرضها الثقافة العربية اإلسالمية ،وضآلة -إن مل يكن اختفاء -املفاهيم اإلسالمية،
ابإلضافة إىل ما يف بعضها من ثغرات ،أو دس ،مقصود أو غري مقصود ،إىل جانب "غياب التوظيف القرآين
يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،و عدم وضوح الرؤية اليت توجه هذا التوظيف بشكل صريح أو ضمين"؛ إذ
يالحظ يف معظم الكتب يف هذا امليدان ،تقلص احلجم املخصص للقرآن الكرمي إىل حد االختفاء!! فـ"الكتاب
األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا" الذي أصدرته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،ابالشرتاك
متاما ،مع أن اجلزء الثالث قائم
مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية بليبيا ،أبجزائه الثالثة خيلو من اآلايت القرآنية ً

ونثرا ،ولو قاران الوحدات املعجمية
شعرا ً
كله على اختيار جمموعة من النصوص من النمط العايل يف العربيةً ،

الواردة يف "املعجم املساعد" للمنهج ( 5000وحدة معجمية عربية) لوجدان ما يعادل حوايل  %67منها

متاما ،يف أجزائه
مستخدمة يف القرآن الكرمي!! وكذلك منهج مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية بليبيا ،فإنه خيلو ً
التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،د .حممد اخلطيب ،د .حممد رجب عبد العاطي1.4
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الثالثة ،من آايت القرآن الكرمي .ومنهج بيرت عبود Elementary Modern Standard Arabic
يقدم يف درس من دروسه مخس آايت قصرية فقط ،مع أن املنهج حيتوي على ما يقارب ألف صفحة ،تقدم يف
درسا ،ومنهج املستنصرية ال يصل فيه عدد اآلايت إىل عشر ،وهكذا بقية املناهج ،وال يستثَن
مخسة وأربعني ً
ذكرا للقرآن
منها إال منهج اجلامعة األردنية ،ومنهج الرايض ،وأم القرى ،واملدينة املنورة ،فكانت أكثر املناهج ً
الكرمي ،ولعل ذلك راجع إىل أن هدفهم من تعليم العربية للناطقني بغريها هو تعليمهم الشريعة اإلسالمية".

2

وحىت يستبني لكل ذي عينني أنه ابلرغم من هذه اجلهود الكثرية املبذولة يف هذا اجملال ،إال أن امليدان ال يزال
تبعا حلظ هواهم
يف حاجة ماسة إىل املزيد ،وما قال الباحثون ذلك من تلقاء أنفسهم ،وما قرروه عن أمرهم ،أو ً

وأنفسهم ،وإمنا هذا ما أقره الواقع وأكده الدكتور حممد اخلطيب ،والدكتور حممد رجب عبد العاطي ،يف كتاهبما

القيم املاتع املعنون بـ "التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها".
حيث يقرران يف كتاهبما" :ندرة األطروحات العلمية ،والبحوث التأصيلية يف هذا امليدان ،وهذا واضح ملن يتأمل
كتاب :املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى (ببليوغرافيا عامة) وهو مرجع يضم بني ثناايه أكثر
من ألف وثالمثئة عنوان ،تعليمي وعلمي (لساين وتربوي) يف حقل تعليم العربية للناطقني بغريها ،فال جند فيه
سوى ستة عناوين ،تتعلق بـ "توظيف" القرآن الكرمي يف تعليم العربية للناطقني بغريها.

3

وتوضح اإلحصاءات ،أن نسبة العناوين اليت تتعلق بـ "توظيف" القرآن الكرمي يف تعليم العربية للناطقني بغريها،
أقل من نصف ابملائة ،وجتاوز القصور يف توظيف القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،جتاوز
املستوى التطبيقي ،وختطاه إىل املستوى التنظريي كذلك.
 1.3مشكلة البحث
إن أكثر مــا دفع البــاحثون للقيــام هبــذا البحــث هو نــدرة املنــاهج وكتــب تعليم اللغــة العربيــة اليت تعتمــد توظيف
القرآن الكرمي ،أس ـ ـ ـ ــا ًسـ ـ ـ ـ ـا يف بنائها ،ومع أن هناك إمجاع على أن القرآن الكرمي هو كتاب العربية األول ،إال أنه

كتااب يستفيد من هذا النص املعجز.
منهجا أو ً
يندر أن جتد ً

إن مشـ ـ ــكلة هذا البحث تتحدد يف ثالثة حماور هي( :الندرة ،واإلمكانية ،والكيفية) ،واملقصـ ـ ــود هو ندرة كتب
ومنــاهج تعليم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا اليت توظف القرآن الكرمي يف حمتواهــا ،ومن مث ننطلق إىل إمكــانيــة
 التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،د .حممد اخلطيب ،د .حممد رجب عبد العاطي2التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،د .حممد اخلطيب ،د .حممد رجب عبد العاطي 35
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توظيف القرآن الكرمي واإلفادة من هذا النص املعجز ،يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ مث كيفية توظيف
كتاب هللا ،القرآن الكرمي يف كتب ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 1.4أسئلة البحث
حاول الباحثون من خالل هذا البحث اإلجابة عن بعض التساؤالت ،وهي:
 .1ما احملاوالت الســابقة لتوظيف القرآن الكرمي كأســاس يف بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وما مدى
جناح هذه احملاوالت ،وهل توجد حاجة إىل بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،حبيث يعتمد هذا
أساسا يف بنائه؟
املنهاج توظيف القرآن الكرمي ً
 -2ما أسس بناء هذا املنهاج ،وما هي خطوطه العريضة؟
 -3ما أثر هذا املنهاج يف متهري ومتكني الطالب من العربية؟
 1.5أهداف البحث
لقد كان للباحثني أهداف عدة من هذا البحث وهي:
-1بيان احملاوالت الس ـ ـ ـ ـ ــابقة لتوظيف القرآن الكرمي كأس ـ ـ ـ ـ ـ ا
ـاس يف بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
أساسا يف بنائه.
وبيان احلاجة إىل بناء منهاج لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،يعتمد توظيف القرآن الكرمي ً
 -2بيان أسس بناء هذا املنهاج ،ورسم خطوطه العريضة.
 -3توضيح أثر هذا املنهاج يف متهري ومتكني الطالب من العربية.
 1.6أمهية البحث
تكمن أمهية هذا البحث يف أنه يعد أول حماولة تسعى لالستفادة من املفردات املشرتكة بني اللغتني املاليوية
والعربية ،يف القرآن الكرمي ،وتوظيفها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،كما أن البحث يقدم مناذج تطبيقية،
عملية ملنهاج يوظف القرآن الكرمي واملفردات املشرتكة يف بناء هذا املنهاج.
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املبحث الثاين :أسس بناء منهج اللغة العربية للناطقني بغريها
"يشغل املختصني بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عدد من القضااي ،ويف ا
كل ممن هذه القضااي يواجههم كثري
من املشكالت.
ومن القضااي اليت يتفق اخلرباء يف هذا امليدان على أمهيتها ،قضية إعداد املواد التعليمية املناسبة للدارسني يف كل
مستوى من املستوايت الثالثة اليت تعارف هؤالء اخلرباء عليها ،وهي املستوى االبتدائي واملستوى املتوسط واملستوى
املتقدم ويف كل من هذه املستوايت يواجه هؤالء اخلرباء مشكالت من نوع خاص".

4

وال ريب أن أتليف كتاب ما ،يف فن ما ،أمر شاق ،لكن بناء منهج أمر أشق وأصعب ،لكن ما يسر األمر هو
جهود عظيمة بذلت يف الدراسات السابقة ،وضَّحت الطريق ورمست خارطته ،وبينت أسس بناء املناهج وإعداد
مواد اللغة العربية للناطقني بغريها ،وينبغي هنا أن نشري إىل بعض هذه الدراسات السابقة حول أسس بناء املناهج،
وإنتاج مواد اللغة العربية للناطقني بغريها ،واليت استفاد الباحثون منها استفادة عظيمة ،نذكر أبرزها هنا:
 .1كتاب "املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،اجلزء األول ،املناهج وطرق التدريس" ،ملؤلفه
العالمة الدكتور رشدي أمحد طعيمة.
 .2كتاب العالمة علي أمحد مدكور "اإلطار املعياري العريب لتعليم العربية للناطقني بغريها (تعليم – تعلم -تقومي).
 .3كتاب "إعداد مواد اللغة العربية للناطقني بغريها " لعبد الرمحن الفوزان.
 .4مقال منشور يف دورية :تعليم العربية لغة اثنية (دورية حمكمة) موسوم بعنوان" :حنو توحيد اجلهود لصياغة إطار
مرجعي عريب الختبار الكفاية اللغوية يف اللغة العربية للناطقني بغريها " لعبد احلق العمري.
 .5مقال لغسان الشاطر موسوم بعنوان" :دور املعايري الذهنية اللغوية يف تصميم مناهج تعليم العربية واعداد موادها
التعليمية لدى الطلبة الناطقني بغريها" ،منشور يف اجمللة العلمية للغة والثقافة ،قسم اللغة العربية ،كلية الدراسات
اإلسالمية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزاي.
 .6مقال موسوم بعنوان" :إعداد مناهج تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها وإخراجها ،قراءة وصفية نقدية لثالثة
من كتب تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها " ،حملمد محدان الرقيب.

-

طعيمة ،رشدي أمحد ،األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مطابع جامعة أم القرى ،مكة املكرمة  ،1982ص 4.7
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 .7مقال موسوم بعنوان" :إعداد دروس اللغة العربية على ضوء نظرية تعليم اللغة الثانية (الدراسة التحليلية على كتاب
دروس اللغة العربية للمبتدئني( ملؤمن زين العارفني.
ولقد استفاد الباحثون كثريا من الكتاب املاتع القيم ،املعنون بـ "التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها" ،للعاملني اجلليلني :للدكتور حممد اخلطيب ،والدكتور حممد رجب عبد العاطي.
 2.2متطلبات بناء منهج اللغة العربية للناطقني بغريها:
يقول الدكتور طعيمة" :على وجه التحديد ،نفتقر عند إعداد املواد التعليمية للمبتدئني يف تعليم اللغة العربية إىل
ثالثة أمور:
أوهلا :حتديد املواقف العامة اليت يتوقع أن مير هبا الدارس من غري الناطقني ابلعربية يف تعامله اليومي ،ويف املواقف
العامة األخرى اليت يواجهها يف أثناء التعامل مع الناطقني هبذه اللغة.
واثنيها :حتديد املفردات األساسية اليت تليب حاجات املبتدئني من الدارسني ،مما ميكنهم من االتصال مبتحدثي
العربية يف أقطارها املختلفة.
واثلثها :تعرف املالمح احلضارية البارزة يف البالد العربية من غري الناطقني هبا أن يتعرف عليها ،وأن يلم هبا كمنطلق
لفهم احلضارة العربية يف ماضيها وحاضرها.
والدراسة احلالية حماولة لتلبية حاجة املشتغلني بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا فيما خيص هذه األمور الثالثة.
ولقد استلزم إجراء هذه الدراسة إعداد استبيان أجاب على أسئلة مخسون طالبًا عربيًا ممن يدرسون يف اجلامعات
املصرية .ويشتمل هذا االستبيان على أقسام رئيسية ثالثة :أوهلا :يعرض على الدارسني من املواقف العامة اليت مير

بلدا أجنبيا .واثلثها :يعرض عليهم أسئلة ختتص ابملعامل احلضارية واملالمح الثقافية اليت حيسون
هبا الناس عند زايرهتم ً
ابحلاجة إىل تعريف األجنيب هبا عند زايرته للمنطقة العربية.

5

 2.3أسس بناء املنهج املقرتح لتوظيف القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية:
ويعرض الباحثون يف هذا املبحث ألسس وأصول بناء املنهاج املقرتح ،واخلطوات اليت سيتبعها الباحثون لتوظيف
القرآن الكرمي ،واملفردات املشرتكة يف بناء هذا املنهج ،وفق ما أفاده الباحثون من احملاوالت السابقة.

 طعيمة ،رشدي أمحد ،األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مطابع جامعة أم القرى ،مكة املكرمة  ،1982ص 5.98
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األساس األول لبناء املنهج:
التعرف ودراسة مجهور الدارسني ،الذين سيدرسون املنهج املقرتح وتلبية حاجاهتم التعليمية:
إن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن قبل الشروع يف إعداد أي برانمج تعليمي هو :من هم الدارسون الذين سيصمم
هلم الربانمج؟
إن الدارسني الذين تستهدفهم هذه الدراسة ،لتطبيق هذا املنهاج ،هم الطالب املاليزيون ،أو ابألحرى الطالب
املااليو ،وال يوجد تباين ملحوظ بينهم يف خلفياهتم الدينية أو الثقافية أو االجتماعية ،وميكننا القول َّ
إن لغتهم
األم (اللغة املاليوية) قد اكتسبت كثريا من ألفاظها من اللغة العربية ،ويتمتع معظمهم مبشاعر إجيابية جتاه اللغة
العربية ،والقرآن الكرمي.
َّ
إن تعدد مداخل تعليم اللغة ينعكس على طريقة تصميم مناهجها ،وكيفية حتديد حمتواها ،وطريقة تدريسها.
ومدخل احلاجات هو مدخل ذو أمهية ،إذا روعيت فإهنا جتعل املتعلمني يقبلون على الدراسة بدافع قوي فيبذلون
املزيد من اجلهد والنشاط.

6

األساس الثاين لبناء املنهج :الرتكيز يف بنية منهج اللغة العربية املقرتح على املهارات واألهداف:
َّ
إن معرفة املهارات اللغوية اليت تساعد على إشباع حاجات الدارسني لتعلم اللغة العربية؛ يقودان بدوره إىل وصف
بنية املنهج الذي يليب تلك احلاجات ،كما َّ
أن وضوح األهداف التعليمية يعد نقطة البداية يف بناء العملية
التعليمية على أسس سليمة ،وعند التخطيط ألي برانمج تعليمي فمن الضروري أن يكون هنالك إدراك لألهداف
التعليمية اليت يسعى إليها ذلك املنهاج ،وأن تصاغ تلك األهداف صياغة واضحة وحمددة؛ ألهنا تعترب املدخل
الرئيس الذي يساعد أطراف العملية التعلمية على حتديد اخلربات واألنشطة التعليمية
األساس الثالث لبناء املنهج :اختيار احملتوى اللغوي على أساس حمورية النص القرآين:
يعد احملتوى أحد أهم عناصر املنهج ،وأكثرها أتثرياً يف حتقيق األهداف املرجوة من تصميمه ،واحملتوى اللغوي يف
تعليم اللغة العربية ليس جمرد معرفة لغوية أو ثقافة عامة ،وإمنا هو مهارات تفكري يف ثوب لغوي حتدده مهارات
اللغة األربع ،ويف هذه الدراسة أراد الباحثون أن يكون النص القرآين هو أساس وحمور احملتوى اللغوي ،مع الرتكيز
على املفردات املشرتكة بني اللغة املاليوية ،واللغة العربية.

 الرشيد ،يوسف عباس ،اجلانب النظري يف تصميم منهج لتعليم العربية للجامعيني غري املتخصصني فيها ،حبث منشور ،جملة الدراسات اللغويةواألدبية ،العدد األول-السنة السابعة  ،2016،ص.25
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ابتداء:
األساس الرابع لبناء املنهج :حتديد الطريقة املختارة لتدريس املنهج املقرتح
ً

إن من املتفق عليه لدى اخلرباء عدم وجود طريقة واحدة تصلح لكافة املواقف التعليمية؛ َّ
ألن لكل طريقة مزاايها
وعيوهبا؛ لذا جيب أن تتنوع طرق التدريس؛ لتشكل بدائل متاحة أمام املعلم ،ليستخدم املناسب منها حبسب
طبيعة املادة الدراسية ،وخصائص الدارسني ،وكذلك ضرورة إجياد مدخل حيمل بني طياته مسات التنوع ،وصفة
التكامل ،ومن هذا املنطلق تتبَن هذه الدراسة تلك اآلراء اليت تدعو إىل أن يكون مدخل تعليم اللغة العربية
مدخالً تكاملياً ،وسيبَن هذا املنهج ،ونصب عيين الباحثون الطريقة اليت يتم هبا تدريس هذا املنهج ،وهي الطريقة
التكاملية.
املدخل التكاملي:
املدخل التكاملي ميثل اجتاهاً حديثاً يف تعليم اللغة العربية وتعلمها؛ ألنه يساير طبيعة اللغة ،فينظم مادهتا التعليمية

اللُّغوية ،ويقدمها متدرجة يف صورة مهارات لغوية وظيفية تسعى لتحقيق غاية واحدة ،هي التواصل اللغوي
السليم يف احمليط االجتماعي ،ومن مث يقضي على تفتيت اللغة وجتزئتها إىل فروع ،فضالً عن مساته الرتبوية
والنفسية.
فالتطبيق الرتبوي لفكرة املدخل التكاملي يف تعليم اللغة العربية؛ يقوم على مراعاة التحول من فكرة تعليم اللغة
جمزأة على أساس الفروع ،إىل تعليم اللغة متكاملة ،على أساس أهنا مهارات تتفق مع طبيعة اللغة واستخدامها.
ومن ذلك ميكننا اختاذ النص القرآين منطلقاً لتعليم اللغة يف ضوء مهاراهتا ،وعناصرها الرتكيبية ،وأساليبها
البالغية؛ مما حيفظ للغة وحدهتا وتكاملها ،ومن مث تدريب الدارسني عرب دراسة النص على مهارات لغوية
متكاملة ،فضالً عن عناصرها املعجمية ،وتراكيبها النحوية والصرفية وأساليبها البالغية ،وحتفيز املتعلم ليعرب عن
أفكاره ،فيناقش موضوعات معيشية أو حيلل نصوصاً أدبية حتمل فكر األمة وثقافتها أو يلخص كتااب أو يكتب
تقريراً ،أو يقدم خربة اكتسبها من النص املقروء.7

 الرشيد ،يوسف عباس ،اجلانب النظري يف تصميم منهج لتعليم العربية للجامعيني غري املتخصصني فيها ،حبث منشور ،جملة الدراسات اللغويةواألدبية ،العدد األول-السنة السابعة  ،2016،ص.28
7
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مراحل التنفيذ: Project Schedule
 .1اختيار سور القرآن ،اليت سيتم توظيفها يف متكني املهارات اللغوية األربع.
 .2مجع مادة احملتوى ،وذلك ابستخراج املفردات املشرتكة بني اللغة املاليوية ،واللغة العربية يف النص القرآين
من خالل االستعانة خبرباء اللغة ،واجملالت العلمية ،واملواقع اإللكرتونية.
 .3القراءة املتأنية للمادة اليت مت مجعها ،والتصرف فيها حذفاً أو إضافة حسب حاجة الربانمج.
 .4إعداد األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية ،والتدريبات الالزمة للمادة اليت مت اختيارها
 .5مجع املادة بصورهتا النهائية ،ومراجعتها من قبل خبري لغوي آخر ،ومن مثَّ االعتماد النهائي.
 .6إعداد مواد االستماع اليت ختدم مهارة االستماع.
 .7بناء حوار مبسط ،يدعم مهارة التحدث ،وذلك ابستخدام املفردات املشرتكة يف النص القرآين.
 .8دعم مهارة القراءة ،من خالل تالوة القرآن وقراءته ،وحفظه.
 .9دعم مهارة الكتابة من خالل كتابة القرآن ونسخه ،ورمسه.
 .10إعداد التقوميات املختلفة.
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املبحث الثالث
اخلطوط العريضة للمنهج املقرتح لتوظيف القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 2.1متهيد:
مستندا
يعرض الباحثون يف هذا املبحث لفرضيات الدراسة ،ومن مث يعرض اخلطوط العريضة للمنهج املقرتح
ً
على األسس اليت عرضها يف املبحث السابق ،مث يعرض الباحثون لنماذج تطبيقية لعدة دروس من هذا املنهج
املقرتح ،حبيث يوظف القرآن الكرمي ،واملفردات املشرتكة يف دروس املنهج.
 2.2فرضيات الدراسة:
كانت صياغة فرضيات الدراسة مرهونة بتوضيح وتغطية املتغريات اخلاصة بعنوان البحث ،فجاءت فرضيات
الدراسة ابلشكل التايل:
الفرضية الرئيسة هي أن هناك عالقة بني التوظيف اجليد للقرآن الكرمي يف املنهج التعليمي من انحية ،وبني إتقان
الطالب غري الناطقني ابلعربية للغة العربية للمهارات اللغوية األربع.
 2.3اخلطة املقرتحة
سيبدأ الباحثون هنا بعرض منوذج تطبيقي عملي لبعض الدروس اليت يتم فيها توظيف النص القرآين يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها؛ حىت تتضح الفكرة العامة للتوظيف ،ومن مث ينسحب ذلك على كافة
املستوايت.
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الدرس األول :رمضان مبارك
أوالً :يبدأ الباحثون الدرس األول بسورة الفاحتة مكتوبة ابلرسم العثماين:
أيضا ،وميكن االستفادة من موقع اليوتيوب ،أو  ،Sound cloudأو
اثنيا :نص االستماع هو سورة الفاحتة ً
غريها من مواقع اإلنرتنت املختلفة.
اثلثًا :بيان الكلمات املشرتكة يف اللغتني العربية واملاليوية:
رقم

املفردة يف اللغة العربية

املفردة يف اللغة املاليوية

1

هللا

Allah

2

احلمد هلل

Alhamdulillah

3

رب

Ya Rabbi

4

عامل

Alam

5

الرمحن

Ar-rahman

6

الرحيم

Ar-rahim

7

مالك

Pemilik

8

عبادة

Ibadat

9

هداية

Hidayah

10

نعمة

Nikmat

رابعا :إجراء حوار مبسط بني طالبني أو عدة طالب ،ابستخدام املفردات القرآنية السابقة (توظيف املفردات
القرآنية يف احلوار اليومي احليايت) ،مع إمكانية استخدام مفردات جديدة ،كما يتضح يف النموذج التايل:
إبراهيم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اي خليفة.
خليفة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اي إبراهيم.
إبراهيم :ما أخبارك اي خليفة؟ أخربين كيف حالك؟
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خليفة :احلمد هلل أان خبري اي إبراهيم .وأنت أخربين اي إبراهيم ما أخبارك؟ كيف حالك؟
إبراهيم :احلمد هلل أان خبري اي خليفة .وأان سعيد ألن شهر رمضان قريب منا اآلن .أسأل هللا أن يكون رمضان خري
وبركة على أمة اإلسالم.
خليفة :آمني آمني اي رب العاملني .صحيح شهر رمضان قريب منا اآلن .هل جهزت أحوالك لشهر رمضان؟
إبراهيم :نعم ..احلمد هلل .جهزت أحوايل لشهر رمضان ابلعبادة وتالوة القرآن .وأنت اي خليفة هل جهزت
أحوالك لشهر رمضان؟
أيضا جهزت أحوايل لشهر رمضان ابلعبادة وتالوة القرآن .أسأل هللا اهلداية والتوفيق
خليفة :نعم ..احلمد هلل .أان ً

ألمة اإلسالم.

إبراهيم :آمني آمني اي رب العاملني ..فشهر رمضان فرصة ونعمة عظيمة لنا مجيعا.
خليفة :إىل اللقاء ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إبراهيم :إىل اللقاء ..وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.
يتضح من النموذج السابق اآللية املقرتحة لتوظيف املفردات واألساليب القرآنية ،والنص القرآين بصفة عامة ،يف
تعليم اللغة العربية ،ومن املمكن مبدئيًا على األقل استنتاج أثر ذلك على الطالب ،حيث سيجدون لغة سهلة

بسيطة متداولة على ألسنتهم ،مما يسهل عليهم اكتساب اللغة مبهاراهتا املختلفة ،من االستماع والتحدث ،والقراءة

والكتابة.
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الدرس الثاين :املسجد بيت هللا وعالمة اإلميان
سيبدأ الباحثون هنا بعرض النموذج التطبيقي العملي للدرس الثاين الذي يتم فيه توظيف النص القرآين يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها؛ حىت تتضح الفكرة العامة للتوظيف ،ومن مث ينسحب ذلك على كافة املستوايت.
أوالً :يبدأ الباحثون الدرس الثاين بسورة البقرة (اآلايت من  1إىل  )10مكتوبة ابلرسم العثماين:
أيضا ،وميكن االستفادة من موقع اليوتيوب ،أو ،Sound cloudأو
اثنيا :نص االستماع هو سورة البقرة ً
غريها من مواقع اإلنرتنت املختلفة.
اثلثًا :بيان الكلمات القرآنية املشرتكة يف النص القرآين ،يف اللغتني العربية واملاليوية:
مسلسل

الكلمة
يف العربية

الكلمة يف

مسلسل

املاليوية

الكلمة
يف العربية

الكلمة يف

مسلسل

املاليوية

الكلمة
يف العربية

الكلمة يف
املاليوية

1

كتاب

Kitab

7

نفقة

Nafkah

13

نذير

Nazir

2

تقوى

Bertakwa

8

أخرة

Akhirat

14

قلب

Kalbu

3

اميان

Iman

9

يقني

Yakin

15

عذاب

Azab

4

غيب

Ghaib

10

هللا

Allah

16

انس

Manusia

5

صالة

Solat

11

كفار

Orang

17

انسان

Insan

Kafir
6

رزق

Rezeki

12

أو

Atau

18

أخرة

Akhirat

19

نفس

Nafsu

30

انر

Neraka

41

ربكم

Rab

20

فساد

Fasad

31

مثال

Misal

42

بناء

Binaan

21

صاحل

Soleh

32

أحوال

Ehwal

43

بناء

Bina

22

علم

Ilmu

33

حال

Hal

44

شك

Syak

23

جاهل

Jahil

34

نور

Nur

45

وسواس

Was Was

Kamu
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Abdi/Abid

عبد

46

Gelemat

ظلمات

35

Syaitan

شيطان

24

Surah

سوره

47

Rujuk

رجوع

36

Zalim

ظامل

25

Misal

مثل

48

Maut

املوت

37

Adil

العدل

26

Syahid

شهيد

49

Wakaf

وقف

38

Hakim

حاكم

27

Doa

دعاء

50

Kudrat

قدير

39

Hidayah

هداية

28

Siddik

صدق

51

Ibadat

عباده

40

Tijari

جتارة

29

Yatim

يتيم

74

Hak

حق

63

Amanah

أمانة

52

Miskin

مسكني

75

Maksud

مقصود

64

Tabligh

تبليغ

53

Iqrar

إقرار

76

Fasik

فاسق

65

Fatanah

فطانة

54

Beriqrar

أقررمت

77

Akad

عقد

66

Khabar

خرب

55

Juzuk

جزء

78

Akal

عقل

67

Amal

عمل

56

Dunia

الدنيا

79

Wa’ad

وعد

68

Soleh

صاحل

57

Hayat

حياة

80

Kat’i

قطعي

69

Jannah

جنة

58

Kiamat

قيامة

81

Thabit

اثبت

70

Toharah

طهارة

59

Azab

عذاب

82

Hayat

حياة

71

Ghasul

غسل

60

Alfurqan

الفرقان

143

Doa

دعاء

132

Tabayyun

تبني

121

Kaum

قوم

144

Adas

عدس

133

Sihat

صحة

122

Taubatlah

توبوا

145

Mesir

مصر

134

Kalam

كالم

123

Allah

هللا

Fasik

فاسق

146

Soalan

سؤال

135

Hujah

حجة

124

Ayat

آايت

147

Jawab

جواب

136

Dalil

دليل

125

Ahli

أهل

148

Soal

اسأل

137

Niat

نية

126

neraka
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127

حالل

Halal

138

أجب

Jawablah

149

بين

Bani

128

حرام

Haram

139

فقري

Fakir

150

نعمة

Nikmat

151

مسكني

Miskin

162

أمة

Umat

173

حق

Hak

152

بركة

Berkat

163

نفس

Nafsu

174

ابطل

Batil

153

انكار

Ingkar

164

شفاعة

Syafaat

175

زكاة

Zakat

154

آايت

Ayat

165

عدل

Adil

176

ركوع

Rukuk

هللا

Allah

155

نيب

Nabi

166

فرعون

Firaun

177

156

معصية

Maksiat

167

عذاب

Azab

178

أمر

Amr

ابملعروف

makruf

هني عن
املنكر

Nahi
mungkar

157

خشوع

Khusyuk

168

بالء

Bala

179

تالوة

Tilawah

158

يقني

Yakin

169

نزول

Nuzul

180

عقل

Akal

القرآن

Al-Quran

رابعا :صياغة حوار من املفردات واجلمل واألساليب القرآنية السابقة ،ومن مث إجراء حوار مبسط بني طالبني أو
عدة طالب ،ابستخدام املفردات القرآنية السابقة (توظيف املفردات القرآنية يف احلوار اليومي احليايت) ،مع إمكانية
استخدام مفردات جديدة ،كما يتضح يف منوذج الدرس التايل.
خامسا :احلوار واحملادثة (مهارة التحدث):
ً
إبراهيم :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اي خليفة.
خليفة :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اي إبراهيم.
إبراهيم :إىل أين أنت ذاهب اي خليفة؟
خليفة :أان ذاهب إىل املسجد .وأنت إىل أين أنت ذاهب اي إبراهيم.
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أيضا ذاهب إىل املسجد.
إبراهيم :وأان ً
خليفة :احلمد هلل ..املسجد بيت هللا ،وهو عالمة اإلميان والتقوى.
إبراهيم :نعم ،صحيح ،واملسجد مكان الصالة والقرآن والصدقات.
خليفة :إىل اللقاء ..السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
إبراهيم :إىل اللقاء ..وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

نتائج البحث
توصل البحث إىل عدة نتائج أمهها ما يلي:
 -1توص ـ ـ ــل البحث إىل منهج جديد يعتمد القرآن الكرمي أس ـ ـ ــا ًسـ ـ ـ ـا يف بناء منهج لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها.

 .2توص ــل البحث إىل منهج مبتكر يوظف املفردات املش ــرتكة بني اللغة املاليوية واللغة العربية يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها ،الستخدامه يف منطقة أرخبيل املاليو.
 .3توص ـ ـ ـ ــل البحث إىل طريقة حوارية فريدة توظف األلفاظ القرآنية املش ـ ـ ـ ــرتكة بني اللغة املاليوية واللغة القرآنية ،يف
متكني الطالب من مهارات اللغة العربية األربع.
 .4توص ـ ــل البحث إىل ض ـ ــرورة تطبيق املمارس ـ ــات احلياتية ،واحلوار اليومي عند درس اللغة العربية ،فحاجة الطالب
إىل التطبيق أكثر من حاجته إىل املعرفة النظرية حول اللغة العربية.
 .5توصـ ـ ــل البحث إىل أمهية حتليل حاجات الطالب ،قبل الشـ ـ ــروع يف بناء املنهج ،وضـ ـ ــرورة التعرف إىل غايته من
تعلم اللغة العربية ،قبل وضع حجر األساس ملنهج جديد ،ألن هذا يؤدي دوراً مهماً يف تصور ما يقدم إليه من
مناهج تليب حاجاته.

 .6توصــل البحث إىل أمهية تقدمي الثقافة ا
االســالمية عند اختيار حمتوى للطالب املســلمني ،خاصــة املاليزيني ،فهي
عندهم ليست جمرد ألفاظ جامدة ،ولكنها متثل اهلوية والدين للطالب املسلم.

18

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

توصيات البحث
توصي هذه الدراسة البحثية بعدة توصيات أمهها ما يلي:
 -1يوص ــي البحث املؤس ـ ـس ــات التعليمية يف أرخبيل املاليو ،من املدارس واجلامعات ،ابعتماد مثل هذا املنهج
الذي يعتمد على النص القرآين كأساس له ،واملفردات املشرتكة يف تعليم العربية للناطقني بغريها؛ ملا له من أكرب
األثر يف متكني الطالب من مهارات اللغة.
 -2يوصي البحث ابلدعوة إىل مناقشة علمية لدراسة هذا املنهج اجلديد وتقييمه وتقوميه.
 -3يوص ـ ـ ــي البحث ص ـ ـ ــانعي احملتوى ،ومؤلفي املناهج اخلاص ـ ـ ــة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ابالعتماد
على املدخل التكاملي يف توظيف النص القرآين لشرح الرتاكيب النحوية والبَن الصرفية والبالغة.
 -4يوصــي البحث املشــتغلني يف حقل مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،بتقدمي منهج اللغة العربية يف
ثوبه املهاري ،وذلك وفق ما تظهره نتائج حتليل حاجات أفراد عينة الدراسة.
 -5يوص ـ ــي البحث ص ـ ــناع احملتوى ،بتقدمي الثقافة اإلس ـ ــالمية بش ـ ــكل حض ـ ــاري معتدل جذاب ،عند اختيار
حمتوى مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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املراجع
 -1اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،د .على حممد القامسي ،جامعة امللك سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود،
الرايض1399 ،هـ.
 -2االجتاهات املعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف تدريس اللغـة العربيـة واللغـات احليـة لغري النـاطقني هبا ،د .محاده إبراهيم ،دار الفكر
العريب ،القاهرة1987 ،م.
 -3أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،د .عبد العزيز العص ـ ـ ــيلي ،مطبوعات جامعة أم القرى،
ط1422 ،1هـ.
 -4استخدام العقل اإللكرتوين يف تعليم العربية كلغة اثنية ،د .فيكتورين عبود ،حبث نشر يف السجل العلمي للندوة
العلمية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،واليت عقدت يف جامعة امللك سعود ،الرايض1400 ،هـ.
 -5األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس املعجمية والثقافية لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،د .رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي أمحد طعيمة ،مطبوعات جامعة أم
القرى ،ط1402 ،1هـ1982/م.
 -6حبث ميداين يف الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات التقابلية يف جمال األص ـ ـ ـ ـ ـ ـوات العربية ،د .علي أمحد اخلطيب ،وقائع ندوات تعليم
العربية لغري الناطقني هبا ،مكتب الرتبية العريب الدويل اخلليجي1401 ،هـ.
 -7حبوث يف اللغة والرتبية ،د .حممد أمحد العمايرة ،دار وائل ،عمان ،األردن ،ط2001 ،1م.
 -8تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب ،د .فتحي علي يونس ،دار الثقافة للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،القاهرة،
1978م.
 -9تطوير أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،حلقة النقاش األوىل ،اليت عقدت جبامعة فيالدلفيا ،كلية
اآلداب ،ابألردن 1997م.
 -10التعامل مع القرآن الكرمي يف عص ـ ـ ـ ــر املعلوماتية أ.د .حممد زكي خض ـ ـ ـ ــر ،مؤمتر كلية اآلداب اخلامس -جامعة
الزرقاء األهلية (حضارة األمة وحتدي املعلوماتية) 30-ربيع األول 1425هـ املوافق 2004/5/20-18م.
 -11تعلم اللغات احلية ،وتعليمها بني النظرية والتطبيق ،صالح العريب ،مكتبة لبنان ،بريوت1981 ،م.
 -12تعليم اللغة اتصــالياً بني املناهج واالسـرتاتيجيات ،د .رشــدي أمحد طعيمة ،ود .حممود كامل الناقة ،منشــورات
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة -إيسيسكو1427-هـ2006/م.
 -13تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،أسـســه ومداخله وطرق تدريســه ،د .حممود كامل الناقة ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة1405 ،هـ.
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 -14تقومي برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،علي أمحد مدكور ،منش ـ ـ ــورات اإليس ـ ـ ــيكو ،الرابط،
1985م.
 -15التمهيد يف اكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،د .متام حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،مطبوعات جامعة أم القرى ،ط،1
1404هـ1984/م.
 -16التوظيف التقين للقرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،د .حممد اخلطيب ،د .حممد رجب عبد
العاطي
 -17الثقافة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا "د .حممد أمحد عمايرة ،حبوث املؤمتر الرتبوي،
اجلزء األول ،ذو احلجة  1411هـ
 -18الثقافة اإلسـ ـ ــالمية مدخل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا" د .رشـ ـ ــدي طعيمة ،دراسـ ـ ــة مقدمة إىل ندوة
معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،مارس1981 ،م.
 -19خطة مقرتحة لتأليف كتاب أسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــي لتعليم العربية للناطقني بغريها ،د .حممود كامل الناقة ،وقائع ندوات
تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،مكتب الرتبية العريب الدويل اخلليجي1401 ،هـ.
 -20الــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتيــة عنــد علمــاء التجويــد ،د .غــاق قــدوري احلمــد ،دار عمــار ،عمــان -األردن ،ط،1
1424هـ2003/م.
 -21الروح اإلسـ ـ ــالمية يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،جماهد مصـ ـ ــفى هبجت ،حبث نشـ ـ ــر يف السـ ـ ــجل العلمي
للندوة العلمية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ،واليت عقدت يف جامعة امللك سعود ،الرايض1400 ،هـ.
 -22شرح الواضحة يف جتويد الفاحتة ،املرادي (بدر الدين احلسن بن قاسم ،املشهور بـ ـ ـ ابن أم قاسم) ت :د .عبد
اهلادي الفضلي ،دار القلم ،بريوت.
 -23الكتاب األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،إعداده -حتليله -تقوميه ،د .حممود كامل
الناقة ،ود .رشدي أمحد طعيمة ،مطبوعات جامعة أم القرى ،ط1403 ،1هـ1983/م.
 -24اللغــات األجنبيــة ،تعليمهــا وتعلمهــا ،انيف خرمــا ،وعلي حجــاج ،الكويــت ،اجمللس الوطين للثقــافــة،126 ،
1988م.
 -25املدخل االتصايل يف تعليم اللغة ،د .رشدي طعيمة ،حبث مقدم إىل ندوة اخلرباء يف تعليم اللغة العربية.
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دور طالب املنح ( الدوليني ) يف رفع الكفاية اللغوية لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية جبامعة
األمري سونكال ،فرع فطاين  /اتيالند
د.رشدي طاهر  ،د.فضل هللا سليمان

املستخلص  :هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور طالب املنح ( الدوليني) يف رفع الكفاية اللغوية لدى طالب
كلية العلوم اإلسالمية جبامعة األمري سونكال فرع فطاين  ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي  ،واالستبانة أداة
جلمع املعلومات  ،وتوصلت إىل نتائج أمهها  :تتميز جامعة األمري سونكال بوجود عدد كبري من الطالب الدوليني
 ،وتتميز كلية العلوم اإلسالمية ابحلضور األكثر هلؤالء الطالب  ،إن حتقق دور طالب املنح لرفع الكفاية اللغوية
لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية من وجهة نظر العينة يتم بدرجة متوسطة ،إن درجة موافقة العينة يف احملور األول
 :الدور التعليمي كبرية  ،إن درجة موافقة العبنة يف احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي متوسطة  ،توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عني الدراسة تعزى إىل ( اللغة األم ( األصلية) و السنة الدراسية يف
احملور الثاين ) و( الشعبة الدراسية يف احملور األول)  ،والتوجد يف غريها  ،وتوصي ابالستمرار يف االبقاء على
قرارات توفري املنح الدراسية للطالب الدوليني  ،ضرورة العناية ابلكفاية اللغوية كمدخل مهم لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها.
الكلمات املفتاحية  :دور  ،طالب املنح  ،الكفاية اللغوية  ،كلية العلوم اإلسالمية
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Abstract:
The study aimed to reveal the role of scholarship students in raising the language proficiency
among students of the Faculty of Islamic Sciences at Songkla University, Pattani Campus, and
used the descriptive analytical method.It reached the most important results: Prince Songkla
University is characterized by the presence of a large number of international students, and the
Faculty of Islamic Sciences is characterized by the presence of the largest number of these
students.If the role of scholarship students(International) is achieved to raise the language
proficiency among students of the Faculty of Islamic Sciences from the point of view of the
study sample, it will be done at an intermediate level. The degree of approval of the study
sample on the role of scholarship students(International) to raise the language proficiency
among students of the Faculty of Islamic Sciences in the first axis: the educational role is great.
The degree of approval of the study sample on the role of scholarship students to raise the
language proficiency among students of the Faculty of Islamic Sciences in the second axis: the
social and active role is medium.

: املقدمة
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً؛ أما، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني
 فيؤكد املتخصصون يف الرتبية والتعليم أمهية احلاجة إىل ختطيط تفصيلي دقيق للقضااي الفكرية واحلضارية اليت: بعد
 واتساع،  واليت ينتظر أن تؤثر يف تكوين فكره عن ثقافة اللغة اليت يدرسها وحضارهتا، يقدمها املنهاج للطالب
 وعدد ساعاته حىت،  واتفاق على مواصفات " الكفاية اللغوية والتخاطبية " وكل مستوى من مستوايهتا، رقعتها
كما يؤكدون أمهية العمل على " تعريب " دارس العربية من. ًيصل الطالب إىل تعبري أمثل ابللغة فهمام وإفهاما
 ومن مث ترمجة املنهج اللغوي،  وإغراقه يف جوها،  وإحاطته بكل مايقربه من بيئة اللغة اليت يتعلمها، الناطقني بغريها
 وهذا،  بدال من أن تدريس اللغة يف ضوء منجز (اآلخر) وثقافته، ترمجة عملية يف الواقع والسلوك الذايت للمتعلم
يدفع القائمني على تعليم اللغات إىل هتيئة اجلو املناسب لتطبيق اللغة ولعل أنسب ما يكون يف هذا املقام هو
) االحتكاك بطالب اليعرفون اللغة الوسيطة (املساعدة كاللغة األم مثال)؛ مبعَن أهنم اليعرفون إال اللغة ( اهلدف
 وهؤالء الطالب هم الذين ميثلون طالب املنح،  كي يتقوى بقية الطالب يف تعلم اللغة اهلدف هبم، املراد تعلمها
. الدراسية من كافة أحناء العامل يف الدراسة احلالية
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مشكلة البحث :
تعرف الكفاية اللغوية أبهنا " إمكانية غري مرئية تتضمن عددا من اإلجنازات أو األداءات " ( الدريج2004
 ) 287:وهذا يشري إىل عدم إمكانية قياسها إال ابإلجناز أو األداء  ،فالكفاية إمكانية داخلية غري مشاهدة ،
ولكن إجنازها هي املشاهدة  ،ولذا يظهر مدى ارتباط الكفاية ابألداء واإلجناز  ،وعرفت الكفاية أيضا أبهنا "
القواعد اليت ميتلكها الشخص من لغة ما  ،وهي إما قوالب وقدرات فطرية يولد الشخص مزودا هبا أو قواعد
صوتية وحنوية اكتسبها ابحتكاكه أبفراد جمتمع كالمي معني  ،واستخدام القدرة اللغوية يف موقف معني بواسطة
متكلم معني " (الدريج ، ) 288 :2004فالكفاية أخذت بعدين  :فطري ميتلكه متكلم اللغة  ،وعملي
مكتسب ميتلكه الفرد نتيجة التعلم واالحتكاك بغريه  ،وهلذا قرنت هذه القواعد ابللغة  ،فأخذت الكفاية بعدا
تواصليا يتحقق يف استخدام املتكلم هذه القواعد يف مواقف معينة  ،وحتاول الدراسة البحث عن أتثري احتكاك
طالب الكلية بطالب املنح الدراسية واكتساهبم اللغة ملمارستهم معهم  ،لتحقيق الكفاية اللغوية لديهم  ،وتسعى
الدراسة احلالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآليت  ( :ما دور طالب املنح " الدوليني " يف رفع الكفاية
اللغوية لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية جبامعة األمري سونكال فرع فطاين  /اتيالند ؟) .
أهداف البحث :
تسعى الدراسة احلالية لتحقيق اهلدف الرئيسي اآليت ( الكشف عن دور طالب املنح ( الدوليني ) يف رفع
الكفاية اللغوية لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية جبامعة األمري سونكال فرع فطاين  /اتيالند )
أمهية البحث :
تعود أمهية البحث إىل اجلوانب اآلتية :
 .1انعدام وندرة الدراسات العربية اليت طرقت موضوع الدراسة يف بيئة الدراسة احلالية
 .2تسهم الدراسة يف مواجهة مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .3يتوقع أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة -مبشيئة هللا تعاىل -اجلامعة ومؤسساهتا التابعة هلا وخباصة كلية العلوم
اإلسالمية والقائمون على إدارهتا وهم املعنيون هبذه الدراسة  ،ومعاهد تعليم اللغات ومراكزها  ،ومراكز البحث
العلمي اليت تنشط يف هذا اجملال  ،وغريها يف بناء خططهم االسرتاتيجية وتطلعاهتم املستقبلية .
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الدراسات السابقة :
ميكن تقسيم الدراسات السابقة اليت تشابه الدراسة احلالية يف موضوعها وجماالهتا إىل حمورين أساسيني ؛ األول
 :دراسات عن بيئة التعلم  ،مثل دراسة حلمي زهدي (2007م) ،بعنوان  :البيئة العربية يف معهد األمني
اإلسالمي برندوان مسنب مادورا –دراسة وصفية تقوميية ،-وهي رسالة ماجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ،ماالنج  ،إندونيسيا  ،ودراسة حممد منورسعيد (2016م) ،
بعنوان  :بيئة اللغة العربية مبعهد اإلرشاد مسارانج جاوى الوسطى منوذجا  ،ودورها يف اكتساب املهارات اللغوية
 ،وهي رسالة ماجستري يف كلية الرتبية اإلسالمية  ،قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية
احلكومية  ،جوكجاكرات ،إندونيسيا .
الثاين  :دراسات عن الكفاية أو الكفاءة اللغوية  ،مثل دراسة حليمة قادري (2008م) ،بعنوان  :قياس
الكفاءة اللغوية للطفل ،وهي رسالة دكتوراة يف علم النفس العام  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة وهران ،
اجلزائر ،ودراسة حممد عبدالفتاح اخلطيب (2009م) ،بعنوان  :الكفاية التخاطبية ملتعلمي العربية من الناطقني
بغريها –حنو منهج أمثل لتعليم العربية  ،-وهي حبث حمكم منشور ضمن أحباث املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا املنعقد خالل الفرتة 200/11/3-2م جبامعة امللك سعود  ،الرايض  ،السعودية  ،ودراسة
خالد بسندي ( 2009م )  ،بعنوان  :مصطلح الكفاية وتداخل املفهوم يف اللسانيات التطبيقية  ،وهي دراسة
حمكمة منشورة يف اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا اجمللد ( )5العدد ( )2ربيع الثاين 1430ه ،نيسان
 2009م  ،وتتفق الدراسات السابقة يف احملور األول مع الدراسة احلالية أهنا تبحث يف موضوع بيئة التعلم ،
وتتشابه أيضا يف بيئة الدراسة لكوهنا يف بيئة جنوب شرق آسيا وأن أهل هذه البيئة لغتهم األم املاليوية .وتتفق
دراسات احملور الثاين مع الدراسة احلالية أهنا تبحث يف موضوع الكفاية اللغوية  ،إال أهنا ختتلف يف تعلقها
فالدراسة احلالية ختتص بتحقيق الكفاية اللغوية دون غريها من مفهوم الكفاايت  ،و يف املرحلة اجلامعية فقط
دون غريها من مراحل النمو أو املراحل التعليمية .
اإلطار النظري :
تعرف املنحة أبهنا  ":أي شكل من أشكال الدفع أو التسديد أو أي معاملة مالية ملصلحة طالب من أجل
تغطية تكاليف الدراسة  ،وقد تكون املنحة الدراسية كاملة أو جزئية  ،وتتضمن تلك التكاليف رسوم الدراسة
والرسوم األخرى ذات الصلة  ،والسكن  ،والسفر وغريها من النفقات " (معهد الدوحة للدراسات العليا
 ، )1 :2016من انفلة القول أتكيدان أبمهية املنحة الدراسية للطالب فقد أصبحت خياراً مهما على مستوى
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الطالب يف شىت أحناء العامل نظراً الرتفاع تكاليف الدراسة اجلامعية الباهظة حبسب اإلحصاءات ،ففي النصف
األول من القرن العشرين حصل ارتفاع يف تكاليف التعليم اجلامعي ؛ لكنه كان ارتفاعا بطيئاً ابملقارنة مع ارتفاع
دخل األسرة  ،وظلت األقساط اجلامعية يف متناول األسرة طوال عقد اخلمسينيات  ،مث بدأت هذه األقساط
ابالرتفاع التدرجيي يف عقدي الستينيات والسبعينيات إىل أن ارتفعت كثريا يف مطلع الثمانينيات  ،ومنذ عام
1980م ومابعده ارتفع وسطي الرسوم اجلامعية ملدة دراسة تبلغ أربع سنوات مبعدل  %110زايدة عن معدل
التضخم املايل ( نيومان وآخرون  . )108 :2010وتكمن األمهية احلقيقية للمؤسسات التعليمية أبن املنحة
الدراسية تتعلق يف غالب األمر بظاهرة الطالب الدوليني وهم الطالب الذين يتوافدون على املؤسسات التعليمية
من خارج الدولة اليت تنتمي إليها املؤسسة لتلقي التعليم فيها  ،وهي ظاهرة صحية يف اجلامعات ومؤسسات
التعليم اجلامعي والعايل  ،وأمهيتها تبدو ظاهرة للعيان فقد وضعت مقاييس تصنيف اجلامعات عامل  :نسبة
الطالب الدوليني يف اجلامعات بعني االعتبار عند تصنيف اجلامعات عاملياَ  ،ففي تصنيف  :كيو إس اتميز
الربيطاين ( ) ، QS Word University Rankingألفضل  400جامعة  ،حدد التصنيف نسبة
الطالب األجانب للمجموع الكلي للطالب http://www.topuniversities.com/qs-( %5
 . ) world-university-rankingsأما تصنيف اتميز الربيطاين (THE Times Higher
) ، Education Rankingألفضل  200جامعة  ،فقد حددت احلضور الدويل يف اجلامعة لكل من
أعضاء هيئة التدريس والطالب %5
()http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
 .ففي دراسة )Rankings in institutional strategies and processes 2014 (RISP
 ،أشار  ٪35من املشاركني يف الدراسة أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبري يف حتسني مسعة أو املوقع
الدويل للجامعات  ،كما تعد واحدة من أهم أسباب التدويل  ،وتكمن أمهيتها يف أهنا تستخدم من قبل بعض
احلكومات ألجل توجيه سياسة التعليم العايل ،وحبث املؤسسات التعليمية عن شركاء دوليني.
( )https://www.researchgate.net/publicationواألهم هو أن الطلبة يستخدمون
التصنيفات من اجل إجياد جامعة مالئمة للدراسة وذلك بسبب ،يف كثري من األحيان ،لعدم وجود مقاييس
أخرى واسعة االنتشار.
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وهذا ما أكد عليه تصنيف  Times Higher Educationأبن أكثر من  30مليون زائر يزور املوقع
حبثاً عن التصنيف التعليم العايل
( )https://www.timeshighereducation.com/policy/rankingsويرى كثري من
الباحثني أن "الطريقة الوحيدة لتسريع التحول إىل جامعة خنبة عاملية هو استخدام اسرتاتيجيات التدويل بشكل
فعال ( )60 :2009,Salmiألن تدفق الطالب األجانب املتفوقني ميكن أن يكون مفيدا يف تطوير املستوى
األكادميي للطالب احمللي وإثراء نوعية جتربة التعلم من خالل البعد املتعدد الثقافات  ،كما أن القدرة على
استقطاب وجذب األساتذة والباحثني األجانب يعترب حمددا أساسياً للتميز وإحدى مساته (املرجع السابق.)61:
ويبلغ تعداد طلبة جامعة األمري سونكال بكافة فروعها حالياً مايزيد على ( )33.000ثالثة وثالثون ألف طالب

مبا يف ذلك الطَّلبة الوافدين الذين ينتمون إىل أكثر من  25دولة  ،وتضم كلية العلوم اإلسالمية مبفردها أكرب
عدد من هذه اجلنسيات والطالب  ،متميزة عن غريها من كليات اجلامعة املختلفة يف مجيع فروعها (
 ،)http://www.isa.psu.ac.th/association.phpوهلم وضع خاص ومتميز من مجيع اجلوانب؛
فلكوهنم دوليني حيصلون على منحة دراسية من إدارة الكلية  ،وذلك وفق مشروع برانمج املنح الدراسية للطالب
الدوليني اليت رفعتها إدارة الكلية إىل وزارة التعليم العايل لتدعم أوجه أنشطتها يف إنشاء شعبة الدراسات العاملية
 ،وذلك إمياانً من أصحاب القرار يف هذه الكلية أبمهية عنصر الطالب الدوليني يف الرفع من مستوى التعليم
والتعلم وجودهتما يف الشعبة مث الكلية أبكملها  ،وقد مت العمل هبذا الربانمج منذ العام اجلامعي 2011/2010م،
ومت قبول أول دفعة من الطالب الدوليني وهم من اجلنسية الصينية ،مث توالت بعدها الدفعات اليت وفدت على
الكلية زرافات ووحداان،حىت عامنا الدراسي احلايل ،وقد مشلت جنسيات منها يف آسيا ( الصني ،فيتنام ،
كمبوداي ،ماليزاي  ،إندونيسيا  ،سرييالنكا ) وأفريقيا (غينيا كوانكري  ،السنغال ،غامبيا ،سرياليون  ،ليبرياي ،
بوركينا فاسو  ،ساحل العاج ( كوت دي فوار)  ،نيجرياي)  ،وقد بلغ عدد الطالب الدوليني يف الكلية ذروهتا
خالل األعوام 2018-2015م حيث جتاوز عدد الطالب أكثر من  70طالباً وطالبة  -من جمموع العدد
اإلمجايل

لطالب

وطالبات

الكلية

والبالغ

عددهم

أكثر

من

()800

طالبا

وطالبة

( - )http://www.cis.psu.ac.th/متوزعني على خمتلف املراحل والسنوات الدراسية من املرحلة
اجلامعية حىت الدراسات العليا  ،لكن األمر بدأ يف التناقص نظراً لعدم وجود تناسب بني املتخرجني وهم األكثرية
واملتقدمني للدراسة وهم األقلية ؛ لضعف املنح الدراسية املقدمة من الكلية  ،بل انقطاعها يف العام اجلامعي
2020-2019م  ،لتوقف الدعم املايل مليزانية املنح الدراسية املقدمة من وزارة التعليم العايل  ،ويوجد حالياً
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من الطالب الدوليني املقيدين يف الدراسة ابملرحلة اجلامعية حوايل  25طالبا وطالبة  ،وطالبة واحدة يف الدراسات
العليا .
أما مصطلح ( الكفاية اللغوية ) فقد وورد يف قاموس اللسانيات على أهنا " مفهوم أساسي يشري إىل قدرة
املتكلم على فهم وترمجة  ،وإنتاج عدد المتناهي من الكلمات  ،واجلمل  ،والتعرف على أخطاء املرتكبة بعد
إصدار األصوات والكلمات " (  ، )Mounin1995:75وذكرت يف موسوعة علم النفس على أهنا" القدرة
اليت ميلكها املتحدث  ،واملستمع للغة معينة لكي ينتج  ،ويفهم عدد غري حمدود من اجلمل الصحيحة حنوايً ،
وتدل الكفاية يف الواقع على املعرفة الضمنية للغة أي النظام املستبطن للقواعد الذي يشكل جمموعة القواعد
النحوية لتلك اللغة " (دورون  ،وابرو 1997م . )220 :كما عرفت على أهنا " القدرة على التواصل ابستخدام
نظام متعارف عليه من الرموز  ،واألصوات  ،والكلمات أتخذ شكل املكتوب أو املنطوق أو املرسوم  ،ونقلها
إىل اآلخرين بكفاءة" ( أابظة 2003،م  ،)47 :ويعرف تشومسكي (1983م) أبهنا  " :قدرة املتكلم –
املستمع – املثايل على أن ينتج انطالقا من قواعد ضمنية  ،عددا غري متناه من اجلمل تقود عملية التكلم " (
ص .)28:وميكن النظر إىل أمهية الكفاية اللغوية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من جانبني  :أوالً:
فهم طبيعة التواصل وجدوى هذه السريورة يف حياة الفرد عامة واملتعلم على وجه اخلصوص  ،والعناية ابلدراسات
اللسانية اليت جتاوزت حدود الشكل اللغوي لتعتين ابلوظائف واالستعمال الفعلي لألنساق اللغوية  ،ابعتبار أن
اهلدف من تعليم اللغة العربية هو االنتفاع هبا يف أداء مهام خمتلفة .اثنياً :االعتناء ابملشكالت املرتبطة ابالستعمال
الوظيفي للغة املدروسة من قبل املتعلمني املبتدئني  ،استناداً إىل الدراسات اللسانية املهتمة ابلدور الوظيفي للغة
والعوامل اليت تتدخل أثناء التحدث ،مبا يف ذلك السياق التواصلي وظروف الكالم وتوزيع األدوار بني املتخاطبني
 ،اعتبارا للبعد التطبيقي يف اكتساب الكفاية اللغوية والتداولية (.عليك 2014 ،م  ،)3:وتعتمد طريقة تعليم
اللغة يف ضوء الكفاية اللغوية التواصلية أسساً منهجية متثل خصائصها  ،ومن أمهها  :الرتكيز على آلية االكتساب،
حتليل إنتاجات املتعلمني  ،تنمية املعرفة الضمنية والصرحية للمتعلم  ،التواصل اجلماعي  ،إاثرة إبداعية املتعلم،حتليل
األغالط اللغوية للمتعلمني ،االهتمام ابلسياق واملواقف(.احلامدي 2000،م .)75 :
الدراسة امليدانية :
يتكون جمتمع البحث من مجيع طالب وطالبات كلية العلوم اإلسالمية والبالغ عددهم حوايل ( )800طالب
وطالبة حسب اإلحصائية الصادرة من إدارة الطالب يف الكلية  ،خالل العام اجلامعي 2020-2019م
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( ، )http://www.cis.psu.ac.th/اختارت عينة عشوائية من اجملتمع السابق ممثلة جلميع خصائصه
وفئاته وسنواته الدراسية  ،حيث بلغت العينة (  ) 267فرداً  ،وكان توزيعها كاآليت:
جدول( )1توزيع العينة املختارة وفقا ملتغريات الدراسة
البياانت

الفئة

أوالً :

اتيلندية

156

اجلنسية

غريها

111

%41.6

267

%100

العربية

19

%7.1

التايلندية

122

%453.7

خامساً:

املااليوية

45

%16.9

الشعبة

غريها

81

%30.3

267

%100

 20سنة فأقل

72

%27.0

25-21

185

%69.3

اجملموع
اثلثاً:
اللغة األم
(األصلية)

اجملموع

رابعاً:
العمر

البياانت

الفئة

التكرار

النسبة املئوية

التكرار النسبة املئوية
%58.4

اثنياً:

ذكر

111

%41.6

اجلنس

أنثى

156

%58.4

267

%100

العاملية

200

%25.1

التايلندية

26

%9.7

الرتبية

31

%11.6

أخرى

10

%3.7

267

%100

األوىل

67

%25.1

الثانية

66

%24.7

سنة
 26سنة

10

%3.7

سادساً:
الدراسية

الثالثة

134

%50.2

والرابعة
267

%100

سابعاً:

داخل اجلامعة 159

%59.6

السكن

خارج اجلامعة 108

%40.4

267

%100

اجملموع

اجملموع

السنة

فأكثر
اجملموع

اجملموع

اجملموع

267

%100

استخدمت الدراسة االستبانة أداة جلمع بياانهتا وقد مرت بناؤها ابملراحل اآلتية :
األوىل  :مراجعة الدراسات السابقة واالستباانت املشاهبة ؛ اعتمد يف بناء االستبانة على اإلطار النظري
ومراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة  ،واالستباانت املشاهبة اليت أعدت ملعاجلة موضوعات
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مشاهبة هلذا املوضوع يف بعض جوانبه  .الثانية  :إقامة ورشة عمل ؛ أقام فريق عمل الدراسة ورشة عمل بتاريخ
 22سبتمرب 2019م املوافق ليوم األحد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حىت اخلامسة مساء  ،وقد ُدعي

إليها جمموعة من الطالب الدوليني والطالب احملليني مبوجب خطاب دعوة ابسم فريق العمل  ،وقد شارك أكثر

من (  ) 50مخسني طالباً وطالبة من خمتلف اجلنسيات والفئات والسنوات الدراسية  ،وقد انقشت الورشة
جمموعة من األجندة املتعلقة مبوضوع الدراسة  ،كما واختتمت بعقد أهم أساليب التخطيط االسرتاتيجي فيما
يتعل ق بتقييم العوامل الداخلية ( من قوة وضعف ) والعوامل اخلارجية (الفرص واملخاطر أو التهديدات )  ،وهو
مايعرف علمياً بتحليل سوات ( ، )SWOTوقد كانت ملشاركات الطالب والطالبات  ،وتفاعلهم مع الورشة
أكرب األثر يف بناء هذه االستبانة واالستفادة من تغذيتها الراجعة يف تقييم سري الدراسة وإكماهلا .الثالثة  :إجراء
دراسة استطالعية مسحية أولية ؛ قام فريق عمل الدراسة إبجراء دراسة استطالعية مسحية خالل شهر نوفمرب
2019م؛ لرصد اجتاهات طالب اجلامعة حنو الطالب الدوليني وآرائهم  ،على جمموعة من الطالب التايلنديني
يف كلية العلوم االسالمية مشلت العينة ( ) 23طالبا وطالبة  ،ووزعت عليهم استبانة اشتملت على جمموعة من
االستفسارات واآلراء  ،وقد أكد (  )%56.5أن وجود الطالب الدوليني يف اجلامعة ظاهرة صحية  ،وأكد (
 )%91.3أهنم تعرفوا عن الطالب الدوليني وعقدوا صداقات معهم خالل فرتة دراستهم  ،وأيدت العينة أبكملها
( )%100وجود الطالب الدوليني يف الكلية واجلامعة واستمرار املنح هلم .
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تكونت االستبانة املعتمدة للدراسة من قسمني  ،القسم األول للمعلومات األولية  ،واحتوت على سبعة متغريات
 :اجلنسية  ،اجلنس  ،اللغة األم ( األصلية )  ،العمر  ،الشعبة  ،السنة الدراسية  ،السكن  ،والقسم الثاين احتوى
على عبارات االستبانة  ،وانقسمت إىل ثالثة حماور ينظر جدول(: )3
جدول(  ) 2بيان حماور االستبانة وعدد فقراهتا
قبل التحكيم
م

احملاور

بعد التحكيم
عدد

احملاور

عدد فقراهتا

فقراهتا
1

احملور األول :الدور التعليمي

10

احملور األول :الدور التعليمي

12

2

احملور الثاين  :الدور االجتماعي

5

احملور الثاين  :الدور

10

3

احملور الثالث  :الدور النشاطي والدعم

5

االجتماعي والنشاطي
اجملموع

20

اجملموع

22

بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة مت قياس صدقها بعرضها على ( )10عشر حمكمني –(ينظر ملحق رقم )1
 من ذوي اخلربة واالختصاص جبهات خمتلفة  ،وقد اقرتح احملكمون إجراء تعديالت ودمج للمحور الثاين معالثالث و زايدة لبعض عبارات االستبانة  ،وقد أجرى الباحث التعديالت املطلوبة حىت خرجت االستبانة يف
صورهتا النهائية املشتملة على حمورين و (  )22عبارة (– ،ينظر ملحق رقم  - )2كما مت حساب معامل
ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور  ،كما توضح ذلك اجلدول اآليت:
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جدول ( )3معامل ارتباط بريسون لدرجة كل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور

1

**0.619

9

**0.542

2

**0.586

10

**0.690

3

**0.626

11

**0.609

4

**0.537

12

**0.554

5

**0.677

1

**0.565

6

**0.627

2

**0.572

7

**0.586

3

**0.640

** دالة إحصائياً عند مستوى

8

**0.499

4

**0.644

()0.01

الثاين  :الدور االجتماعي

األول  :الدور التعليمي

العبارة

ابحملور

العبارة
األول  :الدور التعليمي

رقم

االرتباط

والنشاطي

رقم

االرتباط
ابحملور

العبارة
5

**0.628

6

**0.629

7

**0.566

8

**0.592

9

**0.634

10

**0.675

الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي

احملور

احملور

احملور

رقم

االرتباط
ابحملور

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل ارتباط بريسون لكل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( ) 0.01مما يشري إىل أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ،ويؤكد
االرتباط الداخلي بني حماور أداة الدراسة ،وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات أداة الدراسة وصالحيتها
" Alpha Cronbachللتطبيق امليداين .كما مت حساب معامل ثباهتا بتطبيق معامل " ألفا كرونباخ" "
حيث ظهرت النتائج كاآليت :
جدول (  ) 4ثبات حماور االستبانة (معامل ألفا كرونباخ للثبات )
م

احملاور

معامل ألفا

1

احملور األول :الدور التعليمي

0.84

2

احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي

0.82

متوسط املتوسطات

0.83

يتضح من اجلدول السابق أن معامل ثبات احملور األول :الدور التعليمي ( ، )0.84و احملور الثاين  :الدور
االجتماعي والنشاطي ( ، )0.82وكان معامل ألفا كرونباخ جلميع حماور االستبانة هو( )0.83ويعد ذلك من
الوجهة اإلحصائية عالية  ,مما جيعل أداة الدراسة صاحلة لالستخدام .بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة وحتكيمها
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وقياس صدقها وثباهتا أصبحت جاهزة للتطبيق امليداين حيث مت توزيع عدد ( )300استبانة على كافة شرائح
العينة املختارة  ،وقد استعان فريق عمل الدراسة بطالب مادة مناهج البحث لتوزيع االستباانت على عينة
الدراسة املختارة  ،ومتكنت الدراسة من مجع(  ) 269استبانة  ،وبعد الفرز والتأكد من سالمتها اعتمدت (
 ) 267استبانة  ،وهي اليت مت إجراء التحليل االحصائي ملعلوماهتا ،واعتمدت الدراسة يف تفسري نتائج حتليلها
اإلحصائي على مقياس ليكريت الرابعي  ،وكانت نتائج تصحيح هذه املقاييس كاآليت :
االختيارات

كبرية

متوسطة

ضعيفة

منعدمة

وزهنا

4

3

2

1

تصحيح املقياس

3,26-4,00

2,6-3,25

1,76-2,5

1,00-1,75

 =267جدول ( )5قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألفراد عينة الدراسة حول حماور االستبانة ن
حماور االستبانة

أفراد عينة الدراسة ن=267
املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

احملور األول :الدور التعليمي

3.30

0.72

احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي

3.04

0.72

متوسط املتوسطات

3.20

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام آلراء أفراد عينة الدراسة حول حماور االستبانة بلغ ()3.20
 ،وهذا يشري إىل أن درجة موافقة أفراد العينة حول حماور االستبانة متوسطة  .أما فيما يتعلق آبراء أفراد عينة
الدراسة لكل حمور من حماور االستبانة فيتضح أن املتوسطات احلسابية آلراء أفراد العينة حملاور االستبانة كانت
على النحو اآليت  :احملور األول :الدور التعليمي ؛ بلغ متوسطه احلسايب ( , )3.30وهذا يشري إىل أن درجة
موافقة العينة حول احملور األول كبرية  ،أما احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي ؛ بلغ متوسطه احلسايب
( , )3.04وهذا يشري إىل أن درجة موافقة العينة حول احملور الثاين متوسطة .
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جدول ( )6املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية آلراء أفراد العينة لفقرات احملور األول  :الدور
التعليمي ن=267
النسبة املئوية  %للتكرارات

رقم
الفقرة

العبارة

يف

منعدمة املتوسط االحنراف
كبرية

احلسايب املعياري

متوسطة ضعيفة

الرتتيب احلكم

االستبانة
1
11
4

طالب املنح متميزون يف اللغة
العربية
أفضل التدارس واملذاكرة ابللغة
العربية مع طالب املنح
طالب املنح لديهم القدرة على
إفهام غريهم ابللغة العربية

0.7 10.1 57.7 31.5

0.64 3.20

( )1متوسطة

3.7 10.1 56.6 29.6

0.73 3.12

( )2متوسطة

0.4 15.0 61.4 23.2

0.63 3.10

( )3متوسطة

طالب املنح يساعدون غريهم يف
7

شرح الدروس اجلامعية ابللغة

1.5 22.8 44.6 31.1

0.80 3.10

( )4متوسطة

العربية
12
5

تعلمت كثرياً من املفردات واجلمل
العربية من طالب املنح
طالب املنح ميارسون احملادثة ابللغة
العربية مع غريهم .

17.2 49.4 30.0
19.1 52.4 25.8

3.4
2.6

0.80 3.10

(4م) متوسطة

0.75 3.01

( )6متوسطة

أفضل طلب املساعدة العلمية
10

املتعلقة ابللغة العربية من طالب

4.1 17.2 52.1 26.6

0.80 3.01

( )7متوسطة

املنح أكثر من غريهم .
3

طالب املنح لديهم القدرة على
الشرح والتوضيح ابللغة العربية

20.6 55.4 22.1

1.9

0.70 2.98

متوسطة

()8
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النسبة املئوية  %للتكرارات

الفقرة

منعدمة املتوسط االحنراف

العبارة

يف

كبرية

احلسايب املعياري

متوسطة ضعيفة

الرتتيب احلكم

االستبانة
2
9
6
8

أحتدث مع طالب املنح ابللغة
العربية
أجلأ إىل طالب املنح لشرح ما
أشكل من دروس اللغة العربية
طالب املنح يعرضون املساعدة يف
تعليم اللغة العربية
طالب املنح يساعدون غريهم يف
أداء الواجبات املنزلية ابللغة العربية

18.7 59.9 19.5
22.5 52.1 23.6
24.7 50.2 23.6
21.7 57.7 18.7

املتوسط الكلي

1.9
1.9
1.5
1.9

0.67 2.97

متوسطة

()9

 )10( 0.73 2.97متوسطة
 )11( 0.74 2.96متوسطة
 )12( 0.70 2.93متوسطة
كبرية

3.30

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام آلراء أفراد عينة الدراسة بلغ ( . )3.30وهذا يشري إىل أن
درجة موافقة أفراد العينة حول هذا احملور كبرية ،كما يتضح من اجلدول أن أراء أفراد عينة الدراسة تركزت على
متوسطة  .ويتضح أيضاً من اجلدول أن أراء أفراد عينة الدراسة املتمثلة يف الفقرة ( )1وهي ( :طالب املنح
متميزون يف اللغة العربية) جاءت يف املرتبة األوىل حيث بلغ متوسطها احلسايب ( )3.20واحنراف معياري
( ، )0.64وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة ،وجاءت الفقرة ( )11وهي( :أفضل
التدارس واملذاكرة ابللغة العربية مع طالب املنح) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( )3.12واحنراف
معياري ( ، ) 0.73وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ( )4وهي:
(طالب املنح لديهم القدرة على إفهام غريهم ابللغة العربية) يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ()3.10
واحنراف معياري ( ، )0.63وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ()7
وهي( :طالب املنح يساعدون غريهم يف شرح الدروس اجلامعية ابللغة العربية) يف املرتبة الرابعة مبتوسط
حسايب بلغ ( )3.10واحنراف معياري ( ، )0.80وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة
35

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

 ،وجاءت الفقرة ( )12وهي( :تعلمت كثرياً من املفردات واجلمل العربية من طالب املنح) يف املرتبة الرابعة
مكرر مبتوسط حسايب بلغ ( )3.10واحنراف معياري ( ، )0.80وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة
املختارة متوسط ،وجاءت الفقرة ( )5وهي( :طالب املنح ميارسون احملادثة ابللغة العربية مع غريهم ) يف املرتبة
السادسة مبتوسط حسايب بلغ ( )3.01واحنراف معياري ( ، )0.75وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد
العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ( )10وهي( :أفضل طلب املساعدة العلمية املتعلقة ابللغة العربية
من طالب املنح أكثر من غريهم ) يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ ( )3.01واحنراف معياري ()0.80
 ،وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ( )3وهي( :طالب املنح
لديهم القدرة على الشرح والتوضيح ابللغة العربية) يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب بلغ ( )2.98واحنراف
معياري ( ، ) 0.70وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ( )2وهي:
(أحتدث مع طالب املنح ابللغة العربية) يف املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب بلغ ( )2.97واحنراف معياري
( ، )0.67وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ( )9وهي( :أجلأ إىل
طالب املنح لشرح ما أشكل من دروس اللغة العربية ) يف املرتبة العاشرة مبتوسط حسايب بلغ ()2.97
واحنراف معياري ( ، )0.73وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ()6
وهي( :طالب املنح يعرضون املساعدة يف تعليم اللغة العربية) يف املرتبة احلادية عشر مبتوسط حسايب بلغ
( )2.96واحنراف معياري ( ، )0.74وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت
الفقرة ( )8وهي( :طالب املنح يساعدون غريهم يف أداء الواجبات املنزلية ابللغة العربية) يف املرتبة الثانية
عشر مبتوسط حسايب بلغ ( )2.93واحنراف معياري ( ، )0.70وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة
املختارة متوسطة .
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جدول ( )7املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية آلراء أفراد العينة لفقرات احملور الثاين  :الدور
االجتماعي والنشاطي ن=267
رقم الفقرة

3
5
9
4
6
2
10
7
8

كبرية

متوسطة

ضعيفة

منعدمة

احلسايب

املعياري

35.2

52.8

10.9

1.1

3.22

0.70

()1

30.0

47.9

21.0

1.1

3.10

0.74

()2

متوسطة

32.6

47.9

16.5

3.0

3.10

0.78

()3

متوسطة

34.1

44.9

18.4

2.6

3.10

0.78

(3م) متوسطة

21.3

56.6

21.3

0.7

2.99

0.70

()5

متوسطة

23.2

52.4

23.2

1.1

2.98

0.71

()6

متوسطة

26.2

45.7

26.6

1.5

2.97

0.70

()7

متوسطة

24.7

50.2

22.8

2.2

2.97

0.75

()8

متوسطة

19.9

59.9

22.8

0.4

2.96

0.66

()9

متوسطة

19.9

57.7

21.0

1.5

2.96

0.68

()10

متوسطة

العبارة

يف االستبانة
1

النسبة املئوية  %للتكرارات

املتوسط

االحنراف

طالب املنح اجتماعيون ( حيبون
خمالطة غريهم )
طالب املنح لديهم املبادرة يف فتح
احلوار والكالم
طالب املنح يشاركون يف املناسبات
االجتماعية
طالب املنح حيبون ممارسة األنشطة
اليت تقام ابلعربية
طالب املنح يتفاعلون مع غريهم يف
احملادثة والكالم
طالب املنح ميتازون ابلنشاط واحليوية
طالب املنح لديهم اجلرأة يف التعارف
.
طالب املنح حيفزون غريهم للمشاركة
يف األنشطة اليت تقام ابلعربية
طالب املنح يشاركون يف األنشطة
الطالبية .
طالب املنح يتفاعلون مع األنشطة
الطالبية

املتوسط الكلي

الرتتيب

احلكم
متوسطة

متوسطة

3.04

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب العام آلراء أفراد عينة الدراسة بلغ ( ، )3.04وهذا يشري إىل أن
درجة موافقة أفراد العينة حول هذا احملور متوسطة  .كما يتضح من اجلدول أن أراء أفراد عينة الدراسة تركزت
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على متوسطة  .ويتضح أيضاً من اجلدول أن أراء أفراد عينة الدراسة املتمثلة يف الفقرة ( )1وهي ( :طالب
املنح اجتماعيون ( حيبون خمالطة غريهم )) جاءت يف املرتبة األوىل حيث بلغ متوسطها احلسايب ()3.22
واحنراف معياري ( ، )0.70وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة .وجاءت الفقرة ()3
وهي( :طالب املنح لديهم املبادرة يف فتح احلوار والكالم) يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ()3.10
واحنراف معياري ( ، )0.74وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ()5
وهي( :طالب املنح يشاركون يف املناسبات االجتماعية) يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ ()3.10
واحنراف معياري ( ، )0.78وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة ()9
وهي( :طالب املنح حيبون ممارسة األنشطة اليت تقام ابلعربية) يف املرتبة الثالثة مكرر مبتوسط حسايب بلغ
( )3.10واحنراف معياري ( ، )0.78وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت
الفقرة ( )4وهي( :طالب املنح يتفاعلون مع غريهم يف احملادثة والكالم) يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب
بلغ ( )2.99واحنراف معياري ( ، ) 0.70وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة ،
وجاءت الفقرة ( )6وهي( :طالب املنح ميتازون ابلنشاط واحليوية) يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ
( )2.98واحنراف معياري ( ، )0.71وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت
الفقرة ( )2وهي( :طالب املنح لديهم اجلرأة يف التعارف  ).يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ ()2.97
واحنراف معياري ( ، )0.70وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة  ،وجاءت الفقرة
( )10وهي( :طالب املنح حيفزون غريهم للمشاركة يف األنشطة اليت تقام ابلعربية) يف املرتبة الثامنة مبتوسط
حسايب بلغ ( )2.97واحنراف معياري ( ، )0.75وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة
 ،وجاءت الفقرة ( )7وهي( :طالب املنح يشاركون يف األنشطة الطالبية) يف املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب
بلغ ( )2.96واحنراف معياري ( ، ) 0.66وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة ،
وجاءت الفقرة ( )8وهي( :طالب املنح يتفاعلون مع األنشطة الطالبية) يف املرتبة العاشرة واألخرية مبتوسط
حسايب بلغ ( )2.96واحنراف معياري ( ، )0.68وهذا يدل على أن درجة موافقة أفراد العينة املختارة متوسطة
وقد استخدمت الدراسة اختبار (ت)  ،لقياس الفروق بني استجاابت أفراد العينة يف متغريات ( اجلنسية /
اجلنس /السكن )
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جدول ( )8اختبار(ت) لداللة الفروق بني العينة وفقاً ملتغريات( اجلنسية  /اجلنس /السكن ) مع حماور
االستبانة ،ن =267
املتغ
ير

احملور

اجلنسية

األول
الثاين

اجلنس

األول

الثاين

السكن

4.898

اتيلندية

156

36.461

غريها

111

36.180

5.499

اتيلندية

156

30.852

4.556

غريها

111

29.567

ذكر

111

37.045

4.866

أنثى

156

35.846

5.299

ذكر

111

29.873

4.132

أنثى

156

30.634

4.665

36.1195 159

5.2907

اجلامعة
خارج
اجلامعة
داخل

الثاين

احلسايب

املعياري

البند

العدد

داخل
األول

املتوسط

االحنراف

اجلامعة
خارج
اجلامعة

4.226

درجة احلرية

ت)

265

 0.439غري دالة

265

 0.422غري دالة

265

 1.884غري دالة
-

265

 1.376غري دالة
-

265

36.6759 108
30.0377 159
30.7315

4.3911

 0.866غري دالة
-

4.9366
4.4973

108

قيمة (

الداللة

265

 1.249غري دالة
-
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يوضح اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05حملاور االستبانة ابلنسبة إىل
متغريات ( اجلنسية  :اتيلندية  ،غريها  /اجلنس :ذكر  ،أنثى  /السكن  :داخل اجلامعة  ،خارجها ) ،
ومعَن ذلك أن آراء أفراد عينة الدراسة مل تتغري ابلنسبة النتمائهم إىل املتغريات السابقة .
كما استخدمت اختبار (حتليل التباين األحادي )  ،لقياس الفروق بني استجاابت أفراد العينة يف متغريات
( اللغة األم (األصلية)  /الشعبة الدراسية  /السنة الدراسية  /العمر )
جدول ( )9نتائج حتليل التباين األحادي وفقاً ملتغريات ( اللغة األم ( األصلية )  :العربية  ،التايلندية ،
املااليوية  ،غريها  /الشعبة الدراسية  :العاملية  ،التايلندية  ،الرتبية  ،غريها  /السنة الدراسية  :األوىل ،
الثانية  ،الثالثة والرابعة  /العمر 20 :سنة فأقل25-21 ،سنة  26 ،سنة فأكثر) مع حماور االستبانة  ،ن
=267
املتغري

احملور

مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية
بني اجملموعات

اللغة األم (األصلية)

األول

داخل
اجملموعات
بني اجملموعات

الثاين

داخل
اجملموعات
بني اجملموعات

األول

داخل

الشعبة الدراسية

اجملموعات
بني اجملموعات
الثاين

داخل
اجملموعات

21.963

3

متوسط

قيمة (

املربعات

ف)

7.321

7028.337

263

26.724

244.319

3

81.440

5045.621

263

356.207

3

19.185

6694.093

263

110.010

3

36.670

5179.930

0.274

4.245

غري دالة

دالة

118.736
25.453

263

الداللة

19.696

4.665

1.862

دالة

غري دالة
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بني اجملموعات
األول

داخل

السنة الدراسية

اجملموعات
بني اجملموعات
الثاين

داخل
اجملموعات
بني اجملموعات

األول

داخل

العمر

اجملموعات
بني اجملموعات
الثاين

داخل
اجملموعات

KLICME 2021

22.212

2

11.106

7028.088

264

26.622

160.410

2

80.205

5129.530

264

112.083

2

19.430

6938.216

264

88.316

2

44.158

5201.624

4.128

دالة

56.042
26.281

264

0.417

غري دالة

19.703

2.132

2.241

غري دالة

غري دالة

يوضح اجلدول السابق نتائج حتليل التباين األحادي الستجاابت أفراد عينة الدراسة ابلنسبة إىل متغريات (اللغة
األم ( األصلية)  /الشعبة الدراسية  /السنة الدراسية  /العمر )  ،وفيه تبني النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية إال يف احملور الثاين ملتغري اللغة األم ( األصلية ) وحمور السنة الدراسية  ،واحملور األول ملتغري الشعبة
الدراسية ؛ وللكشف عن مصدر الفروقات مت استخدام اختبار شيفيه لعمل املقارانت البعدية لغرض حتديد
مصدر هذه الفروقات،ويبني اجلدول اآليت الفروق بني املتوسطات احلسابية .
جدول ( )10الفروق بني املتوسطات احلسابية ابستخدام اختبار شيفيه للمحور الثاين  :الدور االجتماعي
والنشاطي مع متغري (اللغة األم ( األصلية )  :العربية  /التايلندية  /املااليوية  /غريها ) ومتغري ( السنة الدراسية
 :األوىل  /الثانية  /الثالثة والرابعة )  ،واحملور األول  :الدور التعليمي مع متغري (الشعبة  :العاملية  /التايلندية /
الرتبية  /غريها ) ن =267
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املتغري

اللغة األم
( األصلية )

احملور
الثاين  :الدور
االجتماعي
والنشاطي

احملور

KLICME 2021

املتوسط

اللغة األم (

احلسايب

األصلية )

33.526

العربية

30.344

التايلندية

30.288

املااليوية

29.543

غريها

املتوسط
احلسايب

السنة الدراسية

السنة الدراسية الثاين  :الدور 31.626

األوىل

االجتماعي

30.151

الثانية

والنشاطي

29.746

الثالثة والرابعة

احملور

املتوسط
احلسايب

الشعبة

الشعبة

36.840

العاملية

الدراسية

األول :الدور 36.692

التايلندية

33.322

الرتبية

34.900

أخرى

التعليمي

العربية

التايلن املاال
دية

يوية

غريها
*

*
*
*

األوىل

الثالثة

الثانية

والرابعة
*

*

العاملية

التايلند
ية

الرتبية أخرى
*

*

يوضح اجلدول السابق نتائج حتليل التباين األحادي الستجاابت أفراد العينة وفيه تبني النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية حسب املعلومات املدونة يف اجلدول  ،ومرجعها إىل أن املتوسط احلسايب يزيد بفارق ذي داللة
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إحصائية عن املتوسطات األخرى  ،وتشري إىل أن االستجاابت يف املتوسطات املرتفعة تتم بدرجة أعلى من غريها ،
وهذا يدل على أن الدور االجتماعي والنشاطي يتم بدرجة كبرية ملن لغته األم (األصلية) (العربية) ،ومن هم يف السنة
(األوىل) ،أما الدور التعليمي يتم بدرجة كبرية ملن ينتسبون إىل الشعبة (العاملية).
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أهم نتائج الدراسة وتوصياهتا :
توصلت الدراسة إىل نتائج أمههاـ:
 .1تتميز جامعة األمري سونكال بوجود عدد كبري من الطالب الدوليني  ،وتتميز كلية العلوم اإلسالمية ابحلضور
األكثر هلؤالء الطالب .
 .2إن حتقق دور طالب املنح لرفع الكفاية اللغوية لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية من وجهة نظر العينة
يتم بدرجة متوسطة.
 .3إن درجة موافقة العينة يف احملور األول  :الدور التعليمي كبرية .
 .4حصلت الفقرة ( )1من فقرات احملور األول:الدور التعليمي ؛ وهي ( :طالب املنح متميزون يف اللغة
العربية) على املرتبة األوىل  ،بدرجة متوسطة.
 .5حصلت الفقرة ( )11من فقرات احملور األول:الدور التعليمي؛ وهي( :أفضل التدارس واملذاكرة ابللغة
العربية مع طالب املنح) على املرتبة الثانية بدرجة متوسطة.
 .6حصلت الفقرة ( )8من فقرات احملور األول  :الدور التعليمي ؛ وهي( :طالب املنح يساعدون غريهم يف
أداء الواجبات املنزلية ابللغة العربية) على املرتبة الثانية عشر واألخرية بدرجة متوسطة.
 .7إن درجة موافقة العينة يف احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي متوسطة .
 .8حصلت الفقرة ( )1من فقرات احملور الثاين:االجتماعي والنشاطي؛ وهي(:طالب املنح اجتماعيون(حيبون
خمالطة غريهم)) على املرتبة األوىل بدرجة متوسطة.
 .9حصلت الفقرة ( )3من فقرات احملور الثاين:االجتماعي والنشاطي؛ وهي(:طالب املنح لديهم املبادرة يف
فتح احلوار والكالم) على املرتبة الثانية بدرجة متوسطة .
.10

حصلت الفقرة ( )8من فقرات احملور الثاين  :االجتماعي والنشاطي ؛ وهي (طالب املنح

يتفاعلون مع األنشطة الطالبية)  ،على املرتبة العاشرة واألخرية بدرجة متوسطة
.11

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عني الدراسة تعزى إىل ( اللغة األم (

األصلية) و السنة الدراسية يف احملور الثاين ) و( الشعبة الدراسية يف احملور األول)  ،والتوجد يف غريها
.
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أهم التوصيات واملقرتحات :
بناء على النتائج السابقة توصي الدراسة بتوصيات ومقرتحات أمهها:
 .1االستمرار يف االبقاء على قرارات توفري املنح الدراسية للطالب الدوليني .
 .2ضرورة العناية ابلكفاية اللغوية كمدخل مهم لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .
 .3إجراء حبوث ميدانية مسحية عن أوضاع طالب املنح الدوليني على مستوى جنوب شرق آسيا.
 .4إنشاء رابطة ملتعلمي اللغة العربية على مستوى اتيالند  ،وجنوب شرق آسيا  ،لتبادل األخبار والفعاليات
واألنشطة املتخصصة ابللغة العربية
 .5إنشاء رابطة ملعلمي اللغة العربية على مستوى اتيالند  ،وجنوب شرق آسيا  ،لتبادل اخلربات والتجارب .
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املالحق
ملحق رقم ( )1بيان أبمساء حمكمي االستبانة ودرجاهتم العلمية وختصصاهتم وجهاهتم
االسم
أ.د /عبدالرمحن بن حممد
األنصاري

الدرجة
العلمية
أستاذ

التخصص

اجلهة

مناهج وطرق

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة

تدريس

املنورة  /السعودية

دراسات

جامعة األمري سونكال فرع

إسالمية

فطاين /اتيالند
جامعة أزلن شاه  -ماليزاي

د.علي مهاما

أستاذ مساعد

د /عبدالغفار سامي

أستاذ مساعد

أدب ونقد

د /عمر حاج حممد دين

أستاذ مشارك

اللغوايت

د /صاحب البحر بن مونج

أستاذ مساعد

لغة عربية

د /عبداحلفيظ حممد خملص

دكتوراه

د /حممد األمني سيال

دكتوراه

أ /حممد مساروه

أستاذ مشارك

أ/براسريت ابن بري

أستاذ مساعد

( عبدالقادر )
أ /حممد منصور مدراء

أستاذ مساعد

التفسري وعلوم

جامعة املدينة العاملية -
ماليزاي
جامعة األمري سونكال فرع
فطاين /اتيالند
جامعة األزهر -إندونيسيا

القرآن
أصول الفقه
دراسات

جامعة األمري سونكال فرع
فطاين /اتيالند
جامعة فطاين  /اتيالند

إسالمية
لغة عربية

جامعة األمري سونكال فرع
فطاين /اتيالند

دراسات

جامعة األمري سونكال فرع

إسالمية

فطاين /اتيالند
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ملحق رقم ( )2صورة من االستبانة يف صورهتا النهائية

استبانة دراسة بعنوان
دور طالب املنح يف رفع الكفاية اللغوية
لدى طالب كلية العلوم اإلسالمية
جبامعة األمري سونكال ،فرع فطاين

إعداد
د.رشدي طاهر
د .فضل هللا سليمان

العام اجلامعي
2021-2020
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عزيزي الطالب/ـة  ................................................وفقه هللا
السالم عليك ورمحة هللا وبركاته
أضع بني ِ
يديك استبانة دراسة بعنوان  ( :دور طالب املنح يف رفع الكفاية اللغوية لدى طالب كلية
العلوم اإلسالمية جبامعة األمري سونكال ،فرع فطاين من وجهة نظر الطالب أنفسهم ) واالنتهاء من هذه الدراسة
ونتائجها يعتمد بصفة أساسية على إجابتك ومن مث يرجى اإلجابة على بنود االستبانة مع عدم ترك أي عبارة
دون اإلجابة عليها .وأود أن أؤكد لك أن البياانت يف هذه االستبانة سرية  ،ولن تستخدم لغري أغراض البحث
العلمي.
ِ
حسناتك.
شاكرا لك كرمي تعاونك  ،وأسأل املوىل القدير أن جيعل ذلك يف موازين
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،

د رشدي طاهر
د .فضل هللا سليمان
جوال :
0853525025
taherrusdee@gmail.com
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أوأل :بياانت أولية
ضع عالمة (✓) عند االختيار املناسب لك

• اجلنسية

• اتيلندية
• غريها

• ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
• اجلنس:

• أنث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

• العربية
• اللغة األم ( األصلية )

• التايلندية
• غريها

• الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر

اذكرها............

•  20سنة فأقل
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•  25-21سنة
• 26سنة فأكثر

• العاملية
• الشعبة :

• التايلندية
• الرتبية
• أخرى

• األوىل
• السنة الدراسية :

• الثانية
• الثالثة والرابعة

• السكن :

• داخل اجلامعة
• خارج اجلامعة
•
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اثنياً :عبارات االستبانة ( :ضع عالمة (✓) عند االختيار املناسب لك)
احملور األول  :الدور التعليمي

درجة املوافقة
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

م

-1

طالب املنح متميزون يف اللغة العربية

-2

أحتدث مع طالب املنح ابللغة العربية

-3

طالب املنح لديهم القدرة على الشرح والتوضيح ابللغة العربية

-4

طالب املنح لديهم القدرة على إفهام غريهم ابللغة العربية

-5

طالب املنح ميارسون احملادثة ابللغة العربية مع غريهم .

-6

طالب املنح يعرضون املساعدة يف تعليم اللغة العربية

-7

طالب املنح يساعدون غريهم يف شرح الدروس اجلامعية ابللغة العربية

-8

طالب املنح يساعدون غريهم يف أداء الواجبات املنزلية ابللغة العربية

-9

أجلأ إىل طالب املنح لشرح ما أشكل من دروس اللغة العربية

كبرية متوسطة

ضعيفة

منعدمة

 -10أفضل طلب املساعدة العلمية املتعلقة ابللغة العربية من طالب املنح أكثر
من غريهم .
 -11أفضل التدارس واملذاكرة ابللغة العربية مع طالب املنح
 -12تعلمت كثرياً من املفردات واجلمل العربية من طالب املنح
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احملور الثاين  :الدور االجتماعي والنشاطي

درجة املوافقة
م

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

كبرية متوسطة

ضعيفة

منعدمة

-1طالب املنح اجتماعيون ( حيبون خمالطة غريهم )
 -2طالب املنح لديهم اجلرأة يف التعارف .
 -3طالب املنح لديهم املبادرة يف فتح احلوار والكالم
 -4طالب املنح يتفاعلون مع غريهم يف احملادثة والكالم
 -5طالب املنح يشاركون يف املناسبات االجتماعية
 -6طالب املنح ميتازون ابلنشاط واحليوية
 -7طالب املنح يشاركون يف األنشطة الطالبية .
 -8طالب املنح يتفاعلون مع األنشطة الطالبية
 -9طالب املنح حيبون ممارسة األنشطة اليت تقام ابلعربية
 -10طالب املنح حيفزون غريهم للمشاركة يف األنشطة اليت تقام ابلعربية
شكرا الستجابتك وتعاونك ،،،
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أهم املصادر واملراجع :
الكتب واألحباث:
 .1أمحد  ،إمساعيل حسانني 2011 ( ،م) اللغة العربية للناطقني بغريها  :بني التعلم والتكلم،املؤمتر الدويل
حول اللغات  ،تنظيم مركز اللغات (  )CELPADابجلامعة اإلسالمية العاملية  ،ماليزاي
 .2براون  ،دوجالس 1994 (،م )  ،أسس تعلم اللغة وتعليمها  ،ترمجة  :عبده الراجحي وعلى علي أمحد شعبان
 ،دار النهضة العربية  ،بريوت  ،لبنان .
 .3تشومسكي  ،نعوم ( 1983م )  ،جوانب من نظرية النحو  ،ترمجة مرتضى جواد ابقر  ،ط جامعة البصرة
العراق .
 .4احلامدي  ،أمحد ( 2000م ) التعبري الشفوي وتعلم اللغة العربية  ،جملة سلسلة التكوين الرتبوي  ،مطبعة
النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،املغرب  ،ع .11
 .5حليمة  ،قادري 2009 ( ،م)  ،قياس الكفاءة اللغوية للطفل ( من  2إىل هناية  5سنوات ) رسالة دكتوراة ،
قسم علم النفس العام  ،كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة وهران  ،اجلزائر
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مستوى مهارة الكالم لدى طالب جامعة األمري سونكال فرع فطاين

الباحث  /براسريت ابن بري
والباحث األستاذ املشارك الدكتور  /أمحد طالل بن حسن

املستخلص
مستوى مهارة الكالم لدى طالب جامعة األمري سونكال فرع فطاين لدى كلييت العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية
العلوم اإلسالمية يف اللغة العربية فيه تباين ملحوظ بني القوة والضعف ،ولذلك هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل
مستوايت الطالب ومدى اتقاهنم يف مهارة الكالم .هذا جبانب معرفة املؤثرات اليت هلا األثر اإلجيايب والسليب يف
اكتساب مهارة الكالم لديهم .اعتمدت الدراسة على منهج الوصف التحليلي وذلك من خالل وصف وحتليل
البينات ودراستها ابملقارنة واملوازنة ومن مث استخالص النتائج .وأجرى البحث ابالعتماد على االستبانة وكان عدد
العينات املفحوصة  60طالب من الكليتني من بني مجيع املستوايت من األول إىل الرابع  ،توصلت الدراسة إىل
نتائج مهمة منها :أن الطالب يف السنة األوىل من كال الكليتني يف املستوى األول وطالب السنة الثانية من كال
الكليتني يف املستوى املتوسط وأما يف السنة الثالثة والرابعة يف مستوى املتوسط أيضا .ومن أهم التوصيات إقامة
دورات مكثفة لطالب السنة الثالثة والرابعة واإلكثار من الدورات واملخيمات.
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Abstract
The level of speaking skill among the students of Prince Sonkla University, Pattani Branch, at
the Faculties of Humanities and Social Sciences and the Faculty of Islamic Sciences in the
Arabic language has a noticeable discrepancy between strength and weakness. Therefore, this
study aimed to identify the levels of students and their mastery in speaking skill. This is in
addition to knowing the influences that have a positive and negative impact on their acquisition
of speaking skill. The study relied on the analytical descriptive approach by describing and
analyzing the evidence and studying it by comparison and balancing, and then drawing
conclusions. The research was conducted based on a questionnaire and the number of samples
examined was 60 students from the two colleges from among all levels from the first to the
fourth. The study reached important results, including: that the students in the first year of both
colleges are at the first level and students of the second year from both colleges are at the
intermediate level. In the third and fourth year at the intermediate level as well. One of the most
important recommendations is to hold intensive courses for third and fourth year students and
to multiply courses and camps.
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مقدمة
أصبح تعلم اللغة الثانية جبانب اللغة األم من املطلوابت األسياسية يف عصرننا احلايل ملا حيتاجه الفرد يف حياته
اليومية والعملية سوى أكان طالب علم أو داعية إسالمي ،ويعد الكالم بعد االستماع األهم يف رأي من بني
عناصر اللغة األخرى جبانب سهولة تعلمها والتعامل هبا.
ومشكلة تعلم الكالم من املهارات األساسية اليت يسعى الطالب إىل اتقاهنا يف اللغة الثانية .وذلك إلزدايد احلاجة
لإلتصال الشفهي بني الناس .ومن الضرورة مبكان اإلهتمام هبذا اجلانب ملا له من أمهية قصوى يف إكتساب اللغة.
وتكثر طرق تعلم اللغة الثانية من أجل تسهيلها تبعا للعوامل املؤثرة فيها سواء أكان سلبيا أوإجابيا .فإن جامعة
األمري سونكال جبنوب اتيالند تعد من اجلامعات اليت تدرس فيها اللغة العربية كلغة اثنية فمن هذا املنطلق يسعى
الباحث يف معرفة العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية لدى طالب جامعة األمري سونكال سعيا يف الرتقي يف
تنمية مهارة الكالم ومعرفة مدى أتثر تلك العوامل يف مهارة الكالم.
وتتحدد مشكلة البحث يف حتديد مستوى الطالب يف مهارة الكالم من خالل اإلجراءات البحث.
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الكلمات املفتاحية  :مستوى  ،مهارة  ،الكالم .
مستوى  :اسم اجلمع مستوايت  ،اسم مفعول من استوى  /استوى على ،املستوى  :اجلرجة واملكانة اليت
استةى عليها الشيئ ،معيار احلكم  ،نسبية املقارنة  ،درجة ،مستوى عقلي أو فكري أوعلمي :درجة املعارف
أو التطور العقلي عند الفرد ابلنسبة إىل معدل يقدر اختبارات نفسية تقنية.
مهارة :حامد ( )1996:889مهر املرأة – مهرا  :جعل هلا مهرا .وأعطاها مهرا .و الشيء  :وفيه وبه .
مهارة  :أحكمه وصار به حاذقا  .فهو ماهر ويقال :مهر يف العلم ويف الصناعة وغريمها.واملرأة مسى هلا مهرا,
أو أعطاها املهر ( .مهر) الرجل  :اختذ مهرا ( .متهر ) :سبح .و يف كذا  :حذق فيه .فهو متمهر .يقال :متهر
يف الصناعة.
املهارة احلذق يف الشيء واملاهر احلاذق بكل عمل وأكثر ما يوصف به السابح اجمليد.
الكالم :ابن منظر( )1992147كلم  :القران :كالم هللا وكلم هللا وكلماته  ،وكالم هللا ال حيد واليعد ،وهو
غري خملوق ،تعاىل هللا عما يقولون املفرتون علوا كبريا .ويف احلديث :أعوذ بكلمات هللا التامات ،هي القران،
ابن سيده :الكالم القول ،معروف ،وقيل الكالم ما كان مكتفيا بنفسه ،وهو اجلملة ،قال سيبويه :أعلم أن
قلت إمنا وقعت يف الكالم على أن حيكى هبا ما كان كالما ال قوال ،ومن أدل الدليل على الفرق بني الكالم
والقول إمجاع الناس على أن يقولوا القران كالم هللا وال يقولوا القران قول هللا ،وذلك أن هذا موضع ضيق
متحجر ال ميكن حتريفه وال يسوغ تبديل شيء من حروفه ،فعرب لذلك عنه ابلكالم الذي ال يكون إال أصواات
اتمة مفيدة.
الكالم اصطالحا :يعرفه ابن جين " )17 ( :الكالم الذي ال يكون إال أصواات اتمة مفيدة
يعرف طعيمة (  : )1998:140وسيلة اإلتصال مع اآلخرين"
ويعرفه حسن حممد حممود(:980د ط) " مهارة الكالم هي املهارة األساسية الثانية بعد مهارة اإلستماع"
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حتديد مستوى مهارة الكالم لدى طالب جامعة األمري سونكال.
عينة الدراسة:
يتكون عينة الدراسة من طالب وطالبات جامعة األمري سونكال ،حيث مت اختيارهم بطريقة عشوائية
وعددهم عشرون طالبا من املستوى املبتدأ ،وعشرون طالبا من املستوى املتوسط ،وعشرون طالبا للمستوى
املتقدم.
أداة االستبانة:
مساق اإلجراء
قام الباحث ابستخراج األسئلة املتعلقة ابحلوارات من كتاب العربية بني يديك األول والثاين والثالث،
عشرون سؤاال للمستوى املبتدأ ،وعشرون للمستوى املتوسط ،وعشرة أسئلة للمستوى املتقدم .األسئلة
للمستويني األول والثاين يف االستبانة ،كانت طريقة االختيار من متعدد ،أما املستوى الثالث وهو املتقدم
فكانت االسئلة على طريقة اإلنشاء التحريري  ،حيث احتوى كل سؤال على مخسة أسطر فارغة حتته ليعرب
الطالب فيها إجابة عن السؤال.
ومجيع هذه اإلختبارات أخضعت للتجريب يف معهد اللغات العاملية جبامعة فطاين يف والية فطاين  ،ملعرفة
صالحيتها ،ومت اختيار الطالب عشوائيا من السنة األوىل للمستوى املبتدئ ستة عشر طالب ،ومن السنة
الثانية عشرون طالب للمستوى املتوسط ،والسنة الثالثة والرابعة أربعة عشر طالب وطالبة للمستوى املتقدم.
وبعد تصحيحها مت تعديل بعض اإلسئلة ابحلذف واإلضافة.
للتأكد من ثبات وصالحية أداة اإلختبار مت استخدام اختبار معامل " ألفا كرونباخ" " Alpha
 "Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات ألسئلة اإلختبار كاآليت  :ينظر جدول (.)1
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جدول رقم (  )1معامل ألفا كرونباخ لثبات وصالحية اإلختبار مستوى املبتدأ.
م

األسئلة

معامل ألفا

1

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

0.663

2

كيف حالك؟

0.663

3

ما جنسيتك؟

0.663

4

أين تسكن؟

0.635

5

كم غرفة يف بيتك؟

0.663

6

مىت تصلي الفجر؟

0.635

7

مىت تَذهب إىل اجلامعة؟

0.663

8

كيف تذهب إىل اجلامعة؟

0.663

9

كم وجبة أتكل يف اليوم؟

0.663

10

ماذا أتكل يف الغداء؟

0.672

11

ماذا تفضل من الفواكة؟

0.663

12

كم يوما تدرس يف األسبوع؟

0.663

13

كم شهر للعطلة الصيفية؟

0.663

14

مىت تبدأ اليوم الدراسي؟

0.590

15

مىت ينتهي اليوم الدراسي؟

0.590

16

يف أي كلية تدرس؟

0.663

17

ماذا تريد أن تشرتي؟

0.590
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18

أين تشرتي الفاكهة؟

0.663

19

ما هوايتك؟

0.663

20

كم عيدا للمسلمني؟

0.663

اجملموع

0.661

يتضح من جدول رقم ( )1أن معامل ثبات األسئلة وصالحيتها للتطبيق كاآليت :
السؤال األول  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثاين :كيف حالك ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثالث  :ما جنسيتك؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الرابع  :أين تسكن؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.635
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال اخلامس  :كم غرفة يف بيتك؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السادس  :مىت تصلي الفجر؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.635
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السابع  :مىت تذهب إىل اجلامعة؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
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مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثامن  :كيف تذهب إىل اجلامعة؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال التاسع  :كم وجبة أتكل يف اليوم ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال العاشر  :ماذا أتكل يف الغداء؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.672
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال احلادي عشر  :ماذا تفضل من الفواكة؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثاين عشر :كم يوما تدرس يف األسبوع ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثالث عشر  :كم شهر للعطلة الصفية ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الرابع عشر :مىت تبدأ اليوم الدراسي ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.590
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال اخلامس عشر :مىت ينتهي اليوم الدراسي ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.590
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السادس عشر  :يف أي كلية تدرس ؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
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السؤال السابع عشر  :ماذا تشرتي من السوق؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.590
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثامن عشر  :أين تشرتي الفاكهة؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال التاسع عشر  :ما هوايتك ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال العشرون  :كم عيدا يف اإلسالم؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
وكان معامل ألفا كرو نباخ جلميع اسئلة االختبار هو ( )0.662ويعد ذلك من الوجهة اإلحصائية عالية ،مما
جيعل أداة الدراسة صاحلة لالستخدام .
للتأكد من ثبات وصالحية أداة االختبار مت استخدام اختبار معامل " ألفا كرو نباخ" " Alpha
 "Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات ألسئلة االختبار كاآليت :ينظر جدول (.)2
جدول رقم (  )2معامل ألفا كرو نباخ لثبات وصالحية االختبار مستوى املتوسط.
م

األسئلة

معامل ألفا

1

ماذا حدث لك؟

0.651

2

ملاذا ال تتبع احلمية؟

0.659

3

ملاذا ال متارس الرايضة؟

0.651

4

مب نصحك الطبيب؟

0.658

5

ما رأيك يف أصدقائك؟

0.643
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6

ما الذي حيقق السعادة؟

0.661

7

كيف ختتار الزوج يف املستقبل؟

0.649

8

ما رأيك يف السهر؟

0.660

9

ما فائدة الرايضة؟

0.650

10

ملاذا تفضل السكن يف املدينة؟

0.648

11

ملاذا تفضل السكن يف القرية؟

0.583

12

ماذا يوجد يف القرية؟

0.649

13

أين تقع جامعة األمري سونكال؟

0.654

14

ماذا تقرأ يف الكتب عن حضارة املسلمني؟

0.655

15

ماذا استفدت من الكتب؟

0.655

16

أنت تدرس اللغة العربية ماذا ستعمل يف املستقبل؟

0.651

17

كيف حتصل على الوظيفة؟

0.650

18

ملاذا تغرتب عن دولتك؟

0.658

19

أي ختصص تريد دراسته بعد اجلامعة؟

0.663

20

ما هو أقرب ختصص للغة العربية؟

0.655

اجملموع

0.705

يتضح من جدول رقم ( )2أن معامل ثبات األسئلة وصالحيتها للتطبيق كاآليت:
السؤال األول :ماذا حدث لك؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.651
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مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثاين :ملاذا ال تتبع احلمية ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.659
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثالث :ملاذا ال متارس الرايضة؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.651
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الرابع :مب نصحك الطبيب؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.658
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال اخلامس :ما رأيك يف األصدقاء؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.643
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السادس :ما الذي حيقق السعادة؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.661
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السابع :كيف ختتار الزوج يف املستقبل؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.649
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثامن  :ما رأيك يف السهر؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.660
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال التاسع  :ما فائدة الرايضة ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.650
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال العاشر  :ملاذا تفضل السكن يف املدينة؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.648
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
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السؤال احلادي عشر :ملاذا تفضل السكن يف القرية ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.583
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثاين عشر :ماذا يوجد يف القرية ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.649
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثالث عشر :أين تقع جامعة األمري سونكال ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.654
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الرابع عشر :ماذا تقرأ يف الكتب عن حضارة املسلمني ؟؛ بلغ معامل ثباته ( )0.655مما يدل على
صالحيته للتطبيق.
السؤال اخلامس عشر :ماذا استفدت من الكتب ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.655
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السادس عشر :أنت تدرس اللغة العربية ماذا ستعمل يف املستقبل ؟ ؛ بلغ معامل ثباته ( )0.651مما
يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال السابع عشر :كيف حتصل على الوظيفة؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.650
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال الثامن عشر :ملاذا تغرتب عن دولتك؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.658
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال التاسع عشر  :أي ختصص تريد دراسته بعد اجلامعة ؟؛ بلغ معامل ثباته ()0.663
مما يدل على صالحيته للتطبيق.
السؤال العشرون :ما هو أقرب ختصص للغة العربية؟ ؛ بلغ معامل ثباته ()0.655
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مما يدل على صالحيته للتطبيق .وكان معامل ألفا كرونباخ جلميع اسئلة اإلختبار هو ( )0.705ويعد ذلك
من الوجهة اإلحصائية عالية ،مما جيعل أداة الدراسة صاحلة لالستخدام .
أما املستوى املتقدم فكانت عن طريق اإلنشاء التحريري ،عشرة أسئلة ،حيث احتوى كل سؤال على مخسة
أسطر فارغة حتته ليعرب الطالب فيها إجابة عن السؤال.
منوذج من اإلجابة:
السؤال األول :حتدث معجزة القران؟
القران كالم هللا ،ليس بكالم البشر ،القران هو دستور املسلم  ،والقران بلغة العربية الفصحى نزل على الرسول
صل هللا عليه وسلم  ،يف جبل النور ،نزل به جربيل عليه السالم ،وقراءة القران له أجر كثري ،ويف القران حياة
جلميع اإلنسان  ،وحنفظ القران سهال،
قال هللا تعاىل (إان حنن نزلنا القران وإان له حافظون) والقران معجزة لنيب حممد صل هللا عليه وسلم يتحدى به
قريش الذين كانوا أفصح العرب فتحداهم القران أبن أيتو مبثله أو بسورة أو أبية .
السؤال الثاين :حتدث عن حياتك اليومية؟
استيقظ من النوم يف الساعة اخلامسة مث نغتسل ونذهب إىل الصالة الفجر ،مث نقرأ القران إىل الساعة السادسة
مث نذهب إىل الرايضة حىت الساعة السابعة ،وبعد نغتسل مث نتناول الفطور مث نتجهز إىل الدراسة يف الساعة
الثامنة صباحا  ،نبدأ ابحلصة األوىل تقريبا ساعة مث احلصة الثانية مث احلصة الثالثة وبعد ذلك نذهب إىل تناول
وجبة الغدا يف املطعم مع األصدقاء ،وبعد ذلك ذهبت إىل املسجد لنصلي الظهر وبعد الصالة أقرأ القران  ،مث
اذهب إىل احلصة الرابعة مث احلصة اخلامسة وبعد ذلك نصلي العصر مث نرجع اىل السكن.
السؤال الثالث :حتدث عن السنة النبوية؟
السنة كل قول أو فعل أو تقرير عن النيب صل هللا عليه وسلم  ،السنة جيب علينا أن نتبع ما فيها  ،والسنة
بيان للقران الكرمي ،واحلديث عن الرسول صل هللا عليه وسلم كثري  ،نتعلم من احلديث كيف نصلي كما كان
يصل النيب صل هللا عليه وسلم  ،واحلديث كثري جدا وكتب احلديث مثل البخاري  ،ومسلم  ،وترميذي ،
وغريه  ،واحلديث منه الصحيح والضعيف  ،نتعلم من احلديث الصحيح .
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السؤال الرابع :حتدث عن األقليات يف فطاين؟
األقليات تكون يف جنوب اتيالند  ،جاال  ،فطاين  ،نراتواتس ،املسلمون يف فطاين أكثر من البوذيني ،وحياة
املسلمني يف فطاين جيد ،يوجد يف فطاين املساجد كثري ،وحتفيظ القران الكرمي  ،والناس يف فطاين يعملون ،
منهم يعمل يف احلكومة  ،ومنهم يف التجارة  ،وأكثرهم يف الزراعة يف القرية ،يزرعون االرز ،واملطاط ،والنخيل،
واخلضراوات ،وحياة املسلمون يف فطاين سعيدة جدا.
السؤال اخلامس :حتدث قراءة الكتب؟
الكتب مفيدة جدا ،أان أحب أقرأ الكتب يف املكتب ،ويف األنرتنت ،الكتب تعطيين املعرفة والعلم ،اان أذهب
إىل املكتبة ألقرأ الكتب  ،كتب اللغة العربية  ،وكتب الفقة والتوحيد والتفسري واحلديث ،أقرأ الكتاب يف
الصباح ساعة ويف املساء ساعة  ،أستفيد من القراءة العلم الكثري ،واملعرفة  ،عندما أقرأ الكتب  ،أعرف حياة
الناس قدميا كيف يعيشون ويتعاملون مع بعضهم  ،وأول كلمة يف القران اقرأ  ،يقول جربيل للنيب صل هللا عليه
وسلم اقرأ .فقرأ على النيب سورة العلق.
من النماذج السابق تبني لنا أن األسئلة للمستوى املتقدم صاحلة للتطبيق.
تطبيق أداة الدراسة.
بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة وحتكيمها وقياس صدقها وثباهتا أصبحت جاهزة للتطبيق امليداين
حيث مت اختبار عدد ( )60طالبا وطالبة من الكليتني ،عشرة طالب من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
وعشرة من كلية العلوم اإلسالمية للمستوى املبتدأ ،وكذلك عشرة طالب من كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية للمستوى املتوسط ،واخريا عشرة طالب من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وعشرة طالب من
كلية العلوم اإلسالمية للمستوى املتقدم.
ومدة اجراء االختبار عشرون دقيقة للمستويني املبتدأ واملتوسط ،أما املتقدم ثالثون دقيقة ومت اجراء
االختبارات على السنة األوىل للمستوى املبتدأ  ،و السنة الثانية للمستوى املتوسط ،والسنة الثالثة والرابعة
للمستوى املتقدم.

68

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

تظهر االستبانة أدانه مستوى مهارة الكالم لدى طالب السنة األوىل يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
وذلك ابستخدام اختبار معامل " ألفا كرو نباخ" "  "Alpha Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات
ألسئلة االختبار كاآليت  :ينظر جدول (.)3
جدول ()3
م

األسئلة

معامل ألفا

1

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

0.707

2

كيف حالك؟

0.707

3

ما جنسيتك؟

0.658

4

أين تسكن؟

0.680

5

كم غرفة يف بيتك؟

0.707

6

مىت تصلي الفجر؟

0.680

7

مىت تَذهب إىل اجلامعة؟

0.707

8 -

 -كيف تذهب إىل اجلامعة؟

0.707 -

9

كم وجبة أتكل يف اليوم؟

0.707

10

ماذا أتكل يف الغداء؟

0.707

11

ماذا تفضل من الفواكه؟

0.707

12

كم يوما تدرس يف األسبوع؟

0.707

13

كم شهر للعطلة الصيفية؟

0.658

14

مىت تبدأ اليوم الدراسي؟

0.707

15

مىت ينتهي اليوم الدراسي؟

0.658
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16

يف أي كلية تدرس؟

0.707

17

ماذا تريد أن تشرتي؟

0.658

18

أين تشرتي الفاكهة؟

0.707

19

ما هوايتك؟

0.680

20

كم عيدا للمسلمني؟

0.707

اجملموع

0.705

لقد بلغ جمموع معامل ألف كرم ابخ (  )0.705وهذا يدل على أن نتائج استجاابت العينة مناسب هلذا
املستوى .مستوى الطالب
تظهر االستبانة أدانه مستوى مهارة الكالم لدى طالب السنة األوىل يف كلية العلوم اإلسالمية ،وذلك ابستخدام
اختبار معامل " ألفا كرو نباخ" "  "Alpha Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات ألسئلة االختبار
كاآليت :ينظر جدول (.)4

جدول ( )4
م

األسئلة

معامل ألفا

1

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

0.705

2

كيف حالك؟

0.705

3

ما جنسيتك؟

0.684

4

أين تسكن؟

0.705

5

كم غرفة يف بيتك؟

0.705
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6

مىت تصلي الفجر؟

0.644

7

مىت تَذهب إىل اجلامعة؟

0.705

8

كيف تذهب إىل اجلامعة؟

0.705

9

كم وجبة أتكل يف اليوم؟

0.705

10

ماذا أتكل يف الغداء؟

0.684

11

ماذا تفضل من الفواكه؟

0.705

12

كم يوما تدرس يف األسبوع؟

0.705

13

كم شهر للعطلة الصيفية؟

0.645

14

مىت تبدأ اليوم الدراسي؟

0.705

15

مىت ينتهي اليوم الدراسي؟

0.687

16

يف أي كلية تدرس؟

0.705

17

ماذا تريد أن تشرتي؟

0.702

18

أين تشرتي الفاكهة؟

0.645

19

ما هوايتك؟

0.693

20

كم عيدا للمسلمني؟

0.687

اجملموع

0.703

لقد بلغ جمموع معامل ألف كرم ابخ (  )0.703وهذا يدل على أن نتائج استجاابت العينة مناسب هلذا
املستوى .مستوى الطالب
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تظهر االستبانة أدانه مستوى مهارة الكالم لدى طالب السنة الثانية يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وذلك
ابستخدام اختبار معامل " ألفا كرو نباخ" "  "Alpha Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات ألسئلة
االختبار كاآليت :ينظر جدول (.)5

جدول ( ) 5
م

األسئلة

معامل ألفا

1

ماذا حدث لك؟

0.651

2

ملاذا ال تتبع احلمية؟

0.633

3

ملاذا ال متارس الرايضة؟

0.675

4

مب نصحك الطبيب؟

0.679

5

ما رأيك يف أصدقائك؟

0.641

6

ما الذي حيقق السعادة؟

0.661

7

كيف ختتار الزوج يف املستقبل؟

0.645

8

ما رأيك يف السهر؟

0.642

9

ما فائدة الرايضة؟

0.651

10

ملاذا تفضل السكن يف املدينة؟

0.633

11

ملاذا تفضل السكن يف القرية؟

0.644

12

ماذا يوجد يف القرية؟

0.607

13

أين تقع جامعة األمري سونكال؟

0.666
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14

ماذا تقرأ يف الكتب عن حضارة املسلمني؟

0.659

15

ماذا استفدت من الكتب؟

0.656

16

أنت تدرس اللغة العربية ماذا ستعمل يف املستقبل؟

0.666

17

كيف حتصل على الوظيفة؟

0.600

18

ملاذا تغرتب عن دولتك؟

0.682

19

أي ختصص تريد دراسته بعد اجلامعة؟

0.627

20

ما هو أقرب ختصص للغة العربية؟

0.656

اجملموع

0.659

لقد بلغ جمموع معامل ألف كرم ابخ (  )0.659وهذا يدل على أن نتائج استجاابت العينة مناسب هلذا
املستوى .مستوى الطالب
تظهر االستبانة أن مستوى مهارة الكالم لدى طالب السنة الثانية يف كلية العلوم اإلسالمية ،وذلك ابستخدام
اختبار معامل " ألفا كرو نباخ" "  "Alpha Cronbachحيث وجد أن معامل الثبات ألسئلة االختبار
كاآليت :ينظر جدول (.)6
جدول ( ) 6
م

األسئلة

معامل ألفا

1

ماذا حدث لك؟

0.681

2

ملاذا ال تتبع احلمية؟

0.627

3

ملاذا ال متارس الرايضة؟

0.681

4

مب نصحك الطبيب؟

0.663
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5

ما رأيك يف أصدقائك؟

0.681

6

ما الذي حيقق السعادة؟

0.627

7

كيف ختتار الزوج يف املستقبل؟

0.681

8

ما رأيك يف السهر؟

0.681

9

ما فائدة الرايضة؟

0.681

10

ملاذا تفضل السكن يف املدينة؟

0.656

11

ملاذا تفضل السكن يف القرية؟

0.627

12

ماذا يوجد يف القرية؟

0.630

13

أين تقع جامعة األمري سونكال؟

0.681

14

ماذا تقرأ يف الكتب عن حضارة املسلمني؟

0.681

15

ماذا استفدت من الكتب؟

0.663

16

أنت تدرس اللغة العربية ماذا ستعمل يف املستقبل؟

0.700

17

كيف حتصل على الوظيفة؟

0.674

18

ملاذا تغرتب عن دولتك؟

0.681

19

أي ختصص تريد دراسته بعد اجلامعة؟

0.681

20

ما هو أقرب ختصص للغة العربية؟

0.681

اجملموع

0.659
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لقد بلغ جمموع معامل ألف كرم ابخ (  )0.659وهذا يدل على أن نتائج استجاابت العينة مناسب هلذا
املستوى .مستوى الطالب .
أما املستوى املتقدم فكانت االستبانة ختتلف نوع ما عن املستويني السابقني ،اذ احتوت على أسئلة
يتطلب اإلجابة عنها تعبريا حتريراي  ،على أن تكون اإلجابة يف حدود مخسة أسطر على األكثر ،وبعد تفريغها
اتضح أن الطالب يف هذا املستوى  ،مستوايهتم ضعيفة جدا يف الكتابة اإلنشائية  ،اذ كانت اجابتهم ما بني
سطر والسطرين ،هذا فضال عن األخطاء الطباعية واإلمالئية  .وفيما يلي سأورد منوذجني اثنني ألفضل
املختربين وأضعفهم .انظر امللحق ( )1
اخلامتة.
احلمد هلل بنعمته تتم الصاحلات ،يف خامتة البحث ،تعرض الدراسة جمموعة من النتائج املتوصل إليها ،أمهها:
 إن معامل ثبات جلميع األسئلة وصالحيتها ملستوى األول بلغ (  )0.663تكون صاحلة لالستخدام. إن معامل ثبات جلميع األسئلة وصالحيتها ملستوى الثاين بلغ (  )0.705تكون صاحلة لالستخدام. إن نتيجة اإلجابة للمستوى املتقدم كان جيدا مما يدل على صالحيتها لالستخدام.-

بلغ جمموع معامل الفا كرم ابخ للمستوى املبتدأ ملهارة الكالم لدى طالب السنة األوىل يف كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية (  .)0.705أهنم يف املستوى املبتدئ

 بلغ جمموع معامل الف كرم ابخ للمستوى املتوسط ملهارة الكالم لدى طالب السنة الثانية يف كلية العلوماإلنسانية واالجتماعية (  .)0.659أهنم يف املستوى املتوسط
 بلغ جمموع معامل الف كرم ابخ للمستوى املبتدأ ملهارة الكالم لدى طالب السنة األوىل يف كلية العلوماإلسالمية (  .)0.703أهنم يف املستوى املبتدئ
 بلغ جمموع معامل الف كرم ابخ للمستوى املتوسط ملهارة الكالم لدى طالب السنة الثانية يف كلية العلوماإلسالمية (  .)0.659أهنم يف مستوى املتوسط
 -أما املستوى املتقدم كان اإلجابة ضعيفة.
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قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. إبراهيم مصطفى وآخرون  2012:معجم الوسيط الطبعة  1دار إحياء الرتاث.بريوت ابن منظور2010م لسان العرب دار احلديث بريوت أمحد علي كنعان 2012م اللغة العربية والتحدايت املعاصرة وسبل معاجلتها بريوت امحد عزت راجح  :أصول علم النفس  ,الطبعة التاسعة  ,املكتب املصري احلديث ,اإلسكندرية1973 ,م أمحد فؤاد عليان  :املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها.دار املسلم ط2000 .2م. أيوب عبد القادر كاجنا 2014م إشكاليات تعليم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية جبنوب اتيالند (حمافظةفطاين منوذجا)
 أديين عبد اهلادي صالح الدين لنيل مرحلة الصعوابت اللغوية اليت تواجه طلبة الدراسات اإلسالمية دراسةحتليلية تطبيقية.
 ثراي جيئ هارون:اسرتاتيجيات التعليم ملهارة احملادثة ابللغة العربية:دراسة حالة لبعض الطلبة املاليزيني يف جامعةاإلسالمية العاملية مبالزاي2011.م.
 جربيل أنور محيده جربيل 2007م:فعالية برانمج قائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية مهارات التحدث لدىتالميذ املرحلة اإلعدادية مرتفعي ومنخفضي مفهوم الذات اللغوية.جامعة األزهر كلية الرتبية.مصر
 مجيلة أمحد حسني 2013م أهم الصعوابت اليت تواجة معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .السودان خالد الشطييب:فاعلية اندي املناظرة ابللغة العربية يف تنمية مهارة الكالم ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي منوجة نظر الطالب واألعضاء2008.م
 دكوري2012م صعوبة نطق األصوات الصامتة يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها دمرداش عبد احلميد سرحان 2008م املناهج املعاصرة الطبعة  1دار احلديث لبنان -رشدي أمحد طعيمة 1982م األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مكة املكرمة
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جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة جبامعة طيبة
إعداد د .أريج يوسف أمحد حكيم
أستاذ مشارك املناهج وطرق التدريس جبامعة طيبة

املستخلص:
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة
نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة فرع ينبع .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم املنهج الوصفي لإلجابة عن
السؤال الرئيس التايل :ما مستوى جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي
جبامعة طيبة؟ ومتثلـت أداة الدراسـة فـي اسـتبانة لقياس جودة احلياة األكادميي للطالب/ة اجلامعي جـرى التأكـد
مـن صـدقها وثباهتـا تكونت من ثالث حماور متثل حمكات لقياس جودة احلياة األكادميية وهي املمارسات
األكادميية ،والرضا األكادميي ،واملساندة األكادميية ،وتكونت عينة الدراسة من املستجيبني لالستبانة وبلغت
( 187طالب/ة) .تبـني مـن حتليـل النتـائج الستجاابت العينة يف حمور جودة املمارسة األكادميية ،إن املتوسط
احلسايب العام للمحور هو  4.15واالحنراف املعياري  1.03مما يدل أن جودة املمارسة األكادميية عالية من
وجهة نظر عينة الدراسة ،وحصلت العبارة رقم ( 9قيم االجراءات االحرتازية اليت قدمت لك بتفعيل التعليم عن
بعد كبديل للحضور يف احلرم اجلامعي أثناء جائحة كروان) على أعلى ترتيب حيث سجلت متوسط حسايب رقم
 ،4.63بينما سجل احملور الثاين اخلاص مبستوى الرضا األكادميي متوسط حسايب عام هو  1.76واحنراف
معياري  1.10مما يدل أن مستوى رضا العينة األكادميي كان بنسبة  %58.71وحصلت العبارة رقم 6
(شعرت ابزدايد حيب للوطن أثناء جائحة كروان) على أعلى ترتيب حيث سجلت متوسط حسايب 4.63
واحنراف معياري قدره  .81وبنسبة  ،%98.93وسجل حمور املساندة األكادميية متوسط حسايب عام هو
 4.33واحنراف معياري  . 93مما يدل أن مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة
كروان كان بنسبة  %86.65وبتقدير (ممتاز) حسب وجهة نظر عينة الدراسة .وحصلت العبارة رقم ( 5حدد
مدى استفادتك من االرشاد األكادميي املقدم لك أثناء أزمة كروان) على أعلى ترتيب مبتوسط حسايب 4.67
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واحنراف معياري قدره  .72وبنسبة  ،%93.48ومتثلت أغلب الصعوابت اليت واجهتهم ابلتدريج من األكثر
أتثريا إىل األقل يف ضعف شبكة االنرتنت مث عدم توفر حاسب شخصي مث ضعف اخلربات يف التعامل مع البالك
بورد مث ضعف اخلربات التقنية كما أوصت الدراسة أبمهية املساندة األكادميية واقرتحت إجراء الدراسات التالية:
واقع جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .ودور االحرتازات الصحية
أثناء جائحة كروان يف تعزيز الوالء الوطين لدى طالب اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :جودة احلياة األكادميية ،وجهة نظر الطالب/ة ،جامعة طيبة.
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Abstract
The current study aimed to identify the quality level of academic life during COVID19 pandemic from students' perception of Taibah University, Yanbu branch. To this end, a
descriptive approach was used to answer the following main research question: What is the
quality level of academic life during COVID-19 pandemic from students' perception of
Taibah University? The study tool consisted of a questionnaire to measure the quality level
of the students’ academic life. The tool was ensured for reliability and validity and
composed of three sections that contained indicators to measure the quality of academic life;
academic practices, academic satisfaction, and academic support. The sample of the study
consisted of 187 male and female students. Results showed high perceptions for the
respondents in the quality of academic practices section (M=4.15, SD=1.03). The statement
No.9 entitles “Rate the precautionary actions provided to you to activate the online
education as an alternative to face-to-face education during COVID-19 pandemic” obtained
the highest rank (M=4.63). The second section that measured the level of academic
satisfaction recorded (M=1.76, SD=1.10), obtaining 58.71%. The statement 6 entitles “I felt
my love to home increased during COVID-19 pandemic” obtained the highest rank
(M=4.63, SD=.81, 98.93%). The academic support dimension recorded (M=4.33, SD=.93),
Indicating that the level of academic support for students during COVID-19 pandemic was
excellent (86.65%) as perceived by the study sample. The statement 5 which entitles “Rate
the extent to benefit from academic counseling during COVID-19 pandemic” got the highest
rank (M=4.67, SD=.72, 93.485). The most challenges encountered the students gradually
categorized from the highest to the lowest were the poor Internet network, non-availability
of laptop computers, low experience in working with blackboard, and poor technical
experience. The study recommended the significance of academic support and suggested
doing further studies on and the reality of quality of academic life from faculty members
perspectives and the role of precautionary health during COID-19 pandemic to enhance the
national loyalty for the university students.
Keywords: Quality of Academic Life, Students' Perception, Taibah University.
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املقدمة:
يواجه التعليم العايل يف العامل أزمة مل يعهدها من قبل ،ويتوقع كثري من اخلرباء أن فريوس كوروان سوف يؤدي
إىل نقلة نوعية وكمية يف التعليم ،ستغري مستقبله متاما( .عويدات)2020،
وتؤكد  Witzeأن جائحة كروان جترب اجلامعات على مواجهة حتدايت طويلة األمد يف التعليم العايل وتنقل
كلمة بريت فان دير زفان الرئيس السابق جلامعة أوترخيت يف هولندا اليت تقول" :إن اجلائحة تسرع من وقوع
التغيريات بوترية هائلة".
وهلذا التغيري اجتاهات متعددة فيتوقع بعض اخلرباء أن الوابء سيؤدي إىل مزيد من التدريس عرب اإلنرتنت وبشكل
أفضل ،بينما يؤكد آخرون أبن مشاكل مالية كبرية تواجه الكثري من املؤسسات ،فمثال تتوقع جامعة جونز
هوبكنز يف ابلتيمور بوالية ماريالند ،خسارة مئات املاليني من الدوالرات يف العام املايل املقبل .كما تواجه
عجزا ال يقل عن  2.5مليار جنيه إسرتليين يف العام املقبل بسبب االخنفاض
جامعات اململكة املتحدة جمتمعة ً
املتوقع يف تسجيل الطالب)2020, Witze ).

كما برزت العديد من الفرص ،كالتحسينات ،واملبادرات ،واالستثمارات اليت اختذهتا العديد من النظم التعليمية
واليت سيكون هلا أثر إجيايب طويل املدى .مثل ،زايدة املهارات الرقمية ،واالجتاه حنو حتسني جودة الربامج،
واالستفادة من هذه التجربة للعودة إىل مسار حتسني التعلُّم بوترية أسرع( .سافيدرا)2020،
ويف بداية ظهور اجلائحة كان لسؤال الذي حري الكثريين كيف ستكون احلياة العلمية؟ وهل ستتوقف الدراسة
اجلامعية؟ وسارعت املؤسسات التعليمية الحتواء األزمة ومتابعة سري العملية التعليمية لضمان استمرار احلياة
األكادميية أثناء جائحة كروان ،وجبهود مستمرة متكنت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية من احلفاظ على
استمرار العملية التعليمية بنجاح اتم أثناء الظروف االستثنائية جلائحة كوروان "كوفيد "19-اليت ضربت العامل،
وأثبتت قدرهتا وكفاءهتا يف أداء مهمتها من دون توقف عملية التعليم والتعلم ،من خالل نظامي التعليم اإللكرتوين
والتعليم عن بُعد( .موقع وزارة )2020،
ويف اللقاء االفرتاضي للمركز الوطين للتعليم االلكرتوين أكد د .الوليدي على أمهية استثمار هذه التجربة يف تبين
نظرا ألن التعليم اإللكرتوين أصبح من املكوانت األساسية ملستقبل
ممارسات حديثة للدفع بعجلة تطوير التعليمً ،

التعليم.
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علما أبن اللقاء املذكور سابقا أييت ضمن سلسلة لقاءات افرتاضية ،ينظمها املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين
مبشاركة خنبة من املختصني يف هذا اجملال من داخل اململكة وخارجها ،هبدف السعي إلجناح جتربة التحول حنو
وحرصا على تبادل املعرفة واخلربة بني املهتمني ،وتطوير ممارسات التعليم
التعليم الرقمي خالل األزمة احلالية،
ً
اإللكرتوين ابململكة والنهوض هبا (.املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين)2020 ،
وبناء على التوجهات واجلهود السابق ذكرها مت تفعيل التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد خلدمة
العملية التعليمية واألكادميية أثناء جائحة كروان ،وبزت التوجهات الوطنية لتجويد هذه العملية قبل وأثناء األزمة
وم ن أبرز هذه التوجهات ظهر مفهوم جودة احلياة بكافة ميادينها ومن ضمنها جودة احلياة األكادميية.
والسؤال الذي يطرح نفسه إىل أين سيقودان هذا التغيري؟ وبال شك هذا ما ستحدده خطواتنا األكادميية يف
التعليم اجلامعي أثناء أزمة كروان وما سيرتتب عليها فيما بعد من ممارسات أكادميية ترسم مستقبل التعليم اجلامعي
لعدة سنوات مقبلة تسعى خالهلا املؤسسات لتحقيق رؤى وتوجهات الوطن يف نسق متناغم بني التحول الرقمي
وجودة احلياة األكادميية واليت سيتطرق هلا الدراسة احلالية من وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الطالب اجلامعي
يف جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كوروان
اإلحساس مبشكلة الدراسة:
ظهر مصطلح جودة احلياة كتوجه وطين يف برانمج جودة احلياة وهو أحد برامج حتقيق رؤية اململكة العربية
السعودية  2030كما أصبحت جودة احلياة األكادميية من القضااي اهلامة يف التعليم على املستوى احمللي والعاملي
(العتييب)2014 ،
لذا جند العديد من الدراسات اليت تناولت هذه املوضوع كدراسة (توايت ،وآخرون ،سحبت يف  )2021بعنوان:
مستوى جودة حياة الطالب اجلامعي دراسة ميدانية على طلبة اختصاص علم النفس .اليت هدفت إىل معرفة
مستوى جودة احلياة لدى الطالب اجلامعي يف اختصاص علم النفس .واستخدمت مقياس جودة احلياة املعد
من طرف توايت وبشالغم ( ،)2015حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )211طالب وطالبة من
اختصاص علم النفس من جامعات اجلزائرية (مستغاق ،تلمسان ،ابتنة ،قسنطينة) مت اختيارهم بطريقة عشوائية.
وابستخدام املنهج الوصفي املسحي .توصلت إىل عدة نتائج منها :وجود فروق دالة يف ثالثة حماور جلودة احلياة
وهي (جودة الصحة العامة ،جودة احلياة األسرية ،جودة احلياة االجتماعية) تعزى ملتغري اجلامعة ،وعدم وجود
فروق يف ثالثة حماور وهي (جودة احلياة األكادميية ،السعادة الشخصية ،الرضا عن احلياة ،جودة الصحة النفسية).
وعدم وجود فروق يف مقياس جودة احلياة ككل لدى طلبة اجلامعة اختصاص علم النفس تعزى ملتغري اجلامعة.
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ومستوى جودة احلياة عند طلبة علم النفس مرتفع يف ستة حماور وهي (جودة الصحة العامة ،جودة احلياة
األسرية ،اجلودة احلياة األكادميية ،السعادة الشخصية ،الرضا عن احلياة ،جودة الصحة النفسية) ،مستوى متوسط
يف حمور واحد وهو جودة احلياة االجتماعية .وعليه نوصي ابالهتمام جبودة احلياة االجتماعية اليت متثل بعد مهم
يف حياة األشخاص مبا تكتسيه من أمهية يف عالقتهم مع األخر.
و دراسة (العنزي )2018 ،بعنوان :جودة احلياة األكادميية وعالقتها ابألمن النفسي لدى طالبات املرحلة
اجلامعية واليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني جودة احلياة األكادميية واألمن النفسي لدى طالبات اجلامعة،
وابستخدام املنهج الوصفي االرتباطي طبقت أدوات الدراسة املكونة من مقياس جودة احلياة األكادميية ،ومقياس
األمن النفسي على عينة الدراسة البالغة ( )412طالبة من طالبات جامعة حفر الباطن للعام الدراسي (-1438
1439ه) ـوقد توصلت للعديد من النتائج أمهها وجود فروق بني املتوسطات احلقيقية واالفرتاضية يف مستوايت
جودة احلياة األكادميية لصاحل جودة احلياة األكادميية .كما أوصت إبجراء تقومي دوري لواقع جودة احلياة
األكادميية واألمن النفسي لدى طالبات جامعة حفر الباطن ،وإقامة الندوات العلمية حول سبل التوعية لتعزيز
جودة احلياة األكادميية ورفع مستوى األمن النفسي من خالل الورش العلمية والدروات التدريبة.
ويف دراسة (  Leitãoو  )2014، Alvesبعنوان:
Does the Quality of Academic Life Matter for Students’ Performance,
?Loyalty and University Recommendation
أكدت اهتمام جودة احلياة األكادميية بكل مشاعر الرضا العامة للطالب الذي يعيش جتربة جامعية جتاه
اجلامعات واملوظفني األكادمييني واملديرين العامني وصانعي السياسات ،ومتت اإلجابة على السؤال الرئيس
للدراسة وهو كيف ميكن حتسني تدابري وإدارة هذا البناء من أجل تقدمي خدمة أفضل للطالب؟ وتكونت عينة
الدراسة من  726طالبًا من مجيع جامعات الدولة الربتغالية ،طبق عليهم منوذج هيكلي وتوصلت الدراسة لعدة
نتائج أبرزها التأثري اهلام واالجيايب جلودة احلياة األكادميية للطالب اجلامعي على والء الطالب جلامعته والتوصية

هبا.
كما تناولت دراسة( حَن )2015،بعنوان جودة احلياة وعالقتها ابلرضا عن التخصص الدراسي لدى الطالب
اجلامعي واليت هدفت إىل التعرف على العالقة بني جودة احلياة والرضا عن التخصص الدراسي لدى الطالب
اجلامعي ،كذلك التعرف على عالقة كل من جودة احلياة والرضا عن التخصص الدراسي ابجلنس والتخصص
وتكونت عينة الدراسة من  100طالب وطالبة .وابستخدام أدوات مجع البياانت اليت متثلت يف مقياس جودة
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احلياة ملنسي وكاظم  2006ومقياس الرضا عن التخصص الدراسي لداليا يوسف 2008وإبتباع املنهج الوصفي
واستخدام حتليل التباين ثنائي االجتاه واختبار ت مت التوصل إىل عدة نتائج منها عدم وجود عالقة دالة إحصائيا
بني جودة احلياة والرضا عن التخصص الدراسي لدى الطالب اجلامعي ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني
الذكور واالانث يف جودة احلياة لديهم ابختالف ختصصاهتم اجلامعية .وال توجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور
واإلانث يف الرضا عن التخصص الدراسي ابختالف ختصصاهتم اجلامعية .وابلتايل أكدت على ضرورة تصحيح
صورة التخصصات املختلفة وذلك من خالل دور مستشاري التوجيه يف املرحلة الثانوية قبل االلتحاق ابجلامعة.
كما ظهرت العديد من املقاالت العلمية اليت تبنت تصميم مقاييس جلودة احلياة األكادميية من وجهة نظر
الطالب اجلامعي كدراسة ) ، Joseph Sirgyوآخرون )2007 ،يف الوالايت املتحدة األمريكية ،واليت تبنت
تصميم مقياس للرفاهية والتحقق من جودة احلياة األكادميية أثبت التجربة فاعليته .و دراسة ( 2013,John
) واليت تبنت عمل مقياس واسفرت نتائجها عن وجود ارتباط تصور الطالب الدارسني عن بعد للجودة األكادميية
وبني أساليب تدريسهم.
ومما سبق يتضح لنا أمهية حتقيق جودة احلياة األكادميية للطالب اجلامعي واليت تسعى اجلامعات إىل حتقيقها كون
الطالب/ة اجلامعي أهم خمرجات العملية التعليمية ،ويف ظل التحدايت املعاصرة واليت أبرزهتا جائحة كروان أصبح
التوجه لتحقيق التحول الرقمي أثناء جائحة كروان واقع حتمي وتطور تربوي البد من داسته لتحقيق أفضل
مستوايت مرجوه من اجلودة األكادميية للطالب اجلامعي ،لذا تسعى الدراسة احلالية إىل الوقوف على جودة
احلياة األـكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب حيث صاغت الباحثة أسالة الدراسة اليت قد تساهم
يف بلورة تصوراتنا حنو مستقبل احلياة األكادميية.
أسئلة الدراسة:
حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل:
ما مستوى جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة؟
والذي تتفرع منه األسالة التالية:
 .1ما مستوى جودة املمارسات األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة؟
 .2ما مستوى الرضا األكادميي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة؟
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 .3ما مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة
اجلامعي جبامعة طيبة؟
 .4ما أبرز التحدايت اليت واجهت الطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي
جبامعة طيبة؟
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة احلالية على ما يلي:
أ -حدود العينة :اقتصرت عينة الدراسة على ( )187طالب وطالبة جامعة من طالب جامعة طيبة بفرع
ينبع ،وهو العدد الذي أجاب على االستبانة االلكرتونية للدراسة احلالية.
ب -احلدود املكانية :اقتصر تطبيق أداة الدراسة على عينتها املتواجدة جبامعة طيبة فرع ينبع.
ت -احلدود الزمانية :اقتصرت الدراسة على رأي العينة يف اتريخ تطبيق الدراسة احلالية وهو الفصل الدراسي
األول من العام اجلامعي 1442-1441هـ 2020م.
ث -احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على اعتماد احملاور الرئيسة لالستبانة لقياس جودة احلياة
األكادميية وهي جودة املمارسات األكادميية للطالب/ة اجلامعي ،ومستوى الرضا األكادميي للطالب/ة
اجلامعي ،وجودة املساندة األكادميية اليت قدمت للطالب/ة اجلامعي.
مصطلحات الدراسة:
• جودة احلياة األكادميية :وتعرفها الباحثة يف الدراسة احلالية أبهنا :املستوى اجليد من املمارسات األكادميية
للطالب/ة اجلامعي واملستوى اجليد من املساندة األكادميية املقدمة للطالب/ة اجلامعي ومستوى رضا
الطالب/ة اجلامعي عن حياهتم األكادميية أثناء أزمة كروان.
• التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد أثناء جائحة كروان :وتعرفه الدراسة احلالية أبنه :اإلجراءات واملمارسات
األكادميية يف التعليم اجلامعي ابستخدام القنوات االفرتاضية والتعليم عن بعد أثناء جائحة كروان.
• الرضا األكادميي :هو األداء املدرك واملتوقع من قبل املستفيد ،ويف حال تطابق األداء مع ما هو متوقع فإن
املستفيد سيشعر ابلسعادة والرضا ،ويف حال عجز األداء عن املتوقع فإن املستفيد يكون يف حالة عدم
السرور أو االستياء .ويقيس مستوى الرضا األكادميي للطالب مستوى القبول واالرتياح لدى الطالب عن
األداء املتوقع من أعضاء هيئة التدريس والبيئة التعليمية واالرشاد والتوجيه األكادميي حني يتسم ابجلودة
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العالية( .شلدان )141 :2017 ،وتقصد به الدراسة احلالية :شعور الطالب/ة اجلامعي ابلرضا والسعادة
عن حياته األكادميية أثناء جائحة كروان.
• املساندة األكادميية :عرفتها (الرحيلي )16 :2012 ،أبهنا جمموعة العالقات الرمسية بني األفراد داخل
املنظمة التعليمية اليت تعمل على توفري املوارد واملعلومات واملهارات واالتصال واخلدمات والربامج املختلفة،
حيث توفر هذه العالقات للشخص الشعور ابألمان واالنتماء واألمهية والقيمة كما توفر له املساندة الالزمة
وقت احلاجة .وتعرف الدراسة احلالية املساندة األكادميية إجرائيا :أبهنا الفرص املتنوعة اليت تقدمها املؤسسة
األكادميية لرفع وتعزيز العملية األكادميية مثل الدورات التدريبية وورش العمل والتوجيه واإلرشاد الطاليب،
والنشرات االلكرتونية املساندة.
خطوات الدراسة واجراءاهتا:
متثلت خطوات الدراسة وإجراءاهتا فيما يلي:
اخلطوة األوىل :ومتثلت يف مجع ودراسة أدبيات الدراسة احلالية للكتابة والتوثيق من خالل اإلجراءات التالية:
أ -العودة للدراسات السابقة.
ب -العودة ألدبيات الدراسة.
اخلطوة الثانية :تصميم أداة الدراسة ابالستفادة من اخلطوة السابقة مت تبين اإلجراءات التالية:
أ -حتديد حماور االستبانة.
ب -صياغة فقرات االستبانة داخل كل حمور.
ت -تصميم االستبانة االلكرتونية من خالل ()google Drive
اخلطوة الثالثة :التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل اإلجراءات التالية:
أوالً :ثبات االستبانة.
مت حساب معامل الثبات لالستبانة ومكوانهتا بعدة طرق نوضحها فيما يلي:
صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
• صدق االتساق الداخلي ألداة (االستبانة):
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مت التحقق من صدق االتساق الداخلي لكل عبارة من عبارات االستبانة ،من خالل إجياد مدى ارتباط كل
عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،والتأكد من عدم التداخل بينها ،وطبقت الباحثة معامالت
االرتباط ابستخدام معامل االرتباط بريسون ( ،)Pearson correlationوذلك بقياس عبارات البعد مع
القيم الكلية لالستبانة ،واجلداول اآلتية توضح ذلك:
جدول ()1معامالت االرتباط بني عبارات كل آلية والدرجة الكلية ومجيع احملاور
م

احملور

معامل االرتباط

الداللة

1

األول

**.916

عايل

2

الثاين

**.511

عايل

3

الثالث

**.898

عايل
دال إحصائياً عند **,01

ويتضح من اجلدول رقم ( )1أن هنالك معامل ارتباط بني حماور االستبانة وبني الدرجة الكلية لألداة ،وقد سجل
معامل االرتباط ابلنسبة لألداة ككل دالة إحصائيا عند مستوى  .01مما يدل أن األداة تتمتع بدرجة اتساق
داخلي مرتفعة .وهذا يعطي داللة على ارتفاع االتساق الداخلي حملاور االستبانة مما يدل أن االستبانة تعد
صادقة ملا وضعت لقياسه ،وحتقق اهلدف من الدراسة؛ مما يؤكد إمكانية االعتماد على نتائج الدراسة احلالية.
وملعرفة مدى ارتباط عبارات احملاور بشكل منفصل مع متوسط الدرجات الكلية لألداة ،فإن اجلدول رقم ()2
يبني ابلتفصيل مدى ارتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية للمحور وما إن كان هذا االرتباط دال إحصائياً.
جدول ( )2معامل االرتباط بني كل عبارة وحمورها
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معامل االرتباط

احملور الثاين

1

**.799

1

2

**.759

2

3

**.735

3

4

**.750

4

5

**.801

5

6

**.797

6

7

**.730

7

8

**.832

9

**.704

معامل االرتباط
.**.385

دال

**.480
*.499
**.470
**.638
**.196
**.445

احملور الثالث
1

**.808

4

**.623

2

*.777

5

*.633

3

*.780

6

**808.

إحصائياً عند **,01
يتضح من اجلدول ( )2أن مجيع العبارات مرتبطة مبحاورها عند مستوى  ,01مما يدل على قوة االتساق الداخلي
لعبارات االستبانة ككل.
وللتحقق من ثبات درجات االستبانة ،مت حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الثبات
(ألفا كرونباخ) ( ) Cronbach's Alphaلدرجات حماور االستبانة ،وجبمع هذه الدرجات حنصل على
درجة كلية تعرب عن درجة ثبات االستبانة ،واليت أتخذ قيماً ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح ،فإذا مل يكن
هناك ثبات يف درجات االستبانة فإن قيمة املعامل تساوي صفر ،وعلى العكس إذا كان هناك ثبات يف درجات
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االستبانة فإن قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح ،حيث أن زايدة قيمة املعامل تعين زايدة مصداقية وثبات
درجات االستبانة ،مما يعين إمكانية تعميم نتائج العينة على جمتمع الدراسة ،كما يتضح يف اجلدول رقم (:)3
جدول رقم ()3معامل الثبات ألداة البحث (اإلستبانة)
احملور األول

قيمة ألفا

احملور الثاين :

قيمة ألفا

1

0.854

1

0.888

2

0.855

2

0.873

3

0.857

3

0.867

4

0.858

4

0.868

5

0.856

5

0.878

6

0.855

6

0.870

7

0.858

7

0.879

8

0.853

9

0.857
احملور الثالث

1

0.854

4

0.862

2

0.858

5

0.861

3

0.858

6

0.854

االستبانة ككل

868.

ويتضح من اجلدول ( )3أن بنود وحماور االستبانة ذات ثبات عايل وذلك وف ًقا ملعامل ثبات ألفا كرونباخ،
حيث بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة ( ،).,868وهو معامل ثبات مرتفع ،حيث يعترب ثباات قابالً لتعميم
نتائج هذه الدراسة .فبحسب ) . Cronbach and Shavelson (2004أن معامل الثبات ≤ .9فإن
نسبة الثبات ممتازة, ،وعندما تكون ≤ .8فإن نسبة الثبات جيدة .7≤ ،مقبولة ،يتبني من اجلدول رقم ()3
ارتفاع قيم معامالت الثبات (ألفا كرونباخ) حملاور االستبانة ،حيث تراوحت ما بني ( ،)0.87 -.0,85كما
معامال عاليًا من الثبات للمحاور كلها بلغ ( ،)0.868وهي نسبة مرتفعة عن النسبة املقبولة
أظهرت االستبانة ً

إحصائيًّا ()0,70؛ مما يشري إىل إمكانية ثبات النتائج يف دراستنا احلالية ،وأن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات؛ لذلك ميكن االعتماد على النتائج والوثوق هبا.

اخلطوة الرابعة :تطبيق أداة الدراسة من خالل توزيع االستبانة على عينة الدراسة.
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اخلطوة اخلامسة :مجع النتائج وحتليلها.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف مستوى جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة
اجلامعي جبامعة طيبة؟
والذي يتضح من خالل حتديد ما يلي:
 .1مستوى جودة املمارسات األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة.
 .2مستوى الرضا األكادميي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة.
 .3مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي
جبامعة طيبة.
 .4أبرز التحدايت اليت تواجه الطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة طيبة.
منهج الدراسة:
تبنت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي ،الذي يهتم ببيان الواقع احلايل للظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة،
وتقدمي معلومات وحقائق عنها( .أكادميية البحث ،سحبت يف 2021/6/6م)
أمهية الدراسة:
قد تساعد نتائج الدراسة احلالية كل من:
أوالً :أعضاء هيئة التدريس يف:
أ -التعرف على وجهة نظر الطالب اجلامعيني يف جودة احلياة األكادميية.
ب -الوقوف على أمهية تعزيز املشاعر الطالبية املصاحبة للعملية األكادميية األمر الذي يؤثر على جودة احلياة
األكادميية.
اثنياً :صناع القرار فيما خيص تطوير املنهج اجلامعي مبا يوائم املرحلة التالية ألزمة كروان:
أ -تعزيز املهارات الرقمية وااللكرتونية اليت صاحبت العملية التعليمية أثناء جائحة كروان.
ب -تعزيز التحول الرقمي بناء على املستجدات اليت صاحبت العملية األكادميية أثناء جائحة كروان.
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أدبيات الدراسة:
جودة احلياة األكادميية
أوالً :جودة احلياة:

تعرف “منظمة الصحة العاملية ” WHOمفهوم جودة احلياة أبهنا “إدراك وتصور األفراد لوضعهم وموقعهم
يف سياق نظم الثقافة والقيم اليت يعيشون فيها وعالقة ذلك أبهدافهم وتوقعاهتم ومعايريهم وإعتباراهتم ..وميكن
تعريف جودة احلياة على أهنا قدرة أي إنسان على التعايش مع نفسه وجمتمعه بشكل سليم مينحه القدرة على
أداء دوره (سعيد ،سحبت يف )2021/6/6
كما عرفت إبهنا اإلدراكات احلسية للفرد جتاه مكانته يف احلياة من الناحية الثقافية ،ومن منظومة القيم يف اجملتمع
الذي يعيش فيه الفرد ،وكذلك عالقته أبهدافه وتوقعاته وثوابته ومعتقداته ،وتشمل أوجه احلالة النفسية ومستوى
االستقالل الشخصي ،كما عرفت أبهنا حالة شعورية جتعل الفرد يرى نفسه قادر على إشباع حاجاته املختلفة

(الفطرية واملكتسبة) واالستمتاع ابلظروف احمليطة به( .بوعيشة)82 :2014 ،
ومما سبق يتضح لنا أمهية الوقوف على املشاعر الطالبية جتاه احلياة األكادميية للطالب اجلامعيني واليت تعد من
مقاييس جودة احلياة األكادميية.
اثنياً :جودة احلياة األكادميية:
تعد جودة احلياة األكادميية أحد أنواع جودة احلياة بشكل عام اال أهنا ختتص ابملؤسسة األكادميية فقط ،ونظرا
لكون مفهوم جودة احلياة تركيب متعدد األبعاد ،فإن مجيع األنواع املنبثقة منها هلا ابعادها اخلاصة هبا( .عمر،
وبكاكرة )32 :2020،واليت ينظر هلا املختصني من جوانب متعددة ختتلف فيها تعريفاهتم وتتنوع تبعا
لتخصصاهتم واجتاهاهتم الرتبوية وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات:
عرفت جودة احلياة األكادميية أبهنا" :معرفة الطالب ابخلربات واملهارات وتفاعل قدرته واستعداداته إلنتاج شيء
مفيد يساهم يف تطوير حياته وامتالكه لصفات وأمناط سلوكية متكنه من التكيف مع بيئته التعليمية لتحقيق
اجلودة الشاملة يف جمال ختصصه( ".العتييب)249 :2014،
كما عرفت أبهنا شعور الفرد ابلرضا والصحة النفسية وقدرته على اشباع حاجاته من خالل ما توفره له البيئة
اجلامعية من رقي يف اخلدمة اليت تقدمها له بكل من جماالهتا الدراسية والصحية والنفسية واالجتماعية مع حسن
إدارته للوقت واالستفادة منه( .السيد)146 :2019 ،
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كما عرفها (الزهراين )4 :2020 ،أبهنا" :شعور الطالب ابلرضا عن حياته األكادميية ،وقدرته على اشباع
حاجاته األكادميية من خالل املساندة األكادميية والتخطيط اجليد ملستقبله"
وتعد العملية التعليمية اجلامعية منظومة متكاملة تتضمن جمموعة متفاعلة من العناصر واليت من ضمنها الطالب
اجلامعي ،ويظهر جناح تلك املنظومة يف جمموعة من املخرجات التعليمية ومن أمهها الشعور مبعَن احلياة واإلحساس
جبودة احلياة؛ لذا تقوم اجلامعة بعدة وظائف لتسهم يف ازدهار احلياة األكادميية لدى منسوبيها وحتقيق اجلودة
األكادميية ملخرجاهتا الطالبية( .عبد الرازق)483 :2018،
والطالب اجلامعي كونه ميثل شرحية مهمة يف اجملتمع يسعى جبد واجتها لتكوين ذاته تكوينا سليما وبناءها بناء
قواي متوازان متكامال فيخطط ويوظف وجوده يف اجلامعة وكل الفرص املتوفرة فيها خلدمة أهدافه املستقبلية
والوصول للغد املشرق الذي ينشده وكل ذلك من خالل اإلجيابية والطموح والنجاح الذي يولد السعادة واحلب
ويعطي معَن للحياة أو مبعَن أخر يوفر جودة احلياة اليت يتوقف قياسها على الوصف الدقيق للحياة اجليدة وشور
الفرد ابلرضا والسعادة والقدرة على اشباع حاجاته ثراء البيئة ورقي اخلدمة املقدمة له( .مصطفى ،ويوسف،
 )415 :2018كما تؤكد دراسة (  Cardonaو )2012 ، Bravoعلى ضرورة أخذ رأي الطالب يف
جودة التعليم الذي يتلقونه يف املرحلة اجلامعية.
اثلثاً :متطلبات جودة احلياة األكادميية
بناء على ما سبق فإن توفر اجلودة األكادميية مرتبط جبودة املمارسات األكادميية ،ومستوى الرضا األكادميي لدى
الطالب/ة اجلامعي ،واخلدمات املساندة املقدم للطالب/ة اجلامعي.
وقد اعمدت الباحثة هذه املتطلبات لقياس جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة
جبامعة طيبة فرع ينبع.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة احلالية لعدة نتائج من خالل إجابتها على أسالة الدراسة وفيما يلي تفصيل هذه النتائج:
االجابة عن السؤال األول:
والذي ينص علي :ما مستوى جودة املمارسات األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة
اجلامعي جبامعة طيبة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل استجاابت افراد عينة الدراسة (يف البعد
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االول) جتاه جودة املمارسات األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب مستخدمة التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب كما يلي:
جدول ( )4يوضح التكرارات والنسب املئوية الستجاابت افراد عينة الدراسة حول مدى جودة احلياة
التقدير

التكرارات والنسب
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وحبساب املدى بني أعلى قيمة وأدين قيمه وقسمته على عدد القيم ،فقد قامت الباحثة حبساب املدى
لالستبانة وذلك بطرح أعلى قيمة من أدىن قيمة على القيمة الكلية لالستبانة( )5/1-5كما يلي:
م
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وابلنظر إىل املتوسط العام الستجاابت العينة ،فإن املتوسط احلسايب العام للمحور هو  4.15واحنراف معياري
 1.03مما يدل أن توجهات العينة حنو التعلم االفرتاضي كان عاليا من وجهة نظر عينة الدراسة وبتقدير جيد
جدا .وابلنظر إىل ترتيب العبارات يف احملور فتفاوتت ما املمتاز واجليد جدا ،وحصلت العبارة رقم [ 9قيم
االجراءات االحرتازية اليت قدمت لك بتفعيل التعليم عن بعد كبديل للحضور يف احلرم اجلامعي أثناء جائحة
كروان " ].على أعلى ترتيب واليت حصلت على متوسط حسايب رقم  4.63واحنراف معياري قدره  .81ونسبة
 %92.51وبدرجة عالية جداً ،فيما حصلت العبارة رقم  5واليت تنص على" إىل أي مدى برأيك ساعدك
التعليم عن بعد يف فهم حمتوايت احملاضرات؟ " على أقل تقدير؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  3.83واالحنراف
املعياري  1.15ونسبة  %76.68وتقديرها جيد جدا.
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وتتوفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة (العنزي )2018 ،واليت توصلت إىل وجود فروق بني املتوسطات
احلقيقية واالفرتاضية يف مستوايت جودة احلياة األكادميية لصاحل جودة احلياة األكادميية .والشكل رقم ()1
يوضح ذلك.
جودة الحياة األكاديمية أثناء جائحة كرونا
قيم االجراءات االحترازية التي قدمت لك بتفعيل التعليم عن…
قيم تجربتك في التعليم عن بعد التي حصلت عليها في هذا…
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعليم عن بعد مشاهدة عروض…
إلى أي مدى ساعدك التعليم عن بعد في االستفادة من التغذية…
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعليم عن بعد في فهم محتويات…
إلى أي مدى ساعدك التعليم عن بعد في تقديم االختبارات…
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعليم عن بعد في تقديم واجباتك…
إلى أي مدى ساعدك التعليم عن بعد في حضور محاضراتك…
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعليم عن بعد في تخطي أزمة…
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

شكل ( )1استجاابت افراد عينة الدراسة حول مدي جودة احلياة األكادميية أثناء جائحة كروان من وجهة نظر
الطالب/ة اجلامعي
االجابة عن السؤال الثاين:
والذي ينص علي :ما مستوى الرضا األكادميي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب/ة اجلامعي جبامعة
طيبة؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل استجاابت افراد عينة الدراسة (يف البعد الثاين) جتاه حتديد
املشاعر الطالبية املصاحبة للحياة األكادميية أثناء جائحة كروان مستخدمة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية والرتب كما يلي:
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جدول ( )5يوضح التكرارات والنسب املئوية الستجاابت افراد عينة الدراسة
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يتبني من خالل اجلدول ( ، )5أن املتوسط احلسايب العام للمحور هو  1.76واحنراف معياري  1.10مما يدل
أن مستوى رضا العينة األكادميي أثناء جائحة كروان كان بنسبة  %58.71بتقدير (رمبا) .وابلنظر إىل ترتيب
العبارات يف احملور فتفاوتت بني املوافقة بنعم وال أدري ورمبا وال ،وحصلت العبارة رقم [ 6شعرت ابزدايد حيب
للوطن أثناء جائحة كروان] " على أعلى ترتيب واليت حصلت على متوسط حسايب رقم  4.63واحنراف معياري
قدره  .81وبنسبة  ،%98.93فيما حصلت العبارة رقم  5واليت تنص على" شعرت ابلسعادة لكون خترجي
97

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

لن يتأخر بسبب أزمة كروان" على أقل تقدير؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  .55واالحنراف املعياري  1.1ونسبة
 ،%18.28وختتلف الدراسة احلالية مع دراسة ( Leitãoو  )2014، Alvesاليت توصلت إىل وجود
أتثري هام واجيايب جلودة احلياة األكادميية للطالب اجلامعي على والء الطالب جلامعته ،حيث سجل احملور السابق
جلودة املمارسة األكا دميية نسبة عالية بنما سجلت عبارة ازداد شعوري حبب جامعيت أثناء أزمة كروان متوسط
 1.40وهي نسبة منخفضة األمر الذي حيتاج إىل تعزيز الوالء اجلامعي للمؤسسة لدى الطالب/ة اجلامعي يف
جامعة طيبة والشكل رقم ( )2يوضح ذلك.
مستوى الرضا األكاديمي لعينة الدراسة
أزداد شعوري بحب جامعتي أثناء أزمة كرونا
شعرت بازدياد حبي للوطن أثناء جائحة كرونا
شعرت بالسعادة لكون تخرجي لن يتأخر بسبب أزمة كرونا
أشعرتني البيئة االكاديمي في الجامعي بالدعم الذي توقعته أثناء…
أسعدني الشعور بازدياد مهاراتي في استخدام البالك بورد أثناء…
شعرت بالسعادة النني لن اتوقف عن الدراسة بسبب جائحة كرونا
شعرت باألمان الصحي والنفسي جراء االحترازات الصحية…
3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

شكل ( )2مستوى الرضا األكادميي لعينة الدراسة أثناء جائحة كورون
االجابة عن السؤال الثالث:
والذي ينص علي :ما مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب/ة اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة
نظر الطالب اجلامعي جبامعة طيبة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل استجاابت افراد عينة الدراسة (يف البعد الثاين) جتاه حتديد
مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر الطالب اجلامعي/ة جبامعة
طيبة مستخدما التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب كما يلي:
جدول ( )6يوضح التكرارات والنسب املئوية الستجاابت افراد عينة الدراسة حول مدى املساندة األكادميية
املقدمة هلم أثناء جائحة كروان
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يتضح من خالل اجلدول ( )6أن املتوسط احلسايب العام للمحور هو  4.33واحنراف معياري  .93مما يدل
أن مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب اجلامعي أثناء جائحة كروان كان بنسبة  %86.65بتقدير
(ممتاز) حسب وجهة نظر عينة الدراسة .وابلنظر إىل ترتيب العبارات يف احملور فتفاوتت بني تقدير ممتاز وجيد
جدا ،وحصلت العبارة رقم [ 5حدد مدى استفادتك من االرشاد االكادميي املقدم لك أثناء أزمة كروان] "
على أعلى ترتيب مبتوسط حسايب رقم  4.67واحنراف معياري قدره  .72وبنسبة  ،%93.48فيما حصلت
العبارة رقم  3واليت تنص على" إىل أي مدى برأيك ساعدك التعزيز االكادميي املقدم من اجلامعة يف التعامل
إبجيابية أثناء أزمة كروان؟" على أقل تقدير؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  4.17واالحنراف املعياري  1.04ونسبة
 ،%83.32والشكل رقم ( )3يوضح ذلك.
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مستوى المساندة األكاديمية
حدد مدى استفادتك من دورات التعامل مع البالك بورد المقدمة
من قبل الجامعة؟
حدد مدى استفادتك من ااالرشاد االكاديمي المقدم لك أثناء أزمة
كرونا
حدد مدى استفادتك من ورش العمل المقدمة لك لتعزيز مهاراتك
الجامعية؟
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعزيز االكاديمي المقدم من
الجامعة في التعامل بايجابية أثناء أزمة كرونا؟
إلى أي مدى برأيك ساعدك التعزيز النفسي المقدم من الجامعة
في التعامل بايجابية أثناء أزمة كرونا؟
حدد مدى استفادتك من دورات التعامل مع البالك بورد المقدمة
من قبل الجامعة؟
3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80

شكل رقم ( )3مستوى املساندة األكادميية املقدمة للطالب أثناء جائجة كوروان
االجابة عن السؤال الرابع:
والذي ينص علي :ما أبرز التحدايت اليت واجهت الطالب اجلامعي أثناء جائحة كروان من وجهة نظر
الطالب اجلامعي جبامعة طيبة؟
متثلت أغلب الصعوابت اليت واجهتهم ابلتدريج من األكثر أتثريا إىل األقل يف ضعف شبكة االنرتنت مث عدم
توفر حاسب شخصي مث ضعف اخلربات يف التعامل مع البالك بورد مث ضعف اخلربات التقنية
التوصيات واملقرتحات:
وبناء على ما توصلت له الدراسة فإهنا توصي اجلامعات وأصحاب القرار مبا يلي:
 .1االهتمام ابملساندة األكادميية اليت تقدم للطالب اجلامعي من دورات تدريبية وورش عمل ،ووكاالت مساندة.
 .2االهتمام بعملية االرشاد اجلامعي اليت أبرزت أثر ملحوظ يف تعزيز احلياة األكادميية لدى الطالب/ة اجلامعي.
 .3اختاذ اإلجراءات الالزمة للعمل على رفع انتماء ووالء الطالب/ة اجلامعي ملؤسسته األكادميية.
كما تقرتح عمل الدراسات التالية:
 .1اسرتاتيجية مقرتحة لتعزيز الوالء املؤسسي لدى طالب اجلامعة.
 .2ودور االحرتازات الصحية أثناء جائحة كروان يف تعزيز الوالء الوطين لدى طالب اجلامعة.
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إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية
مبحافظة العاصمة عمان
د .هبه عادل عبود احلراحشة ،8د .ازدايد عبد السالم عطا هللا

9

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح إسرتاتيجية لتطوير مهارات التعلم االلكرتوين لدى ُمعلمي املرحلة األساسية يف املدارس

احلكومية مبحافظة العاصمة عمان .مت استخدام املنهج الوصفي املسحي التطويري ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع

ُمعلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية يف العاصمة عمان وعددهم ) (17078معلم ومعلمة ،وبلغت عينة
الدراسة ) (134معلم ومعلمة .وجلمع بياانت الدراسة مت تطوير استبانه ،تكونت من ) (31فقرة موزعة على ثالثة
جماالت ،وهي :التعلم االلكرتوين وأمهيته ،البنية التحتية الالزمة لتطبيق التعلم االلكرتوين ،ومهارات التعلم االلكرتوين
لدى املعلم ،ومت التأكد من صدقها وثباهتا .أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن درجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى
معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية من وجهة نظرهم جاءت على حنو عام بشكل متوسط ،وجاءت مجيع
اجملاالت بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية) (α=0.05تُعزى ملتغريات
اجلنس واملؤهل العلمي ،وعلى حنو آخر أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اخلربة لصاحل
اعتمادا على النتائج السابقة ،مت بناء إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير مهارات التعلم االلكرتوين
الفئة  5سنوات أو أقل.و ً

لدى معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية مبحافظة العاصمة عمان .وبناءً عليه؛ أوصت الدراسة وزارة
الرتبية والتعليم األردنية ابعتماد اإلسرتاتيجية املقرتحة.
الكلمات املفتاحية :اإلسرتاتيجية ،مهارات التعلم االلكرتوين ،املدارس احلكومية ،حمافظة العاصمة عمان.

 hebaadel57@yahoo.comاألردن،
 Izdiadatallah993@gmail.comاألردن،
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Abstract
This study aimed to propose a strategy to develop the e-learning skills for elementary schools’
teachers in the Jordanian public schools in the capital Amman. The survey-developmental
approach was used, and the study population consisted of all of the teachers in the elementary
level in the capital Amman, numbering (17078) teachers. The study sample was (134) teachers.
A 31 items questionnaire was developed for data gathering. The results showed that the degree
of practicing e-learning skills among elementary schools’ teachers, in general, was moderate,
also the results indicated that there were no statistically significant differences at the
significance level (α = 0.05) attributed to sex or academic degree variables. On the other hand,
the results showed that there are statistically significant differences attributed to experience
variable in favor of the category 5 years or less .Based on the study results, a strategy was
proposed to develop the e-learning skills of elementary schools’ teachers. Accordingly; The
study recommended to adopt the proposed strategy by the Jordanian Ministry of Education.
Key words: strategy, e-learning skills, government schools, Amman Governorate

مقدمة
.مفتاحا أساسيًا لرقي األمم وتقدمها كما يُسهم يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمعات
ً يُعد التعليم

 تربز أمهية تطوير، ومن أمهها العوملة،ويف ظل املتغريات املعرفية والتكنولوجية السريعة واملستمرة حول العامل
ُ
.التعليم وتطوير كفاءات املعلمني والطلبة مبا يتماشى مع العصر احلايل

َّ وكما هو معلوم
بسبب تفشي- فإن جائحة كوروان قد فرضت العديد من التحدايت على القطاع التعليمي
،عوضا عن التعليم الوجاهي
ً  فأصبح اخليار االول،  مما أدى اىل التوجه حنو التعلم اإللكرتوين-فريوس كوروان

.إذ تكمن أمهيته أبنه غري حمدد مبكان أو زمان

َّ ومما ال شك فيه
أن املعلم ميثل أحد الركائز األساسية يف العملية التعليمية والذي ال ميكن إحداث أي تطوير أو
 السيما.)2016 ، (زهو.تغيري يف التعليم إال إبعداده و تطوير مهاراته مبا يواكب التطور احلديث يف التعليم
 إذ تُعد هذه املرحلة هي املنطلق و األساس الـالزم لبناء املعارف األساسية واملهارات،معلم املرحلة األساسية
)2010 ،اليت حيتاجها الطالب للتقدم حنو بقية املراحل بقدرة وثبات ( العليمات
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وسيواجه املعلمون حتدايت كبرية ملواكبة هذا التحول املفاجئ حنو التعلم االلكرتوين ،اذ ينقسم دور املعلم
يف التعلم االلكرتوين إىل دورين أساسيني األول دوره يف اختيار و تصميم برامج التعلم االلكرتوين والثاين يف تنفيذ
هذه الربامج .ومبا َّ
أن التعلم االلكرتوين أصبح التوجه العام للتعليم يف األردن فإنه أصبح لزاماً على املعلم أ ْن يكون
على قدر من الوعي مبفهـوم التعلـم االلكرتونـي وأ ْن يطور من املهارات الالزمة إلدارة املوقف التعليمي الكرتونيًا
ابلتزامن مع تطوير املهارات اخلاصة بتكنولوجيا االتصاالت و االنرتنت.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
بدأ األردن حديثًا ابالهتمام ابلتعلم االلكرتوين (التعلم عن بعد) يف ظل جائحة كوروان ،األمر الذي
يتطلب وضع خطط وبرامج واسرتاتيجيات هتدف إىل استخدام التكنولوجيا يف التعليم ،وجتهيز البنية التحتية
للمدارس من خمتربات حاسوب وتوفري انرتنت للمدرسة ،وأتهيل وإعداد املعلمني لتوظيف مهارات التعلم
االلكرتوين داخل الغرفة الصفية االفرتاضية بطريقة فعالة؛ ولتحقيق أفضل النتائج.
وتعتقد الباحثتان َّ
أن ُمعلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية األردنية مل يبلغوا هذا املستوى الرفيع و
املتخصص من امتالك مهارات التعلم االلكرتوين ،الذي يؤهلهم للقيام بدورهم على الوجه األمثل ،يف إيصال
املعلومات لطلبة ابستخدام أسا ليب واسرتاتيجيات حديثة يف ظل التعلم عن بعد الذي يشهده العصر احلايل.
وقد عزز هذا قناعة لدى الباحثتان بعد مراجعة األدب النظري و الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع
الدراسة.
وبناءً عليه ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل :ما اإلسرتاتيجية املقرتحة

لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية مبحافظة العاصمة
عمان ؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية األربعة التالية:
 -1ما درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية من وجهة نظرهم؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α= 0.05بني املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد
عينة الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان
تُعزى ملتغريات اجلنس ،واملؤهل العلمي ،اخلربة؟
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 -3ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية يف مبحافظة العاصمة
عمان؟
أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األمور اآلتية:
 -1تعرف درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان.
 -2الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت أفراد الدراسة حول مهارات التعلم اإللكرتوين تُعزى
ملتغريات الدراسة ( اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة).
 -3حتديد اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين اليت جيب توافرها لدى معلمي املرحلة األساسية
مبحافظة العاصمة عمان.
 -4تعرف أهم مهارات التعلم اإللكرتوين اليت جيب توافرها لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان.
أمهية الدراسة
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية الدور الذي يقوم به معلم املرحلة األساسية يف املدرسة ،وحاجة املدرسة ملعلمني
ميتلكون مهارات التعلم اإللكرتوين متكنهم من إحداث التغيري املرغوب ومواكبة تطورات العصر .تقدم اإلسرتاتيجية
املقرتحة للمعلمني املعنيني بتطوير أدائهم املهين وحتسني مهاراهتم.
ومن املؤمل أ ْن تستفيد اجلهات التالية من نتائج هذه الدراسة:
 وزارة الرتبية والتعليم :إذ أتمل الباحثتان أ ْن يستفيد املسؤولون من أصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم مننتائج الدراسة مبعرفة درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى ُمعلمي املرحلة األساسية ،وبناءً على التوصيات

يف هناية البحث تُساعد أصحاب القرار من القادة الرتبويني يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل مهارات التعلم
اإللكرتوين وتعزيز دورها يف وزارة الرتبية والتعليم.
 معلمي املرحلة األساسية :من خالل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية للتعرف إىل مهارات التعلم اإللكرتوين ،والعملعلى تنمية جوانب القصور منها ابستخدام برامج تدريبية أو غري ذلك ،ورفع مستوى أدائهم.
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 الباحثون واملهتمون ،وطلبة الدراسات العليا ،ليواصلوا البحث عما هو جديد يف هذا اجملال ،واالستفادةمن اإلسرتاتيجية املقرتحة ونتائج الدراسة ومن املنهجية املتبعة يف أحباث و دراسات الحقة.
مصطلحات الدراسة
اشتملت هذه الدراسة على مصطلحات أساسية وفيما أييت تعريفها مفاهيميًا وإجرائيًا:
 اإلسرتاتيجية ) ":(Strategyاإلطار العام أو املرشد العام آلليات عمل املؤسسة وقيمها وأنشطتها املختلفةخالل األعوام القادمة للوصول إىل أهدافها وغاايهتا" ( حممد.)47 :2011 ،
 التعلم اإللكرتوين ) :(E-learningأبنه جمموعة اإلجراءات واملبادئ والقدرات اليت يستخدمها املعلم معطلبته عن طريق اس تخدامه للتعلم اإللكرتوين ،لضمان حتقيق األهداف املنشودة من تدريس املقررات (محادنة
والشواهني.)460 :2019 ،
 مهارات التعلم اإللكرتوين ( :)E-learning Skillsعبارة عن جمموعة من املهارات اليت تقوم إبدارةاملوقف التعليمي االلكرتوين ،وقد صنفت يف أربع فئات رئيسية هي :مهارة إرسال البياانت ،مهارة استقبال
عددا من املهارات الفرعية ( الوحيدي،
البياانت ،مهارة البحث ،مهارة تصميم صفحات االنرتنت ،وتضم كل فئة ً

.)7 :2009

 وتعرف الباحثتان مهارات التعلم اإللكرتوين إجرائيًا :أبهنا جمموعة من املهارات اليت جيب أ ْن ميتلكها ُمعلمياملرحلة األساسية ،وهي :مهارة التعامل األساسية مع احلاسوب ،مهارة استخدام برانمج )،(Power Point

مهارات التواصل الكرتونيًا مع الطلبة ،مهارة إدارة الغرفة الصفية االفرتاضية ،مهارة إشراك املتعلمني يف عملية
التعلم بشكل فعال ،مما ميكنه من إدارة العملية التعليمية بكفاءة ومهارة وإبداع.
حدود الدراسة:
تشتمل هذه الدراسة على عدة حدود خمتلفة كي ميكن توجيهها حنو أهدافها املرجوة ،وهي:
 احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية مبحافظةالعاصمة عمان.
 احلدود الزمانية :مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي .2021\2020 احلدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة العاصمة عمان.110
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األدب النظري
التعلم اإللكرتوين:
لقد أدى التقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل وفرة املعلومات يف التخصصات مجيعها،
وتالشي املسافة بني املعلومات واملتعلم ،كما أدى إىل ظهور احلاجة ملهارات وأساليب وتقنيات حديثة أصبحت
جزءًا ال يتجزأ من حياة اجملتمعات العصرية ،األمر الذي جعلنا حباجة ماسة إىل تطوير أساليب التعليم والتعلم
ومهاراهتم للوصول ابملتعلم إىل اكتساب املعلومات بنفسه وبرجمتها بصورة الكرتونية ،ومل يَعد هدف التعليم يف

هذا العصر حتصيل املعرفة يف حد ذاهتا ،بل أضحى اكتساب مهارات التعلم الذايت والقدرة على توظيف

املعلومات والتقنيات املتطورة يف حل املشكالت احلياتية (حسامو والعبد هللا.)2011 ،
وقد تعددت التعريفات اليت تناولت التعلم االلكرتوين ومن أبرز تلك التعريفات تعريف الشهري )(67: 2014
أبنه الوعاء التقين الذي يتم من خالل بيئة تعليمية تعلمية غري تقليدية تعتمد على وسائط تقنية متعددة ،لتقدمي
حمتوى التعلم عرب هذه الوسائط املتعددة على احلاسوب وشبكاته إىل املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل
النشط مع احملتوى ذاته ،واملعلم ،وأقرانه على هيئة متزامنة أو غري متزامنة.
أما الرشيدي ) (2018عرفها أبنه عبارة عن عروض حوسبة مادة تقنيات التعليم واستخدام برانمج العروض
 power pointواليوتيوب واملكتبة اإللكرتونية واستخدام الوسائل اإللكرتونية مثل ( جهاز عرض البياانت)
واإلنرتنت واألقراص املدجمة  /القابلة لإلزالة (الرشيدي.)2018 ،
وعرفها قرواين ) (147:2012التعلم اإللكرتوين أبنه التعلم الذي يُستخدم فيه أحد األمناط التقنية اآلتية:
استخ دام األنشطة والتقنيات اإللكرتونية والبث التدفقي الفيديو ،والصفوف االفرتاضية ،والقالب اإللكرتوين،
والوسائط احملوسبة.
وأشار الصيفي )َّ (2015
أبن اجلمعية األمريكية للتدريس والتطوير تعرفه أبنه الدمج املخطط له ألي مما يلي
وجها لوجه ،والتعاون املتزامن ،والتعلم الذايت ،واألدوات املساعدة يف حتسني األداء).
(التفاعل احلي ً
نستنتج مما سبق تعدد تعريفات التعلم اإللكرتوين ،ولكنها تلتقي يف َّ
أن ما مييز التعلم اإللكرتوين عن غريه من
عموما هو استخدامه للتقنيات واألساليب االتصال املتنوعة اإللكرتونية يف التعلم ،وإضافة لربامج
أنواع التعلم ً
جدا يف سري العملية التعليمية يف الوقت احلايل.
االتصال املتنوعة اليت ابتت مهمة ً
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مزااي التعلم اإللكرتوين:
للتعليم اإللكرتوين ميزات عدة ،منها:
َّ
فضال عن مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،كما
أن من ُمميزات التعلم االلكرتوين توسيع فرص القبول يف التعليم ً
يتيح التعلم االلكرتوين للطالب أ ْن يُركزوا على األفكار املهمة أثناء كتابة وجتميع احملاضرة أو الدرس ،وهو يتيح
للجميع التعليم يف الزمن الذي يناسبهم ،وتوفر أدوات التقييم الفوري وإعطاء املعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف
كبريا يف
املعلومات بصورة سريعة وسهلة للتقييم ،وتقليل األعباء اإلدارية ابلنسبة للمعلم واليت كانت أتخذ منه وقتًا ً

كل حماضر ،حيث يوفر التعلم اإللكرتوين أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج واالختبارات ووضع إحصائيات

عنها (اليحيوي.)2011 ،
عناصر التعلم اإللكرتوين:
لنجاح التعلم اإللكرتوين ينبغي توافر جمموعة من العناصر املتفاعلة وهي :املتعلم ويقصد هنا الطالب ،املعلم وهو
املعلم الذي يشرف على عملية التعلم اإللكرتوين ،الكتاب اإللكرتوين وهو املقرر التعليمي اإللكرتوين ،الربيد
اإللكرتوين وهو وسيلة مهمة وفعالة يف التعلم اإللكرتوين ،الفصول االفرتاضية وهي عبارة عن فصل ختيلي ،يتم برجمته
ووضعه على صفحة خاصة على االنرتنت حبيث يتفاعل فيه املعلم والطالب يف وقت حمدد ،املختربات اإللكرتونية:
وهي خمتربات ختيلية حتاكي املختربات احلقيقية ،حبيث يتم برجمتها ونشرها على االنرتنت ويتم من خالهلا تطبيق
التجارب العلمية بشكل حياكي الواقع (آل عامر.)2012 ،
متطلبات التعلم اإللكرتوين:
لتطبيق التعلم االلكرتوين البد من توافر بعض املتطلبات ،وهي :إشراك القطاع اخلاص يف بناء أسس التدريب والتعلم
االلكرتوين ،وتوظيف عناصر التقنية الالزمة خلفض تكلفة التعلم اإللكرتوين ،وترسيخ اخلربات احمللية ،وتوافر املكوانت
األساسية من ُمعلم ومتعلم وطاقم دعم فين وإداري ،وتوافر الكفاايت الالزمة ألعضاء اهليئة التدريسية ،والطلبة
الستخدام برامج التعلم االلكرتوين ،وبناء رؤية وخطة للتعليم اإللكرتوين ،وف ًقا لفلسفة املنهج واإلمكاانت املتاحة،
وتوفري التجهيزات األساسية مثل :األجهزة اخلدمية ،وحمطة عمل املعلم ،وحمطة عمل املتعلم ،واستعمل االنرتنت،
واالستعانة خبربات الدول املميزة (صاحبة التجربة) لالستفادة من جتارهبم يف جمال االلكرتوين (العجرمي.)2012 ،
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معيقات التعلم االلكرتوين:
صنف الطوالبة واملشاعلة ) (2009معيقات استخدام التعلم االلكرتوين أبربع فئات هي:
 -1املعيقات املتعلقة ابملعلم ،وتشمل :االجتاهات السلبية لبعض املعلمني حنو استخدام التعلم االلكرتوين،
خاصة القدماء منهم ،وضعف أتهيل املعلمني يف استخدام التعلم االلكرتوين ،وعدم وجود حوافز للمعلمني.
 -2املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية ،وتشمل :رفض ماهو جديد ابلنسبة لكل من املعلم والطالب واملدير
وأولياء األمور ،وعدم توافر األماكن واألجهزة.
 -3املعيقات املتعلقة ابجلوانب الفنية ،وتشمل :ضعف شبكات اإلنرتنت يف املدارس ،وضعف الدعم الفين،
وقلة املتخصصني يف جمال توظيف التعلم االلكرتوين.
 -4املعيقات املتعلقة ابلنظام التعليمي ،وتشمل :كرب حجم العبء التدريسي للمعلم ،وعدم وجود أدلة خاصة
توضح كيفية توظيف التعلم االلكرتوين يف التعلم.
اسرتاتيجيات التعلم االلكرتوين:
لقد حدد الشرقاوي ) (2005بعض اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين ،ومنها:
 اإللقاء اإللكرتوين :ويتم ذلك مبصاحبة بعض املواد التعليمية من خالل موقع الباحث اإللكرتوين ابلعرضاملتزامن جبانب قاعات التدريس التقليدية ،لعرض حمتوى ومهارات التعليم والتعلم اإللكرتوين.
 اسرتاتيجية الوسائط املتعددة والفائقة :ميكن استخدام املفاهيم واملهارات اإللكرتونية وتنميتها وعرض احملتوىبدال من الطرق التقليدية اململة.
التعليمي من خالهلا ً
 البيان العلمي اإللكرتوين :وميكن استخدام البيان العلمي يف أداء املهارات أمام الطالب بعد إعداد خطواهتاإلكرتونيًا على وسائط إلكرتونية لتأكيد املعلومة العلمية بعرض خطوات التنفيذ.

 التجريب العلمي أو اإللكرتوين :وميكن استخدام هذه االسرتاتيجية إلاتحة الفرصة للطالب للتجريبأبنفسهم يف أداء املهارات مع توفري التغذية الراجعة.
 التعليم التعاوين :وتستخدم فيه االسرتاتيجية لتبادل املعلومات اإللكرتونية بني الطالب من خالل الوسائطواملواقع اإللكرتونية.
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 التدريب اإللكرتوين :ويستخدم لتدريب الطالب على إتقان مفاهيم ومهارات التعلم اإللكرتوين وذلكلتكون وسيلة مساعدة يدعمها التجريب العلمي ليجرب الطالب بنفسه.
 التعلم الذايت والتعلم الفردي :لزايدة تنمية وإتقان مفاهيم ومهارات التعلم اإللكرتونية وهو تعلم يقوم بهاملتعلم وفق قدراته واستعداداته اخلاصة ،وسرعته الذاتية لتحقيق أهدافه دون تدخل مباشر من املعلم.
دور املعلم يف التعلم االلكرتوين:
لقد ابت من األمور املهمة يف العملية التعليمية وتعظيم دورها هو جعل التعليم املدرسي مواكبًا للتطورات
التكنولوجية ،وإكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين ،وهذا يتطلب إعداد املعلمني ليكونوا أكثر تكي ًفا
مع أساليب تعليمية جديدة تدمج فيها التكنولوجيا احلديثة أبشكاهلا يف العملية التعليمية & (Luterbach
).Brown, 2011
إن دور املعلم واملتعلم قد تغري و َّ
َّ
ان املهارات واملهام املطلوبة من كليهما قد تغريت وابت أمام املعلمني واملتعلمني
وابقي أطراف املنظومة التعليمية حتدايت أكثر من ذي قبل :حتدايت جديدة وكبرية وسريعة التغري تفرض على
اجلميع املزيد من االطالع واملقدرة على تطوير الذات ملواكبة العصر حىت يتعلم الفرد ليعرف وأ ْن يتعلم ليعمل
وليشارك اآلخرين حىت يصبح له كيان وكينونة تفي مبطالبة (الرشيدي.)2018 ،
َّ
إن الدور الذي يضطلع به املعلم بشكل عام دور هام للغاية لكونه أحد أركان العملية التعليمية ،وهو مفتاح
املعرفة والعلوم ابلنسبة للطالب ،وبقدر ما ميلك من اخلربات العلمية والرتبوية ،وأساليب التدريس الفعالة ،يستطيع
طالاب متفوقني ومبدعني ،ويف التعلم االلكرتوين تزداد أمهية املعلم ويعظم دوره ،فحاجته للمعلم املاهر
أ ْن ُخيرج ً

املتقن ألساليب واسرتاتيجيات التعلم االلكرتوين ،الراغب يف التزود بكل حديث يف جمال ختصصه ،املؤمن برسالته

أوال مث أبمهية التعلم املستمر ،أدوار املعلم يف التعلم االلكرتوين واليت منها :ابحث ،مصمم ،تكنولوجي ،مقدم،
ً
منسق ،مرشد ،ميسر ،مقوم (العجرمي.)2012 ،
مهارات التعلم االلكرتوين:
أشار املركز الوطين للتعليم االلكرتوين ) (2020إىل أبرز مهارات التعلم االلكرتوين اليت حيتاجها املعلم لتدريس
إلكرتوين انجح وفعال ،واليت تتكون من ثالث جماالت رئيسية ،تتمثل مبا يلي:
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 -1التقنية :إتقان املهارات األساسية للحاسب اآليل ،التعامل مع أنظمة إدارة التعلم بفاعلية ،استخدام أدوات
التواصل داخل النظام بشكل فعال.
متكامال للمادة يشمل مؤشرات األداء ،إن يصمم حمتوى بطريقة تتمركز حول
 -2التصميم :أن يضع وص ًفا
ً
املتعلم ويكون دور املعلم التوجيه والتنظيم ،التمكن من املادة وتصميمها ،انتقاء أدوات التعلم اإللكرتونية
املناسبة ،تنوع أبساليب التدريس لتناسب أمناط التعلم املختلفة لدى املتعلمني ،استخدام إسرتاتيجية حديثة
لتدريس.
 -3اإلدارة :احلضور اإللكرتوين املستمر والفعال للمعلم ،إشراك املتعلمني يف عملية التعلم بشكل تفاعلي،
متابعة سري تعلم املتعلمني داخل املقرر ومدى تطورهم لضمان جناحهم ،تقييم املتعلمني بشكل موضوعي
وعادل.
الدراسات السابقة ذات الصلة:
تستعرض الباحثتان يف هذا اجلزء الدراسات السابقة؛ العربية واألجنبية ،ذات الصلة مبوضوع الدراسة
احلالية ،واليت تناولت موضوع مهارات التعلم اإللكرتوين ،وقد مت ترتيب الدراسات حسب تسلسلها الزمين من
األقدم إىل األحدث ،وذلك على النحو اآليت:
أ-الدراسات العربية
هدفت دراسة ملكاوي ونوافلة والسقار ) (2015التعرف إىل اجتاهات الطلبة واملعلمني حنو التعلم
اإللكرتوين يف املدارس األساسية العليا يف األردن ،وتكونت عينة الدراسة من ) (359طالب وطالبة وعلى )(139
معلم ومعلمة ،واستخدم الباحثون استبانه مكونة من ) (20فقرة ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث ،وملتغري سنوات اخلربة لصاحل املعلمني ذوي اخلربات األقل
من ) (5سنوات ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري املؤهل العلمي.
هدفت دراسة سهيل ومصلح ) (2016إىل قياس مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة القدس املفتوحة بدولة فلسطني ،مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت ،وأجريت الدراسة على
عضوا من هيئة التدريس ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أنه
مجيع أفراد اجملتمع البالغ عددهم )ً (47

توجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة.
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هدفت دراسة عبد الباري ) (2017إىل التعرف إىل دور مديري املدارس الثانوية يف توظيف التعلم
اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني مبحافظة العاصمة عمان ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،ومت استخدام
استبانه مكونة من ) (36فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من ) (586معلم ومعلمة ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت
إليها الدراسة أن دور توظيف مديري املدارس الثانوية للتعلم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني مبحافظة عمان
أيضا من ابرز النتائج اليت توصلت إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس،
كان متوسطًا ،و ً
والسلطة املشرفة ،وعدد سنوات اخلربة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغريي التخصص ،واملؤهل
العلمي.
وكما قام الرشيدي ) (2018ابلدراسة هدفت التعرف إىل أثر التعلم اإللكرتوين يف حتسني مهارات
التعلم الذايت لدى طلبة مساق تقنيات التعليم واالتصال يف جامعة حائل ابلسعودية ،تكونت عينة الدراسة من
) (60طالبًا وطالبة من طلبة مساق تقنيات التعليم واالتصال ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت بناء استبانة هدفت

إىل قياس مهارات التعلم الذايت ،ومن أهم نتائج الدراسة اليت توصلت إليها وجود أثر ذي داللة إحصائية للتدريس

ابستخدام التعلم اإللكرتوين على حتسني مستوى مهارات التعلم الذايت لصاحل اجملموعة التجريبية ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية يف حتسني مهارات التعلم الذايت تُعزى ملتغري اجلنس ،ووجود أثر ذي داللة إحصائية لتفاعل
متغريي اجلنس والتعلم اإللكرتوين يف حتسني مهارات التعلم الذايت وذلك لصاحل جمموعة التجريبية.
وأجرى محادنة والشواهني ) (2019ابلدراسة هدفت التعرف إىل اجتاهات معلمي الرايضيات حنو التعلم
اإللكرتوين يف مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية ،وأثر متغريات (اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة)،
ولتحقيق أهداف مت استخدام املنهج الوصفي ،ومت اختيار عينة مكونة من ) (100معلم ومعلمة ،ومت استخدام
االستبانة كأداة جلمع البياانت ،وأهم النتائج اليت توصلت أليها َّ
أن اجتاهات معلمي الرايضيات حنو التعلم
اإللكرتوين جاءت بدرجة مرتفعة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس وسنوات
اخلربة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري املؤهل العلمي.
ب-الدراسات األجنبية
أجرى خطام وشرمي ) ،)Khitam&Shraim, 2010دراسة هتدف إىل تعرف فرص وحتدايت
التعلم اإللكرتوين يف املدارس الثانوية يف فلسطني ،و تكونت عينة الدراسة من ) (100معلم و معلمة ،و )(50
طا لب و طالبة ومت تطوير استبانتني كأدوات جلمع البياانت ،وأهم النتائج اليت توصلت إليها عدم وجود اجلاهزية
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لدى املتعلمني وال املعلمني جاهزين بعد .كما أظهرت العديد من التحدايت اليت تواجه تنفيذ التعلم اإللكرتوين
يف فلسطني  ،مبا يف ذلك الفجوة الرقمية والقيود التقنية للشبكة  ،ونقص مهارات التعلم اإللكرتوين  ،واالفتقار
إىل االستقاللية  ،وسوء إدارة الوقت  ،وضغط العمل واللغة.
و هدفت دراسة سيمربنج ) (Sembiring, 2018إىل حتديد معيقات برانمج التدريس الفعال عرب
اإلنرتنت وتوضيح العوامل املؤثرة فيه ،ومزجت الدراسة املنهج الكمي و النوعي ،واستخدمت أداتني جلمع
البياانت ومها املقابلة و االستبانة  .تكونت عينة الدراسة من ) (600طالب .وحددت العوامل املؤثرة ابلتدريس
عرب االنرتنت إىل مخسة عوامل أساسية من حيث املفهوم يف املعرفة الفنية واالستخدام العقالين ( الرشيد )
لالنرتنت  ،واملعرفة ابلوسائط املتعددة الداعمة للتعلم واستخدام اسرتاتيجيات املعلم اخلصوصي  ،والدعم الفاعل
للتدريس عرب اإلنرتنت  .وكان من نتائج الدراسة أن العينة اتفقت على أمهية أتثري هذه العوامل مع تفاوت درجة
التأثري بينها.
ودراسة كنتكااي و كيسر ) (Cetinkaya&Keser, 2018اليت سعت إىل حتديد مبادئ تصميم
التكيف التفاعلي يف بيئات التعلم التكيفية عرب اإلنرتنت  ،واستخدمت الدراسة املنهج الكمي و املنهج النوع،
وقد شارك يف الدراسة ) )90خمتص  .ابإلضافة إىل مراجعة ( )270دراسة وحتليلها ،وكان من نتائجها أن
املختصني لديهم اتفاق على مجيع املبادئ العشرة اليت خرجت هبا الدراسة ومنها  :االهتمام ابخلصائص الفردية
للمتعلمني ،واستخدام التقنيات القائمة على التعاون والداعمة لبينة التعلم ،وتعزيز التفاعل بني املتعلم واملعلم،
وتقييم أداء املتعلم والسماح له ابلتقييم الذايت ،وتزويد املعلمني ابلتوجيه والتدريب.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل اطالع الباحثتني على الدراسات السابقة بشقيها العريب واألجنيب حول موضوع الدراسة
تبعا لتباين اجلوانب اليت عاجلتها اذا تناول بعضها
اتضح تعدد املواضيع واختالف األهداف وتنوع األدوات ً
اجتاهات الطلبة و املعلمني حنو التعلم االلكرتوين ،كما تناول بعضها املعيقات و التحدايت للتعلم االلكرتوين و
تناولت قياس مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القدس املفتوحة بدولة فلسطني
و غريها من املواضيع ذات الصلة ابلدراسة احلالية ،وقد أفادت الباحثتني من هذه الدراسات يف معرفة آلية
التعامل مع البياانت اليت مت مجعها و يف اختيار منهج البحث ،كما أثرت هذه الدراسات اإلطار املفاهيمي حيث
كشفت عن بعض املراجع املهمة و ذات القيمة العالية.
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الطريقة واإلجراءات:
 هدفت الدراسة إىل بناء إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى ُمعلمي املرحلة األساسيةمبحافظة العاصمة عمان .ولتحقيق هذا اهلدف مت استخدام املنهج الوصفي املسحي التطويري ،وعليه َّ
فإن
منهجية الدراسة يف بناء اإلسرتاتيجية قد مرت ابملراحل اآلتية:
 املرحلة األوىل :اخللفية النظرية :مجع األدب النظري الكامل ملوضوع الدراسة وذلك ابستعراض املصادرواملراجع والدورايت ذات العالقة ،واختيار ما يالئم الدراسة من األدب الرتبوي.
 املرحلة الثانية :استنباط املتغريات :مت فرز املتغريات األساسية ذات العالقة يف مبوضوع الدراسة ،من خاللحتليل أدب الدراسة واختيار النقاط اجلوهرية ،كأساس يف بناء اإلسرتاتيجية.
 املرحلة الثالثة :قياس املتغريات :مجع البياانت من ُجمتمع الدراسة ،للكشف عن درجة ممارسة مهاراتالتعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان ،وف ًقا للخطوات اآلتية:
 جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة األساسية يف حمافظة عمان والبالغ عددهم(  )17078معلم ومعلمة ،وف ًقا لبياانت وزارة الرتبية والتعليم للعام الدراسي .2020\2019
 عينة الدراسة :مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية ،إذ بلغت ( )134معلم ومعلمة. أداة الدراسة :بعد اإلطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع التعلم اإللكرتوينكدراسة سهيل ومصلح ( ،)2016احللو (Almanthari, Maulina & Bruce ،)2020
) ،(2020واستشارة بعض املختصني يف القيادة الرتبوية ،قامت الباحثتان بتصميم أداة الدراسة ،واليت
تناولت مقياس درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة
عمان .مت حتديد درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين ملعلمي ومعلمات املرحلة األساسية يف حمافظة
عمان ،وذلك ابستجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس متدرج من نوع ليكرت ) (Likertاخلماسي من
جدا)،
مخس درجات للموافقة ،مرتبة تنازليًا على النحو اآليت :مخس درجات للبديل ( أوافق بدرجة كبرية ً

وأربع درجات للبديل( أوافق بدرجة كبرية) ،وثالث درجات للبديل (أوافق بدرجة متوسطة) ،ودرجتني

جدا).
للبديل (ال أوافق بدرجة قليلة) ،ودرجة واحدة للبديل ( ال أوافق بدرجة قليلة ً
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ومت حتديد معيار احلكم على متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسيمها إىل ثالثة مستوايت:
منخفض ،ومتوسط ،ومرتفع ،وف ًقا للمعادلة اآلتية:
طول الفئة = القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل = 1.33 = 1 – 5
عدد املستوايت

3

 املستوى املنخفض أقل من)2.33=1.33+1( : املستوى املتوسط من.)3.67 = 1.33 + 2.34 ( : املستوى املرتفع من 3.68( :فأكثر).املرحلة الرابعة :اقرتاح إسرتاتيجية لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة
اعتمادا على األدب النظري ذي العالقة ،وبنائه على شكل خطوات وإجراءات متسلسلة
العاصمة عمان،
ً
منظمة ومنطقية حبيث تسهم يف تطوير مهارات التعلم اإللكرتوين ملعلمي املرحلة األساسية.
 صدق أداة الدراسة :للتأكد من صدق األداة ،مت استخدام صدق احملتوى (،)Content Validityوذلك من خالل عرضها على ( )5حمكمني من ذوي اخلربة والكفاءة املختصني يف القيادة الرتبوية ،وذلك
للتأكد من وضوح صياغة الفقرات وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه ،وقد مت تعديل األداة يف ضوء
مالحظاهتم.

 ثبات أداة الدراسة :مت التأكد من ثبات األداة من خالل معادلة كرونباخ ألفا )(Cronbach's Alphaالستخراج معامل االتساق الداخلي لكل جمال من جماالت الدراسة ،إذ تراوحت قيم معامالت الثبات لدرجة
ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين للمجاالت بني ) ،(0.97 – 0.78وتعد هذه املعامالت ومناسبة ألغراض
الدراسة .وجدول رقم ( )1يوضح ذلك.
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اجلدول ( :)1معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) جملاالت االستبانة
الرقم

-

قيم معامالت الثبات
اجملال

كرونباخ ألفا

1

التعلم االلكرتوين و أمهيته

0.78

2

البنية التحتية الالزمة لتطبيق التعلم االلكرتوين

0.95

3

مهارات التعلم االلكرتوين لدى املعلم

0.97

متغريات الدراسة :اشتملت الدراسة على املتغريات التالية:
 -1املتغري املستقل :درجة ممارسة التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان.
 -2املتغريات املستقلة الوسيطة (الثانوية)  ،وتتمثل ب:
 اجلنس :وله فئتان ( ذكر ،وأنثى). املؤهل العلمي :وله مستواين (بكالوريوس ،ودراسات عليا). اخلربة :وهلا مستواين ( 5سنوات أو أقل 10 – 6،سنوات 11،سنوات فأكثر). -3املتغري التابع :تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية
مبحافظة العاصمة عمان.
نتائج الدراسة ومناقشتها
يتضمن هذا اجلزء عرضاً للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،وفقا ألسئلتها ،ومناقشتها:
أوال :النتائج املتعلقة ابلسـ ـ ــؤال األول؛ الذي نص على :ما درجة ممارسـ ـ ــة مهارات التعلم اإللكرتوين لدى
ً
معلمي املرحلة األس ـ ــاس ـ ــية مبحافظة العاص ـ ــمة عمان؟ لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـؤال ،مت حس ـ ـ ــاب املتوسـ ـ ــطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية ،واجلدول ) (2يوضح ذلك.
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جدول( . )2املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الرتب و الدرجة اليت متثلها إجاابت عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية جملاالت أداة الدراسة
مرتبة تنازليا.
اجملال

رقم
اجملال

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

الرتبة

الدرجة

3

مهارات التعلم االلكرتوين لدى املعلم

3.34

1.18

1

متوسطة

1

التعلم االلكرتوين و أمهيته

3.12

1.31

2

متوسطة

2

البنية التحتية الالزمة لتطبيق التعلم

2.81

1.38

3

متوسطة

االلكرتوين
لألداة ككل

3.29

1.26

متوسطة

يتبني من اجلدول (َّ )2
أن املتوسط احلسايب الكلي لدرجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي
املرحلة األساسية يف املدارس األردنية احلكومية مبحافظة العاصمة عمان بلغ ( )3.29واحنراف معياري ()1.26
وبدرجة متوسطة مما يشري إىل أمهية العمل على تطوير مهارات التعلم االلكرتوين لدى املعلمني ،فكما متت
اإلشارة ساب ًقا إىل َّ
أن التعلم اإللكرتوين مفتاح أساسي لالرتقاء ابلعمل الرتبوي من خالل توفري بيئة تعليمية
تفاعلية تناسب احتياجات املتعلمني يف القرن احلايل وتساعدهم على تطوير قدراهتم.
وقد حصل جمال "مهارات التعلم االلكرتوين لدى املعلم" على الرتتيب األول مبتوسط حسايب (
(3.34وابحنراف معياري ( )1.18وبدرجة متوسطة ،وحصل جمال "التعلم االلكرتوين و أمهيته"على الرتتيب
الثاين مبتوسط حسايب ) (3.12واحنراف معياري ( )1.31وبدرجة متوسطة ،وحصل جمال "البنية التحتية
الالزمة لتطبيق التعلم االلكرتوين"على الرتتيب الثالث و األخري مبتوسط حسايب ( )2.81واحنراف معياري
( )1.38وبدرجة متوسطة.
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وقد مت حساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على فقرات كل جمال
على حدة ،إذ كانت على النحو التايل:
اجملال األول :التعلم االلكرتوين و أمهيته
يبني اجلدول ( )3املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الدرجة و الرتبة لفقرات "جمال التعلم
االلكرتوين و أمهيته" للمجال األول من أداة الدراسة ،ومت ترتيبها حسب املتوسطات تنازليًا.
جدول( . )3املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الرتب و الدرجة اليت متثلها إجاابت عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية للمجال األول مرتبة
تنازليًا.
الفقرة

رقم
الفقرة
1

أمتلك املعرفة الكافية الستخدام التعلم

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3.67

1.07

الرتبة
1

الدرجة
متوسطة

االلكرتوين يف ظل جائحة كوروان
3

أمتلك اخلربة يف تنفيذ برامج التعلم

3.36

1.04

2

متوسطة

االلكرتوين
4

أسعى لدمج التعلم االلكرتوين مع التعليم

3.27

1.42

3

متوسطة

الوجاهي بعد انتهاء جائحة كوروان
2

أثق ابستخدام التعلم االلكرتوين كوسيلة

2.47

1.35

4

متوسطة

بديلة عن التعليم الوجاهي يف حتقيق
األهداف التعليمية
الدرجة الكلية

3.12

1.31

متوسطة

كما هو موضح ابجلدول( )3فقد حصلت الفقرة األوىل واليت تنص على" أمتلك املعرفة الكافية
الستخدام التعلم االلكرتوين يف ظل جائحة كوروان" على الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( )3.67وابحنراف
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معياري ( )1.07وبدرجة متوسطة و أقرب إىل املرتفعة ،وقد يُعزى ذلك لعدة أسباب أمهها أنه قد تكيف
املعلمون مع التعلم االلكرتوين ،إذ مضى عام دراسي أو أكثر أثناء جائحة كوروان حيث كان هناك إغالق شبه
كامل للمدارس على مستوى مجيع املراحل ،وكما قد تُعزى هذه النتيجة إىل َّ
أن االستجاابت كانت من املعلمني
أنفسهم مما قد يسبب بعض االحنياز يف النتائج.
وحصلت الفقرة رقم ( ) 2و اليت تنص "أثق ابستخدام التعلم االلكرتوين كوسيلة بديلة عن التعليم
الوجاهي يف حتقيق األهداف التعليمية" على الرتتيب األخري مبتوسط حسايب ) (2.47وابحنراف معياري
( ) 1.35و بدرجة متوسطة و أقرب للدرجة املنخفضة ،و تدل هذه النتيجة عن عدم رضا املعلمني عن التعلم
االلكرتوين بديال للتعليم الوجاهي وقد يكون ذلك لعدة أسباب منها إن البيئة املدرسية ختتلف عن التعلم
االلكرتوين  ،حيث تتوفر بيئة تدريس ،فهناك الفصل والتواصل املباشر مع الطالب إذ يكون التواصل سهال
ومباشرا ،كما ميكن أن يعزى ذلك إىل ضعف املوارد والبنية التحتية الالزمة لتعلم الكرتوين فعال و كفؤ سواء
للمعلمني أو للطلبة يف منازهلم.
اجملال الثاين :البنية التحتية الالزمة لتطبيق التعلم االلكرتوين
يبني اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الدرجة و الرتبة لفقرات "البنية التحتية الالزمة
لتطبيق التعلم االلكرتوين "للمجال الثاين من أداة الدراسة ،ومت ترتيبها حسب املتوسطات تنازليا.
جدول( . )4املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الرتب و الدرجة اليت متثلها إجاابت عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية للمجال الثاين مرتبة
تنازليًا.
الفقرة

رقم
الفقرة
3

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

توفر املدرسة الدعم الفين الستخدام التعلم

الرتبة
1

االلكرتوين.

3.23

1.31

الدرجة
متوسطة

2

يتواجد يف املدرسة اتصال بشبكة االنرتنت

3.22

1.41

2

متوسطة

1

متتلك املدرسة منصة للتعلم االلكرتوين.

2.91

1.48

3

متوسطة
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رقم
الفقرة
4

احلسايب

املعياري

الدرجة

الرتبة
4

2.79

متوسطة

1.32

تعقد املدرسة دورات تدريبية متخصصة عن
التعلم االلكرتوين.

6

املتوسط

االحنراف

توفر املدرسة الربامج التعليمية اإللكرتونية
ملناهج املرحلة.

5

KLICME 2021

5
2.35

متوسطة

1.24

تتوفر يف املدرسة البنية التحتية الالزمة

6

لتطبيق التعلم االلكرتوين.

2.34

1.22

الدرجة الكلية

2.81

1.38

متوسطة
متوسطة

كما هو موضح ابجلدول( )4فقد حصلت الفقرة الثالثة واليت تنص على" توفر املدرسة الدعم الفين
الستخدام التعلم االلكرتوين "على الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( )3.23وابحنراف معياري ( )1.31وبدرجة
متوسطة .وحصلت الفقرة رقم ) (6و اليت تنص " تتوفر يف املدرسة البنية التحتية الالزمة لتطبيق التعلم االلكرتوين
" على الرتتيب األخري مبتوسط حسايب ( )2.34وابحنراف معياري ( )1.22و بدرجة متوسطة و أقرب للدرجة
املنخفضة ،وتعد هذه النتيجة مؤشر على عدم وجود بنية حتتية من حواسيب وشبكة انرتنت ذات جودة وسرعة
عالية و مدربني متخصصني ابلربامج االلكرتونية املختلفة لدعم املعلمني و تطوير مهاراهتم وختتلف مع نتائج
دراسة اليت أجرهتا احللو( )2020و اليت أظهرت درجة مرتفعة لتوافر البنية التحتية الالزمة للتعلم االلكرتوين من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .
اجملال الثالث :مهارات التعلم االلكرتوين لدى املعلم
يبني اجلدول( )5املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الدرجة و الرتبة لفقرات "مهارات التعلم
االلكرتوين لدى املعلم" للمجال الثالث من أداة الدراسة ،ومت ترتيبها حسب املتوسطات تنازليًا.
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جدول( . )5املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و الرتب و الدرجة اليت متثلها إجاابت عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية للمجال الثالث مرتبة
تنازليًا
الفقرة

رقم
الفقرة
2

املتوسط االحنراف
احلسايب

الرتبة

الدرجة

املعياري

أتقن استخدام أدوات التواصل داخل املنصة بشكل
1

فعال(تسجيل الدخول واخلروج من النظام ،إدخال

مرتفعة

درجات وبياانت املتعلمني واسرتجاعها ،التنقل بني
حمتوايت املقرر).

3.96

1.24

13

أقوم ابحلضور اإللكرتوين املستمر و الفعال.

3.83

1.05

2

مرتفعة

6

أتقن استخدام حمركات البحث.

3.73

1.35

3

مرتفعة

11

أمتلك مهارات التواصل االلكرتوين مع املتعلمني.

3.65

1.06

4

متوسطة

21

استخدم اسرتاتيجيات تدريس حديثة.

3.59

1.04

5

متوسطة

17

أشجع الطلبة على طرح األسئلة يف اللقاء االفرتاضي.

3.56

1.14

6

متوسطة

1

أتقن مهارات التعامل األساسية مع احلاسوب

7

متوسطة

( إنشاء الواثئق ،تنظيم امللفات ،التعامل مع
متصفحات االنرتنت)

3.55

1.04

18

أمتلك مهارات إدارة الصف االفرتاضي.

3.54

1.14

8

متوسطة

14

أجيد أساليب و اسرتاتيجيات التقييم االلكرتوين.

3.52

1.13

9

متوسطة

19

استخدم التعزيز عن طريق االنفعاالت بشكل فعال

10

متوسطة

يف اللقاء االفرتاضي.
4
20

3.05

1.20
11

لدي املعرفة الكافية إلدراج تسجيالت الصوت
والصور والفيديو على املنصة.

3.46

1.19

استخدم الرسومات التوضيحية يف اللقاء االفرتاضي.

3.44

1.15

12

متوسطة
متوسطة
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رقم
الفقرة
15

أهتم إبجياد طرق فعالة للتقليل من حاالت الغش.

16

أهتم إبجياد طرق فعالة ليتفاعل الطلبة مع النمط
اجلديد.

3

الرتبة

3.39

13
14

متوسطة

1.13

متوسطة

1.09
17

أصمم احملتوى التعليمي االلكرتوين بطريقة حتفز

متوسطة

1.01
18

أضع وصفاً منوذجياً متكامال للمادة يشمل مؤشرات
3.20

متوسطة

1.13
16

3.26

الدرجة
متوسطة

14

3.28

أداء خمتلفة.
5

3.42

1.10

أعمل على حتديث املادة العلمية الكرتونيا بشكل

وتشحذ دافعية املتعلمني.
9

احلسايب

املعياري

أتقن استخدام برانمج البوربوينت يف تصميم شرائح

مستمر.
10

املتوسط االحنراف

3.42

احملتوى التعليمي.
12
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متوسطة

1.17
19

لدي املعرفة الكافية إلدراج تسجيالت الصوت

متوسطة

والصور والفيديو على التطبيقات املختلفة مثل:
.zoom & Microsoft teams
8
7

3.17

1.20
20

أصمم حمتوى املادة وفق أسس التصميم العلمية حبيث
تتمركز حول املتعلم.

3.12

1.08

أستطيع اكتشاف الفريوسات والعمل على عالجها.

2.55

1.19

3.34

1.18

الدرجة الكلية

21

متوسطة
متوسطة
متوسطة

كما هو موضح ابجلدول( )6فقد حصلت الفقرة الثانية واليت تنص على" أتقن استخدام أدوات التواصل
داخل املنصة بشكل فعال "على الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( )3.96وابحنراف معياري ( )1.24وبدرجة
مرتفعة ،مما قد يُعزى إىل بساطة املنصات التعليمية و سهولة التعامل معها إذ إن غالب املنصات التعليمية
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للمدارس املختلفة متت برجمتها على عجل خالل جائحة كوروان ،و قد تُعزى هذه النتيجة إىل اهتمام املعلمني
ابلعمل على تطوير املهارات األساسية للتعامل مع التعلم االلكرتوين  .وحصلت الفقرة رقم ) (7و اليت تنص "
أستطيع اكتشاف الفريوسات والعمل على عالجها " على الرتتيب األخري مبتوسط حسايب ( )2.55وابحنراف
معياري ( )1.19و بدرجة متوسطة  ،وتعد هذه النتيجة مؤشر على عدم وجود املهارات االلكرتونية املتخصصة
لدى املعلمني واليت قد تعزى جملموعة من األسباب و منها وجهة نظر املعلمني بعدم أمهية اكتشاف الفريوسات
و ترك هذه املهمة للمتخصصني تكنولوجياً و اتفقت النتيجة مع دراسة كرمي وعثمان ( )2014و دراسة سهيل
و معتصم ( ) 2016و اليت أشارات إىل ضعف إملام أعضاء هيئة التدريس مبهارات اكتشاف الفريوسات و
معاجلتها .
اثنيًا :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ،الذي ينص على :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

) (𝛼 =0.05بني املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مهارات التعلم
اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان تُعزى ملتغريات اجلنس واملؤهل العلمي

تبعا ملتغريات الدراسة،
واخلربة؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ً
واجلدول( )7يوضح ذلك.

تبعا ملتغريات الدراسة
جدول ( .)7املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية جملاالت أداة الدراسة ً
املتغري

املستوى

التكرار

املتوسط

االحنراف املعياري

اجلنس

ذكر

24

3.18

1.25

انثى

110

3.28

1.26

اجملموع

134

3.23

1.25

بكالوريوس

97

3.19

0.94

دراسات عليا

37

3.04

0.98

اجملموع

134

3.11

0.96

سنوات أو أقل5

32

3.44

0.91

سنوات6-10

32

3.03

0.90

املؤهل العلمي

اخلربة
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املستوى

التكرار

املتوسط

االحنراف املعياري

سنة فأكثر 11

70

3.07

0.98

اجملموع

134

3.18

0.93

يظهر اجلدول( )7فروقًا ظاهرية بني متوسط استجاابت أفراد العينة لدرجة ممارسة مهارات التعلم
تبعا ملتغريات الدراسة ،وملعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية مت إجراء حتليل التباين
االلكرتوين ً

األحادي واجلدول ( )8يبني نتائج هذا التحليل.

جدول( .)8حتليل التباين األحادي جملاالت أداة الدراسة تبعا ملتغريات الدراسة
مصدر

املتغري التابع

التباين
اجلنس

جمموع

درجة احلرية

قيمة ف

املربعات

الداللة
اإلحصائية

اجملال األول

0.006

1

0.007

0.935

اجملال الثاين

0.004

1

0.004

0.950

اجملال الثالث

0.008

1

0.011

0.916

املؤهل

اجملال األول

0.320

1

0.343

0.559

العلمي

اجملال الثاين

3.745

1

3.355

0.069

اجملال الثالث

0.005

1

0.007

0.931

اجملال األول

1.304

2

0.697

0.500

اجملال الثاين

6.180

2

2.768

0.067

اجملال الثالث

4.605

2

3.303

0.040

اجملال األول

119.730
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142.871

128

اجملال الثالث

89.214

128

اجملال األول

121.347

133

اخلربة

اخلطأ

اجملموع
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درجة احلرية

قيمة ف

املربعات

الداللة
اإلحصائية

اجملال الثاين

154.655

133

اجملال الثالث

94.021

133

 .1متغري اجلنس
يتبني من اجلدول( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس عند مستوى الداللة
أن املعلمني و املعلمات على ا
( )α=0.05و قد يُعزى ذلك إىل َّ
حد سواء خيضعون لنفس السياسات والظروف
التعليمية والبَن التحتية إذ َّ
إن العينة مثلت املدارس احلكومية األردنية مبحافظة العاصمة عمان و قد اتفقت
النتيجة مع دراسة احللو ( )2020إذ أظهرت النتائج عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اجلنس
الستجاابت أفراد العينة ملتطلبات التعلم االلكرتوين ،كما اختلفت مع كال من دراسة ايسني وملحم (،)2011
ودراسة سهيل و مصلح ( )2016اليت أظهرت نتائجهما فروقا إحصائيا و لصاحل اإلانث.
 .2متغري املؤهل العلمي
يتبني من اجلدول( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري املؤهل العلمي عند مستوى

الداللة ( )α=0.05و قد يُعزى ذلك إىل َّ
أن املعلمون من محلة الشهادات العليا مل يعملوا على تطوير مهاراهتم
االلكرتونية أو أنه قد يُعزى إىل َّ
أن املعلمون من محلة شهادة البكالوريوس يلتحقون بدورات تدريبية متخصصة

يف استخدام احلاسوب لتطوير قدراهتم احلاسوبية و اتفقت هذه النتائج مع دراسة ايسني و ملحم (،)2011

ودراسة العجرمي ( )2012واليت أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري املؤهل العلمي.
 .3متغري اخلربة
يتبني من اجلدول( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري اخلربة عند مستوى الداللة
( )α=0.05للمجال الثالث وقد مت إجراء اختبار شيفيه (  ،)Scheffe testفأظهرت النتائج إن الفروق
كانت لصاحل الفئة  5سنوات أو أقل وتعزو الباحثتان ذلك إىل َّ
أن هذه الفئة تُعرب عن الفئة العمرية األصغر و
اليت هتتم ابلتكنولوجيا و املهارات االلكرتونية أكثر من الفئات األخرى إذ بفعل التطورات يف جمال االتصاالت
و احلاسوب أصبح لدى هذه الفئة اجلاهزية و القابلية للتعامل مع احلواسيب وشبكات االتصال و املنصات
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املختلفة بشكل أسهل و بقدرة أعلى و كما قد تؤشر هذه النتيجة على َّ
أن املعلمون من فئات اخلربة األخرى مل
يعملوا على تطوير مهارات االلكرتونية ،قد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سهيل و مصلح (.)2016
اثلثًا :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث ،الذي نص على :ما اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير مهارات التعلم
اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظة العاصمة عمان؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت بناء إسرتاتيجية لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة
األساسية مبحافظة العاصمة عمان ،بناءً على نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها من عملية حتليل إجاابت أفراد

العينة عن األسئلة السابقة ،مت بناء إسرتاتيجية يف ضوء الواقع لتطوير مهارات التعلم االلكرتوين ،مع االستفادة

من األدب النظري املتعلق ببناء اإلسرتاتيجية يف حتديد اخلطوات الرئيسة واألُطر العامة لوضع االسرتاتيجيات،
وبعد مراجعة الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة مثل دراسة احلريب ) ،(2018ودراسة الرشيدي
) ،(2018وبناءً على ما تقدم مت بناء اإلسرتاتيجية على النحو اآليت:
متهيد:
نظرا لألمهية اليت يتمتع هبا معلم املرحلة األساسية ابعتباره القدوة لطلبة فإنه يقع على عاتقه سالمة سري
ً

العملية الرتبوية ومواكبة تطورات العصر ،وابلنظر جملموعة التحدايت والتطورات اليت تواجه املعلمني فإنه البد للمعلم
من تطوير مهارات التعلم اإللكرتوين.
تعريف اإلسرتاتيجية:
هي خطة تتضمن السياسات واألهداف وآليات عمل املدرسة ،تُقدم ملعلم املدرسة ملساعدته على تطوير
مهارات التعلم االلكرتوين وتوظيف هذه املهارات يف املدارس احلكومية يف األردن ،ملواجهة التحدايت اليت تواجه
العمل املدرسي.
أهداف اإلسرتاتيجية:
إن اإلطار العام هلذه اإلسرتاتيجية هو تطوير مهارات التعلم االلكرتوين ملعلم املرحلة األساسية ،واليت بدورها
تنعكس على البيئة التعليمية ،واملخرجات الرتبوية أبكملها .ويتوقع أن حتقق هذه اإلسرتاتيجية األهداف اآلتية:
 -1تطوير املفاهيم ومهارات التعلم االلكرتوين للمعلمني ليكونوا أكثر فاعلية حنو التطوير املدرسي.
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 -2ترسيخ أمهية تطوير مهارات التعلم االلكرتوين لدى الكادر التعليمي داخل املدرسي لتنعكس هذه األمهية بطريقة
إجيابية على خمرجات املدرسة بطريقة فعالة.
حدود اإلسرتاتيجية:
وتقتصر هذه اإلسرتاتيجية على جمموعة من الوسائل والطرق واألساليب اليت من شأهنا تطوير مهارات التعلم
اإللكرتوين لدى املعلمني ،ويقوم هبا معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية مما ينعكس ذلك على تطوير
املهارات لدى املعلمني.
الفئات املستفيدة من اإلسرتاتيجية:
يتوقع أ ْن يستفيد من هذه اإلسرتاتيجية معلمي املرحلة األساسية يف تطوير مقدراهتم على توظيف
اإلجراءات يف القيادة الصفية وحتسني مهاراهتم يف التعامل مع الطلبة وتطوير ذواهتم مبا حيقق الفائدة والنمو املهين
واملعريف .كما يتوقع أ ْن يستفيد من هذه اإلسرتاتيجية كل شخص يعمل يف امليدان الرتبوي سواء كان إدارًاي أم

معلما أم موظ ًفا .وكل قارئ وابحث تربوي.
ً
مكوانت اإلسرتاتيجية:

مت إعداد هذه اإلسرتاتيجية لتقدم الدعم واإلرشاد والتوجيه يف مجيع مهارات التعلم االلكرتوين ضمن
سلسلة من اخلطوات واإلجراءات املنظمة .إذ تتكون من مخسة مراحل لتطوير مهارات التعلم االلكرتوين ملعلم
املرحلة األساسية ،وهذه املراحل هي:
 -1التخطيط االسرتاتيجي.
 -2حتليل األبعاد البيئية.
 -3صياغة اإلسرتاتيجية.
 -4تنفيذ اإلسرتاتيجية.
 -5تقييم اإلسرتاتيجية.
إذ مت عرض املفهوم العام لكل مرحله من املراحل أعاله ،وجمموعة من اآللياتواألساليب اليت تُعني معلم
املرحلة األساسية على تطوير مهارات التعلم االلكرتوين بكفاءة وفاعلية عليا يتحقق من خالهلا أهداف الرتبية
وتوجهات وزارة الرتبية والتعليم.
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وفيما يلي توضيح لكيفية استخدام اإلسرتاتيجية:
املرحلة األوىل " التخطيط االسرتاتيجي" :العمل على تصميم خمطط لإلسرتاتيجية (اخلطة اإلسرتاتيجية)
وهي تعترب من أهم مراحل جناح اإلسرتاتيجية ،حيث يتم من خالل العمل على نشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي
بني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بصفة عامة ،وبشكل خاص الرتكيز على فريق التخطيط ،الذي مير بعدة
خطوات لتحديد اخلطة اإلسرتاتيجية املناسبة ،ومن هذه اخلطوات :مجع البياانت واملعلومات ،حتليل البياانت
واملعلومات ،معاجلة البياانت واملعلومات وتوظيفها يف صياغة اإلسرتاتيجية ،تقدمي اإلسرتاتيجية للمختصني،
متابعة وتقييم اإلسرتاتيجية ،تقدمي اإلسرتاتيجية بشكلها النهائي.
ومبا أن هدف اإلسرتاتيجية املقرتحة هو تطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية ،فقد مت
قياس واقع مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية ،وعلى فريق التخطيط االستفادة من نتائج
الدراسة امليدانية ابلرتكيز على معاجلة جوانب الضعف يف األداء وتعزيز جوانب القوة.
املرحلة الثانية " حتليل األبعاد البيئية"  :تتطلب هذه املرحلة تعرف األبعاد الكامنة احمليطة بعملية صنع
القرار االسرتاتيجي ،ولتحليل األبعاد يتم استخدام أمنوذج سوات  SWOTوالذي يُعد من النماذج الشائعة

يف حتليل البيئة الداخلية واخلارجية ،ومصطلح  SWOTيدل على أربعة عناصر هي :نقاط القوة

 ،Strengthsونقاط الضعف  ،Weaknessesوالفرص  ،Opportunitiesوالتهديدات أو املخاطر
 ، Threatsويساعد هذا األمنوذج على تعرف الظروف احمليطة ،بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ،ومعرفة
الفرص اليت ميكن استثمارها واالستفادة منها يف تطوير األداء ،وكذلك معرفة التهديدات أو املخاطر اليت ميكن
أن تواجه متخذ القرار مما ميكنه من االستعداد هلا ومواجهتها ،ويقوم فريق التخطيط للتطوير إبجراء حتليل لألبعاد
البيئة الداخلية واخلارجية (احلريب .)2018 ،وتتضمن مرحلة حتليل األبعاد البيئية العناصر اآليت:
 نقاط القوة :ميكن إيضاح بعض نقاط القوة يف البيئة الداخلية للمدرسة ،واليت جاءت على النحو اآليت:زايدة عدد الطلبة امللتحقني ابلشعب الدراسية وحل مشكلة قلة اإلمكانيات املتاحة وضيق القاعات الدراسة،
توفري الوقت للمعلمني من أجل متابعة الطلبة والقيام مبهامهم.
 نقاط الضعف :ميكن إيضاح نقاط الضعف يف البيئة الداخلية للمدرسة ،واليت جاءت على النحو اآليت:ضعف البنية التحتية التكنولوجيا وآليات االتصال احلديثة ،عدم االستعداد الفعلي للمعلمني هلذه املرحلة
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االنتقالية املفاجئة ،ضعف مهارات مديري املدارس واملعلمني يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،قلة الكوادر الفنية املتخصصة.
 الفرص املتاحة :وتتمثل الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية للمدرسة ابآليت :التقدم التقين العاملي مما يساعدعلى االستفادة من اخلربات العاملية وتوظيفها يف عملية التطوير مثل :دورات تدريبية عن بعد.
 املخاطر والتهديدات :وتتمثل بعض املخاطر والتهديدات يف البيئة اخلارجية للمدرسة ابآليت :األمية التقنيةجدا من املعلمني والطلبة على حد سواء،
يف اجملتمع ،الضغط املتزامن على شبكات اإلنرتنت من عدد كبري ً
نقص التمويل والدعم الالزمني لتطوير األنظمة والتجهيزات اإللكرتونية وصيانتها ،نقص التمويل الالزم
لتنفيذ برامج تطوير املهارات.
املرحلة الثالثة " صياغة اإلسرتاتيجية" :
 الرؤية :هي عبارة عن الصورة املستقبلية ،اليت يتطلع القائمون على قيادة العملية التعليمية إىل حتقيقها ،منجهدا مجاعيًا تتفاعل فيه
أجل رفع من قدرات ومهارات املعلمني ،وتتطلب عملية حتديد رؤية للمعلمني ً

جهود القائمني على العملية التعليمية مع اإلدارات املدرسية والرتبوية ،للقيام بتحديد دقيق لواقع املدارس
لصياغة رؤية واضحة تليب طموحات القائمني على العملية التعليمية واجملتمع ،إلحداث التغيري املطلوب

ابجتاه تطوير مهارات التعلم اإللكرتوين للمعلمني ،وتسعى الرؤية املؤملة من تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة
لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية يف املدارس احلكومية إىل " :تطوير مهارات
التعلم االلكرتوين يف العملية التعليمية الرتبوية ملواكبة التطورات التكنولوجيا التعليمية".
 الرسالة :تُعد الرسالة القاعدة اليت تنطلق منها اإلسرتاتيجية ،اليت تشري إىل الغاية من وجود املؤسسة ،وتعتربأداة مهمة لتحديد هوية املؤسسة ومدى متيزها عن غريها من املؤسسات ،جيب أن تؤكد رسالة املؤسسة
على وحدة اهلدف جلميع العاملني فيها ،وجيب عند صياغة رسالة املؤسسة مراعاة ضرورة انسجام عناصر
الرسالة وحمتوايهتا مع بيئة املؤسسة ،مما يساعد على حتويل عناصر الرسالة إىل خطط قابلة للتنفيذ وفق
إمكاانت املؤسسة ،الرسالة اإلسرتاتيجية املقرتحة لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة
األساسية "توفري كادر تع ليمي يتميز ابلعلم واملعرفة التقنية ميكن املتعلم من التفكري العلمي اإلبداعي
اإلبتكاري ،والعمل بروح الفريق ،والتعلم مدى احلياة ،وتطوير املهارات والقيم".
 األهداف اإلسرتاتيجية :هي ترتبط بشكل مباشر برؤية ورسالة املؤسسة ارتباطًا وثي ًقا ،ومتر األهدافاإلسرتاتيجية مبراحل لتحديدها وهي البحث عن األهداف ،حتويل األهداف من الواقع النظري إىل الواقع
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التطبيقي وحتليل العالقات بني األهداف وحتديد مدى القابلية للتنفيذ ،وتنفيذ األهداف ،ويتمثل اهلدف
االسرتاتيجي املقرتح " تطوير مهارات التعلم االلكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية ملواكبة التطورات
التكنولوجية ،وإكساب املعلمني مهارات حديثة ليكونوا أكثر تكي ًفا مع أساليب تعليمية جديدة وتوظيف
املعلومات والتقنيات املتطورة يف التعليم ،ومن اهلدف االسرتاتيجي تنبثق جمموعة من األهداف العامة نذكرها
مرتبة حسب أولوايهتا بناءً على نتائج الدراسة املسحية على النحو اآليت:

 -1نشر الوعي التقين وثقافة التعلم االلكرتوين يف امليدان الرتبوي.
 -2االهتمام بنشر أوسع للتكنولوجيا واالتصاالت واالنرتنت.

 -3زايدة االهتمام ابلتطبيق اسرتاتيجيات تربوية متكاملة تدعم التعلم االلكرتوين.
 -4هتيئة البنية التقنية التحتية لتطبيق التعلم االلكرتوين.
 -5تدريب املعلمني والطلبة على آلية التعامل مع التعلم االلكرتوين.
 خطة العمل :يبدأ فريق العمل املكلف مبهمة التخطيط اإلسرتاتيجية ابلعمل على ترمجة األهدافاإلسرتاتيجية إىل سيناريوهات ميكن تطبيقها على ارض الواقع لتطوير مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي
املرحلة األساسية ،مع مراعاة املوارد املالية املتاحة ،والكوادر البشرية املنفذة وحتديد مهام املوكلة إليها،
وإجراءات التنفيذ ،والفرتات الزمنية الالزمة للتنفيذ.
املرحلة الرابعة " تنفيذ اإلسرتاتيجية"  :تشمل هذه املرحلة على وضع برانمج لتنفيذ اإلسرتاتيجية
ا ملختارة اليت متت صياغتها يف املرحلة السابقة ،لتحقيق األهداف والغاايت التنظيمية واإلسرتاتيجية هي عملية
حتويل القرارات املخططة إىل عمل ،حيث يقوم فريق التطوير ابالشرتاك مع فريق التخطيط إبعداد الربامج التنفيذية
اإلسرتاتيجية ،وعند وضع الربامج التنفيذية جيب حتديد األهداف بدقة ،وحتديد الوسائل واألساليب واألنشطة
الالزمة للبنية التحتية ،كما ميكن حتديد األنظمة والوسائل التكنولوجية املستخدمة ،وإعداد الكوادر املؤهل،
وتتضمن آليات تنفيذ اإلسرتاتيجية اآليت :الربامج التنفيذية ،املوازانت املالية ،برامج تطوير مهارات الكادر
التعليمي ،األنشطة واإلجراءات ،برامج املتابعة والتقييم.
املرحلة اخلامسة " تقييم اإلسرتاتيجية"  :يتم تقييم األداء يف مجيع مراحل التنفيذ ،وذلك لتأكد من أن
األهداف اإلسرتاتيجية تنفذ ملا خطط هلا ،وميكن تقييم اإلسرتاتيجية املقرتحة من خالل أتباع عدة أساليب منها:
أ سلوب التحقق من اهلدف ،أسلوب املسحي (امليداين) ،أسلوب ملف اإلجناز ،أسلوب استخدام املعايري،
أسلوب بطاقات األداء الرتاكمي للكادر التعليمي.
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اخلامتة
نظرا
لضمان جودة التعلم االلكرتوين  ،جيب أ ْن يكون أتهيل و تطوير مهارات املعلمني أول االعتباراتً ،
َّ
ألن إعداد املعلمني أمر ابلغ األمهية ،وعليه فإنه من املهم للمعلمني إتقان اسرتاتيجيات وتقنيات التصميم والتنفيذ
برامج التعلم االلكرتوين .وكما جيب التأكيد على أمهية دور املؤسسة يف تقدمي املساعدة الفنية واملالية و البَن
التحتية املتطورة لدعم عمليات التعلم االلكرتوين و توفري االهتمام اخلاص و الكبري لطلبه.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدراسة توصي الباحثتان ابآليت:
 -1تبين مفهوم التعلم االلكرتوين يف مجيع املمارسات التعليمية وانعكاس ذلك على املعلمني من خالل توفري
البنية التحتية االلكرتونية للمعلمني والطلبة.
 -2االهتمام من قبل وزارة الرتبية والتعليم إبعداد أدلة إرشادية للمعلمني تتضمن مهارات التعلم االلكرتوين.
 -3عمل دورات تدريبية للمعلمني لتدريبهم على طرق استخدام وتفعيل الغرفة الصفية االفرتاضية.
 -4إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بتصميم اختبارات حمكية املرجع لقياس ممارسة مهارات التعلم االلكرتوين
لدى ُمعلمي املرحلة األساسية.

 -5إجراء دراسات مماثلة هلذه الدراسة تشمل متغريات أخرى مل تشملها الدراسة احلالية
 -6تبين االسرتاتيحية املقرتحة واليت هي وليدة الدراسة احلالية.
املصادر واملراجع
أوال :املراجع العربية:
ً
آل عامر ،حنان سامل ) .(2012متطلبات تطبيق التعليم االلكرتوين .جملة القراءة واملعرفة.25 – 1 :(1) ،
احلريب ،س ــعيد ص ــالح محدي ) .(2018إس ـ ـرتاتيجية مقرتحة لتطوير أداء مديري مكاتب التعليم ومس ــاعديهم يف
اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة .اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية:(2) 42 ،
.110 – 65
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حس ــامو ،س ــهى علي والعبد هللا ،فواز إبراهيم ) .(2011واقع التعليم االلكرتوين يف جامعة تشـ ـرين من وجهة نظر
كل من أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة .جملة جامعة دمشق.278 – 243 :(1) 27 ،
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الرتبية يف العلوم النفسية .198-159 ،)3(44.
محادنة ،مؤنس أديب ذايب و الش ـواهني ،ســوزان عبد اللطيف ) .(2019اجتاهات معلمي الرايضــيات حنو التعلم
اإللكرتوين يف مديرية تربية البادية الشـ ـ ـ ـ ـ ــمالية الشـ ـ ـ ـ ـ ــرقية .جملة اجلامعة اإلس ـ ـ ـ ــالمية للدراس ـ ـ ـ ــات الرتبوية
والنفسية.471 – 457 :(4) 27 ،
الرش ــيدي ،بندر عبد الرمحن بن مطين ) .(2018أثر التعلم اإللكرتوين يف حتســني مهارات التعلم الذايت لدى طلبة
تقنيات التعليم واالتصــال يف جامعة حائل .جملة اجلامعة اإلســالمية للدراســات الرتبوية والنفســية(1) ،
.161 – 141 :28
زهو ،عفــاف .)2016( .الكفــاايت التعليميــة الالزمــة للمعلمــات لتوظيف مهــارات التعليم اإللكرتوين يف عمليــة
التعليم :دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حالة على منطقة الباحة ابململكة العربية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودية .جملة كلية الرتبية:)108(27 ،
.310-237
س ــهيل ،اتمر فرح ومص ــلح ،معتص ــم حممد عزيز ) .(2016مهارات التعليم االلكرتوين لدى أعض ــاء هيئة التدريس
يف جامعة القدس املفتوحة بدولة فلسطني .اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح.38 – 11 :(10) 5 ،
الش ـ ـ ـ ـ ــرقاوي ،مجال ) .(2005تنمية مفاهيم التعليم والتعلم اإللكرتوين ومهاراته لدى طالب كلية الرتبية بس ـ ـ ـ ـ ــلطنة
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أثر القائد التحويلي على تعزيز التميّز التعليمي ابلتطبيق على الفائزين يف جائزة خليفة الرتبوية
بدولة اإلمارات العربية املتحدة
مَن جواد سلمان
ابحثة دكتوراة الفلسفة يف إدارة املوارد البشرية -كلية القيادة واإلدارة
جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية
Mona.Allawati@gmail.com
امللخص:
هتدف الدراسة إىل إجياد أثر القائد التحويلي على تعزيز التميز التعليمي ابلتطبيق على الفائزين يف جائزة
خليفة الرتبوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الكمي
والوصفي املسحي ،وصممت االستبانة أداة للدراسة .مت صياغة االستبانة يف ( )4حماور و( )8فقرات و()40
عبارة ،مصادرها :أمنوذج القيادة احلكومية لدولة اإلمارات ،ومعايري التميز الوظيفي املعتمدة يف منظومة التميز
احلكومي ،واملتوافقة مع معايري املؤسسة األوروبية للجودة الشاملة ،وبُعدي الدوافع الداخلية واخلارجية يف نظرية

دافعية اإلجناز وحتقيق الذات لـمواري وماكيالند ،ومعايري قياس أدوار جائزة خليفة الرتبوية ومالءمتها .تنفرد

الدراسة كوهنا أول دراسة كمية تُطبق على املتميزين احلاصلني على جائزة خليفة الرتبوية .يتكون جمتمع الدراسة
من الرتبويني املتميزين احلاصلني على اجلائزة خالل الفرتة من  2007إىل 2020م .بلغ جمتمع الدراسة ()228
متميزا ،ومثلت العينة ( )% 30من جمتمع الدراسة .وقد مت معاجلة البياانت من خالل توظيف برانمج احلزمة
ً
أتثريا متوسطًا أقرب إىل املرتفع يف أتثري القيادة التحويلية على تعزيز
اإلحصائية ( .)SPSSبينت نتائج الدراسة ً

تفعا لدوافع اإلجناز وحتقيق الذات لدى املعلمني املتميزين ،وأظهرت النتائج أتثرياً مرتفعاً
وأتثريا مر ً
التميز التعليميً ،

لدور إدارة اجلائزة تفسر جهود اإلدارة يف تشجيع وحتفيز وأتهيل املتميزين ،بينما أظهرت أتثرياً متوسطاً ملعايري
التنافس يعزو ذلك احلاجة إىل املزيد من الواقعية واملالئمة لظروف العمل التعليمي .وبناءً على نتائج الدراسة

أوصت الباحثة بعدد من التوصيات املوجه للقيادات التحويلية يف اجملال التعليمي ،واملتميزين الفائزين جبائزة خليفة
الرتبوية ،وتوصيات موجه إلدارة جائزة خليفة الرتبوية .حيث أوصت القيادات التحويلية يف اجملال التعليمي
بتحفيز املعلمني املتميزين للمشاركة يف منافسات جائزة خليفة الرتبوية وتشجيعهم ،وتعزيز برامج ومبادرات
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 واحلرص على نقل، وأوصت املتميزين ابلثقة ابلذات من خالل السعي حنو التفوق الذايت وتطوير األداء،التحفيز
 كما أوصت إدارة جائزة خليفة الرتبوية بوضع اسرتاتيجيات التعزيز،اخلربات والتبادل املعريف مع زمالء العمل
، وتكثيف الورش التأهيلية للمتميزين املشاركني يف منافسات التميز،والتمكني للعاملني يف القطاع التعليمي
 كما اقرتحت الباحثة إجراء عدد من الدراسات املستقبلية على فئة املتميزين.وحتديث ومراجعة معايري اجلائزة
.الفائزين يف اجلائزة ملالمسة األثر الفعلي للتميز التعليمي يف الساحة الرتبوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
 دولة، جائزة خليفة الرتبوية، جوائز التميز، دافعية اإلجناز، القيادة التحويلية، التميز التعليمي:الكلمات املفتاحية
اإلمارات العربية املتحدة
Abstract
The study aims to find the impact of the transformational leader on promoting
educational excellence by applying to the winners of the Khalifa Award for Education in the
United Arab Emirates. To achieve the objectives of the study, the researcher used the
quantitative and descriptive survey method, and designed the questionnaire as a tool for the
study. The questionnaire was formulated in (4) axes, (8) paragraphs and (40) phrases, its
sources: the government leadership model of the UAE, the criteria for job excellence adopted
in the government excellence system, which are compatible with the standards of the European
Foundation for Total Quality, and the dimensions of internal and external motives in the theory
of Achievement motivation and self-realization for Murray and McClelland, and the criteria
for measuring and relevance to the roles of the Khalifa Award for Education. The study is
unique in that it is the first quantitative study to be applied to the distinguished recipients of
the Khalifa Award for Education. The study community consists of distinguished educators
who received the award during the period from 2007 to 2020. The study population reached
(228) distinct, and the sample represented (30%) of the study population. The data was
processed by employing the statistical package (SPSS) program. The results of the study
showed a medium effect that is close to high in the impact of transformational leadership on
enhancing educational excellence, and a high influence of achievement motives and selfrealization among distinguished teachers. This is the need for more realism and appropriateness
to the educational work conditions. Based on the results of the study, the researcher
recommended a number of recommendations directed to transformational leaders in the
educational field, distinguished winners of the Khalifa Educational Award, and
recommendations directed to the administration of the Khalifa Educational Prize. Where she
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recommended transformational leaders in the educational field to motivate and encourage
distinguished teachers to participate in the Khalifa Educational Award competitions, and to
promote motivation programs and initiatives. Khalifa Educational, by developing strategies for
strengthening and empowering workers in the educational sector, intensifying qualifying
workshops for distinguished participants in excellence competitions, and updating and
reviewing the award criteria. The researcher also suggested conducting a number of future
studies on the category of distinguished winners of the award to touch the actual impact of
educational excellence in the educational arena in the United Arab Emirates.
Keywords: educational excellence, transformational leadership, achievement motivation,
excellence awards, Khalifa Award for Education, United Arab Emirates
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 .1املقدمة
تـ ـ ــعد املـ ـ ـواد البش ـ ـ ـرية ركـ ـ ــيزة أساسـ ـ ــية لتق ـ ــدم األمـ ـ ــم وهنوضـ ـ ــها ،حي ـ ــث أن االس ـ ــتثمار يف املـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية
يع ـ ــرب ع ـ ــن النج ـ ــاح املس ـ ــتدام ألي مؤسس ـ ــة ،ويش ـ ــكل مس ـ ــارها يف استش ـ ـراف مس ـ ـ ا
ـتقبل بن ـ ــاء .وق ـ ــد توج ـ ــهت
أنظ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـرباء االقتص ـ ـ ــاد يف الع ـ ـ ــامل ورواد التنمي ـ ـ ــة ،يف اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـ ــرية ،إىل تنمي ـ ـ ـة ق ـ ـ ــدرات امل ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية
وتطويره ـ ــا ،وتوجي ـ ــه الطاق ـ ــات املتمي ـ ــزة واملوهوب ـ ــة حن ـ ــو اإلب ـ ــداع واالبتك ـ ــار واألداء املتمي ـ ــز امل ـ ــتقن .حي ـ ــث ع ـ ــد
بع ـ ـ ــض الب ـ ـ ــاحثني ،املـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية ،أص ـ ـ ـ ًـوال ذات عائ ـ ـ ــد ق ـ ـ ــيم للمؤسس ـ ـ ــة (جمل ـ ـ ــة ص ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية،
 .)2018وب ـ ــذلك ،وجه ـ ـ ـت النظ ـ ـ ـرايت اإلداري ـ ــة إىل ث ـ ــورة فكري ـ ــة جدي ـ ــدة وفلس ـ ــفة إداري ـ ــة تن ـ ــادي ابلتغي ـ ــري
الش ـ ــامل يف مفه ـ ــوم اإلدارة ابعتباره ـ ــا عالق ـ ــات تفاعلي ـ ــة مرتابط ـ ــة ومتداخل ـ ــة ب ـ ــني الع ـ ــاملني واملؤسس ـ ــة تعتم ـ ــد
يف جناحهـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ــى العنصـ ـ ـ ــر البشـ ـ ـ ــري ،مـ ـ ـ ــن أمثاهلـ ـ ـ ــا نظريـ ـ ـ ــة اإلدارة العلميـ ـ ـ ــة لفريـ ـ ـ ــدريك اتيلـ ـ ـ ــور (1856-
 ،)1915ونظري ـ ـ ــة العالق ـ ـ ــات اإلنس ـ ـ ــانية للربوفيس ـ ـ ــور والطبي ـ ـ ــب وع ـ ـ ــامل االجتم ـ ـ ــاع والنفس ـ ـ ــي ج ـ ـ ــورج إلت ـ ـ ــون
م ـ ـ ـ ــايو ( )1880-1949والنظري ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــلوكية لع ـ ـ ـ ــامل ال ـ ـ ـ ــنفس األمريك ـ ـ ـ ــي إدوارد يل ثورن ـ ـ ـ ــدايك (-1949
 .)1874حي ـ ــث ربط ـ ــت النظ ـ ـ ـرايت بكف ـ ــاءة األداء ورف ـ ــع اإلنتاجي ـ ــة املؤسس ـ ــية مقاب ـ ــل املغ ـ ـ ـرايت واحملف ـ ـ ـزات
مم ـ ـ ـ ـ ــا أدى إىل ظهـ ـ ـ ـ ـ ــور أس ـ ـ ـ ـ ــلوب إداري جديـ ـ ـ ـ ـ ــد يف التعام ـ ـ ـ ـ ــل التحفيـ ـ ـ ـ ـ ــزي م ـ ـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ـ ـ ــاملني يف املؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات
(السـ ـ ـ ـ ـ ــكارنه2019 ،؛ كنعـ ـ ـ ـ ـ ــان1995 ،؛ بينـ ـ ـ ـ ـ ــدليتون و آدراي ـ ـ ـ ـ ـ ــن .)2019 ،حفـ ـ ـ ـ ـ ــزت هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األفك ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الب ـ ــاحثني واخل ـ ـ ـرباء وعلم ـ ــاء االقتص ـ ــاد للمزي ـ ــد م ـ ــن الدراس ـ ــات ح ـ ــول االهتم ـ ــام أبداء امل ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية ورف ـ ــع
اإلنتاجي ـ ــة وحتقي ـ ــق التف ـ ــوق ال ـ ــوظيفي واملؤسس ـ ــي ،وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل التحفي ـ ــز والتش ـ ــجيع وال ـ ــدعم .ويعت ـ ــرب
ويلي ـ ـ ــام إدواردز دمين ـ ـ ــغ )(1900-1993م ـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز أنص ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذا الفك ـ ـ ــر احل ـ ـ ــديث ،عن ـ ـ ــدما أدرك دمين ـ ـ ــغ
أن املـ ـ ــوظفني هـ ـ ــم وحـ ـ ــدهم الـ ـ ــذين يتحكمـ ـ ــون يف انتاجيـ ـ ــة املؤسسـ ـ ــة ،وأنـ ـ ــه مـ ـ ــن األمهيـ ـ ــة أن يتصـ ـ ــدروا حمـ ـ ــور
اهتمام قيادات املؤسسية (سلمان م2018 ،.؛ تباين.)2019 ،
 1.1مشكلة الدراسة
تنظـ ـ ــر احلكومـ ـ ــات املتقدمـ ـ ــة بعـ ـ ــني االهتمـ ـ ــام لألف ـ ـ ـراد املتمي ـ ـ ـزين واملوهـ ـ ــوبني ذوي القـ ـ ــدرات االسـ ـ ــتثنائية،
ملواجهـ ـ ــة وتـ ـ ــرية التقـ ـ ــدم والبقـ ـ ــاء يف سـ ـ ــاحة املنافسـ ـ ــة بـ ـ ــذكاء ،وتعـ ـ ــد حكومـ ـ ــة دولـ ـ ــة دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات العربيـ ـ ــة
املتح ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الس ـ ـ ـ ــباقة يف االهتم ـ ـ ـ ــام مبوارده ـ ـ ـ ــا البش ـ ـ ـ ـرية ،وتعزي ـ ـ ـ ــز ق ـ ـ ـ ــدرات امل ـ ـ ـ ــوظفني يف القط ـ ـ ـ ــاع
احلكـ ـ ــومي مبختلـ ـ ــف مسـ ـ ــتوايهتم الوظيفيـ ـ ــة .ويف ظـ ـ ــل اجلهـ ـ ــود الـ ـ ــيت تبـ ـ ــذهلا احلكومـ ـ ــة ملتابعـ ـ ــة خط ـ ـ ـوات دعـ ـ ــم
ومتكـ ـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية بصـ ـ ـ ــفتها املـ ـ ـ ــورد األول واألهـ ـ ـ ــم لصـ ـ ـ ــناعة مسـ ـ ـ ــتقبل الدولـ ـ ـ ــة ،وحتقيـ ـ ـ ــق التميـ ـ ـ ــز يف
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مؤسس ـ ـ ــات القط ـ ـ ــاع احلك ـ ـ ــومي؛ مت أتس ـ ـ ــيس اهليئ ـ ـ ــة االحتادي ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـرية احلكومي ـ ـ ــة طبقـ ـ ـ ـاً للمرس ـ ـ ــوم
بق ـ ــانون احت ـ ــادي رق ـ ــم ( )11لس ـ ــنة  2008ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره ص ـ ــاحب الس ـ ــمو الش ـ ــيخ خليف ـ ــة ب ـ ــن زايـ ـ ــد آل
هني ـ ــان ،رئ ـ ــيس الدول ـ ــة -حفظ ـ ــه هللا -لتش ـ ــكل ب ـ ــذلك انطالق ـ ــة مس ـ ــتقبلية واع ـ ــدة يف جم ـ ــال متك ـ ــني الق ـ ــدرات
وتنميـ ـ ــة وتطـ ـ ــوير امل ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية يف ال ـ ـ ــوزارات واهليئـ ـ ــات احلكومي ـ ـ ــة االحتاديـ ـ ــة يف دول ـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات ،وحتقي ـ ـ ــق
ـتنادا إىل املف ـ ــاهيم احلديث ـ ــة واملع ـ ــايري العاملي ـ ــة املطبق ـ ــة يف جم ـ ــال
التن ـ ــاغم ال ـ ــوظيفي وتعزي ـ ــز تنافس ـ ــية الدول ـ ــة اس ـ ـ ً

إدارة امل ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية .وقـ ـ ـ ــد أطلقـ ـ ـ ــت اهليئـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ـرتاتيجيتها حـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية احلكوميـ ـ ـ ــة (-2017

 )2012هبـ ـ ــدف اس ـ ـ ـرتاتيجي لتعزيـ ـ ــز وتطـ ـ ــوير ق ـ ـ ـدرات امل ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية يف احلكومـ ـ ــة االحتاديـ ـ ــة ينطلـ ـ ــق مـ ـ ــن
مب ـ ـ ـ ــادرة ج ـ ـ ـ ــائزة املوظ ـ ـ ـ ــف املتمي ـ ـ ـ ــز (اسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية اهليئ ـ ـ ـ ــة االحتادي ـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ـ ـوارد البشـ ـ ـ ـ ـرية احلكومي ـ ـ ـ ــة -2017
2016 ،2012؛ جمل ـ ـ ــة ص ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية2018 ،؛ اهليئ ـ ـ ــة االحتادي ـ ـ ــة للم ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـرية احلكومي ـ ـ ــة،
.)2019
ـجاما م ـ ــع توج ـ ــه الدول ـ ــة حن ـ ــو تعزي ـ ــز التمي ـ ــز ال ـ ــوظيفي؛ أطلق ـ ــت بع ـ ــض اجله ـ ــات احلكومي ـ ــة واحمللي ـ ــة
وانس ـ ـ ً

يف الدول ـ ــة مبـ ـ ــادرات تشـ ـ ــجيع روح التنـ ـ ــافس ،وتقـ ـ ــدير جهـ ـ ــود املتمي ـ ـ ـزين وتكرميهـ ـ ــا ،وذلـ ـ ــك ابطـ ـ ــالق ج ـ ـ ـوائز
متي ـ ــز األداء ال ـ ــوظيفي والتعليم ـ ــي .ومنه ـ ــا انطلق ـ ــت ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة لتعزي ـ ــز أدوار املعلم ـ ــني والرتب ـ ــويني
يف وزارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم وامل ـ ــدارس التابع ـ ــة هل ـ ــا يف التعل ـ ــيم احلك ـ ــومي واخل ـ ــاص .وق ـ ــد ج ـ ــاءت ه ـ ــذه الدراس ـ ــة
لتس ـ ــلط الض ـ ــوء عل ـ ــى أث ـ ــر القائ ـ ــد التح ـ ــويلي عل ـ ــى تعزي ـ ــز التمي ـ ــز التعليم ـ ــي ابلتطبي ـ ــق عل ـ ــى فئ ـ ــة الف ـ ــائزين يف
جائزة خليفة الرتبوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 1.2تساؤالت الدراسة :وفقاً لذلك تتمحور تساؤالت الدراسة حول:
• مـ ــا أث ـ ــر القائ ـ ــد التح ـ ــويلي عل ـ ــى امل ـ ــوظفني املتمي ـ ـزين يف اجمل ـ ــال التعليم ـ ــي وتع ـ ــزو إىل حص ـ ــوهلم عل ـ ــى
جائزة خليفة الرتبوية
• م ـ ــا أث ـ ــر دواف ـ ــع اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات ل ـ ــدى امل ـ ــوظفني املتميـ ـ ـزين يف اجمل ـ ــال التعليم ـ ــي وتع ـ ــزو إىل
حصوهلم على جائزة خليفة الرتبوية
• مـ ــا أثـ ــر مبـ ــادرات التميـ ــز وج ـ ـوائز التقـ ــدير علـ ــى املـ ــوظفني املتمي ـ ـزين يف اجملـ ــال التعليم ـ ــي وتع ـ ــزو إىل
حصوهلم على جائزة خليفة الرتبوية
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 1.3أهداف الدراسة
• حتدي ـ ـ ـ ــد دور القائ ـ ـ ـ ــد التح ـ ـ ـ ــويلي يف تعزي ـ ـ ـ ــز امل ـ ـ ـ ــوظفني املتميـ ـ ـ ـ ـزين يف اجمل ـ ـ ـ ــال التعليم ـ ـ ـ ــي ويع ـ ـ ـ ــزو إىل
حصوهلم على جائزة خليفة الرتبوية
• إجيـ ــاد أثـ ــر دوافـ ــع اإلجنـ ــاز وحتقيـ ــق الـ ــذات لـ ــدى املـ ــوظفني املتمي ـ ـزين يف اجملـ ــال التعليمـ ــي وتعـ ــزو إىل
حصوهلم على جائزة خليفة الرتبوية
• إجي ـ ــاد أث ـ ــر مب ـ ــادرات التمي ـ ــز وجـ ـ ـوائز التق ـ ــدير عل ـ ــى امل ـ ــوظفني املتميـ ـ ـزين يف اجمل ـ ــال التعليم ـ ــي وتع ـ ــزو
إىل حصوهلم على جائزة خليفة الرتبوية
 1.4أمهية الدراسة
لك ـ ـ ــل دراس ـ ـ ــة قيم ـ ـ ــة ت ـ ـ ــدفع هب ـ ـ ــا الباح ـ ـ ــث لس ـ ـ ــرب أغواره ـ ـ ــا ،وحماول ـ ـ ــة للوص ـ ـ ــول إىل نت ـ ـ ــائج جتي ـ ـ ــب ع ـ ـ ــن
تس ـ ـ ــاؤالهتا .وتكم ـ ـ ــن املخرج ـ ـ ــات البحثي ـ ـ ــة والقيم ـ ـ ــة املعرفي ـ ـ ــة هل ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة فيم ـ ـ ــا تعك ـ ـ ــس م ـ ـ ــن خمرج ـ ـ ــات
البح ـ ـ ــث التطبيقيـ ـ ـ ــة مبس ـ ـ ــح آراء عينـ ـ ـ ــة املتمي ـ ـ ـ ـزين احلاصـ ـ ـ ــلني علـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــائزة خليفـ ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة يف الفـ ـ ـ ــرتة مـ ـ ـ ــن
 2007غل ـ ــى 2020م .وس ـ ــد الفج ـ ــوة البحثي ـ ــة ال ـ ــيت تتمث ـ ــل يف إجي ـ ــاد أث ـ ــر القي ـ ــادة التحويلي ـ ــة عل ـ ــى عل ـ ــى
متي ـ ــز امل ـ ــوظفني يف اجمل ـ ــال التعليم ـ ــي ،وتع ـ ــزو إىل حص ـ ــوهلم عل ـ ــى ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة .حي ـ ــث تنف ـ ــرد ه ـ ــذه
الدراس ــة عن ــد تطبي ــق متغرياهت ــا املس ــتقلة وامل ــؤثرة عل ــى املتغ ــري الت ــابع وإجي ــار األث ــر وال ـ ـرتابط بينه ــا م ــن خ ــالل
أمن ـ ــوذج اإلم ـ ــارات للقي ـ ــادة احلكومي ـ ــة :النظ ـ ــرة املس ـ ــتقبلية ،وال ـ ــروح القيادي ـ ــة ،واإلجن ـ ــاز والت ـ ــأثري ،ابل ـ ـ ـربط م ـ ــع
معـ ــايري املوظ ـ ــف املتمي ـ ــز يف منظوم ـ ــة التميـ ــز احلك ـ ــومي واملؤسس ـ ــة األوروبي ـ ــة للجـ ــودة الش ـ ــاملة ومع ـ ــايري ج ـ ــائزة
خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة :األداء واإلجن ـ ـ ــاز ،املب ـ ـ ــادرة واالبتك ـ ـ ــار ،ال ـ ـ ــتعلم املس ـ ـ ــتمر .وبُع ـ ـ ــدي دافعي ـ ـ ــة اإلجن ـ ـ ــاز مل ـ ـ ــوراي
وماكيالند ،وأدوار إدارات جوائز التميز الوظيفي يف الدولة.

 1.5حدود الدراسة
تطب ـ ــق هـ ـ ــذه الدراسـ ـ ــة علـ ـ ــى املـ ـ ــوظفني املتمي ـ ـ ـزين يف اجمل ـ ــال التعليمـ ـ ــي ،مـ ـ ــن فئـ ـ ــة املعلـ ـ ــم املبـ ـ ــدع ،واملعلـ ـ ــم
الواع ـ ــد ،واألس ـ ــتاذ اجل ـ ــامعي ،وفئ ـ ــة املعل ـ ــم املب ـ ــدع يف ت ـ ــدريس اللغ ـ ــة العربي ـ ــة ،وال ـ ــداعمون ألص ـ ــحاب اهلم ـ ــم،
م ـ ـ ــن احلاص ـ ـ ــلني عل ـ ـ ــى ج ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة من ـ ـ ــذ ع ـ ـ ــام  2007إىل 2020م ،بدول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات العربي ـ ـ ــة
املتح ـ ــدة .وم ـ ــن حي ـ ــث الزم ـ ــان ،تطب ـ ــق الدراس ـ ــة من ـ ــذ الع ـ ــام الدراس ـ ــي 2018/2019م إىل الع ـ ــام الدراس ـ ــي
2021/2020م ،وم ـ ــن حي ـ ــث احل ـ ــدود املوض ـ ــوعية ،تتمح ـ ــور الدراس ـ ــة ح ـ ــول أربع ـ ــة حم ـ ــاور رئيس ـ ــة ،متث ـ ــل:
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القيـ ــادة التحويليـ ــة ،والتميـ ــز الـ ــوظيفي يف اجملـ ــال التعليمـ ــي ،ودافعي ـ ــة اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات ،وجـ ــائزة خليف ـ ــة
الرتبوية
 1.6أمنوذج الدراسة
تـ ــدور حبكـ ــة الدراس ـ ــة حـ ــول التمي ـ ــز التعليمـ ــي ل ـ ــدى املـ ــوظفني احلاص ـ ــلني علـ ــى ج ـ ــائزة خليفـ ــة الرتبوي ـ ــة.
اتبعـ ـ ــا تـ ـ ــدور حولـ ـ ــه املتغ ـ ـ ـريات املسـ ـ ــتقلة واملعدلـ ـ ــة .ومتثـ ـ ــل القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة
ـريا ً
ويعـ ـ ــد التميـ ـ ــز الـ ـ ــوظيفي متغـ ـ ـ ً

ـتقال ،بينم ـ ــا تش ـ ــكل دواف ـ ــع اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات ،ودور إدارة ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة ومالءم ـ ــة
ـريا مس ـ ـ ً
متغ ـ ـ ً
معايري التميز متغريات معدلة ،وذلك وفق الرسم التوضيحي ()1.1

 2.7الدراسات السابقة:
مبراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة ومتغرياهتا ،جند أن الباحثني قد تناولوا موضوع القيادة
وأمناطها من أُطر خمتلفة ،وتناولوا دوافع اإلجناز وأتثريها على تعزيز التميز ،ونالحظ أن هناك ندرة يف الدراسات
ا
بشكل عام؛ حيث أن األدبيات السابقة مل تتطرق مباشرة إىل الربط بني القيادة التحويلية
املتعلقة جبوائز التميز
وحتديدا؛ مل ترد أي دراسة مطبقة على جمتمع
وأثرها على تعزيز التميز التعليمي ،وأثر دافعية اإلجناز على التميز،
ً
الفائزين جبائزة خليفة الرتبوية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وهناك بعض الدراسات املتعلقة مبتغريات.
يف دراسة حول :دور جائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعلم املتميز يف تطوير األداء الرتبوي للمعلمني يف مديرية
معلما من املشاركني يف برامج التأهيل والتدريب
الرتبية والتعليم يف مشال غرب البادية ،بلغ جمتمع الدراسة (ً )248

أتثريا للجائزة
على معايري اجلائزة ،شكلت العينة ( )%36من جمتمع الدراسة .كشفت نتائج الدراسة أن هناك ً
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يف األبعاد مجيعها .وجاء بُعد أخالقيات املهنة يف املرتبة األوىل ،يليه بُعد فلسفة الشخصية .ووف ًقا للنتائج،
أوصت الباحثتان بتطوير املشاركة اجملتمعية وزايدة عدد املعلمني املمنوحني (اجلرايدة و اجلازية .)2015 ،وأجريت
دارسة على جمت مع الرتبية والتعليم يف قطاع غزة ،حول :درجة توافر مسات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس
معلما ومعلمةً .هدفت
الثانوية مبحافظة غزة وعالقتها مبستوى االنتماء املهين ملعلميهم ،طبقت على (ً )387

الدراسة تعرف درجة توافر مسات القيادة التحويلية ملديري املدارس الثانوية ،وزعت استبانة ألبعاد القيادة
التحويلية :التأثري املثايل ،احلافز اإلهلامي ،االستثارة الفكرية ،االهتمام ابملشاعر الفردية .وبينت نتائج الدراسة
توافر السمات القيادية ملديري املدارس الثانوية بدرجة كبرية لكافة أبعاد القيادة التحويلية بلغت ()%75.20
وعزت البا حثة النتيجة حلسن العالقات بني املديؤسن واملعلمني واالهتمام أبفكار وتوجهاهتم ،وحرص املديرين
على تطوير ذواهتم وتنميتها ،وجتنب األساليب الروتينية يف قيادة العمل .ويف ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة
ابلرتكيز على النمط القيادي يف ممارسات القيادات الرتبوية ،وعقد برامج تبادل اخلربات لنقل اخلربات املميزة
للمدارس كافة ،والتشجيع والتكرمي الدوري للمتميزين (عبدالعال .)2016 ،وطُبقت دراسة يف اجلزائر حول:
السلوك القيادي للمشرفني يف التعامل مع املعلمني ،على ( )30مشرفًا ومشرفة من الرتبية والتعليم االبتدائي
مبديرية الرتبية لوالية مستغاق .هدفت الدراسة إىل تعرف السلوك القيادي السائد لدى املشرفني يف التعامل مع
املعلمني ،والفروق الفردية بني اجلنسني يف ممارسات السلوك القيادي .أظهرت نتائجها أن املشرفني الرتبويني
قياداي متوسطًا يدمج ما بني االهتمام ابلعمل ،بلغ متوسطه احلسايب ( )46.80واالهتمام
يتبعون
أسلواب ً
ً
ابلعالقات اإلنسانية ( .)44.67وفسر الباحث ذلك أن املفتشني يفتقرون إىل األساليب القيادية احلديثة يف
التعامل مع املعلمني .وقد أوصى الباحث بضرورة تعزيز أسلوب القيادة ببعديه االهتمام ابلعمل ،وابلعالقات
اإلنسانية ،إضافة إىل تعزيز أدوار املفتشني وتنمية مهاراهتم القيادية( .عبدهللا م .)2015 ،.يف دراسة حول:
القيادة امللهمة كمدخل لتطوير األداء وحتقيق التميز املدرسي ،طبقت يف وزارة الرتبية والتعليم بدولة الكويت
هبدف املقارنة بني املعلم كقائد ُم ْلهم لطالبه واملعلم كمدير للفصل ،ودفعهم ملمارسة سلوكيات تؤدي إىل حتقيق

التميز املدرسي ،واالرتقاء مبستوى وكفاءة أداء الطالب داخل فرق العمل .خلصت الدراسة إىل أن القائد امللهم
يؤثر يف السلوكيات املنعكسة على الطالب واملعلمني يف أربعة جوانب رئيسة :تؤثر على مستوايت التفكري العليا
لدى الطلبة ،وعلى قدرات التصميم واالبتكار لديهم ،وعلى رفع قدراهتم يف التواصل مع اآلخرين وإدارة
االجتماعات ،وعلى تطوير األداء املدرسي .وقد أوصى الباحث بتمكني وأتهيل اإلدارة العليا واملعلمني يف
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مفاهيم القيادة امللهمة وتشجيع الطلبة على فهم سلوك القيادة امللهمة وتطبيقها خالل فرق العمل (العنزي،
.)2015
أما دراسة الق يادة التحويلية وعالقتها ابإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء األقسام ابجلامعات احلكومية
واألهلية مبدينة الرايض .فقد طبقت على القطاع احلكومي مشلت ( )8جامعات سعودية حكومية ،وبلغ حجم
العينة ( ) 147من عمداء الكليات ورؤساء األقسام .وهدفت الدراسة إىل حتديد مستوى ممارسة القيادات
األكادميية لنمط القيادة التحويلية ،وأثره على اإلبداع التنظيمي .توصلت نتائج الدراسة إىل أن كافة أبعاد القيادة
التحويلية متارس مبستوى مرتفع ،وأن ممارسة اإلبداع التنظيمي جاء جبميع أبعاده مبستوى متوسط .وقد أوصى
الباحث إبعادة النظر يف املعايري اليت يتم يف ضوئها اختيار القيادات يف اجلامعة من رؤساء أقسام وعمداء
للكليات ،ليكونوا أكثر انسجاماً مع متطلبات التغريات املعاصرة .كما أوصى بضرورة توافر مناخ الستقطاب
املبدعني يف الوظيفة ،وتكثيف برامج التمكني والتدريب( .الرشيدي .)2018 ،وطُبقت دراسة حول :فعالية
األداء الوظيفي إلدارة املوارد البشرية ودوره يف حتقيق األداء املتميز لألفراد يف املؤسسة الرايضية ،على موظفي
مديرية الشباب والرايضية يف والية املسيلة ابجلزائر البالغ عددهم ( )30موظ ًفا .هدفت الدراسة إىل معرفة النمط
القيادي األقرب لتحقيق التميز الوظيفي ،والقدرات الفردية للموظفني لتحقيق التميز ،وإجراءات العمل املساعدة
على التميز .أظهرت نتائج الدراسة أن منط القيادة اإلدارية يسهم يف حتقيق التميز الوظيفي ،وأن امتالك املوظفني
للمهارات والقدرات الفردية يسهم يف حتقيق التميز الوظيفي بنسبة ( ،)%73.30وسهولة إجراءات العمل
ووضوحها يسهم يف حتقيق التميز الوظيفي بنسبة ( .)%63.30وأوصى الباحث بزايدة االهتمام ابملوظفني
وابلنمط السلوكي الفعال؛ لتعزيز سلوك املوارد البشرية ،والعمل على تنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية وتطويرها
لدى املوظف ،ومشاركة املوظفني يف عمليات اختاذ القرارات؛ لرفع مستوى التنسيق والتشاور والتكامل على
املستوايت اإلدارية كافة (خرشي .)2019 ،ويف دراسة حول دور القيادة التحويلية يف حتقيق التميز التنظيمي
ابملؤسسة االقتصادية -دراسة حالة جممع كوندور بربج بوعريريج .هدفت إىل معرفة واقع التميز التنظيمي يف
املنظمات االقتصادية اجلزائرية ،وأثر أبعاد القيادة التحويلية :التأثري املثايل ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية،
التحفيز اإلهلامي ،والتمكني على أبعاد التميز التنظيمي :متيز املوارد البشرية ،متيز االسرتاتيجية ،متيز اهليكل
التنظيمي ،ومتيز الثقافة املؤسسية .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط لسلوكيات القيادة التحويلية
يف املؤسسة حمل الدراسة ،حيث أظهرت النتائج يف ثالثة أبعاد مرتفعة :التأثري املثايل والتحفيز اإلهلامي واالستثارة
الفكرية ،ومتوسطة يف بعدين :االعتبارات الفردية والتمكني .بينما جاءت النتائج متوسطة يف أبعاد التميز
148

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

التنظيمي كافة ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بني املتغريين .وأوصى الباحث بدعم وتطوير
االجتاهات حنو املمارسة الفكرية والعملية لنظرية القيادة التحويلية يف املؤسسة ،وهتيئة مناخ العمل املناسب،
وتفويض الصالحيات ،ومتكني القيادات( .األخضر .)2018 ،أما دراسة :أثر القيادة التحويلية على إبداع
املوظفني ،ابلتأثري على الدوافع الداخلية للموظفني .هتدف إىل التحقق من أتثري القيادة التحويلية يف حتفيز إبداع
املوظفني يف شركة الربجميات الباكستانية .طبقت على ( )164من العاملني مبستوايت خمتلفة من ( )31شركة
للربجميات .صمم الباحث االستبانة كأداة للدراسة أببعادها األربعة يف القيادة التحويلية ألبعاد ابس وافيليو .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن التأثري املثايل ،والتحفيز الفكري ،والتحفيز اإلهلامي ،هلا أتثري مرتفع على إبداع املوظفني
تفعا للتفاعل
أتثريا مر ً
واالبتكار التنظيمي ،ابستثناء االعتبارات الفردية حيث مل تظهر التأثري .كما أظهرت ً
واالتصال املباشر ،وتعزيز االبتكار من خالل إهلام املوظفني للتفكري خارج الصندوق مبا يؤثر على االبتكار
التنظيمي يف املؤسسة .)Shafi, Song, & Sarker, 2020( .ويف دراسة حول :دوافع العمل كمسبقات
ونتائج للقيادة ،دمج نظرية تقرير املصري وقيادة النطاق الكامل .هتدف الدراسة إىل املسامهة يف األدبيات العلمية
حول السوابق التحفيزية للقيادة من خالل االعتماد على نظرية تقرير املصري للدوافع ونظرية القيادة كاملة املدى.
حيث قام الباحثون بتتبع دوافع العمل طوال عملية القيادة ،بدءًا من دوافع عمل املشرفني بوصفها السوابق
قدما يف كيفية ارتباط أمناط القيادة بدوافع عمل املرؤوسني .طبقت الدراسة على
احملتملة ألمناط القيادة ،واملضي ً

( )61مشرفًا و( )244من املوظفني التابعني يف ( )3شركات ضخمة لبيع السيارات ،أظهرت النتائج أتثري
دوافع القيادة على استثارة املرؤوسني حنو التقدم الوظيفي ،حيث إن دافع العمل املستقل للمشرفني كان مرتبطًا
بتصنيفات املرؤوسني للقيادة التحويلية للمشرفني ،واليت بدورها ارتبطت بدافع العمل املستقل للمرؤوسني .كما
توسطت قيادة املعامالت لدى املشرفني يف العالقة بني الدافع اخلاضع للرقابة والدافع اخلاضع للسيطرة ملرؤوسيه،
يف حني توسطت القيادة املشرفة للمشرفني يف الربط بني التحفيز واإلاثرة ( Kanat-Maymon,
)Elimelech, & Roth, 2020
 -.2اإلطار النظري
 2.1.1القيادة التحويلية:
ـودا وه ــي نق ــيض الس ــوق ،ويق ــال يق ــود الداب ــة م ــن أمامه ــا ،ويس ــوقها
القي ــادة يف اللغ ــة م ــن ق ــاد يق ــود ق ـ ً

م ـ ــن اخلل ـ ــف( .اب ـ ــن منظ ـ ــور )1986 ،ويف االص ـ ــطالح تش ـ ــري إىل الت ـ ــأثري ودف ـ ــع امل ـ ــوظفني لتحقي ـ ــق غ ـ ــاايهتم
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(القريـ ــويت2013 ،؛ سـ ــينيك،

2016؛ التوجيري و الربعي.)1993 ،

ترتكـ ـ ــز القيـ ـ ــادة علـ ـ ــى مفهـ ـ ــوم التـ ـ ــأثري والتفاعـ ـ ــل بـ ـ ــني شـ ـ ــخص القائـ ـ ــد واملرؤوسـ ـ ــني يف املؤسسـ ـ ــة ،وميثـ ـ ــل
شـ ــخص القائـ ــد حلقـ ــة وصـ ــل بـ ــني طبقـ ــة العـ ــاملني والرؤسـ ــاء ممـ ــا يسـ ــهم يف حتقيـ ــق الت ـ ـوازن بـ ــني االحتياجـ ــات
الشخص ـ ــية للت ـ ــابعني واحتياج ـ ــات املؤسس ـ ــة ،وم ـ ــن أب ـ ــرز الس ـ ــمات الشخص ـ ــية ،التوجي ـ ــه واإلهل ـ ــام والتحفي ـ ــز
والتـ ـ ــأثري وشـ ـ ــحذ اهلمـ ـ ــم (كنعـ ـ ــان1995 ،؛ أبوالنصـ ـ ــر2015 ،؛ الرشـ ـ ــيدي .)2018 ،يـ ـ ــرى املسـ ـ ــاد أهنـ ـ ــا:
"ف ـ ــن التعام ـ ــل م ـ ــع اآلخ ـ ـرين عل ـ ــى اخ ـ ــتالف أجناس ـ ــهم وثقاف ـ ــاهتم ودايانهت ـ ــم وأمن ـ ــاط س ـ ــلوكهم ،وه ـ ــي الق ـ ــدرة
عل ـ ــى كس ـ ــب اح ـ ـ ـرتام اآلخ ـ ـ ـرين" وق ـ ــد ورد يف كتاب ـ ــه اإلدارة الفعال ـ ــة ع ـ ـ ـدد م ـ ــن التعريف ـ ــات :حي ـ ــث ورد ع ـ ــن
أميتـ ــا ايتيـ ــزون " أن القيـ ــادة هـ ــي القـ ــدرة الـ ــيت تسـ ــتند بصـ ــورة دائمـ ــة علـ ــى مواصـ ــفات شخصـ ــية تكـ ــون عـ ــادة
اعتيادي ـ ــة وطبيعي ـ ــة" وورد ع ـ ــن رال ـ ــب س ـ ــرتوجنل ،أهن ـ ــا" :النش ـ ــاط املتخص ـ ــص ال ـ ــذي ميارس ـ ــه ش ـ ــخص للت ـ ــأثري
يف اآلخـ ـ ـرين وجعله ـ ــم يتع ـ ــاونون لتحقي ـ ــق ه ـ ــدف يرغب ـ ــون يف حتقيق ـ ــه ":وع ـ ــن بلق ـ ــيس مرع ـ ــي " أهن ـ ــا خاص ـ ــية
مـ ــن خصـ ــائص اجلماعـ ــة توكـ ــل فيهـ ــا مسـ ــؤولية القيـ ــام ب ـ ــي نـ ــوع مـ ــن أن ـ ـواع النشـ ــاط اهلـ ــام للفـ ــرد أو اجلماعـ ــة،
تتس ـ ـ ــم اخلصـ ـ ـ ــائص ابلسـ ـ ـ ــيطرة وض ـ ـ ــبط الـ ـ ـ ــنفس ومي ـ ـ ـ ـزات جس ـ ـ ــدية وغريهـ ـ ـ ــا" (املسـ ـ ـ ــاد ،2003 ،ص -93
 )95وي ـ ــرى ماكس ـ ــويل أن "القي ـ ــادة ه ـ ــي الق ـ ــدرة عل ـ ــى إجي ـ ــاد اتبع ـ ــني" ودون التواب ـ ــع ال ميك ـ ــن القي ـ ــادة
)19

p.

2019,

.

 (Maxwell,ويعرفهـ ــا "فليمـ ــر" أهنـ ــا القـ ــدرة علـ ــى اقنـ ــاع األخ ـ ـرين للسـ ــعى

لتحقي ـ ـ ــق أه ـ ـ ــداف معينـ ـ ـ ــة" ،بينم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــرى إردوايتي ـ ـ ــد أن القي ـ ـ ــادة جهـ ـ ـ ــد مب ـ ـ ــذول وعمـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ــؤثر يف األف ـ ـ ـ ـراد
فـ ـ ــيجعلهم يتعـ ـ ــاون لتحقيـ ـ ــق مصـ ـ ــلحة مشـ ـ ــرتكة" (تيـ ـ ــد ،1965 ،الصـ ـ ــفحات  .)16-7ويـ ـ ــرى القريـ ـ ــويت يف
تعريف ـ ــه للقي ـ ــادة" :أهن ـ ــا ق ـ ــدرة أتث ـ ــري ش ـ ــخص عل ـ ــى األخ ـ ـ ـرين حي ـ ــث جيعله ـ ــم يقبل ـ ــون قيادت ـ ــه طواعي ـ ــة ودون
إلـ ـ ـزام ق ـ ــانوين ،وذل ـ ــك العـ ـ ـرتافهم التلق ـ ــائي بقيم ـ ــة القائ ـ ــد يف حتقي ـ ــق أه ـ ــدافهم" (القري ـ ــويت ،2013 ،ص ـ ــفحة
 .)73بـ ـ ـ ــذلك جن ـ ـ ـ ــد تش ـ ـ ـ ــابه يف التعريف ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـواردة ملصـ ـ ـ ــطلح القي ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ش ـ ـ ـ ــخص ذو مس ـ ـ ـ ــات
شخص ـ ــية حتم ـ ــل مع ـ ــاين النف ـ ــوذ والس ـ ــيطرة ،يتبعه ـ ــا أفـ ـ ـراد ل ـ ــديهم رغب ـ ــة يف حتقي ـ ــق أه ـ ــداف فردي ـ ــة أومؤسس ـ ــية
(أبوالنصر2015 ،؛ ).Miller, 2019; ALQAYDI, 2015
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أم ــا القي ــادة التحويلي ــة فق ــد ظه ــرت كم ــنهج ق ــائم حب ــد ذات ــه ل ــدى برين ــز ( Jams McGregor
 )Burnsيف كتاب ـ ـ ــه (القي ـ ـ ــادة .)Leadership -حي ـ ـ ــث ط ـ ـ ــور نظريت ـ ـ ــه ال ـ ـ ــيت ت ـ ـ ـربط بعالق ـ ـ ــة القائ ـ ـ ــد م ـ ـ ــع
املرؤوس ـ ــني ودوره يف النهـ ـ ــوض بـ ـ ــدوافعهم لتحقيـ ـ ــق األهـ ـ ــداف الفرديـ ـ ــة واملؤسسـ ـ ــية .ومتثـ ـ ــل القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة
ـريا ب ـ ــني الب ـ ــاحثني واخلـ ـ ـرباء ،وورد ع ـ ــن ج ـ ــوردون
م ـ ــن األمن ـ ــاط والنظـ ـ ـرايت احلديث ـ ــة ال ـ ــيت حض ـ ــيت
ً
اهتمام ـ ــا كب ـ ـ ً

وي ـ ــوك :يف دراس ـ ــة حتليلي ـ ــة أجرايه ـ ــا أن واح ـ ــداً م ـ ــن ب ـ ــني ك ـ ــل ثالث ـ ــة أحب ـ ــاث يف جم ـ ــال القي ـ ــادة ت ـ ــدور ح ـ ــول
القي ـ ــادة التحويلي ـ ــة )2004

 .(Gordon,يش ـ ــري ابحث ـ ــون أن مفه ـ ــوم القي ـ ــادي التح ـ ــويلي يش ـ ــري إىل

تغـ ـ ـريات يف مس ـ ــتوى ش ـ ــكل الوظيف ـ ــة حبي ـ ــث تع ـ ــزز الق ـ ــدرات التعاوني ـ ــة ب ـ ــني القائ ـ ــد واملرؤوس ـ ــني م ـ ــن جه ـ ــة
وب ــني املرؤوس ــني ب ــذاهتم م ــن جه ــة أخ ــرى ،مب ــا يوح ــد اجله ــود حن ــو حتقي ــق أه ــداف املؤسس ــة

(Tarcan,

) .2013حي ـ ـ ـ ــث تعم ـ ـ ـ ــق القي ـ ـ ـ ــادة التحويلي ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ــتوى إدراك امل ـ ـ ـ ــوظفني وتوس ـ ـ ـ ــع مش ـ ـ ـ ــاركتهم يف أنش ـ ـ ـ ــطة
املؤسسـ ــة ،وحتقيـ ــق أهـ ــدافها والعمـ ــل بنظـ ــرة الصـ ــاحل العـ ــام للمنظمـ ــة .ويتحق ـ ــق ذلـ ــك م ـ ــن خـ ــالل أكثـ ــر م ـ ــن
طريق ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــالنظرة الكاريزماتي ـ ـ ـ ــة للقائ ـ ـ ـ ــد ،وإش ـ ـ ـ ــباع احلاج ـ ـ ـ ــات العاطفي ـ ـ ـ ــة لك ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــرد ،وتش ـ ـ ـ ــجيع اإلب ـ ـ ـ ــداع
للم ـ ــوظفني .فالقي ـ ــادة التحويلي ـ ــة من ـ ــط قي ـ ــادي يرفـ ـ ــع مس ـ ــتوى الع ـ ــاملني لتحقي ـ ــق اإلجن ـ ــاز والتنمي ـ ــة الذاتيـ ـ ــة،
ويوج ـ ــه حن ـ ــو حتوي ـ ــل الع ـ ــاملني الس ـ ــتثارة مهمه ـ ــم لتحقي ـ ــق أه ـ ــداف املؤسس ـ ــة (اهلـ ـ ـواري .)1982 ،وق ـ ــد أدرك
البـ ــاحثون فاعليـ ــة القيـ ــادة التحويليـ ــة لكافـ ــة أن ـ ـواع املنظمـ ــات بـ ــال اسـ ــتثناء ،مثـ ــل الـ ــدوائر واجلهـ ــات احلكوميـ ــة
واملؤسس ـ ــات التعليميـ ـ ــة والشـ ـ ــركات اخلاصـ ـ ــة ،وأشـ ـ ــارت نت ـ ــائج العديـ ـ ــد مـ ـ ــن الدراسـ ـ ــات الـ ـ ــيت مت استقصـ ـ ــاؤها
إىل ارتب ـ ـ ـ ــاط القي ـ ـ ـ ــادة التحويلي ـ ـ ـ ــة ابلعدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن املتغ ـ ـ ـ ـريات مث ـ ـ ـ ــل الرض ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــوظيفي يف املؤسس ـ ـ ـ ــة ،والعدال ـ ـ ـ ــة
التنظيمي ـ ــة ،وحتس ـ ــني ج ـ ـ ـودة التعل ـ ــيم ،ورف ـ ــع مس ـ ــتوى األداء وال ـ ــوالء ال ـ ــذي يظه ـ ــره الع ـ ــاملون جت ـ ــاه املؤسس ـ ــة
الـ ــيت يعملـ ــون فيهـ ــا .كمـ ــا أشـ ــارت الدراسـ ــات الـ ــيت مت تطبيقهـ ــا علـ ــى القيـ ــادة التحويليـ ــة يف اجملـ ــال التعليمـ ــي،
أن القائـ ـ ــد التحـ ـ ــويلي يوجـ ـ ــه حنـ ـ ــو متيـ ـ ــز األداء لـ ـ ــدى العـ ـ ــاملني يف التعلـ ـ ــيم والطلبـ ـ ــة؛ مبـ ـ ــا يعكـ ـ ــس علـ ـ ــى متي ـ ـ ـز
املخرج ـ ـ ــات التعليمي ـ ـ ــة (عب ـ ـ ــدالعال2016 ،؛ العن ـ ـ ــزي2015 ،؛

;1992

Leithwood,

).Levin, 2017; Heathfield, 2019
أبعاد القيادة التحويلية :طور كل من ابس وأفيليو ( )Bass & Avolio, 1995, 2000نظرية تستند
إىل أربعة أبعاد متثل ركائز النظرية التحويلية ،وهي التأثري املثايل ،والتحفيز أو الدافعية ،واالعتبارات الفردية،
واالستثارة الفكرية .مث أضيف هلا بُعداً خامسا وهو التمكني ،وبذلك فإن النظرايت احلديثة تعتمد أبعاد القيادة
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التحويلية اخلمسة على النحو اآليت (كوزيس و بوسنر2018 ،؛ ماكجراث و ابيتس2019 ،؛ الشنطي،
:)2016
 التأثري املثايل ) :)Idealized Influence, Charismaيشري البعد األول إىل امتالك القائد لرؤيةاملؤسسة ودرجة ممارسته للقيم املؤسسية وحتويل الرؤى إىل واقع ملموس على أرض الواقع ،وقدرته على
غرس تلك القيم لدى املرؤوسني .وترتبط هذه املمارسات مببدأ القيادة من خالل رؤية وإهلام القائد
ونزاهته ،وتنمية القدرة املؤسسية.
 التحفيز االهلامي  :Inspirational Motivationيشري البعد الثاين إىل العملية اليت تركز علىممارسات وسلوك القائد وحتفز طاقة العمل وتولد يف املرؤوسني العمل بروح الفريق ومواجهة حتدايت العمل
بروح تفاؤلية ،وترتبط هذه املمارسة يف القيادات التحويلية مببدأ استدامة النتائج الباهرة.
 االعتبارات الفردية  :Individualized Considerationيشري البعد الثالث إىل قدرة القائدعلى استيعاب املرؤوسني برعايته وتفهم احتياجاهتم الشخصية ،واالستماع هلم ومناقشتهم اهلموم املشرتكة،
وإجياد والتوازن بني الوظيفة واالحتياجات الشخصية ،وترتبط هذه املمارسة مببدأ النجاح من خالل
مواهب وقدرات العاملني وإضافة قيمة لصاحل املتعاملني.
 االستثارة الفكرية  :Intellectual Stimulationيشري البعد الرابع إىل إاثرة التفكري حللاملشكالت بطرق جديدة ،وأتصيل الفكر حنو ممارسة الطرق اإلبداعية يف التصدي للمشكالت ،وترتبط
هذه املمارسة يف القيادات التحويلية مببدأ تسخري االبداع واالبتكار.
 التمكني  :Empowermentويشري البعد اخلامس واألخري إىل تفهم القائد لالحتياجات التدريبيةملوظفيه ،ومنحهم فرص حتمل املسؤولية من خالل التفويض والصالحيات املهنية ،وتشجيعهم على البذل
والعطاء لتحقيق اجنازاهتم الشخصية وابلتايل متيز املؤسسة ،وترتبط هذه املمارسة يف القيادات التحويلية
مببدأ اإلدارة ابلكفاءة والفاعلية والتكيف مع املتغريات.
 2.1.2التميز الوظيفي يف اجملال التعليمي:
يشري إىل التميـز اجلَ ْذر الثالثي ميز ،أي ال ُقدرة على التمييز بني اخلطأ والصواب ،وبني احلق والباطل،

ويقال ميز الشيء ،أي عزله عمن سواه وفضله ،أما يف املعجم ،فإن ميز الشيء مبعَن بدأه وفضله على مثله،
ومتيز القوم أي انفردوا ،وامل ْـيزة من التفرد والرفعة( .أبوالعزم2013 ،؛ مسعود .)1992 ،وورد املصطلح ابللغة
َ
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اإلجنليزية "إكسلنس" إشارة إىل االتقان والتفوق واإلبداع .واستخدم املفهوم عند اإلغريق للداللة على أفضل
األحوال .ويشري العديد من الباحثني إىل أن التميز ال يعين فقط التفوق بل ميتد إىل مفهوم االستمرار من أجل
البقاء يف املقدمة ،وميثل امتداداً ملراحل اجلودة ،وأمشله يف التطبيق واألثر املرتتب على األداء .وهذا ما أكد عليه
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم انئب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب ،يف كلمته ضمن مؤمتر القمة
احلكومية 2013م يف مقولته الشهرية" :أان وشعيب نعشق املركز األول" (سلمان م2018 ،.؛ البحيصي،
.)2014
تؤكد النظ رايت العلمية والدراسات احلديثة يف جمال اجلودة والتميز الفردي ،أن التميز صفة مكتسبة،
وأهنا ترتبط بعدد من املثريات الداخلية واخلارجية وتعزز دوافع ذاتية للموظف؛ لتحقق له نشوة وسعادة حمددة
عند إجناز مهام معينة ،وأنه ميكن تعزيز التميز لدى األفراد ابستثارة قدراهتم استناداً إىل عدد من العوامل واملعايري،
كالتحفيز والتقدير والتدريب والتأهيل املهين والتخصصي (البارودي2016 ،؛ الشريف .)2017 ،وتشري
األدبيات إىل أن الوظيفة منصب خدمي يف املؤسسات مبختلف املستوايت ،يعود إىل الفعل وظَّف ،أي أُسند
إليه عمالً ،أو عينه للقيام مبهام حمددة (قاموس املعاين ،نت  .)2020أما املوظف هو الشخص القائم ابملهام
واملسؤوليات اخلدمية .وتعرف الوظيفة مبجموعة املسؤوليات والواجبات الرمسية يف هيكل املؤسسة ،واليت تتطلب
تعيني وحتديد شخص ما للقيام هبا لتحقيق أهداف املؤسسة ورؤاها (الشنطي.)2016 ،
أما املوظف املتميز يف اجملال التعليمي ،فهو الفرد الذي يقوم بواجباته املهنية يف التعليم أبعلى مستوايت الكفاءة
واالتقان .وميثل حموراً أساسياً للمؤسسة التعليمية ،لقدرته على حتقيق خمرجات التعليم .حيث أصبح املوظف
املتميز يف العصر احلديث حمور اهتمام أرابب العمل ،وتتنافس املؤسسات احلديثة واملتعلمة يف قدرهتا على دعم
وتعزيز قدرات موظفيها من خالل املشاركة يف املنافسات واجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية (زائريي2007 ،؛
كايف .)2018 ،وقد عرف خرباء التنمية البشرية املوظف التميـز على أنه املوظف املتفرد يف أدائه ومبهارته يف
التعامل مع بيئة العمل مبقدار يفوق ويتعدى الواجبات األساسية املدونة يف بطاقة الوصف الوظيفي .وميثل التميز
الوظيفي قراراً ورغبةً ذاتية للموظف تنطلق من ذات الشخص ،وتتأثر ابحمليط وبيئة العمل .ويف املنظمات احلديثة
يسعى القيادات إىل تتبع املوظفني املتميزين واستقطاهبم واالستفادة من خرباهتم .حيث ميثل التميز واحداً من
أفضل السلوكيات اليت من شأهنا أن تنشط قدرة املوظف على رفع االنتاجية وابتكار حلوالً جذرية ومتميزة بناءً
على املفاهيم واملعرفة املخزونة يف عقل املوظف املتميز .كما يتمتع املوظف املتميز ابلقدرة على مواكبة املستجدات
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العاملية واستيعاهبا وربطها ابالحتياجات الوظيفية اآلنية واملستقبلية مبا يعود على التميز املؤسسي (النصريات،
2018؛ بيندليتون و آدراين2019 ،؛ ).Rassel Kassem, Ajmal, & Khan, 2016
 2.1.3دافعية اإلجناز وحتقيق الذات:
ميثل سلوك اإلنسان ومساته الشخصية حمور اهتمام الباحثني يف العلوم االجتماعية والسلوكية ،وقد فسرت
الدراسات واألحباث سلوك البشر يف خمتلف املواقف احلياتية ،وضمن االهتمام ابلقيادة اإلدارية ومفاهيم اإلدارة
الفعالة؛ برز االهتمام ابملوظفني وأثر دوافعهم الذاتية ورغباهتم الفردية يف جناح املنظمات وزايدة االنتاجية املؤسسية.
حيث استحوذت مفاهيم الدافعية الذاتية ودافعية اإلجناز اهتمام علماء النفس والباحثني ملا هلا من أتثري شامل
على دفع الفرد حنو حتقيق أهداف حمددة بشغف ومهة أكرب من املتوقع عند غياب الدوافع الذاتية .ويعترب عامل
النفس األمريكي موراي أول من أشار إىل مصطلح دافعية اإلجناز ،ومن مث طورها ماكيالند .حيث يرى ماكيالند
أن الدوافع تستثار من توقعات رمسها العقل البشري ،ووضع هلا أهدافاً سلوكية وممارسات فعلية ،فاإلنسان يسعى
حنو حتقيق األهداف اليت سبق له أن عرف أهنا تثري لذة لديه .وابلتايل تعترب " :كل الدوافع متعلمة .فاالستثارة
الوجدانية فطرية ،ولكن التوقع مكتسب (موراي ،2017 ،صفحة  .)23وقد توصل الباحثون يف جتارهبم
املتكررة إىل أن الدوافع متعلمة تعود إىل مجلة اخلربات املكتسبة أثناء منو الفرد يف حميط أسرته وتفاعله مع أفراد
اجملتمع ،وأن األشخاص يتحفزون ذاتياً من خالل ثالث احتياجات رئيسة :احتياج اإلجناز ،والنفوذ ،واالنتماء
(ماكجراث و ابيتس2019 ،؛ الرابغي.)2015 ،
عرف ماكيالند دافعية اإلجناز أهنا" :مظهر من مظاهر تطور الدوافع الغريزية ،فاحلاجة لإلجناز تربز الطاقة
الكامنة للنجاح والتفوق ،وزايدة معدل االنتاج وحسن إدارة األعمال وزايرة معدل االنتاج وإحساس الفرد
ابلنجاح والتفوق يف جمال عمله" (الرابغي ،2015 ،صفحة  .)156وهي" :حالة داخلية أو خارجية حتث
الفرد حنو الوصول إىل هدف معني" (أبوجودة ،2019 ،صفحة  .)47ووردت لدى منصور زاهي تعريف كل
من ماريو وليام وروبرت ،أهنا "حالة حافز فكري ونفسي ،والذي يؤدي إىل إقرار صارم للحركة أو للقيام بشيء
ما ،وهذا يؤدي إىل بذل جهد عضلي وفكري للوصول إىل األهداف املرجوة" وتعريف مرعي وأمحد أهنا" قوة
ذاتية حترك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة ،فيشعر ابحلاجة الذاتية إليها أو ابهيتها املادية واملعنوية"
(زاهي ،2007 ،صفحة  .)63وعرفها أتكنسون أهنا" :استعداد الكائن احلي لبذل أقصى جهد لديه من أجل
حتقيق هدف معني" وعرفها روبينس أهنا " :العمليات اليت حتدد مدى كثافة أو اجتاه أو إصرار جمهود ما يبذله
الفرد لتحقيق هدف معني" .وعرفها غراي :أهنا املدى الذي ميكن أن يصل إليه اجلهد املنطوي على إصرار
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ومثابرة عند توجهه حنو هدف معني" .ويرى هامبتون أهنا" :جمموعة القوى املنشطة واحملركة اليت أتيت من داخل
أو خارج الفرد حبيث تدفعه النتهاج سلوك معني" .وعرفها ماسلو أهنا" :خاصية اثبتة ومستمرة ،ومتغرية ،ومركبة
وعامة متارس أتثرياً يف كل أحوال الكائن احلي" (خليفة ،2000 ،صفحة .)69
 2.1.4جائزة خليفة الرتبوية:
انطلقت جائزة خليفة الرتبوية عام  ، 2007برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
هنيان ،رئيس الدولة  -حفظه هللا -وبتوجيهات كرمية من مسو الشيخ حممد بن زايد ويل عهد أبوظيب انئب القائد
األعلى للقوات املسلحة – رعاه هللا -واملتابعة املباشرة من مسو الشيخ منصور بن زايد آل هنيان انئب رئيس
جملس الوزراء وزير شؤون الرائسة رئيس جملس أمناء اجلائزة ،كمبادرة وطنية تستهدف العاملني يف القطاع الرتبوي
والتعليمي على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ممتدة إىل مستوى الوطن العريب؛ لتتوىل مهمة االرتقاء
ابلعمل الرتبوي اإلمارايت والعريب يف مراحله كافة ،من خالل تكرمي املتميزين واملبدعني يف اجملاالت الرتبوية املختلفة.
ورفع مستوى معايري قطاع التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والوطن العريب واالعرتاف جبهود وإبداع مجيع
املسامهني البارزين يف التعليم ،سواءً أكانوا مواطنني أم مقيمني يف الدولة (جائزة خليفة الرتبوية.)2020 ،
هتدف اجلائزة إىل دعم التعليم ،وامليدان الرتبوي ،وحفز املتميزين واملمارسات الرتبوية املبدعة ،وحترير الطاقات
الكامنة لدى الرتبويني؛ وذلك خبلق جو تنافسي شريف يرقى بقدرات الرتبويني يف امليدان الرتبوي ،ويقودهم حنو
اطالق طاقاهتم املخزونة اليت متثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايري جائزة خليفة الرتبوية.
وتستهدف اجلائزة فئات التعليم العام والتعليم العايل ،وذلك على النحو االيت :فئة املعلم املبدع ،املعلم الواعد،
واألستاذ اجلامعي ،وفئة املعلم املبدع يف تدريس اللغة العربية ،املعلمني الداعمني ألصحاب اهلمم ،من مثل :معلم
الرتبية اخلاصة ،االختصاصي النفسي واالجتماعي ،اختصاصي النطق والعالج الوظيفي ،اختصاصي عالج
طبيعي وبصرايت ومسعيات ،والتأليف الرتبوي للطفل ،واملشاريع والربامج التعليمية املبتكرة ،واملؤسسات التعليمية
املتميزة ،واملؤسسات اجملتمعة الداعمة للتعليم ،والبحوث الرتبوية (الدليل التعريفي جبائزة خليفة الرتبوية.)2021 ،
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املنهجية واإلجراءات
 3.1جمتمع الدراسة والعينة:
يش ـ ـ ــكل جمتم ـ ـ ــع الدراس ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الرتب ـ ـ ــويني الف ـ ـ ــائزين جب ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة يف دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات العربي ـ ـ ــة
ـواي .وتكون ـ ـ ــت عين ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة
املتح ـ ـ ــدة ،يف الف ـ ـ ــرتة م ـ ـ ــن  2007إىل 2021م .وبل ـ ـ ــغ ع ـ ـ ــددهم ( )228ترب ـ ـ ـ ً

ـواي م ـ ــن جمم ـ ــوع الف ـ ــائزين .كم ـ ــا يوض ـ ــح يف اجل ـ ــدول:
م ـ ــن ( )30%م ـ ــن جمتم ـ ــع الدراس ـ ــة ش ـ ــكلت ( )68ترب ـ ـ ً
(.)3.1

جدول ( :)3.1جمتمع الدراسة والعينة من جمموع الفائزين جبائزة خليفة الرتبوية
اسم الربانمج/

سنة

اجلايزة

التأسيس

جائزة خليفة
الرتبوية

رقم الدورة
يف العام

الفئات املعنية

2020

امجايل

عينة

الفائزين

الدراسة

فئة املعلم املبدع /املعلم التقين /املعلم
2007

13

الواعد /االبداع يف تدريس اللغة

228

68

العربية /داعمو أصحاب اهلمم

 3.2أداة مجع البياانت:
لتحقي ـ ـ ـ ــق أه ـ ـ ـ ــداف الدراس ـ ـ ـ ــة قام ـ ـ ـ ــت الباحث ـ ـ ـ ــة بتص ـ ـ ـ ــميم أداة الدراس ـ ـ ـ ــة املتمثل ـ ـ ـ ــة يف (االس ـ ـ ـ ــتبانة) بع ـ ـ ـ ــد
االطـ ـ ـ ــالع علـ ـ ـ ــى األدبيـ ـ ـ ــات ذات العالقـ ـ ـ ــة والدراسـ ـ ـ ــات يف القيـ ـ ـ ــادة التحويليـ ـ ـ ــة ،ودافعيـ ـ ـ ــة اإلجنـ ـ ـ ــاز وحتقيـ ـ ـ ــق
ال ـ ـ ــذات ،وأدوار ج ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة وأثره ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى حتقي ـ ـ ــق التمي ـ ـ ــز التعليم ـ ـ ــي ،ومت ص ـ ـ ــياغة االس ـ ـ ــتبانة يف ص ـ ـ ــورهتا
األولي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـزأين ،األول :للمعلوم ـ ـ ــات العام ـ ـ ــة وتتمث ـ ـ ــل العوام ـ ـ ــل الدميوغرافي ـ ـ ــة (اجله ـ ـ ــة املاحن ـ ـ ــة للج ـ ـ ــائزة/
الفئـ ـ ــة الوظيفيـ ـ ــة /املسـ ـ ــتوى التعليمـ ـ ــي /سـ ـ ــنوات اخلـ ـ ــربة /اجلـ ـ ــنس) .والثـ ـ ــاين :يتض ـ ـ ــمن ( )4جمـ ـ ــاالت رئيسـ ـ ــية
تعرب عن متغريات الدراسة ،تتفرع عنها ( )8حماور و( )40عبارة كما يوضح يف اجلدول)3.2( :
جدول ( :)3.2هيكل توزيع املتغريات الفرعية ومفردات العبارات مع توضيح املصدر
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نوع املتغري

نطاق املتغري

احملاور

التميز

التميز

التعليمي

التعليمي
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عدد
العبارات

مصدر العبارات
أمنوج اإلم ـ ــارات للقي ـ ــادة احلكومي ـ ــة ،مع ـ ــايري

املتغري التابع

5

املوظف املتميز املعتمـ ـ ــدة يف منظومـ ـ ــة التميز
احلكومي واملؤس ـســة األوروبية للجودة الشــاملة
ومعايري جائزة خليفة الرتبوية

الروح القيادية
املتغري

القيادة

املستقل

التحويلية

النظرة
املستقبلية
اإلجناز
والتأثري

املتغري املعدل
داخلي

دافعية االجناز دوافع داخلية
وحتقيق

دوافع

الذات

خارجية
أدوار إدارات

املتغري املعدل جائة خليفة
خارجي

الرتبوية

اجلوائز
مالئمة معايري
التميز

5
5

أمنوج اإلم ـ ــارات للقي ـ ــادة احلكومي ـ ــة ،وأبع ـ ــاد
القيادة التحويلية لباس وأفيليو ()1985

5
5
5
5

أبع ــاد الــدوافع الــداخلي ــة واخلــارجي ــة يف نظريــة
دافعي ـ ــة اإلجن ـ ــاز ملوراي وم ـ ــاكيالن ـ ــد والنظري ـ ــة
السلوكية لعامل النفس ثورندايك
مقابالت شخصية مع املختصني يف التميز
الرتبوي ،إضافة إىل اخلربة املهنية للباحثة اليت

5

امتدت حنو عشرون عاماً يف جمال التميز

وصـ ـ ـ ــيغت عبـ ـ ـ ــارات االسـ ـ ـ ــتبانة صـ ـ ـ ــياغة إجيابيـ ـ ـ ــة ،ابختيـ ـ ـ ــار الدرجـ ـ ـ ــة ( )1السـ ـ ـ ــتجابة املبحـ ـ ـ ــوثني "غـ ـ ـ ــري
موافـ ـ ــق بشـ ـ ــدة" ،وأعطـ ـ ــي لكـ ـ ــل فقـ ـ ــرة الـ ـ ــوزن النسـ ـ ــيب ( )%20مـ ـ ــدرجاً علـ ـ ــى مقيـ ـ ــاس ليكـ ـ ــرت ()Likert
اخلماسـ ـ ــي لتقـ ـ ــدير درجـ ـ ــة أمهيـ ـ ــة العبـ ـ ــارة وفق ـ ـ ـاً السـ ـ ــتجابة املبحـ ـ ــوثني لفق ـ ـ ـرات االسـ ـ ــتبانة .واختيـ ـ ــار الدرجـ ـ ــة
( )1السـ ـ ــتجابة املبحـ ـ ــوثني "غـ ـ ــري موافـ ـ ــق بشـ ـ ــدة" وابلتـ ـ ــايل يكـ ـ ــون الـ ـ ــوزن النسـ ـ ــيب هـ ـ ــو ( )%20وهـ ـ ــو يُعـ ـ ــد
مناس ـ ــب م ـ ــع االس ـ ــتجابة ،واعتم ـ ــاداً عل ـ ــى م ـ ــا تق ـ ــدم ف ـ ــإن ق ـ ــيم املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية ال ـ ــيت توصـ ـ ـلت إليه ـ ــا
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الدراس ـ ــة مت التعام ـ ــل معه ـ ــا وفقـ ـ ـاً للمعادل ـ ــة :القيم ـ ــة العلي ـ ــا – القيم ـ ــة ال ـ ــدنيا لب ـ ــدائل اإلجاب ـ ــة مقس ـ ــومة عل ـ ــى
ع ـ ــدد املس ـ ــتوايت ،وه ـ ــذه القيم ـ ــة تس ـ ــاوي ط ـ ــول الفئ ـ ــة .وب ـ ــذلك يك ـ ــون املس ـ ــتوى امل ـ ــنخفض م ـ ــن (+ 1.00
 ،)2.33 =1.33ويك ـ ـ ـ ـ ــون املس ـ ـ ـ ـ ــتوى املتوس ـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــن ( ،)3.67 =1.33 +2.34واملس ـ ـ ـ ـ ــتوى املرتف ـ ـ ـ ـ ــع
من (.)5.00 -3.68
 3.3اختبار الصدق والثبات
اختب ـ ــار الص ـ ــدق :ص ـ ــدق احملت ـ ــوى (Validity

 :)Contentمت ع ـ ــرض أداة القي ـ ــاس عل ـ ــى جمموع ـ ــة

مـ ـ ـ ــن احملكمـ ـ ـ ــني مـ ـ ـ ــن األسـ ـ ـ ــاتذة يف اجلامعـ ـ ـ ــات اإلماراتيـ ـ ـ ــة (جامعـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ،جامعـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــارقة ،جامعـ ـ ـ ــة
عجمـ ــان ،جامعـ ــة محـ ــدان بـ ــن حممـ ــد الذكيـ ــة) وجامعـ ــات خـ ــارج الدولـ ــة (جامعـ ــة امللـ ــك عبـ ــد العزيـ ــز وجامعـ ــة
اإلمـ ـ ــام س ـ ـ ــعود بـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد) م ـ ـ ــن ذوي اخلـ ـ ــربة يف اجمل ـ ـ ــال ،هبـ ـ ــدف التحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن الصـ ـ ــدق الظ ـ ـ ــاهري ل ـ ـ ــألداة
وس ـ ــالمة الص ـ ــياغة اللغوي ـ ــة ،وانتم ـ ــاء الفقـ ـ ـرات للمب ـ ــدأ ال ـ ــذي درج ـ ــت حتت ـ ــه .ويف ض ـ ــوء اقرتاح ـ ــات احملكم ـ ــني
ومالحظ ـ ــاهتم ،مت تع ـ ــديل االس ـ ــتبانة .بوص ـ ــف آراء احملكم ـ ــني وتع ـ ــديالهتم دالل ـ ــة عل ـ ــى ص ـ ــدق حمت ـ ــوى األداة
ومالءمة فقراهتا وتنوعها (كراسيل2018 ،؛ اآلغا و األستاذ.)2003 ،
لض ـ ـ ــمان ثب ـ ـ ــات األداة والتحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن دقت ـ ـ ــه واتس ـ ـ ــاق فقرات ـ ـ ــه ،قام ـ ـ ــت الباحث ـ ـ ــة بتطبي ـ ـ ــق االس ـ ـ ــتبيان
عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتطالعية م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــارج العين ـ ـ ــة األص ـ ـ ــل ،مكون ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ( )30موظ ًف ـ ـ ــا متمي ـ ـ ـ ًـزا ،للتحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن
االتس ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ــداخلي ابسـ ـ ـ ــتخدام معام ـ ـ ــل كرونبـ ـ ـ ــاخ ألفـ ـ ـ ــا ( )Cronbach-Alphaحي ـ ـ ــث يقصـ ـ ـ ــد هبـ ـ ـ ــا
إجي ــاد قـ ــوة االرتبـ ــاط بـ ــني درج ــات كـ ــل جمـ ــال ودرجـ ــات أسـ ــئلة االس ــتبانة الكليـ ــة ومـ ــدى ت ـ ـرابط الوحـ ــدات أو
البنـ ــود مـ ــع بعضـ ــها الـ ــبعض داخـ ــل االسـ ــتبانة وك ـ ـذلك ارتبـ ــاط كـ ــل فقـ ــرة أو حمـ ــور مـ ــع االسـ ــتبانة ككـ ــل ،وقـ ــد
ب ـ ـ ـ ــني التحلي ـ ـ ـ ــل نت ـ ـ ـ ــائج مقبول ـ ـ ـ ــة ألغـ ـ ـ ـ ـراض الدراس ـ ـ ـ ــة (اجل ـ ـ ـ ــدول )3.3 :تـ ـ ـ ـ ـرتاوح ب ـ ـ ـ ــني )0.825( :للتمي ـ ـ ـ ــز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظيفي ،و( )0.802للقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة التحويلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و( )0.869لدافعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز وحتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذات، ،
و( )0.822جلـ ـ ـ ــائزة خليفـ ـ ـ ــة الرتبويـ ـ ـ ــة .حيـ ـ ـ ــث يفـ ـ ـ ــرتض أن تتج ـ ـ ـ ـاوز قـ ـ ـ ــيم معـ ـ ـ ــامالت ألفـ ـ ـ ــا كرونبـ ـ ـ ــاخ عـ ـ ـ ــن
( )0.70كما أشار إليه ).)Hair et al., 2010
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جدول ( :)3.3هيكل توزيع املتغريات الفرعية ومفردات العبارات مع توضيح املصدر
األبعاد

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

التميز التعليمي

5

0.825

القيادة التحويلية

15

0.802

دوافع اإلجناز وحتقيق

10

0.869

الذات
جائزة خليفة الرتبوية

10

0.822

النتائج والتوصيات
 4.1النتائج:
توص ـ ــلت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن تس ـ ــاؤالهتا ،ع ـ ــن أث ـ ــر القائ ـ ــد التح ـ ــويلي عل ـ ــى تعزي ـ ــز
التميـ ـ ــز التعليمـ ـ ــي لـ ـ ــدى الرتبـ ـ ــويني الفـ ـ ــائزين جبـ ـ ــائزة خليفـ ـ ــة الرتبويـ ـ ــة .وأظهـ ـ ــرت نتـ ـ ــائج التحليـ ـ ــل اإلحصـ ـ ــائي
ـاوات يف األبع ـ ــاد التفص ـ ــيلية،
للبي ـ ــاانت بع ـ ــد معاجلته ـ ــا ،أتثـ ـ ـرياً مرتفعـ ـ ـاً يف املتوس ـ ــط الع ـ ــام بل ـ ــغ ( ،)3.68ومتف ـ ـ ُ
حي ـ ــث تص ـ ــدر يف املرتب ـ ــة األوىل :أتث ـ ــري دواف ـ ــع اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات عل ـ ــى حتقي ـ ــق التمي ـ ــز التعليم ـ ــي ل ـ ــدى
الف ـ ـ ــائزين جب ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة بل ـ ـ ــغ املتوس ـ ـ ــط احلس ـ ـ ــايب ( )3.72واالحنـ ـ ـ ـراف املعي ـ ـ ــاري ( .)1.07بينم ـ ـ ــا
ج ـ ــاءت القي ـ ــادة التحويلي ـ ــة يف املرتب ـ ــة األخ ـ ــرية بت ـ ــأثري متوس ـ ــط ،ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــغ ( )3.62واحن ـ ـ ـراف
تفصيال للنتائج:
معياري بلغ ( ،)1.14ويبني اجلدول اآليت (اجلدول )4.1 :و (الشكل)4.1:
ً
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جدول ( :)4.1املتوسطات السحابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املبحوثني يف عينة
الدراسة
م
1
2

3
4

األبعاد
التميز التعليمي

املتوسط احلسايب

التميز التعليمي

3.71

الروح القيادية

3.65

النظرة املستقبلية

3.58

التأثري واإلجناز

3.63

دوافع اإلجناز

الدوافع الداخلية

3.75

وحتقيق الذات

الدوافع اخلارجية

3.69

جائزة خليفة

أدوار اجلائزة

3.68

الرتبوية

مالءمة املعايري

3.64

القيادة
التحويلية

املتوسط العام

3.71
3.62

االحنراف
املعياري
1.02
1.14

الرتتيب

املدى

الثاين

مرتفع

الرابع

متوسط

3.72

1.07

األول

مرتفع

3.66

1.12

الثالث

متوسط

-

-

مرتفع

3.68
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أوالً :أتثـ ـ ـ ــري القيـ ـ ـ ــادة التحويليـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى تعزيـ ـ ـ ــز التميـ ـ ـ ــز التعليمـ ـ ـ ــي ،وفـ ـ ـ ــق أبعـ ـ ـ ــاد أمنـ ـ ـ ــوذج اإلمـ ـ ـ ــارات للقيـ ـ ـ ــادة
احلكوميـ ــة :بينـ ــت نتـ ــائج الدراسـ ــة أن هنـ ــاك أتثـ ــري متوسـ ــط أقـ ــرب إىل املرتف ـ ــع لتـ ــأثري القي ـ ــادة التحويليـ ــة علـ ــى
متي ـ ــز املعلم ـ ــني والرتب ـ ــويني املش ـ ــاركني يف منافس ـ ــات ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة .حي ـ ــث ي ـ ـ ـرتاوح املس ـ ــتوى املرتف ـ ــع
م ـ ــداه م ـ ــا ب ـ ــني ( )5.00 -3.68وبلغ ـ ــت ق ـ ــيم املتوس ـ ــط اإلمج ـ ــايل للمتوس ـ ــط احلس ـ ــايب واملتوس ـ ــط اإلمج ـ ــايل
لالحن ـ ـ ـ ـراف املعيـ ـ ـ ــاري ألدوار القائـ ـ ـ ــد التحـ ـ ـ ــويلي علـ ـ ـ ــى تعزيـ ـ ـ ــز التميـ ـ ـ ــز التعليمـ ـ ـ ــي ( )3.62و( )1.14علـ ـ ـ ــى
الت ـ ـ ـ ـوايل .وأظهـ ـ ـ ــرت النتـ ـ ـ ــائج التفصـ ـ ـ ــيلية ألبعـ ـ ـ ــاد القيـ ـ ـ ــادة التحويليـ ـ ـ ــة )3.65( :للـ ـ ـ ــروح القياديـ ـ ـ ــة)3.58( ،
للنظرة املستقبلية )3.63( ،للتأثري واإلجناز.
اثني ـ ـ ـاً :أتثـ ـ ــري دوافـ ـ ــع اإلجنـ ـ ــاز وحتقيـ ـ ــق الـ ـ ــذات وفـ ـ ــق أبعـ ـ ــاد الـ ـ ــدوافع الداخليـ ـ ــة واخلارجيـ ـ ــة يف نظريـ ـ ــة دافعيـ ـ ــة
اإلجنـ ـ ــاز ملـ ـ ــوراي وماكيالنـ ـ ــد والنظريـ ـ ــة السـ ـ ــلوكية لعـ ـ ــامل الـ ـ ــنفس ثورنـ ـ ــدايك :بينـ ـ ــت نتـ ـ ــائج الدراسـ ـ ــة أن هنـ ـ ــاك
أتث ـ ـ ــري مرتف ـ ـ ــع ل ـ ـ ــدوافع اإلجن ـ ـ ــاز وحتقي ـ ـ ــق ال ـ ـ ــذات ل ـ ـ ــدى املعلم ـ ـ ــني والرتب ـ ـ ــويني املتميـ ـ ـ ـزين تس ـ ـ ــهم بش ـ ـ ــكل م ـ ـ ــن
األش ـ ــكال يف حص ـ ــوهلم عل ـ ــى ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة .وبلغ ـ ــت ق ـ ــيم املتوس ـ ــط اإلمج ـ ــايل للمتوس ـ ــط احلس ـ ــايب
واملتوس ـ ـ ــط اإلمج ـ ـ ــايل لالحنـ ـ ـ ـراف املعي ـ ـ ــاري ل ـ ـ ــدوافع اإلجن ـ ـ ــاز وحتقي ـ ـ ــق ال ـ ـ ــذات عل ـ ـ ــى تعزي ـ ـ ــز التمي ـ ـ ــز ال ـ ـ ــوظيفي
( )3.72و( )1.07عل ـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـ ـوايل .وأظه ـ ـ ـ ــرت النت ـ ـ ـ ــائج التفص ـ ـ ـ ــيلية ألبع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدوافع الداخلي ـ ـ ـ ــة ()3.75
وبلغت ألبعاد الدوافع اخلارجية (.)3.69
اثلث ـ ـاً :أتثـ ــري ج ـ ــائزة خليفـ ــة الرتبوي ـ ــة ،وفـ ــق أدوار اجل ـ ــائزة ومالءمـ ــة مع ـ ــايري التنـ ــافس يف اجل ـ ــائزة ،وقـ ــد أظه ـ ــرت
ـريا متوس ـ ـطًا أقـ ــرب إىل املرتفـ ــع لتـ ــأثري اجلـ ــائزة علـ ــى تعزيـ ــز مشـ ــاركة املتمي ـ ـزين يف منافسـ ــات التميـ ــز.
النتـ ــائج أتثـ ـ ً
وبلغ ـ ــت ق ـ ــيم املتوس ـ ــط اإلمج ـ ــايل للمتوس ـ ــط احلس ـ ــايب واملتوس ـ ــط اإلمج ـ ــايل لالحنـ ـ ـراف املعي ـ ــاري ألدوار القي ـ ــادة

علـ ـ ـ ــى تعزيـ ـ ـ ــز التميـ ـ ـ ــز التعليمـ ـ ـ ــي ( )3.66و( )1.12علـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـوايل .وأظهـ ـ ـ ــرت النتـ ـ ـ ــائج التفصـ ـ ـ ــيلية ألدوار
إدارات اجل ـ ـ ـوائز ( )3.68وتعـ ـ ــرب عـ ـ ــن قيمـ ـ ــة مرتفعـ ـ ــة ،بينمـ ـ ــا بلغـ ـ ــت ( )3.64ملعـ ـ ــايري التنـ ـ ــافس وتعـ ـ ــرب عـ ـ ــن
قيمة متوسطة.
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 4.2املناقشة واالستنتاجات
هتـ ـ ــدف الدراسـ ـ ــة إىل إجيـ ـ ــاد أثـ ـ ــر القائـ ـ ــد التحـ ـ ــويلي علـ ـ ــى تعزيـ ـ ــز التميـ ـ ــز التعليمـ ـ ــي ابلتطبيـ ـ ــق علـ ـ ــى
الف ـ ــائزين يف ج ـ ــائزة خليف ـ ــة الرتبوي ـ ــة بدول ـ ــة اإلم ـ ــارات العربي ـ ــة املتح ـ ــدة .وق ـ ــد أظه ـ ــرت نت ـ ــائج املتوس ـ ــط الع ـ ــام
ـاوات يف األبع ـ ـ ــاد التفص ـ ـ ــيلية .وذل ـ ـ ــك عل ـ ـ ــى النح ـ ـ ــو
ـريا متوسـ ـ ـ ـطًا بل ـ ـ ــغ ( ،)3.68ومتف ـ ـ ـ ً
ألبع ـ ـ ــاد الدراس ـ ـ ــة أتث ـ ـ ـ ً
اآليت:

تش ـ ـ ــري نت ـ ـ ــائج (القي ـ ـ ــادة التحويلي ـ ـ ــة) إىل أتث ـ ـ ــري متوس ـ ـ ــط ،واحت ـ ـ ــل ب ـ ـ ــذلك الرتتي ـ ـ ــب األخ ـ ـ ــري .بينم ـ ـ ــا
أظه ـ ـ ــرت يف النت ـ ـ ــائج التفص ـ ـ ــيلية ألبعـ ـ ـ ــاد القي ـ ـ ــادة ،ارتف ـ ـ ــاع نس ـ ـ ــيب لبعـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــروح القيادي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى القيـ ـ ـ ــادات
التحويليـ ـ ــة ووضـ ـ ــوح متوسـ ـ ــط إىل األدوار املنوطـ ـ ــة املتمثلـ ـ ــة يف التحفيـ ـ ــز والتشـ ـ ــجيع وتبـ ـ ــادل اخل ـ ـ ـربات وتعزيـ ـ ــز
مف ـ ــاهيم الس ـ ــعادة واإلجيابيـ ـ ــة والتس ـ ــامح يف بيئ ـ ــة العمـ ـ ــل التعليم ـ ــي ،وتب ـ ــين قـ ـ ــدرات الرتب ـ ــويني املتمي ـ ـ ـزين .وأن
هن ـ ـ ــاك تع ـ ـ ــدد األدوار القيادي ـ ـ ــة م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني النظ ـ ـ ــرة املس ـ ـ ــتقبلية ووض ـ ـ ــع اخلط ـ ـ ــط االسـ ـ ـ ـرتاتيجية وتب ـ ـ ــين مف ـ ـ ــاهيم
االبتك ـ ــار والتجدي ـ ــد يف بيئ ـ ــة العم ـ ــل ،م ـ ــن ش ـ ــأنه أن يضـ ـ ـع التحفي ـ ــز والتش ـ ــجيع ض ـ ــمن األول ـ ــوايت الثانوي ـ ــة
للقائ ـ ــد التح ـ ــويلي .وج ـ ــاءت نت ـ ــائج (دافعي ـ ــة اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات) مرتفع ـ ــة ،واحتل ـ ــت الرتتي ـ ــب األول يف
أتثريهـ ـ ــا علـ ـ ــى التميـ ـ ــز التعليمـ ـ ــي ،ويفسـ ـ ــر ذلـ ـ ــك أن هنـ ـ ــاك رغبـ ـ ــة ذاتيـ ـ ــة وطمـ ـ ــوح وشـ ـ ــغف يـ ـ ــدفع ابملتمي ـ ـ ـزين
للمشـ ـ ــاركة يف منافسـ ـ ــات التميـ ـ ــز وحصـ ـ ــد اجل ـ ـ ـوائز ،مبـ ـ ــا يعكـ ـ ــس علـ ـ ــى خمرجـ ـ ــات التعليم،كمـ ـ ــا بينـ ـ ــت نتـ ـ ــائج
ال ـ ــدوافع اخلارجي ـ ــة أن املتميـ ـ ـزين يت ـ ــأثرون مبح ـ ــيط العم ـ ــل ودع ـ ــم وتق ـ ــدير القي ـ ــادة ،وأن الظ ـ ــروف احمليط ـ ــة م ـ ــن
ـااب ،وت ـ ـرتبط هـ ــذه اجلزئيـ ــة مبـ ــا ورد يف نتـ ــائج أبعـ ــاد الـ ــروح القياديـ ــة.
شـ ــأهنا أن تـ ــؤثر علـ ــى أدائهـ ــم سـ ــلبًا أو إجيـ ـ ً

ـريا متوس ـ ـ ـطًا أقـ ـ ــرب للمرتفـ ـ ــع ،حيـ ـ ــث أظهـ ـ ــرت يف النتـ ـ ــائج
أمـ ـ ــا (جـ ـ ــائزة خليفـ ـ ــة الرتبويـ ـ ــة) فقـ ـ ــد أظهـ ـ ــرت أتثـ ـ ـ ً
التفصـ ــيلية لبعـ ــد أدوار إدارة اجلـ ــائزة أتث ـ ـرياً مرتفع ـ ـاً  ،ومتوسـ ــطاً لبعـ ــد مالءمـ ــة معـ ــايري التنـ ــافس ،ويفسـ ــر ذل ـ ــك

أن بـ ـ ـرانمج ج ـ ــائزة خليف ـ ــة تلع ـ ــب دوراً مرتفعـ ـ ـاً مهمـ ـ ـاً يف تش ـ ــجيع املتميـ ـ ـزين للمش ـ ــاركة يف منافس ـ ــاهتا ،وتعق ـ ــد
ورش أتهيليـ ــة وتدريبيـ ــة حـ ــول فئاهتـ ــا ومعايريهـ ــا ،وتتمتـ ــع بقـ ــدر مـ ــن املصـ ــداقية يف نتائجهـ ــا بنـ ــاء علـ ــى حتليـ ــل
نتـ ــائج العين ـ ــة ،بينمـ ــا حتت ـ ــاج معـ ــايري التن ـ ــافس إىل املزيـ ــد م ـ ــن التوض ـ ــيح والتفس ـ ــري والواقعيـ ــة واملالئم ـ ــة لظ ـ ــروف
العم ـ ـ ــل التعليم ـ ـ ــي ،وص ـ ـ ــياغة آلي ـ ـ ــات واض ـ ـ ــحة لتوثي ـ ـ ــق االجن ـ ـ ــازات إلكرتوني ـ ـ ـاً .أم ـ ـ ــا (املوظ ـ ـ ــف املتمي ـ ـ ــز) فق ـ ـ ــد
أظه ـ ــر أتث ـ ـ ـرياً مرتفعـ ـ ـاً ،واحت ـ ــل الرتتي ـ ــب الث ـ ــاين يف أتث ـ ــريه عل ـ ــى تعزي ـ ــز التمي ـ ــز ،ويفس ـ ــر ذل ـ ــك أن هن ـ ــاك ثق ـ ــة
ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ــوظفني املتميـ ـ ـ ـزين يف اجمل ـ ـ ــال التعليم ـ ـ ــي أبدائه ـ ـ ــم وإجن ـ ـ ــازاهتم ،ويتمتع ـ ـ ــون ب ـ ـ ــروح املب ـ ـ ــادرة يف العم ـ ـ ــل
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وتقـ ــدمي مقرتحـ ــات تطويريـ ــة ،وحيرصـ ــون علـ ــى تنميـ ــة وتطـ ــوير قـ ــدراهتم م ـ ــن خـ ــالل الت ـ ــدريب واالطـ ــالع علـ ــى
املمارسات الناجحة لرفع األداء التعليمي.
وت ـ ــرى الباحث ـ ــة أن نت ـ ــائج الدراس ـ ــة بش ـ ــكل ع ـ ــام تعك ـ ــس االس ـ ــتعداد الشخص ـ ــي ل ـ ــدى املتمي ـ ـ ـزين ودوافعه ـ ــم
الذاتي ـ ــة لتحقي ـ ــق التمي ـ ــز التعليم ـ ــي ،وذل ـ ــك وف ـ ــق م ـ ــا ورد يف نظري ـ ــة دافعي ـ ــة اإلجن ـ ــاز وحتقي ـ ــق ال ـ ــذات مل ـ ــوراي
وم ـ ــاكيالد ،ومـ ـ ــن مث أييت دور القائـ ـ ــد التح ـ ــويلي وإدارات اجل ـ ـ ـوائز .كمـ ـ ــا ويش ـ ــري ذلـ ـ ــك إىل أن ب ـ ـ ـرامج التميـ ـ ــز
بشـ ــكل عـ ــام متثـ ــل عناصـ ــر داعمـ ــة لـ ــدفع املتمي ـ ـزين لنيـ ــل أشـ ــكال التكـ ــرمي والتق ـ ــدير م ـ ــن اجلهـ ــات االعتباري ـ ــة
يف الدولـ ـ ـ ــة ،وتسـ ـ ـ ــهم أبدوار أتهيليـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدعم املتمي ـ ـ ـ ـزين يف الدولـ ـ ـ ــة .بينمـ ـ ـ ــا القيـ ـ ـ ــادات الرتبويـ ـ ـ ــة متـ ـ ـ ــارس أدوار
متعـ ــددة وميث ـ ــل دعـ ــم املتمي ـ ـزين وحتفيـ ــزهم واح ـ ــدة مـ ــن ع ـ ــدة أدوار ،وال ميثـ ــل األولوي ـ ــة األوىل للقائ ـ ــد الرتب ـ ــوي.
وذلـ ــك مـ ــا يتنـ ــاقض جزئي ـ ـاً مـ ــع نظ ـ ـرايت اإلدارة والنظريـ ــة السـ ــلوكية الـ ــيت تعتـ ــرب القائـ ــد املـ ــؤثر األول يف حتفيـ ــز
ودعم املوظفني.
وتتوافـ ــق هـ ــذه النت ـ ــائج مـ ــع بعـ ــض الدراس ـ ــات السـ ــابقة ،منه ـ ــا :دراس ـ ــة السـ ــلوك القيـ ــادي للمش ـ ــرفني
يف التعامـ ــل مـ ــع املعلمـ ــني ،الـ ــيت طبقـ ــت علـ ــى املشـ ــرفني يف الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم مبديريـ ــة الرتبيـ ــة لواليـ ــة مسـ ــتغاق يف
اجلزائ ـ ـ ــر .حي ـ ـ ــث أظه ـ ـ ــرت أن القي ـ ـ ــادات م ـ ـ ــن املش ـ ـ ــرفني الرتب ـ ـ ــويني يتبع ـ ـ ــون أس ـ ـ ــلوب قي ـ ـ ــادي متوس ـ ـ ــط ،وأن
مس ـ ـ ــتوى التف ـ ـ ــاوت ب ـ ـ ــني املش ـ ـ ــرفني يع ـ ـ ــود لالجته ـ ـ ــادات الشخص ـ ـ ــية (عب ـ ـ ــدهللا م .)2015 ،.ودراس ـ ـ ــة أتث ـ ـ ــري
الص ـ ـ ــفات القيادي ـ ـ ــة للم ـ ـ ــديرين العم ـ ـ ــوميني عل ـ ـ ــى حتفي ـ ـ ــز امل ـ ـ ــوظفني يف اس ـ ـ ــطنبول ،أظه ـ ـ ــرت نتائجه ـ ـ ــا أن ـ ـ ــه ال
يوج ــد أث ــر كب ــري للم ــدير املوه ــوب عل ــى حتفي ــز امل ــوظفني يف ظ ــل قي ــود العم ــل (

Gümüs,

Apak,

 .)2015كمـ ـ ـ ــا أجريـ ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول فعالي ـ ـ ـ ــة األداء الـ ـ ـ ــوظيفي إلدارة امل ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية ودوره يف حتقي ـ ـ ـ ــق
األداء املتمي ـ ـ ــز لألفـ ـ ـ ـراد يف املؤسس ـ ـ ــة الرايض ـ ـ ــية بوالي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــيلة ابجلزائ ـ ـ ــر أظه ـ ـ ــرت نت ـ ـ ــائج الدراس ـ ـ ــة أن من ـ ـ ــط
القي ـ ــادة اإلداريـ ـ ــة يسـ ـ ــهم يف حتقيـ ـ ــق التميـ ـ ــز ال ـ ــوظيفي ،وإن امـ ـ ــتالك املـ ـ ــوظفني للمهـ ـ ــارات والقـ ـ ــدرات الفرديـ ـ ــة
يسـ ـ ـ ــهم يف حتقيـ ـ ـ ــق التميـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــوظيفي بنسـ ـ ـ ــبة بلغـ ـ ـ ــت (( )%73.30خربشـ ـ ـ ــي .)2019 ،بينمـ ـ ـ ــا أظهـ ـ ـ ــرت
دراسـ ـ ــة درجـ ـ ــة ت ـ ـ ـوافر مسـ ـ ــات القيـ ـ ــادة التحويليـ ـ ــة لـ ـ ــدى مـ ـ ــديري املـ ـ ــدارس الثانويـ ـ ــة مبحافظـ ـ ــة غـ ـ ــزة وعالقتهـ ـ ــا
مبسـ ــتوى االنتمـ ــاء املهـ ــين ملعلمـ ــيهم ،ت ـ ـوافر السـ ــمات القياديـ ــة مل ـ ــديري املـ ــدارس الثانوي ـ ــة بدرج ـ ــة كب ـ ــرية لكاف ـ ــة
أبع ـ ـ ــاد القي ـ ـ ــادة التحويلي ـ ـ ــة بل ـ ـ ــغ متوس ـ ـ ــطها ( )%75.20وع ـ ـ ــزت الباحث ـ ـ ــة النتيج ـ ـ ــة حلس ـ ـ ــن العالق ـ ـ ــات ب ـ ـ ــني
املـ ـ ــدراء واملعلمـ ـ ــني واالهتم ـ ـ ــام أبفكـ ـ ــار وتوجه ـ ـ ــاهتم ،وحـ ـ ــرص املـ ـ ــدراء عل ـ ـ ــى تطـ ـ ــوير وتنمي ـ ـ ــة ذواهتـ ـ ــم وجتن ـ ـ ــب
163

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

األسـ ـ ــاليب الروتينيـ ـ ــة يف قيـ ـ ــادة العمـ ـ ــل (عبـ ـ ــدالعال .)2016 ،أمـ ـ ــا دراس ـ ـ ــة :التميـ ـ ــز التش ـ ـ ــغيلي املسـ ـ ــتدام يف
منوذج ـ ـ ــا الس ـ ـ ــتدامة التمي ـ ـ ــز التش ـ ـ ــغيلي ابعتب ـ ـ ــار
املنظم ـ ـ ــات :وجه ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــر تكاملي ـ ـ ــة ،فق ـ ـ ــد تبن ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة ً
اجلوان ـ ـ ــب االجتماعي ـ ـ ــة واالقتص ـ ـ ــادية والبيئي ـ ـ ــة للتمي ـ ـ ــز التش ـ ـ ــغيلي .أظه ـ ـ ــرت النت ـ ـ ــائج فاعلي ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـرامج التمي ـ ـ ــز

الـ ــوظيفي يف جن ـ ــاح املبـ ــادرات قص ـ ــرية امل ـ ــدى ،ولكنهـ ــا مل تب ـ ــني جناحهـ ــا عل ـ ــى امل ـ ــدى البعي ـ ــد ،مم ـ ــا يس ـ ــتدل إىل
غياب عنصر االستدامة يف التميز التشغيلي يف املنظمة (.)Sony, 2019
 4.3التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة مبا يلي:
املتمي ـ ـ ــزين الف ـ ـ ــائزين يف ج ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة :توص ـ ـ ــى الباحث ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوظفني املتميـ ـ ـ ـزين يف اجمل ـ ـ ــال التعليم ـ ـ ــي
ابحلـ ــرص علـ ــى نق ـ ــل اخل ـ ـربات والتب ـ ــادل املعـ ــريف م ـ ــع زمـ ــالء العم ـ ــل م ـ ــن داخ ـ ــل املؤسس ـ ــة وخارجهـ ــا ،والتقي ـ ــيم
ال ـ ــدوري ل ـ ــألداء للوق ـ ــوف عل ـ ــى نق ـ ــاط الق ـ ــوة وف ـ ــرص التحس ـ ــني ،واحل ـ ــرص عل ـ ــى التط ـ ــوير وال ـ ــتعلم املس ـ ــتمر
ومواكبة املستجدات ذات العالقة ابلوظيفة مبا يعود ابملنفعة على خمرجات التعليم.
القيـ ــادات الرتبويـ ــة يف اجملـ ــال التعليمـ ــي :توصـ ــى الباحثـ ــة القيـ ــادات بتطبي ـ ــق سياسـ ــة التعزي ـ ــز والتمكـ ــني لرعاي ـ ــة
املتمي ـ ـ ـ ـزين يف اجملـ ـ ـ ــال التعليمـ ـ ـ ــي ،والعم ـ ـ ـ ــل علـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ــذليل الصـ ـ ـ ــعوابت والتح ـ ـ ـ ــدايت ال ـ ـ ـ ــيت تواجـ ـ ـ ــه املتمي ـ ـ ـ ـزين
للمشـ ـ ـ ــاركة يف منافسـ ـ ـ ــات التميـ ـ ـ ــز ،ونقـ ـ ـ ــل وتبـ ـ ـ ــادل اخل ـ ـ ـ ـربات بـ ـ ـ ــني الفـ ـ ـ ــائزين يف اإلدارة ،وتعمـ ـ ـ ــيم التجـ ـ ـ ــارب
الناجحة واملتميزة للفائزين على املستوايت كافة.
إدارة ج ـ ـ ــائزة خليف ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة :توص ـ ـ ــى الباحث ـ ـ ــة بتكثي ـ ـ ــف ال ـ ـ ــورش التأهيلي ـ ـ ــة يف مع ـ ـ ــايري التمي ـ ـ ــز ،ومراجع ـ ـ ــة
وحتـ ـ ــديث دوري للمعـ ـ ــايري يف خمتلـ ـ ــف فئـ ـ ــات اجلـ ـ ــائزة مبشـ ـ ــاركة عناصـ ـ ــر متخصصـ ـ ــة ،وعمـ ـ ــل قاعـ ـ ــدة بيـ ـ ــاانت
للفـ ـ ــائزين يف اجل ـ ـ ــائزة حتـ ـ ــدث دورايً ،وتش ـ ـ ــكيل رابط ـ ـ ــة للمتمي ـ ـ ـزين لالس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـرباهتم املهني ـ ـ ــة ،وعم ـ ـ ــل
دراس ـ ــات متخصص ـ ــة عل ـ ــى املتمي ـ ـزين الف ـ ــائزين يف خمتل ـ ــف فئ ـ ــات اجل ـ ــائزة ،وإج ـ ـراء التقي ـ ــيم ال ـ ــدوري م ـ ــن قب ـ ــل
الفئ ـ ــات املعني ـ ـ ـة :املتمي ـ ـ ـزين الفـ ـ ــائزين ،املنسـ ـ ــقني ،املتمي ـ ـ ـزين مـ ـ ــن غـ ـ ــري الفـ ـ ــائزين للوقـ ـ ــوف علـ ـ ــى نقـ ـ ــاط القـ ـ ــوة
وفرص التحسني يف أداء العام للجائزة
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طريقة مثلى لتعليم علم التخريج يف املرحلة الثانوية

د .حممد أجمد رازق بن حممد رازق
amja81@yahoo.com

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد.
هذه ورقة عمل مقدَّمة يف "مؤمتر كواالملبور الدويل الثاين يف اإلدارة والتعليم" حتت حمور "التعليم" ،وعنواهنا:
"طريقة ُمثلى لتعليم علم التخريج يف املرحلة الثانوية"
يقة مناسبة لتكوين ا
وهذه الورقة حماولة القرتاح طر ا
ملكة علمية يف علم "ختريج األحاديث"(– )10ملكة حتقيق
درجة احلديث من خالل ا
عمل علمي -لدى الطلبة املبتدئني الدارسني يف املرحلة الثانوية.
مشكلة البحث:
قصور بني أوساط املتعلمني يف إدراك مبادئ "علم التخريج" ،والسيما لدى الطلبة الذين مل يدرسوا
لوح ْ
ظت ٌ

هذا العلم يف مرحلتهم الدراسية الثانوية ،ومل يُتح هلم فرصةٌ للتخصص فيه يف مراحلهم اجلامعية؛ بـَْيد أهنم حباجة

إىل مبادئه أثناء كتابة حبوثهم األكادميية يف العلوم اإلنسانية عامة ويف الدراسات الدينية على وجه اخلصوص،

( - )10يعبر في هذا البحث بـ "علم التخريج" ،أو يعبر بشيء من التفصيل بـ "علم تخريج األحاديث"،
ومرادهما واحد.
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ا
حديث نبوي ،أو أثر .فنراهم يضطرون إىل الرجوع إىل بعض املواقع
وذلك عند احلاجة إىل التحقق حول
يقة إلكرتونية ا
اإللكرتونية اليت تُصدر األحكام على األحاديث النبوية بطر ا
بعيدة عن القواعد العلمية املعتَ َمدة،
فهذه آفة يف طريق حتصيل العلم من أصله.
وأما الطلبة الذين لديهم معرفةٌ قليلة عن أساسيات هذا العلم يكادون ينجون من هذه اآلفة ،فنراهم يرجعون
عترب
–على األقل -إىل أحكام العلماء املعتََربين على األحاديث ،وينقلوهنا مع نسبة األحكام إىل قــائـليـها ،فيُ َ
عملُهم هذا عمال علميا حسب قواعد البحث العلمي.
التطرق إىل هذا العلم النفيس بعد خترجهم
إضافة إىل ذلك؛ إن عددا كبريا من خرجيي الثانوية قد ال يتيسر هلم ُّ
من املرحلة الثانوية ،وهم ا
حباجة إىل مبادئه يف مستقبل أايمهم يف حبوثهم اجلامعية يف شىت اجملاالت العلمية يف

العلوم اإلنسانية ،فناسب أن تُبحث عن طر ا
يقة مناسبة لتعليم علم التخريج لطلبة املرحلة الثانوية.
َ
خطة الورقة:
قسمت الورقة إىل مقدمة ،وثالثة فصول ،وخامتة.
ْ

سرت فيه.
واملقدمة فيها بعد االفتتاح حتديد املوضوع ،وذكر مشكلة البحث ،وخطته ،واملنهج الذي ُ
فصل متهيدي ،وحتته مبحثان:
والفصل األولٌ :
املبحث األول :امللكةُ العلمية يف ختريج األحاديث النبوية ،وأمهيتُها للمتعلمني.
وطرق تقويتها.
املبحث الثاين:
أسباب قصور امللكة العلمية يف "علم التخريج" لدى املتعلمنيُ ،
ُ
ا ا
مقرت َحة ملقررات مادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية.
والفصل الثاين :وفيه القسم األول من مادة علمية َ
عترب قسما نظراي َْحبتا يتناول أساسيات هذا العلم من الناحية النظرية.
وهذا القسم يُ َ
وحتته مخسة مباحث:
املبحث األول :نبذةٌ عن التأليف يف السنة النبوية ،وعلومها.
املبحث الثاين :معَن التخريج.
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املبحث الثالث :نشأة علم التخريج.
لفات يف التخريج.
املبحث الرابع :املؤ ُ
املبحث اخلامس :فوائد علم التخريج.
ا ا
مقرتحة ملقررات مادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية.
الفصل الثالث :وفيه القسم الثاين من مادة علمية َ
ا
ا
إضافية للجانب التطبيقي.
بساعات
عترب قسما نظراي ُمصاحبا
وهذا القسم يُ َ
ات ختريج األحاديث".
وقد مت تقسيم هذا القسم إىل تسع خطوات ،وتسمى بـ "خطو ُ
كل خطوةا من "خطوات ختريج األحاديث" يف مبحث خاص).
(و ُّ
املبحث األول :اخلطوة األوىل :البحث عن احلديث ومجع املعلومات -وهو ثلث القسم ،حيث أن اهلدف
الرئيسي وراء هذا العمل؛ هو تعليم الطالب عن كيفية البحث عن احلديث النبوي يف مصادره.-
املبحث الثاين :اخلطوة الثانية :تشجري األسانيد.
املبحث الثالث :اخلطوة الثالثة :صياغة التخريج.
املبحث الرابع :اخلطوة الرابعة :تراجم رجال احلديث.
املبحث اخلامس :اخلطوة اخلامسة :التأكد من اتصال اإلسناد.
املبحث السادس :اخلطوة السادسة :املزيد من الكالم حول احلديث (نبذة عن علل األحاديث).
املبحث السابع :اخلطوة السابعة :دراسةُ الشواهد ويعربه احملدثون بـ "ابب االعتبار".-
املبحث الثامن :اخلطوة الثامنة :مراجعة أحكام العلماء حول احلديث.
املبحث التاسع :اخلطوة التاسعة :احلكم على احلديث.
واخلامتة :فيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
ثبت للمصادر ،مث فهرس للموضوعات.
ويليها ٌ
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توفرت لدي يف
وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج االستنتاجي الذي هو عبارةٌ عن تنظيم املعلومات اليت
ْ

نتائج صحيحة حلل مشكلة معيَّنة(.)11
قالب معني ليُستنبط منها ُ
ومن منهجي يف البحث:

○ إحالة اآلايت القرآنية الكرمية إىل مواضعها من القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
خمتصرا بعزوها إىل مصادرها مع ذكر درجتها حسب احلاجة.
○ ختريج األحاديث َ
○ توثيق النصوص املقتبَسة إبثبات مصادرها يف اهلامش.
وهللا أسأل أن جيعل ما كتبته خالصة لوجهه الكرمي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحه
أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
الفصل األول :الفصل التمهيدي.
وحتته مبحثان:
املبحث األول :امللكة العلمية يف ختريج األحاديث النبوية وأمهيتها لدى املتعلمني.
املبحث الثاين :أسباب قصور امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني ،وطرق تقويتها.
املبحث األول:
امللكة العلمية يف علم ختريج األحاديث ،وأمهيتها لدى املتعلمني يف املرحلة الثانوية.
إن هللا جل وعال حفظ دينه احلنيف حبفظ كتابه العظيم وسنة نبيه الكرمي ،وقد وعد الرب سبحانه وتعاىل
حبفظ كتابه فقال{ :إ َّان َْحن ُن نـََّزلْنَا الذ ْكَر َوإ َّان لَهُ َحلَافظُو َن}( ،)12وجعل سنة نبيه الكرمي مبينة لكتابه العظيم
ني للنَّاس َما نـُزَل إلَْيه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يـَتَـ َف َّك ُرو َن}(.)13
َنزلْنَا إلَْي َ
ك الذ ْكَر لتُـبَ َ
{وأ َ
فقال سبحانهَ :

( - )11انظر :أ.د /عبد الوهاب ،كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،مكتبة الرشد ،الرياض( ،ص.)55 /
( - )12سورة الحجر (.)9
( - )13سورة النحل (.)44
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وقد قيض هللا جل وعال لتحقيق وعده املبني علماء جهابذة ،ونقادا صيارفة ،حفظوا سنة نبيه  من كل
دخيل وضعيف ،وبينوا ما ثبت عنه  عن غريه ،وميزوا الصحاح واحلسان عن الضعاف وما ليس منه.
وقد تنوعت العلوم املتعلقة ابلسنة النبوية إىل أنواع ،وإن من تلكم العلوم النافعة "علم التخريج"( ،)14وهو علم
أسس قواعدها املتقدمون من جهابذة احملدثني مثل اإلمام الرتمذي (ت 275هـ) وغريه ،وطورها واشتغل فيها
املتأخرون منهم مثل احلافظني ابن امللقن (ت 804هـ) ،والعراقي (ت 806هـ) ،وغريمها من أئمة القرن الثامن
وطرقها ومبادئها املعاصرون من أهل احلديث بغية استمرار خدمة أهل العلم وطالبه
والتاسع ،ورسم قواعدها ُ
للسنة النبوية ،وألن يكون لطاليب احلديث واملشتغل فيه طريقة علمية وحبثية واضحة .وانهينا قول احلافظ اخلطيب

البغدادي (ت 463هـ)" :كان بعض شيوخنا يقول :من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم
التخريج"(.)15
وإيصال هذا العلم إىل املتعلمني يف هذا العصر احلاضر له مساران- :
احل تعليمية معينة ،وخاصة يف املرحلة اجلامعية ومراحل الدراسات
أوهلما :عن طريق تدريس هذا العلم يف مر َ
العليا ،وللكتب املؤلفة يف أتصيل قواعد هذا العلم دور ابرز يف هذا اجلانب.

اثنيهما :عن طريق تقريب هذا العلم للباحثني واملطلعني عليه من خالل املكتبات اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية.
وامللكة العلمية يف هذا العلم والبحث فيه تتكون من خالل التخصص فيه ،واملطالعة يف الكتب املؤلفة يف أتصييل
هذا العلم أتصيال علميا بدراسة القواعد اخلاصة به(.)16
والطالب الذين يتخرجون من املرحلة الثانوية ،ويواصلون دراساهتم يف العلوم اإلنسانية يف التخصصات اليت ال
تتعلق بعلم احلديث جيدون قصورا يف امللكة العلمية للبحث عن حديث نبوي أو أثر من مصادره األصلية
املوثوقة ،كما جيدون صعوبة يف معرفة درجة احلديث ،فيؤدي هذه احلالة من ضعف امللكة العلمية إىل نتائج
سلبية يف مسريهتم التعليمية ،وتتمثل يف:

( - )14وقد يعبِّر البعض بـ "فن التخريج"؛ ولكن لفظة "علم" أنسب.
( - )15الخطيب أحمد بن علي البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،تحقيق د .محمود الطحان،
مكتبة المعارف1403 ،هـ.)282/2( ،
( - )16انظر ما سيأتي في المبحث الرابع من الفصل الثاني ،ص (.)24
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 .1الضعف يف النتائج العلمية اليت يتوصلون إليها من خالل حبوثهم اليت يعدوهنا يف املراحل ما بعد الثانوية.
 .2الوصول إىل نتائج خاطئة بناء على اخلطأ يف معرفة درجة األحاديث.
 .3االضطرار إىل االعتماد على املواقع اإللكرتونية اليت ال تعتمد على مبادئ علمية معتمدة عند إصدار األحكام
على األحاديث.
وإن من الواجب امللقاة على األكادمييني إدراك هذه الفجوة يف هذا اجلانب ،وسدها يف الوحدات الدراسية
اخلاصة ابملرحلة الثانوية كي يرشدوا الطالب يف املرحلة الثانوية لتأصيل املبادئ العلمية هلذا العلم لتجاوز العقبات
البحثية يف دراساهتم املستقبلية.
وليس اهلدف من هذا االقرتاح هو تزويد الطالب املبتدئ مبواد علمية مكثفة حول هذا العلم الذي يعترب حبرا ال
ساحل له ويصعب حصر مصادره؛ وإمنا اهلدف هو تعريف الطالب أبساسيات هذا العلم كي ال يكون الطالب
مكتوف اليدين عند احلاجة إىل معرفة مصادر األحاديث أو التحقق من درجاهتا يف دراساته بعد املرحلة الثانوية.
وميكن تلخيص األمهية لتكوين ملكة علمية مبدئية يف علم التخريج لدى طلبة الثانوية على النحو التايل-:
 .1حاجتهم إىل التعرف على أماكن وجود األحاديث يف مصادرها األصلية ،وهذه املصادر يف الوقت ذاته تعترب
جانبا مهما من املصادر اخلاصة للعلوم اإلنسانية عامة وللدراسات اإلسالمية على وجه اخلصوص.
 .2حاجتهم إىل التعرف على كيفية الوصول إىل تلك املصادر.
 .3حاجتهم إىل التعرف على درجة األحاديث إلثبات مادة علمية يف حبوثهم األكادميية يف املراحل ما بعد
الثانوية.
 .4حاجتهم إىل التعرف على تراجم خمتصرة ألئمة احلديث ونقاده وجهودهم ،ولو من ابب املعارف العامة.
 .5حاجتهم إىل التعرف على بعض األحاديث املشتهرة اليت تتعلق ابليوميات واألساسيات للمرء املسلم حيث
ترتبط هذه األحاديث حبياهتم وعباداهتم ومعامالهتم ،وقد حيتاجون إىل توجيه عامة الناس ،أو اإلجابة على
بعض أسئلتهم العامة اليت ال يستحسن خفاؤه على الطالب املبتدئ.
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املبحث الثاين:
أسباب قصور امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني ،وطرق تقويتها.
وقد سبق يف الفقرات السابقة مدى أمهية تعريف املبادئ األساسية عن "علم التخريج" للمتعلمني يف املرحلة
الثانوية .وإن أي قصور يف االهتمام هبذا العلم يف العملية التعليمية؛ ينتج عنه ضعف يف امللكة العلمية يف هذا
العلم لدى املتعلمني ،ونعين هنا – يف هذا املبحث -بـ "املتعلمني" مجيع املتعلمني يف املراحل الثانوية واجلامعية،
وليس املتعلمني يف الثانوية فحسب؛ ألن القصور يف امللكة العلمية لدى الدارس يف املرحلة الثانوية ينتج عنه
االستمرار يف ضعف امللكة ما مل يدركه املتعلم أبخذ دورات متخصصة ،أو جبهود فردية لتقوية ملكته.
وفيما يلي بعض األسباب اليت تسببت لوجود قصور يف امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني(-:)17
 .1عدم وجود وحدات دراسية مقررة يف املرحلة الثانوية لتدريس علم "ختريج األحاديث" يف أغلب املؤسسات
التعليمية.
 .2عدم وجود مواد علمية خمتصرة تناسب املرحلة الثانوية مشمولةً على التدريبات والتمارين وغريها من أساسيات
التعليم الثانوي.
 .3عدم وجود أعضاء هيئة التدريس املتمكنني يف العلوم املتعلقة ابحلديث النبوي الشريف عامة ويف علم التخريج
خاصة.
 .4عدم تدريس مادة "مصطلح احلديث" يف املستوايت املتقدمة يف املرحلة الثانوية يف بعض املؤسسات العلمية.
 .5افتقار كثري من املؤسسات العلمية إىل مكتبات مقروءة مناسبة أو مصادر حديثية أصلية لتدريب الطالب
على هذا العلم من خالل مطالعة الكتب احلديثية املتنوعة.
 .6افتقار كثري من املؤسسات العلمية إىل معمل حاسب آيل واملكتبات اإللكرتونية اليت تقرب هذا العلم إىل
الطالب وتسهل الوقوف على املواد العلمية املتعلقة به.

( - )17تم استخالص النتائج من خالل استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في بعض المعاهد
الشرعية في سريالنكا .وقد تم توزيع استبيان في "جوجل فورم" لهذا الغرض.
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 .7اعتماد بعض أعضاء هيئة التدريس املكلفني بتدريس العلوم اإلنسانية على املواقع اإللكرتونية العادية عند
تعريف الطالب ابحلديث أو األثر.
 .8القصور يف العناية ابلسنة النبوية املطهرة يف التعليم الثانوي بصفة عامة.
طرق تقوية امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني:
تقوية امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني تكون من خالل إجياد احللول لتلك املشاكل املذكورة آنفا؛
وذلك لتفادي أسباب القصور والضعف يف هذا اجلانب ،ويكون ذلك من خالل اآليت-:
 .1إجياد وحدات دراسية مقررة يف املرحلة الثانوية لتدريس علم "ختريج األحاديث".
 .2إجياد مواد علمية خمتصرة تناسب املرحلة الثانوية مشمولة على التدريبات والتمارين وغريها من أساسيات
التعليم الثانوي(.)18
 .3استكتاب كوادر مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس املتمكنني يف العلوم املتعلقة ابحلديث النبوي الشريف عامة
ويف علم التخريج خاصة.
 .4ضرورة تدريس مادة "مصطلح احلديث" يف املستوايت املتقدمة (اثين اثنوي ،أو اثلث اثنوي) يف املرحلة
الثانوية.
 .5إجياد مكتبة مقروءة مناسبة مشتملة على مصادر حديثية أصلية لتدريب الطالب على هذا العلم من خالل
مطالعة الكتب احلديثية املتنوعة.
 .6إجياد معمل حاسب آيل مع تزويد املكتبات اإللكرتونية اليت تقرب هذا العلم إىل الطالب وتسهل الوقوف
على املواد العلمية املتعلقة به.
 .7توجيه أعضاء هيئة التدريس املكلفني بتدريس العلوم اإلنسانية على االعتماد على املصادر األصلية عند
تعريف الطالب ابحلديث أو األثر بدال عن املواقع اإللكرتونية.

( - )18يجد القارئ الكريم مادة علمية مقترحة في هذه الورقة في فصليها الثاني والثالث.
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 .8العناية ابلسنة النبوية املطهرة يف التعليم الثانوي بصفة عامة.
الفصل الثاين  :وفيه القسم األول من مادة علمية مقرتحة ملقررات مادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية.
وهذا القسم يعترب قسما نظراي حبتا يتناول أساسيات هذا العلم من الناحية النظرية.
(حتته مخسة مباحث)
املبحث األول :نبذة عن التأليف يف السنة النبوية ،وعلومها.
املبحث الثاين :معَن التخريج.
املبحث الثالث :نشأة علم التخريج.
املبحث الرابع :املؤلفات يف التخريج.
املبحث اخلامس :فوائد علم التخريج.
املبحث األول:
نبذة عن التأليف يف السنة النبوية ،وعلومها.
ال شك أن الكتابة حيفظ العلم لطالبه ،ومن ال يكتب يتعرض علمه للضياع ،وطالب احلديث يدرك أمهية
الكتابة أكثر من غريه ملا يذاكر سري العلماء احملدثني.
قال حيىي بن معني" :كتبت بيدي ألف ألف حديث"(.)19
الكتابة يف عهد النيب -:
آايته
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ث يف ْاألُمي َ
الكتابة يف عهد النيب  كانت حمدودة :قال تعاىلُ :
ني َر ُس ًوال مْنـ ُه ْم يـَْتـلُو َعلَْيه ْم َ

ض َال ال ُّمب ا
ني}(.)20
اب َو ْ
ْمةَ َوإن َكانُوا من قَـْب ُل لَفي َ
َويـَُزكيه ْم َويـُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
احلك َ

( - )19انظر :الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بيروت.)182/14( ،
( - )20سورة الجمعة (.)2
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وعن ابن عمر ب عن النيب  أنه قال« :إان أمة أمية ،ال نكتب وال حنسب ،الشهر هكذا وهكذا» .متفق
عليه(.)21
والسبب لقلة الكتابة يف ذلك العهد املبارك:
 -1أن الناس يف ذلك العهد كانوا يعتمدون على حفظ الصدر أكثر من حفظ الكتاب.
 -2عدم وجود أدوات الكتابة.
 -3انشغاهلم ابلرتحال.
ولكن هللا حثهم على الكتابة :وقال تعاىل يف بداية الوحي{ :اقْـرأْ اب ْسم رب َ َّ
نسا َن م ْن
َ
َ
ك الذي َخلَ َقَ ،خلَ َق ْاإل َ
َّ
َّ
َّ
نسا َن َما َملْ يـَ ْعلَ ْم}(.)22
َعلَ اق ،اقْـَرأْ َوَربُّ َ
ك ْاألَ ْكَرُم ،الذي َعل َم ابلْ َقلَمَ ،عل َم ْاإل َ
الكتاابت اليت كانت موجودة يف عهد النيب  أنواع :ومنها:
• كتب الدايانت السابقة واألساطري القدمية.

 كتابة العهود واملواثيق.

• الصكوك التجارية وحفظ احلقوق.

 الرسائل الشخصية.

• مكاتبة الرقيق.

 القصائد الشعرية واملفاخر القبلية واألنساب.

• احلكم والوصااي.

 النقوش احلجرية كشواهد القبور .وغريها.

األحاديث الواردة يف كتابة احلديث-:
حديث يف النهي عن كتابة احلديث :عن أيب سعيد اخلدري  أن رسول هللا  قال" :ال تكتبوا عين ،ومن
كتب عين غري القرآن فليمحه ،وحدثوا عين ،وال حرج ،ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" .رواه
مسلم(.)23

 ،27/3 ،رقم ،)1913 :واإلمام مسلم  - )21(أخرجه اإلمام البخاري (كتاب الصوم ،باب قول النبي
(كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل ،123/3 ،رقم )2563 :في صحيحيهما.
( - )22سورة العلق (.)5-1
( - )23صحيح مسلم (كتاب الزهد ،باب التثبت في الحديث ،229/8 ،رقم.)7702 :
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أحاديث يف جواز كتابة احلديث-:
اَّلل بْن َع ْم ارو  قَال" :كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا  ،أريد حفظه ،فنهتين قريش
• َع ْن َعْبد َّ
عن ذلك ،وقالوا :تكتب ورسول هللا  يقول يف الغضب والرضا؟ فأمسكت ،حىت ذكرت ذلك لرسول هللا ،
فقال" :اكتب ،فوالذي نفسي بيده ،ما خرج منه إال حق"(.)24
َح ٌد أَ ْكثَـَر َحديثًا َعْنهُ مين إالَّ َما َكا َن م ْن َعْبد هللا بْن َع ْم ارو،
"ما م ْن أ ْ
َص َحاب النَّيب  أ َ
• وقال أبو هريرة َ :
ب" .أخرجه البخاري(.)25
بَ ،والَ أَ ْكتُ ُ
فَإنَّهُ َكا َن يَكْتُ ُ

• وقال النيب  يف حجة الوداع" :اكتبوا أليب شاه" .متفق عليه(.)26
وقد مجع العلماء بني هذه األحاديث أبوجه ،ومن أفضلها:
 أن النيب  منع كتابة احلديث مع القرآن الكرمي يف مكان واحد ،وأجاز كتابة احلديث مستقال. أن النيب  منع كتابة احلديث يف أول أمره مث أجازه بعد معرفته أبن كالم هللا  ال خيتلط أبحاديثه.كتابة احلديث يف عهد الصحابة  ومن بعدهم:
 oاهتم الصحابة بكتابة احلديث بعد عهد النيب ج ،منهم :علي بن أيب طالب  ،وعبد هللا بن عمرو ،
وكذلك الصحف احلديثية عن أيب هريرة  وعن غريه من الصحابة .
 oمث تواترت جهود العلماء يف حفظ احلديث النبوي ابلكتابة والتأليف فيه- :
ومن أشهرها املوطأ لإلمام مالك (ت179هـ) ،وهو كتاب قصد املؤلف أتليفه ،ونشره ،خالفا لغريه الذين كانوا
يكتبون جلواب سؤال أو فتوى دون قصد التأليف.
مث تنوع التأليف يف احلديث إىل أنواع ،ومنها:
( - )24أخرجه اإلمام أبو داود في سننه (كتاب العلم ،باب في كتابة العلم ،356/3 ،رقم ،)3648 :واإلمام
أحمد في مسنده ( ،406/11رقم ،)6802 :وقال محققوه" :إسناده صحيح".
( - )25أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم ،باب كتابة العلم ،34/1 ،رقم.)113 :
( - )26أخرجه البخاري (كتاب في اللقطة ،باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ،125/3 ،رقم،)2434 :
ومسلم (كتاب الحج ،باب تحريم مكة ،110/4 ،...رقم )3371 :في صحيحيهما.
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 املسانيد:

مثل مسند اإلمام أمحد.

• اجلوامع :مثل اجلامع الصحيح لإلمام البخاري.
• السنن :مثل السنن األربعة املشهورة :لألئمة :أيب داود ،والنسائي ،وابن ماجه.
• املستخرجات :مثل مستخرج أيب عوانة.

 املستدركات :مثل مستدرك احلاكم أيب عبد هللا.

• كتب الفوائد .وغريها.
وكذلك بدأت حركة التأليف يف علوم احلديث :فكتب اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه بعض األبواب املتعلقة
بعلوم احلديث ومصطلحه ،وكذا ذكر شيئا من قواعد هذا العلم يف كتابه "التمييز".
مث جاء اإلمام احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي (ت360هـ) فألف كتابه" :احملدث الفاصل بني الراوي
والواعي" ،وهو أول مصنف مستقل يف علم احلديث .وتبعه اإلمام احلاكم أيب عبد هللا النيسابوري (ت ،)405
وألف كتابه "معرفة علوم احلديث" .مث جاء بعده العلماء يف كل عصر يؤلفون يف علم احلديث ،ومن أشهرهم:
احلافظ اخلطيب البغدادي (ت 463هـ) ،وبعده اإلمام ابن الصالح الشهرزوري (ت 643هـ) رمحهم هللا تعاىل.
مث جاء بعد ابن الصالح أئمة اشتغلوا حول كتابه املشهور "املقدمة يف علم احلديث"(.)27
وكذلك بدأت حركة التأليف يف علم الرجال ،واجلرح والتعديل(.)28
املبحث الثاين:
معىن التخريج
"خيرج"" ،خترجيا" .والتخريج :هو اإلخراج ،واإلظهار .وأصله من َخَر َج .قال ابن
التخريج لغة :من "خرج"ُ ،

منظور" :يقال :خرجت خوارج فالن إذا ظهرت جنابته"(.)29

( - )27وانظر للمزيد :مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه هللا لكتابه "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر".
( - )28انظر المزيد فيما سيأتي في هذا للبحث ص (- )58المبحث الرابع من الفصل الثاني.
( - )29انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء التراث العربي ،ط.)53/4( ،3-
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وقد تنوعت إطالقات "التخريج" يف اصطالح احملدثني ،فمنهم من أطلقه مبعَن "اإليراد" ،ومنهم من أطلقه مبعَن
"االنتقاء" ،ومنهم من أطلقه على "جمرد العزو" ،ومنهم من استعمله ابملعَن االصالحي.
اطالقات "التخريج":
يطلق "التخريج" ويراد به عند علماء هذا الفن-:
 .1اإليراد :أي :إيراد احلديث يف الكتب واملصنفات.
قال اإلمام مسلم  :يف مقدمة صحيحه" :مث إان إن شاء هللا مبتدئون يف ختريج ما سألت وأتليفه ،على شريطة
سوف أذكرها لك"(.)30
وهكذا ينطبق هذا املعَن على عمل مجيع العلماء املؤلفني الذين أوردوا األحاديث أبسانيدهم يف مؤلفاهتم ،مثل
كتب الصحاح ،والسنن ،واملسانيد ،وغريها .ولذا نقول" :أخرجه البخاري" ،و "أخرجه اإلمام أمحد يف املسند"،
"خرج".
أي :أورده البخاري احلديث إبسناده .ويقال" :أخرج" ،و َّ
وقال ابن الصالح" :وللعلماء ابحلديث يف تصنيفه طريقتان إحدامها :التصنيف على األبواب ،وهو خترجيه على
أحكام الفقه وغريها…"اخل( .)31أي إيراده للناس يف كتبهم.
 .2االنتقاء  :وهو فن لطيف من فنون احلديث ،ومل يشتغل فيه إال اجلهابذة من احملدثني ،وهو :انتقاء الفوائد
والغرائب وغريها من مروايت شيخ معني .ومنها ختاريج احلافظ الدارقطين ،واخلطيب البغدادي ،مثل "الفوائد
املنتخبة أليب القاسم املهرواين ختريج اخلطيب البغدادي (ت 463هـ)"(.)32
وهذا اإلطالق مل يستمر يف عمل احملدثني يف العصور املتأخرة.
 .3العزو :أي :عزو األحاديث إىل مصادرها ونسبتها إليها .كأن تقول" :أخرجه البخاري ومسلم" ،وقولك هذا اي
رعاك هللا يسمى خترجيا.

( - )30اإلمام مسلم بن الحجاج ،الصحيح.)4/1( ،
( - )31ابن الصالح الشهرزوري ،علوم الحديث ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط( ،1-ص.)154 /
( - )32مطبوع بتحقيق أ.د /سعود عبد العزيز الجربوعي رحمه هللا بمطابع الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة عام 1422هـ.
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جمرد اإلخراج
قال احلافظ السخاوي رمحه هللا بعد ذكر تعريف للتخريج" :وقد َّ
يتوسع يف إطالقه على َّ
العزو"(.)33
و ْ
 .4التعريف االصطالحي :عرف عدد من املتأخرين "التخريج" بتعريفات:
قال السخاوي رمحه هللا" :التَّ ْخ ِريج :إخراج احملدث األحاديث من بطون األجزاء واملشيخات والكتب وحنوها،
وسياقها من مروايت نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو حنو ذلك ،والكالم عليها وعزوها ملن رواها من أصحاب
الكتب والدواوين"(.)34
اجتهدت يف هتذيب عزو األحاديث
"وابلغت يف حترير التخريج" ،قال" :مبعَن
وذكر املناوي عند قول السيوطي:
ُ
ُ

إىل خمرجيها من أئمة احلديث ،من اجلوامع والسنن واملسانيد فال أعزو إىل شيء منها إال بعد التفتيش عن حاله
وحال خمرجه"(.)35
وأما املعاصرون فقد عرفوا بعبارات متنوعة:
• قال الدكتور حممود الطحان" :التخريج هو الداللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية اليت أخرجته بسنده،
مث بيان مرتبته عند احلاجة"(.)36
• وقال الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد رمحه هللا" :هو معرفة حال الراوي واملروي ،وخمََْرجه ،وحكمه صحة وضعفاً
مبجموع طرقه ،وألفاظه"(.)37

• وعرفه شيخنا الدكتور عبد الصمد بكر عابد فقال :التخريج :هو "عزو احلديث إىل من أخرجه من أئمة احلديث
والكالم عليه بعد التفتيش عن حاله ورجال خمرجه"(.)38

( - )33شمس الدين السخاوي ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،دار الكتب العلمية ،ط.)382/2( ،1-
( - )34المصدر السابق (.)382/2
( - )35المناوي ،فيض القدير ،دار الكتب العلمية ،ط.)20/1( ،1-
( - )36د .محمود الطحان ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،مكتبة المعارف( ،ص.)6/
( - )37د .بكر أبو زيد ،التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ،دار العاصمة( ،ص.)42/
( - )38د .عبد الصمد بكر عابد ،المدخل إلى تخريج األحاديث واآلثار والحكم عليها ،دار الطرفين،
(ص.)14/
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وظهر مما سبق أن كل ختريج –ابملعَن االصطالحي -يتضمن على العزو ،وليس كل عزو يتضمن على التخريج
االصطالحي.
املبحث الثالث:
نشأة علم التخريج
مل يكن علم ختريج األحاديث علما مستقال لدى احملدثني األوائل من بني العلوم املتعلقة ابحلديث النبوي ،ومل
تكن طرقه املتبعة فيه معروفة إال يف العصور املتأخرة؛ ألن كل املشتغلني ابحلديث كانوا حيفظون األحاديث مع
أسانيدها املختلفة ،ورواايهتا املتعددة.
يقول الدكتور /عبد الصمد" :ولعل أول من ميكن أن ننسب إليه نشأة هذا العلم ،وأتسيسه هو اإلمام أبو
عيسى الرتمذي (ت279هـ) يف كتابه اجلامع ،حيث يقول عقب األحاديث" :ويف الباب عن فال وفالن"،
فصنيعه هذا ابلنسبة لذلك الوقت يعد خترجيا"(.)39
ومل جند التصنيف يف التخريج حسب املتعارف عليه اليوم إال بعد القرن السادس اهلجري ،وابألخص يف القرن
الثامن اهلجري .ويعد أول من ألف يف التخريج حسب االصطالح الذي نقصده هو :احلافظ أبو بكر احلازمي
(ت 584هـ) ملا ألف كتااب يف ذكر األسانيد ألحاديث كتاب "املهذب" للشريازي (ت 476هـ)– .الكتاب مل
يتمه املؤلف ،وهو مفقود.-
مث اشتهر التصنيف يف التخريج يف القرن الثامن اهلجري الذي يعد القرن الثامن التاسع وما بعدمها من العصور
الذهبية هلذا العلم ،حيث اشتغل فيه خنبة من العلماء ،ومن أبرزهم على سبيل املثال احلافظ ابن عبد اهلادي
(ت744هـ) ،واحلافظ الزيلعي (ت 762هـ) ،واحلافظ ابن كثري (ت 774هـ) ،واحلافظ الزركشي (ت 794هـ)،
واحلافظ ابن امللقن (ت804هـ) ،واحلافظ العراقي (ت806هـ) ،واحلافظ ابن حجر (ت852هـ) ،واحلافظ
السيوطي (ت 911هـ) ،والعالمة األلباين (ت 1420هـ) رحهم هللا تعاىل.

( - )39د .عبد الصمد بكر عابد ،المدخل إلى تخريج األحاديث واآلثار والحكم عليها( ،ص.)18/
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املبحث الرابع:
املؤلفات يف التخريج
تنقسم املؤلفات يف هذا العلم إىل قسمني:
أوال :املؤلفات يف أصول التخريج :وهي مؤلفات معاصرة تضمنت النظرايت يف دراسة علم التخريج ،وال
تشتمل على شيء من األحاديث وال الكالم عليها .ومن تلك املؤلفات:
 .1التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل ،للدكتور /بكر بن عبد هللا أبو زيد رمحه هللا.
 .2املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ،للدكتور /عبد الصمد بكر عابد حفظه هللا.
 .3أصول التخريج ودراسة األسانيد ،للدكتور /حممود الطحان حفظه هللا.
 .4املفصل يف أصول التخريج ودراسة األسانيد ،لـ علي بن انيف الشحود.
اثنيا :املؤلفات يف التخريج :هي ما ألفه العلماء يف ختريج األحاديث الواردة يف كتاب معني ،أو كتب معينة،
أو ختريج جمموعة من األحاديث يف نوع واحد.
وجتد يف هذه املؤلفات تطبيق املعَن االصطالحي للتخريج بذكر األحاديث وعزوها إىل مواضعها والكالم عليها
وعلى رجاهلا ،وغري ذلك من األمور املتعلقة ابحلديث النبوي سندا ومتنا .وهذه املؤلفات تنوعت ابعتبار الكتب
األصلية اليت خدمْتها ،فمنها خترجيات على كتب الفقه ،ومنها خترجيات على كتب التفسري ،ومنها خترجيات
مستقلة ،وهكذا .ومن تلك املؤلفات على سبيل املثال:
 .1نصب الراية ألحاديث اهلداية للحافظ الزيلعي -يف الفقه احلنفي.
 .2ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف كتاب املدونة -يف الفقه املالكي.
 .3البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الشرح الكبري للحافظ ابن امللقن  -يف الفقه الشافعي.
 .4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل للشيخ األلباين -يف الفقه احلنبلي.
 .5الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر -ختريج أحاديث التفسري للزخمشري.
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 .6ختريج األحاديث الواردة يف أصول البزوي للقاسم بن قطلوبغا -ختريج أحاديث أصول الفقه.
 .7سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ األلباين -خترجيات جملموعة من األحاديث(.)40
املبحث اخلامس:
فوائد علم التخريج
قال احلافظ اخلطيب البغدادي (ت 463هـ)" :كان بعض شيوخنا يقول :من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ
وليأخذ قلم التخريج"(.)41
ومن فوائد علم التخريج:
 .1التعرف على كيفية الوقوف على احلديث النبوي يف مصادره األصلية.
 .2التعرف على كيفية مجع الطرق للحديث الواحد ،وتشجريه يف شجرة منظمة.
 .3معرفة درجة احلديث صحة وضعفا بعد مجع طرقه وأسانيده –وهو مثرة التخريج.-
 .4معرفة الزايدة والنقص يف ألفاظ احلديث ،وما حصل فيه من التصحيف ،وما اختلف فيه الرواة ،وذلك من خالل
الوقوف على األلفاظ املتعددة عند مجع الطرق.
 .5معرفة التفاصيل عن رواة احلديث ،بتوضيح املبهم (مثل :رجل) ،وتعيني املهمل (مثل :عبد هللا) ،وضبط األمساء
(مثل :سالَم ،وسالم) وتصحيحها ،وذلك من خالل الوقوف على أسانيد احلديث ومقارنتها يف مصادر متنوعة.
 .6تكوين ملكة علمية حبثية لدى الطالب الباحث ،والتعرف على مناهج العلماء يف دراسة احلديث
واألسانيد(.)42

( - )40انظر ما سيأتي في المبحث الثامن من الفصل الثالث ،ص (.)67
( - )41الخطيب البغدادي ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع.)282/2( ،
( - )42انظر للمزيد :د /عبد الصمد بكر عابد ،المدخل إلى تخريج األحاديث واآلثار والحكم عليها( ،ص/
.)17-16
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الفصل الثالث :وفيه القسم الثاين من مادة علمية مقرتحة ملقررات مادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية.
وهذا القسم يعترب قسما نظراي مصاحبا بساعات إضافية للجانب التطبيقي.
وقد مت تقسيم هذه القسم إىل تسع خطوات ،وتسمى بـ "خطوات ختريج األحاديث".
(وكل خطوة من خطوات "ختريج األحاديث" يف مبحث خاص).
املبحث األول :اخلطوة األوىل :البحث عن احلديث ومجع املعلومات.
املبحث الثاين :اخلطوة الثانية :تشجري األسانيد.
املبحث الثالث :اخلطوة الثالثة :صياغة التخريج.
املبحث الرابع :اخلطوة الرابعة :تراجم رجال احلديث.
املبحث اخلامس :اخلطوة اخلامسة :التأكد من اتصال اإلسناد.
املبحث السادس :اخلطوة السادسة :املزيد من الكالم حول احلديث (نبذة عن علل األحاديث).
املبحث السابع :اخلطوة السابعة :دراسة الشواهد.
املبحث الثامن :اخلطوة الثامنة :مراجعة أحكام العلماء حول احلديث.
املبحث التاسع :اخلطوة التاسعة :احلكم على احلديث.
"خطوات ختريج األحاديث"
املبحث األول:
اخلطوة األوىل :البحث عن احلديث ومجع املعلومات.
البحث عن احلديث املراد خترجيه ،ومجع املعلومات اخلاصة به يعترب هي اخلطوة املهمة للقيام بتخريج األحاديث؛
إذ ال ميكن دراسة احلديث واحلكم عليه إال بعد مجع طرقه وأسانيده من شىت املؤلفات احلديثية.
والوقوف على احلديث املراد خترجيه يف املصنفات احلديثية يكون من خالل إحدى طرق التخريج اخلمسة املعروفة.
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طرق التخريج
يتبع العلما ء وطلبة العلم يف ختريج األحاديث طرقا متعددة ،وسنتعرف على مخسة طرق لتخريج األحاديث
والبحث فيه ،وكل طريق خيتلف عن اآلخر من حيث مصادره ،وطريقة البدء فيه .وعلى الباحث أن يتبع أنسب
الطرق .وحيسن له التطرق إىل بقية الطرق بغية الفائدة الكاملة والنتيجة املوفقة.
وطرق التخريج اخلمسة هي:
الطريقة األوىل :ختريج احلديث ابلنظر إىل سنده.
الطريقة الثانية :ختريج احلديث ابلنظر إىل متنه ولفظه.
الطريقة الثالثة :ختريج احلديث ابلنظر إىل موضوعه ومعناه.
الطريقة الرابعة :ختريج احلديث ابلنظر إىل حاله سندا أو متنا.
الطريقة اخلامسة :التخريج اآليل.
وسنتعرف على كل طريق من هذه الطرق ابختصار.
الطريقة األوىل :ختريج احلديث ابلنظر إىل سنده.
الباحث الذي يقف على حديث من األحاديث ويريد خترجيه؛ جيده على حاالت متنوعة:
 .1جيده إبسناده الكامل ومتنه الكامل.
 .2جيده جبزء من إسناده مع متنه الكامل.
 .3جيده بذكر صحايب احلديث ( )فقط مع ذكر متنه الكامل.
 .4جيده ابإلسناد الكامل للحديث مع طرف من متنه ،أو خمتصرا ،أو مرواي ابملعَن.
 .5جيده جبزء من إسناد احلديث مع طرف من متنه ،أو خمتصرا ،أو مرواي ابملعَن.
 .6جيده بذكر صحايب احلديث ( )فقط مع طرف من متنه ،أو خمتصرا ،أو مرواي ابملعَن.
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 .7ال جيد ذكر صحايب احلديث ()؛ وإمنا جيد احلديث مبتنه الكامل.
 .8ال جيد ذكر صحايب احلديث ()؛ وإمنا جيد طرفا من متنه ،أو خمتصرا ،أو مرواي ابملعَن.
والباحث الذي يريد التخريج من خالل النظر إىل سند احلديث ،ال بد له من معرفة سند احلديث ،أو جزء منه،
أو معرفة صحايب احلديث على أقل أحواله .ومن ال يعرف صحايب احلديث –املراد خترجيه -فال يستطيع أن
خيرجه من خالل هذه الطريقة األوىل ،وعليه أن خيتار إحدى الطرق املتبقية.
الكتب واملصادر اليت يطالع فيها الباحث يف ختريج احلديث ابلنظر إىل سنده:
هذه الكتب واملصادر تنقسم إىل قسمني:
القسم األول :املصادر الرئيسية األصلية :وهي اليت يوجد فيها احلديث بسنده ومتنه.
وهي على أنواع:
 .1املسانيد :وهي الكتب اليت تذكر أحاديث كل صحايب على حدة (يف مكان واحد) برتتيب معني.
مثل :مسند أيب داود الطيالسي (ت 204هـ) ،ومسند أيب بكر احلميدي (ت219هـ) ،ومسند إسحاق بن
راهويه (ت 238هـ) ،ومسند اإلمام أمحد (ت 241هـ) ،ومسند عبد بن محيد (ت 249هـ) ،ومسند أيب يعلى
املوصلي (ت307هـ) ،وغريها.
 .2املعاجم :وهي الكتب اليت تذكر فيها األحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غري ذلك ،وغالبا
يكون الرتتيب فيها على حروف املعجم.
مثل :املعجم الكبري للحافظ الطرباين (ت360هـ) مرتب على أمساءالصحابة  ،واملعجم األوسط له مرتب
على أمساء شيوخه ،واملعجم الصغري له أيضا مرتب على أمساء شيوخه.
 .3كتب الطبقات :وهي الكتب اليت ألفت يف ذكر تراجم الرجال وتوارخيهم ،إال أن مؤلفوها ذكروا أحاديث الرواة
يف ترامجهم ،والتزموا ذكر األسانيد عند إيراد األحاديث.
مثل :الطبقات الكربى البن سعد (ت 230هـ) ،وطبقات خليفة بن خياط (ت 240هـ) ،وحلية األولياء يف
طبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين (ت 430هـ).
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 .4التواريخ املسندة  :وهي كتب ألفت لسرد التواريخ إال أن مؤلفوها التزموا ذكر األسانيد عند إيراد األحاديث،
وبعض هذه الكتب مؤلفة يف اتريخ بلد معني ،ومرتبة على أمساء الرواة.
مثل :اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ،واتريخ دمشق البن عساكر (ت 571هـ).
والتخريج ابستعمال هذه الكتب يكون من خالل البحث عن احلديث يف مروايت الصحايب الذي نعرفه حىت
نقف على احلديث ،أو يف مروايت الشيخ الذي نعرفه إذا كان الكتاب مرتبا على أمساء الشيوخ .وتوجد يف
الطبعات اجلديدة هلذه الكتب فهارس تعني الباحث على الوقوف على مراده بيسر.
القسم الثاين :املصادر املساعدة :وهي الكتب اليت تدل على مواضع احلديث يف املصادر الرئيسية .وهي تسمى
غالبا بـ "كتب األطراف".
واألطراف :مجع طرف ،وهو انحية الشيء ،وجزءه.
واألطراف يف اصطالح احملدثني" :ذكر طرف احلديث الدال على بقيته ،ومجع أسانيده على سبيل االستيعاب،
أو مقيدا بكتب خمصوصة".
مثال ذلك أن تقول مثال" :حديث النصيحة" تقصد بذلك حديث متيم الداري " الدين النصيحة ،قلنا:
ملن؟ ...اخل" ،مث جتمع أسانيده من شىت املصادر يف مكان واحد.
أشهر كتب األطراف:
 .1أطراف الصحيحني أليب مسعود الدمشقي (ت400هـ).
 .2أطراف الكتب الستة أليب الفضل املقدسي (ت 507هـ).
 .3اإلشراف على معرفة األطراف أليب القاسم ابن عساكر (ت 571هـ).
 .4حتفة األشراف مبعرفة األطراف للحافظ أيب احلجاج املزي (ت 742هـ).
 .5احتاف املهرة أبطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقالين (ت 852هـ).
دراسة كتابني من كتب األطراف:
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دراسة كتاب "حتفة األشراف" للحافظ املزي
اسم الكتاب :حتفة األشراف مبعرفة األطراف.
اسم املؤلف :مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن يوسف املزي .املتوىف سنة 742هـ.
الكتب اليت احتواها الكتاب ،ورموزها:
قال املزي رمحه هللا(" :)43أما بعد :فإين عزمت على أن أمجع يف هذا الكتاب إن شاء هللا تعاىل أطراف
الكتب الستة اليت هي عمدة أهل اإلسالم وعليها مدار عامة األحكام وهي:
 - 1صحيح حممد بن إمساعيل البخاري[ .خ]  - 2صحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري[ .م]
[ت]

 - 3سنن أيب داود السجستاين.

[د ]

 - 4جامع أيب عيسى الرتمذي.

 - 5سنن أيب َعبد الرمحن النسائي.

[س ]

 - 6وسنن أيب عبد هللا بن ماجه القزويين[ .ق]

وما جيري جمراها من:
 - 7مقدمة كتاب مسلم.

 - 8وكتاب املراسيل أليب داود.

 - 9وكتاب العلل للرتمذي.

 - 10وكتاب الشمائل له.

[مد]

[مت]
-11

وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي[ .سي]".

ومن الرموز اليت استعملها املؤلف:

( - )43أبو الحجاج المزي ،تحفة األشراف بمعرفة األطراف ،تحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين،
المكتب اإلسالمي.)3/1( ،
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البخاري تعليقا [خت] .زايدات املؤلف على ابن عساكر [ز] .استدراكات

املؤلف على ابن عساكر [ك].
ترتيب الكتاب:
األحاديث اليت رواها يف الكتب الستة
 .1رتب الكتاب على مسانيد الصحابة  ،وذكر حتت كل مسند صحايب
َ
وملحقاهتا .فبدأ بذكر من اشتهر من الصحابة ابمسه مرتَّبني على حروف املعجم (مثل :أنس بن مالك  يف

حرف األلف ،والرباء بن عازب  يف حرف الباء).
 .2وبعد أن انتهى من ذكر األمساء من الصحابة تاله بذكر من اشتهر بكناهم ،ورتبهم على حروف املعجم (مثل:
أبو أيوب األنصاري  يف حرف األلف من الكَن ،ومنها يف حرف اهلاء :أبو هريرة .)
 .3مث ذكر من اشتهر ابلنسبة إىل أبيه ،أو جده ،أو نسبته (مثل :ابن أبزى  ،وابن احلضرمي .)
 .4مث ذكر املبهمني من الصحابة (الذين مل يسموا ،مثل :رجل من الصحابة  ،أو عم ،أو خال ،أو أخ) رتبهم
على ترتيب الرواة عنهم بذكر األمساء أوال (مثل :أيب بن كعب عن رجل من األنصار  ،)مث الكَن عنهم (مثل:
أبو البخرتي عن رجل من الصحابة  ،)مث من نسب إىل أبيه أو جده أو نسبته عن املبهمني (مثل :ابن سندر
عن رجل من أسلم) ،مث النساء عن املبهمني (مثل :أمساء بنت أيب بكر عن رجل) ،مث املبهم عن املبهم من
الصحابة (مثل :هالل بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة).
 .5مث ذكر مسانيد النساء من الصحابيات على غرار ما سار عليه يف مسانيد الرجال.
 .6إذا كان الصحايب غري مكثر فإن املؤلف يذكر مروايته مباشرة ،وإن كان الصحايب مكثرا؛ فإن املؤلف يقسم
مروايته ويرتبها على أمساء من روى عنه (التابعي) ،وإن كان الراوي عنه (التابعي) أيضا مكثرا؛ فإنه يرتب املروايت
على أمساء من روى عن الراوي (التابعي) عن الصحايب.
مالحظة :جتد اسم الصحايب خبط كبري ابرز ،وجتدأمام اسم الراوي (التابعي) عن الصحايب جنمة  أو دائرة
سوداء  ،وأمام اسم من روى عن (التابعي) جنمتني  أو  ،وأمام اسم من روى عنه ثالث جنمات
 أو  ،وذلك تسهيال للقارئ على التعرف على املروايت وخمارجها.
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 .7أورد اآلاثر يف آخر الكتاب ،وختم بقسم املراسيل ،وأحلق به أقوال التابعني ومراسيلهم ،ورتبها أيضا على أمساء
قائليها على غرار ما سار يف مسانيد الصحابة.
 وهذه مناذج من فهرسة الكتاب:
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وهذا منوذج من منت الكتاب :وفيه ذكر الطرف ،والرموز ،وأماكن وجود احلديث يف تلك الكتب -:هذه صور
من طبعة الشيخ عبد الصمد شرف الدين رمحه هللا:
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توضيح األرقام اليت بني القوسني :مثال :قوله يف حـ " :15149م يف الطهارة ( :")3 :26يعين :أخرجه مسلم
يف صحيحه يف كتاب الطهارة :وهو احلديث الثالث من الباب السادس والعشرين من كتاب الطهارة.
 صور من طبعة الدكتور /بشار عواد حفظه هللا:
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من اجلزء التاسع وفيه بداية مسند

أيب هريرة  
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من مسند أيب صاحل ذكوان عن أيب هريرة  

من مسند األعمش أيب صاحل ذكوان عن أيب

هريرة  
اإليضاحات اليت بني القوسني :هي أرقام األحاديث يف الطبعات اليت اعتمدها احملقق لكتب الستة.
دراسة كتاب "احتاف املهرة" للحافظ ابن حجر العسقالين
اسم الكتاب :احتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة.
اسم املؤلف :شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ،ابن حجر العسقالين .املتوىف سنة 852هـ.
الكتب اليت احتواها الكتاب ،ورموزها:
قال احلافظ ابن حجر يف مقدمة الكتاب(" :)44مث صنف األئمة يف ذلك تصانيف قصدوا هبا ترتيب
األحاديث ،وتسهيلها على من يروم كيفية خمارجها .فمن أول من صنف يف ذلكَ :خلَف الواسطي مجع أطراف

الصحيحني ،وأبو مسعود الدمشقي مجعها أيضا ،وعصرمها متقارب ،وصنف الداين أطراف املوطإ ،مث مجع أبو
الفضل ابن طاهر أطراف السنن ،وهي أليب داود ،والنسائي ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وأضافهما إىل أطراف
الصحيحني .مث تتبع احلافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه يف ذلك ،وأفرد أطراف األربعة ،مث مجع الستة أيضا

احملدث قطب الدين القسطالين ،مث احلافظ أبو احلجاج املزي ،وقد كثر النفع به".
مث قال " ::مث إين نظرت فيما عندي من املروايت فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة ،فمنهم
من تقيد ابلشيخني كاحلاكم ،ومنهم من مل يتقيد كابن حبان ،واحلاجة ماسة إىل االستفادة منها ،فجمعت
أطرافها على طريق احلافظ أيب احلجاج املزي وترتيبه ،...وجعلت هلا رقوما أبينها فـ:
 -1للدارمي "مي"(.)45

 -2والبن خزمية "خز"(.)46

 -3والبن اجلارود "جا"(.)47

( - )44ابن حجر العسقالني ،اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ،تحقيق د /زهير
الناصر وآخرون (.)157/1
( - )45السنن للدارمي .قال الحافظ" :قد أطلق عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح".
( - )46مختصر المختصر ،المشهور بصحيح ابن خزيمة .قال الحافظ" :ولم أقف منه إال على ربع العبادات
بكماله ومواضع مفرقة من غيره".
( - )47المنتقى البن الجارود .قال الحافظ" :سماه ابن عبد البر وغيره :صحيحا ،...وهو في التحقيق مستخرج
على صحيح ابن خزيمة باختصار".
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 -5والبن حبان "حب"(.)49

 -6وللحاكم أيب عبد هللا يف املستدرك "كم".
مث قال رمحه هللا" :مث أضفت إىل هذه الكتب الستة أربعة كتب أخرى ،وهي-:
 -7املوطأ ملالك [ط].

 -8واملسند للشافعي [ش].

 -9واملسند لإلمام أمحد [حم] (.)50

 -10وشرح معاين اآلاثر للطحاوي "طح"(.)51
مث قال رمحه هللا" :فلما صارت هذه عشرة كاملة أردفتها بـ "السنن" للدارقطين جربا ملا فات من الوقوف على
مجيع صحيح ابن خزمية .وجعلت له "قط".
مث ختم قوله" :وهذه املصنفات قل أن يشذ عنها شيء من األحاديث الصحيحة ،ال سيما يف األحكام إذا ضم
إليها أطراف املزي" .اهـ.
ومن الرموز اليت استعملها احملققون[ :عم] لزوائد عبد هللا بن أمحد على مسند أبيه[ .خد] للبخاري يف األدب
املفرد.
وإذا صرح املؤلف ابلعزو إىل الكتب الستة وملحقاهتا فإن احملققني يذكرون رموز التحفة.
وقد ينقل املؤلف عن غري العشرة خروجا منه عما التزمه يف املقدمة ،فحينئذ يذكر احملققون أمساء املصادر كاملة
دون رمز ،مثل" :الطرباين".
ومن الكتب اليت ينقل عنها املؤلف أحياان -:األدب املفرد للبخاري ،املعاجم الثالثة للطرباين ،وهتذيب اآلاثر
للطربي ،ومسند البزار ،وشعب اإلميان والسنن الكربى كالمها للبيهقي ،وغريها.

( - )48المستخرج ألبي عوانة .قال الحافظ" :وهو في األصل كالمستخرج على مسلم ،لكنه زاد فيه
زيادات كثيرة جدا من الطرق المفيدة ،بل ومن األحاديث المستقلة".
( - )49التقاسيم واألنواع ،المشهور بصحيح ابن حبان .والمطبوع منه "اإلحسان في تقريب صحيح ابن
حبان" بترتيب ابن بلبان.
( - )50هذه الرموز من عمل المحقق ،ألن المؤلف ذكر أسماء الثالثة كامال .قال" :أفصحت بذكرهم ،أعني:
مالكا ،والشافعي ،وأحمد".
( - )51قال الحافظ" :ألني لم أجد عن أبي حنيفة مسندا يعتمد عليه".
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ترتيب الكتاب:
رتب الكتاب على مسانيد الصحابة  ،مثل طريقة احلافظ املزي يف كتابه "التحفة".
قال رمحه هللا" :مجعت أطرافها على طريق احلافظ أيب احلجاج املزي وترتيبه" .وقال" :إن كان حديث التابعي
كبريا رتبته على أمساء الرواة عنه غالبا ،وكذا الصحايب املتوسط".
مالحظة :لكن احلافظ ابن حجر مل يلتزم يف كتابه الرتتيب الدقيق الذي مشى عليه احلافظ أبو احلجاج املزي يف
كتابه "حتفة األشراف" من ترتيب أمساء التابعني الذين رووا عن الصحابة  ،وأتباع التابعني عن التابعني
وهكذا...
ففي مسند أنس بن مالك  :نرى أحاديث "إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن أنس  "بلغت 48
حدبثا ،ومل يرتب الرواة عنه .ومثله أحاديث "محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس  "بلغت  148حديثا ،ومل
يرتب الرواة عنه .وأحاديث "قتادة عن أنس  "بلغت  230حديثا بغري ترتيب.
ونرى مسند "حذيفة بن اليمان"  بلغت أحاديثه  112حديثا ،ومل ترتب حسب الرواة عنه.
ومن منهجه :سياقة ألفاظ الصيغ يف اإلسناد غالبا مثل "ثنا" لـ "حدثنا" ،و"أان" لـ "أخربان" ،و"عن" .وقال رمحه
هللا" :أسوق ألفاظ الصيغ يف اإلسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به املدلس".
مميزات طريقة التخريج ابلنظر إىل سند احلديث (أو من خالل كتب األطراف):
 .1وجود أسانيد احلديث املتشعبة يف مكان واحد
 .2سهولة الوقوف على ملتقى اإلسناد ،أو معرفة كون احلديث غريبا.
 .3سهولة التعرف على املبهمات وتقييد املهمالت من األمساء.
 .4إمكانية التعرف على التصحيفات الواقعة يف األسانيد وتصحيحها.
 .5معرفة عدد أحاديث كل صحايب يف الكتب املعينة.
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الطريقة الثانية :ختريج احلديث ابلنظر إىل متنه ولفظه.
قد جيد الباحث حديثا دون ذكر صحايب احلديث ،فال يستطيع خترجيه من خالل الطريقة األوىل ،فينتقل
إىل طريقة التخريج ابلنظر إىل منت احلديث ولفظه.
وهذه الطريقة تنقسم إىل قسمني:
األول :التخريج من خالل النظر إىل أول لفظ يف احلديث.
الثاين :التخريج من خالل النظر إىل ألفاظ متميزة أو مشهورة أو غريبة أو اليت هلا مدلول معنوي.
التخريج من خالل النظر إىل أول لفظ يف احلديث.
ويستعني الباحث يف هذا النوع من التخريج بوسيلتني-:
أوالمها :الكتب اليت مجعت األحاديث أو مجعت بعض كتب احلديث ،ورتبت أحاديثها حسب أول لفظ يف
احلديث.
وهذا النوع من الكتب جنده من صنيع العلماء قدميا وحديثا ،وقد ألف احلافظ الديلمي (509هـ) كتابه "فردوس
األخبار" وأورد فيه األحاديث مرتبا على حروف املعجم.
وكذلك جند احلافظ السيوطي (911هـ) ملا ألف كتابه الكبري "مجع اجلوامع" استخدم الطريقة األلفبائية ،ورتب
األحاديث القولية على حروف املعجم ابعتبار أول لفظ يف احلديث ،فقال رمحه هللا" :أسوق فيه لفظ املصطفى
 بنصه– ...إىل أن قال -مرتبا ترتيب اللغة على حروف املعجم مراعيا أول الكلمة فما بعده" – .وأما
األحاديث الفعلية فقد رتبها على مسانيد الصحابة برتتيب أمسائهم على حروف املعجم.-
اثنيتهما  :الفهارس اليت تكون مدونة يف آخر كل كتاب حديثي مطبوع حيث يضع احملقق أو الناشر فهارس
الكتاب الذي حيققه أو ينشره ليسهل للقراء الوصول إىل بغيتهم دون عناء.
وجند يف تلك الفهارس :فهرسا خاصا لألحاديث ،وآخر لآلاثر ،فيمكن للباحث الرجوع إىل تلك الفهارس
املرتبة على احلروف املعجم حىت يقف على احلديث الذي يريده ،ويطالع مثل هذا يف كل كتاب حديثي ،وقد
يكون احلديث الواحد مدوان يف أماكن خمتلفة نظرا لطوله وإمكانية تقطيعه إىل ألفاظ ليسهل على القارئ.
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التخريج من خالل النظر إىل ألفاظ مميزة
قد يغيب عن ذهن الباحث اللفظ األول للحديث ،أو قد ال يعرف من لفظ احلديث إال جزء منه ،ففي
هذه احلالة خيتار الباحث بعض األلفاظ املميزة أو الغريبة اليت هلا مدلول معنوي خاص يف احلديث ،ويبدأ البحث
من خالل الكتب املؤلفة لفهرسة األحاديث حسب األلفاظ املميزة.
وقد وضع نواة هذه الصنعة -صنعة فهرسة األحاديث والوقوف عليها من خالل األلفاظ املميزة -احلافظ
ابن األثري اجلزري  :يف كتابه "اجلامع األصول يف أحاديث الرسول" كما سيأيت يف الطريقة الثالثة.
والكتاب الذي يستعني به الباحث يف هذه الطريقة هو كتاب "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي"
الذي وضعه جمموعة من املستشرقني برائسة أ.د /وينسنك( ،)52واستمر العمل يف املشروع قرابة  53عاما من
1916م إىل طبع اجمللد األخري منه -بعد موت مؤسس املشروع -يف 1969م ،وشارك يف إخراجه أيضا أ.حممد
فؤاد عبد الباقي .:
احتوى الكتاب على تسعة كتب ،وهي :صحيح البخاري (خ) ،وصحيح مسلم (م) ،وسنن أيب داود (د)،
والسنن -أو اجلامع -للرتمذي (ت) ،وسنن النسائي (ن) ،وسنن ابن ماجه (جه)( ،)53واملوطأ لإلمام مالك
(ط) ،ومسند اإلمام أمحد (حم)( ،)54وسنن الدارمي (مي).
ورتب الكتاب حسب األلفاظ الواردة يف األحاديث ،ورتبت األلفاظ على حروف املعجم .وعلى الباحث اختيار
بعض األلفاظ املميزة اليت يعرفها يف احلديث املراد خترجيه ،مث يقوم ابلبحث عن هذه الفظة يف الكتاب.
وعلى الباحث أن ال يكتفي بلفظة أو لفظتني من احلديث ،بل عليه أن يكرر البحث بكل األلفاظ املميزة
املكنة ،وإذا مل جيد احلديث يف لفظة انتقل إىل لفظة أخرى ،وكذلك يستحسن له أن يزيد يف البحث حىت بعد
الوقوف على احلديث حتت لفظ واحد؛ ألنه قد جيد مصادر زائدة غري اليت وجدها يف املكان األول.

)-)52(Arent Jan Wensinck (1882-1939
( - )53رمز بـ "ق" من أول الكتاب إلى ص  24من الجزء األول.
( -)54رمز بـ "حل" من أول الكتاب إلى ص  24من الجزء األول.
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طريقة اإلحالة إىل هذه الكتب-:
 اإلشارة إىل اسم الكتاب ورقم الباب ،وذلك لـ (خ – د – ت – ن – جه – مي).
مثاهلا( :خ شركة  :)16أي :يف صحيح البخاري ،يف كتاب الشركة ،يف الباب السادس عشر منه.
 اإلشارة إىل اسم الكتاب ورقم احلديث ،وذلك لـ (م – ط).
مثاهلا( :م إمارة  :)27أي يف صحيح مسلم ،يف كتاب اإلمارة ،احلديث السابع والعشرون منه.
 اإلشارة إىل رقم اجلزء والصفحة ،وذلك لـ (حم) -من الطبعة امليمنية اليت يف  6جملدات .-مثال.)96/2( :
وليس على الباحث إال أن يرجع إىل األماكن اليت تتم اإلشارة إليها يف هذه الكتب ،وقد ال يقف الباحث على
احلديث يف مكانه املعني بسبب اختالف الطبعات واألرقام ،ولكنه يستطيع الوقوف عليها قبله أو بعده أوقريبا
منه .وقد ظهرت طبعات للكتب الستة متوافقة لتحفة األشراف ومعجم املفهرس.
الطريقة الثالثة :ختريج احلديث ابلنظر إىل موضوعه ومعناه.
ينبغي للباحث الذي يريد ختريج احلديث من خالل هذه الطريقة أن يقرأ احلديث الذي يريد خترجيه قراءة متأنية
حىت يعرف الباب الذي ميكن أن يُورد احلديث حتته أو األبواب اليت ميكن إيراد احلديث حتتها إذا كان احلديث

مشتمال على معاين متعددة .كأن يكون احلديث يف ابب الصالة ،أو يف ابب الزكاة ،أو يكون مشتمال على

مسائل يف الصالة والزكاة معا.
وبعد حتديد الباب أو املوضوع الذي يشتمل عليه احلديث؛ يبدأ الباحث يف مراجعة الكتب واملصادر املعينة
للوقوف على احلديث ،وتنقسم هذه الكتب واملصادر إىل قسمني:
القسم األول :املصادر الرئيسية األ صلية اليت صنفت حسب املوضوع العلمي أو األبواب الفقهية ،وهي على
أنواع ،ومنها-:
أوال :السنن  :وهي الكتب احلديثية املسندة املرتبة حسب األبواب الفقهية ،وتشتمل على أحاديث األحكام
مثل العبادات واملعامالت واجلناايت ،وال تشتمل على غريها من أحاديث العقيدة والسري والرقاق وحنوها .وتورد
فيه غالبا املرفوعات دون املوقوفات.
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مثال :السنن األربعة :أليب داود ،والرتمذي –جتوزا ،-والنسائي ،وابن ماجه .والسنن الكربى للبيهقي (ت
458هـ).
اثنيا :اجلوامع :وهي -مثل السنن -كتب حديثية مسندة ،ألفت مرتبة على األبواب الفقهية ،وتشتمل على
مجيع موضوعات الدين من األحكام والعقيدة والسري واآلداب والتفسري وحنوها.
مثال :اجلامع الصحيح لإلمام البخاري (ت 256هـ) .والصحيح اجلامع لإلمام مسلم (ت 261هـ) .واجلامع
للرتمذي (ت 279هـ) –على األصح.-
اثلثا :املصنفات :وهي أيضا كتب حديثية مسندة رتبت حسب األبواب الفقهية ،وتشتمل كثريا على األحاديث
املوقوفات واآلاثر إىل جانب املرفوعات.
مثال :املصنف لعبد الرزاق الصنعاين (ت 211هـ) .املصنف البن أيب شيبة (ت 235هـ).
رابعا :كتب ألفت يف موضوع معني :مثال :كتاب الزهد لعبد هللا بن املبارك (ت 181هـ) .كتاب األدب املفرد
لإلمام البخاري.
خامسا :كتب الزوائد  :وهي الكتب اليت جتمع األحاديث اليت يزيد هبا بعض كتب احلديث على بعض آخر
معني ،وتكون مرتبة حسب األبواب الفقهية على طريقة كتب اجلوامع(.)55
القسم الثاين :املصادر املساعدة  :وهي املصادر اليت تدلنا على أماكن وجود احلديث يف مصادر احلديث
األصلية ،وتكون مرتبة حسب األبواب الفقهية أو املوضوعات .وهي على أنواع ،منها:
أوال :كتب التخريج على املصادر الفقهية :وهي املؤلفات اليت خرجت األحاديث واآلاثر الواردة يف كتب الفقه
املرتبة على األبواب الفقهية( ،)56مثل نصب الراية للزيلعي وغريه.
اثنيا :التحقيقات اجلديدة على مصادر احلديث املرتبة على األبواب الفقهية واملوضوعات.

( - )55انظر أيضا ص (.)68
( - )56انظر ما سيأتي في ص (.)67
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اثلثا :الكشافات املوضوعية :وهذه الكتب اندرة ،وهي يف احلقيقة فهارس للموضوعات العلمية ،وتُذكر حتت
املسائل املتفرعة عن املوضوع الرئيسي ،ومن أشهر هذه
كل موضوع علمي أو مادة علمية أو كلمة مشتقة
ُ
كتاب "مفتاح كنوز السنة" لألستاذ /حممد فؤاد عبدالباقي .:
الكشافات -إن مل يكن أشهرهاُ :-
كيفية التخريج من خالل هذه الكتب :يبحث الباحث احلديث يف هذه الكتب يف األبواب واملوضوعات اليت
ارس املوضوعات املذكورة يف آخر كل
سبق أن حددها من خالل القراءة املتأنية ملنت احلديث ،وتُعينه يف ذلك فه ُ
كتاب مطبوع ليقف على الباب أو املوضوع الذي يريده بسهولة.
وأما الكشافات املوضوعية فلها كيفية خاصة.
دراسة كتاب "مفتاح كنوز السنة"
 اسم الكتاب :مفتاح كنوز السنة.
 اسم املؤلف  :ألفه ابللغة اإلجنليزية :أ.د /فينسينك .وترمجه إىل العربية مع التصحيحات :األستاذ /حممد فؤاد
عبد الباقي رمحه هللا ،وهو الذي مساه هبذا االسم.
 نبذة عن الكتاب وترتيبه :هذا الكتاب مبثابة فهرس موضوعي لأللفاظ واملعاين واملوضوعات لألحاديث الواردة
يف أربعة عشر مصدرا من مصادر احلديث الشريف ،وقد رتب املؤلف العناوين واملعاين اليت اختارها على حروف
املعجم ،ومن مث يذكر حتت كل عنوان بعض املسائل املتعلقة هبا.
مثال :جتد كلمة أو مادة أو موضوع "احللْق" يف حرف احلاء ،وجتد حتت هذا العنوان أو الكلمة عناوينا فرعيةً،
حيث ذكر املؤلف حتت عنوان "احللق"" :حلق رأس املولود" ،و "ال حرج على من حلق قبل أن
يذبح" ،و"فدية من مل حيلق رأسه" .وهكذا.
مثال آخر :جتد كلمة أو عنوان "الذهب" يف حرف الذال ،وجتد حتته عناوين" :حترميه على الرجال فقط"" ،حترميه
على النساء أيضا" ،وهكذا.
الفائدة من ترتيب الكتاب :هذا الكتاب يعني الباحث على تقريب مسائل جديدة حول موضوع احلديث
الذي يبحث فيه ،وما هلا صلة ابحلديث.
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 الكتب اليت احتواها الكتاب ،ورموزها:
 - 1صحيح البخاري "بخ"

 - 2صحيح مسلم

"مس"  - 3سنن أيب داود

"بد"

 - 4جامع الرتمذي "تر"

 - 5سنن النسائي

"نس"  - 6سنن ابن ماجه

"مج"

 – 8موطأ مالك

"ما" - 9 .مسند أمحد

"حم".

 – 7سنن الدارمي

"مى"

 - 10مسند الطيالسي

"ط"

 -11الطبقات البن سعد "عد"  -12السرية البن هشام

"هش".
 -14املسند املنسوب لزيد بن علي "ز".

 -13املغازي للواقدي "قد"

ومن الرموز املستعملة يف الكتاب:
"ك"= الكتاب" .ب" = الباب.
"ق" = قسم.

"ح" = احلديث" .ص" = صفحة.

قابل ما قبلها مبا بعدها.
"قـا"ْ :

"جـ" = جزء

"م م م" = احلديث مكرر.

 طريقة اإلحاالت يف الكتاب:
تنقسم طريقة اإلحاالت يف الكتاب إىل إىل ثالثة أقسام:
 -1ذكر رقم الكتاب ورقم الباب ،وذلك لـ :صحيح البخاري ،وسنن أيب داود ،وجامع الرتمذي ،وسنن النسائي،
وسنن ابن ماجه ،وسنن الدارمي.
 -2ذكر رقم الكتاب ورقم احلديث ،وذلك لـ :صحيح مسلم ،وموطأ مالك ،ومسند زيد بن علي ،ومسند أيب
داود الطيالسي.
 -3ذكر رقم اجلزء ورقم الصفحة  ،وذلك لـ :مسند اإلمام أمحد ،وطبقات ابن سعد ،وسرية ابن هشام ،ومغازي
الواقدي.
كشف مفهرس مرقم للكتب الواردة يف األصول الستة وموطأ مالك وسنن الدارمي– .
وذُكر يف مقدمة الكتاب ٌ
فقط أرقام الكتب دون ذكر أرقام األبواب.-
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وقد ألف األستاذ /حممد فؤاد عبد الباقي مؤلَّفا آخر مجع فيه الفهارس التفصيلية للكتب واألبواب واألحاديث
الواردة يف هذه األصول الثمانية (الستة واملوطأ وسنن الدارمي) مع ترقيمها حسبما يوافق ترقيم كتايب "املفتاح"
وكذلك "املعجم املفهرس" ،ومساه "تيسري املنفعة بكتايب مفتاح كنوز السنة واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث
النبوي".

207

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

صفحة العنوان لكتاب املفتاح

KLICME 2021

الصفحة األوىل منه

كتاب تيسري

املنفعة
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الطريقة الرابعة :ختريج احلديث ابلنظر إىل حاله سندا ومتنا.
هذه الطريقة تتم من خالل دراسة الكتب احلديثية املؤلَّفة حتت نوع معني من أنواع األحاديث حسب حاهلاسندا
أو متنا ،مثل الكتب املؤلفة يف األحاديث القدسية ،أو األحاديث املسلسلة ،أو األحاديث اليت فيها إدراج ،أو
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،وغريها.
وميكن أن نضرب مثاال هلذه املؤلفات بـ كتاب "املوضوعات" للحافظ ابن اجلوزي رمحه هللا.
وحيسن للمخرج أن مير هبذه الطريقة قبل احلكم على احلديث ،والسيما إذا كان احلديث موصوفا إبحدى
الصفات املعينة كما سبق يف األمثلة.
الطريقة اخلامسة :التخريج اآليل
استشعر أئمتنا يف العصور املتأخرة حاجة طالب العلم إىل وسائل تساعده على سرعة الوصول إىل النص يف
مصادره ،فألفوا موسوعات لألحاديث على حروف املعجم ،وموسوعات أخرى مرتبة على املوضوعات ،واثلثة
على طرق األحاديث ،واستمرت اجلهود يف عصران من جهات عديدة ،منها إدخال الرتقيم يف هذه املوسوعات،
بعد القيام برتقيم املصادر األصلية ،إما برتقيم الصفحات ،أو برتقيم الكتب واألبواب واألحاديث ،مث جاء بعد
ذلك الرتقيم اآليل ،والربامج اإللكرتونية الرقمية لتخدم السنة النبوية.
ال شك أن احلاسب اآليل نقل عملية الوصول إىل املصادر نقلة عظمى ،فأدخلت مصاد ُر كثرية يف برامج
إلكرتونية ،ووضعت فيها إمكانية البحث بطرق شىت ،وتعرف هذه الطريقة احلديثة بـ "التخريج اآليل" ،أو
"التخريج اإللكرتوين" .وهذه الطريقة مهمة يف هذا العصر التكنولوجي املعاصر .وعلى الطالب إجادة التعامل
مع الوسائل املتاحة الستخدام هذه الطريقة يف التخريج .والوسائل املتاحة هلذه الطريقة عديدة ،ويتم حتديث
هذه الوسائل دوراي متاشيا مع التطور التكنولوجي ،وإن من أهم هذه الوسائل-:
أوال :املكتبات اإللكرتونية:
وهي املكتبات اليت تضم عددا كبريا من الكتب اإللكرتونية مع نظام إلكرتوين للبحث والتصفح واإلدراج واإلضافة
والتعليق وغريها من اخلدمات ،ومنها املكتبات اإللكرتونية القدمية مثل" :مكتبة األلفية" ،و "موسوعة التخريج"،
و "موسوعة الكتب التسعة".
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ومنها املكتبات اإللكرتونية اجلديدة ،ومن أمهها" :املكتبة الشاملة".
ويف هذه الوحدة من املقرر يتم تدريب الطالب للبحث والتعامل مع "املكتبة الشاملة" تدريبا جيدا وذلك
بتعريف أوامر األيقوانت والرموز يف شاشات املكتبة ونوافذها ،ومن مث يتم تكليف الطالب ابلبحث عن حديث
نبوي معني .وهذه هي الصفحة الرئيسية لـ "املكتبة الشاملة".
وتعريف الطالب أبوامر األيقوانت يكون مثل )1( :لـ "اختيار الكتب" )3( .لـ "عملية البحث" .وهكذا.

اثنيا :املواقع اإللكرتونية املعتمدة:
وهي مواقع إلكرتونية يف الشبكة اإلنرتنت ،وهذه املواقع كثرية جدا ،ومنها ما هو مفيد للباحث ،ومنها ما
هو انفع للوقوف على معلومة سريعة ،ومنها ما هو مضل .وعلى الطالب أن خيتار املواقع املعتمدة اليت يدريها
أهل احلديث املتمكنني ،أو املراكز البحثية املعتمدة .وفيما يلي بعض املواقع املعتمدة اليت ميكن للطالب االستفادة
منها.
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 أفضل موقع إلكرتوين للبحث حول احلديث وخترجيه:• موقع جامع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز (رمحه هللا) للسنة النبوية املطهرة.
https://sunnah.alifta.gov.sa
 املواقع املساعدة ملعرفة حكم احلديث (مع حبث علمي حوله).• شبكة السنة النبوية وعلومهاhttps://www.alssunnah.org/ar/index.php :
 املواقع املساعدة ملعرفة حكم احلديث بصفة عامة ،وهي عديدة ،ومنها:• موقع "شبكة األلوكة"

/https://www.alukah.net

• موقع "حتقق من صحة احلديث بسهولة" /http://hdith.com
• موقع "الباحث احلديثي"
• موقع "الدرر السنية"

/https://sunnah.one
https://www.dorar.net/hadith

تنبيهات عامة تتعلق عند البحث عن احلديث النبوي:
 .1املراد بـ "مصادر التخريج" :هي الكتب اليت تذكر احلديث أبسانيدها ،وهي إما-:
 إما تكون كتبا مسندة :أي الكتب اليت تذكر فيها األحاديث أبسانيدها ،وقد يكون الكتاب مؤلَّفا يف احلديث
مثل "صحيح البخاري" ،أو يف التفسري مثل "تفسري الطربي" ،أو يف العقيدة مثل "شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة لاللكائي" ،أو غريها.
 أو تكون من الكتب اليت تنقل أسانيد مؤلفيها ،ككتاب احلافظ ابن كثري "جامع املسانيد والسنن" ،أو كتاب
احلافظ السيوطي يف التفسري "الدر املنثور" ،فيقال مثال" :أخرجه ابن مردويه كما يف الدر املنثور للسيوطي".
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وال يتم التخريج إال من الكتب اليت تورد احلديث مع أسانيدها؛ ألن احلكم على احلديث مبين على احلكم على
األسانيد ،وبدوهنا ال ميكن الوصول إىل معرفة احلكم على احلديث.
مبوابً ،-مث
 .1معلومات مصادر التخريج :يتم ذكر اسم املؤلف ،واسم كتابه ،مث عنوان الكتاب والباب -إن كان َّ
رقم اجلزء  -إذا كان املصدر يف جزءين فصاعدا  -ورقم الصفحة ،مث رقم احلديث.
فكلما كانت معلومات املصادر مفصلة كلما كان أحسن وأسهل للرجوعه إليها؛ والسيما عند اختالف الطبعات
للكتاب الواحد.
 .2ينبغي ختريج احلديث الواحد بعدة ألفاظ ،وال يضر اختالف األلفاظ ما دام املعَن متقارابً.
 .3يتم ختريج حديث كل صحايب مبفرده ،مث ينظر يف بقية األحاديث إذا احتيج إىل ذلك عند البحث عن الشواهد.
 .4العزو قد يسمى خترجيا ،ولكن الثمرة ال تظهر إال عند احلكم على احلديث بعد دراسة األسانيد .واملبتدئ يف
علم التخريج يكتفي ابلعزو ،ومن مث ينقل أقوال العلماء يف احلكم على احلديث.
مناذج من األسئلة والتمارين-:
 .1اذكر اطالقات كلمة "التخريج" عند احملدثني ابختصار.
 .2اذكر التعريف االصطالحي للتخريج.
 .3من أول من ألف مؤلفا مستقال يف "التخريج" -حسب التعريف االصطالحي.-
 .4اذكر ثالثة من أبرز العلماء الذين اشتغلوا يف التخريج يف القرن الثامن والتاسع.
 .5 .5اذكر مؤلفني يف "أصول التخريج" ومؤلفني يف "التخريج".
 .6اذكر مؤلفا يف "ختريج كتب التفسري" وآخر يف "ختريج كتب أصول الفقه".
 .7اذكر فائدتني من فوائد علم التخريج.

 .8اذكر طرق التخريج اخلمسة ابختصار.

 .9اذكر ثالثة من أنواع املصادر الرئيسية اليت يستعملها املخرج من خالل النظر إىل سند احلديث.
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 .10ما الفرق بني كتايب "املعجم الكبري" و"املعجم األوسط" للحافظ الطرباين من حيث ترتيبهما؟
 .11اذكر ثالثة من كتب "املسانيد" املشهورة.

.12

اذكر

مثالني

لكتب

الطبقات/التواريخ املسندة.
 .13ما هي املصادر املساعدة اليت يستعملها املخرج من خالل النظر إىل سند احلديث؟
 .14ما تعريف "األطراف" عند احملدثني؟
 .15اذكر مثالني لكتب األطراف.
 .16اذكر اسم كتاب "حتفة األشراف" ،واسم مؤلفه -كامال.-
 .17ما هي الكتب اليت احتواها الكتاب وما رموزها؟
 .18ما يعين رمز "ع" و "خت" و "سي" و"مت" عند املزي يف التحفة؟
 .19كيف رتب احلافظ املزي كتابه "التحفة"؟
 .20اذكر اسم كتاب "احتاف املهرة" وما اسم مؤلفه -كامال.-
 .21ما هي الكتب اليت احتواها الكتاب وما رموزها؟
 .22ما يعين رمز "عه" و "كم" و "طح" عند ابن حجر يف االحتاف؟
 .23كيف رتب احلافظ ابن حجر كتابه "االحتاف"؟
 .24اذكر منهجا للحافظ ابن حجر يف االحتاف خيتلف فيه عن منهج احلافظ املزي يف التحفة.
 .25اذكر ثالثة من مميزات طريقة "التخريج ابلنظر إىل سند احلديث".
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املبحث الثاين:
اخلطوة الثانية :تشجري األسانيد
هي :رسم توضيحي يبني طبقات الرواة للحديث الواحد مع بيان ملتقى الطرق ،ومن أخرجه من املصنفني(.)57
ويلزم على املخرج رسم شجرة اإلسناد بناء على األسانيد والطرق اليت مجعها يف اخلطوة األوىل مبتدائ بذكر
صحايب احلديث - أو التابعي فمن دونه إن كان احلديث موقوفا ،-ومبينا طبقات الرواة يف اإلسناد ،وملتقى
الطرق مع ذكر األئمة احلفاظ أصحاب املصنفات الذين أوردوا احلديث يف مصنفاهتم أبسانيدهم.
وال يستطيع املخرج أن يكتب صياغة التخريج (يف اخلطوة التالية) صياغة جيدة دقيقة إال بعد رسم الشجرة رمسا
جامعا واضحا جتمع أسانيد احلديث يف مكان واحد مع بيان ملتقى الطرق والطبقات.
وحيسن للمخرج أن يرسم الشجرة مبينة لالختالفات احلاصلة على الرواة ،أو يف الوصل واإلرسال ،أو يف الرفع
والوقف ،أوغريها من النكت احلديثية .واملخرج املاهر يعتين برسم الشجرة ،وتنقيحها.
خطوات رسم الشجرة-:
 .1معرفة صحايب احلديث.
 .2مجع الطرق وتدوينها يف مكان واحد مع مراعاة الدقة يف النقل وتقييد املصدر (ج/ص ،رقم احلديث)
 .3التعرف على ملتقى الطرق يف األسانيد ،وأبرز الرواة الذين تدور عليهم األسانيد.
 .4رسم الشجرة موزعة حسب عدد الطرق اليت مت التعرف عليها مبدئيا.
 .5يتم كتابة أمساء الرواة مرتبة حسب الطبقات إىل أن يصل إىل أصحاب املؤلفات.
 .6النظر يف إمكانية مجع الطرق بناء على الرواة الذين تدور عليهم األسانيد.
 .7تعيني الضعفاء ومن يف حكمهم يف األسانيد.

( - )57تعريف مستفاد من أعمال أهل الشأن ،وانظر :د /عبد الصمد بكر عابد ،المدخل إلى تخريج
األحاديث( ،ص.)103/
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 .8متييز الطريق املوقوف من املرفوع ،والطريق املوصول من املنقطع.
 .9إضافة ما وقف عليه الباحث أخريا يف الشجرة.
.10

تبييض الشجرة يف الصيغة النهائية.

منوذج "شجرة إسناد" حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما الذي سيأيت مثاال يف اخلطوة التالية-:

املبحث الثالث:
اخلطوة الثالثة :صياغة التخريج
يقصد بلفظ "صياغة التخريج" :صياغة فقرة أو فقرات تبني ختريج احلديث بذكر املعلومات املتعلقة به ،وتبدأ
الفقرة األوىل بقولك" :أخرجه ،"...ومن مث تذكر مصادر احلديث واملعلومات املتعلقة به.
وتتنوع الصياغة لدى املعاصرين من املخرجني إىل ثالث صياغات يف الغالب ،وهي:
الصياغة املختصرة :يقتصر فيها عزو احلديث إىل مصادره مع بيان الكتب واألبواب يف كل مصدر إن وجدت،
وأرقام اجلزء والصفحة /الصفحات ،ورقم/أرقام احلديث –مع استعمال األقواس ( ) .-إضافة إىل ذكر صحايب
احلديث.
مثاهلا" :أخرجه البخاري يف صحيحه (كتاب الصالة ،ابب  ،...ج/2ص  ،200رقم احلديث،)2001 :
وأبو داود يف سننه (كتاب الصالة ،ابب  ،...ج/1ص  ،100رقم احلديث ...،)900 :كلهم من حديث
عبد هللا بن عمرب عن النيب ."
أو" :أخرجه البخاري يف صحيحه (ك الصالة ،ابب  ،200 /2 ،...ح ،)2001 :وأبو داود يف سننه (ك
الصالة ،ابب  ،100 /1 ،...ح ... ،)900 :كلهم من حديث عبد هللا بن عمرمبرفوعا".
الصياغة املتوسطة :يتم فيها عزو احلديث إىل مصادره مع بيان الكتب واألبواب يف كل مصدر إن وجدت،
وأرقام اجلزء والصفحة /الصفحات ،ورقم/أرقام احلديث –مع استعمال األقواس () -كما يف الصياغة املختصرة،
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ويضاف إىل ذلك ذكر "مدار اإلسناد" ،أو ما يسمى بـ "ملتقى الطرق" ومن فوقه يف اإلسناد إىل أن يصل إىل
صحايب احلديث.
مثاهلا" :أخرجه البخاري يف صحيحه (ك الصالة ،ابب  ،200 /2 ،...ح ،)2001 :وأبو داود يف سننه (ك
الصالة ،ابب  ،100 /1 ،...ح ... ،)900 :كلهم من طرق عن مالك ،عن انفع ،عن
عبد هللا بن عمر ب مرفوعا".
الصياغة املطولة :يتم فيها عزو احلديث إىل مصادره مع بيان الكتب واألبواب يف كل مصدر إن وجدت،
وأرقام اجلزء والصفحة /الصفحات ،ورقم/أرقام احلديث –مع استعمال األقواس ( ) -مع ذكر "مدار اإلسناد"،
أو ما يسمى بـ"ملتقى الطرق" ومن فوقه يف اإلسناد إىل أن يصل إىل صحايب احلديثكما يف الصياغة املختصرة،،
ويضاف إىل ذلك بيان الطرق املتفرعة عن "مدار اإلسناد" مفصال حسب احلاجة.
مثاهلا" :أخرجه البخاري (ك الصالة ،ابب  ،200 /2 ،...ح ،)2001 :ومسلم (ك الصالة ،ابب /3 ،...
 ،300ح ،)3000 :يف صحيحيهما من طريقعبد هللا بن مسلمة؛ وأبو داود يف سننه (ك الصالة ،ابب ،...
 ،100 /1ح )900 :من طريق حممد بن القاسم كالمها عن مالك ،انفع ،عن عبد هللا بن عمر ب مرفوعا".
املبحث الرابع:
اخلطوة الرابعة :تراجم رجال احلديث
هذه اخلطوة قد درسها الطالب يف مقررات مادة "علم الرجال" يف السنة السادسة (اثين متوسط) ،فتشمل هذه
اخلطوة على أمرين-:
أوهلما :تعيني كل راوي من الرواة :أي حتديد شخصية كل راوي وحتديد امسه واملعلومات الشخصية به .وميكن
للمخرج أن يستعني ابلكتب املصنفة يف هذا الباب مثل كتب الكَن ،وكتب األلقاب ،وكتب املشتبه واملتشابه،
وكتب املؤتلف واملختلف .ومن أمثلة هذا النوع من الكتب-:
 كتب الكىن" :الكَن واألمساء" لإلمام مسلم (ت 261هـ) ،و"الكَن واألمساء" للحافظ الدواليب (ت310هـ)،
و"املقتَن يف سرد الكَن" للحافظ الذهيب (ت 748هـ).
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 كتب األلقاب" :معرفة األلقاب" للحافظ حممد بن طاهر املقدسي (ت 507هـ) ،و "نزهة األلباب يف األلقاب"
للحافظ ابن حجر العسقالين.
 كتب املشتبه " :توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم" للحافظ ابن انصر الدين
الدمشقي (ت 842هـ) ،و "تبصري املنتبه يف حترير املشتبه" للحافظ ابن حجر.
 كتب املؤتلف واملختلف" :املؤتلف واملختلف للدارقطين (ت 385هـ) ،و "اإلكمال يف رفع االرتياب عن
املؤتلف واملختلف يف األمساء والكَن واألنساب" للحافظ ابن ماكوال (ت 475هـ).
 ويضاف إىل ذلك بعض كتب الرجال العامة املتداولة اليت ميكن أن يستعني هبا الطالب املبتدئ الذي ليس له
إملام مبناهج الكتب اليت سبق ذكرها يف هذه اخلطوة.
واملبتدئ يف هذا العلم قد يكتفي ابلرجوع إىل كتب الرجال العامة مثل "هتذيب الكمال" للحافظ املزي ،و"هتذيب
التهذيب" للحافظ ابن حجر رمحهم هللا.
اثنيهما :احلكم على الراوي :وإذا عرف املخرج كل راوي من الرواة معرفة جيدة من حيث امسه وعينه واملعلومات
اخلاصة به ،فله أن ينتقل إىل معرفة أقوال علماء اجلرح والتعديل فيه .وإذا كان الراوي من رواة الكتب الستة فإنه
جيد ترمجته يف هتذيب احلافظ املزي وفروعه ،وإذا أراد التوسع والتثبت فله أن يرجع إىل كتب الرجال املتنوعة
الذي درسها يف "علم الرجال" ،وهي على أنواع-:
• كتب الرجال العامة :مثل "الطبقات الكربى" البن سعد (ت 230هـ) ،و"التاريخ الكبري" لإلمام البخاري (ت
256هـ) ،و"اجلرح والتعديل" للحافظ ابن أيب حامت الرازي (ت 327هـ) ،وغريها.
• كتب الثقات :مثل "معرفة الثقات" للحافظ العجلي (ت 261هـ) ،و "كتاب الثقات" للحافظ ابن حبان
البسيت (ت 354هـ) ،و "اتريخ أمساء الثقات" للحافظ ابن شاهني (ت 385هـ) ،وغريها.
• كتب الضعفاء :مثل "الضعفاء الصغري" لإلمام البخاري ،و"الضعفاء" لإلمام النسائي (ت 303هـ) ،و"كتاب
اجملروحني" للحافظ ابن حبان ،و"الضعفاء" لإلمام الدارقطين (ت 385هـ) ،وغريها.
كتب مؤلَّفة حول رجال كتب معينة :مثل هتذيب احلافظ املزي وفروعه لرتاجم رجال الكتب الستة ،و "التقييد
•
ٌ
ملعرفة رواة السنن واملسانيد" البن نقطة (ت 629هـ).
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• كتب املدلسني  :مثل "تعريف أهل التقديس" للحافظ ابن حجر ،مع "النكت على كتاب ابن الصالح" له،
و"احتاف ذوي الرسوخ مبن رمي ابلتدليس من الشيوخ" للعالمة محاد األنصاري (ت 1420هـ).
• كتب املختلطني :مثل "االغتباط مبن رمي ابالختالط" للحافظ احلليب (ت 841هـ) ،و "الكواكب النريات يف
معرفة من اختلط من الرواة الثقات" للحافظ ابن الكيال (ت 939هـ).
• مؤلفات حول الثقات الذين ضعفوا يف بع

شيوخهم :كما يف كتاب "شرح علل الرتمذي" للحافظ ابن

رجب احلنبلي (ت 795هـ) ،والرسالة العلمية للشيخ الرفاعي يف هذا الباب والعنوان.
 وأما الطالب املبتدئ فيكتفي بكتاب احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه الفريد املسمى بـ "تقريب التهذيب" مع
أصله "هتذيب التهذيب" ،وكذلك "تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة" له  ،:كما ميكن للمبتدئ أن
يتوسع قليال وينتقل إىل كتاب احلافظ الذهيب املسمى بـ "الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة"
مع أصله وأصل اجلميع "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" للحافظ املزي رمحهم هللا تعاىل.
ويضاف إىل ذلك كتاب "تراجم رجال الدارقطين" ،وكتاب "تراجم رجال احلاكم"للعالمة الوادعي .و"التذييل
على كتب اجلرح والتعديل" للشيخ طارق آل انجي.
األسئلة والتمارين-:
س /1كيف تبدأ صياغة التخريج؟

س /2على ماذا تشتمل صياغة التخريج املطولة؟

س /3ماذا يعين "تعيني رواي احلديث"؟ س /6ما معَن قوهلم "هتذيب احلافظ املزي وفروعه"؟
س /4اذكر مثاال لكتب "الكَن"؟ وآخر لكتب األلقاب؟  /املشتبه /املؤتلف واملختلف.
س /5اذكر مثاال لكتب الرجال العامة؟ وآخر لكتب الثقات /الضعفاء
س /7اذكر مثاال لكتب املدلسني ،وآخر لكتب املختلطني؟
س /8اذكر كتابني للحافظ ابن حجر يف "الكتب املؤلف حول رجال كتب معينة".
س /9من مؤلف كتاب "الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة"؟
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س /10من مؤلف كتاب "رجال احلاكم"؟
املبحث اخلامس:
اخلطوة اخلامسة :التأكد من اتصال اإلسناد
شرط "اتصال السند" يعترب شرطا مهما للحديث املقبول ،وال ميكن احلكم على حديث ما إال بعد التأكد
من اتصال سنده أو عدمه ،ويستعني الباحث بكتب املراسيل للتأكد من اتصال األسانيد ،مثل-:
 كتاب "املراسيل" أليب داود السجستاين –صاحب السنن( -ت 275هـ).
 وكتاب "املراسيل" البن أيب حامت الرازي (ت 327هـ).
 وكتاب "جامع التحصيل يف أحكام املراسيل" للحافظ العالئي (ت 761هـ).
 وكتاب "حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل"أليب زرعة ابن احلافظ العراقي (ت 826هـ).
 وكتاب"اإلكليل فيما زاد على كتب املراسيل" جملدي محودة–معاصر.-
املبحث السادس:
اخلطوة السادسة :املزيد من الكالم حول احلديث (نبذة عن علل األحاديث)
قد يقف الباحث على حديث معلل بعلل خفية ،والعلة يف احلديث هي "سبب غامض خفي قادح يف صحة
احلديث" ،كأن يكون فيهعلة "اختالف الوصل واإلرسال" ،أو علة "اختالف الرفع والوقف" .أو يكون للحديث
طرق تُضعف طريقا معينا أو جتعله شاذا ،أو وجود اختالف على راوي من رواة اإلسناد ،أو يكون يف اإلسناد
من ُوصف ابلتدليس ،أو غريها من العلل الكثرية  -وكذلك فإن الباحث قد يقف على بعض الطرق اليت تقوي
طرقا أخرى للحديث الواحد ،فرتتقي هبا درجته ،ويقال هلذا الباب "ابب االعتبار" أو "املتابعات والشواهد" كما

يف اخلطوة التالية.-
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السؤاالت ،وأما كتب العلل يف األحاديث فهي
ويستعني الباحث على التعرف هبذه احلاالت بكتب العلل و ُ
مثل-:
 كتاب "العلل ومعرفة الرجال" لإلمام أمحد (ت 241هـ).
 وكتاب "العلل الكبري" لإلمام الرتمذي –صاحب السنن( -ت 279هـ).
 وكتاب"العلل" البن أيب حامت الرازي.
 وكتاب "العلل الواردة يف األحاديث النبوية" للحافظ الدارقطين (ت 385هـ) وغريها.
وأما كتب السؤاالت فهي "جمموعات من األسئلة واألجوبة يف علل األحاديث ،واليت سأهلا بعض حفاظ احلديث
شيوخهم النقاد ،ودونوا أجوبتهم يف مؤلفات مستقلة" ،ومنها-:
 كتاب "سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني" (ت 260هـ تقريبا -ت 233هـ).
 وكتاب "سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد" (ت 275هـ  -ت 241هـ).
 وكتاب "سؤاالت اآلجري أليب داود" (ت 360هـ  -ت 275هـ).
 وكتاب "سؤاالت الربقاين للدارقطين" (ت 425هـ  -ت 385هـ).
 وكتاب "سؤاالت احلاكم للدارقطين" (ت 405هـ  -ت 385هـ).
 وكتاب "سؤاالت السجزي للحاكم" (ت 438هـ  -ت 405هـ) ،وغريها.
وميكن للباحث أيضا مطالعةبعض الرسائل اجلامعية يف مرحليت املاجستري والدكتوراه يف هذا الباب ،مثل الرسائل
العلمية حتت عنوان":مااختلف يف رفعه ووقفه مناألحاديث" ،والرسائل العلمية حتت عنوان" :ما اختلف يف
وصله وإرساله من األحاديث".
وهذه الكتب املذكورة يف الفقرات السابقة قد ال يستطيع الضلوع فيها أو إدراك ما فيها إال الطالب احلاذق،
والعامل الثاقب ،ومن عنده خربة يف صناعة احلديث .وال يستطيع مطالعتها الطالب املبتدؤون–وقد متت اإلشارة

220

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

إليها يف هذه املذكرة بقصد تعريف الطالب عليها تعريفا مؤجزا كي يدرك مدى التعمق هذا العلم الذي يعترب
حبرا ال ساحل له.-
األسئلة والتمارين-:
س /1اذكر مثالني لكتب "املراسيل".

س /2من مؤلف كتاب جامع التحصيل يف أحكام

املراسيل"؟
س /3من مؤلف "حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل"؟ س /4ما هي "العلة يف ا حلديث"؟
س /6اذكر مثالني لكتب "العلل".

س /5اذكر بعض العلل اخلفية يف األحاديث.
س /7من مؤلف كتاب "العلل ومعرفة الرجال"؟
س /9اذكر مثالني لكتب "السؤاالت"؟

س /8ما هي "كتب السؤاالت"؟
س /10هل يستطيع الطالب املبتدئ مطالعة كتب العلل؟

س /11ما القصد وراء التطرق حول معرفة كتب العلل -لدى الطالب املبتدئني-؟
املبحث السابع:
اخلطوة السابعة :دراسة الشواهد
نفس اخلطوات اليت اتبعها يف ختريج احلديث األساسي حىت
يتبع الباحث يف البحث عن الشواهد ودراستها َ
املخرج- .وأما املتابعات فقد سبق أن ُمجعت أثناء
يعرف مدى صالحية الشواهد لتقوية احلديث األساسي َّ
َ
البحث عن طرق احلديث ومجع املعلومات وتشجري األسانيد للحديث املراد خترجيه .-والكشف عن املتابعات
والشواهد يسمى يف علم احلديث بـ "ابب االعتبار".
االعتبار" :هو اهليئة احلاصلة يف الكشف عن املتابعات والشواهد"(.)58
قال احلافظ العراقي:

()58

 قاله الحافظ ابن حجر العسقالني ،النكت على مقدمة ابن الصالح ،تحقيق :د .ربيع المدخلي،(.)681/2
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محل
َ
اتبع را او َ
غريه فيما ْ

وقيل" :هو تتبع طرق اخلرب الفرد ليُعلم هل له متابع أو شاهد أم ال؟".
املتابعات :مجع متابعة ،وهي املوافقة.
اصطالحا" :موافقة الراوي غريه يف رواية احلديث املعني عن شيخ معني أو من فوقه بشرط أن يكون امل ْخرج عن
َ
النيب  متحدا"- .ويكون من حديث نفس الصحايب الذي يروي احلديث عن النيب .-
أو يقال" :هو اخلرب املشارك للفرد لفظا ومعَن ،أو معَن فقط مع االحتاد يف الصحايب"(.)59
انفع مواله ،ويوافقه يف روايته سامل بن عبد هللا بن عمر –ابنه-
صورهتا :أن يروي احلديث عن ابن عمر ب ٌ
كل منهما متاب ٌع ومتابَ ٌع.
يرويه عن أبيه ،فيقال :اتبع ساملٌ انفعاً ،و ُّ

أقسام املتابعة :تنقسم املتابعة إىل- :
 .1املتابعة التامة :هي أن حتصل املوافقة للراوي نفسه.
 .2املتابعة القاصرة :هي أن حتصل املوافقة لشيخ الراوي فمن فوقه.
فائدة املتابعة  :رفع الغرابة يف ذلك املوضع الذي حصلت فيه املوافقة من اإلسناد ،وفيه تقوية احلديث من ذلك
الطريق ،وترقية درجته حسب قوة املتابع.
ويشرتط يف املتابعة أن توافق الطريق املتابَع أو جزء منه يف اإلسناد ،ويكفي يف املنت موافقة املعَن.
الشواهد :مجع شاهد.
اصطالحا" :اخلرب املشارك للفرد لفظا ومعَن ،أو معَن فقط مع االختالف يف الصحايب"(.)60

()59

 الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد الكريم مراد ،أطيب المنح في علم المصطلح ،ط-كراتشي،(ص.)21/
( - )60عبد المحسن العباد وعبد الكريم مراد ،أطيب المنح في علم المصطلح( ،ص.)21/
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يعين :أن يُروى احلديث عن طريق صحايب آخر لفظا أو معَن ،وهو نوع من املتابعة ،لكنه متابعة صحايب
لصحايب آخر يف منت حديث لفظاً أو معَن.
صورته :يروى عن جابر بن عبد هللا  ،ويروى مثله أو حنوه أو معناه عن عائشة أم املؤمنني ل ،فيقال عن
حديث جابر  :له شاهد من حديث عائشة ل ،وكذلك العكس.
املثال للمتابعات والشواهد:
روى اإلمام الشافعي يف األم( )61عن شيخه مالك ،عن عن هللا بن دينار ،عن عبد هللا بن عمر ب ،قال :قال
رسول هللا " : الشهر تسع وعشرون ،فال تصوموا حىت تروا اهلالل ،وال تفطروا حىت تروه ،فإن غم عليكم
فأكملوا العدة ثالثني".
فظن البعض أن اإلمام الشافعي تفرد بلفظ "فأكملوا العدة ثالثني"؛ ألن جل أصحاب مالك رووه عنه بلفظ
"فإن غم عليكم فأقدروا له".
ولكن وجد للشافعي متابعة اتمة ،ومتابعة قاصرة.
املتابعة التامة :روى عبد هللا بن مسلمة القعنيب

()62

عن شيخه مالك ،عن عبد هللا بن دينار ،عن

عبد هللا بن عمر ب أن رسول هللا  قال« :الشهر تسع وعشرون ليلة ،فال تصوموا حىت تروه ،فإن غم عليكم
الشافعي عن شيخهما مالك.
اإلمام
فأكملوا العدة ثالثني» .هنا اتبع
َّ
ُّ
العقنيب َ
واملتابعة القاصرة :روى عبيد هللا بن عمر( ،)63عن انفع ،عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  ذكر رمضان،
فضرب بيديه فقال« :الشهر هكذا ،وهكذا ،وهكذا ،...فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني» .هنا رواية عبيد
هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر ب ابللفظ نفسه تعترب متابعة قاصرة لرواية اإلمام الشافعي.

( - )61اإلمام الشافعي محمد بن إدريس ،كتاب األم ،دار المعرفة بيروت.)94/2( ،
 :إذا  - )62(أخرج روايته جمع ،منهم :اإلمام البخاري في صحيحه (كتاب الصوم ،باب قول النبي
رأيتم الهالل ،27/3 ،...رقم.)1907 :
( - )63أخرج روايته جمع ،منهم :اإلمام مسلم في صحيحه (كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان
لرؤية الهالل ،122/3 ،رقم.)2551 :
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وللحديث –أي لرواية الشافعي -شواهد من حديث أيب هريرة  عند اإلمام مسلم يف صحيحه( )64بلفظ
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني».
وكذلك من حديث عبد هللا بن عباس ب عند أيب داود( )65والرتمذي( )66والنسائي( )67بلفظ «صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته ،فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني».
تنبيهات:
• يشهد املرسل للمتصل ،مع أن املرسل ال ذكر للصحايب فيه ،لكنه شاهد ابعتبار استقالله عن املتصل ابلرواية،
وتنـزيل ترك الصحايب فيه منـزلة جميء الرواية عن صحايب غري معروف.
• الشواهد أكثر من املتابعات.
• وقد يطلق للمتابعات شواهد يف اصطالح بعض العلماء ،وكذا العكس.
وحيسن للباحث االستعانة ابملؤلفات احلديثية اليت تعتين بذكر الشواهد ،مثل كتاب "اجلامع" –أو السنن -أليب
عيسى الرتمذي  :حيث يذكر الشواهد بعد إيراد األحاديث غالبا ،ويقول مثال" :ويف الباب" ،وقد ألف فيه
الشيخ حسن حممد الوائلي -معاصر -كتااب مساه "نزهة األلباب يف قول الرتمذي ويف الباب".
وقد ال جيد الباحث شواهد وال متابعات للحديث الذي يقوم بتخرجيه ،وهذه األحاديث توصف أبهنا أحاديث
غريبة ،وأهنا مل ترو إال عن طريق واحد ،وقد جيد الباحث أقواال حول هذه األحاديث للعلماء الذين يهتمون هبذا
اجلانب ،مثل احلافظ البزار (ت 292هـ) يف مسنده املعروف بـ "البحر الزخار"( ،)68واحلافظ الطرباين (ت
360هـ) يف كتابه "املعجم األوسط"(.)69

( - )64المصدر السابق ( ،124/3رقم.)2567 :
( - )65أبو داود السجستاني ،السنن ،كتاب الصوم ،269/2( ،رقم.)2329 :
( - )66أبو عيسى الترمذي ،السنن ،كتاب الصوم ،72/3( ،رقم.)688 :
( - )67أحمد بن شعيب النسائي ،السنن ،كتاب الصوم ،135/4( ،رقم.)2124 :
" :وهذا الحديث ال نعلمه  -)68(ومن أمثلة أقوال الحافظ البزار :حول حديث روي عن طريق الزبير
إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد" .يروى عن الزبير
" :ال يروى هذا الحديث  -)69(ومن أمثلة أقوال الطبراني حول حديث روي عن طريق أبي هريرة
إال بهذا اإلسناد" عن أبي هريرة
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املبحث الثامن:
اخلطوة الثامنة :مراجعة أحكام العلماء حول احلديث
وهذا اجلانب يتمرن عليه الطالب من خالل وحدات مقرر السنة األخرية حيث يدرس فيها مناذج من كتب
التخريج لكبار احلفاظ املخرجني مثل احلافظ الزيلعي ،والعراقي ،وابن امللقن ،وابن حجر ،وغريهم رمحهم هللا
تعاىل.
ويستعني الباحث يف هذا احلقلبتخرجيات احلفاظ لألحاديث الواردة يف املؤلفات األصلية املعتمدة يف كل علم
من العلوم الشرعية ،وهي على أنواع من حيث األصل .منها-:
 ختريج أحاديث األحكام أو ما يسمى بـ ختريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه على املذاهب األربعة .فلنمثل
لكل مذهب.
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه احلنفي-: كتاب "نصب الراية ألحاديث اهلداية" للحافظ الزيلعي (ت 762هـ).
 ختريج "شرح معاين اآلاثر للطحاوي" ،وختريج "شرح مشكل اآلاثر للطحاوي" -الطبعات احملققة.
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه املالكي-: كتاب "ختريج األحاديث املرفوعة يف كتاب املدونة لإلمام مالك"–معاصر.-
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه الشافعي ،وهي كثرية-: كتاب "البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري" للحافظ ابن امللقن (ت806هـ)،
ويضاف إليه كتاب "خالصة البدر املنري" للمؤلف نفسه.
 كتاب "التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري" للحافظ ابن حجر العسقالين.
 كتاب "حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج" للحافظ ابن امللقن.
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه احلنبلي-:225
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 كتاب "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" للعالمة األلباين.
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب التفسري وعلومه-:
 كتاب "ختريج أحاديث [تفسري] الكشاف للزخمشري" أتليف احلافظ الزيلعي.
 كتاب "الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف" البن حجر.
 ختريج األحاديث الواردة يف كتب أصول الفقه-:
 كتاب "ختريج أحاديث أصول البزدوي" أتليف قاسم بن قطلوبغا (ت 879هـ).
 ومن الكتب احلديثية املهمة ملراجعة أحكام العلماء على األحاديث :كتب الزوائد( ،)70ومن أمهها-:
 كتاب "جممع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ اهليثمي (ت 807هـ).
 كتاب "احتاف اخلرية املهرة يف زوائد املسانيد العشرة" للحافظ البوصريي (ت 841هـ).
 كتاب "فوائد املنتقي لزوائد البيهقي" للبوصريي نفسه.
 كتاب "املطالب العالية يف زوائد املسانيد الثمانية" للحافظ ابن حجر.
كتب حديثية وخترجيات معاصرة ميكن من خالهلا الوقوف على كالم العلماء والنقاد
 ويضاف إىل ما سبق ٌ
على األحاديث ،ومن أمهها- :

 كتاب "سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
 وكتاب "سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيء يف األمة" كالمها للعالمة األلباين.
 و"املوسوعة احلديثية لتحقيق مسند اإلمام أمحد" مع ختريج أحاديثه إبشراف أ.د /عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي .وغريها من الكتب احلديثية والتخرجيات املعاصرة.

( - )70كتب الزوائد :هي الكتب التي تجمع األحاديث التي تزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر
معين .وانظر :الكتاني عبد الحي ،الرسالة المستطرفة ،دار البشائر( ،ص.)170 /
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املبحث التاسع:
اخلطوة التاسعة :احلكم على احلديث
هذه آخر خطوة من خطوات ختريج احلديث ،وتسمى بـ "مثرة التخريج" حيث يتوجب على الباحث ذكر النتيجة
اليت توصل إليها بعد ختريج حديث معني مرورا ابخلطوات السابقة ذكرها ،ويراعي الباحث يف هذه اخلطوة على
النقاط اآلتية-:
• أمهية التعرف على أنواع علوم احلديث من الصحيح واحلسن والضعيف وأنواعها وشروطها حىت يدرك الباحث
احلكم املناسب على كل حديث.
• ال حيكم على األحاديث إال العلماء ومن عنده خربة طويلة يف صناعة احلديث ،وأما الطالب املبتدؤون فيحسن
هلم نقل أحكام العلماء اليت اطلع عليها يف اخلطوة السابقة قدر اإلمكان.
ترجح لديه من األحكام -من الصحة واحلسن والضعف-
• حيسن لطالب العلم نقل أقوال العلماء اليت توافق ما َّ
اليت توصل إليها بعد البحث والتحقيق ،وحيسن له أن ال يذكر رأيه مستقال ،فيقول مثال" :واحلديث صحيح
كما قال فالن" ،أو عبارة يشبهها.
معترب يوافق ما ترجح لديه؛ فإنه ال حرج عليه أن حيكم استقالال ويذكر رأيهفي
• وإذا مل جيد الباحث حكما لعاامل َ

احلكم على احلديث ،وهذا يندر - .وإذا كان الباحث ملزما بذكر األحكام كما هو يف بعض املناهج املتبعة يف
كتابة الرسائالجلامعية يف ختصص احلديث فإنه ال حرج عليه يف إصدار األحكام استقالال.-

األسئلة والتمارين-:
س /1ما هي اخلطوات اليت يتبعها الباحث لتخريج شواهد احلديث؟
س /2ما معَن "ابب االعتبار" يف علم احلديث؟
س /3كيف يشري اإلمام الرتمذي إىل الشواهد يف كتابه "اجلامع"؟
س /4ما هو "البحر الزخار"؟
س /5من مؤلف "املعجم األوسط"؟
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س /6اذكر مثاال لتخريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه احلنفي.
س /7اذكر مثاال لتخريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه املالكي.
س /8اذكر مثالني لتخريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه الشافعي.
س /9اذكر مثاال لتخريج األحاديث الواردة يف كتب الفقه احلنبلي.
س /10اذكر كتابني للحافظ ابن امللقن يف التخريج.
س /11من مؤلف كتاب "إرواء الغليل"؟
س /12اذكر مثالني لكتب الزوائد.
س /13من مؤلف كتاب املطالب العالية؟
س /14ما "مثرة التخريج"؟
س /15هل حيسن للطالب املبتدئ احلكم على األحاديث استقالال؟
س /16ما الذي يستحسن للطالب املبتدئ إذا ترجح لديه حكم معني على حديث معني؟
اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد خامت النبيني ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
أمجعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد.
أمحده سبحانه على توفيقه إلمتام هذه الورقة البحثية اليت كانت مبثابة حماولة لسد ثغرة يف الوحدات الدراسية
الثانوية وطرق معاجلة قصور فيها لدى بعض املؤسسات العلمية الشرعية .وذلك ابقرتح حقيبة مناسبة ملادة علمية
لتدريس مادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية بغية تكوين ملكة املتعلمني يف علم التخريج لالستفادة منها
يف حبوثهم املستقبلية يف املراحل اجلامعية وما بعدها.
وقد ظهرت يف هذا البحيث نتائج أُمجلها كالتايل-:
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 أمهية العناية ابلسنة النبوية واالشتغال فيها عامة ،وأمهية تعريف املتعلمني ابملبادئ العلمية األساسية املعتمدة
للبحث يف املصادر املتعلقة ابألحاديث النبوية.
 التعرف على األسباب اليت تؤدي إىل ضعف امللكة العلمية يف علم التخريج لدى املتعلمني.
 التعرف على بعض الطرق اليت ميكن من خالهلا تقوية ملكة املتعلمني العلمية يف جمال ختريج األحاديث.
 اقرتاح مادة علمية مناسبة للوحدات الدراسية ملادة "ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية.
ويوصي البحيث يف هناية هذه الورقة بضرورة اهتمام املؤسسات العلمية –الشرعية منها خاصة -بتدريس مادة
"ختريج األحاديث" يف املرحلة الثانوية ،وتزويد الوسائل التعليمية اخلاصة هبا.
هذا وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
ثبت املصادر
.1القرآن الكرمي.
 .2إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق د /زهري الناصر وآخرون ،جممع
امللك فهد رمحه هللا لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،ط1415 ،1-هـ.
.3أصول التخريج ودراسة األسانيد ،د .حممود الطحان ،مكتبة املعارف1996 ،م.
.4أطيب املنح يف علم املصطلح ،عبد احملسن العباد وعبد الكرمي مراد ،ط-قدميي كتب خانة ،كراتشي.
.5األم ،اإلمام الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت.
.6اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
.7التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل ،د .بكر أبو زيد ،دار العاصمة1413 ،هـ.
.8حتفة األشرف مبعرفة األطراف ،أبو احلجاج املزي ،حتقيق :عبد الصمد شرف الدين ،ط1403 ،2-هـ .وحتقيق
د /بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1999 ،1-م.
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.9اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي ،حتقيق د .حممود الطحان،
مكتبة املعارف1403 ،هـ.
.10الرسالة املستطرفة ،الكتاين عبد احلي ،دار البشائر ،ط1414 ،5 -هـ.
.11السنن ،أبو داود السجستاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
.12السنن ،أبو عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
.13السنن ،أمحد بن شعيب النسائي ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب.
.14صحيح البخاري = اجلامع الصحيح ،حممد بن إمساعيل ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1-هـ.
.15صحيح مسلم = الصحيح اجلامع ،مسلم بن احلجاج ،دار اجليل ،بريوت.
.16علوم احلديث ،ابن الصالح ،تعليق :صالح عويضة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1-
.17فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،مشس الدين السخاوي ،دار الكتب العلمية ،ط.1-
.18الفوائد املنتخبة أليب القاسم املهرواين ختريج اخلطيب البغدادي ،حتقيق أ.د /سعود عبد العزيز اجلربوعي رمحه
هللا ،مطابع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1422 ،هـ.
.19فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1-ه.
.20كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،أ.د /عبد الوهاب أبو سليمان ،مكتبة الرشد ،الرايض.
.21لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،اعتَن هبا :أمني حممد عبد الوهاب ،دار إحياء الرتاث العريب،
ط.3 -
.22املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ،د .عبد الصمد بكر عابد ،دار الطرفني ،ط،2-
1431هـ.
.23املسند ،اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق جمموعة من احملققني ،مؤسسة الرسالة.
.24املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،د /ونسينك وآخرون ،مكتبة بريل ،ليدن1936 ،م.
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.25مفتاح كنوز السنة ،حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث ،القاهرة ،ط1421 ،1-هـ.
 .26نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :عبد هللا الرحيلي ،ط ،1 -مطبعة سفري،
الرايض.
.27النكت على مقدمة ابن الصالح ،احلافظ ابن حجر ،حتقيق د /ربيع املدخلي ،دار الراية ،الرايض.
مالحظة  :هناك مؤلفات كثرية يف احلديث النبوي؛ مت التعريف هبا يف ثنااي البحث ،ومل نذكر معلومات الطباعة
املتعلقة بتلك املؤلفات لكوهنا ذكرت للتعريف فقط ،ومل يتم النقل منها ،فليعلم.
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االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل

د .رفيدة بنت عدانن حامد األنصاري
Ro_ans@hotmail.com

أستاذ تقنيات التعليم املساعد
كلية الرتبية – قسم تقنيات التعليم  -جامعة طيبة

مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين
ثقافة الطفل .وتلخصت مشكلة الدراسة يف سؤاهلا الرئيس :ما االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية وما
مدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل؟ .واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي أبساليبه وتقنياته النظرية وامليدانية كونه
ب يف امليدان ،ويف مجع
من أفضل املناهج اليت تتناسب وطبيعة الدراسة وملا له من دور يف استقراء أدبيات ما ُكت َ
البياانت واملعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة.

ومتَ إعداد استبانة وجهت بشكل مقصود ألولياء األمور حيث متَ التحقق من دالالت صدقها وثباهتا

ومشل جمتمع الدراســة أولياء األمور من منســويب جامعة طيبة يف حني تكونت عينة الدراســة من مخســة وتســعون

ويل أمر (أب /أم) متَّ اختيارهم بطريقة العينة العش ـوائية البســيطة .ومتَّ اســتخدام عدداً من األســاليب اإلحصــائية
للوصـ ـ ـ ــول إىل نتائج الدراسـ ـ ـ ــة منها التكرارات واملتوسـ ـ ـ ــط احلسـ ـ ـ ــايب واالحنراف املعياري وغريها .وكانت الغالبية
العظمى لعينة الدراس ـ ــة من األطفال الذكور بنس ـ ــبة بلغت ( ) % 66.3من حجم عينة الدراس ـ ــة وكانت الفئة
العمرية األغلب يف مرحلة الطفولة املتوس ــطة ( من س ــن الس ــادس ــة وحىت العاش ــرة ) ،وأما ابلنس ــبة للمدة الزمنية
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اليت يقضـ ـ ــيها الطفل للعب هبذه األلعاب فقد بلغت أكثر من مخسـ ـ ــة سـ ـ ــاعات يومياً  .وجاءت ألعاب العنف
والقتال يف املرتبة األوىل ،وأما عن شـ ـ ـ ــعور الطفل أثناء اللعب فعادة ما يغلبه احليوية واحلماس ،وخبصـ ـ ـ ــوص ميل
الطفل إىل تقليد وحماكاة أفكار األلعاب فكان يف بعض األحيان ،وفيما يتعلق بردة فعله عند اخلســارة فعادة ما
يلجأ إىل تكرار احملاولة .وكان من أهم نتائج الدراس ــة اتفاق أفراد العينة أن هدف الطفل الرئيس هو االس ــتمتاع
ابأللعاب اإللكرتونية وليس املزيد من املعلومات واملعرفة ،ومن مثَ اختتمت الدراس ـ ـ ـ ــة بتقدمي عدد من املقرتحات

والتوصيات.

الكلمات املفتاحية :األلعاب اإللكرتونية ،األلعاب الرقمية ،ألعاب الفيديو ،ثقافة الطفل.
املقدمة
هناك عالقة وثيقة ما بني اللعب وثقافة الطفل فاللعب حاجة من حاجات الطفل األس ـ ــاس ـ ــية ومظهر
من مظاهر سـ ــلوكه؛ واللعب اسـ ــتعداد فطري وضـ ــرورة من ضـ ــرورايت احلياة فهو وسـ ــيط تربوي يسـ ــهم يف تنمية
وتعزيز ثقافة الطفل .ويُعد اس ـ ـ ـ ــتخدام اللعب يف تكوين ثقافة الطفل أس ـ ـ ـ ــلوابً فاعالً وممتعاً حيث يتثقف الطفل
ويتعلم أشـ ـ ــياء كثرية عن نفسـ ـ ــه وعن البيئة من حوله .وقد أكد املربون أمهية اللعب كوسـ ـ ــيلة للتسـ ـ ــلية والتثقيف

حيث يُعده علماء نفس ال نمو املظهر األبرز من مظاهر النمو ،وهو املطلب الذي حيتاجه الطفل وعن طريقه
ينمو الطفل جسـ ـ ــدايً ومعرفياً وانفعالياً واجتماعياً وكلما ُهيئت الفرصـ ـ ــة للطفل ببيئة تشـ ـ ــجع على اللعب حقق

الطفل مكاسب منائية يف مجيع جوانب شخصيته .ونتيجة التطور التكنولوجي املتسارع تطورت أساليب اللعب

والرتفيه فظهرت األلعاب اإللكرتونية واليت تتمتع إبقبال األطفال عليها وأص ـ ـ ـ ـ ــبحت أتخذ حيزاًكبرياً من أوقاهتم
حيث أثرت يف س ــلوكياهتم وأخالقياهتم فتدرجت هذه األلعاب وتطورت بش ــكل كبري وواض ــح حىت وص ــلت إىل
مــا هي عليــه من تقــدم تقين ابهر (الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحلــة .)180 :2016 ،ويُعــد اللعــب مــدخالً وظيفيـاً لعــامل الطفولــة
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطاً تربوايً مهماً يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف تكوين ثقافة الطفل وبنائها من مجيع اجلوانب أي أن طريقة اللعب هلا أثرها
البالغ يف تكوين ثقافة الطفل واكسابه الكثري من املهارات واملعارف واخلربات .وتشري الدراسات أن منع الطفل
من اللعب يكون س ـ ـ ــبباً يف اجياد إعاقة يف تربيتهم العملية ويف تش ـ ـ ــكيل ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــياهتم جبميع أبعادها ومقوماهتا
فالطفل يقضــي ســاعات عديدة من عمره يف اللعب (العون .)2012 ،فاللعب مصــدر للهو والرتويح والتســلية
يسمح ابكتشاف األشياء والعالقات وخيلص الطفل من انفعاالته السلبية دون نتائج ضارة .
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عد األلعاب اإللكرتونية مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر هام للرتفيه واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجمام كوهنا تلغي احلواجز اجلغرافية واملكانية
وتُ ُ
وتعمل على تقريب املســافات إضــافة إىل كوهنا حتاكي العامل احلقيقي يف تصــورها وأحداثها ابإلضــافة إىل ســهولة
ممارسـ ــتها يف كل مكان وزمان كوهنا متوفرة على عدة وسـ ــائل إلكرتونية منها احملمول وغريه .وتشـ ــري دراسـ ــة كال
من (الرمياوي والش ـ ــحروري )638 :2011 ،إىل إن هناك انتش ـ ــار واس ـ ــع لأللعاب اإللكرتونية وزايدة يف عدد
الس ـ ـ ــاعات اليت يقض ـ ـ ــيها األطفال (ذكوراً وإاناثً) يف اللعب بدأ يثري التس ـ ـ ــاؤالت من قبل املربني وعلماء النفس
وعلماء االجتماع حول أاثرها االنفعالية أو املعرفية .مما جعل هلذا املوضوع مثار جدل قائم بني العلماء انقسموا
فيـه إىل فريقني ما بني متفـائلني للعـب األطفـال ابأللعـاب اإللكرتونيـة وما بني متش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائمني؛ وقد أقام كالَ من
الفريقني وجهة نظره على أســاس من احلجج واالفرتاضــات اليت ال ميكن جتاهلها .كما وتشــري دراســة (الزيودي،
 )16 -15 :2015إىل انتشــار هذه األلعاب اإللكرتونية بســرعة هائلة يف اجملتمعات العربية عامة واجملتمعات
اخلليجية خاصــة بل وأصــبحت الشــغل الشــاغل ألطفال اليوم حىت أهنا اســتحوذت على عقوهلم واهتماماهتم مما
جعل هذا الضيف يدخل مع األسرة يف منافسة حادة يف مهمة التنشئة االجتماعية .ويردف القول أبنه إذا كان
اندفاع الطفل حنو األلعاب اإللكرتونية حيمل يف طياته الكثري من األمور االجيابية فإن األمر ال خيلو من بعض
املخاطر الصحية والسلوكية والثقافية اليت ينبغي االلتفات إليها .وهذا ما مهد للدراسة احلالية وذلك ملا لأللعاب
اإللكرتونية من أتثري جلي يف تكوين ثقافة الطفل بصورهتا املرغوبة واألخرى الغري ذلك.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تشـ ـ ـ ــري الدراسـ ـ ـ ــات إىل أن األلعاب اإللكرتونية متارس من قبل الذكور واإلانث من األطفال وأن هناك
فروقاً يف كمية الوقت املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف وتفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالت كل منهم حنو نوعية هذه األلعاب؛ وقد انتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت األلعاب
اإللكرتونية انتشــاراً واســعاً نتيجة ملا تتضــمنه من مواد جتذب األطفال إليها من خالل تصــاميم الرس ــوم وجاذبية
األلوان وأساليب املغامرة وطرق التشويق حيث استحوذت على عقوهلم واهتماماهتم؛ بل وتعدت مرحلة الطفولة
لتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح هوس الكثري من الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب األكرب س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاً .ونقالً عن (عثمــان ) 130 ،2018،يرى كالً من (
 )Holloway & Livingstone,2013أن األطفال يشكلون عدداً ال أبس به من مستخدمي التقنية
بص ـ ـ ـ ــورها املختلفة حيث أص ـ ـ ـ ــبحت ابلنس ـ ـ ـ ــبة هلم أحد ص ـ ـ ـ ــور األلعاب اليت ميكن اقتناءها إذ تتيح هلم فرص ـ ـ ـ ــة
االستمتاع واالستئناس حيث حلت مكان الكثري من األلعاب اليت كان ميارسها األطفال يف السابق إذ تضم يف
طياهتا الكثري من التطبيقات املتعددة واملختلفة؛ وحيث أن اللعب ثقافة اجتماعية حبد ذاته إذ يظهر من خالل
234

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

ممارسـ ـ ـ ـ ــات واهتمامات االطفال بشـ ـ ـ ـ ــكل خاص .من هنا تبلورت مشـ ـ ـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ـ ـ ــة يف س ـ ـ ـ ـ ـؤاهلا الرئيس :ما
االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية وما مدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل؟.
أهداف الدراسة
هدفت الدراس ـ ــة إىل التعرف على واقع االنعكاس ـ ــات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين
ثقافة الطفل.
أمهية الدراسة
▪ أمهية موضوع الدراسة إذ من املمكن أن تقدم الدراسة معلومات تساعد على إثراء موضوعها ولفت االنتباه إىل
جوانب قد حتتاج إىل مزيد من البحث والدراسة.
▪ ارتباطها الوثيق مبوضـ ـ ـ ــوع االنعكاسـ ـ ـ ــات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل فقد
تساعد نتائجها يف إلقاء الضوء على كيفية االستفادة من األلعاب اإللكرتونية يف حتسني جماالت ثقافة الطفل.
▪ تقدمي مقرتحات من شأهنا أن تسهم يف التعرف على االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية يف تكوين ثقافة
الطفل بغرض الرتكيز عليها واالستفادة منها وتوجيه نظر املسؤولني إىل واقع هذه التأثريات.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراســة أســلوب املنهج الوصــفي أحد صــور مناهج البحث العلمي الذي يقوم على التحليل
والتفس ــري العلمي املنظم لوص ــف ظاهرة أو مش ــكلة بص ــورة كمية ،وذلك من خالل مجع البياانت ذات العالقة
بتلك الظاهرة وتصنيفها وحتليلها واستخراج النتائج املتصلة هبا.
مصــطلحات الدراســة :االنعكاســات الرتبوية :ويعرفها الزيودي (  )21 ،2015على أهنا " :اآلاثر األخالقية
والقيمية والثقافية والدينية والنفس ــية والص ــحية اليت تتأثر هبا ش ــخص ــيات األطفال نتيجة اس ــتخدامهم األلعاب
اإللكرتونية".
وتعرف إجرائياً على أهنا :مجلة اآلاثر الثقافية والفكرية اليت تتجلى يف سـ ـ ـ ـ ـ ــلوك الطفل أثناء ممارسـ ـ ـ ـ ـ ــاته
احلياتية وخباصة من خالل أداء األلعاب اإللكرتونية.
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األلعاب اإللكرتونية :وتعرفها عثمان ( ) 132 ،2018على أهنا ":مجيع أنواع األلعاب املتوفرة على
هيئات إلكرتونية وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ألعاب احلاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،وألعاب االنرتنت ،وألعاب الفيديو Playstationوألعاب
اهلواتف النقالة وألعاب األجهزة الكفية (احملمولة ")palm devices
وتعرف إجرائياً على أهنا :مجيع األلعاب املتاحة بشكل إلكرتوين رقمي.
ثقافة الطفل :ويعرفها ابراهيم ( )79 :2014أبهنا ":أس ـ ــلوب احلياة املميز جلماعة األطفال يف جمتمع
معني".
وتعرف إجرائياً على أهنا :س ــلوك الطفل املميز يف اجلماعات اإلنس ــانية والذي يبدو من خالل اآلاثر اليت تش ــري
إىل أساليب توجيه وتكوين شخصية الطفل بسبب ممارسة األلعاب اإللكرتونية.
الدراسات السابقة
دراس ـ ـ ــة (حجازي؛  )2010هدفت الدراس ـ ـ ــة اىل حتري دور األلعاب اإللكرتونية يف منو وتعلم الطفل
ومن أجل حتقيق هذا اسـ ـ ـ ــتخدمت الدراسـ ـ ـ ــة املنهج النوعي يف البحث ابسـ ـ ـ ــتخدام اسـ ـ ـ ــلوب مجع البياانت من
الدراس ـ ـ ـ ــات ذات العالقة وحتليل نتائج ومض ـ ـ ـ ــمون تلك الدراس ـ ـ ـ ــات .وأظهرت نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة اآلاثر اإلجيابية
لأللعاب اإللكرتونية إذا ما اسـ ــتخدمت بطريقة موجهة ومنظمة وهادفة وماهلا من أمهية يف التعليم كتقنية حديثة
وهادفة تعمل على زايدة الدافعية واملتعة يف التعلم .وأظهرت نتائج الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن كال اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــني يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمان
التكنولوجيا ولكن الذكور يقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اوقااتً أطول على اللعب اإللكرتوين من اإلانث .واختتمت الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إىل
التأكيد على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار األلعاب اإللكرتونية يف التعليم ملا هلا من فوائد ومردود على العملية التعليمية
والرتبوية.
دراس ـ ــة (اهلدلق؛  )2014هدفت الدراس ـ ــة اىل التعرف على اجيابيات وس ـ ــلبيات االلعاب اإللكرتونية
ودوافع ممارستها من وجهة نظر طالب التعليم العام مبدينة الرايض وطبقت الدراسة على ثالمثائة وتسع ومخسني
طالباً واســتخدمت االســتبانة كأداة الدراســة يف مجع املعلومات .وقد توصــلت الدراســة إىل عدد من النتائج كان
أمهها أن هناك عدد من العوامل اليت تدفع الطالب ملمارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األلعاب اإللكرتونية مثل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي حنو الفوز،
واملنافسة ،والتحدي ،وحب االستطالع وغري ذلك من عناصر اجلذب والتشويق واإلاثرة .وكان من أبرز االاثر
اإلجيابية لأللعاب اإللكرتونية حتسـ ـ ـ ــني بعض املهارات االجتماعية واألكادميية مثل مهارة البحث عن املعلومات
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ومهارة اكتس ـ ــاب اللغة األجنبية ،واكتس ـ ــاب أس ـ ــاليب التفكري الناقد وحل املش ـ ــكالت .أما فيما يتعلق ابآلاثر
السلبية فهي عديدة ومنها أضرار دينية وأضرار سلوكية وصحية وأمنية وأخرى اجتماعية وأكادميية ابإلضافة إىل
األضرار العامة .وقدمت الدراسة عدد من التوصيات منها ما يؤكد على الرتبويني وأولياء األمور ضرورة اإلحاطة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأهم اجلوانب اإلجيابية والس ـ ـ ــلبية لأللعاب اإللكرتونية والعمل على تعزيز اجلوانب اإلجيابية واحلد من االاثر
السلبية.
دراسـ ــة ( الص ـ ـواحلة وآخرون؛  )2016هدفت الدراسـ ــة إىل الكشـ ــف عن عالقه األلعاب اإللكرتونية
العنيفة ابلسـ ــلوك العدواين والسـ ــلوك االجتماعي لدى اطفال الروضـ ــة من وجهه نظر أولياء األمور يف العاصـ ــمة
عمان ابألردن ولتحقيق أهداف الدراســة أعدت اســتبانة من قبل الباحثني مكونة من حمورين (الســلوك العدواين
والس ـ ـ ــلوك االجتماعي) ووزعت على عينة مس ـ ـ ــحية مكونة من مئة ويل أمر من أولياء أمور أطفال الروض ـ ـ ــة يف
عمان خالل الفصـ ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ــي الثاين  2014 / 2013وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصـ ـ ـ ــائياً لعالقة
األلعاب اإللكرتونية العنيفة ولصــاحل الســلوك العدواين لدى اطفال الروضــة من وجهه نظر أولياء األمور وكذلك
اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائياً على عالقه األلعاب اإللكرتونية العنيفة على السلوك من
وجهه نظر األولياء وأوص ـ ــت الدراس ـ ــة بض ـ ــرورة تثقيف الوالدين مبعرفه اجيابيات وس ـ ــلبيات االلعاب اإللكرتونية
وأيضا توعية األطفال ملعرفة أضرار األلعاب اإللكرتونية اليت ترتك ااثرا على سلوك األطفال.
دراس ـ ـ ــة (عثمان؛  )2018هدفت الدراس ـ ـ ــة إىل التعرف على أتثري ممارس ـ ـ ــة األلعاب اإللكرتونية على
س ـ ــلوكيات أطفال املرحلة االبتدائية العليا مبدينه اجلبيل الص ـ ــناعية ابملنطقة الش ـ ــرقية للمملكة العربية الس ـ ــعودية،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،ومت إعداد استبانة وجهت ألولياء أمور
الطلبة يف مدارس البنني االبتدائية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم مبدينه اجلبيل ،وطبقت الدراسة على عينه مكونه
من مئيت ويل أمر مت اختيارهم ابلطريقة العش ـ ـوائية البسـ ــيطة ،وتوصـ ــل البحث إىل عدد من النتائج كان أمهها أن
هناك عدد من العوامل اليت تدفع األطفال اىل ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األلعاب اإللكرتونية مثل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي للفوز ،واملنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والتحدي ،و حب االســتطالع و غريها من عناصــر اجلذب ،والتشــويق ،واإلاثرة ،وكان من أهم اآلاثر اإلجيابية
لأللعاب اإللكرتونية حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بعض املهارات األكادميية مثل مهارة البحث عن املعلومات ،واكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اللغة
األجنبية ،وابلنسـ ـ ـ ـ ــبة لآلاثر السـ ـ ـ ـ ــلبية فهي عديده من حيث دورها يف العنف املدرسـ ـ ـ ـ ــي بكافة أنواعه ،وإدمان
االطفال على هذه االلعاب وغري ذلك من مش ــكالت ص ــحية يف الس ــمع والبص ــر .وبينت الدراس ــة أن االهايل
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يواجهون معاانة حقيقية نتيجة س ــهر األطفال يف ممارس ــة األلعاب اإللكرتونية مما يؤثر على حتص ــيلهم الدراس ــي
فض ـالً على اســتحواذ هذه االلعاب على وقت وعقول األطفال إضــافة إىل كوهنا ســبب رئيس يف عدة مشــاكل
منها ضعف التواصل األسري بني األفراد ،واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات أمهها ما ينبغي على الرتبويني
وأولياء األمور اإلحاطة به حيث اجلوانب اإلجيابية والسـ ـ ـ ـ ــلبية ،وتفعيل دور هيئات الرقابة احلكومية يف مراقبة ما
يطرح ابألس ـ ـ ـواق والتأكيد على ضـ ـ ــرورة إش ـ ـ ـراف األهل على ش ـ ـ ـراء برامج االلعاب اإللكرتونية واملناسـ ـ ــبة لعمر
األطفال فض ـ ـ ـ ـ ـالً عن تفعيل دور املدرس ـ ـ ـ ـ ــة يف توعيه األطفال عن خماطر اإلدمان على تلك األلعاب وض ـ ـ ـ ـ ــرورة
ممارستها بصورة صحيحة.
دراسـ ــة األنصـ ــاري ( )2020هدفت الدراسـ ــة إىل التعرف على األلعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف
تكوين ثقافة الطفل .وتلخص ـ ـ ــت مش ـ ـ ــكلة الدراس ـ ـ ــة يف سـ ـ ـ ـؤاهلا الرئيس :ما مدى أتثري األلعاب اإللكرتونية يف
تكوين ثقافة الطفل؟ .حيث تفرعت عنه تس ـ ـ ــاؤالت الدراس ـ ـ ــة األخرى .واعتمدت الدراس ـ ـ ــة املنهج الوص ـ ـ ــفي.
وتكونت عينة الدراسـ ــة من مائة وواحد ومخسـ ــني ويل أمر (أب /أم) متَّ اختيارهم ابلطريقة العش ـ ـوائية .وكان من
أهم نتائج الدراس ــة اتفاق أفراد العينة على أن أوقات الفراغ لدى الطفل كان الس ــبب الرئيس يف ممارس ــة الطفل
لأللعاب اإللكرتونية كما واتفقت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجاابت أفراد العينة على مجُلة اآلاثر االجيابية وجاءت يف املرتبة األوىل

تنمية قدرة الطفل على التعامل مع التقنيات احلديثة كما واتفقت اسـ ـ ـ ــتجاابت أفراد العينة على اآلاثر السـ ـ ـ ــلبية

وجاء يف املرتبة األوىل ألبرز تلك اآلاثر إص ــابة الطفل إبدمان اللعب من خالل األجهزة اإللكرتونية واالنش ــغال
عن العبادات والطاعات .ومن مثَ اختتمت الدراسة بتقدمي عدد من املقرتحات والتوصيات.
التعليق على الدراسات السابقة
رغم تعدد الدراس ـ ـ ــات اليت حبثت يف جمال األلعاب اإللكرتونية غري أهنا اتفقت مع الدراس ـ ـ ــة احلالية يف
موض ـ ـ ـ ــوعها الرئيس ومنهجها وأداهتا املس ـ ـ ـ ــتخدمة ،واختلفت معها من حيث أهدافها ومرتكزاهتا البحثية حيث
ركزت الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلالية على التعرف على واقع االنعكاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف
تكوين ثقافة الطفل وتفردت عما س ــبقها يف ذلك .وقد اس ــتفادت الدراس ــة احلالية من الدراس ــات الس ــابقة يف
إثراء اإلطار النظري وبناء أداهتا وتفسري نتائجها.
اإلطار النظري للدراسة
أوالً :األلعاب اإللكرتونية
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تُعد األلعاب اإللكرتونية األكثر شيوعاً يف هذا العصر مع توسع انتشار التقنيات احلديثة واملرتبطة بتقنيات
اإلعالم واالتصـ ــال يف العقدين األخريين من القرن العش ـ ـرين بشـ ــكل غري مسـ ــبوق ( الزيودي.)16 :2015 ،
ومتتاز األلعاب اإللكرتونية مبا هلا من أتثري خاص بســبب الوســائط املتعددة املســتخدمة فيها ،وتكتســب أمهيتها
فعال مما أدى إىل انتشارها العارم يف املنازل وأماكن التسلية والرتفيه (احلريب،
بسبب جاذبيتها وملا هلا من تشويق َّ
.)1430
أنواع األلعاب اإللكرتونية
ولأللعاب اإللكرتونية ثالثة أنواع وهي كالتايل (حسن:)2013،4 ،
▪ ألعاب املتعة واإلاثرة :هتدف إىل التس ــلية وش ــغل أوقات الفراغ وتعتمد على تفاعل املس ــتخدم مع اللعبة وتتميز
بكوهنا مثرية وتعمل على شد االنتباه لكثرة املواقف املتتالية فيها واستخدام الصور واملثريات الصوتية والبصرية.
▪ ألعاب الذكاء :تعتمد على احملاكاة املنطقية يف اختاذ القرار وتتطلب التفكري للتعامل معها وتكمن إمكانياهتا يف
إمكانية معاجلة َكم هائل من االحتماالت واختيار احللول املثلى تبعاً ملعايري معينة يف وقت قصري.
▪ األلعاب التعليمية :هتدف إىل التوازن بني املتعة واكتساب املعرفة ومهاراهتا بطريقة سهلة للمستخدم.
إجيابيات األلعاب اإللكرتونية
تُعد األلعاب اإللكرتونية ســالحاً ذو حدين فبالرغم مما هلا من ســلبيات إالَّ أهنا ال ختلو من االجيابيات
ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري كال من( الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحروري والرمياوي ) 2011 ،نقالً عن (  )Kafai،2001أن األلعاب اإللكرتونية
الرتبوية هي األلعاب اليت تش ــجع على منو املنطق واكتس ــاب املهارات واملعرفة بطريقة ممتعة كما وأن الباحثني يف
اســتخدام األلعاب يف الرتبية أثبتوا أن هذه األلعاب تشــكل مصــدراً يدفع ابملتعلمني إىل حماولة تطوير معلوماهتم
ومعارفهم بوضعها على احملك العملي إضافة إىل أهنم يتعلمون أموراً ال يعرفوهنا.
ويش ـ ـ ــري كالً من (الش ـ ـ ــحروري والرمياوي؛  )647 :2011يف دراس ـ ـ ــتهما إىل أن األلعاب اإللكرتونية أداة
فاعلة من أدوات تعليم التفكري والتدريب عليه حيث يس ـ ــري الالعب خبطوات منظمة يف لعبه وهو نظام يس ـ ــعى
إىل اكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الطفل مزيداً من املعرفة اليت ال ميكن له التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها إالَّ من خالل التفكري .وتذكر (قويدر،
 )18 :2012أبن األلعــاب اإللكرتونيــة تؤثر بفعــاليــة اجيــابيــة يف عملييت التعليم والتعلم فتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد يف تطوير
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اس ـ ـرتاتيجيات قراءة الصـ ــور واسـ ــتخدام اس ـ ـرتاتيجيات الرتكيز واالنتباه والسـ ــرعة يف معاجلة املعلومة ،والفعالية يف
حل املشكالت.
سلبيات األلعاب اإللكرتونية
تتعدد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيات األلعاب اإللكرتونية يف التأثري على قدرة الطفل على االنتباه والرتكيز والفهم؛ وتذكر
(قويدر )18 :2012 ،أبن األلعاب اإللكرتونية تؤثر يف تكرار الضـ ـ ــغط النفسـ ـ ــي على الطفل واجهاد البصـ ـ ــر
والعزلة االجتماعية والسـ ـ ـ ـ ـ ــمنة ،وعلى املدى البعيد تتسـ ـ ـ ـ ـ ــبب يف تدمري النمو النفسـ ـ ـ ـ ـ ــي واالنفعايل واالجتماعي
والعقلي لدى الطفل .وتذكر( عثمان )137-136 :2018 ،أبن التأثريات الســلبية تكاد تكون أكثر وأقوى
أتثرياً على حياة الطفل النفسية واجلسمية واالجتماعية والدراسية وتتمثل هذه اآلاثر السلبية يف:
▪ أمراض نفسية كاضطراب النوم والقلق والتوتر واالكتئاب والعزلة االجتماعية واالنطواء وانعزال الطفل عن األسرة
واحلياة االجتماعية.
▪ أمراض العيون وضعف البصر والرؤية الضبابية وأمل العينني.
▪ ضعف التحصيل العلمي والرسوب والفشل يف الدراسة والعالمات املنخفضة.
▪ ظهور الســلوكيات العدوانية وعدم مساع االرشــادات والتوجيهات والتمرد إضــافة إىل اخلمول والكســل وبث روح
التنافس والعدوان حىت بني األخوة.
اثنياً :ثقافة الطفل
تطورت ثقافة الطفل تطوراًكبرياً متاشياً مع ثقافة اجملتمع ككل وتفاعالً مع التطورات العلمية املتسارعة
حيث أصبحت الثقافة صناعة يف حد ذاهتا .وتعترب الثقافة جمموعة مركبة من العناصر املتفاعلة مع بعضها
البعض وتشمل كالً من :العادات والتقاليد واالهتمامات واملعتقدات ،وهو ما يؤدي إىل تشكيل القيم
واالجتاهات لدى األطفال بل وميتد ليشمل أساليب تصرفاهتم ومعامالهتم .وتكمن أمهية الثقافة لدى األطفال
يف كوهنا تطبع شخصياهتم وتصرفاهتم حىت بعد رشدهم مما يسهم يف متييز ممارساهتم االجتماعية واملهنية إذ يتأثر
األفراد مبمارسات الطفولة واليت تكون أساس حلياهتم املستقبلية ومدى جناحهم يف احلياة .ومن أشهر تعاريف
الثقافة تعريف اتيلور هلا أبهنا ":ذلك الكل املركب الذي يتضمن املعارف ،والعقائد ،والفنون واألخالق،
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والقوانني ،والعادات ،وأية قدرات وخصال يكتسبها اإلنسان نتيجة لوجوده كعضو يف اجملتمع " (غيات؛
)235 ،2007
إجراءات الدراسة
جمتمع وعينة الدراسة
مشل جمتمع الدراسة أولياء األمور منسويب جامعة طيبة حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة مخسة
وتسعون متَّ اختيارها ابلطريقة العشوائية البسيطة.
حدود الدراسة
▪ احلدود املوضوعية :التعرف على واقع االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين ثقافة
الطفل.
▪ احلدود املكانية :جامعة طيبة (كلية الرتبية).
▪ احلدود البشرية :أولياء األمور من منسويب جامعة طيبة.
▪ احلدود الزمانية :الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي  1442 /1441ه
أداة الدراسة
بعد مسح االنتاج الفكري املقدم يف جمال األلعاب اإللكرتونية وثقافة الطفل؛ استخدمت االستبانة
كأداة أساسية جلمع بياانت الدراسة وذلك بعد حتكيمها وعرضها على جمموعة من املختصني يف اجملال وذلك
للتأكد من مدى دقتها وحتقيقها ألهداف الدراسة.
صدق وثبات أداة الدراسة:
للتحقق من صدق أداة الدراسة مت عرضها على بعض احملكمني من ذوي التخصص يف جمال
تكنولوجيا التعليم ،واملناهج وطرق التدريس من أساتذة جامعة طيبة عن طريق مراسلتهم وطلب ابداء آرائهم
حيث سالمة العبارة اللغوية ومدى دقتها ودرجة انتمائها ووضوح صياغتها وبناء على آرائهم مت إجراء بعض
التعديالت.
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األساليب اإلحصائية
جنس الطفل
جنس الطفل التكرار

النسبة

ذكر

%66.3 63

أنثى

%33.7 32

جدول رقم ()1
يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراسـ ــة حبسـ ــب جنس الطفل كانت من األطفال الذكور
حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة ( )62وبنسبة بلغت ( ) % 66.3من حجم عينة الدراسة.
الفئة العمرية للطفل
التكرار

الفئة العمرية للطفل

النسبة

طفولة مبكرة ( من مرحلة امليالد وحىت سن اخلامسة)

%22.1 21

طفولة متوسطة ( من سن السادسة وحىت العاشرة)

%53.7 51

طفولة متأخرة (من سن احلادية عشر وحىت اخلامسة عشر)

%17.9 17
6

فوق سن اخلامسة عشر

%6.3

جدول رقم ()2
يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة حبس ـ ـ ـ ـ ـ ــب الفئة العمرية للطفل كانت يف مرحلة
الطفولة املتوســطة ( من ســن الســادســة وحىت العاشــرة) حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة ( )51وبنســبة بلغت
(  ) % 53.7من حجم عينة الدراسة.
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املدة اليت يقضيها الطفل يف األلعاب اإللكرتونية يوميا مقدرة ابلساعات
املدة اليت يقضيها الطفل يف األلعاب اإللكرتونية يوميا مقدرة ابلساعات التكرار النسبة
ساعة واحدة

8

%8.4

ساعتني

22

%23.2

ثالث ساعات

18

%18.9

أربع ساعات

12

%12.6

مخسة ساعات

13

%13.7

أكثر من مخسة ساعات

22

%23.2

جدول رقم ()3
يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراس ـ ـ ـ ــة حبس ـ ـ ـ ــب املدة اليت يقض ـ ـ ـ ــيها الطفل يف األلعاب
اإللكرتونية يوميا مقدرة ابلسـ ـ ـ ــاعات كانت أكثر من مخسـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــاعات يومياً حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة

( )22وبنسبة بلغت (  ) % 23.2من حجم عينة الدراسة.
أنواع األلعاب املفضلة لدى الطفل يف اجلدول رقم 6

أنواع األلعاب املفضلة لدى الطفل التكرار

النسبة

األلعاب اللغوية

3

%3.1

ألعاب األلغاز

8

%8.4

األلعاب العلمية والثقافية

%10.5 10

ألعاب العنف والقتال

%45.3 43

ألعاب البناء والرتكيب

%26.3 25

(أخرى)

6

%6.3

يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراسة تركزت حبسب أنواع األلعاب املفضلة لدى الطفل
كانت يف ألعاب العنف والقتال حيث بلغ عدد تكرر مفردات العينة ( )43وبنسبة بلغت (  ) % 45.3من
حجم عينة الدراسة.
شعور الطفل أثناء العب
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شعور الطفل أثناء العب التكرار النسبة
البهجة واملتعة والسرور

26

%27.4

احلماس واحليوية

51

%53.7

القلق والتوتر

9

%9.5

العضب والعصبية

8

%8.4

ال شيء

1

%1.1

جدول رقم ()5
يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراس ــة حبس ــب ش ــعور الطفل أثناء العب كانت ترتكز يف
الش ـ ـ ـ ــعور ابحلماس واحليوية حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة ( )51وبنس ـ ـ ـ ــبة بلغت (  ) % 53.7من حجم
عينة الدراسة.
مدى ميل الطفل إىل تقليد وحماكاة أفكار األلعاب
مدى ميل الطفل إىل تقليد وحماكاة أفكار األلعاب التكرار

النسبة

دائما

%33.7 32

بعض األحيان

%45.3 43

اندراً

%21.1 20

يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراسة حبسب مدى ميل الطفل إىل تقليد وحماكاة أفكار
األلعاب كانت ترتكز يف بعض األحيان حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة ( )43وبنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة بلغت ()% 45.3
من حجم عينة الدراسة.
ردة فعل الطفل عند اخلسارة
ردة فعل الطفل عند اخلسارة
التوقف عن اللعب
تكرار احملاولة

التكرار

النسية

6

%6.3

%54.7 52
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تكرار احملاولة حىت الفوز

%24.2 23

االستمتاع أبلعاب أخرى

9

%9.5

الغضب الشديد والبكاء

2

%2.1

أخرى

3

%3.2

جدول رقم ()7
يتبني من نتائج اجلدول أعاله أبن الغالبية العظمى لعينة الدراس ـ ــة حبس ـ ــب ردة فعل الطفل عند اخلس ـ ــارة كانت
ترتكز يف تكرار احملاولة حيث بلغ عدد تكرار مفردات العينة ( )52وبنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة بلغت (  ) % 54.7من حجم
عينة الدراسة.
أوال :صدق االستبانة
صدق االتساق الداخلي ألداة (االستبانة):
مت التحقق من صــدق االتســاق الداخلي لكل عبارة من عبارات أداة االســتبانة ،من خالل إجياد مدى
ارتباط كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،والتأكد من عدم التداخل بينها ،وطبقت الباحثة
معامالت االرتباط ابسـ ـ ــتخدام معامل االرتباط بريسـ ـ ــون ( ،)Pearson correlationوذلك بقياس مجيع
عبارات االســتبانة مع املتوســط العام للعبارات ككل ،وذلك وملعرفة مدى إرتباط عبارات احملاور بشــكل منفصــل
مع متوس ـ ــط الدرجات الكلية لألداة ،واجلدول رقم ( )1يبني ابلتفص ـ ــيل مدى إرتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية
للمحور وما إن كان هذا اإلرتباط دال إحصائياً.
جدول رقم ( )1معامل إرتباط بريسون
العبارة

معامل

العبارة

معامل االرتباط

1

**.335

11

**.639

2

**.443

12

**.716

3

**.540

13

**.641

االرتباط
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معامل

العبارة

معامل االرتباط

4

**.546

14

0.163

5

**.536

15

**.725

6

**.525

16

**.568

7

**.407

17

**.515

8

**.533

18

**.693

9

**.481

19

**.594

10

**.683

20

**.598

االرتباط

(**) دالة إحصائيًّا عند ()0,01
من خالل اجلدول رقم ( )1يتض ـ ــح أن مجيع قيم معامالت ارتباط العبارات مبحاورها قد إتس ـ ــمت مجيع
العبارات ابتس ـ ــاق داخلي مرتقع حيث كانت دالة إحص ـ ــائيا وحص ـ ــلت على معامل إرتباط عال عند مس ـ ــتوى
( )0.01وبعضـ ـ ــها عند مسـ ـ ــتوى ( )0,05فكل عبارة من عبارات احملاور تعد صـ ـ ــادقة ملا وضـ ـ ــعت لقياسـ ـ ــه،
وحتقق اهلدف من الدراس ــة؛ مما يؤكد إمكانية االعتماد على فقرات اإلس ــتبانة يف الدراس ــة احلالية وأهنا تقيس ما
وضعت لقياسه.
اثنيا :ثبات االستبانة
وللتحقق من ثبات درجات االستبانة ،مت حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الثبات
(ألفا كرونباخ) ( )Cronbach's Alphaلدرجات حماور االستبانة ،ومجع هذه الدرجات لكي حنصل على
درجة كلية تعرب عن درجة ثبات االستبانة ،واليت أتخذ قيماً ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح ،فإذا مل يكن
هناك ثبات يف درجات االستبانة فإن قيمة املعامل تساوي صفر ،وعلى العكس إذا كان هناك ثبات يف درجات
االستبانة فإن قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح ،حيث أن زايدة قيمة املعامل تعين زايدة مصداقية وثبات
درجات االستبانة ،مما يعين إمكانية تعميم نتائج العينة على جمتمع الدراسة ،كما يتضح يف اجلدولني رقم (،)2
و(.)3
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جدول رقم ( )2معامل الثبات لالستبانة ككل
م

عدد العبارات

معامل االرتباط

الداللة

1

20

**.870

جيد جداً

جدول رقم ( )3معامل الثبات ألداة البحث (اإلستبانة)
العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

0.874

11

0.860

2

-3

0.868

12

0.857

0.863

13

0.860

4

0.863

14

0.880

5

0.864

15

0.856

6

0.864

16

0.863

7

0.870

17

0.864

8

0.864

18

0.858

9

0.867

19

0.861

10

0.857

20

0.861

ويتضح من اجلدول ( )2أن بنود وحماور االستبانة ذات ثبات عايل وذلك وف ًقا ملعامل ثبات ألفا كرونباخ،
حيث بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة ( ،).870وهو معامل ثبات مرتفع ،حيث يعترب ثباات قابالُ لتعميم
نتائج هذه الدراسة .وملعرفة ثبات أقسام اإلستبانة على حدة ،فإن اجلدول رقم ( )3يوضح معامل ثبات كل
عبارة.
ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من اجلدول ( )3أن بنود وحماور االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ذات ثبات مرتفع وذلك وف ًقا ملعامل ثبات ألفا
كرونباخ ،حيث بلغ معامل الثبات الكلي لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة ( ،)0.870وهو نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ثبات جيدة ،فبحس ـ ـ ـ ـ ـ ــب .
) Cronbach and Shavelson (2004أن معامل الثبات ≤ .9فإن نسـ ـ ــبة الثبات ممتازة, ،وعندما
تكون ≤ .8فإن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الثبات جيدة .7≤ ،مقبولة ،يتبني من اجلدول رقم ( )3ارتفاع قيم معامالت الثبات
معامال
(ألفا كرونباخ) حملاور االس ـ ـ ـ ـ ــتبانة ،حيث تراوحت ما بني (،)0.88 -.0,86كما أظهرت االس ـ ـ ـ ـ ــتبانة ً
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عاليًا من الثبات للمحاور كلها بلغ ( ،)0.870وهي نســبة مرتفعة عن النســبة املقبولة إحصــائيًّا ()0,70؛ مما
يش ـ ــري إىل إمكانية ثبات النتائج يف دراس ـ ــتنا احلالية،وأن االس ـ ــتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ لذلك ميكن

االعتماد على النتائج والوثوق هبا.
يف الدراسة احلالية مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية ابستخدام احلزمة االحصائية يف
العلوم االجتماعية  SPSSكالتايل:
أوالً :للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة يف الدراسة احلالية مت استخدام:
 -1معامل ارتباط بريسون  Pearson Correlationللتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 -2معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachللتأكد من ثبات االستبانة.
اثنياً :لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام:
التكرارات  Frequenciesوالنسب المئوية  Percentوالمتوسطات Mean
واالنحرافات المعيارية  :Std. Deviationلمعرفة االنعكاسات التربوية الستخدامات
الطفل لأللعاب اإللكترونية
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جدول رقم ( )4املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية الستجاابت العينة حملور الفرص
التكرارات والنسب

العبارة

التكرارات والنسب

مجيع أنواع األلعاب
اإللكرتونية تكون مثرية
لالهتمام وتستحوذ على
جذب انتباه الطفل
عادة ما متنح األلعاب
اإللكرتونية الطفل الشعور
ابلرضا والسعادة
يقضي الطفل الكثري من
الوقت يف االستمتاع
ابأللعاب اإللكرتونية
خيصص الطفل جزء من
وقته يف البحث عن املزيد
من األلعاب اإللكرتونية اليت
تستهويه موضوعاهتا
هدف الطفل الرئيس هو
االستمتاع ابأللعاب
اإللكرتونية وليس املزيد من
املعلومات
يستمتع الطفل ابأللعاب
اإللكرتونية على اختالف
أنواعها وإن مل يفهم هدفها
كامالً

أفضل طريقة لقضاء الوقت
واالستمتاع به يكون من
خالل األلعاب اإللكرتونية

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب

حمايد

موافق

ال أوافق
بشدة

املتوسط

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتتيب

العبارة

التقدير

ك

5

10

15

40

25

3.74

1.12

٪

5.2

10.4

15.6

41.7

26.0

ك

2

9

13

46

25

٪

2.1

9.4

13.5

47.9

26.0

ك

2

6

9

46

31

٪

2.1

6.3

9.4

47.9

32.3

ك

1

9

12

47

26

1.0

9.4

12.5

49.0

27.1

7

6

31

51

7.3

6.3

32.3

53.1

5

11

45

34

5.2

11.5

46.9

35.4

ك

7

13

22

35

18

٪

7.3

13.5

22.9

36.5

18.8

٪

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

حمايد

موافق

موافق
بشدة

املتوسط
احلسايب

االستجاابت
ال أوافق ال أوافق
بشدة

ك
٪
ك
٪

عالية

3.87

0.98

15

عالية
13

4.04

3.93

4.33

0.94

0.94

0.89

عالية

5

عالية

/4
12

عالية جدا
1

4.14

0.82

عالية
4

3.46

1.17

عالية

19
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مييل الطفل إىل األلعاب
اإللكرتونية اليت ال تتطلب
جهداً يف التفكري
مييل الطفل إىل تعزيز قدراته يف
األلعاب اإللكرتونية للفت
أنظار اآلخرين كي يشعر
ابلرضا
يسعى الطفل إىل تطوير
مهاراته يف أداء مهام األلعاب
اإللكرتونية بشكل أفضل من
األخرين
يسعى الطفل إىل أداء مهام
األلعاب اإللكرتونية اليت يعجز
عنها األخرون
عندما يشارك الطفل اآلخرون
األلعاب اإللكرتونية فإنه
حيرص على أن ال يظهر
مبظهر الغري كفء
عادة ما يراود الطفل الشعور
أبن األلعاب اإللكرتونية
تستحق األداء
مييل الطفل إىل األلعاب
اإللكرتونية اليت تسهم يف
تنمية قدراته ومهاراته
عادة ما ميتدح الطفل أدائه يف
اللعب ال سيما إن كان
بشكل جيد
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ك

3

10

25

42

15

٪

3.1

10.4

26.0

43.8

15.6

ك

5

9

25

34

22

٪

5.2

9.4

26.0

35.4

22.9

ك

3

6

23

33

30

٪

3.1

6.3

24.0

34.4

31.3

ك

1

4

37

34

18

٪

1.0

4.2

38.5

35.4

18.8

ك

7

14

42

32

٪

7.3

14.6

43.8

33.3

ك

6

14

54

21

٪

6.3

14.6

56.3

21.9

ك

7

16

36

25

11

٪

7.3

16.7

37.5

26.0

11.5

ك

1

7

14

38

35

٪

1.0

7.3

14.6

39.6

36.5

3.59

3.62

0.98

1.10

عالية

18

عالية
17

3.85

1.04

عالية

16

3.68

14

عالية
0.87

4.04

0.89

16

عالية
8

3.95

3.18

0.79

1.08

عالية

11

متوسط
20

4.04

.96

عالية
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ك

6

15

34

40

%

6.3

15.6

35.4

41.7

ك

1

8

7

49

30

%

1.0

8.3

7.3

51.0

31.3

يفتخر الطفل بتقييم أدائه
اإلجيايب يف اللعب سواء أكان
%
من الوالدين أو األخوة أو
األصدقاء مكرررة مع األسفل

ك

1

1

16

37

40

1.0

16.7

38.5

41.7

يتطلع الطفل العرتافات
اآلخرين إبجنازاته يف األلعاب
اإللكرتونية كي يشعر ابلرضا
عن أدائه فيها

ك

1

5

17

43

29

%

1.0

5.2

17.7

44.8

30.2

ك

1

7

16

37

33

%

1.0

7.3

16.7

38.5

34.4

عندما يواجه الطفل مهمة
معقدة من حتدايت األلعاب
فإنه حياول التغلب عليها من
خالل الرتكيز وتكرار احملاولة

مييل الطفل إىل أن يويل
األلعاب اإللكرتونية كامل
اهتمامه خاصة إذا أاثرت
إنتباهه

1.0

اجملموع

4.14

.91

عالية

3

عالية
4.14

7

.91

عالية
4.20

2

.83

عالية
3.99

.89

4.00

.96

3.98

.95

10

عالية

9

عالية

 ما االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية وما مدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل؟مت حســاب التكرارات واملتوســطات احلســابية واإلحنرافات املعيارية الســتجاابت عينة الدراســة حول احملور
األول الذي يتكون من  20عبارة تتناول إجتاهات عينة الدراس ـ ـ ــة ملعرفة االنعكاس ـ ـ ــات الرتبوية الس ـ ـ ــتخدامات
الطفل لأللعاب اإللكرتونية .واجلدول رقم ( )4يوضح ذلك.
ووفقا  )Krosnick, Jon, Presser, Stanley. (2010فإن توزيع ليكرت ليكرت ملستوى األوزان
كما يلي:
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القيمة

املتوسط احلسايب
من

إىل

1

1

1.80

ضعيف جدا

2

1.81

2.60

ضعيف

3

2.61

3.40

متوسط

4

3.41

4.20

عالية

5

4.21

5

عالية جدا

وابلنظر إىل املتوسط العام إلستجاابت العينة حنو االنعكاسات الرتبوية الستخدامات الطفل لأللعاب
اإللكرتونية  ،فإن املتوسط احلسايب العام للمحور هو  3.89واحنراف معياري  .95مما يدل أن االنعكاسات
الرتبوية الستخدامات الطفل لأللعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل كانت عالية من وجهة
نظر عينة الدراسة .وابلنظر إىل ترتيب العبارات يف االداة فجميع العبارات حصلت على تقدير عايل ،لكن
غالبها حصل على تقدير عايل ،ابستثناء العبارة رقم  5واليت نصها "هدف الطفل الرئيس هو االستمتاع ابأللعاب
اإللكرتونية وليس املزيد من املعلومات" واليت حصلت على متوسط حسايب رقم  4.33واحنراف معياري قدره
 .89وبدرجة عالية جداً ،فيما حصلت العبارة رقم  14واليت تنص على" مييل الطفل إىل األلعاب اإللكرتونية
اليت تسهم يف تنمية قدراته ومهاراته" على أقل تقدير؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب  3.18واالحنراف املعياري 1.08
وتقديرها متوسط.
اخلالصة و نتائج الدراسة
مما س ـ ـ ـ ــبق يتبني أن معامل ص ـ ـ ـ ــدق وثبات أداة الدراس ـ ـ ـ ــة كان مرتفعا جدا ،وهذا يؤكد موثوقية نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة
وإمكانية تعميمها كالتايل:
▪ أسفرت نتائج الدراسة أبن الغالبية العظمى لعينة الدراسة كانت من األطفال الذكور بنسبة بلغت () %66.3
من حجم عينة الدراسـ ــة وكانت الفئة العمرية األغلب يف مرحلة الطفولة املتوسـ ــطة ( من سـ ــن السـ ــادسـ ــة وحىت
العاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ) ،وهذا ما يتفق مع ما أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إليه (حجازي؛  )98 :2010حيث تبني أن اللعب ابأللعاب
اإللكرتونية يبدأ من عمر مبكر من مرحلة الروضــة ويزداد مع التقدم يف مرحلة الطفولة ،وأكثر فرتة عمرية للعب
252

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

KLICME 2021

بتلك األلعاب يكون يف الفرتة ( )14 -8عاماً ،مث بعد ذلك تقل نسبياً ألهنا تصبح تتوزع على مهام حاسوبية
أخرى غري اللعب تكون أكثر اجنذاابً للطفل الكبري (املراهق) كتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفح مواقع االنرتنت وإرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
اإللكرتونية وإجراء احملاداثت مع األص ـ ـ ـ ــدقاء ،وقراءة الص ـ ـ ـ ــحف واجملالت اإللكرتونية أو طباعة التقارير وغريها.
كما وأنه مع تقدم املرحلة العمرية يتغري مس ـ ـ ـ ـ ــتوى تلك األلعاب فالبد وأن تكون ذات مس ـ ـ ـ ـ ــتوى متقدم مليء
ابإلاثرة والتحدي وخبالف ذلك فلن يُلقى هلا ابالً .وأما ابلنس ـ ــبة للمدة الزمنية اليت يقض ـ ــيها الطفل للعب هبذه
األلعاب فقد بلغت أكثر من مخس ـ ــة س ـ ــاعات يومياً ،وجاءت ألعاب العنف والقتال يف املرتبة األوىل ولعل هذا
ما مييز ألعاب الذكور كوهنم الغالبية العظمى لعينة الدراسـ ـ ـ ــة وأما عن شـ ـ ـ ــعور الطفل أثناء اللعب فعادة ما يغلبه
احليوية واحلماس ،وخبصوص ميل الطفل إىل تقليد وحماكاة أفكار األلعاب فكان غالباً يف بعض األحيان ،وفيما
يتعلق بردة فعله عند اخلسارة فعادة ما يلجأ إىل تكرار احملاولة.
▪ أسفرت نتائج الدراسة أبن أهم االنعكاسات الرتبوية لأللعاب اإللكرتونية واليت أسهمت يف تكوين ثقافة الطفل
كون هدف الطفل الرئيس منها هو االس ــتمتاع هبا وليس البحث عن املزيد من املعلومات واملعرفة ولعل هذا ما
يؤكــد الــدافع الرئيس ملمــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األلعــاب اإللكرتونيــة .وقــد يعود ذلــك إىل الرغبــة العــارمــة لــدى الطفــل حلــب
االكتش ـ ـ ــاف والتعرف على كل جديد كوهنا اس ـ ـ ــهاماً ُميكن الطفل من افتخاره بتقييم أدائه اإلجيايب فيها س ـ ـ ـ ـواء
أكان ذلك من الوالدين أو األخوة أو األصدقاء وقد يكون يف ذلك سبباً إىل ميل الطفل لبذل مزيداً من اجلهد
يف اس ـ ــتكمال حتدايت اللعبة عرب مس ـ ــتوايهتا املختلفة لتحقيق الفوز فيها .واس ـ ــتمتاعه ابختالف أنواع األلعاب
اإللكرتونية وإن مل يفهم هدفها كامالً ويفس ـ ــر هذا قض ـ ــاء الكثري من الوقت يف االس ـ ــتمتاع هبا ولعل ذلك يعود
إىل ما تتضـ ــمنه من عوامل جذب للطفل من خالل الرسـ ــوم واأللوان ورموز الشـ ــخصـ ــيات وأسـ ــاليب املغامرات
وطرق التشــويق مما يســهم يف االســتحواذ على عقل الطفل واهتماماته مما يولد لدى الطفل عادة امتدح أدائه يف
اللعب ال سيما إن كان بشكل جيد وهلذا جند الطفل عند مواجهة أي مهمة معقدة من حتدايت األلعاب فإنه
حيــاول التغلــب عليهــا من خالل الرتكيز وتكرار احملــاولــة وقــد يكون لــذلــك أثر ابرز يف تنميــة قــدرة الطفــل على
املبادرة والتعلم عن طريق احملاولة واخلطأ .ويتولد عن هذه األلعاب عادة إعجاب الطفل بنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأدائه اجليد
خاص ـ ـ ـ ــة عند مش ـ ـ ـ ــاركة اآلخرين اللعب إذ حيرص على أن ال يظهر مبظهر الغري كفء مما يكون س ـ ـ ـ ــبباً يف ميل
الطفل إىل أن يويل األلعاب اإللكرتونية كامل اهتمامه خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إذا أاثرت انتباهه وتطلعه العرتافات اآلخرين
إبجنازاته فيها مما مينحه الش ـ ــعور ابلرض ـ ــا عن أدائه؛ ويف هذا ما يفس ـ ــر الش ـ ــعور الذي عادة ما يراود الطفل أبن
األلعاب اإللكرتونية تستحق األداء .وختصيصه جزء من وقته يف البحث عن املزيد من األلعاب اإللكرتونية اليت
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تستهويه موضوعاهتا وأحداثها مما يولد لديه الشعور الذي ينتابه عند اللعب هبذه األلعاب فعادة ما متنحه الرضا
والس ـ ــعادة مما يس ـ ــهم يف س ـ ــعي الطفل إىل تطوير مهاراته يف أداء مهام األلعاب اإللكرتونية بش ـ ــكل أفض ـ ــل من
األخرين وألن تكون مجيع أنواع األلعاب اإللكرتونية مثرية لالهتمام واس ـ ــتحواذها على جذب انتباه الطفل ولذا
فهو يس ـ ـ ـ ــعى إىل أداء مهام األلعاب اإللكرتونية اليت يعجز عنها األخرين ،وابلتايل فهو مييل إىل تعزيز قدراته يف
األلعاب اإللكرتونية للفت األنظار كي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ابلرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عن النفس وحتقيق الذات .ولذا جند الطفل مييل إىل
األلعاب اإللكرتونية اليت ال تتطلب جهداً يف التفكري وتكون أفض ـ ـ ــل طريقة لقض ـ ـ ــاء الوقت واالس ـ ـ ــتمتاع به مما
جيعله مييل إىل األلعاب اإللكرتونية اليت تتناسب مع قدراته ومهاراته.
مقرتحات الدراسة
نظراً ملا للتقنية من أثر يف تكوين ثقافة الطفل برز من خالل األلعاب اإللكرتونية كان البد من ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط
استعماالهتا من خالل عدد من املقرتحات ميكن اجيازها فيما يلي:
▪ دراس ـ ــة اجلهود العلمية املبذولة يف جمال التقنية وثقافة الطفل واالس ـ ــتفادة منها يف تقدمي اس ـ ـرتاتيجية علمية قابلة
للتطبيق الفعلي.
▪ االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة من التجــارب العــامليــة النــاجحــة يف جمــال التقنيــة وثقــافــة الطفــل من خالل ختطيط الربامج وتقوميهـا
ومتويلها.
املراجع العلمية
▪ األنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،رفيدة عدانن حامد ( .)2020األلعاب اإللكرتونية ومدى أتثريها يف تكوين ثقافة الطفل .جملة
اببل للدراسات اإلنسانية .اجمللد العاشر ،العدد ( ،)1الصفحات .332-301
عمان :األردن ،دار
▪ ابراهيم ،حممد عبد الرزاق؛ َويونس ،هاين حممد ( .)2014ثقافة الطفل ،الطبعة السادسةَّ ،
الفكر

▪ أمحد ،رشـ ــا حممود سـ ــامي ( .)2011اسـ ــتخدام الطفل الكمي والنوعي لوسـ ــائل االعالم وتقنيات التكنولوجيا
احلديثة .دراسات الطفولة .الصفحات .245-225
▪ احلريب ،عبيد بن مزعل بن عبيد( .)1430فاعلية األلعاب التعليمية اإللكرتونية على التحصــيل الدراســي وبقاء
أثر التعلم .رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم املناهج وطرق التدريس  ،جامعة أم اقرى؛ مكة املكرمة.
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▪ الرماش ،عمر بن إدريس ( .)2000قاعات األلعاب اإللكرتونية وخماطرها على األطفال والشباب .جملة الوعي
اإلسالمي ،العدد ()416؛ الكويت ،الصفحات .75-74
▪ الزيودي ،ماجد حممد ( .)2105االنعكاسـ ـ ـ ـ ـ ــات الرتبوية السـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األطفال األلعاب اإللكرتونية كما يراها
معلمو وأولياء أمور طلبة املرحلة االبتدائية ابملدينة املنورة .جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية .اجمللد العاشــر ،العدد
( )1الصفحات .31-15
▪ الش ـ ـ ـ ـ ــحروري ،مها؛ َوالرمياوي ،حممد عودة ( .)2011أثر األلعاب اإللكرتونية على التذكر وحل املش ـ ـ ـ ـ ــكالت

واختاذ القرار لدى أطفال مرحلة الطفولة املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة يف األردن .جملة دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العلوم الرتبوية ،اجمللد الثامن

والثالثون ،العدد ( ،)2الصفحات .649-637
▪ الص ـ ـ ـ ـ ـ ـواحلة ،علي س ـ ـ ـ ـ ــليمان مفلح؛ وآخرون( .)2016عالقة األلعاب اإللكرتونية العنيفة ابلس ـ ـ ـ ـ ــلوك العدواين
والســلوك االجتماعي لدى أطفال الروضــة .جملة جامعة القدس املفتوحة .فلســطني ،اجمللد الرابع ،العدد (،)16
الصفحات .196-177
▪ اللقاين ،فاروق عبد احلميد ( .)1983دور األسرة يف تثقيف الطفل .جملة الرتبية ،الصفحات .92-89
▪ املربوكي ،احلبيب ( .)2009ثقافة الطفل وتداعيات العوملة .كراس ـ ـ ــات الطفولة التونس ـ ـ ــية ،العدد (،)20/19
الصفحات .64-49
▪ الكعيب ،فاضل ( .)2008ثقافة األطفال بني اخلصوصية واالخرتاق .جملة الطفولة والتنمية ،اجمللد الرابع ،العدد
( ،)16الصفحات 258-133
▪ اهلدلق ،عبد هللا بن عبد العزيز ( .)2014إجيابيات وس ــلبيات األلعاب اإللكرتونية ودوافع ممارس ــتها من وجهة
نظر طالب التعليم العام مبدينة الرايض .متاح على ش ـ ـ ـ ــبكة االنرتنت ،موقع األلوكة ،مت اس ـ ـ ـ ــرتجاعه يوم االثنني

املوافق  1438/6/28هـ يف متام الساعة 11:00مساءًwww.alukah.net .

▪ حجازي ،آندي حممد حسـ ــن ( .)2010دور األلعاب اإللكرتونية يف منو الطفل وتعلمه .جمللد احلادي عشـ ــر،
العدد ( ،)43جملة الطفولة العربية :الكويت ،الصفحات .101-66
▪ حسـ ـ ـ ـ ـ ــن ،مرح مؤيد ( .)2012ظاهرة انتشـ ـ ـ ـ ـ ــار األلعاب اإللكرتونية يف مدينة املوصـ ـ ـ ـ ـ ــل وأتثرياهتا على الفرد.
اضاءات موصلية .العدد ( ،)75الصفحات .14-1
▪ حفين ،قدري ( .)2008ثقافة الطفل العريب بني اهلوية القومية وحتدايت املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل .جملة الطفولة والتنمية،
الصفحات .36-23
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Quality of Experience (QoE) Assessment of Moodle Learning Management
Systems (LMSs) in Middle East and North African (MENA) Universities
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Abstract—Learning management systems (LMSs) or course management systems (CMSs)
have proliferated in university education in the last few years. The COVID-19 epidemic
enforced many Middle East and North African (MENA) universities to move to CMSs in
short period of time in the last year. Open source LMSs, such as, Moodle, have simplified
the deployment stage of these technologies. These systems are cross platform approaches.
They can operate in multi-devices, such as, smartphones, tables, PCs and even smart-TVs.
In this work, a measurement study has been conducted to show the quality of experience
(QoE) between universities students in MENA. A survey has been distributed in the
Engineering faculty to indirectly assess the deployment of LMSs in MENA. The harvested
results have shown three main points. First, the system needs more functionality to cover all
the requirement of the students. Second, the IT department of the university has to make
short videos on how to use the system in convent way. Finally, the smartphone App version
requires more functionalities to be the same as the web version.
Keywords—Moodle,

Questionnaire,

management systems (LMSs)
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Introduction

.I

Learning is defined as the process of acquisitioning new knowledge through experience,
studying or to be taught. Learning verb has been emerged in universities over the past years.
Many teaching methods have been proposed, such as, blended [1], team [2], multimedia Elearning [3] and the classical teaching. In these models, many tools and techniques are
proposed to enrich the knowledge acquisition process. However, with the separation of
COVID-19, many countries have moved to lockdown the entire cities to fight back against
the separation. This enforced the educational institutes around the world to adopt the Elearning model. In this model, students and teachers are located in different separated
locations. The Internet and different technological tools are leveraged to transfer the
knowledge from teachers to their students. These tools, such as, tablets, smartphones,
personal computers and laptops requires E-learning software, known as, Learning
management systems (LMSs), that manage, control and enhance the learning experience.
These applications have to offer a bundle of different services, such as, exams, interactive
learning, quizzes, homework, chatting and announcements. In addition, these applications
should be cross-platform applications that can run on different operating systems and
different devices. Finally, they have to be easy to use for the students and the teachers. In
other words, they should be usable.
Software application usability assessment is a hard process [4]. Usability deals with the
users in one hand and
the hardware on the other hand. To simplify the usability assessment of E-learning
platforms, these platforms have been designed and developed as web applications and web
APIs to be inquired from smartphone applications. In the users’ side assessment, quality of
experience (QoE) is the process to measure the usability of these systems. Students and
teachers have to evaluate the platform to measure its usability.
In this work, the QoE of Moodle E-learning platform has been assessed. Moodle has
been used in this study since it is the online platform that has been adopted in our university.
To measure the QoE, a survey has been distributed among the students in the faculty of
engineering. The survey consists of the system usability scale (SUS) [5] well-known
questions combined with other questions to assess the system usability over different
platforms. 11 questions have been written and distributed over 400 students electronically
utilizing Google forms. The collected results have been analyzed to evaluate these
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commercial E-learning platforms in Middle East region. This study attempts to gain more
insight of the adaptation of commercial E-learning platforms in Middle East regions among
science majored students. Our results have shown three main points. First, the networking,
servers and the communication infrastructure of the universities have to be upgraded to
handle the new load generated from E-learning. Second, the platform has missing tools and
services. Third, the graphical user interfaces (GUIs) and the cross-platform feature of this
platform is acceptable for the students in the facility.
The rest of this paper is organized as follow. Section II, overviews some of the related works
that have been conducted to assess LMSs systems in different countries and universities.
Section III, introduce the questionnaire questions and the results harvested after distributing
the survey. We conclude this paper in section V.
Related Works

.II

During COVID-19 pandemic, E-learning has emerged as an optimal learning paradigm.
This paradigm depends on the eruption in information communication technology (ICTs).
E-learning depends mainly on the software platforms that hosted, deployed and supported
by the computer centers in universities. These software platforms or LMSs have proliferated
in the past few years.

Microsoft Teams, Moodle, Google classrooms and Canvas are

examples of the most popular LMSs. Recently; LMSs became a hot research topic to gain
more insight of their performance, capabilities, QoS and QoE. In [6], the author studied the
test question preparation process on the teacher performance in Moodle LMSs. They found
that there is a strong correlation between the performance the test deploying process. In [7],
the author shown that Microsoft Teams LMS usability scales follows the technology
acceptance model (TAM). In [8, 9], authors have shown that the quality of E-learning
information and the uploaded content impact the courses’ students outcomes.
Researches also attempted to study LMSs QoE form the instructors’ point of view. In
[10], a measurement study of Moodle platform from the teachers’ point view has been
conducted. The results have shown that Moodle toolbox and services impact the perceived
learning. In [11], the authors have shown that Moodle has no effect on the interaction
between students and the teachers. In [12], the authors have surveyed the advantages and
disadvantages of E-Learning LMS systems. They found that one of the disadvantages is the
massive load that has been added on the teachers and the plagiarism between the students.
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Researchers have also attempted to compare the QoE of different LMSs. In [13], Moodle
has been compared to MS Team. The authors found that Moodle is better in quizzes and
homework. However, team dominated in the area of students-teacher communication,
chatting and video conferencing. In [14], Moodle has been compared to Facebook and
traditional paper-learning; the author found that Moodle performance exceeded Facebook
and traditional papers.
In this work, we attempted to assess the QoE of Moodle platform in one of MENAs
universities. For the best of our knowledge we are the first to conduct such experiment in
MENA. We leveraged the SUS model in our study.
.III

Experiment and Results

The SUS survey, which consists of ten questions, has been distributed electronically for
the students of the engineering faculty. The faculty has 1200 students. 400 of them have
filled the E-questioner with percentage of 33.3%. An eleventh question has been added to
the SUS to ask of the gender. 95% of the students filled the questionnaire are boys and 5%
are girls. The SUS questions are shown in table 1. Five linear scale answers are used for
these questions from extremely agree ‘5’ to extremely disagree ‘1’. The results of these
questions have been collected and analyzed. Figure 1 shows the histogram of the first
question. We can observer from the histogram that 18.6% of the student agreed and 42.1%
extremely agreed. This means that 60.7% of the students felt that the system is friendly and
they will use frequently compared with 21.7% of the students.
TABLE I.

The Questionnrie Questions
Typ
e
Gener
al
Gener
al
Gener
al
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Question
I think that I would like to use this
system frequently.
I found the system unnecessarily
complex.
I thought the system was easy to use.
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Typ
e

Question
I think that I would need the support of

Detail
ed
Detail

a technical person to be able to use this
system.
I found the various functions in this

ed

system were well integrated.

Detail

I thought there was too much

ed

inconsistency in this system.
I would imagine that most people

Detail
ed
Detail
ed
Detail

would learn to use this system very
quickly.
I found the system very cumbersome to
use.
I felt very confident using the system.

ed
Techn

I needed to learn a lot of things before I

ical

could get going with this system.

Techn

I think that I would like to use this

ical

system frequently.

Figures 2, 3 and 4 show the histogram of the general QoE of the students. Complexity,
easy to use and the technical support requirements have been evaluated in these questions.
We can observe that 60.6% of the students found the system simple without any complex
components compared with 13.5% of the students. Moodle has a smartphone App that can
be downloaded on both Android and IOS. The services of the App have been shown to be
simple for most of the students. Figure 3 shows that user experience of the system. We can
observe that not only the student found it simple but also easy to use with 62.9% of the
students agreed with this result. Finally, 63.9% of the students agreed that no technical
supports are required to use the system.
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Figure 1: Histogram of the First Question

Figure 2: Histogram of the Second Question

Figure 3: Histogram of the Third Question
Figure 5, 6, 7 and 8 assess the QoE in depth by evaluating different functionalities of the
system and the time required to master it. Figure 5 shows the histogram of the integrity of
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the system. We can observe that 50.1% of the students found the system integrated for all
required services and the rest think that other services should be added. One of the reasons
is the interactive and real time classes. The system does not support streaming for classes
and other applications should be integrated externally by the system administrators and the
students have to download and install these applications on their computers or on their
smartphones. Moreover, some type of quizzes questions can only be answered on computers
and they are not compatible with the smartphone version of the system. Figure 6 shows the
level of conveniently of the graphical user interface (GUI) of the system. We did not differ
between the browser and the App versions. But we can observe that the students found the
GUI convenient and easy to follow. Figure 7 shows the histogram of the system learning
curve. We can observer that 38.5% of the students found that the system is easy to learn and
need to time to master its functionalities. However, 35.8% found that it needs time to master
its components. This can be enhanced if the university records short videos on how to use
the different functionalities of the system. Finally, figure 8 shows the complexity of the GUI
and the number of options that the students have to select to finally reach their goal. We
found that the students found the system convenient and easy to follow

Figure 4: Histogram of the Fourth Questio
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Figure 5: Histogram of the Fifth Question

Figure 6: Histogram of the Sixth Question

Figure 7: Histogram of the Seventh Question
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Figure 8: Histogram of the Eighth Question

Finally, the last two questions measure the opinion of the users of the technical parts of
it. Figure 9 shows the students confidentiality level of the system. 48.8% of the students are
confident that they know how to deal with the system compared with 22.6%. Figure 10,
shows how much technical details the students have to understand before dealing with the
system, for examples, file types and converting between different file formats. We found
that 54.3% did not to learn any new technical stuff to work with the system with its two
versions, the web and the smartphone App versions.

Figure 9: Histogram of the Ninth Question
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Figure 10: Histogram of the Tenth Question

Conclusion

.IV

COVID-19 pandemic has enforced the educational institutes all over the world to
search for new learning methods to reduce the social activities in classrooms. E-learning has
emerged as a method to solve this issue. E-learning paradigm depends mainly on the LMS
that create, deliver and manage the content. In this work, we have assessed the Moodle
LMS system in one of the universities in MENA. A SUS questionnaire has been distributed
in the engineering department. Three main results have been shown in the harvested data.
First, new functionalities have to be added to this LMS, such as, the video conferencing to
enhance the interactive learning. Second, the questionnaire shows that that some students
require more time to learn the system. This was in the engineering faculty what about other
faculties. The computer center has to make short videos of how to use the system. Finally,
most of the students use their smart-devices to access the system. The smartphone App
version of Moodle has to be enhanced to add all the features of the web based version.
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Abstract
This is a reading of the brief, but quite significant, metafictional gesture in Stephen Crane’s
renewed war novel The Red Badge of Courage (1895). This metafictional gesture has gone
unnoticed in spite of the prestigious bulk of Crane scholarship over the last hundred years.
This incorporated metafictional gesture open the text of the novel to new insights on Crane’s
cultural and aesthetic politics. A wide range of critical spectrum is invoked in this paper to
uncover the full significance of this aspect of Crane’s novel.

Key Words: Stephen Crane, American War Fiction, Metafiction.

At the end of his mostly retrospective first chapter of The Red Badge of Courage (1895),
Stephen Crane suddenly goes metafictional when his authorial self/narrator takes the reader
off guard:
The youth of this tale felt gratitude for these words of his comrade. He had
feared that all of the untried men possessed a great and correct confidence. He
now was in a measure reassured. (2009; 11)

This does not qualify as an authorial intrusion, a not uncommon practice in the classic realist
novel of the nineteenth century, because it is not the author or his/her authorial self who is
being projected in his/her fictional world. It is the narrator who/disrupts the narration and
lays bare the pure textual agency of this fictional world.
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By declaring that this is a ‘tale’ the narrator shatters whatever allusion of reality that the
narrative is conferring on the reader. This is faithful to the tradition of metafiction. This kind
of writing, according to Patricia Waugh, “self-consciously and systematically draws
attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between
fiction and reality.” (2). It is plain that Crane succeeds to fulfill the first requirement of this
definition but the second part concerning problematizing the reality-fiction boundaries is
questionable. This narrative is a constructed artifact rather than a true account of reality and
that Henry, its acclaimed Youth, is a mere fictional character in that tale.

However brief, this metafictional gesture serves as a sort of textual space where the issues
of representation and agency are being re-negotiated. This metafictional gesture is inevitable
as it signals the difference of the forthcoming narrative of the Civil War in what amount to
a deconstructive difference where ‘this tale’ is simultaneously different and in a ceaseless
process of deferral from the contemporary accounts of the Civil War which are contested in
the opening chapter of the novel. In fact, this aspect of the novel is well noticed by Crane
critics but never related to this metafictional gesture at the end of this chapter. Amy Kaplan’s
new historicist work on this issue pins point Crane’s politics of representation as parodic in the postmodernist tradition- of these contemporary accounts of the Civil War:

His war novel does more than parody either generic conventions or historical novels about
the Civil War; it specifically parodies those narrative forms used to reinterpret the Civil
War and to imagine new kinds of warfare in the 1890s. (84)

Throughout the first chapter, Henry Fleming, the youth of the novel, evokes contemporary
narratives of the Civil War and of the chivalric romance so popular in the 1890s to test their
applicability to his own story that lies ahead. Kaplan identifies four major master narratives
of the Civil War: narrative of emancipation, the domestic subplot of fiction, the memoirs of
veterans, and chivalric romance. The ethics of representation which shaped these
contemporary master narratives of the Civil War are ideologically mediated in that ideology
foregrounds both history and aesthetics to produce interpretations rather than mimetic
narratives. Crane re-negotiates the ideological mediation in each of these four master
narratives of the Civil War through the politics of parody.
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Linda Hutcheon argues that "through a double process of installing and ironizing, parody
signals how present representations come from past ones and what ideological consequences
derive from both continuity and difference" (93). This is precisely the core of Crane’s
politics of re-negotiating these master narratives. Before the metafictional gestures, these
narratives shape Henry’s consciousness of his world- a consciousness typified as periodbound by identifying Henry as the Youth throughout The Red Badge of Courage:

He had burned several times to enlist. Tales of great movements shook the land. They might
not be distinctly Homeric, but there seemed to be much glory in them. He had read of
marches, sieges, conflicts, and he had longed to see it all. His busy mind had drawn for him
large pictures extravagant in color, lurid with breathless deeds. (2009;4)

The effects of irony are unmistakable in the mocking of the epical language of the chivalric
romances and the effective relocation of this chivalric glow to the space of psychic fantasy
and day-dreaming. But Crane’s parody extends beyond irony. What is at stake here is not
the contemporary representation of the Civil War or even the ideology inscribing that
specific mode of representation. The key word here is not the word ‘tale’. It is, rather, the
word ‘enlist’, which masks how the individual becomes subject to the power workings of
ideology. The appeal of this representation of the Civil War as a chivalric romance is an
instance of what the French cultural theorist Louis Althusser calls „interpellation in which
"all ideology hails or interpellates concrete individuals as concrete subjects" (115).
Althusser contends that ideology is that web of power relations and discursive practices
which reconstitute concrete “individuals as subjects" (116). So pervasive is ideology in its
constitution of subjects that it forms our very reality and thus appears to us as "true" or
"obvious."
The metafictional space contests this scene of interpellation. Henry’s enlistment is the
textual threshold to a constructed reality structured by the signifying practices of war and
fighting. “The youth of this tale” parodies this act of ideological interpellation as Henry the
farm boy occupies the subject position of the youth/private in „this tale,‟ as textually
parodied in in the space of narrative tales as constructed reality. The tale is a metaphor for
the web of power relations, i.e., the army, in which Henry, the concrete individual, is being
ideologically interpellated as private, subject to the apparatuses of this institution. War and
the army do structure the reality of Henry’s world. Henry, however, is being identified as
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the youth, rather than the private of ‘this tale’. The word youth, however, designates a
character type and simultaneously speaks to the collective universality. By enlisting in the
army Henry loses his concrete individuality and, like other soldiers, he is typified through
the dropping of his proper name throughout the novel. This is a marker of Henry’s
appropriation in the symbolic order of the textual paradigm of ideological dissemination.
But this is also a scene of resistance as Henry resists this act of ideological interpellation.
„Youth‟ designates a natural human attribute, quite relevant to being a concrete individual,
whereas „private‟ is an institutional marker, a real attribute of his subject position in that
institution.
Henry’s desertion in the middle of the battle testifies to this act of resistance to ideological
interpellation. Henry’s act of desertion is a direct violation of the ideologically promoted
romantic image of the Civil War which foregrounds the literary representation of that war
in American literature and historiography up to The Red Badge of Courage. Crane
interrogates this literary representation of the Civil War in the metafictional space. The Civil
War as an actual historical event is constructed as a literary artifact and, hence, it is a tale
rather than a representation of the historical reality of that event. The real world, in Paul
Ricoeur’s words, no longer corresponds with the “work’s world” (5). The historicity of the
Civil War is opened to the onslaught of textuality. It becomes a text/tale which “assumes
the status of a self-contained system of symbols” (5) typical of the literary text. This is why
the historical reconstructions of The Red Badge of Courage as an actual Civil War episode
have little, or no real, contribution to our understanding and appreciation of the novel. It
does not matter whether Crane based his novel on the battle of Chancellorsville or any other
great battles in the Civil War because that would not add to our understanding of Henry
Fleming personality nor there is a reliable means to ascertain the factual reliability of such
historical conjectures. Accordingly, Henry is a character in the work’s world. He is not a
real soldier in the real Civil War. The use of the word „youth‟, rather than the proper noun
Henry, is a signal of the fictional nature of this narrative. The designation of Henry as a
character type works to this effect and further eclipses his concrete individuality.

But resistance as engendered in/by the metafictional space in The Red Badge of Courage
extends far beyond the politics of representation to encompass those of textual agency. The
metafictional space negotiates the status of the narrative situation in the novel. By declaring
Henry to be a character in a tale a reversal of narrative agency is being affected. Instead of
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the illusion of a narrative voice and a hypothetical reader the metafictional space relocates
the whole narrative situation into an oral storyteller and immediate concrete audience. The
Metafictional space assumes the form and rhetoric of an address which, in turn, assumes an
immediate interlocutor/listener. The employment of the demonstrative article and the oral
nature embed in the etymology of the word ‘tale’ are markers of this orality. The text of The
Red Badge of Courage outside the metafictional space is not unaware of its orality. The
narrative markets its model of the storyteller:

After this incident, and as he reviewed the battle pictures he had seen, he felt quite competent
to return home and make the hearts of the people glow with stories of war. He could see
himself in a room of warm tints telling tales to listeners. He could exhibit laurels. They were
insignificant; still, in a district where laurels were infrequent, they might shine. (2009; 102)

This passage contains all the necessary pre-requisites of the traditional art of oral storytelling
from the bardic personality of the storyteller to the warmth and intimacy between the teller
and his audience. Probably it is the loss of the communal function of the traditional oral
storytelling that Crane wants to emphasize here. The immediacy of concrete experience
dwindled into impotent textuality as representation displaced interaction. The forms of war
narrative, specifically those of the Civil War that Crane marshaled in the first chapter fail to
communicate real experience as their written texts construct, rather than convey, reality of
war experience. The reader/audience which The Red Badge of Courage seeks corresponds
to this view; one which is actively engaged in the tale:

There was a tattered man, fouled with dust, blood and powder stain from hair to shoes,
who trudged quietly at the youth’s side. He was listening with eagerness and much
humility to the lurid descriptions of a bearded sergeant. His lean features wore an
expression of awe and admiration. He was like a listener in a country store to wondrous
tales told among the sugar barrels. He eyed the story-teller with unspeakable wonder.
His mouth was agape in yokel fashion. (2009; 59)
Is this Crane’s ideal reader? What is strange in this view of the reader is that the whole
focus is laid on sight, rather than listening. Eagerness, humility, awe, and admiration
reflect the wide spectrum of the listener’s mental and emotional response to the figure
of the storyteller. Dust, blood, and powder are markers of the hard and brutal reality
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of physical experience oral storytelling is sharing with its listeners. The simile
comparing pushes the idea of childhood wonder to the front to give insight into the
nature of the impact of the tale on its receptors. “Unspeakable wonder” suggests the
religious shamanic function of the storyteller figure. He is a seer, a sort of a visionary,
who is entrusted by the gods to speak their visions and to preserve the communal
heritage in the sacredness of his orally transmitted tales.

Unlike the audience of oral narratives, readers of written literary texts are passive receptors
of experience encoded in the texts. The cultural theorist Walter Benjamin speaks to this
effect when he stakes the novel against storytelling. “The storyteller,” according to
Benjamin, “takes what he tells from experience—his own or that reported by others. And
he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale.” (364) The novelist
is just the opposite as he ostracizes himself from dynamic interaction with the community.
Benjamin contends that “ the birthplace of the novel is the solitary individual, who is no
longer able to express himself by giving examples of his most important concerns, is himself
uncounseled, and cannot counsel others.” (364) Information, technology, and above all the
trauma caused by the horror of modern war helped sever this „counseling‟ business which
lies to the heart of the interaction between storytellers and their audience.
Benjamin’s speculations are quite relevant to Crane’s cultural politics in The Red Badge of
Courage. For Crane, at least, the Civil War became a metaphor for the individual's
experience in the post-Civil War age of big business incorporation and mass society. The
cultural historian T. J. Jackson Lears suggests that these years, notably the 1890s, witnessed
"a shift from a Protestant to a therapeutic orientation within the dominant culture" (xiv).
This "therapeutic orientation" included the fin de siècle yearning for authentic individual
experience-physical, emotional, or spiritual. The Red Badge of Courage is about Henry's
search for such experience, for what Crane himself has called in an advice to a younger
writer, as "the real thing." (Sorrentino 30)

By relocating his tale into the realm of oral storytelling Crane was trying to restore the
immediacy and primacy of experience that contemporary American war fiction, and equally
journalistic reporting, lost. One way of doing this is to concentrate on Henry’s psychological
and mental reactions and responses to the horror of war. Instead of depicting a soldiercharacter interacting and trying to come up with his experience of war and fighting, Crane
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brings his readers in full impact with the vivid experience of his soldier. Crane manages to
do this through the restriction of what the reader sees to Henry’s perception of what happens.
Even the narrator is limited to the data in Henry’s mind. James Nagel points out that this
technique is impressionistic in nature. “The central device of the novel,” states Nagel, “is
the rendering of action and thought as they occur in Henry’s mind, revealing not the whole
of the battle, not even the broad significance of it, but rather the meaning of this experience
to him.” (52-3) This relocates the focus of the novel from the war as an historical event into
the living of that event. Perception gets the upper hand over depiction affecting a
predominance of the pictorial-visual perspective over narration. The confinement of the
reader to the visual perspective of Henry promotes in the reader a response similar to that
produced by the then fashionable practice of tableaux vivants. Henry’s sensory perception
of war is presented as a series of static scenes with the sensation of a dream-like state. This
is the very conception of tableaux vivants as series of static scenes from paintings and other
art works, as well as literary and mythological sources, were re-created with living people
in lavish costumes and sets. Perhaps because these productions often succeeded in giving
the impression that static scenes had come to life, these productions created peculiar effects,
among the spectators the sensation of a dream-like state, which intrigued and delighted
contemporary observers. Henry’s perception of war around him is structured to highlight
the visual impact of the tableaux vivants. Take, for instance, Henry’s visual perception of
the Colonel of the regiment: “In the eastern sky there was a yellow patch like a rug laid for
the feet of the coming sun; and against it, black and pattern like, loomed the gigantic figure
of the colonel on a gigantic horse.” (2009; 17) Nothing moves and everything is static.
Spatial dimensions are blurred like in a dream or some phantasmagoria. The splash of colors
and the telescoping of simile, personification with metaphor animate this exotic sensory
painting.

How would a spectator respond to this verbal painting? Most probably his/her response
would be similar to that “listener to wondrous tales told among sugar barrels” who stood
stunned with a mouth “agape in yokel fashion.” The connection is not far-fetched because
oral storytelling works its effects on the audience through the power of visualization. Its
visual perspective is so dominant to such an extent it turns its narration into the graphic
space of the tableaux vivants. Although Crane posits his ideal reader as a listener, all the
latter’s responses are encoded as reactions to „this tale‟ as a visual spectacle. The word
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„listener‟ presupposes the engagement of the hearing faculty but Crane’s reader as listener
is caught in the storyteller’s spilling power of visualization.

With this reformulation of The Red Badge of Courage as an oral narrative, the metafictional
space comes to a full significance as a threshold for new, and fresher, insights into the
aesthetic-cultural poetics of a controversial American classic.
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Abstract
One of the most challenging difficulties an EFL teacher faces is teaching writing, and
learners perceive writing to be a tough ability to master. This study attempts to investigate
the effect of Task Based Language Teaching (TBLT) on Iraqi EFL Intermediate Learners’
Analytic Writing. The participants included 40 Iraqi EFL learners at the intermediate level
and they were placed randomly into a control group (CG) and an experimental group (EG).
The CG was taught writing through Conventional Method (CM) while the EG was taught
writing through TBLT method. Furthermore, the pretest and posttest were administered to
EFL learners in CG and EG (20 learners in each group). The data were tabulated by
employing t-test in Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21. Based on the
data analysis, the result indicated that there was a positive significant effect of TBLT on
Iraqi EFL Intermediate EFL learners’ (EFLers’) Analytic Writing compared to (CM) of
teaching.
Keywords: task-based language teaching(TBLT); writing; task-based writing; components of
writing skill, EFL learners (EFLers).

امللخص
. وجيد الطالب مهارة الكتابة صعبة التطوير، يعد تدريس الكتابة من أصعب املهام اليت جيب أن يواجهها مدرس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
( على الكتابة التحليلية لطالب املرحلة املتوسطة للغة اإلجنليزية كلغةTBLT) حتاول هذه الدراسة اجياد أتثري تدريس اللغة القائمة على املهام
متعلمة عراقيًة للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية من طالبات املدرسة املتوسطة ومت وضعهم عشوائيًا يف جمموعة ضابطة
ً 40  وتشمل الدراسة على.أجنبية
( بينما مت تعليم اجملموعة التجريبية الكتابة بطريقةCM)  مت تعليم اجملموعة الضابطة الكتابة ابلطريقة التقليدية.(EG)(وجمموعة جتريبيةCG)

 مث متت جدولة البياانت.) طالبًا يف كل جمموعة20( EG  وCG  مت إجراء االختبار القبلي والبعدي للطالب يف، ) عالوة على ذلكTBLT(
 أشارت النتيجة إىل، ( وبناءً على حتليل البياانتSPSS).  من احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية21  يف اإلصدارt من خالل استخدام اختبار

.)CM(  على الكتابة التحليلية لطالب املرحلة املتوسطة يف العراق مقارنةً بطريقة التدريس التقليديةTBLT وجود أتثرياجيايب كبري لـ
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1.Intrudoction
Writing has become increasingly significant in the daily lives of substantial portion of
the world’s people, and written materials surround speakers of the world’s most widely
spoken languages (Kim and Kim, 2005). Writing is simply the process of transmitting
written language completed by a combination of micro talents as a practical talent (Spratt,
Pulverness, and Williams, 2011). Writing is both vital and demanding, especially in the
setting of a foreign language, which is only open to the learner for a few hours a week (Kim
and Kim, 2005).
Despite this value, writing has received less attention in English language teaching; in the
words of Richards (1990:106), “The nature and significance of writing have traditionally
been underestimated in language teaching” while, according to Tilfarlioglu and Basaran
(2007:141) writing offers EFLers with the “opportunity to experience their own
development, rethink the final draft, and make critical editions in the course of learning”
Nevertheless, Zhaochun (2015) says writing is the hardest skill to master. According to
(Febriyanti and Sundari, 2016) EFLers find writing difficult and unpleasant, especially in
English as a foreign language circumstances. Most EFLers find it hard to acquire writing
skill. The primary obstacles EFLers confront in writing are (1) finding an acceptable term
for the subject, (2) using appropriate situational tenses, (3) utilizing good spelling and
punctuation, (4) structuring thoughts in paragraphs, simply and clearly. Writing is usually
linked to language skills, such as grammar, vocabulary, writing mechanics and text
organization. In addition, subject-verb agreement and verb tenses are still the causes of
mistake in writing class essays for EFLers, as simple grammatical rules, are still as the causes of error in production of essays for EFLers in writing classes.
Additionally, other linguistics aspects, such as grammar structure, word formats and text
classes, have also become the causes of writing difficulty (Rahmatunisa, 2014). Besides the
linguistic aspect of writing skills, the fear of negative feedback from teachers inadequate
writing practices and time pressure can be considered as a cause of written anxiety in the
class (Wahyuni and Umam, 2017).
Students are typically put under a lot of stress as a result of these issues, and many lose
interest in writing as a result. They struggle to write a composition based on their own ideas,
and they are afraid of making mistakes in grammar, use, and terminology (Zhaochum,
2015). It is difficult and time consuming to teach writing in a foreign language in the sense
of encouraging EFLers to communicate ideas and messages through writing in their target
language to various communities and areas (Spratt, Pulverness, and Williams, 2011).
The writers have ideas or thoughts to communicate in prose, terms to convey, language
creation to set the words and meaning, structure of text to make sense and context. These
writing ability elements, however, are obviously complex and strong. One way to solve this
problem, though, is by using a TBLT approach. In the EFL class, a TBLT approach provides
a free educational environment in which EFLers and teachers work together and interact in
a comfortable atmosphere. It focused on interactive and communicative tasks which require
meaningful communication and interaction between EFLers (Nunan, 2004).
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Hassan (2014) explains TBLT as one of the ways of learning a language has been
commonly used to impart language skills on aim. According to Huang (2016), TBLT has
helped develop the writing skills especially the communicative aspect of the method. As
viewed by Zhaochun (2015:72), this approach “takes into account the writing process and
the final products as well”. To assist teachers and EFLers in developing their writing skills
in their EFL teaching/learning, they must be convinced of the importance of writing skills,
as well as be able to exercise this ability in a way that differs from traditional approaches
that force EFLers to use language they dislike in a way they like. To put another way,
teachers and EFLers must both instruct and educate, out of order, respectively.
Writing classes in Iraq were more concerned on form. Instead than conversing and
working together to complete the assignments, EFLers spent a lot of time on grammar
exercises. They don’t have a lot of vocabulary, structure, or writing experiences.
In fact, the average score of English as a foreign language writing tests for EFLers at Al
Zahraa Secondary school for Girls was quite low at 6.1 (according to the results of the first
course). Furthermore, English writing teachers in Iraq claimed that EFLers in general did
not participate in their writing classes. Teachers encourage EFLers to memorize portions of
writing in order to write them in the exam, which is incorrect and needs to be corrected. As
a result, the goal of this study is to use TBLT to help EFLers enhance their analytic writing
skills. The research questions are:
1-Is there any difference between EG and CG when the second intermediate learner was
taught writing by using the respective TBLT approach and CM respectively.
2-Can TBLT process improve components of writing (content, organization, vocabulary,
language use and sentences mechanism) for Iraqi EFL learners in a comparison with CM
method.
1.2. Objectives of Study
The aims of this study are formulated as follows:
1-Measuring the major difference between EG and CG when the second intermediate learner
was taught writing by using the respective TBLT approach and CM respectively.
2- To test if TBLT process can improve components of writing (content, organization,
vocabulary, language use and sentences mechanism) for Iraqi EFL learners in a
comparison with CM method.
1.3. Literature Review
TBLT is a method that gives the target language a clear meaning in the classroom. It assists
EFLers in exploring their ideas and selecting their own language, allowing them to become
active EFLers. The origins of the TBLT can be traced back to the 1980s when it originated
from the Communicational Language Teaching project in India by Prabhu (1987).
The argument of its origins is that the traditional language teaching methods fail to
produce results in the growth of target language. EFLers are presented with language pieces
concentrating on abstract grammatical concepts and rational learning of target language
structures in the traditional approaches, which is focused on the behavioral learning in
schools (Ellis, 2003).
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Prabhu (1987) found that traditional methodologies only provided abstract knowledge,
making it impossible for EFLers to memorize and practice the whole target language
grammar. Unfortunately, these methods did not work because EFLers were clearly unable
to communicate effectively in the target language in real life situations.
These gaps were identified by Prabhu (1987), and a TBLT was used to tap the student’s
natural mechanism for learning the target language, which included real-life activities and
language learning experiences, and has proven to be effective, especially in dealing with
real life situations. Ganta (2015) contends that, in contrast to teacher-student contact, the
task-based method allowed EFLers to engage in strong verbal communication.
TBLT is defined as “an approach based on the use of tasks as the core unit of planning
and instruction in language teaching” (Richards and Rodgers, 2001: 223).
It is also defined as “an activity which required learners to arrive at an outcome from given
information through some process of thought and which allowed teachers to control and
regulate that process” Prabhu (1987:24). Nunan (1989: 10) uses the word ‘task’ instead of
‘activity’. He defines a task as “a piece of classroom work which involves learners in
comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language while their
attention is principally focused on meaning rather than form".
Moreover, Skehan (1996) defines task as an operation that prioritizes meaning, task
fulfillment, the real world, and the outcome. Seyyedi and Mohamed Ismail (2012) imply
that TBLT provided EFLers with an opportunity to communicate in the target language in
order to aid their language learning. Task-based practice usually aids in the comprehension
and development of cognitive aspects of communicative abilities.
The primary goal of TBLT, according to (Eillis,2003), is to engage language EFLers in
real language use by having them complete a series of tasks and communicate with other
EFLers. It also enhances EFLers in the development of new language abilities and the
organization of their existing information. According to Willis (1996:23) “tasks are always
activities where the target language is used by the learner for a communicative purpose
(goal) in order to achieve an outcome”.
Willis (1996:53) defines ‘task ‘as “a goal-oriented activity in which learners use language
to achieve a real outcome”. Foster (1999:69) states that TBLT methodologies “share a
common idea, giving learners tasks to transact, rather than items to learn and provides an
environment which best promotes the natural language learning process”.
The task is the core unit of a lesson in a TBLT classroom, and varied tasks are designed
to produce communicative situations for EFLers in real-life situations, allowing them to
communicate in the target language in a real -life. It is learner- centered method that
emphasize constructive learning, with the teacher serving as a facilitator of communicative
engagement amongst EFLers (Ellis, 2009). Within the broader TBLT environment, taskbased writing instruction involves EFLers working together on assignments that are
appropriate for them and relevant to their real life experiences (Kawachi, 2003; Ryan and
Deci, 2000).
TBLT is more participatory, according to Prabhu (1987), who opposed feedback
information rotational learning process without putting EFLers into practice. TBLT
provides EFLers with an active manner to work in groups as an alternative to their individual
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work. EFLers in group work collaborate and work together to improve their moral desire
and want to learn more about the topic.
Furthermore, Willis (1996:1) presents a TBL approach where activities are used within
supportive context as the key focus of the lesson. She holds that “the aim of tasks is to create
a real purpose for language use and to provide a natural context for language study".
According to Willis (1996:101), “within the TBL framework, tasks and texts combine to
give EFLers a rich exposure to language and also opportunities to use it themselves”.
Abdallah and Mansour (2016), acknowledge that TBLT assist participants in acting as
language consumers rather than language EFLers. In short, TBLT provides users with
incentive and the ability to practice their skills using target language. Further Willis (1996),
categorized task into six types namely: listing, ordering and sorting, comparing, problem
solving, sharing personal experiences and innovative activities.
The TBLT can be inspiring, calming, encouraging, and difficult, according to the
researchers and instructor. These elements assist EFLers in gaining language autonomy.
Furthermore, TBLT has the potential to organically present language learning in schools,
resulting in a higher rate of language acquisition. Because the TBLT methodology allows
EFLers to have a clear goal of real conversation, engagement and comprehensive feedback
are essential to facilitate language learning (Eillis,2003).
Several researchers from around the world, including China (Cao, 2012), Iran (Marashi
and Dadari, 2012), Vietnam (Phuong, 2014), Indonesia (Yhardi and Restu, 2015) and
Malaysia (Ahmed and Bidin, 2016), have studied the effect of TBLT on increasing EFLers'
writing skills. Even the participants in the study were different, ranging from junior high
and high school pupils to college and graduate EFLers.
TBLT is an effective method since it has a beneficial impact on EFLers' writing
performance. However, there have been no research on the efficiency of TBLT in improving
EFLers' analytical writing performance in Iraq, taking into account analytical writing as a
mediating variable that contributes to their writing performance. The researcher was
motivated to undertake the current investigation because of this gap.
The task-based approach's main advantage is the context in which the target language can
be employed in class. Their linguistic awareness is also more varied, as they are exposed to
a wider range of lexical items, collocations, and language forms. However, the focus is on
writing rather than grammar, syntax, and other aspects of writing. EFLers can study their
own concepts and select their own words, resulting in active learning. They can talk about
ideas without worrying about tense and terminology problems. Updates and improvements
will take up the final portion of the TBLT approach. TBLT is a learner-centered, positive
communication method in which EFLers spend their time productively and fruitfully (Ryan
and Deci, 2000).
Richards and Rodgers (2001: 224), state that TBLT is predicated on a number of essential
principles, including the following:1) Emphasis on method rather than product 2)
Purposeful activities and tasks that promote communication and meaning are essential
components. 3) EFLers gain proficiency in a language by communicative and meaningful
participation in exercises and projects. 4) Activities and tasks must be completed in a realworld setting and have a pedagogical purpose in the classroom, and 5) task-based syllabus
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activities and tasks are ordered by complexity. To put it another way, task-based technique
encourages teachers to focus on a single task.
Ellis (2003) wrote an assignment in the form of a work plan that needs EFLers to interpret
language in a realistic way in order to attain a goal. EFLers believe that completing the
assignment will help them enhance their language skills; at the very least, they will be
competing to complete the work.
Scholars have debated some task features, such as whether the task is performed
independently or in partnership (Oxford, 1997), whether the amount of time available to
EFLers (Chaudron, 1985), and whether the task is reciprocal or non-reciprocal (Ellis, 1991),
and concluded that all of these variables have an impact on the writing learning process.
There are many different types of tasks that can be used to help EFLers improve their writing
skills. However, despite their variety, (Tilfarlioglu and Basaran, 2007:135) state that the
writing tasks are task-based. “are done with the purpose of producing something, reaching
a conclusion, or creating a whole picture of something within a preset framework”.
1.4 Willis’ (1996) TBLT Framework
Willis’ (1996:54) TBLT Process in which language teaching includes a three stages task:
pre-task that involving an introduction to the subject, task preparation, task cycle that
comprises task performance, planning and reporting, and post-task (language focus) dealing
with language analysis and practice.
1-The Pre-Task Phase
The pre-task phase explains the topic and mission of the EFLers, as well as the subject
related vocabulary and phrases (Willis’ ,1996). It is similar to warm-up activity. EFLers are
given the opportunity to recall what they know about the subject, after which the teacher
informs them of what will be required (Valli and Priga, 2016).
To bring attention to specific phrase or expressions, the instructor may emphasize new
language structures and provide a model of the work by showing an image, audio or video
that demonstrate it, while also seeking to get appropriate terminology or phrasing that
EFLers could find useful (Willis’ ,1996).

2-Task Cycle
Task Cycle provides the EFLers with a comprehensive language experience of in use.
One work cycle has three components: Task, planning and report.
a. Task: While working EFLers use any language they can pick up. In pairs or small groups,
accomplish the task’s objectives. The exercises should not be repeated, and the EFLers
should be able to achieve a communication goal. EFLers can use their own thoughts without
having to worry about syntax, spelling, other writing mechanics because of the key task
(Willis’ ,1996).
The role should not be to restrict EFLers’ ability to use any language they like. Indeed,
they are allowed to utilize any language constructions they want to achieve the final goal,
which provides motivation and ensures that EFLers focus on communicating meaning rather
than grammatical rules (Johari,2018).
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b. Planning: It occurs after the task and before the report, and it is in the middle of the
cycle. The instructor’s role is that of language counsellor in this situation. EFLers are able
to significantly enhance their grades and learning experiences. The EFLers were then
required to discuss the task with one another during the work cycle period before writing
the first draft (Willis’ ,1996).
c. Report: report is the cycle’s usual condition. In this step, EFLers report on their findings
to the rest of the class. As a result, the report stage acts as a natural motivator for EFLers to
improve and expand their language skills. It’s a great linguistic challenge to speak precisely
and effectively in a language that’s appropriate for situation (Yuhardi and Restu,2015).
3-Post task phase (Language Focus): Finally, there was a focus and practice with
languages. To improve their writing skills, the EFLers work with the teacher during the
preparation stage. As a learner attempt to their overall accuracy of their learning, from focus
teaching is extensively stressed here (Willis’ ,1996).
The teacher’s role in shaping the learner’s written work is critical at this stage. At the
report stage, EFLers present their findings, and the instructor’s role is to act as chairperson,
summarizing each student’s work and providing feedback. The report stage is important
because it gives EFLers an extra motivation to finish the task (Phuong, 2014). The teacher
focuses on specific language structures or grammatical issues linked to the task that the
EFLers are discussing throughout the learning. This may be based upon some of the errors
observed by the instructor when observing the work of the EFLers (Willis’ ,1996).
The Post task phase allows more detailed examination of some of the unique qualities
that emerge spontaneously during the work cycle’s language. EFLers may have interacted
with the language and processed it for the meaning at this point, allowing them to
concentrate more on the sorts of language that are important. There are two parts to this
stage analysis and practice.
A-Analysis: analysis activities focus attention to the surface forms, assist EFLers grasp the
meanings they’ve already learned over the task cycle, and so help them systematize and
deepen their understanding. Instead of the teacher introducing language as new intellectual
practices to the EFLers, the EFLers are focusing on the language already learned.
B-Practice: The focus of the practice activities is on linguistic elements that are already
present. Have appeared in the prior text and transcript, or in features that were only
examined during analytic activities. EFLers can also participate in activities here, with focus
on language issues. The most crucial aspect of task based learning is that EFLers utilize the
words and phrases that they desire to express themselves. This method is based on the
assumption that EFLers are inherently smart, in this sense that they always know what they
want to say, and that giving them some freedom and choice over how they express
themselves is a good thing (Willis’ ,1996).
2.Methodology
2.1. Participants
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The participants of this study were 40 female intermediate EFLers with the age range of
13-16 at Al Zahraa Secondary school for Girls in Iraq. they were randomly divided into one
CG and one EG containing 20 EFLers in both classes.
The reason for choosing the intermediate EFLers as the participants was that the EFLers
at this stage had a basic knowledge of English syntax and structural rules of English needed
for the writing tasks. The researcher gave both groups a written pretest to ensure that the
participants in the two groups did not show any noticeable difference in their writing prior
to the treatment.
2.2. Material
The participants in both CG and EG used the course book entitled “English for Iraq” by
O’Neill, T. and Peter, S. (2015). In the course book, there are eight units. Each unit contains
ten lessons. However, based on the syllabus of the subject, only 3 units were used during
this period (8 weeks, five periods per week). Three periods per a week concern writing.
The researcher introduced six writing topics in the CG that were exactly the same as the
subjects used in the EG. Under these headings were the six writing subjects, they are from their
syllabus, used in both groups were:
■ A visit to a restaurant
■ Personal Letter
■ Sport event
■ Your Best Friend
■ Somebody’s career plan
■ The best day of my life.

2.3. Pretest and Posttest
The pretest and posttest were from the book entitled “Tapestry Writing 1” by Pike-Baky
(2000). Both tests were from one book to make sure the level of difficulty of the tests. The
EFLers were asked to write about 80 words in 40 minutes. The pretest was “Describe your
favourite place to visit” and the posttest was “Describe your hometown”. The EFLers’
pretest and posttest were marked based on the Analytic Marking Scale adopted from Hughey
et al. (1983), which contains five dimensions (content, organization, grammar, vocabulary
and mechanics). The scores distributed to each feature were as follows: Content = 15,
Organization = 10, Vocabulary = 10, Language use = 10, and Mechanics = 5. The total mark
was 50 points. In addition, to provide a rather objective assessment of each written passage
in both pretest and posttest, two raters scored the EFLers’ writing assignments on the pretest
and posttest based on the analytic rubric. Two teachers had checked the writing exam in
writing skills. The two teachers in Al-Diwanyia from Al-Zahraa Secondary School for Girls.
The results indicate that there was no substantial difference between the mean score from
the first, and the second examiner in scoring student writing in pretest and posttest with the
fact that by using Statistical Package for Social Science (SPSS) program21.0 Version, the
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result of the Inter Rater Reliability (IRR) on the EFLers’ writing score was 0.7 and 0.6
respectively.
2.4. Procedures
At the start of the study, the researcher located the selected EFLers randomly into two
groups as the CG and the EG. The study was conducted for 8 weeks from 1st March to 29th
April, 2019. One week before the experiment, all the participants in two groups were asked
to take a 40-minute pretest to examine their writing skills and to ensure that they were
homogeneous in writing skills. From week 1 to week 8, CG participants learnt through CM
while the EG participant learnt through TBLT. Each week four sessions. At the end of the
experiment, EFLers had been asked to do posttest after 8 weeks.
Using Willis’ (1996:54) TBLT Framework, the researcher taught the writing skills to EG
participants in which language teaching includes a task with three main stages: pre-task
involving an introduction to the subject, task preparation, task cycle including task
performance, planning and reporting, and post-task (language focus) dealing with language
analysis and practice. The researcher divided the class time into three phases to this end,
including pre-task, task cycle, and post-task.
1- Pre-Task Phase, For the EFLers, the instructor explains the subject and task, triggering
words and phrases that are pertinent to the subject. EFLers are given the opportunity to recall
what they already know, after which the teacher informs them of what is required of them
at this moment. For instance, in the first topic, the teacher would discuss the restaurant where
the EFLers reside, what they like and don’t like to eat there, and record their responses on
the board, thereby generating relevant vocabulary for the main work. The teacher introduces
some key words and phrases from the subject and invited the EFLers to use their applicable
schemas and prior knowledge to complete the task. She asked the EFLers to suggest ideas
and freely write about the assigned task without thinking about type. The researcher also
has used scripts, maps, charts, and photos to clarifying concepts and eliciting feedback from
the participants’ ideas.
During this time, EFLers must participate in the work either separately or in pairs,
depending on the sort of activity chosen. They begin drafting after selecting and describing
the task. When they start writing the first draft, the instructor should encourage them to let
their ideas flow freely onto the page. It is the teacher’s responsibility at any point to inspire
and empower the EFLers to use what they feel comfortable with to complete the task.
2- Task Cycle: Task Cycle has three parts; the task itself, its planning, and the report stage.
a. Task: During the task, the instructor’s engagement should always be encouraging and
helpful. However, she is not obliged to tell EFLers which grammatical structure to employ
when they are working on their assignments, though she may mention relevant terms or
phrases if necessary.
The teacher instructs the EFLers to collect their thoughts and writing on the topic they
were given. Depending on the difficulty of the activity, the participant work in pairs or
groups and seek assistance from peers.
285

KLICME 2021

مؤتمر كوااللمبور الدولي الثاني في اإلدارة والتعليم

In addition, the researcher guides and assists EFLers in writing what they want to convey
without intervening to remedy type errors. EFLers then share their writing works with each
other and work in pairs or groups to provide comments before redrafting their paragraphs.
b. Planning: The EFLers then discuss their experiences in pairs in order to generate
suggestions for their learning. Following that, each student writes a paragraph on their
personal classroom experiences. Using analytical essay concepts (simplicity, directness,
concision, and objectivity), the participants rework and revise their work during the
paraphrasing stage. During the writing process, the instructor allows EFLers to use
dictionary and peers input.
c. Report: Some EFLers subsequently took turns to speak in front of the class, and others
gave comments. The instructor summarized the EFLers and gave them feedback.
3- Post task phase (Language Focus), During the post-work, the teacher reviews with the
EFLers the structure and organization of analytical writing, with practical use of the
cohesive devices, grammar, material, fluency and word choice, as part of language focusing
(post-task phase).
EFLers were divided into pairs as a post-task, and they share the writings among
themselves, student in a pairs read the work of their partner’s to give the necessary feedback
and make a comparison between their ideas of their own and those of their partner’s. Then,
every pair addressed the differences and the reason of the feedbacks given.
The post-task procedure was carried out under the observation of the teacher. She keeps
an eye on the pairs or groups and provides the necessary feedback or suggestions when they
discuss the feedback of thoughts. There were two sorts of peer comments: one focus on the
ideas developed in each piece of writing, and the other on punctuation, grammar, and
spelling, which was used in some of the activities.
It is also worth noting that the teacher randomly called the name of some of the EFLers
at the end of each writing in both groups and collected their writings to provide them with
their feedback while their attention on was more on the creation of concepts cohesion, and
compositional organization. She gave each paper a score for the next session, and back to
the EFLers
The CG participants, by comparison, acquired writing skills through the use of teaching
writing CM. For example, the researcher assigned a subject to write a passage about. The
instructor then reviewed the written assignments, gave some feedback to the EFLers, and
eventually, assigned a score. The training courses for the CM participants also lasted eight
weeks.
Upon the completion of the treatment, the researcher gave the participants in both the CG
and the EG a writing test as the posttest to find out how their writing skills progressed during
the instruction, and if there was any difference between the two groups’ writing skills. The
test was completed in 40 minutes by the participants in both classes.
3. Data analysis
In order to answer the first research question (Measuring the major difference between
EG and CG when the second intermediate learner was taught writing by using the respective
TBLT approach and CM respectively), and to answer the second research question (To
determine if task-based language methodology can improve components of writing
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competence [content, organization, vocabulary, language use, and sentence mechanics] for
Iraqi EFLers), in comparison with the CM method, the researcher has chosen one of the
quasi-experimental namely “the none equivalent control group pretest-posttest design”.
Independent samples t-test was employed to investigate the difference in the results of the
pretests and the posttests between EG and CG. The aim was to confirm the equality of the
participants regarding their writing skills before conducting the study and to find the effects
of the treatment on the participants in the EG.
4. Results
In this context, two groups are selected and allocated randomly in the form of EG and CG.
The EG and CG shall get a written pretest. The EG is instructed by TBLT, while the CG
taught by CM. The results of both classes on the pretest and posttest of writing skills are
then comparable. The difference is ascribed to the independent variable if the scores of the
EG are significantly different than those of the CG.

Table 1. Results of independent samples t-test for the two groups’ performance on the writing
Pretest

Groups

Mean

Experimental

20.6500

Control

20.8000

Std.
Std.
Error
Deviation
Mean
3.88350
.86838
3.47321

.77663

t

Sig.
(2tailed)

df.

-0.129

0.898

38

Dissension

Equivalent

The purpose of presenting the results is to verify to what extent the employment of TBLT
affected the writing skills of Iraqi EFLers. The pretest mean score of both EG and CG are
compared in table 1. The CG has a mean score of 20.8000, whereas the EG has a mean score
of 20. 6500.Because the calculated t-value is 0.129, while the critical value is 0.898, the
result show that there is no such difference at 38 degrees of 0.05 freedom and level of
significance, indicating that there is no statistically significant difference between CG and
EG.
Table 2: shows descriptive statistics for both CG and the EG concerning component of
writing samples as pretest.
Table 2. Descriptive statistics for groups’ performance on components of writing samples as
the pretest
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Groups

Mean

Std.
Std.
Error
Deviation
Mean

Experimental

5.7500

1.44641

0.32343

Control

5.9000

1.33377

.029824

Experimental

5.2000

1.54238

0.34489

Control

5.0500

1.39454

0.31183

Experimental

4.1500

1.18210

0.26433

Content

Organization

Vocabulary
Language
use
Sentence
mechanics

Control

4.0500

.94451

0.21120

Experimental

3.4500

.68633

0.15347

Control

3.6500

.87509

0.19568

Experimental

2.1000

.30779

0.06882

t

Sig.
(2df. Dissension
tailed)

0.738
0.341

Equivalent
38
Equivalent

0.323 0.749

38

0.296 0.769

38

Equivalent

0.426
0.804
0.643
0.467

Equivalent
38
Equivalent
38

The differences between the two groups in terms of the components of the participants’
writing samples on the pretest (content, organization, vocabulary, language use, and
sentences mechanics) are not significant in the above table (2), because the significance
levels are all more than 0.05(P>0.05). It means that before the treatment, the Iraqi EFLers
in The CG and EG were identical in terms of both writing skills and other elements of the
writing samples.
The data from the posttest is manipulated using the t-test procedure for two independent
samples to see if the TBLT had a greater influence on the writing skills of Iraqi EFLers than
the CM. The EG’s mean scores is 39.6000 with standard deviation of 2.18608, while the
CG’s is 29.8000 with standard deviation of 2.23842.
As a result, because the crucial
t-value
(14.008) is larger
than
the
critical
value
(0.00) at 0.05 level of significance and 38 degrees of freedom, there is a statistically
significant difference in total performance of both groups on the posttest in favor of the
EG (see table 3).

Table 3. Results of independent samples t-test for the two groups’ performance on the writing
Posttest
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Groups

Mean

Experimental
Control

39.6000
29.8000

Std.
Std.
Error
Deviation
Mean
2.18608
.48882
2.23842
.50053

t

Sig.
(2df.
tailed)

14.008 0.00

38

Dissension
Experimental
Superiority
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As seen in Table 3, there is a substantial difference in performance between the two
groups on the writing posttest indicating that the EG greatly outperformed the CG. In
comparison to the CM, the second goal of this study was to see how effective TBLT was at
enhancing components of writing ability (content, organization, vocabulary, language use,
and sentence mechanics) among Iraqi EFLers. The researcher did this by a comparing the
posttest mean scores of the participants in the two groups on various aspects of their writing
samples as shown in the table below.
The mean scores of the participants in the EG for several components of the writing
samples are higher than the mean scores of the participants in the CG, as shown in Table 4.
An independent sample t-test was used to see if the EFLers in EG exhibited higher
improvements in several elements of their writing samples than the EFLers in the CG. The
results are displayed in Table 4. All of the significance level values in the table above are
less than 0.05 (P0.05). This suggests that there are significant differences between the two
groups in terms of several components of writing ability as judge by the writing posttest.
Table 4. Descriptive statistics for groups’ performance on components of writing samples as
the posttest
Std.
Sig.
Std.
Groups
Mean
Error
t
(2df. Dissension
Deviation
Mean
tailed)
Experimental 11.5500 1.19097
0.26631
Experimental
Content
8.102 0.00
38
Superiority
Control
8.3000
1.34164
0.30000
Experimental 8.1500
0.67082
0.15000
Experimental
Organization
6.141 0.00
38
Superiority
Control
6.1000
1.33377
0.29824
Experimental 7.9000
1.02084
0.22827
Experimental
Vocabulary
5.881 0.00
38
Superiority
Control
6.1000
0.91191
0.20391
Experimental 8.2000
0.69585
0.15560
Experimental
Language
5.581 0.00
38
Superiority
use
Control
6.3500
1.30888
0.29267
Experimental 3.8000
0.61559
0.13765
Experimental
Sentence
4.123 0.00
38
Superiority
mechanics
Control
2.9500
0.68633
0.15347

As a result, in comparison to Iraqi EFLers who did CM writing exercises, the various
components of writing ability of Iraqi EFLers who trained writing skills is using TBLT
improved significantly. This demonstrates that using TBLT increases the ability of Iraqi
EFLers in various domains of analytic writing.
5. Discussion
The results of this study shows that after participants in the EG trained writing skills
utilizing TBLT techniques, their writing ability improved significantly, demonstrating the
of TBLT for performing writing tasks in comparison to conducting conventional writing
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exercises in the CG. This finding suggests that TBLT greatly enhances EFLers’ writing
skills and language proficiency by allowing them to be more active and confident in using
the target language in stimulating learning environment.
The TBLT increases language classroom engagement by building English comprehension
abilities, raising EFLers’ writing and reading comprehension capacity, and enhancing
EFLers’ prospective capability in English learning, namely reading, writing, speaking and
listening.
Writing is said to be the most challenging of the four fundamental language skills that
can benefit from TBLT’s favorable impact in boosting EFLers’ writing skills and language
competency. So, in this study, it was discovered that the TBLT has not only short term
benefit in a range of learning outcomes, but also long term promising, significant impact,
and it can improve writing skill as well as its components.
Furthermore, the current study revealed that all the five components including content,
organization, grammar, vocabulary and mechanics based on Hughey et al.’s rubric (1983)
for assessing a written text were significantly enhanced after the implementation of TBLT.
In addition, pairs sample t-tests were used to see if there were any significant differences
between the pretest and posttest mean scores within each group. While there was no
statistically significant differences between the two groups, the findings reveals that the
mean score of the pretest and that of the posttest in CG (p = .08 > .05), there was a significant
difference between the mean score of the pretest and that of the posttest in EG (p = .00 <
.05) (Table 2),a comparison of the participants’ posttest mean scores indicated that the same
traits showed significantly more improvements among the Iraqi EFLers in the TBLT group
than those in the CG, demonstrating the effectiveness of TBLT for teaching these aspects
compared to the traditional method.
6. Conclusion
In conclusion, the current study indicated that implementation of TBLT enhance
significantly Iraqi EFLers’ analytics writing. All five components for evaluating the
participants’ written output were significantly improved.
The outcomes demonstrate that TBLT in general, give important effects on writing
performance in the vocabulary, content, organization, grammar and language mechanics.
To be more specific, TBLT supplies succeed in adopting student to use and form various
sentences and paragraphs to shape a composition; at the same time, tasks given in the class
improve EFLers’ awareness of language accuracy. In general, giving tasks based on the
learner requirements simplify the EFLers to use language they know and to improve what
they do not know. Besides, authentic tasks are permit the EFLers to accomplish activity
inside and outside the classroom. Consequently, the activity and language product are
related to the use of language in real world.
In addition, writing tasks have clear purposes and context with integrated language skills
that are similar to those skills needed for creating real communications in everyday
situations. It was also the findings of this study show that various aspects of the writing
competence (content, organization, vocabulary, language use, and sentence mechanics)
improved significantly among the Iraqi EFLers who practiced writing skills using TBLT
techniques in comparison with the writing skills of the Iraqi EFLers who used the CM. In
fact, tasks are meaningful activities that EFLers do to communicate to each other.
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